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Suomen historian synty. 
Esitelmä pidetty Suomen Historiallisen Seuran 50-vuotisjuhlassa 

9 p. marrask. 1925. 

Oli aika, jolloin historialla ensi sijassa käsitettiin maailman 
mahtajain ja kansojen mainetekojen tarinaa. Suomenkin kansa 
osti Ruotsin sotakentillä verellänsä oikeuden päästä tähän tari-
naan, ainakin kuokkavieraana mukaan. Ja kun Ruotsin his-
toriantutkimus, maansa sotaisen mahdin innoittamana, loi 
tarunomaisista lähdetiedoista ja ylen rohkeista johtopäätöksistä 
kansallensa ikivanhan, loisteliaan muinaisuuden loputtomine 
kuningasluetteloineen, sai meidänkin kansamme siinä sijansa, 
ja suomalaisten tarukuninkaita mainittiin ruotsalaisten kanssa 
rinnan. Tällä käsitystavalla oli tartuttava voimansa täälläkin. 
V. 1700, juuri Suuren Pohjan sodan puhjetessa, Daniel Juslenius 
Aboa vetus et nova teoksessaan sille perusti kuvauksensa Suomen 
ikivanhan itsenäisyyden ajan yhteiskunta- ja sivistysoloista. 
Vertailevalla sanastotutkimuksella hän kuvaustansa pönkitti. 
Näin oli kansamme saanut kansallisen historiansa ensimäiset 
idut: käsityksen osallisuudestaan yleiseuropalaisiin valtiotapah-
tumiin ja käsityksen ikivanhasta itsenäisyyden ajasta ennen 
ruotsalaisen valloituksen aikaa. 

Mutta Ruotsin suurvalta-aseman luhistuttua Suuressa Poh-
jan sodassa, ei suurruotsalaisella historiankäsityksellä enää ollut 
entistä pohjaa. Vähä vähältä tuomitsi valistusajan kriitillinen 
tutkimus koko Ruotsi-Suomen loisteliaan taruhistorian paikkansa 
pitämättömänä romukoppaan. Pyrkipä se asettamaan kunin-
kaitten ja heidän kansainsa mainetekojen sijalle kansain verk-
kaisen kulun hyvinvointia ja sivistystä kohti historian keskei-
seksi aiheeksi. Mitä merkitsi valistuskauden hienostuneille 
epäilijöille, oliko näillä Pohjolan karuilla kolkilla elänyt ja toi-
minut joitakin alkeellisia ihmisolentoja! Mitä kansastamme aja- 
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teltiin, sen näki muukalaisten, ja myös Ruotsin ruotsalaisten 
lausunnoista tavan takaa. V. 1755, Seitsenvuotisen sodan aat-
tona ilmestyi lüttichiläisessä aikakautisjulkaisussa kansaamme, 
sen luonnetta ja historiaa herjaava kirjoitus, johon suomalais-
syntyinen historioitsija Arckenholtz vastasi. 

Mutta valistajain pyrkiessä asettamaan hallitsijain historian 
sijalle kansojen historiaa, pääsivät suomalaisetkin tähän, suuren 
kansainperheen jäseninä, pelkkinä ihmisinä mukaan. Heidän 
alkuperänsä, rotunsa, kielensä, varhaisin olemuksensa tulivat 
tutkijain mielenkiinnon aiheeksi. Schlözer, Fischer ja moniaat 
muut hylkäsivät vanhettuneet käsitykset kansamme sukulai-
suudesta Israelin heimokuntain ja Vanhan ajan skyytain kanssa 
sekä sijoittivat sen oikealle kohdallensa suomalais-ugrilaisten 
kansain joukkoon. Ja kun esiromantiikan tuulahdukset alkoi-
vat Europassa tuntua ja kaukaiset, oudot kansakunnat rupesivat 
askarruttamaan sivistyskylläisen rococoyleisön uteliasta mieltä, 
saivat suomalaisetkin, alkuperäisen, turmeltumattoman ihmi-
sy yden edustajina huomiota osakseen. 

Nämät tuulahdukset tuntuivat Turussakin, missä tieteelliset 
harrastukset piispa Mennanderin lähipiirissä saivat kansallista 
sävyä, missä maamme muinaisuuden todistuskappaleita kerät-
tiin ja Aurora-seura muodostui isänmaan, sen kielen, kansan, 
talousolojen ja historian tutkimista varten. Siellä Porthan 1760-
luvulta lähtein syventyi suomalaisen kansansielun alkuperäisiin 
ilmauksiin, sen runouteen ja uskomuksiin, ja Jusleniuksen jälkiä 
kulkien hän vertailevan sanastotutkimuksen avulla loi uuden, 
paljon kriitillisemmän, mutta myös vaatimattomamman kuvan 
kansamme yhteiskunta- ja sivistysoloista ennen ruotsalaisten 
valloittajain tuloa. Historiamme idut nousivat siis valistuskau-
den ja esiromantiikan ilmapiirissä oraalle. 

Ja lisäksi niistä nousi uusi, elinvoimainen vesa. Kiintyneenä 
kansamme menneisyyteen ja sen alkeellisen elämän muotoihin 
Porthan kesken moninaisia kirjallisia ja opetus-töitään tuli 
kokoilleeksi ja seuloneeksi ainekset maamme keskiajan historiaan. 
Outo oli se muoto, jossa hän tämän suurtyönsä tulokset toi julki: 
yhä paisuvina aliviitteinä ja aliviitteitten aliviitteinä Juustenin 
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niukkasanaiseen piispain kronikkaan. Kohta kohdalta hän niissä 
tarkasti siihenastisen tutkimuksen tulokset ja uutta arkistoainesta-
kin hän runsaasti esitti. Vähäpätöistä ja tärkeätä; tutkimusta, 
lähdeotetta ja erillistä tietoa oli teoksessa rinnan. Itse vertasi 
Porthan teostansa aittaan, johon hän tahtoi mahduttaa kaiken 
keskiaikaamme koskevan ja hän kertoi kehottavansa oppilaitaan 
luomaan tulevaisuudessa tuosta muodottomasta ainehistosta 
muototäydellisen maansa historian. 

Kuin sekava vyyhti, jota mestarin käsi oli selvitellyt sieltä ja 
täältä, oli kansamme ensimäisen todellisen historian ilmenemis-
muoto. Myöhemmin on pyritty selittämään Porthanin teoksen 
outoa muotoa sillä, että hän käsitteli aihettansa pikemmin filo-
login, kuin historioitsijan tavoin. Ja totta on, että Porthanin 
aikomuksena ensinnä oli ollut vain Juustenin kronikan tekstin 
tarkistus sekä sisällön selventäminen joillakin viitteillä. Vasta 
työn kuluessa hänelle selvisi, että hän oli keräilemässä aineksia 
tulevaan Suomen historiaan, vieläpä silloin vasta sekin, että Suo-
mella oli oma, itsenäinen historia, jonka kirjoittaminen oli kan-
sallemme tärkeää. Eikä kumma, että näin oli asian laita, sillä 
samaiseen aikaan tutkijan mielessä myös piirre piirteeltä selvisi 
maamme maantieteellinen kokonaisuus, taloudellinen ja hal-
linnollinen tila; sanalla sanoen: jatkuva isänmaallinen tutkimus 
loi maasta ja kansasta yksityiskohtaisen kokonaiskuvan, jonka 
vastikkeeksi tutkijan tajussa oli kasvamassa yhtä yksityiskoh-
tainen menneisyys. Ja niin muodoton, kuin kuva tästä toistai-
seksi olikin, riittii se kumminkin uutta, esiinkasvavaa kansallista 
kulttuuria kuvastamaan. siinä kohtalokkaina kesäpäivinä v.1788, 
jolloin Anjalan liitto alkoi muodostua, esitti Porthan Ruotsin 
Kirjallisuus-, Historia- ja 1Mluinaistieteen akatemiassa kuvauk-
sensa Suomen itsenäisyyden ajan oloista ennen ruotsalaisen 
valloituksen aikaa ja vastaanotti esitelmänsä päätyttyä akatemian 
esimiehen kunnioituksen ilmauksen suomalaista veljeskansaa 
kohtaan. Siis suomalaiskansallisen kulttuurin julkinen näyte 
ja tunnustus, vaaranalaisena hetkenä todellinen valtioteko, 
kohdistettuna yhtä paljon yltiöpäitä Anjalanmiehiä, kuin suo-
malaisen kansallisuuden ylimielisiä halveksijoita vastaan. Ja 
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samanlaista arvonantoa suomalaista kulttuuria, kansaa ja maata 
kohtaan osoittivat Suomessa käyneet matkailijat europalaiselle 
yleisölle kirjoitetuissa matkakuvauksissaan, joista olletikkin 
Acerbin teoksella on romantiikan ilmetty leima. Puolittain oli 
kansamme nousemassa sivistyskansain joukkoon; katsoipa sak-
salainen historiantutkija Riihs maksavan vaivan syventyä kan-
samme historiaan siihen määrin, että saattoi toivoa itsellensä 
historian oppituolia Turussa. Ja kun Suomi v. 1809 oli joutu-
massa venäläisen valloittajan saaliiksi ja europalaisen yleisön huo-
mio senjohdosta maahamme kiintyi, julkaisi Riihs Suomesta ja 
sen kansasta kuvauksen, johon laajanlainen, pääasiallisesti Port-
hanin tutkimuksiin perustuva kuvaus kansamme vaiheista si-
sältyi. Tällä tahtoi Riihs, kuten itse teoksensa alkusanoissa lau-
sui, »koettaa herättää yleistä myötätuntoa jaloa ja ylevämielistä 
kansaa kohtaan, joka epäedullisen asemansa vuoksi alituisesti 
oli ollut hirvittävimmille onnettomuuksille alttiina». Ja tällä 
myötätunnolla oli oleva — niin saksalainen historioitsija uskoi — 
kansamme tulevaisuudelle onnekas vaikutus, muodostuivatpa sen 
vaiheet muuten minkälaisiksi tahansa. Mahtava venäläinen val-
loittaja tunsi samaa myötätuntoa kansaamme kohtaan, ja niin 
tapahtui, että Suomi sai oman valtioaseman ja oman historian 
tuona samana merkityksellisenä vuotena. Kumpaakin oli Portha-
nia ajan kulttuuri valmistellut, mutta kummankin antoi kansal-
lemme lopullisesti, kuin lahjana, jalomielinen vieras. 

Omintakeisesta valtioasemasta oli seurauksena, että Suomen 
historia tuli maamme yliopistossa julkiseksi oppiaineeksi. Ensi-
mäistä kertaa ilmoittaa yliopistollisessa ohjelmassa syksyllä 
v. 1816 historian apulainen Reinhold v. Becker pitävänsä siitä 
luentoja; 1820-luvulta lähtien esittävät sitä v. Becker ja Gabriel 

Rein tavan takaa; ja syksyllä 1848 alottaa dosentti Edvard 
Grönbladkin luennoitsijatoimensa sillä. Mutta se mitä maamme 
vaiheista esitettiin, esitettiin ensi sijassa Porthanin tutkimusten 
mukaan, joskin jokin romantiikan läike siinä tuntui. Niinpä oli 
luennoitsijain huomio kaikkein suurimmaksi osaksi kohdistunut 
esihistorialliseen ja keskiaikaan, jotka kummatkin olivat olleet 
Porthanin pääasiallisimpain tutkimusten aiheena ja joita roman- 
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tiikkakin aivan erikoisesti suosi. Näihin ajanjaksoihin näkyy, 
säilyneistä konsepteista päättäen, toinen v. Beckerin luento-
jaksoista yksinomaan rajoittuneen; toisesta ne käsittivät lähes 
kaksi kolmasosaa, jotavastoin uudenajan merkitykselliset vuosi-
sadat käsiteltiin milteipä vain katsausten muodossa. Ja esihisto-
rian ja keskiajan rajamailla liikkui jokseenkin yksinomaan Gabriel 
Reinin tutkimustyö. 

Mutta mikä merkityksellisempää: tutkimus- ja esitystavassa-
kin tuntui yhäti Porthanin sävy. Historiamme varastoaittaan oli 
edelleenkin koottava: siihen oli yllykkeenä sekin, että arvokasta 
lähdeainesta *oli tuhoutunut v. 1827 Turun palossa, jonka joh-
dosta yliopiston konsistori Suomen virallisessa lehdessä vetosi 
jälelläolevan pelastamiseksi yksityisten anteliaisuuteen ja apuun. 
Ja yksityisen lähdeaineksen selvittämistä oli paraasta päästä 
tutkijainkin työ. Mistä olisikaan se suurempia suuntaviivoja ja 
kokonaisnäkemystä saanut, — aikana, jolloin näitä yhteiselä-
mästä melkein tykkänään puuttui, jolloin vastasaavutettu valtio-
asema tuntui olevan vain paperilla, mahdollisuuksia yhteiskun-
nalliseen ja valtiolliseen toimintaan oli perin vähän ja paikalli-
seen elämään painoivat leimansa josjonkinlaiset henkilökohtaiset 
harrastukset. Ei kumma, että historiantutkimus silloin kasvatti 
sellaisia suurkeräilijöitä, kuin C. A. Gottlund ja W. G. Lagus, ja 
että se erikoisesti rakasti vallitsevien kansanluokkien, aatelin ja 
papiston, sen sukujen ja henkilöitten historiaa. Aikakautta 
kuvaava oli silloin ilmestyneitten suurteosten muotokin: v. 1850 
julkaisi Suomen sukututkimuksen perustaja E. R. Alcenius jo 
sukupolvia sitten tekeillä olleen Genealogia Sursillianan, pohja-
laisten pappissukujen sukuselvitysten monimutkaisen sikermän 
epälukuisine lisäyksineen, ja v. 1859 W. G. Lagus aatelin sukuja 
ja sukutiloja selvittävät tutkimuksensa ylettömän laajoina ali-
viitteinä ja aliviitteitten aliviitteinä Jesper Matinpoika Kruusin 
aatelisen maanomistuksen tarkistusluetteloon, — suunnatto-
man suurtöisen tekeleen, joka rakenteeltaan täysin oli Porthanin 
kuulun pääteoksen kaltainen. 

Mutta jospa tutkijoista toiset keskittyivät köyhän historiamme 
tosiasiain toteamiseen, etsivät toiset, romantikot, tosiasiain takaa 
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sen keskeisintä aihetta, itse kansaa. Porthanin kuvausta paka-
nuudenajan oloista oli mukava täydentää sekä omalla että suku-
kansain kansantietoudella, ja Kalevala tuntui liittäneen kan-
samme vaiheisiin ennen tuntemattoman sankariajan. Niinpä saat-
toi v. Becker puhua Suomen suvun ikivanhasta muinaisuudesta, 
jolloin ilmanala sen asuinseuduilla oli ollut lämpimämpää ja jol-
loin se oli vetänyt vertoja kenelle tahansa maailman mahtajista 
rikkaudessa ja mahdissa; Otavassaan Gottlund koetti osottaa, 
että kansamme muinoin oli ollut mitä korkeimmalla kulttuuri-
tasolla, jota muka vanhan, kansanomaisen tietoaarteen jätteet, 
suomalaisten muinaiset suhteet Kreikan, Persian ja Intian kanssa 
sekä Skandinavian tarujen puheet Jootain korkeammasta vii-
saudesta päivänselvästi todistivat. Luulivatpa J. J. W. Lagus, 
Yrjö Koskinen y.m. voivansa olettaa, maailmankuulujen tie-
demiesten, sellaisten kuin M. A. Castrenin, Oppertin ja Raw-
linsonin tutkimuksiin perustuen, että ne turanilaiset, jotka Kak-
soisvirran laaksossa historian ensimäisissä aamuhämärissä olivat 
luoneet babylonilaisen sivistyksen perustan, olisivat olleet suo-
malais-ugrilaisen suvun kantaisät. 

Tämä suomalaisten otaksuttu suuruuden aika jäi kuitenkin 
yhtä ihanteellisen epämääräiseksi, kuin se kuva kansamme perus-
luonteesta, joka paraillaan valtiollisesti toivottomissa oloissa 
tutkijain luottamusta tulevaisuuteen ylläpiti. Romantiikan 
oppien mukaisesti johdettiin tuo kansanluonne ilmaston ja maa-
perän vaikutuksesta, sitkeästä taistelusta, jota suomalaisen oli 
käytävä raivatessaan karua maataan. Kansanluonteen arvok-
kaita ominaisuuksia, urheutta, sitkeyttä, uskollisuutta, syvälli-
syyttäkin korostettiin, mutta alkeellisesta raakuudestakin alettiin 
puhua, eristäytymishalusta ja itsepäisyydestä, puuttuvasta jär-
jestely- ja alotekyvystä. Ja kuten kansan uskomukset, laulut ja 
tavat olivat tuon ikivanhan kansallisen luonnepohjan ilmaisu- 
muotoja, niin kansan vaiheetkin, sen historia alusta loppuun. 
Ei ylvästen valloittajakansain, vaan hiljaisten viljelyksen raivaa- 
jain luokkaan oli luonnepohja kansamme alunpitäin määrännyt. 
Päinvastoin kuin ne Porthanin oppilaat, jotka tyytyivät tunnon-
tarkasti toteamaan historiamme tapahtumia, pyrkivät aidot 
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romantikot siitä vaistoamaan johdonmukaisesti jatkuvaa kan-
sallista kehitystä. 

Yritykset luoda kuvausta tästä eivät likipitäinkään vastanneet 
tuota suurisuuntaista tarkoitusta. V. 1827 Adolf Ivar Arwidsson 
julkaisi ruotsinnoksen Rühsin teoksesta, täydennellen ja jatkaen 
sen historiallista kuvausta silloiseen ajankohtaan asti, mutta 
yhtenäistä historiateosta ei hän silti kyennyt siitä luomaan. 
Mutta sitä hartaammin tällaista alettiin kaivata. Kun Gabriel 
Rein v. 1831 esitti yleiskatsauksellisen luettelon historiamme 
tapauksista, lähinnä historiaa lukevien ylioppilaitten muistitie-
don ohjeeksi, sai se yleisönkin keskuudessa kirjakauppamenekin 
ja Arwidsson kertoo riemuiten ahmaisseensa tuon niukan tapahtu-
main luettelon, arvellen sen suuresti helpoittavan todellisen Suo-
men historian syntyä. Kolme vuotta myöhemmin C. A. Gottlund, 
hartaasti toivotellen tällaisen teoksen ilmaantumista, ihmetteli, 
että kohta kahdensadan vuoden kuluessa oli kansan palkkaamia 
professoreita, lehtoreita, apulaisia ja dosentteja toiminut, ilman 
että näillä olisi ollut kylliksi kiintymystä isänmaahan kirjoittaak-
seen sen historiaa. Oli liiaksi ajateltu omaa yksityistä itseä, 
liiaksi vieraita jumalia palvottu, ja omat muistot olivat sillävälin 
unohtuneet temppeleihinsä pyhitystä vaille. Jo vv. 1839-40 
ilmestyi jälleen Suomen historian koe, Juhana Fredrik Kajaanin 
suomeksi laatima. Lönnrot oli sen tilannut aikakauskirjaansa 
Mehiläistä varten ja kirjoittajan tarkoituksena oli aluksi ollut 
mukaillen ja lisäyksiä tehden suomentaa Arwidssonin Suomen 
historian oppikirja, mutta työn mittaan siitä sukeusikin koko-
naan uusi teos. Kuvaavaa on, että Kajaani jakoi keskiajan, 
Porthanin Juustenin kronikkaa seuraten, piispain virkakausien 
mukaan, ja muuten hän laati, kuten johdannossaan lausui, »Ruot-
sin ynnä Venäjän Historian tapahtumat yleisen Maanhistorian 
kanssa yhdistäväksi siteeksi». Kun teos päällepäätteeksi sepitet-
tiin ja painatettiin arkittain, ilman että jatkosta aina oli tietoa, 
käsittää sen puutteet. Mutta melkoinen saavutus se sittenkin oli, 
ja v. 1846 julkaisi kirjoittaja aikomastaan uudesta laitoksesta 
esihistoriallisen ja keskiajan, jossa tutkimus oli paljon kiinteäm-
pää ja joka täytti J. V. Snellmanin sydämen toivolla ja ilolla. 
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Olikin selvää, etteivät siihenastiset Suomen historian esityöt 
saattaneet tyydyttää sitä sukupolvea, jolle romantiikan utuiset 
haavekuvat eivät riittäneet, vaan joka kaipasi todellista kansal-
lista Suomea ja tämänmukaista historiaa. Jo romantiikka oli 
aavistanut tällaisen historian suuren arvon. Historian oli kansa-
kunnalle osotettava sen ikivanhan omalaatuisen elämän jätteet 
eli perimykset, kaiken sen kotoiselta maaperältä kasvaneen, joka 
kaikille kansakunnan yksilöille oli yhteistä, ja niiden ainoata 
aitoa ja omaa. Näiden perimysten jatkajina ja. toteuttajina oli 
yksilöillä muutakin, kuin vain hetkellisen arvonsa: elämänteh-
tävä, joka kaukaisesta muinaisuudesta johtuen tähtäsi yhtä etäi-
seen tulevaisuuteen. Kesken Nikolain ajan ahdasrajaista, pysäh-
tynyttä elämää oli siis historiantutkimuksen pyrittävä asetta-
maan hetken satunnaisia tarpeita varten elävän arki-ihmisen 
sijalle ihminen, joka tuntui ikäänkuin suuremmalta historiallista 
taustaansa vastaan ja tulevaisuudentehtävänsä varassa. Mutta 
tällaisena muodostuisi historia kansalliskirjallisuuden keskeiseksi 
alaksi, ja esiinloihtimalla oman menneisyyden muistot se vaikut-
taisi, samoin kuin kansallisrunous, elähyttävästi ja nostattavasti, 
herättäisi rakkautta maahan ja kansaan, intoa isänmaalliseen toi-
mintaan. 

Tämä käsitys historian tehtävästä oli jo Arwidssonilla ilmei-
nen; sitä kehittivät Snellman ja muut suuren kansallisen herä-
tyksen miehet. Litteraturbladissaan Snellman lausui, että kansa-
kunnan sivistystason tuntee siitä, minkä verran historiaa sen 
keskuudessa rakastetaan, kirjoitetaan ja luetaan, sillä olihan 
oman ajan syvempää ymmärtämistä varten menneisyyden tunte-
minen välttämätön. Ja Sven Gabriel Elmgren selitti: »Historia 
'ei suinkaan vain luettele sitä, mitä joskus on ollut olemassa, 
mutta ei enää ole, vaan selittää oman ajan olot entisten 
avulla, ja valitsee siis menneisyydestä vain sen, mikä on omiansa 
nykyisyyttä selvittämään.» Sanalla sanoen: Suomen kansan 
historian oli oltava sen kansallisen elämän kehittymisen kuvaa-
mista, vieläpä siinä nimenomaisessa tarkoituksessa, että kansa-
kunta siten oppisi ymmärtämään omien olojensa laadun. 

Tässä mielessä eivät suinkaan siihenastiset Suomen historian 
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ainekset, sen otaksuttu epämääräinen suuruudenaika ja sitä seu-
rannut katolisen kirkon ja ruotsalaisen hallinnon valtakausi, Suo-
men kansan historiaksi kelvanneet. Että historialla ei ollut sen 
enempää tarjottavana, se oli Snellmanin mielestä siihenastisen 
historiantutkimuksen syy. Saimassaan hän muitta mutkitta selitti 
Porthanin keräilijäluonteeksi, jonka ei muka milloinkaan ollut 
onnistunut kohoutua todellisen tiedemiehen elämäntyön suoritta-
miseen. Ja Porthanin jäljittelijöitä, jotka viihtyivät vain vähä-
pätöisessä, hän empimättä ivasi. Alcenius, Lagus, Grönblad sama-
ten kuin epämääräisten otaksumain varassa tutkivat romantikot. 
saivat kaikki hänen iskevästä arvostelustaan osansa. Syy siihen, 
ettei' oikeata Suomen historiaa ollut olemassa, oli siis historian-
tutkijoissa, eikä tutkittavan historian laadussa. Ja todisteeksi 
tästä Snellman, Kajaanin Suomen historian uutta laitosta kiittä-
västi arvostellessaan, mainitsi kotimaan valtaamista viljelyk-
selle, sivistysvaikutteitten välittämistä Idän ja Lännen välillä 
esihistoriallisena aikana sekä Kalevalan mielikuvamaailman 
luomista minä kansallisina suurtekoina, jotka takasivat kansal-
lemme paikan yleishistorian lehdillä ja siis oman, omalaatuisen 
historian. Mutta Snellman myönsi, että tärkein osa suomalaisten 
yleishistoriallisesta tehtävästä oli suoritettu jo ennen ruotsa-
laisen valloituksen aikaa; juuri tuo valloitus ja vieraan sivistys-
muodon väkivaltainen tyrkyttäminen olivat muka turmelleet 
kansallisen kehityksemme lupaavimmat idut. 

Mutta historiamme vajavaiset ainekset yhdessä sen kanssa, 
mitä parhaillaan vallitsevat olot tuntuivat osottavan, houkutteli-
vat toisellaisiinkin johtopäätöksiin. Kansallisen historian vaate-
lias mittapuu mielessä saattoi epäillä, tokko .sellaisella kansalla.. 
kuin meidän, todella oli historiaa. Juuri niinä vuosina, jolloin 
Israel Hvasser ja Arwidsson väittelivät siitä, oliko kansallamme 
omintakeista valtioasemaa vai oliko tämä vain näennäiseksi 
katsottava, pyrittiin kansaltamme sen omalaatuinen historiakin 
riistämään. v. Becker, joka aijemmassa luentojaksossa oli esit-
tänyt suomalaisten muinaista suuruuden aikaa, selitti myöhem-
mässä: koska Suomi ei ole muodostanut milloinkaan omaa, 
erillistä yhteiskuntaa, ei sillä ole myöskään omaa historiaa, vaan 
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se kertoo vain joistakin historiallisista tosiasioista, joiden syyt 
ja tarkoitukset suurimmaksi osaksi laukeavat ulkopuolelle koti-
maan historian rajain. Grönblad tätä käsitystä syvensi. V. 1843 
hän määritteli historiamme oleellisimman sisällön olevan siinä, 
että vieras, germanilainen sivistysmuoto hedelmöitti alkuperäi-
sen kansallisen olemuksemme ja vähitellen sulautui sen kanssa 
yhdeksi. Kun tarkkasi paraillaan vallitsevia olojamme, vieras-
kielisen yläluokan ylivoimaista vaikutusta ja suomenkielisen 
kansanaineksen alistettua asemaa, niin ei kumma, että houkutus 
tuontapaisiin päätelmiin oli suuri. 

Ja samana vuonna, kuin Grönblad, ja samantapaisista pe-
rustetuista lähtien, Zachris Topeliuskin kielsi kansaltamme his-
torian ennen vuotta 1809, jolloin se vihdoinkin oli kypsynyt 
korotettavaksi kansakuntain joukkoon. Esitelmässään »Onko 
Suomen kansalla historiaa?» hän näet historiantutkimuksemme 
siihenastisiin saavutuksiin viitaten lausui: »Tällainen Suomen 
historia on olemukseltaan paikallisluontoista eikä voi vaatia 
itselleen sen enempää arvoa kuin kronikka. — — Se haluaa esit-
täytyä omintakeisena ja kykenee vain lainaamaan; se pyrkii 
omaksumaan itselleen sisältöä, ja on pakotettu kohta kohdalta 
tunnustamaan, ettei sisältö ole sen omaa. Se lainaa valtion, 
kirkon, yhteiskunnan ja sivistyksen ja jää voine lainatavaroineen 
yhtä köyhäksi kuin konsanaan, sillä se ei kykene antamaan kai-
kelle tuolle historiallista olemusta, vaan ainoastaan paikallisen. 
Sillä sitä, mikä muodostaa kansallisen historian: itsestään tie-
toista, täsmällisiin muotoihin kiteytynyttä kansallisuutta, joka 
keskittyy valtioon ja kykenee kaikkiin suuntiin lakimääräisesti 
kehittymään, — sitä ei Suomen historialla ole tarjottavana,' 
johtuipa se sitten siitä, ettei sitä sen piirissä ole olemassa, taikkapa 
siitä, ettei samainen historia ole kyennyt sellaista keksimään.» 
Olipa miten päin tahansa: Topelius uskoi, että Suomen kansa 
vieraan kansan ja sivistyksen koulussa oli lopulta kypsynyt 
muodostamaan kansallisen valtion. Kansallinen kehitys oli siis 
hänenkin historiannäkemyksessään keskeinen. 

Mutta Ranskan helmikuunkumouksen myrskykausi oli lähene-
mässä, tuoden kumouksellisia käsityksiä mukanaan. Kuten 
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ennen, suuren vallankumouksen aattona, niin nytkin käsitettiin 
historia ei valtion, vaan kansan, itse ihmisten kehityskulun ku-
vaukseksi. Ja heidän henkisen sisältönsä kehitys katsottiin his-
toriallisessa kuvauksessa keskeiseksi. »Maailmanhistoria on in-
himillisen kulttuurin kronikka», selitti v. 1849 pohjalaisessa. osa-
kunnassa nuori maisteri C. G Ehrström. »Historian oppikirjamme 
,ovat tähän asti antaneet siitä melkeinpä vain kuoren, eivätkä 
edes täysin sitäkään. Ydin, — hengen elämä läpi vuosisatain —
on liiaksi jätetty huomiota vaille. Tämä hengen elämä ilmenee, 
pääpiirteissään käsitettynä, ihmissuvun katkeamattomana kehi-
tyksenä itsetietoisuuteen ja vapauteen.» Kulttuurikehityksen 
varsinaisina johtajina piti Ehrström neroja I. suurmiehiä; heidän 
oppinsa syöpyivät joukkoihin ja antoivat näille mahdollisuuden 
vapautumiseen. Vapautumisen katsoi Ehrström osittain so-
sialiseksi, osittain kansalliseksi laadultaan. Ja jo vuotta aijem-
min, juuri helmikuun vallankumouksen päivinä Sven Gabriel 
Elmgren niinikään asetti kulttuurin historian koko historian 
keskeiseksi, katsoi sen kaikkien tarpeellisten uudistusten välttä-
mättömäksi perustaksi ja korosti, paitsi suurmiesten, myös yh-
teisen kansan olojen historiaa. 

Suomenkin kansa oli vapauteen ja itsenäisyyteen pyrkivä 
ihmiskunnan osa. Eikä siltä tällaisena voinut omaa historiaakaan 
kieltää. Sen historiahan ei viime sijassa riippunut yhteiskunta-
muodosta ja valtioteoista, vaan itsestään kansasta ja sen johto-
henkilöistä. Toisin sanoen: orjuutettunakin se oli omaa itseään 
ja sen itsensä kannalta oli sen vaiheita mitattava, ei muitten. Itse 
vallankumousvuonna Runeberg Vänrikki Stoolin tarinoissa esitti 
kirkastetussa valossa kansan ja sen johtajat viimeisen Suomen-
sodan ajoilta. Cygnaeus sai kolme vuotta myöhemmin valmiiksi 
suuren draamassa »Claes Flemings tider», jossa suomalaisen mah-
timiehen Klaus Flemingin jättiläishaahmo ja pohjalaisten nuija-
joukko kumpikin ilmaisevat suomalaisen rodun omintakeista 
voimaa; ja seuraavana vuonna, 1852, hän intohimoisesti torjui 
ruotsinmaalaisten halventavat käsitykset yhdestä Suomen sodan 
suomalaisista johtomiehistä Hannu Henrik Gripenbergistä. Histo-
rialliset kuvaukset erinäisistä Suomen suurmiehistä tarkoittivat 
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nimenomaan näiden »kunnianpelastusta», ja teoksessa »Johan 
Zachris Duncker och hans omgifning» koetti Cygnaeus asettaa 
oikeuksiinsa ei vain Dunckerin, jossa hänen kansansa paraimpia 
hionteenominaisuuksia oli ruumiillistuneena, vaan koko Suomen 
kansan perusluonteen. Kun Ruotsissa oli julkaistu laajanlainen 
elämäkerrallinen hakemisto, antoi tämä aiheen muutamalle 
kynäilijälle Borgå Tidningissä ehdotukseen, maaliskuulla 1853,. 
että täälläkin oli toimitettava samantapainen teos Suomen mai-
nioista miehistä. Maan sanomalehdistö sitä yksimielisesti puolsi, 
huomauttaen että kotimainen yleisö rakasti historiallisesta kirjal-
lisuudesta eniten juuri suurmiesten elämäkertoja. Tuuma toteu-
tettiin julkaisusarjassa »Finlands minnesvärda män», pääasiassa 
Elmgrenin suunnitelman mukaan. Näin olivat suurmiehet kasva-
neet yhdeksi Suomen historian iduista, heidän henkilöhaahmois-
taan oli tuo historia saanut elävämmän, sielukkaamman sävyn, ja 
selvä ero oli tehty suomalaisen ja ruotsalaisen historiankäsityk-
sen välille. 

Mutta suomalainen historiankäsitys vaati pohjakseen myös 
itse kansan olojen, kotoisen maaperän, yhteiskunnan, valtion 
yksityiskohtaista tuntemusta. Kaiketi lähti alote yhteiskunta-
tutkimuksesta, joka laki- ja hallintomiehille määrätietoista toi-
mintaa varten oli välttämätön. Olihan Nikolain aika hallinto-
miesten ja hallintomuotojen valta-aikaa, ja Hvasserin ja Arwids-
sonin kiista paraillaan käynnissä siitä, oliko kansallamme omin-
takeista valtioasemaa. V. 1839 ilmestyivät sekä J. J. Nord-
strömin »Bidrag till svenska samhällsförfattningens historia, I» 
että Gabriel Reinin Suomen suuriruhtinaanmaan tilaston saksan-
kielinen laitos. Historiamme, joka Porthanin ajoilta asti oli ollut 
miltei yksinomaan kirkon ja henkisen viljelyksen historiaa, oli 
oman hallintolaitoksen kehittyessä muodostumassa myös kuvauk- 
seksi yhteiskuntaelämämme vaiheista. Mutta tässä oli uudella-
ajalla ja arsinkin sen alkujaksolla perustava merkitys, ja sen 
ymmärtämiseksi ylen runsasta asiatietoa tarvis. Tieto oli vaival-
loisesti arkistojen kätköistä etsittävä, kuten suurissa kulttuuri-
ivaissakin jokunen vuosikymmen sitten oli tullut tavaksi. Niin 
laitettiin käyttökelpoiseksi sekasortoinen senaatin- 1. valtion- 
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arkisto, jota erinäiset sinettien ja• asiakirjain kokoilijat olivat 
raiskanneet ja jonka asiakirjoja oli sekatavarakauppain kääre-
paperivarastoistakin tavattu. L. G. v. Haartmanin alotteesta 
antoi senaatti v. 1843 dosentti Grönbladin toimeksi järjestää ja 
luetteloida 1500-luvun ja 1600-luvun alkupuolen asiakirjat, ja 
samana vuonna Grönblad alotti ulkomailta keräämäinsä samais-
ten aikain asiakirjain sarjan. Nelisen vuotta myöhemmin rupesi 
Arwidsson toimittamaan asiakirjain sarjaa, joka sekin enimmäk-
seen kohdistui uudenajan alkuun. Asiakirjåsarjansa esipuheessa 
Grönblad ilmoitti aikovansa liittää sen loppuun yhte-
näisen kuvauksen käsittelemässä ajanjakson historiasta. His-
toriamme, jonka omintakeista olemassaoloa vastikään oli 
epäilty, oli saamassa yksityiskohtaisen, asiallisen pohjan, ja 
uusi, tärkeä ajanjakso oli liittymässä sen perinnäiseen run-
koon. 

Uusi ajanjakso askarrutti koko sivistyneen yleisön mieltä. 
Sen merkkihenkilöt ja draamallisesti järkyttävät tapaukset 
innoittivat runoniekkoja, kirjailijoita ja josjonkinlaisia kynäili-
jöitä alkaen kokkolalaisesta kauppiaasta Roosista ja turkulai-
sesta kulttuurihenkilöstä Pinellosta Fredrik Cygnaeukseen, Fred-
rika Runebergiin ja J. J. Weckselliin. Kaikkia kiinnosti se omin-
takeinen osuus, joka kansallamme tuona aikana oli ollut historian 
kulkuun sekä taistelu Idän ja Lännen välillä, joka silloin meikä-
läisellä maaperällä oli ratkaistu. Ja nuo etäiset ajat tulivat äkkiä 
läheisiksi, kun Itämainen sota puhkesi, maamme taaskin tuli 
maailmanhistoriallisten tapahtumain näyttämöksi ja näytti siltä, 
kuin kansamme taaskin oli ratkaistava, liittyäkkö Itään vai Län-
teen. Silloin sivistyneelle nuorisolle elävöityi kansamme merkitys 
Lännen etuvartijana Itää vastaan ja sen mielissä heräsi kuin kau-
kaisena toiveena, joka oli tulevan historiamme toteutettavana. 
Suomen itsenäisyyden aate. Tämän aatteen merkeissä kävi Suo-
men valtiollinen historia Ruotsin, kuten Venäjänvallan ajoiltakin, 
mahdolliseksi kirjoittaa. 

Lähinnä odotti kumminkin 1500- ja 1600-lukujen merkityk-
sellinen vaihekausi, Nuijasodan aika historioitsijaansa. Ilmoit-
taessaan Grönbladin julkaisusarjan myöhemmän niteen Littera- 
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turbladet otti muistuttaakseen häntä hänen antamastaan lupauk-
sesta. Ja kateellisesti Grönblad vartioi arkistonsa aarteita, 
etteivät muut tutkijat, semminkään Bomansson, joka jo oli 
syventymässä samaan ajanjaksoon, pääsisi käyttämään hänen 
työläästi keräilemiään aineksia hyväkseen. Mutta sittenkin jäi 
Grönblad miltei yksinomaan asiakirjain keräilijäksi, ja hänen 
aikomansa työn suoritti Yrjö Koskinen. Eikä siinä kyllin: Nuija-
sotansa alkuniteessä, joka ilmestyi v. 1857, hän loi laajan katsauk-
sen kansamme yhteiskunnallisiin ja valtiollisiin oloihin kautta 
koko 1500-luvun. Ja jos tätä katsausta yksityiskohtaisesti tar-
kastaa, huomaa että se on laadittu tarkalleen saman suunnitel-
man mukaisesti, kuin hänen kuvauksensa kotipitäjänsä Hämeen-
kyrön oloista viidettä vuotta sitä ennen. Sanalla sanoen: Yrjö 
Koskisen historiankirjoituksen kohteena oli alunpitäin itse kansa 
ja sen olot, katsottuina kansallisen, ja tulevaisuudentoiveena kan-
gastelevan valtiollisenkin itsenäisyyden näkökulmalta. 

Itämainen sota oli taas hetkeksi kääntänyt Europan huo-
mion maahamme. Kaivattiin siitä tietoja; Ahvenan saarista 
ilmestyi Leouzun Le Ducin teos ja Vänrikki Stoolin tarinoista 
käännettiin näytteitä Europan valtakielille. Suomessa oli kansa 
ja isänmaa alituisesti sen paraimpain miesten mielissä, ja eheänä 
kokonaisuutena, sillä puoluemuodostusta tuskin vielä oli ole-
massa. Niinpä kasvoi tarve luoda kokonaiskuva: maasta, sen 
kansasta ja vaiheista. V. 1852 valitti Elmgren Litteraturbladissa, 
että liiaksi oli askarreltu ulkomaitteu asioissa ja kotoiset velvolli-
suudet sillävälin lyöty laimin. »Saksalainen kirjoitti ensimäisen 
Suomen historian», hän huudahti, »ruotsalainen antoi meille Suo-
men maantieteen, geologiastamme ovat tähän asti vain saksalai-
set ja venäläiset kirjoitelleet, tanskalaiselle oli suotu keksiä suo-
menkielen erikoinen kauneus ja sanarikkaus, venäläiselle tieteelli-
sen suomenkielen sanakirjan kustantaminen, ranskalaiselle ensi-
mäisen tunnustuksen antaminen Suomalaisen kirjallisuuden seu-
ralle sen ansioista kirjallisuutta kohtaan yleensä.» Kansallisen 
Suomen historian luominen alkoi tuntua ei vain kauan kaivatulta 
tarpeelta, vaan kansalliselta kunnia-asialtakin. 

Niinpä Fredrik Cygnaeus, v. 1853 puheen ollessa suomalaisen 
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elämäkertasarjan julkaisemisesta, suhtautui siihen melkeinpä yli-
olkaisesti, arvellen, että olisi pikemminkin ollut jo aika suunnitella 
yhtäjaksoista Suomen historiaa. Jospa se ei olisi ollutkaan yhden 
miehen tehtävissä, olisi se silti käynyt mahdolliseksi yhteisin voi-
min. Mutta tietenkin maa sellainen kuin meidän, täynnänsä 
pikkumaisemia, synnytti taipumusta puuttumaan irrallisiin yksi-
tyiskohtiin; ja profeetallisesti Cygnaeus viittasi siihen, että vain 
Pohjanmaan lakeuksien pojalla oli oleva se yleisnäkemyksen 
kyky, joka Suomen historian luomiseen oli tarpeen. Mutta- toi-
saalta saattoi epäillä täydellä syyllä, tokko meikäläinen historian-
tutkimus sittenkään oli sillä asteella, että historiallista kokonais-
kuvausta siitä saattoi ajatella. Kuvaavaa on, että Yrjö Koski-
nen kohta Cygnaeuksen kannanilmaisun jälkeen Abo Tidningarissa 
ehdotti Porthanin pääteösten uudelleen ,painattamista ja että 
ehdotus sai osaksi sivistyneen yleisön yksimielisen kannatuksen. 

Ja vielä v. 1859 innokas arkistotutkija kenraaliluutnantti Otto Fu-
ruhjelm kirjoittaa Cygnaeukselle tulleensa tutkimustensa kuluessa 
siihen tulokseen, ettei Suomen historiaa vielä moniin aikoihin voi-
taisi laatia. Voimat tulisi muka keskittää ainesten kokoamiseen 
ja siksi olisi maahamme perustettava seura, jonka osittain tulisi 
yksityisiltä vastaanottaa lähdeainesta talletettavaksi, osittain 
lähettää stipendiaatteja sitä kirkkojen, virastojen, kaupunkien, 
herraskartanoitten yin. arkistoista keräilemään, sillä tuontapai-
sista aineksista oli maamme historia kerran kirjoitettava. Ulko-
maisista arkistoista saatu lähdeaines riittäisi vain rungoksi. Ja 
tärkein siitä, minkä saisi kootuksi, tulisi seuran julkaistakin, Mi-
käli voisi. 

Mutta aika pyrki synnyttämään Suomen historian epäilyk-
sistä välittämättä. Sitä edisti venäläisen hallitusvallankin yhä 
kasvava suopeus Suomea kohtaan, ja kotimaisen valtioelämän 
virkoaminen uuteen eloon 1860-luvun alulla. V. 1854 oli hallitsija 
nimittänyt Topeliuksen Suomen historian ylimääräiseksi professo-

riksi ja yhdeksän vuotta myöhemmin historian professorinvirka 
jaettiin kahtia, jolloin toinen noista oppialoista tuli käsittämään 

Suomen historian yhdessä Venäjän ja Pohjoismaitten historian 

kanssa. Läheisesti liittyvätkin yritykset Suomen historian aikaan- 
Ia 
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saamiseksi yliopistolliseen opettajatoimeen. Gabriel Rein, joka 
aikoja sitten oli käsitellyt Suomen historiaa luennoissaan, palasi 
siihen uudelleen v. 1858 kymmenvuotisen rehtorikautensa pää-
tyttyä. Luennoista oli ajan mittaan kasvanut suureksi osaksi 
omiin tutkimuksiin perustuva yhtenäinen isänmaan vaiheitten 
kuvaus, mutta niin ansiokas kuin se monessa suhteessa olikin. 
oli se sittenkin jo menneen ajan tuote, kansallisen ja paikallis-
historian välimuoto. Tapahtumia siinä arvioitiin ainakin yhtä 
paljon ruotsalaisen emämaan, kuin Suomen kannalta. Topelius 
sensijaan näki kansamme vaiheet paljon suomalaisemrnin. Jo 
luennoidessaan ylimääräisenä professorina Suomen maantiedettä 
esitti hän omintakeisesti ja viehättävästi historiamme geopoliitti-
set edellytykset. Ja luennoidessaan historiaa ei hän enää nähnyt 
kansamme kehityksessä pelkästään ulkoa tullutta ja kansalliseen 
olemukseemme sulatettua lainaa, vaan myös jatkuvaa kansallista 
vuorovaikutusta Suomen ja Ruotsin välillä, jonka kuluessa Suomi 
oli antanut Ruotsille varsin paljon. Luennot muodostuivat mitä 
viehättävimmäksi esitykseksi kansamme vaiheista, jota kuule-
maan saapui salin täydeltä sekä ylioppilaita että muita. 

V. 1863, valtioelämämme uudelleenelpymisen hetkellä, esitti 
Cygnuskin yleiskatsauksen kansamme vaiheisiin kutsukirja-
sessa, jonka oli Yrjö Koskisen ja Ahlqvistin virkaanastujaisiksi 
laatinut. Kansalliselta kannalta hänkin aihettaan arvioi, johti 
kansamme vaiheet viime sijassa sen synnynnäisistä luonteenpiir-
teistä, mutta hän poikkesi samalla kaunosielun kannalta maa-
lailemaan kansamme suurmiehiä, eikä hänen esityksensä kiteyty-_ 
nyt miksikään yhtenäiseksi kokonaisuudeksi. Yksityiskohtaisen 
tutkimuksen puutteessa jäivät hänen päätelmässä, niin sattuvia 
kuin ne toisinaan olivatkin, vain henkeväksi pakinaksi. 

Useampia eri yrityksiä oli siis samanaikaisesti olemassa kan-
sallisen Suomen historian luomiseksi. Topeliuksen ja Cygnuksen 
runoilijanäkemykset siinä kilpailivat Gabriel Reinin tyynesti 
asiallisen kuvauksen kanssa. Mutta ensimäisen kansallisen Suo-
men historian julkaisi sittenkin Yrjö Koskinen. Syynä siihen, 
että vuosisataisen tehtävän suoritus lopultakin jäi hänelle, oli 
osittain yksityiskohdiltaan kiinteämpi tutkimustyö, osittain kan- 
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Sallisen näkemyksen suurempi johdonmukaisuus. Hänelle Suo-
men kansan historia oli ennenkaikkea sen kansallishengen histo-
riaa, — kansallishengen, joka, hänen määritelmänsä mukaan, 
yhdistää kansan jäsenet yhteisiin aatteisiin, tunteisiin ja harras-
tuksiin ja joka senvuoksi on kuin kansan sielu. Ja kautta koko 
esityksensä hän osottaa, miten tämä kansan sielu on alituisesti 
pyrkinyt kansallista itsenäistymistä kohti. Näkemys, jonka hän 
näin johdonmukaisesti sovitti Suomen kansan historiaan, kuvasti 
tietenkin hänen omaa palavaa kansallisen itsenäisyyden tahtoaan. 
_Mutta juuri tämän kiihkeän tahdon varassa Yrjö Koskinen 
ennätti edelle kilpailijoistaan ja sai suorittaneeksi sen, mitä 
monet miespolvet olivat kaivanneet: yhtenäisen Suomen kansan 
historian. Niinpä hän teoksellaan aivan sananmukaisesti oli osot-
tanut oikeaksi väitteen, jolla hän 50 vuotta sitten, Suomen His-
toriallisen Seuran ensimäisessä vuosikokouksessa lopetti juhla-
esitelmänsä: Olkoonpa kansan itsemääräämisvalta enemmän tai 
vähemmän rajoitettu, ainakin yhdessä suhteessa se on suvereeni: 
jos se tahtoo itselleen historiaa, niin sillä myös historiansa on. 
Ja juuri tämä tahto todistaa kansan omalaatuiseksi kansa-
yksilöksi. eikä tätä tahtoa vastaan voi vedota minnekään. 
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Historiallinen Osakunta (1864-1875). 

»Ei ole mitään tulevaisuutta ilman menneisyyttä» — käsitys 
siitä, että kansan oli työnsä ja toimintansa rakennettava entisyy-
den, mitä loistavamman, sitä parempi, pohjalle — oli 1800-luvun 
puolivälissä selviönä meidänkin maamme johtavilla hengen suur-
miehillä. Tätä ajatusta korostivat kirjoituksissaan ja puheissaan 
Snellman, Topelius, Cygnaeus ja monet muut. 

Kun samoihin aikoihin kansallistunto, tietoisuus omasta erityi-
sestä, kokonaisesta Suomen kansasta, jolle oli valmistettava ja 
lujitettava oma omituinen »paikkansa auringossa», alkoi vallata 
mielet, oli luonnollista, että menneisyyteen syventyminen, Suo-
men kansan historian tutkiminen piankin oli kiinteästi liittyvä 
siihen työhön, jota suomalaisuuden esitaistelijat ja suomalaisen 
hengen eri ilmaisumuotojen esiintuojat ja selvittäjät suorittivat. 
Kun kerran kaikki se kansallistunnon innoittamia mieliä kohot-
tava, mitä keräily ja tutkimustyö oli tuonut esiin — ennen 
muuta Kalevala ja siihen läheisesti liittyvä muu kansan runolli-
sen hengen tuotanto —, kun kaikki Suomen ja suomalaisten kan-
sallista erikoisuutta todistava pohjautui entisyyteen ja sai siitä 
selityksensä, mikä olikaan silloin luonnollisempaa kuin että voi-
mia myöten käytiin Suomen kansan vaiheita tutkimaan. 

Romantismin käsityskannan, sen yleisen ajatus- ja tunne-
suunnan seurauksena oli meilläkin varsinkin keskiaika — »rak-
kauden, ritarillisuuden ja uskon» aikakausi — monina vuosi-
kymmeninä pitkin 1800-lukua ehkä enemmän kuin muut aika-
kaudet kiinnittänyt tutkijain mieliä. Jatkaen Porthanin työtä 
suorittivat siten A. I. Arwidsson, Gabriel Rein y.m. tärkeimmän 
tutkijantoimintansa keskiajan historian alalla. 
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Porthanin jälkiä käyden ja europpalaisen historiantutkimuksen 
yleisiä menetelmiä seuraten meikäläisetkin tutkijat pyrkivät tar-
kistamaan ennen saavutettuja tuloksia ja esiintuomaan uusia 
tosiasioita yksityiskohtiin kohdistuvan, detaljitutkimuksen avulla. 
Mentiinpä tällöin niinkin pitkälle, että vielä 1860-luvun alussa 
esim. Bomansson väitöskirjassaan »Hertig Johan och hans tid» 
varsinaiset tieteelliset tutkimustuloksensa antoi yksityisten uusien 
ja entisestä tarkistettujen, etenkin elämäkerrallisten detaljien 
esittämisessä, jotka tarjottiin viivanalaisissa nooteissa, jotavastoin 
itse tekstinä oleva »yhteenveto» oli — niinkuin vastaväittäjä 
G. Frosteruskin huomautti (vrt. S.V.A. Biographica: Bomansson) 
— tehty tavalla, »joka tosin runoilijalle, mutta ei historian-
kirjoittajalle, on sallittua». 

Mutta synteettisenkin tieteellisen historianesityksentarvenousi 
niin sanoaksemme jo käytännön vaatimuksen pakosta vetämään his-
torioitsijaimme huomiota puoleensa. J. F. Kajaanin keskenjäänyt 
yritys oli ensimäinen tämän tarpeen ilmaus. Kansallinen realismi, 
yhtyneenä rohkeaan optimismiin ja romantismin vaikutuksiin sekä 
toiselta puolen pelkän detaljitutkimuksen riittämättömyys tyy-
dyttämään korkeammalle ja laajemmalle yhtenäisyyteen ja koko-
naisuuteen pyrkivää henkeä eivät enää sallineet sitä, että oman 
kansan historian tuntemus joko rajoittui itsessään kylläkin uskot-
taviin, mutta irrallisiin detaljeihin tai runollisen mielikuvituksen 
värittämiin yhtenäisempiin kuvauksiin, joissa taiteilija pikemmin 
kuin tiedemies oli kynää ohjannut. Varsinaista Suo m e n 
kansan historiaa ei kuitenkaan pitkään aikaan saatu 
toimeen, vaikka herännyt kansallistunto, kansan oman itsensä 
kunnioittaminen sitä ehdottomasti vaati. Vuosisadan kolmannella 
neljänneksellä Suomen historian kokonaisesitys vihdoin saatiin 
toimeen. Ikäänkuin itsestään lankeavaa oli, että ensimäisen 
uudempia historiantutkimuksen metodeja noudattamalla valmis-
tetun »Suomen kansan historian» tekijä oli Yrjö Koskinen, uuden-
aikaisen historiallisen koulutuksen saanut tutkija, joka samalla 
oli päämäärästään tietoinen kansallisuustaistelun merkkimies. 

Niin suuren työtaakan kuin Yrjö Koskinen tuota teosta val-
mistaessaan kantoikin myös — pakosta — suorittamalla luke- 
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mattoman määrän erikoistutkimuksia sitä varten, niin selvästi 
hän samalla — ja juuri sen vuoksi — saattoi kouraantuntuvalla 
tavalla havaita, että ty ömiehiä tarvittiin runsaasti tällä työ-
vainiolla ja että yhteistoiminta oli yhteisen päämäärän saavut-
tamisen ehdoton edellytys. Aivan luonnollista oli jo tästäkin 
syystä myös, että juuri Yrjö Koskinen teki aloitteen toimenpitee-
seen, jonka tarkoituksena oli koota ne, tosin vähäiset, voimat, 
jotka jo olivat antautuneet tai jotka vastedes antautuisivat his-
toriantutkimuksen alalle, lähempään vuorovaikutukseen keske-
nään, vaihtamaan ajatuksia yhteisistä tehtävistä, selostamaan 
toisilleen esilletutkimiaan tosiasioita, edistämään historiallisen 
harrastuksen leviämistä kansaamme ja yleensä valvomaan tämän 
tieteenhaaran ja tämän kansallisen kirjallisuudenhaaran parasta. 

Yleisten olosuhteiden mukaista ja silloisen käsitystavan kan-
nalta luonnollista oli myös se, että aloite tapahtui juuri S u o-
malaisen Kirjallisuuden Seuran keskuudessa. Sanot-
tiinhan seuran »asetusten» johdannossa: »Jokaisella kansalla, jossa 
tieto ja jalot taidot ovat juurtuneet jalevittäneethedelmiänsä,ovat 
syntymämaan muinaismenot, kieli ja kirjallisuus olleet kalliimmina 
omaisuuksinansa. Kansa ei elä ainoastaannykyisessä ajassaan, vaan 
myös muinasessa. iVluinasuuden muistoissa, tavoissa ja mietel-
missä kansa näkee olentonsa juuren, ja käsittää nykyisen tilansa 
ja arvonsa», sekä edelleen 1:sessä pykälässä seuran tarkoituksena 
olevan m.m. keräillä muinaisaikaisia hengentuotteita ja esineitä 
ynnä julkaisuilla ja palkkiokysymyksillä edistää Suomen histo-
rian valaisemista; viettihän seura vuosijuhlaansa Porthania 
kuolinpäivänä ja muutenkin erikoisella huolella vaali hänen muis-
toaan; olihan se jo neljättä vuosikymmentä kestäneen toimin-
tansa aikana m.m. Suomi-kirjassaan julkaissut historiantutkimuk-
sen alaan kuuluvia lyhyempiä tai pitempiä tutkielmia; ja kuu-
luihan sen perustajiin ja tärkeimpiin toimihenkilöihin nimen-
omaan huomattavimmat maamme silloisista historiantutkijoista 
ja historian harrastajista; olihan sitäpaitsi vielä näihin aikoihin 
suomen kielen ja kirjallisuuden harrastus yhteistä koko kansalle 
ja erityisesti Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran toiminta suo-
malaiskansallisen kulttuurin hyväksi kansamme kummankin kieli- 
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aineksen puolelta niin hartaan myötätunnon esineenä, että Seura 
ja sen jäsenet juuri samoina aikoina, marraskuun lopussa 1863, 
saivat valtiopäiville kokoontuneelta talonpoikaissäädyltä merkilli-
sen kiitoskirjelmän sen johdosta, että he »monina vuosikausina 
ovat tutkinnoillansa kieltämme kartuttaneet, koonneet ja jär-
jestäneet kansan haihtuvia muistoja ja valaisseet muinaisuu-
temme hämäriä aikoja», kirjelmän, joka päättyi vakuutukseen: 
»\ ämät meidän kiitoksemme ja nämät toivotuksemme ovat koko 
talonpoikaisen säädyn. Niihin yhdymme me kaikki ilman eroi-
tuksetta, olkoonpa puhekielemme ruotsi tahi suomi, niinkuin 
kaikki omistamme saman kansan ja saman isäimme maan, niin 
tunnustamme myös kaikki Suomen kielen oikeuden päästä sille 
istuimelle, johon sivistyksen asia ja maamme totinen menestys 
sitä vaatii.» Tämänlaatuinen seura oli todella sopiva toistaiseksi 
ottamaan siipiensä suojaan järjestön, joka oli syntymässä Suo-
men historian tutkimuksen edistämiseksi. 

Eikä voi sanoa sattumaksi sitäkään, että aloitteeseen ryhdyt-
tiin juuri 1860-luvun alkupuoliskolla, jolloin kaikkinainen uudis-
tus- ja edistystyö sekä aineellisen että - henkisen viljelyksen alalla 
ja luottamus kansamme tulevaisuuteen olivat voimakkaassa 
nousukaudessa. Juuri vuoden 1864 alussa (Suometar 25/1; 
julkaistu myös Yrjö Koskinen, Kans. ja yhteisk. kirj. II, s. 206) 
Yrjö Koskinen kirjoitti: »Semmoinen aikakausi, kuin Suomen 
nykyinen, tulee tosiaan olemaan vastaisten sukupolvien kadeh-
dittava. Ei niin, että tilanne tällä ajalla olisi niin verrattoman 
onnellinen. Päin vastoin, me taistelemme par'aikaa monituisten 
puutteiden kanssa. Kansallisuutemme ei vielä ole läheskään var-
mistunut, valtioelämämme on vasta alullansa, kirjallisuutemme 
on heikko ja lapsuuden ijällä, historiamme isoksi osaksi selvittä-
mättä. Ja kuitenkin voimme huudahtaa, niinkuin von-Hutten 
muinoin opin-puhdistuksen aikoina: es ist eine Lust zu leben! 
(on ihastus elää!) — Meillä on taistelun ja työn-teon, heräyksen 
ihana aamuhetki.» 

Ehdotuksensa Suomen historian tutkijain keskeisen erityisen 
osaston perustamisesta Suomalaisen Kirjallisuuden Seuraan Yrjö 
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Koskinen teki maalisk. 2 p:nä 1864 pidetyssä kokouksessa »muuta-
main Suomen historian ystäväin puolesta». Seuran sääntöjen 
12:nteen pykälään nojaten ehdotuksessa esitettiin, että asetettai-
siin »erinäinen Toimikunta Suomen historiaa ja 
muinaistiedettä varten ». »Tämä historiallinen Toimi-
kunta — sanottiin ehdotuksessa edelleen — jonka jäsenet Seura 
kunakin vuosijuhlana valitsee, saakoon oikeuden järjestää Seuran 
halullisista jäsenistä erinäisen historiallisen Osa kunnan, 
joka esimiehekseen valitsee yhden noista Seuran valitsemista 
Toimikunnan jäsenistä ja hänen johdollansa pitää julkisia 
kokouksia. Osakunnan kirjevaihto käykbön Seuran sinetin alla 
ja Seuran asiamiesten kautta, mutta Osakunnan erityisellä 
nimellä. Ne asiat, joissa Osakunta tarvitsee koko Seuran apua 
tai Seura Osakuntansa tointa, käykööt äsken mainitun Toimi-
kunnan kautta.» 

Kuten näkyy, ei ehdotuksessa mainita Osakunnan tarkoituk-
sesta muuta kuin että sen keskuselin oli asetettava »Suomen histo-
riaa ja muinaistiedettä varten». Se, mitä edellä on sanottu uuden 
yhdistyksen edellytyksistä ja sen syntyessä vallinneista olosuh-
teista ja katsantotavoista, osoittanee kuitenkin, mihin sen perus-
tamisella tahdottiin pyrkiä. Vähän toista kuukautta ennen ehdo-
tuksentekoaan Yrjö Koskinen sitäpaitsi oli eräässä arvostelussa 
(Suometar 25/1 1864; myös Kans. ja Yhteisk. kirj. II, sivv. 
107-108) esittänyt historiantutkimuksesta ja sen suhteesta kan-
sallistuntoon ajatuksia, joiden voimme katsoa sisältävän tär-
keimmän näkökulman, jolta pian perustettavan yhdistyksen teh-
tävää oli suunniteltava. Hän sanoo m.m.: »Missä liitossa kan-
sallis-tunto ja historiallinen tutkimus meidän maassa ovat alusta 
saakka olleet, astuu kohta silmiin, jos muistamme muutamat 
ainoat nimet menneiltä ajoilta: Porthan, pispa Tengström, 
Arvidsson, Gottlundikin; muita mainitsematta. Kun liike ker- 
ran oli herätetty, on muitakin kulkenut samaa suuntaa, joku 
kyllä huomaamattakin, minkä hengen palveluksessa hän on työtä 
tehnyt. Mutta ylipäänsä jokainen, joka yrittää tunkeuda kansan 
historiaan, joutuu kansallisen hengen valtoihin. Tämä on sitä 
välttämättömämpi, kuta ylevämmässä merkityksessä hän tutkija- 
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virkansa käsittää. Yksityisten seikkain tutkiminen voipi olla 
paljas uteliaisuuden asia; mutta jos tutkija pyrkii käsittämään 
itse kansan henkeä sen menneissä vaiheissa ja teoissa, jos hän 

niinkuin loitsija tahtoo kutsua esiin kansansa muinaisuuden 
eläväiseksi, silloin hänen täytyy haltioihinsa mennä, kansallis-
henki hänen hallitsee, hän on samojen vaikutusten alla kuin 
kansallinen runoilija. Historian tutkimus ei kuitenkaan ole pal-
jasta runomusta; se tarvitsee asiain vakavaa pohjaa, ja nämä 
useinkin vaativat semmoista työtä, joka tavallisen käsityksemme 
mukaan on kaikkea muuta kuin runollisuutta. Tomuisista arkis-
toista poimitaan lukemattoman sälyn seasta nuo harvinaiset 
kulta-jyvät; niitä seulotaan, niitä puhdistetaan. Taitavan tako-
jan kädessä ne vihdoin muuttuvat kokonaisiksi kuviksi, joita 
kansa ihastelee, ajattelematta sitä vaivaa, mikä on nähty niitä 
kokoillessa. Nykyajan historian-tutkimus koko Euroopassa on 
juuri perustanutkin koko toimensa tälle tarkalle, mutta vaivaloi-
selle arkistotyölle. Se voi ylpeytemme olla, että meidänkään 
maamme tässä kohden ei ole jäänyt jäljelle. Jo Porthan oli sen-
tapainen historioitsija, ja hän on siinä asiassa, ei ainoastaan ensi-
mäinen Suomessa, vaan ensimäisiä, etevimpiä koko Euroopassa. 
Myöhempinä aikoina ovat Årvidsson ja Grönblad mainittavim-
mat, tärkeiden todistuskappaleiden kokoilijoina. Myöskin Gott-
lund on muistettava.» Ennustaen sitten, että senaatin arkisto, 
jossa Gottlundin kokoelmatkin nyttemmin olivat tutkijain käy-
tettävinä, uuden hoitajansa, toht. K. A. Bomanssonin johdolla 
»nähtävästi on kohoava todellisen valtioarkiston arvoon» — kuten 
pian tapahtuikin — kirjoittaja huomauttaa, että arvosteltavana 
oleva julkaisusarja Suomen historian todistuskappaleita, jonka 
ensimäinen vihko äsken oli ilmestynyt, on juuri Bomanssonin 
aikuunpanema yhdessä tohtorien J. E. Waarasen ja K. E. F. 

Ignatiuksen kanssa. 
Tämä uusi asiakirjajulkaisusarja, jonka. aikaansaajina oli 

eräitä tulevan Historiallisen Osakunnan innokkaimmista jäsenistä 
ja joka sekin toiselta puolen oli todistuksena virkeistä tuulahduk-
sista historiatieteemme vaiheissa ja toiselta puolen taas oli omansa 
tuota virkeyttä edistämään, tarjosi myös tärkeitä apulähteitä 
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sille, joka oli kirjoittava yhtenäisen Suomen kansan historian. 
Ja että — kuten jo edellä on huomautettu — tämän mahdolli-
seksi tekeminen oli Historiallisen Osakunnan päätehtäviä, sitä 
todistaa Yrjö Koskinen nimenomaan itse eräässä neljää vuotta 
myöhemmin syntyneessä kirjoituksessaan, Suom. Kirj. Seuralle 
1868 esittämässään Hist. Osakunnan vuosikertomuksessa. Jäl-
leen hän huomauttaa ensin, kuinka juuri seura, jonka korkeimpana 
silmämääränä on ollut suomalaisen kansallisuuden nostaminen ja 
jonka toiminnassa siis tämä silmämäärä on ollut ratkaisevana 
myös noiden kansallisten tieteenhaarojen, kielitieteen ja historian-
tutkimuksen, edistämisessä, oli sopivin piiri, minkä sisällä histo-
riantutkijain yhdistyksen piti syntymän. Juuri jotta töiden 
tulokset eivät jäisi etupäässä museokaluiksi, jotka »kyllä saatta-
vat joskus olla huvittavia tietää», vaan olisivat tuloksia kansalli-
sen tieteen työskentelystä, »Suomen historian harjoittajat, kun 
he kerrankin tunsivat tarpeen rakentaa likempää yhteyttä keske-
nänsä, päättivät sen tehdä Kirjallisuuden Seuran osakuntana, 
eikä erinäisenä seurana. Se, mikä siihen kehoitti, ei ollut paljas-
taan joku toivottu apu ja suoja, jota vanhempi seura saattoi 
tälle uudelle yritykselle antaa; se oli paljoa enemmin tarve 
osoittaa ja teroittaa, että Suomen historian tutkimus ei ole pal-
jaastansa tieteellistä, vaan etenkin kansallista työtä. Lyhyenä 
vaikutus-aikanansa on Osakunta koettanut pysyä tässä peri-
ajatuksessaan kiinni ja on luopumatta pyrkinyt alustelemaan 
sitä teosta, jota kansailistuntomme par'aikaa kipeimmästi kai-
paa, nimittäin kansallisen historian esitystä täydellisessä jak-
sossa. Mitä Osakunta yhtiönä on voinut siihen tehdä, on tietysti 
ollut erinäisten seikkain selvittäminen, yksityisten tekoasiaiu kek-
siminen, yleensä kaikenlaista kyllä tärkeätä vaikka pientä tutki-
mustointa.» 

Vuotta myöhemmin (1869) taas Akiander Seuran esimiehenä 
lausui vuosijuhlan avajaispuheessa m.m.: »Ahkerat tutkimiset 
ulkomaiden kirjastoissa ja tarkat urkkimiset arkistoissa ovat 
tuottaneet ilmiin monenkaltaisia tärkeitä tietoja ja hyödyllisiä 
selityksiä Suomenmaan historiassa. Näitä tutkimisia tulisi kai-
kin tavoin jatkaa, saadaksemme vihdoinkin täydellinen kertomus 
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Suomen kansan entisistä oloista ja menoista aikoin, josta -maa-
miehemme tulisivat paremmin tuntemaan itseänsä kuin mitä 
he oppivat hajanaisista tiedoista, jotka silloin tällöin ovat sano-
malehdissä ja muissa teoksissa luettavina.» 

Edellä olevat kaksi lausuntoa, jotka ovat Osakunnan johta-
vien miesten kirjoittamia, ilmaisevat Osakunnan tarkoitusperän 
olennaista puolta sitäkin pätevämmin, kuin kuluneina vuosina 
saavutettu kokemus oli alkuperäisiä aikomuksia vielä entisestään 
selventänyt. 

Samoihin aikoihin, jolloin nämä lausunnot esitettiin, oli juuri 
valmistumassa ensimäinen vihko Yrjö Koskisen »Oppikirjaa Suo-
men kansan historiassa», ja. samoihin aikoihin, jolloin Historialli-
sen Osakunnan aika päättyi, oli lopullisesti valmiina tuo »kan-
sallisen historian esitys täydellisessä jaksossa». Katsaus Osa-
kunnan tieteelliseen toimintaan on osoittava, minkälaatuista 
siellä oli se »kaikenlainen tärkeä, vaikka pieni tutkimustoimi», 
jota Osakunnan perustaja ja varsinainen johtaja kertoi siellä 
harjoitetun. 

Ennenkuin kuitenkaan käymme yksityiskohtaisesti tarkastele-
maan Historiallisen Osakunnan työskentelyä historiatieteen hy-
väksi, on meidän tehtävä selkoa Osakunnan e .n  s i m ä i s e s t ä 
järjestäytymisestä ja 'ulkonaisista toiminta-
muodoista. 

Yrjö Koskisen edellämainittm ehdotuksen Seura päätti lykätä 
.pian vietettävään vuosijuhlaan ja siitä paria päivää myöhemmin, 
maalisk. 23 p:nä 1864 pidettävään välikokoukseen, jossa sitten 
tuota »ehdotusta historiallisen työkunnan perustamisesta Seu-
rassa» tarkastamaan ja »työkunnan» ohjesääntöehdotusta val-
mistamaan valittiin viisi Seuran jäsentä, prof. G. Z. Forsman 
(Yrjö Koskinen), seuran esimies, kanslianeuvos G. Rein, vara-
esimies, prof. M. Akiander, yliopiston varakirjastonhoitaja, toht. 
Sven Gabr. Elmgren ja senaatinarkiston (valtionarkiston) v.t. 
arkkivaari, dosentti K. A. Bomansson. 

Jo seuraavassa kuukausikokouksessaan, huhtik. 4 p:nä, Seura 
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saattoi hyväksyä valiokunnan laatiman ohjesäännön-, jonka nyt-
kin esitti Yrjö Koskinen. Ohjesäännön mukaan (julkaistu Suomi-
kirjassa II, 4, siv. 277, ja V. Voionmaan Hist. Seuran vuosi-
kokoukseen 9111 1914 kirjoittamassa muistokatsauksessa, Hist. 
Arkisto XXV, pöytäk. sivv. 24-25) tuli seuran valita »keskuu-
destaan kolme-jäseninen Toimikunta Suomen historiaa 
ja muinaistutkintoa varten», jolla toimikunnalla sitten oli oikeus 
»kutsua osallisuuteensa muita Seuran jäseniä ja niiden kanssa pitää 
erinäisiä Historiallisen Osakunnan kokouksia». Näin 
muodostetun Osakunnan asia oli kokouksissaan päättää, keitä seu-
ran jäsenistä —nimenomaan tehostettiin 2:sessa pykälässä uudel-
leen, että Osakunnan jäseniksi ei saanut kutsua ketään, joka ei ennen 
ollut Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran jäsen —, joko Helsingissä 
oleskelevista tai maaseuduilla asuvista, se edelleen halusi kutsua 
»osallisuuteensa», lähettää heille kutsukirje ja kirjoittaa heidät 
eri nimikirjaan. Kutsutut pysyivät, eri maksua suorittamatta, 
elinkautensa Historiallisen Osakunnan jäseninä. Osakunnan 
jäsenten keskuudesta tuli Seuran vuosijuhlassaan valita kolme 
miestä Historialliseksi Toimikunnakseen, ja näistä oli vuorostaan 
Osakunnan seuraavassa kokouksessa valittava vuodeksi esimie-
hensä. Seuran valitsemien kolmen henkilön lisäksi oli Osakunnan 
vielä valittava kaksi jäsentään Historialliseen Toimikuntaan, 
joka siis käsitti kaikkiaan viisi jäsentä. Osakunnalla oli oikeus 
yleensä järjestää toimintansa »tarpeen mukaan» ja julkaista 
pöytäkirjansa Seuran aikakauskirjassa, mutta sen oli velvolli-
suus antaa »tavallisessa järjestyksessä» Toimikunnan kautta mie-
tintönsä Seuralle kaikista historiallisista kysymyksistä, mitkä 
Seurassa saattoivat esiintulla -ja jotka Seuran oli, »asetustensa» 
25:nnen pykälän mukaan, lykättävä Historialliselle Toimikun-
nalle, Historialliselle Osakunnalle esitettäviksi; sitäpaitsi oli Osa-
kunnan annettava Seuran vuosijuhlaan vuosikertomuksensa. Jos 
Osakunta tarvitsi tarkoituksiinsa raha-apua, »eikä satu sillä ole-
maan erinäisiä tuohon puheena-olevaan tarpeeseen määrätyitä 
varoja», oli asia Toimikunnan kautta esitettävä Seuran keskus-
teltavaksi ja päätettäväksi. Osakunnan »erinäisen kirje-vaihdon» 
tuli käydä sen omassa nimessä, mutta »Seuran sinetin alla». 
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Toukokauri kokouksessa Seura toimitti uuden Toimikuntansa 
jäsenten vaalin, jolloin enimmät äänet saivat herrat Forsman, 
Akiander ja Bomansson. Näin valitut kolme jäsentä kokoontuivat 
toukok. 9 p:nä 1864 kutsuaksensa, ohjesäännön mukaisesti, Osa-
kunnan yhteyteen muita Seuran jäseniä. Tällä kertaa päätettiin 
kutsua vain muutamia Helsingissä oleskelevia henkilöitä, kanslian.. 
G. Rein, professorit Fr. Cygnmus ja Z. Topelius, tohtorit S.G. Elm-
gren ja H. Aug. Reinholm, maist. R. A. Renvall, lis. K. E. F. Ignatius, 
maist. J. Krohn, pappismies W. Murman ja maist. Aleks. Boehm, 
joiden kanssa yhdessä pidettävän en,-imäisen Osakunnan-kokouk-
sen tehtäväksi jätettiin kutsua muita Suomen historiaa harrasta-
via miehiä sekä valita Osakunnan määrättävät Toimikunnan 
jäsenet ja Osakunnan virkailijat. Lisäksi päätettiin painattaa 
200 kappaletta kutsukirjoja nelitaitteiselle paperille. Pöytäkirjan 
tästä kokouksesta teki Yrjö Koskinen. Jo saman kuun 26 p:nä 
pidettiin sitten ensimäinen Historiallisen Osa-
kunnan k o k o u s. Siinä olivat saapuvilla kaikki muut paitsi 
herrat Cygnaeus ja Reinholm. Aluksi valittiin nyt Osakunnan esi-
mieheksi prof. Forsman (Yrjö Koskinen) sekä jäseniksi Toimi-
kuntaan prof. Topelius ja toht. Ignatius, joista jälkimäinen myös 
valittiin sihteeriksi. Osakunta päätti pitää varsinaiset kokouk-
sensa joka kuukauden viimeisenä keskiviikkona — siis viikkoa 
ennen Seuran kokousta, joten siihen voitiin valmistaa tarvitta-
vat lausunnot ja ehdotukset —, »ja toivottiin, ettei näissä kokouk-
sissa puuttuisi kirjoituksia Osakunnan alalle kuuluvissa aineissa». 
Ryhdyttäessä sitten päättämään uusien jäsenten kutsumisesta, 
katsottiin tarpeelliseksi — koska Osakunta ei saanut jäseniltään 
mitään rahamaksuja, jotenka »sen olo ja tarkoitus yksinomaisesti 
perustaikse heidän kirjalliseen vaikutukseensa» — määrätä, että 
kutsuttaisiin vain sellaisia Seuran jäseniä, jotka olivat erityisesti 
harrastaneet isänmaan historiaa ja muinaistiedettä; uusia jäseniä 
valittaessa oli päätökset tehtävä läsnäolevien äänten enemmis-
töllä. Uusiksi jäseniksi valittiin senjälkeen kaksitoista historian-
tutkijaa ja historiantutkimuksen harrastajaa, tällä kertaa enim-
mät maaseudulta. Sitäpaitsi ehdotettiin lisäksi kolme maaseutu-
laista, joita ei kuitenkaan voitu vielä valita, koska he eivät olleet 
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pääseuran jäseniä; mutta seuraavassa kokouksessa päätettiin, että 
heillekin oli ilman enempiä muodollisuuksia kutsukirjeet lähetet-
tävä, niin pian kuin sanotun ehdon täyttivät. 

Näin suoritettuaan tärkeimmät perustamistoimet Osakunta 
jo tässä ensimäisessä kokouksessaan ryhtyi varsinaiseen työhönsä 
käsittelemällä kysymyksen »kokelas» Smedbergille muuatta Seu-
ran kustannuksella Kaakkois-Suomeen tehtävää keräys- ja 
arkistotutkimusmatkaa varten annettavista ohjeista. 

Tekemänsä päätöksen mukaan Osakunta koki pitää kok o u k-

s i a n s a yleensä kuukauden lopulla ja joka tapauksessa ennen 
Seuran kuukausikokouksia. Sitäpaitsi pidettiin joku kerta asiain 
niin vaatiessa ylimääräisiä eli välikokouksia. Aikaa  myöten 
näkyy kuitenkin silloin tällöin sattuneen esteitä kokousten sään-
nölliselle pitämiselle — m.m. oli kerran (28/12 1864) saapunut 

paitsi puheenjohtajaa ja sihteeriä vain yksi jäsen, minkävuoksi 
ei katsottu voitavan ottaa mitään kysymyksiä käsiteltäviksi —, 
niin että kokouksia milloin ei pidetty jossakin kuukaudessa ensin-
kään, milloin pidettiin kuun alussa, milloin kaksikin samassa 
kuukaudessa. Kokouksia ei pidetty kolmena kesäkuukautena, 
ja myöskin joulukuussa näkyy ylimalkaan olleen vaikeata saada 
kokouksia toimeen. Kuitenkin sattui sellaistakin, että kokous oli 
pidettävä kesäkuun alussa, ja pidettiinpä kerran säännöllinen 
kokous päivää ennen jouluaattoa (1872), toisen kerran samanlai-
nen tammik. 2 p:nä (1874). Kaikkiaan piti Osakunta — jos 
otamme lukuun ensimäisen, Toimikunnan pitämän perustavan 
kokouksen — olemassaolonsa aikana, siis melkein tarkalleen 
11 vuoden kuluessa, 90 kokousta eli keskimäärin kahdeksan vuo-
dessa, niinmuodoin varsin säännöllisen määrän, kerran kuukau-
dessa, jos laskemme pois joulukuun ja kesäkuukaudet. Suurin 
määrä kokouksia pidettiin kalenterivuonna 1869 (10 kok.) ja 
pienin määrä — lukuunottamatta alkuvuotta 1864 (4 kok.) ja 
loppuvuotta 1875 (2 kok.) — kalenteriv. 1873 (6 kok.). 

Mitä osanottajain lukumäärään tulee, oli marrask. 30 p:nä 
1864 pidetty kokous runsaslukuisia (12 henkeä) ja huhtik. 30 
p:nä 1874 pidetty, jolloin käsiteltiinkin vain yksi ainoa, kiireelli- 
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nen asia, vähälukuisin (3 henkeä). Keskimääräinen osanottajain 
luku koko aikana oli kokousta kohti 7,34; korkeimman keskimää-
rän saavutti alkuvuosi 1864 (10 henkeä kok. kohti), senjälkeen 
vuosi 1866 (8,75 kok. kohti) ja alimman vuosi 1870 (6 henkeä 
kok. kohti). Osanottajain luku oli tietysti suurelta osalta riippu-
vainen Osakunnan jäsenmäärästä yleensä. Paitsi Seuran tou-
kok. 4 p:nä 1864 valitsemia kolmea jäsentä kutsui Osakunta 
y-hteyteensä: saman vuoden toukok. 9 p:nä 10 henkilöä, saman 
kuun 26 p:nä 15 (näistä 3 lopullisesti vasta 28/9) ja lokakuussa 
4, seuraavana vuonna maaliskuussa 2 ja syyskuussa samoin 2, 
v. 1866 maaliskuussa yhden, 1867 helmikuussa yhden ja 1868 
syyskuussa yhden sekä vihdoin vasta v. 1871 helmikuussa 4 ja 
toukokuussa yhden. Kaikkiaan valittiin Osakuntaan siis 44 
jäsentä. Joltinenkin osa jäsenistä oli maaseutulaisia, mikä osal-
tansa selittää toisinaan verraten vähälukuisen osanoton kokouk-
siin, joskohta toiselta puolen silloin tällöin on merkitty myös 
ulkopuolelta Osakunnan kutsutun nuoria tutkijoita tai historian-
harrastajia kokouksiin kuulijoiksi tai esittäjiksi; kerran, lokak. 
30 p:nä 1874, oli kokouksen vieraana Viron ritarikunnan-arkiston 
hoitaja C. Russwurm, joka oli matkalla Tukholmasta Helsingin 
kautta kotimaahansa. Missä määrin Osakunnan eri jäsenet oli-
vat kokouksissa saapuvilla, näkyy edempänä julkaistusta täy-
dellisestä jäsenluettelosta. 

Kokoukset pidettiin (ainoan nykyisin elossaolevan, Osakun-
nan kokouksiin osaaottaneen jäsenen R. Hausenin ystävällisesti 
antaman tiedon mukaan) yliopiston tiedekuntahuoneessa (nyk. 
kassaosastossa), joten oli helppo yhteys saman rakennuksen ylä-
kerrassa; sijaitsevaan yliopiston kansatieteelliseen museoon, missä 
säilytettäviä esineitä usein esitettiin ja tutkittiin kokouksissa, 
sekä viereiseen taloon, Yliopiston kirjastoon, missä Osakunnan 
arkiston säilytettiin. Kutsut kokouksiin lähetettiin aluksi vahti-
mestarin kautta, mutta jo syysk. 28 p:nä 1864 päätettiin kokouk-
sista »ainoastaan ilmoittaa sanomalehdissä». Kokouksissa käsitel-
tiin joko jäsenten tai —esimiehenluvalla — muidenesittämiätie-
teellisiä kysymyksiä, myös sellaisia, joita oli kirjeellisesti lähetetty 
(joskus suullisestikin tehty) Osakunnalle tai jollekin sen jäsenelle, 
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useimmiten Yrjö Koskiselle, tavalla tai toisella tehtyjä erilaa-
tuisia aloitteita, Seuran joko Toimikunnan kautta tai suoraan 
Osakunnalle lähettämiä kirjelmiä ja tiedusteluja ja siltä vaatimia 
lausuntoja j.n.e. Toiset esitykset olivat laadultaan lähinnä esitel-
miä tai tiedonantoja, toiset taas on nimenomaan mainittu keskus-
telujen alustuksiksi. 

Useita kertoja on p ö y t ä k i r j o i s s a näitä keskusteluja 
laveammaltakin selostettu, kertomalla eri jäsenten esittämistä 
mielipiteistä ja lisätiedoista, varsinkin milloin jokin tärkeämpi 
hanke aiottiin panna alulle tai milloin käsiteltiin tieteellistä kysy-
mystä, joka oli omansa jäsenten mielenkiintoa herättämään 
(vrt. esim. Hist. Srk. I, sivu. 192, 130, 136-138, 144-146; 
II, 127, 139-140, 167-169; III, 146, 148-153, 182, 195, 197; 
IV, 140, 145, 166-167, 172, 175; V, 54). Yleensäkin ovat pöytä-
kirjat tavallansa täyteläisempiä ja vilkkaammin kertovia kuin 
myöhemmin Historiallisen Seuran. Muuten noudatettiin jo niissä 
sitä tapaa, että pöytäkirjan alkuun merkittiin läsnäolijat, ensin 
esimies ja viimeksi sihteeri; jonkun kerran on ulkopuolinen läsnä-
olija, merkitty vasta asianomaiseen pykälään. 

Vaikka Osakunnan asiain k ä s i t t e l y k i e l e n ä epäile-

mättä oli kutakuinkin yksinomaan ruotsi, pidettiin pöytäkirjat 
suomeksi, lukuunottamatta aikaa toukok. 26 p:stä 1864—
helmik. 28 p:ään 1865, jolloin Ignatius — silloin vielä huo-
nonlaisena suomen kielen taitajana — piti ne ruotsiksi (kui-
tenkin myös nämä pöytäkirjat julkaistiin ainoastaan suomen-
kielisinä); Yrjö Koskinen, joka muuten koko Osakunnan ole-
massaolo-ajan hoiti sihteerin tointa, suoritti kaiken kirjalli-
sen tehtävänsä sielläkin suomeksi ja piti siis pöytäkirjatkin tällä 
kielellä. Osakunnan ohjesäännössä ei ollut — kuten esim. vä-
häistä myöhemmin (marras—joulukuussa 1864) perustetun Ru-
nous- (ja .Kaunokirjallisen) Toimikunnan säännöissä — mitään 

• määräystä siitä, mitä kieltä oli käytettävä, mutta kun suomen 
kieli jo oli tullut itse Seuran viralliseksi kieleksi, pidettiin varsin 
selvänä, että samoin oli oleva Historiallisessa Osakunnassakin. 
Niinpä nousikin Ignatiuksen sihteeriaikana Seurassa tässä suh-
teessa *kielikysymys», joka aiheutti erityisen jyrkän päätöksen. 
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Marrask. 2 p:nä 1864 esitettiin Seuralle Ignatiuksen varmentama 
ote Osakunnan ruotsinkielisestä pöytäkirjasta ja jouluk. 7 p:nä 
samanlaatuinen, joka sitäpaitsi oli tullut Seuran sihteerille »sine-
tillä suljettuna». Tämän johdosta lausutaan Seuran pöytäkirjassa, 
kun ensin on merkitty itse asiasta tehty päätös, seuraavaa: 
»Paitse tätä paheksittiin Seurassa niin hyvin sitä että Historialli-
sella Osakunnalla, joka on Seuran lähimpään yhteyteen ja alle 
kuuluva laitos, ei ollut ollut tilaisuutta lähettää jotakuta virka-
miehistänsä Osakunnan asioita Seurassa esittämään, vaan sine-
tillä suljetussa kirjeessä ne Seuralle lähettänyt ikäskuin joku muu 
Seuralle vieras virkakunta, jota katsottiin sopimattomaksi, kuin 
myös ja olletikin sitä, että Historiallisesta Osakunnasta Seuralle 
tulleet kirjoitukset olivat ruotsinkieliset, vaikka kaikki muu kir-
jallinen toimi Seurassa käypi Suomen kielellä, ja Seura täten 
juuri on tahtonut maan virkakunnille antaa hyvää esimerkkiä 
ja osviittaa Suomen kielen käyttämisestä virallisessa toimessa.» 
Seuraavan helmik. 8 p:nä (1865) Ignatius tosin itse oli saapuvilla, 
jättäen Historiallisen Osakunnan puolesta pari pöytäkirjanotetta, 
mutta nekin olivat ruotsinkieliset, kuten Seuran pöytäkirjassa 
nimenomaan huomautetaan. Tietoa ei ole siitä, oliko Historialli-
selle Osakunnalle tai sen sihteerille jossakin muodossa ilmoitettu 
Seurassa ilmenneestä paheksumisesta. Joka tapauksessa Seura 
katsoi tarpeelliseksi vuosikokouksessaan maalisk. 16 p:nä 1865 
tehdä asiassa nimenomaisen päätöslauselman, joka kuului: »Sen 
tähden että jotkut Seuran virkamiehet ja erittäinkin Historialli-
nen Osakunta antamissa kirjoissansa vasten Seuran tarkoitusta 
vielä käyttävät Ruotsin kieltä, päätti Seura, että kaikkein Seu-
ran virkamiesten ja kuntain on Seuralle kirjoittaissansa käytet-
tävä ainoastaan Suomen kieltä, ja ett'ei Seura semmoisilta tulevia 
kirjoja, jotka muulla kuin Suomen kielellä ovat kirjoitetut, ota 
mihinkään vaariin.» Todistuksena siitä, että asian herättämä 
närkästys ei kuitenkaan kohdistunut henkilöön, saanee pitää sitä 
seikkaa, että melkein välittömästi päätöksen jälkeen toimitetuissa 
vaaleissa Ignatius valittiin yhdeksi Historiallisen Toimikunnan 
kolmesta Seuran määrättävästä jäsenestä (edelliseksi vuodeksi 
valitun Bomanssonin tilalle). Mutta varmaankin tuo päätös 
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aiheutti sen, että Historiallisen Osakunnan seuraavassa kokouk-
sessa suoritetuissa vaaleissa Yrjö Koskinen, joka siihen asti oli 
ollut esimiehenä, nyt tuli Ignatiuksen sijaan sihteeriksi ja että 
siis pöytäkirjat siitä lähtien alkuperäisestikin laadittiin suomeksi. 

Mitään erityisiä vuosikokouksia ei Historiallinen Osakunta 
pitänyt, jollemme tahdo sellaisiksi katsoa niitä Seuran vuosijuh-
lan jälkeisiä kokouksia, joissa Osakunnan virkailijain vaalit toi-
mitettiin Ainoastaan Seuran vuosikokouksissa esitettiin ja vain sen 
pöytäkirjoihin liitettiin myös ne muutamat v u o s i k e r t o- 
m u k s e t (1866, 1867, 1868 1869, 1871), joita on olemassa ja . 
jotka Yrjö Koskisen kädestä lähteneinä useimmiten sisältävät 
huomattavia lausuntoja historiantutkimuksemme tehtävistä 
yleensä sekä Historiallisen Osakunnan suhteesta siihen, lau-
suntoja, joihin ylempänä jo on ollut aihetta viitata. 

Olemme jo edellä saaneet nähdä piirteitä siitä kiinteästä 
s u h t e e s t a, jossa Historiallinen Osakunta oli S u o m. K i r j. 
Seuraa n. Tämä suhteen läheisyys ilmeni myös siinä, että Seu-
ralle oli ilmoitettava Osakunnan virkailijain vaalista, että kaik-
kiin, välttämättömimpiinkin rahamenoihin tarvittiin Seuran suos-
tumus ja että Seura (7/1 1865) nimenomaan päätti »toimiensa pa-
remman yhteyden vuoksi» vaatia kaikki lähetetyt käsikirjoituk-
set, sellaisetkin mitkä olivat tulleet suoraan Osakunnille, tuota-
viksi ensin Seuran yleiseen kokoukseen, ennenkuin Yleinen tut-
kijakunta tai Osakunnat, Seuran kehotuksesta, ottivat ne tut-
kiaksensa. Yksityiskohtainen katsaus Hist. Osakunnan toimin-
taan on osoittava vielä eräitä tärkeitä puolia Osakunnan ja sen 
pääseuran välisistä suhteista. 

Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran tärkeimpiä, sen »asetuk-
sissa» nimenomaan määrättyjä tehtäviä oli — kuten olemme näh-
neet — historiallisen kirjallisuuden edistäminen ja erikoisesti sel-
laisen aikakauskirjan toimittaminen, jossa käsiteltiin Suomen 
historiaa, kielitutkimusta ja kirjallisuutta. Mitä historiallisten 
tutkimusten julkaisemiseen tulee, annettiin niiden tarkastami-
nen, ennenkuin ne Seuran aikakauskirjaan »Suomeen» hyväksyt- 
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tiin, heti Historiallisen Toimikunnan ja Osakunnan perustami-
sesta lähtien näiden tehtäväksi. Samoin lähetettiin Osakunnan 
tarkastettavaksi useasti sellaisia yleistajuisia, historiallisen luke- 
misen alaan luettavaa teoksia, joiden tarkoituksena oli historialli-
sen tiedon ja harrastuksen levittäminen maassa. Niinikään tuli 
Osakunnan toimeksi lausunnon antaminen Seuralle esitetyistä 
ehdotuksista, jotka koskivat apurahojen antamista historiallisi e 
ja muinaistieteellisiä tutkimus- ja keräysmatkoja varten, sekä 
Seuralle lähetetyistä muinaisesineistä y.m.s. Toiselta puolen oli 
Osakunnan, jo omien ra.havarojen puutteen takia, tehtävä Seu-
ralle ehdotuksia sellaisissa vastaavissa tapauksissa, jolloin aloite 
lähti Osakunnan omasta piiristä tai jolloin Osakunta oli saanut 
lähetyksiä ja esityksiä muualta vastaanottaa. 

Milloin käsikirjoituksia tuli Osakunnan taika s-
t e t t a v a k s i, meneteltiin yleensä siten, että ne ensin pantiin 
kiertämään Toimikunnan sekä useasti myöskin sellaisten jäsenten 
kesken, jotka halusivat niihin tarkemmin tutustua. Tätä menet-
telyä noudattaen tarkastettiin jo ensimäiset (30/11 1864) Osa-
kunnalle tulleet ja Suomi-kirjaan aiotut kirjoitukset: kappalaiseii 
J. A. Lind»t>•öiria » Ar Europas vestra och sydvestra fornhildning 
ursprungligen fenicisk?» ja varapastori B. F. Nordlundin, niin-
ikään ruotsinkielinen kertomus Närpiön pitäjästä. Jossakin seu-
raavassa kokouksessa sitten tehtiin päätös ja lähetettiin se Sen-
ralle, usein ilman yksityiskohtaisia perusteluja, toisinaan taas var-
sin mielenkiintoisia näkökohtia joko puolesta tai vastaan esittä-
mällä ja tarpeellisia poistoja tai lisäyksiä suosittelemalla. Pelkäs-
tään Toimikunnan tarkastuksen ja lausunnon nojalla tehtiin pää-
tös ylioppilas J. R. Aspelinin kirjoituksesta »Kertomus Maa-
lahden pitäjästä», joka sekin (30 10 1865) puollettiin otettavaksi 
Suomi-kirjaan. Kertomus oli jo marrask. 1864 lähetetty Tutkija - 
kunnalle, joka ilmoitti (7-12), että sen mielestä se oli sopimaton 
Suomi-kirjaan otettavaksi, koska se oli »jo liiaksi vanhentunut 
ja hajanainen sekä ruotsin kielellä. kirjoitettu», minkä johdosta 
Seura päätti, että lausunto oli »teoksien suhteen otettava ojennus-
nuoraksi». Aspelin kirjoitti esityksensä uudestaan suomen kie-
lellä. jc,nka jälkEen Seura. sen (6-9 1865) lähetti Osakunnalle ja 
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tämän lausunnon nojalla sitten })nätti (1;'11) painattaa. Suomi-
kirjaan puolsi Osakunta (28/2 1866) myös ruotsinkielistä kirjoi-
telmaa »En Karelsk jägares sorgliga minnen, af J. F. Lagervall», 
jonka tekijän perilliset olivat Seuralle lähettäneet (Seuran pöytäk. 
7/2 1866). Myöskin lisensiaatti J . V. Calamuiuksen kirjoitus 
»Muinaistiedustuksia Pohjanperältä», jonka Seura (17/10 1866) 

oli Osakunnan tarkastettavaksi lähettänyt, sai puoltolauseen 
(31/10 1866). Sitävastoin katsottiin (30/1 1867), että J. A. Lind-
strömin kirjoittama jatko edellämainittuun hänen tutkielmaansa 
oli tekijälleen palautettava, ja sopimattomana Suomi-kirjaan sitä 
pidettiin vielä senkin jälkeen, kun se midistetussa muodossa. oli 
tullut Osakunnan tutkittavaksi (25/9 1867). Painattamista 
ansaitsemattomiksi katsottiin myös komministeri Murmanin Seu-
ralle lähettämät »Suomen historialliset laulut» (Seuran pöytäk. 
5/9 ja 7/11 1866; huomauttamista, kuitenkin ansaitsee, että Seu-
ran pöytäkirjaan 5/9 on merkitty laulut lähetetyiksi Tutkija-
kuntaan ja että Osakunnan pöytäkirjoissa ei niistä mainita). 
Puoltolauseen saivat edelleen: Suomi-kirjaan painettava, I1 ist. 
Arkistoon otettavaksi liian laaja (Seuran pöytäk. 5/6 1869) mais-
teri J. R. Aspelinin kertomus hänen Suu-Pohjaan tekemästään 
tutkimusmatkasta (-1;6 1869) sekä herrojen Willi. Caulsso;iin 
»Entinen Ikalinen» ja J .M. Saleniuksen »Historiallinen kertomus 
Muolan pitäjästä». jotka — ynnä herra A. Rahkosen »Kertomus 
Antrean pitäjästä», joka piti uudestaan kirjoitettaman — olivat 
painettavat Seuran pitäjänkertomus-sarjaan (13/1 1871; vrt. Seuran 
pöytäk. 1/2 1871). D. E. D. Europa>,uksen »te'elmä», nimeltä »Lopul-
linen ratkaisu, että Wogulilaiset ja sen mukaan myös I7grilaiset 
ennen ovat eläneet Wienanjoen ja Wolgan välitienoilla eli Herva-
rarsadun Jötunheim'issä» sekä maisteri J. M. Saleniuksen kirjoituk-
set »Muutamia tietoja niistä ulkosaarista, jotka v.1539 luettiin Vii-
purin lääniin» ja »Otteita Walkealan kirkkoherran arkistosta»pan-
tiin lokakuun kokouksessa 1871 kiertämään, ja lopulliseksi pää-
tökseksi tuli (13/12 1871), että ensinmainittu, joka sisälsi vain 
»yleisiä osviittoja eteen-otetun kysymyksen tutkimiseen», oli lähe-
tettävä Seuralle takaisin, jotavastoin Saleniuksen kirjoitukset, 
jotka sisälsivät käytettäviä arkistotietoja, mutta eivät siinä muo- 
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dossaan sopineet julkaistaviksi, oli pantava » säilyyn Seuran kir--
jastoon». »Epäkriitillisyytensä» vuoksi saivat Osakunnalta (14/5 
1873) hylkäystuomion salanimi Lennart Pfalerin kirjoitus Suo 
men suvun syntyperästä ja esihistoriallisista asuinpaikoista sekä 
J. A. Lindströmin historiallinen tutkimus jotunilaisista, molem- 
mat ruotsinkielisiä. Mahdollisesti jotkut edelläluetelluista kirjoi-
tuksista olivat tulleet suoraan Osakunnalle (sitä tietä Seuralle 
lä.hetettäviksi), vaikka sitä ei nimenomaan mainita. Osakunnalle 
ja sen suosittamina etupäässä Suomi-kirjaan painettaviksi lähe-
tettiin varmasti seuraavat kirjoitukset: Osakunnan jäsenen J. A. 

Lindströmin ruotsink. kertomus Tenholan pitäjästä, joka hyväk-
syttiin (27/9 1865), mutta jonka Seura — omituista kyllä — vielä 
lähetti Tutkijakunnalle (4/10 1865) ja tämän lausunnon nojalla 
hylkäsi (6/12), koska sitä ei oltu entisestä parannettu; pappis-
mies D. Skogman-vainajan muistiinpanot käynnistä Skandinaavian 
suomalaisten luona (hyväks. 25/9 1867) ja kandidaatti J. M. 
S„1 'u iuksen »Kertomus Walkjärven pitäjästä», ensimäinen tämän 
uutteran tutkijan, vanhimman vielä elossa olevista Historialli-
sen Seuran jäsenistä, Osakunnalle lähettämä tutkimus (käsitel-
tiin ensi kerran ja lykättiin Toimikuntaan 26/11 1868, hyväks.. 
29/1 1869; esit. Seuralle 3/2). 

Aäskenmainittuja p i t ii j ä n k e r t o ni u k s i a Osakunta 
muuten.piti eräissä suhteissa varsin tärkeinä, kuten näkyy Yrjö 
Koskisen 1869 antamasta vuosikertomuksesta. Huomautettuaan 
siitä vahingosta, mikä kuluneena vuonna oli Osakuntaa ja sen 
harrastuksia kohdannut, kun toht. Waaranen olt mennyt manan 
majoille, ja kuinka tärkeätä olisi saada vainajan runsaat kokoel-
mat julkaistuiksi, jotta syntyisi ja kasvaisi yleisempää harras-
tusta kotimaisen historian tutkimiseen, hän jatkaa: »Nykyisessä 
asiantilassa täytyy valitettavasti havaita, että historiallinen 
harrastus, varsinkin maaseuduillalnme, on jokseenkin heikko, 
johon syynä muun seassa myöskin lienee historiallisten kirjasto-
jen harvinaisuus maassamme. Sen puolesta olisi erinomaisen 
suotavaa, että ainakin kaikkien lukioin kirjastot varustettaisiin 
niin täydellisesti kuin mahdollista niillä teoksilla, jotka ovat 
lähteinä oman maan ja yleensä pohjoismaiden historiaan. Ainoas- 
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taan sillä tavoin on toivo saada syntymään sitä paikallis-historian 
harrastusta, joka meidän maassa on niin ylen harvinainen. Ilok-
sensa on Osakunta kuluneena vaikutus-vuotenansa saanut vas-
taan-ottaa yhden teoksen, joka kiitettävällä tavalla todistaa sen 
laatuista harrastusta, nimittäin Kertomuksen Walkjärven pitä-
jästä Wiipurin läänissä. Vaan Osakunta katsoo välttämättömän 
tarpeelliseksi, ellei kaikki halu tämmöisiin töihin ole tukehutet-
tava, että niin hyvin tämä teos kuin myös se Kertomus Pirkka- 
lan pitäjästä, joka jo kauan aikaa on maannut Seuran tallessa, 
saadaan niin pian kuin mahdollista julkisuuteen.» Ilist. Osa-
kunnan ehdotuksesta juuri samassa vuosikokouksessa, jossa 
tämä lausunto luettiin, päätettiin pitäjänkertomukset siitä läh-
tien julkaista eri vihkoina, koska niitä sillä tavoin enemmän 
ostettaisiin; ensimäisenä vihkona ilmestyi juuri edellämainittu 
Wilh. Carlssonin Kertomus Pirkkalan pitäjästä, joka muuten ei 
ollut ollut Ilist. Osakunnan, vaan Tutkijakunnan tarkastetta-
vana (Seuran pöytäk. 3/2 ja 16/3 1869; vrt. 5/6 ja 3/11 1869 
sekä 3/1, 4/4, 3/10 ja 17/10 1866). 

Edellä kosketeltu kysymys historiallisten p a i k a. l l i s k i r-
j a s t o j en tarpeellisuudesta oli samasta harrastuksesta lähtöi-
sin, joka paria kolmea vuosikymmentä aikaisemmin sai ylioppi-
laat innokkaaseen toimintaan kirjastojen perustamiseksi maa-
seudulle, eri pitäjiin, jotta kansa totutettaisiin lukemaan muutakin 
kuin hengellistä kirjallisuutta. Luonnollista on, että historian-
tutkijan kannalta oli erikoisen tärkeätä saada noihin pitäjän-
kirjastoihin historiallista kirjallisuutta. 

Myöskin eräitä erikseen painettavia historiallisia teoksia tai 
ehdotuksia sellaisten julkaisemisesta Seura lähetti Osakunnan 
harkittaviksi. Suurisuuntaisin näistä oli toht. P. Tikkasen • syk-
syllä (5/10; vrt. pöytäk. 2/11) 1864 Seurassa tekemä ehdotus 
elämäkerroittain laaditun Suomen histo-
rian toimittamisesta. »Ehdotuksen laveuden ja suullisesti teh-
dyn muodon vuoksi» Seura kehotti Osakuntaa asiasta tarkemmin 
keskustelemaan toht. Tikkasen kanssa ja sitä harkittuaan anta-
maan siitä kirjallisen mietinnön. Ehdotuksesta teki tobt. Tikka,- 
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sen puolesta Osakunnan esimies Yrjö Koskinen selkoa kokouk-
sessa marrask. 30 p:nä 1664, ilmoittaen tarkoituksena olevan. 
että »elämäkertomukset», jotka sisältäisivät kaikki Suomen histo-
rian aikakaudet, laadittaisiin »kansalle sopivalla ja helposti 
ymmärrettävällä kielellä», että ne niinhyvin menekin vuoksi kuin 
ilmestymisen jouduttamiseksi julkaistaisiin erillisissä vihoissa ja 
että työhön ottaisivat osaa, »koska isänmaan historia vielä on 
kirjoittamatta», eri aikakausia jo ennestään tutkivat ja tuntevat 
kirjoittajat; kun kieli muuten saattaisi tehdä haittaa, olisi oikeus 
kirjoittaa myös ruotsiksi, jolloin Kirjallisuuden Seura pitäisi huolen 
suomentamisesta. Kysymyksessä oli siis samantapainen yhteis-
voimin kirjoitettava kokoelmateos, jollaisia meillä sittemmin en 
ilmestynyt ja parhaillaan ilmestyy useita. Ehdotuksesta keskus-
teltaessa toht. Elmgren lausui epäilynsä tällaisen »useampien 
henkilöiden yhtiön» toimitettavan teoksen aikaansaamisesta: 
osaksi luotetaan liiaksi toisten apuun, osaksi vastuu ilmestymi-
sestä on liian monen niskoilla, ja pian koko työ pysähtyy, kuten 
»Finlands minnesvärda män» teoksen tarjoama esimerkki osoitti. 
Prof. Topelius lisäksi arveli teoksen tulevan kovin epätasaisen 
kirjoitustavaltaan ja luuli, ettei tällä tavalla »saataisi yhtenäistä 
teosta eikä edes oikeata rahvaan kirjaa kokonaisenaan, mutta 
katsoi olevan hyötyä jo siitäkin, että näin syntyisi historiallisia 
teoksia, jotka ehkä pitkiksi ajoiksi muuten jäisivät kirjoittamatta; 
tulisivathan sitäpaitsi Suomen historiaa varten kootut ainekset 
järjestetyiksi». Prof. Yrjö Koskinen ei pitänyt esitettyjä epäilyjä 
ratkaisevina; oli tyydyttävä siihen, mitä nykyoloissa voitiin 
saada aikaan, kirjoitustavan vaihtelevaisuus saattoi olla hyö-
dyksikin, useamman tekemä työ edistyisi nopeammin ja vastuu-
seen nähden voitaisiin järjestää asia siten, että asetettaisiin toimi-
kunta, joka kullekin kirjoittajalle jakaisi määrätyn osansa. Ko-
kouksen enemmistö, häneen yhtyen, puolsi Tikkasen ehdo-
tusta, ollen kuitenkin sitä mieltä, että teoksen nimi, joka tarkoitti 
vain elämäkertoja, olisi muutettava esim. »Historiallisia kerto-
muksia» nimeksi, »sillä — arveltiin — siten saisivat kirjassa 
oikean sijansa nekin tapaukset, jotka eivät ole suorastaan yhtey-
dessä jonkun mainiomman miehen elämän kanssa, vaan kniten- 
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kin yleisesti huvittavia». Fryxellin kertomuksia Ruotsin histo-
riasta pidettiin »kirjoitustapaan ja kielen helppouteen» nähden 
esiku vallisina. Osakunta päätti senvuoksi ehdottaa, että Seura 
asettaisi toimikunnan, jossa olisi mahdollisimman vähän jäseniä, 
esiin. kolme, jotka jakaisivat työn eri aikakausiin ja eri kirjoitta-
jille. Vihot saisivat ilmestyä vapaasti eri aikakausittain. Hinta 
olisi pantava mahdollisimman halpa, jotta teoksen tarkoitus, »kan-
samme muinaisunden tekeminen tunnetuksi ja rakastetuksi 
nykyiselle sukupolvelle ja kirjan levittäminen jokaiseen perhee-
seen maassa», saavutettaisiin. Lopuksi Osakunta ilmoitti, ettei 
se kokonaisuudessaan eikä toimikuntansa kautta voinut teoksen 
suhteen ottaa muuta tehdäksensä kuin, sääntöjensä mukaan, 
tarkastaa annetut kirjoitukset ennen painattamista. 

.1ouluk. i p:nä pitäniässikin kokouksessa Seura sitten valitsi 
professorit Topeliuksen ja Yrjö Koskisen yhdessä toht. Tikkasen 
kanssa »maassa, löytyvien historian-tutkijoiden keralla keskustele-
maan ja sopimaan, minkä osan Suomen historiasta mikin ottaisi 
kirjoittaaksensa siihen näin aivottuun teokseen». Kahta kuu-
kautta myöhemmin Yrjö Koskinen kaikkien kolmen puolesta 
esitti Seuralle kirjallisen ehdotuksen asiasta. Vaikka hanke sitten 
ei johtanutkaan tulokseen, oli sekä itse ajatus että valiokunnan 
laatima suunnitelma siksi mielenkiintoinen ja tuolle innokkaan 
harrastuksen ajalle kuvaava, että lienee paikallaan ottaa tähän 
pääosa Yrjö Koskisen mietintöä. Siinä lausutaan: 

»Toimitettavan teoksen esitystavasta ei ole mahdollista tehdä 
aivan tarkkoja määräyksiä, koska eri kirjaniekat tulevat valmis-
tamaan eri aikakaudet ja heille on jättäminen kullenkin se va-
paus. minkä heidän eri .aineensa ja käsityksensä vaatii. Kuiten-
kin, koska teoksen tarkoitus on tarjota suuremmalle yleisölle 
huvittavaa ja hyödyllistä lukemista, sopii yleiseksi malliksi ottaa 
sekä Prov. A. Frvxell'in mainiot »Kertomukset Ruotsin Histo-
riasta» että myöskin ne kertomukset Suomen historiasta, mitkä 
Maist. J. Krohn on painattanut kuvalehteensä; jonka ohessa on 
mainitsemista, että tieteelliset viittaukset historiallisiin lähteisin, 
jos kohta paikoittain välttämättömän tarpeelliset, kuitenkin niin 
paljon kuin mahdollista ovat kartettavat. 

Koko se ala, jonka Suomen historia käsittää, käypi soveliaim-
masti jakaa seuraaviin 15:een osaan, nimittäin: 
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I. Pakanuuden aika: a) Suomensukuiset kansat, b) Suomen 
kansan siirtyminen Suomenniemelle, c) Jumaluustarut. 

II. Kristinuskon maahan tuominen, vv. 1157 
—1323. 

III. Katholisen aikakauden pääjakso, vv. 13.23 Katholinen 

—1470. 	 Aikakausi. 

IV. Sture'in ajat, 1470-1523.  
V. Kustaa Waasan ajat. 	 1Opinpuh- 

VI. Juhana herttuana ja kuninkaana, vuoteen 1592. distuksen 
VII. Nuijasodan ajat, vuoteen 1600. 	 1Aikakausi. 

VIII. Vv. 1600-1630. 1 
IX. Vv. 1630-1654. ilimys vallan 

X. Vv. 1654-1697. ~ Aikakausi. 

XI. Iso Viha, vuoteen 1721. 
XII. Vv. 1721-1743. ) 	Ruotsin 

XIII. Vv. 1743-1772. ) »Vapauden-aika». 
XIV. Kustaa Kolmannen hallitus-aika. 

XV. Kustaa IV Aatolfin hallitus-aika, vuoteen 1809. 

Jokainen näistä eri osista tarvil sisi epäilemättä eri tekijänsä. 
ja ensi aluksi lienee varsin vaikeata saada niihin kaikki tarpeelli-
set työ-voimat. Kuitenkin ovat saapuvilla olevista historian har-
rastajista kuusi miestä antaneet varman lupauksensa, ryhtyäk-
seen kukin eri osaansa, jonka ollessa on uskallettu toivoa, ei 
ainoastaan että muutamat muualla olevaiset tutkijat samalla 
tavalla siihen antanevat apuansa, vaan myöskin että Suomen 
historia-tutkimuksen vanhin, Seuran kunnioitettu Esimies 
[G. Rein], kenties löytänee lomaa toimittamaan jonkun osan 
tutkimuksiansa Suomenkieliselle yleisölle nautittaviksi. N iän 
ollessa, ei ole syytä epäillä, että ehdoteltu suuri teos, kertonink-
silla toimitettu Suomen historia, vähin erin saattaa va 
tulla, jos kohta ei ole mahdollista arvata sitä aion nrääräii•. joka 
siihen kulunee. Muistamista on, että mitä yksi tai toinen, ulko-
puolella tätä puheen-alaista Seuran tointa, aikonee tehdä Suo-
men historian valaiserniseksi, se tulee olemaan Seurankin toimi-
tettavalle teokselle hyödyksi, eikä Seuran voi olla tarkoituksena 
rajoittaa kenenkään vapaata tointa Suomen historian alalla. 

Niinkuin Historiallinen Osakunta jo on ehdotellut, lienee tar-
peellista, että Seura määrää eri toimikunnan, joka sopii tehtä-
västä työstä tekijäin kanssa ja valvoo lupausten täyttämistä, 
jota vastoin painettavain vihkojen tutkinto kuuluu Historialli-
selle Toimikunnalle. Palkintojen suhteen on kohtuullista, että 
sitä myöden kuin aine antaa enemmän tai vähemmän vaivaa. 
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joku eri määrä arkilta on annettava. Näitä määriä on meidän, 
jotka tulemme olemaan työssä osalliset, ollut vaikea ehdotella. 
Kuitenkin luulisimme 50 ja 60 markkaa arkilta jokseenkin sekä 
kohtuulliseksi että riittäväksi palkinnoksi.» 

Valiokunnan ehdotuksen hyväksyen Seura valitsi siinä maini-
tun toimikunnan jäseniksi prof. kkianderin, toht. Elmgrenin ja. 
toht. Tikkasen. Miten pitkälle tämä toimikunta töissään ehti, 
siitä ei ole tietoa, päämäärää vain ei saavutettu; epäilemättä 
ennen kaikkea voimat olivat siihen liian vähäiset. Aikanaan 
Yrjö Koskisen Suomen historia ja Osakunnan toiminnan perijän. 
Historiallisen Seuran toimittama Biografinen N imikirja taval-
lansa korvasivat tyhjiin rauenneen hankkeen. 

Suurehko teos, jonka aikaansaamisessa myös Historiallinen 
Osakunta tuli lausunnoillaan olemaan osallisena ja joka myös saatiin 
valmiiksi, oli Suomen sotalaitoksen historia. Seu-
ran vuosikokouksessa 1865 ilmoitettiin eräältä nimensä ilmoitta-
mattomalta tulleen 2,000 markkaa, joilla oli Seuran toimesta 
aikaansaatava »yhtenäinen historia Suomen sotalaitoksen raken-
nuksesta, muutoksista ja onnenvaiheista vanhimmista ajoista 
alkain nykyisiin päiviin asti». Lahjaa seurasi ehdotus teoksen 
kokoonpanotavasta. Asia lykättiin Osakunnan harkittavaksi. ja 
sitä käsitellessään (25/4 1866) Osakunta katsoi mahdottomaksi 
työn suorittamisen ehdotuksessa edellytettyjen viiden vuoden 
kuluessa, jotavastoin summalla mahdollisesti voitaisiin koota 
Suomen ja Ruotsin sekä osittain Venäjän arkistoista hankitta-
Sat ainekset, mikäli lahjoittaja siihen suostuisi. Kanslianeuvos 
Rein lupasi Osakunnan puolesta antaa Seuralle lausunnon. Siinä 
hän (2/5 1866) huomautti, kuinka vaikea olisi saada lähteitä 
ilman pitkällisiä tutkimuksia, vaikkapa — kuten lahjoittaja 
esittää — aika esim. ennen Kustaa Vaasaa kuvattaisiin »ainoas-
taan yleiseltä historialliselta kannalta». Koska kotimaataan rakas-
tavan lahjoittajan hyväntahtoisesti antama summa olisi käytet-
tävä aiottuun tarkoitukseensa, joka oli niin likeisessä yhteydessä 
Seuran omain tehtäväin ja harrastusten kanssa, olisi koetettava 
palkata sopiva henkilö senaatin arkistosta keräämään aineksia ja 
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talletettava ne Seuran arkistoon, kunnes kenties työtä voitaisiin 
jatkaa muidenkin maiden arkistoissa. Asiasta olisi kuitenkin 
lahjanantajan mieltä kuulusteltava. Seura hyväksyi lausunnon. 
ja jo kolmea viikkoa myöhemmin esimies saattoi ilmoittaa lah-
joittajan antaneen Seuralle täyden vapauden tarkoituksenmukai-
simmalla tavalla käyttää saamansa rahat. 

Syyskuun alussa pidetyn kokouksen pöytäkirjassa mainitaan 
sitten, että kapteeni Robert Lagerborg oli ruotsinmaalaisen kap-
teenin J. Mankellin puolesta tarjonnut käsikirjoitusta, nimeltä 
»Anteckningar om den finska armén», Seuralle »sitä palkintoa 
varten, tekevä 2,000 markkaa, minkä keväällä tuntematon lah-
joitti Seuralle Suomen sotahistorian toimittamiseen». Käsikirjoi-
tus joutui Historiallisen Osakunnan tarkastettavaksi, ja marrask. 
14 p:nä pidetyssä »välikokouksessa» se hyväksyi laajan kirjallisen 
lausunnon (julkaistu sekä Osakunnan että Seuran pöytäkirjoissa). 
Siinä Osakunta ilmoitti toimittaneensa tarkastuksen samaa »ah-
taampaa tarkoitusta» pitäen silmämääränään kuin aikaisemmin 
asiata harkitessaan ja m.m. huomautti, että niinhyvin suunnitelma 
kuin esitystapa olivat melkein samanmukaiset kuin tekijän 
vuotta aikaisemmin painettu teos »nfversigt af Svenska krigs-
historien», josta myös oli paljon voitu jokseenkin suorastaan ottaa 
uuteen teokseen. Osaksi yksityiskohtaisestikin viitattuaan usei-
hin suuriin puutteellisuuksiin, mutta myös osoitettnaan teoksen 
ansiopuolia Osakunta esitti käsityksenään, että teos »nykyisessä 
muodossaan ei oikein täytä sitä tarkoitusta, joka Seuran hallussa 
olevalla palkintorahalla on saavutettava». Tekijää, joka epäile-
mättä oli sopivin ja kykenevin mies keräämään ainekset Suomen-
kin sotaväen historiaa varten, oli senvuoksi kehotettava täyden-
tämään ja parantamaan teostansa Osakunnan esittämissä suh-
teissa. Seura päätti (7/12 1866) hyväksyä lausunnon ja saattaa 
sen kapteeni Mankellin tietoon. Helmikuussa 1867 esitettiin Seu-
rassa ja senjälkeen jälleen Osakunnassa kapteeni Mankellin vas-
taus. jossa hän suostui tehtyihin korjaus- ja lisäysvaatimuksiin, 
lukuunottamatta erästä kohtaa, jota hän piti tarpeettomana, 
mutta jossa Osakunta pysyi mielipiteessään, nim. että jokaisen 
aikakauden yhteydessä olisi esitettävä, jonkinlainen katsaus sota- 



1-Iist. Ark. ?iXkIIl. 

taidon silloiseen tilaan. Keväällä (27/5) 1868 pidetyssä Osakun-
nan kokouksessa luettiin vihdoin kapteeni Mankellin kirje, jossa 
hän ilmoitti parannetun käsikirjoituksen olevan valmistumaisil-
laan, minkä johdosta Osakunta päätti kehottaa häntä koettamaan 
saada teokselleen kustantajaa Ruotsista; luvattu palkinto oli 
saatavana Seuralta, niin pian kuin teos joko jäljennettynä tai 
painettuna oli tullut Seuran haltuun. Seuraavana syksynä 
(2/9 1868) Seura sitten Mankellin pyynnöstä ja saatuaan häneltä 
tietää, että herrat Norstedt & Söner olivat ottaneet hänen teok-
sensa kustannettavakseen, päätti antaa hänelle vakuutuksen pal-
kintosumman nostamisesta joko yhdessä tai kahdessa erässä, 
riippuen siitä,painettiinko se yhtenä teoksena vai kahdessa osassa. 
Näin valmistui Seuran ja sen Osakunnan tehokkaan myötävaiku-
tuksen avulla teos, joka viime aikoihin asti on sisältänyt meikä-
läisten tutkijain muualta vaikeasti saatavia tietoja sotalai-
toksemme tilasta ja vaiheista eri aikoina. Mainita sopii, että 
teoksen ensi osan, ilmestyttyä Yrjö Koskinen Seuran kokouk-
sessa (7/9 1870) oikaisi koko joukon erehdyttäviä tietoja 
teoksen syntyhistoria sta, joita Mankel lesipuheessaan, oli antanut. 

Tutkimus, joka myöskin lopulta ilmestyi yksityisen kustanta-
mana. mutta jonka tarkastamiseen Osakunta myötävaikutti, oli 
K. A. Castrenjv esikoisteos Muistelmia vuosien 
1 8 0 8-0 9 s o d a s t a. Osakunnan pöytäkirjassa (26/4 1865) 
mainitaan vain »eräästä lehtori Ranekenin kautta tulleesta suo-
menkielisestä teoksesta», jolla oli sanottu nimi; päätettiin 
Seuran vaatimassa lausunnossa (vrt. Seuran pöytäk. 8/2, missä 
mainitaan Ranekenin ennakkoilnoitus ja päätös lähettää käsi-
kirjoitus Tutkijakunnan tarkastettavaksi) ehdottaa painettavaksi 
eri kirjana. Lausunnon esitti Seuralle (3/5 1865) Yrjö Koskinen, 
joka sen myös lienee kirjoittanut. Teoksen katsotaan ansaitse-
van saada paljon lukijoita, mutta ehdotetaan siihen tehtäväksi 
eräitä vähäisiä muodollisia korjauksia. Lausunnon yhteydessä 
Yrjö Koskinen antoi erään mielenkiintoisen tiedon. Hän ilmoitti 
»kuulustelleensa, eikös Tutkijakunnalta hukkuneesta saman mie-
hen kirjoituksesta: Kähäkät Kälviällä voisi saada toista kopiota, 
yhteen nyt lähetettyin kirjoitusten kanssa painettavaksi. Siihen 



28 	Kaarlo Blomstedt, Historiallinen Osakunta. 

oli tekijä vastannut ei joutavansa sitä kirjoitusta uudestansa kir-
joittamaan ennen kuin syksyllä, kun olisi suorittanut ylioppilas-
tutkinnon». Eliel Aspelin-Haapkylän kirjoittamasta elämäker-
rasta (Muoto- ja muistikuvia I) tiedämme Castrenin jo Kokkolan 
ylialkeiskoulun oppilaana ja sitten Vaasan lukiolaisena opettajil-
taan, jotka molemmat pian valittiin Hist. Osakunnan jäseniksi 
ja kumpikin olivat aherrelleet Suomen sodan tapausten tutkimi-
sessa, rehtori Oskar Blomstedtilta ja historian lehtorilta J. O. I. 
Ranekenilta, saaneen vaikutuksia ja innostavaa kehotusta sekä 
kirjalliseen työskentelyyn yleensä että erityisesti »viimeisen sodan» 
vaiheiden tutkimiseen ja esittämiseen. Ranekenin välityksellä Cast-
ren, joka jo ylialkeiskoululaisena oli kerännyt Kälviän tapahtu-
mia valaisevia tietoja, oli 1863 lähettänyt kirjoituksensa »Kähäkät 
Kälviällä»Seuralle, joka sen marrask. 4 p:nä oli lähettänyt Tutkija-
kunnalIe (vrt. Seuran pöytäk. 4/11 1863 ja myös vuosikert. 1864): 

Ranekenin toimesta hän myös sai varat laajempaan keräys-
matkaansa kesällä 1864, jonka tuloksena Suom. Kirj. Seuralle 
tarjottu teos oli, ja Ranekenin näimme myös välittäneen tämän 
teoksen käsikirjoituksen tarjoamisen julkaistavaksi. Kälviän 
muistelmat, jotka Castrén sitten, syksyllä 1865 ylioppilaaksi tul-
tuaan. todella näkyy kirjoittaneen uudestaan, hän liitti »Muistel-
miensa» alkuun, ja jo jouluksi ilmestyi J. C. Frenckell ja P:n 
kustannuksella tämä nuoren, lupaavan tutkijan teos, josta Yrjö 
Koskinen kirjoitti erittäin kiittävän arvostelun Kirjallisen h nu-
kauslehden ensimäiseen numeroon (tammik. 1866). Ylempänä mai-
nitussa kokouksessaan jo tekemänsä päätöksen mukaisesti seura 
(6/12 1865) »provessori Forsmanin kehoituksesta» antoi teki-
jälle 150 markan lisäpalkkion. 

Aloite, joka oli lähellä Osakunnan toimialaa. mutta jonka 
käsittelyssä se vain valmistavasti oli osallisena, oli J. V. "nell-
inanin Kirj. Seurassa (4/5 1870) tekemä ehdotus, että s i v i s t.'y-
n e i s t ö ä varten hankittaisiin sopivaa s u o m e n k i e-
listä käännöskirjallisuutta, johon »sisällön puo-
lesta luettaisiin kaikki, mitkä kansalliskirjallisuuteen etupäässä 
koskevat, niinmuodoin filosofiallisia, historiallisia ja kaunokirjalli-
sia teoksia.» Ehdotusta tarkemmin käsittelemään Seura päätti 
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käskeä eri Osakuntien, siis myös Historiallisen, valita edustajia. 
jotka Yrjö Koskinen kutsuisi koolle- valiokunnaksi. Kesäkuun 
alussa ilmoitettiin valiokunnan hyväksyneen ehdotuksen, mutta 
jättäneen varsinaisen lausunnon antamisen syksyyn. Loka-
kuussa esitettiin laaja kirjallisen lausunto, johon sisältyvään suo- 

' 

	

	mennettavien teosten luetteloon tosin oli merkitty myös historial- 
lisia teoksia (niistä eräät sittemmin suomennettiinkin), mutta 
jossa ehkä vielä selvemmin kuin Snellmanin alkuperäisessä ehdo-
tuksessa: pantiin pääpaino katmokirjalliseen ja kielelliseen puoleen, 
minkä vuoksi teosten tarkastus myös oli vastaavien Seuran 
Osakuntien tehtävä. 

Varsinaisia o p p i k i r j o j a, jollaisia Seura niin tarmokkaasti 
valmistutti ja julkaisi suomenkielistä alkeisopetusta varten, ei His-
toriallinen Osakunta saanut tarkastettavakseen, vaan lähetettiin 
ne Seuran päätöksen mukaan yleisen Tutkijakunnan arvostelta-
viksi. Osakunta itse — kun prof. Akiander edelläkerrottua toht. 
Tikkasen ehdotusta käsiteltäessä (30/11 1864) kiinnitti huomiota 
oppikoulujen Suomen historian oppikirjan tarpeellisuuteen —
ka•tsoi, asian suuren tärkeyden myöntäen. »semmoisen työn, joka 
ei oikeastaan muutenkan kuulunut Osakunnan vaikutusalaan, 
huoletta voitavan jättää yksityiselle toimeliaisuudelle, joka epäile-
mättä saisi siitä kyllin voittoa.» 

Asia, joka Osakunnan mielestä niinikään »seisoi ulkopuolella 
Historiallisen Osakunnan vaikutus-alaa», oli lausunnon antami-
nen siitä, oliko tanskalaisen Erslevin »Lärebog i den almindelige 
Geografi» sovelias julkaista suomeksi. Tästä suomennostehtävästä 
oli Seurassa (2/12 1868) tehnyt ehdotuksen Normaalikoulun yli-
opettaja Melander, huomauttaen, että se miellyttäti än esitys-
tapansa vuoksi sopisi varsinaiseksi kansankirjaksi. Kun kum-
minkin aikaisemmin oli nostettu kysymys Palmbladin »Geogra-
fian» suomentaanisesta, katsottiin Seurassa parhaaksi ensin odot-
taa koulunopettajien lausuntoja siitä, varsinkin kun Erslevin kir-
jan suomennuttaminen ja painattaminen vaatisi kovin suuria 
kustannuksia. Helmikuun-kokouksessaan 1869 Seura sitten, kat-
soen Palmbladin helposti saattavan tulla yksityisten toimesta jul-
kaistuksi, päätti pyytää Historiallisen Osakunnan lausuntoa 
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Erslevistä. Edellämainitusta periaatteellisesta mielipiteestään 
huolimatta Osakunta »ei tahtonut Seuran erinomaista luottamusta 
vähäksyä», vaan lähetti (25/2 1869) teoksen kiertämään Toimi-

kunnan jäsenten kesken. Kun asia lopullisesti (1/4 1869) otettiin 

Osakunnassa käsiteltäväksi, päätettiin toht. Elnigrenin ehdotuk-

sesta lausua, että kirja esitystapansa j a hyvän kuvituksessa puolesta• 
hyvin sopisi »lukukirjaksi Suomen yleisölle», kuitenkin muodostel-

tuna m.m. lvhentämällä esitystä Tanskasta ja liittämällä siihen 
tarkka ja tyydyttävä esitys Suomesta, jotapaitsi Venäjä ja 

Pohjois-Amerikka kaipasivat »laveannpaa selitystä»; hakemisto 

oli myös uudistettava. Vaikka Erslev oli tarjonnut Seuralle 

teoksen kuvat alennettuun hintaan (pöytäk. 3/3 1869), luovuttiin 
hankkeesta, kun tuli tieto, että yksityinen kustantaja aikoi site-

mennuttaa »melkein yhtäläisen kirjan samalta tekijältä» (Seuran 
vuosikertomus 16/3 1870). 

Ilman epäilyjä otti Osakunta antaakseen lausunnon tärkeästä• 
maantieteellisestä julkaisuhankkeesta, joka koski yksinomaan 
Suomea. Kirj. Seuran esimieheksi tultuaan talvella 1870 senaat-
tori J. V. Snellman (Seuran kok.'/io  1870) nosti kysymyksen laajan 
Suo m en maantiedon aikaansaamisesta, jossa tieteen vaati-

mukset olisivat täysin otettuina huomioon. »Oman maan ja oman 

kansan tunteminen — hän huomautti — on kaiken ymmärtäväisen 
kansalaisvaikutuksen ehto, vieläpä yleensä yksityisten siveellisen 
sivistyksenkin ehto. Se tiede on siis lähinnä uskonoppia yleisim-
min tarpeellinen, niin hyvin sivistyneimmille kuin suurille kansa-
joukoillekin, samoin kuin se myöskin on helpoin oppia, on sein-

moinen, että kaikki kansaluokat voivat siinä saavuttaa mitä 
yhtälilisimmiin taidon.» 

Kun Osakunta ensi kerran (28/10 1870) käsitteli kysymystä 
vaaditun lausunnon antamisesta, luki esimies, asessori Rabbe 

pitkähkön esityksen, jossa hän tuli siihen johtopäätökseen, että 

oli odotettava useiden tähän tarkoitukseen tähtäävien, parhail-

laan tekeillä olevien esitöiden valmistumista, ennenkuin asiaan 
lopullisesti ryhdyttäisiin, ja samaa mieltä oli toht. Ignatius. 

Muut Osakunnan jäsenet katsoivat kuitenkin suotavaksi »vähem- 
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milläkin tieteellisillä apuvaroilla» käydä hanketta toteuttamaan. 
Yksimielisyyden saavuttamiseksi asia lykättiin seuraavaan ko-
koukseen. Kuitenkin se vasta tammikuussa 1871 uudelleen otet-
tiin esille, ja silloin hyväksyttiin laaja lausunto, jonka oli valmis-
tanut toht. Ignatius ja jossa esitettiin sekä itse teoksen että sen 
valmistustöiden suuntaviivat. Osakunta yhtyi täysin J. V. Snell-
manin mielipiteeseen teoksen hyödyllisyydestä ja merkityksestä, 
mutta lausui kirjan laajuudesta ja mahdollisuudesta saada sen 
aikaan jo käytettävissä olevista aineksista iu.in. seuraavaa: 
Hyvin tärkeätä oli, että »vastaiseen maantieteeseen otetaan, 
paitsi varsinaista maankertomusta, niin tarkka ja lavea selitys, 
kuin suinkin on mahdollista, maamme geologiallisesta muodostu-
misesta, ilman-alasta, luonnontuotteista, kasvi-geografiasta, erit-
täinkin viljelyskasvien leviämiseen ja kasvattamiseen katsoen, 
eläinkunnasta y.m., ja että valtiollisessa osastossa ei ainoastaan 
huomioon oteta -valtiolaitosta, hallinnollista, kirkollista ja kun-
nallista jakoa j.n.e., vaan sen ohessa yhtä suurella tarkkuudella 
ethnografilliset olot, eri heimokunnat, kieli murteet, rakennus-
tapa, vaatteenparret, kansan tavat, väkiluvun suhteet, aineelli-
nen sivistys ja tärkeimmät elatuskeinot sekä koko maassa että 
erityisissä paikkakunnissa y.m.» Tahtomatta edeltäkäsin sitoa 
tulevan kirjoittajan käsiä määrätyn suunnitelman esittämisellä 
Osakunta kuitenkin lausui eräitä »pia desideria». Niinpä, tuli tie-
tojen olla mahdollisimman luotettavia ja tarkkoja, koska oli tar-
koitus antaa »todellista ja tarkkaa tietoa isänmaasta kaikille 
kansalaisille ilman eroituksetta säädyn ja varallisuuden puolesta; 
paikkakuntajaon suhteen oli »erittäin otettava huomioon pitäjä-
jako, joka on kansan tietoon juurtunein»; varsin tähdellistä oli, 
että teos »esitystavan ja kielen puolesta saapi aineen tärkeyttä 
vastaavan sijan Suomen kirjallisuudessa ja ett'ei sen suoritta-
mista anneta toimeksi kellekään muulle, kuin Suomenkieleen 
täydellisesti perehtyneelle kirjailijalle.» Luettelo Suomen maan-
tieteen painetuista lähteistä, jonka toht. Elmgren Osakunnan 
pyynnöstä oli tehnyt ja joka oli oleva hyödyksi tulevalle kirjoitta-
jalle, osoitti, että arvokkaita alkuteoksia kyllä oli olemassa, 
joskohta ne vanhuutensa ja tieteen lisääntyneiden vaatimusten 
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vuoksi enää vain osittain kelpasivat käytettäviksi. Mutta — 
sanoo Osakunta — »koska kuitenkin nyt puheeksi otettu maan-
tiede sekä laveamman tarkoituksensa että tietojen ajanmukai-
suuden tähden välttämättömästi on perustettava parhaasta 
päästä itse kirjantekijän kokoilemiin aineisin, mutta Historialli-
nen Osakunta tietää tämmöistä aineen-kokoilemista useammissa 
maantieteen tärkeimmissä haaroissa par'aikaa virallisesti toimi-
tettavan tilastollisessa tarkoituksessa, arvelee Historiallinen Osa-
kunta, että vastainen kirjantekijä, odottaessansa Tilastollisen 
viraston aikaan-saatavia tässä suhteessa, toistaiseksi eli yhden 
tai kahden vuoden kuluessa voipi rajoittaa alkutoimensa painet-
tuin lähteiden sekä maanmittaus-hallituksen, tilastollisen viraston 
ynnä muiden virkakuntien hallussa löytyvien käsikirjoitusten ja 
karttojen tarkastamiseen ynnä muistoon-panoihin näiden joh-
dosta, ja sen lisäksi vielä ehtimiseen matkustaen eri maakuntiin 
koettaa ei ainoastaan saada elävää ja selvää käsitystä maan eri 
seuduista, vaan myöskin päästä siihen likeiseen keskuuteen kan-
san keralla, ilman jota ei mikään ethnografillinen, sivistys-olojen 
tahi tapain kuvaus voi tulla aivan todenperäiseksi. Matkustaja 
on siinä tapauksessa velvoitettava pitämään tarkkaa keskeymä-
töntä päiväkirjaa näistä retkistä, jotta luonnon- ja sivistys-
suhteiden tuottamat mielen-vaikutukset säilyvät niin tuoreina 
kuin mahdollista. — Teoksen koko tulee olemaan vähintäkin 
40 arkkia, jonka tähden paraiten sopinee antaa se ulos kahdessa 
osassa.» Osakunta ei kuitenkaan tällä kertaa voinut Seuralle 
ehdottaa ketään tekijäksi sopivaa henkilöä, vaan katsoi tarkoi-
tuksen mukaiseksi, että Seura julistaisi tehtävän haettavaksi (vrt. 
myös Seuran kok. 1/2  ja 1/3  1871 y.m.). 

Lokakuussa Seura uskoi tehtävän toht. Ignatiukselle, joka 
myös sai Seuralta varoja matkustellakseen tietoja keräilemässä, 
kuten oli ehdotettu; toisena hakijana oli A. W. Lindgren. 

Kun Ignatius syksyllä 1872 oli Seuralle antanut kertomuksen 
sekä työnsä edistymisestä että niistä matkoista, joita hän tätä 
tarkoitusta varten kuluneena vuonna oli tehnyt, ja kertomuk-
seensa liittänyt suunnitelman valmistettavaa teosta varten, 
päätti Seura jättää mainitun suunnitelman esimiehensä J. V. 
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Snellmanin tarkastettavaksi sekä vaatia Historiallisen Osakunnan 
lausuntoa suunnitelman laadusta ja kerättyjen aineskokoelmain 
arvosta. Sen johdosta Osakunta, jolle Snellman myös lähetti 
huomautuksensa esitetyn suunnitelman suhteen, antoi, sittenkuin 
erinäisistä seikoista oli Ignatiuksen kanssa suullisesti keskusteltu. 
jouluk. 28 p:nä 1872 seuraavan lausunnon: 

»Niinkuin tohtori Ignatius'en Seuralle antamasta kirjoituk-
sesta näkyy, hänen tarkoituksena ei ole ollut, että nyt esitetty 
suunnitelma pidettäisiin järkähtämättömänä kaavana, josta ei 
kävisi itse työssä ilmaantuvien asianhaarain mukaan jossain mää-
rin poiketa. Niinpä esimerkiksi muutamat aineen järjestyksen 
suhteen tehdyt pienemmät muistutukset ovat heti saavuttaneet 
tohtorin suostumusta, ja se yleinen muistutus, että teosta ei 
pitäisi ahtaa liian täyteen tieteellisiä tekoasioita, vaan että suju-
vaisuus ja luettavuus olisi etupäässä silmälläpidettävä, on tohto-
rinkin mielestä aina ollut hänelle silmämääränä, vaikka tietysti 
sen vuoksi ei käy tieteen vaatimuksia siksensä heittää. Tuo 
kohtuullinen siinä kohden noudatettava keskisuunta on Osa-
kunnan mielestä mahdoton edeltäpäin jollakulla kaavalla säätää, 
ja luulee muutoinkin Osakunta Seuran saattavan täydellä luotta-
muksella jättää tämän asian tohtori Ignatius'en kokemuksen ja 
hyvän aistin valtaan. Että teoksen jälkimmäisessä osassa pai-
kalliskertomiakset kustakin eri kaupungista ja pitäjästä eivät voi 
tulla aivan laveiksi, seuraa Osakunnan mielestä jo ehdotetusta 
teoksen koosta, puhumattakaan siitä, että ainoastaan harvan 
paikan suhteen suurempi määrä aineita saattaa tarjona olla ja 
niidenkin kertomusta siis täytyy muiden mukaan supistaa. 
Sekä tässä että edellisessä osassa arvelee Osakunta paljon tilaa 
ja liiallista selittelemistä säästyvän, jos teosta varustellaan tar-
peellisilla tilastotauluilla, kartoilla ja kaupunkien asema-piirrok-
silla. Sitävastoin Osakunta ei ole voinut suostua siihen ajatuk-
seen, että lyhyyden vuoksi Lapin-maa olisi poissuljettava Suo-
men maantieteestä. Osakunnan mielestä ne monituiset erikois-
kohdat, jotka ovat Lapinmaalle omituisia, niinkuin isothermien 
jyrkät mutkat, Ivalojoen kulta-aarniot, poronhoito ja Lappalais-
elanto, tarjoavat suuremmalle lukijakunnalle liian paljon viehä-
tystä, että ne kaipaamatta voitaisiin siksensä heittää, ja kaikessa 
tapauksessa Suomenmaan kuvaus sillä tavoin jäisi varsin vailli-
naiseksi. Vaan koska Lapinmaa omituisen ilma-alansa ja väes-
tönsä harvinaisuuden tähden melkoisesti alaspainaa kaikki koko 
maastamme yleisesti lasketut keskiluvut, on Osakunnankin mie- 



34 	Kaarlo Blomstedt. Historiallinen Osakunta. 

lestä kohtuullista, että tämmöiset luvunlaskut tehdään, ei ainoas-
taan koko suuriruhtinaskunnasta, vaan myöskin Lapin alaa pois-
sulkemalla. 

Mitä tohtori Ignatius'en ainekokoelmiin tulee, on Osakunta 
ne havainnut jo hyvin vaurastuneiksi sekä niin järjestetyiksi, 
että toinenkin mies mukavasti voisi ne samaan tarkoitukseen 
käyttää. Viime kesänä tehdyistä matkustuksista niin'ikään löy-
tyy päiväkirjan muotoon tehtyjä muistoonpanoja, joita tietysti 
tulevana kesänä on aikomus samalla tavalla jatkaa. Huomatta-
vaa kuitenkin on, että myöskin seuraavina kesinä, jolloin Seuran 
suoma apuraha jo on lakannut, vielä tullee tarpeelliseksi erinäi-
sillä matkustuksilla täydentää nyt koottuja tietoja, ja että paitsi 
sitä tohtori Ignatius'en epäilemättä täytynee useissa kohdin 
käyttää ja palkata apumiehiä. Näihin asianhaaroihin nähden, 
ja koska tohtori Ignatius silminnähtävästi jo on teokseen uhran-
nut paljon työtä ja huolta, joka antaa vakuutta siitä, ettei ylen 
pitkää aikaa voi kulua teoksen suorittamiseen, tahtoo Osakunta. 
nöyrimmästi ehdottaa, että tohtori Ignatius'elle tältä kuluneelta 
vuodelta maksetaan se korkein määrä: kolme tuhatta (3,000) 
markkaa, josta alkuperäisessä sopimuksessa on ollut puhetta.» 
(Osak. pöytäk. 23/12 1872, Seuran pöytäk. s/1  1873 ja Hist. 
Seuran arkisto.) 

Tekijän työtä kuitenkin hidastuttivat hänen monet muut 
tehtävänsä — m.m. oli Ignatius v:sta 1870 Tilastollisen toimiston 
päällikkönä, siinä suorittaen aina muistettavan uranuurtaja-
työn —, niin että teoksen ensimäinen osa, ainoa mikä valmistui, 
julkaistiin vasta 1880, Seuran päätöksestä omistettuna aloitteen- 
tekijälle J. V. Snellmanille, joka innokkaasti ja hidastumista vali-
tellen oli odottanut teoksen ilmestymistä. 

Maantieteellisten kysymysten yhteydessä on myös mainittava 
Osakunnan osuus Suomenmaan k a r t a n aikaansaami-
sessa. Seuralta oli maanmittari J. I. Inberg pyytänyt suositusta 
anomukselleen saada 5,000 markan suuruisen apurahan suomen-
kielistä maamme karttaa varten (vrt. Seuran pöytäk. 6 /3  1872, 
missä Inbergins seikkaperäinen selostus kartasta). Lähettäen 
karttanäytteen Osakunnalle Seura kehotti sitä antaman asiasta 
lausuntonsa neuvoteltuaan siitä myös eversti Järnefeltin kanssa. 
Parissa kokouksessaan (13/3 ja 13/4 1872) kysymystä käsiteltyään 
Osakunta päätti näytteen kiitettävään laatuun ja kartan halpaan 
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hintaan nähden kaikin puolin suositella anomukseen suostu-
mista. Nimien oikeinkirjoitus oli kuitenkin Osakunnan mielestä 
annettava Seuran ja »kartan piirteet» llaanmittausvlihallituksen 
tarkastettaviksi, jotapaitsi tehtiin eräitä huomautuksia sisältöön 
ja väritykseen y.m. nähden. Osakunnan puolesta antoi sitten 
Yrjö Koskinen insinööri Inbergille sekä puoltolauseen että tiedon 
esitetyistä muistutuksista ja toivomuksista (pöytäk. 30/4.1872). 
Sikäli kuin kartan oikaisuarkit valmistuivat, lähetettiin ne vielä 
Hist. Toimikunnan ja senjälkeen Osakunnan kokouksissaan tar-
kastettaviksi ja hyväksyttäviksi (27/3 ja 30/41874 sekä 10/2 
1875); viimeinen kartan neljännes, sen lounaisosa, tarkastettiin 
vasta Hist. Seurassa (1/12 1876). 

Edellämainittu eversti A. A. Järnefelt, jonka ansiot Suomen 
maantieteen alalla ovat tunnetut ja joka 1870 oli määrätty 
topografikunnan päälliköksi Suomeen, pyysi syksyllä 1871 Kirj. 
Seuralta, että hän siltä saisi apua suomenkielisten paikannimien 
kirjoituksen suhteen parhaillaan hänen johdollaan tekeillä olevaa 
topografista kartastoa toimitettaessa. Kun asia lokakuussa oli 
Seurassa esillä, lupasi eversti Järnefelt jättää Seuralle luettelon 
puheenalaisista paikan nimistä, ja Seura päätti, että luettelo 
oli lähetettävä Historialliselle Osakunnalle, »että Osakunta sitä 
tarkasteltuaan voisi Seuralle neuvoansa antaa». Pöytäkirjoista 
ei ilmene, miten tarkastustyö tapahtui. 

Erään kolmannenkin kartan Osakunta sai tarkastettavakseen. 
Valtioneuvos C. W. Gylden oli Seuran painettavaksi tarjonnut 
»kartan Suomen maasta niinkuin se oli v. 1550» selityksineen, ja 
Seura päätti (2/5 1866) painattaa sen Suomi-kirjaan. Kuukausia 
myöhemmin kartta kuitenkin vielä oli Osakunnan tarkastetta-
vana, ja Osakunta päätti (31/10 1866) olla antamatta lausuntoa, 
ennenkuin se oli saanut nähdäkseen ne senaatin arkistosta teh-
dyt kyläluettelot, jotka tekijällä oli ollut käytettävinään. Sen-
jälkeen ei kartasta enää mitään kuulunut. 

Osakunnan toimialan toinen haara, »m u i n a i s t u t k i n t o», 
aiheutti sekin kirjallisia tai suullisia toimeksi- ja tiedonantoja ja 
lausuntoja Seuralta Osakunnalle ja päinvastoin. 
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Varsinaisia esihistoriallisia muinaisesineitä tuli 
sekä vanhaan tapaan Seuralle että myös suoraan Osakunnalle yksi-
tyisiltä innokkailta keräilijöiltä etenkin siihen saakka, kunnes 1870 
_Xluinaismuistoyhdistys perustettiin, mutta osaksi myös vielä sen j äl-
keen. Niitä sitten tarkastettiin ja tutkittiin Osakunnassa, joka tar-
peen mukaan antoi niistä lausuntonsa Seuralle tai ilmoitti niistä 
arvostelunsa lähettäjille, joille myös sekä esimiehen tai sihteerin 
kautta että sanomalehdissä annettiin ohjeita ja kehotuksia. Uutte-
rimpia kerääjiä Osakunnan aikana oli rovaniemeläinen lautamies 
Juho Hoikka, joka ensimäisen lähetyksensä (5/9 1864) mukaan 
panemassaan kirjeessä kertoi harrastustensa heräämisestä seu-
raavin sanoin: »Sitte kuin Suometar on alkanut kertomaan ihmis-
ten vanhimmista olosta Europassa, niin olen minäki suurella 
huvituksella niitä kertomuksia katseltu, ja ynnä tullut kehoite-
tuksi haluun että tietustaakseni, jos ja missä täällä vielä noita 
vanhan maailman kivi kaluja löytyis, Sillä Lapsuudeni aikana 
olen minä muutamissa taloissa nähnyt niitä, joita sanottiin sil-
loin Ukon kynsiksi, Ja luulo oli, että Ukkonen niitä putottaa 
ilmasta, Sen tähden niitä tyhmyytessä vielä nytki täällä pitävät 
taikausten välikappaleina. Kuitenki nyt kuin ihmiset täälläki alka-
vat hyvässä määrin hyliätä taika uskoisuuta, niin toivon että Ukon 
kynnetki löylityvät sitämyödenirti.» (Hist. Seuranarkisto). Hoikka 
lähetteli kivi-, luu- ja metalliaseita, vanho j a rahoj a j a kuriositeetteja 
sekä niiden mukana laajoja kirjeitä niiden löytöpaikoista tai yleensä 
huomioistaan ja löydöistään. Ensimäisistä hänen lähetyksistään 
ja niitä seuranneista kolmesta kirjeestä Osakunta antoi (30/11 
1864) Seuralle lausuntonsa ja sitäpaitsi lähetti hänelle tunnus-
tusta osoittavan kirjelmän, joka myös sisälsi neuvoja muinais-
esineiden kokoamiseen. Kun IIoikka vastauksessaan ilmoitti 
itseltään puuttuvan kirjelmässä mainittuja muinaistieteellisiä 
kirjoituksia, päätti Osakunta (28/2 1865) lähettää ne hänelle. 
Tammikuussa 1866 (31/1) tarkastettiin eräs hänen lähetyksensä; 
siitä katsottiin muutaman verraten nuoren vaskirahan kelpaavan 
säilytettäväksi ja päätettiin se antaa yliopiston kokoelmiin; 
samassa kokouksessa toht. Ignatius näytti muuatta Tuuloksesta 
löydettyä rahaa ja kertoi löytöpaikasta muitakin tietoja. Alkupuo- 
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lella vuotta 1867 (27/2) oli Osakunnassa tutkittavana Hoikan Seu-
rallelähettämiä kivisiäpoikkikirveitä ja talttojaja eräitäkuukausia 
myöhemmin (25/9) uusi suurehko lähetys, jonka kuitenkin osaksi 
havaittiin sisältävän jotenkin vähäarvoisia esineitä; kiitollisuuden 
osoitukseksi saamistaan useista lahjoista Seura (6/11 1867) päätti 
lähettää Hoikalle vastalahjaksi muutamia kustantamiansa kirjoja. 
Sitäpaitsi esitti D. E. D. Europneus Hoikan hänelle lähettämiä 
tietoja Rovaniemen »jatulinhaudoista». Uuttera kansatieteellis-
ten esineiden ja myös historiallisten tietojen, muistoesineiden ja 
kirjallisten todistuskappaleiden lähettäjä oli Mikkelin pormestari 
K. J. Nygren, joka huhtik. 1864 oli valittu Seuran asiamieheksi 
(pöytäk. 26/4 1865, 28/101870, 3/10 1871 sekä 13/3 ja 13/4 1872); 

Nygren, jolle Seura (3/4 1867) lähetti kiitoskirjelmän, toisinaan 
pyysi ja sai Osakunnalta selityksiä löytöihinsä. Värtsilän koulu-
mestari II. Laitinen lähetti alkuvuodesta 1866 Seuralle man. 
vihon muinais- ja kansatieteellisiä keräyksiä Savosta ja Karja-
lasta (asemapiirroksia ja selityksiä muinaislinnoista, vallituksista 
ja lappalaiskalustoista, historiallisia kansantarinoita ja kuvauk-
sia kansantavoista), jotka Osakunta (28/2) katsoi niin arvok-
kaiksi, että arveli niistä ja muista Seuran hallussa olevista keräyk-
sistä voitavan laatia eri kirjoituksia sekä päätti esittää Laitiselle 
annettavaksi 200 markan palkkion. Seuran vuosikokouksessa 
(16/3 1865) ehdotus hyväksyttiin m.m. sikäli, että Osakunta sai 
oikeuden julkaista Laitisen piirrokset »Historiallisessa Arkistossa». 
Sitävastoin Laitisen seuraavana syksynä lähettämät keräykset 
katsottiin (28/11 1866) vähäarvoisiksi. Tietoja suurehkosta raha-
löydöstä sekä pari nimikirjoitus- ja sinettijäljennöstä lähetti Osa-
kunnan jäsen, toht. Raneken Vaasasta (30/1 1867 ja 4/6 1869). 

Osakunnan Helsingissä olevista jäsenistä esittelivät muinais-
esineitä, joita oli keräytynyt yliopiston kansatieteellisiin kokoel-
miin ja jotka siis eivät olleet Seuran omaisuutta, herrat Ignatius, 

kokoelmain hoitaja (kolme kertaa: 27/9 1865, 25/41866 ja 3/4 

1871), Yrjö Koskinen (kerran, 27/3 1867) ja Reinholm (kaksi 
kertaa, 27/2 ja 30/10 1867). Kun Ignatius näyttäessään useita 
rauta- ja pronssiesineitä, jotka oli löydetty tietä rakennettaessa 
Vanaantaustan kartanon maalla Janakkalassa, ilmoitti kartanon 
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omistajan mielellään sallivan yliopiston jatkaa kaivaustöitä:, kat-
soi Osakunta suotavaksi, että Ignatius ja Yrjö Koskinen ensi 
tilassa lähtisivät löytöpaikkaa tutkimaan. Jo seuraavassa kokouk-
sessa (30/10 1865) mainitut herrat saattoivatkin esittää matka-
kertomuksensa — matka oli tehty yliopiston puolesta ja sen 
kustannuksella — ja esittää eräitä uusia sieltä löydettyjä muinais-
esineitä. Kolmea kuukautta myöhemmin (314 1866) heräsi kysy-
mys uudesta Ignatiuksen ja Yrjö Koskisen tehtävästä muinais-
tieteellisestä tutkimusmatkasta. Viimemainittu selosti Osakun-
nalle Grewingkin teosta »llas Steinalter der Ostseeprovinzen» ja 
huomautti eräitä siinä kerrottuja hautakammioita muistuttavan 
»laivahaudan» olevan Päijänteen länsirannalla Korpilahdell_a. 
Osakunta lausui senjohdosta toivomuksen, että mainitut herrat 
kesällä kävisivät sitä tarkastamassa, mutta asiasta ei voitu tehdä. 
päätöstä, kun ei ollut tietoa siitä, olisiko heillä siihen aikaa ja 
mistä saataisiin matkarahat. Asia joutui kuitenkin vielä kerran 
sekä Osakunnan että Seuran käsiteltäväksi. Tunnetut innokkaat 
keräilijä-tutkijamme Europceus ja Gottlund olivat kai sanoma-
lehdistä saaneet tiedon Osakunuassa tapahtuneesta keskustelusta. 
Ensinmainittu lähetti nyt Osakunnalle kirjeen, jossa hän ilmoitti 
Suomenniemen kappelissa olevan samanlaatuisen haudan, mutta 
sitä tutkiessaan havainneensa sen vanhaksi tervahaudaksi. Siihen 
huomautti toht. Ignatius (28/2 1866), että muutamassa leht. 
Gottlundin käsinkirjoitetussa matakertomuksessa oleva Korpi-
lahden muinaisjäännöksen kuva osoitti, ettei tämä suinkaan voi-
nut olla mikään tervahauta. Gottlund taas lähetti kirjeen Seu-
ralle ja kimmastuneena »varoitti, ettei saisi ruveta kaivautta-
maan mainittua hautaa, arvellen itsellään, sen ensimäisenä keksi-
jänä, olevan siihen etu-oikeus». Kirje luettiin vuosikokouksessa 
(16/3 1865), mutta Seura suoriutui asiasta päättämällä, ettei se 
sitä koskenut, koska ei ollut ollut puhettakaan siitä, että tutki-
musmatka tehtäisiin Seuran kustannuksella. Varsin mielenkiintoi-
nen oli löytö, joka oli tehty Aimälän ratsutilan maalla Koke-
mäellä ja jonka rustitilan omistaja oli lahjoittanut Kansatiet. 
museolle. Sekin aiheutti (3 '1 18 71) Osakunnan puolelta päätök- 
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sen tutkia paikan tarkemmin; yliopistolla oli pyydettävä sitä 
varten tarpeelliset matkarahat seuraavaksi kesäksi. 

Tällaisten niin sanoaksemme sattuneista syistä aiheutuneiden 
vähäisempien tutkimusmatkahankkeiden lisäksi Osakunta joutui 
tehokkaasti myötävaikuttamaan eräiden laajempien, sekä mui-
nais ja kansatieteellisten että historiallisten t u t k i m u s m a t-
k o j en suunnittelussa ja toimeenpanossa. Aloitteet niihin teh-
tiin osaksi Osakunnan omalta taholta, osaksi sen ulkopuolelta. 

Jo ensimäisessä kokouksessa (26/5 1864) esitti kanslianeuvos 
Rein Osakunnalle ne matkaohjeet, mitkä hän Seuran esimiehenä 
oli antanut »kokelas» 1'. J. Smedbergille matkaa varten, joka 
kenraalimajuri O. Furuhjelmin, Seuran ja varsinkin sen isän-
maan historiaan kohdistuvien harrastuksien lämpimän ystävän, 
antamalla matkarahalla (vrt. pöytäk. 4/5 1864) oli tehtävä 
Kaakkois-Suomeen ja Pohjois-Karjalaan. Ohjeiden 
mukaan tuli matkarahan saaj an merkitä kansan suusta muistiin ker-
tomukset ja tarut, jotka koskivat noiden seutujen ensimäistä asu-
tusta ja muinaisia sota-aikoja, läpikäydä varsinkin seurakuntien, 
mutta myös kihlakuntien, lahjoitusmaiden kantatilojen ja maist-
raattien arkistot historiallisten lisätietojen keräämiseksi. Osakunta 
hyväksyi ohjeet ja esitti lisäksi tarkemmin, mitä seikkojaerityisesti 
oli arkistotutkiniuksissa pidettävä silmällä, huomautti, että oli 
koetettava kerätä muistiin myös tiedot entisistä luostareista, ja 
tehosti varsinkin muinaisesineiden ja vanhempien historiallisten 
käsikirjoitusten keräämisen tai ainakin muistiinmerkitsemisen 
tärkeyttä. Helmikuun kokouksessa 1865 Smedberg antoi Seu-
ralle matkakertomuksensa, joka lykättiin Tutkijakunnan tarkas-
tettavaksi; jotenka Osakunta ei enää joutunut sitä käsittelemään. 

Seuran kautta joutui Osakunnan käsiteltäväksi myös D. E. D. 
Europaexksen pyyntö saada jotakin matka-apua Valgetjärven 
tienoille tehtävää muinaistieteellistä tutkimusmatkaa varten, ja 
päätti Osakunta (27/5 1868) puoltaa pyyntöä, jos Seuralta siihen 
varoja liikenisi. Varojen puuttuessa Seura (4/6) epäsi anomuksen. - 

Syksyllä 1864 (28/9) Osakunnan esimies, Yrjö Koskinen, 
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ehdotti, että Osakunta pyytäisi esim. Seuralta apua »semmoisiin 
Osakunnan alalla oleviin tieteellisiin yrityksiin, joihin sitä tarvit-
taisiin». Kun ehdotukseen suhtauduttiin myönteisesti, esitti 
ehdotuksentekijä pari tällaista yritystä. Toinen oli Porvoon 
kaupungin vieressä olevan »Linnamäen» tutkiminen kuivausten 
avulla, toinen historiallisen ja kielitieteellisen tutkimusmatkan 
toimeenpaneminen Ruotsin ja Norjan suomalaisten keskuuteen. 
Kun edelliseen nähden ilmoitettiin, että ylioppilas Cajander jo 
oli tutkinut ja kuvannut Linnamäkeä, lykättiin kysymys tarkem-
pien tietojen saamista varten seuraavaan kokoukseen, jolloin esi-
miehen hankkimien ja toht. Bomanssonin lisäksi antamien ilmoi-
tusten nojalla päätettiin jättää asia toistaiseksi; myöhemmin voi-
taisiin siihen »suuremmalla tieteellisellä opilla» ryhtyä, kun taas 
silloisissa oloissa kaivaminen saattaisi enemmän vahingoittaa 
kuin hyödyttää. 

MitätaasSkandinaavian suomaiaisseut•ujen 
tutkimiseen tulee, päätettiin siitä viimemainitussa kokouk-
sessa (26/10 1864), että oli pyydettävä Seuralta matkaraha sen 
toimeenpanemiseksi. Matkan arveltiin tuovan ainakin jotakin 
lisävalaistusta kainulaiskysymykseen ja joka tapauksessa selvit-
tävän suomalaisten asettumista noille asuinpaikoillensa, heidän 
alkuperäänsä ja heidän kielensä kehitystä. Matka oli tehtävä 
Ruijasta tunturiselänteen seutuja pitkin Vermlantiin ja »suoma-
laismetsiin» asti, ja tuli tutkijan, joksi Osakunta oli halukas esit-
tämään soveliaan miehen, sitä ennen tutustua saatavissa oleviin 
tietoihin. Neljässä kuukaudessa arvioitiin matka voitavan tehdä, 
ja apurahaksi esitettiin 400 mk kuukaudelta. Jos Seura niin halusi, 
oli Osakunta valmis esittämään tarkemmankin suunnitelman. 
Seura päättikin (7/12 1864) — »asian painavaisuuden vuoksi» 
sen ensin pantuaan pöydälle — vaatia Osakunnalta tarkempaa 
ehdotusta, koska Osakunta ei ollut Seuralle toimittanut mitään 
ehdotusta matka-ohjeeksi. Ennenkuin Osakunta (25/1 1865) 
asian uudelleen käsitteli, valmisti sen esimies Yrjö Koskinen 
yhdessä prof. Ahlqvistin ja dos. Krohnin kanssa seikkaperäisen 
suunnitelman. Sen mukaan matkan piti alkaa Torniosta ja jatkua 
sieltä suomalaisseutuihin Kainuunjoen ympärille ja tunturien 
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poikki Tromsan tienoille. Tutkijan piti ottaa selkoa suoma-
laisten alkuperästä ja asettumisesta nykyisille asuinpaikoilleen, 
kiinnittää huomiota paikan- ja sukunimiin, kerätä tarinoita, lau-
luja ja satuja sekä pöimia arkistoista saatavat tilastolliset ja 
historialliset tiedot. Kielitieteellisiä tutkimuksia varten oli prof. 
Ahlqvist laatinut erikoiset ohjeet. Kun Pohjois-Ruotsi ja Poh-
jois-Norja näin oli tutkittu, saattoi tutkija matkustaa laivalla 
Trondbjemiin ja sieltä tunturien poikki Jemtiantiin sekä edelleen 
Köliä myöten Vermlantiin ja Etelä-Norjaan. Osakunta hyväksyi 
tämän suunnitelman, mutta arveli ensimäisenä kesänä mahdolli-
seksi suorittaa vain alkupuolen matkaa, jotavastoin • Etelä-
Skandinaavia oli jätettävä toiseen kesään. Samalle kannalle aset-
tui Seura päättäessään (8/2 1865) julistaa matkarahan haetta-
vaksi ennen huhtikuun kokousta. 

Hakijoita ilmoittautui kokonaista viisi: Suoniemen v .t. kappa-
lainen D. Skogman, maist. A. Törneroos, yliopp. U. W. Fagerlund, 
talonpoika P. Puustinen Kiihte] ysvaarasta j a työnjohtaja H. J . Hil-
tunen Kontiolahdelta. Näistä katsoi Seura (5/4 1865) soveliaim-
maksi DavidSkogm.anin, joka jo aikaisemmin oli matkustellut Seu-
ran kustannuksella ja oli piirustustaitoinen jajokalisäksiolitarjou-
tunut olemaan matkalla viisi kuukautta, jotenka oli toivoa saada 
tutkimukset perinpohjaisia. Kuitenkin pidettiin talvisaikaa sopi-
vampana matkustamiseen ja päätettiin tiedustella, oliko Skogma-
nilla siihen halua ja tilaisuutta. Kun tähän saatiin kieltävä vastaus, 
päätettiin (19/4), että matka oli aloitettava jo kesällä, sekä annet-
tiin tarkemmat määräykset matkarahan maksutavasta. Jo tou-
kok. 6 p:nä Skogman sitten ilmoitti saapuvansa Tampereelle 
(Seuran pöytäk. 3/5), saman kuun 26 p:nä hän läksi Turusta 
höyrylaivalla Tukholmaan ja sieltä osittain maitse, osittain 
vesitse Ylä-Tornioon, harjoittaen tutkimuksia kainulaisten ja 
pirkkalaisten pesäpaikoilla. Senjälkeen kulki matka vaarojen ja 
nevojen poikki Ylä-Kainuuseen ja edelleen Jellivaaran kautta 
Vittangin kirkolle. Täältä hän heinäk. 1 p:nä ilmoitti Seuralle 
jo havainneensa, että matka oli mahdoton suorittaa viidessä 

kuukaudessa sekä Pohjois- että Etelä-Skandinaaviassa, sekä pyysi 
lisää rahaa, koska rahan arvo oli huonompi ja hinnat korkeam- 
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     mat kuin hän oli ajatellut Aikomuksena hänellä oli, jos saisi vielä 
1,000 mk, käydä myös Keski-Ruotsissa ja Etelä-Norjassa, olla 
siellä joulukuun keskipaikoille ja sitten »pyörtää Kyöpenhaminan 
ja Pietarin kautta, sivumennessä tutkaisten Wirolaisten ja Karja-
laisten oloja». Seura ei suostunut »mihinkään syrjäkäyntiin viro-
laisten ja karjalaisten alalla», mutta lupasi 1,000 markkaa lähetet-
täväksi Trondhjemiin, jolloin oli käytävä myös Etelä-Norjassa 
ja Keski-Ruotsissa. Kun matka näin laajeni ja kun kerrallaan 
tuli suoritettavaksi se, mikä oli aiottu tehdä kahdessa erässä, oli 
Skogmanin Trondhjemista lähetettävä Seuralle »ylimalkainen» 
kertomus siihenastisista matkan tuloksista (Seuran pöytäk. 4/8 
1865). Marraskuun kokouksessa voitiinkin ilmoittaa lyhyen kerto-
muksen tulleen, ja joulukuussa, että konsistorion amanuenssi 
Skogman oli palannut kotimaahan ja luvannut ryhtyä kirjoitta-
maan »laajaa kertomusta Skandinavian Suomalaisten maahan-
tulosta, heidän oloistaan siellä sekä .nykyisestä tilasta» (Seuran 
pöytäk. 1/11 ja 6/12 1865). Seuraavana syksynä saapui Seuralle 
ensin matkakertomuksen alku ja sitten helmikuussa ja maalis-
kuussa jatkoa (Seuran pöytäk. 5/91866, 6/2 ja 6/3 1867). Vii-
meistä lähetystä seurasi kirje, jossa Skogman ilmoitti voivansa 
valmistaa viisi loppulukua (kaikkiaan kymmenestä) vasta syk-
syn kuluessa, koska hän oli pahasti sairastunut. Historiallinen 
Osakunta, joka sai viisi ensimäistä lukua tarkastettavakseen, kat-
soi (27/3 1867) niiden osoittavan hyvää tutkijakykyä ja tark-
kuutta ja teoksesta niinollen tulevan »erinomaisen arvollista tieto-
lähdettä Skandinavian Suomalaisten muinaisiin ja nykyisiin oloi-
hin», minkä vuoksi oli toivottavaa, että teos painettaisiin eri kir-
jana Seuran Toimitusten sarjaan ja tähänasti saatu käsikirjoitus 
»väliaikaisesti säästettäisiin» syksyyn saakka, kunnes nähtäisiin, 
oliko tekijän terveydentila niin parantunut, että hän heti voi jat-
kaa työtänsä. Jo Seuran kesäkuun kokouksessa (12/6) täytyi Yrjö 
Koskisen ilmoittaa Skogmanin lesken tuoneen hänelle miehensä 
jälkeenjättämät matkapäiväkirjat ja muut paperit. Ne lähetet-
tiin Hist. Osakunnan tutkittaviksi, ja Osakunta tuli (25/9) siihen 
päätökseen, että muistiinpanoista voitaisiin saada kokoon jonkin-
lainen matkakertomus, joka liitettäisiin jo valmiiseen esitykseen. 
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Näin vaillinaisina oli kuitenkin sopivinta painattaa ne Suomi-
kirjaan. Ehdotuksiin Seura (6/11 1867) suostui. 

Inno,tuneen ja kyvykkään tutkijan matka — joka muuten oli 
herättänyt epäluuloa ja levottomuutta Norjan ja Ruotsin sano-
malehdissä, jopa erinäisissä meikäläisissäkin piireissä, hänen 
kun luultiin yllytelleen rajaimme länsipuolella asuvien suomalais-
ten kansailistuntoa — jäi näin lopputuloksiltaan keskeneräiseksi, 
tekijän sorruttu a katovuosien aiheuttamaan kulkutautiin. Verm-
lannin suomalaisista, joista Skogman ei ollut ehtinyt mitään val-
mista kirjoittaa, julkaisi eräitä vuosia myöhemmin toinen tutkija. 
tunnettu T. (l. Aminoff Seuran kustannuksella 1871 tekemänsä 
tutkimusmatkan tuloksena huomattavan teoksensa »Tietoja Verm-
lannin Suomalaisista», joka myös julkaistiin Suomi-kirjassa ja 
jonka tarkastamisen Seuran käskystä Hist. Osakunta myös suo-
ritti (_.'11874; vrt. Seuran pöytäk. 12 /1  1874). 

Historiallisen Osakunnan suositusta päästäkseen e n s i ni ä i-
selle uiuinaistieteelliselle tutkimusmatkalleen 
pyysi huhtik. 29 p:nä 1868 lähettämässään kirjelmässä Osakunnan 
jäsen, Suomen Muinaismuistoyhdistyksen ja suomalaisen arkeolo-
gian tuleva perustaja, kandidaattiJ.N.Aspelin. Hän aikoi lähteä—
kuten itse sanoi, Yrjö Koskisen viittaamaa tietä —Suu- ja Keski-
Pohjaan tutkimaan noiden seutujen asutushistoriaa ja muinais-
muistoja ja siinä tarkoituksessa pyytää Suom. Kirj. Seuraita 
500 mk:n apurahaa. Lähettäen Seuralle Aspelinin seikkaperäisen 
matkaohjelman Osakunta ilmoitti (30/4 1868) katsovansa mat-
kan »erinomaisen hyödylliseksi useiden historiallisten kysymysten 
selvittämiseksi ja puolsi apurahan myöntämistä sitä suuremmalla 
mielihyviillä, kun »Osakunta jo useasti on ollut tilaisuudessa huo-
maamaan sitä tunnollista tarkkuutta ja kehuttavaa taitoa, jolla 
hän on ryhtynyt kotimaisen historian tutkimiseen». Seura myönsi 
(6/5) Aspelinille 400 markkaa. Vuosikokoukseen (16/3 1869) kir-
joittamassaan Osakunnan vuosikertomuksessa Yrjö Koskinen 
ilmoitti Osakunnan toivovan saavansa Arkiston tulevaan osaan 
painattaa kertomuksen tästä matkasta. Mutta kesäkuun alussa 
pitämässään kokouksessa Osakunta päättikin ehdottaa sitä painet-
tavaksi Suomi-kirjaan. Samalla päätettiin puoltaa maist.Aspelinin 
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anomusta saada täksikin kesäksi matkaraha samojen tutkimus-
ten jatkamista varten; kuitenkin asetettiin se ehto, että kaikki 
löydetyt muinaisesineet oli luovutettava Seuralle. Seura päätti 
(5/6) hyväksyä ehdotuksen matkakertomuksen painattamisesta 
Suomi-kirjaan, koska se oli liian laaja Hist. Arkistoon otettavaksi, 
mutta ei katsonut varainsa riittävän uuteen apurahaan, vaikka 
katsoikin »tämmöisen tutkimuksen varsin hyödylliseksi». — Tässä 
yhteydessä mainittakoon, että Aspelinin tutkimus »Alkeita 
suomalais-ugrilaisen muinaistutkinnon alalla», joka oli aiottu 
myös väitöskirjaksi ja jota hän oli tarjonnut Suomi-kirjaan 
maalisk. 3 p:nä 1875, siis Suomen Historiallisen Seuran perusta-
miskysymyksen ja tultua myönteisesti ratkaistuksi, päätettiin 
painattaa, »heti kun tarkastajaksi määrätty Historiallinen Osa-
kunta oli hyväksyvän lausunnon siitä antanut». Varsin luonnol-
lista on, ettei Osakunta tätä tehtävää enää suorittanut, ja niin 
onkin merkitty, että tarkastuksen toimitti erityinen komitea. — 
jonka kuitenkin muodostivat Osakunnan ja sittemmin Hist. 
Seuran johtohenkilöt Yrjö Koskinen, Rabbe ja Elmgren (vrt. 
Suom. Kirj. Seuran pöytäk. 3/3 ja 4/12 1875). 

Osakunnan jäsen, toht. Ranckeia oli kirjeellisesti huomauttanut 
siitä »kuinka tarpeellista olisi, että maamme harvat h i s t oria• 1-
liset muistomerkit tulisivat paremmin suojellniksi 
ja h o 1 h o t u i k s i, kuin tähän asti on tapa ollut», ja kehottanut 
Osakuntaa ryhtymään toimiin, jotta sääty j en ja hallituksen huomio 
kääntyisi tähän tärkeään asiaan. Täydellisesti esittäjään yhtyen 
Osakunta (30/1 1867) pyysi esimiestänsä, prof. Akianderia, pitä-
mään asiasta huolta. Seuran silloinen esimies, kanslianeuvos Rein 
esittikin tätä tarkoittavan anomuksen Ritaristossa Ja Aatelissa 
saman vuoden valtiopäivillä. Huomauttaen jo Ruotsin aikana 
julkaistun asetuksia historiallisesti arvokkaiden rakennusten ja 
esineiden hävittämisen estämiseksi, mutta niiden joutuneen unoh-
duksiin, hän esitti uuden lain säätämistä. Anomusehdotus hyväk-
syttiin kaikissa säädyissä, v:n 1872 valtiopäiville tuli asiasta 
esitys ja se hyväksyttiin, mutta eräin muutoksin, joiden tähden 
lakia ei vahvistettu. Näin Historiallisen Osakunnan myötävaiku-
tuksella tehty aloite kuitenkin vihdoin kymmenkunta vuotta 
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myöhemmin johti päämäärään, kun 1883 julkaistiin asetus mui-
naismuistojen rauhoittamisesta ja säilyttämisestä. Varmaankin 
siihen osaltaan myös vaikutti Yrjö Koskisen Osakunnassa (20/1 
1872) nostama kysymys valtion antikvarion (ja historiallis-
muinaistieteellisen akatemian) aikaansaamisesta, josta hän myös 
teki anomusehdotuksen valtiopäiville ja josta edempänä talee 
tarkemmin puhe. 

Vaikka Osakunnan toivomus yleisen muinaismuistojen rau-
hoittamisiain aikaansaamisesta ei heti toteutunutkaan, saattoi 
Osakunuta — paitsi esineiden keräystoiminnalla ja niihin kohdis-
tuvalla tutkimustyöllä — myös toisella tavoin pitää huolta siitä, 
että häviämisen vaarassa olevaa muinaismuisto-ainehistoa säilyi 
tutkimuksen käytettäväksi. Kun Osakunnalle (25/9 1867) ilmoi-
tettiin, että eräitä maan vanhoista linnoista oli edellisen kesän 
kuluessa mitattu ja niistä otettu pohjapiirrokset — m.m. oli yli-
oppilas V. Lofgren mitannut V i i p u r i n l i n n a n, joten oli 
toivoa saada siitä tarkka pohjapiirros — lausuttiin suotavaksi, 
että samoin meneteltäisiin muihinkin muinaislinnoihimme näh-
den. Samoin otettiin, kun toht. Ignatius (29/9 1868) oli kertonut 
Taivassalon kirkossa olevista keskiaikaisista maalauksista, seu-
raavassa kokouksessa (29/10 1868) käsiteltäväksi kysymys, miten 
tällaiset kalliit muinaisjäännökset saataisiin tarkkaan kuvatuiksi, 
ja päätettiin koettaa saada seuraavana keväänä joku taideniekka 
tekemään värijäljennöksiä sekä Taivassalon että m.m. Paraisten 
kirkoista; samoin päätettiin Tanskasta hankkia kuva n.s. Ejbyn 
kalkista, joka nyttemmin vihdoin on alkuperäisenä saatu takai-
sin Turkuun. Pian voitiin Osakunnalle ilmoittaa yliopp. Löf-
grenin lähettäneen Viipurin linnasta pohjapiirroksia ja useita 
kuvia, jotka päätettiin julkaista Hist. Arkistossa (kok. 4/61869 

ja 1/2 1870). 
Kevättalvella 1869 (11/3, 18/3 ja 1/4) Osakunta sai tilai-

suuden käsitellä kysymystä H ä m e e n linnan  vanhojen osien 
suojelemisesta. Kun nimittäin hallitus oli päättänyt vankila-
tarkoituksia varten hajoittaa ja tasoittaa sanotun linnan ulko-
vallit ja vallihaudat, pyysi arkkitehti I. Lindqvist Osakunnan 

lausuntoa siitä, mikä muinaistieteellinen arvo noilla valleilla ja 
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haudoilla olisi. Arkkit. Lindqvist oli saapuvilla asiasta yliniääriti-
sessä kokouksessa keskusteltaessa, mukanaan karttoja ja pohja-
piirroksia. Keskustelu muodostui vilkkaaksi, ja esiintyi eri mieli-
piteitä. Enemmistö, herrat Topelius, Bomansson, Ignatius, Boehm 
ja Aspelin, katsoi, mikäli isänmaan historian etu oli kysymyksessä., 
olevansa velvollinen jyrkästi vastustamaan hävitystyötä, ollen 
sitä mieltä, että linna siten menettäisi luonteenomaisimnrat ulko-
naiset tuntomerkkinsä ja että vallien ikää, tosin ei voitu tarkal-
leen määrätä, mutta että ne todennäköisesti olivat myöhemmin 
tehtyjä muutoksia alkuperäisiin linnoituksiin ja että ne siis luulta-
vasti melkein tarkalleen »osoittivat Birger Jaarlin linnan piiri-
alan». Päätöstä vastaan pani vastalauseen vähemmistö, herrat 
Rabbe, Akiander, Elmgren ja Yrjö Koskinen, jotka katsoivat 
Osakunnan tärkeimmäksi tehtäväksi tutkia, »tokko kaikki osat 
nykyisistä linnoituksista ovat muinais-tieteellisen merkityksensä 
puolesta senarvoisia, että niiden säilyttäminen on kansan ja. halli-
tuksen välttämätön velvollisuus». Epäilemättä itse päälinna oli 
muinaismerkkinä kallisarvoinen, ja luultavasti myös rannanpuoli-
set ulkovarustukset kuuluivat alkuperäiseen linnoitukseen. Mutta 
missä määrin linnan nykyiset sivurakennukset yleensä saattoivat 
olla jäännöksiä muinaisesta muurikehästä, oli käytettävissä ole-
vin apuneuvoin mahdoton päättää. Missään tapauksessa sanottu 
kehä'ei ollut ulottunut niin avaralle kuin nykyiset ulkovallit hautoi-
nensa, jotka joka tapauksessa olivat vasta 1500-luvun jälkeiseltä 
ajalta. Kuitenkin olisi niitä ainakin osittain ja mikäli mahdollista 
koetettava säilyttää nykyisessä kunnossaan. Parissa kokouksessa 
täydennettiin annettavaa mietintöä vielä prof. Topeliuksen eri-
koislausunnolla ja toht. Elmgrenin siihen antamalla vastauksella, 
jotka nekin ovat sanasanaisina pöytäkirjoihin painetut ja joista 
ilmenee varsin jyrkkää, jopa osaksi kiihkeänlaistakin mielipitei-
den vastakkaisuutta toiselta puolen enemmistön välillä, joka jo 
kansalle annettavan esimerkin vuoksi tahtoi välttää kaikkea hä-
vitykseltä vivahtavaakin, ja toiselta puolen vähemmistön, joka 
otti asian käytännöllisemmältä, järkiperäisemmältä kannalta; 
sen ohessa — kuten näkyy — käsitykset myös tieteellisessä suh-
teessa kävivät eri suuntiin. 
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»Koska Osakunta jo kauan aikaa oli aikeissa ollut valo-
kuvaamisella kopioida ne vanhat s e i n ä- ja k a t t o-
m a a 1 a u k s e t, joita tavataan useissa lounaisen Suomen 
k i r k o i s s a», hyväksyi se (1/2 1870) mielihyvällä ylioppilas 
Reinh. Hausenin tarjouksen kiertää tässä tarkoituksessa alueella, 
joka ulottui Helsingistä länteen päin Raumalle ja Ahvenan-
maalle asti, ja päätti Seuralta pyytää sitä varten 300 markkaa. 
Useissa seuraavissa kokouksissa (27/4, 27/5 ja 30/11 1870) yliopp. 
Hausen tai hänen puolestaan toht. Bomansson, joka tehokkaasti 
avusti hänen keräystyötänsä, sitten Osakunnalle esitti ottamiansa 
valokuvia ja tekemiänsä piirroksia ja muistiinpanoja kirkoista ja 
hautakivistä. Kun hän ilmoitti (2/3 1871) seuraavanakin kesänä 
aikovansa työtä jatkaa, päätettiin jälleen pyytää Seuralta matka-
rahaksi 250 markkaa. Hausenin jätettyä kertomuksen matkas-
taan Uudellamaalla, pantiin se (3,14 1871) kiertämään Toimikun-
nan jäsenten kesken, ja se saavutti Osakunnalta (19/5) yksimieli-
sen kiitoksen silminnähtävästä tarkkuudestansa ja hyvin teh-
dyistä kuvistaan. Vastaiseksi, kunnes keräystyö oli päättynyt, 
lykättiin kysymys, miten kertomus kuvineen olisi julkaistava; 
tunnustukseksi Hausen valittiin Osakunnan jäseneksi (vasta 3/4 
1872 hänet kuitenkin ehdotettiin Suomal. Kirj. Seuran jäse-
neksi, joten häntä ei liene voitu heti katsoa Osakuntaan kuulu-
vaksi). Seuraavan kesän tuloksia Hausen esitteli Bomanssonin 
kautta (13/3 1872) antamassaan matkakertomuksessa, joka se-
kin tarkastuksen jälkeen todettiin kiitettävän ansiokkaaksi 
(24/5 1872). Samalla annettiin yliopp. Hausenille, joka aikoi 
anoa senaatilta apurahaa molempain kertomusten painatta-
miseen, kirjallinen todistus niiden »kelpaavaisuudesta». Sa-
moihin aikoihin oli Hausen toht. Bomanssonin kustannuk-
sella tehnyt kaivauksia ja toimittanut tutkimuksia Naantalin 
luostarin raunioissa, aikoen niitä vielä jatkaa. Kesällä 1872 
ei siitä kuitenkaan tullut mitään, kun paikalliset viranomai-
set panivat esteitä; aikeelleen laillista tietä saada näiden viran-
omaisten päätöksen muutetuksi Hausen pyysi tukea Osakunnalta, 
joka hänelle (23/12 1872) antoikin todistuksen tuon tutkimuksen 
tärkeydestä ja hänen kykeneväisyydestään sen suorittamiseen. 
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Muutoksenhaku onnistui, ja syksyllä 1873 (30/9) yliopp. Hau-
sen saattoi Osakunnalle kertoa menneenä kesänä jatkumistaan 
tutkimuksista, joista valtio oli (1,000 mk:lla) kustantanut toisen 
puolen, nim. kaivaukset, ja toht. Bomansson toisen. 

Puheenaolevaan osaan Hist. Osakunnan toimintaa, historial-
listen muistomerkkien pelastamiseen joutumasta häviöön ja unoh-
dukseen, saattaa tavallansa vielä lukea toimenpiteet jäljennösten 
hankkimiseksi Suomenmaan vanhimmista sine-
t e i s t A. Yrjö Koskinen esitti (26/9 1866) Osakunnalle jäljen-
nöksen siitä sinetistä, jolla Suomen miehet Turussa 1457 vahvisti-
vat suostumuksensa Kristian I:n valitsemiseen kuninkaaksi ja 
jonka hänen pyynnöstään konferenssineuvos toht. Wegener oli 
lähettänyt Tanskan valtionarkistosta. Sinetin suhteesta Turun 
piispan sinettiin syntyi sitten Osakunnan kokouksissa vilkasta 
väittelyä, ja sen johdosta Yrjö Koskinen oli ryhtynyt toimen-
piteisiin erään vieläkin vanhemman sinetin jäljennöksen hankki-
miseksi, sen, joka oli pärmäkirjeessä, minkä Suomen säädyt elok. 
29 p:nä 1386, »maamme sinetin alla», kirjoittivat Albrekt kunin-
kaalle. Koskinen kirjoitti Schwerinin suurherttualliseen arkis-
toon, jossa kirjettä säilytettiin, arkistoneuvos Lischille pyytäen 
sinetistä jäljennöstä. Mutta ennenkuin pyyntö saapui perille, oli 
Schwerinin hallituspalatsi (1/12 1866) palanut poroksi; arkisto 
tosin pelastettiin, mutta ruotsalaisten kirjeiden kokoehha oli 
joutunut hajalle ja kysymyksessä oleva kirje oli kadonnut. Lisch 
lupasi antaa tiedon, jos kirje löytyisi, mutta pyysi tästä muis-
tuttamaan noin kahden vuoden päästä, jos asia hänen ankarain 
töidensä, vuoksi unohtuisi. Viidettä vuotta myöhemmin (19/5 
1871) Yrjö Koskinen vihdoin saattoi Osakunnalle ilmoittaa »sen 
hyvän sanoman», että arkistoneuvos Lisch, hänen huhtikuun 
alussa kirjettä ja sinettiä uudelleen tiedusteltuaan, oli lähettänyt 
tarkasti tehdyn jäljennöksen. Molemmat edelläkerrotut sinetti-
jäljennökset ynnä eräitä muita julkaistiin sitten Hist. Arkiston 
IV:ssä osassa. 

~ 
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Edeiläkerrottu sinettien jäljennösten hankkiminen ja tutkimi-
nen kuuluu kuitenkin jo lähinnä siihen tieteelliseen t u t-
k i m u s t y ö h ö n, jonka tuloksia etupäässä Osakunnan omat 
jäsenet, mutta myös eräät muut esittelivät O s a k u n n a n 
kokouksissa. Tämä puoli Osakunnan toimintaa oli, samalla 
kuin se oikeastaan oli ainoa muoto, missä Osakunta työskenteli 
täysin riippumattomana Suomal. Kirj. Seurasta, erinomaisen tär-
keä, jopa tärkein kaikesta. Yrjö Koskinen, jonka ansiota voimme 
sanoa olleen koko Osakunnan olemassaolon ja joka sen hyväksi 
uhrasi huomattavan osan suurta työkykyänsä ja raskasta työ-
taakkaansa, pukee ensimäisessä vuosikertomuksessaan (16/3 1866) 
tästä saavuttamansa kokemuksen, samoinkuin Osakunnan perus-
tamisen tarkoituksen, sanoihin: »Historiallisen Osakunnan tie-
teellinen toimi ei ole sitä laatua, jota kävisi lyhyessä vuosikerto-
muksessa esiin tuoda. Sen keskustelemukset ovat liikkuneet Suo-
men historian ja muinaistieteen avaralla alalla, ja niiden etevin 
vaikutus on ollut . ajatusten vaihto niiden välillä, jotka samaa 
tiedettä harrastavat. Mille tutkimusperille tällä tavoin on päästy, 
tulee Osakunta laveammin osoittamaan siinä aikakaus-kirjassa, 
joka, nimellä »Historiallinen Arkisto», par'aikaapainetaan 
Seuran Toimitusten joukossa.» Niin suhteellisesti seikkaperäisiä 
kuin »Arkistossa» julkaistut Osakunnan pöytäkirjat monesti ovat-
kin, ei niistä varmaankaan saa muuta kuin aavistuksen siitä voima-
peräisyydestä ja nuorekkaan innostuneesta työstä, jota Osakun-
nan piirissä työskentelevät harjoittivat, ja siitä useasti epäile-
mättä paljon vilkkaammasta ajatustenvaihdosta, paljon hartaam-
masta mielenkiinnosta, mikä Osakunnassa ilmeni verrattuna sen 
työn jatkajaan, Suomen Historialliseen Seuraan eräinä viime-
mainitun historian ajanjaksoina, erityisesti jos otamme huomioon 
työvoimien suhteellisen vähyyden vanhempina aikoina. Mutta 
— kuten jo edellä on huomautettu — Osakunta toimikin aikana, 
jolloin kansallinen innostus oli innokkaimmillaan ja, voipi sanoa, 
puhtaimmillaan, ja kansallisen innostuksen osuus Osakunnan 
työssä on tarkoin huomattava, ratkaisevan tärkeä. 

Ne Osakunnan kokouksissa pidetyt esitelmät ja esitetyt tie-
teelliset tiedonannot, jotka ovat Hist. Arkistossa —vähäksi osaksi 

5 
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muualla — kokonaisuudessaan julkaistuina, ovat osittain yhä 
vielä hyvin arvokkaita tutkimuksia tai tutkimuslähteitä, toi-
set tietysti kuitenkin suhteellisen vähäarvoisia. Varmaankin 
myös monet niistä esityksistä, jotka eivät koskaan ole tulleet 
lopullisesti viimeisteltyinä julkisuuteen ja joista vain pöytäkirjo-
jen avulla saamme viittauksellisia tietoju, ovat ansainneet ainakin 
oman aikansa täyttä huomiota. Emme saata käydä julkais-
tuja, enempää kuin julkaisemattomiakaan tarkalleen selostele-
maan, mutta antaaksemme yleiskatsauksen tuohon Historiallisen 
Osakunnan keskuudessa suoritettuun, historiantutkimuksemme 
historiassa aina muistettavaan työhön, liitämme tähän luettelon 
Osakunnan jäsenistä ja mainintoja eräistä heidän sen kokouksissa 
esittämistään tai esitettäviksi lähettämistään tutkimuksista ja 
huomautuksista. Kun lisäksi mainitsemme, miten uutterasti jäse-
net ovat kokouksissa käyneet ja mitä Osakunnassa esitettyä he 
ovat julkaisseet Hist. Arkistossa, selvenee siitä — ottamalla huo-
mioon myös se, mitä edellä jo on heidän eri toimistaan kerrottu 
ja mitä edempänä esitettävä virkailijain luettelo osoittaa — 
myös kunkin jäsenen erikseen suorittama työmäärä suunnil-
leen. Ajan niukkuuden vuoksi ei luettelo selostuksineen ole 
voinut tulla riittävästi tarkistetuksi, mutta mahdolliset pienet 
erehdykset eivät yleiskuvaa väärennä. 

Suoni. Kirj. Seuran 4/5 1864 valitsemat 
jäsenet: 

Yrjö Koskinen (G. Z. Forsman), oli läsnä vv. 1864-1875 kaik-
kiaan 89 kokouksessa, siis kaikissa muissa paitsi yhdessä. 
Esitti muinaistieteen ja historian eri aloilta nelisenkymmentä 
tutkimusta, tiedonantoa, asiakirja-selostusta, muinaisesinei-
den tarkastelua j.n.e. Julkaisi Hist. Arkistossa: Muinais-
jäännökset Vanaantaustalla Janakkalassa (yhdessä Ignatiuk-
sen kanssa); Muutamia lisätietoja nälkävuosista 1695-1697; 
P. A. Munchin Vatikanolaiset todistuskappaleet Suomen his-
toriaan; Paavi Aleksanteri III:nnen »Gravis admodum», miltä 
vuodelta?; Pari muistutusta Jaakko De la Gardie'n Venäjän-
retkestä; Otteita Kenraaliluutnantti Kutusow'in päiväkir-
jasta vv. 1807-1812: Juhana Henrik Wijkman'in rikos-asia; 
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Muutamista keski-aikaisista verotusseikoista. I. Ruoka-
ruotsi; sekä pari pienempää »ilmi-tuotetta» ja asiakirjaa. 

llatth. Akiander, läsnä vv. 1864-71 kaikkiaan 53 kokouksessa, 
esittänyt 6 pienempää tiet. tiedonantoa. 

K. A. Bomansson, läsnä vv. 1864-75 kaikkiaan 70 kokouksessa, 
esittänyt kuudettakymmentä tutkimusta ja tiedonantoa, etu-
päässä keskiajan ja 1500-luvun historiasta. Julkaissut Hist. 
Arkistossa: Piispa Arvid Kurjen vanhemmista ja. »Elinan 
surma»-nimisestä kansanrunosta (Hist. Ark:n ensimäinen kir-
joitus); sekä kolme »ilmituotetta», kaksi ruotsin- ja yhden 
suomen kielellä, joista viimemainittu, »Turun tuomiorovasti 
Paavali Scheel ja hänen sukuperänsä», oikeastaan on luettava 
pitempien tutkimusten joukkoon. 

9/5 1864 kutsutut: 

G. Rein, läsnä vv. 1864-67 kaikkiaan 19 kokouksessa, esittänyt 
pari tiedonantoa. 

Fr. Cygnceus, ei kertaakaan läsnä kokouksissa. 
Z. Topelius, läsnä vv. 1864-67 kaikkiaan 7 kertaa. 
S. G. Elmgren, läsnä vv. 1864-75 kaikkiaan 81 kertaa, esittänyt 

kolmattakymmentä tutkimusta ja tiet. tiedonantoa, m.m. 
topografisia, sekä asiakirja- ja kansilöytöjä, kuten katkelman 
kirjaa »Um styrilsi konunga ok hiifdinga». Julkaissut Hist. 
Arkistossa: Fornskrifter; Om Aksborg; Odeshemman i Par-
gas åren 1573-1727; Riksdagsmannaval i Åbo 1769. 

H. A. Reinholm, läsnä vv. 1865-74 kaikkiaan 21 kokouksessa, 
esittänyt kolmattakymmentä pääasiallisesti arkeologista ja 
kansatieteellistä tiedonantoa. Julkaissut Hist. Arkistossa: 
»Härkman'in pojat» Ison-vihan aikana. 

R. A. Renvall, läsnä vv. 1864-68 kaikkiaan 9 kertaa. 
K. E. F. Ignatius, läsnä vv. 1864-75 kaikkiaan 79 kertaa, esittä-

nyt puoliväliin kolmattakymmentä tutkimusta ja tiedonantoa 
muinaistieteen ja historian eri aloilta. Julkaissut Hist. Arkis-
tossa: Om Finlands folkmängd under 'medlet af sjuttonde 
århundradet; Muinaisjäännökret Vanaantaustaila Janakka-
lassa (yhdessä Yrjö Koskisen kanssa); pienemmän »ilmi-
tuotteen»; Muutamia tietoja Suomen kaupasta 16:nnella sata-
luvulla; Muutamasta rautakauden hautausmaasta Euran 
pitäjässä. 

Julius Krohn, läsnä vv. 1864-72 yhteensä 15 kertaa, antanut 
kolme tiet. ilmoitusta. Julkaissut Hist. Arkistossa: Muuta-
mia tietoja Käkisalmen läänistä Ruotsin valloituksen ajoilta; 
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Henrik Lättiläisen kertomukset Liiviläisten ja Virolaisten 
tavoista (julkaistu vasta Hist. Seuran aikana Hist. Ark. 
VII:ssä). 	• 

J. W. Murman, läsnä vv. 1864-66 kaikkiaan 10 kertaa, esittä- 
nyt tiedonannon Vienan seudulle 1591 tehdystä sotaretkestä. 

Aleks. Boehm, läsnä vv. 1864-75 kaikkiaan 46 kertaa, esittänyt; 
kuusi tiedonantoa. m.m. Kokkolan kaupungin historiasta. 

26/5 1864 kutsutut: 

F. W. Pipping, ei ollut kertaakaan kokouksissa. 
Elias Lönnrot, ei ollut kertaakaan kokouksissa. 
F. J. Rabbe, läsnä vv. 1864-75 kaikkiaan 86 kertaa, esittänyt 

kolmattakymmentä katsausta ja tiedonantoa eri seikoista. 
Julkaissut Hist. Arkistossa: paitsi erästä pientä »ilmituotetta, 
kolmiosaisen tutkimuksen Öfversigt af nativiteten, mortalite-
ten och folkmängden i Finland för tiden från 1751 till 1850. 

C. M. Creutz, ei ollut kertaakaan kokouksissa. 
A. J. Europa ts, ei ollut kokouksissa, mutta lähetti esimiehen 

kautta Osakunnalle eräitä Arvidssonin julkaisuista tehtyjä 
kronologisia muistiinpanoja Savonlinnan läänistä. 

F. P. von. Knorring, ei ollut kertaakaan kokouksissa. 
•J. O. I. Raneken, ei ollut kokouksissa läsnä, mutta lähetti tietoja 

m.m. löydetyistä vanhoista rahoista ja esityksen muistomerk-
kien suojelemistoimenpiteistä. 

K. K. Tigerstedt, ei ollut kertaakaan kokouksissa. 
O. A. F. Blomstedt, ei ollut kertaakaan kokouksissa. 
J. E. Waaranen, läsnä v. 1866 kerran. 
J. A. Lindström., ei ollut kertaakaan kokouksissa. 
K. A. Slöör, läsnä vv. 1865-1870 kaikkiaan 5 kertaa. 
A. Lindman, lopullisesti valittu 28/9 1864. ei ollut kokouksissa. 

mutta lähetti jonkun kerran kuvia ja piirroksia muinaisesi-
neistä. 

H. E. Sehroderus, lopullisesti valittu 28/9 1864, ei ollut kertaakaan 
kokouksissa. 

J. Mellenius, lopullisesti valittu 28/91864, ei ollut kertaakaan 
kokouksissa. 

26/10 1864 kutsutut: 

A. E. Ahlqvist, ei ollut kertaakaan kokouksissa. 
P. Tikkanen, läsnä kerran v. 1865. 
K. H. Strandberg, ei ollut kertaakaan kokouksissa. 
C. R. Alcenius, ei ollut kertaakaan kokouksissa. 
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31/3 1865 kutsutut: 

O. Furuhjelm, ei ollut kokouksissa, mutta lähetti jonkun kerran 
venäläisistä, lähteistä saatuja tietoja, etupäässä vuosien 1788 
—90 sodasta. Julkaissut Hist. Arkistossa: Otteita eversti 
Fenshawe'n muistelmista Ruotsin ja Venäjän sodasta vv. 
1788-1790. 

J. G. Frosterus, ei ollut kertaakaan kokouksissa.. 

27/9 1865 kutsutut: 

G. Hallsten, ei ollut kertaakaan kokouksissa. 
K. M. Stenius (Kivinen), läsnä vv. 1866-67 kaikkiaan 6 kertaa, 

esitti pari Käkisalmea koskevaa tiedonantoa. 

28/3 1866 kutsuttu: 

K. A. Castren, läsnä vv. 1866-72 kaikkiaan 11 kertaa, esitti 
kahdeksan tiedonantoa Pohjanmaan historiasta ja Suomen 
oloista 1700-luvulla v.m. 

27/2 1867 kutsuttu: 

J. R. Aspelin, läsnä vv. 1867-75 kaikkiaan 20 kertaa, esitti lähes 
parikymmentä historiallista ja muinaistieteellistä tutkimusta 
;a tiedonantoa. Julkaissut Hist. Arkistossa erään »relatsionin» 
nälkävuosista 1695-1697. 

29/9 1868 kutsuttu: 

O. Hjelt, ei ollut kokouksissa läsnä. Julkaissut Hist. Arkistossa: 
Utdrag ur en Abo-students (Gyllenii) dagbok för åren 16-48 
—1656. 

3/2 1871 kutsutut: 

WVilh. Carlsson, ei ollut kertaakaan kokouksissa. 
T. G. Aminoff, ei ollut kokouksissa, mutta lähetti pari tiedon-

antoa. 
J. M. Salenius, ei ollut kokouksissa, mutta lähetti julkaistavia 

käsikirjoituksia sekä jonkun kerran asiakirjain jäljennöksiä ja 
tiedonantoja, m.m. syntymäpitäjästään Valkjärvestä, ensi 
lähetyksen jo 28/2 1868. 
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V. Löfgren, ei ollut kokouksissa läsnä, mutta lähetti kuvia ja 
piirroksia Viipurin linnasta. Julkaissut Hist. Arkistossa: Vii-
purin linnan pohjapiirrokset. 

19/5 1871 kutsuttu: 

Reinh. Hausen, läsnä vv. 1870-74 kaikkiaan 12 kokouksessa, 
esitti kymmenisen kertaa tuloksia Uudellemaalle ja Lounais-
Suomeen sekä Ahvenanmaalle tekemiltänsä tutkimus- ja 
keräysmatkoilta, Skoklosterin arkistossa jäljentämiänsä aate -
lisvaakunoita y.m. 

Sitäpaitsi selostettiin kokouksissa tiedonantoja, asiakirjoja, 

muinaisesineitä y.m.s., joita — alumpana mainittujen lisäksi — 

olivat lähettäneet m.m. seuraavat Osakunnan ulkopuoliset henki-

löt: maist. A. Almberg, past. K. Dahlberg, tilanomistaja Ehr-

ström, D. E. D. Europus (itse läsnä 7 kertaa), metsämestarin 

apul. K. Meller ja tuotu. Taube. 

Selvää on, että Osakunnan johtokunta, joka samalla oli Seu-

rann.s.Historiallisena Toimikuntana,saisuorit-

taa tärkeimmän osan työstä; varsinaisemmin lepäsi työtaakka 

esimiehen ja etenkin sihteerin hartioilla. Toimikunnan jäsenluet-

telo siis on välttämätön täydennys edellä luodulle katsaukselle 

Osakunnan jäsenten osuuteen sen toiminnassa. Huomautamme, 
kun tässä tuon luettelon julkaisemme, vielä kerran siitä, että 

Seura ensin vuosikokouksessaan valitsi kolme jäsentä ja Osakunta 

seuraavassa kokouksessaan kaksi sekä kolmesta ensinmainitnsta 

esimiehen ynnä lisäksi yhden sihteerikseen. Toimikunnat olivåt: 

1864-65: 

Yrjö Koskinen. esimies 
Matth. Akiander 
K. A. Bomansson 
Z. Topelius 
K. E. F. Ignatius, sihteeri. 



Hist. Ark. X1ThIII. ii. 	 55 

1865-68: 

Matth. Akiander, esimies 
Yrjö Koskinen, sihteeri 
K. E. F. Ignatius 
S. G. Elmgren 
K. A. Bomansson. 

1868 —75: 

F. J. Rabbe, esimies 
Yrjö Koskinen, sihteeri 
K. E. F. Ignatius 
S. G. Elmgren 
K. A. Bomansson. 

Syyn siihen, että v. 1865 edellisen vuoden niinhyvin esimies 
kuin sihteeri ilmoittivat tahtovansa luopua viroistaan ja että siis 
tapahtui muutos tärkeimpiin virkailijoihin nähden, olemme edellä 
(siv. 17) todennäköisenä arveluna esittäneet. Uusi esimies Akian-
der, toivoi — jos kohta hän itse, jonka tutkimukset »enimmästi 
liikkuivat kirkollisen historian alalla», vaatimattomana kuten aina 
vakuutti verraten vähän voivansa vaikuttaa Osakunnan tarkoi-
tusperien hyväksi —, että Osakunnan muut jäsenet vastakin 
esittelisivät Osakunnalle tutkimuksiansa ja siten yhä edelleen 
»auttaisivat elähyttämään toisiansa työn tekoon isänmaan histo-
riassa». Lämminhenkisen Akianderin luopumisen 1868 taas 
aiheutti se, että hänet oli valittu olemaan koko Seuran esimiehenä. 
Osakunnan viimeinen, runsaasti seitsemän vuotta toimessa ollut 
esimies Rabbe osasi hyväntahtoisella leikillisyydellä tehdä yh-
dessäolon miellyttäväksi, loppumattomalla iloisuudellaan ja suk-
kelilla sanansutkauksillaan virkistää mieliä, milloin pitkät esi-
telmät ja keskustelut uhkasivat käydä rasittaviksi (R. Hausenin 
muistelma; vrt myös Elmgren, F. J. Rabbe. Lefnadsteckning. 
Hist. Ark. X). Samana vuonna, jolloin- Rabbe tuli esimieheksi, 
valittiin sihteeriksi ensin Ignatius, mutta kun tämä »ei kuiten-
kaan suostunut tätä virkaa vastaanottamaan» — kenties samasta 
syystä kuin 1865 —, toimitettiin uusi vaali, ja sihteeriksi tuli jäl-
leen Yrjö Koskinen. V:n 1872 vaalissa Yrjö Koskinen — luulta- 
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vasti koska oli valittu valtiopäiville—pyysitoistaigeksi vapautusta 
sihteerintoimesta, ja sihteeriksi valittiin K. A. Castrén, mutta tämä 
ei ulkomaanmatkan tähden hoitanut tointa muuta kuin yhdessä 
kokouksessa (30/4 1872), minkä jälkeen Yrjö. Koskinen jälleen otti 
hoitaakseen sihteerin tehtävät. Yhden ainoan kerran koko 11 vuo-
den aikana olemme nähneet Yrjö Koskisen -- silloin sairauden 
vuoksi — olleen poissa kokouksista; tällöin (6 /11 1873) piti pöytä-
kirjan Ignatius. 

Niinkuin huomaamme, ei Osakunnalla ollut omaa raha-
varain-, eikä kokoelmain-, arkiston-, kirjaston-, ei myöskään jul-
kaisuvaraston-hoitajaa. Näitä ei tarvittukaan, kun sillä ei ollut 
omia rahavaroja eikä oikeastaan myöskään kokoelmia tai varas-
toja. 

Minkä Osakunta raha v a r o j a tarvitsi johonkin määrät-
tyyn tarkoitukseen, oli ne pyydettävä joko Seuralta tai (pari 
kertaa) yliopistolta. Näin saatiin tutkimus- ja keräysmatkat toi-
meen, näin myös julkaisutehtävät suoritetuiksi, ja samaa tietä 
oli saatava varat (32 mk) sääntöjen painattamiseen Osakunnan 
jäsenille annettaviksi. Mikäli varoja riitti — katovuodet tuotti-
vat hallaa tässäkin suhteessa —, oli Seura varsin aulis rahoja 
myöntämään. Mitään tekijäpalkkioita tuskin suoritettiin Hist. 
Arkistossa julkaistuista kirjoituksista, koskapa Seura jo huhtik. 
1867 päätti, ettei vastedes Suomi-kirjaan painettavia kirjoituksia 
palkittaisi rahalla, vaan myöntämällä niistä tekijälle korkeintaan 
50 kappaleen ylipainos. Kuitenkin on huomattava, että Seura 
juuri Osakunnan ehdotuksesta päätti kesäk. 1869 maksaa pitäjän-
kertomusten kirjoittajille tekijäpalkkiota 30 mk painoarkilta. 

Muinais- ja kansatieteelliset sekä vanho-
j en rahojen lähetykset, joita Osakunta sai vastaan-
ottaa joko yksityisiltä kerääjiltä suoraan tai Seuralta tarkastetta-
viksi — niitä tuli sangen runsaasti, »todistaen», kuten vuosikerto-
muksessa 1867 sanottiin, »maassamme yhä enemmin irkistyvää 
halua muinaismerkkien tutkimiseen» —, talletettiin yleensä Seu-
ran kokoelmiin tai lahjoitettiin yliopistolle. Senjälkeen kuin Seu- 
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ran tilintarkastajat (3/4 1867) huomauttivat, että Seuran muinais-
esineet eivät muodostaneet mitään täydellistä kokoelmaa ja että 
ne ahtaaseen tilaan sullottuina eivät olleet yleisön nähtävissä, 
sekä esittivät, että ne samoinkuin vastaisuudessa tulevat esineet 
lahjoitettaisiin yliopiston muinais- ja kansatieteellisiin kokoelmiin, 
tehtiinkin tämänsuuntainen ehdollinen päätös, ja kun ehdoista — 
esineet oli luetteloihin merkittävä Kirj. Seuran lahjoittamiksi ja 
mahdollisuutta myöten varustettava erityisillä lipuilla — oli 
yliopiston kanssa sovittu (vrt. Seuran pöytäkirjat 3/4 ja 4/9 
1867 sekä 10/2 1868), tapahtui siirto, minkä jälkeen ei Seuralla-
kaan ollut enää tämänlaatuisia omia kokoelmia. 

Myöskin kirjoja, karttoja, kokonaisia kirjekokoelmia, asia-
kirjoja, jäljennöksiä ja syystä tai toisesta painettavaksi sopimat-
tomia käsikirjoituksia, s.o. k i r j a s t o- ja a r k i s t o m a t e-
r i a a l i a, Osakunnalle annettiin tai lähetettiin. Näitä näkyy 
tavalla tai toisella säilytetyn erikseen, koska talvella 1871 (2/3) 
»keskusteltiin niiden mukavimmasta säilyttämisestä, ja katsottiin 
välttämättömän tarpeelliseksi, että Suom. Kirj. Seuran kirjasto 
ja käsikirjoitus-varat niin pian kuin mahdollista saataisiin jär-
jestetyiksi, jolloin Osakunnankin varat olisivat siihen liitettävät» 
(vrt. myös vuosik. 1871). Asia oli jo sitä ennen ollut Seurassa 
moneen kertaan esillä — olipa jo ehdotettu m.m. historiallisten 
teosten lahjoittamista yliopiston kirjastoon —, vaikka johta-
matta päätökseen, kunnes saataisiin paremmat säilytyshuoneet. 
Kirjastoa (ja arkiston) nimittäin säilytettiin yliopiston kirjaston 
eteishuoneessa, viidessä kaapissa, joihin ne olivat sullottuina 
»toisiensa viereen, päälle ja taakse, aina sitä myöten, kuin 
on sopinut ja tila sallinut» (vrt. Seuran pöytäkirjat 6/5 ja 4/6 
1868, 13/1 ja 3/2 1869, 2/3 1870, 16/3 1871 j. n. e.). -Osakunnan 
arkisto ja muut, siihen liittyvät kokoelmat luovutettiin sit-
temmin, jouluk. 1875, Suomen Historiallisen Seuran haltuun 
(Kirj. Seuran pöytäk. 3/11 ja 4/12 1875). 

Minkäänlaista julkaisuvarastoa ei Osakunnalla ollut, koska 
sen ainoa julkaisu, Historiallinen A r k i s t o, oli Seuran 
kustantama ja siis sen oma. Tämän tärkeän. niinhyvin Osakun- 
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nan kuin sittemmin Suomen Historiallisen Seuran julkaisutoimin-
nassa päähuomiota vaativan sarjan synty oli seuraava. Seurassa 
esitti (1/11 1865) Yrjö Koskinen Osakunnan puolesta, että Seura 
ottaisi erityisenä 4-6 arkkisena vihkona »Toimituksiensa» jak-
sossa painattaakseen Osakunnan kokouksissa luettuja »pieniä 
historiallisia tutkimuksia ja keksintöjä» sekä Osakunnan pöytä-
kirjat. Seura suostui ehdotukseen, päättäen painattaa vihkosta 
500 kappaletta. Saatuaan tästä tiedon Osakunta päätti nimi-
lehdelle pantavaksi »Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran Toimi-
tuksia, se ja se Osa» ja toiselle lehdelle varsinaiseksi nimeksi 
»Historiallinen Arkisto, toimittanut Historiallinen Osakunta» 
(pöytäk. 29/11 1865 ja 31/1 1866). Erityisellä Seuran päätöksellä 
(4/6 1868) piti Arkistoon saataman panna myös erinäisiä kuvia. 
Kun ensimäinen osa valmistui, myönsi Seura (2/5 1866) Osakun-
nalle oikeuden saada siitä 25 kappaletta käytettäväksensä. Toi-
seen osaan, joka valmistui alussa vuotta 1869, liitettiin kum-
mankin osan pöytäkirjat käsittävä aakkosellinen aineluettelo, 
mikä suuresti helpottaa noiden keskustelupöytäkirjain käyttä-
mistä, jotka — niinkuin vuosikertomuksessa 1869 huomautetaan 
— »paikoittain sisältävät täydellisiä tutkimuksia yksityisistä kysy-
myksistä». Samoin menetettiin sitten edelleen kunkin osan pöytä-
kirjoihin nähden; viimeiset pöytäkirjat (30/10 1874-25/3  1875) 
ilmestyivät Arkiston V osassa, joka jo oli Historiallisen Seuran 
julkaisema. 

Keväällä 1871 tehtiin Kirjall. Seurassa ehdotus, joka oli 
vähällä tehdä lopun Historiallisen Arkiston olemassaolosta. 
ennenkuin siitä oli ehtynyt ilmestyä enempää kuin kolme vihkoa. 
Kim näet huhtikuun kokouksessa käsiteltiin kysymystä yliopp. 
Hausenille annettavasta uudesta matkarahasta kirkkojen his-
toriallisten muistomerkkien »valokuvausta» varten, ilmoitti Seu-
ran esimies, senaattori J. V. Snellman, koska »kuitenkin tämä 
Osakunnan toimi likeltä koski Suomen Muinaismuisto-yhtiön 
työ-alaan», »saada tulevalla kertaa sen johdosta tehdä vähäisen 
esitelmän», jossa hän myöskin »aikoi ehdotella, että Historialli-
sen Osakunnan 'Arkisto' vasta painettaisiin Suomi-kirjassa 
sekä että Mninaismuisto-yhtiönkin kirjoituksille sijaa samassa 
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aikakauskirjassa tarittaisiin». Seuraavan kokouksen pöytäkir-
jassa kerrotaan sitten jatkokäsittelystä: 

,Kun edellisessä kokouksessa Historiallisen Osakunnan toimi 
Lounais-Suomen kirkoissa löytyvien muistomerkkien valokuvaa-
mista varten oli puheeksi tullut, joka toimi likeltä koski Suo-
men Muinaismuisto-yhtiön askareisin, oli Esimies muistuttanut, 
kuinka tarpeellista meillä oli y h d i s t et y i l l ä voimilla työtä 
tehdä. Silloin lausuttua ajatustansa kertoen Esimies nyt lisäksi 
huomautti, kuinka myöhemmät Suomi-kirjan osat ovat yksi-
puolisiksi käyneet, ainoastaan kielitieteellisiä tutkimuksia si-
tältäissään, sen verosta kuin aikaisemmat vuosikerrat historial-
listen kirjoitusten kautta lukiaa huvittivat. Tässäkin kohden 
oli voimien jakeleminen haitallisesti vaikuttanut, kun miellyt-
tävät kirjatuotteet olivat Historiallisen Arkiston omaksi joutu-
neet. Kirjastonhoitajan antamia tietoja myöden oli esim. Suomi-
kirjan 7:ttä osaa tähän asti ainoastaan 69 kappaletta myyty 
ja Arkiston toista vihkon ainoastaan 45 kappaletta. Sitä enem-
män oli Esimiehen mielestä syytä näitten yhdistämistä ajatella, 
ja ehdoitteli Esimies sen vuoksi Seuran keskusteltavaksi, eikö 
sopisi Arkistoa tästälähin panna Suomi-kirjaan ja Historialliselle 
Osakunnalle antaa siitä ylipainoksia, erinäisillä sivuluvuillakin 
varustettuina, jos Osakunta niin tahtoo. Koska myöskin tie-
dettiin, ettei Muinaismuisto-yhtiön varat ole suuret, vaan toiselta 
puolen on määrä muinaiskaluja koota ja säilyttää, arveli Esi-
mies että Seuran pitäisiMuinaismuisto-yhtiöltä kysyä, suostui-
siko yhtiö Suomi-kirjassa julkaisemaan toimituksiansa sillä, 
ehdolla, että samoin kuin Historiallinen Osakuntakin ylipainok-
sia niistä saisi. Näitä toimituksia Seuran ei kuitenkaan kävisi 
painattaminen, jos ne kuvien kautta liian kalliiksi nousisivat. 
Seura edustaisi myöskin itselleen oikeuden niitä tarkastaa. 
Jos näin sekä Historiallisen Osakunnan että Muinaismuisto-
yhtiön toimitukset Suomi-kirjassa ilmaantuisivat, vastaisi se 
ainetten moninaisuuden kautta enemmän alkuperäistä tarkoi-
tustansa. Esimies tahtoi nyt vaan saattaa asian puheeksi ja 
vasta tuonnempana ratkaistavaksi. 

Tämän johdosta syntyneessä keskustelossa Seuran läsnäolevat 
jäsenet pitivät sitä mieltä, ettei Historiallisen Arkiston painat-
taminen Suomi-kirjassa ollut suotava eikä tämän kirjan lukiain 
määrää enentäisi. Päätettiin kuitenkin tulevalla kertaa ,jatkaa..» 

»Keskustelon» jatko lykkäytyi kuitenkin aina marraskuuhun 
asti. jolloin asetettiin erikoinen viisimiehinen komitea, jonka tuli 
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»uudistettavan keskustelon perusteeksi laatia sekä Seuran eteen 
tuoda kirjallisen ehdoitus asiasta». Komitean jäseniksi valittiin 
prof. Ahlqvist (kokoonkutsujana), tohtorit Calamnius ja Donner 
sekä maisterit Renvall ja Slöör; Seuran pyynnöstä lupasi toht. 
Reinholm tiedustella ja komitealle ilmoittaa, mitä mieltä Muinais-
muisto-yhtiö tässä kohden piti. »Itse muutoksesta arveltiin 
yleensä, että sitä kaikissa tapauksissa oli vaikea toimeen panna 
ennen seuraavaa tilivuotta. Tammikuun kokouksessa Ahlqvist 
ilmoitti, että komitea ei vielä ollut saattanut tehdä mitään, kun 
ei Muinaismuisto-yhtiö ollut tehnyt lopullista päätöstä asiassa. 
Ja siihen asia vähitellen raukesi, tulematta enää esille Kirjall. 
Seuran kokouksissa. Siten saattoi Yrjö Koskinen maalisk. 4 p:nä 
1874 ilmoittaa, että Historiallinen Osakunta parhaillaan »jatkoi 
Historiallisen Arkiston IV:n vihon painamista, johon jo pari 
vuotta takaperin oli ryhdytty.» 

Ensimäiset neljä osaa Arkistoa jäivät vuosikymmeniksi 
Suomalaisen Kirjallisuuden omaisuudeksi, mutta jo huhtikuussa 
1876 Seura suostui Historiallisen Seuran pyyntöön, että se toi-
mittamansa aikakauskirjan nimeksi saisi ottaa tuon saman 
nimen »Historiallinen Arkisto. 

Ainoat Osakunnan varsinaisesti omat rahat olivat n.s. A y r 
möisen palkintorahaston varat. Tämän rahaston 
selostamiseen, joka niin kauniilla tavalla todisti sekä Osakunnan 
saavuttamaa tunnustusta että erityisesti lahjoittajansa, Osakun-
nalle ja Hist. Seuralle läheisen henkilön lämmintä tutkimus-
harrastusta ja samalla hänen kotiseudunrakkauttaan, saatamme 
sopivasti päättää kertomuksemme Historiallisen Osakunnan 
oloista ja vaiheista. Tammik. 20 p:nä 1872 ilmoitti sihteeri Yrjö 
Koskinen saaneensa Osakunnan käytettäväksi vastaanottaa 600 
markkaa, jotka oli annettava palkkioksi jostakin Käkisalmen lin-
naa ja kaupunkia tai jotakin muinaisen Käkisalmen läänin etelä-
osan paikkakuntaa käsittelevästä historiallisesta esityksestä. Kir-
jeessä lahjoittaja, joka käytti nimeä » Äyrämöinen», lausui m.m.: 
»Karjala on monessa suhteen Suomen kuopus, vaan sitä ei suin-
kaan historiallisen tutkinnon puolesta ole kohdeltu yhtä hellästi 
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ja huolellisesti kuin nuorinta lasta tavallisesti pidetään. Karjala, 
etenkin sen itäinen osa, on historiallisen tuntemisen suhteen mel-
kein perkaamattomana korpena,, jylhänä taka-maana. — — — 
Viipurin ja Käkisalmen nimet ovat yhtä vanhat historian lehdillä, 
kuin kristin-uskon leviäminen Karjalaan. Viipurin ja sen ympä-
ristöjen vaiheet ovat edes vähäisen tunnetut, mutta Käkisalmi 
ynnä sen ympäristöt ovat vielä vallan pimeässä syrjässä historian 
valtateiltä. Jos on totta, mitä eräs Käkisalmelainen kertoi, että 
muka Käkisalmen linnan paperia on käytetty makulaturina 
erään kauppamiehen puodissa, niin mahtavat Viipuriin kuletetut 
paperit antaa sangen vaillinaisia vastauksia tutkijan kysymyk-
siin, mutta siihen olisi toki tyytyminen.» Lahjoittaja toivoi, 
»koska senpuoliset yleisetkin seikat ovat jotenkin tuntemattomat», 
että esitys sisältäisi runsaasti myös sellaista, millä olisi yleisem-
pää arvoa. Tarkempain määräysten antamisen ja ilmaantuvien 
esitysten tutkimisen ja arvostelemisen lahjoittaja jätti Osakun-
nan huoleksi. Kiitollisena Osakunta otti vastaan lahjoituksen ja 
pyysi esimiestänsä tallettamaan rahat Yhdyspankkiin, kunnes 
lahjoittajan tarkoittama teos valmistuisi, jolloin summa korkoi-
neen oli annettava tekijälle, mutta teos jätettävä tämän omaisuu-
deksi. Sanomalehdissä oli kehotettava työhön halukkaita ennen 
syysk. 20 p:ää ilmoittautumaan ja samalla antamaan työsuunni-
tehua; Osakunta oli neuvoin avustava tekijää. Työ oli annettava 
»yhden haltuun ilman kilpailukoetta». Syyskuun kokouksessa 
ilmoitettiin pedag. kand. Axel Bernerin tarjoutuneen kirjoitta-
maan teoksen, joka käsittäisi Käkisalmen kaupungin ja Käki-
salmen läänin eteläosan (Räisälän, Pyhäjärven, Sakkolan ja Rau-
dun pitäjän) historian v:een 1812 asti, käyttämällä saatavissa 

olevia kotimaisia, ruotsalaisia ja venäläisiä painettuja lähteitä, 
valtionarkiston, Käkisalmen linnan ja Käki salmen kihlakunnan 
arkistoja sekä mainittujen pitäjien kirkonarkistoja ynnä muinais-
tarinoita. Työn hän toivoi saavansa suoritetuksi neljässä vuo-
dessa. Osakunta hyväksyi tarjouksen. Ennen määräajan loppua 
oli Osakunta lakannut olemasta, ja rahasto siirtyi Hist. Seuralle, 
jonka hoidossa sillä vielä tuli olemaan monenlaiset vaiheet. 
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Kun Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran Historiallisen Osa-
kunnan aika päättyi, jatkoi Historiallisen Osakunnan Toimi-
kunta, Seuran valitsemana kolmijäsenisenä, vieläpä Osakunnan 
valitsemilla lisäjäsenillä vahvistettuna (vrt. esiin. Seurasi pöp-
täk. 5/4 1876), kuitenkin yhä edelleen olemassaoloaan, aluksi 
vanhalla nimellään ja samoin jäsenin kuin ennenkin, nykyään 
Historiallisen valiokunnan nimisenä. Mutta vähenemistään 
vähenivät sen tehtävät, sikäli kuin Suom. Kirj. Seuran vaikutus 
historiantutkimukseen ja historiallisen kirjallisuuden julkaise-
miseen vähitellen hupeni melkein olemattomiin, Suomen His-
toriallisen Seuran ja vihdoin muidenkin seurojen saadessa historia-
tieteen eri alat hoitoonsa. Vuosikymmeniä oli Suomalaisen Kir-
jallisuuden Seura lämmöllä vaalinut tätä tiedettä, ja tuloksina 
oli ollut yhä runsaampina ilmestyviä tärkeän kansallisen kirjal-
lisuudenhaaran tuotteita. Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran 
keskuudessa vallitseva harras isänmaallinen työinto elähytti 
myös sen hoivissa työskentelevää Historiallista Osakuntaa ja 
sen jäseniä. Osakunnan kunniakas työsuoritus on sen työn jat-
kajan velvoittanut sille 50-vuotisjuhlassaan ninistokuvauksen 
piirtämään. 
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1. Seuran perustaminen. Eri suuntien välistä 
taistelua. 

Kansallisen itsetajunnan herääminen oli Europassa, eikä 
ainoastaan Suomessa, tärkeä vaikutin historiantutkijain ja -har-
rastajain yhteenliittymien, yhdistysten ja seurojen, syntymiseen. 
Niinpä Saksassa — kuvaavan esimerkin mainitaksemme — suuri 
saksalaisuusaatteen ajaja vapaaherra vom Stein 1819 teki aloit-
teen »Die Gesellschaft für ältere deutsche Geschichtskunde» seu-
ran perustamiseen, jonka seuran toiminta on tunnettu m.m. 
perustavalaatuisesta fulkaisusarjasta »Monumenta Germaniaa his-
torica». Suomessa vain, jo olosuhteiden pakosta, mentiin taval-
lansa pitemmälle tämän kansallisuusaatteisuuden korostamisessa, 
kun Historiallinen Osakunta perustettiin nimenomaan kansalli-
suusliikkeen pääahjon, Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran, ala-
osastoksi. Mutta luonnollista oli, että meilläkin, olojen silleen 
kehityttyä, nousisi tarve, sekä käytännöllinen että periaatteelli-
nen, muodostaa erityinen, itsenäinen seura, jossa historiantutki-
mus jo ulkonaisestikin esiintyisi pääasiana, mutta jossa kansallis-
isänmaallinen henki epäilemättä yhä edelleen olisi työskentelyä 
innoittamassa. Jo 1800-luvun alkupuoliskolla oli suurissa ja pie-
nemmissäkin kulttuurimaissa sitäpaitsi myös tapahtunut histo-
riallisten yhtymien muodostuminen historiatieteellisiksi, puh-
taasti tiedemiehistä kokoonpannuiksi, tieteellistä tutkimustyötä 
harjoittaviksi akatemioiksi. 

»Akatemia»-ajatus ei, myöskään mitä historiatieteeseen tulee, 
suinkaan ollut vieras Suomessa aina siihen asti, kunnes Historialli-
nen Seura sai alkunsa. Olipa Suomalaisen Kirjallisuuden Seurassa 
ainakin jo 1860-luvun loppupuolella elävänä ajatus, että sen pää- 

h 
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iuääränii oli oleva kehittyminen akatemiaksi, jossa suomalaisen 
hengen korkein viljelys oli saava tyyssijansa. Niin lausutaan 
niaalisk. 1868 sen ehdotuksen perusteluissa., jonka tarkoituksena. 
oli uuden, kielitieteellisen osaston perustaminen Seuraan, m.m.: 
»Tämmöisen osakunnan luomisella Seura. taas astuisi askelen 
lähemmäksi sitä perikuvaa, joka sen toivojen peränd aina kangas-
taa, nimittäin saada muuttua sao.atataisek.s akatemiaksi.» Sanat 
on kirjoittau nt Yrjö Koskisen ajatussuunnan harras kannattaja 
ja persoonallinen ystävä., historiallisen Osakunnan jäsen Julius 
Krohn, ja viimemainitun osakunnan toimintaan hän nimenomaan 
viittaa uuden alaosaston muodostamista esittäessään. »Kukaan 
— hän sanoo — joka on tarkastellut Seuran historiallisen osakun-
nan toimia. ei voine kieltää. että se on herättänyt aivan uuden 

innon kotimaan historian tutkimiseen ja saattanut sen tieteen 
viljelijät siihen yhteyteen .la keskinäiseen vuorovaikutukseen. 

joka täuunöisissä töissä. on niin tarpeellinen.» 
Ainoastaan vajaat neljä vuotta vieri, kun Yrjö Koskinen 

jo oli valmis nostamaan kysymyksen sellaisen »akatemian» perusta-
misesta. joka olisi omistettu erikoisesti historiantutkiniukselle. 
Valtiopäivämieheksi v:n 1872 pappissäätyyn valittuna hän (10/3) 
esitti ehdotuksen historiallisen ja tnuinaistieteelli-
s e n akatemian  perustamisesta. hyvin tietäen, miten pienet 
mahdollisuudet tulokselliseen toimintaan vain yksityisin varoin 
ylläpidetyllä tieteellisellä yhtymällä oli. Ehdotusta tehdessään 
hänellä oli työtoverinsa Historiallisessa istoriallisessa Osakunnassa takanaan. 
Yrjö Koskisen aloitteesta näet oli Osakunta muutamaa päivää 
aikaisemmin tehnyt asiasta nimenomaisen päätöksen (Osakunnan 
pöytäkirjat 20/1 1872). Huomaamme ehdotuksesta, että perus-
tettava akatemia — sauioinkuin Ilist. Osakuntakin — oli aiottu 
käsittämään myös muinaistieteen. Kahta vuotta aikaisemmin 
perustettu Suomen lluinaismuisto-yhtiöhän ei järjestysmuodol-
taan ollut puhtaasti tieteellinen, »akatemia», olipa se sellainen 
vielä paljon vähemmässä määrässä kuin Hist. Osakunta, joka ei 
suinkaan ollut tarkoitettu yleiseksi asiaaharrastavien kansalais-
yhdistykseksi. •Sitäpaitsi tiedämme Yrjö Koskisen nimenomaan 
katsoneen, että mainittu »yhtiö» oli omaksunut liian laajan ohjel- 
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man eikä siis voinut kyllin kiinteästi valvoa juuri muinaistie-
teen edistämistä (vrt. Kans. ja Yhteisk. kirj. III. siv. %18). 

Yrjö Koskisen ehdot us oli näin kuuluva: 

»Suomen säätyjen viimein ko'ossa ollessa, kevät-talvella I<tifi;. 
nostettiin Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran Historiallisessa Osa - 
kunnassa ensimäinen kysymys historiallisten ja muinaistieteellis-
ten muistomerkkien rauhentantisesta ja paremmasta hoidosta. 
Osakunnan pyynnön mukaan Kanslianeuvos G. Rein vainaja 
silloin teki Ritaristossa ja Aatelis-säädyssä anomusesityksen tätä 
asiaa varten: ja. koska ;iiiidvt yleisesti myönsivät, että Suomen-
maan ei aivan lukuisat muinais-jäännökset, ja historialliset muis-
tot kyllin tarvitsevat valtion puolelta parempaa suojelemista ja 
hoitoa, kuin mitä vanhemmat säännöt niille vakuuttavat. onkin 
tapahtunut, että mainitun anomuksen johdosta Hänen Majesteet - 
tinsa armossa on näille nyt kokoontuneille valtiopiniville esirtänyt 
la'inehdotuksen »muinais-aikaisien muistonterkkien rauhoittami-
sesta ja suojelemisesta». 

Vaan niiden viiden vuoden kuluessa, jotka asiassa eroitta vat 
alamaisen anomuksen ja armollisen esityksen toisistansa. on kah-
dessakin kohden maamme olot muuttuneet. Ensiksikin on sekä 
historiallinen että muinaistieteellinen tutkimus tällä välin ast u-
nut hyvän askeleen eteenpäin ja koko kansassa yleinen harras-
tus ja asiallinen ymmärrys siinä kohden varttunut. Toiseksi ovat 
samalla aikaa maamme varallisuuden seikat paljon parantuneet. 
ja sen kautta myöskin valtion voimat, kansallista, tiedettä kan-
nattamaan, jälleen kasvaneet. Tällä hetkellä jo sopii väittää. 
mitä, ei vielä, v. 181;7  voitu yhtä hyvällä syyllä vakuuttaa — että 
suomen kansalla todellakin on muinais-muistoja, jotka holho-
mista ansaitsevat, ja että kansalla myöskin on varaa teketninäu 
jonkinlaisia uhrauksia näiden muistojen hoitoon ja tutkimiseen. 
Näin ollessa, on Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran Historialli-
nen Osakunta, uskaltanut toivoa, että tätä isänmaalliselle tieteelle 
tärkeätä. asiaa jo voitaisiin järjestää täydellisemmälle ja ajan-
mukaisenunalle kannalle, ja on senvuoksi nöyrä pyyntöni saada 
ehdotella muutamia armolliseen esitykseen lisättäviä ja sovitet-
tavia määräyksiä. 

1:o) Että muistomerkkien tarkempaa hoitoa varten asetetaan 
erinäinen palkattu tiedemies nimellä »Suomen muinaismnisto-
vartia», ruotsiksi »Finsk antiquarie». 

II:o) Että Muinaismuisto-vartian ohessa asetetaan erinäinen 
tieteellinen yhdyskunta, nimellä »Suomen Historiallinen ja Jlui-
naistieteellinen akatemia», ruotsiksi »Akademi för finsk Historie 
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och Archeologi»,, korkeintaan kahdellatoista jäsenellä, joiden kes-
kuudessa Muinaismuisto-vartia täyttää yhden sijan ja muutoin 
viran puolesta on Akatemian sihteerinä, mutta muut sijat täyte-
tään semmoisilla tiedemiehillä, jotka ovat tunnetut tutkimuksista 
kotimaisen historian ja Muinaistieteen alalla. 

III:o) Että Muinaismuisto-vartia nimitetään mainitun Aka-
temian ehdotuksella, mutta Keisarillisen Suomen Senaatin mää-
räyksellä ja saapi vuosipalkakseen neljä-tuhatta (4,000) Suomen 
markkaa sekä tuhannen (1,000) markkaa vuosittain matkustuk-
sia varten. 

IV:o) Että ne molemmat tieteelliset yhdyskunnat, jotka 
tähän saakka ovat osittain edustaneet kotimaista historiaa ja 
muinaistiedettä, nimittäin Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, 
Historiallisen Osakuntansa kautta, ja Suomen Tiede-Seura, His-
toriallis-kielitieteellisen osakuntansa kautta, saavat oikeuden 
yhdessä ehdotella, Keisarillisen Suomen Senaatin määrättäviksi, 
ensimäiset jäsenet mainittuun Historialliseen ja Muinaistieteelli-
seen Akatemiaan, jonka sitten tulee, niinkuin tieteellisissä seu-
roissa on tapana, itse omalla vaalilla täyttää avoimet sijat kes-
kuudessaan. 

V:o) Että tälle Historialliselle ja Muinaistieteelliselle Akate-
mialle määrätään valtiovaroista vuotinen summa: kolme-tuhatta 
(3,000) markkaa, tehtävää tutkimusta ja tutkimusten julkaise-
mista varten. 

VI:o) Että kaikki ne velvollisuudet, jotka armollisessa esi-
tyksessä annetaan Yliopiston konsistoriolle, siirretään y]lämaiui-
tun Historiallisen ja Muinaistieteellisen Akatemian sekä Muinais-
inuisto-vartian toimeksi. 

Ne perusteet, joiden nojassa olen uskaltanut tämän ehdotuk-
sen nöyrimmästi esittää, ovat seuraavat: 

Vaikka maamme yliopisto aina on ollut melkein kaiken tie-
teellisen toiminnan keskuksena, ei ole kuitenkaan suotavaa, että 
Yliopiston Konsistorio virkakuntana saapi toimekseen semmoisen 
erityisen vaikutus-alan, joka seisoo ulkopuolella Yliopiston omaa 
piiriä ja joka enimuiille Konsistorion jäsenille on aivan vieras. 
Jos todellista muinaisuiuistomerkkien valvontaa tarkoitetaan, 
niin tarvitaan siihen kaikessa tapauksessa erinäinen palkattu 
virkamies, jommoista Ruotsin valtakunnassa, ja niin muodoin 
meilläkin Ruotsin vallan alla ollessamme, on löytynyt vuodesta 
1613 saakka. Mutta tämän virkamiehen sivulla tarvitaan. tie-
teellinen yhdyskunta, jonka edessä hän on velvollinen tiliä teke-
mään, ja joka itse edistää ja harjoittaa muinaistieteellistä ja 
historiallista tutkimusta. Ruotsin valtakunnassa sitä varten 
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perustettiin jo v. 1666 niinkutsuttu Antiqvitets Collegium, ja 
v. 1786 sai »Vitterhets, Historie- och Antiqvitets Akademien» 
mainitun kollegion velvollisuudet. Mainitun Akatemian vuoti-
nen rahan-määräys Ruotsissa tekee 16,150 riksiä, ja Valtio-
antiqvarion palkka siellä on 5,000 riksiä. Mutta erinäisiä töitä 
ja toimia varten ovat sen ohessa Ruotsin valtiopäivät usein 
myöntäneet erinäisiä varoja. Myöskin muissa maissa, esim. Tans-
kassa, on sama asia melkein samalle kannalle järjestetty. 

Suomenmaassa ei ole tähän asti ollut mitään varsinaista 
rahanmääräystä kotimaista muinais-tiedettä ja historiaa varten. 
Hallituksen ja säätyjen valistuneesta harrastuksesta voidaan kui-
tenkin toivoa, että nämä tieteet tästä lähin saavat nauttia kaik-
kea mahdollista kehoitusta, ja siinä kohden onkin armollinen esi-
tys selvänä todistuksena esivallan jalomielisestä aikomuksesta.» 

Sääty lähetti ehdotuksen lakivaliokuntaan, käsiteltäväksi yh-
dessä samoille valtiopäiville muinaisaikaisten muistomerkkien 
säilyttämisestä annetun armollisen esityksen kanssa. Kuukautta 
myöhemmin se kuitenkin palautettiin säädylle. Asiassa oli nimit-
täin sillävälin tapahtunut käänne, joka koitui turmiolliseksi Yrjö 
Koskisen ja Hist. Osakunnan aloitteelle, mutta jonka aiheuttama 
väittely säädyissä tuo meille runsasta lisävalaistusta niinhyvin 
ehdotuksen syntyyn ja tarkoitukseen kuin myös silloisiin tieteelli-
sissäkin piireissä vallitseviin ryhmityksiin, sekä asiallisiin että 
henkilöllisiin. 

Yrjö Koskinen oli näihin aikoihin jo noussut »fennomaanisen» 
puolueen tunnustetuksi johtajaksi, jonka sanat ja teot vastakkai-
sessa leirissä kohtasivat epäluuloa ja vastustusta. Kouluasiassa 
oli juuri vuotta aikaisemmin toiselta puolen hänen ja hänen 
edustamansa kannan sekä toiselta puolen yhä selväpiirteisetnmin 
»svekomaaneiksi» kehittyvien ynnä heidän kanssaan erityisesti 
Yrjö Koskiseen nähden useimmiten yhtä mieltä olevien »dag-
bladilaisten» välillä tapahtunut-  käsitteiden ja mielipiteiden sel-
vittely. Tammik. 7 p:nä oli näet valmistunut sen komitean mie-
tintö, joka oli asetettu harkitsemaan kysymystä, oliko suomen 
keli jo saavuttanut sellaisen kehityksen, että sillä voitiin antaa 
oppikoulu-opetusta, sekä missä määrin ja missä kouluissa tämä 
voisi haitatta käydä päinsä. Kysymykseen vastasi myönteisesti 
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komitean enemmistö, johon kuuluivat O. E. A. 1jell, Yrjö Koski-
nen, A. E. Ahlqvist ja Julius Krohn, mutta kierrellen kielteisesti 
vähemmistö. L. L. Lindelöf (komitean puheenjohtaja, silloin yli-
opiston rehtori, sittemmin (v:sta 1874) kouluhallituksen pääl-
likkö), Wilhelm Lagus ja C. U. Estlander. Selvää on, että jälki-
mäisten kanta, joka tuki Casimir von Kothenin tunnettuja aikeita 
suomenkielisiä kouluja vastaan ja joka myös senaatissa sai enem-
mistön puolelleen. ei ollut omansa lieventäauää,n molempien ryh-
mien välistä ristiriitaa. Ja nimenomaan käsitys siitä, mitä tarkoi-
tusperiä Suomen historiankirjoituksella tuli olla, oli vain paria 
vuotta aikaisemmin nostanut kiihkeän, osaksi varsin äkäisin mies-
kohta.isin iskuin käydyn väittelyn, jossa hyökkääjänä Yrjö Kos-
kista ja hänen »Suomen kansan historiaansa» vastaan oli C. U. 

Estlander ja puolustajina K. E. F. Ignatius. A. Meurman ja Yrjö 
Koskinen itse (vrt. tästä Danielson-Kalmari. »Kuinka on Suomen 
historia kirjoitettava.»: I'nden Suomettaren muistojjulkaisu 1869 

—1918. siv. 63 seurr.). Erityisesti tuo kiihkeäluontoinen Lagus 
oli yliopiston asioissa monet kerrat joutunut ankaraan kiistaan 
Yrjö Koskisen kanssa. Vilpitöntä mielipa:haansa. Koskista. va.s-
taan Lag-us oli ilmaissut jo hänen suomenkielistä professorinväi- 
t iiskirjaansa käsiteltäessä 1863, jolloin kielikiista ensi kertaa huo-
niattavammin esiintyi akateemisia virkanimityksiä ratkaistaessa 
(Palmen. Oma Maa VI, siv. 603). Aivan äskettäin olivat taas itse 

valtiopäiväaniesvaalit lisänneet molempien ryhmien välistä katke-
ruutta. (vrl. Yrjö Koskinen, Kans. ja yhteisk. kirj. HII, siv. 1:51 

seur.). 
Kun nyt Suomen Tiedeseuralla oli historiallis-kielitieteellinen 

osastonsa,. jonka jäsenet olivat sekä jo ennen Historiallisen Osa-
kunnan perustamista että jossakin määrin edelleen sen olemassa-
olonkin aikana saaneet Tiedeseuran julkaisuihin kirjoituksiansa. 

nimenomaan Lagus. joka Yrjö Koskisen vastustaja ei ollut 
odes Mist. Osakunnan jäsen. oli niissä saattanut julkisuuteen 
historianharrastuksensa hedelmiä. —. herätti Yrjö Koskisen vai-

tekemä aloite välittömästi Pahaa mieltä niissä Tiede-
seuran jäsenissä. jotka eivät häntä eivätkä hänen edustamaansa 
historiankatsomusta hyväksyneet: sitäpaitsi vaikutti vastustus- 
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kannalle asettumiseen myös varsin ymmärrettävä halu pysyttää 
Tiedeseura kaiken tieteellisen toiminnan kesknksena, sitäkin 
enemmän, kun Yrjö Koskinen oli esityksessään tullit käyttä-
neeksi sanaa »akatemia». jonka saattoi käsittää tarkoitukseksi 
saada aikaan jotakin Tiedeseurankin yläpuolella olevaa. ja lisäksi 
sellaista, mihin Tiedeseura itse tahtoi pyrkiä. 

Kuten sanottu — Yrjö Koskisen aloite palautettiin pappis-
säädylle lakivaliokunnasta, joka huomautti — paitsi sitä, että 
hänen ehdotuksensa ei mitenkään saattaisi vaikuttaa edellämaini-
tun arm. esityksen käsittelyyn —. että sääty yleiseen valitus-
valiokuntaan oli lähettänyt valtion. Lindelöfin anomus-
ehdotuksen Suomen Tiedeseuran laajentamisesta tn.m. asetta-
malla sen yhteyteen arkeologin, ja esitti. että Yrjö Koskisenkin 
tekemä aloite käsiteltäisiin samassa valiokunnassa. Sääty hyväk-
syikin (9/3) tämän ehdotuksen. 

Lindelöfin anoiuusehdotus sisälsi aluksi huomautuksen. 
että Tiedeseura kolmine osastoineen »laajan tarkoitusperänsä. 
julkaisemiensa teosten ja ulkomaisiin tieteellisiin seuroihin vuosi 

vuodelta lisääntyvien suhteidensa kautta ei ainoastaan ole ensi 
sijalla kaikkien niiden tarkoitukseltaan tieteellisten yhdistysten 
rivissä, joita Suomessa on muodostunut, vaan myös antaa oikeu-
tettua aihetta toivoon. että siitä vähitellen saattaa varttua, suo-
malainen tiedeakatemia. johon keskittyisivät kaikki ne voimat. 
mitkä nyt eri tahoilla työskentelevät osaksi yleisesti tieteellisin 

tarkoitusperin, osaksi oman maan luonnon. kielt en. historian. 

arkeologian ja statistiikan tutkimiseksi.» Seuraa ei senvuoksi 
sopinut sivuuttaa. kun jotakin tehtiin tieteellisen tutkimuksen 
edistämiseksi maassa. Tiedeakatetuiaq. jonka pelkkä nimi jo herätti 
vaikeasti täytettäviä vaatimuksia ja joka kaikissa, tapauksissa 
edellytti satoihintuhansiin nousevia määrärahoja. oli vielä liian 
aikaista perustaa. Senvuoksi anomnksentekijä ehdotti, että 
Tiedeseuralle valmistettaisiin tilaisuus kiinnittää vhteyteensä 
kolme tiedemiestä, meteorologi. geologi ja arkeologi, jotka seu-
ran julkaisuissa tekisivät selkoa tutkimuksistaan ja jotka olisivat 

seuran jäseniä, mutta saisivat palkkiota 5.000 mk vuodessa. sekä 

että heidän tutkimusma.tkoihinsa ja niistä saatujen tulosten jul- 
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kaisemista varten varattaisiin kullakin alalla 4,000 mk vuodessa. 
Ne tieteellisesti arvokkaat esineet, joita arkeologisten tutkimusten 
kautta kerääntyisi, oli annettava yliopiston kokoelmiin tiedemies-
ten vapaasti käytettäviksi. Armollisessa esityksessä muinais-
aikaisten muistomerkkien rauhoittamisesta ja säilyttämisestä 
annetut määräykset, jotka koskivat yliopistolle tulevia tehtäviä. 
oli muutettava Tiedeseuraan kohdistuviksi. 

Oli aivan selvää, että Yrjö Koskinen ei jättänyt pyytä-
mättä puheenvuoroa, kun Lindelöfin anomus (1912) oli valio-
kuntaan lähettämistä varten pappissäädyn käsiteltävänä. Hän 
aloitti keskustelun lausuen m.m.: »Kun minulle itselleni on suotu 
kunnia saada paikka Suomen Tiedeseurassa, en suinkaan ole ollut 
huomaamatta, että tämä laitos mahdollisesti saattaisi vaatia 
itselleen jonkinlaista arvovaltaa historiallisissa kysymyksissä, ja 
senvuoksi olenkin halunnut myöntää seuralle oikeuden historial-
lis-kielitieteellisen osastonsa kautta myötävaikuttaa jäsenten 
valitsemiseen siihen historiallis-arkeologiseen seuraan, josta minun 
ajatukseni mukaan on tuleva maan muinaisjäännösten vaalintaa 
varten välttämätön kollegio. Se sitävastoin, että en katso suota-
vaksi Tiedeseuran itsensä ottaa haltuunsa sellaista tehtävää, joh-
tuu hyvin yksinkertaisesti seuran omasta järjestysmuodosta ja 
sen tähänastisesta päätoiminnasta. Tiedeseura on nimittäin tähän 
asti ollut laitos, joka pääasiallisesti on tarkoittanut tieteen suh-
teita (förbindelser) muihin maihin ja jossa jo senvuoksi luonnon-
tieteellinen suunta on vallitsevana. Seuran •kolmesta osastosta 
on kaksi luonnontieteitä varten, nim. yksi matemaattis-fyysillisiä 
opinhaaroja ja yksi luonnonhistoriaa varten. Sitävastoin ovat 
historia, kielitiede ja yhteii,kunnalliset tieteet kaikki koottuina 
yhteen ainoaan osastoon. Seuran nykyisistä jäsenistä, joita on 
kaikkiaan 28, on 17 luönnontieteilijöitä, mutta vain 4 å 5 histo-
riantutkijoita, ja näistäkin 4:stä å 5:stä vain noin puolet sellaisia, 
jotka ovat olleet tekemisissä kotimaisten muinaisjäännösten 
kanssa. Myöskin seuran ulkomaiset suhteet todistavat, että 
seura ei ole kiinnittänyt huomiota arkeologiaan ja historiaan 
muuta kuin melkein poikkeustapauksissa.» Esitettyään sitten 
numerotietoja, joiden hän katsoi todistavan väitettään Tiede- 



Hist. Ark. XXXIII, ui. 	 I I 

seuran ulkomaisista suhteista, puhuja kääntyi tarkastamaan, 
minkä verran seuran julkaisuissa oli kysymyksessäolevaan alaan 
kuuluvia tutkimuksia, ja myönsi, että sellaisia poikkeustapauk-
sissa kyllä oli, seuralla kun oli ollut runsaasti painatusvaroja, 
mutta sanoi olevan »jotenkin hyvin tunnettua, että Suomen his-
toriantutkimuksen tuloksia ei ylimalkaan ole etsittävä seuran 
painotuotteista». Tiedeseura ei siis ollut sopiva paikka, mihin 
kotimainen historiantutkimus oli sijoitettava. »Kaikesta siitä, 
kunnioituksesta huolimatta — puhuja lausui —, jota olen vel-
vollinen tuntemaan Tiedeseuraa kohtaan, luulen kuitenkin (ja 
samaa mieltä ovat kanssani kaikki historiantutkijat, jotka ovat 
käsitelleet oman maan historiaa), että jos todella on kysymys 
kotimaisen historian- ja muinaistutkimuksen edistämisestä, se 
saattaa tapahtua ainoastaan erikoisen seuran kautta.» Saatettiin 
tosin väittää, että Tiedeseura voitaisiin siinä mielessä järjestää 
uudelleen, mutta Yrjö Koskinen puolestaan ei arvellut olevan 
edullista »suuriin laitoksiin koota ja sitoa kaikki toiminta». Tiet-
tävästi ei yleensä muissakaan maissa tiedeakatemiain ohjelmissa 
ollut kysymyksessä olevaa tieteenhaaraa. 

Aloitteentekijä, valtion. Lindelöf, jolla senjälkeen oli pa-
heenvuoro, väitteli Yrjö Koskisen lausuntoa vastaan huomautta-
malla, että Tiedeseuran historiallis-kielitieteellisessä osastossa, jos 
kaikki jäsenpaikat täytettäisiin, olisi 15 jäsentä ja muissa 10 kum-
massakin, ja katsoi ensinmainitun siten muka saattavan päästä 
vallitsevaksi. Yrjö Koskisen tietojen ulkomaisista tiedeakate-
mioista hän ei luullut pitävän paikkaansa. Lindelöf sanoi ehdo-
tuksensa lähteneen »oikeastaan siitä näkökohdasta, että meidän 
Maassamme, jossa joka tapauksessa on käytettävinä verraten 
vähäisiä aineellisia ja älyllisiä varoja, ei olisi hajoitettava voi-
mia» ja että senvuoksi olisi syytä mahdollisuutta myöten keskit-
tää tieteen tehtävät jo oleuiassaolevaan seuraan. 

Tällaisin evästyksin varustettuna Lindelöfin anoiuusehdotus 
meni yleiseen valitusvaliokuntaan, ja siellä se kohtasi — paitsi 
myöhemmin sinne tullutta Yrjö Koskisen ehdotusta — vieläkin 
pari laadultaan läheistä anomusta, jotka sitten kaikki käsiteltiin 
yhdessä. Toisen oli Ritaristossa ja Aatelissa esittänyt A. E. 
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drive, joka ehdotti systemaattisten geologisten tutkimusten 
toimeenpanemista kotimaisen teollisuuden ja talouden kohotta- 
misen hyväksi ja geologisen karttalaitokseu aikaansaamista. Toi- 
sen taas oli Porvarissäädylle antanut Leo Mechelin. joka 
ehdotti todellisen Suomen tiedeakatemian perustamista. kuiten- 
kin aluksi vain seitsemän jäsentä käsittävän, joista meteorologian. 
geologiaa, arkeologian. vertailevaa kielitiedettä ja maanviljelys-
kemiaa edustaisi kutakin yksi, minkä lisäksi kaksi jäsentä valit-
taisiin yleensä etevien tiedemiesten keskuudesta: jäsenille oli 
maksettava, palkkaa: kolmelle 8,000 ja neljälle. 6,000, ,lotapaitsi 
matkoja ja kokeiluja varten oli varattava 12,000 mk. 

Kun sanomalehdissä oli selostettu Yrjö Koskisen lausunto 
Lindelöfin anomnsehdotuksesta, nosti se hänen vanhan vas-
tustajansa. Il'. Lagvkseia sotajalalle. Lagus epäilemättä — ja. 
tunnustettakoon, täydellä, syyllä — katsoi Yrjö Koskisen vähäk-
syvän arvostelun Tiedeseuran viimeaikaisista historiatieteellisistii 
saavutuksista kohdistuvan suurelta. jopa suurimmalta osalta 
häneen. Jo helmik. 26 p:nä hän julkaisi Helsingfors I)agbiadissa 
kirjoituksen, nimeltä »Eri katsantotapoja» (Olika sätt att se). 
jossa varsin vihaisesti hyökättiin Yrjö Koskisen kimppuun. Kir-
joittaja. koetti osoittaa. että Yrjö Koskisen — sanomalehtiselos-
tusten mukaan — esittämä väite Tiedeseurassa muka vallitse-
‘ asta »vähitellen yhä ilmeisemmästä luonnonhistoriallisesta ten-
denssistii» oli perätön. Hän luetteli eräitä ulkomaisia arkeologis-
historiallisia erikoisseurola ja joukon myös historiaa ja arkeolo-
giaa käsittäviä. yleistieteellisiä yhtymiå: ja laitoksia, joiden kanssa 
Tiedeseura oli vuorovaikutuksessa, sekä viittasi samaan Tiede-
seuran eri osastojen jiisenmäärien keskinäiseen suhteeseen, josta 
Lindelöf oli maininnut. Katsoen, että sen vilkkanden määräämi-
nen, mitä eri osastot olivat toiminnassaan osoittaneet, parhaiten 
auttaisi tuon väitetyn »tendenssin» arvostelemista, Lagus arveli 
siinä suhteessa saatavan tukikohtia laskemalla. montako sivua 
jokainen eri osasto oli seuran sarjoissa: yhteensä julkaissut (!). Hän 
ryhtyy sitten esittämään sivumääriänsä sekä niiden johdolla päät-
telee olevan ilmeistä. kuinka »virheellistä on seuraa soimata 
(insinueral vähitellen lisääntyvästä ja lopulta vallitsevasta luon- 
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nonhistoriallisesta suunnasta». Hän laski myös eri osastojen »toi-
mivien (effektiva) jäsenten» esiintymisen seuran julkaisuissa 
vv. 1842 ja 1871 ja katsoi historiallis-kielitieteellisen osaston 
siinäkin suhteessa osoittavan edistystä toisten rinnalla. Kuitenkin 
hän myönsi jnikaistaviksi jätettyjen tutkielmain ja kirjoitusten 
lukumäärän koko ajan olleen suuremman noissa kahdessa muussa 
osasi ossa. »mutta — hän sanoi — tämän selittää yksinkertaisella 
tavalla itse tutkimuksen laatu. historiallis-kielitieteelliset ilmoi-
tukset kun harvoin saattavat tai joutuvat tarpeeseen pukeutua 
kevyempään ja liikkuvampaam (rörligare) uutismuotoon. joka 
noilla. kahdella muulla alalla•. millä keksinnöt melkein rientävät 
toistensa kintereille (trampa hvarandra i hälarne), kaikkialla 
oppineessa maailmassa on niin olennaisen tärkeä ja merkitykselli-
nen.» Siirt väkseen todistelussaan — kuten sanoo — »asiasta henki-
löihin» hän asettaa vastattavaksi kysymyksen. kuinka ahkerasti 
seuran jäsenet käyvät sen kuukausikokouksissa. ja tulee siihen 
johtopäätökseen. että vaaka kallistuu suhteellisesti hyvin epä-
edullisesti sille osastolle. »johon sekä lausunnon tekijä ettii alle-
kirjoittanut kuuluvat». »Onko — hän pisteliäästi jatkaa -- tässä 
havaittavissa jotakin »tendenssiii». sitä voin yhtä vähän ratkaista 
kuin minulla on oikeutta tai halua väittää seuran syyksi sitä, että 
se viime vuosina on jäiinyt vaille niitä arvokkaita, tietoja maamme 
muinaisuudesta. jotka arvoisa virkaveljeni. syistä jotka koko-
naan ovat minun arvostelumahdollisuuksieni ulkopuolella. on 

mieluummin taht omit julkaista Suomalaisen Kirjallisuuden $eai-
ran »Historiallisessa :lrkistossa». Mutta viittailla asiain näin 
ollen, ja vieläpä uuden eristä•ytymisehdotuksen hyväksi, mihin-

kään laimentamiseen (h istoriallis-kielitieteellisen) osaston keskuu-
dessa, se kuulostaa melkeinpä itsesyytökseltä.» »Mainitsin erään 
eristäytymisehdotuksen ja tarkoitin sillä sitä suurenmoista suun-
nitelma.a, jonka tarkoituksena on historiallis-arkeologisen, erikseen 
perustautuvan, akatemian aikaansaaminen. Vuosikausia on 

Tiedeseura. ollut ainoa laitos maassamme, joka edes vähänkään 

on vaalinut ant:ikvaarisia ja varsinaisesti arkeologisia intressejä 
sekä varojensa ja mahdollisuuksiensa mukaan toimeenpannut 
tässä aineessa tutkimuksia (esiin. Hipping. Holmberg. Geitlin, 
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y m) Miksi se nyt, kun vihdoinkin on avautunut mahdollisuutta 
saada tälle niin tärkeälle tutkimukselle tehokkaampaa kanna-
tusta valtiomahtien puolelta, olisi työnnettävä syrjään ja jätet-
tävä menettämään mitä herättävimmän rohkaisua työstään 
maan palveluksessa, siihen en, ylläsanotun jälkeen, saata löytää 
mitään perustetta, joka olisi käytännöllisesti taikka tieteellisesti 
kestävä.» 

Lagus ei ollut halveksittava vastustaja, ja Yrjö Koskisella oli 
muitakin vastustajia varsin runsaasti. Miten häneen ehdotuksensa 
oli käyvä, 'sen saattoi jo edeltäkäsin arvata, varsinkin kun hän 
näyttää antaneen tämän asian koettaa mennä eteenpäin omalla 
painollaan; hänen ensimäinen lausuntonsa asiata lopullisesti 
käsiteltäessä osoittaa, että hän itsekin jo sangen pian näki tulosten 
hupenevan mitättömiin. Kysymys kuitenkin »kaatui eteenpäin», 
ja meidän on syytä, edelleen seurata sen käsittelyä, etenkin kun 
käsittelyn kuluessa annetut lausunnot tarjoavat erittäin mielen - 
kiintoisia lisiä Historiallisen Seuran syntyaikojen ymmärtämiselle. 

Huhtik. 26 p:nä yleinen valitusvaliokunta saattoi allekirjoit-
taa mietintönsä. 

Enemmistö — vapaaherra S. W. von Troil, joka oli puheen-
johtaja, 0. J. Edelsköld, A. J. Hornborg, V. L. Helander, Ii. 
Höckert, G. Wallgren, M. Jaatinen, A. Kyander ja J. Riihimäki. 
— asettui kannattamaan Lindelöfin ehdotusta, jossa vähemmin 
kustannuksin otettiin huomioon useita eri tieteellisiä intressejä 
ja jonka hyväksymisellä enemmistön käsityksen mukaan toteu-
tettaisiin, tosin aluksi suppeammassa määrässä, myös Arppen 
ehdotus; samoin toteutuisi Yrjö Koskisen esityksen pääkohta. 
nimittäin mikäli oli kysymys arkeologian tarpeiden tyydyttämi-
sestä. Hänen ehdotustaan historiallis-muinaistieteellisen akate-
mian perustamisesta valiokunta sitävastoin piti liian aikaisin teh-
tynä. Kun maassa kerta ei vielä ollut edes yleisten tieteiden 
akatemiaa, olisi erikoisakatemia »anomalia», jota ei voitaisi 
puolustaa myöskään vallitseviin oloihin vetoamalla. Voimia kes-
kittämällä, ei hajoittamalla, oli tieteellinen työ maassa parhaiten 
edistettävissä. Mechelinin ehdotus taas katsottiin liian kalliiksi 
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toteuttaa ja sen edellyttämät vaatimukset vaikeiksi täyttää. 
Lindelöfin ehdotus sitävastoin oli parhaiten vievä lopullisesti toi-
vottavaan päämäärään, Suomen tiedeakatemian aikaansaamiseen. 

Vähemmistö, jonka muodostivat toiselta puolen Th. Rein ja 
K. E. Järnefelt, toiselta C. J. Hahl, liitti mietintöön kaksi vasta-
lausetta. Viimemainittu kannatti Mechelinin anomusehdotusta. 
Rein ja häneen yhtynyt Järnefelt taas asettuivat Yrjö Koskisen 
ehdotuksen puolelle, tosin eräin muutoksin, samalla kannattaen 
meteorologin ja geologin asettamista Tiedeseuran yhteyteen. 
Rein lausui Yrjö Koskisen ehdotuksesta m.m.: »Asian luonteesta 
johtuu, että pienten kansakuntien keskuudessa, joiden historia 
ainoastaan vähäisessä määrässä pitää yhtä yleishistorian kanssa, 
isänmaan menneisyyden selvittämistä tarkoittava tutkimus etsii 
itselleen omat orgaaninsa ja joutuu harjoitettavaksi omissa seu-
roissaan, erillään niistä, jotka edustavat yleishistoriallista ja yli-
malkaan yleistieteellistä tutkimusta». Näin oli laita esim. Ruot-
sissa. Tanskassa, Sveitsissä, _Mecklenburgissa ja muissa maissa. 
Mitä tuli Tiedeseuran historiallis-kielitieteelliseen osastoon, ei Rein 
katsonut sen silloisenansa sopivan valvomaan kotimaisen histo-
riantutkimuksen intressejä. »Koska tämä osasto verraten vähä-
lukuisine jäsenineen käsittää likipitäen humanistisen tieteen 
koko äärettömän alan, on itsestään selvää, että isänmaan histo-
rian- ja muinaistutkimus ainoastaan vähäisessä määrässä saattaa 
olla siinä edustettuna, onpa oleva melkein tilapäistä, jos osaston 
jäsenissä on sellaisia, jotka erikoisesti tuntevat ja harrastavat 
näitä aineita. Kokemus onkin osoittanut, että vaikka Tiedeseura 
on suurelle yleisölle aiotuissa julkaisuissaan varannut tilaa myös 
Suomen menneisyyttä koskeville tutkimuksille, on varsinainen 
tutkimus tällä alalla kuitenkin yhä enemmän siirtynyt seuran ja 
sen toiminnan ulkopuolelle ja siitä riippumattomaksi. Kun siis 
vaaditaan erikoista laitosta kysymyksessäolevien intressien vaa-
limista varten, ei tämä mielestäni ole sen enempää vain ajattoman 
(otidig) eristäytymishalun ilmausta, kuin se seikka, että on ole-
massa suomalainen fauna- ja flora-seura erityisenä seurana Tiede-
seuran luonnonhistoriallisen osaston rinnalla.» Kuitenkin 
Rein katsoi, että uusi seura haitatta voitiin asettaa Tiedeseuran 
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yhteyteen, erikoiseksi osastoksi muiden rinnalle. Mutta koska 
Tiedeseuran oma asia, oli ratkaista, oliko tällaiseen järjestelyyn 
suostuttava, esitti Rein tämän ehdotuksensa vain vaihtoehtoi-
sesti; vasta siis, jos Tiedeseura sen hylkäisi, oli uusi seura perus-
tettava siitä. riippumattomaksi, kuten Yrjö Koskinen oli ehdot-
tanut. 

Valiokunnan mietintö hyväksyttiin keskustelutta Talonpoi-
kaissäädyssä (4 6). Keskustelun jälkeen, jossa puollettiin eri ehdo-
t oksia, Yrjö Koskisen (tai Reinin) ehdotuksen kuitenkin saadessa 
varsin niukkaa kannatusta, hyväksyivät sen myös aatelis- ja Por-
va.rissäiidyt (4/6, 5:6 ja 10/6). 

Päätaistelu suoritettiin tietysti Pappissäädyssii (4 6). Ei saata 
tulla kysymykseen kaikkien lausuntojen selostaminen, joita 
tii.ssä siiidyssii esitettiin yhteensä parisenkymmentä, niistä eräät 
sanoen pitkiä. Muutamien pääpuhujien esittämiä huomautuksia 
ja ajatuksia on kuitenkin syytä mainita. Yrjö Koskisen ehdotusta 
kannattivat voimakkaimmin — paitsi häntä itseään —professorit 
C. G. Lhrströrn ja Z. J. (Cleve, tuomiorovasti T. T. Renvall sekä 
myös piispa F. L. Sehauman..Mietintöä. s. o. Lindelöfin ehdotusta. 
puolustavista ei kannata mainita muita kuin Lindelöf itse, joka 
tarmokkaasti koetti tässäkin siizidyssä saada kannattajia asialleen. 

Jo ensirnäisessä lausunnossaan Yrjö Koskinen heti aluksi 
huomautti, että Lindelöfin ehdotus ilmeisesti sai kiittää syn-
nystään hänen kirjoittamaansa ja »Kirjallisnudenseuran His-
toriallisen Osakunnan puolesta» esittämäänsä anomusmemoriaa-
lia. Kun Lindelöf ei ollut tehnyt anounistaan Tiedeseuran puo-
lesta eikä sen jäsenten tieten, olisi alusta alkaen saattanut panna 
kyseenalaiseksi, oliko Tiedeseuran mielestä koko ehdotettu jär-
jestely ensinkään sopiva. Puhuja — joka muuten samana 
kevännä oli valittu Tiedeseuran varaesimieheksi ja josta siis seu-
raavana: vuonna oli tuleva tuon hänen muka vähäksymänsä seu-
ran esimies — uskalsi epäillä, tokko seura olisi Lindelöfin ehdo-
tusta yhtynyt kannattamaan, jos se olisi asetettu siellä tie-
teellisesti tarkastettavaksi. Tehostaen jo aikaisemmin esittä. 
miään ajatuksia Yrjö Koskinen, mitä erikoisesti kotimaiseen his-
torian- ja muinaistutkimukseen tuli, vakuutti »tosiasiaksi, jota 
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ei kukaan saattanut vääräksi väittää, ainakin sen, että kaikki 
ne näiden tutkimusten harjoittajat maassamme, joiden ajatusta 
minulla on ollut tilaisuus tiedustaa tässä asiassa, yksimielisesti 
ovat sitä mieltä, että näitä tutkimuksia ei parhaiten edistetil 
alistamalla ne Tiedeseuran alaisiksi, vaan perustamalla niitä var-
ten erikoinen seura. Tätä voitaneen pitää hyvinkin kummallisena 
eristäytvrnispyrintönä, erittäinkin jollei katsota asiaa näiden 
tutkimusten omalta kannalta, mutta liian pitkälle veisi kaikkien 
niiden syiden esittäminen. jotka puoltavat juuri tuollaista eristäy-
tymistä tai vastustavat ajatusta kerätä kaikki nämä tutkimukset 
yhteen ainoaan suureen laitokseen. Mielestäni kuitenkin ilman 
tällaista laajaa selvittelyäkin Suomen historian- ja muinaistutki-
jai.n yksimielisen ajatuksen pitäisi jotakin painaa vaakakupissa. 
On kyllä totta, että- Suomen historian- ja niuinaistutkirnus on 
jotenkin vähän kehittynyt ja vähäinen opinhaara ja että ne henki-
löt, jotka sitä harjoittavat, ovat ,jotenkin vaatimatonta joukkoa. 
jonka. sana ei paljoa voi vaa'assa painaa; mutta juuri se seikka. 
että kotimaista historian- ja inuinaistutkimusta sellaisenaan 
harjoittaa kokonainen joukko henkilöitä, jotka eivät saata edes 
vaatiakaan historiallisen tiedemiehen, ei ainakaan erinomaiseui-
man, nimeä yleisenmrässä merkityksessä, osoittaa mahdottomaksi 
suuren osan tämän opinhaaran lrarjoittajia tulla kutsutuiksi jäse-
niksi johonkin tiedeseuraan, jonka aina täytyy asettaa erikoisia 
vaatimuksia. jäsenilleen. On joukko voimia, joihin kotimainen 
historian- ja iuuinaistutkimus voi luottaa. ja joita se voi käyttää 
ja tehdä tarkoituksilleen hyödyllisiksi sekä jotka voidaan kutsua 
historiallis-arkeologiseen seuraan, mutta- ei tiedeseuraan. sellai-
seen kuin meidän.» Mitä siihen tulee, että yleinen valitusvalio-
kunta oli pitänyt »akatemia»-nimitystä niin pahana, ei Yrjö 
Koskinen ollut tiennyt sitä pelätä, koska tuo nimitys Ruotsissa 
oli hyvin yleisesti käytännössä- tieteellisistä seuroista, eikä hänellä 
ollut mitään sitävastaan, että- käytettiin nimeä »seura». Puheensa 
lopussa Yrjö Koskinen vielä nimenomaan vastusti arkeologin 
kuulumista Tiedeseuraan, »koska se haittaa historiallisen seuran 
perustamista, mikä Suomen historian vastaiselle selvittelylle olisi 
kovin paha.» »Tiedän tosin —hän jatkoi —olevan joitakuita, jotka 
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pitävät tätä anomusta minun persoonallisena intressinäni. Saa-
tan heille vakuuttaa, ettei asia ole sellainen. Omasta puolestani 
en ensinkään ole minkään historiallisen seuran tarpeessa, sillä 
sen vähän, minkä mahdollisesti vielä voin tulla toimittamaan 
Suomen historiantutkimuksessa, luulen voivani suorittaa vastedes 
niinkuin tähänkin asti, ilman mitään erityistä seuraa tai erityistä 
arkeologia erikoismäärärahoineen. Mutta varmasti täytyy minun 
pitää erinomaisen toivottavana, että tuleva sukupolvi voi aikaan-
saada tällä alalla enemmän kuin tämä on voinut.» 

Valtion. Lindelöf ilmoitti, kun Yrjö Koskinen oli väittä-
nyt hänen esittäneen anomuksensa neuvottelematta Tiedeseuran 
kanssa, että asia todella oli ollut keskusteltavana (före diskussions-
vis) eräässäTiedeseuran kokouksessa, vaikka siitäei ollut tehtypää-
töstä, sekä että hän tuon keskustelun nojalla oli laatinut anomus-
memoriaalin ja siitä sitten neuvotellut useiden seuran jäsenten, 
myös filologisten, kanssa. Puhuja myönsi Tiedeseuran olleen etu-
sijassa luonnontieteellisen, mutta voimiensa mukaan kiinnittä-
neen huomiota myös arkeologiaan; tarkoituksena erityisen arkeo-
login kiinnittämisellä seuraan oli juuri tämän puolen laajentami-
nen seuran toiminnassa. Tulevaisuudessa saattoi kyllä tulla kysy-
mykseen erityisen akatemian perustaminen arkeologian ja histo- 
riaa varten, mutta nyt se vielä oli ennenaikaista. »Professori 
Forsman (Yrjö Koskinen) oletti, että suurta osaa niistä jäsenistä, 
jotka muodostaisivat tämän (historiallis-arkeologisen) seuran, ei 
voitaisi pitää varsinaisina tiedemiehinä. Se siis tulisi osaksi ole-
maan dilettanttien seura. Mutta silloin en katso oikeaksi nimit-
tää sellaista yhdistystä akatemiaksi.» 

Edellisen johdosta Yrjö Koskinen ensinnäkin totesi, että 
Lindelöfin anomus siis ei ollut syntynyt Tiedeseuran myötä-
vaikutuksella, vaikka. kohta — kuten hänkin nyttemmin tiesi — 
eräät yksityiset jäsenet olivat kokoontuneet siitä keskustelemaan. 
Jos esim. puhujalle olisi annettu tästä neuvottelusta tieto, olisi 
hän kenties keksinyt mahdollisuuden peruuttaa anomuksensa, 
mikäli eri pyrkimykset olisi saatu yhteensovitetuiksi. »Mitä sii-
hen tulee — hän sanoi —, että Suomen historian ja arkeologian 
tutkimusta harjoittaville ei olisi sitä merkitystä, että he jo nyt 
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voisivat muodostaa seuran, siitä on minun vaikea mitään lausua. 
En tahdo liioitella heidän merkitystään, vaan olen päinvastoin 
lausunut katsovani, että vielä emme ole ehtineet varsin pitkälle 
sillä uralla. Mutta varmaa on, että erityisenä seurana voi Suo-
men historia ja arkeologia jo esiintyä, ja että niin todella on, 
sitä todistaa Historiallisen Osakunnan, Kirjallisuudenseuran osas-
ton, olemassaolo, Osakunnan, jonka toiminta ei ole ollut aivan 
mitätön. Mutta että. tämä Osakunta ei sovi Kirjallisuudenseuran 
Osakunnaksi, sen se jo on kokenut. Kirjallisuudenseuran pyrintö 
ja tarkoitusperä on toinen, suomalaisen kirjallisuuden ja suomen 
kielen kehittäminen. Historiantutkimuksen ja arkeologian täy-
tyy siellä tietysti jäädä sivuasiaksi. Sentähden on Kirjallisuuden-
seuran vaikea myöntää varoja edes sen vähän painamiseen, minkä 
Osakunta haluaisi painattaa, ja Osakunta on siitä syystä jossakin 
määrin ollut taloudellisessa ahdinkotilassa.» Myöhemmässä, 
lyhyessä lausunnossaan Yrjö Koskinen vielä erään huomautuksen 
johdosta valitti, että valiokunta, jonka työtaakka oli ollut kovin 
raskas ja joka ei sentähden ollut saattanut tätä asiaa riittävästi 
tutkia, ei ollut katsonut voivansa tai tarvitsevansa kysyä neuvoa 
sihteeriltään (K. E. F. Ignatiukselta), joka historiantutkijana olisi 
voinut antaa tietoja ja jonka mielipide olisi vahvistanut Koskisen 
väitettä, että »kaikki Suomen historian -ja muinaistutkimuksen 
harjoittajat tuntevat erikoisen seuran tarvetta». Kansallisen, 
isänmaallisen puolen merkitystä Yrjö Koskisen aloitteessa tehosti-
vat monet puhujat, m.m. piispa Schauman, joka piti erityisen 
seuran perustamista monin verroin parempana kuin Tiede-
seuran osaston uudelleenjärjestelyä. 

.Pappissäädyssä Yrjö Koskisen ja Historiallisen Osakunnan 
suunnitelman kannattajat tosin saivat enemmistön (26 ääntä 8:aa 
vastaan), mutta kun kolme muuta säätyä oli päättänyt toisin, 
jäi niiden kanta valtiopäivien päätökseksi. Senaatti antoi ano-
muksesta lausuntonsa v:n 1873 lopulla (11/12), sitä ennen kuulus-
teltuaan myös yliopiston konsistorin mieltä. Hallitsijan ratkaisu 
(20/3 1874) tuli senaatin lausunnon mukainen: Tiedeseura sai 
tarkoituksiansa varten 5,000 markan lisän apurahoihinsa, mistä 
lisästä »jokin osa saadaan käyttää arkeologisten tutkimusten toi- 
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meenpanemiseen maassa»; sitäpaitsi määrättiin in.m., että yli-
opiston konsistorin oli annettava alam. ehdotus yliopiston kansa-
tieteellisen museon hoitamisesta. Vielä suostuttiin siihen, että 
magneettis-meteorologinen observatorio määrärahoineen tulisi 
Tiedeseuran alaiseksi sen silloisen johtajan erottua virastaan. 
Mutta muissa suhteissa anomus jätettiin huomioonottamatta. 

Täytyy sanoa, että Yrjö Koskinen oli ollut harvinaisen pätevä 
määrittelemään, mikä oli oleva edelläselostetussa väittelyssä tar-
kastelun alaisina olleiden seurojen tehtävä ja tarkoitus. Hän oli 
jo vanhastaan Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran ja varsinkin. 
sen Historiallisen Osakunnan johtava sielu, juuri v. 1872 hänet 
valittiin Tiedeseuran varäesimieheksi, jotenka hän vv. 1873-74 
tuli olemaan sen esimiehenä, ja v. 1874 hänestä vihdoin tuli 
Snellmanin jälkeen myös Suomal. Kirj. Seuran esimies; sitäpaitsi 
hän näinä vuosina tavallansa johti yliopistonkin tutkimus- ja 
opetustyötä humanististen tieteiden alalla, toimimalla historiallis- 
kielitieteellisen osaston dekaanuksena. Niinpä hän myös osasi 
muita paremmin arvostella, missä muodossa tuli tapahtua hänen 
oman tieteensä etujen valvomisen. 

Yrjö Koskinen ei suinkaan vähäksynyt Suomen Tiedeseuran 
merkitystä, vaikka valtiopäivillä tapahtuneen väittelyn kuluessa 
sensuuntaisiakin viittauksia tehtiin. Jo se, että hän antoi valita 

itsensä seuran esimieheksi, todisti päinvastaista. Ja käsityksensä 
seuran työn erinomaisesta tärkeydestä — myös kansallisessa suh-
teessa — hän nimenomaan lausui julki erojaispuheessaan seuran 
vuosijuhlassa huhtik. 29 p:nä 1874. Suureksi osaksi Tiedeseuran 
työllä — hän lausui — Suomenkin kansa todisti oikeutensa elää 
kansakuntana, sillä siten se osoitti kykynsä toimittaa jotakin yleis-
inhimillisen kehityksen hyväksi. »Jokaiselle, pienimmällekin kan-
salle on yhteys muun sivistyneen maailman kanssa elinehto, ja 
Suomen kansa on Tiedeseurastaan koettanut luoda itselleen tie-
teellisessä suhteessa tällaisen vuorovaikutuksen elimen.» Siirtyen 
sitten puhumaan Tiedeseuran jakaantumisesta kolmeen osastoon, 
joista vain yksi käsitti koko historiallis-kielitieteellisen oppialan, 
hän piti sitä Tiedeseuran varsinaisen tehtävän kannalta täysin 
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luonnollisena ja tarkoituksenmukaisena. Seuran päätarkoitus — 
hän uudelleen huomautti — on pitää voimassa tieteellistä yhteyttä 
muuhun maailmaan, ja tässä suhteessa luonnontieteillä epäile-
mättä on yleisemmät (universelare) edut kysymyksessä kuin his-
toriallisilla. On kyllä totta, että jokainen tiede suurilta yleisiltä 
tuloksiltaan joutuu saamaan yhtäläisen merkityksen yleisinhi-
milliselle kulttuurille; mutta detaljitutkimuksen laita, jossa tie-
teellisen työn suorittaminen tapahtuu, on jonkunverran toinen. 
Yksityinen esiin. historiallinen tosiasia koskee useimmissa tapauk-
sissa liian yksinomaisesti sitä maata ja sitä kansaa, mihin se kuu-
luu, voidaksensa sellaisenaan herättää yleisempää intressiä, jota-
vastoin toiselta puolen jokainen luonnontieteellinen tosiasia, 

vaikkapa se lähinnä koskeekin omaa maata, välittömästi liittyy 
samanlaatuisiin luonnonoloihin koko maailmassa. Tiedeseuran 
yleisluontoiseen tarkoitusperään (universela tendens) nähden on 
senvuoksi itsestään selvää, että historiallisilla tieteillä ja erikoi-
sesti isänmaallisella historiantutkimuksella ei voi olla Tiedeseu-
ralle samaa arvoa kuin luonnontieteellisillä opinhaaroilla.» 

Kuten näemme, johdonmukaisesti samat ajatukset, sama käsi-
tyskanta kuin historiallis-arkeologisen »akatemian» perustamisen 
ollessa kysymyksessä. 

Odotettavaa oli, että sellaiset toimitarmoiset miehet kuin Yrjö 
Koskinen ja hänen työtoverinsa kotimaan historian tutkimuksessa 
eivät, kun kerran heidän edustamansa tieteen tehtävät ja niiden 
ainoa tyydyttävä suorittamismuoto olivat heillä tarkasti sel-
villä, antaisi v. 1872 kärsityn vastoinkäymisen lannistaa itseään. 
Jo kahta vuotta myöhemmin, samana kevättalvena 1874, jona 
valtiopäiväin edelläselostettu anomus sai ratkaisunsa ja jolloin 
Yrjö Koskinen lausui äskenkerrotut sanansa, jättikin maalisk. 
7 p:nä valtionarkiston hoitaja Bomansson senaattiin historian-
tutkijain yhtymän perustamisesta luvananomuskirjelmän, jonka 
olivat allekirjoittaneet Historiallisen Osakunnan Toimikunnan 
kaikki jäsenet: Frans Johan Rabbe, Sven. Gabr. Elmgren, Georg 
Z. Forsman, K. Aug. Bomansson ja Karl Fredr. Ignatius — eivät 
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tosin virallisesti Osakunnan puolesta, mutta epäilemättä sen kes- 
kuudessa tehdyn päätöksen mukaisesti. Kirjelmä oli suomennet-
tuna. seuraava: 

»Aikana, jolloin yleisesti on havaittu, että tärkeimpänä tie-
teellisen tutkimuksen menestymisen ehtona on yhteenliittyminen, 
ei liene katsottava aiheettomaksi, jos myös Suomen kansan his-
torian tutkijat haluavat hankkia tieteelleen sitä tukea ja sitä 
elähyttävää herätystii. jota yhteinen työ useiden yhtynein voi-
min tuottaa_ Aiistä tieteellisistä seuroista, joita nykyisin on 
maassanuue, ovat tosin sekä Suomalaisen Kirjallisuuden Seura 
että Suomen Tiedeseura huomattavasti ansioituneet myös Suo-
men historiaan nähden. Mutta edellisellä on kuitenkin varsinai-
sena tarkoituksena, ei tieteellinen tutkimus, vaan kirjallisuuden 
edistäminen, minkävuoksi myöskin sen itsenäisen tieteellisen toi-
minnan, jota viime aikoina sen keskuudessa muodostuneet osas-
tot, historiallinen ja kielitieteellinen, ovat alkaneet kehittää, 
kenties kylläkin syystä on katsottu olevan SuomalaisenKirjallisuu 
den Seuran tarkoitusperille enemmän tai vähemmän vierasta. 
Tiedeseuran yleislaatuinen, melkeinpä kaikki tieteet käsittävä 
toiminta-ala taas on aiheuttanut sen, että Suomen historia ei ole 
saattanut sen keskuudessa edellyttää itselleen niin paljoa huo-
mioia ja: osanottoa kuin sen suuri isänmaallinen merkitys vaatii. 
.Jatkuvan tutkimustyön kotimaisessa historiassa ja arkeologiassa 
voitaisiin sitäpaitsi katsoa osaksi poikkeavan Seurantärkeimmästä 
tarkoituksesta, joka on Suomen yleislaatuisen tieteellisen yhteis-
elämän ylläpitäminen muun sivistyneen maailman kanssa. Juuri 
näihin kokemuksen osoittamiin olosuhteisiin nähden allekirjoitta-
neet, elävästi tuntien Suomen historiantutkijain välisen lähetn-
män yhteyden tarpeen ja hyödyn, pyytävät Teidän Keisarilli-
selta Majesteetiltanne syvimmässä alamaisuudessa anoa Armol-
lista lupaa muodostaa Suomen Historiallisen Seuran. 
oheen Iiitetyn »Sääntöehdotuksen» mukaisesti. 

Jos teidän Keisarillinen Majesteettinne Armossa myöntyisi 
edellanmainitun Seuran muodostamiseen, pyydämme samoin ala-
maisimmasti anua, että sille suotaisiin vuotuinen kolmentuhan-
nen (3,000) markan apuraha. Tämä apuraha, jota ilman Suomen 
Historiallinen Seura ei kykene harjoittamaan mitään kirjallista 
toimintaa, käytettäisiin: sekä jatkuvan tähänasti painamatto-
mien asiakirjain kokoelman julkaisemiseen, joita on saatavissa 
koti- ja ulkomaisista arkistoista, -siten jatkaen Asiakirja-kokoel-
maa, jota Armollisimmasti myönnetyllä valtionapurahalla v:sta 
1863 on julkaistu 3 vihkon; saanoinkuin pienempiä kirjoituksia 
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sisältävän aikakauskirjan painatuskustannuksiin, jonka aika-
kauskirjan suunnitelmaa ja aiottua sisällystä tarkemniin valaisevat 
oheenliitetyt kappaleet »Historiallista Arkiston». Viimemainit-
tuun julkaisuun, niinkuin myös Suomalaisen Kirjallisuuden Seu-
ran Historiallisen Osakunnan toimintaan muutoin, uskallamme 
syvimmässä alaniaisuudessa vedota, kun Teidän Keisarillisen 
Majesteettinne Korkeaan harkintaan ja ratkaisuun alist<iaume 
edellämainitun alamaisen anomuksen.» 

.10 kynnnentä vuotta aikaisemmin oli Yrjö Koskinen, tiuomet-
taressa (25i1 1864) ilmoittaessaan I osan Waarasen valtion apu-
rahalla julkaisemaa asiakirjakokoelmaa ja liuoniaaittaen tällaisen 
julkaisutyön suuresta tieteellisestä ja isälmnaallisesta merkityk-. 
sestä, lausunut: »Ilahuttavaa, sekin on, että hallitus on tähän suu-
reen yritykseen apunsa luvannut. Se on kaikissa maissa taval-
lista., niissäkin, joissa senlaiset kokoelmat voivat saada suurem-
man määrin ostajia kuin täällä Suomessa.» Kiwi senjälkeen oli 
saatu kokoelmaa jatkaa, kun julkaisijoina oli ollut kaksi nyt 
kysymyksessäolevan anomuksen allekirjoittajista ja kun tässä 
tarjoutui tilaisuus näiden lisäksi turvautua vielä useamipain 
asiantuntijain nlyötävaikutukseen, toivoivat anojat toki tällä 
kertaa saavansa perustetuksi seuran, jonka toimintaa valtiokin 
osaltansa edistäisi. Mutta pettymys tuli taaskin. Vanhat vastus- 
tajat lähtivät jälleen liikkeelle, saivatpa vielä tervetullutt a apua 
taholta, jonka saattoivat vastustuskannalle ilmeisesti pelkät 
mieskohtaiset tunteet. 

Maalisk. 18 p:nä päätti senaatti, anomusta ensi kerran käsitel-
lessään, vaatia siitä lausuntoa.  Suomalaisen Kirjallisuuden Sett-
ralta, yliopiston historiallis-kielitieteelliseltä osastolta jafinanssi-
konttorilta (vrt. asiakirjat S. V. A:ssa. vihossa S. 0. n:o 259/239 
E. E. 26/115 1874). 

Tasan kuukautta myöhemmin on päivätty S u o ln a 1. K i r j. 
S e u r a. n lausunto, jonka ovat allekirjoittaneet Yrjö Koskisen 
jääviyden tähden puheenjohtajaksi pyydetty Elias Lönnrot ja 
sihteeri F. W. Rothsten; luonnoksen lausunnoksi oli valmistanut 
Yleinen tutkijakunta, »koska anomuksen tekijät kaikki olivat 
Historiallisen Osakunnan Toimikunnan jäseninä» (Kirj. Seuran 
pöytäk. 1;'1  1874). Lausunnossa sanotaan: 
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»Siihen aikaan, jolloin Suomalaisen Kirjallisuuden Seura ensin 
perustettiin, oli myöskin kotimainen historiantutkimus niitä 
toimialoja, joita Seura viljeltäväkseen asetti. Tietysti kuitenkin 
Seuran päätarkoituksena on ollut Suomen kielen viljelys, sen kie-
len tutkiminen sekä yritys työllä ja kehoituksilla synnyttää 
tämänkielistä kirjallisuutta, ja vaikka Seuran aikakauskirja 
»Suomi» tuon tuostakin on tarjonnut tilaisuuden historiallistenkin 
tutkimusten julkaisemiseen, ei Seura ole voinut kotimaiseen his-
toriaan omistaa sitä huolellista työtä ja niitä runsaampia varoja, 
joita tämän isänmaallisen aineen yhä karttuva merkitys olisi 
vaatinut. Tosin Seura v. 1864 asetti erinäisen Historiallisen Osa-
kunnan, joka, ollen Seuran apuna kaikissa Suomen historiaan 
kuuluvissa kysymyksissä, sen ohessa on voinut johonkin määrin 
itsenäisesti harjoittaa tutkimustyötä sillä alalla. Mutta kulunut 
vuosikymmen on itse teossa jo niin paljon kartuttanut tutkimus-
alan tarpeita, että ne pienet rahavarat, joita Seura voipi näihin 
tarkoituksiin käyttää, eivät läheskään riitä edes niihin tehtäviin, 
jotka ovat Historiallisen Osakunnan suoritettavina, jos kotimai-
sen historiantutkimuksen edistäminen yhä edelleen jääpi yksis-
tään sen huomaan. Se seikka, että kaikkien suurin osa histo-
riamme todistuskappaleista on etsittävä ulkomaisista, varsinkin 
Venäjän ja ßuotsin arkistoista, tekee tämän tutkimuksen mei-
dän maassa sekä vaivaloisemmaksi että kalliimmaksi kuin 
muualla, jonka ohessa myöskin todistuskappaleiden säännöllinen 
painottaminen on asia, joka muissakin maissa on katsottu tar-
peelliseksi uskoa erinäisille valtio-avulla varustetuille seuroille. 
Katsoen ilahuttavaksi merkiksi kotimaisen tieteellisyyden virkis-
misestä, että meilläkin on arvattu tärkeäksi laskea kotimainen 
historiantutkimus erinäisen yhdistyksen käsiin», Seura lopuksi 
kaikin puolin kannatti anomusta. 

I I i o p i s t on lausunto valmistui vähitellen kevään kuluessa. 
Historiallis-kielitieteellinen osasto — jonka puheenjohtajana tätä 
asiaa käsit eltäessä oli dekaanuksen, Yrjö Koskisen, jäävillisyyden 
vuoksi sen vanhin jäsen, jo tlinteniaanule kanslianeuvos W. Lagus 
—tosin katsoi »olevansa velvollinen kannattamaan kysymyksessä-
olevan anomuksen hyväksymistä», mutta lopullisen lausunnon 
myönteisyyttä pnni epäilemään jo konsistorille asian käsittelyssä 
ilmenneen erimielisyyden tähden myös lähetetty äänestyspöytä- 
kirja. Ennenkuin käymme äänestystä selostamaan, on lawman-
tettava, että näihin aikoihin yhä jatkui se »hajallisuus suomalai- 
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suuden leirissä», josta Yrjö Koskinen jo 1865 eräässä kirjeessään 

puhuu (vrt. Uuden Suomettaren muistojulkaisu 1869-1918, 

siv. 179), joka oli vienyt in.m. Ahlqvistin »verettömien» joukkoon, 

kauas, Yrjö Koskisesta, ja jonka vaikutusta lienee ollut sekin, 
että Ahlqvist, niin jäsen ja helsinkiläinen kuin olikin, ei kertaa-

kaan käynyt Historiallisen Osakunnan kokouksissa. Ahlqvist oli 

tosin nyt puheenaolevana aikana, v. 1874, ainoa »vanhojen rehel-
listen suomenmielisten» jolitomiehistä, joka julkisuudessa esiintyi 

»nuorsuomalaisia» vastaan, mutta melkeinpä sitä kiivaampia oli-

vat yhteentörtnäykset, kuten seuraavan vuoden kuuluisa väittely 

»kansallisesta kiitollisuudenvelasta» osoitti. 

Historiallis-kielitieteellisen osaston jäsenistä lausui mieli-

piteensä ensiksi prof. Petirxeir. joka kannatti anomusta, koska 
oli vakuutettu siitä. »että isänmaallinen historiantutkimus 
saisi hyöt yii sen hyväksi toimivien voimien yhtymisestä ja että 
niillä molemmilla tieteellisillä seuroille, jotka tähänasti etupäässä 

olivat työskennelleet Suomen historian tutkimisessa, oli liian 

laajat toiminta-alat voidakseen omistaa erityisesti Suomen his-

toriantutkimukselle kaikkea sitä huomiota, mitä sen suuri isän-

maallinen merkitys vaatii, sekä liian niukat varat tarjotakseen 
tälle tutkimukselle riittävää aineellista tukea». Historiallisten 

asiakirjain julkaisemistyön jatkamista hän myös piti niin tär-

keänä, että sitä oli valtion varoilla kannatettava. 

Peterseniin yhtyivät professorit Strandman, Rein ja Hardqvist. 

Tuli nyt Ahlgvistin vuoro. Hänen lausuntonsa oli niin kuvaa-

Ta, että otamme tähän vielä senkin kokonaisuudessaan: 

»Omasta puolestani en saata havaita välttämättömäksi apu-
rahaa senlaatuista seuraa varten kuin kysymyksessä oleva, koska 
niinhyvin Tiedeseura kuin Suom. Kirjallisuuden Seura eivät 
ainoastaan tarjoa tilaisuutta, vaan myös omistavat varoja sellais-
ten teosten painamiseen kuin anomuksessa mainitut. Erittäinkin 
näyttää Kirjallisuuden Seuran yhteyteen perustettu Historialli-
nen Osakunta olevan täysin omansa senlaatuiseen tieteelliseen toi-
mintaan kuin hakijat tarkoittavat. Tällä seuralla on nimittäin 
käytettävänään varoja, jotka ovat suhteellisesti jotenkin suuria, 
se saa. H. M. Keisarin käsikassasta vuotuisen apurahan ja se lie-
nee senlisäksi vielä testamenttilahjoituksen kautta äskettäin saa- 
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nut varsin melkoisen summan, jonka testamentintekijä nimen-
omaan on määrännyt käytettäväksi isänmaan historiaa koskevien 
tutkimusten kannattamiseen (puhuja tarkoitti T. I. ('ollanin 
testamenttirahastoa, 7,000 mk). Kun Kirjallisuuden Seuran tar-
koituksena sen sääntöjen mukaan on m.m. isänmaallisen historian-
tutkimuksen edistäminen, ei saata olla epäilystä ,siitä, ovatko 
Seuran varat tähän tarkoitukseen käytettävissä vai eivät. Mitään 
kieltäytymistä Seuran puolelta painattamasta historiallisia tutki-
muksia ei minun tietääkseni myöskään ole esiintynyt, vaan päin-
vastoin on tarjolla tilaisuus julkaista sellaisia asioita sekä Seuran 
aikakauskirjassa »Suomessa» että Historiallisen Osakunnan »His-
toriallisessa Arkistossa». Voihan Kirjallisuuden Seura suurempien 
ja enempiä kustannuksia vaativien asiakirjakokoelmain painami-
seen sanotun Osakunnan toimesta — mikäli sellaisia saadaan 
aikaan — jokaisessa eri tapauksessa hakea apua yleisistä varoista, 
jota apua sitä vähemmin kiellettäneen Seuralta, kun yksity-isetkin 
henkilöt ovat samaa tarkoitusta varten nauttineet varsin melkoi-
sia apurahoja. 

Katson senvuoksi, että tosin saatatmne puoltaa ntyönnyttii.-
väksi Historiallisen Seuran muodostamiseen, koska yhdistymis-
vapautta kaikkiin luvallisiin tarkoituksiin on edistettävä niin pal-
jon kuin mahdollista, mutta että meidän sitävastoin on evättävä 
hyväksymys anomukselle, mikäli se tarkoittaa apurahan myöntä-
mistä yleisistä varoista Seuralle tähän tarkoitukseen. Tämä 
minun ajatukseni perustuu siihen, mitä äsken olen lausunut. 
Lisään sen, että kysymyksessä olevan kaltaisten yksit, isten yhdis-
tysten ei oikeudella tule saada nauttia kannatusta valtionvaroista 
heti niitä perustettaessa, vaan vasta sitten, kun ne ovat osoittau-
tuneet kyllin elinvoimaisiksi pysyäkseen pitemmän aikaa ole-
massa, ja näyttäneet, että ne eivät ole pelkkiä joidenkuiden yksi-
tyisten henkilöiden päähänpistojen tuotteita (!). Myös nityttää 
pyydetty rahamäärä, 3,000 mk vuodessa, koko lailla korkealta 
(nog högt tilltaget), jos nimittäin saa tehdä johtopäätöksiä siitä 
toiminnasta, jota Kirjallisuuden Seuran Historiallinen Osakunta 
on suorittanut. Sillä kymmenvuotisen olemassaolonsa aikana ei 
Seura ole jaksanut aikaansaada muuta kuin kolme laihaa vihkoa 
yllämainittua »Arkistoa». Jos aiottu Historiallinen Seura tulisi 
perustetuksi ja jos se 3,000 markan vuotuista apurahaa: nauttien 
yhdessä vuosikymmenessä suorittaisikin vaikkapa kolutinkertai-
sesti niin suuren työn kuin Osakunta saman ajan kuluessa, olisi 
noiden Seuran yleisistä varoista nauttimain 3,000 markan tuot-
tama hedelmä kuitenkin sangen vähäinen. Luultavaa kuitenkin 
on, että uuden Seuran toiminta ei juuri ole ylittävä Historiallisen 
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Osakunnan työsaavutusta, sillä olisivathan hakijat, jotka ovat 
viimemainitun yhdistyksen etevimmät ja toimekkaimmat henki-
löt, samassa asemassa myös uuden seuran keskuudessa.. Hakijat 
ovat näet likipitäin ainoat tässä maassa, jotka suuremmassa tai 
pienemmässä määrin harjoittavat historiallisia arkistotutkimuk-
sia, ja senjohdosta on oletettavaa, että muina kymmenenä Seu-
ran aiotuista 15 jäsenestä, jos kaikki paikat heti täytetäån, pit-
kän ajan eteenpäin tulee olemaan mykkiä statisteja. Seuran toi-
minta painaisi niinollen hakijain hartioita, ja kaikki todennäköi-
syys viittaa siihen, että tämä toiminta ei ainakaan aluksi kasvaisi 
siitä, mitä mainittu Osakunta on osoittanut.» 

Prof. Topeliuksellu, joka Ahlyvistin kylmän, osaksi ivalli-

senkin esiintymisen jälkeen antoi lausuntonsa, oli -oma kan-

tansa, josta pilkistää esiin myös hänen käsityksensä historian- 

tutkimuksesta yleensä. Hän ei katsonut edes mahdolliseksi, että 
hallitus kieltäisi »kompetentteja henkilöitä yhtymästä seuraksi 

tieteellisiä tarkoituksia varten», ja vielä vähemmin hän piti malu-

dollisena, että Osasto antaisi epäävän lausunnon: tämän tehtävä 

hänen ymmärtääkseen oli vain selvittää hallitukselle, oliko ehdo-

tettu seura tarkoitusperiltään ja järjestysmuodoltaa-n sellainen, 
että se ansaitsi kannatusta yleisistä varoista. Seuran siiiintöehdo-

tuksen mukaan oli sen tarkoitusperä kahtalainen: työskentely 

historiallisen detaljitu.tkimuksen alalla ja Suomen historiaa koske-

vien asiakirjakokoelmien julkaiseminen. Tunnustaen detalji-

tutkimuksen tärkeyden yleensä Topelius ei katsonut tässä- tapauk-
sessa olevan syytä- myöntää siihen tarkoitukseen valtionvaroja, 

koska sellaisia jo on annettu kolmelle. myöskin historiallista de-

taljitutkimusta harjoittaville seuralle. Suomen Tiedeseuralle, 

''Suomalaisen Kirjallisuuden Seuralle ja Suomen _lluinaismuisto-

yhtiölle. »En katso — hän lausui — edes hyödylliseksi tieteelle 

nykyisin, kun Suomen Tiedeseura äskettäin on saanut koro-

tetun apurahan arkeologisia tutkimuksia varten, hajoittaa 

harvoja työvoimia perustamalla neljännen seuran, jolla- on mel-

kein sama ohjelma kuin aikaisemmilla: mutta jos Tiedeseura ja 

Kirjallisuuden Seura vastedes katsovat suotavaksi keskittää toi-

mintansa muihin ohjelmansa osiin, poistamalla siitä historiallisen 
tutkimuksen, voitaneen tämä tutkimus, aineksia kokoavan ~lui- 
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naismuistoyhtiön tukemana, tieteelle eduksi uskoa erikoiselle seu-
ralle.» _Mitä taas tuli toiseen puoleen uuden seuran ohjelmaa, oli 
se Topeliuksen mielestä kaikin puolin valtion kannatusta ansait-
seva. Sillä »asiakirjain kerääminen ja julkaiseminen on osaksi 
työnnetty syrjään, osaksi vaillinaisesti saanut kannatusta mui-
den tarkoitusperien yhteydessä. Mutta Suomen historian valaise-
miseen ei tällä hetkellä mikään ole niin tärkeätä ja tähdellistä 
kuin asiakirjakokoelmat». .\`e arvokkaat lisät, joita viimeksi kulu-
neina 30 vuotena oli saatu, valaisivat voimakkaammin vain eräitä 
lyhyitä ajanjaksoja, kun taas monet Topeliuksen luettelemat ajat 
joko olivat »enimmäkseen saaneet tyytyä Ruotsin historiasta saa-
tavaan niukkaan ja yksipuoliseen valaistukseen» taikka olivat vielä 
kokonaan varjossa. Kritiikillä julkaistavien kokoelmain vaati-
maa työtä oli senvuoksi vielä paljon ja moniksi vuosiksi, työtä, 
joka epäilemättä oli vaivansa arvoista, kuten m.m. Akianderin, 
Waarasen, Grtinbladin keskenjääneet keräykset osoittivat. Kai-
kista näistä syistä Topelius ehdotti, että »Osasto mitä lämpimim-
min puoltaisi kannatusta yleisistä varoista jollekin »Seuralle Suo-
men historiaa koskevien asiakirjain keräämistä ja julkaisemista 
varten», jolla olisi rajoitettuna tarkoitusperänä lähettää kotimai-
sia tutkijoita nmasta maasta ja muualta etsimään, kriitillisesti 
järjestämään ja julkaisemaan tällaista ainehistoa. Vähimmäksi 
mahdolliseksi apurahaksi hän katsoi 3,000 mk. Muutoin Topelius 
ei pitänyt »akateemista järjestysmuotoa, jossa jäsenten lukumäärä 
on rajoitettu 15:ksi»,tähän tarkoitukseen sopivana. »Sillä joskohta 
työ siten jossakin määrin keskittyy, ei minusta näytä vapaaseen 
tutkimukseen ja suureen isänmaalliseen päämäärään soveltuvalta, 
että muutamien harvojen enemmistö saa määrätä, ei ainoastaan 
mitä asiakirjoihin on tuleva, vaan myös missä muodossa ne on 
annettava yleisön tiedoksi. Puoluemielipiteet saattavat tässä, 
niinkuin muissakin seuroissa, päästä vaikuttamaan». Senvuoksi 
Topelius esitti Osaston puoltolauseeseen pantavaksi sen ehdon, 
että jäsenten lukumäärä joko tehtäisiin rajoittamattomaksi tai 
ainakin kaksinkertaiseksi ehdotetusta. 

Prof. Cleve yhtyi Petersiniin ja puolsi anomusta »kaikin 
puolin ja mitä voimakkaimmin». Lämpimässä lausunnossaan hän 
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ilmaisi ilonsa siitä, »että ne nyt elävistä miehistä, jotka ennen 

muita övat tehneet työtä Suomen kansan historiallisten vaiheiden 
ilmituomiseksi, ovat katsoneet ajan tulleen muodostaa oman seu-

ian kotimaista historiantutkimusta varten, sekä siten lausuneet 

käsityksen, että tämä tutkimus jo on saavuttanut sen laajuuden 

ja lujan aseman, että se ei enää voi olla muunlaatuisten tieteellis-
ten pyrintöjen liitteenä (appendix), vaan välttämättä vaatii 
oman foruminsa». Muuten hän ei pitänyt niinkään varmana, että 

olisi mahdollista tieteelle hedelmäätuottavalla tavalla julkaista 

asiakirjoja  harjoittamatta historiallista detaljitutkimusta. 

• Kanslianeuvos Laguksen lausunto oli yhtä pitkä kuin kaik-
kien muiden yhteensä. Sen suunnan ja sisällön saatamme 

arvata. Hän piti tällaisen »kirjallisen yhdistyksen» perustamista 

»vain vähäisessä määrin tarpeen vaatimana», mutta arveli toki 

voivansa yhtyä prof. Topeliuksen käsitykseen anomuksesta, joka 

oh »katsottava eräiden hyvin tunnettujen ja kunnioitettujen tiede-

miesten yksityiseksi toivomukseksi». Apurahan saamisen hän 

sitävastoin epäsi ehdottomasti. Hän huomautti heti lausuntonsa 

alussa, että anomus oli »helposti tunnettava kummitus (gen-
,••r.ngerska) viime valtiopäiviltä», ja niinpä hänen täytyi puoles-

tansa antaa tästä esityksestä, »joka nyt on sakeltautunnt esiin 

vain muutetuin nimi ja jonkun verran lievennetyssä muodossa», 
sama tuomio, mikä oli tullut sen edeltäjän osaksi. Senjälkeen hän 

jatkoi: »Voidaan tosin ajatella, että aiottu seura — tahtomatta 
otettuna tunnuslauseena (under den ofrivilliga devisen) »divide et 

impera» — ennemmin tai myöhemmin työntäisi oheen vanhemmat 

sisarensa ja siten saisi aikaan jonkinlaisen keskityksen, mutta 
keskityksen, joka olisi kaikkea muuta kuin tavoiteltava, semmin-

kin kun se varmaankaan ei saattaisi tapahtua ilman yhteentör-
mäyksiä:, jopa kenties puolueriitoja. Että viimeksi huomautettu 
pelko ei suinkaan ole tuulesta temmattu, sen myöntänee jokainen, 

joka ottaa huomioon, että meidän vielä niin rajoitettujen kirjallis-

ten ja tieteellisten voimiemme tähden samat henkilöt suureksi 
tai suurimmaksi osaksi jo todellisuudessa ovat tai ovat aiotut 

olemaan niinhyvin akatemiassa tai seurassa kuin noissa vanhem-
missa yhdistyksissä, nim. Kirjallisuudenseurassa, Tiedeseurassa ja 
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Muinaisnuistoyhtiössii.» Erityisen arveluttavana tuleviin vai-
keuksiin nähden Lagus piti sitä, että uuden seuran säännöt oli-
vat laaditut Tiedeseuran • sääntöjen kaltaisiksi. Siitä syystä — 
hän jatkoi -- tahdon ..s.euraac-assa, sivuuttaen muiden seurojen 
järjestysmuodon, ainoastaan koettaa selvitellä sitä suhdetta, 
niihin Tiedeseura joutuisi uuteen kilpailijaansa (konkurrent) tai 
paremmin sanoen rivaaliinsa in nuce, — sillä terveestä ja elähyttä-
västä kilpailusta näissä oloissa tuskin saattaa tulla kysymys.» 
Senjälkeen Lagus lavealti esittelee samoja ajatuksia ja mielipiteitä, 
samoja numeroita ja luetteloita, joita hän paria vuotta aikaiseni-
rnin oli esiintuonut Hels. Dagbladissa (tähänhän nimenomaan u!yös 
viittaa) ja joita Lindelöf oli lausunut pappissäädyssä. Tiedeseu-
ran tulevaisuuden siinä tapauksessa, että Historiallinen Seura 
perustettaisiin, hän maalaa kolkoin värein: »-1os tahdotaan. että 
Tiedeseura. koskaan saavuttaisi .tuon kauniin ja korkean pää-
määrän, muodostumisen Suomen tiedeakatemiaksi, niin älköön 
ennen aikojaan soukennettaka siltä siiimiä tekemällä mahdotto-
maksi tai vaikeuttamalla sitä elvykettä, jota tietoisuus siitä. että 
ottaa osaa työhön oman maan hyväksi, aina antaa. .los siitä, 
riistetään tämä siveellinen luottamus, on se pian tieteellisestikin 
vaipuva alas tyhjyyteen, kuinka yleisluontoiseksi sitä tituloita-
neenkin. On todellakin suurta häikäilemättömyy-ttä esilläolevan 
anomuskirjelmän suoranaisessa tai välillisessä tarjoutumisessa 
asettautua sekä Tiedeseuran että Kirjallisuudenseuran Historialli-
sen Osakunnan sijalle jä. paikalle.» »Ehdollisesti» Lagus kuitenkin 
sanoi tunnustavansa anonmksessa puhuttavan eräästä tieteelli-
sesti tärkeästä asiasta, johon Tiedeseura kenties ei näytä kiinnit-
täneen kylliksi huomiota. Hän tarkoittaa asiakirjakokoelman 
julkaisemista. Mutta sekin on, jos kokoelma, järjestetään tarpeel-
lista valikoimista noudattaen, siksi vähillä kustannuksilla. aikaan-
saatavissa, että Tiedeseura, ainakin pitkän aikaa eteenpäin, 
hyvin kykenee sen kustantamaan. Tiedeseura muuten on jo aikai-
semmin osoittanut mielenkiintoaan asiaan julkaisemalla —Ljungo 
Tuomaanpojan lainsuomennokset ja suostumalla painattamaan 
muitakin samanlaisia suomennoksia ja Album academia' aboensik-
sen rekisterin, »joiden teosten toimitustyössä, mihin isä-vainajani 
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laski perustuksen ja on koonnut aineksia, allekirjoittanut on jo 
-vuosia ollut». Näitä isänsä ja omia »asiakirjakokoelmia» Lagtts 
pitää kuitenkin siksi tyhjentävinä, että hän lausuu: »Siinäkin 
tapauksessa, että Tiedeseura viimeksi kosketeltua tärkeätä tarkoi-
tusta varten havaitsisi olevansa pakotettu pyytämään hiukan 
uutta rahanlisäystä, on kuitenkin helposti käsitettävissä, että 
sen ei tarvitsisi nousta jopa siihen summaan (nyk. 3,000 ink.), 
minkä aiottu seura tarvitsee suunnitehniansa varten, jotka olen-
naisimmilta osiltaan jo Tiedeseura on toteuttanut tai jotka siellä 
on toteutettu (äro realiserade af och i societeten).» Loppupontena., 
samoinkuir alkulauseena, oli Laguksella senvuoksi, että anomus 
oli evättävä »sen nykyisessä muodossa ja tarkoitusperässä»: 

Lagus joutui — kuten näemme — vähemmistöön osastossa, 
joka päinvastoin puolsi anomusta kaikissa suhteissa. Mutta 
onnellisetnmin luonnistuivat hänen ponnistuksensa -- hän oli 
tunnettu suuresta kyvystään ajaa asioitansa (vrt. Palmen, J. Ph. 
Palmen Ii 2, sivv. 634, 844) —, kun anomus joutui konsistoriin. 
Siellä yhtyivät hist.-kielitieteellisen osaston enemmistöön profes-
rit Lindberg, Ingman ja Granfelt, jotavastoin professorit Krueger, 
Liljenstrand. Lindelöf, von Becker ja rehtori Moberg olivat sitä 
mieltä. että — niin arveluttavaa kuin olikin irroittaa kotimainen 
historiantutkimus muiden tieteellisten pyrintöjen yhteydestä — 
saatettaisiin Historiallisen Seuran perustamisauomukseen kuiten-
kin suostua, mutta että kansainme historian ja muinaisuuden 
tutkimiseen tarvittavia varoja oli jo riittävästi muilla seuroilla, 
ja että näille oli myös lisäapu annettava, jos se joskus kävisi vält-
tämättömäksi. Arkistotutkimuksiin ja asiakirjain julkaisemiseen 
nähden konsistorin enemmistö jätti Majesteetin korkeaan harkin- 
taan, »voitaisiinko kysy►nyksenalaista tarkoitusperää sopivaul-
min edistää asettamalla nyt ehdotetun yhdistyksen käytettäväksi 
määrätty vuotuinen apuraha vai myöntämällä tilapäisiä matka-
ja julkaisu-apurahoja kullakin kerralla erikseen tehdyn suunni-
telman mukaan». 

Myöhäissyksyllä, marrask. 14 p:nä, sai vihdoin f i n a n s s i= 
toimituskunnan kamreerikonttorikin lausuntonsa 
valmiiksi. Lausunnon on allekirjoittanut Frith. Plodin, ja hänkin 
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yhtyy puoltamaan anojille oikeutta seuran perustamiseen, mutta 
apuraha-anomus oli hänen mielestään jätettävä huomioonotta-
matta. Finanssikamreerin tieteellinen käsitys oli muuten se, ettii 
uuden seuran perustaminen »ei juuri näyttänyt olevan omansa 
mitenkään tuntuvammassa määrässä kohottamaan Suomen 
historian tutkimusta». 

Marraskuun lopulla pantiin näin syntyneet asiakirjat kiertä-
mään senaatin jäsenten kesken, ja jouluk. 17 p:nä tapahtui asiaa 
lopullinen käsittely talousosaston istunnossa. Kirkollistoimitus-
kunnan päällikkö, H. A. Meehelin, esitti alistettavaksi, että ha•Ilit-
sija sallisi seuran perustamisen ja jättäisi senaatin tehtäväksi vah-
vistaa sen säännöt, mutta minkäänlaisen apurahan myöntämistä_ 
hän ei »nykyään» katsonut olevan syytä esittää. Senaattorit 
Nykopp, rora Haartman, NorrnWn, kenraalimaj. Thilin ja 
kenraalil., vphra af For.selles yhtyivät _lleeheliniin. Senaattori. 
Molander sitävastoin katsoi seuran kirjallisen toiminnan vaati-
van erinäisiä välttämättömiä kustannuksia ja piti kohtuut-
tomana, että sen jäsenet, seuran isänmaallisen tarkoitusperiin 
hyväksi uhraamansa työn lisäksi, olisivat pakotetut vielä rahal-
lisiinkin uhrauksiin, minkä vuoksi yleiAstä varoista olisi seu-
ralle myönnettävä 800 markan vuotuinen apuraha käyttii-
varoiksi ja ilman tilivelvollisuutta. Mitä taas seuran arkisto- ja. 
muihin tutkimuksiin ja niiden julkaisemiseen tuli — julkaistiin 
ne sitten minkä tieteellisen seuran sarjoissa tahansa —, e.itti 
Mölander hallitsijalta pyydettäväksi oikeutta ilmoittaa historialli-
selle Seuralle, että sen, jos se halusi saada jotakin valtionapua. 
tähän tarkoitukseen, oli sitä kussakin tapauksessa erikseen anot-
tava. Tähän mielipiteeseen yhtyi senaattori, salaneuvos Furu-

hjelm. Varapuheenjohtaja, kenraali vapaaherra Nordenstam — 

Ahlqvistin isä — oli Mechelinin kanssa yhtä mieltä myös 
apurahan-anomukseen nähden, »sitä enemmän — sanotaan 
senaatin pöytäkirjassa — koska professori Ahlqvist, joka Vapaa-
herran mielestä oli pätevin henkilö arvostelemaan esillä olevaa 
kysymystä, oli asiata käsiteltäessä filos. tiedekunnan hist. kieli 
tieteellisessä osastossa antamassaan lausunnossa hyvin perustel-
luilla syillä evännyt myöntymyksen anomuksen tähän osaan». 
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Senaattori Mechelinin ehdotuksen mukainen alistus meni siis. 
Pietariin, jossa hallitsija vihdoin helmik. 5 p:nä antoi sille hyväk-
symisensä. Saamansa valtuutuksen nojalla senaatti helmi k_ 
2 5 p : n ä 1 8 7 5 vahvisti Suomen Historiallisen Seuran säännöt. 
Melkein päivälleen vuosi oli silloin kulunut siitä, kun anomus Seu-
ran perustamisesta oli senaattiin annettu. 

Saatamme enemmittä selityksittä käsittää, minkälaisen mieli-
alan vallitessa Suomen Historiallisen Seuran perustajat kävivät 
uudelleen järjestettyä yhteistyötänsä aloittamaan, kauan suunni-
teltua, hartaasti toivottua historiatieteellistä »akatemiaansa» vie-
mään taipaleelle, joka oli kuljettava omin voimin, omin taloudelli-
sinkin uhrauksin, ilman mitään tukea valtiovallan puolelta, ilman 
apua »yhteisistä varoista», Yrjö Koskisen äänenkannattajan sa-
noja käyttääksemme (tiusi Suometar 10/11 1875). Lienee kuiten-
kin syytä tähän ottaa tuon Seuran syntysanojen lausujan, Suo-
men historiantutkijain itsenäistymisaatteen uupumattoman aja-
jan sanat, joilla hän Seuran ensimäisessä vuosikokouksessa kuvasi 

ja nimenomaan jälkimaailmankin huomioon otettavaksi ilmitoi 
mielissä kytevää katkeruutta: 

»Suomen Historiallinen Seura, joka tänään viettää ensimäistä 
vuosijuhlaansa, on pakoitettu ensi työksensä ilmaisemaan histo-
riallisen tekoasian, joka ei vielä kuulu kaukaiseen muinaisunteen, 
vaan tulevaisuudessa kenties on herättävä jonkinlaista huomiota_ 
Maamme hallitus, perustuen Yliopiston konsistorin lausuntoon 
asiassa, ei ole katsonut tämän yrityksen, kansamme muinaisuu-
den tutkimista varten, ansaitsevan mitään apua ja kehoitusta_ 
Tästä, maamme oppineimman auktoriteetin kannattamasta pää-
töksestä selvästi näkyy, että käsitys kansallisen historian tärkey-
destä ei vielä ole varsin yleinen maassamme. Vuosisatanen on 
kulunut siitä ajasta, jolloin Henrik Gabriel Porthan ensin alkoi 
perustaa Suomen kansan historiaa. Tällä välin kansamme on 
saavuttanut ominaisen valtioaseman ja kohonnut »kansakuntain 
joukkoon», sen kansallistunto on varttunut, sen tulevaisuus var-
mistunut. Mutta sittenkin on kansamme historia yhä vielä niin 
halvassa arvossa, että seuraa, joka tarjoutuu sen tieteellistä tutki- 
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mista edistämään, pidetään aivan vähän tarpeellisena. Se ajatus, 
joka joskus julkisuudessakin on lausuttu, että Suomen kansalla 
ei mitään kansallista historiaa ole, on tällä tavoin saanut, niin 
sanoakseni, virallista tukea, eikä puutu muitakaan todistuksia 
tiinnnöisestä käsityskannasta.» Puhuja huomautti sitten esimerk-
kinä, kuinka kouluissamme oli käsketty »isänmaan historiana» 
lukema an muuatta Ruotsin kansan historian esitystä, ja mainitsi 
erään Ilisinarekin lausunnon kansallisen historian tärkeydestä 
kansan tulevaisuudelle. »Meidän kansannne asema — hän jat-
koi — epäilemättä käskee meille enemmän vaatimattomuutta 
sekä va•ltioiuiestenmie että historiamme suhteen. Mutta varo-
mista on. että itsekieltävmys joskus saattaa mennä yli kohtuuden 
rajain, itse kansallisen asemamme ja kansallisen tulevaisuutemme 
vahingoksi. _lksiomana täytyy pitää: kansa, jolla ei ole historiaa, 
on myöskin kansallista olemusta vailla. Kumpaakin on, kuten 
hyvin tiedämme. joskus tahdottu kansalta kieltää. Lienee siis 
soveliasta. että Suomen historiallinen Seura. joka »tarkoittaa 
valon levittämistä Suomen muinaisuuteen», kaikkein ensiksi aset-
taa eteensä kysymyksen: onko Suomen kansalla his- 
toriaa'» 

Yrjö Koskisen puhe — jonka uudelleen aktuellista sisällöstä, 
»tuon vanhan asian selittämisestä», pääkaupungin lehdet antoivat 
lukijoilleen selostuksia (vrt. esim. I'. Suometar ja Hbl. 10/11) —, 
hänen ii.skenvalmistunut »Suomen kansan historiansa», hänen ja 
monien muiden tutkijain työn tulokset ja omalta osaltaan myös 
Suomen Historiallisen Seuran keskuudessa ja toimesta tapahtu-
nut kansamme historiallisten vaiheiden selvitys todistavat, että 
tuohon viisikymmentä vuotta sitten ikäänkuin vieläkin epäilyk-
senalaiseksi asetettuun kysymykseen ei voinut olla muuta kuin 
yksi. myönteinen vastaus. 



2. Seuran järjestysmuoto ja toiminnan 
yleispiirteet. 

Maalisk. 25 p:nä 1875 Suomen Historiallisen Seuran perusta-
jat —heti pidettyään Historiallisen Osakunnan viimeisen kokouk- 
sen, jossa vielä oli eräitä muitakin Osakunnan jäseniä saapuvilla, 
— kokoontuivat Seuran ensimäiseen kokoukseen. Puheenjohta-
jana toimi kamarineuvos Rabbe ja sihteerinä prof. Yrjö Koski-
nen. Kun oli luettu perustamiskirja, senaatin kuukautta aikai-
semmin päivätty päätös sääntöineen, ja kun Rabbe oli ilmoitta-
nut suorittavansa päätöksen lunastuksen 20 mk 8 penniä, ryhdyt-
tiin virkailijain vaaliin, jolloin puheenjohtajaksi tuli Yrjö Koski-
nen, sihteeriksi ylim. professori Elmgren sekä rahavarainhoita-
jaksi ja samalla kirjastonhoitajaksi arkistonhoitaja Bomanson. 
Puheenjohtajalle ja sihteerille annettiin toimeksi valmistaa ehdo-
tus tulevien jäsenten kutsukirjeeksi sekä huolehtia sääntöjen 
painattamisesta. Lopuksi päätettiin pitää seuraava kokous 
huhtik. 5 p:nä. 

Säännöissä, jotka melkein muuttumattomina pysyivät voi-
massa aina v:een 1917 asti, oli seitsemän pykälää. 

Ensimäisessä pykälässä ilmaistiin S e u r a n t a r k o i t u k-

s e n a olevan »valon levittämisen Suomen muinaisuuteen, har-
joittamalla erityis-tutkimuksia Suomen historiassa, muinaistie-
teessä ja siihen kuuluvissa aputieteissä, painattamalla historialli-
sia todistus-kappaleita, sekä, varain `salliessa, antamalla matka-
apua vierasten arkistojen tai historiallisesti merkillisten paikkain 
tutkimista varten.» Alkupuoli tehtäviä riippui siis vain jäsenten 

työsuorituksista, mutta muiden tarkoitusperien toteuttamismah-
dollisuudet olivat varsin vähäiset, kun valtioavun anomus oli 

8 
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saanut niin tylyn kohtelun osakseen. Aika myöhään seuraavaan 
syksyyn asti kuluikin — paitsi vahnistavissa järjestelytoimissa — 
esitelmien pitämisessä ja tieteellisten ilmoitusten esittämisessä, 
joiden painattamisesta ei ollut muuta kuin hämäriä toiveita ole-
massa; ainoat päätökset, mitä tässä suhteessa voitiin tehdä, 
sisälsivät sen, että esitys oli »vastedes painettava Seuran toimi-
tuksiin». 

Seuran jäsenet (sääntöjen 2:nen §), joiden lukumäärä ei saa-
nut nousta yli 15:n, oli suljetuin lipuin valittava »semmoisista 
maanmiehistä, jotka julkaisemillansa teoksilla ovat todistaneet 
kykynsä tieteelliseen tutkimukseen Suomen historiassa». Uuden 
jäsenen valitsemisesta oli jonkun jäsenen tehtävä kirjallinen ehdo-
tus, ja tavaksi tuli, että, vaali toimitettiin vasta seuraavassa 
kokouksessa. Ulkomaalaisia tiedemiehiä, jotka olivat edistä-
neet Seuran tarkoituksia, voitiin valita kirjeenvaihtojäseniksi, 
mutta tällaista vaalia ei toimitettu kertaakaan. Ennen ensi-
mäistä vuosikokousta valittiin Seuran jäseniksi herrat Topelius, 
Krohn, Aspelin, Salenius, Creutz ja Tigerstedt — kaikki, kuten 
muistamme, entisiä Osakunnan jäseniä; 12:s jäsen, tohtori E. G. 
Palmen, valittiin vasta syksyllä 1877. Huomaamme, että jo 
alunpitäen meneteltiin valinnassa ankarammin kuin Osakunnan 
aikana, mikä uuden Seuran tarkoituksiin ja sääntöjen määräyk-
siin nähden olikin luonnollista. Siten Seuran jäsenmäärä pysyi 
varsin alhaisena: vuosikertomusten mukaan 11 vv. 1875-76, 
12 vv. 1877-78, jälleen 11 vv. 1879-80, 13 vv. 1881-82 ja 
vihdoin täysi määrä, 15, vv. 1883-1888. Kun kuitenkin lisäksi 
eräät jäsenistä asuivat maaseudulla ja kun monet helsinkiläisistä-
kin hallituksen jäseninä, valtiopäivämiehinä, pitempien ulko-
maanmatkojen takia j.n.e. olivat estettyinä joko saapumasta 
kokouksiin tai ainakin muuten ottamasta osaa Seuran toimin-
taan, ja kun toiselta puolen Suomen historian tutkimus alkoi 
saada runsaasti uusia päteviä ja ansioituneita työvoimia, ehdotti 
lokak. 19 p:nä 1888 silloinen sihteeri E. G. Palmen sellaista muu-
tosta, että jäsenten korkein sallittu lukumäärä olisi 24. Vuosi-
kokouksessaan Seura hyväksyi ehdotuksen, ja tammik. 18 p:nä 
1889 senaatti sen mukaan vahvisti sääntöjen 2:sen pykälän toisin 
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kuuluvaksi; tämä oli ainoa muutos, mikä alkuperäisiin sääntöi-
hin tehtiin, kunnes v. 1917 säännöt ja samalla Seuran koko toi-
minta järjestettiin uusiin muotoihin. Seuran jäsenluku oli —
jälleen vuosikertomusten mukaan — äskenmainittuna ajanjak-
sona seuraava: 19 v. 1889, 20 ä 22 vv. 1890-1904 (23 v. 1901), 
vihdoin 24 v. 1905, 21-23 vv. 1906-1914 ja jälleen täysimääräi- 
nen, 24, vv. 1915-1917. 

Kirjalliset ehdotukset, joilla uuden jäsenen valitsemista esi- 
tettiin, sisälsivät tavallisesti maininnan tärkeimmistä teoksista, 
joita ehdotettava oli julkaissut, ja usein lisäksi viittauksia hänen 
ansioihinsa historiatieteen alalla yleensä. Kutsukirjeiden sana-
muoto, joka hyväksyttiin Seuran toisessa kokouksessa (5/4 1875), 
oli seuraava: 

»Suomen historiallinen seura, jonka tarkoituksena on levit-
tää valoa isänmaan historiaan ja muinaisuuteen ja sitä varten 
koota yhteiseen toimeen ne miehet, jotka etupäässä ovat osoit-
taneet halua ja kykyä Suomen historian ja muinaistieteen tut-
kimiseen, kuten Seuran tähän liitetyt Säännöt tarkemmin osoit-
tavat, ei ole voinut huomaamatta jättää Teidän ansioitanne 
sillä tutkimusalalla, jota Seuran toimi tarkoittaa, ja pyytää sen 
vuoksi saadakseen Teille tarjota jäsen sijan keskuudessansa, 
toivoen että tahdotte työllä ja neuvolla yhä edistää Seuran 
harrastuksia». 

Litografi Tilgmannin kivipainossa valmistettiin 50 kappaletta 
tällaisia, kutsukirje-lomakkeita hienolle paperille. Eräiltä vali-
tuilta, jotka asuivat ulkopuolella Helsinkiä, saapui kiitoskirjel-
miä, jotka osoittavat, että he panivat arvoa saamaansa tunnus-
tukseen. Niinpä pyysi Turun ja Porin läänin kuvernööri, fil. 
tohtori kreivi C. M. Creutz puheenjohtajaa esittämään hänen 
lämpimän kiitollisuutensa »siitä erinomaisesta, vaikka ansaitse-
mattomasta, kunniasta», jota Seura oli osoittanut, valittaen, ettei 
hän ainakaan toistaiseksi saattaisi tulla »muuta kuin korkeintaan 
vähäisessä määrin hyödylliseksi tämän arvossapidetyn seuran 
jäseneksi»1  koska virkatoimet jättivät hänelle kovin vähän 
vapaata aikaa. »Jos kuitenkin minun apuani jossakin suhteessa 
tarvittaisiin, uskallan vakuuttaa, että mielenkiintoni Suomen 
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Historiallisen Seuran pyrintöjä kohtaan, samoinkuin hyvä tahtoni 
ja alttiuteni sitä palvella ovat paljoa--suuremmat kuin vähäpätöi-
nen kykyni, joka muinoin on ilmaantunut ainoastaan dilettantis-
min muodossa historiallisen työn alalla.» Pian senjälkeen Creutz 
— kuten edempänä kerromme — erittäin merkityksellisellä 
tavalla tulikin Seuran avuksi. 

Kokouksista määräsivät säännöt (3:s §), että niitä oli, 
esimiehen kutsusta, pidettävä joka kuukausi, paitsi kesäaikana, 
sekä tarpeen mukaan muulloinkin Niissä oli jäsenillä oleva oikeus 
esittää tutkimuksiaan ja löytöjään sekä herättää keskustelukysy-
myksiä ja ehdotuksia y.m., ja olivat »ilmi-tuonnit» esittäjän 
oman kirjallisen laitoksen mukaan pöytäkirjaan pantavat. Jos 
joku Seuraan kuulumaton tahtoi kokouksessa jotakin esittää, 
oli hänen siihen etukäteen pyydettävä esimiehen suostumus; 
kokouksen päätöksestä sitten riippui, oliko esitys pöytäkirjoihin 
(»keskustuksiin») otettava. Päätökset kokouksissa oli tehtävä 
läsnäolevain jäsenten enemmistön ajatuksen mukaisesti. 

Käytännössä tämän pykälän määräyksistä kuitenkin vuosien 
kuluessa eräissä kohdin poikettiin. 

Jo syksyllä 1875 (13/10) esimies ehdotti, että kirjallisia kutsuja 
käydä Seuran kokouksissa ja niissä esittää tieteellisiä ilmoituksia 
lähetettäisiin Seuran nimessä sellaisille ulkopuolisille henkilöille, 
jotka harrastivat historiallista tutkimustyötä, mutta muut 
kokouksessa läsnäolevat katsoivat sääntöjen vaativan, että esi-
mies antaisi tällaisia kehotuksia yksityisesti. Monet vuodet lie-
neekin sitten noudatettu tätä menettelytapaa, ainakin siinä muo-
dossa, että Seuraan kuulumattomat itse esittämällä pyynnön 
päästä kokouksiin saivat luvan joko aktiivisesti tai kuulijoina 
ottaa niihin osaa; pääsylupa kokouksiin oli niin helposti saata-
vissa, että v:n 1885 vuosikertomuksessa niiden sanotaan olevan 
»jokaiselle asian harrastajalle avoinna». Seuralla olikin usein suuri 
hyöty näistä ulkopuolisista osanottajista, joista monet ennemmin 
tai myöhemmin joutuivat Seuran jäseniksi ja joiden myötävaiku-
tus kokousten ohjelmissa joinakin vuosina saattoi olla melkein 
yhtä voimakas kuin itse jäsenten. Esimerkkinä mainittakoon 
vuodet 1885-1888, jolloin sellaiset Seuran elämään syvälti vai- 
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kuttaneet tutkijat kuin K. Grotenfelt, Aug. Hjelt, K. R. Melan-
der, C. von Bonsdorff, J. W. Ruuth ja K. O. Lindeqvist Seuraan 
vielä kuulumattomina nuorina tutkijoina uutterasti ja arvokkaita 
tutkimuksia ja tiedonantoja esittäen olivat kokouksissa saapu-
villa. Aikaa myöten Seuran toiminnan ala laajenemistaan laajeni, 
ja samoin Laajenivat isänmaan historian tutkijain rivit. Toiselta 
puolen Seuran omat jäsenet huomattavalta osalta — niinkuin jo 
on mainittu — olivat monista syistä estettyinä säännöllisesti 
saapumaan kokouksiin. Tämän takia nostettiin neljättäkym-
mentä vuotta Yrjö Koskisen äskenmainitun esityksen jälkeen 
uudelleen kysymys muidenkin kuin Seuraan kuuluvien kutsumi-
sesta kokouksiin, ja v. 1911 (27/2) päätettiin — pöytäkirjan 
lyhyttä merkintää siteerataksemme — »vastedes antaa eräille 
Seuran ulkopuolellakin oleville tutkijoille tietoa Seuran kokoontu-
misajoista». Osaksi tämän seurausta lienee ollut, että seuraavassa 
vuosikertomuksessa voitiin ilmoittaa ulkopuolisten henkilöiden 
entistä lukuisammin ottaneen osaa kokouksiin ja yleensä Seuran 
harrastuksiin. Viittä vuotta myöhemmin (17/1 1916) tehtiin 
vihdoin päätös, että tieteellisesti huomattavampiin kokouksiin 
oli erinäisille Seuraan kuulumattomille aina lähetettävä erikoiset 
kokouskutsut, ja laadittiin sitä varten erityinen, 26 henkilöä 
käsittävä luettelo, jota vielä esimiehellä ja sihteerillä oli oikeus 
harkintansa mukaan täydentää. Tätäkin laajemmassa määrässä 
oli yleisöä erityisillä kutsukorteilla kutsuttava vuosikokoukseen 
(päätös 30/10 1916), jotapaitsi katsottiin suotavaksi ilmoittaa 
vuosikokouksesta myös sanomalehdissä. Tällaista ilmoitustapaa 
-- jäsenille ja eräille muille postitse lähetettyjen mieskohtaisten 
ilmoitusten lisäksi — käytettiin myös niihin juhla- ja muisto-
kokouksiin ja muihin huomattavampiin esitelmätilaisuuksiin näh-
den, jotka pantiin alulle, kun 1915 oli vietettävä Seuran 40-vuotis-
juhla (pöytäk. 25/1 ja 22/2 1915); juhlakokouksessa, joka vietet-
tiin maalisk. 26 p:nä, olikin saapuvilla »suuri joukko Seuran 
jäseniä ja muita kotimaan historian harrastajia ja ystäviä». 
Menettelytapa, joka näin otettiin käytäntöön, oli läheisessä yhtey-
dessä sen muutoksen kanssa, joka 1917 tapahtui Seuran järjestys-
muodossa ja toiminnan yleisessä luonteessa, ja valmistusta siihen. 
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Määräystä, että kokouksia oli pidettävä joka kuukausi, kesä-
aikaa lukuunottamatta, koetettiin mahdollisuutta myöten nou-
dattaa. Usein kuitenkin saapuneiden jäsenten harvalukuisuus 

pakotti joko kokonaan tai osaksi peruuttamaan kokouksen, usein 
taas ei kokousta ensinkään voitu pitää joko samånlaatuisista 
syistä tai yleisissä oloissa vallitsevan häiriötilan takia. Kävipä 
kerran (1877) niinkin, että vuosikokousta, jollaisissa tavallisesti 
oli hyvinkin runsaasti jäseniä ja muita saapuvilla, täytyi osan-
ottajain harvalukuisuuden tähden jatkaa viittä päivää myöhem-
min. Toisaalta taas saattoi usein käydä välttämättömäksi pitää 
ylimääräisiä kokouksia, milloin sattui kiireellisiä asioita tai oli 
tavallista laajakantoisempia aloitteita pohdittavina; erityisesti 
vuodet 1916 ja 1917, jolloin Seuran uutta toimintasuunnitelmaa 
rakenneltiin ja rahallista asemaa suurisuuntaisella keräystoimin-
nalla kohotettiin ja lujitettiin, vaativat tavallista tiheämpiä 
neuvotteluja; paremmin satunnaisista syistä nousi kokousten 
lukumäärä vuosina 1897 ja 1919 edellä mainittujen vuosien 
kokousmäärän tasalle. Seuran perustamisesta lähtien aina vuosi-
kokoukseen 1925, hiukan enemmän kuin 50 vuoden • kuluessa, 
on kokouksia pidetty kaikkiaan 418, siis keskimäärin vähän 
runsaammin kuin 8 vuotta kohti eli jotakuinkin normaali 
määrä. Lukuisimmat kokoukset pidettiin kalenterivuosina 1917 
ja 1919 (12 kok.), 1897 ja 1916 (11 kok.) sekä 1883, 1890, 1908 
ja 1910 (10 kok.), vähin määrä taas ensimäisen suuren vaali-
taistelun vuotena 1907 (vain 4 kok.), 1885 (5 kok.) sekä 1877, 
1879, 1880, 1882, 1888, 1900, 1903 ja 1909 (6 kok.). 

Säännöllisten kuukausikokouksien pitämiselle tuotti vaikeuk-
sia myös k o k o on t u m i s p a i k k a. Historiallinen Seura — 
niinkuin Historiallinen Osakuntakin aikoinaan ja monet muut 
tieteelliset seurat — piti kokouksensa yliopistolla. Kun varsinkin 
keväisin ja vuoden lopulla, tutkintoja ja kokeita toimitettaessa 
ja yliopiston viranomaisten tavallista tiheämmin pitäessä kokouk-
siaan, oli monesti mahdotontakin saada kokoushuonetta, päätet-
tiin huhtikuussa 1891 kääntyä Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran 
puoleen pyytämään olinsijaa sen uudesta talosta. Edeltäjänsä 
vanhan pääseuran suojiin Historiallinen Seura pääsikin muutta- 
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maan jo samana keväänä, saaden sinne siirtää myös kirjastonsa 
yliopiston kirjastorakennuksesta; jo aikaisemmin oli sinne sijoi-
tettu Seuran oma julkaisuvarasto. Tonkok. 30 p:nä pidettiin 
siellä Seuran kokous ensimäistä kertaa. Vuosikertomuksessa lau-
suttiin yliopistolle kiitollisuus siitä, että Seura perustamisestaan 
alkaen enemmän .kuin puolentoista vuosikymmenen ajan oli siltä 
saanut »vieraanvaraisen tyyssijan». V. 1895 myönsi senaat4i ano-
muksesta Hist. Seuralle sekä Suomalais-Ugrilaiselle ja Societas pro 

fauna et flora fenniea seuroille, jotka myös saivat asettua Suomal. 
Kirjall. Seuran taloon, kolmeksi vuodeksi 2,000 markan suurui-
en vuotuisen määrärahan vuokra-avuksi. 

Jo ennen Hist. Seuran muuttoa Kirj. Seuran taloon, lopulla 
vuotta 1890, oli nostettu kysymys yhteisen rakennuksen aikaan-
saamisesta tieteellisille seuroille niinhyvin kokousten pitoa kuin 
kirjastojen ja arkistojen sekä julkaisuvarastojen säilyttämistä 
varten. Eri seurojen edustajat pitivät ensin yksityisen neuvottelu-
kokouksen, ja siinä tehdyn päätöksen mukaan esitettiin, että Suo-
men Historiallinen Seura, Suomen Tiedeseura, Suomen Maantie-
teellinen Seura, Suomalais-Ugrilainen Seura ja Ruotsalaisen Kir-
jallisuuden Seura kukin valitsisivat jäsenen komiteaan, joka 
keräisi tietoja näiden ja mahdollisesti joidenkuiden muiden seuro-
jen tilantarpeesta, hankkisi kustannusarvion ja suorittaisi muut 
valmistavat toimenpiteet; yhtenä hankkeen tarkoitusperänä oli 
myös läheisemmän yhteistyön aikaansaaminen seurojen kesken 
Suomen kansan tieteellisten pyrintöjen yhteiseksi edustamiseksi 
muussa maailmassa. Komitea suorittikin saamansa tehtävät, 
hankki arkkit. M. Sehjerfbeekiltä piirustukset ja huolehti siitä, 
että säädyille annettiin anomus valtioavun myöntämisestä. Kesti 
kuitenkin vielä useita vuosia, ennenkuin hanke toteutui. Syksyllä 
1899 saapui Seuralle vihdoin ilmoitus, että uusi talo oli valmistu-
nut, ja kehotus valita edustaja yhteiseen valtuuskuntaan, jonka 
oli otettava talo hoitoonsa. Puolen yhdeksättä vuotta asuttuaan 
Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran talossa Historiallinen Seura 
kokoelmineen ja varastoineen v:n 1899 lopussa muutti uuteen 
kotiinsa, Tieteellisten Seurain Taloon, missä se senjälkeen on jo 
runs•an neljänneksen vuosisataa työskennellyt. Tässä yhtey- 
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dessä mainittakoon, että äskensanotussa Tieteellisten seurain 
valtuuskunnassa, jonka hoidossa talo on, ovat Seuraa edus-
taneet: 1900-1905 E. G. Palmen, 1905-1907 A. H. Snellman 
ja v:sta 1907 K. Grotenfelt. 

P ö y t ä k i r j a t, joita kokouksissa pidettiin, laadittiin 
yleensä samaan tapaan kuin Osakunnassakin• alkuun läsnäolevien 
jäsenten nimet sekä ilmoitus muista läsnäolijoista joko mainitse-
malla nimet tai vain heidän lukumääränsä (numerolleen taikka 
ylimalkaisemmin), senjälkeen pykälittäin kaikki käsitellyt asiat, 
esitetyt esitelmät ja tiedonannot, saapuneet kirja- ja käsikirjoitus-
lahjoitukset — keväästä 1916 lähtien pidettiin edellisen kokouk-
sen jälkeen saapuneet painotuotteet kokouksissa olevien nähtä-
vinä — j.n.e. Sääntöjen määräys, että tieteelliset (ja ylipäänsä 
monet muutkin) esitykset oli pöytäkirjoihin merkittävä esittäjän 
»oman kirjallisen laitoksen mukaan», aiheutti sen, että pöytä-
kirjat sisältävät lukuisan määrän monen sivun — jopa kym-
menienkin sivujen — pituisia tutkimuksia ja asiakirjoja, minkä 
johdosta on koetettu eri keinoja niiden selvemmäksi erottamiseksi • 
muusta sisällyksestä: milloin on käytetty erikoisia, helposti sil-
määnpistäviä otsakkeita, milloin (v. 1917) järjestetty pitemmät 
tiedonannot pöytäkirjain liitteiksi, milloin (viime vuosina) jul-
kaistu ne »Tieteellisiä ilmoituksia» nimisenä ryhmänä ennen pöytä-
kirjoja. Ikävä on, että ne varmaankin sangen usein huomatta-
vat lausunnot, joita esitysten aiheuttamassa keskustelussa annet-
tiin, eivät — paria poikkeusta lukuunottamatta — ole saaneet 
sijaansa pöytäkirjoissa. Täydellä syyllä sanotaan eräässä vuosi-
kertomuksessa (V. Voionmaan v:lta 1915): »On toteaminen, että 
tällaiset tieteelliset keskustelut (etenkin »väittelyt historiallisista 
kiistakysymyksistä»), kun tietoja ja näkökohtia on esitetty 
useammalla taholta, ovat olleet erityisesti omiaan luomaan valoa 
kiistanalaisiin kysymyksiin.» Toiselta puolen keskustelut useina 
vuosina epäilemättä supistuivat varsin vähiin, kuten näkyy edellä 
siteeratun lausunnon jatkosta: »eikä liene aiheetonta tässä lau-
sua julki toivomusta, että tieteellisten keskustelujen aikaansaami-
seen tästälähin Seurassamme entistä enemmän pantaisiin huo-
miota ». 



Hist. Ark. XXXIII, III. 	 fa 

P ö y t ä k i r j a k i e 1 e n ä oli Elmgrenin sihteeriaikana (25/3 
1875-9/11 1876) sekä Palmenin sihteeriajan alkupuolella (26 /1  
—16/10 1878) ruotsi, mutta Yrjö Koskisen sihteerinä ollessa 
(1/12 1876 —14/11 1877) sekä lopullisesti vuosikokouksesta 1878 
lähtien suomi. Samoinkuin Yrjö Koskinen ja eräät muut (Aspelin, 
Krohn) saivat ruotsinkielisiin pöytäkirjoihin tieteelliset ilmoituk-
sensa suomen kielellä, samoin on ruotsinkieliset esitykset ja selos-
tukset otettu alkukielellä suomenkielisiin pöytäkirjoihin. Alku-
aikoina asioiden yleinen käsittelykieli — mainituin poikkeuksin 
ainakin mitä kirjallisiin esityksiin tuli — oli ruotsi, mutta aikaa 
myöten on suomen kieli tullut vallitsevaksi useimpain jäsenten 
ja muiden läsnäolijain kielenä. 

Ehdotontasapuolisuus kieleen nähdenonollut 
vallitsevana ja aina noudatettuna periaatteena Seurassa, minkä 
vuoksi .sen keskuudessa ei olekaan koko olemassaolon aikana 
esiintynyt mitään »kieliriitaa». Sellaisen aiheuttamaksi ei voida 
lukea myöskään sitä ikävää vetäytymistä syrjään Seuran toimin-
nasta, joka tapahtui jo ensimäisen toimivuoden aikana. Kun 
näet Yrjö Koskinen Seuran kokouksessa lokak..30 p:nä 1875 suo-
men kielellä esitti tutkimuksensa Suomen vanhemmista rajoista, 
lähetti yksi Seuran viidestä perustajasta, Bomansson, päivää 
ennen vuosikokousta Seuran esimiehelle (s.o. Koskiselle) osoite-
tun kirjelmän, jossa hän seuraavin sanoin ilmoitti eroavansa 
Seuraaa: »Tämä (tuon suomenkielisen esityksen lukeminen) tie-
tää minulle, joka en osaa mainittua kieltä, sen kieltämättömän 
oikeuden loukkausta, minkä minulla Seuran jäsenenä täytyy olla, 
nimittäin oikeuden voida käsittää kaikkien niiden tieteellisten 
ilmoitusten sisältö, joita Seuran kokouksissa esiintyy. Mutta 
koska en milloinkaan ole rakastanut kieliriitoja, vaan olen ainoas-
taan toivonut menestystä oikeudenmukaisuudelle ja kohtuudelle 
kaikissa kansallisuustoiveissa ja pyrinnöissä, en halua vastedes 
olla minään esteenä sille, joka Seuralle tahtoo pitää suomen-
kielisiä esitelmiä, vaan saan täten kunnioittaen ilmoittaa eroavani 
Suomen Historiallisesta Seurasta ja samalla pyytää, että Seura 
suvaitsisi valita uuden rahavarainhoitajan sijalleni.» Kirjelmää, 
jonka konseptin Bomansson on tallettanut valtionarkiston Bio- 
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graphica-kokoelmaan, ei virallisesti ensinkään esitetty Seuralle 
eikä Bomanssonia katsottu Seurasta eronneeksi. Itse hän tosin 
ei enää tämän jälkeen käynyt Seuran kokouksissa, mutta kym-
mentä vuotta myöhemmin hän toisen kautta esitti Seuralle pari 
tutkimusta, joista toinen painettiin Seuran toimesta (pöytäk. 
21/2 ja 18/12 1885); sitäpaitsi hän jo 1878 julkaisi Hist. Ark. 
Vl:ssa laajennettuna tutkimuksensa »Collegium Raumense», jonka 
hän oli lyhyesti esittänyt jo 1873 Hist. Osakunnalle. Paitsi erästä 
toista Seuran vanhimmista jäsenistä, joka niinikään on ilmoitta-
nut suomen kielen ymmärtämättömyyden takia pysyneensä 
poissa sen kokouksista ja toiminnasta, ei tiettävästi ketään muuta 
jäsentä ole suomen, enempää kuin ruotsinkaan kielen taitamatto-
muus estänyt kokouksissa käymästä. 

Seuran virkailijoista ja heidän tehtävistään säädettiin 
sääntöjen 4:nnessä ja 5:nnessä pykälässä. Asioita johti lähinnä 
esimies, joka valittiin vuodeksi kerrallaan ja jota ei saatu valita 
kahta kertaa peräkkäin; erityisesti mainittiin hänen tehtäväkseen 
kokousten keskustelujen johtaminen ja kaikkien Seuran nimessä 
lähetettävien kirjelmien allekirjoittaminen. Kun varaesimiestä 
ei ollut, täytyi esteen sattuessa esimiehelle valita joku saapuvilla 
olevista jäsenistä puhetta johtamaan; samoin tietysti oli menetel-
tävä tarpeen tullen sihteeriin nähden. Jouluk. 1902 kuitenkin 
päätettiin, että vastaisuudessa esimiehen ollessa estettynä aina 
edellisen vuoden esimiestä oli pidettävä Seuran vara-esimiehenä. 

Sihteeri n, joka niinikään valittiin vuodeksi, mutta joka 
voitiin valita uudestaan, tuli pitää pöytäkirjaa kokouksissa, huo-
lehtia tehtyjen päätösten toimeenpanosta ja valvoa sekä pöytä-
kirjain että Seuran toimittaman »todistus-kappalekokoileman» 
painattamista. Tärkeään ja vähitellen yhä runsastöisempään sih-
teerin toimeen nähden oli varsin luonnollinen se sääntöjen mää-
räys, että sihteerille voitiin — mutta myös ainoastaan hänelle 
— suorittaa palkkio, joka oli vuosikokouksessa määrättävä. Kesti 
kuitenkin kauan, ennenkuin raha-asiat sallivat palkkion myöntä-
mistä. Aluksi se töiden suhteellisen vähyyden vuoksi tietysti ei 
ollut yhtä tarpeellistakaan kuin myöhemmin; kuitenkin jo 1876 
Aspelin, kun hänet oli valittu sihteeriksi, kirjeellisesti ilmoitti, 
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ettei hän voinut vastaanottaa »tätä palkatonta virkaa». Vasta 
syksyllä 1889 tapahtui asiassa muutos. Silloisen esimiehen Yrjö-
Koskisen esityksestä päätettiin sihteerille maksaa palkkioksi ja 
Seuran puolesta koituvien kulunkien korvaukseksi 250 mk vuo-
dessa, mikä päätös seuraavissa vuosikokouksissa uudistettiin, 
kunnes palkkio- ja käyttövarat v:sta 1892 lähtien korotettiin 
300 markkaan. Paitsi pöytäkirjanpito- ja painatustehtäviä oli 
sihteerin hoidettavana myös Seuran toimitusten jakaminen kirja-
kauppoihin. Tiesi siis tuntuvaa työn vähennystä Seuran syksyllä 
1895 (5/11) tekemä päätös, jolla tämä tehtävä jätettiin Kustan-
nusosakeyhtiö Otavalle. Siitä huolimatta katsottiin kohtuulliseksi 
pysyttää sihteerin palkkio entisellään, myönnettiinpä hänelle 
vuosikokouksessa 1909 »eri palkkio julkaisujen painoon toimitta-
misesta. sitä myöten, kuin se hänelle työtä tuottaa»; seuraavana 
vuonna tämä korvaus määrättiin tarkemmin 10 markaksi arkilta, 
paitsi niiltä arkeilta, joiden oikaisuvedokset kirjoittajat itse 
osaksi lukivat ja joista sihteeri oli saapa vain 5 mk. V:n 1912 
vuosikokouksessa sihteeri sai hoitoonsa myös arkiston, jota siihen 
asti oli hoitanut rahavarainhoitaja, ja v. 1916 vihdoin sihteerin 
palkkio korotettiin 500 markaksi Kun Seura vuotta myöhem-
min sai kokonaan uudet säännöt, muuttuivat sihteerin sekä tehtä-
vät että palkkio huomattavasti. 

R ahavarainhoitaj an tehtävänä oli sääntöjen mu-
kaan kantaa saatavat ja suorittaa maksut sekä »pitää huolta 
Seuran kirjoista, kartoista ja semmoisista käsikirjoituksista, jotka 
eivät ole heti painettaviksi aiotut». Hänetkin valittiin vuodeksi 
kerrallaan, ja oli uudelleenvalitseminen sallittua ja myös käytän-
nössä tavallista. Aluksi oli rahavarainhoitajan toimi sangen vähä-
pätöinen, erityisesti mitä hänen päätehtäväänsä, rahavarain hoi-
tamiseen tuli, kuten havaitaan siitä, että Seuralla ensimäisenä 
toiniivuotenaan ei ollut muita tuloja kuin kamarineuvos Rabben 
perustamispäätöksen lunastamiseen lahjoittamat 20 mk 8 penniä 
sekä sääntöjen painattamiskulujen maksamiseen jäsenten kesken 
kerätyt 160 mk (Rabbe 100 mk, Elmgren 20, Yrjö Koskinen 20 
ja Bomansson 25). Kassasäästö tilivuoden lopussa oli 84 mk. 
Vuosien vieriessä työ lisääntymistään lisääntyi, mutta sensijaan, 
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kuten näimme, siirrettiin 1912 arkiston hoito sihteerille. Vuosi-
kokouksessa oli rahavarainhoitajan tehtävä »selvitys kassan ja 
kirjaston (ynnä arkiston) tilasta». Tilien tarkastuksesta ei sään-
nöissä ollut mitään määräystä, mutta ainakin v. 1877 annettiin 
se erään jäljestäpäin valitun tarkastajan tehtäväksi, ja v:sta 1892 
lähtien alettiin noudattaa sitä tapaa, että eroava esimies ja sih-
teeri tarkastivat vuosikokoukselle esitetyt tilit, minkä • jälkeen 
seuraava kokous heidän lausuntonsa nojalla myönsi tilinpäästön; 
toisinaan otti tarkastamiseen osaa myös uusi esimies, toisinaan 
taas joku erikoisesti siihen tehtävään — kai sattuneesta syystä — 
valittu Seuran jäsen (pöytäk. 8/12 1898 ja 4/12 1900). V:n 1917 
säännöissä tämäkin tehtävä järjestettiin asianmukaiselle kannalle. 

Virkailijoista puhuttaessa sopii mainita myös Seuran v a h t i-
m e s t a r i. Tässä toimessa oli alusta lähtien pitkät ajat K. Björn, 
joka Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran vahtimestarina oli pal-
vellut myös Historiallista Osakuntaa. Kun hän kaikki nämä ajat 
oli suorittanut työnsä ilman mitään korvausta, päätettiin vuosi-
kokouksessa 1878 maksaa hänelle palkkioksi kuluneelta ajalta 
100 markkaa sekä antaa esimiehen ja sihteerin tehtäväksi sopia 
hänen kanssaan, mistä palkkiosta hän edelleen hoitaisi tämän toi-
men. Toimivuodesta 1879-80 lähtien hän sitten sai 40 markan 
palkkion v:een 1883, josta lukien palkkio hänen pyynnöstään 
korotettiin (18/12 1884) 80 markkaan. Ainakin vuoteen 1894 
Björn vielä mainitaan tässä toimessa. Siihen aikaan, syksyllä 
1900, jolloin Seura siirtyi Tieteellisten seurain uuteen yhteiseen 
taloon, oli vahtimestarina Kivi; kun Historiallisen Seurankin 
vahtimestarin tehtävät suurelta osalta joutuivat talon vahtimesta-
rin hoidettaviksi, maksettiin nähtävästi sen vuoksi toimivuodesta 
1901-02 lähtien vahtimestarille jälleen vain 40 mk. Saman pal-
kan sai aluksi vahtimestari (nyk. myös Tiet. seurain varasto-
mestari) J. H. Wilhelmsson, joka on kohta neljänneksen vuosi-
sataa ollut tässä Seuran juoksevien asiain säännölliselle hoidolle 
tärkeässä toimessa. Nykyisin on Seuran vahtimestarin palkkio 
400 mk, jotapaitsi julkaisujen jakelusta maksetaan erityinen pieni 
korvaus. 

Seuran v u o s i j u h 1 a s t a määräsi sääntöjen 6:s pykälä, 
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että se oli vietettävä Henrik Gabriel Porthanin syntymäpäivänä. 
marrask. 9:nä, ja oli (eroavan) esimiehen silloin pidettävä »puhe 
jostakin historiallisesta aineesta, sopivimmasti jonkun etevän 
Suomalaisen miehen elämäkerrasta», sihteerin luettava vuosi-
kertomus ja kassanhoitajan esitettävä tilinsä, minkä jälkeen oli 
seuraavaksi vuodeksi valittava seuran virkailijat suljetuin lipuin. 
Seura tahtoi siis vuosijuhlansa ja samalla koko työnsä liittää 
»Suomen historiantutkimuksen isän» muistoon, näin jatkaen His-
toriallisen Osakunnan aikuisia traditsioneja, jolloin yhdessä pää-
seuran kanssa pidettiin vuosikokoukset Porthanin kuolinpäivänä. 
Ajatus, että vuosijuhla-esitelmän aiheeksi parhaiten soveltui jon-
kun etevän Suomen miehen elämäkerta, oli erityisesti luonnolli-
nen noina aikoina, joille oli tyypillistä käsitys kiitollisuuden-
velasta kansan suuria edustajia kohtaan, »suuren ja mieluisan 
velvollisuuden» täyttämisestä, kun »jaloluontoisen kansakunnan 
muisto etsii niitä miehiä, jotka muinoin rauhan tai sodan aikoina 
ovat taistelleet sen menestyksen ja kunnian puolesta, ja kun het-
ken vaihtelevien surujen ja ilöjen aiheuttamat huudot eivät saa 
sitä vaientamaan ääntä, joka kehoittaa sitä kiitollisena notkista-
maan polvensa sankariensa hautojen ääressä» (Cygnetuksen sanat; 
vrt. Forsman, Fredrik Cygna3us I, sivv. 103-104). Varsin monet 
kerrat noudatettiinkin sääntöjen lausumaa toivomusta. Useasti 
valittiin esitettäväksi jonkun manalle menneen jäsenen elämä-
kerta, ja eräät näistä antavat huomattavia lisiä Seurassa toimi-
neiden historiantutkijoidemme elämäntyön kuvaukseen. Muuten 
lausuttiin jäsen-vainajista muistosanat Seuran kokouksissa tai 
omistettiin heidän muistolleen tunnustuksen ja kiitollisuuden 
sanoja vuosikertomuksissa, jotapaitsi Seura on hautajaistilai-
suuksissa ilmituonut kaipauksen ja kunnioituksen tunteensa. 
Vuosikertomukset, nuo sihteerien laatimat katsaukset sisälsivät 
yleensä, paitsi selostusta toimivuoden kuluessa tehdyistä aloitteis-
ta, tietoja eri valiokuntien toiminnasta, kokouksien lukumäärästä 
ja siihen vaikuttaneista yleisistä olosuhteista sekä kokouksissa 
pidetyistä esitelmistä ja esitetyistä tieteellisistä tiedonannoista, 
julkaisutoiminnasta j.n.e., minkä lisäksi eräät sihteerit myöhem-
pinä aikoina ovat tehneet selkoa myös Seuran ulkopuolella esiinty- 
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neistä merkittävistä tapauksista ja saavutuksista historiantutki-
muksen alalla. Seuran edeltäjän, Historiallisen Osakunnan muis-
tolle omisti vuosikokouksessa 1914 silloinen sihteeri V. Voionmaa 
suurimman osan tavallista laajempaa vuosikertomustansa, koska 
menneenä toimintavuonna oli tullut kuluneeksi 50 vuotta Osa-
kunnan perustamisesta. Kun Historiallisen Seuran oma toiminta 
oli kestänyt neljäkymmentä vuotta, pidettiin, kuten mainittu, 
erityinen juhlakokous maalisk. 26 p:nä 1915, jolloin m.m. luettiin 
saman sihteerin kirjoittama lyhyt katsaus Seuran siihenastiseen 
toimintaan. Seuran 25-vuotismuistoa (1900) ei sitävastoin kat-
sottu silloisissa tukalissa oloissa olevan syytä erikoisesti viettää; 
sihteeri vain muutamilla vuosikertomuksen riveillä muistutti 
liin päivän merkitystä ja totesi, että Seuran »toiminta ja julkaisut 
täyttävät huomattavan sijan isänmaallisessa tutkimustyössä 
viime vuosisadan-neljänneksen kuluessa». 

Edellä on jo useankin kerran ollut aihetta viitata siihen tär-
keään muutokseen Seuran luonteessa ja järjestysmuodossa, mikä 
tapahtui 1917. Muutos oli osaksi pitkäaikaisen kehityksen tulos, 
osaksi seurausta silloisista yleisistä olosuhteista. 

Olemme jo aikaisemmin nähneet, että Seura v. 1915 alkoi 
toimeenpanna esitelmätilaisuuksia, jotka olivat tarkoitetut suu-
remmallekin yleisölle kuin vain Seuran jäsenille ja niille verraten 
harvalukuisille muille, jotka sen kokouksissa kävivät. Ensimäi-
nen tämänlaatuisen suurempi kokous oli Seuran 40-vuotisjuhla, 
josta äsken on ollut puhe. Samantapaisia merkkipäivien aiheutta-
mia julkisia esitelmätilaisuuksia päätettiin 1916 (17/1) pitää 
kaksi: Helsingin maapäivien 300-vuotismuiston johdosta sekä 
sen julistuksen 100-vuotismuistoksi, jolla hallituskonseljin nimi 
muutettiin senaatiksi ja uudistettiin »ikuisiksi ajoiksi» lupaus 
pitää Suomen oikeudet pyhinä. Edelliseen tuli yleisöä »enemmän 
kuin kokoussaliin mahtui»; viimemainitun sitävastoin esti poliisi 
»nykyhetken arkaluontoisten valtiollisten olojen» tähden ja koska 
ensinmainitun kokouksen luonne muka oli ollut poliittisesti vaa-
rallinen (pöytäk. 22/1 ja 28/2 1916); elettiin silloin Seynin mahti- 
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aikoja. \ älkävuosien 1867-68 muistolle omistettavaksi aiottu 
esitelmäkokous keväällä 1917 oli sairaustapauksen johdosta 
peruutettava, jotavastoin seuraavana syksynä pidettiin saman-
laatuinen kokous v:n 1617 kauppasäännön muistoksi (pöytäk. 29/1, 
26/2, 26/3, 30/4, 21/5, 12/10 1917). Kaikkien näiden esitelmä-
tilaisuuksien päätarkoituksena oli suuren yleisön tutustuttami-
nen yleistajuisilla esitelmillä kotimaisen historiantutkimuksen 
tuloksiin. Mutta samalla Seura osaksi juuri tällä tavalla myös 
pyrki vetämään puoleensa yleisön huomiota, jota se tarvitsi 
uusien laajojen suunnitelmiensa toteuttamiseksi. 

AloitteenSeuran ja sen toiminnan uudelleen-
j ä r j e s t ä m i s e k s i teki vuosikokouksessa 1916 eroava esi-
mies U. L. Lehtonen lukemalla esityksen, joka perustui muuta-
mien jäsenten kesken pidettyihin yksityisiin neuvotteluihin ja 
jossa esimies Seuran siihenastisista työtuloksista lausui seuraavat, 
epäilemättä melkoisessa määrin liiaksi vähäksyvät, mutta joka 
tapauksessa eräisiin puutteisiin nähden paikkansapitävät sanat: 

»Jälkeen v:n 1875, jolloin Suomen Historiallinen Seura perus-
tettiin nykyiseen muotoonsa, on sen toiminta jatkunut tasaisesti 
enimmäkseen niiden vaatimattomien rajojen sisällä, joihin silloiset 
olot sen määräsivät. Yleensä se on supistunut kokousten pitämi-
seen lukuvuosien aikana kerran kuukaudessa Seuran jäsenten 
ahtaassa piirissä sekä tutkimuksia ja asiakirjoja sisältävien Seu-
ran toimitusten julkaisemiseen nidoksittain keskimäärin kerran 
vuodessa; jo harvemmin on tapahtunut, että Seura tämän lisäksi 
on ryhtynyt alotteihin eräissä yleisemmissä asioissa, joiden huol-
tamisen on katsottu voivan kuulua Seuran tehtäviin. Tulokset 
tästäkin vaatimattomasta työnteosta saattavat olla ilahduttavia, 
ja joka tapauksessa ne ovat säilyttäneet Suomen Historialliselle 
Seuralle edelleen aseman ja velvollisuuden edustaa monien mui-
den tieteellisten seurojen joukossa varsinaisemmin Suomen histo-
riantutkimusta. Mutta nämä tulokset eivät kuitenkaan osoita, 
että Seuran työssä olisi noiden 40 vuoden aikana tapahtunut 
sanottavaa voimaperäistä kehitystä, eivätkä ne missään tapauk-
sessa ole jaksaneet pysyttää Suomen Historiallisen Seuran vaiku-
tusta sisään ja ulospäin sen suurenmoisen nousun rinnalla, mikä 
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mainittuna sen toimikautena on nähtävänä useimmilla muilla 
Suomen henkisen ja aineellisen viljelyksen aloilla. Ei tosin käy 
sanominen, ettei myös Suomen historiantutkimus olisi tämän 
yleisen edistymisen ohella vilkastunut. Onhan päinvastoin meillä 
historiallinen kirjallisuus kasvanut ja aloiltaan laajentunut monin 
verroin, ja onhan yleisönkin mielenkiinto sitä kohtaan niin lisään-
tynyt, että suuriinkin ponnistuksiin jo voi käydä tutkimus sen 
turvissa. Mutta sittenkin niin on laita, se on tunnustettava, että 
Suomen Historiallisen Seuran omiin ansioihin nämä ilmiöt eivät 
suoranaisesti kuulu, että ne eivät siltä ole saaneet ohjauksekseen 
asianomaista johtoa eivätkä liioin vielä kohottaneet itse tätä 
seuraa sille korkeammalle, entistä paljon voimakkaamman ja 
laajasuuntaisemman toiminnan kannalle, jolle nykyinen yleinen 
kehityskantamme jo on näyttänyt voivan tarjota monessa koh-
den kyllin riittäviä edellytyksiä. Tärkein, minkä Suomen histo-
riantutkimus edistyäkseen tällä hetkellä tarvitsee, onkin mieles-
täni varman johdon luominen tehtävää työtä järjestämään 
ja sen suuntia viittomaan.» Esityksen tekijä huomautti tällaista 
johtoa tarvittavan m.m. eräiden tärkeiden keräS s- ja tutkimus-
tehtävien järjestelmälliseen suorittamiseen, asiakirjajulkaisujen 
ja historiatieteellisten käsi- ja hakukirjojen aikaansaamiseen y.m:s. 

»Se keskeinen asema ja johtava toiminta — sanottiin esityk-
sessä edelleen —, jota kaikkien noiden puutteiden poistaminen 
vaatii, kuuluu lähinnä ja luonnollisimmin Suomen Historialliselle 
Seuralle. Vielä nyt se on se ainoa tieteellinen seura maassamme, 
joka ohjelmaansa kokoo Suomen varsinaisen historian kaikki alat. 
Vielä nyt se itse pyrkii olemaan maassamme historiallisen tutki-
muksen keskusahjona. Mutta liian paljon on sen työ sulkeutunut 
tähän asti ahtaaseen piiriin.» Kehottaen Seuraa ottamaan harkit-
tavakseen, miten toiminnan ahtaus poistettaisiin valmistamalla 
tilaa virkeämmälle, laajemmat alat käsittävälle, johtavalle työlle 
esityksentekijä erikoisesti viittasi siihen merkitykseen, mikä tässä 
suhteessa oli — hyvien voimien lisäksi — runsailla rahavaroilla; 
hän arveli Historiallisen Seuran olevan ehkä köyhimmän Suomen 
tieteellisten seurojen lukuisassa joukossa. 

Vuosikertomuksessa taas silloinen sihteeri V. Voionmaa m.m. 
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huomautti tieteellisen toiminnan käytännöllisestä puolesta, kat-
soen, että Seura ei ollut saattanut siinä määrin kuin se olisi halun-
nut toiminnassaan noudattaa sen totuuden asettamia vaatimuk-
sia, että »historialla on kansan jokapäiväisessä, valtiollisessa, 
yhteiskunnallisessa, henkisessä elämässä äärettömän tärkeä teh-
tävä isänmaallisen hengen, yhteyden ja yhtenäisyyden alituisena 

iläpitäjänä ja ohjaajana.» 
Seuraavassa, marrask. 27 p:nä' pidetyssä kokouksessa otettiin 

käsiteltäväksi prof. Lehtosen ehdotus Seuran toiminnan vilkastut-
tamiseksi, tarkemman järjestelmällisyyden luomiseksi siihen ja 
varain hankkimiseksi sitä varten. Keskustelun pohjaksi olivat 
herrat Lehtonen ja Voionmaa laatineet yksityiskohtaisen »luon-
noksen Suomen Historiallisen Seuran työohjelmaksi» (julkaistiin 
myös pöytäkirjan ylipainoksena nimellä »Suomen historiantutki-
mus nykyhetkellä. Huomautuksia ja ehdotuksia»). Asiata harkit-
taessa havaittiin pian tärkeimmäksi alkutehtäväksi rahavarain 
hankkiminenseu an aineellisen tilan vahvistami-
s e k s i; sitä ennen ei voitu käydä käsiksi »mihinkään laajoihin 
ohjeimallisiin työsuorituksiin». Onneksi ajankohta olikin tässä 
suhteessa suotuisa: sotavuosien seurauksena oli maassa runsaasti 
rahaa ja — niinkuin vuosikertomuksessaan v. 1917 sihteeri 
(samalla näiden laajojen toimenpiteiden suunnittelija ja johtaja) 
prof. Lehtonen lausui — useat tuosta edusta osallisiksi päässeet 
yksityiset kansalaiset olivat alkaneet huomattavin summia tehdä 
lahjoituksia kannattaakseen niillä etupäässä yleisisänmaallista, 
tiedettä tai valistusta edistävää työtä. Niinpä siis samassa ko-
kouksessa, jossa uuden ohjelman ehdotus oli käsiteltävänä, Seura 
asetti rahavarainsa lisäämistä varten. valiokunnan, joka sai val-
lan kääntyä Seuran nimessä yleisön puoleen, esittää tälle Seuran 
pyrkimyksiä ja tarpeita ja yleensä ryhtyä niihin käytännöllisiin 
järjestelyihin, joihin asian enempi hoitaminen saattoi antaa 
aihetta. Valiokuntaan, jota sittemmin ruvettiin nimittämään 
raha-asiain valiokunnaksi ja jonka menojen peittämiseksi Seura 
myöskin osoitti tarpeellisia varoja, asetettiin kolme jäsentä: 
U. L. Lehtonen, K. Grotenfelt ja V. Voionmaa. 

Heti tämä valiokunta ryhtyikin toimeensa. Ensimäiseksi 
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tehtäväkseen se — seuraamme edelleen mainitun vuosikertomuk-
sen esitystä asiain kurusta - asetti pienen kirjasen laatimisen, 
jossa valistuneille kansalaisille oli annettava lyhyt esitys Seuran 
silloisesta asemasta. Se valmistui jo joulukuun 1916 alkupuolella 
erikseen suomen- ja ruotsinkielisenä nimillä »Suomen historian 
tutkimus ja Suomen Historiallinen Seura», »Den finska historie-
forskningen och Finska Historiska Samfundet». Sisältöä osoitta-
vat luvut: Historian tuntemisen yleinen merkitys, Suomen His-
toriallinen Seura, Suomen Historiallisen Seuran nykyiset velvolli-
suudet, Seuran uusi työohjelma ja ohjelman toteuttaminen. 
Samanaikuisesti pidettiin huolta myös lyhyen kehotuskirjelmän 
laatimisesta »Isänmaan historian ystäville» samoin suomeksi ja 
ruotsiksi. Sen allekirjoitti jouluk. 4 p:nä 24 yleisesti tunnettua 
kansalaista osaksi Seuran jäsenistöstä, osaksi sen ulkopuolelta, ja 
siinä hekin puolestansa kiinnittivät huomiota Seuran tarpeisiin. 
Näitä molempia painotuotteita sitten alettiin jakaa yksityisesti 
eri kaupunkeihin ynnä niiden kautta vähän maaseudullekin, 
tehdä matkoja persoonallista selittelyä varten kautta Suomen, 
asettaa paikallisia valiokuntia ja levittää myös painetuita eri-
sisältöisiä lahjakirjoja niiden henkilöitten täytettäviksi, jotka Suo-
men Historiallisen Seuran asemasta tiedon saatuaan tahtoisivat 
sitä tukea uhrauksillaan. Tällaisia matkoja tekivät Seuran jäse-
nistä U. L. Lehtonen, A. G. Fontell, K. Grotenfelt, G. Suolahti 
ja V. Voionmaa; muutamat toiset jäsenet vaikuttivat muulla 
tavoin mieskohtaisesti asian hyväksi; mutta paljon lukuisampia 
olivat ne kansalaiset eri osissa Suomea, jotka vaivojansa säästä-
mättä antoivat runsaasti lisäapua, milloin muodostamalla pai-
kallisia valiokuntia, milloin valmistamalla kokouksia, milloin 
suoranaisesti puhuttelemalla eri henkilöitä ja keräämällä lahjoja. 

Ja aivan pian Seura sitten saikin kokea runsaita tuloksia 
tästä toiminnasta, nähdä ettei se suinkaan ollut turhaan uskalta-
nut tehdä julkiseksi asiaansa. Heti ensimäisessä Seuran kokouk-
sessa v:n 1917 tammikuussa voitiin ilmoittaa Seuralle useita 
lahjoituksia, niiden joukossa summia, joiden määrät nousivat 
kymmeniintuhansiin. Seuraavissa kokouksissa tällaisia ilmoituk-
sia jatkui. Iloinen hämmästys valtasi Seuran jäsenet, lämmin 
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liikutus ne, jotka ►nieskohtaisesti sattuivat tulemaan tekemisiin 
itse lahjoittajien kanssa. Tuloksena oli, että Seura .jo vuosi-
kokoukseen 1917 mennessä oli saanut ottaa vastaan kokonaista 
315 lahjoitusta, joiden summa oli nouseva, kun kaikki sitoumuk-
set oli lopullisesti suoritettu, 414,300 mk:aan. Kun tähän tuli 
lisää vielä 5,000 mk., minkä määrän senaatti nyt ensi kerran oli 
päättänyt suoda Seuralle vuotuiseksi valtionavuksi, oli Seura siis 
vihdoin saatettu taloutensa puolesta sellaiseen asemaan, joka jo 
todella teki vakavan tieteellisen työn mahdolliseksi laajassakin 
mitassa ja siten antoi kokonaan uuden pohjan Seuran vastaiselle 
työlle. 

Se loistava tulos, joka oli tullut ponnistuksista Seuran talou-
dellisen aseman vakaannuttamiseksi ja joka näytti takaavan 
mahdollisuuden entistä paljon voimaperäisempään työskentelyyn, 
saattoi välittömästi esiin kysymyksen, miten työ oli järjestettävä, 
ja ennen kaikkea, miten työvoimia oli vahvistettava. Tätä kysy-
mystä Harkiten raha-asiain valiokunta tuli siihen päätökseen, 
että oli ehdotettava Seuran sääntöjen muuttamista siihen suun-
taan, »että kansalaisilla olisi tilaisuus liittyä Seuraan joko vuosi-
tai vakinaisina jäseninä, kuitenkin niin, että Seuran varsinaisena 
keskuksena entiseen tapaan olisi varsinaisten tieteenharjoittajain 
muodostama joukko» (pöytäk. 29/1 1917). Ehdotuksen huomioon 
ottaen Seura (26/2) valitsi sitä tarkemmin valmistamaan erityi- 
sen valiokunnan, jonka jäseniksi tulivat esimies K. 0. Linde'lvist, 
J. R. Danielson-Kalmari, U. L. Lehtonen, E. G. Palmen ja sih- 
teeri V. Voionmaa. Valiokunnan työn tulokset, ehdotus kokonaan 
uudistetuiksi säännöiksi, esitettiin lokak. 29 p:nä 1917, jolloin 
tehtiin joukko sekä tyylillisiä että muitakin muutosehdotnksia, 
m.m. mitä tuli Seuran eri jäsenryhmiin, virkailijain palkkioiden 
määräämiseen, tilintekoon ja julkaisujen jakoon. Lopullinen 
käsittely tapahtui marrask. 1 p:nä pidetyssä ylimääräisessä ko-
kouksessa, jonka jälkeen uudet säännöt hyväksyttiin vuosi-
kokouksessa ja julistettiin heti astuneiksi voimaan. 

UusiensääntöjenmukaanonSeuran tarkoituksena 
»valaista Suomen kansan historiallista kehitystä, toimittamalla 
tutkimuksia Suomen historiassa ynnä siihen kuuluvissa aputie- 
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teissii, painattamalla historiallisia todistuskappaleita sekä varain 
salliessa antamalla apurahoja, tekijäpalkkioita ja palkintoja tie- 
teellisen historiantutkimuksen suorittajille». 

Tärkeimpiä periaatteellisia muutoksia oli se, mikä koski Seu-
ran jäsenistö ä, jota silmälläpitäen sääntöjen uudistamis-
kysymys oli herätetty. Tästä säädettiin 2:sessa sekä 3:nnessa 
ja 4:nnessä pykälässä: 

Seuran jäsenet jakautuvat tutkijajäseniin ja kannattaja-
jäseniin. 

Tutkija jäsenikseen Seura kutsuu niitä Suomen kansalaisia, 
jotka julkaisemillaan teoksilla ovat osoittaneet kykenevänsä tut-
kimaan Suomen historiaa. Vaali suoritetaan suljetuilla lipuilla, 
senjälkeen kuin kaksi tutkijajäsentä on tehnyt valitsemisesta 
kirjallisen ehdotuksen Ainoastaan tutkijajäsenet päättävät Seu-
ran tieteellisissä asioissa ja sääntöjen muutoksista ja määräävät 
Seuran menoista. 

Kannattajajliseniksi Seura kutsuu niitä henkilöitä, jotka 
suorittavat jäsenmaksunaan joko 300 Suomen markkaa kerta 
kaikkiaan tai 20 Suomen markkaa vuosittain. Edelliset ovat 
Seuran rakinaisia• jäseniä, jälkimäiset vuosijäseniä. Jäsenmaksut 
voidaan muuttaa Seuran vuosikokouksessa 5 vuoden kuluttua 
niiden määräämisestä, ja koskee muutos vain sittemmin hyväksyt-
täviä Seuran jäseniä. 

Vuosijäsen muuttuu vakinaiseksi suoritettuaan vuosimaksuja 
15 vuotta tai kerta kaikkiaan vastaavan summan, jo suoritetut 
vuosimaksut poislukien. 

Kirjeenvaihtojäsenikseen Seura voi valita ulkomaisia tutki-
joita, jotka tieteellisellä toiminnallaan ovat edistäneet Seuran 
pyrkimyksiä. 

Kwnniajäsenikseen Seura kutsuu niitä henkilöitä, jotka eri-
koisella tavalla ovat auttaneet Seuraa sen toiminnassa. 

Vaalit suoritetaan samalla tavoin kuin valittaessa Seuraan 
tutkijajäseniä. 

Asiarniehikseen Seura ottaa eri paikoilta Suomea jäseniään 
tai historiatieteellisen sivistyksen saaneita kansalaisia edusta-
maan Seuraa kukin paikka•ktumalla-an ja suorittamaan toimia, 
joita Seura heille uskoo. 
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Käytännössä tämä uusi kokoonpano-muoto ei kuitenkaan ole 

tiennyt sanottavaa muutosta Seuran toimintaan. Tosin voitiin, 

ktm jäsenten lukumäärä ei enää ollut rajoitettu, valita uusia tut-

kijajäseniä jo ensimäisenä toimivuonna kokonaista 1.0, ja kannat-
tajajäseniä ja vuosijäseniä sekä asiamiehii liittyi Seuraan samana 

aikana 173.. Tutkijajäsenten (näihin luettuna myös kunniajäse-

net) kokonaismäärä vasta 1918 lähtien on vuosikertomusten mu-
kaan ollut: 34 v. 1918, 31 v. 1919, 32 v. 1920, 33 v. 1921, 35 

v. 1922, 34 v. 1923 ja 33 v. 1924 sekä 31 lokakuussa 1925. Mutta 
ensinnäkin eräät valituista tutkijajäsenistä olivat sellaisia, jotka 

joko eivät ensinkään tai vain hyvin vähässä määrin ovat ottaneet 

osaa Seuran toimintaan. Ja toiseksi juuri näihin.aikoihin sattuneet 

suuret mullistukset oloissa veivät monen vanhankin.jäsenen ajan 
ja huomion pois Seuran asioista. Mitä erityisesti kokouksiin 

tulee, ei niissä ole havaittavissa mainittavampaa-muutosta enti-_ 

seen nähden. liinhy-vin koköusten osanottajat kuin työn suo-

rittajat ovat edelleen olleet etupäässä Seuran varsinaisia, s.o. 

tntkijajäseniä, muut jäsenet ovat varsin heikosti olleet edustet-

tuina. Sensijaan on tässä yhteydessä mielihyvällä merkittävä-

eräiden asiamiesten harras työ Seuran hyväksi. Yleensäkin on 
tietysti uudesta järjestyksestä ollut se hyöty, että Seura ainakin 
jossakin määrin on joutunut saamaan huomiota osakseen laajem-

missa piireissä kuin ennen; merkityksensä on tietenkin myös. 

ollut jäsenniaksuilla. Kirjeenvaihtojäseniii ei Seuraan ole valittu, 

mutta kunniajäsenikseen kutsumalla, se on saattanut antaa tun-

nustuksensa erikoisen huomattavasta työstä seuran tarkoitus-. 

perien hyväksi. 
Seuran työtapaan nähden tärkein merkitys on v i r k a i l 

joita  a ja heidän tehtäviänsä säännöstelevillä määräyksillä. Vir- 

kailijat jaetaan kahteen ryhmään: tieteellisiin (esimies, vara-

esimies, sihteeri ja kokoelmienhoitaja) ja taloudellisiin (raha-
varainhoitaja ja taloudellinen neuvottelija), joista viimemainit-

tujen vaalissa ovat sekä vaalikelpoisia että .vaalioikeutettuja 

myös vakinaiset kannattajajäsenet; tähänasti ei kannattaja-

jäsenten ryhmästä kuitenkaan ole valittu virkailijoita. Esimies, 

joksi säännöllisesti siirtyy edellisen vuoden varaesimies, johtaa 
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puhetta Seuran ynnä sen johtokunnan kokouksissa, edixstaa 
Seuraa ulospäin ja pitää vuosijuhlassa toimesta erotessaan juhla-
esitelmän »Suomen historiaan kuuluvasta aineesta»; toivomus, 
että esitelmän aiheeksi valittaisiin jonkun etevän Suomen mie- 
hen elämäkerta, on siis säännöistä poistettu. Sihteerin tehtävät 
lisääntyivät ja laajentuivat melkoisesti. Sihteeri on näet erään-
lainen »toimeenpaneva johtaja»: hän kutsuu esimiehen puolesta 
kokoon Seuran ynnä sen johtokunnan kokoukset, vastaa niiden 
pöytäkirjoista, valvoo tehtyjen päätösten toimeenpanoa, varmen-
taa nimellään Seuran kirjelmät ja maksettavat laskut, hoitaa 
Seuran painatukset ynnä julkaisuvaraston, pitää luetteloa Seu-
ran jäsenistä ja antaa vuosikertomuksen Seuran toiminnasta. 
Kun sihteerin vielä on johtokunnan ja Seuran koktiuksiin val-
mistettava asiat ja hoidettava kaikkinainen kirjeenvaihto, on 

hänelle ollut myös lisättävä palkkiota. Siksi määrättiin 1917 
tuhat kahdeksansataa markkaa sekä sitäpaitsi korjausluvun tar-
kastuksesta kymmenen markkaa 8-taitteiselta painoarkilta. Raha-
arvon alenemisen vuoksi palkkiota on sittemmin hiukan koro-
tettu.- niin että se nykyään on 3,000 mk ynnä korjausluvusta 
20 ink arkilta, minkä lisäksi erikoista huolta vaativista painatus-
töistä maksetaan jonkun verran enemuiän. Palkkiota nauttii 
sääntöjen mukaan myös rahavarainhoitaja, jonka tehtävänä on 
säilyttää ja sijoittaa Seuran varat, kantaa saatavat, maksaa 
menot ja esittää vuosikokoukselle vuositilit ja tiliasema. Oltuaan 
v:sta 1917 kuusisataa markkaa palkkio 1919 korotettiin 1,000 

markaksi ja seuraavana vuonna 1,500:ksi. Nykyisin palkkio jäl-
leen on vain 1,000 mk, senjälkeen kuin v. 1923 rahavarain varsi-
nainen hoito siirrettiin Kansallis-Osake-Pankin notariaattiosas-
tolle ja rahavarainhoitajan työtaakka siten tuntuvasti helpottui. 
Vähitellen karttuvan on ollut kokoelmienhoitajan työ, minkä-
vuoksi hänellekin nyttemmin suoritetaan muutaman sadan mar-
kan palkkio; hänen tehtävänsä on pitää huolta Seuraa kirjastosta, 
arkistosta ja muista tieteellisistä kokoelmista. Sääntöjen mukaan 
saattavat molemmat viimemainitut virkailijat suorittaa osan 
töistään henkilöiden avulla, jotka Seura hyväksyy. Taloudelli- 
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nen neuvottelija avustaa, niinkuin nimityksestä ilmenee, raha-
varainhoitajaa neuvoillaan. 

Luonteeltaan ja tehtäviltään täydellinen uutuus Seurassa on 
sen j o h t o k u n t a, jonka muodostavat kaikki edellämainitut 
virkailijat, minkä lisäksi Seura voi siihen vuodeksi kerrallaan 
valita lisäjäseniä; sellaisien valitsemiseen ei kuitenkaan tähänasti 
ole katsottu olevan aihetta. Johtokunta, joka on päätösvaltainen 
kolmen jäsenen läsnäollessa yksimielisinä, valmistaa asioita Seu-
ran kokouksiin ja tekee päätöksiä Seuran antamien valtuutusten 
mukaan, ilmoittaen päätöksistään seuraavassa Seuran kokouk-
sessa. Ilman johtokunnan lausuntoa ei rahallisia menoja vaati-
vista asioista, jotka eivät sisälly vahvistettuun menoarvioon, 
saada Seurassa tehdä päätöksiä; menoarvion laatiminen tapah-
tuu säännöllisesti siten, että rahavarainhoitaja yksissä neuvoin 
-sihteerin kanssa valmistaa ehdotuksen, joka sitten tarkastetaan 
johtokunnassa ja vihdoin, tammikuussa, lopullisesti tarkastetaan 
ja vahvistetaan Seuran kokouksessa. Johtokunnan kokoukset 
on pidetty yleensä tuntia ennen Seuran kokousta, mutta hyvin 
usein on valmistettavien tai ratkaistavien kysymysten runsaus 
vaatinut pitämään myös ylimääräisiä kokouksia. 

Seuran k o k o u k s i s t a sisältävät uudet säännöt sen 
lisäksi, mitä edellä jo on tullut mainituksi, jotenkin samaa kuin 
Seuran ensimäiset säännöt: niitä pidetään vähintään kerran 
kuukaudessa, paitsi kesän aikana, minkä lisäksi voidaan pitää 
julkisia esitelmäkokouksia; tavallisissa kokouksissa — samoin 
kuin johtokunnan kokouksissa — käsitellään_ ja ratkaistaan asiat 
sihteerin valmistaman esityslistan mukaan; tieteellisiksi katsot-
tavat esitykset merkitään pöytäkirjaan esittäjän kirjallisesti laati-
mina; pääsy niihin on vapaa kaikille jäsenille ja asiamiehille, 
mutta milloin joku tutkijajäsenistöön kuulumaton haluaa esit-
tää jotakin Seuralle, on hänen siihen pyydettävä esimiehen suos-
tumus ennen kokouksen alkua; läsnäolevien tutkijajäsenten 
enemmistön ajatus on kokouksen päätös. Vuosikokouksessa, joka 
edelleen pidetään Porthanin syntymäpäivänä, pitää eroava esi-
mies juhlaesitelmänsä, virkailijat esittävät vuosikertomnksensa, 
Seura päättää tilivapauden myöntämisestä tilintarkastajain (kaksi 
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vakinaista ja kaksi varamiestä) lausunnon perusteella, käsittelee 
sääntöjen muutosehdotukset, määrää jäsenmaksut ja virkailijain 
palkkiot sekä toimittaa vaalit suljetuin lipuin. 

Lopuksi mainittakoon sääntöjen määräykset siitä, . että Seu-
ran kustantamat julkaisut jaetaan tutkijajäsenille ja vaki-
naisille kannattajajäsenille siitä alkaen, kuin ne ilmestyvät hei-
dän jäseneksitulonsa jälkeen, ja että myös vnosijäsenet ja asia-
miehet voivat johtokunnan harkinnan mukaan saada julkaisuja 
ilmaiseksi tai alennettuun hintaan. Seuralla on oikeus vastaan-
ottaa lahjoja ja jälkisäädöksiä; jos ne on annettu 
erikoisia tehtäviä varten, saa Seura kuitenkin niiden korkovaroista. 
hoitopalkkiokseen 'r2 prosentin mukaan vuodessa. 

Vuonna 1917 valmistuneita uusia sääntöjä on senjälkeen sel-
laisinaan noudatettu, kuitenkin tekemällä 1919 (lopullisesti vuosi-
kokouksessa 1920; säännöt julkaistut liist. Arkiston XXIX:n 
osan liitteenä) niihin ne muutokset, joita vaadittiin, jotta Seura 
uuden yhdistyslain nojalla saattoi tulla yhdist.ysrekisteriin nierki-
tyksi. Näistä melkein puhtaasti muodollisista muutoksista ja 
lisäyksistä mainittakoon määräys, että kutsumus Seuran kokouk- 
gin ja julkisiin esitelmätilaisuuksiin on toimitettava joko ihcoitus-
lipui112~_tai  _ilmoitnksilla niissä sanomalehdissä, jotka Seura kul-
loinkin määrää. Nykyään noudatetaan sitä jo aikaisemminkin 
käytännössä ollutta tapaa, että kunkin lukukauden alussa, ennen 
ensimäistä kokousta, ilmoitetaan pääkaupungin aamulehdissä 
säännöllisten kuukausikokousten ajat (joulukuuta lukuunotta-
matta kuukausien viimeiset maanantait, klo 7 ill.) sekä erikseen 
vuosijuhlasta ja julkisista esitelmätilaisuuksista, minkä lisäksi 
ennen jokaista kokousta lähetetään ilmoituskortit postitse Seu-
ran tutkijajäsenille, esitehnänpitäjille ja tarpeen tullen joskus 
muillekin. 

Jos yleiset, etenkin valtiolliset ja taloudelliset olosuhteet 
maassa olisivat sallineet Seuran jäsenten häiriintymättä omistaa 
aikaansa ja harrastuksiansa sen toiminnalle ja jollei rahan arvon 
tavaton aleneminen olisi tullut uudelleen horjuttamaan jo saavu-
tettna vankkaa taloudellista toimintapohjaa, olisi Seura varmaan- 
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kin jo ehtinyt sangen pitkälle uusien työsuunnitelmiensa toteutta-
mishankkeissa. Kuitenkin on myönnettävä, että aloitteita. joista 
voidaan toivoa koituvan hyviä tuloksia, ja osaksi jo saavutettuja 
työsuorituksia kin on mainittavissa, mistä kiitos on annettava 
useiden Seuran virkailijain ja muiden jäsenten väsymättöruälle 
harrastukselle ja laimentumattomalle innolle, joka esiintyneistä 
vaikeuksista ja vastuksistakin huolimatta on kannustanut jatka-
maan niin lupaavasti aloitettua uraa. Minkä Seuran rahallinen 
asema tapahtuneesta romahduksesta kärsi, sen on kuitenkin osaksi 
korvannut valtion lisääntyvä. avustus ja eräiden yksityisten Seu-
ran työn ystävien edelleenkin antamat lahjoitukset ja jälki-
säädökset. 

Seuraavissa luvuissa esitettävä yksityiskohtainen katsaus Seu-
rassa suoritettuun tieteelliseen työhön ja-  sen edistämiseen on 
osoittava, mitä jo on tehty ja niitä vielä on tekemättä. 



3. Seuran jäsenet. Kokouksissa esitetyt sekä 
Hist. Arkistoon painetut tieteelliset 

tutkimukset ja ilmoitukset. 

Niinkuin Historiallisen Osakunnan, niin Suomen Historiallisen 
Seurankin toiminnassa on ollut tärkeimpiä puolia kokouksissa 
tapahtunut jäsenten ja muiden tutkijain töitten tulosten esittä-
minen. Mikäli mahdollista on säännöllisiin kuukausikokouksiin 
pyritty saamaan esitelmä tai pari taikka ainakin jokin 
huomattavampi t i et e e l l i n e n tiedonanto. Monet esi-
telmät ovat olleet arvokkaita esityksiä tärkeistä Suomen historian 
kysymyksistä uusimpien tutkimusten valossa, monet pienemmät-
kin ilmoitukset todistuksia uutterasta ja voimaperäisestä tutki-
mustyöstä. Tietysti on joukkoon tullut vähäarvoisempaakin, 
jopa varsin mitätöntä mutta enimmältä osaltaan irralliset tiedon-
annotkin y.m.s. ovat olleet sellaisia, että on ollut täysi syy tal-
lettaa ne Seuran pöytäkirjoihin tutkijain saataviin. 

Tieteelliset tiedonannot näet, niinkuin aikaisemminkin, on 
painettu pöytäkirjoihin — aluksi, kuten jo mainittu, asianomaisen 
pykälän alle, sittemmin erityisten pöytäkirjaliitteiden muo-
dossa ja lopuksi erillisenä ryhmänä »tieteellisiä ilmoituksia»; 
jälkimäisissä tapauksissa on pöytäkirjoissa viittaukset niihin. 
Monet pöytäkirjoihin tai niiden läheiseen yhteyteen näin 
liitetyt »ilmoitukset» ovat saattaneet muodostaa oman itse-
näisen tutkimuskokonaisuutensa. Mutta yleensä on koetettu 
itsenäiset tutkielmat, kokonaisesitykset julkaista erillisinä kir-
joituksina Historiallisessa Arkistossa, jossa pöytäkirjatkin on 
kaikki saatettu julkisuuteen. Toiselta puolen tapaamme Hist. 
Arkiston itsenäisten kirjoitusten joukossa sellaisia, jotka itse 
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asiassa paremmin olisivat sopineet »tieteellisiin ilmoituksiin». 

Raja onkin usein ollut varsin vaikea määritellä. Eräät Historialli-
sen Arkiston itsenäisten tutkimusten sarjaan otetut taas ovat 
olleet niin laajoja ja aihettansa tyhjentäviä, että ne oikeastaan 
olisi ollut julkaistava kokonaan eri kirjoina, mutta tällaista jul-
kaisutapaa Seura on alkanut käyttää vasta verraten myöhään. 

Yleisistä olosuhteista, ajan yleisestä luonteesta riippuen on 
kokouksissa esiintyvä tutkimustoiminta ollut milloin vilkkaam-
paa, milloin taas verraten laimeata. Edellä on jo huomautettu 
siitä, kuinka valtiollisten olojen järkytykset ovat lyöneet lei-
mansa Seurankin työskentelyyn, kuinka tärkeät julkiset tehtävät 
ovat pitkiksikin ajoiksi riistäneet Seuran parhaita työvoimia syr-
jään sen harrastuspiiristä — esimerkkinä mainittakoon, että 
v. 1897 Seuran 21 jäsenestä kokonaista viisi oli valtiopäivämie-

hinä, ja samanlaista on tapahtunut muulloinkin —, mutta kuinka 
toiselta puolen työrauhalle suotuisat tai työinnolle tavallista 
edullisemmat ajat ovat antaneet uutta vauhtia työskentelylle, 
tuottaneet tavallista runsaainpia tieteellisiä tuloksia. 

Kaikki tämä on otettava huomioon, kun käymme — niin-
kuin Historiallista Osakuntaakin kuvatessamme —jäsenittäin tar-
kastamaan Seuran työsaavutuksia, mikäli ne ovat ilmenneet etu-
päässä kokouksissa annettuina esityksinä. Ja erityisesti siihennäh-
den, miten ahkerasti eri jäsenet ovat esityksiänsä antaneet taikka 
yleensä olleet saapuvilla Seuran kokouksissa — siten usein jälki-
maailmalle näkyiuättömällä tavalla tehokkaasti vaikuttaen toi-

iuinnan kulkuun ja tuloksiin —, on lisäksi otettava huomioon, 
että jäsenistä monet ovat joko asuneet maaseudulla tai oleskel-
leet ulkomaisilla tutkimusmatkoilla. 

Alempana seuraava jäsenluettelo tietoineen osanotosta kokouk-
siin, esitetyistä tieteellisistä esitelmistä ja ilmoituksista sekä tut-
kielmista, joita on julkaistu Historiallisessa Arkistossa vuosipäivään 
1925 asti ynnä Danielson-Kalmarin 70-vuotispäiväksi Seuran toi-
mesta ja nimissä ilmestyneessä juhlajulkaisussa. ei siis ole kat-
sottava selonteoksi siitä, minkä verran jäsenillä on ollut halua 

ja kykyä vaikuttaa tieteellisellä tutkimustyöllä Seuran tarkoitus-
perien hyväksi, vaan tarkastetaan siinä Seuran itsensä kannalta, 
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mikä kunkin jäsenen osuus tässä suhteessa yleensä • on ollut. 
Tärkeätä tältäkin kannalta on lisäksi muistaa, että melkoinen 

osa mitä huomattavinta julkaisutoimintaa on selostettuna-edem- 

pänä, että suuri määrä. jäseniä on tuntuvasti edistänyt tut-
kimustyötä myös virkailijoina ja valiokuntain tai toimikun- 

tain jäseninä sekä julkaistavien teosten tarkastajina; samoin on 
snuriarvoinen tässäkin suhteessa se työ, jota on suoritettu tut-

kimus- ja keräystöitä suunniteltaessa ja johdettaessa, muita tär-

keitä aloitteita tehtäessä j.n.e. Kaikesta tästä on edempänä eri 

selostukset. Sitä tuskin tarvitsee huomauttaa. että monet 

alempana mainituista ovat julkaisseet melkoisen, jopa jotkut ver- 

rattamasti tärkeimmän osan tutkimuksiaan toisaalla, Seuran 
ulkopuolella, mutta siten aina nmistettavasti edistäneet Seuran-

kin tarkoitusperiä. 

J äsenet (tutkijajä.senet) ja heidän kokonk•-
sissa ja Dist. Arkistossa esittämänsä 

tutkimukset. 

Pervsto ja jäsenet: 

1. FRANS JOHAN RABBE, jäs: 25/2 1875, kuol. 23,4 1879. Läsndi 
kokouksissa vv. 1875-79: 15 kertaa. Esittänyt toistakymu: 
mentä pienempää, tiedonantoa, luetteloa ja tutkielmaa m.m. 
vanhemmasta pa.ikannimistöstä, väkilukusuhteista ja ajan-
laskusta. Julkaissut Hist. Arkistossa: Sekularminne a:f finska 
häfdaforskaren Daniel Juslenius: Om högsta lefnadsälde1:4. 
i Finland. 

2. GEORG ZACHItIS FORSMAN (YI:JÖ-KoSKIcEN), jäs. 25/21.875, 
kuol. 13'11 1903. Kokouksissa vv. 1875-1903 n. sata kertaa.. 
Esitelmiä ja tiedonantoja (puoliväliin neljättäkymmentä) Suo-
men historian eri aloilta ja aikakausilta, etupäässä keskiajalta. 
sekä 1500- ja 1700-luvuilta. Julkaissut Hist. Ark:ssa: Onko 
Suomen kansalla historian!; Eräs kertomus Suomen armeijan 
retkestä Norjaan, Trondhjemin lääniin syksyllä 1718; Kemin 
ja Iin lohivesien vanhempi historia; Suomenmaan keskiaikai-
sesta aatelistosta•; Muistosanoja Julius Krohnista; tienäläiset 
sotavangit Ruotsissa ja Suomessa suuren pohjoismaisen sodan 
aikana.. 
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:t. SVEN GABRIEL, ELMGREN, jiis. 25/21875, kuol. 3 /111897. 
Kokouksissa vv.1875-1892 toistasataa kertaa. Parikymmentä 
esitelmää ja pientä tiet. ilmoitusta. Julkaissut Hist. Ark:ssa: 
Anteckningar af (II•. G. Leistenius och G. Leijsten 1728-1807; 
(-)t svala spinn-skola; .lohannes Bilmark; Frans Johan Rabbe; 
Sveaborgs bombardemang 1855: Finska armeens gång öfeer 
Neva 1708: Om ,biskop Erikssons Bibel-öfversättning. 

1. CARL ArTGFST floMANSSoN, jäs. 25/2 1875, kuol. 7/'21906. 
Läsnä neljässä kokouksessa 1875. Esittänyt erään sinetin 
sekii esite ttiinyt muutaman asiakirjakokoelman ja kokoelman 
Suomen vaakunoita. Julkaissut Arkistossa: Hy ad betecknar 
»Collegium Raumense»Q (alkuaan selostettu jo Hist. Osaku t-
nassa); Finlands landskapsvapen, normaliserade. 

3. 

	

	KARL EMIL FERDINAND IGNATII S, jäs. 25/2 1875, kuol. 11/9 
1909. Läsnä n. sadassa kokouksessa vv. 1875—.1908.:\eljättä-
kymmentä esitelmää ja tiet. ilmoitusta etupäässä 1600- j a 1700-
luvun historiasta. Julkaissut Arkistossa: Några anteckningar 
rörande nordliga Finlands östra gräns; Gabriel Rein; Eräs 
Barthold Lacmanin kirje kuningas Kaarle X Kustaalle; Ett 
ytterligare inlägg i frågan om Birger Jarls tåg emot Tavasterne; 
Asiakirja valaiseva Viipurin linnan tilaa 17:sta vuosisadalla; 
Georg Fredrik Tigerstedts landsförräderi. En episod från 
1788-90 års krig; Om kyrkoherden Thomas Pachalenius 
högmålsprocess; Tavastehus slotts öfvergång år 1742; Polska 
och Sachsiska krigsfångar i Österbotten åren 1711-1713. 

KU niajä$caet: 

I. NILS ISAT% FELLMAN, val. 17/12 1917, kuol. 28/10 1919. 
II. JOHAN RICHARD DANIELSON-KALMARI, val. 23/2 1920. Läsnä 

v:sta 1878 lähtien parissa sadassa kokouksessa. Esittänyt lähes 
50 esitelmää ja tiet. ilmoitusta varsinkin 1700-luvun keskivälin 
ja loppupuoliskon sekä 1800Juvun alkupuolen valtiollisesta ja 
yhteiskunnallisesta historiasta. Julkaissut Arkistossa: Kaksi 
asiakirjaa Turun rauhassa luovutetun alueen sisällisen tilan 
valaisemiseksi; K. H. Klickin valtiollisia kirjoituksia v. 1808; 
Asiakirjoja maalaisolojen valaisemiseksi vuosisatamme alulla 
erittäinkin Savossa ja Karjalassa; En finsk officerares Bref 
till sin vän i Stockholm. Skrifne efter Reg:s förändringen 
d. 19 augusti; Appercu de la situation actuelle de la Finlande 
sons des rapports civils et economiques; C. J. Walleeni.n me-
moriali Suomen valtiosääntöön tehtävistä korjauksista; Por-
voon valtiopäiväin valmisteluajoilta. Pyrkimyksiä ja saavu- 
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tuksia; Valtaistuinpuheet Porvoossa v. 1809, Varsovassa 
v. 1818 ja Helsingissä v. 1863; Suomen asiain komitean ala-
mainen esitys 21 p:ltä kesäkuuta 1819 maamme valtiosääntöön 
tehtävistä muutoksista; Vuoden 1819 raha-asetusten säätä-
minen; Arsenij Zakrewskijn kenraalikuvernöörikauden alku-
ajoilta. 

II I. JOHAN WILHELM RI515TH, val. 28/41924. Läsnä v:sta 1885 läh-
tien kolmattasataa kertaa. Lähes 30 esitelmää ja tiet. ilmoitusta 
keskiajan ja uskonpuhdistusajan historiasta, aateliston genea-
logiasta y.m. Julkaisuja Arkistossa: Eräästä vanhasta, Kymi-
jokea myöten kulkeneesta valtarajasta; Suomen rälssimiesten 
sineteistit lopulla 1500-lukua ja alussa 1600-lukua; 1500-luvun. 
maakirjoissa mainituista »flöte-veroista»;  Satakunnan asutus-
oloista keskiajalla; Paavi Innocentio III:n »Ex tuarum» kir-
jeestä 30 p:ltä lokak. v. 1209. Saiko Lundin arkkipiispa-
Andreas Sunenpoika tämän kirjeen pohjoismaiden priimak-
sena ja paavillisena legaattina v aiko suorastaan a ,rkkipiispana?; 
Muutamista humanistisen ajan ilmauksista ja eräästä sen 
oppineisuuden edustajasta Suomessa 1500-luvulla; Tanska-
laisten annaalien merkintä Suomen retkestä v. 1191, annaali-
tutkimuksen kannalta valaistuna. 

l' rttkjjnjåsenet. 

6. ZACH:ARIAS TOPELII7S, val. 1/51875, kuol. 12/31898. Läsnä 
vv. 1876-1893 yhteensä 20 kokouksessa. Pari esitystä. Jul-
kaissut Arkistossa: Bidrag till en karakteristik af Fredrik 
Cygnaeus och hans historiska arbeten. 

7. Julius LEOPOLD FREDRIK KROHN, val. 1/51875, kuol. 28/8 
1888. Läsnä 1875-1887 kaikkiaan n. 30 kokouksessa. Kym-
menkunta esitelmää ja tiet. ilmoitusta heimokansojen histo-
rian ja kirjallisuudenhistorian alalta, Viipurin rakennushisto-
riasta y.m. Julkaisuja Arkistossa: Muutamia vanhempia tie-
toja. Turusta ja Viipurista; Henrik Lättiläisen kertomukset 
Liiviläisten ja. Virolaisten tavoista; Virolaisten historialliset 
runot. 

8. JOHAN REINHOLD ASPELIN, val. 1/51875, kuol. 29/51915. 
Saapuvilla n. 50 kokouksessa vv. 1875-1901. Lähes 30 esitystä 
ja ilmoitusta etupäässä kulttuurihistorian ja arkeologian alalta. 
Julkaisuja Arkistossa: Muistoonpanoja taiteilijoista Suomessa 
ennen aikaan; Luettelo Turun akatemian ylioppilaista v:lta 
1752. 
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9. JOHAN MAGNUS SALENIUs, val. 1/5 1875. Läsnä n. 80 kokock- 
- sessa v:sta 1907 lähtien. Esittänyt tai esityttänyt kuudetta-

kymmentä tutkielmaa ja tiedonantoa etupäässä Karjalan ja 
Savon historiasta. Julkaisuja Arkistossa: Förteckning öfeer 
ynglingar, hvilka från gamla Finland besökte Borga gymna-
sium före 1812; -Några  spår af krigen i Jääskis härad: Tietoja 
Savonlinnan kaupungista vuosilta 1639-1742; Rantasalmen 
trivialikoulu vv. 1749-1788; Om tillståndet i östra Finlands 
några prestgäll närmast före och efter freden i Åbo: Pohjois-
Karjalan ja Pohjois-Savon ensimmäisiä koulumestareita; I.uk-
kareista Karjalassa ja Savossa menneillä vuosisadoilla:: Till 
Borgå gymnasium anlända elever 1729-1869; Oloja ja ta-
pauksia Veikkolan lahjoitusmaalla 1700-luvun lopulla ja 1800-
luvun alulla; Kyminkartanon maakunta eräälle kaivosyhtiölle 
annettuna vv. 1759-1761; Kirkollisia ja papillisia oloja Van-
hassa Suomessa seitsemännellätoista sataluvuila; Kuopion 
kaupunki Ruotsin ylivallan aikana; Tietoja Savonlinnan kau-
pungista vuosilta 1743-1812; Porvoon kuninkaankartano 
uuden ajan alkupuolella; Käkisalmen läänin oloista 1600-
luvun loppupuolella; Oikeusistuimet ja lainkäytäntö Vanhassa 
Suomessa vv. 1721-1812; Muutamia muistiinpanoja Mikael 
Karpalaisen äidin esi-isistä; Käkisalmen kaupungin talojen 
luettelo v:lta 1618; Eräs 1700-luvulla toivottu ja joskus ase-
tettukin liikeraja Viipurin ja Haminan välillä; Otteita Valk-
järven kirkkoherran Stråhlmanin tilikirjasta vv. 1812-39; 
Silmänluoti Kivijärven pitäjän entisiin oloihin; Lahjoitus-
maitten hoitajia ja vastustuskuntia Valkjärvellä: Ruotsin 
valtakunnan v. 1442 vahvistettu maanlaki sekä siitä huo-
mattavia tapoja ja oloja; Virolaisten käännytyksestä ja 
uskontoasioista vuoteen 1710; Tanskan oloista ja ulkomaisista 
suhteista vv. 1157-1241 (Danielson-Kalmarin juhlajulk.); 
Valkjärven seurakunnan perustaminen 

10. CARL MAGNUS CREtiTZ, val. 13/101875, kuol. 20/3 1893. 
11. KARL KONSTANTIN TIGERSTEDT, val. 30/101875, kuol. 5/3 

1902. Lähettänyt tietoja eräistä 1600-luvun asiakirjoista. 
12. ERNST GUSTAF PALMEN, val. 9/11 1877, kuol. 342 1919. 

Saapuvilla kaikkiaan 269 kokouksessa vv. 1875-1919. Esit-
tänyt noin 120 esitelmää ja tiet. ilmoitusta Suomen historian 
eri aloilta ja aikakausilta, varsinkin 1700- ja 1800-lukujen 
historiasta, sekä taloudellisen historian alalta myös 1500-luvulta. 
Julkaissut Hist. Arkistossa: Tvenne aktstycken från Frihets-
tiden; Anteckningar ur inrikesrådsprotokollen om finske 
tjänstemäns tillsättande på 1740 talet; Majoori Kustaa von 
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11auswolffin päiväkirja Viaporin piirityksestä v. 1808. Alkupe-
Ii~•isen käsikirjoituksen mukaan; J. A. Jägerhornin vuonna 1809 
Suomelle ehdottama uusi perussääntö; Suomalaisen maanvilje-
lyksen tilasta puolitoista vuosisataa sitten; PoimintojaPälkijär-
ven Alahovin arkistosta; Lisiä lahjoitusmaakvsymyksen histo-
riaan: Puolan kirjallisuudesta poimittuja tietoja Suomen his-
t•oriann; Muut amia kirjeitä 1830- ja 1840-luvuilta; Sinclairin 
murha 1739; Vuoden 1852 yliopistosääntöjen synnystä; M. S. 
Alopn eksen muistiinpanoja v:lta 1792: Lisätietoja v:n 1865 
pe-rustuslakikoniitean toiminnasta; Valtaistuinpuheet valtio-
päiviilii 1863-64. Tutkimus niiden synnystä; Muistosanoja 
vainajille; IBiografinen tieto Bartold Vhaelista; Sven Gabriel 
Elmgren. 

13. KARL GABRIEL TIIIODOLF REIN, val. 5/2 1881, kuol. 18/11 
1919. Saapuvilla n. 40 kokouksessa vv. 1879-1915. Kolme tiet. 
esitystä. .Julkaissut Arkistossa: Andreas Thuronius. 

14. REINHOLD TIn:olmit HArsEN. val. 5/2 1881. Esittänyt 1875 
ja 1883 eräitä jäljennöksiä. 

15. AUGUST GIDEON FON TELL, val. 18/10 1883. Saapuvilla n. 
sadassa kokouksessa v:sta 1880 lähtien. Puoliväliin neljättä-
kymmentä esitystä ja tiedonant oa Pohjanmaan historiasta, ylei-
sistä kameraalihallinnollisista oloista, kyläjärjestyksestä y.m. 
etenkin 1500-luvulla. Lnikaissut Arkistossa: Anteckningar 
rörande hexviisendet i Österbotten på 1670-talet; Om de till 
solskiftet hörande redskapen, i synnerhet den s.k. »lutkaflen»; 
Ytterligare rörande det s.k. ha.niarskiftet; Borgå stads återupp-
byggande efter branden 1708. 

11. JOHAN RICHARD DANIELSON, val. 18'101883. Kts. Kunnia-
jäsenet. 

17. .1 ()HAN 1VILttm.ut Pit -t-•rn, val. 3:41 1888. Kts. Kunnia-
jäsenet 

18. J 011,1\ ONKAR 1MHANt'EL RANCKEN, val. 30/31889, kuol. 30/3 
1895. Läsnä parissa kokouksessa 1877. Esittänyt tai lähettä-
nyt pari asiakirjan. Arkistossa julkaissut: Tournal öfeer Svea-
borgs belägring 1808. 

19. MAGNUS GOTTFRID SCIIYBERGSON, val. 30/31889. Liisnä v:sta 
1876 n. 100 kokouksessa. Parikymmentä esitystä ja tiet. tiedon-
ant.oa m.m. oppihistorian ja 1700-luvun historian alalta. 
Julkaissut Arkistossa: Algot Scarins bref; Supplement till 
professor Algot Scarins bref; Jakob Tengström såsom histori-
ker; Den historiska universitetsundervisningen; Två akt-
stycken rörande mötet i Reval 1589; J. T. Tengströms An-
märkningar till J. Tengströnis självbiografi. 
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20. KL''STAV-I GROTENFELT, val. 30/31889. Läsnä v:sta 1883 
lähtien kaikkiaan 284 kokouksessa. Satakunta esitystä ja 
tiet. ilmoitusta Suomen historian eri aloilta ja aikakausilta, 
m.in. keski- ja uskonpuhdistusajalta, suomalaisuuden histo-
riasta, aateliston genealogiasta j.n.e. Julkaissut Arkistossa: 
Vähän suomalaisuudesta Turussa ennen aikaan; Relation 
und kurtzer bericht was in dieser abfertigung zu Ihr Gräff-
lichen Excellentz Hochzeit so den 10 Septemb. 1648 in Åbo 
feierlich celebrirt vorgelauffen; Muutamia lisiä suomalaisen 
kirjallisuuden historiaan 1600-luvulla; Hannu Gerickin lähe-
tys Suomeen v. 1540; Suomalaiset ylioppilaat ulkomaan yli-
opistoissa ennen v. 1640: Suomen historiallinen kirjallisuus 
Vuosina 1890-1894; Valtiopäivämies-vaali Helsingissä v. 
1(;43: Muutamia asiakirjoja inaatilus-oloista Suomessa, ja 
erittäinkin n.s. Vaasa-tiluksista, 1500-luvun keskivaiheilla; 
Muutamia lisiä Suomen keskiaikaisen aateliston genealogiaan: 
Turun linnan piiritys ja antaumus v. 1563; Suomalaiset yli-
oppilaat ulkomaan yliopistoissa, ennen v. 16-10; Pari lisäystä 
kirjoitukseen »Suomalaiset ylioppilaat ulkomaan yliopistoissa 
ennen v. 1U40»; Muutamia lisätietoja Juhana herttuan hää-
matkasta v. 1562; Eräs samanaikuinen kertomus Käkisalmen 
valloituksesta v. 1580; Milloin tehtiin pyhän Eerikin ristiretki 
Suomeen?; Suomen asemasta uskonpuhdistuksen murros-
ajalla: Mikä oli muinainen Kvenland, »terra feminarum»?; 
Vielä muutamia Suomea koskevia asiakirjoja n.s. Vaasatiluk - 
sista: Henrik Gabriel Porthanin mielipide 1788-90 vuosien 
sodasta: Suomen perustuslakikomitea vuonna 1865; Handlin-
gar rörande den finska grundlagskomiten år 1865; Helsingin 
maapäivät vuonna 1616; Paikannimistöaineksia Suomen kan-
sallisuus- ja kaupankäyntiolojen valaisemiseksi keskiajalla: 
Ruotsalaisten 11:nnellä vuosisadalla Suomeen tekemistä vii-
kinkiretkistä; Muutamia tietoja Ahvenanmaan hirvistä 1600-
luvun lopulla; Muutama kertomus veronkannosta ja rajoista 
Lapissa keskiajalla: Kysymys Ahvenanmaan siirtämisestä 
Tukholman läänin alle ison vihan aikana; Viipurin maaherran 
J. Törneskiöldin kirjelmä erään venäläisen lähetystön kulusta 
Suomen kautta: Muutama uusi tieto piispa Maunu Tavastista 
sekä hänen toivioretkestään Pyhällemaalle: Stefan Löfvingin 
muistiinpanoja 1740-luvulta; Otto Reinhold Üskullin tulo 
Turun maaherraksi ja suomenkielinen julistus läänin asuk-
kaille 1722-1724; Suomalaisen kansallistunnon ilmauksista. 
1600-luvun loppupuoliskolla. (Danielson-Kalmarin jnhlajulk). 

21. CARI. GABRIEL VON BONSDORFF, val. 30%31889. Saapuvilla 

l u 
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v:sta 1885 lähtien n. 90 kokouksessa. Kolmisenkymmentä esi-
tystä ja tiet. ilmoitusta Suomen läänityksistä, kauppa- ja 
kaupunkihistoriasta, edustuslaitoksesta y.m. Julkaissut Ar-
kistossa: Blad ur Nykarleby historia; Öfversigtlig framställ-
ning af kronoabalienationerna i Finland vid drottning Kristi-
nas tronafsägelse; Kexholms och Viborgs slott år 1681; 
Landskapsmöten i Finland på 1670-talet; Hvad förstods med 
majmiseriet; De finska städernas representation intill frihets-
tiden; Lisiä vuosina 1656-1658 pidettyjen maakuntakokous-
ten historiaan; Huru Gustaf II Adolf hyllades i Finland; 
Finska garnisoner i Östersjöprovinserna; Om källorna till 
Finlands historia före år 1809; Universitetets förflyttning till 
Helsingfors. 

22. KARL GABRIEL LEINBERG, val. 21/3 1890, kuol. 31/10 1907. 
Läsnä n. 60 kokouksessa vv. 1891-1907. Kuutisenkymmentä 
esitystä ja tiet. ilmoitusta eri aloilta, m.m. oppi- ja kirkko-
historiasta, 1500-luvun oloista j.n.e. Julkaissut Arkistossa: 
Om finske studerande i Jesuitkollegier; Handlingar rörande 
Messenierne (Johan t  1636 och Arnold t  1651); Till fordna 
skolrektorn i Abo, sedermera biskopen i Reval Christian Agri-
colas och hans närmaste efterlefvandes minne; Ur Abo slotts 
minnen; Grefve Axel Leijonhufvuds diarium öfver utgångna 
bref; Ett register om mångehånde, Som Erasmus, så wäll 
som Jacob Teijttus vdj sine Registrationer öffuer hele Find-
land förfatet haff:r; Förteckning öfver Abo domkyrkas pre-
bender och Kungl. Majestäts Arf och Eget i Finland — från 
1550-talet; Om finske mäns studiiresor i äldre tid; Finsk-
språkig disputationspoesi vid Upsala Universitet; Landshöf-
dingar i Finland 16:35-1809, från hvilka skrifvelser till Kongl. 
Maj:t förvaras i Svenska Riksarkivet; Predikoställen i några 
församlingar af Abo stift mot slutet af 1600-talet; Nya under-
rättelser om Petrus Petrosa; Om finske presters deltågande 
i Upsala mötes beslut 1593; Några tillägg till uppsatsen »Om 
finske studerande i Jesuitcollegier» i Hist. Ark. XI; Berättelse 
huruledes Herr Claes Flemmings son Johan Flemming på 
Abo slott blef fången, sedan anklagad, dömd och tillika med 
flere aflifvad på Åbo tårg then 10 November 1599; Några 
handlingar rörande staden Brahea 1663-1671; Finska auto-
grafer i Kungl. Biblioteket i Stockholm; Dagboksantecknin-
gar under rysk fångenskap af Pehr Granstedt; Företalet till 
P. Jwstens Postilla. 

23. KURT REINHOLD MELANDER, val. 29/101891. Läsnä vasta 
1.884 lähtien n. 170 kokouksessa. Satakunta esitystä ja tiet. 
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ilmoitusta etenkin taloudellisen ja kameraalisen historian sekä 
oppihistorian alalta y.m. Julkaissut Arkistossa: Tietoja Lyk-
sälän lappalaiskoulun perustamisesta; Lisiä suomalaisen Raa-
matun kääntämisen historiaan; Muistiinpanoja Suomen mitta-
ja painosuhteista 15 sataluvun loppupuolella ja seuraavan 
vuosisadan alulla; Oliko Viipurin hiippakunnalla oma tuomio-
kapituli 15 sataluvun lopussa ja seuraavan vuosisadan ensi 
vuosinal; Nicolaus Andreae Rehn ja hänen toimensa lappa-
laisten sivistyttämiseksi; Luettelo Ruotsin kammarikollee-
giossa löytyvistä Suomea koskevista asiakirjoista; Muutama 
tieto Viipurin koulusta 16 sataluvun alkupuolella; Muutamia 
tietoja Suomen kaupunkien neuvostoista 17 vuosisadan alku-
puolelta; Suomen ynnä Käkisalmen läänin ja Inkerin veroista 
vuosilta 1617-1634; Muutama tieto apu- eli viidenkymme-
nen rahan verosta; Ruotsin hallituksen ja tallinnalaisten 
kauppatuumat Venäjän suhteen ynnä niistä johtuvat riidat 
Lübeckin kanssa vv. 1614-43; Vuokraukset ynnä talojen 
lyhennykset Suomessa, Käkisalmen läänissä ja Inkerissä 
vv. 1617-34; Ein an die schwedische Regierung gemachter 
Vorschlag, dass sie sich bei dem Westphälischen Frieden das 
Recht bedingen sollte Kupfer für die Kupfermünze in Deutsch-
land zu liefern; Die Beziehungen Lübecks zu Schweden und 
Verhandlungen dieser beiden Staaten wegen des russischen 
Handels 1643-53; Die Beziehungen und Unterhandlungen 
betreffend den Handel zwischen Liibeck und Russland während 
der Jahre 1631-52; Suomen edustajista aatelis-, pappis- ja 
talonpoikaissäädyssä Ruotsin valtiopäivillä 1617-34; Kato-
vuosista 1630-luvun alkupuolella; Muutamia tietoja lainsuo-
mentaj Ljungi Tuomaanpojan perheestä; Hämeen nuija-
sodasta ja maamme sekasorrontilasta nuijasodan aikana; 
Venäjän pajareille Suomessa 1500-luvulla annettuja läänityk-
siä; Muutamia tietoja kangasteollisuudesta Turun tienoilla 
Juhana herttuan aikana; Kolmijakoviljelys Pohjanmaalla 
1600-luvun alussa; Vuoden 1601 nälänhädän muistoja Itä-
meren maakunnissa; Meteorologis-historiallisten tietojen ke-
rääminen; Eräs kuparikomppanian perustamista koskeva 
asiakirja; Hirvieläimistä Suomessa ynnä niitten pyytämisestä 
16 ja 17 vuosisadalla; Kevätvehnän viljelemisestä Suomessa 
1400-luvulla; Keskiaikaisia pappisveroja Hämeessä; Metsän-
puutteesta Suomessa 1600-luvulla; Ernst Gustav Palmen his-
toriantutkij ana; Mietteitä pirkkalaiskysymyksestä; Pietari 
Brahen aikeista perustaa kaupunki lahjoitustiloilleen Paraisten 
pitäjässä; Aunukselaisia kaskenviljelijöitä Pohjois-Savossa 
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17:nnen vuosisadan keskivaiheilla; Kumpu sanan merkityk-
sestä; Merimatkoista maassamme 1500- ja 1600 luvuilla: 
Luotosta ja rahan korosta maalaiskunnissa maassamme 1500-
ja 1600-luvuilla (Danielson-Kalmarin juhlajulk.); Ruotsin 
neuvotteluja Persian ja Krimin kaanikunnan kanssa 1600-
luvulla kauppavhteydestä ja liitosta. 

24. KARL OLOF LINDEQVIST, val. 2/21894. Läsnä v:sta 1886 
lähtien n.125 kokouksessa. Parikymmentä esitystä j a tiet. ilmo i -
tusta 1600- ja 1700-lukujen oloista ja tapahtumista, varsinkin 
ison- ja pikkuvihan ajoilta. Julkaissut Arkistossa: Ahvenan 
kongressin Suomelle tuottamista rasituksista; Suomen talon-
poikain oloista 1600-luvun keskivaiheilla; Suomen talonpoi-
kien valituksia 1600-luvun keskivaiheilla; Isonvihan tapahtu-
mia Pohjanmaalla; Muutamia Suomen talonpoikien ahtaiden 
kauppasäännösten johdosta tekemiä valituksia 1600-luvun 
jälkipuoliskolta; Suomen puolustuksesta suuren Pohjansodan 
aikana; Tietoja Turun ja Porin läänin taloudellisista oloista 
Pikkuvihan jälkeen; Suomen kaupunkien edustajat vapauden-
ajan valtiopäivillä. 

25. AUGUST JOHANNES HJELT, val. 30/3 1895, kuol. 12/7 1919. 
Läsnä n. 90 kokouksessa vv. 1884-1919. Lähes 30 esitystä ja 
tiet. ilmoitusta etupäässä 1700-luvun valtiollisen ja taloudelli-
sen historian alalta. Julkaissut Arkistossa: Erik Lencqvist, 
en finsk präst och häfdeforskare i föregående århundradet; 
Några bidrag till Aurora-förbundets historia; Några flyktingar 
från finskt håll till Ryssland efter 1772 års statshvälfning; Ett 
förslag till finska regeringskonseljens omgestaltning, bedömt 
af biskop Tengström; Om Finlands penningeställning vid 
grundandet af Finlands Bank. Ett uttalande af biskop Teng-
ström; Folkbristen i Finland i medlet af 1700-talet. Ett 
uttalande af L. J. Ehrenmalm. 

26. ARTTURI HEIKKI SNELLMAN (VIRKKUNEN), val. 30/31895, 
kuol. 17/11 1924. Läsnä n. 60 kokouksessa vv. 1894-1921. 
Toistakymmentä esitystä ja tiet. ilmoitusta m.m. Pohjanmaan 
historiasta ja henkisen kulttuurin vaiheista. Julkaissut Ar-
kistossa: Maaherra R. W. v. Essenin kirjeitä Kajaanin vouti-
kunnan virkamiehille 1720-luvulta; Ljungi Tuoneaanpoika, 
Pohjanmaan pappi ja lain suomentaja. 

27. KARL AXEL BERGHOLM, val. 24/2  1898, kuol. 18/4 1924. 
Läsnä eräissä kokouksissa vv. 1910-1920. Esittänyt erään 
sukuhistoriallisen tiedonannon. 

28. OSKAR ADOLF FORSSTRö_u (HAITARI), val. 18/51899, kuol. 
23/1 1910. Läsnä n. 30 kokouksessa vv. 1888-1909. Muutama 
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esitys ja tiet. ilmoitus Karjalan historiasta y.m. Julkaissut 
Arkistossa: Tietoja eräästä Pohjois-Karjalassa vuonna 1697 
tapahtuneesta talonpoikais-metelistä; Suomalaiset Amerikassa 
1600-luvulla. 

29. WERNER NIKOLAI TAWASTSTJERNA, val. 4/121900. Läsnä 
v:sta 1901 lähtien yli 40 kokouksessa. Kymmenkunta esitystä j a 
tiet. ilmoitusta etupäässä 1500-luvun loppupuoliskolta. Jul-
kaissut Arkistossa: Muutamia tietoja Vatikaanin arkistosta; 
Suomen sotavoima Juhani III:n aikana; Suomen maasota-
väki Kustaa Vaasan ja Eerikki XIV:n aikana; Arvi IIenrikin-
poika Tawast; Tietoja Arvi Henrikinpoika Tawastista; Savo-
laisia Amerikan matkalla vuonna 1786 (Danielson-Kalmarin 
juhlajulk. ). 

30. GOTTFRID PETRUS BERNHARD NORDMANN, val. 26/101904, 
kuol. 2710 1923. Läsnä useissa kokouksissa vv. 1903-1907. 
Muutama esitys ja tiedonanto 1600-luvun historiasta. 

31. TORSTEN EDVARD HARTMAN, val. 20/2 1905. Julkaissut 
Arkistossa: Finland som marin förmur för Ryssland. 

32. GUNNAR WILHELM PALANDER (SUOLAHTI), val. 20/21905. 
Läsnä kokouksissa v:sta 1903 lähtien. Toistakymmentä 
esitystä ja tiet. ilmoitusta kulttuuri- ja yhteiskuntahistorian 
alalta. Julkaissut Arkistossa: Daniel Jusleniuksen Johannes 
Gezelius nuorimmalle kirjoittamia kirjeitä; Säätykierto ja 
varallisuussuhteet Suomen papiston keskuudessa 1700-luvulla; 
Suomalainen sauna; Miten historiallinen novelli syntyy (Da-
nielson-Kalmarin juhlajulk.); Suomen historian synty. 

33 KAARLE VÄINÖ VOIONMAA, val. 15/5 1908. Läsnä kokouk-
sissa v:sta 1899 lähtien. Puoliväliin kolmattakymmentä esi-
tystä ja tiet. ilmoitusta etenkin keskiajan ja uskonpuhdistus-
ajan taloudellisista, kameraalisista ja asutusoloista. Julkaissut 
Arkistossa: Eräs Djeknin sukua koskeva asiakirja ja »Elinan 
surma; Veropiirijärjestelmästä Suomessa uuden ajan alussa; 
Keskiajan kruununkartanot Suomessa; Piirteitä aatelin maa-
taloudesta Suomessa uskonpuhdistuksen aikakaudella ynnä 
katsaus keskiajan kartano-oloihin; Maanviljelyksestä Käki-
salmen Karjalassa v:n 1500 aikoina; Stolbovan rauha histo-
riallis-maantieteelliseltä kannalta; Keskiaikaisten maaseutu-
kirkkojeinme maanomistukset; Suur-Sääksmäen muinaishis-
toriasta: »Ledung-laitoksen» muistoja Lounais-Suomen ranni-
koilla. 

34. UNO LUDVIG LEHTONEN, val. 30/9 1912. Läsnä kokouksissa 
v:sta 1902 lähtien. Kymmenkunta esitystä ja tiet. ihnoi-
tusta etupäässä Venäjän-vallan ajan historiasta. Julkaissut 
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Arkistossa: Muutamia esityksiä keisari Aleksanteri I:lle Suo-
mesta v:lta 1808; K. H. Klickin viimeiset toimet ja kuolema. 

35. ADOLF ALARIK NEovrrs, val. 30/91912, kuol. 16/111913. 
Läsnä parissa kokouksessa v. 1912. Lähettänyt tai esittänyt 
puoliväliin toistakymmentä tiet. ilmoitusta varsinkin kirkol-
listen arkistojen asiakirjoista. Julkaissut Arkistossa: Spridda 
anteckningar rörande Henrik Gabriel Porthan; Akter och under; 
sökningar rörande Finlands historia intill år 1401. 

36. ARNO RAFAEL CEDERBERG, val. 25/1 1915. Läsnä kokouk-
sissa v:sta 1910 lähtien. Puoliväliin kolmattakymmentä esi-
tystä ja tiet. ilmoitusta etupäässä 1700-luvun valtiollisesta ja 
taloudellisesta historiasta sekä 1808-1809 vuosien sodan 
ajoilta. Julkaissut Arkistossa: • Eräitä kirjeitä vuosilta 1808 
ja 1809; Eräs maaseutuarkistoistamme; Turun palo v. 1827; 
Pohjois-Karjalan kauppa-olot 1721-1775; Kappale Johan 
Arckenholtzin elämäkertaa. Johan Arckenholtzin yritykset 
palata kotimaahan ja lopullinen paluu vuonna 1766; Piispa 
Tengströmin ajatukset maamme valtiollisesta asemasta ke-
väällä 1808; Arkkipiispa Tengströmin ajatukset Suomen 
uudesta perustuslaista; Petter Johan Bladhin omakätinen 
elämäkerta; Porvoon, Helsingin ja Oulun taistelu tapuli-
oikeuksista vuosina 1743-1744; Eräs asioimiskirje v:lta 1723: 
Kolme ehdotusta v:lta 1809; Johan David Oneiff. Suomalai-
nen virkamies ja taloudellinen kirjailija 17:11ä sataluvulla; 
Anjalan liiton johtomiesten vangitseminen: Suomalaiset ja 
inkeriläiset ylioppilaat Tarton—Pärnun yliopistossa vv. 1690 
—1710; Jaakko Gadolinin kirje v:lta 1758; Raahen kaupun-
gin pikku- eli maatulliluettelot 1670-luvulla; Muistiinpanoja 
suomalaisista aineksista Bergiuksen kopiokokoelmassa Ruot-
sin tiedeakateniian arkistossa; Suomen aatelittomien säätyjen 
edustajat valtiopäivillä 1719 ja 1720; »Kirje Suomesta syys-
kuun 14 päivältä 1788» (Danielson-Kalmarin juhlajulk.); Kar-
jalan jääkärijoukon asettaminen v. 1788. Muutamia lisiä Kar-
jalan puolustuslaitoksen historiaan. 

37. KARL WILLIAM RAUHALA, val. 25/10 1915. Läsnä kokouk-
sissa v:sta 1908 lähtien. Esityksiä ja tiet. ilmoituksia val-
tiollisesta ja hallinnollisesta historiasta sekä arkistojen jär-
jestämisestä. Julkaissut Arkistossa: Yrjö Maunu Sprengtpor-
tenin perustuslakiehdotus vuodelta 1786; Selonteko keskus-
virastojen arkistojen tilasta; Miten senaatin talousosaston 
hallitsijalle lähettämät hallintokertomukset vuosina 1816 
—1821 valmistettiin; Suomen sotaväen inspehtorihallitus ja 
sen arkisto; Toimet sotalakiemme uudistamiseksi 1812-1877 
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(Danielson-Kalmarin juhlajulk.); Oikeudenhoitolaitoksemme 
parantamista tarkottavia suunnitelmia ja toimia 19. vuosi-
sadan ensi puoliskolla. 

38. JULLY RAMSAY, val. 25/101915, kuol. 24/31919. Läsnä toista-
kymmentä kertaa vv. 1915-1918. Eräitä esityksiä ja tiedon-
antoja sukututkimuksen alalta y.m. Julkaissut Arkistossa: 
Tsar Peters svenska värja; Bertil Ivarsson til Järppilä och 
hans släkt; Släkten Arinfelts stamfader; Niklis Tavast och 
Niklis Olofsson riddare; Narvas rådsturätts protokoll för 
d. 1 okt. 1700 angående generalen R. F. Bauer. 

39. OTTO IMMANUEL COLLIANDER, val. 28/11918, kuol. 17/12 1924. 
40. JAAKKO GUMMERUS, val. 28/1 1918. Läsnä kokouksissa v:sta 

1916 lähtien. Esittänyt ja julkaissut Arkistossa: Anders 
Chydeniuksen autobiografian originaalikonseptista. 

41. JUHO RUDOLF KOSKIMIES, val. 28/1 1918. Julkaissut: Pap-
pien osuus tieteelliseen ja sivistykselliseen työhön Suomessa, 
varsinkin 16- ja 17-sataluvuilla (Danielson-Kalmarin juhla-
julk.). 

42. ERNST FREDRIK NEVANLINNA, val. 28/11918. 
43. SIGURD NORDENSTRENG, val. 28/11918. 
44. JUHANI GUSTAV RINNE, • val. 25/1 1918. Läsnä kokouk-

sissa v:sta 1911 lähtien. Kymmenkunta esitystä ja tiet. ilmoi-
tusta m.m. varhaisemman keskiajan historiasta ja historialli-
sen arkeologian alalta. Julkaissut Arkistossa: Järppilän linna; 
Tanskalaisten ristiretket Suomeen linnatutkimuksen valossa. 

45. MARTTI JUHANA RUUTH, val. 28/1 1918. Läsnä kokouk-
sissa v:sta 1919 lähtien. Esittänyt ja julkaissut Arkistossa: 
Muuan akateeminen toveriseura Turussa 1790-luvulta. 

46. VÄINÖ GUNNAR SARVA, val. 28/1 1918. Läsnä kokouksissa 
v:sta 1914 lähtien. Pari esitystä suomalais-venäläis-norja-
laisista rajaselvityksistä ja yhteisalueen rajoista. Julkaissut 
Arkistossa: Miten n.s. realikoulut saivat alkunsa (Danielson-
Kalmarin juhlajulk.); Venäläis-norjalaisen yhteisalueen ja 
Suomen välinen raja ennen vuotta 1826. 

47. GEORG CARL AUGUST SCHAUMAN, val. 28/1 1918. Läsnä 
kokouksissa v:sta 1917 lähtien. Esitys v:n 1852 yliopisto-
sääntöjen synnystä. 

48. PER OLOF VON TÖRNE, val. 28/11918. Läsnä kokouk-
sissa v:sta 1911 lähtien. Muutama esitys ja tiet. ilmoitus. 
Julkaissut Arkistossa: Om Finlands skattskyldighet till påfve-
dömet under medeltiden; En straffpredikan på finska till 
Jockis underhafvande år 1652. 

49. GABRIEL REIN, val. 26/4 1920. Läsnä kokouksissa v:sta 
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1920 lähtien. Eräitä tiet. ilmoituksia. Julkaissut Arkistossa: 
Tietoja 011i Tiaisesta sekä Karjalan taisteluista syksyllä 1808; 
Kaksi K. J. Wadenstjernan kirjettä; K. \ . af Klerckerin 
puolustustoimet Suomessa v. 1803; Kaksi Kaarle Juhanaa 
(Danielson-Kalmarin juhlajulk.); Lohjan kotiseutututki-
muksen sivistyshistoriallisia aineksia. 

50. AARNE MICHAEL TALLGREN, val. 26/4 1920. Esittänyt tiet. 
ilmoit. 

51. JOHAN GABRIEL NIKANDER, val. 25/51920. Esitelmä 50-
vuotisjuhlassa Suomen vuoritoimen historiasta. 

52. KAARLO VILJANTI BLOMSTEDT, val. 31/31921. Kokouksissa 
v:sta 1916 lähtien. Muutama esitys 1500-luvun loppupuo-
liskon historiasta y. m. Julkaissut Arkistossa: Horn-suvun 
alkuhistoria. Piirteitä Suomen aateliston oloista keskiajan 
loppupuolella; Uudenkaupungin ja Turun rauhansopimuk-
sissa määrätyt asiakirjain luovutukset. Arkistohistoriallinen 

- 	katsaus; Kuninkaan käskyvalta ja sen käyttö Suomen hert-
tuakunnassa Eerik XIV:n aikana; <Historiallinen Osakunta 
(1864-1875); Suomen Historiallinen Seura 1875-1925. 

53. KAARLE JALMARI JAAKKOLA, val. 29/5 1922. Läsnä kokouk-
sissa v:sta 1911 lähtien. Pari esitelmää varhaisemman keski-
ajan historiasta ja pari tiet. ilmoitusta. Julkaissut Arkistossa: 
1280-luvun kirkollisesta reduktsionista ynnä sen merkityk-
sestä Suomessa. 

54. EINAR WILHELM J HVELIUS, val. 29/5 1922. Läsnä kokouk-
sissa v:sta 1917 lähtien. Esityksiä sotalaitoksen ja asutus-
historian alalta. Julkaissut Arkistossa: Piirteitä Turun ja 
Porin läänin sotalaitoksesta ison vihan jälkeisenä vuosikym-
menenä; Kenraalikuvernööri G. Fr. v. Rosen varaanieslaitok- 
sen järjestäjänä; Suomen kenraalikuvernöörikysymys vuosien 
1751-52 valtiopäivillä. 

Seuran tutkijajäsenistön ulkopuolelta 

ovat seuraavat henkilöt kokouksissa esittäneet tai esitettäviksi 
lähettäneet, osaksi painattaneet esityksiä jatieteellisiäilmoituksia: 

J. Ahrenberg (pari elämäkerrallista esitystä; 1903-1904). 
J. M. Alopceus (M. J. Alopaeuksen kirjeitä; 1912). 
Kurt Anteil (julk. Arkistossa: En juridisk promemoria frän 1630- 

talet). 
K. A. Appelberg (kolme kirkkohistoriallista ilmoitusta; 1896 

—1897). 
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H. Em. Aspelin (pari kulttuurihistoriallista ilmoitusta; 1881 ja 
1895). 

H. Biaudet (kolme esitystä 1500-luvun historiasta; 1905-1906. 
Julk. Arkistossa: Om finske studerande i Jesuiteollegier; 
Giovanni Ascemins relation, ett Vatikanbidrag till Johån III:s 
och till Karin Månsdotters historia:). 

A. R. Blomqvist (muuan sukutaulu; 1893). 
Aleks. Boehm (kymmenkunta asiakirjailmoitusta etupäässä Kok-

kolan maistraatinarkistosta; 1875-1893). 
T. Carpelan (elämäkerrallinen ilmoitus; 1897). 
Jonas Castron (asiakirjailmoituksia; 1878. Julk. Arkistossa: 

Arkkipiispa C. F. Mennanderin kirjekokoelma). 
J. A. Cederberg (bibliografinen ilmoitus; 1887). 
T. 8. Diliner (julk. Arkistossa: Tabeller rörande Finlands handel 

åren 1570-16.2). 
C. R. Ehrströmt (ilmoitus hautakummuista; 1875). 
K. Dahlberg (asiakirjakokoelma; 1877). 
A. V. Ervasti (esitys paikannimien keruusta; 1890). 
A. V. Forsman (Koskimies) (kuusi tiet. ilmoitusta etupäässä Poh- 

janmaan historiasta; 1892-1896). 
0. Furuhjelm (ilmoituksia Venäjällä olevista lähdekokoelmista 

y.m.s.: 1880-1884). 
H. Gebhard (viisi tiet. ilmoitusta Savon viljelyksen historiasta; 

1888-1890). 
C. Gjörvell (julk. Arkistossa: Anmärkningar på en resa ifrån 

Stockholm till Finland år 1759). 
G. Granfelt (esityksiä vaakunoista y.m.; 1891-1892. Julk. Arkis- 

tossa: Finlands städers vapen). 
E. Granit-Ilmoniemi (tiet. ilmoituksia almanakkamuistiinpanoista 

y.m.; 1903-1919. Julk. Arkistossa: Jakob Immeniuksen 
päiväkirjasta). 

O. Grotenfelt (esittänyt 1910 ja julk. Arkistossa: Puumala Kompa- 
nis historia under 1808-1809 års krig). 

T. Hahl (ilmoituksia luostareita koskevista tiedoista Rooman 
arkist oiss a: 1880). 

37. Hammarström (esitys keskiaikaisen latinan glossariumista; 
1922). 

L. Harmaja (esitys tullipoiitiikan historiasta. 1800-luvulla; 1915) 
G. Heinrieins (julk. Arkistossa: Friherre Emil Stjernvall-Walleens 

beskrifning öfver kejsar Nikolai I:s död). 
A. D. Helander (Porthanin kirjeenvaihdosta; 1878). 
A. Hilden (esittänyt 1898 ja julk. Arkistossa: Om distributionen 

af 1642 års finska bibelupplags). 
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F. W. Hjelmman (ilmoitus eräästä nimismiehen arkistosta; 1908). 
Hilda Huntuvuori (julk. Arkistossa: Piirteitä keskiajan Nousiai-

sista). 
Alb. Hästesko (julk. Arkistossa: Ett finländskt företag på 1850-

talet för idkande av valfångst). 
Heikki Impivaara (Danielson-Kalmarin 70-vuotispäivän juhla-

julkaisussa: Mamsellien kouluja Raahessa 1800-luvulla). 
Santeri Ingman (pari esitystä Kaarle IX:n jäämerenpolitiikasta: 

1890 ja 1895. Julk. Arkistossa: Kaarle IX:nnen Jäämeren 
politiikka vuosilta 1603-1613). 

K. J. Jalkanen (kuusi esitystä Savon ja Hämeen taloudellisesta 
ja asutushistoriasta; 1890-1892. Julk. Arkistossa: Verot 
Rautalammilla v:ina 1562-1620). 

P. Saarela (keräysmatkahavaintoja; 1925). 
K. I. Karttunen (Danielson-Kalmarin juhlajulkaisussa: Sana- 

nen Juhana Fredrik Granlundista). 
T. Kallio (esit. palkollispolitiikasta; 1912). 
H. Klemetti (tietoja Norjan tuntureilla surmansa saaneiden suo- 

malaisten kaarlelaisten haudoista; 1919). 
O. Koistinen (011i Tiaisesta; 1923). 
H. Kokkonen (tutkiinuskertomus arkistoista; 1915). 
Arvi Korhonen (pari esitystä Suomen ja heimokansojen yhteis- 

kuntahistoriasta; 1915 ja 1922). 
Samuli Koski (julk. Arkistossa: Kansan oikeustapoja ja käsit- 

teitä). 
V. Kotkanen (pari sivistyshistoriallista esitystä 1800-luvun alku- 

puoliskolta; 1921 ja 1922). 
Lyyli Kurki (nälkävuosista Pohjois-Savossa 1695-1697; 1915). 
L. Kuusanmäki (köyhäinhoidosta Etelä-Hämeessä ennen v:ta 

1865). 
Sakari Kuusi (julk. Arkistossa: Isonjaon alkuvaiheet Pohjan-

maalla). 
I. Laati (esittänyt 1917 ja julk. Arkistossa: Turun lääninarkis- 

tossa löytyvät 1700-luvun asiakirjat). 
R. Lagerborg (pari tiet. ilmoitusta; 1897). 
J. Laurosela (julk. Arkistossa: Kveen-Kainulaiskysymys). 
N. Liakka (esitys maataloud. oloista 1700-luvulla; 1914. Julk. 

Arkistossa: Pohjanmaan pappien mielialoja pikkuvihan ai-
kana). 

Aarno Malin (selostuksia töistä Vatikaanin arkistossa; • 1922 
ja 1925). 

A. W. F. Malin (julk. Arkistossa: Hämeen koukku- ja tanko-
mitoista Kustaa Vaasan aikana). 
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Ilmari Manninen (asiakirjailmoituksia ja tietoja tutkimusmat-
kalta; 1915-1919. Julk. Arkistossa ja Danielson-Kalmarin 
juhlajulkaisussa: Kolme kirjettä Pohjois-Karjalan taloudelli-
sista oloista; Olivatko Käkisalmen läänin karjalaiset kansalli-
sesti vieraita muulle Suomelle). 

K. K. Meinander (esittänyt 1922 ja julk. Arkistossa: 1600-talets 
konst i Finland). 

J. J. Mikkola (pari esitystä suomalaisen kirjallisuuden ja suoma-
laisuuden historiasta; 1903 ja 1924). 

Mandi Nevalainen (julk. Arkistossa: Lisiä Pielisen ympäristön 
kreivinaikuiseen historiaan). 

F. 

	

	G. 1 ilsdorf f (ilmoitus Paraisten oloista 1720-luvulla; 1912). 
Garibaldi Xyström (julk. Arkistossa: Tietoja Saarion pitäjän ase-

masta ja veroista v. 1539-1572). 
V. Oksanen (esittänyt 1910 ja Arkistossa julk.: Katsaus vuotui-

seen veroon Varsinais-Suomessa uuden ajan alussa). 
J. S. Pajula (tiet. ilmoituksia uskonnollisten liikkeiden alalta; 

1894-1899. Julk. Arkistossa: Kohtaus hengellisen elämän 
alalta Nousiaisissa v. 1761). 

A. Pelkonen (asiakirjakokoelma Oulun läänin oloista 1700-luvun 
lopulla; 1914). 

Aug. Ramsay (esittänyt 1923 ja Arkistossa jnik.: Skattmarkstal 
och åkervidd på 1500-talet; Gräsa frälse i Esbo). 

E. T. F. Reuter (julk. Arkistossa: Bidrag till belysande af Lars 
Gabriel von Haartmans personlighet). 

J. V. Ronimus (julk. Arkistossa: Novgorodin vatjalaisen viiden-
neksen verokirja v. 1500 ja Karjalan silloinen asutus). 

John E. Roos (esitys sotalaitoksen historiasta; 1920. Julk. Arkis-
tossa: Om indelningsverkets reservhemman i Finland; LTr 
Hamiltonska regementets historia). 

Ragnar Rosen (julk. Arkistossa: Kring tillämpningen av Åbo-
fredens privilegieparagrafer vid medlet av 1700-talet). 

Y. 0. Rnuth (julk. Arkistossa: Kamariviskaali Antti Jaakonpoika 
Aimän elämä ja toiminta; Tietoja puutavaraliikkeestä Viipu-
rin läänissä Venäjän vallan aikana (1721-1812). 

A. M. Salenius (pari genealogista tietoa; 1914 ja 1919; julk. 
Arkistossa: Muutamia muistiinpanoja Mikael Agricolalle suo-
duista eduista ja uskonpuhdistuksen aikakauden pappien 
nimityksestään virkoihin osoittamista kiitollisuudesta). 

Ilmari Salonen (julk. Arkistossa: Sairilan kartano vv. 1557-1570). 

Th. Sehwindt (ilmoituksia Laatokan rantaseutujen arkistoista; 
1881). 
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C. M. Sehybergson (esitys Turun akatemian suhteista. kirkkoon 
17:nnellä vuosis.; 1914). 

E. Sillman (julk. Arkistossa: Piirteitä Kivennavan historiasta 
Ruotsin vallan aikana). 

Walter J. Snellman (esittänyt 1925 ja julk. Arkistossa: Johan 
Vilhelm Snellmanin kirjeenvaihtoa). 

Alfons Spare (genealogisia muistiinpanoja y.m.; 1893). 
Werner Söderhjelm (esittänyt 1888 ja julk. Arkistossa: Ur Nils 

von Rosensteins finska korrespondens. Bref från Porthan. 
Franzén, (hormus). 

A. Takolander (esitys suomalaisuuden historian alalta: 1924). 
E. S. Tigerstedt (elämäkertatietoja; 1889). 
P. Toikka (neljä esitystä ja tiedonantoa Karjalan historiasta: 

1909-1916. .Tolk. Arkistossa: Novgorodin Karjalan histo-
riasta; Muutamia oikaisuja ja lisiä Vatjan viidenneksen vero-
kirjan suomennokseen). 

K. Töhtilä (julk. Arkistossa: Muutamia hallintoa koskevia, asia-
kirjoja vuodelta 1808). 

Akilles Wahlroos (Porin ympäristön kartta v. 1695; 1883). 
Viktor Wasastjerna (julk. Arkistossa: Handlingar rörande förhål-

ländena vid Finlands östra gräns 1788-1790). 
Valfrid Vasenius (kuusi esitystä ja tiet. ilmoitusta kirjallisuuden-

historian alalta; 1883-1888. Julk. Arkistossa: Historiska 
undersökningar om Jacob Frese). 

J. H. Vennola (1500-luvun finanssihistoriaa; 1899, 1907). 
E. A. Virtanen (julk. Arkistossa: Tietoja aseluovutuksista -1808). 
V. Voipio (julk. Arkistossa: Katovuosi 1601 vaikutuksineen Var-

sinais-Suomessa). 
F. Odberg (julk. Arkistossa: Ytterligare 	upplysningar till upp- 

satsen »Nya underrättelser om Petrus Petrosa»). 
K. Österbladh (esittänyt 1911 ja julk. Arkistossa: Viron-, Liivin-

ja Kuurinmaan alkuasukasten rasitukset saksalaisen valloi-
tuksen aikana). 

Eräät viimeksiluetelluista ja muutamat muut ovat varsin 
usein merkittyinä läsnäolijoiksi Seuran kokouksissa. Ahkerim-
pia näistä ulkopuolisista ovat olleet: A. Boehm (26 kertaa), 
Otto Donner, Jonas Castren, V. Vasenius, H. Gebhard, K. J. 
Jalkanen, A. R. Blomqvist, A. V. Forsman (Köskimies), 
K. A. Appelberg, P. Toikka, E. Granit-Ilmoniemi ja Arvi 
Korhonen. 
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Lopuksi esitettäköön — viittaamalla myös siihen, mitä edellä, 
varsinkin edellisessä luvussa, on sanottu kokouksien pidolle sattu-
neista esteistä — eräitä numeroita, jotka osoittavat, miten run-
saasti nimeltä mainittuja läsnäolijoita on ollut kokouksissa. 
Alhaisin lukumäärä on ollut 3 henkeä (v-v. 1875, 1876, 1878, 
1889, 1901) — kuitenkin koetettiin välttää kokousten pitoa niin 
harvan ollessa saapuvilla (vrt. 14/2 1879) — ja korkein 17 (vv. 
1917 ja 1922). Kokousta kohti on keskimäärä ollut alhaisin 
v. 1876 (4,13) ja korkein v. 1918 (11,37). Keskimäärin 10 henkeä 
tai sen yli on ollut vv. 1917, 1918, 1920, 1922, 9:n ja 10:n välillä 
vv. 1887. 1901, 1912, 1915, 1916, 1919, 1923, 1924 ja 1925. Yli-
malkaan pysytteli keskimäärä 8:n alapuolella (hyvin usein 6:11 
ja 7:n välillä) vv. 1881-1911, senjälkeen vähintään likellä 9:ää. 
Omalta osaltansa nämäkin numerot valaisevat Seuran toiminnan 
vilkkautta eri aikoina ja todistavat sen ilahuttavasti kohonneen 
viimeisten puolentoista vuosikymmenen kuluessa. 

Kun Historiallinen Seura toimintaansa aloittaessaan oli koko-
naan ilman varoja, ei tietystikään ollut aavistustakaan siitä, 
miten kokouksissa pidetyt esitelmät ja esitetyt pitemmät tai 
lyhyemmät tiedonannot sekä pöytäkirjat voitaisiin saada julkais-
tuiksi. Tulevaisuuteen luottaen kuitenkin jo alusta alkaen, kuten 
olemme nähneet, tehtiin päätöksiä tutkimusten painattåmisesta 
»vastedes». 

Ei kestänytkään pitemmälle kuin ensimäisen kalenterivuoden 
loppuun, kun esimies (jo 17/12 1875) saattoi ilmoittaa, että »Eräs 
maamme historian tutkimuksen ystävä» oli Seuralle marrask. 
27 p:nä 1875 lähettämässään nimettömässä kirjeessä lahjoittanut 
2,000 markkaa. Lahjoituksen antaja oli kuukautta aikaisemmin, 
lokakuussa, Seuran jäseneksi valittu Turun ja Porin läänin kuver-
nööri, kreivi C. M. Creuiz, historiallisena kirjailijana tunnetta 
nimellä Mauna Malmanen. Lahjakirja kuvaa hyvin sitä mieli-
alaa, mitä tuossa vanhassa oppositsionimiehessä oli herättänyt 
hallituksen kielteinen päätös Seuran perustajain apurahan-ano-
muksesta. Hienolla ivalla hän siinä puhuu hallituksen kannasta, 
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jonka mukaan valtion oli kannatettava muka vain »tuottavia 
yrityksiä». Lahjakirja on näin kuuluva: 

»Mikäli sanomalehtien selostuksista ilmenee, on Herra Profes-
sori G. Z. Forsman avatessaan Historiallisen Seuran vuosi-
kokouksen huomauttanut, 'että Maan hallitus ei ole katsonut 
Seuran, jonka tarkoituksena on levittää valoa Suomen historiaan, 
ansaitsevan kehoitusta ja kannatusta'. 

En saata olla tässä panematta vastalausetta tuollaista käsi-
tystä vastaan Hallituksen kiellosta myöntää määrärahoja Seuran 
kauniiden pyrkimysten edistämiseksi. 

Koska on oletettava, että Hallituksen jäsenet on valittu maan 
tietorikkaimmista ja sivistyneimmistä miehistä, on minun vaikea 
etsiä tuollaisen kiellon aihetta maamme vaiheiden historiallisen 
tutkimuksen halpanapitämisestä. Johtaisin sen pikemminkin 
liian hellästä huolenpidosta »Hallituksen varoihin» nähden, jotka 
tietysti on säästettävä tuottavampiin yrityksiin: kuten Hangon 
rautatiehen (niinkuin tiedetään, ei rata likimainkaan vastannut 
siihen pantuja toiveita), yksityisille, maansa palveluksessa suu-
resti ansioituneille miehille myönnettäviin lahjapalkkioihin, va-
rattomille kuvernööreille annettavaan korvaukseen säästetystä 
hautausavusta, Presidenttien muuttoavustukseen y.m.s. 

Seura älköön kuitenkaan menettäkö rohkeuttaan, vaan ottaen 
tunnuslauseekseen »yksimielisyys antaa lujuutta» kaikin voimin 
sovussa työskennelköön asettamansa päämäärän saavuttamiseksi. 

Tosin Seuran rahasto nykyisin on niukka, mutta toicokaamme, 
että tulee parempia aikoja, ja siihen mennessä asiata harrastavat 
isänmaanystävät voivat tukea Seuraa, etenkin jos se yksimieli-
syydellä ja puolueettomuudella tekee itsensä sivistyneen yleisön 
kannatusta ansaitsevaksi. Jollakin tavoin vakuuttaakseni Seu-
ralle kunnioitustani ja osoittaakseni harrastustani sen pyrkimyk-
siä kohtaan, pyydän täten lähettää eräitä pikku säästöjä, 2,000 
Suomen markkaa, jotka Seura käyttäköön valon levittämiseksi 
maamme historiallisiin vaiheisiin.» Jälkikirjoituksessa sanottiin: 
»Ylläoleva sopinee vähemmän saatettavaksi julkisuuteen kuin 
säilytettäväksi Seuran arkistossa.» 

Näin saatu kaunis lahjoitus päätettiin tallettaa Pohjoismaiden 
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Osakepankkiin, ja vastedes oli tarkemmin päätettävä, miten 
varat oli käytettävä etupäässä Seuran toimitusten (förhandlingar) 
painattamiseen. Seuraavassa kokouksessa (10/2 1876) tehtiin 
sitten päätös, että oli ensi tilassa käytävä painattamaan »Seuran 
toimituksiin kuuluvia pienempiä kirjoituksia» ja pöytäkirjoja 
sekä että kokoelman nimeksi oli tuleva: Hist  o r i a l l i n e n 
Arkisto, toimittanut Suomen historiallinen 
seur a. Koko oli oleva sama kuin Historiallisen Osakunnan jul-
kaisemien Arkistojen, ja myöskin näiden numerojärjestystä oli 
noudatettava, joten Seuran ensimäinen Arkisto oli oleva viiden-
tenä numerona. 1  Nostettiinpa samalla kysymys asiakirjakokoel- 
mankin julkaisemisesta — jota varten Yrjö Koskinen ilmoitti 
itsellään olevan erityisesti isoavihaa koskevia asiakirjoja —, mutta 
kysymys jäi toistaiseksi lepäämään. Senjälkeen kuin sihteeri 
saamansa tehtävän mukaisesti oli laatinut luettelon Hist. Arkis-
toon aiotuista valmiista tutkiehnista, päätettiin (30/3 1876), että 
painatus oli sihteerin toimesta heti aloitettava. Huhtikuun 
kokouksessa määrättiin Arkiston painosmäärä 250 kappaleeksi, 
minkä lisäksi kirjoittajilla oli oleva oikeus ottaa kirjoituksistaan 
ylipainokset, jos halusivat ja jos itse suorittivat paperin ja eri-
tyisten kansilehtien aiheuttamat lisäkustannukset. Joulukuun 
alussa voitiin ilmoittaa Arkiston V:n osan, siis Seuran toimitta-
mista ensimäisen, kohdakkoin ilmestyvän. Senjohdosta päätet-
tiin;  että 50 kappaletta oli annettava esimiehen haltuun jaetta-
viksi lahjakappaleina Seuran jäsenille »ja muille, jotka ovat 
tutkimuksillaan Seuran tointa edistäneet, sekä muutamille tie-
teellisille yhdistyksille». Loput 200 kappaletta »lupasi provessori 
Koskinen (sihteeri) ottaa omien kustantamainsa joukossa kirja-
kauppoihin jaettaviksi ja niistä aikanansa tehdä tiliä». Ennen 
vuoden loppua vihko jo ilmestyikin (vuosikert. 9/11 1877). 

Jo seuraavana kesänä (1877) alettiin painattaa uutta vihkoa, 

Hist. Osakunnan toimittamat neljä Hist. Arkiston osaa pysyivät 
Suomal. Kirjallisuuden Seuran omaisuutena v:een 1906, jolloin viimemai-
nitun ehdotuksesta jäljelläolevat kappaleet siirtyivät Hist. Seuran hal-
tuun, jotavastoin Kirjallisuuden Seuran piti saaman Hist. Seuralta 
C. A. Gottlundin päiväkirjat, kirjeet ja muut paperit (pöytäk. 8/5  1906. 
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mutta eräiden Seuran jäsenten osanotto valtiopäivätöihin ja 
samojen töiden aiheuttama hankaluus painatustöiden joudutta-
rnisessa kaupungin kirjapainoissa viivyttivät Vl:ta osaa, niin 
että se voitiin saada julkisuuteen vasta vuosikokoukseen 1878. 
Samanlaatuiset ja monet muut esteet, virkatelrtävät, sairaus 
y.m.s. — usein myös vaikeus saada käsikirjoituksia ajoissa ja,  
oikaisuvedosten lähetys kauempana maaseudulla asuville kirjoit - 
tajille — estivät sitten seuraavienkin osien ilmestymisen niin 
säännöllisesti kuin olisi haluttu. Monesti oli syytä nimenomaan 
valittaa sitä, että vain verraten harvat_ Seuran jäsenistä ottivat 
osaa Arkiston aikaansaamiseen; joskus myöhemmin sitäpaitsi 
— tosin sangen harvoin — Seurassa pidetyt esitelmät julkaistiin 
muualla. Arkiston kymmenes vihko, Seuran aikana kuudes, 
ilmestyi siten vasta vuosipäiväksi 1889, kahdeskymmenes 1907 
—1905 ja kohnaskymmenes lopulla vuotta 1922 sekä viimeinen 
ennen 50-vuotisjuhlaa valmistunut, 32:s, Seuran kunniajäsenen 
J. W. Ruuthin 70-vuotispäiväksi (12/5) 1924. Kolmaskolmatta 
sekä neljäskolmatta osa, joihin tämä historiikkikin sisältyy, 
on päätetty julkaista. Seuran 50-vuotisjuhlaan. 

Yrityksiä saada Hist. Arkisto ilmestymään s ii ri  
'väliajoin, mieluimmin vuosittain, on kyllä tehty, vaikka tu-
loksetta. Niinpä teki tätä tarkoittavan ehdotuksen J. R. Daniel-
son lokakuussa 1891. Hiin huomautti tällaisen järjestyksen suu-
resti kohottavan aikakauskirjan arvoa, koska kirjoitukset siten 
saataisiin tuoreempina julkisuuteen. Sitäpaitsi olisi muutoksesta 
se etu, että kirjoittajat »vastedes jättäisivät kirjoituksensa täysi-
valmiina julkaistavaksi, eikä niinkuin nyt tapahtuu ainoastaan 
ilmoituksina lupauksella niiden valmistumisesta jälkeenpäin, jota 
odotettaissa toisinaan on täytynyt painattamistyötä viivyttää». 
Seura hyväksyikin ehdotuksen päiittäen, että koetteeksi oli yri-
tettävä saada 200 a 300 sivua käsittävä vihko KII:sta• osasta 
seuraavaan kevääseen ja toinen, edellisestä jatkuvia sivunume-
roin, vuosipäiväksi. Yritys onnistuikin ensimäiseen vihkoon 
nähden, mutta toisesta vihosta täytyi vuosikertomuksessa ilmoit-
taa, että se »saataneen vielä tämän vuoden kuluessa valmiiksi»; 
vasta helmikuussa se kuitenkin valmistui. 
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Suurena syynä siihen, että Arkiston valmistuminen oli niin 
hidasta, oli se, että kirjoitusten täytyi odotella toisiansa, kun 
sivujärjestys oli jatkuva. Tämän viivytyksen aiheen poistami-
seksi Aug. Hjelt lokak. 1896 ehdotti, että jokainen eri kirjoitus 
samoinkuin pöytäkirjatkin varustettaisiin omilla sivunumeroilla, 
jolloin useampia kirjoituksia voitaisiin panna yhtaikaa painoon. 
Seuraavan vuoden alussa (16/1 1897) Seura hyväksyi ehdotuksen 
vain sikäli, että pöytäkirjojen tuli saada erityinen sivulukunsa; 
lisäksi katsottiin suotavaksi, että laajemmat tutkimukset mah-
dollisuutta myöten julkaistaisiin eri vihkoina. XXI:sta osasta 
lähtien, jonka ensimäinen vihko ilmestyi 1909, kuitenkin vihdoin 
otettiin käytäntöön se tapa, että kirjoitukset varustettiin sekä 
omalla järjestysnumerollaan että myös omilla sivuluvuillansa. 

Painatustyö, joka säännöllisesti on Seuran täydeksi tyydy-
tykseksi suoritettu Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran kirjapai-
nossa, on, samoinkuin kirjoitusten hankinta ja yleensä Arkiston 
toimittaminen, ollut sihteerin valvottavana ja huollettavana. 
Kuten edellä (siv. 45) olemme nähneet, aiheutti siitä johtuva työ-
taakka erikoisen palkkion myöntämisen tästä työstä. Kerran 
ovat sihteerin ollessa ulkomaanmatkalla työn hoitaneet sijaiset 
(v. 1887 K. O. Lindeqvist ja K. Grotenfelt). Sihteerin tehtävänä 
on myös ollut pöytäkirjan nim i- ja asialuettelon  laatiminen. 
Kun kuitenkin oli hankalaa etsiä samaa asiaa koskevia tietojä 
monilukuisista eri hakemistoista, teki K. Grotenfelt jo syysk. 1897 
ehdotuksen yhteisen täydellisen luettelon toimittamisesta kaik-
kiin siihen saakka ilmestyneisiin arkistoihin, mutta Seura piti 
sopivampana lykätä luettelon valmistamisen, kunnes Arkistoa 
olisi ilmestynyt 20 osaa. XIX:n osan ilmestyttyä Grotenfelt 
uudisti ehdotuksensa (30/1 1906), ja Seura hyväksyi sen sekä 
sitoutui korvaamaan työstä aiheutuvat kustannukset. Lopulla 
vuotta 1908 luettelo ilmestyi XX:n osan 3:ntena vihkona, käsit-
täen kronologisesti ja osaksi asianmukaisesti järjestetyn ainehis-
ton Arkistossa julkaistuista tutkimuksista ja myös laajemmista 
pöytäkirjoihin otetuista tiedonannoista sekä aakkosellisen nimi-
ja asialuettelon niinhyvin Osakunnan kuin Seuran pöytäkirjoihin 
v:een 1907 saakka. 

11 
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Tässä yhteydessä sopii mainita, että Seuran silloinen esimies 
K. R. Melander syysk. 1905 ehdotti Arkiston kunkin vihon lop-
puun liitettäväksi lyhyen selonteon vihon sisällyksestä joko sak-
san tai ranskan kielellä ja että Seura päätti liittää sellaisen koko 
julkaisusarjasta Arkiston XX:een osaan. Päätöstä ei kuitenkaan 
toteutettu, mutta sensijaan on XXI:stä osasta alkaen joka osaan 
liitetty saksankieliset selostukset, ja samoin on menetelty muihin-
kin Seuran myöhemmin julkaisemiin tutkimuksiin nähden. 

Historiallisen Arkiston painosten suuruutta on alkuperäisestä 
250:stä vähitellen korotettu, ja on se nykyään yleensä ollut 600. 
Senlisäksi on kirjoittajille annettu ylipainoksia, viime aikoina 30, 
joskus eri pyynnöstä enemmän. Ylipainoksista päätettiin 1889 
.(1/11), että Seura suorittaisi ylipainosten kustannukset yleensä. 
mutta että kirjoittajien oli itse maksettava erikseen painettujen 
kansi- ja nimilehtien hinta; nykyään kustantaa• Seura myös 
kansilehdet. 

T e k i j ä p a 1 k k i o i t a ei Seura ole suorittanut Arkistossa 
enempää kuin yleensä muissakaan sarjoissa julkaistuista kirjoi-
tuksista; poikkeuksen muodostavat myöhempinä aikoina jär-
jestetyissä julkisissa esitelmätilaisuuksissa pidetyt esitelmät, joista 
tammik. 1919 päätettiin suorittaa 300 markan palkkio, jos ne ovat 
painovalmiita ja julkaistaan Seuran teoksissa. Vain korrehtuurin 
luvusta ja muusta tarkastuksesta sekä jäljennösten hankkimisesta 
on muutamissa erikoistapauksissa: suoritettu korvausta. Päin- 
vastoin taas ei ole edes painatuskustannuksia maksettu koko-
naan sellaisista Arkistoon otetuista tutkimuksista, jotka samalla 
on julkaistu yliopistollisina v ä i t ö s k i r j o i n a. Aloitteen 
lisensiaattiväitöskirjojen painattamiseen Hist. Arkistossa teki 1891 
(8/10) J. R. Danielson, katsoen Arkiston vuosittaisen ilmestymi-
sen helpottuvan, jos siihen otettaisiin myös etevämpiä väitös-
kirjoja, ja esittäen, että Seura niiden painatuskustannuksista suo-
rittaisi puolet. Ehdotuksesta ei ole merkitty nimenomaista pää-
töstä tehdyn, mutta silloin tällöin on Arkistossa väitöskirjoja 
julkaistu, suorittamalla painatuskustannuksista vain osa. Mar-
raskuussa 1914 päätettiin vihdoin väitöskirjoja »Ilist. Arkistoon 
tai muihin Historiallisen Seuran julkaisuihin» painatettaessa nou- 
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dattaa sitä menettelytapaa, että painatuskustannusten yhteis-
summasta lasketaan pois yliopiston suorittama avustus, maksu 

. korjauksista vastoin käsikirjoitusta sekä sen ka:ppalemäärän suh-
teellinen hinta, minkä tekijä painattaa yli Seuran määräämän 
600 kappaleen, minkä jälkeen jäävästä summasta Seura maksaa 
puolet ja tekijä toisen puolen eli kumpikin 300 kappaleen hinnan. 
Kun sitten tulivat erityisesti henkistä työtä tekeville taloudelli-
sesti vaikeat ajat, on Seura näitäkin ehtoja huomattavasti lie-
ventänyt, siten helpottaakseen nuorten tutkijain mahdollisuuk-
sia saada teoksensa painetuiksi. 



4. .‘luu julkaisutoiminta. 

Jo edellä on ohimennen mainittu Seuran vähitellen alkaneen 
julkaista muitakin teoksia kuin Hist. Arkistoa. Olemme myös 
nähneet, että Creutzin lahjoitusvarojen käyttämisestä keskustel-
taessa nousi kysymys a s i a k i r j a j u l k a i s u s a r j a n aloit-
tamisesta, jollainen julkaisutoiminta jo Seuraa perustettaessa esi-
tettiin yhdeksi sen päätehtävistä. Marrask. 30 p:nä 1876 tosin 
tehtiin jo päätös, etta asiakirjakokoelma oli painettava samaan 
kokoon ja samanlaisilla kirjaimilla kuin Yrjö Koskisen 11 vuotta 
aikaisemmin toimittama julkaisu »Lähteitä ison vihan historiaan», 
jonka jatkoksi uuden sarjan ensimäistä osaa ajateltiinkin; puhut-
tiinpa samassa kokouksessa suomalaisen keskiaikaisen diplo-
matarionkin aikaansaamisesta, vaikkakin kaukaisena mahdolli-
suutena. Ja huhtikuussa päätettiin asiakirjakokoelman yhteis-
nimeksi panna: Muinelmia, toimittanut Suomen 
Historiallinen Seura — Urkunder, utgifna 
af Finska Historiska Samfundet. 

Vuosi vuodelta aikeen toteuttaminen kuitenkin täytyi jättää 
sikseen, kunnes vihdoin helmikuussa 1880 silloisen esimiehen 
Yrjö Koskisen ehdotuksesta päätettiin sarjan ensimäisenä vihkona 
julkaista Yrjö Maunu Sprengtportenin viralli-
nen k i r j e e n v a i h t o. Kun varojen puute yhä edelleen oli 
esteenä, pyydettiin Suomalaisen Kirjallisuuden Seuralta siihen 
avustusta Collanin rahastosta. Maaliskuun kokouksessaan Kir-
jallisuuden Seura myönsikin tarkoitukseen 800 markkaa sillä 
ehdolla, että nimilehdellä mainittiin vihon painattamisesta sano-
tun rahaston varoilla. Näin voitiin työhön vihdoin ryhtyä; 
työn suorittajana Yrjö Koskinen, joka varusti ranskankielisillä 
selostuksilla ne kirjeet, mitkä olivat jollakin muulla kielellä kir- 
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joitetut, sekä liitti teokseen myös hakemiston. Lokakuussa 1882 
Seura kokoontui päättämään valmistuneen julkaisun esipuheesta 
ja hinnasta sekä myös nimestä, joksi määrättiin »Yrjö Maunu 
Sprengtporten'in, Suomen kenraalikuvernöörin, virallista kirje-
vaihtoa v. 1808-1809» (suomeksi ja ranskaksi); lisäksi päätettiin 
muuttaa aikaisempi päätös sarjan yhteisnimestä, miksi nyt hyväk-
syttiin Todistuskappadeita Suomen Histo-
riaan, julkaissut Suomen Historiallinen 
S e u r a. Kun kustannukset olivat nousseet alkuaan arvioitua 
summaa suuremmiksi (1,047 mk:aan), pyydettiin ja saatiin Col-
lanin rahastosta tarvittava lisä (pöytäk. 1/121882 ja 15/3 1883). 

Näihin aikoihin Seura sai vihdoin avustusta valtiomahtienkin 
määrättävissä olevista varoista, kun säädyt sille myönsivät Läng-
manin rahastosta kolmeksi vuodeksi 1,500 markan vuotuisen apu-
rahan. Tammikuussa 1883 silloinen esimies Z. Topelius ehdotti, 
että Seura näitä varoja käyttäisi T u r u n yliopiston kon-
sistorin p ö y t ä k i r j o j en painattamiseen, ja seuraavassa 
kokouksessa Seura ehdotuksen hyväksyen päätti pyytää yliopis-
tolta oikeutta saada käsikirjoituksena käyttää niitä jäljennöksiä, 
joita yliopiston toimesta oli jo aikaisemmin tehty, jotta -vain 
vertailua varten olisi käytettävä Turun palossa vahingoittunutta 
alkuperäiskappaletta ja jotta siis ei tarvitsisi kustantaa uutta 
jäljentämistyötä. Yliopiston konsistori suostui pyyntöön, ja 
huhtikuun kokouksessa Seura päätti antaa A. G. Fontellin huo-
leksi korrehtuurinluvun, hakemiston laatimisen y.m. tarpeellisen 
toimitustyön; ensimäinen vihko oli koetettava saada valmiiksi 
jo seuraavaan vuosijuhlaan. Kun jäljennöstä kuitenkin oli val-
miina vain vuoteen 1648, päätettiin (17/5) ottaa apulainen työn 
jatkamista varten. Viimemainittuun vuoteen ulottuva, 20 paino-
arkkia käsittävä vihko julkaisua »Consistorii Academici vid Abo 
Universitet äldre protokoller» olikin sitten valmiina vuosikokouk-
sessa 1883, ja heti ryhdyttiin valmistamaan jatkoa. Vuotta myö-
hemmin ilmestyi ensimäisen osan toinen vihko; hakemistoineen 
osa käsitti yhteensä 35 arkkia. Längmanin rahaston varoilla voi-
tiin pöytäkirjain jäljentämistä ja painattamista edelleen jatkaa, 
ja v. 1887 valmistui toinen osa, joka oli arkkia suurempi kuin 
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ensimäinen ja jonka myös toimitti Fontell. Kolmannen osan 
julkaisemista oli pakko varojen puutteessa kerta toisensa perästä 
lykätä. V. 1896 vihdoin saatiin yliopistolta tarkoitukseen varoja, 
ja toimittajaksi otettiin maist. Harald Dahlström. Sairauden tul-
lessa väliin työ kuitenkin hidastui, niin että kolmas osa, joka 
ulottui v:een 1671, pääsi julkisuuteen vasta syksyllä 1898. Siihen 
päättyikin Seuran osuus tässä julkaisutyössä. Pitkän keskeytyk-
sen jälkeen pääsi työ jatkuthaan siten, että yliopisto otti sen 
hoidettavakseen; neljännen osan valmistuessa Seura ja yliopisto 
alkuvuodesta 1913 tekivät sellaisen sopimuksen, että yliopisto. 
jolta sekä koti- että ulkomaiset laitokset ja yksityiset henkilöt 
olivat tiedustelleet myös edellisiä nidoksia, sai Seuralta 50 kappa-
letta kutakin kolmea ensimäistä osaa, Seura taas yliopistolta 
30 kappaletta äsken ilmestynyttä IV:tä osaa, minkä lisäksi sama 
määrä piti saataman vastedeskin ilmestyviä osia. 

Jo lopulla vuotta 1885 nostettiin Seurassa kysymys kolman-
nen ryhmän toimittamisesta sarjaan »Todistuskappaleita Suomen 
historiaan». Ehdotuksen teki joulukuun kokouksessa silloinen 
esimies J. B. Danielson. joka esitti, että julkaistaisiin B u x-
hoewdenin virallinen kirjeenvaihto valta 
1 8 0 8-1 8 0 9. Katsoen kokoelman erittäin arvokkaaksi ja saa-
tuaan Suomal. Kirj. Seuralta Collanin rahastosta uuden, 2,000 
markan apurahan Seura helmikuussa lopullisesti hyväksyi ehdo-
tuksen. Satunnaisten esteiden vuoksi voi julkaisun toimittaja. 
Danielson, kuitenkin vasta lokakuussa 1888 ilmoittaa, että v:n 
1808 kirjeet olivat jäljennetyt. ja keväällä 1889 aloitettiin paina-
tustyö, jota Danielsonin ollessa ulkomaanmatkalla hoiti silloinen 
sihteeri J. W. Ruldh. Hidastuttavia esteitä tuli edelleen väliin. 
ja kun seuraavana vuonna päätettiin ensimäinen osa saattaa julki-
suuteen vasta sen toisenkin puolen valmistuttua, viivästyi asia 
edelleen. Keväällä 1893 ensimäiselle osalle, joka hakemistoineen 
silloin oli valmiina ja joka käsitti Buxhoewdenin kansliasta lähte-
neet kirjeet, määrättiin nimeksi S u o m e n m a a n h a l l i n-
nollista kirjevaihtoa vuodelta 1808, I. — 
Handlingar rörande förvaltningen i Fin-
land å• r 1 8 0 3. I: näin ilmestyvän osan toiseen puoleen oli 
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korrehtuurin lukenut maist. W. E. Meurman. Toisen osan toi-
mittaminen, josta Danielson niinikään piti huolen, apunaan 
vapaaherra Tor Carpelan, vaati enemmän työtä kuin ensirnäisen, 
siihen kun otettiin myös maaherrojen kreivi Buxhoewdenin kans-
liaan lähettämäin kirjeiden liitteet joko kokonaan tai selostettuina. 
Tämä toinen osa päätettiin julkaista kahdessa vihossa; ensimäi-
nen valmistui 1894, mutta se jätettiin odottamaan toisenkin val-
mistumista, jotta molempiin saataisiin yhteinen hakemisto. Mar-
raskuussa 1895 vihdoin ilmestyivät julkaisun II osan 1:nen ja. 
2:nen vihko. Eräitä lisiä näihin oli saatu myös pastori Ad. Neo-
viukselta. 

Jo 1891, Seuran saatua: uusia apuvaroja Längmanin rahastosta. 
päätettiin Danielsonin ehdotuksesta julkaista m u i t a k i n 
asiakirjakokoelmia Suomen silloisen val-
tiolaitoksen pernstamisajoilta ja 1700-

1 u v u n 1 o p u 1 t a, ja v:n 1893 vuosikertomuksessa saatettiin 
mainita 1800-luvun alulta. sekä Anjalan liiton ajoilta jäljennetyn 
ja valtionarkistoon eri tahoilta kootun asiakirjoja, joista Anjalan 
liittoa• koskevat asiakirjat jo olivat painovalmiiksi järjestettyinä-
kin. Sen pitemmälle ei tämä julkaisutoiminta kuitenkaan ole 
joutunut, vaikka vielä huhtikuun kokouksessa 1896 Danielsonin 
ehdotuksesta päätettiin ryhtyä painattamaan kokoelman viralli-
sia ja puolivirallisia asiakirjoja, jotka koskivat v:ien 1808-1809 
tapauksia• ja. henkilöitä. 

»Suomenmaan hallinnollinen kirjevaihto v:lta 1808» niminen 
julkaisukokoelma muodostaa IV:n ryhmän »Todistuskappalei-
den» sarjaa. Tämän ryhmän edelle, III:ksi, ehti nimittäin ryhmä 
Asiakirjoja, jotka valaisevat Suomen kame-
r a a l i s i a o 1 o j a.. Aloitteen siihen teki helmikuussa 1886 
K. Grotenfelt, joka esitti siihen otettavaksi Ruotsin kamariarkis-
tosta kopioidut Suomea koskevat otteet valtakunnan verokamari-
kirjoista v:ilta 1533, 1536, 1537, 1538, 1540 ja 1542. M.m. varojen 
riittämättömyyden tähden Seura aluksi hyväksyi ehdotuksen 
vain periaatteessa., mutta pian saadut Längmanin varat sallivat 
senkin varsinaisen toirnittamistyön alullepanemisen. Ryhmään 
sopivia, asiakirjoja ilmoitettiin sittemmin yhä uusia: joulukuussa 
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1886 E. G. Palmen Suomea koskevan osan läänitys- ja ratsupalve-
lusluettelosta v:lta 1537; syyskuussa 1887 K. G. Leinberg luette-
lon aatelin maaomistuksista ja rälssipalveluksista, lääniluettelon 
1566 ja läänitysluettelon 1593; lokakuussa 1887 E. G. Palmen 
ja A. G. Fontell joukon samanlaatuisia asiakirjoja, mikä ilmoitus 
aiheutti koko työn lykkäämisen, kunnes oli ehditty hankkia 
niistä jäljennökset ja alkuperäisiin asiakirjoihin tehtävää vertai-
lua varten apulainen Tukholmaan; lokakuussa 1890 K. Grotenfelt 
manttaaliluetteloja v:ilta 1588 ja 1589; marraskuussa 1890 
M. G. Schybergson pari asekatselmusluetteloa v:lta 1562; joulu-
kuussa 1891 K. J. Jalkanen luettelon Hollolan kihlakunnan erä-
maista v:lta 1552; tammikuussa 1892 K. Grotenfelt Pohjanmaan 
tilit 1531-1539, Suomen vanhimmat; maaliskuussa 1898 J. W. 
Ruuth tutkintorekisterin Suomen aateliston tiloista vuodelta 1639, 
joka päätettiin julkaista »toimitusten erityisenä osana»; syys-
kuussa 1898 K. G. Leinberg luettelon kaikista Ruotsin ja Suomen 
eri arkistoissa säilytetyistä maatamme koskevista läänitys- ja 
rälssiluetteloista; toukokuussa 1899 maist. J. H. Vennola yhteen-
vedot kaikista Suomen tuloista v:ilta 1572 ja 1583 sekä saman-
tapaisen vertailun Suomen valtiotuloista vv. 1560 ja 1593; helmi-
kuussa 1901 W. Tawaststjerna manttaaliluetteloita Suomen verolli-
sista 1580-luvulla; lokakuussa 1901 K. R. Melander läänitys-
luettelon v:lta 1618; joulukuussa 1903 Melander Suomen läänitys-
luettelon v:ilta 1609-1610; joulukuussa 1907 toht. J. H. Vennola 
kokoelman »Ruotsin-Suomen finanssiasema v. 1582». Suurin osa 
näistä asiakirjoista onkin julkaistu kysymyksessä olevassa ryh-
mässä. Sitäpaitsi joutui siihen lopulta eräs laaja .asiakirja, jota 
aluksi ajateltiin otettavaksi Hist. Arkistoon. Joulukuussa 1905 
tarjosi nimittäin Seuran julkaistavaksi leht. J. V. Ronimv.s 
suomennoksen »Novgorodin Vatjan viidenneksen verokirjaa 
v:lta 1500». Seuraavana vuonna se julkaistiinkin kameraalisten 
asiakirjain ryhmässä, jotavastoin siihen liittyvä tutkimus painet-
tiin Hist. Arkistoon; tekijälle annettiin (8/10 1906) molemmista 
palkkioksi 1,200 mk Äyrämöisen palkintorahastosta. Tässä yhtey-
dessä huomautettakoon, että myöhemmin (1909) julkaistiin Arkis-
tossa joukko yliopettaja P. Toikan uudesta verokirjan venäläisestä 
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painoksesta tekemiä oikaisuja ja lisäyksiä Ronimuksen suomen-
nokseen. Kaikkiaan seitsemän nidosta on ilmestynyt kameraalis-

ten asiakirjojen ryhmää: I vihko K. Grotenfeltin ja A. G. Fon-
tellin, etupäässä ensinmainitun, toimittamana v. 1892, II K. Gro-

tenfeltin, III K. G. Leinbergin ja IV J. H. Vennolan toimittamina 
1899, V osa W. Tawaststjernan toimesta 1904, VI J. V. Ronimuk-
sen 1906 ja VII J. H. Vennolan 1908. 

Läheisesti tuohon tärkeään, 1500-luvun oloja valaisevaan 
kameraalisten asiakirjain ryhmään kuuluva on K. Grotenfeltin 
toimittama ja johdannolla varustama, monessa suhteessa erin-
omaisen arvokas lähdejulkaisu Jaakko T e i t i n v a l i t u s-
luettelo Suomen aatelistoa vastaan v. 1555 
—1 5 5 6, joka v. 1894 ilmestyi »Todistuskappaleiden» V:nä osana. 
Myöhemmin (29/2 1908) Grotenfelt tarjosi valitusluetteloon eräitä 
irrallisia lisiä, jotka samoinkuin eräs K. G. Leinbergin ilmoittama 
lisä painettiin Hist. Arkistoon osaksi eri kirjoituksina, osaksi 
pöytäkirjoissa. 1500-luvun historiaa valaiseva on myös n.s. 
T a v a s t i n k o k o e 1 m a, joka sisältörikas kokoelma käsit-
tää etenkin Arvid Henrikinpoika Tavastin kirjeenvaihtoa. ja jonka 
vanhemman osan painattamista »Todistuskappaleihin» W. Ta-
waststjerna ehdotti tammikuussa 1903. Ehdotus hyväksyttiinkin, 
mutta on vielä toteuttamatta. Tawaststjernan hankkimat jäljen-
nökset ovat Suomen valtionarkistossa, mutta paljon on vielä 
jäljentämätöntä Ruotsin valtionarkistossa säilytetyssä alkuperäis-
kokoelmassa. 

Suomen sisällisiä oloja 1700-luvulla valaiseva on 15 l r i k 
Rudensehöldin kertomus taloudellisista 
y. m. oloista Suomessa 1738 1741,jonkapainatta-
misesta tehtiin päätös lokakuussa 1897. Työstä huolehti toht. 
J. W. Rutitk, joka myöskin oli kertomuksen Ruotsissa jäljennyt-
tänyt. Julkaisu valmistui vuosijuhlaan 1898 »Todistuskappalei-
den» VI:na numerona. Pari vuotta tämän teoksen ilmestymisen 
jälkeen, lokakuussa 1900, otettiin puheeksi erään toisen samaa 
satalukua koskevan asiakirjakokoelman julkaiseminen. Senaatt. 

Yrjö-Koskinen, joka tällöin taas pitkästä aikaa oli Seuran esimie-
henä, mainitsi jälleen noista hänen hallussaan olevista i s o n- 



92 	Kaarlo Blomstedt, Suomen Historiallinen Seura 1875-1925. 

v i h a n a s i a k i r j o i s t a ja asiakirjanselostuksista, joilla ai-
koinaan oli aiottu aloittaa »Todistuskappaleiden» sarja (vrt. edellä 
siv. 86). Asia kuitenkin jäi taaskin silleen. Mutta silti ei hankkeesta 
kokonaan luovuttu. Niinpä syyskuussa 1915, kun K. Grotenfelt 
esitti eräitä isonvihan asiakirjoja, nämä päätettiin säilyttää »vas-

. taista julkaisemista varten», ja sama päätös tehtiin seuraavassa 
kokouksessa muutamista yliopp. Ilmari Mannisen esittämistä asia-
kirjoista. Kun sitten v. 1917 Seuran toiminnan laajentamista ja 
järjestämistä. suunniteltiin. asetettiin joulukuussa m.m. e r i t y i-
n e n toi ni i k u n t a isonvihan asiapaperien keräämistä ja jul-
kaisemista varten, puheenjohtajana K. 0. Lindeqvist ynnä jäse-
ninä K. Grotenfelt ja J. Gummerus sekä yliopettaja P. Toikka. 
Tämän niinkuin muidenkin toimikuntien työtä vaikeuttivat val-
litsevat säännöttömät olot. Keräystyönsä toimikunta suunnitteli 
aloitettavaksi siten, että kukin sen jäsenistä ottaisi selvän Suomen 
ja Ruotsin ja mahdollisesti Venäjän valtionarkistoissa ja maamme 
kirkonarkistoissa olevista asiakirjoista ja tätä suunnitelmaa nou-
dattaen Grotenfelt v. 1918 tutkimusmatkallaan Ruotsissa jäljen-
nytti sikäläisestä valtionarkistosta asiakirjoja suunnilleen sen 500 
markan edestä, minkä toimikunta aluksi oli saanut käytettäväk-
seen. Seuraavana vuonna jatkui valmistavia esitöitä; m.nn. koetet-
tiin ottaa selville, mitä asiakirjoja oli Porvoon tuomiokapitulin-
arkistossa, ja suunniteltiin kirkonarkistojen tutkimista tässä suh-
teessa. Senjälkeen on työ ollut melkein kokonaan pysähdyksissä. 
Pelkän ensimäisen aloitteen varaan on jäänyt myös kysymys 1 7 8 8 
—1790 vuosien sodan asiakirjain julkaisemisesta, 
joka tuli toukokuussa 1916 puheeksi silloisen esimiehen U. L. 

Lehtosen esittäessä eräästä Pietarin arkistosta. tapaamiansa asia-
kirjoja; päätettiin vain ottaa asia tuonnempana ratkaistavaksi 
yhteydessä kenraali 0. Furuhjelmin kokoelmain julkaisemiskysy-
myksen kanssa. 

Viimeisenä, VIL•nä, »Todistuskappaleiden» osana on S u o m e n 
hallituskonseljin ja senaatin alamaiset kerto-
in u k s e t v :1 t a 1 812 ja 1816 -  niminen julkaisu. Sen 
painattamisesta teki esityksen marraskuussa 1906 Aug. Hjelt, 
uudistaen ehdotuksensa maaliskuussa 1912. Syyskuussa määrät- 
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tiin julkaisun painosmäärä (300; aikaisemmin, vielä 2/21894, oli 
»Todistuskappaleiden» sarjaan kuuluvien teosten painosmäärä 
ollut 200), ja vuosikertomuksessa 1915 voitiin vihdoin ilmoittaa 
sen ilmestyneen. 

Laatuaan ainoa Seuran julkaisuista on kapteeni Henry Biav-
det'n selostava ranskankielinen lähdekokoelnia. Siitä teki Seuralle 
Biaudet 'n puolesta tarjouksen lokakuussa 1905 prof. E. G. Palmen. 
Biaudet oli parin vuoden aikana harjoittanut tutkimuksia Italian 
arkistoissa ja näistä löytänyt runsaat määrät tutkimukselle ennes-
tään uusia asiakirjoja, joista painatettavaksi tarjottuun selosta-
vaan luetteloon oli merkitty asiakirjain pääsisällys. Palmenin 
ehdotuksen makaan Seura suostui painattamaan kokoelman sillä 
ehdolla, että jotkut Seuran jäsenet sen tarkastettuaan toteaisivat 
sen tieteellisen arvon vastaavan odotuksia. Senjälkeen Palmen oli 
asiasta kirjeenvaihdossa Biaudet'n kanssa, ja tammikuussa 1906 
hän saattoi ilmoittaa tämän havainneen edullisemmaksi painat-
taa kokoelman Pariisissa, jossa hän oli saanut toiminimen Plon-
Nourrit sen ulkomaalaiseksi kustantajaksi. Biaudet esitti nyt, 
että hän itse saisi painoksesta 100 kappaletta, kustantaja halua-
mansa niinikään 100 sekä Seura tavallisen määrän. Seura hyväk-
syi esityksen. Nimilehdelle pantiin »Publication de la Societe 
d'I3istoire de Finlande» ja sarjan nimi Document concernant 
l'Histoire des pays du Nord — Pohjoismaiden historiaa valaisevia 
asiakirjoja sekä teoksen erityisnimeksi T,e Saint-Siege et la Suede 
durant la seconde moitie du XVI:e siecle. Notes et documents. —
Paavinistuimen. ja Ruotsin väliset suhteet XVI:n, vuosisadan. jälki-
puoliskolla. Otteita ja asiakirjoja. Kokoelmaa oli tarkoitus jat-
kaa•, mutta aie ei toteutunut. 

Kokoelma toisenlaatuisia, otteita, joiden poimimiseen, järjestä-
miseen ja julkaisemiseen ryhdyttiin jo 1880-luvun lopulla, oli n.s. 
h o p e v e r o I u e t t e 1 o t. Niiden julkaisemisesta teki esityksen 
A. G. Fontell. Tammikuussa 1889 hän saattoi ilmoittaa otteiden ole-
van painovalmiina, maaliskuun alussa pidetyssä kokouksessa pää-
tettiin senaatilta pyytää painattamiseen tarpeelliset varat, mutta 
kun Fontell seuraavassa kokouksessa esitti laskehnansa ja mai-
nitsi katsovansa, että Seura omillakin varoillaan saattaisi paina- 
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tusmenot suorittaa, peruutettiin päätös valtioavun pyytämisestä, 
etenkin »koska Seuralle siten tulisi yksinomainen ansio näitten 
tärkeitten todistuskappalein julkaisemisesta». Luettelot, jotka 
— kuten vuosikertomuksessa 1889 sanotaan — »antavat selvän 
yleiskuvan Suomen taloudellisista oloista 1500-luvun lopulla», 
eivät kuitenkaan liene olleetkaan täysin painovalmiina, vaan voi-
tiin ensimäinen arkki lähettää painoon vasta vähän ennen sanot-
tua vuosipäivää. Vuotta myöhemmin olivat painettuina Maskun 
ja Piikkiön kihlakuntia koskevat arkit, ja toivottiin koko Varsi-
nais-Suomen käsittävän osan valmistuvan heti joulun jälkeen. 
Yhä valmistuminen kuitenkin lykkääntyi. Syksyllä 1891 Varsi-
nais-Suomen luettelot vihdoin olivat painettuina, mutta loka-
kuussa Seura Fontellin ehdotuksesta päätti ne julkaista vasta sit-
ten, kun niiden liitteeksi ehdittiin painaa hänen maa- ja kymme-
nyskirjojen mukaan laatimansa kartta Varsinais-Suomen hal-
linnollisesta ja kirkollisesta jaosta v:n 1571 paikkeilla. Tammi-
kuussa 1892 teos lopulta voitiin Seuralle esittää. Sen nimenä oli: 
»Finlands sölfskatteregister af år 1571. Första häftet. Egentliga 
Finlands Sölfskatteregister». 

Pian senjälkeen ryhdyttiin hiljalleen valmistamaan Uutta-
maata käsittävää osaa. Vuosikertomuksessa 1893 voitiin ilmoittaa 
Fontellin jo painattaneen puolet toista vihkoa, Raaseporin läänin 
luettelot, ja lausua toivomus vihon valmistumisesta kevääseen. 
Mutta kahta vuotta myöhemmin kerrotaan edellisen lisäksi ole-
van painettuna. vain »vähän. alkua Porvoon läänin rekisteristä»; 
lisäksi ilmoitetaan, että Fontell oli »vuoden kuluessa painovalmii-
seen kuntoon järjestänyt myöskin Satakunnan, Hämeen, Pohjan-
maan sekä Savon luettelot». Siihen työ sitten jäikin, joutuakseen 
uudessa muodossa käsiteltäväksi vasta maaliskuussa 1909. Sil-
loin tuomiokapitulin notario K. A. Soikkeli ilmoitti jäljentäneensä 
Uudenmaan hopeaveroluettelon täydellisesti ja aikovansa siihen 
liittää kaksikielisen kertomuksen Uudenmaan hallinnollisista pita-
jistä sekä tarjosi julkaisua Seuran painettavaksi. Asiata tarkem-
min harkitsemaan Seura valitsi E. G. Palmenin ja V. Voionmaan, 
ja seuraavassa kokouksessa päätettiin luettelo painattaa muuta-
min supistuksia. Tällä kertaa katsottiin tehtävään tarvittavaa 
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valtion avustusta (pöytäk. 12/1 ja 26/5 1910). Lokakuussa 1910 
saapui Soikkelilta ilmoitus, että luettelo valmistuisi jouluksi, ja 
Seura päätti nyt, että se oli painettava »ilman selityksiä ja ver-
tailuja». Kuinka olikaan — ennakolta arvaamattomista syistä 
työ pitkistyi, ja vasta toukokuussa 1912 »Uudenmaan hopeavero 
ja hopeaveroluettelo vuodelta 1571» voitiin ilmoittaa lopullisesti 
valmistuneen »yhteenvetoineen ja paikannimien luetteloineen». 

Neljättä vuotta kului taas, ennenkuin julkaisun jatkaminen 
otettiin puheeksi. Marraskuussa 1915 annettiin K. Grotenfeltin, 
K. R. Melanderin ja J. W. Ruuthin tehtäväksi ensi tilassa laatia 
sitä varten suunnitelma, ja joulukuussa tämä komitea ilmoitti, 
että sen mielestä olisi lähinnä julkaistava Satakunnan luettelot, 
mutta että työhön ryhtyminen oli mahdotonta, niin kauan kuin val-
tionarkiston kokoelmat sot atilan takia pidettiin suljettuina. Tehtä-
vän tärkeyttä huomautettiin sitten tunnetuissa Seuran työn laajen-
tamissuunnitelmissa ja koetettiin hankkia Längmanin varoja lisää 
näiden luettelojen painattamiseen, joiden ilmoitettiin »suuressa 
määrin valaisevan maatalouden ja työtätekeväin kansanluokkain 
tilaa uskonpuhdistuksen aikakaudella ja yleensä olevan luettavat 
Suomen maalaisväestön historian perustaviin asiakirjoihin». 
Toukokuussa 1917 ensimäisen vihon toimittaja A. G. Fontell 
ehdotti, että painettaisiin hänen valmistamansa luettelot Hämeen 
ja Satakunnan hopeaverosta. Periaatteessa hyväksyen ehdotuk-
sen Seura asetti toimikunnan, johon valittiin A. G. Fontell, 
E. G. Palmen ja J. W. Ruuth, laatimaan yksityiskohtaista ehdo-
tusta julkaisutyön jatkamisesta. Längmanin rahastosta oli saatu 
tarkoitukseen lisävaroja, ja talvella pyydettiin senaatilta pysy-
väistä valtioapua tätä ja useita muita laajoja töitä varten. Ta-
loudellinen pula esti sen niinkuin monen muun työn suori-
tuksen. Vuosikertomuksissa on vain mainittu, että toimikunnan 
työ on ollut keskeytyneenä. 

Hopeaveroluetteloihin verrattavaksi katsottiin teos, jonka 
Aug. Hjelt huhtikuussa 1891 ilmoitti painettavaksi ja joka päätet-
tiin julkaista toisena vihkona »siinä tilastollisten tutkimusten sar-
jassa, jonka Seura painattamalla otteet vuoden 1571 hopeavero-
luetteloista on alkuunpannut». Teoksen nimeksi ilmoitettiin 
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»Statistisk undersökning af Finlands folkmängd och folkmängds-
förändringar under 1700-talets förra hälft innan tabellverkets 
upprättande», ja sen laskettiin tulevan käsittämään noin 10 ark-
kia samaa kokoa kuin hopeaveroluettelot. Se perustui etupäässä 
ennen tuntemattomiin, papiston seurakunnittain hallitukselle 
lähettämiin vuosiluetteloihin syntyneistä ja kuolleista, alkaen 
v:sta 1721 ja päättyen v:een 1749, jolloin suuri tabellilaitos jär-
jestettiin. Vuosien 1891 ja 1892 kuluessa Hjelt keräili teokseensa 
lisäaineksia m.m. lähettämällä tuomiokapitulien välityksellä pai-
nettuja kyselyjä seurakuntien papistolle. Julkaisusta ei Seurassa 
kuitenkaan tullut mitään, enempää kuin siitä Hjeltin ehdotuk-
sesta (18/5 1899), että julkaistaisiin 1747 vuoden valtiopäivillä 
»Suomea koskevia asioita varten asetetun deputatsionin» mietintö, 
jonka siihen liittyvine asiakirjoineen Seura myös (9/12 1899) 
päätti painattaa erityisenä osana »Todistuskappaleita». Joulu-
kuussa 1900 Hjelt kyllä ilmoitti ryhtyvänsä painatustyöhön, 
mutta siihen asia Seurassa jäi. 

Monessa suhteessa samanlaatuiset, kuin läänitys- y.m. rekiste-
rit ja hopeaveroluettelot, olivat tieteellisen tutkimuksen kannalta 
maan vanhimmat verokirjat. Luonnollista oli, että 
Seurassa otettiin puheeksi kysymys myös näiden 1500-luvun 
tutkimukselle perin tärkeiden lähteiden julkaisemisesta. Helmi-
kuussa 1914 luki asiasta kirjallisen esityksen V. Voionmaa, joka 
vedoten erityisesti paikallishistoriallisten harrastusten elpymi-
seen ja huomauttaen myös siitä arkistonhoidollisesta näkökoh-
dista, että verokirjat ahkeraan käytettyinä ovat arveluttavasti 
kuluneet, ehdotti ensi sijassa vanhimpain maakirjain painatta-
mista. Julkaiseminen oli parhaiten tapahtuva linnalääneittäin; 
kun asiakirjat olivat enimmäkseen yksinkertaisia luetteloita, ei 
tarvittu kalliita taulukoita, mutta toimitustyö oli kohtuullisesti 
korvattava, koska asiakirjain valitseminen, vertaileminen, jäl-
jentäminen ja tarkistelu tuotti työtä melkoisessa määrin. Esit-
täjä ilmoitti myös, että kirkollisasiain toimituskunnan käyttö-
varoista oli yhden niteen julkaisemiseen saatavissa 1,000 markan 
apuraha. Seura hyväksyi ehdotuksen pääkohdat, mutta asetti 
yksityiskohtaista suunnittelua ja muita tarvittavia toimenpiteitä 
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varten toimituskunnan, johon jäseniksi valittiin K. Grotenfelt, 
J. W. Ruuth ja V. Voionmaa. Toimikunta päätti ensiksi julkaista 
Hämeen linnaläänin kysymykseentulevat asiakirjat, ja jäljentä-
mistyö suoritettiinkin melkein loppuun — valtionarkiston sulke-
minen tuli tässäkin kohdin väliin —, mutta onnettomuustapaus 
hävitti jäljennöksen. Kun Längmanin rahastosta oli saatu työ-
hön uusia varoja, voitiin 1922 aloittaa kopioimistyö uudelleen, 
tällä kertaa Varsinais-Suomen maakirjasta v:lta 1540. Seura jätti 
(27/3 1922) toimikunnan tehtäväksi palkkion määräämisen kopioi-
mis- ja tarkastustyöstä sekä sen suorittamisen maakirjain julkai-
semiseen löytyvistä erikoisvaroista. Sanottu maakirja on nykyi-
sin valmiiksi jäljennettynä ja odottaa painatustaan. 

Seuran julkaisuihin otettaviksi ehdotti marraskuussa 1906 
U. L. Lehtonen Pietarin ulkoasiainministeriön arkistosta kokoa-
mansa Haminan rauhaa koskevat asiakirjat. Kokoelma 
oli melkoisen laaja, ja oli Ordin sitä käyttänyt teostansa var-
ten, julkaisten sen liitteenä 9 asiakirjaa, mutta tämä käyttämi-
nen oli jäänyt hyvin vajanaiseksi. Seura päätti, suostuen ehdo-
tukseen, painattaa todistuskappaleet ryhmään, joka saisi nimek= 
seen »Asiakirjoja valtiolaitoksemme perustamisen ajoilta»; julkai-
sua tarkastamaan ja valvomaan valittiin E. G. Palmen ja M. G. 
Schybergson. Vedoten vielä 1910 man. tähän julkaisutehtävään 
Seura päätti pankkivaltuusmiesten välityksellä pyytää apurahaa. 
Mutta sen pitemmälle ei julkaisuaie ole Seuran puolesta ehtinyt. 
— Jo paljoa aikaisemmin, huhtikuussa 1889, oli J. K. Danielson 
esittänyt, että ryhdyttäisiin painattamaan P o r v o on v a 1 t i o-
p ä i vien toimia valaisevia asiakirjoja, kuten »kaupunkien eri-
tyiset pyyntö-esitykset, papiston pyyntö-esitykset ja luettelo 
talonpoikaissäädyn pyyntöesityksistä». Seura hyväksyikin ehdo-
tuksen, mutta jätti toistaiseksi sen toimeenpanon, koska oli useita 
muita painatustöitä parhaillaan tekeillä. Aikeesta ei Seuran toi-
menpiteillä sitten tullutkaan mitään. 

Muitakin asiakirjajulkaisuja, jotka on aiottu käsittämään tär-
keitä sarjoja kansamme uudemman historian lähteitä, mutta joista 
on vain tehty ehdotuksia, jako rauenneita: tai toistaiseksi toteutta-
mattomia, on Seurassa ollut käsittelyn alaisina useita. Ad. Neovius 
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oli toimivuonna 1895-1896 (13/12 1895, 22/1 ja 2/4 1896) lähe-

tellyt Seuralle Porthanin  k i r j e i t ä ja lisiä hänen elämä-
kertaansa, ja lokakuussa 1896 .Aug. Hjelt, joka Neoviuksen lähe-
tykset oli Seuralle esittänyt, toi esiin useita Porthanin Ruotsiin 
kirjoittamia kirjeitä v:ilta 1788-1804. Kaikki nämä Seura päätti 
julkaista Hist. Arkistossa ja katsoi samalla olevan syytä vastedes 
tapahtuvaa julkaisua varten hankkia jäljennökset 37:stäPorthanin 
Mennanderille kirjoittamasta kirjeestä, joita säilytettiin Tukhol-
man kunink. kirjastossa. Joulukuun kokouksessa sam. v. ilmoi-
tettiin valtion. J. W. Lagukselta tulleen tiedon, että hän puoles-
taan oli jo pitkän aikaa sitten jäljennyttänyt mainitun kirje-
kokoelman. Sen johdosta päätettiin antaa Aug. Hjeltille toimeksi 
sopia Laguksen kanssa kokoelman julkaisutavasta. Seuraavassa 
kokouksessa annettiin sitten tiedoksi, että Lagus oli luovuttanut 
jäljennöksensä Ruotsal. Kirjallisuuden Seuralle, minkä jälkeen Hist. 
Seura päätti julkaista yhdessä muiden Porthanin elämäkertaa ja 
työtä koskevien tietojen kanssa ne Porthanin kirjeet, joita ei ollut 
Laguksen kokoelmassa. Sitä seuraavaan, helmikuun, kokoukseen 
saapui kuitenkin Ruotsal. Kirjallisuuden Seuralta pyyntö, että 
se saisi käytettäväkseen Hist. Seuran hallussa olevat kirjeet, koska 
Ruotsal. Kirjall. Seura jo oli julkaissut kaksi aidosta Porthanin 
kirjeitä ja parhaillaan valmisti kolmatta. Seura suostuikin pyyn-
töön. Sensijaan otettiin, jälleen Aug. Hjeltin esityksestä, helmi-
kuussa 1899 puheeksi arkkipiispa M e n n a n d erin k i r j e-

k o k o e l m a s s a tavattavien suomalaisten kirjeenvahtajien, 
erittäinkin Bilmarkin, kirjeiden painatus, ja päätökseksi tuli, että 
Hjeltin oli ensin asetuttava yhteyteen leht. A. D. Helanderin 
kanssa, joka lokakuussa 1892 oli asian pannut vireille, vaikka se 
silloin oli lykätty toistaiseksi. Sen enempää ei asiasta nytkään 
tullut. 

Yhdeksännentoista vuosisadan tutkimukseen ja asiakirja-
lähteiden julkaisemiseen sitä varten on vähitellen alettu kiinnit-
tää yhä kasvavaa huomiota. Niinpä teki J. R. Danielson-Kalmari 

lokakuussa 1914 esityksen, että Seura ryhtyisi keräämään L. G. 
von Haartmanin kirjoituksia ja hankkisiluvan• 
käyttää niiden julkaisemiseen Seuran hallussa olevan, Suomen 
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valtion perustamisaikoja koskevain asiakirjain julkaisemisrahas-
ton varoja. Kun silloisissa oloissa oli vaikea saada tehokasta 
keräystyötä käyntiin, päätti Seura hyväksyä ehdotuksen sikäli, 

että tohtoreita K. W. Rauhalaa ja L.Harmajaapyydettiin laatimaan 
luettelot heidän tiedossaan olevista v. Haartmanin virallisista 
lausunnoista ja kirjelmistä. Erästä hänen laajaa lausuntoaan 
selosteli Harmaja Seuran kokouksessa toukok. 3 p:nä 1915 ja sen 
yhteydessä esitti Rauhala luettelon huomattavista v. Haart-
manin lausunnoista. Sotatilasta johtunut arkistojen sulkeminen 
pysähdytti tämänkin työn. Joulukuun kokouksessa 1917 valit-
tiin kuitenkin keräys- ja julkaisutyötä johtamaan erityinen toimi-
kunta, puheenjohtajana Rauhala ja jäseninä Harmaja ja G. Sarva. 

Työ jaettiin toimikunnan jäsenten kesken siten, että kukin ryhtyi 
»lähemmin selventämään itsellensä tehtävää m.m. laatimalla luet-
teloita v. Haartmanin lausunnoista ja mietinnöistä senaatissa ja 
eri komiteoissa». Näitä myös seuraavina vuosina jonkun verran 
jäljennytettiin, mutta työn jatkamisen on toistaiseksi keskeyttä-
nyt se, että valtiosihteerinviraston arkiston monet tärkeät mietin-
nöt ja lausunnot eivät ole olleet saatavissa. 

Kuten- huomaamme, on se Suomen historian todistuskappalei-
den sarja, jonka Seura, enimmiten perin vähäistä avustusta naut-
tien, on saattanut julkisuuteen, arvokas, kunnioitusta ansaitseva. 
Asiakirjalähteiden julkaisemiseen nähden on sitäpaitsi otettava 
huomioon ne runsaat määrät osittain kokonaisia suuria kokoel-
mia, joiden olemme nähneet sisältyvän Historialliseen Arkistoon 
ja jotka monesti on kerätty ja jäljennetty Seuran erityisestä toi-
menpiteestä. Paljon mitä tärkeintä asiakirja-ainehistoa on tie-
tysti vielä julkaisematta — vaikka tällaista julkaisutyötä on 
Seuran ulkopuolellakin huomattavassa määrässä harjoitettu m.m. 
muiden seurojen ja etenkin Suomen valtionarkiston toimesta —, 
ja Seura onkin viime vuosina kiinnittänyt työn jatkamiseen vaka-
vaa huomiota. Siitä puhumme kuitenkin sopivimmin muiden 
uusimpien työsunnnitelmien yhteydessä. 

* 

2 
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Paitsi Historiallisessa .rkistossa julkaistuja tutkimuksia ei 
Suomen Historiallinen Seura alkuvuosikymmeninä julkaissut eri-
koisia teoksia, jotka olisivat sisältäneet v a r s i n a i s e n t u t-
k i m u s t y ö n tuloksia. 1890-luvun puoliväliin mennessä 
yritettiin vihdoin panna alulle tällaistakin julkaisusarjaa. Esitet-
tyään huhtikuun ja toukokuun kokouksissa 1893 tutkimuksiaan 
1500- ja 1600-lukujen tilikirjoista, joiden tutkimusten tarkoituk-
sena oli luotettavan kuvan saaminen maanviljelyksen silloisesta 
tilasta ja jotka olivat olleet keskitettyinä silloiseen Huittisten 
suurpitäjään, Seuran esimies E. G. Palmen syyskuussa teki ehdo-
tuksen, jonka tarkoituksena oli aloittaa sarja historia 1 1 i s-
tilastollisia selvityksiä maanvarallisuus-
suhteista aikana 1540 1640. Kaavaksi tähän sar-
jaan painettaville tutkimuksille Palmen oli laatinut seikkaperäisen 
selvityksen Huittisten pitäjän tilastollisista oloista mainitulla 
ajalla, perustuen etupäässä seuraaviin päälähteisiin: maakirjaan 
v:lta 1540, hopeaveroluetteloihin v:lta 1571, viisikymmenraha-
vero-rekisteriin v:lta 1600 sekä manttaaliluetteloihin v:ilta 1635 
—38. Sen ohessa hän oli myöskin käyttänyt kymmenysluetteloja, 
jotka sen puolesta oli pidettävä arvokkaina apulähteinä, että niitä 
on miltei täydellinen sarja koko kysymyksessä olevalta ajalta, 
sekä perhekunta- ja nokkaverorekistereitä. Koska tällaiset selvi-
tykset erittäinkin soveltuivat aineiksi n.s. laudaturikirjoituksille, 
oli tarkoituksena, että yllämainitun teoksen malliin saataisiin toi-
meen muita samanlaisia tutkimuksia maan eri pitäjistä, joten 
sarja vihdoin tulisi käsittämään niin suuren osan maasta kuin 
suinkin,, ja että siten vähitellen tulisivat, jos mahdollista valais-
tuiksi kansamme varallisuus-suhteet tuon sen edistykselle tärkeän 
ajanjakson kestäessä. Seura hyväksyi ehdotuksen, ja Palmen 
alkoi heti kerätä työhön nuoria tutkijavoimia; hänen oman esi-
tyksensä Huittisten pitäjän varallisuusoloista piti olla sarjan 
ensimäisenä osana. Vuosikertomuksessa 1894 jo ilmoitettiin 
tämän osan alkupuoli piakkoin voitavan panna painoon. Sama 
ilmoitus tehtiin kuitenkin vielä seuraavanakin vuonna, minkä 
lisäksi mainittiin useiden nuorten tutkijain vähitellen keräävän 
yhä uusia aineksia muita osia varten. Tammikuussa 1896 Pal- 
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men laajasti selosti tutkimuksiaan, ja sarjan nimeksi päätettiin 
panna »Tutkimuksia Suomen taloudellisista oloista Vaasan-
hallitsijain aikana, julkaissut Suomen Historiallinen Seura». Piak-
koin oli oleva painovalmiina Palmenin oma, noin 12 painoarkkia 
täyttävä osa, »Tutkimuksia muinaisen Huittisten oloista 1540 
—1640». Seuraavaan vuosikokoukseen mennessä siitä olikin pai-
nettuna jo kuusi arkkia, ja joulukuussa päätettiin erityisesti tätä 
julkaisutointa varten anoa Längmanin rahoista 5,000 markkaa 
vuosittain; 4,000 markan apuraha saatiinkin. Painatustyötä ei 
kuitenkaan jatkettu, ja tammikuussa 1898 Palmen piti Seurassa 
esitelmän, joka osoitti tutkijain »viime aikoihin asti» tehneen ereh-
dyksiä, kun eivät olleet tienneet, mitä aineksia on ollut olemassa. 
Esitelmänpitäjä oli senvuoksi tehnyt tai muilla teettänyt 400 folio-
sivua käsittävän, rekisterillä varustetun luettelon, ja sen ynnä 
lisäksi laatimansa yleiskatsauksen avulla hän osoitti, miltä ajoilta 
varallisuussuhteet olivat saatavissa selville koko maasta tai eri 
maakunnista. »Ainekset ovat yhä karttumassa», ilmoitetaan senjäl-. 
keen vuosikertomuksessa 1898, mutta painatustyö oli yhä sei-
sahduksissa. Sensijaan päätettiin syyskuussa 1900 Palmenin 
esityksestä painattaa kysymyksessä olevaan sarjaan toisena osana 
maist. J. H. Vennolan tutkimus P o h j o i s-S u o m en m a a-
laisvarallisuus 16:nnella ja 17:nnellävuosi-
s a d a 11 a I. Tämä toinen osa jäikin ainoaksi julkisuuteen pääs-
seeksi tulokseksi tuota suurisuuntaista hanketta. Palmen ei kos-
kaan painattanut omaa tutkimustaan edellämainittuja kuutta 
arkkia pitemmälle. Moninaisten esteiden vuoksi, kuten hän 
itse sanoi, hänen työnsä jäi kesken, ja siitä sekä muiden työstä 
on meillä selvitystä vain siinä — verraten laajassa — selostuk-
sessa, mikä hänen lokakuussa 1900 pitämästään, tutkimusmene-
telmiä ja niiden tuloksia selvittävästä esitelmästä on pantu pöytä-
kirjaan. 

Vennolan äskenmainittu tutkimus julkaistiin myös v ä i t ö s-
k i r j a n a. Tämä tapa painattaa väitöskirjoiksikin aiotut tutki-
mukset eri teoksina kai katsottiin Seurassa yleensä sopivammaksi 
kuin niiden julkaiseminen Hist. Arkistossa, vaikka — kuten 
olemme nähneet — sellaistakin menettelyä joskus noudatettiin. 
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Kun näet maist. T. S. Diliner keväällä 1892 pyysi saada lisen-
siaattiväitöskirj ansa Seuran julkaistavaksi, päätettiin syksyllä 
hylätä pyyntö, nimenomaan mainiten syyksi ne vaikeudet, jotka 

syntyisivät akatemiallisten väitöskirjojen julkaisemisesta Seuran 
toimituksissa; omituista kyllä, päätettiin kuitenkin Historialli-
seen Arkistoon painattaa väitöskirjaan liitettävät tilastolliset tau-
lut ja sallia tekijän lunastaa niistä ylipainokset. 

Väitöskirja, joka niinikään julkaistiin eri teoksena, oli ensi-
mäinen osa K. W. Rauhalan tutkimusta Suomen k e s k u s-
hallinnon järjestämisestä vuosina 1808 
—1 81 7. Teos ilmestyi keväällä 1910, ja sen painatuskustannuk-
sista suoritti Seura puolet niillä varoilla, joita sillä oli asiakirjain 
julkaisemista varten valtiolaitoksemme perustamisen ajoilta. 
Kokonaan näillä varoilla julkaistiin teoksen jatko, jonka jou-
duttamiseksi — samalle tekijälle kun samoihin aikoihin uskottiin 
laajatöisen senaatin historian kirjoittaminen — sitäpaitsi myön-
nettiin tekijäpalkkiota parilta kuukaudelta, ja joka ilmestyikin 
jo seuraavana syksynä (pöytäk. 12/1, 13/2, 26/5, 1/6, 28/9 ja 
9/11 1910). 

Väitöskirjain painattamisesta Seuran julkaisuihin viime vuo-
sien kuluessa kerrotaan edempänä. 

Verraten harvoin yleensä tapahtui, että Seuran täytyi kiel-
täytyä jonkin tarjotun teoksen julkaisemisesta, ja silloin oli kiel-
tävän päätöksen aiheuttajana enimmäkseen varojen puute. 
Ennen jo mainittujen tapausten lisäksi esitettäköön eräitä. 
Huhtikuussa 1888 saapui Seuralle ilmoitus, että Suomalaisen Kir-
jallisuuden Seura oli »Historiallisen Osakuntansa» (tätä nimitystä 
käytettiin siis vielä, vaikka kysymys oikeastaan oli Historialli-
sesta toimikunnasta) lausunnon nojalla päättänyt antaa Collanin 
rahaston käytettävissä olevat korot, 1,300 markkaa, Historialli-
selle Seuralle sillä ehdolla, että tämä suostuisi ottamaan paina-
tettavakseen Artturi H. Snellmanin tutkimuksen .»Turun linnan 
rakennukset», joka oli laajuudeltaan noin 10 painoarkkia Hist. 
Arkiston kokoa, mutta jonka painatuskustannukset nousivat 
jotenkin suuriksi, kun siihen oli otettava myös joukko pohja-
piirroksia; Kirjallisuuden Seura ei pitänyt Suomi-kirjaansa »var- 
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sinaisena paikkana, missä historialliset tutkimuskappaleet jul-
kaistaan». Historiallinen Seura tunnusti tutkimuksen kyllä 
ansiokkaaksi, mutta katsoi tarvitsevansa kaikki varansa muihin, 
jo ennen päätettyihin yrityksiin. Varat eivät myöskään sallineet 
Seuran ryhtyä kustantamaan V. Voionmaan teoksen »Suomen 
karjalaisheimon historia» painatusta ja levittämistä, jonka teok-
sen käsikirjoituksen »Suomalaisen kirjallisuuden edistämisrahas-
ton» toimikunnan humanistinen osasto oli lunastanut ja jota se 
toukokuussa 1915 Seuralle tarjosi. 

Periaatteellisista syistä, koska teokset eivät osaksikaan kuulu-
neet Seuran työalaan, vaan yleisen historian alalle, se kieltäytyi 
ottamasta julkaisuihinsa prof. Hj. Crohnsin tutkimusta »Värde-
sätt ningen af kvinnan i några remarkabla script a supposita och 
deras betydelse i senare tiders litterära alstring» ja maist. A. Nuoli-
vaaran  väitöskirjaksi aiottua teosta »Uskonvapaustaistelu Puolassa 
1500-luvulla» (pöytäk. 26/10  1914 ja 30/1 1922). Joskus sitäpaitsi sat-
tui niinkin, että tarjottujen tutkimusten tai asiakirjajäljennösten 
ei katsottu ensinkään ansaitsevan painattamista. 

Ilmoituksia tai suoranaisia a v u s t u k s i a k i n antamalla 
Seura on erityisesti viime vuosina koettanut edistää myös 
muualla tapahtuvaa historiallista julkaisutoimintaa; niin on 
avustettu m.m. aikakauskirjoja »Finnisch-ugrische Forschungen», 
»Historiallinen Aikakauskirja» — joka Historiallisen Yhdistyksen 
piirissä G. Suolahden, K. Blomstedtin ja K. R. Brotheruksen 
toimesta alkunsa saanut, mutta sittemmin suurimmalta osalta 
Seuran jäsenten toimittama, erittäinkin prof. U. L. Lehtosen 
päätoimittajana ollessa arvokkaaksi noussut julkaisu on saanut 
kannatusta jo monena vuonna —, »Sukututkimusseuran vuosi-
kirja» ja »Historisk Tidskrift för Finland», jolle keväällä 1925 
ensi kertaa annettiin ilmoitus. Sitävastoin ei Seura vähiin raha-
varoihinsa katsoen voinut noudattaa keväällä 1916 tullutta 
kehotusta ottaa osakkeita vastaperustetussa kansankielen sana-
kirjan yhtiössä. 
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Kokonaan Seuran ja sen jäsenten työllä ja toimella, vaikka 
ei sen kustannuksella, on toteutettu pari suurtöistä julkaisuyri-
tystä, joista toinen, jo Seuran ensimäisinä elinvuosina aloitettu, 
ihmeteltävän nopeasti toteutettu ja nykyään uudistettavaksi 
otettu, oli todellinen kansallisteos, suursaavutus aikanaan. 

Tarkoitamme Biografista _Nimikirj aa. Sen synty 
on Seuran pöytäkirjaan huhtik. 12 p:nä 1879 merkittynä seuraa-
vasti: 

»Professori Koskinen teki Seuralle seuraavan ehdotuksen: 
»Koska useimmat Historiallisen Seuran jäsenet jo tätä ennen 

ovat ryhtyneet tuumaan ulosantaaksensa Biografillista Nimistöä 
eli elämäkertoja Suomen entisyydestä ja nykyajasta, johon yri-
tykseen jo yksityinen kustantaja tässä kaupungissa on saatu, 
pyydän saadakseni ehdotella, että Seura kokonaisuudessaan 
ottaisi tämän toimen huostaansa, vakuutettuna kun olen, että 
se yleinen valvonta, joka tällä tavoin tulee yritykselle osaksi, on 
edistävä sen kelvollisuutta ja menestystä. Teoksen pääperusteiksi 
ehdottelen seuraavat määräykset: 

1:0. Biografillinen Nimistö tehdään käytännölliseksi käsi-
kirjaksi, joka sisältää pääasiallisimmat elämäkerralliset tiedot 
niistä henkilöistä, jotka joko muinoin ovat Suomenmaan oloihin 
vaikuttaneet taikka nykyään mainittavammalla tavalla astuvat 
yleisön huomioon. 

2:o. Eläväin henkilöin suhteen kartetaan kaikki semmoiset 
arvostelut, jotka saattavat arkatuntoisuutta jollakin tavoin 
loukata. 

3:o Entis-aikojen henkilöin elämäkerroissa mainitaan tarpeen 
vaatiessa lyhyimmiten lähteet, joista tiedot ovat otetut tai 
laveammat tiedot ovat saatavat, niin että kirjasta sillä tavoin 
voipi olla apua varsinaisellekin historian-tutkimukselle. 

4:o. Jokaisen elämäkerran alle, joka on luettava varsinaiseksi 
historian-tutkimukseksi, pannaan tekijän nimimerkki. 

5:o. Teos painetaan 8-taitteisessa ko'ossa kahdella palstalla 
ja on laskettava täyttämään 30-40 painoarkkia. Jos elämä-
kertojen lukumäärä arvataan olevan noin 1,200, niin jokaisen 
keskimääräinen pituus olisi 1 palsta. Yhteiseksi määräykseksi 
on siis pantava, että pisimmät saavat täyttää 3 palstaa, jota 
vastoin tietysti lyhyimmät voidaan suorittaa neljänneksellä pals-
talla.» 

Siihen ehdotukseen suostui Seura kaikin puolin, kuitenkin 
sillä lailla, että tarpeen vaatiessa vähempiä muodostuksia saisi 
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tehdä suunnitelman eri pykäleissä, sen mukaan mitä elämäkerto-
jeu kirjoittajat yksissä neuvoin huomaavat sopivaksi. Sen ohessa 
päätti Seura ilmoittaa asiasta kaupungissa oleville, vaan ei 
kokoukseen saapuneille jäsenillensä, jotta hekin voisivat ryhtyä 
tähän toimeen, mikäli heidän aikansa olisi sitä salliva. 

Pöytäkirjaan oli mainittava, että tähän yritykseen olivat yksi-
tyisen välipuheen kautta ruvenneet: professorit Koskinen ja 

.:pelin, tohtori Ignatius, lehtori Krohn ja allekirjoittanut Pal-
men, kaikki Seuran jäseniä. Niinpä oli kammarineuvos Rabbe 
antanut Seuran käytettäväksi ne kokoelmat, jotka olivat jääneet 
hänen haltuunsa, sitten kun Finlands Minnesvärde Män niminen 
teos oli lakannut ilmestymästä, ja Seuran jäsenet, herra tohtori 
Bomeinsson ja professori Elmgren olivat pyynnöstä hankkineet 
tietoja eri elämäkertoihin. Varsinaisiksi apiimiehiksi oli Seuran 
ulkopuolelta saatu herra professori Rein sekä filosofian kandi-
daatti Porkka, jonka viime mainitun tulisi tehdä ne lopulliset 
korjaukset muodon suhteen, jotka kenties tulisivat tarpeellisiksi, 
sekä valvoa korrehtuuria. Viimein päätti Seura myös, että ilmoi-
tus tässä tilassa tehdyistä päätöksistä olisi pantava sanomalehtiin.» 

Niinkuin ylläolevastakin ilmenee, liittyi yritys Seuran jäse-
nen Rabben kautta tavallansa neljännesvuosisataa aikaisemmin 
aloitettuun teokseen »Finlands minnesvärda män», johon Rabbe 
oli kirjoittanut joukon elämäkertoja ja jota varten kerättyjä 
aineksia Seura nyt sai käytettäväksensä uutta teosta valmistaes-
saan. Epäilemättä Biografisen Nimikirjan toimittajia elähytti 
sama tunnelma, mikä sen edeltäjän tilausilmoituksessa 1853 pu-
keutui sanoihin: »Aikalaisten pyhä velvollisuus on häviöstä ja 
unhosta pelastaa ne muistot entisajan mainioista miehistä, joita 
vielä voidaan etsiä esille, sekä historiallemme palauttaa ne loista-
vat tai kunnioitusta ansaitsevat nimet, jotka tähänasti ovat esiin-
tyneet Ruotsin aikakirjoissa» (vrt. Vasenius, Zacharias Topelius IV, 
siv. 486). Osaksi samansuuntaisia ajatuksia esittää samana vuonna 
julkaistussa kirjoituksessa »Om ett finskt biografiskt lexikon» 
Fr. Cygnus, ja vielä 1872 hän romanttis-idealistisen aikakau- 
tensa uskollisena lapsena lausuu, että kansa, joka ei kunnioita 
suuria miehiään, on ansainnut unohduksen ja häviön (vrt. Fors- 
man, Fredrik Cygnmus I, siv. 112). Mutta samalla kuin teoksen 
tuli kansalaisissa herättää kunnioitusta menneen ajan miehiä ja 
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heidän tekojaan kohtaan sekä yleensä kohottaa historiallista har-
rastusta, samalla sen piti palvella myös käytännöllistä tarkoitus-
perää, olla käsikirjana sekä tutkijoille että muille. 

Yrjö Koskisen aloitteesta oli työhön ryhdytty lokakuussa 
1878, ja hän se myös tehokkaimmin otti kirjoitustyöhön osaa, kir-
joittaen suuremman määrän elämäkertoja kuin kukaan muu 
(vrt. vuosikertomus 1904). Teoksen kustantajaksi saatiin kirja-
kauppias G. W. Edlund. Työ edistyi tavattoman nopeasti. Vuosi-
kokoukseen 1879 mennessä oli valmiina nimiluettelo koko teok-
seen sekä A- jaB-kirjainten elämäkerrat lähetettyinä kirjapainoon, 
joten ensimäinen vihko saattoi ilmestyä jo marraskuussa. Seu-
raavana vuonna valmistui kolme, vv. 1881 ja 1882 kumpanakin 
kaksi vihkoa, sekä kesään 1883 teoksen loppu kaksoisvihkona. 
Tämä nopea suoritus oli sitäkin kunnioitettavampaa, kun valtio-
päivätoimet ja monet muut tehtävät vaativat sekä toimittajien 
että avustajien aikaa. Teos muodostui vähitellen laajemmaksi 
kuin alkuaan oli suunniteltu, varsinkin kun C-kirjaimesta alkaen 
työ kävi yhä enemmän alkulähteisiin pohjautuvaksi, itsenäiseen 
tutkimustyöhön perustuvaksi. Kokonaisuudessaan teos tuli käsit-
tämään noin 800 kaksipalstaista sivua. Nimikirjan toimittami-
sessa olivat Seuran silloisista jäsenistä osallisina J. R. Aspelin, 
Sv. G. Elmgren, K. F. Ignatius, Yrjö Koskinen, J. Krohn, E. G. 
Palmen ja Th. Rein, ja täyttivät heidän kirjoittamansa elämä-
kerrat yhteensä enemmän kuin neljä viidesosaa koko teoksesta. 
Palmenin laatimassa vuosikertomuksessa v:lta 1883 — josta tämä 
tieto on saatu — huomautetaan edelleen, että »noin kolme neljättä 
osaa elämäkerroista ennen tunnettujen tosiasioitten ohessa sisäl-
tää sellaisiakin tietoja, joita ei ole tähän asti ollut historiallisessa 
kirjallisuudessa tavattavissa. Suuremmassa määrässä kuin alku-
jaan tiedettiin odottaa, on Nimikirja siis tullut tieteelliseksi teok-
seksi, eikä sen laajuuteen katsoen liene kummallista, että toimit-
tamistyö on kestänyt puoliviidettä vuotta, eli toisen puolen siitä 
ajasta, jota Historialliselle Seuralle tähän asti on ollut sallittu 
vaikuttaa isänmaan historian palveluksessa». Eräässä toisessa 
paikassa (Uuden Suomettaren muistojulkaisu 1869-1918, siv. 12) 

Palmen muistelmissaan sanoo, kerrottuaan Kirjallisen Kuukaus- 
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lehden lakkaamisesta: »Lehden lakatessa me silloiset nuoret 
otimme täyttääksemme aukon Valvojalla, ja minulle jäi raskas 
työ suoritettavaksi jo aletun opettajatoiminnan ohessa; Biografi-
nen Nimikirja samaan aikaan vaati suuria ponnistuksia, niin 
joutuisaan kuin toimitustyö oli ajettava, vaikka raivaamaton ala 
oli edessä.» Nimikirjan toimitus sai sukutauluja laatiessaan pal-
jon apua niistä runsaista sukukirjan aineksista, joita Suomen 
Muinaismuistoyhdistys oli vuosien kuluessa kerännyt, maan 
papisto lähetteli selvityksiä, japyynnöstä useat antoivat arvokkaita 
autobiografisia tietoja, jotka kaikki säilytettiin Seuran arkistoon 
vastaisten tutkijain varalle. Jäsenten ohella kirjoittivat Nimi-
kirjaan elämäkertoja toht. Eliel Aspelin, kamreeri A. Boehm, 
maist. A. A. Borenius, prof. J. R. Danielson, prof. And. Donner, 
maist. A. G. Fontell, prof. Jaakko Forsman, yliopp. N. K. A 
Gejtel, leht. B. F. Godenhjelm, fil kand. Kustavi Grotenfelt, 
yliopp. Arvi Grotenfelt, prof. Edv. Hjelt, yliopp. Aug. Hjelt, 
prof. Konr. Hällsten, fil. kand. G. Lönnbeck, maist. A. J. Mela, 
prof. J. P. Norrlin, prof. J. A. Palmen, fil. kand. Volmari Porkka, 
fil. lis. J. W. Ruuth, aman. B. 0. Schauman ja toht. Valfrid. 
Vasenius. Korrehtuurinlukijana ja yleensä painatustyön valvo-
jana toimi aluksi V. Porkka, mutta suurimmaksi osaksi K. Gro-
tenfelt ja hänen apunaan A. Grotenfelt. 

Biografisen Nimikirjan valmistaminen oli sekä Seuran toi-
minnassa että maan koko historiallisen kirjallisuuden vaiheissa 
merkkitapaus. Tyytyväisyys siihen oli yleinen, ja Seura sai run-
saasti kiitosta siitä osakseen. Tietysti tämäntapaisessa teoksessa 
aina on sellaista, mikä ei ole kaikkien mielen mukaista. Kun 
sanomalehdissä väitettiin vääräksi ja puolueelliseksi Nimikirjan 
esitystä tunnetusta herännäisten johtajasta Niilo Kustaa Malm-
bergistä, julkaisi toimitus kehotuksen niille, jotka asiasta voivat 
antaa tietoja, lähettää niitä Seuralle. Sellaisia tulikin: sekä kym-
menien henkilöiden allekirjoittamia vastalauseita että toisia kir-
joituksia, jotka todistivat Nimikirjan tiedot oikeiksi; saapuneet 
kirjelmät liitettiin nekin Seuran arkistoon, Nimikirjan toimitus-
työssä syntyneeseen lähdekokoelmaan, ja selostus asiasta jul-
kaistiin sanomalehdissä (pöytäk. 28/3, 20/5 ja 23/9 1887). 
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Kauan ei kestänyt, ennenkuin varsinkin vuosien kuluessa 
tapahtuneiden muutosten takia osoittautui tarpeen vaatimaksi 
toimittaa teokseen lisävihko, joka sisälsi täydennyksiä ja oikaisuja 
entisiin elämäkertoihin ja kokonaan uusiakin biografioja. Kaup-
paneuvos Edlundin ehdotuksesta tehtiin asiasta päätös tammi-
kuussa 1889, ja työstä huolehtiminen annettiin sihteerin, J. W. 
Ruuthin, tehtäväksi. Lisävihko valmistui saman vuoden syk-
synä sisältäen m.m. 55 uutta elämäkertaa. Sen kirjoittajina oli 
jälleen sekä Seuran jäseniä että ulkopuolisia henkilöitä; painatus-
työn valvojana oli yliopp. Niilo Liakka. Helmikuussa 1901 kus-
tantaja prof. Palmenille lähettämässään kirjeessä ehdotti jälleen 
uuden lisävihon toimittamista, mutta Seura katsoi paremmaksi 
odottaa, kunnes jonkun ajan kuluttua voitaisiin ajatella uutta 
laitosta koko teoksesta. 

Samoihin aikoihin, jolloin viimemainittu ehdotus tehtiin, 
ilmestyi saman kustantajan toimesta T. Carpelanin julkaisema 
»Finsk Biografisk Handbok», jonka pohjana sekä nimistöön että 
elämäkertoihin nähden oli suurelta osalta Biografinen Nimikirja. 
Tietysti ei tämä ruotsinkielinen teos alkuaankaan tyydyttänyt 
entisen vanhentumisen kautta syntynyttä tarvetta, eikä riittä-
vää korvausta saatu myöskään muista elämäkertoja sisältävistä 
julkaisuista, joita aikaa myöten ilmestyi, kuten Omasta Maasta, 
Tietosanakirjasta y.m. Mitä pitemmälle aika kului, sitä yleisem-
mäksi tuli käsitys siitä, että Biografisesta Nimikirjasta oli saa-
tava aikaan kokonaan uusi 1 a i t o s. Luonnollista oli, että 
senkin toimittaminen oli Historiallisen Seuran asia. 

Lokakuussa 1915 ensimäisen laitoksen innokas toimittaja 
E. G. Palmen, joka kuluneiden .vuosikymmenien aikana omasta 
puolestaan oli vähitellen kerännyt aineksia uuteen Nimikirjaan, 
laajassa kirjallisessa esityksessä ehdotti, että Seura ryhtyisi 
asiaan. Hänen ehdotuksensa mukaan valittiinkin yksityiskoh-
taista suunnitelmaa laatimaan valiokunta, johon tulivat E. G 
Palmen, K. Grotenfelt, J. Gummerus, U. L. Lehtonen ja J. W. 
Ruuth. Maaliskuussa 1916 pidettiin sitten erityinen kokous valio-
kunnan mietinnön käsittelemistä varten. Mietintö oli varsin 
laaja ja seikkaperäinen, kosketellen sekä yleensä sisältöön ja kir- 
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joitustapaan nähden noudatettavia periaatteita että teoksen 
kokoa ja useita yksityiskohtia sen toimittamisessa. Siitä oltiin 
selvillä, että uuden laitoksen tuli olla entistä tuntuvasti laajempi, 
ja tarkoituksena oli luoda teos, jolla »pitkiksi ajoiksi olisi kan-
salliskirjallisuudessamme pysyvä sija». Hyväksyttyään teoksen 
yleisen suunnitelman Seura paria viikkoa myöhemmin pidetyssä 
kokouksessa valitsi uuden Biografisen Nimikirjan toimituskun-
nan: puheenjohtajana E. G. Palmen sekä muina jäseninä Kaarlo 
Blomstedt, J. W. Ruuth, Martti Ruuth, Gunnar Suolahti ja V. Voion-
maa, toimituskunnan sihteerinä Blomstedt; sitäpaitsi valtuutet-
tiin toimituskunta tarpeen mukaan kutsumaan lisäjäseniä. Lä-
hinnä oli toimituskunnan valmistettava Nimikirjassa käsiteltä-
viin elämäkertain luettelo ja teoksen kustannussuunnitelma sekä 
esitettävä ne Seuran tarkastettaviksi. 

Uuden laitoksen toimitustyö ei kuitenkaan käynyt yhtä 
helposti kuin ensimäisen. Sota-aikojen aiheuttama pula kustan-
nusoloissa ja työn vaikeus arkistojen ja kirjastojen ollessa sul-
jettuina, pian kaikkien työmahdollisuuksien supistuminen, aiheut-
tivat sen, että ei voitu tehdä muuta kuin valmistaa alustava 
nimiluettelo ja sitä tarkastaa sekä määrätä elämäkertojen pituus 
ja ehdotella kirjoittajia. Ennenkuin työhön varsinaisesti päästiin 
käsiksi, ehti yrityksen innokkain ajaja ja toimituskunnan puheen-
johtaja mennä manan majoille. Tammikuussa 1920 valittiin Pal-
menin sijaan puheenjohtajaksi K. Grotenfelt, jolle työ — kuten 
näimme — myös oli hyvin tuttua jo ensimäisestä laitoksesta läh 
tien. Uuden puheenjohtajan kautta Seura sai (23/2 1920) Palmen 
vainajan perikunnalta lahjakirjan, jossa sanottiin: »Edistääk-
semme uuden laitoksen toimitustyötä, jonka teoksen aikaansaa-
minen oli Professori E. G. Palmenin mieliajatuksia, saamme täten 
Historialliselle Seuralle luovuttaa hänen kappaleensa Biografisen 
Nimikirjan ensimäistä painosta siinä olevine muistiinpanoineen 
sekä muut vainajan teosta varten suorittamat esityöt.» Siten 
teoksen uudessakin laitoksessa yleisen pohjan lisäksi tulee ole-
maan runsaasti sen alullepanijan työn jälkiä. Vasta syksyllä 
1922 vihdoin voitiin aloittaa neuvottelut kustantajan kanssa, ja 
lokakuussa päätettiin toimituskunnan ehdotuksen mukaan, että 
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Seura ottaisi suorittaakseen teoksen kustannuksiin 10,000 mk 
vuodessa viiden vuoden aikana sekä sen lisäksi hankkiakseen 
muualta kustantajan vaatiman lisäavun. Kun näillä ehdoilla 
kustantajaksi suostui Tietosanakirja Osakeyhtiö ja kun syksyllä 
1923 Kordelinin säätiöltä saatiin 40,000 markan apuraha, voitiin 
toimitustyö vihdoin panna alkuun. Uusi viivytys tuli, kun kus-
tantava yhtiö hajosi ja uudet neuvottelut oli pidettävä Werner 
Söderström Osakeyhtiön kanssa, josta nyt tuli teoksen kustan-
taja. Työ on lopultakin täydessä käynnissä, ja ensi vuoden 
kuluessa on odotettavissa ensimäiset niteet uutta, viisi noin 700-
sivuista osaa käsittävää Biografista Nimikirjaa. 

Kun lokak. 2 p:nä 1909 tuli kuluneeksi sata vuotta Suomen 
hallituskonseljin istuntojen alkamisesta, heräsi senaatin talous-
osaston silloisten jäsenten keskuudessa kysymys senaatin 
historian aikaansaamisesta. Historiallisen Seuran jäseninä 
ottivat asian Seurassa valmistavasti puheeksi syysk. 29 p:nä 
senaattorit Danielson-Kalmar ja Aug. Hjelt. Edellinen selvitti 
tapaa, jolla hän luuli tämän tuuman parhaiten toteutuvan. »His-
toriallinen Seura ja sen valitsema toimikunta saisivat pitää huolta 
senaatin historian ainesten kokoamisesta sekä sen kirjoittajan 
valitsemisesta, Seura saisi heti haltuunsa sen rahasumman, jonka 
senaatti tätä tarkoitusta varten mahdollisesti määrää maksetta-
vaksi yleisistä käyttövaroistaan, käsikirjoitus olisi saatava val-
miiksi 3 vuoden kuluessa, tämä sitten jäisi tekijän omaksi ja 
sen tulisi olla suomen kielellä kirjoitettu. Se sisältäisi itse viras-
ton historian, mutta niitten yleisten olojenkin kuvauksia, jotka 
ovat vaikuttaneet senaatin kokoonpanoon sekä toimintaan, ja 
myöskin niitten pyrintöjen esittelyn, jotka senaatti on pannut 
alulle. Seura vihdoin tekisi sopimuksen teoksen kustantajan 
kanssa, että se saisi arvonsa mukaisen ulkoasun.» Senaattori 
Hjelt taas esitti, että Seura ottaisi huolekseen myöskin historian 
lisäteoksen, senaatin virkamiesten elämäker-
toja sisältävän julkaisun, toimeen saamisen. Sekin olisi suo-
men kielellä kirjoitettava niitten ruotsinkielisten biografisten 
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muistiinpanojen täydennykseksi ja jatkoksi, joita aikaisemmin oli 
ilmestynyt. Senaatin tätä eri teosta varten määräämän raha-
summan Seura voisi ottaa hoitoonsa samoin kuin edellä mainitun 
suuremman summan. Se voisi myöskin avustaa sen tekijää ja 
pitää huolta painattamisesta. Seura suostui ehdotuksiin ja jäi 
siis odottamaan senaatin talousosastosta tulevaa näitä asioita 
koskevaa kirjelmää. Satavuotispäivänä senaatti sitten teki 
tämänsisältöisen päätöksen ja määräsi tarkoitukseen suoritetta-
vaksi Seuralle 15,000 mk historiaa varten ja 4,000 mk elämä-
kertateosta varten. Marrask. 24 p:nä Seura valitsi tarkempaa 
suunnitelmaa tekemään Danielson-Kalmarin, Hjeltin ja Groten-
feltin. 

Kesäkuussa 1910 päätettiin senaatin historian kirjoittaminen 
uskoa fil. lis. K. W. Rauhalalle, jolle jo sitä ennen oli — kuten 
edellä on mainittu — tarkoitukseen määrättyjen verojen korkoja 
annettu 1,000 mk tutkimuksien jatkamiseksi, joita hän oli har-
joittanut senaatin alkuaikojen historiassa. Tekijälle oli suoritet-
tava määräajoin sekä tekijäpalkkiota että korvausta asiakirjain 
jäljennyttämisestä. Samalla päätettiin tiedustella prof. K. A. 
Bergholmilta, ottaisiko hän tehtäväkseen senaatin jäsenten ja 
virkamiesten elämäkerrat käsittävän teoksen kirjoittamisen; seu-
raavaan kokoukseen tulikin häneltä suostumus, ja herrat Groten-
felt, Hjelt ja Palmen valittiin hänen kanssaan asiasta tarkemmin 
neuvottelemaan. Rauhala arveli ensi osan teostaan valmistuvan 
kahdessa vuodessa, ja saman ajan kuluessa toivoi Bergholmkin 
saavansa elämäkertateoksensa valmiiksi. 

Seura saattoi Rauhalan aika ajoin esittämien selostusten 
avulla säännöllisesti seurata hänen työnsä kulkua. Lähteiden 
runsaus ja työn laajuus veivät kuitenkin pitemmän ajan kuin oli 
laskettu. Bergholm sitävastoin saattoi toukokuussa 1912 ilmoit-
taa teoksensa valmistuneen, ja syksyllä se ilmestyi Werner Söder-
ström Osakeyhtiön kustantamana, jolle painatusavuksi annettiin 
1,000 mk, kun taas tekijä sai loput myönnetyistä 4,000 markasta. 

Kuta pitemmälle Rauhalan työ edistyi, sitä ilmeisemmäksi 
kävi, että tarkoitukseen myönnetyt varat olivat aivan riittä-
mättömät historian julkaisemiseen. Syksyllä 1913 oli valmiina 
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esitys aina vuoteen 1859, siis ensimäinen puolisko satavuotis-
historiaa, ja samalla kuin käsikirjoituksen valmistamista jatket-
tiin, ryhdyttiin talvella 1914 toimenpiteisiin, jotta teos saataisiin 
ilmaiseksi painattaa senaatin kirjapainossa, senjälkeen kuin tar-
kastusta varten asetettu komitea oli katsonut sen vastaavan tar-
koitustaan. Senaatin silloinen venäläinen varapuheenjohtaja kui-
tenkin ilmoitti, että teos oli ensin myös senaatin puolesta tarkas-
tettava. Tähän ei tietysti suostuttu, mutta sensijaan tehtiin jul-
kaisemisesta sopimus Kustannusosakeyhtiö Otavan kanssa, joka 
oli halukas teoksen painattamiseen sillä ehdolla, että käsikirjoitus 
luovutettaisiin ilmaiseksi. Seuraavana vuonna ensimäinen osa 
ilmestyi. Toisen osan valmistumista viivästytti m.m. arkistojen 
sulkeminen melkoisen ajan. Marraskuussa 1917 teos oli vihdoin 
kokonaisuudessaan niin lähellä valmistumistaan, että Seura saat-
toi päättää ajan tulleen ilmoittaa siitä senaatille, jolle myös oli 
esitettävä, »että teoksen ruotsinkielisen laitoksen valmistaminen 
saisi jäädä suorittamatta Seuran toimesta, koska sen laatiminen 
kohtaisi melkoisia vaikeuksia, olisi tuskin tarvetta vastaava ja 
joka tapauksessa vaatisi senaatilta uusien varojen määräämistä 
tätä varten». Kirjaltajalakot ja sittemmin kirjapainoalalla synty-
neet muut epänormaaliset olot kuitenkin estivät painatukseen 
ryhtymästä, eikä kustantaja katsonut voivansa sittemminkään 
siihen ryhtyä, ennenkuin valtioneuvosto Historiallisen Seuran 
esityksestä — ensin hylättyään painatusavun anomuksen — vih-
doin lokak. 1920 suostui myöntämään kustantajalle oikeuden pai-
nattaa sen valtioneuvoston kirjapainossa; ehtona oli m.m. se, että 
valtioneuvostolle maksuttomasti luovutettiin 50 kappaletta koko 
teosta nidottuna. Näin pääsi lopulla vuotta 1921 täydellisenä 
julkisuuteen ahkeran ja huolellisen työn tulos, kaksi upeata 
nidettä käsittävä teos »Keisarillinen Suomen Senaatti 1809-1909», 
josta täydellä syyllä voitiin kansilehdellä ilmoittaa, että se oli 
julkaistu »Suomen Historiallisen Seuran toimesta». 

x~ 

Varsin vähän on Seura saattanut tehdä teoksen aikaan-
saamiseksi, jota varten se huhtik. 1917 sai vastaanottaa raha- 
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varoja. Herrat Santaholma lahjoittivat näet Seuralle 10,000 
markkaa Kalajoen  historian kirjoittamista varten. 
Seuraavassa kokouksessa valtuutettiin Seuran esimies K. O. 

Lindeqvist yhdessä toht. A. R. Cederbergin kanssa ryhtymään 
alustaviin toimiin, lähinnä sellaiseksi ainesten keräämiseksi, mikä 
syystä tai toisesta saattoi olla kiireellistä. Erityisesti pidettiin 
suotavana, että hankittaisiin sopiva henkilö haastattelemaan 

kauppias A. Santaholmaa ja panemaan paperille hänen muistel-
miaan sekä samalla ottamaan selkoa historiaa kirjoitettaessa 
kysymykseen tulevista, paikkakunnalla olevista arkistolähteistä. 
Kun keväällä ei enää tällaista henkilöä löydetty, suoritti matkan 
loppukesästä toht. Cederberg. Lokakuun kokouksessa 1917 hän 

jätti Seuralle kirjallisen selonteon matkastaan, jolla hän oli tutki-
nut Oulun ja Raahen kaupunkien sekä eräitä maaseutuarkistoja 
ja merkinnyt muistiin kauppias Santaholman kertomia muistel-
mia. Seura päätti nyt asettaa sanotun historian kirjoittajaa 
ehdottamaan valiokunnan, johon valittiin jäseniksi herrat Ceder-
berg, Melander ja Voionmaa. Toistaiseksi ei asian hyväksi kui-
tenkaan ole voitu mitään toimittaa, sopivan kirjoittajan puut-
tee ssa ja siitä syystä, että rahavarat nyttemmin ovat tarkoituk-
seen kokonaan riittämättömät. 

Suureksi suunniteltu teos, jota tosin ei ole ajateltu Seuran 
julkaistavaksi eikä toimitettavaksikaan, mutta joka kuitenkin 
saattaa tulla tässä mainituksi, on Suomen m a a n m i t t a u s-

1 a i t o k s e n h i s t o r i a, jonka aikaansaamiseen Seuran myö-
tävaikutusta on pyydetty. Asiasta tullut maanmittaushallituk-
sen kirjelmä esitettiin Seurassa syysk. 24 p:nä 1923. Koska koko 
kysymys — jota kyllä pidettiin erittäin tärkeänä ja mielenkiintoa 
herättävänä—vielä oli kovin valmistamaton, valittiin siitä sanotun 
ylihallituksen kanssa suullisesti neuvottelemaan Seuran puolesta 
herrat K. R. Melander, G. Sarva ja K. W. Rauhala. Neuvottelu-
jen tuloksena oli, että Seura suostui ottamaan osaa teoksen val-
mistustöihin valitsemalla jäseniä pysyväiseen toimikuntaan, jonka 
asiana on ryhtyä tarpeellisiin toimiin aikeen toteuttamiseksi, »Seu-
ran silti menemättä sitoumukseen teoksen valmistumisesta». 

Jäseniksi valittiin (10/12 1923) herrat K. Grotenfelt ja K. W. 
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Rauhala. Kun toimikunta jätti opetusministeriölle anomuksen 
valtioavun myöntämisestä tätä suuritöistä teosta varten, antoi 
Seura (28/4 1924) toimikunnan puheenjohtajan pyynnöstä lau-
sunnon, jossa se puolsi anomusta. Sitävastoin ei katsottu (3113 
1924) voitavan myöntyä esitykseen, että Seura valitsisi pari 
jäsentä teoksen aikaansaamiseksi perustettavan kannatusyhdis-
tyksen johtokuntaan, mutta yhdistyksen tarkoitusta päätettiin 
(26/1 1925) kannattaa liittymällä siihen jäseneksi ja suorittamalla 
kertakaikkinen jäsenmaksu, 1,500 markkaa. 

~ 

Useaan kertaan on jo ollut syytä huomauttaa niistä uusista 
s u u n n i t e 1 m i s t a, joita vv. 1916-1917 laadittiin Seuran 
toiminnan laajentamiseksi ja uudelleenjärjestämiseksi. Suunnitel-
mat koskivat myös julkaisutoimintaa. Paitsi käsi- ja hakukirjo-
jen julkaisemista, joista edempänä erikseen, ja niitä julkaisu-
hankkeita, jotka jo aikaisemmin oli pantu alulle ja joista jo on 
ollut puhetta, lausuttiin laaditussa ohjelmassa suotavaksi tai 
välttämättömäksi uusien asiakirjajulkaisujen (Suomea koskevat 
Ruotsin aikaiset lait ja asetukset; Historiallisten liikkeiden ja 
tapausten asiakirjat; Historiallisten henkilöiden kirjeet, muistel-
mat ja asiakirjat; Ulkomaiset Suomea koskevat lähteet) aikaan-
saaminen, Suomen valtiomiesten elämäkertojen toimittaminen 
j.n.e., sekä erityisesti *lähimmän ajan julkaisuina», paitsi Bio-
b afista Nimikirjaa, Aleksanteri II:n muistojulkaisu — josta 
Palmen lokakuussa 1916 oli tehnyt laajan kirjallisen esityksen ja 
jota varten jo valittiin toimituskunta sekä puhuteltiin kirjoittajia 
(pöytäk. 27/11 1916), mutta joka sittemmin lykättiin epämääräi-
seen aikaan (pöytäk. 12/10 1917) —ja Suomen historia XIX vuosi-
sadalla, jota valmistamaan myös 1918 asetettiin valiokunta, 
puheenjohtajana J. R. Danielson-Kalmari sekä jäseninä J. Gum-
merus, E. Nevanlinna, K. W. Rauhala ja G. Schauman, mutta 
johon nähden ei ole katsottu vielä voitavan ryhtyä toimenpitei-
siin. sen lisäksi, mitä on tapahtunut tutkimusapurahojen myöntä-
misellä erikoiskysymysten tutkimista varten. 

Vaikkakin suurin osa laajoista uusista julkaisuhankkeista tois- 
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taiseksi odottaa toteutumista.an, on Seuralla kuitenkin ollut tilai- 
suutta runsaassa määrin edistää historiallisten teosten julkaisu-
toimintaa niitä muotoja noudattaen, jotka se lopulla vuotta 1917, 
äskenmainittujen suunnitelmien yhteydessä, vahvisti. Päätettiin 
näet ryhmittää Seuran julkaisut vastaiseksi seuraaviin pääsarjoi-
hin: 

1) »Historiallinen Arkisto», joka, ollen Seuran 
v u o s i k i r j a n a, on sisältävä, kuten pääasiallisesti ennenkin, 
Seuran kokousten pöytäkirjat, niissä pidetyt esitelmät, Seuralle 
esitetyt lyhyet tutkimukset ja yksinäiset asiakirjat: 

2) »Historiallisia tutkimuksia, julkaissut 
Suomen Historiallinen Seura»,jokasarjavoijakau-
tua alasarjoihin, ja johon sijoitetaan sekä laajat, kukin oman, 
yhden tai useamman nidoksensa muodostavat teokset, että myös 
pienemmät tutkimukset, milloin ne yhden tai useamman nidoksen 
muodostaneina kuuluvat sisällöltään samaan pääryhmään; 

. 	3) »Suomen historian lähteitä, julkaissut 
Suomen Historiallinen Seura», joka sarja myöskin 
voi jakautua alasarjoihin, ja johon sijoitetaan historiallisia lähde-
kokoelmia saman periaatteen mukaan, kuin edellä mainittuun 
toiseen sarjaan sijoitetaan historiallisia tutkimuksia; 

4) »V:n 1571 hopeaveroluettelot» säilytetään edelleen eri sar-
jana, joka myöhemmin voinee saada jatkokseen muita samanluon-
toisia luetteloita. 

Näin Seura »toivoi pääsevänsä hajanaiselta näyttävästä ja 
muutenkin häiritsevästä yksinäisten teosten julkaisemisesta». 
Tällainen järjestely oli kieltämättä muuten luonnollinen seuraus 
siitä, että Seuran piirissä, niinkuin historiantutkijaimme keskuu-
dessa yleensä, kehitys oli yhä enemmän vienyt hajallisista detalji-
tutkimuksista kokoaviin ja syventäviin laajempiin esityksiin. 

Ensimäisenä teoksena, joka julkaistiin uutta ryhmittelyä nou- 
dattaen, oli W. Tawciststjernan laaja tutkimus »Pohjoismaiden 
viisikolmattavuotinen sota, v:n 1570 ja 1590 välinen aika». Tekijä 
oli tarjonnut sitä Seuran kustannettavaksi jo lokak. 1913, jolloin 
herrat Palmen, Grotenfelt, Melander ja Voionmaa valittiin tar- 

kemmin sopimaan hänen kanssaan painotavasta y.m. Neljää 
vuotta myöhemmin, lokak. 1917, se päätettiin julkaista erityisenä 

13 
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(28:ntena) Hist. Arkiston osana, mutta marrask. päätettiinkin 
sillä aloittaa uusi sarja, ja asiata tarkemmin pohdittaessa oli tulok-
sena äskenmainittu uusi julkaisujen ryhmittely. Tawaststjernan 
teoksesta tuli nyt »Historiallisten tutkimusten» I osa. Kirjapaino-
vaikeuksien tähden viivästyneenä se ilmestyi vasta keväällä 1920. 

Samaan aikaan kuin Tawaststjernan teos, ilmestyi (painettu 
jo v. 1919) saman sarjan toisena osana E. W. Juveliuksen väitös-
kirja »Suomen puolustuskysymys ison- ja pikkuvihan välisenä 
aikana», jonka jatko, vuotta myöhemmin ilmestynyt »Suomen 
puolustuskysymys vuosina 1741-1747 ja G. Fr. v. Rosenin mää-
rääminen Suomen kenraalikuvernööriksi», merkittiin II osan 2:seksi 
niteeksi. Senjälkeen on väitöskirjat, joita Seura niiden painatta-
mista helpottaakseen on ottanut viime vuosina varsin runsaasti 
julkaisuihinsa, noudattamalla kustannuksiin nähden erinäisiä 
määrättyjä periaatteita, säännöllisesti liitetty samaan »Historial-
listen tutkimusten» sarjaan. III:n osan 1:senä niteenä ilmestyi 

_1921 Kaarlo Blomstedtin väitöskirja »Henrik Klaunpoika Horn. 
Ajankuvaus I. Kustaa Vaasan ja Juhana herttuan palveluk-
sessa», IV:n osan 1:senä niteenä v. 1922 Jalmari Jaakkolan väitös-
kirja »Pyhän Eerikin pyhimystraditsionin, kultin ja legendan 
synty» ja VI:na osana v. 1923 Arvi Korhosen »Vakkalaitos. Yhteis-
kuntahistoriallinen tutkimus». Parhaillaan ovat kirjapainossa 
A. Karjalaisen ja 0. I. Lehtosen väitöskirjat, joista tullee sarjan 
VIII:s ja IX:» osa. Samassa »Historiallisten tutkimusten» sarjassa 
on jo julkaistu v. 1922 V:nä osana Ilmari Mannisen teos »Pohjoi-
sen Karjalan vanhanaikainen talous, historiallisten lähteiden 
mukaan», ja VIII:na osana ilmestynee Seuran 50-vuotisjuhlaan 
Jalmari Jaakkolan tutkimus Suomen vanhimmista valtarajoista. 
Sitäpaitsi on jo huhtikuussa tehty päätös K. R. Melanderin »Luotsi-
ja majakkalaitoksen aikaisemmista vaiheista Suomessa» nimisen 
teoksen painattamisesta tähän sarjaan, mutta painatustyö on lyk-
käytynyt. Mahdollisesti 12:nneksi niteeksi, XI:ksi osaksi, tätä sar-
jaa, mahdollisesti johonkin uuteen erikoissarjaan tulee Magnus 
Hammarströmin kirjoittama keskiajan latinan glossariumi, jota 
tekijä syyskuussa 1922 selosti Seuralle ja jota sittemmin, Seuran 
valitsemain tarkastajain J. W. Ruuthin, K. Grotenfeltin ja maist. 
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Aarno Malinin sekä toht. Edv. Reinin annettua siitä lausuntonsa, 
on osaksi varsin huomattavasti täydennetty; tämäkin teos on 
jo kirjapainossa. 

»Historiallisten tutkimusten» sarja on, kuten näkyy, lyhyessä 
ajassa kasvanut jo erittäin runsaaksi ja monipuoliseksi, todistaen 
— Historiallisen Arkiston ohella — toiselta puolen Seurassa ja 
sen läheisessä piirissä harjoitetusta voimaperäisestä tutkimus-
työstä, toiselta taas Seuran menestyksellisistä ponnistuksista 
vaikeidenkin rahaolojen vallitessa valmistaa tutkijoille tilaisuutta 
töidensä tulosten julkaisemiseen. Tässä yhteydessä on vielä mai-
nittava, että Seura on antanut rahallista apua myös j u h l a j u 1-
k a i s u j en aikaansaamiseksi, jotka on omistettu parille sen huo-
mattavalle jäsenelle, E. G. Palmenille ja K. Grotenfeltille, edellisen 
70-vuotispäivän ja jälkimäisen 60-vuotispäivän johdosta. Koko-
naan Seuran toimesta,- vaikka yksityisen liikkeen kustannuksella 
ilmestyi kunniajäsenelle J. R' Danielson-Kalmarille 70-vuotis-
päiväksi omistettu juhlajulkaisu; toiselle kunniajäsenelle J. W. 
Ruuthille omistettiin, samoin 70-vuotispäiväksi, Historiallisen Ar-
kiston XXXII:s osa. Kuten edempänä näemme, ei Seuran ponnis-
tuksilla julkaisutyön edistämiseksi kuitenkaan olisi saattanut olla 
tällaista menestystä, jollei erittäinkin valtio entistä enemmän 
olisi osoittautunut suopeaksi Seuran harrastuksille ja myöntänyt 
sille rahallista tukeansa. 

Sarjoihin »Suomen historian lähteitä» ja »V:n 1571 hopeavero-
luettelot», jotka ovat 3:ntena ja 4:ntenä v. 1917 päätetyistä pää-
sarjoista, ei ole vielä saatu ainoatakaan aidosta. Edelliseen tosin 
päätettiin helmikuussa 1920 ensimäiseksi osaksi sijoittaa Kaarlo 
Blomstedtin Ruotsista vapaaherra Bonden suuresta yksityis-
arkistosta Eriksbergin kartanosta keräämä kokoelma m.m. J o e a-
suun Hornien kirjeenvaihtoa ja asiakirjoja 1500-
ja 1600-luvuilta ynnä teokseen liitettävä johdanto, mutta kevääm-
pänä päätettiin, kun saman tekijän väitöskirja otettiin julkaista-
vaksi, lykätä sanotun lähdekokoelman painattaminen toistaiseksi. 
Jo aikaisemmin (28/1 1918) tehtiin päätös S.v. G. E l m g r e n i n 

m u i s t e l m i en ottamisesta tähän sarjaan, mistä E. G. Palmen 

oli tehnyt laajan kirjallisen esityksen marraskuussa 1917. Esityk- 
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seen alkuaan sisältyneestä ehdotuksesta, että Seura julkaisisi 
samalla myös Elmgrenin elämäkerran, Palmen luopui ilmoittaen 
aikovansa julkaista sen erikseen jonkun kustannusliikkeen toi-

mesta. Palmenin kuoltua ei kummastakaan aikeesta tullut mi-
tään; sensijaan julkaistiin hänen kirjoittamansa Elmgrenin elämä-
kerran katkelma K. Grotenfeltin viimeistelemänä ja tasoittamana 
Historiallisen Arkiston XXX:ssä osassa. 

Julkaisutoiminnasta puhuttaessa on edellä jo viitattu niihin 
aloitteihin ja toimenpiteihin, joihin Seurassa aikojen kuluessa on 
ryhdytty tutkijoille tarpeellisten historiallisten k ä s i- ja h a k u-
k i r j o j en aikaansaamiseksi, jollaisia ulkomailla on toimitettu 
monissa eri sivistysmaissa, mutta joiden puutetta Suomen histo-
rian tutkimus on saanut ja yhä saa tuntea. Tähän alaan kuulu-
vana aikaansaannoksena on meillä jo edellä selostamamme Bio-
grafinen Nimikirja melkein ainoa. 

Jo varhain herätettiin Seurassa kysymys historiallisen 
b i b l i o g r a f i a n toimittamisesta. Seuran toisessa kokouk-
sessa, huhtik. 5 p:nä 1875 ehdotti nimittäin kamarineuvos Rabbe, 
että — kuten pöytäkirjan sanat kuuluvat — »Seura ensi tilassa 
huolehtisi catalogue raisonnen julkaisemisesta kaikista ilmest` - 
neistä kirjoituksista, joista voidaan etsiä lisiä Suomen historiaan 
ja maantieteeseen, sekä jätti pieneksi avustukseksi siihen luette-
lon vanhemmista kartoista, joihin Suomi on piirrettynä. Yksi-
mielisesti tunnustettiin — sanotaan pöytäkirjassa edelleen — 
sellaisen teoksen sekä tarpeellisuus että suuri hyöty, ja oli prof. 
Gabr. Rein siihen antanut hyvän esityön Suomi-kirjassa; mutta 
kun ei nyt voitu ilmoittaa ketään halukasta toimittajaa, jätettiin 
kysymys toistaiseksi lepäämään.» 

Vasta lokak. 1883 otti asian, vieläpä oikeastaan laajennetussa 
muodossa, uudelleen esille J. R. Aspelin, joka luki seuraavan 
ehdotuksen: 

»Jos myönnämme, että usein kuultu valitus työmiesten puut-
teesta historian tutkimuksen alalla maassamme on oikeutettu, 
katsoisin Historiallisen Seuran tehtäväksi etsiä syitä tuohon 
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tutkijain puutteeseen ja koittaa saada ne syyt poistetuiksi. 
Minä puolestani luulen pääsyyksi tuohon puutteeseen sen vaikeu-
den, mikä nuorten miesten on tutustua lähteihin, ei ainoastaan 
arkistojen, vaan myöskin kirjallisuuden alalla. Kirjastojen ja 
arkistojen hoitajat harvoin pitävät itseään velvoitettuina johta-
maan aloittelevia tutkijoita laitoksissaan niiden aarteita tunte-
maan. He korkeintaan tuovat esille, mitä tämä nuorukainen tie-
tää kysyä. Arvaamattoman paljon aikaa ja työtä menee siten 
tältä yrittäjältä hukkaan kysellessä ja. lehteillessä lähteitä, jotka 
ainoastaan välillisesti, jos sitenkään, koskevat hänen ainettansa. 
Nuo vaikeudet olisivat kerrassaan poistetut, jos saataisiin toi-
meen käytännöllisiä luetteloita maamme historiallisista lähteistä. 
Kun tällaisten luettelojen toimittaminen ei olisi aivan vaikea, 
jos työ jaettaisiin useamman miehen kesken, kuten esim. Biografi-
sen Nimikirjan vasta päättynyt toimitus, niin pyydän saada 
ehdottaa, että Historiallinen Seura ensi aluksi ottaisi toimittaak-
seen kirjan, joka esim. nimellä Suomen  Historiallinen 

K i r j a s t o aineenmukaisessa järjestyksessä luettelisi maatam-
me ja kansaamme koskevaiset maantieteelliset, historialliset ja 
kansatieteelliset lähteet kirjallisuuden alalla. Kaavaksi sopisi 
kenties T:ri E. Winkelmann'in Bibliotheca Livonise Historica.» 

Keskusteltuaan asiasta Seura nyt pani ehdotuksen toistaiseksi 
pöydälle. 

Työvoimien puutteessa — kuten seitsemää vuotta myöhem-
min kerrotaan — asia jäi sikseen. Ja »apumiesten puutteessa» 
ilmoitetaan keskeytyneen senkin, jo hyvään alkuun päässeen 
työn, johon toukok. 3 p:nä 1884 pitämässään kokouksessa »useat 

etupäässä nuoremmat tutkijat kotimaisen historian ja kielitieteen 
alalta» ryhtyivät Aspelinin aloitteen toteuttamiseksi »jakamalla 
keskenänsä koko Suomen sanomalehtikirjallisuuden». 

Tässä muodossa osaksi toteutuakseen bibliografiahanke kui-
tenkin jälleen eräiden vuosien kuluttua pantiin vireille. 

Ruotsalaisen Kirjallisuuden Seuran johtokunnan kokouksessa 
taminik. 23 p:nä 1890 näet tehtiin ehdotus, että seura pitäisi 
huolen hakuteoksen julkaisemisesta, joka — suunnitelmaltaan 
jotenkin samankaltaisena kuin edellämainittu Winkelmannin tun- 
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nettu käsikirja Baltian maiden historiallis-topografisesta kirjalli-
suudesta — sisältäisi ilmoitukset sellaisista etupäässä aikakauti-
siin julkaisuihin painetuista tutkimuksista y.m., jotka tavalla tai 
toisella koskivat Suomen historiaa tai topografiaa. Johtokunta 
hyväksyikin ehdotuksen, mutta toivottavana pidettiin, että aloi-
tetta ei rajoitettaisi vain mainitulle alalle, vaan että se tulisi 
käsittämään muitakin tieteenhaaroja. Tämä päämäärä katsottiin 
voitavan saavuttaa ryhtymällä yhteistoimintaan muiden pää-
kaupungissa toimivien tieteellisten seurojen kanssa. Siinä mie-
lessä käännyttiinkin in.m. Historiallisen Seuran puoleen, joka 
kokouksessaan marrask. 27 p:nä ehdotuksen hyväksyen valitsi 
työtä valvovaan valtuuskuntaan kaksi edustajaa, J. R. Aspelinin 
ja A. G. Fontellin. Kirkollisasiain toimituskunnalta ja yliopistolta 
saaduilla varoilla työtä sitten suoritettiin vv. 1891-1909, ja 
tuloksena oli 600,000 lappua., jotka säilytetään yliopiston kirjas-
tossa 156 suuressa kartongissa ja jotka sisältävät hakuluettelon 
Suomessa v:een 1891 asti ilmestyneisiin sanomalehtiin. Alku-
peräistä suunnitelmaa, joka välillä oli ajateltu käsittäväksi jopa. 
kaiken Suomea koskevan kirjallisuuden, oli näet täytynyt supis-
taa. (Vrt. Seuran vuosikertomus 1890 ja Hausen, Återblick på 
arbetet vidk. »Lppslagsverket.»; Sv. Litt. Sällsk:s förh. o. upps. 
XXIII, sivv. 221-233.) 

Tällainen hakuluettelo tietysti ei muuta kuin aivan vähäisessä 
määrin korvannut historiallista bibliografiaa, puhumattakaan 
siitä, että sen käyttäminen on vielä monin verroin hankalampaa 
kuin niiden painettujen yleisten kirjallisuudenluettelojen, jol-
laisia meillä myös on olemassa. 

Sillä aikaa kuin edelläkerrottua hakuluetteloa valmistettiin. 
ilmestyi Historiallisen Seuran toimesta pienempi historiallisen 
bibliografian katkelma, K. Grotenfeltin laatima luettelo vuosina 
1891-94 ilmestyneestä Suomen historialli-
s e s t a kirjallisuudesta, joka sisältää myös sanoma-
lehdissä painetut kirjoitukset historiallista sisältöä ja joka julkais-
tiin Hist. Arkiston XIV:ssä osassa; luettelon valmistamisessa oli 
avullisena neiti A. _Marklund (pöytäk. 10/10 1895). 

Pian tämän jälkeen Seura taaskin ryhtyi toimeen edistääkseen 
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yleisen historiallisen bibliögrafian syntymistä, mutta myös yhä 
edelleen kokien ponnistuksissaan mitä inoninaisimpia vastuksia. 
Huhtikuun kokouksessa 1896 otti K. G. Leinberg puheeksi ulko-
mailla ilmestyneiden Suomea koskevain teosten 
ja k a r t t a, i n keräämisen. Kun tiedettiin vapaaherra 
A. E. Nordenskiöldillö Tukholmassa olevan hallussaan mel-
koisen kokoelman tähän kuuluvaa kirjallisuutta, päätti Seura 
pyytää Tukholmassa silloin-oleskelevaa jäsentään C. von Bons-
dorffia hankkimaan vapaaherra. Nordenskiöldiltä asiasta tarkem-
pia tietoja, ja seuraavaan kokoukseen tulikin ilmoitus, että vapaa-
herra Nordenskiöld oli luvannut apuansa Suomea koskevan his-
toriallisen kirjallisuuden hankkimisessa, kunhan hänelle ensin 
toimitettaisiin luettelo yliopiston kirjaston senlaatuisista teok-
sista. Seura päätti nyt kääntyä edellämainitun seurojenvälisen 
valtuuskunnan puoleen tiedustaen, eikö se ensi töiksi hakukirjaa 
varten voisi ottaa laatiakseen historiallisen lähdekirjallisuuden luet-
teloa, josta ilmenisi, mitä ulkomailla ilmestyneitä Suomea koske-
via teoksia ja karttoja oli yliopistossamme ja muissa maamme 
kirjastoissa. Kesäkuun alkupuolella lähetettiin Seuran tiedustelu, 
mutta vielä tammikuun kokoukseen mennessä 1897 ei valtuus-
kunta ollut lähettänyt siihen minkäänlaista vastausta. »Kun — 
sanotaan pöytäkirjassa — yritys siten tälläkin kertaa, jos ei ker-
rassaan jää toteutumatta, ainakin aiheettomasti viivästyy, 
ilmoitti hra esimies (K. G. Leinberg), jättäen Seuran kokoelmiin 
asian käsittelyä koskevan pöytäkirjaotteen, tähän pöytäkirjaan 
merkittäväksi, että hän jo syksyllä v. 1887 sen johdosta, että 
vapaah. Nordenskiöld 6,000:n markan korvausta vastaan oli 
tarjoutunut hankkimaan yliopiston kirjastoon ne tämänlaatuiset 
teokset, jotka sieltä puuttuivat, oli esittänyt asian yliopiston 
konsistorille ja pyytänyt sen myötävaikutusta aikeen toteutta-
miseen. Hyväksyen tämän ehdotuksen, päätti konsistori sil-
loin, että tähän tarkoitukseen tarvittavat rahat otettaisiin yli-
opiston kirjaston säästövaroista, sekä antoi toimeksi kirjaston-
hoitajalle tehdä luettelon yliopiston kirjastossa löytyvistä tämän-
tapaisista teoksista sekä sitten yhdessä vapaah. N ordenskiöldin 
ja prof. Leinbergin kanssa neuvotella, mitä teoksia olisi lisäksi 
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hankittava. Yliopiston kirjaston puolelta ei asian hyväksi kui-
tenkaan tiettävästi ole mitään tehty, jotenka se on jäänyt sem-
moisekseen.» 

Täydennykseksi tähän ilmoitukseensa esimies seuraavan 
kokouksen (13/2 1897) pöytäkirjaan jätti sekä mainitun konsisto-
rille lähettämänsä kirjelmän kokonaisuudessaan, mistä m.m. 
ilmeni, kuinka ajatus tällaisen kirjallisuuden keräämisestä oli 
herännyt nuoruudenystävien Leinbergin ja Nordenskiöldin kesällä 
1887 tavatessa toisensa Tukholmassa ja kuinka Nordenskiöldin 
lämmin harrastus vanhaa isänmaataan kohtaan tässäkin kohden 
oli tullut ilmi. — Tämän yhteydessä Seura nyt vihdoin sai edus-
tajansa kautta myös ilmoituksen siitä, että historiallisen hakuteok-
sen valtuuskunta lopultakin oli tammikuussa käsitellyt Seuran 
.tiedustelun sekä asettanut valiokunnan pitämään asiasta huolta. 
Toimittiko tämä valiokunta jotakin, ei ilmene asiakirjoista. 

»Kun Seura katsoi suotavaksi — sanotaan pöytäkirjassa —, 
että yliopiston kirjaston nykyisiltä virkamiehiltä ei jäisi huomaa-
matta, mitä yliopiston puolelta ennen on päätetty tämän asian 
edistämiseksi tehdä», jätettiin sihteerin tehtäväksi suullisesti 
ilmoittaa mainittu konsistorin päätös v:lta 1887 toht. V. Va-
seniukselle, ja maaliskuun kokoukseen ilmoitti tämä, joka oli 
v.t. kirjastonhoitajana, »nyt saaneensa sopivia henkilöitätekemään 
puheenalaista luetteloa». Jotenkin tasan kymmenen vuotta 
konsistorin päätöksen jälkeen voitiin Seuran vuosikertomuksessa 
1897 vihdoin mainita, että kysymyksessä ollut luettelo vihdoinkin 
oli valmistunut. »Siten voidaan toivoa — sanotaan vuosikerto-
muksessa —, että työ ehditään loppuun suorittaa niin hyvissä 
ajoin, että vapaaherra Nordenskiöldin tarjooma hankkeen toteu-
tumiselle suuriarvoinen apu ei jää käyttämättä.» Kesällä 1898 
vei luettelon — senjälkeen kuin yliopiston kirjasto oli Seuran 
pyynnöstä sitä vielä täydentänyt ja se oli puhtaaksikirjoitettuaak-
koselliseen järjestykseen (pöytäk. 24/2 ja 29/4 1898) —Leinberg 
Tukholmaan toimittaaksensa sen vapaaherra Nordenskiöldille, 
ja niin oli Seura tehnyt voitavansa, jotta tärkeä, maamme 
historiantutkimusta helpottava kirjallisuus saataisiin maa-
hamme kerätyksi ja siten kotimaisten tutkijain käytettäväksi. 
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Jouluk. kokouksessa 1900 ilmoitti prof. Leinberg edellisenä kesänä 
käyneensä vapaaherra Nordenskiöldin kanssa keskustelemassa 
keräystyöstä, ja oli tämä luvannut apuansa, mutta ilmoittanut, 
ettei hänen aikansa vielä ollut sallinut hänen siihen ryhtyä; kui-
tenkin hän toivoi pian saattavansa sen suorittaa ja julkaista luet-
telon-tällaisesta Suomen historiaa ja maantietoa koskevasta van-
hemmasta kirjallisuudesta Suomen Maantieteellisen Seuran aika-
kauskirjassa. Jo seuraavana vuonna Nordenskiöld kuoli, ja niin 
oli hänen vanhassa kotimaassaan osoitettu saamattomuus teh-
nyt tyhjäksi tilaisuuden saada tuon ainoalaatuisen asiantun-
tijan apua tärkeässä isänmaallisessa tutkimustehtävässä. 

Kysymys historiallisen bibliografian aikaansaamisesta ei siis 
edelläselostettujen yritysten kautta ollut astunut kovinkaan pit-
kää askelta eteenpäin. Ja melkein pari vuosikymmentä ehti 
vielä vieriä, ennenkuin asia uudella ponnella otettiin ajettavaksi. 
Silloin se tapahtui jo monesti mainitsemamme, 1916 laaditun 
suuren työsuunnitelman yhteydessä. 

Työohjelmaluonnoksen toisessa kohdassa esitettiinlaajasti h i s-
toriallisten käsi- ja hakukirjain hankkimisen tar-
peellisuus. Siinä huomautettiin, kuinka »muilla tähän verrattavilla 
tutkimusaloilla on suuret luettelonsa, lähdekirjansa, sanakirjansa, 
mutt a kotimaan historian tutkimuksessa ollaan —yleistä kansa-
laissivistystä varten toimitettuja biografisia nimikirjoja, kovin 
rajoitettua »Statistisk Handbok»ia ja joitakuita vanhempia ja 
uudempia biografisia ja sukutieteellisiä erikoisteoksia lukuunotta-
matta —välttämättömimpäinkin apuneuvoj en puutteessa.. Siitäpä 
on johtunut, että tutkijapolvelta toisensa jälkeen on kulunut suh-
teettoman paljon aikaa ja vaivaa tarpeellisten historiallisten esi- ja 
aputietojen hankkimiseen. Erittäin haitalliseksi on t ämä puute tul-
lut tutkimusten haarautuessa erikoisaloille, koska erikoistutkijan 
työ ehdottomasti edellyttää monipuolisten ja hyväin yleisten käsi-
kirjain käytettävissä olemista. Koska näiden apuneuvojen toimit- 

• taminen vaatii yhtenäistä johtoa ja pitkällistä valmistustyötä, ja 
koska ei liene toivoa, että niitä saataisiin yksityisellä toimella, olisi 
Historiallisen Seuran vihdoinkin käytävä käsiksi tähän tehtävään.» 
Ensi sijassa tulivat kysymykseen: bibliografisen kantaluettelon toi- 
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mittaminen — jota sitten olisi täydennettävä j okavuotisilla biblio-
grafioilla —; arkisto-opas, jossa lyhyesti lueteltaisiin arkistojen ja 
muiden senkalt aist en laitosten kokoelmat, esitettäisiin arkistotie-
don pääkohdat, jopa annettaisiin lyhyt historian metodioppikin: 
hakemisto, jossa aakkosellisessa järjestyksessä selostettaisiin 
maamme historialliset alueet, henkilöt, laitokset, virat j.n.e., kaikki 
tarpeellisine lähdeviittauksineen; sekä yleinen Suomen historian 
käsikirja. 

Näistä otettiin b i b l i o g r a f i a n aikaansaaminen ensimäi-
seksi tehtäväksi. Esimies ja sihteeri anoivat Seuran puolesta 
kirkollisasiain toimituskunnalta 1,200 markan suuruista kerta-
kaikkista apurahaa kantaluettelon alustavia töitä varten, ja tar-
koitukseen saatiin 800 mk (pöytäk. 29/1 ja 26/2 1917). Seura puo-
lestaan avusti samoihin aikoihin niitä vuosibibliografioja, joita 
Historiallinen Aikakauskirja julkaisi (pöytäk. 2115 1917). Joulu-
kuussa 1917 asetettiin sitten erityinen toimikunta Suomen histo-
riallisen kirjallisuuden täydellisen kantaluettelon valmistamista 
varten, ja valittiin sen puheenjohtajaksi yliopiston kirjastonhoi-
taja G. Schauman sekä jäseniksi toht. A. R. Cederberg, maist. 
A. Jörgensen, toht. A. M. Tallgren, yliopettaja P. Toikka ja toht. 
P. 0. von Törne. 

Vasta huhtikuun kokouksessa 1920 esitettiin bibliografia-
toimikunnan mietintö, joka kuitenkin oli allekirjoitettu jo mar-
rask. 1919. Mietinnöstä keskusteltiin, ja samalla annettiin Seuran 
edustajalle eräässä seurojen välisessä komiteassa, joka keväällä 
1919 oli Kirkkohistoriallisen Seuran aloitteesta asetettu suun-
nittelemaan vien 1917-18 bibliografiaa, s. o. jatkamaan Hist. 
Aikakauskirjalle ylivoimaiseksi käynyttä, työtä, (pöytäk. 26/5 1919), 
tehtäväksi nostaa kysymys, missä määrin muut seurat ottaisivat 
osaa kantaluettelon aikaansaamiseen ja antaisivat tarkoitukseen 
varoja; oli näet havaittu, että yrityksen toteuttaminen kävisi 
Seuralle mahdottomaksi omin voimin ja varoin. Vuotta myöhem-
min, kun asiasta ei syntynyt sen valmiimpaa, päätettiin vihdoin 
pyytää kirkollis- ja opetusministeriön toimenpidettä siihen, että 
valtion menosääntöön otettaisiin tällaista kantaluetteloa varten 
30,000 markan määräraha. Mutta tyhjiin raukesi tämäkin yritys. 
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ti  u s i n aloite bibliografiahankkeen toteuttamiseksi tehtiin 
helmikuussa 1924. Päätettiin pyytää yhteistoimintaan Kirkko-
historiallista Seuraa, Sukututkimusseuraa, Muinaismuistoyhdis-
tystä, Suomal. Kirj. Seuraa ja Ruotsal. Kirjall. Seuraa. Ehdotet-
tava oli, että ensi sijassa ryhdyttäisiin toimiin 25 vuotta, 1901 
1925, käsittävän bibliografian aikaansaamiseksi ja että käännyt-
täisiin niinhyvin valtion kuin sivistysrahastojen puoleen varojen 
hankkimiseksi. Myöskin vuosiluettelojen aikaansaaminen v:sta 
1926 alkaen katsottiin tarpeelliseksi, ja oli Historiallisen Aikakaus-
kirjan kanssa neuvoteltava, millä ehdoilla se ottaisi vuosiluetteloja 
painattaakseen. Mainitut seurat suostuivatkin ehdotukseen yhteis-
työstä ja valitsivat neuvottelijakuntaan, jonka yhdessä Seuran 
johtokunnan kanssa tuli asia hoitaa, prof. Martti Ruuthin, kam-
reeri Osmo Durchmanin, prof. A. M. Tallgrenin, prof. V. Tarkiai-
sen ja maist. R. Dahlbergin. Yhteisesti jätettiin sitten opetus-
ministeriölle anomus varojen myöntämisestä lähinnä v:ia 1901 
—1925 koskevan bibliografian Aikaansaamista varten. Kun vih-
doin helmikuussa 1925 tuli tieto siitä, että oli toivoa apurahan 
saamisesta, otettiin asia jälleen Seurassa esille, senjälkeen kuin 
johtokunta oli sitä valmistanut yhdessä alikirjastonhoitaja 
Aarno Malinin kanssa, joka oli lupautunut työtä ainakin 
aluksi järjestämään, ja senjälkeen kuin johtokunta myös oli kysy-
mystä käsitellyt edellämainittujen eri seurojen edustajien kanssa. 
Yhteisesti nämä nyt esittivät seuroilleen, että valittaisiin toimi-
kunta, joka saisi työn lopullisen suunnittelun ja ylimmän valvon-
nan huolekseen sekä että tähän toimikuntaan Hist. Seura valitsisi 
kaksi jäsentä ja yhden varajäsenen ynnä muut seurat yhden jäse-
nen ja yhden varajäsenen kukin. Ehdotus hyväksyttiin, ja Hist. 
Seura valitsi jäseniksi professorit K. Grotenfeltin ja V. Voion-
maan sekä varalle toht. K. W. Rauhalan. Kun muut seurat olivat 
valinneet edustajansa: Suomal. Kirj. Seura prof. V. Tarkiaisen 
ja varalle maist. E. A. Saarimaan, Kirkkoh. Seura prof. Martti 
Ruuthin ja varalle toht. A. Voipion, Ruotsal. Kirjall. Seura maist. 
R. • Dahlbergin ja varalle maist. Emil Hasselblattin, Sukututki-
musseura kamreeri Osmo Durchmanin ja varalle maist. John E. 
Roosin sekä Muinaismuistoyhdistys prof. A. _MI. Tallgrenin ja 
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varalle toht. U. A. Nordmanin, määrättiin toimikunnan kokoon-
kutsujaksi Hist. Seuran edustaja V. Voionmaa. Kun apuvaroja 
nyt on saatu valtiolta aluksi 10,000 markkaa, saatetaan siis toi-
voa, että tämä jo puoli vuosisataa, Historiallisen Seuran koko 
olemassaolon ajan, hankkeissa ollut tärkeä yritys vihdoinkin saa-
daan mahdollisimman nopeasti onnelliseen lopputulokseen. 

Muista käsi- ja hakukirjain suunnitelmista ei ole sen enempää 
mainitsemista, kuin että a r k i s t o-o p p a a n valmistustöissä 
on oltu valtionarkistossa, jonka toimesta sekin lähitulevaisuu-
dessa ilmestynee julkisuuteen. 

Varsin komea on jo se julkaisujen määrä, joka Suomen 
toriallisen Seuran toimesta ja suurimmalta osaltaan sen jäsenten 
työn tuloksena on ilmestynyt tai 50-vuotisjuhlaan mennessä ilmes-
tymässä: »Historiallista Arkistoa» (Osakunnan toimittamat mu-
kaan luettuina ja huomioon ottaen, että monet numerot ovat 
kaksi-, jopa kerran kolmiosaiset) neljäkymmentäkahdeksan ni-
dettä, »Todistuskappaleita Suomen historiaan» kahdeksantoista 
nidettä, »Historiallisia tutkimuksia» toistakymmentä ja muita 
erikoisjulkaisuja kuusi sekä lopuksi Biografinen • Nimikirja ja 
Rauhalan kaksiosainen senaatin historia ynnä siihen liittyvä Berg-
holmin elämäkertateos. Yhdeksääkymmentä lähentelee siis jo 
Seuran toimittamien nidosten' lukumäärä. 

Mielenkiintoista saattaisi olla tutkia, miten historiatieteen 
kehitys kuluneena puolivuosisatana, tai oikeammin sanoen 61 
vuotena, kuvastuu näissä julkaisuissa, miten työmenetelmät kir-
kastuvat ja käyvät kiinteämmiksi, miten käsitystapa avartuu ja 
syventyy ja esitys saa yhä huolitellumman muodon. Siihen ei 
kuitenkaan ole tässä tilaisuutta, ei siitäkään syystä, että vertai-
lun vuoksi ja yleensä täydellisen kuvan saamiseksi olisi otettava 
huomioon myös se tutkimus- ja julkaisutoiminta, mitä Seuran 
jäsenten tai muiden toimesta on suoritettu Seuran ulkopuolella. 



5. Tutkimus- ja keräystehtävåt. Matka- 
apurahat ja palkinnot. 

Historiallisen Seuran julkaisutoimintaa selostaessamme on 
meidän jo ollut syytä toisinaan huomauttaa myös siitä järjestel-
mällisen keräys- ja tutkimustoiminnan suunnittelusta, jota tapah-
tui valmistettaessa erinäisiä julkaisuja — kuten isonvihan lähde-
kokoelmaa, L. G. von Haartmanin kirjoituskokoelmaa, 19:nnen 
vuosisadan kuvausta y.m.s. Mutta Seura pani toimeen, suunnitteli 
tai avusti matkarahoilla tai palkinnoilla myös sellaista tutkimus-
ja keräystoimintaa, jonka suoranaisena tarkoituksena ei aina ollut 
määrättyjen, Seuran toimesta julkaista vien teosten aikaansaami-
nen. Puolen vuosisataa kestäneen olemassaolonsa aikana se on 
ehtinyt tässäkin suhteessa melkoisesti vaikuttaa historiatieteen 
hyväksi. 

Julkaisutoiminnan ja johdettavan tutkimustehtävän raja-
mailla oli muuan Seuran edeltäjältään perimä tehtävä. Olemme 
Historiallisen Osakunnan historiasta nähneet, että sille lahjoite-
tun»Äyrämöisen palkintorahaston»tarkoituksena 
oli historiallisen esityksen saaminen Käkisalmen linnan ja läänin 
vaiheista ja että teoksen kirjoittajaksi oli otettu pedagogian kandi-
daatti Axel Berner. Kun ne neljä vuotta, joiden kuluessa tämä 
oli sitoutunut teoksen kirjoittamaan, olivat kuluneet umpeen, 
eikä teosta tiettävästi ollut aloitettukaan, päätettiin joulukuussa 
1876 julistaa palkinto uudelleen haettavaksi ennen tammik. 15 
päivää. Määräajan kuluessa ilmoittautui yksi hakija, ylioppilas 
Theodor Schwindt, joka ilmoitti aikovansa koettaa selvitellä »sekä 
koko vanhan Käkisalmen läänin merkillisempiä historiallisia vai-
heita että erittäin tarkemmin linnan, kaupungin ja läänin etelä-
osan entisiä oloja». Kertomuksensa hän toivoi saavansa valmiiksi 
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viimeistään syyskuussa 1879. Kun Seura tiesi Schwindtin jo 
ennen liikkuneen tällä tutkimusalalla, päätettiin tarjous »mieli-
hyvällä vastaan-ottaa». Keväällä 1881 Schwindt kuitenkin, huo-
mauttaen pettyneensä toiveissaan saada tehtävänsä suoritetuksi 
— syyksi hän mainitsi erittäinkin toimintansa kansatieteellisessä 
museossa ja ylimalkaan kansatieteen tutkimuksen alalla —, pyysi 
määräajan pidennystä, koska ei halunnut »luopua tästä mieli-
toimestani koettaa selvittää kotiseutuni muinaisia oloja», jaiimoitti 
tarkoituksenaan olevan ensin ottaa selvitettäväkseen »yksinomaan 
veroseikat ja kunnallisten olojen kehkeytymisen niin varhaisista 
ajoista alkaen kuin mahdollista nykyaikoihin asti» sekä arveli sii-
hen tarvitsevansa vielä kaksi vuotta. Esityksessään hän myös 
teki selkoa siihen saakka suorittamistaan valmistustöistä. Seura 
päättikin vielä odottaa Schwindtin töiden tuloksia ja olla julista-
matta palkintoa uudelleen haettavaksi. 

Aika kului, mutta työstä ei kuulunut valmista. Sillävälin 
"Seura talvikaunna 1887-1888 sai vastaanottaa uuden lahjoituk-
sen samankaltaiseen tarkoitukseen. Huhtikuussa 1888 näet ilmoi-
tettiin, että »Käkisalmen kaupungin Vähittäin myynti- ja annis-
kelu Osakeyhtiö» oli rahastonhoitajansa J. Lallukan kautta lähet-
tänyt Seuralle 370 markkaa, jotka oli käytettävä sellaisen suo-
men kielellä kirjoitetun esityksen palkitsemiseksi, joka sisältäisi 
»jonkunlaisen historian Käkisalmen linnan synnystä, elosta ja 
olosta»; esityksen toivottiin valmistuvan vuoteen 1893, jolloin 
tulisi kuluneeksi kuusisataa vuotta Käkisalmen linnan ensimäi-
sestä maininnasta historiassa. Lokakuussa 1888 Seura päätti liit-
tää näin saadut varat » Äyrämöisen» rahastoon, joka oli kasvanut 
edelliseen vuosipäivään mennessä 1,100 markkaan, ja toivoi näin 
annettavalla suuremmalla palkinnolla vihdoinkin saavansa aikaan 
tuon kauan toivotun teoksen; kuitenkin oli pidätettävä oikeus 
jakaa palkinnot erikseenkin. Käsikirjoituksen piti jäädä tekijälle, 
jos tämä huolehtisi sen julkaisemisesta. Palkinnot, joko yhdessä 
tai erikseen, oli haettava jättämällä valmiit käsikirjoitukset ennen 
vuoden 1892 alkua. Palkittavia käsikirjoituksia ei kuitenkaan 
ilmaantunut. 

Marrask. 13 p:nä 1895 ehdotti » Äyrämöisen» nimeä käyttänyt 
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lahjoittaja Seuralle, että jos tarkoitettua historiaa ei saataisi 
kirjoitetuksi, »saisi Seura käyttää niitä rahoja esim. Vanhan Suo-
men kirkonarkistoissa säilytettyjen kuulutusten kopioimiseen ja 
painattamiseen». Pöytäkirjassa (22/1  1896) sanotaan tämän joh-
dosta vain: .»Asian lopullisen käsittelyn päätti Seura jättää vastai-
seksi». Näyttää siltä kuin asia itse Seurassakin olisi sen jälkeen 
jäänyt puoleksi vuosikymmeneksi unohduksiin, koska se vasta 
joulukuussa 1900 jälleen esiintyy pöytäkirjoissa. Silloin merkitään 
— viittaamalla muihin edellisiin käsittelyihin paitsi viimeksi mai-
nitsemaamme — seuraava pykälä: »Otettiin keskusteltavaksi, 
mihin toimenpiteihin Seuran olisi ryhtyminen, jotta n.s. Äyrärnöi-
sen palkinto Käkisalmen läänin historian aikaansaamiseksi ja 
Käkisalmen linnan historiaa varten annettu rahasto, joista edelli-
nen nyt on yli 1,900 ja jälkimäinen 700:tä markkaa, voitaisiin 
käyttää määrättyihin tarkoituksiinsa; vaan koska se määräaika, 
joksi Käkisalmen historia oli aikaansaatava, jo on mennyt ohi, 
päätettiin, ennenkuin lopullisesti asiasta päätös tehdään, kysyä 
asian-omaisilta, suostuvatko he siihen, että Seura oman harkin-
tansa mukaan käyttää rahoja määrättyä tarkoitusta varten.» 
Helmikuun kokouksessa sitten, kai lahjoittajan luvalla, päätettiin 
antaa Käkisalmen historian rahasto kokonaisuudessaan toht. 
T h. S c h w i n d t i l l e palkinnoksi hänen Käkisalmen linnan 
ja läänin valaisemiseksi julkaisemistaan tutkimuksista; Schwindt 
puolestaan sitoutui Seuralle luovuttamaan käsinkirjoitetut muis-
tiinpanonsa ja muut kokoelmansa tältä alalta. Nämä käsikirjoi-
tukset oli annettava sen henkilön käytettäväksi, joka ennen tou-
kok. 21 p:ää ilmoittautuisi halukkaaksi »Äyrämöisen palkintoa» 
vastaan kirjoittamaan Käkisalmen ent. lääniin kuuluneitten seu-
tujen historian suomen kielellä. Hakijoita ei tullut, vaan palkinto 
oli toukokuussa julistettava uudelleen haettavaksi ennen vuoden 
loppua. Kun uusikin yritys jäi tuloksetta, päätettiin (21/1 1902) 
yksityisesti kuulustella halukasta kirjoittajaa. Omituisen saama-
tonta oli Seuran ponnistelu: kirjoittajaa ei vain onnistuttu hank-
kimaan. Lokakuussa 1906 vihdoin päätettiin rahastosta myön-
tää lehtori J. P. Ronimukselle 1,200 markan palkkio hänen 
tutkimuksestaan »Vatjalais-viidenneksen» asutusoloista v. 1500 
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sekä sen venäläisen verokirjan suomentamisesta, johon täanä tut- 
kimus perustui (vrt. edellä siv. 90). 

Ehti taas kulua yhdeksättä vuotta, ja rahastoon jääneet varat 
kasvoivat vähitellen uudellensa. Nelikymmenvuotista juhlaansa 
valmistaessaan Seura vihdoin teki palkinnon käyttämisestä lopulli-
sen päätöksensä, joka on katsottava erittäin onnistuneeksi ja 
jonka silloinen esimies, E. G. Palmen — viitattuaan rahaston 
vaiheisiin — julisti juhlassa seuraavin sanoin: 

»Historialliselta Seuralta ei ole kuitenkaan jäänyt huomaa-
matta, että kuluneitten vuosikymmenien aikana eräs tutkija 
on uhrannut suuren osan pitkän elämänsä uupumattomasta tut-
kijatyöstä Karjalan historian valaisemiseksi, ansiokkailla, aina 
asiallisilla ja turhaa koreilua karttavilla tutkimuksillaan edis-
täen myöskin Käkisalmen Karjalan tuntemusta ja siten parem-
min kuin kukaan muu toteuttaen sitä tarkoitusta, jota varten 
Ayrämöisen palkinto aikoinansa perustettiin. Tarkoitan Seu-
ramme kunnioitettavaa jäsentä, lehtori Johan Magnus 
S a 1 e n i u s t a. Tutkimustyölle, jonka hänen nuoruuden teok-
sensa »Kertomus Valkjärven pitäjästä», »Kertomus Muolaan pitä-
jästä», »Historiallisia tietoja Ayräpään vanhasta kihlakunnasta», 
»Kreikan usko Suomessa» niin lupaavasti alkoivat, on hän läpi 
monien pitkien vuosikymmenien hellittämättömällä innolla ja 
ahkeruudella pysynyt uskollisena tähän päivään saakka. Siitä 
ovat todistuksena ne monilukuiset tutkimukset, jotka täyttävät 
huomattavan osan Historiallisen Arkiston useista viimeisistäkin 
niteistä. Mainittakoon tässä vain niinkin suuritöinen ja arvokas 
tutkimus kuin »Käkisalmen läänin oloista kuudennentoista sata-
luvun loppupuolella». Ja että tutkimuksen lähteet yhä vielä 
runsaasti heruvat, sen voimme päättää viime vuosikokoukses-
samme kuulemastamme esitelmästä »Oikeuslaitoksista Vanhassa 
Suomessa 1721-1812», joka ei ole vielä ehtinyt ilmestyäkään. 
Karjalan ahkeran historiantutkijan Seuramme ulkopuolella jul-
kaisemista teoksista mainittakoon v. 1913 ilmestynyt kokoelma 
»Kuvauksia Vanhasta Suomesta». 

Historiallinen Seura on yksimielisesti päättänyt antaa Ayrä-
möisen palkinnon, joka tällä hetkellä tekee tuhannensata (1,100) 
markkaa, ilman hakemusta lehtori Saleniukselle tunnustukseksi 
hänen pitkäaikaisesta ja ansiokkaasta työstään Karjalan historian 
valaisemiseksi. Seura on tahtonut antaa tämän palkinnon tässä 
tilaisuudessa, jolloin Seura itse muistaa neljän vuosikymmenen 
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vaikutustaan. Historiallinen Seura lausuu hartaimman toivon. 
että Äyrämöisen palkinnon saajalle vielä kauan olisi suotu jatkaa 
kaunista työtänsä rakkaan syntymämaakuntansa historian valai-
semiseksi.» 

Keväällä 1879 oli Seurassa käsiteltävänä apurahan anomus 
historiallista keräysmatkaa varten Savossa, jonka anomuksen oli 
lähettänyt kansak. opettaja Aleks. Ramstedt; varojen puutteessa 
anomus oli hylättävä. Paremmin kävi ehdotuksen, jonka kolmea 
vuotta myöhemmin teki Kokkolan arkistojen tutkijana jo tunte-
mamme kamreeri Aleks. Boehm ja joka tarkoitti Pohjanmaan 
kaupunkien ja lähimpien pitäjien a r k i s t o j en t u t k i-
m i s t a; ehdotuksentekijä näet arveli niistä löytyvän »jonkun 
määrän vanhoja todistuskappaleita», joiden etsimistä varten olisi 
annettava apuraha jollekin tutkijalle. Seuralla silloin olevia varoja 
tosin ei katsottu voitavan siihen käyttää, mutta kun Yrjö Koski-
nen ilmoitti valtiosäädyiltä olevan odotettavissa Längmanin va-
roista apurahan m.m. Hist. Seuralle, pidettiin mahdollisena mää-
rätä siitä joku osa ehdotettuun tarkoitukseen. Saman vuoden 
1882 joulukuussa, kun mainittu apuraha oli saatu, herätettiin 
sitten m.m. kysymys, saatettaisiinko »panna toimeen v a r s 
naisia   t u t k i m u s m a t k o j a, jotta maaseudun arkistot tuli- 
sivat säännöllisesti tutkituiksi ja niiden arvolliset asiakirjat kopioi-
duiksi». Päätöksenteko kuitenkin lykättiin toistaiseksi, ja kun 

asiaa ei vähään aikaan otettu esille, nosti kysymyksen keväällä 
1883 (17/5) uudestaan Boehm, ulottaen hänkin vanhan ehdotuk-
sensa koskemaan tärkeimpiä maaseudun arkistoja yleensä. Nyt 
Seura päättikin aluksi kustantaa tutkimuksia Kokkolan kaupun-
gin arkistossa, jos vain sopiva mies olisi työhön saatavissa. Seu-
raavassa kokouksessa (26/5) ilmoitettiin, että yliopp. Aadolf 
Riippa oli halukas lähtemään Kokkolaan, ja hänelle päätettiin 
antaa 200 markan stipendi. 

Äskenmainitussa toukokuun ensimäisessä kokouksessa oli 
J. Krohn ehdottanut myös toimenpiteisiin ryhtymistä V i i p u-
rin vanhimpain rakennusmuistojensäilyttämi-

seksi, ennenkuin ne korjausten kautta tulisivat täydelleen muu-
tetuiksi, ja päätti Seura nyt, että asia tosin lähinnä kuului vasta- 

14 
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perustetun Muinaistieteellisen toimikunnan tehtäviin, mutta 
myönsi 200 markkaa tähänkin tarkoitukseen, koska toimikuntaa 
tuskin voitiin ajoissa saada toimeen; Krohn otti asiasta puhutel-
lakseen arkkitehti J. Ahrenbergia. Seuraavassa vuosikertomuk-
sessa mainitaankin vuoden kuluessa tehdyn piirustuksia Viipurin 
rakennuksista ja harjoitetun tutkimuksia Kokkolan arkistossa, 
mutta tuloksista ei vielä ollut tietoa, eikä niistä senkään jälkeen 
ole tehty selkoa Seuran asiakirjoissa. 

Senjälkeen kesti pitkät ajat, ennenkuin äskenkerrotun tapaista 
maaseutuarkistojen tutkimista varten myönnettiin Seuran varoja. 
Vasta keväällä 1906 annettiin yliopp. A. R. C e d e r b e r g i l le 
pyynnöstä 150 mk luettelon laatimista varten erään runsassisäl-
töisen Pohjois-Karjalan arkiston, I 1 o m a n t s i n k i h l a k u n-
nan kruununv oudin arkiston vanhimmista asia-
kirjoista sekä tärkeimpien asiakirjain jäljentämistä varten. Luet-
telo, joka käsitti asiakirjoja v:een 1809, enimmäkseen v:ilta 
1741-45, 1788-90 ja 1808-09, jätettiin Seuran arkistoon. 
Cederberg oli senaattori Arvid Genetziltä saamallaan apurahalla 
huolehtinut myös arkiston järjestämisestä. Hist. Arkiston XX:ssa 
osassa (siv. 133 seurr.) hän teki selkoa arkiston vaiheista ja sisäl-
lyksestä. 

Toukokuussa 1915 pyysi maist. Heikki K o k k o n e n 
Seuralta 350 ja sai 200 mk eräiden muiden Pohjois-Karjalan arkis-
tojen, Pielisjärven ja Nurmeksen kirkon-
a r k i s t o j en tutkimiseen; ehtona oli, että tutkimusmatkalta 
saadut asiapaperit ja asiakirjajäljennökset tulisivat Seuran omiksi. 
Työ suoritettiin kesällä, ja se tuotti runsaita tuloksia, kuten näkyy 
Kokkosen matkakertomuksesta, joka on liitetty marrask. 29 p:än 
pöytäkirjaan v. 1915. 

Viimemainitussa kokouksessa Seura otti käsiteltäväksi kysy-
myksen siitä, olisiko syytä saada useampia stipendiaatteja lähete- 
tyksi tutkimaan huonosti hoidettuja tai tutki- 
mattomia paikallisia arkistoja,japäätti,katsoen 
tehtävän erittäin tärkeäksi, pyytää sitä varten 1,000 markan apu- 
rahaa kirkollisasiain toimituskunnan käyttövaroista. Asia kui-
tenkin raukesi. Samassa kokouksessa annettiin myös sihteerin 
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tehtäväksi Seuran varoilla tarkastuttaa joukkoa Huittisten pitä-
jän Raijalan kylän Mattilan talossa olevia asiakirjoja etupäässä 
1600- ja 1700-luvuilta, joista opettajatar Hilda Huntuvuori oli 
tehnyt ilmoituksen. Sihteerin toimesta kävikin maist. Sakari 
Loimaranta asiakirjoja tarkastamassa ja luetteloimassa. Tanimik 
1916 Seura päätti kehottaa omistajaa luovuttamaan paperit esim. 
Satakunnan tai Hämeen museolle. 

Pelkkään arkistotutkimus-matkaan supistui myös eräs suun-
nitelma, joka alkuaan tähtäsi paljon laajemmalle. Toukokuussa 
1917 ehdotti näet prof. U. L. Lehtonen, että Seura ryhtyisi alusta-
vien toimenpiteisiin v:n 1721 jälkeisten Suomen läänien 
h a l i i n t o h i s t o r i a n systemaattista tutkimista varten ja 
siinä tarkoituksessa antaisi maist. Iisakki Laadille alkavana 
kesänä Turun l ä ä n i n a r k i s t o s s a suoritettavia tut-
kimuksia varten 500 markan apurahan, ehdolla että maist. Laati 
valmistaisi Seuralle pääpiirteisen esityksen mainitussa arkistossa 
olevista 1100-luvun asiakirjoista sekä yleensä kertomuksen näistä 
tutkimuksistaan. Ehdotus hyväksyttiin, ja lokakuussa Laati 
esitti Seuralle valaisevan selostuksen, joka painettiin Hist. Ar-
kiston XXVIII:een osaan. 

Sen enempää ei Seura olekaan tehnyt paikallisissa kotimaan 
arkistoissa toimitettavien tutkimusten hyväksi. Kuitenkin on 

mainittava, että näiden tutkimuksien edistäminen nimenomaan on 

lueteltu niiden tehtäväin joukossa, joiden toteuttamiseksi tammi-
kuussa 1918 päätettiin senaatilta pyytää apurahaa. 

~ 

Varsin paljon on Seuran toimesta sitävastoin saatu aikaan 
ulkomaisissa arkistoissa ja kirjastoissa 
olevien asiakirjojen jäljentämiseksi. 

Jo 1890-luvun alkuvuosina suoritettiin J. R. Danielsonin 
toimesta U p salassa sellaisten asiakirjain kopioimista, joita 
oli aikomus painattaa 1700-luvun loppupuolen ja 1800-luvun alku-
puolen kirjeitä ja muita todistuskappäleita käsittävään kokoel-
maan (vrt. edellä siv. 89); jäljennökset lunastettiin Seuralta 
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1893 valtionarkistoon senaatin myöntämillä varoilla. Lokak. 
1898 taas Aug. Hjeltin ehdotuksesta, joka Dan z i g i s s a 
käydessään oli tavannut sikäläisessä arkistossa 37 Suomesta vv. 
1405-1594 kirjoitettua kirjettä ja jolle sikäläinen arkistohallitus 
oli luvannut pyynnöstä lähettää kirjeet Helsinkiin jäljennettä-
viksi, päätettiin tuollainen pyyntö toimittaa, ja seuraavan vuo-
den huhtikuussa tulikin tieto, että kirjeet lähetettäisiin johonkin 
viralliseen laitokseen, esim. yliopiston kirjastoon. Kirjastonhoita-
jan kanssa tehdyn sopimuksen nojalla kirjeet, joita oli kaikkiaan 
40, saapuivat tänne; keskiaikaisista kopioitiin n.s. Hausenin 
kokoelmaan valtionarkistoon kaksi siitä ennestään puuttuvaa 
kirjettä, ja Seuralle jäljennettiin 16 kirjettä ajalta 1534-1594 
(vuosikert. 1899). 

Huomattava oli se tutkimus- ja jäljentämistyö, jota U. L. 
Lehtonen osaksi Seuran varoilla suoritti V e n ä j ä n arki s-
t o i s s a. Huhtik. 1901 esitti J. R. Danielson, että Seura Lehtoselle, 
joka oli saanut oikeuden vapaasti käyttää venäläisiä arkistoja, 
suorittaisi hänen mahdollisesti tapaamiensa tärkeämpien Suo-
men historiaa koskevien asiakirjain kopioimisen ja hankkimi-
sen, koska Seuralla oli senlaatuiseen tarkoitukseen erikoisia varoja. 
Ehdotukseen suostuttiinkin. Toukokuussa 1902 Lehtonen esitti 
Seuralle laajan selonteon »tutkimustöistään Pietarin arkistoissa 
Suomea koskevien asiakirjojen etsimistä varten», joihin töihin 
Danielson Historiallisen Seuran puolesta oli ministerivaltiosihteeri 
v. Plehwen välityksellä hankkinut hänelle oikeuden. Työt olivat 
kohdistuneet useihin eri arkistoihin, ja tulokset olivat olleet 
osittain hyvin suotuisia. Sentähden Seura päättikin, että entisen 
rahamäärän lisäksi oli vielä etukäteen maksettava 100 ruplaa 
kopioitten hankkimiseksi tärkeistä kirjoituksista, »ja vastedes 
enemmän, jos tarve on». Rahoja annettiinkin sitten vuonna 1904 
(pöytäk. 26/10). Edellä (vrt. siv. 97) on jo mainittu, että Leh-
tonen m.m. oli saanut ulkoasiainministeriön arkistosta melkoi-
sen laajan kokoelman Haminan rauhaa koskevia asiakirjoja, 
jotka aiottiin julkaista Seuran toimesta. Samoin on selostettu 
kysymys hänen jäljentämiensä v:ien 1788-90 sotaa koskevien 
asiakirjain julkaisemisesta (vrt. edellä siv. 92). 
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Pitkäaikaisin ja voimaperäisin tällaisista ulkomaiden arkis-
toissa suoritetuista tutkimus- ja keräystöistä on se, jota on tehty 
Vatikaanin arkistossa. Jo huhtikuussa 1880 oli tästä 
arkistosta saatavissa oleva Suomen historian lähdemateriaali Seu-
rassa puheenalaisena, kun maist. Taavi Hahl kertoi, missä 
määrin hänen oli onnistunut päästä Rooman arkistoihin, ja luki 
muistiinpanoistaan otteita, jotka koskivat Suomen luostareita, 
sekä luovutti nuo muistiinpanonsa Seuran arkistoon. Vasta sanot-
tuna vuonna Vatikaanin arkisto varsinaisesti avattiin tutkijoille, 
ja pian perustivat monet maat erityisiä instituutteja sen aarteiden 
tutkimista varten. Sitä ennen oli kuitenkin norjalainen histo-
rioitsija P. A. Munch ammentanut sen kokoelmista; ja hänen 
keräystensä tuloksista, mikäli ne koskivat Suomen historiaa, oli 
Yrjö Koskinen 1868 julkaissut esityksen Hist. Arkiston II:ssa 
osassa. Kun Skandinaavian maiden tutkijat v:sta 1894 lähtien 
työskentelivät Vatikaanin arkistossa maidensa historiaa valaisevia 
kirjeitä etsien ja jäljentäen, joutui tietysti Suomikin ruotsalais-
ten tutkijain työssä huomioonotetuksi. Syksyllä 1894 saapui 
sinne toht. K. H. Karlsson Ruotsin valtionarkiston edusta-
jana, ja hänen ynnä tanskalaisen Moltesenin kesken järjestettiin 
yhteistoiminta, jossa kumpikin piti silmällä kaikkia Skandi-
naavian maita. Yhteistyötä kaikkien skandinaavisten tutkijain 
kesken jatkui sitten useita vuosia. Toht. Karlsson, joka jäljensi 
kaikki löydetyt Ruotsia ja Suomea koskevat asiakirjat, myi Suo-
men historiaan kuuluvista jäljennökset valtionarkistollemme. 
Suomalaiset tutkijat sitävastoin eivät noina vuosina harjoittaneet 
Vatikaanin arkistossa tutkimuksia, kunnes W. X. Tawast-
stjerna kävi siellä kesällä 1897. Saamiensa tietojen nojalla 
hän tuli siihen vakaumukseen, että suomalaisten ei ollut enää 
syytäkään sinne lähteä, koska skandinaavilaiset tutkijat toivoivat 
jo parin vuoden perästä saavansa tärkeimmät kokoelmat läpi-
käydyiksi, ja Suomella oli tilaisuus toht. Karlssonilta saada omista 
asiakirjoistaan jäljennökset. »Joku vähempi jälkisato — arveli 
Tawaststjerna Seuralle maaliskuussa 1898 esittämässään ja Hist. 
Arkiston XV:ssä osassa julkaisemassaan selostuksessa — on tie-
tysti senkin perästä aina mahdollinen.» 
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Muutamaa vuotta myöhemmin joutui kuitenkin Italian eri 
arkistoihin, m.m. juuri Vatikaanin arkistoon, tutkimuksia har-
joittamaan eräs nuori suomalainen tutkija, kapteeni Henry  
Biaudet. Prof. E. G. Palmenin esityksestä Seura lokakuussa 
1902 päätti 200-300 markalla avustaa Pohjoismaiden historiaa 
valaisevien, varsinkin Juhana III:n admisien asiakirjojen jäljentä-
mistä, joita Biaudet oli runsaassa määrin tavannut. Biaudet'n 
ehdotuksesta Seura myös joulukuussa päätti luovuttaa kappaleen 
kaikkia julkaisujaan Vatikaanin historialliseen referenssikirjas-
toon; ehdotukseen sisältyi, että muutkin seurat, laitokset ja yksi-
tyiset kustantajat lähettäisivät kaikki historiaa koskevat teok-
sensa, jolloin vastalahjaksi kenties saataisiin kallisarvoinen his-
toriallisten ja arkeologisten julkaisujen kokoelma, mikä voitaisiin 
sijoittaa esim. yliopiston kirjastoon. E. G. Palmen, joka koko 
ajan välitti Seuran ja yhä kasvavalla menestyksellä työskentele-
vän Biaudet'n välisiä suhteita, ehdotti syysk. 1903, että valo-
kuvaamalla hankittaisiin jäljennöksiä Vatikaanissa y.m. säilyte-
tyistä Pohjoismaita• koskevista historiallisista asiakirjoista, mutta 
Seuran rahavarat eivät sallineet muuta toimenpidettä kuin pää-
töksen lunastaa täten valokuvattuja asiakirjoja. Huhtikuussa 
1905 Seura, samalla kuin se otti Hist. Arkistoon julkaistavaksi 
Biaudet'n tutkimuksen jesuiittakollegiossa opiskelleista suomalai-
sista, erikseen päätti lunastaa hänen hallussaan olevat tätä kysy-
mystä koskevat asiakirjajäljennökset. Toisessa paikassa (vrt. 
siv. 93) on jo kerrottu hänen asiakirjajulkaisustaan, joka on ilmes-
tynyt Seuran julkaisusarjassa; samoin on (siv. 75) mainittu 
muista hänen Seuran toimesta julkaisemistaan tutkimuksista. 
Huhtik. 1910 myönnettiin toht. Biaudet'lle jälleen 1,500 mk. 
jotta hän Italiassa saattaisi jatkaa »paljon uusia tietoja tuottavia 
tutkimuksiaan sekä Vatikaanin että muissa arkistoissa». Kun 
syksyllä 1915 tuli tieto Biaudet'n kuolemasta Roomassa, lausui 
esimies, Palmen, lämpimät muistosanat tutkijan muistolle, joka 
»lähes puolitoista vuosikymmentä yhtä mittaa on tehnyt työtä 
saadakseen Europan vanhimmista kulttuurimaista ja Europan 
rikkaimmista arkistoista päivän valoon täydellisiä tietoja katolin-
uskon ja protestanttisuuden jättiläiskamppauksesta kuudennella- 
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toista ja seitsemännellätoista vuosisadoilla». »Suomen Historialli 
nen Seura sekä Suomalainen Tiedeakatemia — hän jatkoi — ovat 
saaneet julkaisuihinsa hedelmät näistä tutkimuksista, mutta suu-
rin osa säilyy vielä äärettömän laajoina sekä verrattoman hyvin 
järjestettyinä kokoelmina, osaksi jo kirjoitettuina luonnoksina 
ja teoksina, joista muutama kenties vain kaipaa viimeistelyä, voi-
dakseen tulla julkisuuteen, uudeksi todisteeksi siitä terävästä 
älystä, millä vainaja kykeni vetämään aikojen yöstä päivän va-
loon tuntemattomia tosiasioita. Joskin nämä tutkimukset enim-
miten vain vähäksi osaksi sekä välillisesti kohdistuvat nimen-
omaan Suomen kansan historiaan, joten niiden julkaiseminen-
kaan ei oikeastaan sopinut tälle seuralle, uskallan luottaa siihen, 
että näiden kokoelmain säilyttäminen sen nuoren tutkijakunnan 
käytettäväksi, jonka kehotuksensa ja esimerkkinsä on innos-
tuttanut omistamaan voimiaan tälle suurelle tutkimustehtä-
välle, on saapa laajoissa piireissä myötätuntoa.» Biaudet'n 
kokoelmat, jotka maailmansodan päätyttyä vihdoin saatiin Suo-
meen, on äskettäin päätetty lunastaa Suomen valtionarkistoon. 

Biaudet'n kuoltua kesti pitkät ajat, ennenkuin jälleen jou-
duttiin kosketuksiin Vatikaanin tieteellisten laitosten kanssa. 
Syysk. 1921 Seura W. Tawaststjernan ehdotuksesta päätti 
ryhtyä toimenpiteisiin historiallisen kirjallisuuden edelleen lähet-
tämiseksi Vatikaanin kirjastoon. Sittenkuin Tawastsjerna Roo-
massa olevan toht. Liisi Harttusen välityksellä oli hank-
kinut luettelon Vatikaanin kirjastosta puuttuvasta suomalaisesta 
historiallisesta kirjallisuudesta, . pyydettiin yliopiston kirjastoa 
huolehtimaan sen lähettämisestä. Kirjasto olikin jo aikaisemmin 
harkinnut kysymystä ja kirjastonhoitaja toht. Lauri Tudeer, 
kesällä 1922 käydessään Vatikaanin kirjastossa, valmistavasti 
asiasta keskustellut. Senvuoksi yliopiston kirjasto ilmoitti ole-
vansa halukas välitystehtävään (pöytäk. 29/5 1922). 

Lopulla vuotta 1921 pantiin vihdoin myös alulle Suomenkin 
järjestelmällinen osanotto tuon »jälkisadon» korjaamiseen, josta. 
Tawaststjerna kolmattakymmentä vuotta aikaisemmin oli mai-
ninnut. 

Vaikka pohjoismaiden yhteistoiminnalla aikaisemmin kerätty 
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lähdemateriaali jo oli huomattavan rikas, näytti nimittäin edel-
leenkin olevan mahdollista tavata uusia, valaisevia asiakirjoja. 
• Että näin oli laita, mitä 1500-lukuun tulee, sen oli tri Biaudet-
vainajan johdolla Suomalainen historiallinen retkikunta työs-
kentelyllään Roomassa selvästi osoittanut. Mitä keskiaikaan tulee, 
oli myöskin ollut syytä otaksua, etteivät arkiston kokoelmat 
vieläkään olleet täysin tutkittuja Pohjoismaita valaisevien ai-
nestensa puolesta. Jotta tämä tehtävä saataisiin lopullisesti suori-
tetuksi, lähetettiin • v. 1920 Roomaan »Ensimäinen skandinaavinen 
historiallinen retkikunta», jossa Ruotsi, Tanska ja Norja olivat 
edustettuina, järjestelmällisesti käymään läpi Vatikaanin keski-
aikaiset arkkivaaliot ja keräämään kaiken, mikä Pohjoismaita 
voi valaista. Alettiin Innocentius III:sta (1198) ja ehdittiin 4 
kuukaudessa v:een 1342. V. 1921 oli lokakuun alusta »Toinen 
skandinaavinen historiallinen retkikunta» työssä Roomassa ja 
toivottiin kevääseen mennessä päästävän keskiajan loppuun. 
Työ oli järjestetty siten, että kukin osanottaja kävi läpi mää-
rätyt asiakirjanidokset ja niistä merkitsi muistiin kaiken, mikä 
koski jotakin Pohjoismaista, Ruotsia, Tanskaa, Norjaa tai Suo-
mea. Merkityt asiakirjat sitten asianhaarain mukaan joko valo-
kuvattiin tai kopioitiin. Täten kerätyt asiakirjat sitten jaettiin 
asianomaisille maille varsinaista tieteellistä käsittelyä varten. 

Tilaisuus ottaa osaa tähän retkikuntaan tarjoutui nyt Suomel-
iekin. Retkikunnan puolesta ilmoitettiin näet, että se ilolla näkisi 
itsenäisen Suomen tasavertaisena mukana sen työssä. suomen 
edustajan osanotto lisäisi työvoimaa ja työtehoa, niinrnuodoin 
olisi mahdollista päästä pitemmälle kuin entisillä ty övoimilla. 
suunnitellussa ajassa ehdittiin, mikä epäilemättä olisi työlle 
eduksi. 

Asiain näin ollen esittivät J. R. Danielson-Kalmari, J. Gum-
merus, K. Grotenfelt ja J. W. Ruuth joulukuussa 1921 Seuralle 
kirjelmäehdotuksen, joka oli osoitettu Tieteelliselle keskuslauta-
kunnalle ja jolle pyydettiin Seuran hyväksyminen. Kirjelmässä 
lausuttiin m.m.: 
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»On kyllä totta, että meidän Valtionarkistomme jo nyt omis-
taa siksi rikkaat kokoelmat jäljennöksiä Vatikaanin arkistosta, 
että ensi näkemättä tuntee epäilyksiä, olisiko Suomen historiaa 
valaisevaa juuri sanottavasti enää löydettävissä lisää. Mutta 
toiselta puolen retkikunnan taholta on ilmoitettu, että vaikka 
tulokset tietenkään eivät ole niin runsaita, kuin jos olisi päästy 
käsiksi ennen tutkimattomaan arkistoon, niin kumminkin joka 
päivä tavataan ennen tuntemattomia asiakirjoja, jopa joudutaan 
kokonaisiin asiakirjasarjoihin, joita ei koskaan ennen tässä tarkoi-
sessa ole käsitelty. Tärkeä on myös tietoisuus siitä, että tarkastet-
tuun ajanjaksoon nähden saadaan Vatikaanin kokoelmat todella 
ehdottoman täydellisesti tarkastetuiksi. Aikaisemmin on Valtion-
arkistomme hankkinut Roomassa työskennelleiltä skandinaavisilta 
tutkijoilta jäljennöksiä niistä Suomea koskevista asiakirjoista. 
joita he ovat tavanneet, ja täten on saatu, kuten mainittu, run-
sas jäljennöskokoelma tänne. Voisi ajatella, että nytkin tätä 
menettelyä noudatettaisiin. Kumminkin nyt, kun Suomi on 
itsenäinen valtakunta ja sen sellaisena tulee esiintyäkin, ei voi 
pitää. tyydyttävänä sentapaista ratkaisua, että varsinaisen työn 
suorittaa ulkomaalainen ja Suomi ostaa hänen työnsä tuloksista 
sen, mikä sille suorastaan kuuluu. Suomen tulee itse suorittaa 
se työ, mikä sille on tarpeen, mutta jos se voi tapahtua yhteis-
työssä Skandinaavian maiden kanssa, on se jo käytännölliseltä 
kannalta monin verroin edullisempaa, kuin jos suomalaisten tutki-
jain yksin tulisi käydä läpi ne asiakirjaanäärät, jotka nyt useam-
man henkilön kesken tehdyllä suunnitelmanmukaisella työnjaolla 
saadaan käsitellyiksi. Lisäksi tulee — ja sille seikalle on myös 
pantava painoa — että on itsestään selvää, että Suomen ei tulisi 
laiminlyödä ottaa osaa kansainväliseen tieteelliseen työhön, mil-
loin siihen tilaisuus on tarjolla, kuten nyt tässä tapauksessa.» 

Kirjelmän lopussa esitettiin Historiallisen Seuran anomus, 
että Tiet. keskuslautakunta käytettävissä olevista varoista hank-
kisi 12,000 liiran suuruisen summan suomalaisen osanottajan 
palkkaamiseksi »Toiseen skandinaaviseen historialliseen retki-
kuntaan» Roomassa 6 kuukauden ajaksi tammik. 1 p:stä 1922 
lukien, sekä ryhtyisi toimenpiteisiin, jotta toht. Liisi Karttunen, 
joka runsaassa määrin oli toht Biaudet'n työtoverini perehty-
nyt arkistotyöhön juuri Vatikaanissa, tulisi Suomen edustajaksi 
sanottuun retkikuntaan; sitä varten olisi hänelle saatava myön-
netyksi 6 kuukauden virkavapaus hänen virastaan lähetystössä 
Roomassa. 
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Seura päättikin hyväksyä tällaisen kirjelmän mainitulle kes-
kuslautakunnalle lähetettäväksi. 

Syyskuussa 1922 Tiet. keskuslautakunta ilmoitti Hist. Seuralle 
saaneensa kehotuksen antaa opetusministeriölle lausunnon sillä-
välin Norjan Kongelige Kirke og Undervisningsdepartementilta 
tulleesta kirjelmästä, jossa pyydettiin järjestämään niin, että 
suomalainen tiedemies ottaisi osaa puheenaolevaan tutkimus- ja 
keräystyöhön. Kirjelmässä viitattiin siihen, että Ruotsista, 
Tanskasta ja Norjasta oli yksi historioitsija kustakin jo kahden 
vuoden ajan valtion avustuksella Vatikaanissa etsinyt ja kopioi-
nut asiakirjoja, joilla oli merkitystä pohjoismaiden historialle, 
sekä ilmoitettiin, että Norjan suurkäräjät olivat menoarvio-
kaudeksi 1922-23 myöntäneet 4,000 kruunua töiden jatkami-
seksi. Norjan edustaja, prof. Oluf Koisrud oli ilmaissut toivo-
muksen, että Suomikin ottaisi työhön osaa. Departementti 
tiedusteli nyt Suomen opetusministeriöltä, oliko siihen mahdolli-
suutta. Tiet. keskuslautakunta oli puoltanut Hist. Seuran edelli-
senä vuonna tekemää esitystä, mutta ilman tulosta. Kun asia 
nyt oli uudelleen pantu vireille ja kun Tiet. keskuslautakunta 
oli saanut tietoonsa, että työ oli niinkin järjestettävissä, että 
Suomen edustaja vain lyhyemmän ajan, esim. neljä kuukautta, 
ottaisi siihen osaa, joten kustannukset vähenisivät, katsoi lauta-
kunta aikeen toteuttamiselle olevan mahdollisuuksia. Sen mie-
lestä oli joko valmistettava toht. Karttuselle tilaisuus edustaa 
Suomea tässä työssä, taikka myös, jos hän mahdollisesti ei 
voisi saada tarvittavaa vapautta virastaan Rooman lähetys-
tössä, annettava tehtävä jollekulle muulle tutkijalle, ja oli Kes-
kuslautakunnassa lausuttu se ajatus, että jälkimäisessä tapauk-
sessa fil. lis. Jalmari Jaakkola olisi sopiva henkilö ja että hän 
luultavasti olisi halukaskin ottamaan asian toimittaakseen. 
Keskuslautakunta pyysi lopuksi Seuraa ilmoittamaan mielipi-
teensä asiasta. 

Ilmoituksen johdosta syntyneessä keskustelussa kävi ilmi, 
että asiaa edelleen pidettiin tärkeänä. Koska Seura aikaisemmin 
oli ehdottanut Suomen edustajaksi komissioniin toht. Liisi Kart-
tusta, katsottiin, ettei ollut syytä tästä ehdotuksesta luopua. 



Hist. Ark. XXXIII, nr. 	 141 

Jos hän kuitenkaan ei syystä tai toisesta tulisi kysymykseen, 
mainittiin henkilöinä, joita Seura niinikään piti tehtävään päte-
vinä, toht. Jaakkola ja valtion. Tawaststjerna. 

Helmikuussa 1923 opetusministeriö vihdoin myönsi Hist. 
Seuralle tätä tarkoitusta varten 20,000 markkaa, ja oli Seuran 
määrättävä Suomen edustaja sekä valvottava työn suoritusta ja 
sen tuloksia. Kokouksessaan helmik. 26 p:nä Seura määräsi 
tehtävään yliopistonkirjaston assistentin, maist. Aarno Malinin 
sekä antoi hänelle työohjeet. Jotta Pohjoismaisen komissionin 
aikaisemmatkin keräykset tarvittavassa määrässä joutuisivat 
Suomelle, valtuutti Seura lisäksi toukokuussa maist. Malinin 
ottamaan niistä Tukholmassa kopiot, mikäli ne koskivat Suomea, 
ja päätti suorittaa siitä koituvat kustannukset etumaksuna. 
Kesäkuun loppuun oli Suomen edustaja tutkimusmatkallaan, ja 
tuloksia voitiin pitää hyvin tyydyttävinä, varsinkin kun otettiin 
huomioon Tukholmasta saatavat jäljennökset, joiden ottamisen 
ehtona oli Suomen osanotto työhön yleensä. Sittenkuin maist. 
Malin oli Seuralle jättänyt jäljennöksensä, annettiin ne J. W. 
Ruuthin ja J. Gummeruksen tarkastettaviksi, ja oli heidän sa-
malla harkittava kysymystä niiden säilyttämisestä sekä työn 
jatkamisesta. Kun tarkastus oli tapahtunut, tehtiin siitä ilmoi-
tus opetusministeriölle sekä pyydettiin samalla varoja edellä-
mainittujen jäljennösten hankkimiseen Tukholmasta; ministeriö 
myönsikin tarkoitukseen 9,800 markkaa. Tarkoituksena on 
luovuttaa Seuralle tulleet jäljennökset valtionarkistoon, sitten-

kuin jäljentämistyö on loppuunsuoritettu. 
Huhtikuussa 1925 opetusministeriö jälleen myönsi Seuralle 

määrärahan, 30,000 markkaa Vatikaanin tutkijakomissionin töi-
hin, joita oli taaskin suoritettava neljän kuukauden aikana, sekä 
määräsi Seuran ehdotuksesta Suomen edustajaksi nytkin toht. 
_Malinin. Seuraa kehotettiin tälläkin kertaa valvomaan työn suori-
tusta ja tarkastamaan työn tuloksia. Oltuaan Roomassa kolme 
kuukautta —neljäs työkuukausi on täytynyt lykätä tuonnemmaksi 
— toht. •Malin syksyllä teki Seuralle selkoa siihenastisista työn 
tuloksista. V:sta 1920 lähtien, jolloin järjestelmällinen yhteistyö 
aloitettiin Skandinaavian kolmen maan toimesta, oli uusia pohjois- 
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maisia asiakirjoja löydetty ainakin 3,000. Suomea suoranaisesti 
koskeva saalis oli tietysti varsin niukka verrattuna Skandinaavian 
maita koskeviin asiakirjoihin. • Muistettava näet on, että Suomi 
keskiaikana käsitti vain yhden hiippakunnan, kun taas Skandi-
naaviassa oli hiippakuntia yhteensä noin 20. Asiakirjalöytöjen 
täytyy alunpitäen edellyttää jakautuvan suunnilleen samassa 
suhteessa. Mutta toisaalta on muistettava, että meidän keskiajan 
tutkimuksellemme on jokainen asiakirjallinen tiedonlisä suhteelli-
sesti tärkeämpi kuin sellaisissa maissa, joissa edullisemmat ulko-
naiset olosuhteet ovat paremmin säilyttäneet keskiajan kirjallisia 
muistomerkkejä. Tästä syystä oli kommissionin töiden tulosta 
toht. _Malinin mielestä Suomenkin kannalta pidettävä täysin 
tyydyttävänä. Suomea koskevat asiakirjat käsittelevät kir-
kollista verotusta, avonaisten hengellisten virkojen täyttämistä, 
paavinistuimen ratkaistavaksi lykättyjä riitajuttuja y.rn.s. Useilla 
on melkoista mielenkiintoa varsinkin paikallishistorian kannalta 
katsoen. Viimeisen työkauden päättyessä on suurin piirtein 
katsottuna tarkastettu kaikki kysymykseen tulevat asiakirja-
sarjat 1500-luvun alkuun saakka. Jäljellä on siis noin neljännes 
vuosisataa. 

Tyydytyksen tuntein saattaa Seura merkitä työsaavutustensa 
joukkoon senkin, että se ratkaisevalla tavalla on saattanut myötä 
vaikuttaa tämän tutkimustyön suorittamiseen myöskin Suomen 
taholta. 

Joukko pienempiä tutkimus- ja keräysmatkoja on Seurassa 
edellisten lisäksi joko ehdotettu tai alustavasti valmisteltu. 
osaksi toimeenpantukin. 

Mielenkiintoisesta tutkimustehtävästä, joka myöhemmin on 
herättänyt asianomaisella tutkimusalalla työskentelevien kiin-
teätä huomiota, teki Seuran huhtikuun kokouksessa 1890 esi-
tyksen tunnettu Itä-Karjalan tutkija A. V. Errasti. Hän huo-
mautti laajassa esityksessään yhtäläisyydestä lukuisissa paikkain 
nimissä, joita tavataan toiselta puolen Oulun läänin etelä- ja 
Kuopion läänin pohjoisosissa sekä toiselta puolen Venäjän-Kar- 
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jalassa ja Aunuksessa, tullen siihen johtopäätökseen, että ensin-
mainituissa seuduissa Suomea jo siihen aikaan, jolloin ruot-
salainen valloitus etelästä päin levisi pohjan perille, oli jotenkin 
tiheä karjalainen asutus. Asian tarkemmaksi selvittämiseksi hän 
ehdotti, että Seura lähettäisi stipendiaatin keräämään 
paikan nimiä Aunuksesta. Seura katsoikin asian 
täyttä huomiota ansaitsevaksi ja antoi esityksentekijän ja K. 
Grotenfeltin tehtäväksi tarkemmin valmistaa kysymystä sekä 
tiedustella sopivata stipendiaattia. Ikävä kyllä, ei soveliasta 
henkilöä saatu tehtävään, minkä vuoksi asia raukesi (pöytäk. 
30/5 1891). 

Maaliskuussa 1895 pyysi maist. Samuli Koski Seuralta 
200 markan suuruista matka-apurahaa kerätäkseen Pohjois-
IIämeestä ja Pohjois-Savon länsiosista »kansallisia o i k e u s-
tapoja ja oikeuskäsitteitä, sekä varsinaisesti ta-
vanomaisen oikeuden alaan kuuluvia että myöskin traditsionin 
kautta säilyneitä.» Hakemuksensa tueksi hän ilmoitti jo koon-
neensa aineksia painetuista y.m. lähteistä. Senjälkeen kuin eräät 
Seuran jäsenet olivat tarkastaneet näitä muistiinpanoja, päätti 
Seura (7/6) myöntää pyydetyn summan. Kesällä matkan tehtyään 
Koski antoi Seuralle siitä kertomuksen, joka (18/5 1896) jätettiin 
esimiehen ja sihteerin tarkastettavaksi ja sitten julkaistiin Hist. 
Arkistossa. 

Erääseen äskettäin ilmestyneeseen tanskalaiseen teokseen 
viitaten, jossa tehtiin selkoa jääsuhteista Tanskan vesillä eri 
aikoina, esitti K. R. Melander toukok. 1915, että maamme 
historiantutkijat yhdessä rupeaisivat keräämään meillä epäile-
mättä hyvin runsaasti saatavissa olevia m e t e o r o l o g i s-
h i s t o r i a l l i s i a t i e t o j a. Seura hyväksyi ehdotuksen ja 
päätti laatia seikkaperäisen ohjelman keräystyötä varten sekä 
saattaa sen asiaaharrastavan yleisön tietoon. 

Suurta työohjelmaansa laatiessaan 1916 Seura erikoisesti 
kiinnitti huomiotansa myös voimaperäisen, j ä r j e s t e l m ä 11 i-
sen historiallisen keräilyn toimeenpanemiseen. 
Ohjelmaluonnoksessa mainittiin tehtävistä seuraavasti: 
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»Historiallisten kansanmuistojen ja esineellisten todistuskap-
paleiden keräilyn on Suomen Muinaismuistoyhdistys jo perusta-
misestaan saakka ottanut ohjelmaansa (Viittauksia Suomen Mui-
naismuistoyhdistyksen tarkoituksesta ja toimialasta; 3:s painos 
1901). Tämänlaatuinen keräilytyö kuuluu läheisesti myöskin 
kotiseutututkimusjärjestölle, ja Suomen Kotiseutututkimuksen 
Keskusvaliokunta on sitä varten äskettäin julaissut erityisiä 
keräysohjelmia (Kotiseutututkimuksen opas I, II, 1914-1015; 
Handbok i hembygdsforskning 1916). Mutta Suomen Historialli-
senkin Seuran myötävaikutus on tällä alalla tarpeellinen. Koke-
mus on osoittanut, että historiallinen keräily on muunlaisen keräi-
lyn rinnalla tähän saakka jäänyt aivan syrjään; sekin vähä, mikä 
tätä keräilytyötä on suoritettu, on tehty satunnaisesti ja ilman 
suunnitelmaa. Tällä alalla kaivataan voimakkaampaa alotetta 
ja ammatillista johtoa ja järjestelyä. Velvollisuus kutsuu siihen 
meidän seuraamme. Lähinnä olisi Seuran laadittava tarkempia 
keräilysuunnitelmia. Seura itse tuskin voisi suorittaa kaikkea 
keräilyä tällä äärettömän laajalla työalalla, mutta voisi ajatella. 
että Seura haluaisi toimeenpanna määrättyjä erikoiskeräyksiäi. 
esim. asutus- ja sukutarinain, henkilötarinain, oikeustapain ja 
perheolojen, sotamuistojen, nälkävuosimuistojen t.m.s. talteen-
ottamiseksi. Jo suunnitelmankin laatiminen tätä suurta työalaa 
varten on niin laajaperäinen tehtävä, että se olisi erikseen otet-
tava Seurassa harkittavaksi.» 

Ensi aluksi kuitenkin Seuran toiminta tässä suhteessa supis-
tu eräiden erikoiskeräysten suunnittelemiseen ja osittaiseen toi- 
meenpanemiseen. 

Tammikuussa 1917 V. Voionmaa ehdotti, että Seura ryh-
tyisi nälkävuosien 1867-68 kansanmuistojen 
yleiseen, koko maata käsittävään keräämiseen, huomauttaen, 
että sellaiseen keräystyöhön hetki oli erikoisen sopiva, kun 
kuluvana vuonna sattui nälkävuosien puolivuosisataismuisto 
ja yleinen huomio ja harrastus oli asiaan kohdistunut; ihmiset 
jotka omasta elämyksestään muistivat nälkävuodet ja voisivat 
niistä kertoa, kävivät päivä päivältä yhä harvalukuisem-
miksi, minkä vuoksi heidän muistelmansa oli koottava, jog 
niitä yleensä aiottiin kerätä. Keskustelussa, jonka ehdotus syn-
nytti, huomautettiin, että keräystä ei ollut rajoitettava »yksin-
omaan maalaisväestön olojen valaisemiseen, vaan olisi se ulotet- 
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tava myöskin kaupunkikuntiin, yhdistyksiin ja muihin sellaisiin 
kulttuuripiireihin, jotka nälkävuosien aikana ovat ottaneet osaa 
hädän lieventämiseen.» Tarkemmin asiaa valmistamaan valit-
tiin valiokunta, johon tulivat Voionmaa, Melander ja Cederberg 
ja joka huhtikuun kokouksessa esitti toimintasuunnitelman 
kyselykaavoineen. Seura päätti asettaa koko asian hoitamista 
varten erityisen vakinaisen toimikunnan, jonka tehtävänä olisi 
julkaista Seuran puolesta, mutta omassa nimessään tarvittava 
työohjelma, pitää huolta sen levittämisestä, ohjata muullakin 
tavoin keräilytyötä sekä ottaa vastaan ja järjestää siten Seu-
ralle kokoontuvat asiapaperit. Tähän toimikuntaan valittiin jäse-
niksi Cederberg, Grotenfelt, Melander ja Seuran ulkopuolelta 
maist. N. Liakka, jotapaitsi se valtuutettiin kutsumaan lisä-
jäseniä tarpeen mukaan ja peittämään aluksi välttämättömiä 
menojansa Seuran varoilla. Seuraavassa kokouksessa ilmoitet-
tiin toimikunnan kutsuneen lisäjäsenikseen toht. A. M. Tallgre-
nin ja maist. V. Annalan — josta myös tuli toimikunnan sih-
teeri — sekä valmistaneen julkaistavaksi ja levitettäväksi suo-
men- ja ruotsinkielisen kehotuksen, missä selvitettiin keräyksen 
tarkoitus ja keräystapa sekä tietojen kerääjille ohjeiksi lueteltiin 
kolmattakymmentä eri kysymysryhmää, joihin oli mahdolli-
suutta myöten koetettava vastata. 

Vastauksia kehotuksessa julkaistuihin kysymyksiin saapuikin 
vähitellen. Erityisesti on senlisäksi mainittava, että toht. J. 
Rinne tammikuun kokouksessa 1918 luovutti Seuralle sen lähe-
tystön muistiinpanot ja konseptipöytäkirjat, jonka senaatti tam-

mik. 13 p:nä 1867 oli asettanut ottamaan selkoa katovuoden 
tuottamasta tilasta Mikkelin, Kuopion ja Oulun lääneissä ja 
neuvomaan toimenpiteitä hädän torjumiseksi. Seuran tarkoituk-
sena oli julkaista sekä nämä että muut kertyvät nälkävuosien 
asiakirjat ja muistot. Vuosikertomuksessa 1919 voitiin ilmoittaa 
uutta ainehistoa tulleen varsinkin Savosta. Huhtikuun kokouk-
sessa 1920, jossa toimikunta esitti kertomuksensa toimintavuo-
delta 1919, päätettiin, että tietojen kerääminen oli toistaiseksi 

keskeytettävä ja toimikunnan lakkautettava toimintansa. Ke-
räyksen tulokset talletettiin Seuran arkistoon, ja oli kokoelmia 
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koetettava täydentää yliopiston seminaarikirjastosta saatavilla 
opinnäytekirjoituksilla. Tässä yhteydessä annettiin myös johto-
kunnan tehtäväksi neuvotella valtionarkiston ja yliopiston kir-
jaston kanssa siitä, miten v: n 1918  n ä•1 ä n h ä t ä ä koskeva 
ainehisto saataisiin talteenotetuksi, ja samoin oli johtokunnan 
otettava selvä v: n 1 8 9 2 h ä t ä a p u t o i m i a koskevista 
asiakirjoista. 

Kuten näemme, kohdisti Seura huomionsa myös tuoreimpien 
tärkeiden tapahtumien lähdeainehiston talteenottamiseen. Samaa 
tarkoitti huhtikuussa 1918, siis pian Helsingin vapauduttua 
»punaisten» käsistä, tehty ehdotus, että Seura — samoinkuin 
maan hallitus jo oli tehnyt — »ryhtyisi jäsentensä ja asiamies-
tensä apua käyttäen toimiin, jotta kaikinpuoliset, parhaillaan 
käytävän Suomen  vapaustaistelun historiaan kuulu-
vat asiakirjat ja muut lähteet tulisivat ajoissa kootuiksi ja asian-
mukaisesti järjestettyinä joutuisivat varmaan säilyyn». Ehdo-
tusta yleensä kannatettiin, ja sitä edelleen valmistamaan asetet-
tiin valiokunta, jonka puheenjohtajaksi valittiin toht. G. Schau-
man ja jäseniksi arkistonhoitaja Kaarlo Blomstedt sekä tohtorit 
A. R. Cederberg, J. Rinne, G. Sarva ja P. 0. von Törne; mietintö 
oli valmistettava, jos mahdollista, jo seuraavaan kokoukseen. 
Kymmentä päivää myöhemmin (8/5) Seura jo saattoikin ottaa 
tarkastettavakseen valiokunnan mietinnön, jonka loppuponsina 
oli, että hallitusta pyydettäisiin asettamaan nelihenkinen ko-
missioni, jossa olisivat edustettuina yliopiston kirjasto, val-
tionarkisto, kansallismuseo ja Historiallinen Seura ja joka 
saisi tehtäväkseen järjestää »punaista kapinaa ja nykyistä va-
paustaistelua koskevien historiallisten todistuskappaleiden ke-
räys- ja lajittelutyön koko maassa». 

Kun Seura kuitenkin sai kuulla, että viranomaiselta, s.o. 
valtionarkiston, taholta jo oli senaatille tehty samansuuntainen 
ehdotus ja että ehdotus myös oli johtanut tuloksiin, päätettiin 
antaa asian Seuran puolesta raueta; kuitenkin oli Seuran esi-
miehensä ja sihteerinsä kautta annettava »julkinen kehotus jäse-
nilleen, asiamiehilleen ynnä yleensä Suomen historiantutkimuk- 



Hist. Ark. XXXIII, u[. 	 147 

sen, ystäville kannattaa ja avustaa kaikin tavoin niitä toimen-
piteitä, joihin hallitus tai sen asettamat viranomaiset tahtoisivat 
ryhtyä tässä Suomen historian vastaiselle tutkimukselle ylen 
tärkeässä asiassa.» Kuten tunnettua, toimitettiin jo samasta 
keväästä alkaen laajasuimtainen keräys sekä valtionarkiston toi-
mesta, lähinnä arkistonhoitaja Blomstedtin johdolla, että pian 
senjälkeen myös »Vapaussodan historiakomitean» toimesta, joka 
tarvitsi aineksia suurta teostansa varten. 

Keräys- ja tutkimustoiminnan alaan kuuluvia on vielä pari 
aloitetta, joiden tuloksia ei kuitenkaan vielä ole näkynyt. Joulu-

kuussa 1918 päätettiin ryhtyä toimenpiteisiin, jotta saataisiin 
mahdollisimman tarkasti kootuiksi ja jäljennetyiksi k r u u n u n-
voutien kertomukset, joihin v:n 1816 laaja, Seuran 
aikoinaan julkaisema hallituskonseljin kertomus maan tilasta 
perustuu. Johtokunta valtuutettiin ottamaan 1 tai 2 henkilöä 
keräystyöhön ja muutenkin pitämään huolta sen toteutumisesta. 
Alkutoimenpiteitä pitemmälle asia ei ole edistynyt. — Selostaes-
saan joulukuun kokouksessa 1922 tutkimuksiaan maalaiskuntain 
kunnalliselämän uudistamisesta v. 1865, Seuran sihteeri K. W. 
Rauhala teki ehdotuksen, että Seuran taholta ryhdyttäisiin toi-
miin harrastuksen suuntaamiseksi k u n n a 1 1 i s e 1 ä m ä ä k o s-

k e v i i n tutkimuksiin. Asian tarkempi valmistelu annet-
tiin Rauhalan ja G. Sarvan tehtäväksi. 

Osittain tutkimusmatkahankkeitakin on aiheuttanut N o r-
jan tuntureilla tuhonsa 1718-19 saanei-
den suomalaisten muiston säilyttäminen, joka eri 

aikoina on ollut Seurassa keskuteltavana. Jo marrask. 3 p:nä 

1888 Z. Topelius, selostaessaan Armfeltin armeijan peräyty-
mismatkaa, ehdotti, että Seura panisi alkuun rahankeräyksen, 
jotta Suomikin voisi olla sen muistopatsaan pystyttämiseen osalli-
sena, jota Ruotsissa oli ruvettu ajattelemaan tuon onnettoman 
retken muistoksi. Kuutta päivää myöhemmin pidetyssä vuosi-
kokouksessa keräys pantiin alkuun ja saatiin kokoon 95 mark-

kaa, minkä jälkeen lista jätettiin Edlundin kirjakauppaan, jotta 
15 
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muutkin asianharrastajat voisivat antaa varoja tarkoitukseen. 
Seuraavaan vuosikokoukseen mennessä oli rahoja kertynyt 559 
mk 70 penniä, joka summa päätettiin lähettää asianomaisille. 
Rahoja ei kuitenkaan vielä lähetetty, ja marraskuussa 1890 ilmoi-
tettiin Seuralle Ruotsin—Norjan täällä olevan konsuln tiedustel-
leen, eikö Seura suostuisi niitä lähettämään hänen kauttansa. 
Seura katsoi kuitenkin parhaaksi ensin kysyä Topeliuksen mieltä, 
joka oli luvannut hankkia tiedon siitä, minne rahat olivat toimi-
tettavat, ja joulukuun kokoukseen tämä ilmoitti, että rahojen 
vastaanottaja oli yleisesikunnan majuri G. Björlin Tukholmassa. 
Hänelle oli siis rahat lähetettävä, mutta samalla ilmoitettava, että 
listat yhä olivat keräyksen jatkamista varten esillä, koska ke-
räystä Ruotsissakin yhä jatkui. Toukokuussa 1891. voitiin Seu-
ralle antaa tieto siitä, että kauppaneuvos A. Ahlström oli antanut 
tarkoitukseen 100 markkaa. Patsas pystytettiinkin sitten Dufedin 
luo Jemtlantiin; toinen oli jo pian itse tuon onnettoman retken 
jälkeen pystytetty Enaforsin tienoille. Lokakuussa 1896 antoi 
Aug Hjelt Seuran kokoelmiin valokuvat kummastakin patsaasta. 

Kolmattakymmentä vuotta myöhemmin joutui patsaskysy-
mys uudelleen Seuran harkittavaksi. Asiasta kerrotaan tammik. 
27 p:nä 1919 tehdyssä pöytäkirjassa seuraavasti: 

»Taiat. H. Klemetti kertoi matkastaan kesällä 1914 Jämt- 
lannin länsirajalle, jolloin hänen tarkoituksensa oli etsiä uuden-
vuoden päivänä 1719 Norjan tuntureille paleltuneitten, kenraali 
Kaarle Armfeltin johtamien suomalaissoturien hautoja. Tyyty-
niättä tämän tapahtuman johdosta pystytettyjen muistomerk-
kien paikkoihin hän oli edennyt paleltuneen pääjoukon hautoja 
etsimään lähelle Norjan rajaa Storvallenin kylään, josta pol-
vesta polveen kulkeutuneen kansanmuiston nojalla tiedettiinkin 
hänet opastaa etsimälleen, kylästä parin penikulman päässä, 
keskellä jylhintä tunturierämaata olevalle hautapaikalle. Nykyään 
se esiintyy korkean kummun laella olevana, säännöllisen ympy-
riäisenä suurena maanvajoamana, jonka suun läpimitta on noin 
50 metriä ja jonka pohjan täyttää pieni kirkasvesinen järvi, 
nähtävästi muodostuneena sulancesta lumesta. Tutkittuaan tar-
kemmin tämän jättiläiskuopan rakennetta sekä sen pohjal'a sikin-
sokin lojuvia suurten kuusten jää öksiä, jollaisia ei kasva itse 
paikalla, ynnä otettuaan huomioon historialliset tiedot ja 
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kansanmuiston kertomukset, joiden mukaan m.m. hauta olisi 
tehty keväällä 1719 lumen sulaessa ja siihen korjattu pitkin 
tuntureita n. 3,000 miestä varustuksineen ja hevosineen, hra 
Klemetti oli saanut sen varman käsityksen, että tällä paikalla 
todella oli se suomalaisten kaarlolaisten kalmisto, jota hän oli 
etsinyt. Jotta se ei enää jäisi yhtä paljon unhoon kuin tähän 
asti, ja käsittäen Suomen kansan kalliiksi velvollisuudeksi hoivata 
näiden sankariensa muistoa, hän sentähden piti suotavana, että 
pystytettäisiin tälle paikalle synkän tapauksen arvoinen muisto-
merkki ja että Suomen Historiallinen Seura ottaisi johtaakseen 
toimenpiteitä tätä varten.» 

Asiasta keskusteltaessa Seuran jäsenet yksimielisestikannatti-

vat Klemetin ehdotusta ja pitivät oikeana, että Seura sen toteut-
tamiseksi tekisi kaiken voitavansa. Koska kuitenkin katsottiin 

välttämättömäksi, että .ensin itse paikalla toimitettavien kai-
vausten tai Ruotsin arkistoissa suoritettavien tutkimusten kautta 

saataisiin täysi selvyys siitä, oliko esitetty kansanmuiston osoit-

tama hautapaikka oikea ja mitä muuta historialliset lähteet voi-

vat kertoa ennestään tunnetun lisäksi, päätettiin asettaa asiaa 

aluksi valmistamaan sekä sen johdosta tarvittavaa yleistä rahan- 
keräystä suunnittelemaan toimikunta, jonka puheenjohtajaksi 
valittiin J. Rinne ja muiksi jäseniksi G. Sarva ja maist. H. Kle- 

metti. 

Mitään rahankeräy stä ei toimikunta kuitenkaanpannut toimeen, 

eikä se myöskään ollut Seuralle esittänyt suunnitelmiansa, kun seu-
raavan vuoden tammik. 26 p:nä toht. J. Rinne ilmoitti saaneensa 

intendentti Eric Festiniltä Östersundista Ruotsista kirjeen, joka 
koski retkikunnan lähettämistä Armfeltin kaarlelaisten jälkiä 

etsimään. Tämäkin asia annettiin sanotun toimikunnan valmis-

tettavaksi; seuraavassa kokouksessa hylättiin kirjeessä tehty 
ehdotus, että kutsuttaisiin esitelmänpitäjä Ruotsista Suomeen 
asiata selvittelemään, mutta retkikuntakysymys lykättiin vielä 
maaliskuun kokoukseen. Tällöin katsottiin pienempi retkikunta 

suotavaksi, mutta asian käytännöllinen toimeenpano jätettiin 

riippuvaksi siitä, saataisiinko tarvittavat varat kokoon yksityis-

tietä. Retkikunta-aie on rauennut. Sitävastoin on prof. Kleme-

tin ja Suomen valtionarkiston yhteisestä toimesta ollut täällä 
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lainassa Ruotsista niiden joukkojen katselmusluetteloita, jotka 
olivat olleet mukana Norjan-retkellä. Luetteloista, jotka. ovat 
erinomaisen valaisevia ja m.m. tarjoavat tilaisuuden arvioida 
tuhoon joutuneiden lukumäärän kutakuinkin tarkalleen, otetaan 
jäljennökset valtionarkistoomme. Siten on aloitteesta toistaiseksi 
ollut ainakin tutkimukselle hyötyä. 

Suurisuuntaineu aloite järjestelmällisen keräys-
t y ö ii toimeenpanemiseksi tehtiin kokouksessa tammik. 26 p:nä 
1925. Esimiehen, G. Suolahden herättämänä oli johtokun-
nan jäsenten keskuudessa virinnyt ajatus, että Seuran olisi ryh-
dyttävä toimenpiteisiin suullisen perimätiedon kerää-
miseksi. Jo sanotussa kokouksessa Seura päätti asettaa ajatuksen 
toteuttamista varten toimikunnan, mutta antoi ensin johtokun-
nan tehtäväksi asian tarkemman valmistelun sekä jäsenten 
ehdottamisen toimikuntaan. Lausuttiin sen ohessa suotavaksi,että 
keräystyön yhteydessä koetettaisiin ottaa talteen myöskin y k s i-
tyisten hallussa olevia kirjeitä ja historial-
lisina lähteinä arvokkaita asiakirjoja. 

Seuraavassa kokouksessa esitettiin johtokunnan ehdotus, joka 
oli aloitteentekijän laatiman luonnoksen mukainen. Ajatellun 
keräystyön tarkoitus määriteltiin ehdotuksessa seuraavasti: 

»Sen sukupolven mukana, joka nyt on väistymässä elävien 
ilmoilta, katoaa paljon historiallista tietoa, joka kerran kadon-
neena ei ole millään korvattavissa, jotapaitsi jokainen kulunut 
vuosi himmentää muistitietoa ja varmaan hukuttaa myös yksi-
tyisten hallussa olevia kirjallisia lähteitä. .Ta johtokunta katsoo 
voitoksi historiantutkimuksellemme, . että juuri tuollaista lähde-
ainehistoa, johon sisältyy niin paljon menneen elämän mehua ja 
väriä, arkistolähteitten ohella aletaan suuressa määrässä käyttää.. 
Aivan erikoinen arvonsa on tällä ainehistolla sikäli kuin se kuvas-
taa kansassa, eri yhteiskuntaluokissa, eri piireissä j.n.e. määrät-
tyinä aikoina vallinneita käsityksiä ja tunteita. 

Runsasta muisti- ja perimätiedon satoa on saatavissa mitä 
erilaisimmilta elämän aloilta. Kansan vanhin polvi tuntee vielä 
tarkoin maalaisolomme sellaisina kuin ne olivat 1500-luvun puoli- 
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maissa. On paljon tietoja entisajan kyläelämästä ja sarkajakoi-
sesta vainiojärjestelmästä, silloisista talonpoikaispohatoista ja 
loisväestöstä, kotiviinanpoltosta j.n.e. Samaten on.kansa uskolli-,. 
sesti säilyttänyt mielessään tietoja entisajan virkamiehistä ja 
papeista, joista useat ovat monien tarujen ja kaskujen sankareina, 
vaikka ovat eläneet jo satakunta vuotta sitten ja joskus kauem-
minkin ajassa taaksepäin. Kauan sitten eläneitten pappien saar-
noistakin muistetaan erinäisiä kohtia, jotka syystä tai toisesta 
erikoisuudellaan ovat herättäneet huomiota. Jotta oikein voitai-
siin arvioida virkamiessäädyn merkitys ja suhtautuminen kan-
saan, olisi välttämättä kuultava., mitä kansanomaisella perimä-
tiedolla on sanottavaa. 

Mutta yhtä tärkeätä kuin on perimätieto sen ajan oloista, on 
myös suusanallinen tieto siitä suuresta muutoksesta, jonka kehi= 
tys viime vuosisadan puolimailta asti on aiheuttanut kansamme 
oloissa. Paljon satoa olisi saatavissa kansanopetuksen alalta, 
alkaen vanhan ajan lukusijoista ja entisajan koulurnestareista 
kansakoulujen perustamiseen. Mainittakoon, että niin merkityk -
sellinen sivistyssaavutus, kuin kirjoitustaito, yleensä on aivan 
myöhäistä alkuperää, ja pitäisi sen leviämisen kansan keskuu-
teen olla muisti- ja perimätiedon avulla selvitettävissä. Samoin 
se, miten on alettu lukea sanomalehtiä ja .harrastaa yleisiä asioita. 
Sosialisten harrastusten, suomalaisuuden liikkeen, raittiusliik-
keen, työväenliikkeen ensimäisestä ilmenemisestä ja niiden ensi-
mäisistä esitaistelijoista eri paikkakunnilla voisi vielä niinikään 
samasta lähteestä saada paljon ensiluokkaista ainehistoa.» 

Johtokunta katsoi saatavissa olevan tiedon runsauden vuoksi, 
että lähinnä olisi harkittava, mille aloille keräys nyt ensi sijassa 
olisi kohdistettavia ja millä keinoin se olisi suoritettava, arvellen 
sen sopi vinunin tapahtuvan osittain kyselykaavakkeita lähettä 
mällä, osittain stipendiaattien kautta, jolloin stipendiaateille olisi 
annettava tarpeelliset ohjeet. Tarkempia valmistustöitä ja koko 
keräystyön toimeenpanoa ja johtoa varten johtokunta esitti 
valittavaksi kolmimiehisen toimikunnan. Ehdotuksen hyväk- 
syen Seura valitsi toimikuntaan G. Suolahden, A. M. Tallgrenin 
ja J. Jaakkolan sekä varajäseneksi G. Nikanderin. 

Maalisk. 30 p:nä pidetyssä kokouksessa hyväksyttiin sitten 
sanotun toimikunnan laatima suunnitelma työn käytännölliseksi 
järjestämiseksi, minkä suunnitelman otamme tähän kokonai- 
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suudessaan senkin vuoksi, että työn yhä jatkuessa on syytä 
saada. sen tarkoitusperä ja suoritustapa yleisön tietoon. Suun-
nitelma oli näin kuuluva: 

»Jotta suullisen lähdetiedon keräys tuottaisi tulevalle historian-
tutkimukselle mahdollisimman täysikelpoista ainesta, olisi keräys 
pantava toimeen yhtenäisen suunnitelman mukaisesti. Mutta kun 
ei toistaiseksi ole täyttä varmuutta siitä, millä keinoin ja millä 
muisti- ja perimätiedon aloilla päästäisiin runsaimpiin ja arvok-
kaimpiin tuloksiin, olisi alustavasti ryhdyttävä. allamainittuihin 
toimenpiteisiin, ja vasta niistä saadun kokemuksen perustalla olisi 
lopullinen suunnitelma laadittava. Katsoen tehtävän tärkeyteen 
_ja laajakantoisuuteen pitää toimikunta välttämättömänä, että 
sen suorittamiseen on varattava useamman vuoden aika.. 

Työ olisi pantava alulle lähettämällä stipendiaatteja ensi kesän 
aikana keräilemään ainesta ohjeitten mukaan, jotka toimikunta 
laatii. Viitaten Seuran johtokunnan esittämään ja Seuran viime 
kokouksessaan hyväksymään ehdotelmaan, katsoo toimikuntakin 
suotavaksi, että maalaiskansan vanhimman polven säilyttämä 
runsas muistitieto viime vuosisadan alkupuoliskon ja puolivälin 
oloista ensi sijassa saadaan pelastetuksi, ja esittää senvuoksi, että 
tätä tietoa stipendiaattien avulla pääasiallisesti olisi kerättävä. 
Samalla se kuitenkin pitää mahdollisena, että stipendiaatteja voi-
taisiin lähettää muutakin suullista tietoa keräämään, jos he apu-
rahahakemuksissaan ilmoittavat sellaisen kerävssuunnitelman, 
jonka toteuttaminen erikoisesti tuntuisi suotavalta. 

Katsoen siihen, että vuosittain arvokasta kirjoitettua lähde-
ainesta tahallisesti hävitetään tai muuten häviää, esittää toimi-
kunta, että. yksi stipendiaatti jo ensi kesän aikana lähetettäisiin 
tällaista ainesta keräämään. Sopivimpina keräyspaikkoina se 
pitää Länsi-Suomen ja mahdollisesti Uudenmaan vanhoja kult-
tuurikeskuksia, kuten Turun ympäristöä, Raumaa ja Porvoota. 

Saadakseen keriiystyön tehokkaammaksi on toimikunta päät-
tänyt kääntyä kotiseutututkiniusjärjestöjen ja ylioppilasosakun-
tien puoleen, jotta nämät kehottaisivat jäseniään ilmoittautu-
maan keräilijöiksi ja, mikäli mahdollista, rahallisestikin avustaisi-
vat niiden omalla alueella toimeenpantavaa. keräystä. Toimi-
kunta on vakuutettu siitä, että tuollaisella työllä olisi keräilijöille 
itsellensäkin suuri merkitys, koska se saattaisi heidät välittömästi 
tutustumaan kansan käsitystapaan, elämään ja kehitykseen.. 

Toimikunta ehdottaa senvuoksi, että niistä 7,000:sta markasta, 
jotka. Seuralla tänä vuonna on käytettävissä apurahoihin 1800- 
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luvun tutkimista varten, suurin osa käytettäisiin yllä esitettyä 
keräystyötä varten. Koska summa tässäkin tapauksessa tulisi 
olemaan tarkoitukseensa varsin vähäinen ja tuskin riittäisi enem-
pään kuin kahteen, kolmeen apurahaan, on toimikunta ajatellut 
edellä viitattua yhteistoimintaa erinäisten järjestöjen kanssa erit-
täin suotavaksi. Ja kun Kotiseutututkimuskeskusvaliokunta on 
äskettäin määrännyt 7,000 markkaa pääasiallisesti samaan tar-
koitukseen käytettäväksi, esittää toimikunta, että seura julistaisi 
7,000 markkaa haettavaksi apurahoina 1800-luvun tutkimista ja sen 
suullisen lähdetiedon keräystä varten, jotapaitsi pienempi osa maini-
tusta summasta olisi käytettävä yksityisten hallussa olevan kirjoite-
tun lähdeaineksen kokoamiseen: ja. että Seura julistuksessaan 
samalla viittaisi Kotiseutututkimuskeskusvaliokunnan määräämiin 
sekä muihin mahdollisesti samaan tarkoitukseen saatavien apurahoi-
hin tai suorastaan julistaisi ne samalla kertaa haettaviksi, mikäli 
se siihen oikeutetaan. Ja olisivat apuraha-anomukset Seuralle 

- jätettävät viimeistään ensi huhtikuun 22:na päivänä, joka päivä 
myöskin on Kotiseutututkimusvaliokunnan asettama määräpäivä, 
jotta apurahoista sitten voitaisiin Seuran huhtikuun kokouksessa 
päättää. Toimikunta katsoo myös tehtävänsä kannalta välttä-
mättömäksi, että se saisi tehdä omalta kohdaltaan apurahain 
jakamisesta: Seuran johtokunnalle ehdotuksen. 

Toimikunta pitää sitäpaitsi erittäin toivottavana, että toi-
sellakin tavalla edistettäisiin suullisen lähdetiedon kokoamista. 
.Jotta saataisiin harrastus siihen elpymään ja jotta saataisiin 
monipuolisempaa kokemusta kerättävissä olevasta ainehistosta, 
olisi julistettava kilpatehtäväksi paraimman kuvauksen laatimi-
nen entisajan kansanelämästä, joka kuvaus joko kokonaan tai etu-
päässä perustuisi suulliseen muistitietoon, ja jota arvsoteltaessa 
kuvauksen asiallisuus, täyteläisyys ja luotettavuus pääasiassa 
olisi otettava huomioon. Toimikunta esittää, että Seura palkiv%-
noksi kilpatehtävän paraimmasta suorituksesta varaisi tulevan vuo-
den menoarvioon 5,000: — markkaa. Siltä varalta, että Seuralle 
jätettäisiin useampia täysipitoisia kuvauksia, olisi suotavaa, että 
lähinnä paraimmistakin annettaisiin tunnustukseksi ja korvauk-
seksi niihin uhratusta työstä joitakuita .palkintoja. Toimikunta. 
siis esittää, että Historiallinen Seura tässä tarkoituksessa kääntyisi 
Suomen Muinaismuistoyhdistyksen, Kotiseutututkimusvaliokunnan, 
ja Ruotsalaisen Kirjallisuudenseuran puoleen pyynnöllä, että ne 
yhteisesti Suomen Historiallisen Seuran kanssa anoisivat valtion 
varoista määrättyä rahasummaa ja mahdollisesti omasta kohdastaan-
kin rahallisesti avustaisivat tarkoituksen toteuttamista, jolloin ne 
myös olisivat oikeutetut olemaan kukin edustajansa kautta osallisina 
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palkintoja m&irätteiessii. Valtion varoista pyydettävän summan 
on toimikunta puolestaan ajatellut noin 10,000 markan suu-
ruiseksi, ja olisi kilpatehtävän suoritukseen varattava puolen-
toista vuotta luettuna sen julistamisesta asti. Jos Ruotsalaisen 
Kirjallisuuden Seura suostuisi olemaan varain hankkimisessa 
mukana, olisi osa niistä käytettävä ruotsalaisen kansanelämän 
kuvauksen palkitsemiseen; ja ellei yleensä kylliksi päteviä kilpa-
tehtävän suorituksia jätettäisi palkittavaksi, oli si palkintolauta-
kunta oikeutettava säästämään varain ylijäämän uutta kilpailua 
varten. 

Siinä tapauksessa, että Seura pääpiirteiltään hyväksyy yllä. 
esitetyn suunnitelman, pyytää toimikunta, että Seura valtuut- 
taisi sen yhdessä Seuran johtokunnan kanssa ryhtymään kaikkiin 
niihin toimenpiteisiin, joita suunnitelman toteuttaminen aihent-
taa.» 

Ehdotus hyväksyttiin, ja yhteistoiminnassa Kotiseutututki-
muksen Keskusvaliokunnan kanssa julistettiin apurahat haetta-
viksi. Sillävälin käännyttiin lisävarojen sekä muun tarpeelli-
sen kannatuksen saamista varten eri seurojen, järjestöjen ja 
laitosten puoleen. Kun näiltä ei vielä hakuajan päättyessä ollut 
saapunut lopullisia vastauksia, jätettiin (huhtik. kok.) a:puraho-
jeti "jäkäminen johtokunnan ja keräystoimikunnan tehtäväksi 
yksissä neuvoin mainitun Keskusvaliokunnan kanssa. Mielen-
kiintoa ja harrastusta, jota aloite oli herättänyt, todisti se, että 
apurahoja haettiin yhteensä noin 50,000 markkaan asti Touko-
kuun kokouksessa voitiin Seuralle ilmoittaa, että apurahoja oli-
vät' saaneen seuraavat henkilöt: opettaja K. Kallio (keräys= 
alueena Kokemäki) 1,500 mk, yliopp. P. Kaarela (Hämeenlinnan 
tienoo) 1,500 mk, yliopp. P. Kuusisto (Porin maaseurakunta) 
1,250 mk, yliopp. E. Virta (Aura ja Lieto) 1,250 mk, toht. K. I. 
Karttunen (Etelä-Savo) 1,000 mk ja yliopp. A. Hulden (Munsala) 
2,000 mk. Kotiseutututkimuksen Keskusvaliokunnalta oli Seura 
tarkoitukseen saanut 1,500 ink. Sitäpaitsi oli Ruotsalaisen Kir-
jallisuuden Seura jättänyt Hist. Seuran käytettäväksi stipendinä 
maist. Leo Backmanille (keräysalueena Helsingin pitäjä) 3,500 
mk. Lisäksi oli keräystoimikunta yhtynyt Kotiseutut. Keskus-
valiokunnan päätökseen keräysapurahain jakamisesta etupäässä. 
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etnografian alalle kohdistuvaa työtä varten seuraaville henkilöille 
ja järjestöille: yliopp. Arne Appelgrenille (Turun seutu) 1,000 mk, 
Artjärven kotiseutuyhdistykselle 300 mk, opettaja H. Impolalje 
(Raahen Salo) 800 mk, toimittaja F. M. Karrakoskelle (Uusikirkko 
T. 1.) 1,000 mk, maist. V. Karviselle (Kuopio) 750 mk, prokuristi 
Y. Kinnuselle (Ruokolahti) 500 mk, kaupanhoitaja V. Saariluö= 
malle (Elimäki) 1,250 mk ja opettaja V. Sippolalle (Lohja) 500 ink. 

Keräysmatkalle lähteville o p a s t u k s e k s i laati kerä;y s-
toimikunta kolme kyselysarjaa, jotka tarkan valmistelun jäl-
keen oivallisesti laadittuina epäilemättä ovat olleet kerääjille 
hyvänä osviittana työn suorituksessa; kyselysarjoja voivat 
asianharrastajat edelleen saada Seuran asettamalta toimikun= 
nalta. 

Tätä kirjoitettaessa ei vielä ole sanottavasti saapunut tietoja 
keräystyön tuloksista, mutta eräät tiedot viittaavat siihen, että 
ne ainakin osittain ovat olleet tyydyttäviä. Toivottavasti näin 
on laita, sillä aikomuksena-on jatkaa työtä tällä tärkeällä sivistys-
historiallisen tutkimuksen alalla, sikäli kuin varoja riittää ja 
sikäli kuin kelvollisia voimia on saatavissa. 

Yksityisten tutkijain tutkimuksiansa varten suoritettavaa 
ainesten keräystä Seura on viime vuosina koettanut varojensa 
mukaan tukea matka- ja muita tutkimusapu-
r a h o ja jakamalla. Tämän puolen tärkeyttä Seuran toiminnassa 
korostettiin myös yleistä työsuunnitelmaa v:n 1916 lopulla teh-
täessä. Kun sitten rahavarat yleensä karttuivat ja erityisesti 
muutamiin määrättyihin tämäntapaisiin tarkoituksiin saatiin lah-
joituksia ja määrärahoja, voitiin marrask. 29 p:nä päättää, että 
käytettävistä varoista oli erotettava vuosittain joku määrä jaet-
tavaksi kahtena tai useampana apurahana nuorien tutkijain tie-
teellisten töiden kannattamista varten sekä että apurahat 61i 
julistettava haettaviksi, jolloin hakijain tuli anomuspapereissaan 
ilmoittaa ansionsa ja työsuunnitelmansa sekä sitoutua antamaan 
Seuralle kertomus apurahan käyttämisestä. Tätä päätöstä 
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noudattaen annettiin v. 1918 maist. Einar W. Juveliukselle 

800 mk vapaudenaikaisen Suomen puolustuskysymyksen tutki-
mista varten Ruotsissa, toht. T. J. Hanholle 1,000 mk lähde-
aineiston täydentämiseksi tutkimusta varten Suomen oppikoulun 
historiassa v:ilta 1843-72, sekä maist. Ilmari Manniselle 1,200 
ink v:ien 1617 ja 1809 välisen Ilomantsin historian tutkimista 
ja kirjoittamista varten. Myös vuoden 1919 menoarvioon oli 
tähän tarkoitukseen merkitty 3,000 mk, mutta apurahoja ei sinä 
vuonna katsottu voitavan jakaa. Ei niitä jaettu seuraavanakaan 
vuonna, koska ilmoittautunut hakija ei saattanut tutkimus-
aiheensa puolesta tulla kysymykseen; sitävastoin oli eri ano-
muksesta annettu (15/12 1919) maist. Manniselle uusi, 1,500 
markan apuraha Ilomantsin pitäjän historiaa koskevien tutki-
muksien jatkamiseksi. V. 1921 annettiin jälleen tutkimus- ja 
matka-apurahoja Seuran käytettävinä olevista varoista Suo-
men 19:nnen vuosisadan historian tutkimiseksi maist. V. Kot-

kaselle Suomen koululaitoksen historian tutkimista varten sano-
tun vuosisadan ensi puoliskolla 3,000 mk sekä maist. E. Antho-
nille tutkimuksen valmistamiseksi aineesta »Jakob Tengström 
ja kirkkohallinto Turun hiippakunnassa hänen piispana ollessaan 
jälkeen v:n 1808» 2,000 mk: sitäpaitsi annettiin — senjälkeen 
kuin turhaan oli käännytty eräiden liikkeiden puoleen varojen 
saamiseksi taloushistoriallisten tutkimusten edistämistä varten — 
Attilan rahaston korkovaroista 1,500 mk maist. Heikki Impi-
vaaralle Raahen kauppaoloja koskevain tutkimusten jatka-
miseksi. Vuotta myöhemmin (1922) sai 19:nnen vuosisadan 
tutkimisvaroista toht. L. Harmaja 5,000 mk Suomen taloushisto-
riaa koskevien arkistotutkimusten suorittamiseksi kotimaassa 
sekä Tukholmassa ja Kööpenhaminassa, minkä lisäksi jälleen 
annettiin maist. Iinpivaa-ralle Attilan rahaston korkovaroista 
1,000 mk taloushistoriallisia tutkimuksia varten. 1800-luvun tut-
kimusvaroista annettiin 1923 maist. Lauri Kuusanmäelle 5,000 

mk kunnallishallinnon historiaa koskevien tutkimusten suoritta-
miseksi Ruotsissa. Seur. vuonna ei tällaisia apurahoja jaettu, 
mutta sensijaan annettiin v. 1925 yhteensä 6,000 mk neljälle hen-
kilölle. 1,500 mk kullekin, nimittäin prof. A. R. Cederbergille tut- 
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kimuksien jatkamiseksi Tukholmassa ja L psalassa vapaudenajan 
historian kirjoittamista varten, toht. Aarno Malinille Italian arkis-
toissa ja kirjastoissa harjoitettavaan, dominikaanien alkutoimintaa 
koskevaan tutkimustyöhön, nimenomaan pohjoismaisia oloja 
silmälläpitäen, jääkärimajuri, maist. Heikki 1- ur•rniolle v:ien 
1700-03 puolustustoimia koskevien arkistotutkimusten •jatkami-
seksi Tukholmassa, sekä lehtori, teol. kand. V. Perälälle Ruotsissa 
suoritettaviin arkisto- ja kirjastotutkimuksiin piispa Eskil 

Petraeuksen elämäkertaa varten. 
Tähänastinen kokemus osoittaa, että apurahat ovat olleet 

historiantutkimuksellemme hyödyksi, että niiden tutkijain työ, 
joille apurahoja on annettu, yleensä on todella tuottanut hedel-
miä. 

Edellisen yhteydessä mainittakoon lopuksi niistä p a 1 k i n-
n o i s t a, joita Seura on voinut antaa tunnustukseksi suoritetusta 
historiatieteellisestä työstä ja jotka tietenkin nekin osaltansa 
saattavat vaikuttaa myös tutkimustyötä edistävästi. 

Ansio siitä, että Seuralla on ollut tilaisuus tällaisia palkintoja 
jakaa, on parin jalomielisen lahjoittajan, jotka lahjoituksillaan 
useiden muiden, toisessa paikassa mainittavien lahjoittajien ohella 
ovat tehneet nimensä muistettaviksi Seuran aikakirjoissa. 

Tammik. 29 p•nä 1917 luettiin Seuralle lahjakirja, jonka 
samana päivänä oli allekirjoittanut lehtori Emzl Hårdh ja jossa 
mainittu pääoma — mistä osa toistaiseksi oli Suomalaisen Kir-
jallisuuden Seuran hallussa — luvattiin luovuttaa Hist. Seuralle 
tiedon tultua siitä, että Seura ottaisi huolekseen lahjakirjassa 
määrätyn tehtävän. »Aikaisemmin suomålaisuuden historian 
hyväksi lahjoittamani kymmenentuhannen markan summan — 
sanottiin lahjakirjassa — saan minä täten korottaa, niin että se 
kertyneine korkoineen nousee kahteenkymmeneentuhanteen 
(20,000) Suomen markkaan, ja tahdon minä samassa, edelliset 
inääräykseni muuttamalla, säätää näiden varojen käyttämisestä 
seuraavaa: 

I. Rahasto annetaan Suomen Historiallisen Seuran huostaan 
ja on pääomaltaan koskemattomana pidettävä. 
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2. Sen koroista muodostetaan, sitten kun vuotta kohti vähin-
tään sata markkaa on pääomaan lisätty, joka kolmantena vuonna 
annettavapalkintosuomenkielisen his.toriall.isen 
kirjallisuuden edistämiseksi. 

3. Palkinnoista päättää lautakunta, mihin Suomen Histo- 
n allinen Seura valitsee kolme jäsentä ja kaksi varajäsentä sekä 
Suomen Kirkkohistoriallinen Seura ja Suomalaisen Kirjallisuuden 
Seura kumpikin yhden jäsenen ja yhden varajäsenen. Lautakunta 
valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja ratkaisee esiintyvät 
asiat äänten absolutisella enemmistöllä. 

4. Palkinto on annettava sille tutkijalle, jonka havaitaan 
puheenaolevan jakson aikana paraiten edistäneen suomenkielistä 
alkuperäistä historiallista kirjallisuutta yhdellä tai useammalla 
julkaisemallaan teoksella. Palkinnon jaossa ovat sekä sisällys 
että esitystavan ansiot otettavat huomioon. 

5. Palkintoa älköön annettako samalle tutkijalle kahta ker-
taa peräkkäin. Jollei kenenkään tutkijan tuotantoa kyseessä 
olevalta ajalta havaita muiden teoksia ehdottomasti etevämmäksi. 
on lautakunta oikeutettu ottamaan aikaisemmat palkitsematto-
mat teokset huomioon. 

6. Jollei palkintolautakunnassa saavuteta absolutista enem-
mistöä, on palkitseminen lykättävä seuraavaan vuoteen,, jolloin 
sillä välin ilmestyneet teokset myöskin tulevat tarkastuksen alai-
siksi. Tässä tapauksessa lisätään yhden vuoden korko pääomaan. 

7. Lautakunnan päätös ilmoitetaan Suomen Historiallisen 
Seuran vuosikokouksessa, ensi kerran vuonna 1919. 

8. Siinä tapauksessa, että Suomen Historiallisen Seurautoi-
minta syystä tai toisesta lakkaisi, määrään minä, että tämä 
rahasto siirretään Keisarillisen Suomen Aleksanterin Yliopiston 
haltuun, jonka silloin tulee Suomen Historiallisen Seuran sijassa 
hoitaa ja käyttää varat ylliimainittuun tarkoitukseen. 	.• 

Yksimielisesti päätettyään ottaa vastaan yllämainitun pal-

kintorahaston ja hoitaa sitä lahjakirjan määräämällä tavalla, 

Seura valitsi lähetystön lausumaan lahjoittajalle sen kiitollisuu- 

den tunteet suuriarvoisesta lahjoituksesta. 
Helmikuun kokouksessa päätettiin, että rahastoa, joka sillä-

välin oli saatu vastaanottaa, oli hoidettava Emil Hårdhiin pal-

k i n t o r a h a s t on nimellä. Palkintojen määräämisessä on 

noudatettu sitä tapaa, että Hist. Seura joko sen kalenterivuo-

den alussa, jona palkinto syksyllä on annettava, tai edellisen vuo- 
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den lopussa on kehottanut muita asianomaisia seuroja valitse-
maan edustajansa palkintolautakuntaan ja näistä tiedot saatuaan 
valinnut omansa, joista myös yksi on saanut tehtäväkseen kut-
sua lautakunnan koolle. Tähän asti on palkintoja voitu jakaa 
kahdesti. 1920 ja 1922. Edellisenä vuonna annettiin palkinto 
erinäisistä syistä. lahjoittajan suostumuksella, tehdyn päätöksen 
(39/91919) mukaan vasta toukokuussa 1920, ja sai sen prof. 

K. 0. Li.nd grist teoksestaan »Ison vihan aika Suomessa.». minkä 
ohessa: siihen verrattava valtion. W. Ta.uaststjernatt teos »Poh-
joismaiden viisikolmattavuotinen sota» palkittiin samalla ta-
valla. Seuran omista varoista; palkintolautakunnan päätöksen 
allekirjoittajat olivat J. R. Danielson-Kalmari, Jaakko Gum-
merus, K. R. Melander, J. W. Ruuth ja K. Grotenfelt, joista 
Gummerus edusti Kirkkohistoriallista Seuraa ja K. Grotenfelt 
Suomal. Kirjallisuuden Seuraa. Vuonna 1922 palkinto jaettiin 
Seuran vuosikokouksessa, ja annettiin se valtion. J. R. Danielsan-
Kalmarille suurteoksen »Suomen valtio- ja yhteiskuntaelämää 
18:nne17a ja. 19:nnellä vuosisadalla» kolmesta siihen asti ilmes-
tyneestä osasta; päätöksen olivat allekirjoittaneet J. W. Ruuth, 
K. R. Melander, Jaakko Gummerus, Juhani Rinne ja K. 
Grotenfelt; Kirkkohistoriallisen ja Suomal. Kirjall. Seuran edus-
tajat olivat samat kuin edelliselläkin kerralla. Jo vuosikokouk-
sessa palkinnonsaaja, kiittäen saamastaan tunnustuksesta, il-
moitti jättävänsä varat, 3,000 mk, Seuran tarkoituksiin käy-
tettäviksi, ja myöhemmin hän ilmoitti toivovansa, että palkinto-
raha annettaisiin palkkioksi jollekin nuorelle tutkijalle. Keväällä 
summa päätettiin .antaa toht. Arvi Korhoselle teoksesta »Vak-
kalaitos», joka juuri oli ilmestyvä Seuran toimesta. Kolman-
nen kerran tulee palkinto jaettavaksi vuosikokouksessa 1925, ja 
.ovat palkintolautakunnan jäsenet seuraavat: Hist. Seuran edus-
.tajina J. R. Danielson-Kalmari, K. 0. Lindeqvist ja G. Suolahti 
sekä varalla A. M. Tallgren ja K. Blomstedt, Suom. Kirj. Seuran 
edustajana V. Tarkiainen.ja varalla J. V. Lehtonen, sekä Kirkko-
hist. Seuran edustajana K. Grotenfelt ja varalla Martti Ruuth. 

Uutteran, taitavan tutkijan ja Seuran jäsenen muistolle ovat 
oinistetut ne kaksi muuta palkintorahastoa, jotka Seura on saa- 
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nut käytettäväkseen. Molemmat annettiin huhtikuun 16 p:nä 
1919, ja lahjoittajat olivat tod. valtioneuvos August Ramsay, 
toht. Henrik Ramsay, rouva Gerda BjörksMn, synt. Ramsay, 
ja neiti Carin Ramsay. 

Toisessa lahjoituskirjoista sanotaan: »Viime maalisk. 24 p:nä 
kuoli täällä Suomen Historiallisen Seuran jäsen R o u v a .1 u 11 y 
.R a m s a y, synt. Ekström. Hänen jälkimaineensa ja ennen 
muuta se lämmin arvonanto, jota hänen elämäntyönsä henkilö-
historian tutkimusalana on saanut osakseen Suomen historialli-
selta Seuralta, todistavat vilpitöntä tunnustusta hartaalle, hedel-
mälliselle työlle, jolla on pysyvää tieteellistä arvoa. Menestyk-
sen edellytyksenä oli varsin olennaisessa määrässä se avoin 
ymmärtämys ja se luottamuksellinen yhteistyö, jota hän niin 
runsaassa määrin sai nauttia kaikkialla siellä, missä hän joutui 
kosketuksiin tutkijain kanssa sillä alalla, jonka hän oli tehnyt 
omakseen. Ja varmaa on, että juuri tämä elävöittävä voima toi 
hänen sieluunsa sitä joustavuutta ja kestävyyttä, jolla hän tutki-
muksen hyväksi pitkinä kärsimysten vuosina voitti ne ehkäise-
vät esteet, joita ruumiin heikkous ja terveyden huononeminen 
pyrkivät asettamaan työnhalun muuttumiselle toiminnaksi. Suo-
men Historiallisessa Seurassa, tässä hänelle niin rakkaaksi käy-
neessä isänmaan historian tutkijain piirissä, hän kuitenkin voi-
makkaimmin tunsi tuota epäitsekästä työniloa, joka on kiihotti-
mena uusiin tehtäviin. Me, hänen jälkeenjättämänsä puoliso ja 
lapset, luulemme menettelevämme hänen omien toivomustensa 
mukaisesti, jos aineellisella avustuksella koetamme edistää sitä 
tutkimusta, jolle hän omistautui, ja pyydämme täten Suomen 
Historialliselle Seuralle antaa pienen pääoman, pidettäväksi rahas-
tona, jonka korkovaroista apurahoja voidaan jakaa palkintoina 
henkilöhistoriallisen tutkimuksen alalla 
valmistetuista teoksista.» Lahjoittajat määräsivät m.m., että 
palkinto oli jaettava ilman hakemusta joko julkaistusta tai paino-
valmiista teoksesta, jonka Seura katsoo sen arvoiseksi,, ja tuli 
työn laadun sekä sen tieteellisen merkityksen yksinään olla rat-
kaisevana. Seuralla oli oikeus antaa tarkemmat määräykset 
palkintojen jakamisajasta y.m.s. Rahaston suuruus oli 20,000 
markkaa. 
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Toinen rahasto taas lahjoitettiin palkintojen jakamista var-
ten tutkimuksista, jotka koskivat Viipurin kaupungin 
h i s t o r i a a, tuon vanhan, muistorikkaan kaupungin, jonka 
lapsia vainaja oli ollut ja jonka vaiheet aina olivat olleet hänen 
kiinteän harrastuksensa esineenä. Rahastosta, jonka suuruus on 
10,000 markkaa, on korkovaroja käytettävä »palkinnoksi julkais-
tusta tai julkaistavaksi kelpaavasta tieteellis-sisältöisestä tutki-
muksesta, joka valaisee Viipurin kaupungin tai sen asukkaiden 
vaiheita menneinä aikoina siihen saakka, kun kaupungin kun-
nallinen hallinto järjestettiin kunnallishallinnosta kaupungissa 
jouluk. 8 p:nä 1873 annetun asetuksen määräysten mukaan.» 
Mainitunlaatuiseksi tutkimukseksi saadaan lukea myös yliopis-
tossa tai akatemiassa suoritettavaa tutkintoa varten kirjoitettu 
graduaalitutkielma, jos sellaisen harkitaan sisältävän historial-
lista materiaalia tai sellaisia aatteita ja yhdistelmiä, jotka ovat 
omansa luomaan aineeseen uutta valoa. Tähänkin rahastoon 
nähden Seura sai vapaan vallan määrätä tavan, millä palkitta-
vien teosten arvostelun tuli tapahtua, ajan, milloin palkinnot oli 
jaettava pn.e. 

Lahjoitusten johdosta Seura päätti lähettää erikoisen kiitos-
kirjelmän lämminmielisille lahjoittajille. 

Vuotta myöhemmin määrättiin tarkemmin, miten Jully Ram-
sayn rahastoista annettavien palkintojen jako 'oli toimitettava. 
Päätettiin, että kunakin vuonna asetetaan vuosikokouksessa 
arvostelulautakunta, joka antaa lausuntonsa seuraav an kalenteri-
vuoden ensimäiseen tai toiseen kokoukseen niistä teoksista, mitkä 
voivat tulla kysymykseen henkilöhistorioista annettavaa palkin-
toa jaettaessa, ja että tämän lautakunnan on otettava sopivaksi 
harkitsemallaan tavalla selville ne teokset, jotka koskevat Vii-
purin kaupungin tai sen asukkaiden vaiheita ja joita varten 
toinen Jully Ramsayn rahastojen palkinnoista on määrätty. 
Arvostelulautakuntaan valittiin kuluvaksi vuodeksi C. von 
Bonsdorff, K. Grotenfelt ja J. W. Ruuth, ja samat henkilöt on 
senjälkeen joka vuosi valittu uudelleen, lukuunottamatta vuotta 
1923, jolloin von Bonsdorffin sijalla — hänen kieltäydyttyään — 
oli Georg Schauman. Palkintoja ovat h e n k i l ö h i s t ori a l l i- 
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sista teoksista saaneet: v. 1920 toht. Rolf Lagerborg 
teoksesta »En Värmlandssläkts öden I»; v. 1921 kirjastonhoitaja 
maist. Atle Wilskman teoksesta »Släktbok»; v. 1922 toht. Kaarlo 
Blomstedt teoksesta »Henrik Klaunpoika Horn. Ajankuvaus. I»; 
-v. 1923 kamreeri Osmo Durehman tutkimussarjasta »Bidrag till 
kännedom av a Finlands Riddarhus icke upptagna adliga ätter 
av utländskt ursprung»: v. 1924 kanslianeuvos A. W. Wester-
lund teoksesta »Åbo hovrätts presidenter, ledamöter och tjenste-
män 1623-1923» (ilmestynyt myös suomeksi); ja v. 1925 ama-
nuenssi maist. John E. Roos teoksesta »Släkten Krogius under 
tvenne sekel». —Viipurin historiaa koskevista 
t ut k i m u k s i s t a on vain kaksi kertaa katsottu voitavan 
jakaa palkintoja: v.. 1921 yhteisesti majuri L. Grandellille ja kap-
teeni H. Nurmiolle teoksesta »Viborgs erövring», »Viipurin val-
loitus»; sekä 1924 lehtori H. Hultinille julkaisusta »Finlands 
äldsta apotek, apoteket vid salutorget i Viborg». 



6. 	Seura historiantutkimuksen etujen valv ojana 
ulospäin ja alansa asiantuntijajärjestänä. 

Luonnollista on, että Seura, jonka perustajain silmämääränä 
oli kotimaan historian tutkimuksen etujen kaikinpuolinen vaali-
minen ja uuden yhteenliittyinän muodostaminen nimenomaan 
Suomen historiantutkimuksen ylimmäksi ohjaajaksi, »akate-
miaksi», sekä pyrki että myös joutui tässä suhteessa monet ker-
rat ja monin tavoin toimimaan. Pyrkimys olla historiantutkimuk-
sen keskuselimenä maassamme kävi kenties selvimmin ilmi 
siitä monipuolisesta, mutta samalla keskitystä tavoittelevasta 
ohjelmasta, jonka olemme nähneet sutmnitelluksi ja hyväksytyksi 
vuosina 1916-1917 ja jota sitten myös. toistaiseksi tosin olosuh-
teiden pakosta suhteellisesti vähäisin tuloksir, on koetettu nou-
dattaa ja toteuttaa. Mutta koko olemassaolonsa ajan Seura. 
milloin tietoisemmin ja voimaperäisemmin, milloin taas laimeam-
min, on kohdistanut huomionsa ohjausta ja valvontaa vaativiin 
kysymyksiin ja olosuhteisiin. Voi myös sanoa, että se pitkin 
aikaa niinhyvin valtiovallan kuin yksityisten järjestöjen, lai-
tosten tai henkilöiden taholta on eri tilaisuuksissa tullut tun- 

• nustetuksi tällaisessa ohjaajan ja neuvonantajan asemassa ole-
vaksi. Tietysti monet vuosien varrella syntyneet uudet seurat. 
jotka ovat ottaneet historiatieteen eri haaroja erikoisaloikseen. 
tai seurat ja laitokset, jotka muuten osaksi ovat työskennelleet 
samoilla aloilla kuin Historiallinen Seura, ovat tulleet, ei kilpaili-
joiksi, vaan työkumppaneiksi ja siten tavallansa kenties vähentä-
neet Seuran vallitsevaa merkitystä; mutta myönnettävä lienee. 
että Seura Suomen historiantutkijain yhteenliittymänä yleensä 
yhä edelleen on pysynyt ikäänkuin yhdistävänä keskipisteenä. 

16 
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Ala, jolle Historiallinen Seura kaiken aikaa on keskittänyt 

kiinteätä huomiotaan, on ollut arkistojen säily t y s, 
järjestys ja h o i t o, toisin sanoen alkuperäisen lähde-

materiaalin pitäminen siinä kunnossa, että se on ollut tutkijain 
saavutettavissa. 

Selvää on, että Seuran kannalta jo tästä syystä on ollut mitä 

tärkeintä läheinen vuorovaikutus maamme pää-
arkiston, Suomen valtionarkiston kanssa. Onii-
tuiselta tuntuu, että tällaisesta itsestään luonnollisesta asiasta on 

täytynyt erikoisesti keskustella. Joulukuun 1 p:än pöytäkirjassa 

v:Ita 1882 sanotaan kuitenkin: »Samoin otettiin — 	punnit- 
tavaksi erittäinkin kysymys, miten lähempää yhdysvaikutusta 

voisi saada aikaan täkäläisen valtio-arkiston ja Seuran välillä.» 

Tätä tuskin voinee käsittää muulla tavoin, kuin että yhteistoi-

minta ei ollut likimainkaan ollut tyydyttävää. Tunnettua ei ole, 

että ahunpana (siv. 43) mainittu valtionarkiston hoitajan I3o-
manssonin luopuminen käymästä Seuran kokouksissa olisi vie-
nyt suhteiden jäykistymiseen. Tyytyväisyyttä valtionarkistossa: 

saatuun kohteluun ei todista Aspelinin edellä (siv. 119) kerrottu 
lausunto. Jotakin lienee sanotun keskustelukysymyksen esille-

ottamiseen kuitenkin erityisesti vaikuttanut se tapa. jolla 

Bomansson vähää aikaisemmin oli suhtautunut erääseen Seu-
ran aloitteeseen, ja joka tapauksessa se osoittaa, että valitta-
misen aihetta oli. 

Maalisk. 8 p:nä 1880 ilmoitettiin näet Seuralle. että Venäjällä 

palveleva, usein mainittu Suomen historian ja Seuran harras ys-

tävä, kenraaliluutnantti Otto Furuhjelm oli lähettämässään kir- 

jeessä ehdottanut, että Historiallinen Seura koettaisi saada Suo- 
melle pelastetuiksi ne vanhat Suomen oloja koskevat asiakirjat. 

jotka ehkä löytyivät Venäjän senaatin arkistossa entisen 
justitsikollegin asiakirjojen joukossa. Furuhjelm oli käynyt mai- 

nitussa arkistossa ja silloin kuullut, että kollegin kaikki paperit ja 

kirjat v:sta 1854 luetteloineen säilytettiin säkeissä, joita oli monta 

sataa, ja että ne oli aiottu lähettää Moskovaan. Arkiston esi-

mieheltä hän oli kuullut, että arkiston puolelta mielellään suostut-
taisiin luovuttamaan Suomeen se, mikä oli maamme historiaan 
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kuuluvaa. Vaikka hän tietysti ei voinut ennakolta sanoa, oliko 
mainitussa kokoelmassa paljon asiakirjoja, jotka olisivat historial-
lemme tärkeitä, piti hän kuitenkin sen hyvin todennäköisenä. Sen-
vuoksi oli hänen mielestään asiassa tehtävä hakemus Suomen 
kenraalikuvernöörin kautta Venäjän oikeusministerille. Seura 
oli siitä yksimielinen, että ehdotettu anomus oli tehtävä. Muodon 
suhteen arveltiin sopivimmaksi, että valtioarkistonhoitaja, Bo-
mansson, ensin ryhtyisi toimeen; ellei hän siihen suostuisi, tulisi 
Seuran itsensä kääntyä asianomaisten puoleen pyytämällä, että 
Suomea koskevat asiakirjat, jos semmoisia oli, jätettäisiin ta-
kaisin. Epävarmuus siitä, mille kannalle Bomansson asettuisi, 
ei ollutkaan aiheeton. Seuraavassa kokouksessa näet sihteeri 
ilmoitti antaneensa hänelle tiedon Seuran päätöksestä, »vaan — 
sanotaan pöytäkirjassa — koska tohtori Bomansson ei luvannut 
ryhtyä mihinkään toimeen, jolla voisi hankkia ne kokoelmat 
Suomen valtionarkistolle», oli puheenjohtajan toimesta ja Seuran 
nimessä jätetty senaattiin anomus asian hyväksi. Anomuksessa 
huomautettiin, kuinka asiakirjain käyttäminen kävisi suoma- 

tutkijoille entistäkin vaikeammaksi, jos ne siirrettäisiin 
Moskovaan, ja vedottiin siihen, että v. 1863:kin oli saatu Mosko-
vassa olevasta oikeusministeriön toisen osaston arkistosta Suomea 
koskevia asiakirjoja valtionarkistoomme. Maaliskuussa 1881 
saapui kirkollisasiain toimituskunnalta ilmoitus. että kenraali-
kuvernööri, jonka välitystä senaatti oli pyytänyt, oli ministeri-
valtiosihteeriltä saanut tiedon, ettei, Venäjän oikeusministerin 
antaman ilmoituksen .mukaan, justitsikollegin arkistossa ollut 
mitään Vanhaa-Suomea koskevia kirjoja tai asiakirjoja. Seura siis 
ei voinut tehdä muuta kuin ilmoittaa kenraali Furuhjelmille tästä 
kielteisestä vastauksesta, »vaikka hän oli sanonut varmaan tie-
tävänsä, minkä myöskin asianomaisen arkistonhoitaja oli myön-
tänyt, että entisen justitsi-kollegin asiakirjain seassa löytyi 
koko joukko semmoisiakin, jotka koskivat Suomenmaan oloja.» 

Valitettavan heikko näyttää yhteistyö Seuran ja Suomen 
valtionarkiston välillä olleen myös Bomanssonin seuraajan aikana, 
joka kuitenkin — samoin kuin valtionarkiston silloinen aktuaari 
J. W. Ruuth — oli Seuran jäsen. Tämä ilmeni erityisesti käsitel- 
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täessä jälleen erästä yritystä saada Suomeen joukkoa maatamme 
koskevia asiakirjoja. Tällä kertaa aloite oli lähtenyt valtionarkis-
ton taholta. 

Valtionarkistonhoitaja Hausen oli 1880-luvun alulta lähtien 
kiitettävällä tarmolla ja sitkeydellä työskennellyt saadakseen 
Suomelle eräitä Ruotsin arkistoissa olevia asia-
k i r j o j a, jotka pääasiallisesti kuuluivat siihen tilikirjakokoel-
maan, minkä, maamme Haminan rauhansopimuksen 12:nnen artik-
lan nojalla ja sittemmin v 1864 oli saanut vastaanottaa. Kun 
diplomaattinen tie näiden arkkivaalioiden saamiselle osoittautui 
käyttämättömäksi, aloitettiin neuvottelut siltä pohjalta, että 
toimitettaisiin vaihto, jolloin Suomi puolestaan antaisi valtion-
arkistosta sellaisia arkkivaalioita, joita ei täällä tarvittu. Laa-
dittuaan senaatin kehotuksen mukaan luettelot tällaisesta ar-
kistomateriaalista ja moneen kertaan neuvoteltuaan Ruotsin 
valtionarkistonhoitajan kanssa niistä sekä Ruotsissa tehdyistä 
vastaavista luetteloista, toht. Hausen toukokuussa 1897 antoi 
senaatille ehdotuksen vaihdon toimeenpanemisesta. Senaatti 
vaati marrask. 22 p:nä lähettämässään kirjelmässä ehdotuksesta 
Hist. Seuran lausuntoa, ja seurasivat kirjeluiää kuihmankin ar-
kiston puolelta laaditut luovutettavien asiakirjain luettelot. 

Jo Seuran ensi kertaa (30/11 1897) asiata käsitellessä näkyy 
ehdotus herättäneen epäilyksiä, mutta ennen lopullisen päätök-
sen tekoa pantiin luettelot kiertämään Seuran jäsenten kesken, 
ilmeisesti erittäinkin koska luetteloiden sisällys oli jäsenille sii-
hen asti ollut niin tuntematon, että jopa J. W. Ruuthin seuraa-
vassa kokouksessa antama lausunto alkaa sanoilla: »Minä en 
nyt kysymyksessä olevassa asiassa saata puhua arkiston virka-
miehenä, vaikka ehkä minun asemani mainitussa laitoksessa näyt-
täisi sitä edellyttävän. Kun en nimittäin asian aikaisemmassa 
käsittelyssä ole ollut tilaisuudessa ottamaan siihen osaa, en 
liioin tunne niitä perusteita, joiden nojalla arkisto on tähän asia-
kirjojen vaihtoon ryhtynyt, enkä niitä näkökohtia, joita asiata 
ajettaissa sittemmin on seurattu.» Jouluk. 14 p:nä 1897 kokoon-
nuttiin päätöstä tekemään. Asian tärkeyteen ja arkaluontoisuu-
teen nähden on Seuran pöytäkirjassa tällä kertaa lausunnot 
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merkitty in extenso. Saapuvilla olivat esimies M. G. Schybergson 
ja jäsenet K. G. Leinberg, E. G. Palmen, C. von Bonsdorff, K. 
Grotenfelt, Th. Rein, A. G. Fontell, J. W. Ruuth, J. R. Danielson, 
Aug. Hjelt ja Artturi H. Snellman, jotka kaikki esittivät mieli-
piteensä, minkä lisäksi J. R. Aspelin poissaolevana oli lähettänyt 
lausuntonsa kirjallisesti; valtionarkistonhoitaja Hausen ei nyt 
enempää kuin muulloinkaan ollut saapuvilla Seuran kokouksessa. 
Ei saata tulla kysymykseen käydä näitä osittain sangen laajoja 
lausuntoja selostamaan, vaan tyydymme ilmoittamaan äänestyk-
sen päättyneen siten, että ehdotettua vaihtoa puolusti kaksi ääntä 
(Leinberg ja Schybergson), vastustavaan suuntaan taas kävi 
kahdeksan. Tammikuun kokouksessa lopullisesti hyväksytty 
senaatille annettava lausunto kuului seuraavasti: 

)Ruotsin valtionarkiston puolelta luovutettaviksi ehdotetut 
asiakirjakokoelmat sisältävät, mikäli niiden peräti ylimalkai--
sesta luettelosta voi huomata, enimmäkseen kameraalisia asia-
kirjoja 1500-, 1600- ja 1700-luvuilta ja ovat tosin omansa, niin-
kuin esim. Ruotsissa vielä jälellä olevat Suomen tilikirjat, jos-
sakin määrin täydentämään Suomen valtionarkistossa säilytet-
tyjä samansisältöisiä sarjoja. Mutta Historiallinen Seura ei ole 
voinut olla huomioonsa ottamatta, että puheenalainen Ruotsista 
tehty tarjous ei sisällä ainoatakaan arvokkaampaa Ruotsissa säi-
lytetyistä Suomen asiakirjakokoelmista, vaan käsittää suuriin-
maksi osaksi eri tahoilta koottuja ja yhtenäisiin sarjoihin vä-
hemmän soveltuvia arkistoaineksia, joista osa tosin on tärkeä 
paikallishistorian tutkimukselle, mutta suurempi osa varmaan 
jotenkin vähäarvoinen. Semmoisia ovat Oikeusrevisioonin asia-
kirjat vv. 1737-1787, tarjottu ka:rttakokoelma, nähtävästi suuri 
osa nimellä »Topographica» lueteltuja asiakirjoja sekä Kamari-
kolleegille vuotuisesti eri lääneistä lähetetyt asiakirjat vv. 1753 
—1805. Asiain näin ollen eivät Ruotsista. tarjotut Suomea kos-
kevat katkonaiset tilikirjat, vaikka, samoinkuin osa »Topog-ra-
phica»-kokoelmaa, sisältävätkin Suomen valtionarkistolle arvo-
kasta lisää, likimainkaan arvoltaan vastaa sitä suurta määrää 
alkuperäisiä kirjeitä ja muita asiakirjoja, jotka Suomen puolelta 
tehty luettelo sisältää. Niiden joukossa on. muuta mainitsematta, 
suuri joukko valtakunnan yleisiä asioita ja sen itäisten rajamaiden, 
Inkerin, Viron ja Liivinmaan oloja valaisevia todistuskappa-
leita, jotka yleisen arvonsa puolesta lienee pidettävä ensi luo- 
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kan arkistoaineksina, ja lisäksi vielä valtaneuvos Cederhjel-
min suuriarvoinen kirjekokoelma, joka on yksityisen henkilön 
Suomen valtionarkistolle Lahjoittama. 

Sen nojalla, mitä edellä on sanottu, ei Historiallinen seura 
katso voivansa tehtyä vaihtoehdotusta sen nykyisessä muodossa 
kannattaa, vaan pitää suotavana, että vaihtoon ryhdytään, jos 
se voi tapahtua meidän maallemme edullisemmilla ehdoilla.» 

V altionarkistonhoita j.a, jonka hänen saavuttamansa koke-
mus oli saattanut siihen vakaumukseen, että ei ollut mahdollista 
saada aikaan mitään muutoksia Ruotsin puolelta esitettyyn eh-
dotukseen ja joka sitäpaitsi katsoi sieltä luvattujen asiakirjain 
erittäin sopivasti täydentävän meillä ennestään olevia kokoelmia, 
antoi senaatille Seuran lausunnon johdosta — johon oli ollut 
liitettynä äänestyspöytäkirja — laajan vastalausunnon, mistä 
ilmeni ehdotusta kohdanneen vastustuksen herättämä katkera 
mielipaha. Asia pysyi senjälkeen senaatissa, joutumatta lopulli-
seen ratkaisuun, ja syksyllä 1899 Ruotsin valtionarkistonhoitaja 
Odhner ilmoitti, että hän »katsoi ehdotuksen rzauenneen», kuiten-
kin edellyttäen, että kysymys myöhemmin kenties voitaisiin 
uudelleen herättää eloon. 

Se luottamus valtiovallan puolelta Historiallisen Seuran 
asiantuntemukseen arkistokysymyksissä, joka ilmeni senaatin 
vaatiessa siltä edellämainittua lausuntoa, on osoittautunut mo-
nessa muussakin tapauksessa. Erityisesti on Seura kaiken aikaa 
saanut olla osallisena niihin pitkällisiin ja yhä vieläkin jatkuviin 
käsittelyihin ja toimenpiteisiin, joilla on pyritty meidänkin maa-
hamme perustamaan n.s. m a a k n n t a-a r k i s t o j a. Kuten 
jo edellisistä luvuistakin tiedämme, oli Seura melkein olemassa-
olonsa alkuajoista asti kiinnittänyt huomiota maaseudulla ole-
vien paikallisten arkistojen — kaupunkien, seurakuntien, lää-
ninhallitusten, kruununvoudinarkistojen, jopa yksityistenkin — 
säilytys- ja hoitotapaan ja niiden sisältämän ainehiston tutki-
miseen. Niinpä olikin luonnollista, että Seurassa, kun 1897 
vuoden valtiopäivillä niinhyvin Ritaristossa ja Aatelissa kuin 
Porvarisäädyssä esitettiin anomusehdotukset maamme kirkon- 
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arkistojen vastaisesta paremmasta hoidosta, asia otettiin keskus-
telun alaiseksi ja »niitä kannattaen, sekä ottaen huomioon maaseu-
dun yhteisarkistojen tarpeellisuuden yleensä», pidettiin »erittäin 
tarpeellisena, että tämäntapaisia arkistoja (maakunta-arkistoja) 
saataisiin toimeen niin pian kuin mahdollista» (pöytäk.13/21897). 
Seuralla oli aivan erikoinen aihe ottaa asia käsiteltäväkseen, kun 
Yleinen anomusvaliokunta oli pyytänyt sitä — samoin kuin 
Kirkkohist. Seuraa — antamaan lausuntonsa sanotuista ano-
musehdotuksista. Sihteerinsä Artturi H. Snellmanin — yhdessä 
esimiehen K. G. Leinbergin ja C. von Bonsdorffin kanssa — laati-
man lausuntoluonnoksen hyväksyen ja siinä erikoisesti tehostaen 
muidenkin kuin kirkonarkistojen paremman .hoidon tarpeelli-
smitta —kirkonarkistojen säilyttämiseen nähden viitattiin. valtion-
arkistonhoitaja Hansenin jo 1889 tekemään, mutta tuomiokapi-
tulien epääväin lausuntojen johdosta rauenneeseen sensuuntai-
seeai aloitteeseen — Seura (13/3 189 7) pitkähkön perustelun 
nojalla lausui sen toivomuksen: 

»1) että Hallitus. turvatakseen meidän monien pienten arkis-
tojernme säilymistä ja helpoittaakseen niiden käyttämistä his-
toriallisen tutkimuksen hyväksi, ryhtyisi semmoisiin toimen-
piteisiin, jotta tällaiseen tarkoitukseen soveltuviin maaseutukau-
punkeihin (sopivina mainittiin perusteluissa Turku, Viipuri tahi 
Savonlinna, Vaasa tai Oulu sekä mahdollisesti Hämeenlinna tai 
Porvoo) perustettaisiin esim. kolme maakunta-arkiston, joihin 
kirkkojen, tuomiokapitulien, kaupunkien, lääninhallitusten y.m. 
paikallisvirastojen vanhemmat asiakirjat koottaisiin huolellisesti 
sä.ilvtettäviksi: sekä 

2) että maamme yleisten arkistojen johtoa varten asetet-
taisiin erityinen arkistoliallitus, jonka tulisivat muodostamaan 
Historiallisen Seuran ehdotuksesta Hallituksen määräämät :i 
asiantuntevaa henkilöä ja jonka jäsenet olisivat oikeutetut saa-
maan määrätyn palkkion jokaisesta. istunnostaan.» 

»Vaikka — sanotaan vuosikertomuksessa 1897 — sitä vai-
kuttavilta tahoilta tahoilta vastustettiin», edistyi asia kuitenkin 
niin pitkälle, että valtiosäädyt anoivat erityisen komitean asetta-
mista kysymystä tarkemmin valmistamaan. 
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Jouluk. 17 p:nä 1891 senaatti päättikin asettaa delegatsionin 
tutkimaan, missä määrin ja millä tavoin säätyjen lausumat toi-
vomukset voitaisiin toteuttaa. Delegatsioni, johon tuli useita 
Seuran jäseniä — siihen kuuluivat prof., vphra E. G. Palnmtn, 
puheenjohtajana, sekä tohtorit C. von Bonsdorff ja J. W. Ruuth. 
laamanni K. Anthoni ja kirkkoherra Ad. Neovius ja sen sihteerinä 
toimi toht. K. Grotenfelt —, sai mietintönsä valmiiksi lokak. 
24 p:nä 1899. Mietinnössään se perusteellisesti esitti säätyjen teke-
mässä anomuksessa pyydettyjen toimenpiteiden tarpeellisuuden ja 
esiintoi täydellisen ehdotuksen koko arkistokysymyksen järjestä-
miseksi. Delegatsioni ehdotti perustettavaksi neljä maakunta-ar-
kistoa: Turkuun, Hämeenlinnaan, Olavinlinnaan ja Vaasaan. ~e-
naatti vaati mietinnöstä lausunnot valtionarkistonhoitajalta, 
hovioikeuksilta, tuomiokapituleilta, yliopiston konsistorilta, ku-
vernööreiltä ja keskusvirastoilta —näistä valtionarkistonhoitajan 
lausunnossa esitettiin, että maakunta-arkistot sijoitettaisiin Tur-
kuun, Viipuriin ja Vaasaan — ja asetti sitten keskuudestaan 
valiokunnan asiata käsittelemään. Jouluk. 2 p:nä 1902 senaatti 
päätti antaa valtiona•rkistonhoitajalle tehtäväksi hankkia luon-
nospiirustukset Turun- ja Olavinlinnojen järjestämiseksi arkisto-
tarkoitusta varten sekä Turkuun ja Viipuriin mahdollisesti ra-
kennettavien arkistorakennusten kustannusarviot. Toukok. 1904 
valtionarkistonhoitaja Hausen lähetti senaatille piirustukset ja 
kustannusarviot, jotka hän oli laatinut yhdessä prof. G. Nyströ-
min kanssa ulkomaanmatkalla saatuja kokemuksia, huomioon 
ottamalla. Turkuun ja Viipuriin rakennettavia arkistoja 1 arten 
olivat sanottujen kaupunkien valtuusmiehet luvanneet tontit 
ilmaiseksi. Kun senaatti nyt vaati lausuntoa yleisten rakennusten 
ylihallitukselta,, esitti tämä puolestaan tarkoitukseen käytettä-
viksi Haminan entisen kadettikoulun vapaiksi tulleita raken-
nuksia. Senjälkeen kysymys jäi lepäämään, kunnes vihdoin 
toukok. 11 p:nä 1908 päätettiin asettaa uusi komitea laatimaan 
Iopullista ehdotusta. 

Komitea, jonka puheenjohtajaksi määrättiin valtionarkiston-
hoitaja Hausen ja jäseniksi esittelijäsihteeri A. Degerholm ja 
ylitirehtööri Aug. Stråhlman ja jonka sihteerinä oli arkistonhoitaja 
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T. Hartman, jätti senaatille mietintönsä v:n 1908 lopussa. Mie-
tintöön liittyi uudet täydelliset ehdotukset tarvittavaksi ase-
tukseksi ja johtosäännöksi; komitean mielestä sopivimmat arkisto-
kaupungit olivat Turku, Helsinki, Viipuri ja Vaasa. Taas ase-
tettiin kysymystä edelleen valmistamaan senaatissa valiokunta, 
jonka jäseniksi määrättiin senaattorit Edv. ja Aug. Hjelt, vphra 
Yrjö-Koskinen ja Danielson-Kalmari ja minkä käsiteltäväksi 
tuli myös Muinaistieteellisen toimikunnan tekemä alistus Olav in-
linnan järjestämisestä maakunta-arkistoksi ja yleisten raken-
nusten ylihallituksen senjohdosta antama lausunto, jossa palat-
tiin jo aikaisemmin esitettyyn ehdotukseen Haminan kadetti-
koulurakennusten käyttämisestä maaseutuarkistojen säilytys-
paikkana•. Yhtyen delegatsionin ja komitean ynnä muiden asian 
valmisteluun osaaottaneiden käsitykseen senaatin valiokunta 
katsoi välttämättömäksi, että mahdollisimman nopeasti ryhdyt-
täisiin toimenpiteisiin maakunta-arkistojen perustamiseksi, ensi 
sijassa Turun- ja Olavinlinnoihin. Mutta koska kustannusten 
vuoksi tämä saattoi tapahtua vain vähitellen, pitemmän ajan 
kuluessa, katsoi valiokunta, jotta arkistoainekset turvattaisiin 
hävitykseltä, että kaikki tuleviin maakunta-arkistoihin liitettä-
vät paikalliset arkistot koottaisiin Haminaan, josta niitä sitten 
saattoi siirtää asianomaisiin maakunta-arkistoihin. Yhtenä vai-
kuttavana syynä valiokunnan kantaan oli myös se, että kadetti-
koulun kallisarvoiset rakennukset siten pysyisivät Suomen val-
tion hallussa. Valiokunnan ehdotukseen yhtyen senaatti maalisk. 
30 p:nii 1909 alisti hallitsijalle, että entisen Haminan kadetti-
koulun rakennuksiin järjestettäisiin väliaikainen arkistohuoneisto. 

Tälle kannalle jäi asia pitkiksi ajoiksi. Mainitsemista ansaitsee. 
että Hist. Seura tonkok. 1911 valitsi jäsenensä Melanderin ja 
sihteerinsä Saleniuksen allekirjoittamaan yhdessä useiden mui-
den seurojen kanssa tehtävän anomuksen kysymyksen joudutta-
misesta. Mutta vasta uusien olosuhteiden vallitessa senaatti 
kevättalvella 1917 pyysi ja sai viimemainitun alistuksensa takai-
sin, minkä jälkeen kaikki kertyneet asiakirjat tammik. 1918 lähe-
tettiin Historialliselle Seuralle lausunnon antamista varten. 

Tämä toimenpide oli johtunut Seuran samoihin aikoihin 
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tapahtuneesta puuttumisesta asian kulkuun. historiallinen 
Seura oli näet toukok. 22 p:nä 1917 (vrt. pöytäk. 12110) jättänyt 
senaattiin kirjelmän, jossa uudelleen huomautettiin kysymyksen 
ratkaisun tärkeydestä. Seura huomautti niistä vahingoista, 
joita tänä aikana jo oli ennättänyt arkistoille tapahtua, ja siitä 
kailasta, mitä historiantutkimukselle koitui tärkeiden arkistojen 
yhä ollessa järjestämättöminä. Koska kuitenkin kysymys kir-
konarkistojen asemasta oli riidanalainen ja koska uudet olosnlr-
teet saattoivat aiheuttaa muutoksia entisiin ehdotuksiin, oli 
Seuran mielestä tämä monihaarainen ja tärkeä kysymys otettava 
uudelleen tarkastettavaksi. Senvuoksi Seura anoi, että kysymys 
otettaisiin niin pian kuin mahdollista ratkaistavaksi siihen suun-
taan, ja että Seuralle suotaisiin sitä ennen tilaisuus antaa asiasta 
lausuntonsa. 

Valtionarkisto, jonka lausunnon Seuran anornuksesta se-
naatti vaati, oli sitä mieltä, että Historialliselle Seuralle, joka 
nimenomaan edustaa maamme historiantutkimusta jaa jonka 
jäsenistä monet oman kokemuksensa nojalla ovat tutustuneet 
arkisto-oloihin ja tulleet vakuutetuiksi niiden uudestaanjärjestä-
misen välttämättömyydestä, suotaisiin tilaisuus lausua siitä 
mielipiteensä. Tammik. 22 p:nä 1918 kirköllis- ja opetustoimitus-
kunta sitten lähettikin Seuralle kehotuksen antaa asiasta lausun-
tonsa, Iiittäen kehotukseen samalla muita kysymyksen ratkaisussa 
huomioon otettavia, senaatille tulleita asiakirjoja. 

Myöhemmin (8,5 1918) Seuran tarkastettavaksi vielä tuli 
Jyväskylän kaupungin valtuusmiesten anomus, että yksi maa-
kunta-arkistoista sijoitettaisiin Jyväskylään, jota anomusta val-
tionarkistonhoitaja Ruuth silloisissa olosuhteissa kannatti. 

Huhtik. 29 p:nä 1918 Historiallinen Seura päätti asettaa valio-
kunnan, jonka oli, tarkastettuaan tähänasti esiintyneitä ehdo-
tuksia ja myöhemmin ilmenneitä asianhaaroja, laadittava ehdotus 
maakuntaarkisto-kysymyksen lopulliseksi järjestämiseksi. Valio-
kuntaan valittiin puheenjohtajaksi valtionarkistonhoitaja Ruuth 
ja jäseniksi professorit K. Grotenfelt ja J. Gummerus ynnä tohto-
rit J. Rinne ja G. Schauman, jotapaitsi valiokunnalla oli oleva 
oikeus kutsua li;äjäseniä sekä ottaa itsellensä sihteeri. 
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Valiokunta, jonka sihteerinä toimi arkistonhoitaja Kaarlo 
Blomstedt, jätti Seuralle mietintönsä marraskuun lopulla 1919: 
mietintöön liittyi ehdotukset laiksi maakunta-arkistoista ja maa-
kunta-arkistojen ohjesäännöksi. Joulukuun kokouksessa Seura 
pari muutosta tehden hyväksyi valiokunnan mietinnön ja päätti 
lähettää sen lausuntonansa hallitukselle (mietintö painettu Hist. 
Ark. XXIX:ssä). Lausunnon ehdotuksista mainittakoon, että 
maakunta-arkistoja esitettiin perustettavaksi Hämeenlinnaan, 
Turkuun, Viipuriin ja Vaasaan, mutta että jos rahallisten 
vaikeuksien vuoksi — asianomaiselta paikkakunnalta saatava 
avustuskin huomioonottaen — osoittautuisi mahdottomaksi 
saada toimeen kaikki arkistot samaan aikaan, viipymättä olisi 
perustettava arkistot Turkuun ja Viipuriin sekä väliaikaiset varik-
koarkistot Hämeenlinnan, Vaasaan ja Ouluun. 

Seuran vuosikertomuksessa 1920 lausuttiin »mitä hartain toi-
vomus, että tämä vuosikymmeniä vireillä ollut ja historiantutki-
muksen kannalta mitä tärkein kysymys nyt vihdoinkin joutuisi 
suotuisaan ratkaisuun». Kun kuitenkin taas kului pari vuotta, 
eikä asiasta mitään kuulunut, teki Seura toukok. 1922 jälleen 
yrityksen ratkaisun jouduttamiseksi lähettämällä asiasta valtio-
neuvostolle kirjelmän, samalla pyytäen erikoista toimenpidettä 
Turun lääninarkistoa uhkaavan tuhon estämiseksi. Seuraavan 
vuoden helmikuun kokouksen pöytäkirjaan voitiin merkitä, 
että Kuopion läänin maaherra oli sisäasiainministeriölle tehnyt 
samansuuntaisen esityksen. 

Yhä asia vain venyi ja ratkaisevat toimenpiteet jäivät aloit-
tamatta. Sillävälin oli vihdoin eduskuntakin puuttunut asiaan 
päättäen syysk. 23 p:nä 1921 kehottaa hallitusta kiirehtimään 
maakunta-arkistojen perustamista; asian oli eduskunnassa pan-
nut vireille Seuran jäsen V. Voionmaa. Tämä johdosta valtio-
neuvosto lopulta lokak. 30 p:nä 1924 päätti »asian jatkuvaa 
käsittelyä sekä erinäisen selvityksen aikaansaamista varten» 
asettaa valtuuskunnan, jonka tuli »eduskunnan anomuksessa 
esitetyn suunnitelman pohjalla laatia, ei vain ohjelma maakunta-
arkistoa varten yleensä, vaan myöskin erikoisehdotukset maa-
kunta-arkistojen perustamiseksi Lounais-Suomea varten Turkuun 
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sekä Etelä-Karjalaa, vaihtoehtoisesti Viipurin, Mikkelin ja 
Kuopion läänejä varten, Viipuriin.,> siitä arkistopiirejä varten, 
»joihin vasta myöhemmin voidaan perustaa arkistot», mahdolli-
sesti perustettavista väliaikaisista varikkoarkistoista on valtuus-
kunnan myös tehtävä ehdotus. Kirkonarkisto-kysymyksestä, 
joka on vaikeasti ratkaistava, on valtuuskunnan erikoisesti 
annettava lausuntonsa, ja koska maakunta-arkistojen perustami-
en järjestys eduskunnan anomuksessa on jätetty .osittain riippu-

vaksi eri paikkakuntain antamasta avustuksesta, on valtuuskunta 
oikeutettu ryhtymään niiden kanssa alustaviin neuvotteluihin ja 
tekemään ehdollisia sopimuksia. Valtuuskunnan kolmen jäsenen 
vaali jätettiin Hist. Seuran, valtionarkiston ja yleisten raken-
nusten ylihallituksen tehtäväksi. Vuosikokouksessaan 1924 
Seura valitsi edustajakseen prof. K. Grotenfeltin; valtionarkiston 
edustajana on prof. J. W. Ruuth, jonka valtuuskunta myös on 

alinnut puheenjohtajakseen, ja. rakennus-ylihallituksen edus-
tajana ensim. arkkitehti E. A. Kranek. Valtuuskunta, jonka sih-
teerinä on toht. Kaarlo Blomstedt, on tähän mennessä kerännyt 
laajan ainehiston nykyisten arkisto-olojen valaisemiseksi. 
mistellut kysymyksiä Turun, Viipurin ja Ahvenanmaan arkistoista 
ja antanut lausuntoja eräistä muista sen käsiteltäväksi lähete-
tyistä kysymyksistä. 

Synkältä näyttää yhä edelleen maakuntaarkisto-kysymyksen 
tulevaisuus kaikista ponnistuksista, kaikesta laajasta ja voima-
peräisestä valmistelusta huolimatta. Historiallinen seura saattaa 
kuitenkin tyydytyksellä merkitä 50-vuotiskertomukseensa, että 
se puolestaan on tehnyt kaiken voitavansa kysymyksen hyväksi, 
jonka ratkaisun viivyttelystä tuskin käytämme liioittelevan 
määrittelyä, jos sanomme sen >»sivistysskandaaliksi.» 

Edelläkäsitellyn suuren maaseutuarkisto-kysymyksen rinnalla 
tuskin kannattaa mainitakaan siitä, että Seura — erityisesti 
huomioonottaen muuatta sille joutunutta tutkimustehtä.vää — 
lokak. 1917 jäsenensä Cederbergin ehdotuksesta päätti kään-
tyä valtionarkiston puoleen pyytäen, että sen toimesta S a 1 o i S-
ten kruununvoudinarkisto ensi tilassa saisi sen 
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hoidon ja sijoituksen, minkä sen arvokkaat tutkimusainekset 
ansaitsivat, ja että kirkollis- ja opetustoimituskunta valtion-
arkiston esityksestä oikeutti sen valtuuttamaan Historiallisen 
Seuran järjestämään ja ainakin väliaikaisesti turvalliseen paik-
kaan -sijoittamaan sanotun arkiston. — Yleisempää huomiota 
ansaitsee maakuntaarkisto-kysymyksen yhteydessä jouluk. 9 p:nä 
1919 toht. G. Sarvan toimesta herätetty kysymys k n n n a 11 i s-
t en a r k i s t o j en hoidon parantamisesta, josta seuraavassa 
kokouksessa päätettiin lähettää kirjelmä hallitukselle, kirjelmä, 
jota tiettävästi ei vieläkään ole edes alustavasti käsitelty valtio-
neuvostossa, vaikka valtionarkistokin asianomaisen ministeriön 
kehotuksesta antamassaan lausunnossa on asiaa kannattanut. — 
Samoin on alussa vuotta 1920, toht. J. Rinteen ehdotuksesta, tehty 
päätös ryhtyä suunnittelemaan toimia p a l o apu y h t i ö i-
den ja kauppahuoneiden arkistojen talteen-
ottamiseksi. Minkäänlaisten toimenpiteiden suorittamiseen tus-
kin voidaan —ainakaan sanottavansa laajuudessa —kuitenkaan 
ryhtyä, ennenkuin on saatu arkistorakennuksia, joihin ne voi-
daan sijoittaa. 

Erikoisen ryhmänsä arkistoja .unodostavat pääkaupunkiin 
sijoitettujen keskusvirastojen ark is t o t. Niidenkin hoi-
toon Seura on kiinnittänyt huomiota, ja on sillä tässä kohdin mer-
kittävänä tuloksiakin pyrkimyksistään. V. 1917 tapahtuneiden 
yleisten toimintasuunnittelujen yhteydessä jätti toht K. W. 
Rauhala Seuralle (21/5) kirjallisen esityksen, jossa hän huo-
mautet•tnaan sanottujen arkistojen runsaista valtio-, talous- ja 
sivistyshistoriallisista aineksista, joiden käyttö tutkijalle kuiten - 
kin usein on perin vaikeata arkistojen kehnon tai tarkoitukseen 
soveltumattoman järjestelyn takia ja jotka sitäpaitsi eräissä 
tapauksissa ovat tuholle alttiina, ehdotti seuraavaa järjestely-
tapaa: 1:0 olisi laadittava luetteloja, jotka osoittaisivat, mitä histo-
riantutkimuksen kannalta. tarpeellisia asiakirjoja arkistot sisäl-
tävict. Luettelot olisi painettava, jotta ne olisivat helpommin 
tutkijain saatavissa. Sellaisistakin keskusvirastojen arkistoista, 
jotka ovat hallinnollisia tarpeita silmällä0itäen järjestetyt, olisi 
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tuollaisia painettuja luetteloja laadittava. Toimenpide koskisi 
uudempienkin virastojen arkistoja. 2:o olisi siirrettävä osa kes-
kusvirastojen asiakirjoja valtionarkistoon. 3:o pitäisi huolehtia 
siitä, että asiakirjat, jotka jäävät keskusvirastoihin, säilytettäi-
siin niin, että ne eivät olisi turmeltumiselle alttiina. Järjestelyn 
tulisi koskea myös keskusvirastojen salaisia asiakirjoja. 

Lähimpänä silmämääränä järjestelyssä tuli siis olla historian-
tutkimuksen hyöty. Mutta järjestelystä epäilemättä olisi mel-
koista etua myös virastoille itselleen, ja kysymyksessä oli siten 
yleistä hyötyä tarkoittava tehtävä, joka esittäjän mielestä oli 
suoritettava valtion varoilla. Senvuoksi hän ehdotti, että 
Seura kääntyisi senaatin puoleen pyytäen sitä ryhtymään toimiin 
keskusvirastojen arkistojen järjestämiseksi niin, että historian-
tutkimuksen edut tulisivat huomioonotetuksi. Työssä, olisi 
käytettävä jotakuta historiantutkimuksen alalla työskennellyttä 
henkilöä. Seura lausui aluksi toivomuksen, että asian esittäjä 
ensin yksityistä tietä koettaisi lähemmin perehtyä jonkun kes-
kusviraston arkistoon ja saada sitä järjestetyksi ehdottamallansa 
tavalla, jotta Seura siten saavutettavan kokemuksen pohjalla 
voisi itse myöhemmin ryhtyä tarpeen mukaan laajempiin ja 
yleistä järjestelyä tarkoittaviin toimenpiteisiin. 

Seuraavan vuoden kuluessa tobt. Rauhala sitten työskenteli-
kin postihallituksen arkiston järjestämiseksi, jota varten hän sai 
senaatin kanslian käyttövaroista pienen apurahan. Syyskuun 
kokouksessa 1918 hän kirjallisessa selonteossa esitti töidensä tu-
lokset Seuralle, osoittaen niistä koituneen hyviä tuloksia, sekä 
ehdotti — koska valtion varoista silloisena aikana ehkä ei olisi 
saatavissa määrärahoja —, että Seura toistaiseksi myöntäisi 
apurahan, jotta muidenkin, aluksi vanhimpien, keskusvirastojen 
arkistot saataisiin samalla tavalla järjestetyiksi. Pitäen suota-
vana, että Seura edelleenkin saisi selvityksiä Helsingissä sijaitse-
vien keskusarkistojen tilasta, voidakseen sitten hallitukselle 
esittää toimenpiteitä niiden vastaista hoitoa varten, Seura pyysi 
toht. Rauhalaa jatkamaan aloittamaansa työtä. Tällä kertaa 
oli kuitenkin tyydyttävä antamaan vain tietoja siitä, miten 
sanottuja arkistoja hoidetaan, niihin ne ovat sijoitetut ja mitä 
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asiakirjain pääryhmiä ne sisältävät, ja oli työstä suoritettava 
korvausta Seuran varoista. Toukokuussa 1919 toht. Rauhala 
antoi Seuralle selostuksen tutkimuksistansa pääkaupungin kes-
kusvirastojen arkistoissa (painettu Hist. Ark. XXIX:ään), 
sekä ehdotti, että arkistojen vanhimpien arkkivaalioiden siirtä-
misestä valtionarkistoon ynnä muista suoritettavista paråauuik-
sista olisi tehtävä hallitukselle esitys, sittenkuin maakuntaarkisto-
kysymystä pohtiva valiokunta oli saanut työnsä valmiiksi. Seura 
hyväksyi ehdotuksen, ja joulukuussa päätettiin hallitukselle 
lähettää kirjelmä, jossa esitettiin: 1:ksi, että vanhempia, asia-
kirjoja olisi .siirrettävä valtionarkistoon ja pidettävä silmällä, 
kun sinne lisärakennuksia suunnitellaan, että .keskusvirastojen 
arkistojen asiakirjoillekin tulisi tilaa; 2:ksi olisi annettava keskus-
virastojen asianomaisille virkamiehille ohjeita arkistojen hoitoa 
varten ja velvoitettava heidät laatimaan luetteloja, joita varten 
heille olisi toimitettava kaavoja sekä suotava oikeus ky::yäi, 
milloin tarvitsivat, neuvoa arkistojen hoitoon perehtyneiltä 
asiantuntijoilta, esiin. valtionarkistolta; 3:ksi olisi pidettävä sil-
mällä, kun hankitaan huoneistoja keskusvirastoille, että arkis-
tot saavat kunnolliset säilytyspaikat. 

Kun tästäkään esityksestä — josta valtionarkisto niinikään 
on antanut puoltavan lausunnon — ei tiedetty johtuneen Seu-
ran toivomia tuloksia, tehtiin siitä uusi huomautus samassa kir-
jelmässä, jossa (tonkok. 1922) pyydettiin jouduttamaan maakunta-
arkisto-kysymyksen ratkaisua. Silleen näkyy tämäkin, suurelta 
osalta varsin helposti ratkaistava kysymys jätetyn. 

Parissa satunnaisessa, yleisten poliittisten olojen aiheuttamassa 
tapauksessa on Seura katsonut velvollisuudekseen kääntyä halli-
tuksen puoleen myös asioissa, jotka ovat koskeneet v a I t i o n-
a r k i s t o s s a käytettäviä lähdekokoelmia. Kun Pietarissa 
olevan valtiosihteerinviraston arkistossa säilytettävät v:ien 1808-
1823 aktit oli vv. 1882 (1883i) ja 1886 ministerivaltiosihteerin 
vapaaherra Bruunin toimesta siirretty valtionarkistoon, olivat 
nämä maallemme mitä tärkeimmät asiakirjat varmas3a tallessa 
ja helposti tutkijain käytettävissä. 'Helmikuun alussa 1901 
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silloinen ministerivaltiosihteeri von Plehwe, väittäen aktien muka 
olevan tarpeellisia valtiosihteerinvirastossa suoritettavia töitä 
varten, pyysi ja sai keisarilta luvan palauttaa ne Pietariin, jossa 
ne oli sijoitettava Venäjän valtakunnanarkistoon. Tiedon tästä 
tultua Helsinkiin kutsuttiin Seura helmik. 15 p:nä ylimääräiseen 
kokoukseen, jossa esimiehen, senaattori Ignatiuksen ehdotuksesta 
päätettiin lähettää hallitsijalle anomus toimenpiteen peruutta-
misesta, minkä ohessa esimiehen ja prof. Palmenin, joka yliopis-
tossa edusti Suomen historiaa, piti käymän asiasta puhuttele-
massa senaatin varapuheenjohtajaa, hovijahtimestari C. Linderiä, 
jonka alaisena valtionarkisto oli. Maaliskuun kokouksessa il-
moitettiin päätökset toimeenpannuiksi, mutta samaan aikaan tie-
dettiin jo myös, että senaatin asiasta tekemä alistus — jossa oli 
voitu viitata myös Tiedeseuran ja valtionarkiston taholta teh-
tyihin esityksiin — oli kenraalikuvernööri Bobrikovin ja tietysti 
von Plehwen lausuntojen mukaisesti jätetty huomioonottamatta. 
Tunnettua on, että valtionarkistossa yksityisten isänmaallisella 
uhrautuvaisuudella saatiin muutamassa viikossa jäljennetyiksi 
tärkeimmät noista asiakirjoista, ennenkuin venäläinen valtioneu-
vos Berends maaliskuussa ne vei Pietariin valtakunnanarkistoon, 
jonne samana vuonna valtiosihteerinviraston talosta siirrettiin 
myös v:ien 1826-1855 aktit ja johon ne vihdoin v. 1906 saivat 
seurakseen myös aktit v:ilta 1856-1860 (vrt. asian vaiheista 
myös Langhoff, Sju år såsom Finlands representant II, sivv. 
234--228). 

Jo edellisessä on useasti ollut aihetta viitata siihen suureen 
haittaan, mitä valtionarkiston sulkeminen sotavuosina tuotti 
historiantutkimukselle. Arkiston omalta taholta tehtiin esityksiä 
kokoelmien avaamiseksi tutkimusta varten, mutta kauan aikaa 
tuloksetta. Myös Hist. Seura katsoi velvollisuudekseen puuttua 
asiaan ja päätti syysk. 1916 kääntyä senaatin puoleen sitä tar-
koittavalla anomuksella. Marraskuussa saapuikin Seuralle talous-
osaston kansliasta ilmoitus, että valtionarkisto lähimmässä tule-
vaisuudessa avattaisiin. 
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Suomen tultua itsenäiseksi ja rauhantilan palattua Suomen ja 
Venäjän välille nousi uusi suuri arkistokysymys ratkaistavaksi, 
kysymys Tarton rauhansopimuksessa määrätystä S u o m en 
ja Venäjän välisestä arkistojen vaihdosta. 
Kun Venäjällä oli joukko mitä tärkeimpiä suomalaisia arkistoja, 
ennen muita tuo erityisesti historiantutkimuksen kannalta ensi-
luokkainen valtiosihteerinviraston arkisto — joka ministeri-
valtiosihteeri Langhoffin toimesta sillävälin oli jälleen saatu, 
aluksi edelläkerrotulta osaltaan vähäksi aikaa siirretyksi Helsin-
kiin ja vihdoin kokonaisuudessaan sijoitetuksi valtiosihteerin-
viraston omaan, sille vastikään rakennettuun taloon (vrt. Lang-
hoff, m.t., sivv. 230-243) —, ja kun vaihdossa noudatettavista 
periaatteista ja menettelytavoista tehtävän erikoissopimuksen val-
mistuminen lykkäytymistään lykkäytyi sekä kuului tietoja, 
että venäläiset eivät olisi halukkaita luovuttamaan muuta kuin 
osia valtiosihteerinviraston arkistosta, herätti se tietysti levotto-
muutta ennen kaikkea Suomen historian tutkijain piirissä. Sen-
vuoksi Seura tainmik. 1923, valtion. J. R. Danielson-Kalmarin 
esityksestä, päätti lähettää ulkoasiainministeriölle kirjelmän, 
missä ministeriötä pyydettiin toimimaan niin, että vaihdettavat 
arkistot luovutettaisiin sopimusvaltioille kokonaisina, ja että, jos 
Tarton rauhankirjan pohjalla venäläiset vaatisivat asiakirjoja 
valtiosihteerinviraston arkistosta, asetettaisiin jakoehdotusta 
laatimaan erityinen asiantuntijakomissioni. Kirjelmän jättämi-
sen tavasta sai päättää johtokunta neuvottelujen jälkeen, joita 
valtionarkistossa tultiin pitämään valtionarkistonhoitajan toi-
mesta. Kuten tunnettua, ratkaistiin asia viimemainitun vaihto-
ehdon mukaisesti. 

Kesällä 1924 saatiin vihdoin aikaan arkistojenvaihdon perus-
teita koskeva sopimus, ja syksyllä määrättiin siinä edellytettyyn 
sekakomissioniin suomalaisiksi jäseniksi valtion. Kaarlo Ylönen 
ja yliopettaja P. Toikka, minkä lisäksi valtioneuvosto samaan 
aikaan asetti sopimuksen täytäntöönpanon valvontaa varten 
neuvottelevan komitean, johon, paitsi kenraali vapaaherra Aug. 
Langhoffia, tuli kaksi Seuran jäsentä, prof. V. Voionmaa ja toht. 
Kaarlo, Blomstedt, viimemainittu puheenjohtajana. Kun kesti 
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kokonaisen vuoden, ennenkuin sopimus astui voimaan, ei vaih-
don toimeenpanoa kuitenkaan voitu aloittaa, ennenkuin syys-
kesästä 1925. Toivottavaä on, että niinhyvin valtiosihteerin-
viraston arkisto kuin muutkin Venäjällä olevat arkistokokoelmat, 
jotka Suomelle ovat tärkeitä, mutta joiden merkitys venäläi-
sille on osaksi kokonaan toisarvoinen, osaksi aivan mitätön, 
nopeasti saadaan kotimaahan, historiantutkijaimme vihdoinkin 
vapaasti ja helposti käytettäviksi. 

Suomen hallitus on käyttänyt Historiallisen Seuran asian-
tuntemusta hyväkseen muissakin kuin arkistojen hoitoa koske-
vissa kysymyksissä. 

Kun v. 1883 vihdoin lähestyi toteutumistaan kauan kysy-
myksessä ollut ajatus erityisen Muinaistieteellisen 
toimikunnan perustamisesta, kehotti senaatti 
kesäkuun alussa Seuraa antamaan siitä lausuntonsa. Seuran 
kokousta ei silloin voitu saada toimeen, mutta pantuaan asia-
kirjat kiertämään jäsenten kesken ja ottaen huomioon sen, mitä 
eräät jäsenet jo olivat lausuneet Tiedeseurassa, jolta senaatti 
myös oli vaatinut lausuntoa, lähettivät Seuran esimies ja sihteeri 
(Topelius ja Palmen) sen nimessä lausunnon, jossa pääasiassa 
yhdyttiin Tiedeseuran esittämiin ajatuksiin, mutta tehtiin 
myös huomautuksia erinäisistä asetusehdotuksen yksityiskoh-
dista. Lausunto liitettiin syyskuun kokouksen pöytäkirjaan 
1883. Kun toimikunnan asettamisesta sitten oli julkaistu asetus, 
oli Seuran sen mukaisesti kolmeksi vuodeksi kerrallaan valittava 
jäsen toimikuntaan. Ensimäinen vaali toimitettiin syysk. 1884, 
ja tuli siinä valituksi toht. K. E. F. Ignatius. Senjälkeen ovat 
Seuran valitsemina olleet tässä tärkeässä toimikunnassa vv. 
1887-1890 prof S. G. Elmgren, joka myös määrättiin toimikun-
nan puheenjohtajaksi, sekä v:sta 1890 lähtien toimikunnan lak-
kauttamiseen asti (1917) prof. K. Grotenfelt, joka myös vv. 
1912-1917 oli toimikunnan puheenjohtajana; mainitsemista 
ansaitsee, että puheenjohtajana toimi vv. 1903-1911 niinikään 
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eräs Seuran jäsenistä, prof. E. G. Palmen, joka ei kuitenkaan 
ollut Seuran sinne valitsema. 

Maaliskuussa 1887 vaadittiin Seuralta lausuntoa prof. M. G. 
Behybergsonin kirjoittamasta S u o m en h i s t o r i a s t a. 
Tämä oli 1881 saanut senaatilta tehtäväksi kuuden vuoden 
kuluessa kirjoittaa sanotun teoksen, jonka aikaansaamiseksi 
senaattori K. H. F. Furuhjelm oli v. 1868 tekemässään tes-
tamentissa lahjoittanut 10,000 markkaa; summa oli annettava 
palkinnoksi »sille henkilölle, jonka Keis. Senaatti katsoi tai-
tavimmaksi kirjoittamaan ruotsin kielellä Suomen historian», 
ja senaatti oli päättänyt, että itse palkinto oli maksettava, 
sittenkuin senaatti oli teoksen hyväksynyt. Seuran piti nyt 
antaa lausuntonsa senaatille siitä, miten tehtävä oli suoritettu. 
Käsiteltäessä asiaa Seuran kokouksessa huhtikuussa 1887 il-
moitti E. G. Palmen olevansa esteellinen, koska hän oli ollut 
kilpailijana, kun senaatti kuutta vuotta aikaisemmin, ainoastaan 
Tiedeseuran mieltä kuultuaan, oli määrännyt, kuka toistaiseksi 
saisi nostaa palkintovarain korot. Seura valitsi herrat Fontellin, 
Elmgrenin ja Danielsonin tarkastamaan teosta »sen verran kuin 
aika saattoi myöntää», ja toukokuun kokouksessa nämä antoivat 
mietinnön, joka hyväksyttiin Seuran lausunnoksi. Antaen tun-
nustuksensa lähteiden käytön tieteelliselle tarkkuudelle, mutta 
huomauttaen eräistä epätasaisuuksista ja erityisesti siitä, että 
teoksessa oli liiaksi seurattu Ruotsin historiassa käytettyä ai-
kakausijakoa, tarpeeksi ottamatta huomioon tapahtumien mer-
kitystä erikoisesti Suomelle, mikä epäilemättä johtui tekijän 
yleisestä käsityksestä Suomen historiaan nähden, Seura katsoi 
teoksen vastaavan niitä vaatimuksia, joita testamentti sille 
asetti. Schybergson saikin sitten palkinnon. 

Kun valtionarkistonhoitaja Reinh. Hansen v. 1892 pyysi 
valtionvaroista apurahaa keskiaikaisten sinettien 
j u l k a i s e m i s e e n, puolsi Hist. Seura anomusta senaa-
tin siviilitoimituskunnan siltä vaatimassa lausunnossa (15/12 
1892). 

Sitävastoin Seuran johtokunta ei katsonut voivansa puoltaa 
erästä toista laatua olevaa anomusta, M u s t a s a a r e n kun- 
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nan ja seurakunnan pyyntöä nimen muuttamisesta Korshol-
maksi, josta anomuksesta kirkollis- ja opetusministeriö maa-
lisk. 1 p:nä 1922 oli johtokuntaa kehottanut antamaan lausun-
tonsa. Selvää on, että lausunto sekä vaadittiin että annettiin 
historiallisia näkökohtia silmälläpitäen. Samalta näkökannalta 
lähtien Seura päinvastoin keväällä 1925 antoi opetusministe-
riölle puoltavan lausunnon Kokkolan maaseurakunnan ja maalais-
kunnan anomuksesta saada muuttaa nimen Ga ni la K a r l e b y 
nimeksi Karleby. 

Tämänlaatuisiin virallisesti annettuihin tehtäviin on myös 
luettava Suomen ensimäisen yleisen teollisuus-
näyttelyn komissarion insin. Rob. Runebergin pyyntö talvella 
1876 saada Seuralta esitys Suomen historiaan liittyvistä vuosi-
luvuista ja päivämääristä, jotka soveltuisivat rakenteilla olevaan 
näyttelyhuoneistoon inskriptsioneiksi (pöytäk. 10/2 1876). 

Niin sanoaksemme puolivirallinen oli luonteeltaan Seuralle 
Karjalan ulkomaiselta va-1tuuskunna1ta 
jouluk. 1922 tullut pyyntö lähettää edustajansa valmistavaan 
komiteaan, jonka tehtävänä oli hankkia asiantuntijalausuntoja 
Itä-Karjalan historiallisista, kielellisistä ja kansallisista suhteista. 
Seura valitsikin edustajakseen prof. U. L. Lehtosen. Kuten tun-
nettua, ilmestyi valtuuskunnan toimesta syksyllä 1923 julkaisu 
»Avis des jurisconsultes etrangers sur la question de la Carelie 
Orientale», joka tiettävästi melkoisessa määiin helpotti ponnis-
tuksia saada itäisten heimoveljiemme asian Kansainliiton huo-
mioon. 

Seuran toiminnan esine, Suomen historian tutkimus, on jo 
itsessään sitä laatua, että Seura verraten harvoin on saanut 
aihetta ulottaa toimintaansa u 1 k o in a i h i n. Kotimaiset 
intressit olivat selvästi etualalla, kun maaliskuussa 1889 »Komi-
tea osanottoa varten Pariisin näyttelyyn», joka aikoi 
toimittaa kirjasen, mikä m.m. sisältäisi ilmoituksia maamme 
tieteellisistä seuroista, pyysi myös Hist. Seuralta tietoja sen .vai-
kutuksesta sekä jonkun kappaleen sen viimeksi julkaisemia teok- 
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sia. Seura lähetti sääntönsä ja Hist. Arkiston VIII:n ja IX:n osan. 
Yhdeksää vuotta myöhemmin (19/4 1898) kehotti teollisuushalli-
tus seuraa ottamaan osaa Pariisissa v. 1900 pidettävään maail-
mannäyttelyyn. Hankittuaan asiasta tarkemman selvityksen 
ja kun teollisuushallitus oli kehottanut Seuraa lähettämään edus-
tajansa kokoukseen, jossa eri seurojen osanotto sanottuun näyt-
telyyn oli keskusteltavana, valittiin (25/5) edustajaksi ja valtuu-
tetuksi prof. Schybergson. Kokous päätti ehdottaa, että kaikki 
maan tieteelliset seurat lähettäisivät näyttelyyn julkaisunsa, 
jotapaitsi oli toimitettava seurojen tarkoitusta ja toimintaa 
esittävä julkaisu. Hist. Seura hyväksyi ehdotuksen (29/9 1898). 
Kahta vuotta myöhemmin (24/10 1900) Seura päätti suostua 
Ranskan kansalliskirjaston pyyntöön luovuttaa sille näyttelyssä 
olleet julkaisunsa. Vuosikertomusta 1900 laadittaessa oli sano-
malehtiuutisten mukaan tiedossa, että Seura oli näyttelyssä 
saanut julkaisuistaan palkinnon, mutta vasta talvella 1903 se 
(kunniad,iplomi) tuli teol]isuushallituksen välityksellä Seuran 
haltuun. 

Ulkomaisiin kongresseihin Seuraa on silloin 
tällöin pyydetty osanottajaksi. Niin saapui tammikuussa 1897 
kutsu valita edustajia saman kuun alussa Moskovassa kokoon-
tuvaan valmistavaan toimikuntaan, jonka oli määrättävä oh-
jelma ja harkittava keskustelukysymykset K i o v a s s a 1899 pi-
dettävää XI:tä muinaistieteellistä kongressia 
varten. Kun edustajien lähettäminen joka tapauksessa olisi 
ollut myöhäistä, päätettiin v ain kiittää osoitetusta luottamuk-
sesta Venäjän Muinaistieteellistä Seuraa, jonka välityksellä 
kutsu oli tullut. Maaliskuussa 1904 saapunut kutsu Stutt-
gartissa pidettävään amerikanistikongressiin ei antanut ai-
hetta mihinkään toimenpiteisiin. Sitävastoin on koetettu mah-
dollisuutta myöten pitää huoli siitä, että Seuran jäseniä 
on ollut mukana Ruotsin ja muiden pohjois-
maiden yhteisissä historikkokongresseissa, 
joihin myös Seuralle on saapunut kutsuja. Monet eri kerrat 
ou pyynnöstä annettu tiet o j a Seurasta ja sen toiminnasta 
eri ulkomaisille laitoksille ja julkaisuille 
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sekä joskus vastauksia erikoistiedusteluihin yksityisillekin ulko-
maalaisille henkilöille. 

Viime vuosina on Seuran puoleen käännytty eräitä kertoja 
neuvoja ja toimenpiteitä varten, kun on kuntien tai muiden toi-
mesta suunniteltu paikallis- tai muita historia-
teoksia. 

Paitsi Kalajoen historiaa, jonka aikaansaamisen olemme 
nähneet (vrt. siv. 113) uskotun Seuran nimenomaiseen huostaan, 
on pari muutakin pitäjänhistoriaa ollut Seurassa käsittelyn 
alaisina. Helmikuussa 1919 esiteltiin O r i m a t tilan k u n-
n a n puolesta tullut pyyntö, että Seura ehdottaisi jotakuta sopi-
vaa henkilöä kunnan historian kirjoittajaksi tai että se antaisi 
lausunnon niistä hakijoista, jotka sanomalehdissä ollutta keho-
tusta noudattaen kenties ilmoittautuisivat ha,lukkaiksi kirjoit-
tajiksi. Seura jätti asian aiheuttamat toimenpiteet johtokuntansa 
suoritettaviksi. Samoin tuli kesällä 1925 Seuralle Lappeen 
k u n n a n historiakomitealta tiedustelu, suostuisiko Seura 
esittämään Lappeen pitäjän kirjoittajaksi soveliasta henkilöä. 
Kun syksyllä, ennenkuin Seura kokoontui, näkyi sanomalehdissä 
ilmoitus, jossa sanotun historian kirjoittajan toimi julistettiin 
haettavaksi, päätti Seura ilmoittaa, että se oli valmis, jos niin 
haluttiin, antamaan hakijoista lausuntonsa. 

Varsin monimutkaiseksi muodostui kysymys Porin r y k-
m e n t i n h i s t o r i a n kirjoittamisesta. Satakunnan museon 
johtokunta ilmoitti lokakuussa 1916 Seuralle lähettämässään kir-
jelmässä, että sen taholta oli ryhdytty aloitteeseen sanotun his-
torian kirjoittamiseksi, ja pyysi Seuraa laatimaan täydellisen 
suunnitelman mukaisen ehdotuksen historian kirjoitus- ja paina-
tuskustannuksista, jota varten Seuralle oli määrätty tarvittaessa 
käytettäväksi Porin valtuuston myöntämä 300 markan suuruinen 
rahamäärä; samalla johtokunta ilmoitti, että toht. Antti Kaasa-
lainen oli kysyttäessä lupautunut puheenaoievan historian kir-
joittajaksi, lisäten kuitenkin, että Seuralla oli täydellinen vapaus 
ehdottaa historiankirjoittajaksi henkilö, jonka se sopivimmaksi 
katsoi. Valmistavan keskustelun jälkeen, joka suoritettiin tammi- 
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kuun kokouksessa 1917 ja jossa m.m. lausuttiin suotavaksi, 
että mainitun historian kirjoittamisessa pidettäisiin silmällä 
myöskin kulttuurihistoriallisia seikkoja ja että tohtori George 
Granfeltilta olisi hankittava tieto, minkä verran hän mahdolli-
sesti oli tutkinut asiaa ja aikoiko hän tutkimuksiaan jatkaa, 
lykättiin kysymyksen edelleen käsitteleminen seuraavaan kokouk-
seen. Tässä ilmoitettiin, että toht. Granfelt ei ollut tehnyt sanot-
tavia esitöitä eikä aikonut niitä jatkaa, minkä jälkeen Seura 
valitsi historian suunnitelman laatimista varten komitean; siihen 
tulivat rouva Jully Ramsay sekä herrat E. G. Palmen, G. Suo-
lahti ja George Granfelt, joka kuitenkin sairastui ja vihdoin ke-
sällä kuoli, ennenkuin komitean mietintö valmistui. Sen luki 
Seuralle tammik. 1918 Palmen, ja esitettiin siinä laajasti, mitä 
tieteen kannalta tuli vaatia aiotulta teokselta, joka meillä tulisi 
olemaan ensimäinen laatuaan. Käytännölliseen puoleen nähden 
taas katsottiin olevan vaikeata määritellä teoksen laajuutta ja 
sen kirjoittamiseen tarvittavaa aikaa. Myös komitea ilmoitti, 
että sillä ei ollut tiedossaan ketään pystyvää kirjoittajaa, 
joka saattaisi siihen käyttää kaiken aikansa parin vuoden ku-
luessa. Silloisissa oloissa oli myös mahdotonta antaa luotetta-
vaa arviolaskelmaa kirjoituspalkkiosta ja muista kustannuk-
sista. Seura lähetti mietinnön Satakunnan museon johtokun-
nalle. 

Kului sitten aikaa kolmisen vuotta, ja sen kuluessa asia jou-
tui uuteen vaiheeseen. Huhtikussa 1921 ilmoitettiin nimittäin 
sanotun museon johtajan tied ustelleen, voisiko Seura ottaa osaa 
Porin rykmentin historian painatuskustannusten suorittamiseen, 
sekä pyytäneen Seuran lausuntoa toht. Einar W. Juveliuksen 
pätevyydestä historian kirjoittajaksi. Ensimäiseen kysymyk-
seen päätettiin vastata kieltävästi, jälkimäistä valmistamaan 
taas asetettiin valiokunta, johon tulivat herrat C. von Bonsdorff, 
K. Grotenfelt ja G. Suolahti ja jonka oli annettava vastaus 
suoraan asianomaiselle. Vastaus, joka lähetettiin kesäkuussa. 
1921, sisälsi ilmoituksen, että valiokunta katsoi ehdotetulla kir-
joittajalla olevan »tarpeelliset edellytykset puheenaolevan tehtä-
vän kunnolliseen suorittamiseen.» 
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Asia yhä mutkistui, kuten se, jolla halua on, saattaa tarkem-
min ha vaita Porissa 1922 julkaistusta kirjasesta »Porin rykmentin 
historian kirjoittamiskysymys» (on m.m. Hist. Seuran arkistossa). 
Tässä mainittakoon ainoastaan, että kysymys oli jälleen Seurassa 
esillä tammikuussa 1923, jolloin esitettiin Satakunnan museon 
johtokunnan kirjelmä, missä pyydettiin Seuran puoltolausetta, 
kun johtokunta aikoi hakea Kordelinin säätiön varoista avustusta 
Porin vanhan ryhmentin historiaa varten, jonka kirjoittaisi toht. 
Juvelius. Seuran johtokunnalle oli kuitenkin saapunut tieto, 
että samanlainen yritys oli pantu alulle nykyisen Porin rykmentin 
taholta, joka oli antanut tehtävän kasööri Erik Lindhille. Han-
kitun selvityksen ja kertyneiden asiakirjain nojalla Seura nyt 
toistaiseksi teki sen päätöksen, että oli kehotettav a Satakunnan 
museon johtokuntaa odottamaan kasööri Lindhin jo pitkälle 
ehtineeksi ilmoitetun teoksen valmistumista, minkä jälkeen Seura 
oli valmis antamaan lausuntonsa tämän teoksen tieteellisestä 
pätevyydestä ja samalla siitä, oliko syytä ruveta uutta teosta 
valmistamaan. 

~ 

Tärkeä ja tässä erikseen käsiteltävä oli Seurassa toukok. 8 p:nä 
1906 tehty aloite ensimäisen yleisen Suomen histo-
rian tutkijain ja -opettajain kokouksen toi-
meenpanemiseksi. Ehdotuksen siitä esitti Seuran silloinen esi-
mies, toht. P. Nordmann, joka jo ehdotuksessaan huomautti, 
että näin koetteeksi järjestetyt historiapäivät saattaisivat väli-
aikojen perästä uudistua, sekä viittasi siihen mahdollisuuteen, 
että myöhemmin voitaisiin niihin osanottajiksi kutsua myös 
skandinaavilaisia tutkijoita ja opettajia. Ehdotus hyväksyttiin 
yksimielisesti ja sen toteuttamista varten asetettiin toimikunta, 
johon jäseniksi tulivat herrat 0. A. Forsström, P. Nordmann ja 
E. G. Palmen. Kokous pidettiin syysk. 28-30 p:nä 1906, ja 
saapui siihen runsaasti osanottajia. Esitelmiä piti seitsemän 
Historiallisen Seuran jäsentä. 

Seuraavain historiapäiväin järjestämisaloite lähti Historialli-
sen Aikakauskirjan toimituksen ja Helsingin suomenkielisten 
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oppikoulujen historian opettajain klubin taholta, joka viimemai-
nittu lähetti kehotuksen tieteellisilla •seuroille ja ruotsinkielisten 
koulujen historianopettajille ryhtyä yhteistoimintaan (vrt. ko-
kouksesta Hist. Aikakausk. 1914). Huhtikuussa 1913 valitsi 
Hist. Seura tätä yleistä historiakokousta valmistavaan toi-
mikuntaan edustajakseen prof. K. Grotenfeltin. Historia-
päivät pidettiin tammik. 8-10 p:nä 1914, ja — sen vuoden 
vuosikertomuksen sanoja käyttääksemme — »an'iokkaat esi-
telmät, vilkkaat keskustelut ja osanottajain lukuisuus ja harras-
tus tekivät niistä kauan muistettavan tilaisuuden.» Sekä helsin-
kiläisille että maaseudulta saapuneille tutkijoille ja opettajille 
oli tämä yhdessäolo virkistävä ja uutta työhalua herättävä, 
kehottaen ajan tullen sen uudistamaan. — _Näillä historiapäivillä 
oli m.m. ryhdytty aloitteeseen paikannimitutkimuksen vireille-
saamiseksi ja valittu toimikunta asiaa tarkemmin valmistamaan. 
Toimikunnan kirjelmä, jossa ehdotettiin erinäisten tieteellisten 
seurain yhteisen paikannimitoimikunnan asettamista järjestä-
mään työtä, ensi sijassa suunnitelmallista keräilyä, esitettiin 
tammik. 25 p:nä 1915 Seuralle. Ehdotus hyväksyttiinkin, ja 
Seuran edustajaksi valittiin toht. V. Voionmaa. Tämän toimi-
kunnan asettamisella Seura katsoi (3/5 1915) peruuttaneensa sen 
edustajantehtävän, mihin se aikoinaan (23/3 1909) Ruotsalaisen 
Kirjallisuuden Seuran pyynnöstä oli valinnut toht. J. W. Ruuthin 
asettamalla hänet erääseen aikaisempaan seurojen yhteiseen pai-
kannimitoimikuntaan, joka useita vuosia oltuaan toimetonna 
keväällä 1915 kutsuttiin koolle. Helmikuussa 1916 uuden toimi-
kunnan selonteko työstään esitettiin Seuralle, joka siinä tehtyä 
ehdotusta noudattaen valitsi edustajakseen kolmivuotiskaudeksi 
1916-1918 edelleen toht. Voionmaan, ja on tämä senjälkeen edus-
tanut Seuraa toimikunnassa. 

Kun oli kulunut kolme vuotta, ryhdyttiin taas, maalis-
kuussa 1917, historiapäivien valmistamiseen seuraavan vuoden 
alkuun. Tällä kertaa lähti aloite jälleen Hist. Seuran taholta. 
Päätettiin pyytää Kirkkohistoriallista Seuraa, Muinaismuisto-
yhdistystä, Suomal. Kirjall. Seuraa, Ruotsal. Kirjall. Seuraa, 
Helsingin suomenkielisten historianopettajain yhdistystä, Helsingin 
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ruotsinkielisiä historianopettajia ja Sukututkimusseuraa yhdessä 
Hist. Seuran kanssa asettamaan valmistavan valiokunnan, 
johon Hist. Seura valitsisi kaksi ja muut edellämainitut järjestöt 
kukin yhden jäsenen. Seuran edustajiksi valittiin samalla herrat 
K. R. Melander ja U. L. Lehtonen. Toukokuussa voitiinkin il-
moittaa kolmannen yleisen Suomen historiantutkijain ja historian-
opettajain kokouksen toimikunnan muodostuneen ja ensimäisessä 
kokouksessaan valinneen puheenjohtajakseen prof. U. L. Lehtosen 
ja sihteerikseen toht. G. Sarvan sekä päättäneen valmistaa ko-
kouksen tammik. 8-10 p:ksi 1918. Jo muutamaa kuukautta 
myöhemmin nähtiin kuitenkin mahdottomaksi silloisten vaikeit-
ten olojen vallitessa saada kokousta aiottuna aikana toimeen. 
Kauan sitten kesti, ennenkuin voitiin katsoa olojen niin vakaan-
tuneen, että saatettiin toivoa yrityksen menestyvän. Kevättal-
vella 1922 toimikunta taas ryhtyi työhön suunnitellen kokousta 
seuraavan tammikuun alkuun. Sen aiheuttamien menojen kor-
vaukseksi toimikunta anoi opetusministeriöltä 20,000 markan 
apurahaa, ja päätöstä odottaessaan se pyysi ja sai (24/4 1922) 
Hist. Seuralta juokseviin valmistustyön menoihin 1,000 mk. 
Yrityksen toteuttaminen täytyi kuitenkin yhä lykätä, ja ennen-
kuin kokous voitiin pitää, erosi toimikunnasta prof. Lehtonen; 
hänen sijalleen Seura valitsi toht. Einar W. Juveliuksen, jota-
paitsi, toimikunnan pyynnöstä, Seuran kolmanneksi, edustajaksi 
valittiin toht. K. W. Rauhala. Näiden muutosten tapahduttua 
toimikunta valitsi puheenjohtajakseen toht. Sarvan ja hänen 
sijaansa sihteeriksi toht. Juveliuksen. Tammikuun alkupuolella 
1925 historiapäivät vihdoin pidettiin, ja taaskin osoitti varsin-
kin maaseutulaisten osanottajain suuri lukumäärä ja väsymätön 
harrastus, kuinka onnistunut on ollut ajatus tällaisten yhteisten 
päivien pitämisestä. Monet esitelmät ja alustukset historian-
tutkimuksen ja historianopetuksen eri aloilta sekä niiden aiheut-
tamat vilkkaat, jopa osaksi innokkaatkin keskustelut jäivät 
osanottajain mielissä hedelmöittävinä elämään, ja yhdessäolon 
virkistävä vaikutus tuntui varmaan pitkät ajat jälkeenpäin. 

Muista Seuran alaan kuuluvista yleisistä kotimaisista kokouk-
sista, joissa se on ollut edustettuna, mainittakoon useat k o t i- 
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s e u t u t u t k i m u s p ä i v ä t, joiden valmisteluihin Seura on 
ottanut osaa pitämällä edustajaa — jollaisena v:sta 1910 lähtien 
on ollut K. R. Melander — Kotiseutututkimuksen Keskusvalio-
kunnassa, sekä määräaikaiset tutkijainkokouk-
s e t, joiden järjestelyvaliokunnassa Seuralla niinikään on ollut 
edustajansa (alusta alkaen prof. J. W. Ruuth) ja joista ensimäi-
sessä, tähänasti ainoassa, prof. K. Grotenfelt Seuran pyytämänä 
esitti katsauksen Suomen historiantutkimuksen kehitykseen 
viime vuosisadalla. Tätä kirjoitettaessa on Seuralle saapunut 
ilmoitus toisen määräaikaisen tutkijainkokouksen pitämisestä 
tammikuun alussa 1926 ja kehotus ehdottaa edustamaltanra alalta 
joku yleiskatsaus, esitelmä, selostus tai keskustelukysymys sano-
tussa kokouksessa esitettäväksi; myös ehdotusta esittäjästä pyy-
detään nytkin Seuralta. 

Historiantutkimusta on Seura edustanut vielä eräissä muissa-
kin yhteisissä, joko pysyväisissä tai tilapäisissä toimikunnissa 
ja valiokunnissa. Sellaisista mainittakoon Suomalaisen 
kirjallisuuden edistämisrahaston toimikunta, 
jonka humanistiseen osastoon ovat Seuran valitsemina kuulu-
neet: toukokuusta syyskuuhun 1908 valtion. J. R. Danielson-
Kalmari, senjälkeen aina v:een 1921 prof. J. W. Ruuth ja viime 
vuodet prof. K. 0. Lindeqvist. — Lopulla vuotta 1921 valitsi 
Seura edustajikseen siihen lautakuntaan, jonka oli päätettävä 
Kirkkohistoriallisen Seuran hoidossa olevasta I m m. G u m-
m e r u k s e n p a l k i n n o s t a, varsinaisiksi jäseniksi prof. K. 
R. Melanderin ja toht. J. Rinteen; palkinnon, joka oli annettava 
»sille, joka edellisen viisivuotiskauden kuluessa julkaisemillaan 
suomenkielisillä teoksilla on parhaiten edistänyt Suomen kirkko-
historian tutkimusta», sai Seuran jäsen, prof. G. Suolahti. 



7. Raha-asiat. 

Historiallinen Seura on olemassaolonsa aikana vain verraten 
harvoin saattanut taloudellisen asemansa estämättä käydä 
toteuttamaan niitä tehtäviä, jotka se kulloinkin on pitänyt tär-
keinä, jopa välttämättöminäkin; siinä suhteessa sen asema on 
yleensä ollut samanlainen kuin muidenkin tieteellisten seuraimme, 
samanlainen kuin kaiken tieteellisen työn ylimalkaan. Erityisesti 
sellainen tieteellinen seura kuin Suomen Historiallinen Seura, 
jonka tarkoituksena on olla »akatemiana» siinä mielessä, että 
sen varsinainen kantajäsenistö on kokoonpantu henkilöistä, 
jotka julkaisemillaan teoksilla ja muulla toiminnallaan ovat 
osoittautuneet päteviksi itsenäiseen tieteelliseen työhön, ja että 
se ikäänkuin alansa ylimpänä neuvostona valvoo sillä tapah-
tuvaa tutkimustyötä ja sen etuja, ei voi asettaa jäsenmaksuja 
näiden jäsentensä suoritettaviksi. Jäseneksi (tutkijajäseneksi) 
kutsuminen on ollut toiselta puolen kunnianosoitus, tunnustus 
jo saavutetuista aikaansaannoksista, toiselta taas kehotus 
työllä edistämään Seuran tarkoitusperiä; kumpikaan4 kutsumi-
seen liittyvä ajatus ei salli kutsutun rahallista verottamista. 

Näin ollen Seura koko aikansa on ollut pakotettuna rakenta-
maan työnsä ulkoapäin tulevan avustuksen pohjalle, tapahtu-
koon se sitten valtion tai yleisten rahastojen antamien apuraho-
jen, taikka yksityisten, asiaa harrastavien lahjoittajien — niihin 
luettuna myös Historialliseen Seuraankin viime vuosina järjes-
tetty kannattaja- ja vuosijäsenten ryhmä — lämpimästä kädestä 
lahjoittamien varojen muodossa. 

1  Raha-asioita esittävä luku on suurimmalta osaltaan kirjoitettu 
toht. K. W. Rauhalan hyväntahtoisesti laatiman promemorian pohjalla. 
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Olemme jo edellä monesti saaneet viitata siihen, että viime-
mainittu tulojensaanti-tapa on Seuralle ollut erinomaisen merki-
tyksellinen. Kun Seuran toiminta alkuaikoina kokonaan tapahtui 
l a h j o i t u k s i s t a koituneiden varojen pojassa, on jo siitäkin 
syystä ensinnä luotava yleissilmäys sitä tietä saatuihin käyttö-
varoihin. 

Ensimäisenä Historiallisen Seuran lahjoittajana on pidettävä 
kamarineuvos F. J. Rabbea, joka Seuran ensimäisessä kokouk-
sessa maalisk. 25 p:nä 1875 tarjoutui suorittamaan lunastuksen, 
20 mk 8 penniä, senaatin päätöksestä, millä Seuran säännöt oli 
vahvistettu (vrt. edellä siv. 35). Lahjoittajiksi on luettava edelleen 
Seuran jäsenet Rabbe, S. G. Elmgren, G. Z. Forsman (Yrjö Koski-
nen) ja K. A. Bomansson, jotka lokak. 13 p:nä 1875 merkitsivät 
yhteensä 160 mk esimiehen esillepanemaan listaan, jotta olisi 
saatu maksetuiksi kirjapainolaskut kutsukirjekaavakkeiden (56 
mk) ja sääntöjen (25 mk) painattamisesta (vrt. edellä siv. 45). 

Suuremman lahjoituksen Seura sai ensi kerran vastaanottaa 
v:n 1875 lopulla, jolloin nimetön lahjoittaja (kreivi C. M. Creutz) 
antoi 2,000 mk, millä summalla m.m. Historiallisen Arkiston 
julkaiseminen voitiin aloittaa (vrt. edellä siv. 79). Saman vuoden 
lopulla siirtyi Seuralle Hist. Osakunnan hallussa ollut »Äyrä-
möisen» palkintorahasto, mihin läheisesti liittyi v. 1887 saatu 
Käkisiilmen anniskeluyhtiön lahjoitus Käkisalmen linnan his-
torian aikaansaamista varten (vrt. edellä siv. 128). 

Tammik. 26 p:nä 1878 ilmoitettiin, että eräs nimetön hen-
kilö oli Seuralle lahjoittanut testamentin kautta 10,000 mk. 
Vuosikertomuksessa samana vuonna huomautettiin, kuinka 
lahjoitus »jo itsessään oli kauniimpia todistuksia siitä innok-
kaasta harrastuksesta, joka meidän maassamme kannattaa 
ja virkistyttää työtä isänmaallisen historiantutkimuksen pal-
veluksessa, mutta joka varsinkin Historiallisen Seuran nykyi-
siin oloihin katsoen on suuriarvoinen ja ylen tärkeä». Kun lah-
joittaja — josta mainitussa vuosikertomuksessa sanottiin, että 
hän, »suoritettuansa eläessään monta arvokasta työtä isänmaalli-
sen historiantutkimuksen hyväksi, on vielä vastaisuudessakin 
lahjoittamallansa pääomalla toimittanut sille vakaisen ja pysy- 
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vän arvon» — seuraavan huhtikuun 23 p:nä kuoli, voitiin syys-
kuun kokouksessa ilmoittaa, että lahjoittaja oli F. J. Rabbe. 

Samalla ilmoitettiin lahjakirjan ja testamentin sanamuodot sekä 
että rahasumma oli heti nostettavissa, jos Seura suostui maksa-
maan sen takaisin siinä tapauksessa, että testamenttia moitittai-
siin. Seura suostui ehtoon, ja jo saman vuoden tilinpäätöksessä 
on summa huomioonotettuna. Vuosikertomuksessa 1879 kerrot-
tiin, että Seuran kaupungissa olevat jäsenet syysk. 29 p:nä 1878 

olivat käyneet lahjoittajalle lausumassa Seuran kiitollisuutta. 
»Silloisen puheenjohtajan puheeseen — sanotaan kertomuksessa 
— vastasi ukko tavallisella nöyryydellään, jatkaen sitten keskus-
telua kokkapuheilla kuten aina. Puhuttiinpa siitäkin, että hän 
oli jo kahdesti ollut lähellä Manan maita eikä sittenkään ollut 
menettänyt iloisaa ja leikkisää luonnettansa. »Niin», vastasi 
Rabbe, »minua on aina suuresti miellyttänyt Stiernhielmin itsel-
leen ehdottama hautakirjoitus: vixit dum vixit lcetus. Yhden 
vaan tahtoisin siihen vielä lisätä, jospa vaan tohtisin, justus et 
probus.» Ja sen ylistyslauseen, jonka vainaja onkin pitkän elä-
män uskollisilla ja uutterilla ponnistuksilla täysin määrin ansain-
nut, on hänelle antava kiitollinen isänmaansa.» Kun vainajan 
puoliso, Gustava Aurora Rabbe, helmik. 1880 kuoli, tuli lahja-
summa vainajain yhteisen testamentin perustuksella Seuran 
omaisuudeksi ilman ehtoja. 

Keväällä 1882 lahjoitti Seuralle muuan Suomen historian ja 

Seuran ystävä, joka tahtoi pysyä tuntemattomana, 300 mk juokse-
vien menoihin. Seuraavan vuoden alkupuolella ilmoitettiin Seuran 
niinikään saaneen tunnetulta, nimeään mainitsemattomalta isän-
maan ja historian ystävältä 200 mk. Tämä lahjoittaja oli — 
vuosikertomuksen 1883 sanoja käyttääksemme — »sama jalo 
isänmaan ystävä, jolta kansalliset yritykset Suomessa ovat saa-
neet ennenkin niin monta monituista lahjaa vastaanottaa, vaan 
jonka nimen mainitseminen tähänasti on ollut kielletty, kenraali-
luutnantti Juhana Otto Vladimir Furuhjelm». Vähän äskenmaini-
tun lahjoituksen jälkeen tehdyssä testamentissaan hän määräsi 
osan omaisuudestaan Suomalaisen Kirjallisuuden Seuralle — joka 
jo parinkymmenen vuoden ajan oli häneltä saanut pienempiä 
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rahalahjoja —, ja asetti m.m. sen ehdon, että sanottu seura 
maksaisi koroista vuotuisesti 2,000 mk Suomen Historialliselle 
Seuralle. Kun testamentin toimeenpanon piti tapahtua lahjoitta-
jan lesken kuoltua, joutuivat varat vasta v. 1895 Suomal. Kirjall. 
Seuran haltuun, minkä jälkeen Hist. Seura sanotun vuoden lopusta 
lähtien on saanut nostaa korkorahat, tehdyn sopimuksen mukaan 
puolivuosittain (kok. 10/10 1895). 

Näiden lahjoitusten jälkeen, jotka vaikeina aikoina osaltansa 
tekivät mahdolliseksi toiminnan säännöllisen jatkumisen, ei Seu-
ralle tullut lahjoituksia, ennenkuin vv. 1916-17 toimeenpantiin 
edellä (sivv. 51-53) yksityiskohtaisesti kerrottu, prof. Lehtosen 
johtama ja suurelta osaltaan toimittama suuri v a r a i n k e r ä y s 
Seuran uusien laajojen suunnitelmien tukemiseksi. Ensimäisenä 
tuloksena oli lehtori Emil Hårdhin 20,000 markan lahjoitus suo-
menkielisen historiallisen kirjallisuuden palkitsemiseksi, joka ilmoi-
tettiin Seuran kokouksessa tammik. 29 p:nä 1917 ja josta jo on 
tehty selkoa (vrt. edellä sivv. 157-159). Samana päivänä voitiin 
ilmoittaa sitäpaitsi kolmisenkymmentä eri kokoista lahjoitusta, 
jotka kaikki jätettiin Seuran vapaasti käytettäviksi ja joista 
— samoinkuin muistakin lahjoituksista — on täydellinen luettelo 
edempänä. Helmikuun kokouksessa saatettiin taas ilmoittaa: 
tamperelaisen kauppiaan N. Tirkkosen sitoumus lahjoittaa 10 vuo-
den aikana 5,000 mk vuosittain, käytettäviksi lähinnä 19:nnen 
vuosisadan Suomen historian tutkimiseksi ja kirjoittamiseksi; 
porilaisen varatuomari B. v. Frenckellin lahjoitus 2,000 mk ruot-
sinkielisten teosten kustantamista varten; viipurilaisen kauppa-
neuvoksetar Maria Lallukan lahjoittamat 10,000 mk pääomaksi, 
josta korot käytetään Seuran harkinnan mukaan; sekä näiden 
erikoistarkoituksiin määrättyjen lahjoitusvarojen lisäksi Seu-
ran vapaasti käytettäviksi kuutisenkymmentä osittain varsin 
suurta lahjoitusta, ja vielä vuosittain annettavia ja Seuran niin-
ikään vapaasti käytettäviä lahjoituksia neljäkymmentä. Jälleen 
seuraavassa kokouksessa ilmoitettiin kahta viimemainittua ryh-
mää olevia, Seuran vapaasti käytettäviä lahjoituksia lähes kah-
deksaltakymmeneltä lahjoittajalla, minkä lisäksi rouva Olga 
Attila oli lahjoittanut 10,000 mk, jotka on säilytettävä A. K. 
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Attilan nimeä kantavana pääomana ja joista korot on käytettävä 
Suomen taloudellisen historian tutkimista varten. Huhtikuussa 
voitiin taaskin merkitä tulleeksi: veljeksiltä Oskari, 011i W., 
Antti K., Juho A. ja Siivertti Santaholma edellä (siv. 113) kerrottu 
lahjoitus, 10,000 mk, lähinnä Kalajoen historiaa varten; toht. 
K. A. Rönnholmilta 1,000 mk käytettäväksi joko historialliseen 
keräilyyn tai Suomen valtiomiesten elämäkertoihin; ratsum. 
H. Ignatiukselta 500 mk käytettäväksi 20:nnen vuosisadan Suo-
men vapaustaistelujen historian tutkimiseen; kerta kaikkiaan 
maksettavina lahjoituksina Seuran vapaasti käytettäviksi lahjoi-
tuksia noin 50 henkilöltä; ja vuosittaisina kannatusmaksuina 
puoleltatoista kymmeneltä. Toukokuun kokouksessa tehtiin 
ilmoitus kymmenkunnan henkilön, vapaasti Seuran tarkoituksiin 
käytettäviksi lahjoittamista summista, ja vihdoin lokakuussa 
lähes parikymmentä kertakaikkista sekä kahdeksan vuosittaisin 
erin maksettavaa lahjoitusta, kaikki Seuran vapaaseen käyttöön. 
Samassa kokouksessa päätettiin pyytää Kymin Oy:ltä alennetusta 
hinnasta paperia teosten painattamiseen (asiaa hoitamaan valit-
tiin herrat K. R. Melander, V. Voionmaa ja U. L. Lehtonen), 
mihin pyyntöön tulikin myönteinen vastaus (30/9 1918). Joulu-
kuun kokouksen pöytäkirjassa on jälleen seitsemän lahjoitusta 
ja seuraavan vuoden (1918) syyskuussa 12 lahjoitusta. 

Monet edelläkerrotuista vapaasti käytettävistä lahjoituksista 
olivat huomattavan suuria, aina 10,000 markkaan asti, toiset 
pieniä; kaikki osoittivat kansassa vallitsevaa aulista harrastusta 
Seuran pyrintöjä kohtaan. Huhtikuussa 1918 päätettiin niille 
henkilöille, jotka olivat lahjoittaneet vähintään 100 mk, mutta 
alle 300 mk:n, myöntää johtokunnan harkinnastå riippuen oikeus 
tulla Seuran vakinaisiksi jäseniksi, jos he sitä varten halusivat 
suorittaa summan, joka aikaisemman lahjoituksen kanssa teki 
yhteensä 300 mk. Monet sen tekivätkin, kuten näkyy edempänä 
olevasta jäsenluettelosta, lahjoittajain luetteloon verrattuna. Jo 
aikaisemmin, jouluk. 1917, oli suuri joukko lahjoittajia valittu 
Seuran vakinaisiksi kannattajajäseniksi. 

Syysk. 30 p:nä 1918 luettiin Seuran kokouksessa kirjelmä, jossa 
valvontaa varten ilmoitettiin Seuralle jo aikaisemmin lahjoituk- 
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sen tehneen vuorineuvos Seth Sohlberg vainajan testamentissaan 
muistaneen Seuraa melkoisella lahjoituksella. Vainaja oli näet 
määrännyt Seuran käytettäviksi viime vuosisadan Suomen histo-
rian tutkimista varten 100,000 mk sekä senlisäksi kuolinpesän 
selvityksestä riippuvan osuuden, jota ei siis vielä voitu tarkal-
leen laskea. V:n 1919 vuosikertomuksessa voitiin mainita, että 
Sohlbergin testamenttilahjoituksesta oli jo tullut 156,675 mk ja 
että oli toiveita niiden karttumisesta edelleen. Jo vuosikerto-
muksessa 1918 arveltiin saatettavan pitää varmana, »että Seura 
kohdakkoin, kun kaikki saadut lahjoitukset ja lahjasitoumukset 
otetaan huomioon ja suoritetaan, voinee mielihyvällä laskea va-
rainsa nousevan noin 800,000 mk:aan». Näin pitkälle ei tosin 
päästy, muta joka tapauksessa Seuran työ olisi ollut varsin 
vankalla taloudellisella pohjalla, jollei yleistä rahanarvon romah-
dusta olisi ennen pitkää tapahtunut. 

Lahjoituksia on edelleenkin saatu, vaikka ei tietysti siinä 
suuressa laajuudessa kuin äskenkerrotut. Helmik. 24 p:nä 1919 
merkittiin pöytäkirjaan kolme pienempää lahjoitusta. Huhtik. 28 
p:nä saatiin sitten vastaanottaa edellä (sivv. 160-161) kerrotut 
suuret palkintorahastot, 20,000 ja 10,000 mk, jotka tod. valtio-
neuvos Aug. Ramsay lapsineen oli lahjoittanut Seuran jäsen-
vainajan, rouva Jully Ramsayn, synt. Ekström, muistoksi. Saa-
tiinpa samassa kokouksessa toinenkin lahjoitus. Seuran monivuo-
tinen jäsen, toht. K. R. Melander lahjoitti 4,000 mk sen 1,000 
mk:n lisäksi, minkä hän aikaisemmin oli antanut, sekä määräsi, 
että tämä 5,000 mk:n summa oli säilytettävä erityisellä rahastona, 
jonka korot oli vuosittain lisättävä pääomaan, kunnes se olisi 
20,000 mk, minkä jälkeen rahaston korot oli käytettävä historial-
listen tutkimusten edistämiseksi, jotka etupäässä koskevat 
taloudellisten olojemme kehitystä ja vielä 
itsenäisyyttä vailla olevain suomensukuis-
t en k a n s a i n historian valaisemista. 

Syyskuun kokouksessa 1923 voitiin jälleen merkitä pöytäkir-
jaan suuri lahjoitus. Kauppaneuvoksetar Maria Lallukka oli näet 
testamentissaan määrännyt, että hänen jälkeenjääneestä omaisuu-
destaan oli toinen puoli jaettava kahteenkymmeneen yhtäsuureen 

18 
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osaan ja että näitä osia oli kolme tuleva Hist. Seuralle; siten 
syntyvästä rahastosta on korot annettava kirjailija Jalmari 
Finnen vapaasti käytettäviksi hänen historiallisten 
t ö i t t e n s ä jatkamiseksi, jonkalaatuiseen tarkoitukseen korot 
on käytettävä myös herra Finnen kuoltua. Pesänselvitykseu 
tapahduttua voitiin tammikuun kokouksessa 1925 ilmoittaa, että 
testamenttivarat olivat saapuneet ja että niitä oli kaikkiaan 
360,000 mk. Samana päivänä Seura teki päätöksen tavasta, jolla 
näin syntynyt rahasto oli hoidettava. 

Lahjoituksiin liittyvät läheisesti ne a v u s t u k se t m u i-
den hallussa olevista rahastoista, joita seura 
eri aikoina on saanut ja jotka. nekin ovat huomattavasti edistä-
neet Seuran tarkoitusten toteutumista. Sellaisia avustuksia ovat: 
Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran aikoinaan saamasta C o I l a-
n i n r a h a s t o s t a annetut avustukset Sprengtportenin viralli-
sen kirjeenvaihdon ja samoin Buxhaewdenin virallisen kirjeen-
vaihdon. julkaisemiseksi (vrt. edellä sivv. 86-88). Vapaasti käy-
tettäväkseen Seura sai helmikuussa 1917 kauppaneuvos O t t o 
A. Malmin  r a h a s t on hoitokunnalta 20,000 mk, mikä 
avustus sisältyy edellälueteltuihin monilukuisiin lahjoituksiin. 
Biografisen Nimikirjan julkaisemista varten myönsi K o r d e-
1 i n i n säät i ö Seuralle 40,000 mk, kuten edellä (siv. 110) 
on kerrottu; Malmin rahastolle aikaisemmin samaa tarkoitusta 
varten jätetty anomus ei johtanut tulokseen. Lopuksi hnomau-
tettakoon siitä avustuksesta, jonka Seura pyysi ja sai y 1 i-
opiston konsistorilta jatkaakseen Turun vanhan 
yliopiston konsistorin pöytäkirjain painatusta (vrt. edellä 
siv. 87) ja joka vuositilin mukaan 1899 teki 3,730 mk. 

Valtiomahtien määrättävistä varoista on Seura myös vähitel-
len alkanut saada apurahoja, kuten edellä jo on useita kertoja 
ollut aihetta mainita. 

Seuran kokouksessa huhtik. 11 p:nä 1882 ilmoitti Yrjö Koski-
nen erään asian yhteydessä, että pankkivaltuusmiehet olivat ehdot-
taneet m.m. Historialliselle Seuralle vuotuista apurahaa L ä n g-
m a r i n r a h a s t o s t a, ja valtiosäätyjen siihen myönnyttyä 
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Seura sai nostaa vuoden lopulla 1,500 mk, mikä summa oli Seu-
ralle tuleva vuosittain kolmen vuoden aikana. V. 1885 valtio-
säädyt korottivat apurahaa, myöntäen 2,000 mk vuodessa kolmeksi 
vuodeksi. Kun v:n 1887 lopulla jätettiin kertomus varojen käy-
töstä pankkivaituusmiehille, pyydettiin jatkuvaa apurahaa (kok. 
17/12 1887). Mutta määrärahaa ei Seura eivätkä muutkaan isän-
maalliset yhdistykset saaneet (vuosikert. 1888) kohni`uotiskau-
deksi, joka alkoi v:sta 1888. Sensijaan valtiopäivät 1891 myönsi-
vät Längmanin rahastosta 8,000 mk Seuran yleisiin tarpeisiin 
ja 8,000 mk historiallisten asiakirjain julkaisemiseksi 1700-luvun 
lopulta ja 1800-luvun alulta (vuosikert. 1891); nämä olivat kerta-
kaikkisia avustuksia. Samoin säädyt 1894 antoivat samanlaisena 
avustuksena 4,000 mk (vuosik. ja vuositili 1894). V. 1897 myön-
nettiin jälleen 4,000 mk (kok. 15/5 1897), jotka annettiin 1500-

ja 1600-lukuja koskevan taloudellis-tilastollisen julkaisusarjan 
aikaansaamiseksi. Jälleen saatiin 4,000 mk v. 1900 tieteellisten 
ja sivistyksellisten tarkoitusten edistämiseksi (vuosikert. 1900). 

V. 1904 pyydettiin 6,000 mk:n vuotuinen apuraha kolmivuotis-

kauden ajaksi (29/11 1904), mutta saatiin vain 5,000 mk (vuosi-
kert. 1905) kertakaikkiaan; samoin 5,000 mk v. 1908 ja 4,000 

mk v. 1910. Kun v. 1912 pyydettiin 5,000 mk (9/12), saatiin 

(v. 1913) 4,000 mk. V:n 1917 alussa pyydettiin 6,000 mk etu-
päässä hopeaveroluettelojen julkaisemista varten (29/1 1917) ja 

saatiin 4,000 mk. Tammik. 20 p:nä 1920 päätettiin jälleen anoa 
näistä varoista apurahaa, ja lokakuussa ilmoitettiin, että oli saatu 

3,000 mk etupäässä hopeaveroluettelojen ja vanhempien maa-
ja verokirjojen julkaisemista varten. Viimemainittua tarkoitusta 
varten päätettiin jouluk. 1922 jälleen pyytää 3,000 mk, ja hel-

mik. 1924 ilmoitettiin, että varat oli myönnetty (vrt. myös 

edellä siv. 97). 
Kesti kauan, ennenkuin Seura kääntyi hallituksen puoleen 

v a I t i o a p u a pyytämään, senjälkeen kuin Seuran perustajat 
olivat saaneet niin huonon kokemuksen tällaisten anomusten 
menestymisestä. i4laaiisk. 1889 oltiin aikeissa senaatilta anon 

apuvaroja hopeaveroluetteloiden julkaisemiseen, mutta aikeesta 
luovuttiin, kun havaittiin, että avustus ei ollut ehdottoman tar- 
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peellinen (kok. 30/3 1889). Edellä (siv. 41) on kerrottu, että 
Seura yhdessä eräiden muiden seurojen kanssa sai apurahan suo-
rittaakseen Suomal. Kirj. Seuran talosta vuokraamansa huoneis-
ton vuokran (vrt. vuosikert. 1895 ja kok. pöytäk. 13/12 1895). Sa-
moin on jo kerrottu (vrt. edellä siv. 111) niistä varoista, joita 
senaatti Seuralle antoi toht. Rauhalan senaatin historiaa ja prof. 
Bergholmin elämäkertateosta varten. 

V. 1914 saatiin oikeastaan ensimäinen varsinainen valtioapu 
Seuran töitä varten, 1,000 mk maakirjain painattamiseen (vrt. 
pöytäk. 20/12 1915). Seuraavana vuonna (29/11) päätettiin pyy-
tää kirkollisasiain toimituskunnalta 1,000 mk:n suuruista apu-
rahaa useampien stipendiaattien lähettämiseksi huonosti hoidettu-
jen arkistojen tutkimista varten, mutta ilman tulosta. Historialli-
sen bibliografian hyväksi saaduista varoista — ensimäinen apu-
raha, 800 mk, annettiin kantaluettelon alustavia töitä varten --
on edellä (siv. 124) kerrottu. 

V. 1917 vihdoin, toukok. 21 p:nä — samoihin aikoihin, jolloin 
suuri rahainkeräys toimitettiin — päätettiin ryhtyä toimenpitei- 
siin pysyvän valtionavun saamiseksi. Siitä kerrotaan pöytä-
kirjassa: 

»Sen johdosta että Suomen Historiallinen Seura, päinvastoin 
kuin kaikkein useimmat muut Suomen yleiset tieteelliset seu-
rat, ei ole saanut koko olemassaolonsa aikana maan hallituk-
selta milloinkaan muuta kannatusta toiminnalleen kuin vain 
satunnaisia ja pieniä rahaeriä jonkun kerran kulloinkin erikseen 
määrätyitä tehtäviä varten, ja koska Seura toiminta-alansa 
laajuuden ja tärkeyden takia kuitenkin arveli olevansa oikeu-
tettu entistä paljon runsaamman ja säännöllisemmän avustuk-
sen saantiin yleisistä varoista, valtuutettiin Seuran esimies yh-
dessä Seuran sihteerin kanssa kääntymään Suomen Senaatin 
puoleen anomuksella, että Senaatti nyt kuluvana vuonna suvait-
sisi suoda Suomen Historialliselle Seuralle 5,000 mk:n apura-
han niiden laajaperäisten tutkimustöitten suorittamiseksi, jotka 
vallitseva aika ja yhä syvemmälle tunkeutuva tieteellinen tut-
kimus on asettanut tämän Suomen historiantutkimuksen ai-
noan keskusseuran huolehdittaviksi.+ 
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Jo ennen kirjelmän jättämistä senaatti olikin ottanut tämän 
summan valtion menoarvioon (kok. 12/10 1917), ja tammik. 28 
p:nä 1918 voitiin ilmoittaa, että sensuuruinen valtioapu v:lta 1917 
oli myönnetty ja jo maksettukin. Tässä viimemainitussa kokouk-
sessa — joka, kuten huomaamme, pidettiin juuri kapinan puhje-
tessa — hyväksyttiin pitkähkö kirjelmä, jossa seikkaperäisesti 
esitettiin Seuran tehtävät ja jonka esimies ja sihteeri, asian kii-
reellisyyden tähden neuvoteltuaan vain muutamien johtokunnan 
jäsenten kanssa, jo olivat lähettäneet senaatille. Kirjelmässä 
pyydettiin senaattia myöntämään Seuralle »kuluvan ynnä ehkä 
lähinnä seuraavien vuosien ajaksi vakinaisena valtioapuna määrä-
raha, jonka suuruus ei olisi Seuralle v. 1917 suotua valtioapua 
pienempi.» Vuosikokoukseen 1918 mennessä ei anomusta vielä 
ollut ratkaistu, mutta v:lta 1918 saatiin kaikkiaan 7,000 mk 
(vrt. tilit 9/11 1919). I3elmik. 1919 jätettiin anomus, että v:lta 
1919 myönnettäisiin vähintään 10,000 mk, ja saatiin 8,000 mk 
(tilit 9/11 1920). Lokakuussa 1920 ilmoitettiin Tieteelliseltä kes-
kuslautakunnalta tulleen tiedon, että mahdollisen ylimääräisen 
valtioavun saamiseksi kuluvalta vuodelta oli lautakunnalle jätet-
tävä selvitys Seuran rahallisesta asemasta ja etenkin siitä, syn-
tyisikö vajausta tieteellisten painatustöiden takia, ja oli selvitys 
jo annettu. Seuraavana vuonna pidetyssä vuosikokouksessa esi-
tetty tilikertomus osoittaa, että kuluneena tilivuonna oli saatu 
valtioapua 19,250 ja ylimääräistä valtioapua 18,550 mk. Seuralle 
on sittemmin säännöllisesti myönnetty vuotuinen valtioapu, vii-
meiseltä vuodelta 40,000 mk, minkä lisäksi erinäisiin erikois-
tarkoituksiin, kuten edellisistä luvuista on selvennyt, on saatu 
ylimääräisiä apurahoja. Ilman valtion avustusta ei Seura viime 
vuosien tukalissa rahaoloissa olisikaan saattanut tehtäviänsä edes 
lähimailleen täyttää. 

M u i t a tuloja kuin edelläkerrotut lahjoitukset ja avus-
tukset sekä niiden tuottamat korot, on Seuralla ollut m y y-
d y i s t ä julkaisuista — aluksi vuosittain noin 100 å.• 200 
mk, v. 1917 880 mk ja nykyisin 2,000 mk:n vaiheilla —, ja viime 
vuosina vuosijäsenten jäsenmaksuja, mutta niiden osuus 
Seuran tuloarviossa on yleensä ollut verraten vähämerkityksellinen. 
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ll e n o i s t a ovat tietysti huomattavimmat olleet painatus-
kustannukset, sekä lisäksi apurahat, palkinnot y.m.s., joihin 
kuitenkin useimmiten on voitu käyttää erikoisrahastojen varoja. 
Sitäpaitsi on vähäisiä määriä vähitellen mennyt vuotuisiin palk-
koihin ja palkkioihin eräistä erikoistehtävistä, käännöspalkkioihin, 
lähetys- ja ilmoitusmaksuihin y.m. »juokseviin menoihin». 

Seuran rahavarain yleisen kehityksen selvittämiseksi luomme 
lyhyen katsauksen t i l i a s e m a a n erinäisinä vuosina ynnä 
eräisiin siinä tapahtuneita muutoksia aiheuttaneisiin olosuhteihin. 

Ensimäisessä vuosikokouksessa, marrask. 9 p:nä 1875, rahas-
tonhoitajan toht. K. A. Bomanssonin antaman kassaselostuksen 
mukaan tuloja oli ollut 185 ink 8 p., joka summa oli kertynyt 
jäsenten lahjoituksista. Menoja taas oli ollut etupäässä vain 
kutsukirjeiden ja sääntöjen painatuksesta. Säästö oli 84 mk. 
Seuraavassa vuosikokouksessa (1876) rahastonhoitajan Yrjö Kos-
kisen antaman tilinteon mukaan olivat varat kasvaneet lahjoitus-
ten kautta niin, että vastattavaa oli 2,084 mk. Sitten varat 
hupenivat painatusten vuoksi, niin että tilinpäätöksen mukaan 
v:lta 1877 yleisessä rahastossa ei ollut täyttä 1,700 markkaa. 
Tilinpäätöksessä esiintyivät näet »yleinen rahasto» ja » .yrämöi-
sen palkintorahasto» erikseen. Mutta v. 1879 kohosivat yleisen 
rahaston varat jo yli 10,000 mk:n, kun seura sai vastaanottaa 
edellämainitun suuren lahjoituksen. Samasta vuodesta alkaen 
esiintyy menojen joukossa vahtimestarin palkkio. 

Seuraavina vuosina eivät varat suuresti kohonneet; mikä 
voitettiin korkoina, meni painatuskustannuksiin. Kun kuitenkin 
saatiin eräitä avustuksia ja pieniä lahjoituksia, kartuttivat ne 
jonkunverran varoja. Tulot eivät siitä huolimatta riittäneet 
menoihin; vuoden 1885 alussa oli senjohdosta kassassa vajausta 
lähes 90 mk, ja myöhemmin se vielä suureni (kok. 21/2 1885; 
vrt. vuosikert. 1885). Varojen puutteessa täytyi kameraalisten 
asiakirjain painatus siirtää toistaiseksi (kok. 18/2 1886). V. 1886 
teki.  yleinen rahasto vähän yli 16,000 mk, .yrämöisen rahasto 
vähän yli 1,000 mk. Vähäisiä summia alkoi esiintyä tulopuolella 
myydyistä teoksista, menopuolella sihteerin palkka 250 mk vuo- 
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dessa, joka myöhemmin — kuten ennen on mainittu — jonkun 
verran kohosi. V. 1891 lisääntyivät varat melkoisesti Längmanin 
rahastosta saadun tuntuvan avustuksen vuoksi. Yleinen rahasto-
kin teki silloin yli 19,000 mk, ja Seuran varat, erikoisrahastot 
mukaan luettuina, yli 29,000 mk. Wikströmin kirjakaupan 
konkurssissa Seura kärsi vahinkoa, mutta summat eivät liene 
olleet suuret, ja jotakin saatiin takaisinkin (tili 1894). Seu-
ran otettua huolekseen Rabben haudan hoidon vasta 1893 alkaen 
suoritettiin siitä vähäinen vuosittainen maksu. 

Vaikka Seura 1890-luvun puolivälissä sai käytettäväkseen 
sille määrätyt Furuhjelmin rahaston korot ja sitäpaitsi huomatta-
vaa avustusta Längmanin varoista, veivät painatukset niin pal-
jon varoja, että v:n 1896 tilin mukaan tulot olivat menoja pie-
nemmät, tehden edelliset 2,425 mk, jälkimäiset n. 3,950 mk. 
Yleisrahasto oli n. 12,000 mk, rahasto asiakirjain julkaisemista 
varten n. 7,600, Äyrämöisen rahasto 1,638 ja Käkisalmen histo-
rian rahasto 521 mk. Muutto Tieteellisten seurojen taloon 1900 
vaati menoja 24 mk 90 p. 

Melkoisen vahingon tuotti Seuralle 1900-luvun alussa Maan-
viljelyspankin vararikko, kun suuri osa varoja oli tähän pankkiin 
sijoitettu. Myös Hypoteekkiyhdistyksen obligatsionien myynti 
nimellis-arvoon v. 1903 tuotti tappiota 141 mk. Samaan aikaan 
yleinen rahasto oli vähän yli 20,900 mk. Nimellisesti yleinen 
rahasto, siihen luettuna myös Rabben rahasto, teki 1908 lähes 
36,600 mk, mutta todellisuudessa, epävarma saatava pois-
luettuna, 27,058 mk. Äyrämöisen. palkintoråhasto oli s.v. 833 
mk, rahasto asiakirjain julkaisemista varten 8,147 mk. V. 1909 
senaatti jätti Seuran hoitoon 10,000 mk senaatin historian ja 
virkamiehiä koskevan elämäkerrallisen teoksen julkaisemista var-
ten. Menoina esiintyi 1909 300 mk:n palkkio arkiston sisällys-
luettelon valmistuksesta, v. 1910 puhtaaksikirjoituksesta ja kor-
rehtuurin luvusta 280 mk ja v. 1912 korreht. luvusta 64 sekä 
palkkiota 300 mk j.n.e. Vasta 1911 alkaen oli Seuralla ilmoitus 
Historiallisessa Aikakauskirjassa, josta vuotuinen maksu oli 100 
mk, siitä vähitellen kohoten. Kuten on kerrottu, tuli myöhem-
min samantapaisia uusia menoja. V. 1912 menot etenkin painatus-
töistä olivat siksi suuret, että varat vähentyivät 3,260 mk:lla. 
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Kun Käkisalmen historian rahasto luovutettiin 1901 ja 3yrä-
möisen rahasto 1915, oli viimemainittuna vuonna Seuran omia 
rahastoja vain yleinen ynnä Rabben rahasto, joka teki nimellisesti 
37,810 mk, mutta todellisuudessa 8,649 markkaa vähemmän, 
koska oli epävarmaa saatavaa, ja rahasto asiakirjain julkaise-
mista varten 8,926 mk. Seuran hallussa oleva senaatin historian 
rahasto oli 6,516 mk. 

Marrask. 29 p:nä 1915 pidetyssä kokouksessa päätettiin, että 
kun sodanaikainen pääoma- ja kuponkivero oli tuottanut tuloihin 
vähennystä, oli muitten tieteellisten seurain kanssa ryhdyttävä 
toimiin veroerien takaisinsaamiseksi. Samassa kokouksessa päii-
tettiin, että työvuotta varten oli laadittava säännöllinen tulo- ja 
menoarvio. Ehdotus hyväksyttiin jouluk. 20 p:nä 1915, ja arvio 
on yleensä laadittu kalenterivuoden alussa. 

Ensimäisen tulo- ja menoarvion mukaan, v:lta 1915-16, tulot 
olivat 3,622 mk, menot 2,645, joten säästön piti olla 977  mk. 
Tähän ei kuitenkaan sisältynyt Ad. Neoviuksen kuolinpesän puo-
lesta hoidettava kirjapainolasku 624 mk, kun ei ollut vielä sel-
vyyttä, tulisiko se Seuran maksettavaksi. Sittemmin tämäkin 
erä joutui Seuran suoritettavaksi. Todelliset tulot olivat tili-
vuodelta 1915-1916 4,383 mk, menot 3,537 mk. 

V:sta 1917 alkaen, jolloin saatiin loppuerä Maanviljelyspankin 
konkurssista, jätettiin tileihin merkitsemättä epävarma saatava, 
joka teki yli 8,000 mk. Siitä huolimatta Seuran vanhat raha-
varat olivat sikäli kasvaneet, että yleinen ja Rabben rahasto, 
siihen luettuna myös vuoden kuluessa saadut Längmänin varat, 
teki 44,643 mk. Rahasto asiakirjain julkaisemista varten oli 
9,201 mk. Senaatin historian varoista ei enää vasta 1917 alkaen 
pidetty erityistä tiliä. Käsikirjoituksen valmistuttua syksyllä 
1917 oli varoja jäljellä 500 mk. 

Se muutos, mikä muuten tapahtui Seuran yleisessä rahallisessa 
asemassa v. 1917, on tarkemmin kuvattuna jo 2:sessa luvussa 
(sivv. 51-53). Tänä ja seuraavina vuosina syntyneet uudet eri-
koisrahastot ja Seuran uusien sääntöjen määräykset rahavaraih 
hoidosta tietysti muuttivat vuosikokouksissa esitetyt raha-asiain 
tilan selvitykset entisestään kokonaan toisen näköisiksi; tulo- ja 
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menoarvioita taas ei viime vuosina ole pöytäkirjoihin painettu, 
eikä niiden esittäminen tässäkään ole tarpeen, koska vuotuiset 
loppuselvitykset antavat luotettavamman kuvan todellisista raha-
oloista. 

Lokakuun viimeisenä päivänä - jolloin Seuran tilivuosi päät-
tyy - olivat v. 1918 yleisen rahaston varat Smk 51,644: 03, 
asiakirjojen julkaisemisrahaston 9,521: 82, senaatin rahaston 
592: 64 ja keräysrahaston 288,609: 14, joista 219,661: 64 Seuran 
vapaasti käytettävissä. Seuran hallussa silloin olevien varain 

. loppusumma oli siis Smk 350,367: 63. 
V. 1919 osoitti tiliasema seuraavaa: yleisen rahaston omat 

varat 52,537: 85 ja keräysvarat 249,601: 64 eli yleinen rahasto 
yhteensä 302,139: 49; asiakirjain julkaisemisrahasto 9,926: 47; 
senaatin historian rahasto 613: 34; Sohlbergin rahasto 158,168: 04; 
Jully Ramsayn rahastot 30,750: -; K. R. Melanderin rahasto 
5,212: 50; E. Aaltosen lahjoitus 8,690: -; E. Hårdhin palkinto-
rahasto 21,875: -; N. Tirkkosen rahasto 15,987: 50; A. K. Attilan 
10,775: -; Santaholman lahjoitus 10,500: -; Fredrik Lehtisen 
rahasto 5,387: 50; R. v. Frenckellin lahjoitus 2,155: -; K. A. 
Rönnholmin 1,077: 50 ja H. Ignatiuksen 538: 75. Raha-varat 
kaikki yhteensä 583, 796: 09. Puhtaita menoja oli kuluneena 
vuonna ollut 17,558: 71. 

Tilivuoden 1920 löpussa oli yleisen rahaston omia ja keräys-
varoja yhteensä 314,565: 90 ja erikoisrahastoja (samat edelleen 
kuin ennenkin) yhteensä 296,030: 22. Puhtaita menoja oli 
ollut 43,895: 30, pääomanlisäystä 16,497: -. Seuraavana vuonna 
oli tulopuolella myydyistä kirjoista 1,992: 53, valtioapua 19,250: -
ylim. valtioapua 18,550: -, Furuhjelmin rahastosta 2,000: -, vuosi-
ja keräysmaksuja 6,200: - sekä korkoja 37,980: 13; ja menopuo-
lella: palkkoja 4,300: -, kirjapainolaskuja 52,861:51, palkintoja ja 
avustuksia 9,550: -, kannatusapua 10,000: -, sekalaista 2,302: ;i5 
sekä W. Söderströmin osakkeihin 2,005: - eli yhteensä 79,013: 86. 
Säästö vuodeksi 1921-1922 oli siis 617,554: 92, siitä erikois-
rahastoissa 243,9.13: 58. Tuloja vv. 1921-22 oli ollut 83,148: 51 

sekä menoja 56,869: 05. Säästö seuraavaksi vuodeksi 643,834: 38; 
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yleisen rahaston varat olivat lisääntyneet n. 16,000: — ja erikois-
rahastojen varat 10,000: —. 

Lopettaessaan tilivuottaan 1923-1924 — viimeistä, jonka 
tulos tätä kirjoitettaessa on käytettävissä — Seuralla oli varoja 
yhteensä 700,441: 96, joista yleisessä rahastossa 423,940: 61 (kas-
vanut vuoden kuluessa n. 17,500 mk:lla) ja erikoisrahastoissa 
276,501: 35 (kasvanut vuoden kuluessa n. 7,500 mk:lla); sen-
jälkeen (v. 1925) tullut lisäys erikoisrahastoihin, Maria Lallukan 
lahjoitusrahasto, nostaa siis Seuran varat toiselle miljoonalle. 
Äsken sanottuna vuonna oli tuloja 145,609: 91 ja menoja 
120,090: 30. Tuloista olivat huomattavimmat valtioapu 40,000 
mk, Kordelinin säätiöltä Biogr. Nimikirjaa varten 40,000 mk, 
valtiolta Vatikaanin asiakirjain kopioimiseen 9,800 mk, Läng-
lnanin varoja 3,000 mk ja korkotuloja 47,505: 97. Menoista olivat 
mainittavimmat: palkat 5,250: —, apurahat 16,400: —, Tieto-
sanakirja Oy:lle Nimikirjaa varten 40,000: —, sekä kirjapaino- ja 
toimitusmenot 55,128: 50. 

T a 1l e t et t u i n a olivat Seuran varat Pohjoismaiden Osake-
pankkiin v:sta 1875, mutta v. 1879 niitä alettiin sijoittaa obli-
gatsioneihin; oli näet hankittu Hypoteekkiyhdistyksen ja lahjoi-
tusmaaobligatsioneja. V:sta 1883 varoja sijoitettiin myös Helsin-
gin kaupungin obligatsioneihin. Sekä viimemainittuja että Hypo-
teekkiyhdistyksen obligatsioneja Seuralla oli vielä 1890-luvulla. 
Tietysti sen ohessa käytettiin pankkien talletustilejä ja juoksevaa 
tiliä. 

Rahavarainhoitaja oikeutettiin marrask. 30 p:nä 1897 vuok-
raamaan jossakin pankkiholvissa talletuspaikka arvopaperien säi-
lyttämistä varten. Kun tilintarkastuksessa 1900 oli havaittu, 
että talletus- ja juoksevalla tilillä oli tarpeettoman paljon varoja, 
annettiin jouluk. 4 p:nä rahainhoitajalle toimeksi ostaa varmoja 
obligatsioneja n. 10,000 mk:lla. 

Tilintarkastajat ilmoittivat kokouksessa jouluk. 16 p:nä 1901 
havainneensa, että Seuran varoja oli n. 17,000 mk talletettuina 
Maanviljelys- ja teollisuuspankkiin, minkä vuoksi Seura tulisi var-
maan kärsimään suuria tappioita. Päätettiin senvuoksi vaatia 
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selitystä ent. rahavarainhoitajalta, miksi varat oli mainittuun 
pankkiin siirretty toisesta pankista. Hänen sen annettuaan (kok. 
28/1 1902) Seura päätti maalisk. 4 p:nä 1902, katsoen että selityk-
sessä esitettyjä näkökohtia ei voitu kaikin puolin hyväksyä, 
lykätä asian ratkaisun, kunnes selviäisi, kuinka suuriksi Seuran 
tappiot nousisivat. Ratkaistavaksi nousi myös kysymys, miten 
tappiot olivat jaettavat eri rahastojen kesken (vuosikert. 1902). 
Tämäkin jätettiin siksi, kuin tarkempi selvyys tappioista oli saatu 
(9/12 1902). Mutta kesti —niinkuin näimme — aina v:teen 1917, 
ennenkuin lopputilitys suoritettiin, ja silloin jo Seuran taloudelli-
nen asema oli aivan toinen kuin aikaisemmin, eikä mainittu kysy-
mys enää esille noussut. 

Saatavain valvonta Maanviljelyspankin konkurssissa uskottiin 
rahavaraihhoitajalle toht. Melanderille (kok. 28/1 1902). Pääomaa 
korkoineen saatiin 1902 takaisin 1,831 mk. ja v. 1903 2,507 mk. 
Viimemainitun vuoden lopulla saatava teki 14,207 mk, v. 1904 
saatiin varoja takaisin 1,671 mk, v. 1905 oli epävarmaksi saata-
vaksi merkitty 11,198 mk. V:n 1906 tileihin oli taas merkitty 
takaisinsaatuja varoja 835 mk, v:n 1907 835 mk. Vuosina 1908 
—09 ei tileissä esiintynyt takaisinsaatuja varoja; saatava, joka 
v. 1908 teki 9,527 mk, pysytettiin toistaiseksi tileissä epävar-
mana saatavana. V. 1910 on jälleen takaisinsaatuja varoja 585 
mk. Seuraavasta vuodesta oli epävarmana saatavana 8,942 mk. 
Kun v. 1914 saatiin takaisin 292 mk, teki epävarma saatava 
8,649 mk. Lopputilityksessä 1917 saatiin vielä 192 mk. 

Rahavarainhoitajan esityksestä päätettiin jouluk. 16 p:nä 1901 
siirtää juoksevalla tilillä olevat varat säästökassatilille Kansallis-
Osake-Pankkiin. Hänen tiedustettuaan, olivatko Ilypoteekki-
yhdistyksen irtisanotut 4 1/2  %:n obligatsionit vaihdettavat 4 %:n 
obligatsioneihin, katsottiin, että niin ei tehtäisi, koska talletus-
korkokin oli 4 1/2  %, ja vastedes toivottiin voitavan varat 
sijoittaa edullisempiin arvopapereihin (15/9 1902). Sanotut 
obligatsionit sitten myytiin nimellisarvosta, jolloin Seura 
kärsi edelläkerrotun tappion. Saamansa valtuuden perusteella 
rahavarainhoitaja keväällä 1903 osti 3,000 mk:n nimellisarvosta 
Turun kaupungin obligatsioneja (1/4 1903), ja tilivuoden lopulla 
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näihin obligatsioneihin oli sijoitettuina 15,300 mk. Arvopaperei-
hin sijoittamattomat varat siirrettiin Helsingin Suomalaiseen 
säästöpankkiin (26/10 1904), mutta seuraavina aikoina käytettiin 

myös Kansallis-Osake-Pankin säästökassa- ja juoksevaa tiliä 
näitä varoja varten. Rahavarainhoitajan ehdotuksesta päätettiin 
jälleen marrask. 4 p:nä 1907 sijoittaa n. 12,000 mk Suomen val-
tion obligatsioneihin, v. 1909 ostettiin Tampereen pellavatehtaan 
obligatsioneja n. 8,000 markalla. Myöhemmin on vielä ostettu 
eri laatua obligatsioneja ja eräitä osakkeitakin. Keräysvaroista 
on osa ollut säilytettynä pankeissa Helsingin ulkopuolella. 

V. 1915 (25/1) päätettiin rahavarainhoitajan ehdotuksesta•, 
että pankin holvilokero, missä Seuran arvopaperit säilytettiin, oli 
varustettava kahdella lukolla; toinen avain oli rahastonhoitajalla, 
toinen esimiehellä. Jotta ei tarvitsisi lokeroa usein avata, sai 
rahastonhoitaja pitää konttokurantti- ja juoksevalla tilillä varoja 
aina 3,000 mk:aan. 

Keväällä 1916 esimies ja rahavarainhoitaja valtuutettiin yh-
dessä siirtämään arvopaperit toiseen säilytyspaikkaan, jos harkit-
sivat sen tarpeelliseksi; sellaista tarvetta ei kuitenkaan ilmennyt. 
Jouluk. 17 p:nä 1917 Seura, uusien sääntöjensä johdosta, päätti, 
että Kansallis-Osake-Pankissa olevan tresoorifakin toinen avain, 
jota siihenasti oli pitänyt hallussaan Seuran esimies, vastedes 
oli taloudellisen neuvottelijan säilytettävä. Jo ennen (vrt. siv. 
56) on kerrottu siitä huomattavasta muutoksesta, mitä raha-
varain hoidossa tapahtui, kun Seura vuosikokouksessaan 1923 
valtuutti puheenjohtajan ja taloudellisen neuvottelijan tekemään 
Kansailis-Osake-Pankin kanssa sen sopimuksen teknillisten ja 
tilinpidollisten toimien siirtämisestä" sanotulle pankille, josta jo 
edellisessä kokouksessa oli tehty päätös. Siten rahavarainhoito-
toimet suuresti vksinkertaistuivat. 



8. Seuran arkisto ja kirjasto sekä 
julkaisuvarasto. 

Vuosien kuluessa on Historiallinen Seura lahjoitusten kautta 
tai ostamalla taikka muulla tavoin hankkinut itselleen a r k i s--
t o n, joka sisältää yhtä ja toista kotimaan historian tutkijalle. 
arvokasta.. Sitäpaitsi Seuran arkistoon tietysti kuuluvat ne asia-
kirjat — pöytäkirjat, tulleet kirjeet, kirjekonseptit, hakemus-
paperit y.m.s. —, joita on syntynyt Seuran omasta toiminnasta; 
erityisesti on tähän ryhmään kuuluvista mainittava johtokun-
nan pöytäkirjat, koska niitä ei ole painettu kuten Seuran kokous-
ten pöytäkirjat. Seuran arkistosta on tämän 50-vuotiskertomuk-
sen kirjoittamiseen saatu runsaasti ainesta, ja sille, joka tahtoo 
erikoiskysymyksiin Seuran toiminnassa tarkemmin, yksityis-
kohtaisemmin perehtyä, tarjoaa arkisto vielä paljon lisätietoja. 

Pohjan arkistolleen Seura sai jo syksyllä 1875 niistä Historialli 
sen Osakunnan käsikirjoituskokoelmista, jotka Suomal. Kirjall. 
Seura pyynnöstä sille luovutti (pöytäk. 13/10 1875; vrt. Hist. Osak., 
siv. 57). Senjälkeen monet yksityiset tutkijat, ehkä eniten Seu-
ran omat jäsenet lähettelivät tai kokouksissa esittivät — usein 
Hist. Arkistoon painettaviksi — ja sitten Seuralle lahjoittivat 
joko alkuperäisiä asiakirjoja tai varsinkin jäljennöksiä, milloin 
erillisiä, milloin kokonaisia ryhmiä; samoin tuli silloin tällöin 
sinettijäljennöksiä ja valokuvia sekä piirroksia, jotka nekin lähinnä 
ovat luettavat arkistoon kuuluviksi. 

Ensimäisen huomattavamman lahjoituksen arkistoonsa Seura 
sai marrask. 14 p:nä 1877, jolloin prof. Elmgren entisen puheen-

johtajan ja vanhimman jäsenen, kamarineuvos Rabben puo-

lesta luovutti Seuralle lahjaksi suuren joukon kirjeitä, joita Rabbe 
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oli saanut sellaisilta merkkihenkilöiltä kuin Lönnrotilta, Arwids-
sonilta, William \ylanderilta, Ilmonilta, grönlantilaiselta Rin-
kiltä y.m. Samoihin aikoihin Rabbe niinikään oli jättänyt toht. 

Ignatiukselle kokoelman käsikirjoituksia, jaettaviksi Tilastollisen 
toimiston ja Seuran kesken, ja helmikuun kokouksessa 1878 

Ignatius niistä luovutti Seuran haltuun suurehkon määrän Suo-
men miesten elämäkertoja ja muita elämäkerrallisia muistiin-
panoja, ilmoittaen niiden olevan sen »yhtiön» perintöä, joka aikoi-
naan oli toimittanut teosta »Finlands Minnesvärda Män»; kuten 

olemme nähneet (vrt. siv. 105), saatettiin näitä käsikirjoituksia 
käyttää Biografisen Nimikirjan hyväksi. 

Syyskuun kokouksessa 1879 — jossa myös, niinkuin jo tiedäm-
me, Rabben testamenttilahjoitus lopullisesti esitettiin -ilmoitet-
tiin Seuralle, että leskirouva Robbe oli Seuran haltuun jättänyt 

lippaan, joka sisälsi erinäisiä hänen miesvainajansa jälkeenjättä-
miä käsikirjoituksia, tietoja hänen suvustaan, omakätisen elämä-
kerran, päiväkirjamuistiinpanoja, aineksia Suomen lääkintälai-
toksen historiaan j.n.e. Keväällä 1915 Rabben arkku päätettiin 
avata, jonka jälkeen esimiehen ja sihteerin oli Seuralle esitettävä 
selonteko sen sisällyksestä; tarkastuksen tuloksena oli, että asia-

kirjat eeivät kuitenkaan olleet suuremmassa määrässä historian 
harrastajan mielenkiintoa herättäviä». 

Samassa syyskuun kokouksessa 1879, jossa äskenmainitut 
lahjoitukset esitettiin, ilmoitettiin uusi suuri lahja, joka oli tullut 
loppukesällä ja joka sekin oli saatu Seuran lahjoittajien joukossa 
jo vanhastaan tunnetulta henkilöltä. Sihteeri F. G. Palmen näet 

ilmoitti, että elokuun alussa oli Seuralle saapunut laaja kokoelma 
»vanhempia käsikirjoituksia, painettuja julistuksia ja kirjoja-
kin», jotka lähettäjän, kenraaliluutnantti Juhana Otto Vladi-

mir Furuhjelmin. — Fr. Cygnaeuksen oppilaana kadettikou-

lussa herätteitä saaneen hartaan isänmaan historian ystävän 
— määräyksestä oli annettava säilytettäväksi joko valtionarkis-
toon, yliopiston kirjastoon tai muuhun Seuran sopivaksi harkitse-
maan paikkaan. Paperit olivat olleet talletettuina Urjalan Honko-

lassa, joka kartano jo 1700-luvun alkupuolelta saakka oli ollut 
Furuhjelm-suvun hallussa. Tämän lähetyksen lisäksi kenraali 
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Furuhjelm oli elokuun lopussa lähettänyt Seuralle sinetillä sulje-
tun käärön, jota ei saanut avata eikä julkaista muuta kuin nou-
dattamalla sitä seuranneessa kirjeessä annettuja määräyksiä, ja 
oli tämäkin käärö säilytettävä samalla tavalla kuin vähäistä aikai-
semmin lähetetty kokoelma. Seura päätti ottaa ne lahjoittajan 
määräämin ehdoin vastaan ja toistaiseksi tallettaa ne yliopiston 
kirjastoon. Mainitun käärön päällykseen merkittiin, että se oli 
avattavissa vain Seuran päätöksestä, ja käärö suljettiin profes-
sorien J. B. Aspelinin ja E. G. Palmenin sinetillä. Kääröön pää-

tettiin panna myös sen mukana tullut kirje, mutta sitä ennen 
oli siitä otettava jäljennös, »koska se muun muassa sisälsi viittauk-
sia ja tietoja, jotka, yhdessä muiden hänen lähettämiensä asia-
kirjain kanssa, voisivat hyödyttää vast'edes ehkä Venäjän arkis-
toihin pyrkiviä tutkijoita». Edelläkerrottuihin varokeinoihin oli 
ryhdytty, koska ei haluttu, että niille henkilöille, jotka olivat ol-
leet kenraali Furuhjelmille avullisina asiakirjajäljennösten hankki-
misessa m.m. ulkoasianministeriön arkistosta Moskovasta ja yleis-
esikunnan arkistosta Pietarista — sitäpaitsi oli kokoelmassa yksi-
tyisiltä henkilöiltä saatuja alkuperäisasiakirjojakin —, ei koituisi 
ikävyyksiä. Sellaisia oli ollut vähällä sattua aikaisemmin valtion-
arkistoon tulleiden Furuhjelmin asiakirjalahjoitusten johdosta. 
Olojen muututtua mainittu käärö, joka sisälsi Suomen sotaa 
1808-09 koskevia asiakirjoja, avattiin Seuran päätöksen mukaan 
ja luovutettiin Palmenin kautta valtionarkistoon marrask. 1 p:nä 
1917. Siellä ne yhdessä ennestään saatujen, 1700-luvun sota-
aikoja valaisevien asiakirjain kanssa muodostavat n.s. Furu-
hjelmin kokoelman. 

Joulukuussa 1879 jätettiin Seuran haltuun jälleen joukko 
kenraali Furuhjelmin Honkolan kartanosta löytämiä histo-
riallisia lähteitä, pääasiallisesti painettuja julistuksia, joukossa 
useita harvinaisuuksia, kaikki 1700-luvun sotahistoriaa koskevia; 
nekin päätettiin (2/2 1880) jättää yliopiston kirjastolle. Tässä 
yhteydessä mainittakoon, että kenraali Furuhjelmilta samoihin 
aikoihin tuli kirje, missä hän ilmoitti Pietarissa vielä olevan elossa 
vuosien 1808-1809 sodassa esikuntaupseerina palvelleen kenraali 
Liprandi'n, joka vielä hyvin muisti sodan tapahtumia ja oli ollut 
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persoonallisesti tuttava Dunekerin, Malmin y.m. kanssa. Ken-
raali Furuhjelm lupasi, jos Seura tahtoi, avustaa muistelmatie-
tojen hankkimista tuolta jo 90-vuotiaalta sotavanhukselta, ja 
Seura päätti kiitollisuudella ottaa tarjouksen vastaan, »vaikka 
tosin 1808-09 vuoden sodan arveltiin olevan pääkohdissaan jok-
seenkin läpitutkitun, niin että olisi mahdotonta mainita yksi-
tyistapauksia, joita Liprandi kysyttäessä todennäköisesti voisi 
valaista». Luultavasti kenraali Furuhjelm ei enää ehtinyt suorit-
taa tätä haastattelutehtävää. Saman vuoden lopulla hän muuten 
vielä lähetti Seuralle valokuvajäljennöksiä Pälkäneen ja Napuen 
taisteluiden »asemakartoista», sekä niiden nojalla »jokseenkin lait-
tavan arvostelun Armfeltin johtajaky'ystä», kirjasia y.m. (kok. 
13/10 ja vuosik. 1880). Vielä maalisk. 1890 Seura sai — senaattori 
Yrjö-Koskisen kautta — erään kenraali Furuhjelm vainajan laa-
timan kirjoituksen, joka sisälsi muistutuksia Castrenin teosta 
»Finska deputationen» vastaan. 

Muista lahjoituksista mainittakoon asessori Nik1i s Hedrallin 
lahjoitus jäljennöksiä venäjänkielisistä teoksista ja ulkoasiain-
ministeriön arkistosta Moskovasta (14/10 1881), toht. J. R. As-
pelinin erinäiset muistiinpanot y.m., pastori Ad. Neoviuksen 
monet, eri aikoina jätetyt jäljennökset ja muistiinpanot kirkol-
lisista arkistoista, toht. J. 0. I. Ranekenin (1/6 1889), maist. K.J. 
Jalkasen (21/3 ja 27/11 1890), prof. K. G. Leinbergin monet asia-
kirjajäljennökset eri ajoilta ja eri aloilta, toht. K. R. Melanderin 
(ja hänen välityksellään eräiden Turun lyseolaisten v. 1894), prof. 
C. von Bonsdorffin, herra Alfons Spåren (Pirkkalan Valkkilasta) 
genealogiset muistiinpanot, jotka päätettiin luovuttaa Muinais-
muistoyhdistykselle, ynnä joukko jäljennöksiä (31/1 1893), 
maist. J. M. Saleniuksen, toht. Aug. Hjeltin, prof. E. G. Pal-
menin, toht. P. Nordmannin, maist. J. M. Alopceuksen (vv. 1908, 
1910 ja 1912) ja vihdoin senaattori K. E. F. Ignatius vainajan 
perillisten, jotka keväällä 1910 lahjoittivat hänen Kaarle X Kus-
taan aikoja, Pohjanmaan historiaa, maankavaltaja G. F. Tiger-
stedtiä y.m. koskevat käsikirjoituksensa. 

Edellisissä luvuissa on jo kerrottu monesta tapauksesta, jol- 
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loin Seura on joko tilannut tai lunastanut jäljennöksiä ulkomaisten 
(Tukholman, Lundin, Danzigin, Rooman ja Venäjän) arkistojen 
lähdekokoelmista. Kameraalisia asiakirjoja julkaistaessa jäljenny-
tettiin niitä eri kertoja Tukholmassa; samoin tilattiin (1/3 1899) 
toht. O. A. Forsströmin kautta jäljennös eversti Juhana Stjern-
schantzin päiväkirjasta, joka koski Käkisalmen piiritystä 1710, 
ja (8/10 1906) toht. Holger Rosmanin välityksellä jäljennöksiä 
v:n 1685 kauppatilastosta. Ostamalla on saatu rehtori E. T. F. 
Reuteriltä sotatuomari K. F. Ekmanin päiväkirja 1788-1790 
vuosien sodan ajoilta ja eräs Anjalan liittoa koskeva päiväkirja 
(19/10 ja 20/12 1888), leht. E. Granit-Ilmoniemeltä jäljennös J. T. 
Molanderin 1813 salakirjoituksella tekemästä päiväkirjasta (vuosi-
kert. 1913) ja vihdoin kirkkoh. Ad. Neoviuksen muistiinpanoja 
suomen virkamiehistöstä (v. 1914). 

Jo v. 1883 (17/5) käsiteltiin kysymys lehtori Gottlund vainajan 
Puotsin ja Norjan suomalaisseutuja koskevien kokoelmien lunas-
tamisesta, ja joutuivatkin Seuran haltuun hänen päiväkirjansa,_ 
kirjeessä ja muut paperinsa. Keväällä 1906 Suomal. Kirjall. 
Seura tarjosi näitä asiakirjoja vastaan Seuralle jäljelläolevia kap-
paleita Hist. Arkiston neljää ensimäistä osaa, ja tarjoukseen suos-
tuttiin. Kuitenkin Gottlundin kokoelmat yhä ovat Seuran arkis-
tossa, josta ne m.m. olivat lainassa v. 1922 norjalaisella teol. kand. 
Seierstadilla Kristianian valtionarkistossa. V. 1915 (3/5) annet-
tiin Suomal. Kirjall. Seuralle lupa jäljentää arkistoansa varten 
Seuran hallussa olevat Elias Lönnrotin käsikirjoitukset ja sitä 
varten kesällä säilyttää niitä arkistossaan. Ennen (siv. 98) on 
mainittu Porthanin kirjeiden luovuttamisesta Ruotsal. Kirjall. 
Seuralle v. 1897. 

Seuran arkistoa s ä i l y t e t t i i n syksystä 1875 lähtien Val-
tionarkistossa sen johtajan luvalla (pöytäk. 13/10 1875 ja 14/11 
1877), ja siellä se myös v. 1878 luetteloitiin; siinä oli silloin 
käsikirjoitusryhmiä 40 numeroa, kirjaryhmiä 9 ja karttoja ja pii-
rustuksia 13 (vuosikert. 1878). Jo aikaisemmin (sivv. 40-41) on 
kerrottu, kuinka Seura vihdoin sai kokoelmilleen, joita osaksi 
myös lienee säilytetty yliopiston kirjastossa, säilytyspaikan 
ensin Suomal. Kirjall. Seuran ja sitten Tieteellisten seurain yhtei- 

19 
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sessä talossa. Viimemainitussa paikassa niitä nykyään säilyte-
tään kaapissa eräässä kokoushuoneista. 

V. 1915 ryhdyttiin toimenpiteisiin Seuran arkiston tarkoituk-
senmukaiseksi järjestämiseksi ja luetteloimi-
s e k s i. Tammikuun kokouksessa valittiin asiasta huolehtimaan 
esimies Palmen, prof. K. Grotenfelt ja sihteeri Voionmaa. Helmi-
kuussa tämä valiokunta ilmoitti suorittaneensa arkiston tarkas-
tuksen ja havainneensa sieltä puuttuvan muutamia asiakirjoja, 
joiden takaisinsaamisesta kuitenkin oli toivoa, sekä siellä olevan sel-
laisiakin asiakirjoja, joiden saantia ei ollut pöytäkirjoissa mai-
nittu. Arkiston hoidon valvomista ja sen käyttämisen helpotta-
mista varten annettiin sihteerin toimeksi »laatia tai laadittaa» siitä 
yksityiskohtainen luettelo. Asiasta ei kuitenkaan tullut sen enem-
pää, ennenkuin Seura uusien sääntöjen mukaan sai oman arkiston-
ja kirjastonhoitajansa (kokoelmienhoitajan). 

Syyskuussa 1918 kokoelmienhoitaja, toht. K. W. Rauhala teki 
arkiston ja kirjaston tilasta Seuralle kirjallisen esityksen, osoit-
taen niiden kaivanneen perinpohjaista uudelleenjärjestelyä ja 
luetteloimista. Kun kapina oli estänyt ottamasta asiaa esille 
Seurassa, oli kokoelmienhoitaja suorittanut tämän työn tilaisuu-
den saatuaan. Siten oli arkiston asiakirjat ryhmitetty määrät-
tyjen periaatteiden mukaan ja asetettu hyllyille niin, että tarvit-
tavat asiakirjat olivat helposti saatavissa, ja oli niistä laadittu 
yksityiskohtainen lippuluettelo. Myöntäen työn suorittajalle, 
joka siihen oli uhrannut paljon aikaa ja vaivaa, 1,000 markan 
palkkion, Seura päätti julkaista sekä arkiston että kirjaston luet-
telot pääkohdittaisena selostuksena, joka oli liitettävä vuosikerto-
muksen pöytäkirjaan. Arkiston selostus on painettuna Hist. Ar-
kiston XXVIII:een osaan (pöytäk. sivv. 123-131). Mainitsemme 
siitä tässä vain sarjojen otsakkeet: I ja II pöytäkirjoja, Seuraa 
koskevia asiakirjoja, Seuran antamia lausuntoja, vuosikertomuk - 
sia, tilejä ja Seuralle tehtyjä esityksiä; III virkakunnilta, seuroilta 
tai yksityisiltä Hist. Seuralle tai sen jäsenille saapuneita kirjeitä; 
IV pöytäkirjoihin otettuja tieteellisiä ilmoituksia; V Seuran jul-
kaisuihin painettujen tutkimuksien aineksia tai käsikirjoituksia; 
VI asiakirjoja, alkuperäisinä tai vanhoina kopioina; VII jäljen- 
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nöksiä asiakirjoista; VIII painamattomia tutkielmia ja muistiin-
panoja; IX yksityiskokoelmia; X karttoja; ja XI erinäisiä sano-
malehtinumeroita, joissa on joitakin huomattavampia historialli-
sia esityksiä. 

V:n 1917 jälkeen on helppo seurata arkiston kasvua ja hoitoa 
sen hoitajain vuosikokouksissa esittämien kertomusten avulla. 
Jokseenkin runsaasti on siihen viimeksikuluneinakin vuosina tul-
lut lisiä, erityisesti lahjoitusten kautta; niiden antajista mainitta-
koon: v. 1918 toht. J. Rinteeltä (nälkävuosien 1867-68 asia-
kirjoja); v. 1920 nälkävuosikomitean keräykset, prof. E. G. Pal-
men vainajan jälkeenjättämiä asiakirjoja (saatu lopullisesti vasta 
1922) ja prof. U. L. Lehtoselta historiapäivien valmistamista koske-
via asiakirjoja valta 1914; v. 1921 edellämainitulta komitealta 
lisiä entisiin kokoelmiin; ja v. 1922 prof. K. Grotenfeltilta Gabriel 
Rein vanhemman muistiinpanoja, historiapäivien toimikunnalta 
asiakirjoja, toht. A. V. Koskimieheltd pari välilehdillä varustettua 
almanakkaa v:ilta 1743 ja 1788; monet yksityisten kirjeiden y.m.s. 
lahjoittajat jääkööt nimeltä mainitsematta. 

Nykyään on arkiston lippuluettelossa 468 eri numeroa, mutta 
huomattava on, että lukuisat numerot käsittävät kokonaisia 
asiakirjaryhmiä. Vielä ansainnee mainitsemista, että arkiston 
yhteydessä säilytetään Seuran jäsenten valokuvakokoelmaa, jossa 
kuitenkin toistaiseksi on vain alle 20:n jäsenen kuvat. 

Verraten harvoin ovat tutkijat löytäneet tiensä Seuran arkis-

toon; tutkija tai pari on yleensä arkistoa vuoden kuluessa käyt-
tänyt. Järjestelystä koituvaa etua ei siis siinä suhteessa ole riittä-
västi otettu huomioon. 

Vielä vähemmin kuin arkistoa, lienee käytetty Seuran k i r-
j a s t o a, mikä on vahinko, koska siinä on varsin paljon arvok-
kaita ja muualta vaikeasti saatavia teoksia, jopa harvinaisuuksia-
kin. Kirjasto on parilla pienellä poikkeuksella kasvanut joko lah-
joitusten tai julkaisujenvaihdon kautta. Tässä ei saata tulla kysy-
mykseenkään luetella niitä erittäin monilukuisia yksityishenki-
löitä ja laitoksia, jotka — toisinaan erittäin runsailla, kuten leht. 

J. M. Salenius v. 1918 — lahjoituksillaan ovat Seuran kirjas- 



21. 4 	Kaarlo Blomstedt, Suomen Historiallinen Seura 18:5—l925. 

toa kartuttaneet. Kirjalahjoituksista oli melkein jokaisessa Seu-
ran kokousten pöytäkirjassa luetteloita, kunnes ne kokoelmien-
hoidon uuden järjestelyn jälkeen on merkitty vain vuosikokouk-
sessa esitettyyn selostukseen; kuten 2:sessa luvussa (siv. 42) on 
mainittu, noudatetaan nyttemmin sitä • tapaa, että lahjoituksina 
saapuneet tai muuten tulleet uudet kirjat ovat kokousten aikana 
Seuran jäsenten nähtävinä. 

Eniten on Seuran kirjastoa kartuttanut j u l k a i s u j e n-
v a i h t o koti- ja ulkomaisten seurain ja laitosten kanssa Vaihto-
sopimukset ovat käsittäneet joko kaikki tai ainoastaan määrätyn-
laiset julkaisut. Kotimaassa on tällaisia sopimuksia tehty yleensä 
kaikkien tieteellisten seurain, yliopistojen, valtionarkiston ja 
muiden kysymykseen tulevien valtion laitosten y.m.s. kanssa; 
ensimäiset kotimaisista olivat Turun kaupungin historiallinen 
museo (v. 1885) ja Ruotsal. Kirjall. Seura (v. 1886). Ulkomaisia 
julkaisujenvaihtajia ovat olleet seuraavat: Ruotsin valtionarkisto 
(v:sta 1883), Upsalan yliopiston kirjasto (1892), Lundin yliopiston 
kirjasto (1893), Historisk Tidskrift (Ruotsin; v. 1894), Schweize-
risches Landesmuseum in Zürich (1904), Reale Accademia dei 
Lincei Roomassa (1904), Bollandistit (1908), Historischer Verein 
für Steiermark (1909; uusi sopimus 1925), Königlich-Bayerische 
Academie der Wissenschaften (1910), Rumjantsevin museo Mosko-
vassa (1913); vuodesta 1920 —jolloin (27/9) tehtiin päätös Seuran 
puolelta tapahtuvasta aloitteesta ulkomaisen julkaisujenvaihdon 
laajentamiseksi — käännyttiin seuraavien seurojen ja laitosten 
puoleen sitä tarkoittavalla ehdotukselle: Eesti Kirjanduse Selts 
(lopullinen sopimus 1925), Die gelehrte Estnische Gesellschaft ja 
yliopisto Tartossa sekä Ungarische Akademie der Wissenschaft 
Buda-Pestissa, joille oli lähetettävä kaikki ilmestyvät Seuran 
julkaisut; Westpreussischer Geschichtsverein Danzigissa, Die 
Felliner Literarische Gesellschaft Fellinissä, Verein für Hambur-
gische Geschichte Hampurissa, Historischer Verein für Nieder-
sachsen Hannoverissa, Hansischer Geschichtsverein ja Verein für 
Lübeckische Geschichte und Altertumskunde Lyypekissä, Die 
Altertumgesellschaft »Prussia» Königsbergissä, Gesellschaft für 
Pommerische Geschichte und Altertumskunde Stettinissä, Verein 
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für Mecklenburgische Geschichte und Altertumskunde Schweri-
nissä, Märkisches Provinzial-Museum Berliinissä, Pommersche 
Jahrbücher Greifswaldissa, Kurländische Gesellschaft für Littera-
tur und Kunst ja Lettisch-litterarische Gesellschaft Mitaussa, Die 
Altertumsforschende Gesellschaft Pernaussa, Die litauische litte-
rarische Gesellschaft Tilsitissä, Gesellschaft für Geschichte und 
Altertumskunde der Ostseeprovinzen Riiassa, Det kgl. nordiske 
Oldskriftsellskap Kööpenhaminassa sekä Det Kongl. Norske Vi-
denskabsselskab Trondhjemissa, joille oli annettava Historiallinen 
Arkisto. V:sta 1922 tuli lisäksi Kongl. Vitterhetsakademien Tuk-
holmassa; v:sta 1923 Gesammtvereine der deutschen Geschichts-
und Alterthumsvereine; v:sta 1924 Liettuan valtion-yliopisto; 
v:sta 1924 Ruotsin yleisesikunta, Institut für Finnlandkunde der 
Universität Greifswald, Universitas atque bibliotheca Hiersoly-
mitan2e; v:sta 1925 Eesti Rahva Muuseum Tartossa. Eräät jul-
k aisujenvaihtajat ovat kuitenkin lähettäneet julkaisujaan var-
sin säännöttömästi. 

Kirjaston s ä i l y t y s p a i k o i s t a on jo puhuttu tämän 
historiikin 2:sessa luvussa sekä edellä arkistosta kerrot-
taessa. Nykyisin on kirjastolla oma osastonsa Tieteellisten seu-
rain talon ullakkokerroksessa, yhdessä muiden seurojen kirjas-
tojen kanssa. V. 1907 annettiin yliopp. A. R. Cederbergin tehtä-
väksi pientä palkkiota vastaan laatia kirjastosta luet t e 1 o. 
Kolmea vuotta myöhemmin (16/2 1910) hän saamaansa koke-
mukseen viitaten ilmoitti monenkin teoksen vihkoja puuttuvan, 
minkä johdosta Seura jätti hänen toimekseen sellaisten teosten 
täydentämisen. Edellämainitussa selostuksessaan kokoelmien 
järjestämisestä v.1918 toht. Rauhala kirjastoonnähden huomautti, 
että toht. Cederbergin aikoinaan valmistama luettelo ulottui 
vain v:een 1906 ja että senjälkeen tulleesta kirjallisuudesta ei 
ollut mitään luetteloa. Kirjaston järjestelyn oli toht. Rauhala 
suorittanut siten, että oli ryhmittänyt kirjat ja asettanut ne pai-
koilleen, täydentänyt lippuluettelon ja valmistanut saman-
laisen luettelon myös v:n 1906 jälkeen saapuneestakirjallisuudesta. 
Esityksessään hän lausui sen mielipiteen, että kirjastoluettelon 
julkaiseminen olisi lykättävä siksi, kuin ne monet sarjajulkaisut, 
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Jotka olivat vaillinaisia, olisi täydennetty ja puuttuvia teoksia 
olisi koetettu hankkia takaisin. Seura päätti, että kirjastoluettelo 
oli julkaistava samalla tavoin kuin arkistoluettelokin, ja on täl-
lainen pääkohdittainen luettelo julkaistu Hist. Ark. XXVIII:ssa 
(pöytäk. siv. 132-141); siinä koetetaan esimerkkejä mainitsemalla 
antaa kuva siitä, minkälaatuisia teoksia kirjastoon kuuluu, ja 
rajoitutaan pääasiallisesti historialliseen kirjallisuuteen. Kirjas-
ton kasvua voi — kuten arkistonkin — seurata vuosikokouksissa 
esitetyistä kertomuksista. 

Seuran kirjastossa on nykyisin noin 2,900 nidosta, ja kasvu 
on viime aikoina ollut noin 150 nidosta vuodessa. 

J u 1 k a i s u v a r a s t on 	säilyttämisestä aluksi Seuran 
jäsenten luona tai »laboratorihuoneen vintillä» sekä senjälkeen 
Suomal. Kirjall. Seuran talossa, kunnes päästiin nykyisiin suo-
jiin, on jo ennen kerrottu (vrt. siv. 44). Samoin on jo (siv. 45) 
ollut puhetta julkaisujen .jakelussa tapahtuneista vaiheista, 
ennenkuin se vihdoin joulukuussa 1920 päätettiin siirtää Kus-
tannusosakeyhtiö Otavalta, joka ei enää katsonut voivansa sitä 
hoitaa, takaisin Seuralle itselleen siten, että varastomestari 
J. H. Wilhelmsson hoitaa lähettämisen ja kirjanpidon ja että 
kirjakaupat lähettävät tilityksensä suoraan rahavarainhoitajalle. 
Samalla päätettiin, että oli kirjakauppoihin lähetettäväksi 
painatettava luetteloja Seuran julkaisuista, joiden hinnat 
samassa kokouksessa korotettiin kolminkertaisiksi v:n 1921 
alusta lukien; jo 1919 (31/3) oli päätetty hintoja korottaa 50 
prosentilla sekä lopettaa sellaisten julkaisujen myynti, joista on 
jäljellä vain vähäinen määrä kappaleita. 

Paitsi myynnin kautta ja vaihtokappaleina on Seuran julkai-
suja levitetty jakamalla niitä kaikille tutkijajäsenille ja vaki-
naisille kannattajajäsenille sekä erikoisten päätösten perusteella 
vuosijäsenille ja erityisemmin Seuran hyväksi toimineille asia-
miehille. PNynnöstä on varastosta myös eri vuosina lahjoitettu 
julkaisuja erinäisille tieteellisille ja valistuslaitoksille ja järjes-
töille. 

Nykyään on Seuran julkaisuvarastossa seuraavat määrät 
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eri julkaisuryhmien nidoksia (pyörein luvuin): Hist. Arkiston 
5,500 (eräistä vanhemmista vähän, mutta uusimmista jopa lähes 
:300); Sprengtporten,in kirjeenvaihtoa 60; Turun yliopiston kon-
sistorin pöytäkirjoja 280 (60-80 kutakin osaa); Kameraalisia 
asiakirjoja 1,200 (eri osia 100-270); Hallinnollista kirjevaihtoa 
140 (40-50 kutakin osaa); Rudensehöldin kertomusta 110; 
Hallituskonseliin kertomuksia 125; Historiallisia tutkimuksia 
1,700 (150-280 kutakin osaa); sekä »Muita julkaisuja» 1,100 
(eri teoksia 150-300). Yhteensä on julkaisuvarastossa nidok-
sia siis vähän päälle 10,000:n. 



9. Liitteitä. 

Virkailijat. 

Esimiehet: 

G_ Z. Forsman (Yrjö Koskinen) 
5/4 1875-9/11 1875 

F. J. Rabbe 1875-1876 
S. G. Elmgren 1876-1877 
K. E. F. Ignatius 1877-1878 
J. Krohn 1878-1879 
G. Z. Forsman 1879-1880 
J. R. Aspelin 1880-1881 
Th. Rein 1881-1882 
Z. Topelius 1882-1883 
E. G. Palmen 1883-1884 
K. E. F. Ignatius 1884-1885 
J. R. Danielson 1885-1886 
A. G. Fontell 1886-1887 
S. G. Elmgren 1887-1888 
Z. Yrjö-Koskinen 1888-1889 
M. G. Schybergson 1889-1890 
K. Grotenfelt 1890-1891 
C. v. Bonsdorff 1891-1892 
E. G. Palmen 1892-1893 
J. R. Danielson 1893-1894 
A. G. Fontell 1894-1895 
J. W. Ruuth 1895-1896 
K. G. Leinberg 1896-1897 
M. G. Schybergson 1897-1898 
A. H. Snellman 1898-1899 
Z. Yrjö-Koskinen 1899-1900 
K. E. F. Ignatius 1900-1901  

Th. Rein 1901-1902 
W. Tawaststjerna 1902-19u3 
C. v. Bonsdorff 1903-1904 
K. R. Melander 1904-1905 
P. Nordmann 1905-1906 
Aug. Hjelt 1906-1907 
K. 0. Lindeqvist 1907-1908 
0. A. Hainari 1908-1909 
K. Grotenfelt 1909-1910 
V. Voionmaa 1910-1911 
G. Suolahti 1911-1912 
J. R. Danielson-Kalmari 1912- 

1913 
J. M. Salenius 1913-1914 
E. G. Palmen 1914-1915 
U. L. Lehtonen 1915-1916 
K. 0. Lindeqvist 1916-1917 
W. Tawaststjerna 1917-1918 
J. W. Ruuth 1918-1.919 
K. R. Melander 1919-1920 
A. H. Virkkunen 1920-1921 
J. Rinne 1921-1922 
J. Gummerus 1922-1923 
G. Sarva 1923-1924 
G. Suolahti 1924-1925 

Varaesimieh enä1924-
1925: K. W. Rauhala 
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Sihteerit: 

S. G. Elmgren 5/41875-1876 
G. Z. Forsman (Yrjö Koskinen) 

1876-1877 
E. G. Palmen 1877-1883 
J. R. Danielson 1883-1884 
E. G. Palmen 1884-1888 
J. W. Ruuth 1888-1895 
A. H. Snellman 1895-1898 
K. Grotenfelt 1898-1904 
0. A. Forsström (Hainari) 1904 

—1907 
J. M. Salenius 1907-1913 
V. Voionmaa 1913-26/3 1917 
U. L. Lehtonen 26/31917- 

31/3 1919 
A. R. Cederberg 31/31919-

9/11 1919 
K. W. Rauhala 1919-19.24 
K. Blomstedt 1924-1925  

Rahastonhoitajat: 

K. A. Bomansson 5/41875- 
9/11 1875 

G. Z. Forsman (Yrjö Koskinen) 
1875-1876 

K. F. E. Ignatius 1876-1877 
S G. Elmgren 1877-1887 
A. G. Fontell 1887-1894 
K. Grotenfelt 1894-1898 
Aug. Hjelt 1898-1901 
K. R. Melander 1901-1904 
K. Grotenfelt 1904-1905 
K. R. Melander 1905-1917 
K. Grotenfelt 1917-1925 

Kokoelm ienho itaj at. 

K. W. Rauhala 1917-1920 
G. Sarva 1920-1922 
G. • Rein 1922-1925 

Asiamiehet sekä kannattaja- ja vuosijäsenet. 

A s i a ni i e h i n a ovat eri ai-
koina oileeL: 

I. T. Björklund, lehtori 
K. Blomstedt, maisteri 
H. J. Boström, tuomari 
Osmo. Durchman, kamreeri 
L. Harmaja, tohtori 
Heikki Impivaara;  maisteri 
Einar W. .1 uvelius, maisteri 
A. .Jörgensen, maisteri 
K. I. Karttunen, tohtori 
M. Kivilinna. rehtori 
Sakari Kuusi, tohtori 
Evert Laine, tohtori 
O. 1. Lehtonen, lehtori 
N. Liakka, maisteri 
Veikko Pakarinen, lehtori 
Heikki Paloheimo, pankinjohtaja 
Taavi Puttila, lehtori 
K. N. Rantakari, pankinjohtaja 
V. Rihtniemi, tohtori 
L. H. Sandelin, rehtori 
Walter J. Snellman, tohtori 
A. A. Takala, rehtori  

A. M. Tallgren, tohtori 
Kuuno A. Talvioja, lehtori 
J. P. Tirkkonen, lehtori 
P. Toikka, yliopettaja 
Edv. Vaarama, lehtori 
F. O. Viitanen, pankinjohtaja 
O. Vuorisalmi, maisteri 
Kaarlo Osterhiadh, maisteri 

Vakinaisiksi kannat- 
t ajajaseniksi on 	hyväk- 
sytty seuraavat: 

Kok. 1 /12191;: 

HELS1\K1: 

Appelgren, Emilia. neiti 
Borenius, Heikki, lakit. kand. 
Borg, Harald;  metsänhoitaja 
Borg, Thyra, rouva 
Donner, Anders, valtioneuvos 
Hallberg, Mauritz, valtioneuvos 
H.årdh, Emil, lehtori 
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Ignatius, Gust., asessori 
Mechelin, Cely, neiti 
Nikolajeff, S., j:or, tehtailija 
Parviainen, Walter, tohtori 
Ramsay, Aug., tod. valtioneuvos 
Rönnholm, K. A., tohtori 
Sahlbom, Jalmari, johtaja 
Schybergson, Emil, pankinjohta-
taja 
Sevön. A., maisteri 
Soini, Aug. H., johtaja 
Stenberg, John, insinööri 
Stenroth, Otto, pankinjohtaja 
Tallberg, Julius, kauppias 
Ostherg, Märtta, rouva 

IMATRA: 
Wolff, Eugen. konsuli 
Tammenoksa, W., insinööri 

.TYV .SKYLÄ: 
Wessman, F.. kauppias 

KALAJOKI: 
Santaholma, Oskari, liikemies 
Santaholma, 011i W., liikemies 
Santaholma, Antti K., liikemies 
Santaholma. .Tuho A., liikemies 
Santaholma, Siivertti. liikemies 

KOKKOLA: 
Dahlbacka, M., kauppias 
Juntunen, K., räätäli 
Lampola, F., koulunjohtaja 
Roden, A., pankinjohtaja 
Rosenberg, Hj., liikkeenjohtaja 
Sandelin, .1. F., rehtori 

KUOPIO: 
Kaukonen, Antti, kauppias 
Saastamoinen, I1., kauppaneuvos 

LAHTI: 
Lyytikäinen. O.. pormestari 
Mattsson, H., tehtailija 
Nupponen, M., tehtailija 

LOPPI: 
Paloheimo, H. G., maanviljelys- 
neuvos 

NOORMARKKU: 
Ahlström, Walter. tehtaanjolita- 
ia  

OULU: 
Castron, Arthur, pormestari 
Ensio, A. A., kauppias 
Illikainen, J., kauppias 
Karhi, I. A., kauppias 
Lagerbohm, Wald., kauppias 
Loukkola, S. A., kauppias 
Nousiainen, J., kauppias 
Pentzin, Karl, konsuli 
Riekki, F. A., kauppaneuvos 
Snellman, K. A., kauppaneuvos 
Åström, H. Em., tehtaanjohtaja 

PORI: 
Frenckell, R. v., varatuomari 

RAUMA: 
Lehtinen, Fredrik, kauppias 

TAMPERE: 
Aaltonen, Emil, tehtailija 
Arajärvi, Juhani, pankinjohtaja -
Attila, Olga;  rouva 
Björkqvist, Fr., kauppaneuvos 
Haarla, Rafael, tehtailija 
Helminen, Kustaa, johtaja 
Julin, Isak, tehtailija 
Klingendahl, F., kauppaneuvos 
Lavonius, M., tehtaanjohtaja 
Ojanen,; Kusto, kauppias 
Osonen;  G. W., kauppias 
Rentto, Edvard, tehtailija 
Solin, Ella, rouva 
Sumelius. Gösta. konsuli 
Tirkkonen, N., kauppias, 
Välimaa, Kalle, pankinjohtaja 

TURKU: 
Aarnio, J. V.. toimitusjohtaja 
Bergelin, A. A., kauppias 
Fremling, K. L., rakennusmestari 
Helander, Hugo, liikemies 
Jalava, Jalmari, liikemies 
Kaarlonen,. F., maanviljelijä 
Karlström, Ilj., liikemies 
Kestilä, H,. maisteri 
Knuutila, Kaarlo 0., tilanomis-
taja 
Käpy, Aleksi, presidentti 
Lindblom, Arthur, kauppias 
Malin, Johan, rakennusmestari 
Nieminen, Matti, kauppias 
Nordstrom, J. G., toimitusjohtaja 
Nurrninen, Frans, liikemies 
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Oka, Alpo, johtaja 
Solin, Edv.. pankinjohtaja 
Tapani, Juho, liikemies 
Tulenheimo, Eino, varatuomari 
Urpola, Elis, postinhoitaja 

ULVILA: 
Strnbäek, K. E., rovasti 

UUSIKAUPUNKI: 
Tallin, Knut, konsuli 

VAASA: 
Boström, 11..1., tuomari 
Rewell, 0., hovioikeudenneuvos 
Tikanoja, F., kauppias 
Timgren, A. F., maisteri 

VIIPURI: 
Björklund. Yrjö, apteekkari 
Brofeldt, .J., varatuomari 
Erikkilä, Toivo, kauppias 
Grönroos, K. J., kauppias 
Gunnari, Väinö, toimitusjohtaja. 
Harjanne, A., apteekkari 
Herranen, O. F., peltiseppä 
Ignatius, Il., ratsurnestari 
Ikonen, Leander, arkkitehti 
Järveläinen. O.. kultaseppä 
Karjalainen. W., kauppias 
Karsikko, A., kauppias 
Kauranen, M., • kauppias 
Kernppi, Albin, kauppias 
Koho, Aleks., kauppias 
Konkonen. A., kunnallisneuvos 
Kosonen. H. J., kauppias 
Lallukka, Maria, kauppaneuvok-
setar 
Lindgren, John, kauppias 
Lindqvist, J.. kauppias 
Lounamo. K.. kauppias 
Otsakorpi, W:, tukkuka.uppias 
Paavilainen, K. II., rakennusmes-
t ari 
Pesonen, P. J.. kauppias 
Porthan, K. kauppias 
Porthan. W., kultaseppä 
Pullinen, E. maanviljelysneuvos 
Rynen, J. E., kelloseppä 
Sarkanen, V.. varatuomari 
Sellgren, E. V., kauppias 
Sergejeff, F., kauppaneuvos 
Sohlberg, Seth, vuorineuvos 
Suonivaara. K. W., insinööri  

Supinen, P., maisteri 
• Tanner, Otto, tuomari 

Tanninen, Emil, johtaja 
Uotila, Paavo, arkkitehti 
Wegelius, B., pankinjohtaja 
Wilska, M. A., kauppias 
Ylönen, A., kauppias 

Kok. 30/9 191$: 

IISALMI: 
Ignatius, Väinö, maisteri, apteek-
kari 
Kärkkäinen, Lauri, kauppaneu-
vos 

KIURUVESI: 
Kärkkäinen, Amhro, kauppias 

LAHTI: 
Paavilainen, Yrjö, liikemies 
Massinen, Urho, tilanomistaja 
Virtanen, Otto, leipuri 
Schwartzberg, H., insinööri 
Partanen, J., pankinjohtaja 

PORVOO: 
Lampinen, Osk., tilanomistaja 

Kok. 24/2 1919: 

IISALMI: 
Putkonen, .Tonas, taloustirehtööri 

Kok. 24/5 1920: 

PORI: 
Kau ppinen, Matti, museonjohtaja 

Kok. 30/4 1923: 

KUOPIO: 
Saastamoinen, A. H., ministeri 
Larsson, Osk., johtaja 
Saastamoinen, Onni, johtaja 
Riihikallio, K. J.. johtaja 
Isotalo, Ludvig, opettaja 
Hyttinen, A., johtaja 
Hallman, Lauri, konsuli 
Andersin, Fjalar, pankinjohtaja 
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Kok. 28/1 1924: 

KlioPIO: 
Kuopion Isänmaallinen seura 
Vartiainen, Janne, Liikkeenjoh-
taja 

~ 

Vuosijäseniksi 	hyväk- 
syttiin seuraavat: 

V. 1918: 
Antti Reines, kansak.opettaja, 

Kiuruvesi 
U. Vuorisalmi, maisteri, kansak.- 

tarkastaja, Iisalmi 
F. O. Roos, johtaja, Helsinki 

Kok. 31/10 1921: 

Gurnineras, Arne, varatuomari, 
Vaasa 

Kok. 12/12 1921: 

Kasseinen, Juho, kansak. opettaja. 
Haapajärvi (O. I.) 

Roos, John E., maisteri, Helsinki 

Kok. 17/3 1922: 

Enqvist. W., tullinhoitaja, Porvoo 
Jäntti, J., toimitusjohtaja, Porvoo 
Raitio, Martti, maisteri, Porvoo 
N ystrom, Axel, konsulaariagentti, 

Porvoo 

Kok. 29/5 1922: 

Antlinen, P., pastori, Savonlinna 
Rosen. Ragnar, maisteri, Helsinki 

Kok. 26/2 1922: 

Lindh, Eric, kapteeni, rykmentin-
ka'ööri, Turku 

Kok. 30/4 1923: 

Inkinen, Liina, opettajatar, Kuopio 
Väätäinen. Janne, maisteri 	»  

l;ossander, A.. lehtori 	Kuopio 
Koskinen, Vilho, lehtori 	» 
Karvinen, Väinö, maisteri 	» 
Rimpiläinen, Matti, maisteri » 
Killinen, Kalervo, apteekkari » 
Tuomikoski, Y., johtaja 	» 
Ruuth, O. M., tuomari 	» 
Lyytikäinen, Mandi, rouva 	» 
Kankkunen, Taavi, opettaja » 
Lindh, G. A., mestari 	» 
Rossi, A., työnjohtaja 	» 
Turunen, Pekka. insinööri 	» 
Lvvtinen, E., opettaja 	» 
Halonen. Erkki, rakennusmestari 
Zinck, R., pormestari 	» 
Nykänen, Juho, arkkitehti 
Hukkanen, Aug., kauppias 	» 
Jääskeläinen, Kalle, kirjansitoja 
Torvelainen. Juho, toimittaja » 
Olsoni, A., insinööri 
Vuorela, G. A., johtaja 	» 
Väänänen, Betty, maisteri 	» 
Keinänen, limari, johtaja 	» 
Porthan, Lennart, tohtori 	» 
Ilahl, Hannes, tohtori  
Harlin, Almar, tohtori 	» 
Johnsson, J. V., tohtori 	» 
Ohman, Kaarlo, tohtori 	» 
Rautakorpi, K., pankinjohtaja » 
Canth, Elli, neiti 	 » 
Saari, L., majuri 	 » 
Hyvärinen, A., kapteeni 	» 
Mustakallio, Juho, maisteri 	» 
Pulliainen, Elna, opettajatar » 
Silvasti, P., vuokraaja 	» 
Kemiläinen, P, V., maisteri - » 
Vaarama, Edv., koulunjoht. » 

Kok. 28/1 1924: 

Laukkanen, Frithjof, lehtori » 
Enwald, Knut, lehtori 
Piisinen, Otto, liikkeenjohtaja 
Mielonen, Väinö, lääninsiht. » 
Nissinen, Tatu, agronomi 	» 
Andersson, Frans, isännöitsijä 
Anttonen, M., liikkeenjohtaja 
Granit-Ilmoniemi, Bruno, kuu nallis- 

neuvos, Kuopio 
Luukanen, Niilo, tuomari, Kuopio 
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Lahjoittajat. 

Lahjoittajia on Seuralle 
ilmoitettu: 

Kok. 17/12  1875: 

C. M.Creutz, kreivi. fil. tobt.. kuver-
nööri. Turku 

Kok. 26/1  1137R: 

F. .1. tlabbe, kamarineuvos. llel- 
sinki. 

Kok. 27/9 188:i: 

J. O. V. Furuhjelm;  kenraalilunln., 
Pietari. 

Kok. 27/4 1888: 

Käkisalmen kaupungin anniskelu-
yhtiö, Käkisalmi 

Kok. 29/1 1917: 

Emil Härdh, lehtori, Helsinki 
Viljo Liimatainen. herra. .Joensuu 
K..Judin, kaupp. 	 » 
Aksel alalle, varatuom. 	» 
.1. Pitko, kaupp. 
M. G. Piipponen, kaupp. 
J. B. Asikanus, eversti 
Veikko Piipponen, maist. 
KnutWallin ;  konsul i, Uusikaupunki 
Tuoro. Laurell, kaupp.. Vaasa 
Harry Schauman, kaupp 
S. A. Hohenthal, johtaja 
A. B. Carl Finnilä 
Hugo Finnilä. kaupp. 
A. Mehtonen, räätäli 
Herrn. Pohjonen, räätäli 
Rautakauppa O. Y. Teräs 
N. Eskola, joht. 
.J. R. Waro, kirjakaupp. 
O. Teori. Vuorio, kaupp. 
E. A. Piispanen, herra, 
Erik Hartman, kaupp. 	» 
A. W. Stenfors, lääninarkkitehti 
C. V. Lahtinen, kaupp. 
W. Laurell, 	» 	 » 
Eino Louhivuori, kaupp. 	» 
Fredrik Hartman, lääket. lisens. » 
Oskar Sundgren, isännöitsijä » 
0. R.ewell, hovioikeud.neuv.  

0.Y. Attila (Kust. Helminen), 
Tampere 

Joel Jörgensen, farm., Vaasa 
II. 	Boström, tuotu., Vaasa. 

Kok. 26/2 191 -. 

Emil Aaltonen, tehtailija, Tampere 
N. Tirkkonen, kaupp. 	» 
R. v. Frene,kell, varat., Pori 
Maria Lallukka, kauppaneu vokse- 

tar. Viipuri 
H. Mattsson, teht., Lahti 
O. Lyytikäinen. pormestari, Lahti 
Betty Wallén, rouva, Vaasa 
G. E. Bamberg, kunnallisnenv., Pori 
C. G. Sundell, insinööri 
W. Petrell. kauppias 
Erik Roseniew, maisteri 
K. .1. Grönroos, kaupp., Viipuri 
B. Wegelius. pankinjoht., Viipuri 
\teks. Koho, kaupp.  

Sakari Castrén, pankinjoht. 
G. W. Molander, valtionenv. 
.1. Kvl mänen, asemapääll. 
.1. V. Toivanen, kultaseppä - 
Ville Porthan, kultaseppä 	» 
Väinö Gunnari. toimitusjoht. 
Aug. Haapio, lääninkamr. 	» 
A. Konkonen, kunnallisneuv. » 
Rautakauppa O.Y. Ahjo 
Yrjö Björklund, apteekkari » 
S••th Sohlberg, vuorineuvos 
E. V. Sellgren, kauppias 
Kauppaliike Paajanen R Karkiai- 

neu. Viipuri 
P. D. klarkeloff, kauppias, Viipuri 
.Juho Sokka, kauppias 	» 
Oma Helander. prokuristi 	» 
Ernst Hämäläinen. 	» 	» 
Kaarlo Mäkinen, konttoristi » 

U.Y. Sergejeff'in pojat ja kpp. 
Eugen Wolff, kcnsuli, Imatra 
C. G. Wolff, insinööri, Imatra 
W. Tammenoksa, insinööri, Imatra 
K. A. Videnius, johtaja, Kuopio 
Antti Kaukonen, kauppias » 
B. Hallman, kauppaneuv. » 
S. Kastegren, kirjakaupp. » 
O. Minna Canth.  

» 
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Isak Löf Oy. 	 Kuopio 
Reino Brunila, prokuristi 
Ernst Biese, johtaja 	» 
Fj. Andersin, isännöitsijä » 
Carl Sundman, kapteeni 	» 
Karin Telen, rouva 	» 
K. J. Canth, johtaja 
Väinö Ignatius, apteekk.' Iisalmi 
Lauri Kärkkäinen, kauppan. » 
W. A. Ipatoff, kauppias 
K. A.• Paloheimo, tohtori, Helsinki 
E. E. Niemi, tohtori 
Aug. H. Soini, johtaja 
P. O. v. Törne, tohtori 	» 
H. G. Paloheimo, maanv.neuv. » 
K. A. Tukiainen, tohtori 
Emilia Appelgren, neiti 	» 
C. F. v. Wahlberg, tod. valtion. » 
August Ramsay, tod. valtion. » 
Jully Ramsay, valtioneuvoks. » 
Walter Björkst@n, varatuom. » 
Emil Cedercreutz, vapaah. 	» 
V. Otsakorpi, kauppias, Viipuri 
P. J. Pesonen, kauppias 
P. Supinen, maisteri  
A. Ylönen, kauppias 
E. Pullinen, tilanomistaja 
Vilho Karjalainen, kauppias 
.1. Brofeldt, varatuomari 
F. Sergejeff, kauppaneuvos 
John Lindgren, kauppias 
K. Lounamo, kauppias 
Aug. Karsikko, kauppias 
V. Sarkanen, varatuomari 
H. J. Kosonen, kauppias 
O. Järveläinen, kultaseppä 
J. E. Rynrn, kelloseppä 
W. Porthan, kultaseppä 
K. Porthan, kauppias 
A. Harjanne, apteekkari 
Paavo Uotila, arkkitehti 
Leander Ikonen, arkkitehti 
K. W. Suonivaara, insinööri 
Juho Koskinen, liov.oik.not. 
V. Metsämies, hov.oik.not. 
O. F. Herranen, peltiseppä 
M. Kauranen, kauppias 
J. H. Ahokas, kauppias 
Albin Kemppi, kauppias 
J. Lindqvist, kauppias 
Toivo Erikkilä, kauppias 
Otto Tanner, pormestari 
Anton Koho, prokuristi 
Emil, Tanninen, johtaja  

Rafael Ilaarla tehtailija, Tampere 
Kalle Välimaa, pankin,joht. 	» 
H. Saastamoinen, kauppan.. Kuopio 
Vilho Koskinen, lehtori 
Edv. Vaarama, yhteisk.joht. » 
Harald Borg, metsänhoit., Helsinki 
Thyra Borg, rouva 	» 
Märtta Ostberg, rouva 

Kok. 26/3 191 

Olga Attila, rouva, Tampere 
.1. lllikainen, kauppias, 	Oulu 
G. Borg, kaup. lääkäri  
Kari Pentzin, konsuli 	» 
K. A. Snellman, kauppaneuv. » 
Iivari Tervonen, varatuomari 
Kauppahuone Ensio & Lagerbohm, 

Oulu 
Alma Westerlund, .neiti, Tornio 
M. Klemola, maisteri, Kokkola 
M. Pohjanpalo, johtaja , 
F. Lampola, koulunjoht. 	» 

Juho Rosenberg, kaupp., Jyväskylä 
R. Ruth, kauppias 	» 
J. V. Hytönen, kauppias 
Joh. Väistö, kauppias 	» 
M. G. Oksala, kauppias 
B. I-Lammer, pankinjohtaja, Vaasa 
L. .1. Kurten, tohtori 
A. Cederberg, asessori 
F. Tikanoja, kauppias 
A. F. Timgren, maisteri 	» 
K. Tiililä, koulunjohtaja, Tampere 
Juhani Arajärvi, pankinjoht. » 
Edvard Rentto, johtaja 
Gösta Sumelius, konsuli 
Gustaf Ramsay, johtaja 
Axel Sumelius, insinööri 
N. J. Salminen, tehtailija 
Ella Solin, rouva 	 » 
K. E. Stenbäck, rovasti, Ulvila 
Kuuno A. Talvioja, lehtori, Heinola 
A. A. Bergelin, kauppias, Turku 
Juho Tapani, liikemies 
H. Kestilä, maisteri 	» 
F. Kaarlonen, maanviljelijä 	» 
Hj. Karlström, liikemies 	» 
Asianajoliike Jaakkola & Piintilä, 

Turku 
Hans Gripenberg, insinööri, Turku 
Oy. Sven Hääväläinen (ktta Alpo 

Oka), Turku - 

» 

» 
» 

» 

» 

S 
» 
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Eino Tulenheimo;  varat.uom., Turku 
Edv. Solin, pankinjohtaja 
Johan Malin, rakennusmestari » 
Hugo Helander, liikemies 
Frans Nurminen, liikemies 	» 
.1. V. Aarnio, toimitusjohtaja » 
Matti Nieminen, kauppias 	» 
Kaarlo O. Knuutila, maanv. » 
Hugo Appelqvist, varatuomari » 
J. Kylliäinen, rakennusmest. » 
O. G. Boström, insinööri, Helsinki 
Oy. Lång & Leppaaho 	» 
Asianajoliike Serlachius & Ryti » 
Heikki Borenius, tuomari 	» 
W. A. Lavonius, johtaja 	» 
Anders Donner, valtioneuv. 
Emil Schybergson;  pankinj. 
Isak Fellman;  presidentti 
O. Wuorenheimo, senaattori 
K. R. Melander, yliopettaja 
Walter Sipilä, tohtori 
A. Sevön, maisteri 
Gust. Ignatius, asessori 
Job. Stenberg, insinööri 	» 
J. R. Koskimies, piispa, Oulu 
J. Nousiainen;  kauppias 	» 
I. T. Björklund, lehtori, Kokkola 
K. Juntunen, räätäli 	» 
J. F. Sandelin, rehtori 	» 
M. Dahlbacka, kauppias 	» 
Hj. Rosenberg, liikkeenjoht. » 
Robert Frantsila, teht., Jyväskylä 
F. Wessman, kauppias 
Fr. Björkqvist, kauppan., Tampere 
G. W. Osonen;  kauppias 	» 
Isak Julin, tehtailija 	» 
Jalmari Jalava, liikemies, Turku 
Elis lirpola, postinhoitaja 
Augusta af Heurlin, rouva, Helsinki 
A. H. Bergholm. tohtori 

Kok. 30/4 1917: 

Veljekset Oskari, 011i W., Antti K., 
Juho A. ja Siivertti Santaholma, 
Kalajoki 

K. A. Rönnholm. tohtori, Helsinki 
H. Ignatius, ratsumestari 	» 
Matti Castrén, insinööri, Oulu 
S. A. Granberg, kaup. lääkäri, Oulu 
W. Vataja, kauppias 	» 
Artur Castren, pormestari 
Kauppaliike H. W. Snellman  

H. Ein. Åström, johtaja 	Oulu 
G. F. Astren, toimitusjoht. 	» 
S. A. Loukkola, kauppias 	» 
Ab. J. S. Hongell Oy., Kokkola 
Alfr. Björklund, kauppaneuv. » 
Otto Mäntysaari. kaupanhoit. » 
Kauppiasten Oy., Vaasa 
Kusto Ojanen, kauppias, Tampere 
F. Klingendahl, tehtailija 	» 
Frans Henrikson, kauppias, Kristii-

nankaupunki 
Gustaf Hyden, kauppaneuv., Kristii-

nankaupunki 
A. Ahlström Oy., Noormarkku 
Maamiesten Kauppa Oy., Turku 
J. G. Nordström, toimitusj., Turku 
K. L. Fremling, rakennusm. » 
Kauppaliike Appelqvist & Hamu-

nen, Viipuri 
A. Schavaronkoff, kauppias, Viipuri 
J. Lundson, pankinjohtaja 	» 
J. Aleks. Auvinen, kaupp., Savon-

linna 
O. I. Lehtonen, lehtori 
Fanny Söderström, rouva, 
Porvoon Kauppa Oy. 
P. Sirviö, liikkeenjohtaja 
Gabr. v. Pfaler, lehtori 
O. Lindholm, ravintoloitsija 
Axel Bergholm, professori 
Erik Söderström, kirjakaupp. 
R. W. Ekblom, kauppaneuv. » 
Gustaf Söderström, konsuli 
A. E. Sundström, kauppias, Helsinki 
V. F. Sagulin, kauppapuutarh. » 
J. Tallberg, kauppias 	» 
1. Tornberg, kapteeni  
Alvar Renqvist, johtaja 
Julian Serlachius, senaattori 
K. F. Puromies, kirjanpainaja » 
Uno Lojander, tohtori  
Lilly v. Heideman, neiti 	» 
Th. Rein, tod. valtioneuvos » 
Otto Stenroth, senaattori 	» 
Einar Böök, lakit. kand. 	» 
F. A. Riekki, kauppaneuvos, Oulu 
A. Rodun, pankinjohtaja, Kokkola 
Aleksi Käpy, presidentti;  Turku 
M. A. Wilska, tehtailija, Viipuri 
K. H. Paavilainen, rakennusmest., 

Viipuri 
J. Jäntti, johtaja, Porvoo 
M. R. Iivonen, pankinjoht., Porvoo 
G. Tegengren, tohtori 

Porvoo 

N 

» 
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Walter Enqvist, tullinhoit., Porvoo 
J. Dahlström, varatuomari 	» 
Axel Nyström, konsuli 	» 
S. Nikolajeff j:or, johtaja, Ilelsinki 
Jalmari Sahlbom, johtaja 
Arthur Hjelt, professori 
Cely Mechelin, neiti 

Kok. 21/5 1917: 

Ov. Kissakoski Ab., 	Helsinki 
Oy. G. W. Sohlberg Ab. 	» 
Amos Anderson, johtaja 
.T. Merivaara, tehtailija 	» 
Ernst Tilgmann, johtaja 	» 
Pohjois-Savon Rautakauppa, Kuo-

pio 
Walter Ahlström, joht.,Noormarkku 
Tampereen Puuvillateollisuus Oy., 

Tampere 
Arthur Lindblom, kauppias. Turku 

Kok. 12/10 1917: 

Oy. Otto Lindgren (k:tta I. A. Karhu , 
Oulu 

Eino Lang, herra, Vaasa 
E. J. 011ongvist, kauppias, Vaasa 
Artturi Myntti, johtaja 	» 
Oy. Rauma Wood Ltd., Rauma 
Rauman Nahkatehdas Oy. 	» 
Fredrik Lehtinen, kauppias » 
Satakunnan Kenkätehdas Oy. » 
Suomen Kultaseppä Oy.; Turku 
.T. Solehmainen, opettaja, S:lirnra 
Viktor Auvinen, prokuristi 
Antti Kohonen, herra, Impilahti 
Oy. Vihdin puusepät, Lahti 
Antti Tapiola, liikemies, Porvoo 
V. Ta.vaststjerna, varat., Helsinki 
E. J. Aikala Oy. 	 » 
A. Parviainen & C:o Oy. 	» 
Veera Punnonen, opett., Savonlinna 
Pekka Anttinen, pastori 	»  

Konst. Kononoff, maist., Impilahti 
Martti Raitio, maisteri, Porvoo 
Rudolf Erenius, kamreeri, Helsinki 
J. Bärlund, johtaja  
Väinö Voionmaa, senaattori » 
Kaarlo Frisk, toimittaja 
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J. Partanen, pankinjohtaja 
Lauri Kärkkäinen, kaupp., Iisalmi 
Väinö Ignatius, apt., maist. 	» 
Ambro Kärkkäinen, kaupp., Kiuru-

vesi 
Konekauppa-Osakeyhtiö Aalra, 

Helsinki 
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Rauma 
Tiina Soironof F, kaupp. leski, Rau ma 
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Aug. Ramsay, tod. valtioneuvos, 
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K. R. Melander, toht., Helsinki. 
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Maria Lallukka, kauppanenvokse-
tar, Viipuri. 
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Referate. 

I. Professor Dr. GUNNAR SUOLAHTI: Die Entstehung der finnischen 
Geschichte. — Zur Zeit der Macht Schwedens zeigten sich die ersten Keime 
der finnischen Geschichte: die Finnen wurden sich ihres Anteils an den 
allgemeineuropäischen Staatsereignissen bewusst und es entstand auch 
die Theorie, dass sie eine uralte Geschichte auch vor der Ankunft 
der schwedischen Eroberer gehabt hatten. Auf diese Theorie gründet 
sich Juslenius' Aboa vetus et nova, ein Werk, das kurz vor dem Grossen 
Nordischen Kriege erschien. 

Die Kritik der Aufklärung vernichtete eine derartige Untersuchung, 
gleichzeitig aber erwachte das Interesse an der finnischen Sprache und 
Rasse. Im Zeichen der Frühromantik erforschte H. G. Porthan die ur-
sprünglichen Äusserungen der finnischen Volksseele, Volksdichtung und 
Aberglauben. Mit Hilfe der vergleichenden Sprachforschung schuf er 
von neuem eine Schilderung von der Zeit der Selbständigkeit Finnlands, 
und bei Veröffentlichung der Bischofschronik Juustens sammelte und be-
legte er in den Adnotationen das Zuellenmaterial aus dem finnischen 
Mittelalter. Bei der Untersuchung wurde ihm klar, dass das finnische 
Volk eine eigene besondere Geschichte habe, wobei sich gleichzeitig eine 
detaillierte Vorstellung von Finnland als geographische, wirtschaftliche 
und soziale Gesamtheit zu bilden begann. Im Jahre 1809, als Finnland 
als halb autonomer Staat Russland angeschlossen wurde, schrieb der 
deutsche Geschichtsforscher Rühs, hauptsächlich auf Porthans Unter-
suchungen fussend, die erste Geschichte Finnlands. 

In der darauf folgenden Zeit der Reaktion ging die Quellensamm-
lung und -bearbeitung nach Art Porthans weiter; die Aufmerksamkeit 
wandte sich vor allem den herrschenden Volksklassen zu, deren Geschlech-
tern und Persönlichkeiten. Jedoch entwickelten die Romantiker, beson-
ders nach Erscheinen des Kalevala, das Bild von der grossen finnischen 
Vorzeit noch weiter; auf grund der Forschungen M. A. Castrens, Opperts 
u. a. vermuteten J. J. W. Lagus und Yrjö Koskinen, dass die turanischen 
Urbewohner Babyloniens Fenno-Ugrier gewesen seien. Die Romantiker 
wollten auch in den Schicksalen des finnischen Volkes eine konsequent 
andauernde nationale Entwicklung erkennen. Im Jahre 1827 übersetzte 
A. I. Arwidsson unter Zusätzen und Verbesserungen Rühs' Geschichts- 
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werk ins Schwedische und 1839-40 veröffentlichte J. Fr. Kajaani eine 
finnische Geschichte in finnischer Sprache. Alle diese Werke schilderten 
die Zeit der Selbständigkeit so wie die Geschichte der mittelalterlichen 
katholischen Kirche und der schwedischen Verwaltung unverhältnismäs-
sig ausführlich; die Neuzeit wurde dagegen fast nur in der Form eines 
Überblicks dargeboten. 

Dies befriedigte J. V. Snellman und andere Männer der nationalen 
Erweckung keinesfalls. Nach Snellmans Meinung war die allzu inten-
sive Beschäftigung der finnischen Geschichtsforschung mit Details die 
Ursache dafür, dass eine nationale finnische Geschichte noch nicht ge-
schrieben war. Andrerseits aber hegte man Zweifel daran, ob das fin-
nische Volk überhaupt eine Geschichte in höherem Sinne gehabt habe; 
— dies zur selben Zeit, als man darüber stritt, ob Finnland tatsächlich 
eine selbständige politische Stellung habe oder ob diese nur scheinbar 
auf dem Papier stände. 1843 behauptete Grönblad, dass das eigent-
liche Wesen der finnischen Geschichte darin bestände, dass die ger-
manische Kultur im Laufe der Zeiten auf das ursprüngliche Finn3ntum 
seinen befruchtenden Einfluss ausgeübt habe, und Zachris Topelius war 
der gleichen Ansicht, erklärte aber gleichzeitig, dass das finnische Volk 
1809 schon für eine eigene nationale Entwicklung reif gewesen sei. 

Am Vorabend der Februarrevolution begann jedoch die Auffassung 
Boden zu gewinnen dass die Geschichte kein Abbild des Entwicklungsgan-
ges des Staates, sondern des Volkes, der Menschen selbst sei. Den Führern 
der völkischen Entwicklung, den grossen Männern, und den Verhältnissen 
des gesamten Volkes wurde jetzt Aufmerksamkeit zugewandt. Fredrik 
Cygnaeus versuchte das Bild einiger bedeutenden finnischen Männer wieder 
mit Leben zu erfüllen und sie wieder in ihrer rechten Bedeutung begreif-
lich zu machen; und auch das Volk versuchte er aus seinen eigentüm-
lichen Charakterzügen heraus zu verstehen. So kam in die finnische Ge-
schichte ein lebendigerer und seelenvollerer Zug und wurde gleichzeitig 
ein deutlicher Trennungsstrich zwischen finnischer und schwedischer 
Geschichtsauffas sling gezogen. 

Eine solide Grundlage erhielt die finnische Geschichte durch die Er-
forschung der Schicksale der Staatsform und Verwaltung, eine Forschung, 
die in der bureaukratischen Periode Nikolaus I. einsetzte und die ausge-
zeichnete Vertreter in J. J. Nordström fand Gabriel Rein hatte. Von 
diesem Standpunkte aus war die Geschichte der Anfangsperiode der Neu-
zeit wichtig. Als Grönblad das Archivmaterial aus dieser Periode ordnete, 
eröffnete sich für die Forscher auf dem Gebiete der vaterländischen Ge-
schichte die Möglichkeit zu systematischer Archivforschung. Besondere 
Aufmerksamkeit. wurde der Geschichte der zweiten Hälfte des 16. Jahr-
hunderts zugewandt, da damals der spannende Kampf zwischen Osten 
und Westen auf finnischem Boden ausgetragen war und sich Bestre- 



Hist Ark. XXXIII, Refer. 	 3 

bungen zur Bildung eines selbständigen Finnland dabei zu zeigen schie-
nen. Überdies macht der Orientalische Krieg das Publikum mit den 
Bestrebungen jener fernliegenden Zeit vertraut, und in den Herzen der 
gebildeten Jugend erwacht der Gedanke der finnischen Selbständigkeit, 
wenn auch nur als fernes Hoffnungsziel. Im Zeichen dieser Idee wurde 
es möglich, eine politische Geschichte Finnlands während der schwedi-
schen Zeit, ebensoe wie während der Russenherrschaft, zu schreiben. 

Die zunehmende Gewogenheit der russischen Regierungsgewalt gegen-
über Finnland und die Erholung des finnischen Staatslebens anfangs 
der 60er Jahre beschleunigten dann das Entstehen der finnischen Ge-
schichte. Im Jahre 1854 wurde Topelius zum ausserordentlichen Profes-
sor für finnische Geschichte ernannt und 1863 wurde ein ordentlicher 
Lehrstuhl für vaterländische und gleichzeitig für russische und nordische 
Geschichte begründet. In den Vorlesungen wurden die Schicksale des 
finnischen Volkes ausführlich und zusammenhängend behandelt. Schliess-
lich schrieb Yrjö Koskinen 1869-1873 auf der Höhe der Zeit stehende 
finnische Geschichte. Die Lösung der Aufgabe glückte ihm deshalb 
besonders gut, da seine Forschungsarbeit solider und sein nationaler Blick 
konsequenter war als dies bei anderen Forschern zutraf. 

II. Archivar, Privatdozent Dr. KAARLO BLOMSTEDT: Die Histo-
rische Sektion. Eine Erinnerung. — Der erste Zusammenschluss der For-
scher, die sich mit der Geschichte Finnlands abgeben, ging im Kreise der 
Finnischen Literaturgesellschaft, deren Ziel die Förderung der National-
literatur war, vor sich (1$64), und zwar wurde diese erste Vereinigung 
als Unterabteilung der besagten Gesellschaft begründet. Die Literatur-
gesellschaft hatte schon früher die Sammlung alter Schriften und von 
Altertümern überhaupt sowie durch Veröffentlichungen und Prämien die 
Aufhellung der vaterländischen Geschichte betrieben; ihr Jahresfest be-
ging sie am Todestage Henrik Gabriel Porthans, des »Vaters der finnischen 
Geschichtsforschung»; als Gründer und wichtigste Leiter waren die hervor-
ragendsten Geschichtsforscher des Landes beteiligt; ferner gehörten ihr 
damals begeisterte Männer beider Sprachgruppen an, die von der Bedeu-
tung finnisch-nationaler Kulturarbeit tief durchdrungen waren. Im An-
fang der 60er Jahre herrschte im Lande eine Periode des allgemeinen 
Fortschritts auf geistigem und materiellen Gebiete, es war — wie Yrjö 
Koskinen sagte — »des Kampfes und der Arbeit, des Erwachens wunder-
bare Morgenstunde», zu der Huttens Ausruf schön passte: »Es ist eine 
Lust zu leben!» 

Gerade auf Yrjö Koskinens Initiative hin wurde die Historische Sek-
tion begründet und für ihn wurde sie zu einem wichtigen Zentrum der 
Zusammenarbeit, da er ja gerade damals die erste eigentliche Gesamt-
darstellung der finnischen Geschichte in Vorberatung hatte. Die Sektion 
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wurde einerseits als »Kommission für finnische Geschichte und Alter-
tumswissenschaft» der Finnischen Literaturgesellschaft und andrerseits 
— in erweiterter Form — als selbständig wirkende Vereinigung einge-
setzt. Sie durfte solche Personen, die auf dem Gebiete der vaterländischen 
Geschichte arbeiteten, zu Mitgliedern berufen, soweit dieselben Mitglie-
der der Hauptgesellschaft waren; die ersten Mitglieder, Yrjö Koskinen, 
Matthias Akiander und K. A. Bomansson, wählte die Gesellschaft, und 
diese Männer beriefen die ersten weiteren Mitglieder. Die Sektion kam ge-
wöhnlich einmal im Monat zusammen, und zwar kurz vor der Versammlung 
der Hauptgesellschaft, im Protokoll wurden die Namen der Anwesenden, 
die behandelten Gegenstände und gehaltenen Vorträge, sowie recht häu-
fig auch die Debatten eingehend vermerkt, die sich daran anknüpften. 
Die Verhandlungssprache war den damaligen Verhältnissen gemäss schwe-
disch, die Protokolle wurden jedoch wie die der Finnischen Literatur-
gesellschaft finnisch abgefasst. 

Das feste Verhältnis der Sektion zur Hauptgesellschaft zeigte sich 
auch darin, dass der letzteren über die Besetzung der Vertrauensposten 
Bericht zu erstatten und für alle Geldausgaben die Genehmigung dersel-
ben einzuholen war, dass ferner sämtliche zu prüfenden Manuskripte 
zunächst der Gesellschaft vorzulegen waren, von der sie erst dann der 
Abteilung zugesandt wurden, dass der Jahresbericht der Abteilung in 
der Jahresversammlung der Gesellschaft verlesen werden musste usw. 
Die Abteilung hatte der Gesellschaft über alle die Fragen, die ihr von 
der letzteren vorgelegt wurden, ein Gutachten abzugeben. 

Von den Manuskripten, die in der Sektion geprüft wurden, waren 
die bemerkenswertesten Kirchspielberichte oder andere lokale Forschun-
gen, die damals allgemein mit Begeisterung angefertigt wurden. Aber 
auch umfangreichere Werke oder Projekte zu solchen wurden in der 
Sektion durchgegangen. Erwähnt seien die »Geschichte des finnischen 
Kriegswesens» von dem schwedischen Hauptmann J. Mankell, das Erst-
lingswerk des jung gestorbenen Geschichtsforschers K. A. Castren »Erin-
nerungen aus dem Kriege von 1808-1809», ein Vorschlag zu einer bio-
graphischen Darstellung der finnischen Geschichte, die Initiative des 
Vorstehers der Finnischen Literaturgesellschaft, des Senators J. V. Snell-
man, zur Ausarbeitung einer finnischen Landeskunde, von der denn auch 
das begeisterte Mitglied der Sektion Dr. K. E. F. Ignatius den ersten 
Teil abfasste (erschien jedoch erst 1880), die Karte von Finnland usw. 
Altertümer wurden in den Versammlungen eifrig vorgezeigt und ge-
mustert, archäologische Exkursionen wurden unternommen. Auch son-
stige wissenschaftliche Reisen wurden geplant oder auch ausgeführt, 
wie in die finnischen Gegenden Schwedens und Norwegens, nach Öster-
botten, in die alten Kirchen des Landes zur Kopierung von alten Denk-
mälern u. a. m. 
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Die wissenschaftlichen Untersuchungen, die in den Versammlungen 
vorgetragen wurden, wurden entweder in unveränderter Gestalt oder in 
erweiterter Form in der Zeitschrift veröffentlicht, der die Bezeichnung 
»Historisches Archiv» (Historiallinen Arkisto) gegeben wurde und von der 
die Sektion vier Bände erscheinen liess; darin wurden auch die Protokolle 
veröffentlicht, in denen sich oft recht ausführliche Referate über die 
Forschungsresultate der Mitglieder finden. Die eifrigsten Mitglieder 
— ausser den älteren wie G. Rein, Matth. Akiander, Z. Topelius — waren 
Yrjö Koskinen, der auch nahezu die ganze Zeit als Sekretär die wich-
tigsten Geschäfte der Sektion versah, K. A. Bomansson, S. G. Elmgren, 
H. A. Reinholm, K. E. F. Ignatius, Julius Krohn, F. J. Rabbe, K. A. 
Castrén und J. R. Aspelin sowie die jungen Anfänger J. M. Salenius und 
Reinh. Hausen. Vorsitzende war im ersten Jahre Yrjö Koskinen, 1865 
—1868 Matth. Akiander und 1868-75 F. J. Rabbe. Im ganzen hatte 
die Abteilung während der Zeit ihres Bestehens 44 Mitglieder. 

Die einzigen Geldmittel, die der Abteilung zur Verfügung standen, 
waren die Mittel des sog. Prämienfonds von »Äyrämöinen», der für eine 
historische Darstellung von Schloss und Stadt Käkisalmi oder der um-
liegenden Gegenden gestiftet war; jedoch konnte dieser Stiftungszweck 
von der Abteilung nicht verwirklicht werden. Die Gelder gingen später 
in den Besitz der Finnischen Historischen Gesellschaft über. 

Trotz ihrer geringen äusseren Voraussetzungen leistete die Sektion 
segensreiche Arbeit zur Belebung vaterländischer Gesinnung und beson-
ders bildete sie eine wichtige Vorstufe für eine selbständige Gesellschaft 
der Geschichtsforscher, ein Ziel, dem in der Abteilung viele Jahre lang 
nachgestrebt wurde. 

III. Archivar, Privatdozent Dr. KAARLO BLOMSTEDT: Die Fin-
nische Historische Gesellschaft 1875-1925. Tätigkeitsbericht. Die erste 
Initiative zur Begründung einer selbständigen Gesellschaft wurde 1872 
ergriffen. Damals stellte nämlich Yrjö Koskinen, der als Deputierter der 
Schullehrer ins Ständehaus gewählt worden war, gemäss des Be-
schlusses der Sektion den Antrag, dass zwecks sorgfältigerer Behand-
lung der alten Urkunden ein besonderer honorierter Gelehrter als »Fin-
nischer Antiquar» und ihm zur Seite eine wissenschaftliche Vereinigung, 
eine »Akademie für finnische Geschichte und Archäologie», in der der 
erwähnte Antiquar Mitglied und Sekretär sei, eingesetzt werde und für 
Forschungen und die Veröffentlichung von deren Ergebnissen eine jähr-
liche Summe erhalte. Der Vorschlag hatte eine ziemlich erregte Debatte 
im Ständehaus sowie in der Presse zur Folge, wo sich der von jeher Yrjö 
Koskinen übelgesinnte Professor W. Lagus widersetzte; sowohl die per-
sönlichen als auch die parteipolitischen und sachlichen Gründe lagen bei 
dieser Debatte offen zu tage. Im geistlichen Stande errang der Vorschlag 
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eine grosse Mehrheit, aber in den übrigen Ständen siegte der Vorschlag 
eines anderen Mitgliedes des geistlichen Standes, des Staatsrates L. L. 
Lindelöf, der u. a. den Punkt enthielt, dass der Schutz der Altertümer 
der Finnischen Gesellschaft der Wissenschaft zu übertragen sei, die eine 
besondere historisch-philologische Abteilung habe. Von der Regierung 
wurde auch dieser Vorschlag nicht genehmigt. Einen neuen Versuch zur 
Selbständigmachung der finnischen Geschichtsforscher unternahm der 
Vorstand der Historischen Sektion — F. J. Rabbe, S. G. Elmgren, Yrjö 
Koskinen, K. A. Bomansson und K. E. F. Ignatius — Frühjahr 1874, 
indem sie an den Senat ein Gesuch zur Gründung einer »Finnischen Histo-
rischen Gesellschaft» richteten und um eine jährliche Beihilfe von 3,000 M 
baten, die zur Veröffentlichung von Dokumenten und Zeitschriften ver-
wendet werden sollte. Als der Senat u. a. die Universität um die Abgabe 
eines Gutachtens über das Gesuch anging, wurden die alten Gegner Yrjö 
Koskinens, vor allem Lagus, in Bewegung gesetzt und ihnen schloss sich 
der als Sprachforscher und Dichter bekannte A. E. Ahlqvist (Oksanen) 
an, dessen Verhältnis zu Koskinen damals sehr gespannt war; auch aus-
einandergehende Ansichten über die Aufgaben der Geschichtsforschung 
waren von Einfluss auf die Gutachten (z. B. desjenigen von Z. Topelius). 
Das Endresultat bestand darin, dass die Gründung der Gesellschaft zwar 
erlaubt, aber eine Staatsbeihilfe nicht bewilligt wurde. Die Verbitterung 
über den Beschluss trat u. a. in der Rede Yrjö Koskinens, die er in der 
ersten Jahresversammlung der Gesellschaft am 9. Nov. 1875 über das 
Thema »Hat das finnische Volk eine Geschichte?» hielt, hervor. 

Die Statuten der Finnischen Historischen Gesellschaft wurden am 
25. Februar 1875 genehmigt und genau einen Monat später hielt sie ihre 
erste Versammlung ab. In den Statuten hiess es, dass die Gesellschaft 
den Zweck habe, »Licht auf das finnische Altertum zu werfen, indem sie 
spezielle Forschungen in finnischer Geschichte, Altertumswissenschaft 
und den dazugehörigen Hilfswissenschaften anstelle, historische Doku-
mente drucke und, soweit es die Mittel erlauben, Reisebeihilfen zur Er-
forschung fremder Archive oder historisch denkwürdiger Örtlichkeiten 
bewillige». Die Mitgliederzahl dürfe 15 nicht übersteigen, und zwar seien 
die Mitglieder aus »solchen Landsleuten auszuwählen, die durch ver-
öffentlichte Werke ihre Befähigung zur wissenschaftlichen Forschungs-
arbeit in der finnischen Geschichte nachgewiesen haben». Später, 1888, 
wurde die Maximalmitgliederzahl auf 24 erhöht und Herbst 1917, wo die 
Tätigkeit der Gesellschaft auf völlig neuer Grundlage geregelt wurde, 
liess man jede Beschränkung der Anzahl der wissenschaftlichen Mitglie-
der fallen. Überdies kann die Gesellschaft Beiträge zahlende feste und 
Jahresmitglieder aufnehmen; nur die wissenschaftlichen Mitglieder dür-
fen auch weiterhin in wissenschaftlichen Angelegenheiten, über Ände-
rungen der Statuten und finanzielle Ausgaben der Gesellschaft beschlies- 
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sen. Die ganze Zeit war es auch gestattet, dass ausserhalb der Gesell-
schaft stehende Persönlichkeiten auf besondere Aufforderung hin in den 
Versammlungen ihre Untersuchungen vortragen durften und späterhin 
wurden auch öffentliche Versammlungen mit Vorträgen abgehalten, be-
sonders gelegentlich historischer Gedenktage. 

Die Arbeitsweise der Gesellschaft stimmte in grossen Zügen mit der 
der Historischen Sektion überein; mit Hilfe der bald durch private Schen-
kungen erlangten Mittel — die ersten Schenkungen stammten von Lan-
deshauptmann Dr. phil. Graf Creutz und Kammerrat F. J. Rabbe — 
konnte auch die Veröffentlichung des »Historischen Archivs» fortgesetzt 
werden. Ihre Versammlungen — deren durchschnittlich 8 bis 9 jährlich 
stattfanden — hielt die Gesellschaft anfangs in der Universität ab, spä-
ter im Gebäude der Finnischen Literaturgesellschaft und schliesslich seit 
1899 im neuen gemeinsamen Gebäude der Wissenschaftlichen Gesell-
schaften. Die Protokolle, in denen auch weiterhin sogar lange Unter-
suchungen abgedruckt wurden und die im allgemeinen (endgültig seit 
1878) auf finnisch geführt wurden — die schwedischen wissenschaft-
lichen Mitteilungen wurden jedoch in ihrer Originalsprache gegeben —, 
wurden im »Historischen Archiv» publiziert. Die Vertrauensmänner der 
Gesellschaft sind der auf ein Jahr zu wählende Vorsitzende, der Sekretär, 
der Schatzmeister und (seit 1917) der Verwalter der Sammlungen sowie 
der wirtschaftliche Ratgeber. Von diesen Ämtern gestaltete sich beson-
ders das des Sekretärs immer arbeitsreicher, da dieser alle Angelegen-
heiten der Gesellschaft vorzubereiten, für die praktische Durchführung 
der Beschlüsse und Überwachung der Druckarbeiten usw. zu sorgen 
hat. Die Vertrauensleute bilden zusammen den Vorstand, in dem die 
Angelegenheiten im allgemeinen zuerst behandelt werden und der auch 
in gewissen Angelegenheiten Beschlussfähigkeit hat. Das Jahresfest der 
Gesellschaft ist auch weiterhin dem Andenken Porthans geweiht und 
wird an dessen Geburtstage, am 9. November, begangen. Die neue Art 
der Tätigkeit und Zusammensetzung, wie sie 1917 begründet wurde, 
resultierte zu einem grossen Teile aus den neuen Möglichkeiten der Gesell-
schaft, ihre Wirksamkeit auszudehnen, da die besonders unter der Lei-
tung von U. L. Lehtonen vorgenommene grosse Geldsammlung eine 
festere wirtschaftliche Grundlage geliefert hatte; der wirtschaftliche Zu-
sammenbruch nach dem Weltkriege hatte jedoch diese Grundlage wieder 
erschüttert, sodass es nur durch Staatsbeihilfe und andauernde Schen-
kungen möglich war, die Arbeit wenigstens in einigermassen befriedigen-
dem Umfange fortzusetzen. 

Die wichtigste Seite in der Wirksamkeit der Gesellschaft war die 
Publikationstätigkeit und hier wieder am beachtenswertesten die Heraus-
gabe des »Historischen Archivs», in dem — ausser den Protokollen — die 
in den Versammlungen der Gesellschaft aus verschiedenen Gebieten der 
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finnischen Geschichte gehaltenen Vorträge sowie eine Reihe anderer um-
fangreicherer und kürzerer Untersuchungen zum Abdruck gekommen 
sind. Die fleissigsten Versammlungsbesucher und Vortragsredner sowie 
Veröffentlicher von Untersuchungen waren u. a. F. J. Rabbe (15 Vers. 
1875-1879, über 10 Vorträge), Yrjö Koskinen (ca 100 Vers. von 1875 
—1903 und gegen 35 Vorträge), S. G. Elmgren (über 100 Vers. von 1875 
—1892, einige 20 Vorträge), K. E. F. Ignatius (ca 100 Vers., über 30 
Vorträge), J. R. Danielson-Kalmari (Ehrenmitglied; ca 200 Vers., gegen 
50 Vorträge), J. W. Ruuth (Ehrenmitglied, Sekretär 1888-1895, über 
200 Vers., gegen 30 Vorträge), Julius Krohn (ca 30 Vers. von 1875-1887, 
gegen 10 Vorträge), J. R. Aspelin (ca 50 Vers. von 1875-1901, gegen 
30 Vorträge), J. M. Salenius (ca 80 Vers., über 50 Vorträge), E. G. Pal-
men (begeisterter und tatkräftiger Sekretär der Gesellschaft von 1877 

—1883 und 1884-1888; 269 Vers. von 1875-1919, ca 120 Vorträge), 
A. G. Fontell (ca 100 Vers., gegen 35 Vorträge), M. G. Schybergson (ca 
100 Vers., 20 Vorträge), Kustavi Grotenfelt (Sekretär der Gesellschaft 
von 1898-1904: anwesend in 284 Vers., gegen 100 Vorträge), C. G. von 
Bonsdorff (ca 90 Vers., gegen 30 Vorträge), K. G. Leinherg (ca 60 Vers. 
von 1891-1907, gegen 60 Vorträge), K. R. Melander (ca 170 Vers., gegen 
100 Vorträge), K. 0. Lindeqvist (ca 125 Vers., 20 Vorträge), Aug. Hjelt 
(ca 90 Vers. von 1884-1919, gegen 30 Vorträge), A. H. Virkkunen (ca 
60 Vers. von 1894--1921, über 10 Vorträge) usw. Mitglieder (wissen-
schaftliche M.) wurden in die Gesellschaft — die Gründer eingerechnet 

im ganzen 54 berufen, von denen 22 verstorben sind. Zahlreiche Mit-
glieder haben einen wichtigen Teil, einige den unvergleichlich wichtig-
sten, ausserhalb der Gesellschaft veröffentlicht; viele Mitglieder haben 
politische Tätigkeit, Amtspflichten, ihr Wohnort in der Provinz u. a. an 
speziellerer Teilnahme an der Tätigkeit der Gesellschaft verhindert. Ca 
90 Aussenstehende sind in den Versammlungen der Gesellschaft als Red-
ner aufgetreten oder haben bei ihr ihre Untersuchungen eingereicht. 
Die mittlere Zahl der Anwesenden in den Versammlungen hat zwischen 
6 und 10 geschwankt, bisweilen waren es noch weniger, bisweilen wie-
derum bedeutend mehr. 

Das »Historische Archiv» begann 1876 zu erscheinen und das erste 
von der Gesellschaft redigierte Heft, das 5. der gesamten Serie, 4877. 
Man versucht.- es alljahrlich herauszugeben, aber vielerlei Hindernisse 
haben diesen Vorsatz recht oft zunichte gemacht. Immerhin sind vom 
»Archiv» bis zum 50-jährigen Jubiläum im ganzen 34 Nummern erschie-
nen, einige auch in mehreren Bänden. 

Von der sonstigen Publikationstätigkeit war lange Zeit die Veröffent-
lichung von Dokumenten am bedeutsamsten. Es wurden veröffentlicht 
die administrative Korrespondenz von 1808-1809, Protokolle der alten 
Turkuer (Aboer) Universität.. eine grössere Reihe Urkunden, die Licht auf 



  

Hist. Ark. XXXIII, Refer. 	 9 

   

die kameralen Verhältnisse Finnlands werfen, Jacob Teits Beschwerden 
verzeichnis gegen den finnischen Adel von 1555-1556, Rudenschölds 
Bericht über die wirtschaftlichen u. a. Verhältnisse in Finnland 1738 
—1741, die untertänigen Berichte des Regierurigskonseils und Senats 
Finnlands von 1812 und 1816, Urkundenauszüge aus den Archiven Ita-
liens »Le Saint-Siege et la Sued'- durant la seconde moitie du XVI:e 
siecie», die sog. Silbersteuerverzeichnisse (1571), überdies sind mehrere 
v:-rschiedene Urkundenpublikationsserien in Vorbereitung. Allmählich 
ging man auch dazu über, eigentliche Untersuchungen getrennt vom 
»Historischen Archiv» zu veröffentlichen; so konnten u. a. Doktordisser-
tationen gedruckt und dadurch jungen Forschern Beistand geleistet wer-
den. Line Rekordleistung war seiner Zeit das Biographische Namen-
buch, das auf die Initiative Yrjö Koskinens und vornehmlich von ihm 
und E. G. Palmen 1879-1883 (Supplementheft 1889) herausgegeben 
wurde und von dem gegenwärtig eine neue, stark erweiterte Ausgabe 
vorbereitet wird. Dieses sowie die auf Aufforderung von seiten der Re-
gierung in der Redaktion der Gesellschaft erschienene Geschichte des 
Senates sind in einem Privatverlage erschienen. Mehrere andere Werks 
sind in Arbeit, u. a. Nachschlage- und Handbücher, von denen das be-
deutendste die schon seit Jahrzehnten in Vorbereitung befindliche histo-
rische Bibliographie Finnlands ist. Der Gesamtbetrag der von der Gesell-
schaft redigierten und in Druck befindlichen Publikationen ist schon 
recht beachtlich: ausser den 48 Bänden des »Historischen Archivs» 18 
Bände »Belegstücke aus der finnischen Geschichte», über 10 »Geschicht-
liche Untersuchungen» und 6 sonstige Spezialveröffentlichungen sowie 
das Biographische Namenbuch und die zweiteilige Geschichte des Sena-
tes mit dem biographischen Werke der Senatsmitglieder und -beamten. 
Forschungsmethode und Darstellungsweise sind immer solider und durch-
sichtiger geworden. 

Während ihres halbhundertjährigen Bestehens hat die Gesellschaft 
zum Besten der vaterländischen Geschichtswissenschaft auch durch 
Planung, Unterstützung und Ausführung mehrerer kleinerer oder aus-
gedehnterer Forschungs- und Sammelreisen und anderer Forschungs-
aufgaben gewirkt. Schon früh wurde der Untersuchung der Archive in 
der Provinz sowie der Kopierung der Urkunden in ihnen Aufmerksam-
keit zugewandt und die Arbeit wurde zu verschiedenen Zeiten weiterhin 
fortgesetzt. Ebenso wurden aus ausländischen Archiven Kopien von 
Dokumenten, die Finnland betreffen, beschafft, so aus Upsala, Stockholm, 
Russland, Danzig und besonders systematisch aus dem vatikanischen 
Archiv in Rom, wo auf Staatskosten in den letzten Jahren an den Ar-
beiten der skandinavischen Untersuchungskommissionen teilgenommen 
und alle in Frage kommenden Urkunden bis zum Beginn des 16. Jahrhun-
derts geprüft wurden. Ini eigenen Lande wurden auch u. a. Gerichts- 
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Bräuche, Erinnerungen aus den Hungerjahren u. a. gesammelt und vor 
einem Jahre wurde eine grosszügige, systematische Fixierung der münd-
lichen Tradition und Einsammlung von schriftlichem Quellenmaterial 
im Besitze Privater eingeleitet. Die Arbeit privater Forscher wurde 
unterstützt, indem in den letzten Zeiten fast regelmässig jährlich Reise-
oder andere Forschungsbeihilfen verteilt wurden. Stipendien für bereits 
veröffentlichte Untersuchungen konnten verteilt werden, seitdem Herr 
Lektor Emil Hårdh 1917 der Gesellschaft einen Fonds zur Prämiierung 
geschichtlicher Literatur in finnischer Sprache and der Wirkliche Staats-
rat Aug. Ramsay und Kinder 1919 zwei Fonds überwies, die dem An-
denken des einstigen wissenschaftlichen Mitglieds der Gesellschaft, Frau 
Jully Ramsay, geb. Ekström, gewidmet sind und von deren Zinsen bio-
graphische Forschungen resp. solche, die die Geschichte der Stadt Vii-
puri betreffen, prämiiert werden. 

Die Gesellschaft hat sich stets bestrebt, das Zentralorgan der vater-
ländischen Geschichtsforschung zu sein; in diesem Sinne ist auch ihr 
neues, weitumspannendes Programm von 1916-1917 abgefasst. Die 
Erhaltung, Ordnung und Pflege unserer Geschichtsquellen in den ein-
zelnen Archiven wurde zu überwachen gesucht und für die Behebung 
von Missständen Sorge getragen; zu diesem Zwecke wurde stets enge 
Zusammenarbeit mit dem Staatsarchiv erstrebt. So hat denn die Ge-
sellschaft von staatlicher und privater Seite Beachtung und 'e` ürdigung 
gefunden. Ihre Meinung wurde befragt, wenn es sich um den Austausch 
von Archivalen mit Schweden und Russland handelte, sie hat entweder 
auf besonderes Bitten hin oder aus eigener Initia?ive die Frage betr. 
Einrichtung sogenannter Provinzarchive erwogen und alles zur Förde-
rung der Sache getan, für die Einrichtung und bessere Aufbewahrung 
von Archiven der Zentralbehörden hat sie Arbeit geleistet und nach 
Kräften die Verschleppung von Urkunden, die für das eigene Land wich-
tig waren, während der Jahre der Unterdrückung nach Russland ver-
hindert. Über viele wichtige historische Fragen hat sie der Regierung 
Gutachten abgegeben oder auf Aufforderung von Regierungsseite solche 
von anderer Seite beschafft. Auch auf ausländische Ausstellungen, Kong-
resse und an ausländische Gesellschaften hat sie Auskünfte und Auf-
sätze versendet. Belebung der Forschungsarbeit auf historischem Ge-
biete,' allseitige Klärung der historischen Forschungsarbeit und auch 
Festigung der historischen Auffassungsweise hatten die gemeinsamen 
Versammlungen der Geschichtsforscher und -lehrer des Landes im Auge, 
die auf die Initiative der Gesellschaft und unter ihrer tatkräftigen Mit-
wirkung 1906, 191/: und 1925 abgehalten worden sind. Bei der Durch-
führung dieser und mehrerer anderer Massnahmen zum Segen dor histo-
rischen Forschung arbeitete die Gesellschaft mit den Gesellschaften des 
Landes zusammen, die teilweise auf denselben Gebieten wirken. 
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Wie schon bemerkt, war die finanzielle Lage der Gesellschaft im all-
gemeinen von den Schenkungen privater oder öffentlicher Fonds oder 
von staatlicher Unterstützung abhängig. Die eigenen Mittel der Gesell-
schaft gehen zwar gegenwärtig in die zweite Million, aber das Sinken 
des finnischen Geldkurses hat die reale Höhe dieses Betrages stark ver-
mindert, und überdies sind ca zwei Drittel der Mittel sog. Spezialfonds, 
die die Gesellschaft zu bestimmten Zwecken verwenden muss und zu 
denen sie daher nicht in gelegentlichen Bedürfnisfällen ihre Zuflucht 
nehmen darf. 

Das Archiv der Gesellschaft ist in der Hauptsache aus Schenkungen 
und Ankäufen hervorgegangen und umfasst gegenwärtig 468 verschie-
dene Nummern, von denen jedoch viele ganze Urkundengruppen um-
fassen. Die Bibliothek wurde hauptsächlich durch Publikationsaustausch 
mitil in- und ausländischen Gesellschaften und Instituten vermehrt. Gegen-
wärtig steht die Gesellschaft mit über vierzig derartigen im Auslande, 
vor allem in Skandinavien, im Baltikum und in Deutschland, im Publi-
kationsaustausch. 



Lisättäviä ja oikaistavia kirjoitukseen III. 

Siv. 82, riv. 17 ylhäältä on kolmaskolmatta, tulee olla kolmasneljättä. 
» 	» 	» 18 	» 	» neljäskolmatta, 	» 	» neljäsneljättä. 
» 	I t6, » 8 alhaalta » jo huhtikuussa, 	» 	» jo huhtikuussa 

v. 1921. 
» 	,> 10 	> 	» VIII 	 » 	» VII. 

162, » 6 	» 	» tvenne 	 » trenne. 
219, 	» 	6 ylhäältä » K. F. E. 	 » 	» K. E. F. 

» lisätään virkailijain luetteloon: Taloudelliset  neuvo t-
t e l i j a t: E. G. Palmen 1917 
—1919; J. Rinne 1919-1920; 
K. R. Melander 1920-1922; 
J. Rinne 1922-1924; A. M. 
Tallgren 1924-1925. 






