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Hämeenmaa. \ Tavastland. 
Kun mennaan sitä uudempaa tietä, jota myöten mat- Då man följ er den nyare väg, som öfver larnltåsen 

kustaja maanselänteen poikki tulee Hämeen lounaispuoli in , för den resande in i sydvestra Tavastland, öppnar sig en 
niin aukenee eteen muuan sydänmaan seutu, joka hede!- inlandstrakt, hvilken i bördighet och välstånd lika mycket 
mi1llisyyden ja toimeentulon puolesta voittaa maakunnan öfvertri1ffar landskapets öfriga delar, som den i naturskön
muut osat yhtä paljon kuin se maisemain kauneudessa het står efter desamma. Från Loppis något ödsliga hög
jäi1pi niistä ji1lkeen. Jokseenkin kolkoista Lopen piti1jään platå leder vägen till de välodlade fälten kring Pyhäjärvi 
ylänkömaista kulkee tie vilja ville vainioille Pyhäjärven ym- i Tammela socken, der ni1rvaron af Mustiala landtbru.ks
pärillä Tammelan pitäjäi1ssä, jossa Mustialan maanvilje- institut ger sig tillki1nna genom en bättre odling och på 
lysopiston li1heisyys näytäikse paremmassa viljelyksessä, ja samma gång bevittnar bygdens större odlingsbarhet. Först 
samalla myöskin todistaa tienoon suurempaa viljelyskelpoi- efter en dagsresa mot nordost vidtar det utbredda vatten
suutta. Vasta yhden päiväninatkan perästä luodetta kohti system, som åt Tavastland ger den ri1tta karakteren. Udde 
alkaa se laaja vesijakso, jossa I-Iämeenmaan oikea luonne efter udde skjuter fram, otaliga öar aflösa hvarandra, och 
kuvautuu. Niemiä tuikkailee ehtimiseen edes, lukematto- en vidsträckt tafla af vatten, barr- och löfskog beklädda 
mia, on saaria saaren perästä, ja . silmien eteen aukenee kullar samt leende fält 'utbreder sig för ögat. Enstaka 
avara taulu vesistöillä, havu- ja lehtimetsien peittämillä gårdar eller sammantri1ngda byar jemte en och annan ål
mi1kilöillä sekä rehottavilla vainioilla. Yksinäisiä taloja drig kyrka afteckna sig vid stränderna, behagligt afbry
tahi suuria kyli1ryhmiä ja sielli1 taälli1 joku iäki1s kirkko tande naturens entonighet och stillhet. Det egendomliga 
kuvasteleikse rannoilla, miellyttävänä muutoksena luonnon drag af vemod, som hvilar öfvcr bygderna i mellersta Ta
yhdenkaltaisuudessaja hi\jaisuudessa. Se omituinen synk- vastland, föri1ndras märkbart, då man längre norru.t hinner 
ki11uontoisuus, joka asuskelee Hämeen keskitieuoissa, muut- den del af landskapet, som omfattar Wiitasaari, Saariji1rvi 
tuu nähtävi1sti , kun pohjaisemmilla seuduin päästään sii- och Rautalampi socknar. Naturen antar här större pro
hen osaan tätä maakuntaa, missä Wiitasaaren, Saarijärven portioner och visar sig i en urspruugligare, vildare, af kuitu
ja Rautafammen pitäjäi1t ovat. Luonto muodostuu. täällä rens hand mindre berörd skönhet; insjölandskapet, såframt 
mahtavammaksi ja näytäikse alkuperäisemmässä, jylhem- det icke alldeles öfvergår till ödsliga träsk och ändlösa 
mässä, viljelijän käden vähemmin koskemassa kauneudessu; moar, begränsas af högre, mera skogbevuxnu och stupande 
ji1rvimaisema, ellei se vullan muutu autioiksi soiksi ja ää- åsar. Men äfven här förlorar Tavastland dock icke helt 
rettömiksi kankaiksi, lepää korkeampain, metsäisempäin och hållet denna . sin karakter af stilla vemod, som i grun
ja jyrkempäin vuoriselänneitten välissä. Mutta täälläkään den beror af konturernas mjukhet såväl som af deras om
ei Hämeenmaa kadota sitä hiljaisen synkkäluontoisuuden vexling. 
muotoa, joka oikeastaan tulee hahmopiirrelmäin laheudesta 

Ta wastlarid. 

Wenn man den neueren Weg, wclcher iiber den Land
riicken in das siidwestliche Tawastland fiihrt, verfolgt, öff
net . sich eine Landchaft, welche au Fruchtbarkeit und 
W ohlstand die iibrigen Theile dieser Gegend eben so sehr 
iibertrifft, als sie ihnen an Naturschönheit nachsteht. Von dem 
ziemlich öden Hochplateau von Loppis fiihrt der W eg durch 
die wohlangebauten F elder nm den Pyhäjärvi*) im :Kirch
spiel Tammela, wo schon die Anlegung des agronomischen 
Institutes von Mustiab auf eine grössere Fruchtbarkeit des 
Bodens schliessen lässt. Erst eine Tagereise weiter nördlich 
entwickel t sich das weitverzweigte Wassersystem, welches Ta
wastland seinen _eigentlichen Character giebt. Eine Land
spitze nach der anderen schiesst hervor, zahllose Seen lösen 
einander ab, und ein weites Panorama von W asser, 
Nadel- und Laubwäldern, mit Gebiisch bewachsenen 
Hiigeln und lachenden Fluren breitet sich vor den 
Augen des Reisenden aus. Einzelne Gehöfte oder zusam
mengedrängte Dörfer, hier und da · eiue alterthiimliche 
Kirche zeichnen sich aro Strande ab, die Eintönigkeit und 
Stille der Natur angenehm unterbrechend. D er eigenthiim
liche Zug von Wehmuth, welcher iiber dem mittleren Ta
wastland ruht, verändert sich merklich, sobald mau weiter 
nördlich den Theil der Landschaft ·erreicht, welcher die 
Kirchspiele Wiitasaari, Saarijärwi und Rautalampi umfasst. 
Hier nimmt die Natur grössere Proportionen an und zeigt · 
sich in einer urspriinglicheren, wilderen, von der Rand 
der Kultur noch weniger beriihrten Schönheit; wo sich die 
Landschaft nicht . in öde, sumpfige Seen oder endlose Mo
räste verliert, wird sie von bedeutenderen, waldigen und 
steilen Bergriicken eingeschlossen. Aber selbst hier ver-
liert Tuwastland nicht ganz seinen sanften, wehmiithigen yhtä hyvin kuin niiden vaihtelevaisuudestakin. 

Toisten sukulahkojen joukossa eivät Hämäläiset, jotka 
tulivat tämän luonnon vaikutusten alaisiksi , saaneet kaik
kein parasta, vaan eivät kaikkein huonointakaan osaa. Joka 
haaralta merestä suljettuina maanselänteillä, joiden poikki 
heidän järviensä täytyi loikahtaa aika askeleet päästäkseen 
meren rantaan, näkivät he joutuneensa enemmin luonnon 
vallan alle kuin sen valtiaiksi. Koska karjalainen pitkin 
väljempi;;; ·vesiånsä, ollen ykteydessä rantamaan j a vierasten 
rajakansain kanssa, pääsi mpeamaan vilkkaampaan kaup
paan ja muuhun toimeen, sekä eteläiset ja läntiset ranta
maalaiset, osittain myös sekoitettuina skandinavilaisten ai
netten kanssa, olivat varsinaisemmasti osallisina maan his
toriallisissa tapauksissa ja sivistymisen vaiheissa, niin sill' 
aikaa keskinen sukulahko pysyi alkuperäisen luonteen muo
toisenll,. Hitaalla, vaan vakaalla kädellä voitti hämäläinen 
järviseuduistaan itsellensä elatuksen tarpeet ja tuli toimeen 
alussa niukemmin, sitte vähitellen mnsaammin ja joskus vuo
dentulon parhaimmillaan ollessa niinkin , että vähä jäi 
säästöönkin·. Lähinni1 pellonviljelystä tuli karjanhoito pää
asiaksi hänen taloudessansa maan oivallisten laid unten 
vuoksi, jotka kuitenkin vielä useimmassa kohden ovat 
luonnollisessa tilassaan, vaikka kar:jat myöhemmin ke
väällä ·ruoan puutteessa ' nälkää näkevät. Paitse pella
vun kasvatukseen mukavata maanlaatua luoteispuolissa, on 
muutoin järvien kalaisuus ainoana kohtana, jossa luonto 
näyttää jollakin erinomaisemmalla tavalla pitäneen huolta 
ihmisen tarpeista. Kun tavaran vaihdolta puuttuu luon
nollisia 'teitä yhtä paljon kuin tehtyjäkiu kulkuteitä, niin 
ei ole menekkiä niillä metsäntuotteilla, joita pohjoisessa 
Hämeessä vielä on runsaat varat. 

Bland brödrastammurne tillföll Tavasterne, hvilka koru- Character, der im Grunde in der W eichheit der abwech
mo under inflytelserna af denna natur, icke den aldra bä- selnden Conture zu suchen ist. 

Nykyisen hämäläisen luonnetta arvostellessa ei saa 
katsomatta jättää sitä ankaraa koulua, jota hän monet vuo
~isadat on käynyt ja joka tuntuvasti on vaikuttanut koko 
hänen muodostumiseensa. Sitä kovakouraista käännyttä
mistä, jolla häntä kristinuskoon pakfjltettiin, seurasi muuan 
aika, jolloin hän näki suuren osan maatiluksia aateliston 
käsissä, joka oli vierasta syntyperää ja jolle hänen kielensä 
ja tapansa useinkin olivat vallan outoja. Hänen umpimie
lisessä luonnossaan kasvoi samalla aikaa nnrjuus herra~
säätyä kohtaan ja sepä vallan sopiikin yhteen hänen kier-' 
televän käytöksensä kanssa. Mutta tähän hänen luonteensa 
puoleen katsomiitta ,· on hämäläinen muutoin rehel
linen ja luotettava sekä, yksitotisen harvapuheisuutensakiu 
ohessa, leppeä ja ystävällinen, kun vaan on ennätetty 
saada hänet mieltymään ja ikään· kuin hänen sisällänsä 
seisotettu mielijuovansa avatuksi. Kaikille kyllä on tuttu 
se hi1mäläisen itsepintainen jäykkyys, joka on tullut mel
kein sanantavaksi maassa. Mikäli täinä rahvas on oppi
nut luulevaiseksi herrassäätyä kohtaan, sikäli se myös on 
tottunut pysymään isiltä perimissä ajatuksissaan ja tavois
saan, •niin että Hämeessä elämän tavat, juh.lapidot, asumi -

sta lotten, men icke heller den aldra sämsta. På alla håll Von allen Briiderstämmeu fiel dem Tawastländer, wel
afstängda ifrån hafvet genom landtåsen, öfver hvilken de- cher unter dem Einflusse dieser Natur staud, niq!it das 
ras sjöar måste kasta sig i väldiga språng för att hinna beste Loos zu, aber auch nicht das schlechteste. Uberall 
kusten, funno de sig mera utsatte för att beherrskas af na- vom Meere durch Bergriicken abgeschlossen, iiber wel
turen, än i stånd att beherrska henne. Medan karelaren che sich die W assermassen in gewaltigen Spriingen werfon 
utmed sina öppnare vattendrag, i beröring med kusten och mussten, um zur Kiiste zu gelangen, war er mehr in der 
med främmande gränsfolk, inleddes i ,en lifligare handel Lage, von der Natur beherrscht zu werden, als diese be
och vandel, och medan kustboerna i söder och vester, del- henschen zu können. Während der Kareler, welcher ver
vis äfven uppblandade med skandinaviska elementer, togo möge seiner offenen Flusscommunication mit der Kiiste und 
en direktare andel i lundets historiska öden och ku1turut- frcmden Völkern in Beriihnmg stand, in lebha.fterem. Han
veckling, bevarade centralstammen desto trognare dragen af del und Verkehr begriffen war, während die Kiistenbewoh
en u rspru.nglig naturell. · Med långsam, rnen stadig hand ner im Siiden und Westen, theilweis mit scandina,vischen 
aftvang tavastländingen sitt insjöland en bergning, som Elementen vermischt, an der Geschichte und Kulturentwic
ifrån sparsam småningom blef tillräcklig och någongång, då kelung des Laudes directen Antheil uahmen, bewahrte der 
året var som bäst, lemnade honom ett litet öfverskott. Näst Centralstamm desto treuer die Ziige seines ursprunglichcn 
sädesodlingen blef boskapsskötseln en hufvudsak i hans Naturels. Mit langsamer_ aber fester Hand zwang der Ta,
hushallning, tillfölje af landets förträffliga betesmarker, 1 wastländer. seinem wasserreichen Laude einen anfangs kärg
hvilka dock ännu på de flesta orter befinna sig i sitt lichen, allmählig aber so reichlichen Unterhalt ab, dass ihrn 
naturliga skick, oaktadt boskapen under sena vårar svälter dieser, wenu di~. Erndte sehr giinstig war, bisweilen noeh 
af foderbrist. Utom den för linodling gynsamma marken eiuen kleinen Uberschuss liess. Nächst dem Getreidebau 
i nordvestra delen, är det föröfrigt endast fisk11kedomen i legte er sich auf Viehzucht, wozu ihm die vortrefflichen 
sjöarne, hvarigenom naturen på något anmärkningsvärdare Weiden des Laudes, welche sich jedoch noch meistentheils 
sätt sö1jt för rnenniskans behofver. Bristen på naturliga in natiirlichem Zustande befinden, die beste Gelegenheit 
vägar för varu.bytet, såväl som b11sten på ar tificiella sådana boten. Ansser dem fiir den Hanfbau giinstigen Boden im 
hindrar afsättningen af de skogsprodukter, på hvilka. norm \ Nordwesten hat die Natur nur durch einen besonderen 
Tavastland ännu eger en riklig tillgång. Reichthum an Fischen fiir den Unterhalt der Bewohner 

. gesorgt. Der Mangel sowohl an natiirlichen als kiinstli

Då mau bedömmer den nuvarande tavastländingens ka
rakter, bör ·man icke underlåta att taga i betraktande den 
hårda skola, hvari hun under åtskilliga sekler gått, och 
hvilken inverkat märkbart på hela hans utveckling. På 
den hårdhändta omvändelse, hvarunder han tvangs till 
kristendom, följde en ticl, ,då han såg en stor del af jorden 
i händerna på en adel, fremmande till ursprung och ofta 
nog obekant mr,d hans språk och seder. I hans inbuildna 
lynne grodde härunder en afvoghet mot ·herremannaklas
sen , som alltför väl står tillsammans med det undfallande 
i hans yttre sätt. Men afser rnan från denna sicl,i af 
karakteren, är tavastländingen förö frigt redhar och pålit
lig samt, oaktadt sitt trumpna tystlåtna väsencle, vänlig 
och godlynt , så snart man hunnit vinna ha·us förtroende 
och liksom öppna den hämmade strömfåmn i ha,ns inre. 
A llom bekant är den tayastländska envisheten, hvilkeu blif
vit så godt som ett ordspråk inom landet. I samma mån 
denna allmoge lärt sig att misstro herremannaklassen , har 
den ock vant sig att envist vidblifva sina af fädren ärfda 
åsigter och vanor, så att i Tavastland mycket i dess seder, 
fester, boningssätt , husgeråd sa,mt till och med i några 
bibehållna klädedrägter röjer en hög grad af ursprunglig
het eller ålderdoinlighet . 

chen W egen hindert den Absatz der Waldproducte, au de
nen das nördliche Tawastland noch ausserordentl ich reich ist. 

. sen laatu, huonekalut sekä vielä jotkut entistapaiset vaa
tepuvutkin hyvin paljon osoittavat alkuperäisyyttä eli van
hanaikuisuutta. Ihågkommande dennu tavastländingens oförmåga ait 

glömma det engång inlärda, torde man icke mycket misstaga 
Katsoen tähän hämäläisen saattamattomuuteen unhot- sig om mau påstår, att dikten aldrig funnit en lämplig jordmån 

Will man den Character des j etzigen Tawastlände1·s 
beurtheilen, so clarf man die harte Schule nicht vergessen, 
welche er seit Jahrhunderten durchgcgangen ist, uncl die 
auf seine Entwickelung einen merkbaren Einfluss ausgeiibt 
hat. Kurz nachdem man ihn auf eine rauhe Weise zum 
Christenthume gezwungen hatte, kam eine Zeit, wo er ei 
neu grossen Theil des Landes in den Händcn eines Adels 
sah , welchcr ihm der Abstammung nach fremd, und oft 
genug wcder mit seiner Sprache noch mit seinen Sit ten 
bekannt war. In seiner verschlossenen Nutur keimte eine 
Abneigung gegen die höheren Stande auf, welche mit sei
ner scheinbaren Nachgiebigkeit nur allzuwohl iibereinstimrnt. 
Sieht man von di~ser Schwäche des Characters ab, so ist der 
'l'awastländer im Ubr-igen doch zuverlässig und reel , trotz sei
ner miir.-ischen Schweigsamkeit ist er freundlich un~l gu
ter Laune, sobald man sein Zutrauen gewonnen und gleich
sam die Schleusen seines Innern geöffnet hat. Der T a
wastländische Eigensinn ist im Laude so ·bekannt, ,lass er 
beinahe sprichwörtlich geworden ist. In demselben Maasse, 
wie sein Misst,rauen gegen die höheren Stände wuchs, ver
stärkte sich auch sein Eigensinn in der Beibeha.ltung sei
ner von Alters her iiberkommenen Ansichten und Gewohn
heiten, so dass sich in den Festen, in clen W ohnungen, im 
Huusgeräth, ja, in der Kleidertracht des Tawastländers 
noch in hohem Grade eine gewisse Originulität oder Al 
terthiimlichkeit ausspxicht. 

!aa sitä minkä kerran on oppinut, ei paljoa erehdyttäne, i hans sinne. Atminstone är det visst, att i våra dagar sö-r JOS sanotaan, ettei runous milloinkaan ole hänen mieles- dra och mellersta Tavastland är j ernförelsevis fattigt på ' *) Einer der grössten Seen Tawastlands. J, 
~ -~ 
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00 r sään löytänyt sopivaa taimimaata. Ainakin se on totta, 
että meidän aikoina Hämeen etelä- ja keskipuolet verraten 
ovat köyhlä runoista ja lauluista. Niihin vanhempiin sä
veleihin, joita ]aulellaan, on tavallisesti sepitty undempia 
sanoja, j otka peräti _ ovat syvempää, runolli sta tuntoa vailla. 
Sitä vastoin näyttää hämäläisen mieli olevan avoinna lys
t illisille tarinoille, ja muutamat Suomen parhaimmista sa
duista ovatkin juuri W iitasaaresta j a Saarij ärveltä kotoisin. 

Asuntotapa on poh_j aisessa ja eteläisessä Hämeessä jok
seenkin erilaista. Edellisessä tavataan vielä pakanuuden 
ajasta asti pidetty pirtti, akkunareiät ikkunain asemesta j a 
katossa räppänä takkapiipun sijassa- K en jonkun aikaa 
on oleskellut tämmöisessä korkeassa ja vilvakkaassa asun
nossa, hän pitää sen parempana eteläisessä Hämeessä ta
vallisia matalia ja ahdashenkisiä tupia, j otka toki jo ovat 
varustetut tavallisesti pesemättömillä ja tuiki pienillä lasi
ikkunoilla ja oikeilla hormiuuneilla. Asuntonsa rakentaa 
hämäläinen mielellänsä jollekin , josko matalallekin mäki
paikalle, josta voipi katsella talonsa r ikkautta, sen peltoja. 
Jokaisella konnulla pidetään pihlaja paikallaan , vaikka ki r
ves kaataa kaikki muut puut ympäristöl tä. Sauna pitää 
olla jokaisella torpallakin ja siitä lähtee yhteiselle kansalle 
paljo terveyttä ja hyvää oloa. Missä metsää on ru nsaam
min, siellä sauna lämmitetään joka illaksi; eteläisessä, ny
kyj änsä jokseenkin metsättömässä osassa Hämeetä, käydään 
saunassa vaan pyhäpäivän aattona taikka kun on päivä 
oltu riihi työssä tahi muuten raskaammissa, l ikaisemmissa 
arkareissa. 

Hämäläinen tekee työtä uutterasti niin kauan kuin 
hänen on pakko siihen. Kesällä hän ei vuorokaudessa lepää 
enempää kuin 5 tunnin paikoin. Mitään etevämpää käsi 
työn taitoa häu yleiseen ei juuri osoita. T ilaisuuden hä
nellä ollessa saadakseen joutilaana virua tekee hän sitä 
halukkaasti , ja kun hänen useinkin on vaikea saada k au
paksi mitä ken tiesi on yli tarpeen, niin hän sen suruti 
menettää talvilevossansa ja asetta.a sitte tulevaa puut etta 
vastaan ainoasti loppumattoman kärsimisvoimausa. 

dikt och sång. D e äldre _ melodier, som sjnngas, äro van
ligen försedda med nyare ord , utblottade på djupare, poe
tisk känsla. Deremot visar tavastländingen ett öppet sinne 
för humoristiska berä,ttelser, och några af de förträffli gaste 
blaud de finska sagorna härstamma · just från Wiitasaar i 
och Saarijä,rvi. 

Boningssättet är i norra oeb södra Tavastland något 
olika. I clet förra påträffar mau ännu det från hednatiden 
brukliga pörtet, med dess gluggar i stället för fenster, dess 
rö-kfång i taket i stället för skorsten. Den, som tillbragt 
någon ticl i en såclan hög och luftig boning, föredrar den
samma framför de i södra Tavastland brukliga låga , små 
och qvafva stugorna, hvilka dock redan äro försedda med 
vanligtvis oskurade och ytterst små .glasfenster och ordent
liga rörugnar. Sin boning bygger tavastländingen gerna 
på någon kulle , om äu aldrig så låg, med utsigt öfver 
gårdens rikedom, dess åkrar. Vid hvarje gård hålles rön
nen i helgd, oaktadt al_la a:hdra. i närheten vexa.nde träd fäl
las af yxan. B aclstugan, som hör finnas på hva,je torp, 
utgör en ytterst vigt:ig källa tili helsa och trefnad för all
mogen. I skogrikare trakter eldas den hvarj e qväll; i det 
södrn, numera temmeligen skogl ösa Tavastland besökes , 
badstugan endast nitoncn före hvarje helgdag, samt efter 
en dag tillbragt vid ri-arbete eller föröf1igt vid tyngre, ore
nande sysslor. 

Tavastlä,ndingen arbetar ihärdigt så lä,nge han dert:ill 
är tvungen. Om sommaren inskränker sig hans hvila un- . 
der dygnet till omkring 5 timmar. På någon större slöjd
kunnighet visar han i allmänhet icke prof. Då han är i 
tillfälle att öfverlemna sig åt sin ' båg för beqvämlighet, gör 
han det, och då han i många fall har svårt att föryttra 
ett möjligen uppkommet öfverskott, förtär han clet· sorglöst 
under vinterhvilan, för atl sedau emot en komma.nde brist 
ställa endast gränslösheten af sin förmåga att umbära. 

Ruumiiltansa on J1ä,mä1ainen lyhyen1äntä j a hartiakas. Till kroppsbyggnaden är tavastländingen något under-
Silmät ovat ·tavallisesti siniset , j a hiukset, varsinkin nuo- , sättsig oeh bredaxlad. Hans ögon äro vauligen blåa, hans 
r emal_la ikää, pel1avankarvaiset, vaan hyvin usein on myös ·hår, i synnerhet i yugre åren, linfärgadt. Dock ser man 
ttikka tumman ruskean eli nmnin voipa. Kasvojen muo- , äfven ganska ofta i brnnt stötande hår. Dra.gen äro ore
dossa ei ole yissif, säännölli syyttä, lmtsanto on valrninen gelbunclna, u ttrycket är alfvarligt och sälla.n betydelselöst, 
Ja ':harvoin merkitön, vaan ilman erinomaisetta vilkkaudetta .. men utan särcleles rörlighet och lif. 

""Yleisimpinä ja melkein ainoina huvituksina viikkokau
den Yaivain perästä ovat kirkkomatkat sunnuntaina ja kau
lmisempain ystäväin tapaaminen ki rkonmäellä. Järvisem
missä seuduissa ovat pitkät n. s. kii'kkoveneet ainoina tahi 
parhaimpina kulkuneuvoina näillä matkoil1a. Markkina
reisuissa maakunnan harvoihin ja krtukana toisistaan ole
viin kaupunkiin om myöskin tärkeätä poikkeust.a muuten ' 
yksimuotoisesta elannosta. Kylä.kunnissa, etenkin koskei n 
varsilla oleYissa myllykyl issä, b uvitcllaan useasti snnnun
tai -iltciiirn tanssimisella. Niitä harvoja rahvaan huvitusten 
tapais"ia tilaisuuksia, joita Hämeessä tavataan , ovat sellai
set tanssimenot joulun py11inä sekä elonkorjuun aikana. 
niin sanotuissa ,,talkoissa", joita suuremmat kartanot pitävät. 
J ouluaamuna nähdään vaan j onkun harvan köyhemmistä. 
kävelevän kirkolle. J okainen koett-aa parastansa päästäk
seen osalliseksi siihen yleiseen kilpa-aj oon, jolla tänä aa
muna mennään hyvin kynttilöillä valaistuun kirkkoon. 
T ämän suuren juhlan kunnioiksi on rahvas pukeutunut 
kaikkein koreimpiin ja heleimpiin vaatteisinsa ; kiihoituk
seksi on hevoisia yöllä ruokittu paloviinaan kastetuilla 
kauroilla j a si iat kaunistettn kulkusilla. Koko kilpakulku 
on sangen vilpasta j a eloisata näköä lumella peitetyssä 
maisemassa. Laskiais-tiistaina tapahtuu samankaltaisia kil
pa-ajoja. Juhannusta vietetään samoin kuin yleiseen muual 
lakin maassa kokkovalkeilla ja tansseilla. 

V:1-llan erinomaista ja kentiesi ikivm1haa suuremman
laista kansanjuhlaa pidefään tavallisesti joka vuosi Hela
tuorstain ilt.ana ja sen j älkeisinä pyhäiltoina Ritvalan 
kylässä Sääksmäen pitäjäässä. Se on se niin sanottu Rit
valan-Helka, j ota j uhlaa siellä paikoin arvellaan pidetyksi 
aina mailman luomisesta asti ja jonka vieton laiminlyömi
sestä luullaan tulevan mailman lopun tahi kumminkin ka
toYnoden. Tälle juh1aHe kokoontuu rahvasta monelta eri 
haaralta. Nai set kulkevat kylän läpitse käsi kädessä, lau
lellen runoj i, kolmen neiden, Mataleenan , Inkerin ja An
nikan muistoksi, kunnes pääsevät pienelle mäelle kylän 
loppupäässä. Siellä he seisattuvat palavan kokon ympä
rille ja lauleleva.t vielä 1-aulujansa , jonka perästä koko 
joukko j a sen ·saa.tossa summaton paljous kansaa palajaa 
kylään viettämään- yötä tanssilla j.a leikkil öillä. 

Hämäläisen vaateparressa ei ole mitään erinomattain 
silmään pistävää. Niinkuin hänen mielen;iä laatu ja ym-

De allmännaste och snart sagdt enda förströelserna. ef
ter veckans mödoi- äro färderna t:ill kyrkan om söndagen 
samt sammanträffandet på kyrkovallen med aflägset boencle 
vänner. I ele sjörikare trakterna utgöra de långa s. k. 
kyrkbåtarna det enda eller förnämsta fortkomstmedel vid dessa 
färder. Markna.dsresorna till lancl skapets få och långt från 
hvarandra belägna städer bilda likaledes vigtiga. afbrott i 
det enformiga lefnadssättet. Inom byarna, i synnerhet i 
de vid forsarna liggande qvarnbyarne förlustar man sig 
ofta om söndags-aftnarna med dans. D e få tillstymmelser 
tili folknö_jen , som i T avastland finnas, utgöras af sådana 
danstillställningar under julhelgen samt vid skördetiden 
efter de såkallade talko'n på ele större gårdarna. Om jul 
morgonen ser man enclast en och annan af de fattigare 
vandra tili kyrkan. Hvar och en uppbjuder sitt yttersta 
att få deltaga i den allmä,nna kappå.kningen, som denna 
morgon anstållcs till den 1ikt upplysta kyrkan. Den stora 
helgdagen t:ill heder har allmogen iklädt sig sina bj ertaste 
ocb vackraste drägte, ; för att egga hästarne har man om 
na,tten fodrat dem med i bränvin dränkt hafra och prydt 
selclonen med bjellror. D et hela erb_jucler en högst liflig 
anblick som staffage mot. det snöklädda landskapet. Om 
fettisdagen eger en liknande åkning rum. Miclsommaren 
firas med de öfver största delen af landet sedvanliga lust
eldarna samt dans. 

En alldeles 'egenclomlig och kanske uråldrig folkfest i 
större skala begås sedvauligen hvarje år, Kristihimmels
färdsdagen om aftonen och derpå följande helgdagsaftnar, i 
Ritwala by af Sääksmåki soeken. Det är den såkallade 
Ritwala-Helka festen, som på orten anses hafva egt rum 
alltfrån verldens skapelse, och hvars uraktlåtna firande 
tros medföra vcrldens slut eller åtminstone ett nödår. Tili 
denna fest samlns allmoge från en mängd olika håll. Qvin
norna vandra genom byn, hand i hand, nisjungancle sånger 
till trenne jungfrurs, Mataleena's, Inkeri's och Annikka's 
minne, tills ele uppliå en mindre höjd vid slutet af byu. 
Der stanna de kring en upptänd ,,kokko" och afsjunga ytter
ligare sånger, hvarcfter d·en af en ofantlig folkma·ssa be
ledsagade processionen återvänder tili byrt att tillbringa 
natten mcd dans oeh lekar. 

Man diirfte sich im Ganzen nicht täuschen, wenn man -
annimmt, dass der Tawastländer, trotz seines guten Ge
dächtnisses, fiir Poesie und Gesang nicht zugänglich ist; so 
viel wenigstens ist gewiss, dass das siidliche und mi ttlere 
Tawastland heut zu Tage verhältnissmässig arm an Ge
dichten und Gesängen ist. Die älteren Melodicn, welche noch 
gesungen werden, haben gewöhnlich einen neuen T ext und 
sind ohne j edcs tiefere, poetiscbe Gefiihl. D agegen zeigt 
der Tawastländer einen empfängliehen Sinn fiir humoris
tische Erzählungen, wie a.uch einige der vortreffli chsten fiu
nischen . Sagen aus der Gegend von Wiitasaari und Saari
jårvi herstammen. 

D ie W ohnungen im nönllichen und siidliehen Tawast
land unterscheiden sieh nicht unbedentend; im nördlichen 
Theil trifft man noch die von der heidnischen Zeit her ge
bräuchliche ,,pörte", ein grosse§, aus Balken zusammen ge
fiigtes Zimmer mit kleinen Offnungen anstatt der Fen
ster, .und einem Rauchfange im D ache anstatt des Schorn-
steines. Wer sich längere Zeit in diesen hohen und lufti
gen W ohnungen aufgehalten hat, zieht sie der im Siiden 
gebränchlichen nieclrigen, kleinen nnd dumpfigen ,,stuga" vor, 
welche indessen schon mit F enstern, wenn .auch nur 
von äusserst kleinem Umfange, und ordentli chen Öfen 
versehen ist. Seine W ohnung legt der Tawastländer gern 
auf einem, wenn auch noch so kleinen Hiigel an , mi t der 
Aussicht auf die Acker, die einzigen Reichthiiiner seines 
Gehöftes; jedes Haus hält die Eberesche heilig, während 
alle anderen in der Nähe wachsenclen Bäume vor der Axt 
fallen miissen. Die ,,badstuga" *), ohne welche der ärmste 
Tagelöhner nicht leben kanu , trägt zu dem körperliehen 
und geistig-00c -Wohlbefinden des L andmannes nicht wenig 
bei: In _holzreichen Gegenden badet mau jeden Abend, im 
siidl ichen, jetzt ziemlich waldarmen T awastland j edoch nur 
an den Abenclen vor einem F eiertage und naeh einer har
ten oder unreinlichen Arbeit. 

Der Tawastländer arbeitet mit Ausdauer, so lange er 
dazu gezwungen ist. Im Sommer schläft er von 24 Stun
den nur 5, im Winter dagegen 9 bis 12. Auf H andarbei
ten versteht er sieh im Allgemeineu nicht; kann er sich 
seinem Hange zur Bequemlichkeit iiberlassen, so thut er es 
gern, un(1 da es ihm oft Sehwierigkeiten macht, einen zu
fälligen Uberschnss durch Handel umzusetzen, so verzehrt 
er diesen währencl des Winters selbst; dem clrohenden Man
gel trotzt er mitseinem grenzenlosen Entbehrnngsvermögcn. 

V on Körperbau ist der Tawastläucler gedrungen und 
breitsehultrig ; seine Angen sind gewöhnlich blau, das Haar, 
besonclers in jiingeren J ahren flachsfarben, bisweilen auch 
bräunlich. Seine Ziige sind unregelmässig, ernst von Aus
druck und obgleich ohne eigentliche Bewegung und L e
bencligkeit '.doch selten ganz bedeutungslos. 

Die allgemeinste aber nahezn auch einzige Zerstreuung 
nach der angestrengten W ochenarbeit besteht in clen Sonn
tagsfahrten zur Kirche, weiler hier Gelegcnheit fin
det, mit seinen entfernter wohnenden F rennden zu
sammenzutreffen; in Gegenden·, wo es die W assercommuni
cation erlaubt, machen die langen, sogenannten Kirchen
bote das einzige, oder doch beste Transportmittel a.us. Als 
eine ebenso wichtige Unterbreclmng clieser einförmigen Le
bensweise miissen die Marktreisen in die wenigen und weit 
von einander entlegenen Stäclte angesehen werden. In den 
Dörfern, besonders, wenn sie an miihlentreibendcn W as
serfällen liegen, belust:igt rnan sich des Sonntags Abends 
mit T anzen. Eigentlicbe Volksvergniigungen sincl dem T a
wastländer fremcl; das Wenige, was sich hiervon findet, be
steh t in den erwähnten T anzzusammenkiinftcn während der 
Weihnachts- und Erndtezeit nach den sogenannten ,,talko's**)" 
auf grösseren , Geböften. Am Morgen des ersten ·weih
naehtsfeiertages sieht mau nnr einen oder deu anderen von 
<:I.er ärmeren B cvölkernng zur Ki rche gehen; J eder bietet das 
Ausserste auf, um an den allgemeinen Kirchenfahrten, wel
che an diesem Morgen nach der reieh erleuchteten Kirche 
angestellt werden, Theil nehmen zu können. Dem hohen 
Feiertage zu Ehren hat der Landmann seine prächtigsten 
Kleider angelegt; um die Pferde anznfeuern, ha.t man sie 
in der vorhergehenden Nacht mit in Branntwein getränktem 
Hafer geföttert uud das Riemenzeug mit Sehellen geschmi.ickt. 
Diese. Aufziige geben eine pr~_ehtige Staffage in der s·ehn~ebe
cleckten La.ndschaft ah. Ahnliche Fahrten werden zu 
Fastnacht gehalten. Den Johannistag feiert man hier, wie 
im ganzen Laude mit Tanz nnd durch Anziinden von 
Lustfeuern. 

Ein ganz eigenthiimliches und vielleicht uraltes Volks
fest in grösserem Maasstabe wird einer nlten Gewohnheit 
nach jährlieb am Himmelfohrtstage und an rl en folgenden 
Feiertagen in Ritwalaby ***) im Ki rchspiel Sääksmäki unter 
dem Namcn Ritwala-Helka(est begangen. Man hat i von 
diesem Feste in cler Gegend den Glauben , dass es 
schon vom B eginn der Schöpfung an gefeiert wm·den ist 
und da.ss die Vernachlässigung dieser Feier den Untergang 
der W elt oder wenigstens eine Hungersnoth zur Folge hat. 
Zu diesem F este versammeln sich die Landleute aus den 
verschiedcnsten Gegenden ; die Frauen ziehen Rand iR Hand 

päröivä luonto on yksi vakaista, niin ovat vaa.tteensakin,. Tayastländingen erbjuder icke i sin clrägt någon pit
Mistääu yleisesti' pidetystä ·varsinaisesta. kansanpuvusta ei torcsk anblick. Alfvarlig, SO)'.Il hans lynne och som na~u-
nyt enään saata olla puhetta. Yhteinen kansa on tottunut ren _ omkring honom, är äfven hans klädsel. Man kan ej *) Ein hö lzcrnes, niedd gcs Gebåude, in welchem Dampfhädcr 
vieläkin hyvin yleisesti kuljeksivilta j a rahvaan hyväile- nu mera tala om någon egentlig folkdrägt , som allmänt genommen werden. 

·1 "kk A k k 1· k · ·1 " h kk" k 11 b All h bl'f · f **) Zusammcnkiin ft.e , wo die Gästc dem W irtb e oder der Wir• J.. itsellensä uudenaikaisempia vaatekappaleita kuin esi -isäin ska allmänt kringvandra.nde och af folket omhnldade ,,han- ***)- D. h. Ritwaladorf. :C 
m, tä ,,tavaran aan r an e m auppia.1 ta an · _ 1maan s ·u e äras. mogen ar 1 v1t Yan att a ännu gan- t hin gegen rcicb licbe Verpflcgung bei der Arbeit bebiilflich sind. 
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sininen ja viheriäinen. 

Mielnisimmat värit ovat 
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Vanhoista ajoista oleviin pukuimiin kuuluvat mekko, 
patalakki ja pieksut sekä messinkisolkinen nahk_avyö. · 

Valkeata rohtimista mekkoa pidetään kesät talvet, si
sässä j a ulkona. Talvella sen alle pannaan päällyksettö
mät lammasnahat tahi jakku. Se kuudesta kaistakkeesta 
eli kiilasta ommeltu - lakki, jota patalakiksi eli pitnilkksi 
sanotaan, on muodoltansa hyvin päätä myöten olevan ka
lotin kaltainen. Pieksut, nämät pehmeät, ainoastansa muu
tamin paikoin Hämeessä käytetyt jalkumet, ovat eri pai
koilla erilaiset keikakkaiden kärkiensä muodon puolesta. 
Messinkisolkisessa nahkavyössä heiluu puukko tuppineen. 
Naisväki on enimmästi kokenut rnveta käymään kaupun
gin partisissa pukuimissa, mutta vielä niiden yleiseen näh
dään pitävän yksinkertaisiakin, raitaisia, omakutoisia villa
pukuja sekä pumpulihuivia. Nauhamyssyjä pidetään vielä 
muutamin paikoin, vaan .ei yleisesti. 

Tähän vihkoon pannut kuvat näyttävät kansanpukuja 
ja olokohtia Someron ja Tammelan pitäjäissä etelä Hä
meessä, mutta edustavat osaksi' myös sen maakunnan mui-
takin osia. · 

Kuva 1 osottaa talonpoikaista väkJä pyhävaat
teissaan Someron pitäjään kirkolla. Suurien vapriikien lä
heisyys näytäikse varsinkin tuon nuoren talonemännän mo
nikirjavasta ja hienoraitaisesta pumpulikankaasta tehdyssä 
puvussa. Muhkeita nauhamyssyjä kantavat vielä naidut 

, vaimoihmiset. Todellisen hä~äläispa1Ten edustajina näemme 
vanhuksen tnohikkaissa, polvihousuissa ja pipolakissa sekä 
hänen pienen lapsenlapsensa, jotka myös ovat menossa kir
kolle. Sillä: pikku kansalaisella on vaan patalakki päässä 
ja mekon tapainen verho yllä. Tässä koko Hämeessä niin 
tavallisessa lastenpnvussa ei tuo ystäväisemme toki rohjenne 
mennä aina kirkkoon asti. 

Kuva 2 näyttää meille vähäisen, vaan hyväva
raisen· Somerolaisen talon sisällistä kotoelämää. On muka 
tal viehtoo. Isäntä mekossa sarkanutun yllä halkoo sälettä 
päreiksi. Talon nuori emäntä panee pöydäll'e kaljahaarik
kaa ja potaattivatia, jonkalaisen herkuttoman ja pihtival
kealla valaistun aterian ympärille perhe pian on kokoutuva. 
Vanha muori karstaa villoja ja tunduttelee nuorinta lasta. 
Hänen viheriä villapuknnsa on kotikutoisesta kankaasta. 
Seitsenvuotias I?,Oikanen tavailee aapiski,:jaa. Eipä tiedä 
mikä hänestä -aikanaan tullee. Semmoisessa majassa, ei 
ylen ka11kann hänen kotipaikastaan, on Elias Lönnrot syn
tynyt ja: kasvanut. Kuten näkyy, ollaan tässä tuvassa hil
jaisessa :toimessa. Toiste taas tavattaneen sen helmalapset , 
nimittäin koturit ja kei:jäläiset näyttämässä elannon työ
töntä puolta. 

Kuva 3 asettaa eteemme pienen olokohdan kar
ja.pihassa talvia.amuna. Nuoren rengin pukuna on karva
reunainen lakki, sarkavaatteet j a niiden päälle puettu mekko 
vyötettynä kiinni yleisesti tavallisella nahka vyöllä , jossa 
välttämätön puukko riippuu. Lyhyellä hakokirveellä on 
hän rnvenn ut hakkaamaan kakoja pieniksi ka1:j apihan ja 
navetan t1:1rvetta varten; mutta karja.piian ilmestyessll, hän 
unhottaa sekä työnsä että mieluisan nahkavarsipiippunsa. 

· Liinatukka kaunokainen kuntaa niskatangossa kahta san
koa., toisessa silppua, toisessa vettä elukoille. Viheriä- ja 

. keltaraitaisen hameen päällä on hänellä päällyksetön lam
masnahkainen röijy, villapuoli sisäänpäin, ja sinisten suk
kain päälle· on kylmän verhoksi vedetty punaiset terättö
mät säärisukat eli n. s. säärykset, jotka alipäästä ovat 
vähän matkaa halki, että on helpompi j alkaan vetäil,. 
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delsmän från det varurika Arkangel" förse sig med moder
nare klädesplagg än de af förfädernå förfärdigade och 
burna. ·ne mest omtyekta färgerna äro blått och grönt. 

Till de från gamla 
höra mekkon, pitnilkkan 
med messingssöljor. 

tider bibehållna klädesplaggen , 
oeh pieksorna samt läderbältet 

/ 

Den hvita lärftsblusen, mekkon, bäres sornmar oeh 
vinter, inne och ute. Under densamma bär man 0111 vin
tern en obeklädd fårskinspels eller j aeka. Den af sex ki 
lar hopsydda hufvudbonad, som bär namnet pitnilkka eller 
pata-lakki, eger i formen mest likhet med en tätt åtsit
tande kalott. Pieksorna, dessa mjuka, i en del af Ta
vastland begagnade skoplagg, vm;era på olika orter i af
seende å formen af de uppåtböjda snibbarna. Vid det enkla 
läderbältet med dess messingssöljor hänger puukkon eller 
tälgknifven. Qvinnoma hafva mest sökt antaga kläde
drägten i s_täderna, men allmänt ser man dem ännu bära 
enkla, randiga, hemväfda ylledrägter samt bomullsdukar. 
Bindmössor brnkas ännu på några orter, ehurn ej allmänt. 

Planscherna, som åtfölja detta häfte, afbilda folkdräg
ter och situationer från Somero och Tammela socknar i 
södra Tavastland, men representera del vis äfven den öfriga 
delen af landskapet. 

Plan.sch 1 framställer bondfolk från Tammela, 
i belgdagsdrägter, utanför socknens kyrka. Granskapet af 
traktens stora fabrik ger sig tillkämia särdeles i den unga 
bondvärdinnans drägt af mångbrokigt och finrandadt, bom 
nllstyg. De prydliga bindmössorna bäras ånnu af gifta 
qvinnor. Såsom reprcsentanter af den äkta tavastländska 
smaken se vi den gamle i näfverskor, knäbyxor och topp
mössa samt hans lilla barnabarn, hvilka äfven styra kosan 
till kyrkan. Den lille medborgaren bär endast patalakki 
och en afart af mekkon. I denna, i hela Tavastland rnyc
ket vanliga barnkostym, torde vår unge vän dock ej våga 
sig ända in kyrkan. 

Plan.sch 2 visar oss en inte1;ör från en mindre, 
men välbehålle.n gård i Somero socken. Det är en vinter
afton. Värden, iklädd mekkon öfver vadmalsdrägten, klyf
vn en spjäle till pertor. Gårdens nnga värdinna framsät
ter på bonlet ett kannstop med kalja och ttt fat potatis, 
k1fag hvilken enkla oeh af pertblosset i klykan belysta 
måltid familjen snart skall samlas. Grtmla mor kardar ull, 
under det hon vaggar det yngsta bamet. Hennes gröna 
ylledrägt är af hemväfdt tyg. En sjuårsgammal pilt staf
var i ABC-boken. Man kan icke veta hvad af honom 
månde blifva med tiden. I en sådan hydda, icke alltför
långt från hans hembygd, har Elias Lönnrot vuxit upp. 
Såsom synes, råder en stilla verksamhet i denna stuga. 
En annan gång kan ma.n väl finna overksa)llheten repre
senterad af dess skötebarn, inhysingarne och tiggarene. 

Plansch 3 ger oss en liten situation från ladu
gården en vintermorgon. Den unge drängens kostym är 
skinnkantad mössa, vadmalskläder. och den öfver dem ka
stade mekkon, omsluten af det allmänt brnkliga läderbäl 
tet, hvarvid den onmbädiga pnukkon är fästad. Med en 
kort yxa har han bö1:jrtt finhaeka granriset för ladugårdens 
behof, då hrtn vid dejans ankomst glömmer såväl arbetet 
som den kära, krökta pipsnnggan. Den linhåriga skönhe
ten bär på ett ok tvenne ämbaren, _i[et ena m~d sörpa, 
det andra med vatten, för boskapens räkning. Ofver den 
gröna oeh gulrandade kjorteln har hon en obeklädd får
skinnströj a med ullen vänd inåt., och ofvanpå de blåa 
strnmporna äro dragna till skygd mot kölden ett par Töda 
smalbensstrumpor utan fot, de s. k . säärykset, hvilka ner
till äro något uppspräekta för att underlätta påklädandet. 
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durch das Dorf nnd singen Lieder znm Andenken an drei 
Jungfrauen Mataleena, Inkeri und Annika, bis sie einen 
kleinen Hiigel aro Ende des Dorfes erreiehen. Hier wird 
vor einem Lustfeuer halt gemaeht und der Gesang wieder 
aufgenommen, wonach die von einer grossen Volksmenge 
begleitete Proeession wieder in's Dorf zuriickkehrt nnd die 
Nacht mit Tanz und Spielen znbringt. 

In seiner Kleidung bietet der Tawastfänder nich ts Aus
sergewöhnlicbes dar; sie ist ernst, wie er selber und die 
NatUl' rings nmher; von einer eigentlichen, allgemeinen 
V olkstraeht ist keine Rede. Der Landmann hat sieh gewöhnt, 
von den häufig hernmwandernden Krämern aus A1·chan
gel, welche vom Volke in hohen Ehren gehalten werden, 
modernere Kleider, als seine Vorväter verfertigten und tru
gen, einzuhandeln. Die beliebtesten Farben sind blau und 
griin. 

Zu den noeh ans alter Zeit beibehaltenen Kleidnngs
stiieken gehören die ,,mekko", die ,,pitnilkka", ferner der Le
dergiirtel mit messingenen Schnallen, wie aueh die ,,pieksor" 
dazu, gezählt werden miissen. 

Die ,,mekko", eine Bluse .von weisser Leinwand wird 
das ganze Jahr hinclurch sowohl in als ausser dem Hause 
getragen, im Winter jedoch iiber einem unbekleideten Schaaf
pelz, ,,jakka" genannt. Die ans sechs Keilen zusammen
genähte Kor.fbekleidung, die ,,pit.nilkka" oder "pata-lakki", 
hat grosse Ahnlichkeit mit einer leichtansitzenden Morgen
oder Hausmiitze. Die ,,pieksor", eine Art weieher Sehuhe, 
welche j edoch nur in einem Theile Tawastlands getragen 
wird, sincl je naeh der Gegend des Lancles auc.h in 
der Form ihrer nach oben gebogenen Spitze verschieden. 
An dem einfaehen Ledergiirtel mit messingenen Schnallen 
hängt der ,,puukko", ein spitzes l\fossser, das in der Sehei
de getragen wird. D ie Frauen haben vielfaeh die städ
tische Kleidung angenommen, doch begegnet man ebenso 
allgemein noch clen einfochen, gestreiften, eigengewebten 
wollenen Kleidern und baumwollenen Tiichern; weniger 
gebräuchlich sind die sogenannten Bindemiitzen, welche nnr 
noch an einzelnen Or.ten anzutreffen sind. 

Das vorliegencle Heft enthäl t Abbild1ingen der Natio
naltrachten des siidlichen Tawastlandes, der Kirehspiele 
Somero nnd Tammela, repräsentirt zugleich aber aueh ei
nen Theil der iibrigen Landschaft. 

Das erste Blatt stellt Landleute ans Tammela dar, in 
ihrer Sonntagstracht vor der Kirche stehend; die Nähe der 
grossen Fabriken dieser Gegend giebt sich besonders in 
dem vielfarbigen, feingerämlerten baumwollenen Kleide der 
jungen Bäuerin zu erkennen ; die kleidsame Bindemiitze 
wird von den verheiratheten Frnnen getragen. Den ächt 
tawastländischen Geschmack rep räsentirt der Alte in Bast
schuhen, Kniehosen unil Zipfelmiitze, mit seinem Enkelchen, 
clas ihn zur Kirche begleitet. Der Kleine trägt nur seine 
patalakki und eine Abart von mekko, die gewöhnlichste 
Kindertrneht in Tawastland, mit welcher sich der hoff
nungsvolle Sprössling indessen cloch kaum in die Kirche 
selbst wagen diirfte. 

Die zweite Abbildung fiihrt uns an einem Wintera
bend in die -W:ohnung eines wenn nicht vermögendcn, doch 
auch nicht armen Landmannes im Kircbspiel Somero. Der 
Hausvater, mit der mekko iiber seinerii Wadmalsrock *) 
spaltet Holz zu ,,pertor" **); die junge Wirthin des Hauses 
stellt- den Bierkrng nnd eine Schiissel mit Kartoffeln auf 
den Tisch, nm welchen sich die Fumilie bcim Schein der 
perte bald versammeln soll ; die Alte an der Wiege des 
jiingsten Kindes hechelt W olle; ihr g, iines wollenes Kleid 
hat sie selber gewebt; der kleine Siebenjährige stndirt im 
ABC-bnch; wer kann wissen, was aus ihm mit der Zei t 
noch wird ! Jn einer eben solchen Hii.tte, ganz in der Nähe 
wnchs Elias Lönnrot ***) auf. 

Auf dem dritten Bilde sehen wir eine Winterscene 
auf de·m Viehhofe. Das Costiim des jungen Bauern be
steht aus einer mit Pelz besetzten Miitze, der mekko iiber 
den '\Vadmalskleidern nnd dem allgemein gebräuchlichen 
Ledergiirtel , an welchem dc1· nnentbehrliche puukko hängt; 
er ist beschäftigt, Tannenzweige zu hacken, åie als Diin
ger auf den Hof gestreut werclen, vergisst aber iiber die 
Ankunft des Voigtes nicht allein seine Arbeit, sondem. 
auch <lie von ihm unzertrennliche kurze Pfeife. Die flachs
haarige Schönheit trägt den Kiihen und Pferden in dem 
einen Eimer ,,sörpa", t ) in dem anderen Wasser zu; iiber 
dem griin nnd gelb gestreiften Unterroeke trägt sie einen 
unbekleideten Schaafpelz, und iiber den blanen St1iimpfen 
znm Schntz gegen die Kälte rothe Kamaschen. 

*) Ein Rock von grober, eiiengewebter Wolle. 
**) Lange un d diinnc, etwa ~e ine Haud breito Ficbtenstäbe, 

welchc angezi.indet und zwii,cben die Balken der Wand gestcckt 
wcrden, um das Zimmer zu erleuchten. 

***) Einer der ausgezeichuetsten Sprachforscber Finnlands. 
t) Häcksel mit Kiicbeuabgnng vermischt. 
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