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Tiiustuksia Tähtimiehen ja Hämeenlinnan Linnan-

isännän Olli TavastinHauta-poaestaTurunPeä-
kirkossa (V Taul.) . . . . . . 4*3°TiiustuksiaPiispaMaunusOllinpojan(Tavastin)hauta
varjosta Turun Peä-kirkossa (VI Taul.) . . soa

Anna Maria. Pakina.SuomenettuWalterScotinIvan-
hoesta. (Soitolla) s^o

KUVAT
Sis ällänsä pitää:

I. Jousi-mies, Paltamosta, jännittävän jouhtensa,
kuvaeltu v. 1801 Oulun kauptmnissa, C. G. Gill-
lergilta, luonnon jälkeen (eftei* ttCttUren); ja täs-
sä kopioitettu» pienenetetty ja kivellenpiiritetty
Wilh. v. Wrightiltä p.

Aatteleyan: "Kumma jouvun joutsen kanssa,
Ammun ohtahan ora\>an,
Kärsähän kävyn-nurian"

hävyn-purian"11. Suen-ajajat, Savossa,suksillansa, metenroifoja
hakiissaan. Kuvaeltu jakivellenpiiritetty Wilh,
v. JVrightiltä ip.

JJToisin on Hukalla huolij toista ampujaajatteloo."
111. Karjalainen, Uuvelta Voitto-moalta (Luthe-

ruksen uskosta) kesä-voatteissaan; osottaa yhen
Talomichen, joka nuon pyhä-oattona hartahasti
toimittaa koti-askareitansa. Muistista kuvaeltuja
kivellen piiritetty H. J. Strömmeriltä . . , ip,

Aattelevan:JJMissä hoikka, siitä poikki/'
IV. Karjalaisen Tyttö,Uuvelta Voitto-moalta

(Lutherukscn Uskosta) kesä-voatteissaan, niinik-
kään juhla-iltananeuloavan sukkiansa. Kuvaeltu
ja piiritetty H. J. Strömmeriltä . . . ip.
''Moni onkaunis kainoa, voan on tyly työn-teossa."

V.Hämäläinen, talvi-voatteissaan,savustavanpiip-
puansa,syötyänsä,havun-hakkuuseen ruvetessaan.
Kuvaeltu muistista, ja kivellen piiritetty R. JY.
Ekmanilta . . . . . . . " 4° P

Aattelevan: "Ei Jumala kiirettä ouk luonnut;
Sen on pahat ihmiset suonnut."

VI. Savoi fine v, talvi-voatteissaan;osottavanyhen
kyyti-miehen, joka onitaa Hermonsa. Kuvaeltu
muistista Ad. Hardhilta, ja kivellen piiritetty R.
IV. Ekmanilta .......i45 p.

Aattelevan': "Pitkät Herroin kiirut."
VII- Savolaisen Akka, talvi-voatfeissaan;osotla-

van yhen vaimon., joka lähtee noapurihiu,Risti-
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Sisiin, tahi muihin pitoin. Kuvaeltu muistista
Ad. Hårdhilta, piiritetty kivellen R. W. Ek-
manilta ........i/j4 p»

JJyuoron vieraissa
käyään.**VIII. Kuopiolainen, Talvi-voatteissaan; luon-

non jälkeen kuvaeltu ja kivellenpiiritettyMagn.
v. Wrightiltä. Osottaa yhen nuorenmiehen, juh-
la-voatteissaan, toruvan Renkiänsä,hänenpiiskan
puottamisestaan» sanoavan: ....184 p»

JJKalua kahtoa ennen soatu JJ

pitää, säilytellä.'IX. Ylä-Torneolaiset, kesä-voatteissaan, jutte-
levan välillensä. Kuvacltut tässä Tukhulrnissa
Torneon talonpoikkiin jälkeen, ja kivellenpiiri-
tetyt JVilh. v. Wrightiltä * 212 p.

"Missä miehiä, siinä mieliä.**
X. Suomalaisia Sotam iehiä, sota-puvussaanv.

1826; luonnon perästä kuvaeltut ja kivellenpiiri-
tetyt Magn. v. Wrightiltä. (toisen kiveri ci so-
pina kokonaan piirittee) 307 p.

JJJalotoin on jalo soassa,peatöinpäihen leikatessa*
JolV ei ole jnlkoa paeta, eikä peätä peällen manna.

XI. SuomalaistenVaski-k antele,Savosta.,kuvailtu
/. Ecksteinilta,piirit. Magn. v. Wrightiltä . 267 p.

XII. EliasBrcnner (Hänen muotonsa)kopioitet-
tu hänen omatekämästä, ja kiv. piir. li. W. Ek-
manilta ........348 p.

XIII. Kuuston Jeännökset, Piikkiönpitäjässä,
kuvaeltu v.1826 A. Grafstömilta, ja kiv.piir. Wilh.
v. Wrightiltä (kaukana näkyy Radelman hovea) 303 p.

XIV. Vanhoja Suomalaisia Vapamcrkkiä,
ylöskaivettunaFinckilöihen havasta,"Ulvilan t.
Liikisten pitäjässä, v. ij6s ....404 P-

TAULUT *)
Sisällänsä piteä:

ITaui. Turun Papismiehen Niiles Antinpojan, jahänen
perillisten, Hauta-poasi,Turun Peä-Kirkossa
(Somsfi;rfa.)

*) Nämät Taulut toimittaavatniitämeijän vanhoin-jeän-
nöksiä, jotka jo Brennerin ajalla (v. 1670) luettiin
vanhoiksi, ja joita haan sencistä kopioitteli. Hyö
ovat nyt jo ehkä monessaköhin joutuneethävitökpeen;
kuitenkin tahomme tässä pelastaa heijän muistot



545
IITaul. Yliet rauta-häkit, jotka sulkivat Piispa Olli

Maunuksenpojan (Tavastin) hauta-kammio
Turun Peä-kirkossa; v.

111 Taul. Piispa Konrad (t. Kort) Bitziri hautavarjo
(Sraf--n>årb) Turun Peä-kirkossa. (Haan
kuoli v. i/iSaO

IV Taul. Kunnioitettavan Herran Fredrik Frésinhau-
ta-varjo Turun Peä-kirkossa. (Haan kuoli
v. i454 ?)

V Taul. Vapaallisin Herran Hämeenlinnan Linnani-
sännän (@tåt|låt(ar.e) Olli Tavastin hauta-
kiviTurunPeä-kirkossa. (Haankuoli v.i460.)

VI Taul. Piispa Olli Maanuksenpoika Tavastin hauta-
varjoTurunPcä-kirkossa.(Haan kuoliv.i452)

VII Taul. i Vapaallisen Herra Lauri Juonaanpojan
(Rijtingin?} hautavarjo TurunPeä-kirkos-

sa. kuvoo p. 4°-i)
2 VanhoinSturiloihen(tahiS/öblädiloihen?*')

vapauierkki,eli vapakko(ruapen) Turun lin-
nassa,sisäänmuurattu vanhaan linnan-muu-
riin. (Keskust. XXII T, 9 n.)

3 Vanha Hopee-raha lyöty (mpttföfc,prefilflb)
Turussa v. iAS3.

VIIITaul. Sisällänsä piteä yhen joukon vapamerkkiä,
kuvailtu Paraisten pitäjän Kirkko-laipioon;
nimittäin:

kavotuksesta; näillä knvitutsillamme. Ne 6 ensiniäl-
set Taulut olemme tässä joksikin selittänneet; muttakoskei tilaisuus antanut tällä kertoo myöten puhua
niistä toisista., niin rukoellemmckolonamme olevaisiamoamiehiä, että johtattaisivatmeitä näihen selittäissä,
valaistuksJllansa; ja erinomattain, että ilmoittaisivat:1) Jos nämät muistomerkit vielä löytyy,
2)Milloin ne lie tehtynnä; 3) Kennen kun-niaksi, ja mitä hyö muuten näistä tieteävät. Näitä
tiiustuksia toivottaisimme soahanopeemmittainsisään-
lähätetyiksi, jos joutua pitäis, siihen kuin heitä tar-
vitaan. Ja rukoillemme vielä, että missä ikänäns löy-
tyy tällaisia vanhoja piiroksia,niin mahtaisimme»hei-
tä säilyttee ja korjata, ja jos mahollinen olisi,toimit-
too heistä jonkun kopion.

*) Muutoin sanotaan myös että Valta-NeuoPekkaDielf-
ne (joka v. l^öj oli Linnanisäntänä Turussa) oli va-
pamcrkissänsä kantanut 3 lumpeen lehteä (Ti&Mflb') lue$b. £tbn. 1785, »^ p. 200.

'
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1Sipi [Sigfrid') Niilonpojan ja Niilo Mau-

nuksenpojan {Tavastiloihen vaiStälarmiloi-
hen?) vapamerkki (keskust. V T. VI T.
VIII T. 5 n. IX T, 3 n. XVI T. 3n.XVII
T. 5 n.)

2 Sipi (Ollinpoika? Ugglan?') vapamcrkki.
3 Rovasti Maunus Niileksenpojan [Stjernkor-

sin) vapamerkki. (Keskust. XIV T. 2 n.)
4 Niilo [Pekan vai Poavonpoika?") Espingin.

vapakko. *)
5 Sipi Niilonpojan [Stälarminvai Tavastin?)

vapamerkki fkeskust. n. 1 ja 6)
6 Niiles Niileksenpojan (Tavastin vai Stål-

armin?^) vapakko (keskust. n. 1 ja 6.)
"jYhentunnottomanvapamerki(keskust. XXII

T. 6 n.)
8 Hartika Djkerin vapakko.
9 P [Poavo vai Pekka?~) Riddarin vapakko

(keskust. 4 "")
IX Taul. Vapamerkkiii Paraisten kirkko-laipiossa, ni-

mittäin:
1Piispa Kort Bitzin vapakko (keskust. 111

T. ja XXII T. 3 n.)
2 Piispa BjörnBalliin vapakko.
3 Piispa Maunus Ollinpojan (Tavastiii) va-

pamerkki (keskust. VI. T.)
4 Piispa Olli Maunuksenpojan vapakko (kes-

kust. X T. 3 n.)
Kaikkiin näihen alla seisoo kirjutettu: "ttt

ta M mala fjer nits hylU (jSklhl) flitbtttf lof/ \'a fyans I)elgom alle.)
X Taul. IRova Ingegerdin hautavarjo RantamäenPa-

pis-kammiossa (©öferjlta). HäSn kuoli v.
1212 (vai liekö ehkä v. 1291?)

2 FinckilöihenvapanicrkkikuvattuRantamäen
kirkko-ikkunaan. (Keskust. kuvoo [\o\ p.)

3 Piispa Olli Maunuk.senpojan vapakkokuvat-
tu Rantamäen kirkko-akkunaan. (Keskust.
IX T. 4 n.)

4 Yksi tuntematoin vapamerkki (lieköse Gal-
liloihen vaiHjerttiloihen?)kuvattuLemun
pitäjän kirkossa.

5 Stalhammariloi/ien vapakko, kuvattu Le-
mun kirkossa.

♥)KeskusteleVallcnii ginflf. 2lb.0. ÖvibD. $U&$$.p, sa.
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6 Tottiloihen(Sundbyiin?)vapaiko,kuvattu

Lemun kirkossa. (Keskust. XIV T. n. r;
XVII T. n. 1, 4; XIX T. 2 n,;XX T. x
n.;XXII T. 7 n.")

XI Taul.IHauta-poasi Moision kylässä, Nousiaisten pi-
täjässä, kussa näyttää jos Skalmiloihen (Vai
Anckariloihen?) vapakko oisi hänessä ollufc
kuvattu.

2 Fågelliufvudloihen eli Fågelnäbhilöihenva-
pakko, Nousiaisten kirkko-ikkunassa.

3 Tuntematoin vapamerkki, kuvattu Raision
kirkon akkunaan.

XIITaul. 1 Illilöihen vapakko, kuvattu yhteen viina-
juoturiin (falf) Naantalin Papiston-kirkos-
sa

e
(fiojier--fyrfa}.

a Härdiloihen(vai Sommeloihen?) vapakko,
piiritetty kirkko- juoturiin, Naantalia, tabi
Annolan, Papiston-kirkossa.

XIIITaul. 1 Tähtimiehen Eerik Flemingin ja hänen
puolisonsa, Hehla Siggesdotter Sparren, ni-
miä ja vaparaerkkiä piiritetyt yhteen poh-
ja-poaseen (jierufttllbf) Sjundon kirkossa.
Tuntematoin vapamerkki, kuvattu kiveen,
Annolan (Naantalin) Papiston-kammiossa.
(©aferftta)

3 Tuntematoin (ehkäKrahbenstrSmmilöihen?^)
vapakko, Annolan Papiston kirkossa. (Kes-
kust. XVI T. 5 n.)

XIV Taul. iLaißJulistaj.au (Scgmannett) Tinnet.Tönne
{Antonius} Eerikkinpoika Totiin vapakko
Lohjaan kirkossa. (Keskust. XVIIT. i, 4
n.; XIX T. a u.;XX T. in.XXIIT. 7n.)

2 Stiernkorsiloihen vapamerkki, Esbon kir-
kossa. (Keskust. VIIIT. 3n.;XXIIT. 1n/)

XV Taul. Miekkamiehen (28åpnami)Eiro Pekanpofan,
Tervejokeen, hautakivi Pernoon pitäjässä.
fHään kuoli v. ioiq.")

XVI Taul. iPyhä Christopherin,kuva, kuvattu Porvon
kaupunkin kirkossa.

2 Tuntcmatoin (Vestgöthilöihen?*) vapakko
piiritetty Pyhteen kirkko-ikkunaan.

3 Stålarmiloinen vai Tavasti\oihen vapakko,
Pyhteen kirkko-ikkunassa, (keskust. VT;
VI T; VIIIT. i,5, 6 n; IX T. 3 n.)

4 Sparriloihen (Hjulestadiin ja Engsöiiu) va-
pakko Pyhteen kirkko-akkunassa.(Keskust.
XIIIT. x u.)
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5 Tuntematoin[Krabbcnströtnmilöihen.?) va-

pamerkki,Pyhteen kirkko-akkunassa.(Kes-
kust. XIIIT. 3 n.)

XVII Taul. 1 Vapahtajan kuva, seisovan Tottiloihen
vapakon peällä,kuvattuHämeenlinnanliin-
nanmuurilla.

2 Tunnettomat kuvat ja vapamerkit Pernoon
kirkko-akkunassa.(Keskust. VIIIT. 4:9 »")

3 Krumedikeloihenvapakko, Pernoon kirkon
ikkunassa.

4 Tottiloihen (ellei voan lie Gyltilöihen?^)
vapakko,knvattu Pyhteen kirkko-ikkunas-
sa. Keskust X T. 6 n.; XIV T. 1 n";

XIX T. 2 n. XX T. 1n. XXII T. 7 n.)
5 Tuntematoin (ellei lie Stälarmin?~) vapa-

merkki kuvattu Pernoon kirkon-ikkunaan.
XVIIITaul. 1Kahct Tunnettomat vapakot (ehkä Gjer-

tiVöihen ja Uglaloihen?} kuvattu Hämeen-
linnassa, ulkopuolella linnan porttia.

2 Kahct Tunnettomat vapamerkit (ehkä Röd-
herilöihen ja Ulflloihen, vai Krahbiloihen,
vaiRyningiloihen?~) piiritetytkirkko-juotu-
riin Vekkelahenkaupunnin(Lappeenrannan)
kirkossa.

3 Viipurin Linnanisännän Niilo Grahhin ja
hänen puolisonsa Christina Kurkin vapa-
merkit, kuvatut Viipurin linnan muurissa.

4 Kahet tunnettomat vapakot (elleilie Spar-
riloihen ja Bjelkilöihen?^ kuvatut pöytä-
liinaan (t §nt[jar--bn?en) Vekkelahen kau-
punkinkirkossa.

XIX Taul. 1 Yhct kirjutoksct, ■ jotka on piiritetyt Hä-
meenlinnassa, sisällä puolella linnanporttia.

2 Yksi palainen Tottiloihen (mutta kennen?)
hautakivestä Viipurin kirkon sillassa. (Kes-
kust. X T. 6 n.; XIV T. in.; XVII T.
r, 4 n. XX T. 1n.)

XX Taul. iRuotsin Valtakunnan vapakko, ynnä Tot-
tiloihen (eihään lie Gyltilöihen?) kuvattu
Viipurin linnassa, Sniidjegardin muurissa.
(Keskust, XIX T. 2 n. m. m.)

2 Viipurin pata tahi kattila.
3 Boijloihen (Gennäsiin) vapakko,kuvattuPorvon kirkko-akkunaan.

XXI Taul. iYksi kuva, piiritetty Porvonkirkko-pihan
muurissa. (Mutta mitäs semerkihtennöön?)

2 Hörniloihen(Aminncen) vapakko,kuvattu
Maskun kirkko-ikkunaan. 3 Tun-
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3 Tnnlematoinvapakko(Fresilöihen?keskust.
IV Taul.) Maskun kirkko-ikkunassa.

XXII "jr au1- 1Stjernkorsiloihen vapamerkki kuvattuHol-
lolan kirkko*akkunaan. (Keskust. VIIIT.
3 n; ja XIV Taul. 2 n.)

2 Tuntematoin (ehkä Ugglaloihen?^) yapa-
merkki Hollolan kirkossa, (keskust. VIII
T. 2 n.)

3 Bitzilöihen(vai Bukkiloihen,t.Gyllenboclii-
loihen?) vapakko Hollolan kirkossa.

4 Karpalaisten (?) vapakko,kuvattuHollolan
kirkossa.

5 Wemestedtin(vaiNeumeijerin) vapamerkki,
kuvattu Hollolan kirkko-akkunaan.]

6 Tuntematoin (ehkä Liljeloihcn?) vapakko»
kuvattu Hollolan kirkossa, (keskust. VIII
T. 7 n.)

7 Tottiloihenvapamerkki, kuvattu Hämeen-
linnan kirkko-ikkunaan, (keskust. X T. 6
n;XIVT. 1 n; XVII T. 1,4n; XIXT. 2n.)

8 Tuntematoin vapakko, kuvattu Hollolan
kirkko-ikkunaan. (Keskust. n. 10)

9 Sjöblädiloihen vai Sturiloihen vapamerkki,
hakattu puuhuun yhessä parvessa (icftflfC)
Hollolan kirkossa. (Keskust. VII T. 2 n.)

jo Tuntematoin vapamerkki, kuurmattu puu-
hun, yhessä parvessa Hollolan kirkossa»
(keskustele 8 n.)

(vastapäjn enemmän)

SOITTO-LEHET.
sisälliinsä pitää

XX Suomalaista Paimen-soittoa, Kanteleellaja
Sarvella soitettavata.

ISkottilainen Laulu sointamisellaan, asetetta
Koput-soittelollen(meb atfompagnemettf för Sorte*
$tano.)

<JOOtava I.



Paino-virheitä.
xxxvi:lläpuoliskolla,5:llä juovalla (altapäin) seisoo: arro-
va lue: arvoa

—
xxxv p. 3 j. (altap ) s. pinetuksi 1.

painetuksi.
—

xlp.Bj. (altap.)s. asneissa 1.aineissa.— xlvii

{i.16 j. (altap.)s.laakeis1. laukeis.
—

2p.g j. s. taaksempana. taaksemmaksi
—

3p.9 j. (altap.)s. jouvuttivat l.jouvuttii-
vat

—
4 P" 6 j. s.lennettivät1. lentelivät— 8 j.(altap.)s.raolta

1. raosta-^"8 p. 5 j. (altap.) s.kaikki1.kaikkia
—

9 p.4J S
-

Tiummaistahan1.kumpaisesta
—

11p.5 j. s.taakse1. takoo—
12 p. 11j.s.aurinkonkin1.aurinkokin — 15 p.i5j.s. oisivatl.
oisik

—
16p.9 j. s.mitäymmärryksen käsittämätä1. mitään

ymmärrystäkäsittämätäk ■11j. (altap.) s.OArat 1. ouk
(Sama virhe löytyy 19p. 1 j.)— 17 p. 5 j. s.etteivät1. ettei— '

19p. i3j. (altap.) s.häntä1. hänen(sam virh.27 p.i3j.
åltap.)

— —
9)" (altap.) s.purra1. puremaan —20 p. i!\ j. s.

mikä1. mikään
—

ai p.9 j.s. havattaissaoraoo1. havahtuaan
oman

-
9J. (altap.) s. tarvihte1. tarvitak —11 p. 7 j. s.

täta 1. tämä i3s. yhtä toistusta Suomalaisia1. toistus
Suomalaisten 8 j.(alt&p.) s. tarvihtemme1. tarvitak—— >6j (altap.)s. jotka1. joita (Sam.virh.12 p. 2 j.)25 p. 8 j.
Suomalaisia 1. Suomalaisten

—
26 p. 12 j.s.on1.ouk 7

j.(altap.) s. heilien1. heillä
—

27p. 12 j. s.heitä 1. herjan
4 j (altap.) s.näillen mahtana 1.näillä mahto —29 p. 12 j.s.
toista1.toiseks

—
37 p.3 j.s.antava1.antavat

—
48 p.17 j- s.

kilpeyestä 1.hilpeytestä
—

127 p.7j. (altap.) s. muallakin,
1. muuallakin"— i56 p. 18 j. s. alaistunneemmatt1. valaistu-
neemmat

—
■ i5B p.i5j. s» (63) 1. (53)

—
171p.10 j. (altap.)s.

muutlon 1.muullon — 181 p. 16 j. (altap.) s. liinehessa1. tii-
nehennä

—
196p. 2 j. (altap.)s. peällse 1. peälle

—
222 p.3 j.

(altap.) s. kilessämniti1. kielessämme— 226 p. 2 j. (altap.) s.
hukkoomatak1. hakkoomatak ■

— 228 p. 4j- s. kantelemme 1.
kanteletta — 274 P- 4ja j-(altap.J s. Schveitziläisten tahi
Chur-Rheiniläisten, 1Schveitziläisten (e.m. heijän Kuh-
Ränzen) — 287 p. 8 j. s. Helmat 1.Helmet — 335 p. 2 j. s.pal-
koillansa 1. paikkoiilansa

—
371 p. 9 j. s. tämän hajallen 1.

tähän hajalleen— 447 P- 9 )" s- y^tä 1. yks
—

471P- 9j-
(altap.) s. Lainistujaksi 1. Lainjulistajaksi — 393 p. 3 j.s.
yhlä kahtomusta 1. kahtomlus

—
617 fi Q j. (altap.) s.

talolöa1, taloa.

Muita pienempiä ereyksiäei ouk paljon mainittamis-
ta, niin kuin e. m, xxxivp. 17 j. alt. s. Snomesta 1. <S"«o-
--mesta

—
20 j. s. Vixiönin1. Vexiönin

—
2 p. 1 j. Kah-

tellaakseen1. kahtellakseen
—

2 j.koitellaakseen1.koitel-
lakseen

—
2 p. 14 j. käteheensä 1. kätehensä

—
6 p. 3 j.

alt. kaikkin' 1. kaikkiin; s.. taivahaassa 1. taivahassas
—

10 p. 2j. alt. s. koitais 1. koittaisi3
—
i3p. 12 j. s. joss 1.
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jos (sara. virhe löytyymuuallakin')
—

14 p.i3j. alt. s.
joutavia 1. joutavoa

—
sam. puol. 5 j. alt. s. harjoittavat

1. harjoittaavat
—
i5p. 3 j. soveltua 1.soveltuva

—
sam.

puol. 14 j. Vapahtajakin 1. Vapahtajankin —
sam. puol.

10 j. s. monessa 1. monissa —
s. p. 18 j. s. opettamme 1.

opetamme

—
16 p. 9 j. uskolansa 1. uskollansa

—
s. p. 6

j. alt. s. ruajemilla 1. ruajeemilla —
18 p. 3 j. an-

noi 1. antoi —3 j. alt. roakkaat1 roaJat —20p.5 j. s.
tavoin 1. tapoin

—
»3 p. 5 j. s. missä 1. mistä

—
56 p.

8 j. s. kuomista 1 kuormista
—

81 p.i3j. s. kanteensa
1. kantensa

—
84 p. 8 j. hellen 1. hellän, n j. orassa 1.

orraassa
—

112 p. 12 j. s. merkä1. märkä
—
i23 p. 14

j. s. moaata 1. moata
—

124 p- 4 j- a^' perchen 1. pe-
rehen

—
140 p. 2 j. s. kalla 1. kala

—
142 p. 12 j. terve-

kin 1. tervekkin
—
i43 p. 17 j. tnlla 1. tulla

—
> iso p.

14 ]" ynne 1. ynnä
—

isi p. 3 j. s. kuolemasta1. kuole-
masta

—
i52 p. 17 j. alt. Jnmalata 1. Jumalata

—
i53 p.

2 j.alt. s. heijä nomaa 1. heijän omaa
—
i56 p. 12 j. alt.

ihtiensä 1. ihtiänsä — 160 p. n j. s. käynekkään 1. käy
nekkään

—
iGS p. 16 j. s. vähkeitämä 1. vehkeitänsä

—
169 p. t3j. s. voitettava 1. voitettavaa

—
5 j.niekanaa1.

niekkana —
170 p. 9 j. s. minst. 1. muist.*) 11 j. alt. kan-

noillensa 1. kannoillansa
—

171 p. sj.alt. stellaan 1. teilaan—
170 p. Bj. s. toisennsa1. toisensa

—
176p. 3 j.alt.s.Jusste-

nin1.Juustenin
—

■ iBSp. 5 j.alt.sitävänämmin1. sitävähem-
min

—
192p. 13 j.sisellisinnä1.sisällisinnä■

—
6j. alt. siselli-

syysl. sisällisyys
—

196 p.g j. löytyyä1. löytyy— 208 p. 16 j.
alt. s.kansallisten1. kansallaisten

—
212 p.i3j.kuniansa 1.

kunniansa
—

220 p. 8 j. kovaltonnelta 1. kovalt' onnelta— 4j.onnettoin1. onnetoin
—

223 p. 19 j. hänän 1. ha-
nen; sam. juov. äijin 1. äitin

—
224 p'.*'J }" jäleleensd

1. jälellensä
—

Ij.alt. veysyyväfc 1. väsyyvät
—

233 p. 9j.
alt. heijen 1. heijän

—
245 p. 11 j. s. tännä 1. tänne ■

—
250 p. isj. alt. Raatalakilla 1. Rautalakilla

—
296 p. 10 j.

alt. s. mätehässä 1. metähässä— 3i/J- p. 9j.alt. hyväillä1.
hyväillää

—
369 p. 10 j. alt. kesivarrensa 1. käsivarrensa— 370 p. 6 j. vähetetyksi 1. vähätetyksi;

—
7 j.äkkiesti1.

äkkiästi
—

371 p. 9 j. alt. tämän 1. tähän
—

385 p. 7 j.
alkuu 1. alku

—
4^B p. n j. alt. sisällnsä 1. sisällensä

—
443 p- 17 ]" alt. s. hänän 1. hänen. (sam. virh. 444 P- *%
j. ja 44^ P- 4 j)

—
444 P- 5 j.s. hanssa 1. kanssa —11 j.

s. rooka 1. roaka
—

44^ P- !" sooha 1. soaha
—

44^ P-
-6j. osattanut 1. osottanut

—
474 P- 27 j- kanta 1. häntä—

487 P- 9 ]" alt. Huoneeu 1. Huoneen
—

522 p. 3 j. alt.
velkoo sillen 1. sillen velkoo

—
5a3 p. 18 j. Lapmarkin

1. Lappmarkin.
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Muistutus

Siitä, että tämäkirja onkirjutettuSavolaistenpuheen-
murrella, niin se tuntuu monellen ehkä vaikiaksitätäym~
märtämään;mutta jos tahottcn vähänkäänvaivataihtenne,
että, lukiissanne tätä, peräänoatteleman tätäpuheen-eroi-
tusta,jos tahottenkaraistamielennesanoinettäymmärtämyk-
siin tarkoittamuksella, niinhoksattenkohtamitä ettenluul-
lut ymmärtävänne j, ja löyättcn ettei eroitus ouk niin
"suurijkuin se ensin teillen näyitäiksitU

Tämä Savon-puhe erotaksen muusta Suomen puheesta
/o

—
i.-sinnikj, eänestääUj, joka kuuluu pitemmällen, levi-

iimmällenja täyemmällen^ sekä eännellisissä että enet-
tömissä pulistavissa, -— "i.:ksi, monen,niineänettömänkuin,
eännellisenkinj puustavin pois-heittämisellänsä tahi pois
vaihtamisellansa

— s:neksi, monen sanan eri-taivutoksel-
lansa ja eri-taipumisellansa— l\:ksij löytyySavonpuliees-
sd. monta äkkinäistä sanoo, jotamuualla eitunnetak,vaan
joita kuitenkin arvataan asian laijasta. Löytyy myös
moni sanay jokaSavon kielell ämerkihtee toista tykkänään^
eli jolla tarkoituksensapuolesta on- -vastaluontoinen (iTlOts
ffltt) merkitys. Niin e. m. mitä Savossa kukutaan rih-
moiksi kukutaan Turussa ja Hämeessä Jankoiksi;ja mitä
toas Turussa ja Hämeessä kukutaan rihmaksi, kukutaan
Savossa nauhaksi,/', n. e. Niin e. m. merkihtee likistellä
Savossa, hyväillä, haloilla,rakastaaj (kesk. Esip.
XIp) mutta Hämeessä_, puris taa,kinnittää, su-
pistaa. Jos moni paikka sentähenkuuluu teillen ouollen,
niin. elkeä tuosta naurakee ja suutanne irvistellä, sillä
merkitykset ovat monellaiset. Samalla tavalla löytyysa-
nojamuissakinSuomalaisissa puheenmurtcissa^ joillon toi-
nenmerkitys kuintavallisesti..Niin e.m,, merkihtee laittaa,
Turun tienoilla, mo ittia: ja tapella merk. Porvon ym-
pärillä, torua; joka'sana toasKuopiossamainitaankan-
telemiseksi_, yksi, sanaj jolla on toinen merkitys muual-
la. Niin merkihtee e. m. rieska, Turussa, maitoa;mut-
taHämeessä ja Savossa, leipea (happamatointa ja otrais-
£a) sellaista kuin 'Turussa kukutaan rieväk s lei-
väksi, j. n. e. , Näistä erinnäisistä puheen-parsista e£
soahak selvee tietoa, ennen kuin Suomenkieli ennättää:
tulla enemmän korjatuksi ja ylösharjoitetuksi.



Kamble Monúmenter



Wanhoja Jäännöksiä
SUOMENMOASSA



T. I.



T. II.



T. III.



T.IV.



T. V.



T. VI.



T.VII.



T. VIII.



T.IX.



T.X.



T. XI.



T. XII.

Kuva



T.XIII.



T.XIV.



T. XV.



T.XVI.



T. XVII.



T. XVIII.



T. XIX.



T.XX.



T.XXL.



T.XXII.



SUOMALAISIA

PAIMEN-SOITTOJA *



Paimen-loilottamus.Nil

Lehmiänsä huutaissa.NiS. Ko//f/////mr/tk

JWt, tar _ jr»/ Jefy Jszp- jb/ feJL ISir _ ja/ -tefyJBcr-Jm/ «/Vvi; eri-JK.r fWs^Tae^natr-my/ fek/ Tiari-mov ffM-tif-nertfL-m/

Tu/-/cee> va -.,?«{ t»r/- -?'/ _ Å/j-_ /fr.-, JFa -j& .r<zf-ve<k' 7<toa -Vi-lteJ-Gz, JHes^ ttis- td' r/tsS
—

&CJ-etykyn.rts/' t7o&.' o?l- joit/Jwsl'■ J <?-_ rt>Å_Ay/g^#ri?//'

Kotiin Tullessa.Vaih. MffMi/i/J/fsKtf/ .

,/o at
— <<"-""_ n/ Aio

-
a/ jit, ,7» ats*, le. _i?i fa» _/?/■— kf, Or/_7w nm.7z.ti' K&/-£&6:—.(%vf-iuii/f f .On-Tiu» /m£-tr/ /wil-fyt'-&jn/-.Tu£ /f

6.v. 7ii-/ia~ 7/ss _ //f fr// _ tie_ a/.//?'-, D
'

-numutivU.m' ktU.i. ta~Tia -nr IWL/mt-/*ra/.jaY/mL??//->_ml _7^ "m^. Ikon vit>.vyil ltz£c 7z/- mzl£.7£n> "/

JKfg »5. Mttzkutä&atA Kaipaus.

yfm — sdl 7ze/ _ ne JVéi, _ tof/-fe>e—/ri, Jfyfr^ te—rttiS-fatj! Jumnav''-..tee/--ru/'/ J/j-Asi/ ä£f- t/MvJHfefå/'-7td*-"/»' 7'u.Am sar-vei/- Tit-euk 7/7.r~.rft>/
Iv/ti' nr A-uu

-
_7» Jie/t _ rstdh. hiz<L-l#~ Veurf;-la-ruel- la jcu77/£ =_ täUvati/, 'JelXld/jeiéJ-ti/, Jolla/ vttity- å^ _ /a "fr.



Toivotus.Vk!li: J'r/rÅ'7///f//m

Ibr/r -fas ;;////< 7cu/'_ /V//' _ ///', ill ..nrt. a ter.. j/rrr> -nr , ■■>'// rt/rt.tfe/rfi.jltz maK.ja*-*as, J/r,'t g,/< 7t'r>;:/<r/ji_,w; ~ffrl/ mv/rnt/t'JtulLfain/' Äuuty

Y7i/ —JW /'ty/ 'ro
_ Z^//,, "//? /f//' _

/<r l/u/..//lrf —, Ett _
«"<■ mr.rn ,/'<?/"_////"/'_/// ,'^/_ /<"/<■' _.<"/' ja-cV „ /v-/. £kf{h->frr,

'
\ri/t/~'

f/ecf- -.//"&/, Jrr

/&z _ A<z-' ._ j?^ 7:mr, JvaAs, Vtz/.^ vyt nizn- vii _ /v-y^ h/m or. ,tr'7 7/r'fi/-.r'n:J's'
j(w -'vtutZ-ptu rei?- Xe&i/, Fuy _ nums tu/7-6a/.ni' /y

_
it&-ni Jr/7 ._ //?««

Jieu&t Päivän -Laskussa

Pr/'/'_?v/ /?/'/'_ naii 7/tait, _ /er?,, P/n"'_ /v/' rnd^.ndo //uu/ _ lerifXétEn/-6ii'-7kt -tr,- #» _ åxn/ jo/ SedJi-fås—Åe -k tro _/w y^-7

M,>. Ko/imZlisesä Syvänmoan Navoilla.

Y7i-futfrti//M>/// /,O7i.tcf-Hi/.-/>i, J'of'-/an .m/?//<r, .tw.vt>?_Zai-7i/, ~Eikieti/tmlr-ät/ fo-ve-7-r - 't, fitfr' ois, /v///,-//-- /fv.yt/ur\n■/.-',./, l'/.>"/>/ 7u//åwn t'6■■itäu/, kel/J

Jkkädti/efti/ Varoitus.

Vi>7' on vetn/-7ie/n/-7na£/ t&r _ tä>. ZhJeZ? oti^ ti/-Jtop/~^SH/> 7/is- "/■#>;" JS -Im fa/- 7ei^7nf//?Å-///£a/fr/ A' _ /rt h/"■_ /t>&;rm<s/ aa/ fatM//

N«7. JktäkeZattl. Vastaus.

Jb-fuUma/hatZerv, Jr/ ../.>«._/> ur fmo/en, JSfrläZ/tyvTndcTti/jteis, JfH/.fyf.xeuä V«£k/-luvU*eui/7 7&7>■-_ b*-..ma. b/ _/w.



Vaih:'Mhåm7/tä*&k IIta- Laulu.

.po('£-Lie./en sual.bz.., 2'o-jo-.tan- tiioUti» EeActmz^rie. /"":„./?/»-//'_ vä'/ Zv ._ /">■'-Sty ViS/kon/fiavä-j/i/t/— va/ me/_ %as^ J-t£, Jffiiuli.Ze>c''jtä}Uv&

n*>■ jrt*?.* _ 7100-/I*'/, Tb _ te/ Utmätt'- fan tu _ fo?-/i//s i&VLJéfriefnJpq, &^>^£^v£>Ä^/^^jy^^^

'Ni 8.tf#ÄÅf/Aj?.rä>. Neijon Valitus.

1.v. 7u "_ le' t&nn/jtpisLxxt/ Ttt&LAevl,- Tu/^le/'féfa}-liu>A-sefh./£uM>.le£<- setc 7ee-_ lain'kttAs-fca. JauJtvu/ t&rmfjtioiks-Ses/ iJ/w.-Ja-' j-i--n^vä-Lvyt/~fe-L7&£KviJie/y €>v/ sjie/s_lö/
2:v. Tie.. le/ /ifiifpau.Åta/ JufZcåi, ffiu- le^/w^vu^n^nai/u^f^Jzaysr/iyTt^f^f^yfi/J/téu, ]Et^äi>

'
»u^/luffni-/iaihy. äussa, si/^rtd/Jmb-je? _ fe-letjKkutSe£/ ätle/fiiri/^ne^ ?

*mK. j&> >?>_ nd/vvis* ffp'-\t pe/r té^ ISiz&et? tmklzelJd/ Peu./fM en/ muZ-c la,-' JS'^ n&n-.mjät-HO/Zta&- 7&/+Jm/ an/ fiuZ/^Za/ E /vo»ai/.
i.w-j«/ st „nd JatA/snus _te .fe-t^ J&m/Jc&Thi/JeJ'■md.nm/f Bb_keiei?/s Itesmahs- ny^ ,Mi> _ >v;_ n#/ /le&Lttw mtsfaääh- .fie fu&vi. ny, JK/^TOi/^a/Miclgd/'

Emsi-jktK- mts'-yu*/ tiiuy-fe Vu_mn^Adtsv iries^Ui^ JBt?_å£/-jui, Tief ~kuu/JeeS ../%>_ say rmilS lie/'_néj ~-MutJÄt _ m-tr-//fel-_Å&ems3£t'<'' Jo> fyd tZe_tät>,
Ifiiul.. ten-ckvö- nuc'^ci,-^m Ji/ ... /at^et- tan/ tte/, O^.7j'_ fin jtt- oi/^sm/ /uun/ er/y-7ien/.

'■■Vuti/ .«w/Lwa 'Pa^...^/./ j'«'/ -_ /s>«/ Jiims-iet mutt/Tttit/^. teu/^Tii/, Vu. (e-, mt/s/-' tzU/..tiu/-nx.''', 7i/ _ _;w /»//.a
li.Cia?&ymo. /iltlt



Lampaan Paimen.'ISs9.J&7tfzadlz&r&.

" lh'— n£/. Jjat/.Zan l4nt-Lma*.tei/—7ii4 .#'/_ //^ ////fc.jwt^Ä'-*»*/- /&?'./»'." *JY}z£? tfn/mmtS-iäs krtr-je/jL/ai-W; ,\/f// fy//im/n../fty /tar^7>(if_-/ihc//t'.

Mehtään Mäntyvä.Vaih:1 .ji&jwéfj'/:

JjehcrmäX?, fa/t-teCk?&rtsZi//lw/w.*i/y7e//,lJ<>fcniä7', Zähtfcdee/iiäplil&t/maiTZsn// 7'&i//'<m ruvJts/, ka^ArJJj/is/iss^TeäJ/m ruejias kai-A-s/
'
-t/ri^nt»»

N 7»ili:2.Äsj///?i/s//7Yr.f/ ffy. Päivän Noustessa.

Päf/-.vä/7t/n-i<:s<'(/, /tttJUVtr
'
■'ttaif^Jva,^infJ:^ naZv&& vi/& _ /&_.//rZ.fcc, 7\i'_ ,msfits_r/a/y fy/r /?/"./ie/l/*t. ,ffcscAmi>.s/issji/m". f(;r\. f-'M.\rr///j-.isfy, Psrjifrti_,?t f<:r_fyr: ?u>i;Å/s Tileif.tä.

JvJLA A/i/_ /fe^ aZ/foa/ttfä&Ltäs eZ&etm//JfcmduZaZ/l&i/' Juiz-tdS oZiTutmi// vrt hiuijv/n Aa.r*iikt (ers^Ja/, _&■_/<■*?' i/A-j-J>*i'/iH/ mj>s_//)\.7i<z£-.ri}l

Poika.\"aih:3.Ée%/*€*/f?//4vft;

*ftaf—ja juo'_ A-a, ,yMät'-jff /w/r\ka, 'FcaH OH/ //«
_ ras mar-ja /ÜBfflufatS/ 7-W

_
Ze/ 7tety~ &£' n/>U-fa.trtafi..rt>i/ 75/, _ le> IHUU-ti& ff*i:A. m£MU.7tl.

Tfiisny e£ ku>/—7r, Iht/ »uA- miltJäaittXiuftse£? fa/^/s, f?- 7*>^' jt7sL7<?iurs. iJfi-iuv-fHr' fi^in/S-fa vfr/^TuEdl-nue^Jih/, JfaCht/Jr//»/(tTriia's./ä</t//if r'fr/A,r/'_'t /V-v ..ne

MW.Il*ifa&. Lehmiänsä Luvetellessa.

7W _ «a; M(J_7eaa? M^imrr/.n/- 7ir// _w, ~Pe/- ta3u.no 7,> _////,■iko./um^ /e7t-fa.~7iatt/jo.mjr*un*iui?ij.



Kotiin Tultua.Vaih:I.Kc/teräjfr.

-*£ _tv — afis—j?a^ # _*» _»'_ sr nivo
_

/■/' _ /*/ /cvZ _ «z^ ,J\y£- on A-sr/zja.//-/ /sa//,"/,"/ fät^.M, e _ ntÖC-Jtc k/r/., //r

Lampaan Paimen.Valli:2.JjiJt/tJetiaj'/?'

Zatfs.fa/i /n./
_ //y/ fant-WM/L/iu'y:ri<y,ffui/tAtian.-t'ä^i/äi i'en/w;tktajtis-far-i.leitt/ vuo-Ju*../(f -kin ha /<?/_/"-_ le/i/.JOatt&un, m£-n& /a// 7/i//j /̂}/t'_.nS: /'//_.!■/.!■ fa_k/r/ /"/-/"_ /■////

15a/ u/vJ-h-Am"■' kmis-iii''_/<>_ /tv rtu7-l<rifr-&-fcu! Zfaonauui&tn/ vit_ /sjzl_sc&, mva-ti^ai—tet;, Pu^/n/ />/ nt/7i./m//:Aws/t./£ /ewv.h//£'.'/v- l-m-.v#LJim

Keolla.Ni11.JfåeädZitätå!/.

Ka.t- 7<v/ p€tif^h^M:t>€i/^LTJV.itf/// J&UMtjaa/ef.// jßaM>:n//i/Jt{/ <xrsi7wZJä/ ke^väiZ^^ry. Tj(iXfie/^l^u7t/J^u.vät^Jj<'y-f^'/'/(u:AJfi/j/d/// JfoiXzjr// mt' il#/y.n<w >' —fcj-./iitir/ .
J(//*/.Ji-'on,- _/b- rt';_afyKai£Ä/otf/ fco-T'v 7?eS- ofcfa/ kä/^veäZXä^ Jfii/~kaÄkiiZ<i.Zeif-Sa/, *J%ä/.o& itize&far—tn/, Tv/11/j/o.vat /uJs/tyv .n^jvu-Jfi'//'^.

Tappelus Laulu.Nsl2.JTrkotfÄresä:

,f't»
_

or/ /m li/ti,fy _7fpn_7///', Zin.tml rtrv /in/-ri^å?f?c/te&/ fttmJiaton/ jw/.rvft/it/urra;Jtas-ja/? orts fmts-r/^ä//(M</; .^JnSrrw/rf&^.mttilfeJwfsfa/fo/fa^

J7OJ&7J7/.



ANNA MARIA..■»w,,f&Ms..

1,-v. *<Ä
_

tut r^fa -**v
— ff.Jo />J^ 77/s/ .. 7'd/ /tfff-vry -« / Kz/// _&r m/tjt 6m/„/mS/i ,Jo /)///_/<<// mä. toön/Jo lävCTUtpne

it^r. *fn -
tts* >Wa -r/f _ &,e/'' "" - n>" (/" /v«»_ jw//._ i/w.-, ,M<A _ /fe_//«iy &,> _ i<e/ _ 2»»» 1 //? _ ,/i>/ .. /^- _ /W,- /&*/" ue/'/W/

lauL/aas, ja Su ~/mtl w tJé/^ v/ _ a';- 110/ /»Jtrt .. ntfy tstffe/-m'iy _ ay, rrs/u...tyt/_/i/jj t/WA/ .sto, niitty n*»e/y- .te/l/-//sss jofr/
7z*x7y.-7j _ o/: ka/Åc 7a/w_ imf ry',r_ ./&/.»/ JT.^tät/ vvr/r<y /mZ^. faz/_-nt's, nmi<_jefi/_ /tas jok./ *AG, nuti/ ner//., jcm./urj jff/is/



3.-V-: f&iV jpy\-~fcr///rt!Jt4rt/ kulcfaini7tu*n,'un'_ ta.' er. 1 /eufU^iJtie-t/t.^irf/ mzuj-.AiUne muu-tu£i.teui / i/^.mur-faut >>/>-/'//iil- Åtf/,t _ /ta^tn auÅ' näi/ _ åvesr
'

!*.-v. tyfåm, Tau^- la/s-Aarnt- tin/mu£kuin< tv-mat art /ww,- ,Ja.- /«ity-^-ktywty låt>-i'et,Kurt<■' jiwn/lttrs/tMtH' ow/tiu/jt u _ Kei/ts ev' JmS _vi _ «%/-."

i

&/y _ hty.. ,v<fin å<#n'_ jut^, t,<tiw/ Aion; £ /<z. — Tat'/^ neny, /v/ _ Zifcj- nm/ ##," jf&u*?/ /e- /$/'_. "_ nen- i/é'.
Jo _/W 'itsjf jzu/ t/as 2fy—iMtZ/btJ*wx*ts Am/, _;, mm/lttn^' v- _ ittr—

tJhät nä/Ms,JY/"/ «' // /^<v_)>/^^^/^, _ /*yz/'»^.
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