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Företal.

Då studentavdelningarne år 1893 överläto sina samlingar åt 
staten, beslöto de på framställning av sin museikommitté att 
lämna kassabehållningen från föregående år, 1,755 mark, åt Ar
keologiska Kommissionen för att användas till avfattandet och 
publicerandet av en historik över museet på landets bägge språk. 
Den vordne intendenten för studenternas museum, doktor Th. 
Schvindt, åt vilken författandet av historiken anförtrotts, hade 
denna under arbete, då döden den 27 oktober 1917 avklippte 
hans livstråd. Pennan föll ur hans hand, då författaren höll på 
att avsluta kapitlet om den viborgska avdelningens verksamhet. 
Han hade hunnit få färdiga de kapitel, i vilka tavastländingarnes, 
nyländingarnes och västfinnarnes deltagande i arbetet behandlas.

Såsom närmaste arbetskamrat till den avlidne har undertecknad 
ansett sig förpliktad att slutföra verket. I den avlidnes fram
ställning har jag, oavsett en del språkliga rättelser, icke gjort 
några förändringar, och även min skildring av savokarelska och 
österbottniska avdelningarnes verksamhet har rättat sig efter 
Schvindts framställningssätt. För att likväl de viktigaste av de 
i olika kapitel spridda upplysningarna måtte kunna återfinnas på 
ett ställe, och även sådana saker måtte erhålla sin belysning som 
t. ex. museets ekonomi, varom det ej är fråga i kapitlen om de 
skilda avdelningarna, har jag till boken fogat en översikt, vilken 
redogör för huvuddragen av museets utveckling.

Offentliggörandet av historiken över studentavdelningarnas 
museum vid denna tidpunkt, då det nämnda av studenterna re
serverade lilla beloppet är alldeles otillräckligt för det avsedda 
syftet, har möjliggjorts genom häradshövding Eduard Polöns 
frikostiga erbjudande att bekosta detsamma för att därmed hedra 
minnet av sin vän och meningsfrände Theodor Schvindt.

Helsingfors den 4 februari 1922.
U. T. Sirelius.
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Otto Donner.

INLEDNING.
Artur Hazelius, som år 1873 öppnade sin första etnografiska 

utställning i Sverige, kunde föga nog ana, att hans arbete skulle 
finna genklang i det forna dotterlandet i så hög grad, att där 
redan tre år senare skulle läggas grunden till ett hela landet om 
fattande etnografiskt museum.

Ursprungsorden till studentavdelningarnes etnografiska m u
seum yttrades vid viborgska avdelningens möte den 3 oktober 
1874 av avdelningens dåvarande kurator, doktor Otto Donner. 
På tal om folkupplysningsarbetet bland allmogen i Gamla Fin
land riktade han uppmärksamheten på ett område, där avdelnin
gen kunde göra mycket för spridandet av upplysning om sin 
hembygd. Hänvisande på Hazelii arbete, med vilket han gjort sig 
förtrogen under ett besök i Stockholm föregående sommar, upp
manade han avdelningen att skrida till upprättandet av ett mu
seum genom att samla föremål från den egna hembygden. Försla
get fick ett enhälligt och entusiastiskt understöd. Redan efter 
närmast följande julferie kommo de första föremålen.

För beredande av jordmånen även inom de andra avdelnin
garna var deltagandet i det sjunde allmänna nordiska studentmötet 
i Upsala 1875 av stor betydelse. Icke färre än 85 finska studen
ter under ledning av Otto Donner, August Ahlqvist och Leo 
Mechelin besökt då Stockholm och Uppsala. Besöken i Sve
riges Nationalmuseum och i den skandinavisk-etnografiska sam
lingen, där riksantikvarien Hans Hildebrand och doktor Artur
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Hazelius var på sitt område gåvo upplysande vägledning, inver
kade tvivelsutan uppryckande på våra studenter. Och särskilt 
bör rasten på Gamla Uppsalas högar och det av professor Fri- 
thiof Holmgren där hållna talet i detta sam m anhang omnämnas. 
1 talet underströks med kraft tanken om att framtiden grundar 
sig på det förflutna. „Här, där vi nu s tå“ , sade han bland an
nat, „grodde en gång fröet till vårt folks historia. Här gömma 
sig rötterna till det stolta frihetsträd, som under sin väldiga krona 
i sekler överskyggat vårt land. Därför är oss detta ställe dyr
bart, och det skall så förbliva. Ty det folket skall icke länge 
leva på jorden, som glömmer att vårda sina m innen.“

En ny im puls fick företaget, då kommittén förden första allmänna 
finska konst- och industriexpositionen i januari 1876 anhöll hos av 
delningen, att den skulle utställa sin samling. På det att hela landet 
måtte bliva representerat där i etnografiskt avseende, uppm anade vi- 
borgarne också de andra avdelningarna att taga del i utställningen 
med likadana samlingar. Inbjudningsskrivelsen hade följande lydelse: 

„Då viborgska avdelningen beslutit att vid allmänna utställ
ningen i Helsingfors instundande sommar framställa en fullstän
dig bild av en karelsk bondstuga jämte figurer i folkdräkt inom 
densamm a och för detta ändamål börjat insamla penningebidrag, 
men emellertid fråga blivit väckt att giva utställningen en större 
omfattning, så att etnografiska fcremål, dräkter m.m. även från 
andra orter av vårt land bleve exponerade, har avdelningen i 
detta avseende velat vända sig till övriga avdelningar vid uni
versitetet med en vänlig uppmaning att desamma ville envar med 
föremål från dem närmast liggande trakter söka deltaga uti ut
ställningen. Även om dylika samlingar icke till expositionen 
kunde fullständigt åstadkommas eller där ej finge i sin helhet 
plats, skulle dock de samlade föremålen utgöra ett synnerligen 
värdefullt etnografiskt material, som måhända framdeles över
lämnat till universitetets samlingar, i hög grad komme att rikta de
samma. I händelse den ärade avdelningen bifaller till förslaget, beha
gade den utse enm edlem ienföra llaavdeln ingargem ensam styre lse ,  
vilken ägde att vidtaga de närmare åtgärderna för expositionen.“ 

Uppropet möttes i alla avdelningar av entusiastisk genklang. 
På en del håll framställdes visserligen betänkligheter på grund 
av tidens knapphet, men på alla håll beslöt man att bjuda till, 
och försöket kröntes av framgång.



Theodor Schvindt.

De första åtgärderna och 1876 års utställning.

På uppmaning av viborgarne utsåg varje avdelning en m ed
lem i en särskild, för utställningen tillsatt bestyrelse. Dennas 
första uppdrag blev att bearbeta den allmänna opinionen såväl 
för hopbringandet av penningemedel som för insamlingen av fö
remål för utställningen. Den utsände ett cirkulär, ur vilket för 
museets historia betydelsefulla aktstycke inledningen här må 
meddelas.

„Såsom allmänheten redan genom enskilda meddelanden ur 
vår tidningspräss fått veta, har på flere håll kommit på tal, huru 
viktigt det vore att med det snaraste begynna samla och bevara 
dräkter, husgeråd och även andra föremål av allehanda slag, som 
belysa vårt folks liv och seder. Studentavdelningarna hava beslutit 
att påtaga sig detta värv envar i sitt landskap, i avsikt att redan 
under expositionen instundande sommar utställa de värdefullare 
kollektioner, som till dess kunnat hopbringas. Att önska är, att 
tanken på vikten och värdet av de finska folkets liv belysande 
samlingarne genom dem, som besöka utställningen, kanske vunne 
allmän utbredning på landsbygden och sålunda bleve bättre 
uppburen i hela vårt land. Företagets framgång bestämmes n a 
turligtvis till stor del av den hjälp, som allmänheten giver det
samma, antingen direkte genom penningeunderstöd eller genom
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insamling av föremål för det allmänna nationalmuseum som skall 
grundläggas. Utan vidare förklaring inser envar att företagets 
förverkligande erfordrar stora kostnader, varför de i olika trakter 
framlagda insamlingslistorna i allo förtjäna allmänhetens bevå
genhet och deltagande.“

Cirkuläret var den 13 mars 1876 undertecknat av medlem
marna i den första gemensamma styrelsen: Reinh. Fabritius 
(savokarelare), Oskar Hynén (viborgare), Konstantin Kohlman 
(sedan Raitio, tavastländing), E. G. Palmén (nyländing), Arthur 
Rindell (västfinne) och Zachris Schalin (österbottning).

Inom varje avdelnings krets vände man sig nu till personer, 
kända för sitt fosterländska tänkesätt, och inom kort voro hundra
tals insamlingslistor på cirkulation i alla delar av landet. Även 
myndigheterna, såsom guvernörerna i Kuopio och S. Michels län, 
visade välvilja genom att uppmana sina underlydande tjänstemän 
och andra medborgare att verka för saken. Här och där tillställdes 
festligheter i samma syfte.

Då företagets ekonomiska grundval senare på våren visade 
s 'g  tryggad, utsändes expeditioner för insamlingen av föremål. 
Programmet var i alla avdelningar detsamma: till utställningen 
borde anskaffas en för landskapet karaktäristisk stuguinteriör, och 
här skulle placeras mannekiner i nationaldräkt samt till inrednin
gen hörande bohag. Österbottningarne tänkte t.o.m. anskaffa tre 
olika stuguinteriörer, men på grund av tidens och kanske också 
penningemedlens knapphet var man tvungen att nöja sig med 
blott en.

Viborgarne, som tagit initiativet, satte i gång vidlyftiga för
beredande undersökningar. Som sporrande kraft verkade redan 
då den blivande själen och ledaren av studentavdelningarnas 
etnografiska museum, Theodor Schvindt. Två skilda expedi
tioner företogos, den första med syfte att uppsöka en stuguinte
riör, den andra för bedrivandet av det egentliga insamlingsarbe
tet. För den senare färden, som gjordes till hjärtat av det forna 
Karelen, anhöll man att få doktor J. R. Aspelin till instruktör 
och erhöll honom även. De råd, som denne senare så fräjdade 
fornforskare då gav, gingo sedan i arv bland viborgarne år efter 
år från den ena samlaren till den andra, under hela den tid m u
seet stod under avdelningens vård. Th. Schvindt och G. Heinricius
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deltogo i båda dessa expeditioner. Det pörte som blev en före
bild för interiören på utställningen, påträffades i Pampas gård i 
Korpilaks by av S. Andreae socken. Där placerades tre man- 
nekiner: en ung husbonde och hans hustru i folkdräkter från 
Jääskis- S. Andreae, och en flicka klädd i Äyräpäädräkt med bylte 
på ryggen, på vandring för att bedja om brudhjälp. Dessa man- 
nekiner förfärdigades av artisten Carl Lenngren.

Medlemmar i savokarelarnes första expedition blevo magis
ter F. I. Färling, medicinekandidaten R. Fabritius och magister 
Yrjö Kiljander. Den företogs till norra Savolaks, Maaninka, Iden- 
salmi och Pielavesi socknar. 1 sistnämnda trakt fästes uppm ärk
samheten vid ortens vackra båttyp, och så beslöts av en eller 
annan anledning att avstå från en stuguinteriör och utställa en 
savolaksisk båtstrand med roddare på väg till höbergning; det 
blev sedan en i grå vadmal klädd ung man, skjutande ut båten 
i vattnet, och en ung kvinna med mjölkbytta och åra, i mörkblå 
klädning med skörten, såsom bruket var bland de väckta Bil
derna utfördes av skulptören Söderman i Stockholm, dit också 
båten för ändamålet sändes. t

Nyländska avdelningen utsände flere expeditioner. Så med
förde R. A. Wrede från Anjala, Kymmene och Veckelaks c. 80 
nummer, Theodor Holmberg och Fredrik Rosberg från Pernå och 
Liljendal 70 nummer, A. A. Borenius från Askola och Pukkila 56 
nummer, G. G. Rosenqvist från Lappträsk tre dräkter samt 40 
andra föremål, G. E. Lindström och Fr. Arnkil från Helsinge 12 
nummer samt Hugo Linden och Gustaf Hamberg från Tenala 
och Bromarv några föremål. På utställningen representerades 
Nyland av en stuga från Anjala, redd till avskedsfest. Brud
gummen hade kommit för att hämta sin brud. Vid ugnen stod 
brudens moder i bestyr med kaffepannan och på stolen bredvid 
henne satt en kvinnlig anförvant från Kymmene i denna sockens 
dräkt. Utom stugan hade på utställningen anordnats två andra 
grupper, den ena framställande ett åldrigt par från Askola på 
kyrkofärd, den andra en ung man och en flicka från Tenala, häl
sande varandra på en dylik färd. Askola- och Tenalagrupperna 
hade utförts av skulptören Söderman, Anjala- och Lappträskgrup- 
perna av skulptören Ville Wallgren. Sistnämnda grupp tillkom, 
då nyländska avdelningen bekostade en stuguinteriör också från
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det svensktalande området. Där syntes en dragon i 1808 års  
krigardräkt, tagande före sin avfärd till fronten avsked av sina 
föräldrar.

Tavastländska avdelningen utsände en expedition, och m ed
lemmar i densamma blevo K. Kåhlman, O. Bökman och B. L a 
gus. Insamling av föremål ägde rum i Hauho, Lampis, Luopiois, 
Tuulos, Kuhmalahti, Sahalahti, Kangasala, Sääksmäki och Janak
kala socknar. Som resultat av resan utställdes ett julpörte från 
Tavastland, där man såg en gammal man, „sytningsgubben M ikko“,, 
läsande bibeln. Bilden gjordes av skulptören C. Lenngren. Ta- 
vastländingarne kompletterade senare för 1881 års utställning i 
Moskva sin stuga med en kvinna, värdinnan „Lisa", som place
rades mitt på golvet, trampande en spinnrock. Samtidigt gjor
des också själva pörtet nytt.

Västfinska avdelningen utsände flere expeditioner. Som de 
förste startade den 13 mars doktor H. A. Reinholm, magister F. 
I. Färling, artisten Th. Waenerberg och fotografen Reinberg,. 
främst till Säkylä och dess grannsocknar. Samtidigt arbetade 
magister R. Hausen i Houtskär och Korpo. I juli och augusti 
färdades doktor Reinholm och magister Färling i Ikalis, Parkano, 
Ruovesi, Virdois, Kuru och Teisko socknar. I Ikalis och Parkano 
fortsattes sedan insamlingarbetet av student A. H. S. Grönlund. 
I Norrmark, Vittisbofjärd och Siikais reste studerandene G. E. 
Springert och H. Widbom. Från Punkalaitio sändes föremål av 
kantor I. Torell, från Vampula av handlanden J. F. Pauner, från 
Pihlajavesi av pastor B. W. Ebeling och från Ruovesi av pastor 
Molin.

Efter fotografier förfärdigades för utställningen en s tuguinte
riör från Säkylä, framställande en andaktsstund på söndagsm or
gonen. Gårdens gamle husbonde satt bakom bordet läsande 
bibeln; vid bordändan satt den giftasvuxna dottern, bredvid henne 
unge husbonden och på en stol på framsidan den unga värdin
nan, hållande armen om sin son, vars tankar voro mer riktade 
på det horn han höll i handen än på gammelfars läsning. F i
gurerna i denna helgjutna grupp voro förfärdigade av skulptören 
Söderman.

1 den österbottniska avdelningens expedition deltogo som 
medlemmar kandidaten Zachris Schalin, studeranden W. Wegelius
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och artisten R. W. Åkerblom; under en del av resan medföljde 
fotografen Julia Widgren. Expeditionen begyntes i Alavo, varifrån 
den sedan fortsattes genom många socknar ända till Haukipudas. 
Här vände man åter mot söder, under färd främst genom kust
socknarna, men uppehåll också i Härmä, där planen uppgjor
des för den stuguinteriör som skulle utställas på expeditionen. 
Också österbottningarna valde som motiv en söndagsmorgon.
1 pörtet syntes en gammal farmor klädande sin sondotter till 
konfirmation. Senare fick interiören en tillökning. Mitt på golvet 
placerades gårdens gammelfar, som var sysselsatt att gunga den 
yngsta telningen, och på en pall framför kärlhyllan lilla syster, 
som med stora ögon följde bestyret med påklädningen. G ru p p en s  
första figurer modellerades av skulptören Söderman.

Denna sommar fingo de olika avdelningarna ihop följande 
antal föremål för en kostnad av:

viborgarne 262 föremål för Fmk. 749: 30
savokarelarne 200 n »  n 2,978: 88
tavastländingarne 150 n n n 450: 45
nyländingarne 310 n n n 1,746: 70
västfinnarne 732 n n n 2,168: 57
österbottningarne 497 r> n w 2,200: —

sammanlagt 2,151 föremål 10,293:90 Fmk..

På utställningen, som öppnades i Brunnsparken den 1 juli 
och räckte till medlet av september, voro stuguinteriörerna och 
andra hithörande föremål placerade i andra flygeln av den efter 
Th. Höijers ritningar uppförda huvudbyggnaden. Att sluta av 
samtida prässreferat väckte de allmänt intresse. Så skrev t. ex. 
Huvudstadsbladets referent: „I hörnen av den långa mellanhallen 
ser man grupper av åskådarne försjunkna i betraktande av nå
gonting, som påtagligen högeligen intresserar och förvånar dem- 
Vi gå närmare och finna, att det är de av studentavdelningarna 
utställda etnografiska stugorna, som äro anledningen till de in
tresserade blickarna. 1 den av västfinska avdelningen utställda 
stugan, där, om jag icke missminner mig, fem figurer presentera 
sig för åskådaren, kan man måhända bäst vinna ett begrepp om 
den utmärkta effekt, som genom slika etnografiska expositioner
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står att vinnas. I allmänhet äro samtliga figurer utförda med en 
förvånande trohet, ehuru likväl enligt min tanke de manliga fi
gurerna relativt framkalla en livligare illusion än de kvinnliga.“

I medlet av juli besöktes utställningen bl. a. av kejsaren
storfursten, Alexander II, med svit, och även den betraktade med 
särskilt intresse de finska stugorna och deras inbyggare. Särskilt 
fäste sig cesarevitsch’s unga gemål Maria vid ett litet utsnidat 
bokskåp från Vörå. Detta skåp, vilket den höga gästen anhöll 
att få köpa, förärades sedermera henne av den österbottniska 
avdelningen.

På utställningen representerades avdelningarne av västfinnar
nes kurator Artur Rindell.



Reinhold Fabritius.

Grundläggandet av studentavdelningarnes etnografiska
m useum .

Då avdelningarna år 1876 skredo till åtgärder för att få F in 
lands landskap i etnografiskt hänseende representerade pä vårt 
lands första allmänna industri- och konstutställning, var tydligen 
tanken hos många medverkande personer den, att samlingarna 
sedan skulle förenas med universitetets historisk-etnografiska m u
seum. 1 själva verket tog österbottniska avdelningen år 1877 ett 
initiativ i detta syfte. Så gick det dock ej.

Den iver, som under insamlingsarbetet sporrade de unga 
sinnena, slocknade ej med detta första försök, utan väckte tvärtom 
till liv tanken på upprättandet av ett eget museum, ty man ansåg 
uttryckligen, att existensen av ett sådant förpliktade till fortsättan
det av arbetet. För att efter utställningen kunna placera samlingarna 
någonstädes, hyrde avdelningarnas gemensamma styrelse för 
dem en lokal Alexandersgatan 15. Så uppstod studentavdelnin
garnas första museum, som i februari följande år öppnades för 
allmänheten.

För vården av samlingarna hade avdelningarna därtills haft 
endast den gemensamma styrelsen. Grundläggandet av ett 
verkligt museum erfordrade en utveckling av organisationen, var
för de inom de olika avdelningarna verksamma kommittéerna sattes
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på ordinarie fot. I flere avdelningar erhöllo de en instruktion, 
enligt vilken de uttryckligen hade att

1) föreslå medlemmar och suppleanter i den gemensamma 
styrelsen för museet,

2) föreslå åtgärder till anskaffande av penningemedel och 
verkställa i frågan fattade avdelningsbeslut,

3) uppgöra program för etnografiska expeditioner och föreslå 
stipendiater,

4) ombesörja förteckning över insamlade föremål,
5) handhava skötseln av de för samlingarna anslagna medlen,

samt
6) deltaga i samlingarnas ordnande och vård.
1 längden kunde museet dock ej komma till rätta endast med 

den gemensamma styrelsen och dess ordförande. Vården av 
samlingarna måste oundvikligen anförtros åt en person, som när
mast var ansvarig för deras bevarande. Förtecknandet av före
målen ålåg visserligen enligt instruktionen avdelningarnes egna 
kommittéer, men erfarenheten visade, att detta viktiga arbete ej 
sålunda blev utfört på ett tillfredsställande sätt, och även här
vidlag framstod behövligheten av en särskild museiföreståndare. 
1 främsta rummet just på denna grund avgjordes saken hösten 
1879 inom de olika avdelningarna i positiv riktning. Platsen söktes 
av två unge män, Th. Schvindt och A. O. Heikel, som vardera 
mer än andra varit verksamma vid det etnografiska insamlingsar
betet. Flertalet röster till platsen fick Th. Schvindt, vilken var 
den av de två, som ända från början varit den verklige ledaren 
av museiplanerna. Platsen besattes till en början på fem år, och 
då arbetstiden icke närmare var bestämd, beslöt man att tillsvi
dare och till dess statsunderstöd skulle erhållas, betala arvode 
efter beräkning av 2 mark i timmen, och borde detta arvode 
anses mera som en uppmuntran än som en verklig ersättning 
för arbetet. Den tiden och ännu senare verkade ungdomen främst 
med tanke på ideerna.
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Fortsättandet av insam lingsarbetet och utställningar utom landet.

Genom att grundlägga ett eget museum förpliktade sig av
delningarna samtidigt till att fortsätta insamlingsarbetet De år 
1876 hopbragta samlingarna voro ännu i många avseenden mycket 

•ofullständiga. Ivern för museisaken var dock mycket olika i de 
skilda avdelningarna, något som klart framgick också vid arbetet 
med insamlingarna.

Vilken energi och framgång som utmärkte detta arbete inom 
de olika avdelningarna framgår av nedanstående tabell.

Å r A vdeln . S a m 1 a r e B e s ö k t a  s o c k n a r Ant.
föremål

Summa
föremål

Kostnad
Fmk.

1877 V ib. Th. Schvindt, Hj. Sakkola, Räisälä, P yhä

Corander järvi, Kaukola, Hiitola c. 700 690: —

Sa vok. Yrjö Kiljander, Kaavi, Polvijärvi, Eno,

E. Krook P ielisjärvi, llom ants,

Juuka, N urm es 75 5 0 0 : -

Savok. R. Jack P ie lavesi c. 30 c. 805

1870 Vib. Th. Schvindt, K exholm s s., Kaukola,

Edv. v.W eym arn H iitola c. 250 c 250 378: —

Siirto c. 1055 1568:-
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i År
A vd eln . S a m l a r e 1 B e s ö k t a  s o c k n a r A n t. 

i f ö re m å l
S u m m a
fö re m ål

i K o stn ad  
F m k .

Siirto n .1055 1568: -1

1879 Vib. Th. Schvindt, V.
!
Rautus, Valkjärvi c. 234 210: —

Söderhjelm , Hj.

Corander /. . % .

, Th. Schvindt Kronoborgs och Sorda-

vala härad c. 30

Västf. J. Soh lberg  G. Kimito, V ittisbofjärd,

E. Springert, A. Norrmark, På mark,

0 .  H eikel, A. Sastm ola, Birkala, Bjär-

Björck nå, H alikko, Kiikala,

Kuusjoki 25 289 400: —

1880 Vib. V. Söderhjelm , I. Mola, H einjoki c. 60
O lsoni

Savok. K. A . Rönnholm Pälkjärvi, Tohmajärvi, c. 80 82: —
K- F. Ström m er, K ides

A. M. Johnsson

Tavastl. Hj. G y lling , O. Teisko, R uovesi, Kuru,

N yström , A. Li V irdöis, P ihlajavesi,

lius, N . G eitel, O rih vesi, P etäjävesi,

A. L. N ym an, H. Keuru, M ultia, Uurais,

J. G yllen b ögel, Saarijärvi, Pylkönm äki,

K. Jaakkola Karstula, P ihtipudas,

Laukas, Leivonm äki,

Joutsa, G ustav A dolfs,

H einola, Itis, N astola,

Asikkala, Eräjärvi, Län

gelm äki, Jäm sä, Korpi-

laks c. 316 750: —  :

Västf. A. 0 .  H eikel, A. Tyrvis och P ik is härad,

Björck, A .S u n ell Euraåm inne, Raumo,

G. E. Springert Lappi, Pyhäm aa, Leta-

la, N ykyrko c. 20 500: —

Österb. E. A spelin Vörå 4 480

Siirto c. 1824 3 5 3 0 :-
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År A vdeln . S a m l a r e B e s ö k t a  s o c k n a r j A nt.
föremål

S u m m a
föremål

K o stn ad
F m k .

Siirto c .  1824 3530: -
1881 V ib . Th. Schvindt, K ivinebb

Eros O lsoni,

Ernst M oberg 173 250: —

Savok. J. E. Rahm, A. M. St. M ichels län, N ord-

Johnsson, E. G. Karelen

Å kesson , P. J.

Hannikainen,

V . L uukkonen,

Matti V aronen 111 920: -

Tavastl. A kseli L ilius, O s Trakten m ellan Päijänne

kar Stenij och syd ligare delarna

av Satakunta vattnen

sam t östra stranden av

Näsijärvi 152? 500: —

Västf. G ustaf Törnvall Kimito, Dragsfjärd 22 c .  458 5 0 0 : -
1882 V ib . Ernst M oberg, Nykyrko, Kuolemajärvi 95 ■

Eros O lson i

Savok. J. P. Hartikainen, Kuopio, T uusniem i, K ei

K. H.^Hornborg, te le , P ie lavesi, Jockas,

J. M. P elkon en , Korpiselkä, Kristina,

R. Salm ela, T eo Suonenjoki, Rauta

fil W aren, Julius lam pi, S. M ichels ?

Paasonen 500: —

Tavastl. K. Jaakkola Längelm äki, O rihvesi ? 95? 40: —
1888 Vib. Th. Schvindt, Björkö, Seitskär 180 448: —

John Grönlund

Baron G. W rede Korpiselkä c .  5

Th. S chvindt Räisälä ? 14: —

Savok. A. Räihä, J. P. N ilsiä , Lapinlahti, Kaavi,

Hartikainen, V. Pielisjärvi
D ahlström 45 3 0 0 : -

Tavastl V . E. M eurman, S. 7 237 600: —
i  o v  o o i i*

Saarinen, T. Leh O rihvesi etc.
tinen, A. Leino,
A. Lilius

Siirto |c .  2614 7602: _
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År A vdeln . S a m l a r e B e s ö k t a  s o c k n a r A n t.
fö re m å l

S u m m a
fö re m å l

K o stn ad
F m k .

Siirto c. 2614 7602: -

1884 V ib. Th. Schvindt K exholm s härad C. 100 140: —

G. H ynén, J. L al Savitaipale, Räisälä 5

lukka

Savok. V ille M olander, L. Mäntyharju, Karttula,
' Itkonen, K. H. Norra Savolaks 20 125 150: —

H ornborg

1886 V ib. Emil Cederström V iborgs och  Johannes 30 30 200: —

1887 • Emil Cederström , Joutseno, Ruokolaks. c. 255 274: —

J. Laine

Savok. K. Ruhanen H irvensalm i 2 257

1888 Kaarle Krohn Norra Karelen, Savolaks,

Norra Tavastland 19

, Fröken A. L. Bök- Sysm ä 1

man

• v Fru A. Forsström llom ants 1

* E. Reijonen Norra och D vinska Ka

relen 16 37 1 0 0 : -

1889 Vib. Emil Cederström , Jääskis, S. Andreae,

A. H einonen, Säkkijärvi 275 200: —

V iktor Zilliacus

Th. Schvindt K exholm s härad 125 1 26:40

„ 0 .  Saari Kuolemajärvi 1 401

1890 V ib. Emil Cederström , Jääskis, Kirvu, Rautjärvi

J. Hurm atainen,

K. 0 .  H ynén,
G. K. Nord 442

m A. A.' Branders Gräns- Karelen 25
Th. Schvindt S ak kola .R autus, Räisälä,

M ola 85

Tavastl. F. H. B. Lagus, T am m ela härad 155 707 300: —
Hj. M eurm an

1891 Vib. Em il C ederström , Kronoborg, Jaakkima
G. K. N ord, J.
P. Tirkkonen, A .
B ergh 1 199 350: —

Siirto 199 c.4171 9442:40
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År A vdeln . S a m l a r e B e s ö k t a  s o c k n a r Ant
fö re m å l

S u m m a
fö re m å l

Kostnad
F m k .

Siirto 199 c.4171 9442: 40

1891 ? Sakkola, Mola 10

j Savok. Frök. N ordqvist S. M ichels, Rantasalmi,

arvingar, C. J. V illm anstrand, Jockas

: N ykopp, bonden

H änninen 10

Tavastl. Bonden Iso-M oksi Korpilaks 3

Nyl. F. W ilander, K. H elsin ge, Borgå skär

Granit gård 3

Västf. M. K. Knaapinen, Halikko, Kiikala, F inby,

K. V. Puuska Bjärnå 114
'

400: —

I K. V. H ollm én, E. H alikko, Kuru, Åbo,

• N. Setälä, fröken F öglö

Lina N yberg, O t

to E nqvist 6

Ö sterb. A. V . K om ulainen Kajana trakten 4 349

1892 V ib . A. H ein on en , U . Parikkala, Lappvesi 164 350: —

T. Sirelius

T avastl. A. F. Peltonen , J. Sysm ä, G ustav A dolfs,

V. V allin Joutsa, Luhanko 97 300: —

Västf. K. J. Karlsson H itis, Västanfjärd 17

V ib. B onden Eero V ä K exholm s, Jääskis, Äyrä-

kiparta pää härad 35

Savok. Fröken Gertrud Libelits

H ällström 1

ö sterb . Fröken Hanna Tervola

W eilin 1 315

1893 Vib. E. Grönroos, W . Savitaipale, Suom en

A. Lavonius niem i 347

? W eckelaks, Räisälä 28

Västf. K. E. B öh ling H alikko, Sagu, Karuna,
U skela 72 250: —

n H. Bergroth Å land 3

Tavastl. S .O .L .Schönem an Jyväskylä 2
Hj. Pakarainen Lampis 2

Ö sterb. A. O denw all Nivala 1 455

Summa c.5290 10742:40

2
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Den här förebragta statistiken över samlingarnas tillväxt har 
i en del fall måst bliva osäker av den orsak, att bokföringen 
under de första åren icke utförts med nödig noggrannhet. Likväl 
ger den en tydlig bild av den iver, varmed man i de skilda av- 
delningarne ägnade sig åt saken. Det visar sig, att viborgska 
avdelningen, varifrån initiativet utgått, till det sista blev saken 
trogen, och att tavastländingar och västfinnar kommo därnäst i 
fråga om resultatet. Att österbottningarne blevo något efter, b e 
rodde ingalunda på, att landskapet skulle i etnografiskt avseende 
varit fattigt, utan på den avvisande hållning denna avdelnings 
ledande krafter, såsom vi längre fram skola få se, intogo till 
studenternas museiplaner strax efter avslutandet av 1876 års ut
ställning. Nyländingarnes ringa verksamhet orsakades delvis av 
rent avvoga strömningar inom avdelningen. Man fruktade näm 
ligen, att museet skulle bli „finsk-ugriskt“. En gång föreslog t. 
o.m. en rnedlem av avdelningen, hänvisande på att nyländingar
nes samlingar skulle stå alldeles ensamma i ett finsk-ugriskt 
museum, att de skulle erbjudas åt doktor Hazelius i Stockholm. 
Förslaget vann dock ej understöd.

Utom genom det egentliga insamlingsarbetet tillväxte sam
lingarna även genom gåvor. Då de i början av år 1894 över
lämnades åt staten, voro de finländska föremålen fördelade 
mellan de olika avdelningarne på följande sätt:

viborgarne ägde 4,081 nummer
tavastländingarne n 1,161 n

västfinnarne n 973 ft

savokarelarne n 868 n

österbottningarne n 782 n

nyländingarne n 529 n

summa 8,394 nummer

Till museet insamlades under tidernas lopp föremål även 
från de finska frändefolkens områden. Att så skedde var natur
ligt, ty den nationella såväl språk- som fornforskningen hade 
redan utvidgats till finsk-ugrisk, och många av dem, som voro 
verksamma för museifrågan, tillhörde just kretsen av desse for
skare.
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Tidigast begynte den kände folkdiktsforskaren A. A. Borenius 
att insamla föremål även bland de finska frändefolken, medfö
rande från sin färd i västra Ingermanland två gamla kvinnodräk
ter. Th. Schvindt, vilken sommaren 1882 idkade etnografiska 
och språkliga undersökningar i Tverska Karelen, samlade där en 
mängd broderade klädespersedlar. Följande år bedrev A. O. Hei
kel forskningar bland mordvinerna och förvärvade samtidigt åt m u
seet prov på deras praktfulla dräkter och broderier. Ovan sågo vi 
redan, att savokarelarnes stipendiat en gång utsträckte sin färd 
till Olonets sidan, och även Vihtori Forsberg (Alava) hopbragte 
sommaren 1892 en vacker kollektion ingermanländska kvinno- 
dräktspersedlar samt också fullständiga dräkter.

Sålunda funnos i museets samlingar vid deras överlämnande 
till staten:

lappska f ö r e m å l   69 nummer
ingermanländska och estniska föremål 116 „
tverkarelska..................................  „ 86 „
m o rd v in sk a ..................................  „ 246 „
fjärrkarelska...........................  . . .  12 „

summa 529 nummer

Men också från fränderna till Finlands svenska befolkning 
förvärvades till museet några mindre kollektioner. Så fick det 
år 1879 av H. Wendell mottaga hans från Gammal-Svenskby 
medförda runstav, och år 1880 av Artur Hazelius 34 svenska och 
norska föremål. De sistnämnda gåvos i utbyte mot finska före
mål, ßom sändes till Nordiska Museet.

Vid överlämnandet till staten omfattade museet i sin helhet 
följande avdelningar med nedannämnda antal föremål:

inhemska samlingarne 8,394 nummer 
finsk-ugriska „ 529 „
svensk-norska . 35 „

summa 8,958 nummer

Förutom insamling av föremål hörde till stipendiaternas pro
gram också etnografiska anteckningar av olika slag. År 1886 
beslöt savokarelska avdelningen t. o. m., att detta borde vara sti
pendiaternas huvuduppgift. Och ehuru resultatet av expeditio
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nerna i själva verket främst utgjordes av föremål, hopbragtes 
därjämte även litterärt material. Sålunda upptecknade viborgar- 
nes expedition år 1876 folkdikter och kolonisationssägner, och 
1879 års expedition folksägner, bl. a. på kartan markerande bojar
gårdarnas platser. Samma år fortsatte Schvindt i Ladogas kust
trakter detta arbete, och som resultat utkom år 1880 verket 
„Kansantaruja Laatokan luoteisrannikolta“. År 1883 samlade vi- 
borgarnes stipendiater i Björkö och Seitskär upplysningar om 
byggnader, fiske, sälfångst och trolldom, och dylika anteckningar 
gjordes även senare isynnerhet 1887. Österbottningarne tillde
lade 1891 K. Peräntie ett stipendium för utforskande av fiske- 
inrättningarne i Torneälv, och M. W. Komulainen ett annat för 
undersökningar om tjärbränningen i Kajana trakten. Västfinnar
nes stipendiat Kaarle Böhling samlade 1893 upplysningar om 
gammaldags gårdanordning, byggnader, lantbruksseder och fiske.

Redan i maj 1877 tillställde A. A. Borenius viborgska och 
savokarelska avdelningarna ett cirkulär med uppm aning till in
samlandet av folkmelodier. Förslaget mottogs med sympati i 
vardera avdelningen, och den senare gav samma vår ett speciellt 
musikstipendium åt E. Krook, som sedan jämte Yrjö Kiljander 
färdades i Nord-Karelen. År 1886 arbetade Ilmari Krohn i södra 
Savolaks som samma avdelnings musikstipendiat. Detta år hade 
även V. Juutilainen och E. Huhtinen fått stipendier för insamling 
av sagor och folkdiktning i sydvästra delen av Savolaks. Och 
år 1888 gav savokarelska avdelningen åt R. Roine ett stipendium 
för undersökning av språket och folksederna i Nord-Karelen.

Redan i början fattade man det som en viktig uppgift för 
den etnografiska forskningen att i bild bevara föremål och situa
tioner. Därför medtogo några avdelningar redan vid sam m an
sättandet av sin första expedition personer förfarna i fotografe
ring och teckning. På detta sätt hopbragte västfinnar och öster- 
bottningar redan då betydande samlingar bilder med olika m o
tiv. Som de förras stipendiat lät A. O. Heikel år 1879 i Birkala 
härad utföra en mängd teckningar, och 1880— 81 medförde E. 
Nordström från sin resa i Östra Nyland en 116 nummer omfat
tande kollektion teckningar och akvareller. Genom viborgarnes 
försorg erhöllos 1890 av A. Aarnio från Kexholm flere bilder, be
lysande folklivet i denna trakt, och 1892 medförde V. Forsberg
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(Alava) från Ingermanland en stor samling likadana bilder. År 
1891 anskaffade viborgska avdelningen för sina expeditioner en 
fotografiapparat, vilken dock ej mera före statens övertagande av 
museet hann finna nämnvärd användning. År 1880 beslöts, att 
de bilder, som tillhörde de olika avdelningarne, skulle överlåtas åt 
museet, som erhöll rätt att sälja kopior till förmån för sin kassa.

Studentavdelningarnas museum kom redan tidigt i förbin
delse med flere etnografiska museer i utlandet. Hazelius var 
initativtagare också i detta fall. Han föreslog under Schvindts vis
telse i Stockholm 1880 byte av föremål, enär han ansåg grann
ländernas representerande i sitt museum vara av vikt med hän
syn till den jämförande forskningen. Sålunda fick Schvindt ge
nast taga med sig 35 föremål, och i stället sände museisty- 
relsen ännu samma år en kollektion finska föremål. År 1889 av
stod viborgska avdelningen på anhållan av Béla Vikår emot be
talning till Ungerns Nationalmuseum närmare ett hundratal av sina 
„dubletter“. Följande år sändes, på försorg av museets inten
dent, som början till en finsk samling en första kollektion om 
44 föremål till Museum für Völkerkunde i Leipzig. År 1893 an 
ordnades på försorg av Förenta Staternas generalkonsul J. Craw
ford, professor O. Donner och museiintendenten en finsk kol
lektion på utställningen i Chicago. Samma år sände intendenten 
förökningar till tidigare grundlagda samlingar, nämligen över 
tvåhundra föremål till Ungerns Nationalmuseum och över ett 
hundra till Nordiska Museet.

I främsta rummet genom gåvor uppkom även ett litet biblio
tek i museet. Från och med år 1884 fick det mottaga Nordiska 
Museets publikationer; senare förvärvades bl.a. ett av den ungerska 
etnografiska forskningens förnämsta arbeten, Otto Hermans u n 
dersökning om fisket i Ungern. Dessutom inköptes inhemsk och 
utländsk etnografisk litteratur.

Studentavdelningarnes museum hade sitt upphov i tanken 
att för kommande släktled bevara minnet av det finska fol
kets forna levnadssätt. Då det var den allmänna finska industri
utställningen år 1876, som först gav fart åt förverkligandet av 
dessa planer, är det lätt att förstå, att samma studentkretsar, som 
då fingo sin utställning till stånd, även framdeles livades av tan



ken att genom expositioner göra landet och folket kända. Till 
ett realiserande av dessa planer erbjöds kort därefter tillfälle, då 
Finland fick rätt att deltaga i världsutställningen i Paris 1878.

Utställningskommitténs uppm aning att låta representera m u
seet i den finska avdelningen å expositionen fick i alla avdel
ningar enhälligt understöd. Då universitetets kansler givit sitt 
bifall till, att för utställningen finge av universitetets tullmedel an 
vändas 3,500 mark, därav 2,000 för samlingarnes iståndsättande 
och komplettering samt 1,500 bl. a. till betäckande av utställ- 
ningskostnaderna, hade företaget vunnit en ekonomisk grundval. 
Senare visade det sig visserligen, att dessa anslag överskridits, 
och avdelningarna fingo tillskjuta av sina egna medel för ända
målet.

Utställningen, som utgjordes av avdelningarnas stuguinteriö- 
rer, väckte mycken uppmärksamhet och blev belönad med stora 
guldmedaljen, den enda som tillföll vårt land vid denna exposi
tion.

Då sedan år 1880 en kommitté tillsattes hos oss för den 
följande år i Moskwa planerade konst- och industriexpositionen, 
gjordes åter en anhållan om avdelningarnes medverkan, på det 
landet måtte bliva „värdigt representerat“. Också denna gång 
bifölls till förslaget, för vars förverkligande ett anslag om 2,000 
mark begärdes av landets styrelse och även erhölls. Till denna 
utställning sändes en karelsk och en tavastländsk stuguinteriör, 
Savolaks-, Askola- och Tenalagrupperna, allmogevävnader (såsom 
ryor och förkläden), musikinstrument m. m.

Museet anmodades också att deltaga i 1889 års Parisexpo
sition. Erfarenheterna från föregående utställningar, där föremå
len delvis skadats och t. o. m. försvunnit, föranledde denna gång 
ett nekande svar. Likväl bifölls till Turistföreningens anhållan 
att få i sin egen kollektion utställa museets lappska föremål.

2 2  ÖVERSIKT.



Ernst Nordström.

M useets ekonom i.

Man kan lätt tänka sig, att den första starten på allt sätt 
var svår med hänsyn till kostnaderna. Utom de för sin tid jäm 
förelsevis stora belopp, inalles över tjugotusen mark, som studen
terna hopbragt genom utsända listor och nöjestillställningar, och 
som nästan h. o. h. gingo åt till 1876 års utställning, hade av
delningarna åren 1876—78 blott följande summor disponibla för 
sitt museum:

Understöd från avdelningarna å 217:87 mark 1,307:22
Inträdesavgifter och g å v o r ..............................  „ 1,472:50
Inkomst av en f e s t ...............................   „_20: 90

Summa mark 2,800: 52

Då man redan på förhand kunde tänka sig, att blott och 
bart en hänvändning till allmänheten ej skulle inbringa tillräck
ligt medel, väcktes redan 1877 förslag om att begära statsunder
stöd. 1 en skrivelse, som inlämnades till senaten den 16 maj 
1877, anhöll museistyrelsen om ett årsanslag på 6,500 mark ur 
allmänna medel „för de avdelningarne tillhöriga och med bistånd 
av talrika finska medborgare hopbragta, landets alla delar repre
senterande sam lingarne '.

För ärendets föredragning i senaten anmodade finansexpedi
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tionen universitetets konsistorium att avgiva sitt yttrande såväl 
om samlingarnas värde som därom, huru övervakandet av ansla
gets användning skulle ordnas; därutöver önskade expeditionen 
svar på frågan, om det måhända vore skäl att överlämna sam 
lingarna till universitetet antingen för att förenas med dess lik 
artade samlingar eller för att vårdas som en särskild avdelning 
under uppsikt av vederbörande universitetsmyndigheter. Kon
sistoriets svar överensstämde i allo med den åsikt, som herskade 
bland den del av universitetsungdomen, som intresserade sig för 
museet. Där yttrades: „ehuru visserligen, i betraktande därav, 
att universitetets historisk-etnografiska museum utom en arkeolo
gisk avdelning har också en ansenlig finsk etnografisk samling, 
det vid första anblicken kunde synas lika naturligt som eftersträ
vansvärt, att studentavdelningarnas ifrågavarande samlingar utan 
vidare förenades med museet, är detta förslag likväl i många 
hänseenden betänkligt.“ Sedan i yttrandet först hänvisats till u t 
rymmesbrist samt tiil att museet förfogade blott över en am a
nuens, framställdes själva huvudsaken: „Men även om dessa 
svårigheter kunde undanrödjas, synes det konsistorium mindre 
väl betänkt att överflytta samlingarna från studentavdelningarne, 
vilka med ett lovvärt intresse omfattat idén att skapa en foster
ländsk etnografisk stående exposition och för detta syftemål 
lyckats väcka den stora allmänhetens intresse och medverkan. 
En samling av denna beskaffenhet skall enligt konsistorii tanke 
bättre vårdas och utbildas av studentavdelningarna än om den
samma överflyttas till universitetsmyndigheternas officiella om
vårdnad. Likväl anser konsistorium, att det vore både önskvärt 
och ändamålsenligt att förstnämnda samlingar skulle, förblivande 
under avdelningarnas vård, erhålla lokal i sam m anhang med b e 
rörda museum. Då sådant emellertid av brist på nödigt ut
rymme för närvarande icke låter sig göra, får konsistorium un
derdånigast förorda, att det av studentavdelningarne ansökta års- 
anslaget av allmänna medel måtte emot årlig redovisningsskyldig
het i nåder beviljas intill dess universitetet blir i tillfälle att i n å 
got av sina hus inrymma deras ifrågakomna samlingar, samt i 
lika underdånighet föreslå, att samlingarna i sådant fall ställas 
under inseendet av historisk-etnografiska museets föreståndare, som 
inför konsistorium borde redogöra för anslagets användande.“
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Interiör från etnografiska museet Unionsgatan 20.

Då ärendet sedan kom till avgörande i senaten, yttraden 
olika meningar, även avböjande. Dock avgick den åsikt med 
seger, som gav sitt fulla erkännande åt studenternas strävanden, 
och hos Hans Kejserliga Majestät hemställdes om beviljande för 
det uppgivna ändamålet av ett årligt anslag om 4,000 mark att 
utgå under tre år räknat från den 1 juli 1877. Å högsta ort av
gjordes ärendet i gynnsam riktning den 20 febr. 1878. Universi
tetets konsistorium fick i uppdrag att övervaka användandet av 
anslaget.

Sålunda blev frågan om det förhållande, vari studentavdel- 
ningarnes samlingar skulle stå till universitetets museum, även of
ficiellt avgjord, samtidigt som deras ställning i ekonomiskt av
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seende blev tryggad. Men blott tillsvidare. Ty då treårsperioden 
närmade sig slutet, kom frågan åter upp i hela sin vidd.

Styrelsen för studentavdelningarnas museum anhöll i en 
skrivelse av den 1 dec. 1879, såväl att fortsättningsvis under 5 
års tid få lyfta de tidigare beviljade 4,000 mark, som även om ett 
nytt belopp om 1,500 mark för avlönandet av en intendent, samt 
om ett anslag en gång för alla om 2,000 mark för uppgörande 
och tryckning av en katalog över föremålen. I motiveringen hän
visade styrelsen till de väckelser, som museet under sin korta 
Tillvaro åvägabragt, i det dess verksamhet borde anses hava m ed
fört uppkomsten av föreningen „Finska Handarbetets Vänner“ 
samt publicerandet av arbetet „Fennia illustrata*. Därförutom 
hade museet med sina samlingar på världsutställningen i Paris 
1878 gjort det finska folket känt i utlandet och förskaffat landet 
den enda guldmedalj, som kom finländska utställare till del.

Sedan universitetets konsistorium i infordrat utlåtande m edde
lat, att det på grund av bristande utrymme icke heller nu kunde 
mottaga studentavdelningarnas samlingar och så mycket mindre 
förena dem med sitt eget museum, beslöt senaten efter omröst
ning att i enlighet med senator Norrméns votum för ett år ur 
sina dispositionsmedel bevilja 4,000 mark för upphyrande av lo 
kal för samlingarne. De övriga begärda anslagen avböjdes all
deles. Nämnde senator hade velat avslå också anhållan om hy- 
resmedel, då han ansåg det olämpligt, att den studerande ung
domen, som förnyades vart fjärde eller femte år, vid sidan av 
universitetets museum upprätthöll en särskild etnografisk samling. 
Men på det samlingarnes styrelse måtte ha tid och tillfälle att 
ordna deras vård på annat sätt, föreslog han att anslaget måtte 
beviljas för ett år.

På grund härav såg  sig styrelsen, då samlingarnas inrym
mande i universitetet enligt konsistoriets tydligt uttalade mening 
var omöjligt, efter ett års förlopp ånyo tvungen att anhålla om 
anslag. I ansökningen, som inlämnades till senaten den 11 dec. 
1880, hänvisades till en början på den framgång, varmed in sam 
lingsarbetet b adrivits, och den överskådliga ordning, i vilken 
föremålen emellertid uppställts i den nya, 12 rum omfattande lo
kalen. Inkomstkällorna däremot hade sinat. De festligheter som 
föranstaltats hade ej inbragt mycket; nästan den enda inkomsten
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utgjordes av de låga inträdesavgifterna. Under sådana om stän
digheter hade man icke kunnat skrida till redigering och tryck
ning av en katalog. Framhållande allt detta förnyade styrelsen 
sin tidigare ansökan om att under fem års tid fortsättningsvis 
erhålla anslag ej blott till hyra (4,000 mark) utan även ett belopp 
av 1,500 mark för avlönandet av intendent och vaktmästare samt 
löpande utgifter, och därutöver en gång  för alla 2,000 mark för 
redigering och tryckning av en katalog.

Denna gång hade styrelsen bättre framgång. Efter om 
röstning beslöt senaten att hos Hans Majestät hemställa om b e 
viljandet av ett anslag under tre år, räknat från den 1 juni 1881, 
•om 3,000 mark åt studentavdelningarnes museum för upphyrande 
av lokal samt 800 mark för avlönande av intendent och vaktmäs
tare, och i ett för allt för tryckning av katalog 1,200 mark.

Vid förnyandet av ansökan om statsunderstöd den 23 okt. 
1883 fäste museets styrelse uppmärksamheten vid att före
gående års utgifter i allt stigit till 8,600 mark. Då det för student
avdelningarna, vilkas medel togos i anspråk även till insam 
lingsarbetet, syntes omöjligt att hopbringa mer än 2,000 mark till 
museets löpande utgifter, ansöktes nu om ett årligt understöd 
•om 4,000 mark till hyra och 2,000 mark till avlöningar, ved och 
tryckning av katalog. I nådigt reskript till senaten av den 27 
febr. 1884 förordnade Hans Kejserliga Majestät att det ansökta 
statsunderstödet skulle utbetalas åt museets styrelse under fem 
år, räknat från den 1 juni 1884. Uppsikten över medlens an 
dvändning borde universitetets konsistorium utöva.

Ett statsunderstöd till samma belopp ansökte museets 
styrelse ännu en gång, den 30 okt. 1888, och beviljades det y t 
terligare för tre år i nådiga reskriptet av den 9 okt. 1889. Före 
tilländagången av denna tid övergick museet slutligen helt och 
hållet i statens vård.

Men såsom vi ovan sågo räckte statsunderstödet ej ens när- 
melsevis till för bestridande av alla museets löpande utgifter. 
Det felande måste studenterna själva anskaffa; de måste också 
med egna medel bekosta samlingarnas tillväxt.

Allmänhetens intresse för dessa var till en början ingalunda 
så stort som man räknat på, och inträdesavgifterna inbragte ej 
mycket. Likväl voro de till någon hjälp, under olika år väx
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lande mellan 300 och 900 mark och i medeltal utgörande 500 mark. 
Efter det katalogen begynte försäljas, medförde den ett tillskott 
till inkomsterna om c. 50 mark årligen.

Det vanligaste sättet att anskaffa penningemedel var anord
nandet av festligheter. Sålunda fick museikassan i början av 
1880-talet enligt studentkårens beslut mottaga behållningen från 
alla studentfester, isynnerhet maskeraderna. Härav hade museet 
under den nämnda tiden stor nytta. Så t. ex. utgjorde nettoin
komsten från studentfesterna vårterminen 1881 2,000 mark, som 
tillföllo museet, och läsåret 1882—83 2,070 mark. För dessa till
ställningar fanns en särskild styrelse, vars ordförande då var 
museiintendenten Th. Schvindt.1) Stundom ihågkoms museet av 
någon för saken intresserad artist. Så skänkte fru Ida Basilier- 
Magelsen åt detsamma nettovinsten (688: 40) av sina konserter i 
november 1883.

l ) S tyrelsens övriga m edlem m ar under denna tid voro Arthur L indström , 
A tte Lang, K. E. Å kesson , G. E. af H ällström , Alb. Pfaler, Karl T igerstedt, A . 
Fr. Svanljung, A lex . H ohenthal, U no Lojander.



F. I. Färling.

Samlingarnas vård, styrelse och lokal.

Ovan framhölls redan, att vården av museet i bör
jan ålåg en gemensam styrelse, tills erfarenheten ådagalade, 
att den närmaste vården och omsorgen måste överlåtas åt en 
ansvarig tjänsteman. En sådan tillsattes också med namnet in
tendent i slutet av år 1879. Hans första och viktigaste uppgift 
blev upprättandet av en systematisk förteckning, ty tillsvidare 
funnos blott accessionsförteckningar över samlingarna. Men då 
styrelsen ansåg att denna systematiska katalog borde publiceras 
för att vara även allmänheten till nytta, blev dess uppgörande 
beroende av statsunderstödet. Först då detta erhållits år 1881 
till ett belopp av 1,200 mark, skred man till verkställande av 
planen, och år 1883 utkom första häftet av katalogen, omfattande 
viborgska avdelningens samlingar av dräkter o.d. 1 inledningen 
till häftet gavs en kort överblick av museets första öden.

En säkrare grundval för redigeringen och tryckningen av 
katalogen vanns, då museet för ändamålet erhöll ett årsanslag 
om  800 mark under fem år från den 1 juni 1884. Följden var, 
att katalogens andra häfte, som innehöll återstoden av dräktsam
lingarna och alla till inredningen hörande föremål, kunde utkomma 
å r  1885. Tredje häftet, som upptog  alla museets övriga föremål, 
bl.a. de från frändefolken samt Sverige och Norge förvärvade,
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blev färdigt 1889. Dessutom  utarbetades över senare tillkomna 
föremål två tilläggshäften, av vilka det första utkom 1893 och 
det senare först efter det staten övertagit museet, 1901. F ö r
utom detta av U. T. Sirelius redigerade andra tilläggshäfte var 
hela katalogen Th Schvindts verk. Fördelad på många skilda 
häften och nummerserier måste den anses opraktisk både ur 
allmänhetens och forskarens synpunkt.

Såsom den viktigaste delen av organisationsarbetet kom 
utarbetandet av en instruktion för museet på dagordningen år 
1881. Synnerligen livlig diskussion väckte frågan, huru vidlyftigt 
museets program skulle göras. Av det föregående har redan 
framgått, att initiativtagarne tänkt sig att endast det egna lan
det skulle vara representerat där, och på denna ståndpunkt ställde 
sig även avdelningarnas gemensamma styrelse, då den i sitt 
förslag till stadgar som första paragraf antog bestämmelsen, att 
museets syfte var att giva en bild av det finska folkets liv under 
olika tider och att för den vetenskapliga forskningen bevara fö
remål, som kunde belysa detsamma. 1 nionde paragrafen bestämdes 
likväl, att museets allmänna medel finge användas till inköp 
av föremål från finska Lappmarken eller från sådana utom F in 
land boende folk, som i etnografiskt hänseende påverkat det 
finska folket. Det ansågs nämligen av vikt, att museet från 
andra folk skulle förvärva föremål, som direkt kunde belysa ut
vecklingen av de finska formerna.

Detta av Schvindt förfäktade program väckte kraftigt motstånd 
isynnerhet från de arkeologiska forskarnes sida. Man fruktade 
att det skulle leda därhän att, såsom Appelgren uttalade sig i 
sin reservation, föremål skulle inköpas från de slaviska stam 
marna i Ryssland, från Lettland, Tyskland, Danmark, Sverige, 
Norge m.fl. länder, med vilkas befolkning vårt folk under his
torisk tid varit i beröring. Följden bleve, att museet småningom 
finge karaktären av ett komparativt nordiskt etnografiskt museum 
utan att ernå betydelsen av ett specialmuseum på ett enda av 
de nämnda områdena. Uppbärarne av denna meningsriktning 
ansågo, att den huvudsakliga ansträngningen borde riktas på att 
få de inhemska formerna så fullständigt som möjligt samlade 
och därjämte hopbringa sådana samlingar från frändefolken, att 
en sammanhängande bild kunde åstadkom m as av den kultur
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ståndpunkt som finnarne och med dem besläktade folk fordom 
intogo, och varifrån de sedan, efter att ha trätt i beröring med 
andra folk, höjde sig till en högre kulturnivå. Ett sådant huvud
syfte måste med så mycket större skäl uppställas, som man väl 
ingenstädes i världen annars skulle komma att upprätta ett dy
likt museum.

Schvindt höll likväl ståndaktigt fast vid sin mening. Enligt 
hans åsikt kunde det etnografiska materialet omöjligt giva en 
sammanhängande bild av det finska folkets forntid, emedan 
detta material härrörde från ett senare tidsskede av förfluten tid. 
En sammanhängande bild kunde fås blott i ett förhistoriskt m u
seum förbundet med ett etnografiskt. Det vore omöjligt att på 
en gång utforska de skilt levande besläktade folkens etnografi, 
då utgångspunkten var deras olikartade nutid, från vilken man 
småningom borde söka att tränga in i deras forntid. Däremot 
var det helt naturligt, att grannfolk påverkade varandra, och att 
i samma länder boende nationaliteter hade samma behov och 
alltså likartade föremål. Mången form visade sig vid undersök
ningen som ett av grannfolket undfånget lån. Dylika kulturin
flytelser borde belysas genom att förvärva samlingar också från 
grannfolken, en idé som Hazelius redan förverkligat i sitt m u
seum. I hög grad tilltalades Schvindt av tanken att kunna i 
museet giva en bild av hela den finska folkstammens utveckling. 
Men han ansåg en faktisk verksamhet bättre än ett fantiserande 
framåt. Först borde fås medel och krafter att representera eget 
land, därefter kunde man uppgöra mera vittsyftande program. 
En sak soin jämväl borde ihågkommas var, att studentavdel
ningarnas museum var så gott som det enda företag, i vilket 
alla Finlands studenter varit eniga, och att ivern för detsamma 
klarare än annat ådagalagt studenternas kärlek till fosterlandet. 
Om museet bleve ett finsk-ugriskt och den andra nationaliteten i 
landet ej räknades med för detsamma, måste uppbärarne av denna 
känna sig förfördelade, och även detta föreningsband mellan F in
lands studenter bleve sönderslitet.

I studentavdelningarnas sammanjämkningskommitté vunno 
de av Schvindt förfäktade åsikterna majoritet. 1 första paragra
fen av de stadfästa stadgarne uttalades i enlighet härmed, att mu
seets uppgift vore att giva en bild av det finska folkets liv under
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olika tider och för den vetenskapliga forskningen bevara detsamma 
belysande föremål. Och enligt den i tionde paragrafen intagna 
bestämmelsen kunde för museets allmänna medel inköpas föremål 
från finska Lappmarken eller från utlandet, för så vitt Finlands 
etnografi härav vann belysning.

Avdelningarnas uppgift blev allt framgent att styra, under
söka, vårda och komplettera de egna samlingarna. Till en ge
mensam styrelse, som skulle avgöra frågor om museets u p p 
rätthållande, vård och utvidgning samt bestämma anslag att ut
betalas ur den allmänna fonden, utsåg varje avdelning för ett år 
i sänder en ordinarie medlem och en suppleant. Intendenten, 
vilken det ålåg att handhava den närmaste vården av museet 
och dess kassa och att förteckna föremålen samt uppgöra års
berättelse, valdes för tre år i gången.

Intendenten, vars arbete till en början ersattes enligt timbe- 
räkning, åtnjöt från år 1880 en årslön om 1,500 mk; styrelsens 
medlemmar däremot voro oavlönade. Ordförande i densamma 
voro 1 8 8 4 -8 5  Hj. Appelgren och 1886—93 E. S. Nordström.

Det första valet av intendent förrättades hösten 1879, då av 
två sökande, såsom redan ovan omtalats, Th. Schvindt fick de 
flesta rösterna och A. O. Heikel kom i minoritet. Vid det år 
1884 förnyade valet söktes tjänsten av samma personer, och u t
gången blev densamma. Vid de följande valen, 1887 och 1891, 
var museets mångårige föreståndare Th. Schvindt ende sökande, 
och han blev fortsättningsvis utsedd för platsen.

Som museets första vaktmästare fungerade K. Björn till år 
1890, varefter K. Kuittinen antogs till sysslan. Vaktmästarens 
huvudsakligaste avlöning utgjordes av fri bostad; penningelönen, 
som i början var ytterst låg, höjdes 1892 till 100 mark i året.

Ett museum om något hör till de inrättningar, som måste 
ha ett ordentligt hem för att kunna utvecklas i ro. Denna för
del, utom så många andra, saknade studentavdelningarnas m u
seum, ty under sin korta tillvaro fick det flytta tre gånger. Sin 
första lokal, Alexandersgatan 15, där det förfogade över åtta rum, 
kök och vindsrum mot en hyra av 5,000 mark, måste det lämna 
den 1 juni 1879 för att flytta till Unionsgatan 27, där samlin- 
garne fingo två skilda lokaler, den ena omfattande sex rum, tam 
bur och kök, för en hyra av 3,000 mark, den andra ett rum och
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■kök, för 600 mark. Ett år senare måste den sistnämnda lokalen 
■ökas med ett rum. Redan efter tre år fick museet åter packas 
in och samlingarna flyttas till ett nytt hem, Finska Elementar
läroverkets gård vid Bangatan, där de nu blevo kvar till år 1887, 
<lå en lokal Unionsgatan 20, omfattande tolv rum, kök och farstu, 
mot en årshyra av 3,600 mark uppläts för museet. Här fick det 
leva i ro och utvecklas ända till år 1910, då det som statens 
egendom flyttades till det nya Nationalmuseet i Tölö stadsdel.

Man kan förstå, att de täta flyttningarna i början i hög grad 
försvårade ordnandet av museet och dess öppenhållande för all
mänheten, varförutom de blevo mycket dyra. Det var också be
tänkligt att förvara värdefulla samlingar i hyreslokaler, utsatta 
för eldfara. Dessa omständigheter gåvo museets intendent, som 
vid flyttningarna fick utstå den värsta hettan, anledning att år 
1883 tillsända samtliga avdelningar en skrivelse, däri han, hän
visande också till studentbibliotekets brist på utrymme, föreslog 
att en egen byggnad skulle uppföras för biblioteket och museet 
gemensamt, samt att i detta syfte ett amorteringslån om 300,000 
mark skulle upptagas. Enligt förslagsställarens mening vore det 
lämpligt att för ändamålet inköpa någondera av studenthusets 
granngårdar och i dess trädgård bygga det ifrågasatta huset. 
Lånet borde betalas under loppet av trettio år.

Frågan väckte ett livligt meningsutbyte i flere avdelningar, 
men blev oavgjord. Savokarelarne voro i princip för förslaget; 
västfinnarne tvekade, isynnerhet på grund av museets obestämda 
program och osäkra framtid; i nyländska avdelningen fick dis
kussionen utgöra svar på frågan; och viborgska avdelningen ville 
invänta ett nytt, ändrat förslag. Ännu 1885 föreslogs i en av 
huvudstadens tidningar, att man skulle skrida till insamling av 
medel till museibyggnadens uppförande. Men även denna gång 
förföll saken.

Inträdesavgifterna, 50 p. person och 2 mark för skolbarn i 
grupp, bibehöllos hela tiden oförändrade. Också årsbiljetter 
funnos, i början till 4, senare till 3 och slutligen till 2 mark, men 
hade blott ringa åtgång. Till år 1888 var museet öppet för 
allmänheten fyra gånger i veckan, men därefter blott tre gånger, 
nämligen söndagar 12— 3 samt onsdagar och fredagar 1— 3 utom 
under den mörkaste årstiden, då museet var tillgängligt 12— 2.
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För att allmänheten skulle ha mera nytta av sina museibesök, 
ledsagades den av frivilliga amanuenser bland studenterna. För 
anmälan av dylika sattes anteckningslista i början av terminerna 
i gång inom de olika avdelningarna. Också denna frivilliga 
värnplikt för en god sak bör ihågkommas som ett vackert bevis 
på styrkan av de ideella strävandena hos den tidens studenter.

År 1880 beslöts att brandförsäkra samlingarna för 32,000 mark. 
Detta belopp höjdes senare till 36,000 och ytterligare till 41,000, 
tills det för år 1892 steg till 50,000 mark.



Emil Springert.

Studentavdelningarnas m useum , „Muurahaiset“ och  
„Finska Handarbetets Vänner“.

Vid katalogiseringen av föremål, förvärvade till museets sam 
lingar, iakttogs, att vårt folk för de olika sakernas benämningar 
förfogade över ett nästan bottenlöst rikt, folkets uppfattningssätt 
belysande ordförråd, som borde tillvaratagas likaväl som andra 
upplysningar om folkets liv. Frågan om insamlandet av ett dy
likt ordförråd var före på styrelsens sammanträden, och den 
fick en ny im puls genom Aug. Ahlqvists uppm aning till styrel
sen att göra programmet för namninsamlingar så vidsträckt och 
fullständigt som möjligt, varvid i utsikt ställdes att Vetenskapssocie- 
teten i framtiden skulle publicera materialet. Man beslöt att låta 
genomgå de etnografiska berättelser, som funnos i museets och 
Finska Litteratursällskapets vård. Då ett dylikt arbete likväl 
ställde anspråk på en särskild därpå riktad håg, grundade några 
unga män under Th. Schvindts ledning år 1886 ett samfund 
benämnt „Muurahaiset“, som sedan ställde sig i Finska Litteratur
sällskapets tjänst och 1887— 1900 uppgjorde tio olika program 
för avfattande av etnografiska ordförteckningar och berättelser.

Ända från år 1876, då den första kollektionen av karelska 
broderimönster förvärvades till museet, hade Schvindt varit in
tresserad för deras publicering. För det praktiska behovet utgav
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Jac. Ahrenberg redan 1878— 82 på G. W. Edlunds förlag 8 häf
ten broderimönster från sydöstra Karelen. Man ansåg dock, att 
en särskild sammanslutning vore av nöden för sakens praktiska 
bedrivande, och som en sådan stiftades år 1879 „Finska H and
arbetets Vänner“. Utgånget ur museet nära stående kretsar kom 
detta sällskap från början i intimaste förhållande både till museet 
och studentkåren. Sålunda tillställde den sistnämndas festbesty- 
relse den 19 november 1879 i Studenthuset en soaré, varav in
komsten — den blev 688 mark — enligt till guvernören riktad 
ansökan skulle överlämnas åt någon för utbredandet av de finska 
mönstren intresserad sammanslutning, som hade till uppgift att 
insamla penningemedel för grundandet av en förening i samma 
syfte. Då denna förening sedan stiftades, begärde den 1880 hem
ortsrätt i museet. Denna ansökan är egnad att belysa förhållan
det mellan museet och föreningen under denna tid, och vi intaga 
den därför här i sin helhet.

„Finska Handarbetets Vänner, som erhållit förnämsta impulsen 
till deras verksamhet från intrycket av samlingarne i studentkårens 
museum och som fortfarande känner behov av en nära beröring 
med dessa ursprungsarbeten för en möjligen sig bildande finsk 
stilart inom konstindustrins område, anhåller härmedels att Di
rektionen ville ställa ett rum av museets lokal till Finska H and
arbetets Vänners förfogande under tiden från 1 juni detta år till
samma tid år 1881 och att Direktionen ville uppgiva det pris, 
vartill en sådan avträdelse kunde äga rum. Jämte det Finska 
Handarbetets Vänner förbinda sig att i snygga ramar uppställa 
deras mönstersamling, våga de uttala det hopp att en sådan 
samverkan mellan studentkårens etnografiska museum och Finska 
Handarbetets Vänner skall genom ett hos allmänheten ökat in 
tresse lända museet till båtnad. ÅBestyrelsensför Finska H andarbe
tets Vänner vägnar. Helsingfors den 14 febr. 1880.

Fredrika Ehrström. Jac. Ahrenberg.
Ordförande. Sekreterare.“

Sällskapet förfogade sedan intill år 1882 över ett rum i m u
seet. Också därefter upprätthölls länge det intima sambandet 
mellan museiledningen och „vännerna“.



Z. Schalin.

M useets överläm nande till staten.

På några håll och isynnerhet bland dem, som stodo universi
tetets historiska museum nära, umgicks man redan under arbetet 
för 1876 års utställning med tanken på att förena studentavdel
ningarnas samlingar med universitetets museum. Förslaget här
om uppkom först inom österbottniska avdelningen.

Med anledning av att flyttningen och ordnandet av samlin- 
garne i den nyss hyrda museilokalen åsamkat denna avdelning 
en utgift på 140 mark, väcktes frågan, om det ej vore skäl att 
till undvikande av framtida utgifter överlämna samlingarna till 
universitetet. Man beslöt att uppmana avdelningarna att envar 
välja en representant i ett utskott, som borde överväga saken 
i hela dess vidd samt sätta sig i förbindelse med universitetsmyn- 
digheterna och uppgöra ett finansiellt program. Men då avdel- 
ningarne redan hade en gemensam museistyrelse, och flere 
avdelningar ej voro hågade att avstå från samlingarne redan i 
början, förföll förslaget.

Att ett nytt initiativ icke genast togs, berodde i främsta rum 
met både på att museet 1878 erhöll statsunderstöd och därpå, 
att universitetets konsistorium i avgivet yttrande om avdelnin- 
garnes ansökan om statsunderstöd anfört, att det ej i sina loka
ler hade utrymme för studenternas samlingar. Men år 1885
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väcktes diskussionen i denna fråga åter till liv i österbottniska 
avdelningen. Hj. Appelgren, ordförande i museistyrelsen, yttrade 
som sin åsikt, att museet icke haft framgång på sin dåvarande 
grundval. Han betvivlade att studenterna skulle kunna sköta 
museet så, att det bleve av betydelse i vetenskapligt hänseende, 
isynnerhet som han fått den uppfattningen, att studenterna i n å 
gon mån begynt känna museet som en börda. Då dessutom 
en särskild arkeologisk kommission numera upprättats i landet, 
ansågs tidpunkten lämplig att erbjuda museet åt staten. Något 
formligt beslut i denna riktning fattade avdelningen likväl ej 
denna gång.

Men samtidigt upptogs frågan också i västfinska avdelningen. 
Man framhöll som sin åsikt, att museets vård och styrelse ej 
vore tidsenliga, och beslöt uppmana även de andra avdelningarna 
att erbjuda museet åt staten. Österbottniska, nyländska och savo
karelska avdelningarna, vilkas medlemmar ej längre hyste tillräckligt 
intresse för museisaken, fattade också beslut i denna riktning, men 
tavastländingarne ansågo tidpunkten olämplig, då statsunderstödet 
skulle utgå ännu under tre år framåt, och viborgarne önskade 
ännu fortsätta sitt just pågående insamlingsarbete. Så förföll 
frågan även för denna gång.

Men redan följande år togs saken ånyo till tals i österbottniska 
avdelningen. Hj. Appelgren ansåg, att samlingarnas upprätthål
lande, förökande och vård vore det finska folkets skyldighet. Blott 
staten kunde erbjuda dem den omvårdnad de behövde. Förslaget 
vann ånyo understöd i de avdelningar som redan tidigare om 
fattat det, men förföll även nu på grund av tavastländingarnes 
och viborgarnes motstånd. 1 tavastländska avdelningen framhölls, 
att då mer än hälften av museet tillhörde den och viborgarne, 
borde de andra avdelningarna från dessa två invänta initiativet 
i fråga om överlämnandet.

Tanken härpå vann likväl allt mer fotfäste, något som även 
kom till synes redan i årsberättelsen för nämnda år, där det om 
denna fråga heter:

„I museets utveckling från dess grundläggning år 1876 har 
året 1886 varit det minst innehållsrika. Det ser ut, som om stu
denterna efter sina stora ansträngningar vid museets grundläggning 
och senare vid utvidgandet av detsamma småningom skulle tröttnat
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vid detta sitt arbete på att åskådliggöra folklivet i Finland. En 
ny tid föder nya strävanden, vilka vart i sin tur stå högt på 
dagordningen i studenternas kamratkretsar; en strävan, h u r  ädel 
den ock vore, kan ej göra anspråk på att en längre tid vara fö
remål för en särskild uppmärksamhet i ett till sin sammansättning 
ständigt växlande samfund med tusen huvuden, tusenden av känslor 
och sinnesriktningar. Då sålunda museets utveckling såsom en 
studenternas egendom börjar att avstanna, är det väl naturligt, 
att museet erbjudes åt den, som bäst kan trygga dess framtid. 
Det förflutna året har utbildat denna tanke till mognad, så att 
den numera i studenternas krets är allmänt erkänd.“

Därför kunde också redan berättelsen för år 1887 begynnas 
med orden: „Som den märkligaste händelsen i museets öden under 
det nyss gångna året bör nämnas, att avdelningarna på förslag 
av museets styrelse beslutit erbjuda sina etnografiska samlingar 
åt staten.“ Ansökan härom, som undertecknades den 10 maj 
1887, hade följande lydelse:

„Sedan studentavdelningarne vid Kejserliga Alexanders Uni
versitetet i Finland år 1876 grundläde sitt etnografiska museum, 
har detta oavbrutet tillväxt, så att det numera omfattar omkring 
■6,700 nummer föremål, 6 stugor och 9 grupper med sammanlagt 
28 människofigurer. Genom frikostigt beviljade statsunderstöd 
har museets ändamålsenliga katalogisering och vård möjliggjorts.
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Dess nödvändiga utvidgande däremot överstiger vida studenter
nas krafter och synnerligast deras för detta ändamål redan mycket 
anlitade tillgångar; arbetet kan ej av studenterna med deras väx
lande generationer och splittrade arbetskrafter verkställas i den 
omfattning och på det planmässiga sätt, som museets stora be
tydelse kräver, och dock är ett raskt och systematiskt till vägagå
ende vid uppsamlandet av etnografiska föremål, uppgifter om lev
nadssätt, seder och bruk redan i den närmaste framtiden ovill
korligen nödvändigt, om man vill för kommande generationer 
rädda bilden av det genuina folklivet i Finland, varav spåren 
dag för dag igensopas av nutidens nivellerande inverkan. Då 
studenterna vidare anse att deras etnografiska museum förenat 
med universitetets och fornminnesföreningens nära besläktade sam 
lingar till ett större omfattande museum bättre skall befrämja 
det fosterländska verk, studenterna genom inrättandet av sitt m u
seum åsyftat, får styrelsen för studentavdelningarnas e tnogra
fiska museum härmed på studentavdelningarnas vägnar och enligt 
uppdrag av dessa till finska staten såsom gåva hembjuda alla 
deras etnografiska samlingar, under förhoppning att Eders Kejser
liga Majestät täcktes i nåder uppdraga åt vederbörlig myndighet 
att omhändertaga desamm a.“

Genom Kejs. Majestäts nådiga kungörelse av den 17 aug. 
1893 förordnades slutligen, att statsverket definitivt skulle mot
taga universitetets historisk-etnografiska museum, i förening med 
Finska Fornminnesföreningens och studentavdelningarnas samlin
gar, vilket allt skulle ställas under Arkeologiska Kommissionens 
uppsikt och statsarkeologens vård. Samtidigt beslöt Kejs. Sena
ten, att de i nådiga reskripterna av den 9 okt. 1889 och den 22 
sept. 1892 för hyra, uppvärmning m.m. av lokal åt studentav- 
delningarnes etnografiska samlingar beviljade anslagen, tillsam
mans 4,500 mark, skulle upptagas på Arkeologiska Kommissionens 
utgiftsstat.

Redan därförinnan hade genom nådig kungörelse av den 22 
sept. 1892 två intendenter anställts vid Arkeologiska Kommissionen. 
Då den ene av intendenterna förordnats att handhava vården av 
de etnografiska samlingarna, indrogs det anslag om 1,500 mark, 
som genom nådiga reskriptet av den 9 okt. 1889 beviljats s tu
dentavdelningarna för avlönandet av en intendent.
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Museets överlämnande till Arkeologiska Kommissionen ägde 
rum den 1 jan. 1894. Då redovisningen för föregående år utvi
sade en behållning av 1,755 mark i museets kassa, hemställde 
museistyrelsen hos de olika avdelningarna, att man skulle besluta 
erbjuda denna behållning åt Arkeologiska Kommissionen med 
den bestämmelse, att kommissionen uppdroge åt den förre, nu 
i kommissionens tjänst stående intendenten för avdelningarnes 
museum att utarbeta såväl en berättelse över museets uppkomst 
och öden som en katalog över de detsamma tillhöriga föremål, 
vilka ej upptagits i tidigare publicerade kataloger, samt att Ar
keologiska Kommissionen läte trycka både berättelsen och kata
logen på landets båda språk, Alla avdelningar biföllo till detta 
förslag, och Arkeologiska Kommissionen förband sig att uppfylla 
denna avdelningarnas sista vilja.

Tilläggskatalogen, redigerad av U. T. Sirelius, utkom 1901. 
Avdelningarnas beslut i fråga om museets historia har blivit verk
ställt med utgivandet av denna historik.



Slutord.

Studentavdelningarnas etnografiska museum hade på sin tid 
stor betydelse för räddandet av vittnesbörden om vårt folks natio
nella kultur och för främjandet av förståelsen för dessa minnens 
vikt. Under de år detta museum verkade tillvaratogs mycket 
sådant som ej senare skulle stått att fås. Svårt att tänka sig 
är, var vi nu vore, om vi ej i slutet av 1870-talet ägt de tän 
dande krafter, som satte studenterna i rörelse. Vi kunna med skäl 
fråga, om vi utan dessa krafter 1893 skulle ägt sådana samlingar, 
att staten fått lov att ingripa för deras vård, och om vi 1906 skulle 
hunnit  så långt, att läggandet av grunden till ett nationalmuseum 
blivit nödvändigt.

Det var en lycklig tanke att intressera just studenterna för 
utforskandet och samlandet av folklivets utdöende eller redan 
försvunna former och redskap. Att ej tala om att detta arbete 
blev lärorikt för det unga släkte, som trädde fram för att forma 
landets kultur, så erfordrade det arbetsdryga och omfattande 
programmet många händer för sitt förverkligande. Därför bör 
upprättandet av ett etnografiskt museum räknas som en oförvansklig 
ära isynnerhet för de avdelningar, som uppfattade sakens vikt och 
— utan hänsyn till svaga krafter och ofullständig förberedelse — 
planmässigt gingo till verket. Och framförallt bör tacken här 
Tiktas till de ledande personer inom avdelningarna, som till det 
sista stredo för denna vackra sak mot krafter, verksamma mitt 
ibland dem och, främmande för idealism och entusiasm, redan 
från början strävande att göra museet till en statlig institution.
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Stuga från  S. Andreae i viborgska avdelningens samlingar.

Viborgska avdelningens verksamhet.

Ursprungsorden till studentavdelningarnas etnografiska m u
seum  uttalades vid viborgska avdelningens möte den 3 oktober
1874. Med insikt om sakens stora bärvidd avfattade avdelningens 
dåvarande protokollist, magister Adolf V. Streng (sedermera över
lärare och rektor för finska normallyceet samt professor), § 4 i 
protokollet vid nämnda möte utförligare än det i regeln skedde 
i avdelningarnes protokoll. Då protokollet sålunda ger en bild 
av de ideer och strävanden, som i tiden påverkade museets u pp
komst, meddelar jag här nämnda paragraf i sin helhet.

Kurator (doktor Otto Donner) ville, med anledning av en i 
förra numret av Kaukomieli1) i sammanhang med reflexioner över 
den  nybildade folkupplysnings-föreningens verksamhet uttalad 
uppm aning  till avdelningens medlemmar, att å sin sida söka 
medverka till upplysningens spridande inom Gamla Finland, till 
diskussion framställa frågan, huru avdelningen verksammast kunde 
bidraga till spridande av upplysning om sin landsort, och detta på

') A vd eln in g en s tidn ing.
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ett fält, som i våra dagar med mycken iver och framgång bearbe
tas, nämligen det etnografiska. Under ett besök i Stockholm se 
naste höstsommar hade kurator varit i tillfälle att se, vad man i 
detta avseende genom god vilja och vaket intresse kunde åstad
komma. Därom vittnade dr Hazelii etnografiska museum därstädes. 
Från en anspråkslös början, med insamlande av genuina kultur
föremål från skilda landsorter i Sverige, hade denna samling genom 
det intresse den hos allmänheten väckte och de talrika bidrag, 
som från alla håll började tillströmma, småningom nått en grad 
av rikhaltighet och fullständighet, som i förening med en utmärkt 
uppställning gjorde densamma till en högst viktig källa för den 
etnografiska kännedomen om Sveriges folk. Förfogande över 
flere rum erbjöd detta museum en särdeles åskådlig bild av folkets 
liv i varje trakt av Sverige genom konstnärligt utförda, trogna 
avbildningar av folktyper, iklädda sina resp. nationaldräkter och 
omgivna av de husgeråd och andra föremål, vilka i verkligheten 
bilda folkets omgivning. Kurators uppmärksamhet väckte särskilt,, 
att i denna samling ej ens lapparne saknades, vilka dock även 
för våra samlingar äro så gott som främmande.

Till åstadkommande av någonting dylikt för vårt land ansåg 
kurator, att studentavdelningarna även borde kunna bidraga, och 
främst vår avdelning, vilken för en samling av detta slag i sin 
hemtrakt säkert skulle finna det rikaste och intressantaste mate
rial. Så kunde småningom ett etnografiskt museum fås till stånd, 
som kunde bli av stor historisk betydelse. Man har t. ex. ofta 
ord; men känner ej de därmed betecknade föremålen. Såsom 
bevis på, hurusom även skenbart obetydliga ting kunde erhålla 
betydelse för en sådan samling, anförde kurator, att någon till 
ovannämnda museum sänt ett klappträ, vilket därigenom, att det 
gav anledning till föräringar av dylika av annan art, från andra 
orter, även det kunde bli ett kulturhistoriskt bidrag av värde. 
Så ansåg kurator att t. ex. samlingar av modeller till båtar och 
plogar för vårt land kunde erbjuda mycket av intresse. Därför 
ville kurator till avdelningens beprövande hemställa, huruvida 
icke i antytt syfte mycket kunde göras genom att avdelningens 
enskilda medlemmar, var på sin ort, samlade för desamma ut
märkande kulturföremål och man sedan med gemensamma krafter 
skulle anskaffa i naturlig storlek utförda figurer — dessa av flere



skäl att föredraga framför hos oss använda dockor — vilka sedan 
skulle beklädas och med sina resp. kulturföremål omges.

Avdelningen gav enstämmigt sitt bifall och sitt livliga intresse 
för det av kurator till tals väckta företaget tillkänna, och anmärkte 
undertecknad därjämte, att det vore nödigt att snart få detsamma 
i gång, emedan många av de former, i vilka den genuina kulturen 
mest karaktäristiskt uttryckte sig, redan vore i fara att under vår 
tids nivellerande inflytande utplånas.

Inspektor (professor W. Lagus) ville ännu längre utsträcka 
vikten av ett sådant företag som detta och därvid särskilt betona 
den språkliga synpunkten. Ordets ljud gör för språkforskaren 
mången gång icke till fylles, han behöver ofta även det motsva
rande föremålets form, dess hela, konkreta gestalt. Så ser man 
t. ex. huru inom den grekiska språkvetenskapen avbildningarna 
allt mera börja intränga vid undervisningen. Dessa skänka stu
diet ett dubbelt intresse och underlätta mångdubbelt minnet. Mo
tionen var av vikt ej blott i arkeologiskt avseende, utan i all
mänhet för uppfattandet av folkets hela andliga kultur.

Häri instämde kurator och nämnde tillika, att i ifrågavarande
avseende redan för lapparne gjorts mer än för finnarne. En lä
kare i Stockholm hade nämligen utgivit ett arbete, som omfattade 
lapparnes hela liv, och däri också för varje omnämnt föremål
tillika gavs en bild av detsamma.1)

Civis Berndt Grotenfelt erinrade tillika även om vikten av forsk
ningar i socknearkiven.

Inspektor framhöll, att det vore bäst, för att att först få in
tresset väckt, att börja samla konkreta föremål, såsom dräkter etc. 
„Huvudsaken är: samlen, och låten veta att I samlen“, hade Hil- 
debrand d. ä. i Sverige en gång  sagt. Det ena skulle sedan giva 
anledning till det andra, och man kunde en gång se hela histo
rien sålunda framställd i bild.

Ämnen funnes nog över allt och på alla områden, yttrade
kurator, blott man komme att ägna dem sin uppmärksamhet. Så 
hade han engång, tillfrågad om ursprunget till namnet lapp, 
kunnat upplysa endast, att det förekom i talrika ortnamn; men 
kanske kunde just en samling och sammanställning av sådana

AR 1874. 47

*) v. Daben, Lappland och Lapparne. Stockholm  1873.
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jämte därmed i förbindelse stående traditioner leda på spåret. 
Professor Virchow hade fäst sig vid, att en del karelare hade 
ljusa ögon, andra mörka, och hade i anledning därav frågat, om 
våra naturforskare gjort iakttagelser på fåglar och fiskar, ifall 
deras ögon visade skiftningar med stigande breddgrader; detta 
kunde nämligen belysa den uppställda hypotesen, att människans 
ögon och anletsdrag i allmänhet ljusna ju mer man nalkas norden.

På väckt fråga om lokalen för en blivande samling, föreslog 
kurator, att avdelningen, först inom sig, skulle söka att bilda den 
något så när fullständig och sedan förära den till universitetets 
etnografiska museum. Man borde blott intet förakta; ty först när 
man har något, vet man vad som fattas, och borde man icke 
glömma att alltid noga benämna varje föremål, jämte uppgift om 
dess ändamål och förekomst. I Stockholm hade kurator sett en 
kopp med ett litet bladlikt handtag vid sidan, vars landsortsnamn 
var „kosa.“ Detta ord mötte honom första gången i svenskan; 
men det befanns sedan vara ett indogermanskt ord, som går 
ända till sanskrit, och vilket även i finskan återfinnes i „koussikka“ 
och „kauha“; samma föremål begagnas hos lapparne att äta soppa 
med.

Ur arkiven skulle man utan tvivel få kännedom om åtskilliga 
seder och bruk, som kunde vara rätt intressanta, ehuru de för
blivit obeaktade. Härvid fäste inspektor även uppmärksamheten 
vid de simpla länsmansarkiven, vilka ofta kunde innehålla saker 
av vikt för livet i landsorterna.

Civis Grotenfelt anmärkte, att redan den kommande julferien 
kunde lämna ett gott tillfälle till alt börja på, för att icke tala 
om det som sommarferien erbjöde.

Av undertecknad påpekades fördelen därav, att genom dylika 
samlingar en livligare beröring med folket främjades, vilken på 
bägge sidor vore hälsosam.

Såsom ett resultat av det intresse avdelningen visat för den 
diskuterade frågan, föreslog inspektor, att någon ville redogöra 
för källor av hithörande slag, som på hans ort vore att räkna på.

Då civis Konrad Zilliacus påminte om det intresse en sam 
ling av de i Gamla Finland begagnade kvinnobroscherna med 
sin mångfald av former och rikedom på sirater kunde äga, yttrade 
inspektor, att guldsmederna kunde lämna månget kulturhistoriskt
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bidrag genom de dyrbarheter, som hos dem mången gång beva
rades.

Civis Heinricius framvisade ett gammalt mynt tillhörande det 
bekanta Kronoborgska fyndet, och lovade att från nämnda ort 
söka skaffa flere dylika.

Sedan ännu några fynd omtalats, yttrade inspektor, att det 
nu diskuterade företaget fordrade många förenade krafter, och 
uppmanade han därför avdelningens medlemmar, att de, var på 
sin ort, måtte söka att arbeta för detsamma, och avslöts därmed 
diskussionen.

Den som skrivit detta kommer ihåg den mäktiga, högtidliga 
känsla, som rådde i avdelningsmedlemmarnes sinnen, då de sent 
pä aftonen avlägsnade sig från den långa sammankomsten; envar 
kände det som om han fått en viktig uppgift och därmed ett 
ansvar för sakens framgång. Efter en vandring i det fria under 
dryftande av aftonens fråga kommo vi (avdelningens protokollist 
och nedskrivaren härav) till vår gemensamma bostad, uppsatte 
mitt i natten en skrivelse till fruntimmersföreningen i Räisälä och 
förde brevet i samma veva på posten. Också detta visar, huru 
viktig och brådskande saken ansågs.

1875.
Då avdelningsmedlemmarne efter julen återvände till Helsing

fors, medförde många av dem föremål från sin hembygd. Så t. ex. 
hämtade Mathias Alexander Castrén Corander en kvinnodräkt från 
S. Andreae, magister Alexis Hougberg en kvinnodräkt från Raut- 
järvi, och studenterna från Räisälä en av fruntimmersföreningen 
i deras hembygd anskaffad kvinnodräkt.

Den 6 februari framställde civis Berndt Grotenfelt, huruvida 
de t ej vore skäl att å ett ställe sammanföra de föremål av et
nografiskt intresse, som av avdelningens medlemmar, i och för 
bildande av museum, under julferierna blivit samlade. 1 detta 
förslag instämde avdelningen, och ansågs tillika, att dessa föremål 
kunde förevisas på något veckomöte. 1 anledning härav frågade 
kurator, om någon under sistförflutna ferier sett någon kantele, 
vilket ej varit fallet. Härvid framhölls av fiere, att desamma i 
Viborgs län redan voro ganska sällsynta och i dess södra del 
snart sagt alls icke kunde anträffas. Kurator anmärkte att kan-
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tele väl borde finnas i trakten av Sordavala. 1 Estland skall den 
redan vara försvunnen. Det vore av stort intresse att kunna 
samla dylika av olika former, emedan hos tscheremisserna förekom 
en kantele, som ganska mycket liknade vår. Civis Hynén fiamhöll, 
att man i Savolaks nog påträffar dylika. Han hade nyligen hos 
pastor Neiglick i Kristina sett tvänne sådana, och trodde civis 
Hynén, att ägaren även vore villig att åt avdelningen avstå den 
ena samt åtog sig att hos honom i sådant avseende förfråga sig. 
Civis Grotenfelt trodde sig även från sin hemort kunna anskaffa 
en sådan. Härvid erinrade kurator om vikten att från skilda orter 
erhålla dylika, då man komme i tillfälle att se de olika modifika
tioner och förändringar desamma undergått. De nya instrumen
ten undanträngde allt mer de gamla. Sålunda hade kurator för 
en tid sedan i Lappmarken velat höra en trolltrumma, men varken 
i Finland, Sverige eller Norge kunnat anträffa en dylik. En sådan 
saknar även vårt etnografiska museum, under det att museerna 
i Stockholm och Kristiania äro rikt försedda med dylika. Härefter 
övergick diskussionen till på skilda orter i östra Finland förekom
mande plägseder, varvid kurator yttrade, att om avdelningens 
medlemmar ville var på sitt håll uppteckna dem och desamma 
sedermera av avdelningen utgåvos, detta skulle komma att utgöra 
en aktningsvärd produkt av avdelningens verksamhet.

Den 11 december utsågs civis B. Grotenfelt till intendent 
för avdelningens etnografiska samling.

1876.
Den 22 januari meddelade kurator, att styrelsen för den 

allmänna finska industriutställningen föreslagit, att avdelningen 
vid expositionen skulle utställa folkdräkter och andra etnografiska 
föremål från Östra Finland, och skulle därför anhållan göras om 
ett visst utrymme å utställningen. Då saken ej var brådskande, 
lämnades avgörandet till påföljande möte, då kurator föreslog att 
avdelningen, för att giva en åskådlig bild av folkets liv, skulle 
försöka åstadkomma en savolaksisk eller karelsk stuga, innehål
lande figurer i kroppsstorlek, iklädda de vackraste nationaldräk- 
terna och omgivna av föremål, vilka i verkligheten höra till det 
husliga livet. Kurator hade gjort sig underrättad om möjligheten 
av att erhålla dylika konstnärligt utförda figurer, men ansåg, då



priset härstädes skulle stiga till närmare 300 mark stycket, att det 
skulle bliva betydligt billigare att beställa arbetet i Stockholm. 
I varje händelse kunde avdelningen räkna på intresse för främ
jandet av saken även hos personer utom avdelningen. — Avdel
ningen gav sitt bifall till förslaget och nedsatte för beredandet 
av frågan en kommitté, bestående av cives O. Hynén, A. V. Streng 
och E. v. Weymarn.

Den 5 februari uppläste civis Hynén ett kostnadsförslag till 
den stuga, vilken avdelningen tillika med folkdräkter och etno
grafiska föremål hade för avsikt att exponera vid industriutställ
ningen under sommaren, och beräknades stugan kunna utföras 
med eldstad, dörrar, fönster och dekorationsmålning för inemot 
600 mk. I sammanhang härmed diskuterades ett i dagens „Kauko
mieli“ intaget förslag om utrustandet av en etnografisk expedi
tion till östra Finland, och föreslogs att listor, vilka skulle åt
följas av kalkyler över kostnaderna för en större eller mindre 
expedition, skulle framläggas både i Helsingfors och Viborg för 
personer intresserade för saken, samt hoppades man med de bidrag 
som därvid skulle tecknas, tillika med inkomster av en av av 
delningen tillställd soaré i Viborg, kunna åstadkomma såväl en 
etnografisk utställning som utrusta en expedition.

Med anledning av att fråga väckts om att giva den etno
grafiska utställningen vid sommarens exposition en större ut
sträckning, föreslog kurator den 12 februari att till övriga avdel
ningar skulle avsändas en uppm aning av följande lydelse: „Då 
viborgska avdelningen beslutit att vid allmänna utställningen i 
Helsingfors instundande sommar framställa en fullständig bild 
av en karelsk bondstuga jämte figurer i folkdräkt inom densamma 
och för detta ändamål begynt insamla penningebidrag, men 
emellertid fråga blivit väckt att giva utställningen en större om 
fattning, så att etnografiska föremål, dräkter o. s. v. även från 
andra orter av vårt land bleve exponerade, har avdelningen i 
detta avseende velat vända sig till övriga avdelningar vid uni
versitetet med en vänlig uppmaning, att desamma ville envar 
med föremål från dem närmast liggande trakter söka deltaga uti 
utställningen. Även om dylika samlingar icke till expositionen 
kunde fullständigt åstadkommas eller där ej finge i sin helhet 
plats, skulle dock de samlade föremålen utgöra ett synnerligen
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värdefullt etnografiskt material, som måhända framdeles över
lämnat till universitetets samlingar i hög grad komme att 
rikta desamma. —  I händelse den ärade avdelningen bifaller till 
förslaget, behagade den utse en medlem i en för alla avdelnin
gar gemensam styrelse, vilken ägde att vidtaga de närmare å t
gärderna för expositionen.“

Avdelningen biföll till förslaget och utsåg civis O. Hynén 
till medlem i den gemensamma styrelsen.

För erhållandet av upplysningar och avbildningar av karelska 
stugor jämte teckningar av folktyper nedsattes en kommitté, be
stående av cives O. Hynén, A. V. Streng, Th. Schvindt, B. Gro
tenfelt och G. Heinricius.

Yttermera beslöt avdelningen vid samma möte att inköpa de 
vid slöjdutställningen i Helsingfors föregående sommar expone
rade folkdräkterna från Jääskis och Mola, och skulle intendenten 
för avdelningens etnografiska samlingar vidtaga närmare åtgärd 
i saken.

Den 11 mars anmälde civis O. E. Tudeer å kurators vägnar, 
att professor Z. Cleve framställt en anhållan att vid en soaré för 
folkupplysningssällskapet få låna avdelningens folkdräkter för att 
begagnas i en tablå. Avdelningen biföll till anhållan.

På hemställan av civis B. Grotenfelt beslöt avdelningen den 
18 mars fastställa som regel, att i allmänhet icke utlämna sina 
folkdräkter och etnografiska föremål till begagnande vid festligheter.

Den 1 april anmäldes, att avdelningen fått mottaga tvänne 
växlar på 1,000 och 90 mk, utgörande en del av insamlingarna 
i Viborg till förmån för den etnografiska utställningen under 
sommaren.

Kurator anmälde den 29 april, att ytterligare 600 mk anlänt 
från Viborg för nyssnämnda ändamål, och uttalade avdelningen 
sin tacksamhet mot de personer, som därstädes omhänderhaft 
insamlingen. Tillika meddelades, att cives R. Selin och G. Hein
ricius av för samma sak intresserade personer i Helsingfors fått 
mottaga 210 mk, samt att 40 mk anlänt från Hiitola.

Den 6 maj anmäldes, att civis A. V. Streng för ofta nämnda 
ändamål fått emottaga 52 mk från Räisälä, samt cives B. Groten
felt och Hj. Frey av personer i Helsingfors 112 mk, och utta
lade avdelningen sin tacksamhet för dessa bidrag.
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Vid sistnämnda möte utsågs till t. f. intendent för avdelnin
gens etnografiska samlingar, under ordinarie intendentens från
varo från orten, civis Th. Schvindt.

Den 12 maj beslöt avdelningen utsända en arkeologisk-etno- 
grafisk expedition till Östra Finland och gillade den för de et
nografiska frågorna tillsatta kommitténs förslag, att cives Th. 
Schvindt och G. Heinricius skulle deltaga i denna. Tillika m ed
delades, att dr J. R. Aspelin hade förklarat sig villig att ansluta 
sig till densamma. Fil. kandidaten R. Hausen skulle dessutom 
anmodas att medfölja såsom tecknare och fotograf.

Samma dag utsågs till avdelningens representant i den gem en
samma etnografiska kommittén i stället för civis O. Hynén, som 
inom kort skulle lämna orten, civis Th. Schvindt, och anm oda
des han att föreslå, att kommittén skulle ombesörja uppsättnin
gen och tryckningen av en lämplig etnografisk broschyr för den 
besökande allmänheten. Förslaget framfördes även, men ända
målet nåddes icke, enär de, vilka saken närmast ålåg, till större 
delen voro på insamlingsfärder.

Den 18 maj meddelade kurator, att han av lagman v. Weis- 
senberg emottagit 124 mk, som i Sordavala stad blivit insamlade 
till förmån för avdelningens etnografiska utställning.

Kontoristen Matti Pöyhiä i Lauritsala sände avdelningen en 
föräring av mer än ett hundra gamla föremål från hans fäderne
hem i Joutseno.

Avdelningens etnografiska expedition beslöt göra två resor 
i Östra Finland. Under den första resan skulle man avbilda rök- 
pörten och deras inredning samt folktyper ävensom insamla så- 
dana föremål, som ovillkorligen behövdes för utställningen. Denna 
första resa verkställdes av Th. Schvindt och G. Heinricius i juni 
på tuman hand. Den 5 i nämnda månad satte de sig i rörelse 
från Viborg långs Saima kanal till Lauritsala, där de gjorde ett 
besök hos Matti Pöyhiä för att tacka för hans värdefulla gåva, 
samt till Joutseno för att bese och avbilda hans fädernehem och 
de gamla byggnaderna där. Resan fortsattes genom Jääskis till 
S. Andreae, varest det inre av ett gammalt rökpörte avtecknades 
i Pompas gård i Korpilaks by; denna förebild följdes sedan i 
huvudsak vid anordnandet av en karelsk rökstuga på utställnin
gen. Vidare besöktes Räisälä, Kexholm, Pyhäjärvi och Sakkola
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i och för en förberedande undersökning av det blivande arbets
området. Redan under denna första resa insamlades här en an
senlig mängd av de i hela området kring Vuoksens förra lopp så 
talrikt förekommande stenvapnen („åskviggar“). Resan avsluta
des vid Johannetiden och kostade inalles Frnk 272:90.

I början av juni hade O. Hynén ännu dröjt någon tid i 
Helsingfors och efter ritningarna låtit uppföra den karelska rök
stugan samt förfärdiga mannekiner för densamma. Slutförbere
delserna för den etnografiska utställningens viborgska del verk
ställde Th. Schvindt efter återkomsten från forskningsresan i slu
tet av juni och början av juli.

Ett gott tillfälle att lära sig känna den finska konsten och 
industrin, ja delvis även folkets liv, fingo de, som under juli till- 
bragte sin dag på expositionsområdet i Brunnsparken.

På våren hade man anhållit hos dr J. R. Aspelin, att han 
skulle som instruktör åtfölja den viborgska avdelningens expe
dition på dess forsknings- och insamlingsfärd till Östra Finland, 
och han hade samtyckt till att göra detta, så snart hans övriga 
arbeten tilläto. Det låg honom om hjärtat att, när blott tillfälle 
därtill gavs, få se och undersöka karelarnes forna stamland kring 
gamla Vuoksens bädd.

Expeditionen, till vilken hörde J. R. Aspelin, G. Heinricius 
och Th. Schvindt, samlades i början av augusti å Kiviniemi 
gästgiveri i Sakkola. Dess första undersökning gällde Kiviniemi 
skans, av vilken en plan uppgjordes. Senare på aftonen gick fär
den till Lapinlahti by. Här blevo smedens och koppargjutarens 
skrothögar de första undersökningsobjekten. Bl a. hittades i dem 
ett ovalt spänne från hednatiden, av en form, som senare utretts 
vara en genuin karelsk typ. Då gjutaren uppgav att han ofta 
nedsmält dylika „grannlåter“, liksom andra i jorden funna b rons
föremål, och andra uppgifter av byns invånare visade i samma 
riktning, blev vår uppmärksamhet redan nu fäst vid Lapinlahti 
by, å vars marker sedan så många nya intressanta fynd blivit 
gjorda. 1 Lapinlahti tillvaratogos även de första under denna 
resa insamlade stenåldersföremålen, „torviggar“, av vilka sedan 
under de närmast följande somrarna hundratal kommo till sam
lingarna, i det att dylika i varenda by vid stränderna av Vuoksen 
och Suvanto använts till åtskilliga trollkonster —  och här och
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d är  t. o. m. ännu äro i bruk. Någon undersökning av fyndstäl
lena i Lapinlahti kunde vi likväl ännu icke verkställa av den an 
ledning att det råkade vara helgdag; men senare fingo vi i Riiska, 
Koukunniemi och Hotakka praktiska anvisningar också på detta 
område.

Medan vi sålunda inlärde och övade oss i den arkeologiska 
forskningens metoder, försummade vi ingalunda föremålen och 
sederna bland det levande folket. Huru fängslande detta arbete 
redan inom några dagar blev för oss, bör man kunna förstå av 
följande koria beskrivning av vårt besök i Vaskela. Vi hade 
knappt varit en timme i denna av grekisk-ortodoxa karelare be
bodda by, innan den gård där vi tagit in levde som en myrstack. 
Nästan alla byns gummor och en hel mängd barn hade kommit 
till gården, den ena hade en bruten torvigg, den andra en brode
rad duk, den tredje ville sälja en huvudbonad, någon erbjöd sig 
att sjunga gråtrunor, en annan om livana Kojosenpoika o. s. v. 
O m  vi ock varit flere, hade det likväl funnits arbete nog för mer 
än en dag. Då vi köpt flere tiotal av de broderade huvudbona
derna för kvinnor, „harakat“, och en av oss menade att det var 
tillräckligt, tillrådde oss Aspelin att köpa allt som erbjöds, om 
blott mönstren ej voro fullt identiska med tidigare inköpta. Ef
ter förloppet av några timmar begåvo sig två av expeditionens 
medlemmar till Raaju. Den som skriver detta fortsatte köpen
skapen och upptecknandet, och hade väl ej ens stigit upp från 
bänken, innan de andra återvände; då vi sedan lagt de inköpta 
föremålen i hög och notisböckerna i fickan, frågade jag om det 
ej redan vore tid att äta middag. Kamraterne brusto ut i skratt 
och visade på den dalande sommarsolen. Jag hade ej sett på 
klockan på tio timmar, men så hade jag ock lärt känna många 
runosångerskor, bland dem den sedan så ryktbara Larin Paraske, 
som längre fram skulle bli min ledarinna på den finska textil- 
ornamentikens område. Vaskela var hennes hemby, och med sitt 
säkra minne kände hon bättre än någon annan till både gamla 
runor och namnen på de å „harakat“ broderade figurerna.

Från Vaskela fortsattes färden långs vägen genom de övriga 
byarna i Metsäpirtti åt Ingermanland samt långs Viisjoki till 
Taipale, i vars närhet funnos lämningar av en likadan skans som 
■den i Kiviniemi avritade. I Taipale berättades ännu om den
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våldsamma naturkatastrof, som inträffade där våren 1818. Dess
förinnan hade Suvantovattnen genom en liten ström vid Kivi
niemi utgjutit sig i Vuoksen. Den nämnda våren var vattenstån
det i Suvanto genom vårflödet ovanligt högt, och en stormig natt 
bröt vattnet i Suvanto sig plötsligt vid Taipale igenom till La- 
doga, förande med sig jord, trän och boningar. Några fiskare 
berättas följande morgon ha hört en tupp gala långt ute på La- 
doga i en stuga, som sedan jämte tuppen återfördes i land.

Från Taipale färdades vi norr om Suvanto till Sakkola kyrka. 
Ständigt ägnande oss i främsta rummet åt arkeologiska och et
nografiska iakttagelser och insamlingar, upptecknade vi dock 
även, då tillfället var gynnsamt, runor och skrock, bosättnings- 
sägner och andra traditioner kring Suvantos stränder och om
givningar o. s. v. 1 Sakkola och Metsäpirtti hopbragte expeditio
nen bl. a. över hundra stenåldersföremål. I Sakkola prästgård 
gjordes anteckningar ur de gamla kyrkböckerna, isynnerhet en 
handskrift, „Protocollum casuum “, som år 1735 påbörjats av 
kyrkoherden Heinrich Limnelius.

Så förgingo dagarna en vecka, Aspelin måste resa genom 
Helsingfors till den arkeologiska kongressen i Budapest, och vi 
andra fortsatte det påbegynta arbetet i Pyhäjärvi, Kexholms lands
församling och Räisälä, redan under vanans makt med samma 
fart och iver, varmed vi börjat.

Säkert är, att de sju dagar, under vilka Aspelin deltog i vi- 
borgska avdelningens expedition, i mer än ett avseende tryckte 
sin prägel på fortsättningen av arbetet under de 17 år e tnogra
fiska museet tillhörde studentavdelningarna. Om det ock är tro
ligt, att viborgska avdelningen i alla händelser oförtrutet skulle 
ha bedrivit sitt insamlingsarbete och nästan varje sommar utsänt 
en ny expedition till medlemmarnes hemtrakt, så att hela områ
det småningom socken efter socken skulle blivit genomforskat, 
så voro likväl dessa första dagar i mycket av grundläggande be
tydelse med hänsyn till arbetsmetoden och de resultat man sökte 
uppnå. Här må erinras om insamlandet av förhistoriska föremål 
och uppteckningarna på detta område, uppgifter som knappast 
ens till namnet ålågo de övriga avdelningarnas expeditioner, samt 
den grundlighet varmed textilföremål insamlades, något som om 
några år ledde till grundandet av föreningen »Finska Handarbe-
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tets Vänner“ samt till den rika materialsamling, varpå J. Ahren
bergs och delvis även mina arbeten på den finska textilornamen- 
tikens område stöda sig.

Från Sakkola kyrka begåvo sig expeditionens yngre med
lemmar genom skogstrakten på gränsen av Sakkola och Pyhä
järvi socknar till Saapru by i Pyhäjärvi, där en hel mängd före
mål förvärvades, stenåldersfynd, bröstbrisker för kvinnodräkten 
av koppar, tenn och, till största delen, silver med deras skiftande 
ornering, samt trä- och näverkärl. På en åker fanns en liten kulle, 
där människoskallar och andra ben uppgåvos ha kommit i da
gen vid plöjning. Denna genomgrävdes i olika riktningar, och 
en mängd skelett påträffades samt runtomkring dem lämningar 
av träkistor, men inga brons- eller järnsaker. Stället hade tyd
ligen varit byns begravningsplats under en tid, då kristendomen 
redan införts. Nordost om denna kulle hade i forna dagar, be
rättades det, hittats en kopparport. Av vad slag denna port i 
övrigt varit kunde man ej giva upplysning om, lika litet som 
annorstädes, där koppar- eller järnportar spöka i folkets inbill
ning. 1 närheten av Saapru funnos invid ett kärr på en sträcka 
av en halv verst lämningar av en gammal bro, som Jaakko Pon
tus (Jacob Pontusson de la Gardie) skall ha byggt för att kunna 
transportera sitt artilleri från Saapru till Taipale.

Från Saapru fortsattes färden till de vid stranden av Pyhä- \ 
järvi liggande byarna Korkkala och Enkkua. Levande står ännu 
för mitt minne, huru jag  på aftonsidan i Korkkala by kom fram 
till ett delvis i jorden nedsjunket rökpörte, uppfört av oerhört 
stora furustockar. Då jag trädde in i pörtet, brann elden i den 
stora ugnen under en upphängd gryta, där gröten puttrade och 
kokade. I det svaga skenet från den på härden brinnande elden 
syntes pörtet sagolikt stort, och i andra ändan av detsamma 
rörde sig småbarnen som tomtegubbar kring matbordet. Sedan 
fick jag höra, att pörtet var byggt av en enda jättefura, som 
lämnat väl två eller tre sjufamns stockar och därjämte åtm in
stone från den tjockare ändan tre byggnadsstockar. På tal om 
de även hos oss i litteraturen lämnade uppgifterna, att rökpör- 
tena vore smärre boningar för fattigt folk, kan jag  ej underlåta 
att beröra några hithörande omständigheter. 1 min hemsocken 
Räisälä fanns under min barndom i Rantalainens gård i Särki
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salo en rymlig och reslig rökstuga, i vilken socknens soldater 
exercerade under vintern. Hela roten med bajonetter på gevären 
fick här marschera av och an, utan att bajonetternas spetsar be
rörde ens de lägsta taksparrarna. Även vid de största bröllopen 
hörde man sällan, att icke bröllopsskaran mycket väl skulle kun
nat rymmas och röra sig i bröllopsgårdens stora rökpörte, där 
måltiderna åtos, bruden begrets, sångerna sjöngos och ungdomen 
rörde sig i dans och lek. Sannt är att de rökpörten, som man 
ännu stundom får se i Karelen, Savolaks och Tavastland, äro 
jämförelsevis anspråkslösa bostäder för fattigt folk eller begagnas 
som matbodar, men detta beror på särskilda omständigheter. I 
norra Karelen och norra Savolaks blevo de större äldre rökstugor, 
som voro värdefulla nog att bevaras som bostäder, med tiden 
ombyggda efter en nyare tids fordringar och erhöllo skorsten, 
som ledde röken ut i det fria, och blott de små stugorna, som 
apterades till visthus eller boningar åt backstuguhjonen, förblevo 
rökpörten. I Tavastland åter måste nybonden eller nytorparen, 
som flyttade ut i ödemarken, ofta til! en början nöja sig med en 
enda stuga med ugn, och den fick då pä en gång tjäna som 
bostad, bastu och ria. Senare lät man den stå kvar som ett u n 
der från forna tider också länge efter det mar. uppfört skilda 
byggnader som bostäder, för badandet och för sädens tröskande. 
Vanföreställningarna om rökpörtenas ringhet och uselhet fingo 
härmed ökad styrka.

Från byarna på Pyhäjärvis sydöstra strand förflyttade vi oss 
till västra stranden av Yläjärvi, där en begravningsplats och kyrka 
skall ha funnits på Keljänkangas för 300 år tillbaka, före „det 
stora kriget“ (Jacob Pontusson de la Gardies krigståg); klockorna 
hade under kriget blivit nedsänkta i sjön.

Från Yläjärvi färdades vi till Sortanlaks hamn. Här kunde 
man på fem versts avstånd från stranden på en holme se de vita 
murarna av Konevits kloster, omgivet av en mörk barrskog.

Traditionen om klostret berättar, att i forna dagar funnos på 
Konevits ö onda andar, vilka hade sitt tillhåll under en stor sten, 
på ryska kallad Konkamen (häststenen). Årligen hembar folket 
-offer åt dessa andar, tills slutligen en helig man från Novgorod, 
Arsenij, bestänkte stenen med vigvatten och de onda andarna 
flögo bort över sundet till Sortanlaks (Djävulsbukten), där man
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sedan under midnattens tysta timmar hört deras suckar och ve
klagan. Den helige Arsenij byggde på ön ett kloster, och en un 
dergörande Gudsmoders bild förlänade företaget framgång. När
mare 200 år fingo munkarne i frid läsa sina mässor. Men un
der Jacob Pontussons krig ödeläde svenskarne klostret och be
gagnade t. o. m. tegelstenarne i dess murar till förstärkande av 
Kexholms befästningsverk. Efter stora ofreden uppbyggdes klo
stret åter i större glans och härlighet än förr. Vi rodde över 
sundet till klostrets strand, betraktade dess ståtliga byggnader 
och livet i dess samhälle, och bivistade mot aftonen den prakt
fulla gudstjänsten, i vilken klostrets gäster deltogo, bugande och 
knäböjande, välmående köpmän, sjuklingar s tödda på sina kryc
kor, frodiga matronor från landet vid sidan av eleganta_ unga da
mer från Petersburg. 1 ett sidokapell stod ett väldigt träkors, 
från vilket stora stycken blivit bortskurna; man sade, att korsets 
trä hade den undergörande förmågan att bota tandvärk.

Från Sortanlaks fortsattes resan genom Riiska, Salitsanranta 
och Lahnavalkama byar till Pyhäjärvi kyrka. På denna färd i 
byarne kring Pyhäjärvi förvärvade vi bl. a. 16 stenåldersföremål. 
Orsaken till, att vår skörd av dylika här blev jämförelsevis mindre 
än  på stränderna av Suvanto, måste väl delvis sökas däri, att 
fornföremål i tiden sänts från Pyhäjärvi till C. A. Gottlund i Hel
singfors, utan att man erhållit härför utlovad ersättning, varför 
man ej nu ville lämna några saker ifrån sig. En annan orsak 
kan ha varit, att donationsbönderna i dessa trakter behandlats 
sämre än grannarne, så att de voro misstrogna till lynnet.

Från Pyhäjärvi kyrka begåvo vi oss direkt till Kexholm. Här 
gingo vi att bese resterna av de befästningar, som en gång på 
grund av sitt naturliga läge bildat F inlands starkaste fäste. Den 
mäktigt brusande ström, som fordom omflutit och skyddat både 
den egentliga borgen och den gamla, befästa staden Kexholm, 
förminskades genom Vuoksens fällning så, att blott en obetydlig 
strömfåra återstår, och på det torrlagda flodbottnet växa nu alar 
och videbuskar. De fordom över ett i flodbottnet inslaget pålverk 
uppförda vallarne föllo redan sönder över sina förmultnade grund
valar. Likväl gick det ännu väl att stiga upp för trapporna till 
platformen på det runda tornets tak, där härliga utsikter öppnade 
sig över Vuoksens fjärdar i väster, Ladogas vida vattenspegel i
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öster och mörka barrskogar i söder. Vid uppstigandet hit passe
rade vi tornets nedre våningar; nederst finnes den egentliga 
slottsporten, ledande till slottsgården och omgiven av några mörka 
rum, i andra våningen åter sex rum med eldstäder. I ett av d e  
mörka rummen nertill berättades en ryktbar fånge ha varit inspär
rad under benämningen Den namnlöse; vid sitt besök här i början 
av 1800-talet hade Alexander I tillåtit honom bosätta sig i staden 
för återstoden av sin levnad. I andra våningen åter hade någon 
tid de statsfångar suttit, som förts till Kexholm såsom inblandade 
i den revolutionära rörelsen i Petersburg vid Nikolai I:s tronbe- 
stigning. (Om byggnadernas uppkomst och öden meddelas upp
lysningar i det av förf. publicerade arbetet »Käkisalmen pesälin- 
nan ja linnoitetun kaupungin rakennushistorian a ineksia ',  Analecta 
archeologfca fennica II, 2).

Under denna färd erhöll expeditionen av hedersborgaren N. 
Artemjeff som gåva ett fynd, upphittat invid Suotniemi fajansbruk, 
och bestående av en oval spännbuckla, liknande den i Lapinlahti 
funna, en dolk, ett par sporrar och några gamla mynt, bland dem 
ett romerskt. Denna gåva gav det första uppslaget till förf:s 
intressanta gravundersökningar i Suotniemi på 1880-talet.

Från Kexholm fortsatte expeditionen sin färd till Mellitsän- 
pelto (Myllypelto), Särkisalo och Tiuri byar i Räisälä; här insam
lades denna gång bl. a. 34 stenåldersföremål. I Särkisalo förvär
vades även ett hästskoformigt spänne från hednatiden av en typ, 
varav senare åtskilliga andra exemplar kommit till nationalmuseet 
från Särkisalo bys marker (isynnerhet Hovisaari). På fjärden vid 
Hovisaari åt Kexholm till finnes en holme, förbunden med en 
annan mindre medels en c. 5 m bred och en halv kilometer 
lång grusbank, av ortsbefolkningen kallad Pontus bro. Ban
ken torde vara en naturbildning, ehuru traditionen vet berätta, 
att Jacob Pontus i krigstid låtit uppföra den som väg för sina 
trupper.

I Tiuri uppgjordes en karta över Tiuri borgholme. Enligt 
sägnen begynte karelarne fordom uppföra ett fäste på den av 
Tiuri fors omflutna holmen. Men allt som byggdes på dagen föll 
sönder under den kommande natten. Slutligen fick ledaren i en 
dröm rådet att upphöra med detta arbete och färdas ner för ström
men, ända tills han finge höra en gök gala i ett förtorkat trä på



•stranden. På den holmen skulle fästet byggas. Ledaren följde 
rådet och uppförde Kexholms slott (Käkisalmi, käki =  gök.)

En rad lämningar av vallar på Tiuri holme visar dock, att 
Tiuri fäste ej blev obyggt, och ryska urkunder tala om en liten 
köping på holmen under 1300- och 1400-talen; i början av 1400- 
talet ödelädes den dock av svenskarne. En karta och en noggrann 
beskrivning av Tiuri fäste finnes i Hj. Appelgrens arbete „Suo
men muinaislinnat“.

1 Räisälä avslutade den viborgska avdelningens expedition 
för denna sommar sina insamlingar och forskningar. En stor del 
av Kexholms härad måste lämnas åt efterföljande expeditioner 
till undersökning, men mycket hade dock hopbragts under juni 
och augusti, då expeditionen varit i rörelse. Dess räkningar för 
resor och inköp under augusti stego inalles till Fmk 475: 40.

Om expeditionens verksamhet i augusti har J. R. Aspelin 
publicerat „Från Wiborgska afdelningens expedition“ i Morgon
bladet 1876 nr. 186 — 188, G. Heinricius „Från en forskningsresa“ 
i viborgska avdelningens album „Kaukomieli“ I, och författaren 
till dessa rader „J. R. Aspelin ja ylioppilaiden kotiseutututkimuk
set merkkivuonna 1876“ i Finska Fornminnesföreningens Tidskrift 
XXVI.

Den 30 september beslöt viborgska avdelningen, att dess 
album „Kaukomieli“ 1 skulle säljas till förmån för avdelningens 
etnografiska samlingar.

Den 14 oktober anmäldes, att såsom bidrag till nyssnämnda 
syfte under sommaren influtit 42 mk, insamlade i Kexholm genom 
provincialläkaren dr af Tengström. Vid samma möte meddelades, 
att hattmakar Wecksell och körsnären Lundqvist utan ersättning 
restaurerat en mängd avdelningen tillhöriga klädespersedlar, som 
varit exponerade.

1877.
Den 3 mars framlade civis Th. Schvindt en tablå över de 

medel, som avdelningen erhållit för sina etnografiska samlingar. 
Denna redovisning utvisade ett deficit på 150 mk, vilket blivit 
betäckt genom en försträckning från ekonomiekassan.

Vid samma möte upplästes en från österbottniska avdelningen 
an länd  uppm aning att tillsätta en kommitté, vilken ägde föreslå
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de åtgärder, som numera borde vidtagas med studentkårens et
nografiska samlingar. Avdelningen ansåg det ej vara behövligt 
att välja en ny kommitté, då den förut tillsatta hunnit göra s ig  
fullt förtrogen med de i fråga varande ärendena; men i händelse 
de övriga avdelningarna skulle besluta sig för en ny kommitté, 
ansåg avdelningen sig ej böra sätta sig häremot, i vilket fall avdel
ningens medlem i studentkårens gemensamma etnografiska kom
mitté, Th. Schvindt, skulle såsom viborgska avdelningens repre
sentant ingå i den nya.

Den 10 mars utsågs civis Edv. v. Weymarn till medlem av 
avdelningens enskilda etnografiska kommitté i st. f. civis O. Hynén.

På nämnda kommittés vägnar föreslog kurator dr O. E. Tu- 
deer den 24 mars, att i händelse den tillärnade gemensamma 
redogörelsen för användningen av de medel, som hopbragts för 
studenternas etnografiska samlingar, icke inom en tid av tvänne 
veckor komme att offentliggöras, skulle viborgska avdelningen 
skilt redovisa för de medel som tillflutit densamma. En ny 
penninginsamling borde igångsättas, avseende främst utvidgandet 
av samlingarna och fullföljandet av de senaste sommar påbörjade 
forskningarna. Avdelningen omfattade detta förslag, och uttalade 
den förhoppning, att såväl dess inspektor, professor W. Lagus,, 
som dess förre kurator, professor O. Donner, skulle åtaga sig att 
till förmån för saken hålla några föredrag. Ävenså borde man 
i samma avseende vända sig till hemorten Viborg med en hem 
ställan om, att en soaré i juni eller september skulle föranstaltas 
därstädes för ändamålet. Av största vikt ansåg kommittén det 
vara, att avdelningen planmässigt fullföljde de under senaste 
sommar påbörjade arkeologisk-etnografiska forskningarna. I så
dant avseende borde även under instundande sommar en expe
dition utsändas för undersökandet av de delar av Kexholms härad, 
vilkas utforskande man ännu icke medhunnit. Härvid uttalades 
förhoppningen, att expeditionen avgåve en utförlig berättelse över 
häradet, så snart det i sin helhet undersökts.

Den 9 maj beslöts att under sommaren till Kexholms härad 
utsända en expedition, till vars medlemmar utsågos cives Th. 
Schvindt och Hj. Corander. Avdelningens enskilda etnografiska 
kommitté ägde att för bekostandet av expeditionen på avdelningens 
vägnar anskaffa 500 mk och att, om det ansågs lämpligt, d raga
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försorg om föranstaltandet av en soaré till förmån för viborgska 
avdelningens strävanden under juni eller september; vidare ägde 
kommittén att i tidningarna i Viborg publicera den förut i fråga 
satta redovisningen.

Nyssnämnda dag biföll avdelningen till civis Ahrenbergs an
hållan att ensam under ett års tid äga rättighet att avteckna de 
mönster som finnas i avdelningens etnografiska samlingar.

Vid samma möte uppläste civis Th. Schvindt en skrivelse 
från magister A. Borenius, däri denne föreslår att avdelningen 
skulle utsända en expedition för att samla folkmelodier från Vi
borgs län. Med anledning härav uppmanade avdelningen dem 
av sina medlemmar, som förstodo sig på musik, att taga vara på 
de melodier, som de under vistelsen på hemorten skulle komma 
att höra. Utrustandet av en expedition i detta syfte ansåg avdel
ningen däremot sina tillgångar ej medgiva.

Den expedition, som utsändes under sommaren, Th. Schvindt 
och Hj. Corander, avreste den 8 juni från Viborg genom Perk- 
järvi och Kyyrölä till Uosukkala i Valkjärvi för att därifrån med 
båt fortsätta till Noisniemi i Sakkola. Den västligaste delen av 
Sakkola var ännu oundersökt, nämligen det s. k. „ruunun valta", 
byarne Noisniemi, Räihäranta, Kuninkaanristi och Vennäin Valk
järvi. „Herrain valta“ eller den del av socknen, som varit dona- 
tionsjord, hade föregående sommar utforskats.

Bönderna i Uosukkala, vilkas huvudyrke redan i årtionden 
varit förfärdigandet av s. k. valkjärvikärror, ha, ehuru bosatta 
vid stranden av Vuoksen, ej vant sig att färdas på sjön. Då det 
råkade blåsa hårt långs fjärden från väster åt Kiviniemi till, lycka
des vi ej få någon båtägare att föra oss över Vuoksen till Nois
niemi. Man sade att överfarten i en sådan storm var livsfarlig; 
blåsten skulle stjälpa båten och driva den ned mot Kiviniemi 
fors, där den skulle föras ut i Suvanto. Efter långa underhand
lingar fingo vi slutligen låna en liten läckande båt, vars ägare 
skulle avhämta den från Noisniemi strand, när blåsten lugnat 
sig. Så foro vi på tuman hand över Vuoksen till Noisniemi, 
medan invånarne i Uosukkala stodo på strandbacken i långa rader, 
häpnande över vår färd i stormen.

I Noisniemi, där Vuoksens äldre, norra gren, som under större 
delen av sitt lopp rinner åt nordost, skiljer sig från den södra,
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genom  Suvanto utfallande grenen, finnes ett av de få ställen, i vilka 
den i Nöteborg 1323 bestämda riksgränsen mellan Sverige och 
Ryssland letts icke genom ödemarkerna mellan byarna, utan ge
nom trakter, som sedan gammalt varit tätt bebyggda. I näm nda 
fred fördes gränsen, efter att från väster ha följt åt Systerbäck 
och Sääjoki (Sadajoki), från mynningen av den sistnämnda tvärs 
över Vuoksen till Päiväkivi, en stor sten mellan Noisniemi bys 
ägor i Sakkola socken, hörande till Kexholms härad, och Päivä
kivi by i Valkjärvi, hörande till Äyräpää härad. Då odlingarna 
i Noisniemi och Päiväkivi ligga invid varandra, är det tydligt att 
här före freden i Nöteborg fanns en enda by, sorn då delades 
mellan rikena. Om den urgamla bosättningen i Noisniemitrakten 
vittna bl. a. de bortåt 40 stenåldersföremål, som viborgska av
delningens expedition 1877 tillvaratog i denna by och grannbyn 
Räihäranta, liksom ock den i Päiväkivi förvärvade ovala spänn- 
bucklan samt den gamla grekisk-ortodoxa begravningsplatsen i 
Noisniemi, där man bl. a. hittat en åt oss lämnad koppar-oprosa 
eller helgonbild. Också föremål från senare tider förvärvade ex
peditionen i Sakkola „kronovälde“ till ett ansenligt antal (över 
tio harakkor i Noisniemi, c. 40 broderade bröstlappar, till kvinno
dräkten hörande rockar av linne med broderade kragar och lin- 
ningar, förkläden delvis med spetsar, hängselkjolar, linnen med 
bröstlappar, broderade näsdukar, trollredskap m. m.) 1 Räihäranta 
förvärvades i flere gårdar skrockföremål, isynnerhet sådant som 
tillhört någon trollkarl, däribland oftast åskviggar (stenåldersva- 
pen), ormtingsstenar (svarta släta runda stenar), masurknölar 
(funna under lövträdens bark), huggormshuvud, ormskinn, geting
bon, björnklor och tänder m. m. Dessa föremål förvarade troll
karlarna i påsar eller små askar.

Från Sakkola förflyttade sig expeditionen till Räisälä, först 
till Humalainen och sedan till Tiuri by. I Humalainen fingo vi 
se flere stora rökstugor, byggda av jättefuror, av det slag som 
ännu vid denna tid fanns i avlägsna skogsbyar i nästan alla trak 
ter av vårt land. En av dem, den äldre delen av gästgiveribygg- 
naden i Humalainen, stod ännu tiotal år senare kvar som ett 
minne och en bild av det karelska byggnadssättet, om ock grund- 
stockarne delvis sjunkit i jorden. I Humalainen erhöllo vi, för
utom nya förvärv till samlingen av stenåldersföremål, en ansen-
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lig mängd näsdukar, med spetsar och fransar, bälten och band 
med fransar i olika mönster och tillverkningssätt.1)

I Räisälä kyrkby föranstaltade vi en liten utställning av de 
hittills insamlade föremålen och begåvo oss sedan till Konnitsa 
i Pyhäjärvi. För att spara vår reskassa färdades vi från Konnitsa 
i båt, långs stränderna av Kiimajärvi, vikande in till de byar som 
lågo vid sjön och stundom även till avlägsnare. Sålunda besökte 
vi Konnitsa Äijänniemi och Kunnianniemi, Musakanlahti, Tiitua, 
Porsaanmäki och Noiterma samt därefter Miisua, Haiterma (Sak
kola), Kivipaarina, Jaama och Tolsterniemi och vidare Kiimajärvi 
by, Pikonmylly, Montrua och Kalamaja.

Den 17 juni återvände vi från vår fem dagar långa färd till 
Konnitsa med båten halvlastad med varor. På denna färd för
värvade vi delar av hurstut (över- och underkjol), senare begag
nade till skydd för sovande barn, sommarrockar av linne, halv
kängor och skor, förklädesband och spetsar (Pyhäjärvi svarta), 
tennspännen, sommarrockssöljor (hjärtspännen av silver), söljor 
för bälten av band, ylle tåskyddare, spännen till söljebälten, fisk- och 
kräftfångstredskap.1) 1 Haiterma vid stranden av Suvanto ökade vi 
också vår samling av bröstlappar från Sakkola. I Konnitsa fingo vi 
åter flere stenåldersvapen. Så var Pyhäjärvi kommun undersökt, 
och vi flyttade vårt högkvarter till Räisälä, där vi dagarne före 
Johanne besökte Lammasmäki, Kökkölä och Makkola byar.

Dagen efter Johanne satte vi oss åter i rörelse tre man 
starka (realskolisten Jarno Cajander hade slutit sig till oss), denna 
gång  för att färdas med båt kring den stora holmen mellan Vuok- 
sens grenar, ovanom Tuulaankoski och nedanom Ahvenitsankoski. 
Vid stränderna av den stora Vuoksenfjärden besökte vi Särkisalo, 
Sakkali, Sutkinlahti, Humalapelto, Muonola, Pataksela, Kiisanlahti, 
Läheniemi, Tekemälahti, Piiskonmäki och Köninginmäki byar. Ef
ter att ha dragit vår båt uppför Unnunkoski, kommo vi till Hy- 
tinlahti, Tiitala, Härskeensaari, Kivipelto, Timoskala, Lohikallio, 
Neitsytkallio och Ivaskanmäki. På denna färd förvärvade vi, 
isynnerhet i Unnunkoski, Tiitala, Timoskala och Lohikallio, ett 
stort antal sorokkor, utsydda eller broderade huvudbonader, som

*) De originala benäm ningarna återfinnas i den finska upplagan av detta  
arbete , sid. 64.
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äro mindre än harakkorna från Sakkola och begagnas av d e  
grekisk-ortodoxa kvinnorna i Räisälä. Också handdukar med 
broderier i ändarne inköptes i dessa trakter. Även stenåldersvapen 
fingo vi i ansenlig mängd, liksom olika slags bälten, söljebälten 
med mässingshängen, mössor med mellansöm, huvudbonader 
för ogifta kvinnor. I Ivaskanmäki förvärvades i närheten av Simo 
Haikonens gård, i backen och åkern gjorda fynd från senare 
järnåldern, mestadels i brons gjutna prydnader till klädedräkten 
samt vapen. I slutet av juni avslutades arbetet under förra d e 
len av sommaren, och i början av juli återvände Corander till 
Viborg och förf. till Helsingfors.

Den 11 augusti samlades expeditionen åter i Räisälä för att 
fortsätta undersökningen av Kexholms härad. Vi begåvo oss först 
till Hytinlahti för att bese platsen för den förra kyrkan. Man 
berättade att där funnits en kopparport, vars knarrande hördes 
långt bort, då man stängde den. Under ett krig hade den en
ligt sägnen sänkts i ett närbeläget, nu nästan alldeles uttorkat 
träsk. Sedan foro vi långs stränderna av Hytinlahti, Selkojärvi 
och Ahvenisenjärvi till Hytinlahti, Rautakopra, Virtelä och Karkola 
byar samt till de vid Oravankylä vägarna belägna gårdarna i 
Tiuri och Kolkkala och Ritalahti torp, varefter vi förflyttade oss 
till Kaukola. Här besöktes först Kaukola, Miinajoki och Tervola 
byar, varefter kosan styrdes norrut långs Ilmetjoki till Kortteen- 
salmi skogsby, där vi för natten slogo oss ner i en sekelgammal 
rökstuga och till rumskamrater fingo den sjuttioåriga husbonden,, 
ungkarl, och hans ännu äldre ogifta systrar. Någon nattro un
nades oss dock sannerligen icke här, ty våra på golvet redda 
bäddar vimlade av allehanda småkryp med glupsk aptit, så att 
vi mitt i natten flyktade från stugan ut i regnet; men i så mycket 
rikligare mått fingo vi värdefulla förvärv och berättelser om fol
kets liv vid tiden för Viborgs läns återförening med det övriga 
Finland, då vi följande morgon med våra bördor på ryggen van
drade genom den vackra ödemarken till Hiitola kyrka och Saha- 
koski, där lantdagsman Heikki Jaatinen blev expeditionens vän
liga och gästfria värd. I Hiitola besöktes såväl Kuoksjärvi högre 
uppe i landet belägna by som, vid stranden av Ladoga, Asila 
och Kilpolansaari, därifrån vi med segelbåt färdades till Kexholm.. 
Här avslutades 1877 års expedition den 24 augusti.
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Då de av expeditionen insamlade föremålen förevisades för 
avdelningens medlemmar den 22 september, utgjordes de av 700 
till det etnografiska området hörande nummer och ett par hundra 
fornsaker, förnämligast stenåldersvapen. Detta var det största an 
tal föremål som någon av studenterna utsänd expedition därför
innan eller sedermera hopbragt för avdelningarnes museum.

Vid samma möte meddelade Th. Schvindt, att expeditionen 
på sin resa förutom de 500 mark, som avdelningen härför an
slagit, använt ett åt honom av Fornminnesföreningen för arkeo
logiska undersökningar beviljat resestipendium om 150 mark, 
varförutom Th. Schvindt av egna medel tillskjutit 40 mark för 
täckandet av den genom varornas transport uppkomna bristen. 
Med anledning härav utspann sig ett vidlyftigt meningsutbyte om 
huru avdelningen skulle förskaffa sig nödiga medel såväl för ba
lansens täckande som för kommande utgifter. Professorerna W. 
Lagus och O. Donner lovade hålla föredrag, varav inkomsterna 
skulle få disponeras för antydda ändamål. Vidare beslöts att 
skriva till städerna i Viborgs län om denna sak, att gå omkring 
med listor samt, om möjligt, i Viborg föranstalta en soaré.

Den 3 november företogs val av medlem i den gemensamma 
kommitté, som avdelningarna våren 1876 utsett att handhava och 
besörja uppställningen av de etnografiska föremålen vid allmänna 
industriutställningen, och som senare ordnat museet och tagit 
vård om det; och utsågs härtill ånyo avdelningens förre representant.

Magister A. Borenius, som under föregående sommar före
tagit en forskningsresa till västra Ingermanland, hade där inköpt 
två värdefulla kvinnodräkter, vilka han hembjöd till salu åt vi
borgska avdelningen för 40 mark; och biföll avdelningen med 
nöje härtill.

1878.
Den 4 januari föranstaltades i Viborg under ledning av civis 

K. Weissenberg en soaré, vilken inbragte avdelningens etnogra
fiska kassa 300 mark.

Omkring den 20 mars tillställde avdelningen i Helsingfors 
en soaré, vid vilken dess inspektor, professor W. Lagus, höll ett 
föredrag; och utgjorde inkomsten härav, vilken tillföll nämnda 
kassa, över ett hundra mark.
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Den 6 april beslöt avdelningen på framställning av den etno
grafiska kommittén, att en expedition under den stundande som 
maren skulle utsändas för att undersöka och bedriva insamlingar 
i den återstående delen av Kexholms härad. Till medlemmar i 
expeditionen utsågos cives Th. Schvindt, Edv. v. Weymarn och 
Hj. Corander, vilken sistnämnda ombesörjde upptagandet av ett 
lån, men ej följde med på färden.

De förstnämnde verkställde under juni månad insamlingar 
och etnografiska uppteckningar i norra delen av Kexholms socken, 
östra och södra delarna av Kaukola samt Hiitola socken. Inalles 
förvärvades bortåt 300 föremål, uppgifter om åtskilliga jordfynd, 
varjämte folksägner och folkets idévärld belysande gamla sånger 
upptecknades. De sistnämnda voro intressantast. Också bland de 
insamlade föremålen funnos många värdefulla. Kostnaderna för 
expeditionen stego till 378 mark.

Bland resultaten av denna expedition bör ännu nämnas till
varatagandet av huvudskallar för universitetets anatomiska sam 
lingar, i gamla gravrösen i Kaukola (Koverila, Kaarlahti) och 
Hiitola (Kopsala). Dessa skallar uppmättes och undersöktes se
dermera under ledning av professor K. Hällstén, och hava för
tecknats i första häftet av hans publikationer om finska skallar.

Härmed avslutades det arbete viborgska avdelningens expe
ditioner utfört i Kexholms härad. Inom detta område hade in
samlats ett antal av över ett tusen föremål, belysande folkets liv 
under senare tider, och över fem hundra jordfynd från förhisto
risk tid. Sedan dess har Kexholms härad i museerna i Helsing
fors varit den bäst representerade delen av vårt land såväl i etno
grafiskt som i arkeologiskt hänseende, och de talrika förvärv av 
föremål både från stenåldern och från järnåldern, som senare tid 
efter annan gjorts till nationalmuseet, hava låtit häradet bibehålla 
denna hedersplats. Även de här insamlade etnografiska kollek
tionerna ha flere gånger ökats med nya förvärv, isynnerhet på 
1880- och 1890-talen.

Sedan avdelningen i september givit sin etnografiska kom
mitté i uppdrag att framställa förslag om, huru den skuld lämpli
gen kunde betäckas, som avdelningen åsamkat sig genom de 
etnografiska expeditionerna, föreslog Th. Schvindt inom kom
mittén, att avdelningen skulle universitetet till inlösen erbjuda
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sina arkeologiska samlingar, bestående som nämnt av över fyra
hundra föremål, mestadels från stenåldern. F ö r  samlingen skulle 
begäras 800 mark. Såväl kommittén som avdelningen biföllo till4 
förslaget, enär fornsakssamlingen av brist på utrymme ej kunnat 
utställas i studentavdelningarnas museum och dess rätta plats- 
väl vore i samband med universitetets likartade samlingar. Uni
versitetets styrelse inlöste också den hembjudna kollektionen till 
näm nda pris, och sålunda befriades avdelningens etnografiska 
kassa för denna gång från sina skulder.

1879.
Den 15 februari hade avdelningen att taga i övervägande-,, 

till vilka trakter insamlingsarbetet under den stundande somma
ren skulle flyttas, sedan undersökningarne i Kexholms härad nu 
blivit slutförda. 1 främsta rummet kommo Äyräpää och Krono- 
borgs härader i fråga, det förstnämnda emedan här med säker
het stode till buds en myckenhet etnografiska föremål, vilka tro
ligen inom kort komme att samlas även för museerna i Ryssland, 
det senare av den orsak, att där funnes att göra en rik skörd 
både av fornsaker och av folksånger och sägner. Beslut i frågan 
skulle fattas å något följande möte.

Under mötena i mars diskuterades såväl skriftligen som 
muntligen tillställandet av en soaré i Viborg under påsken till 
förmån för avdelningens etnografiska strävanden. Den 4 april 
beslöts att i samband med nämnda soaré i Viborg föranstalta en 
utställning av representativa föremål från avdelningens etnogra
fiska samlingar.

Denna etnografiska utställning, som anordnades i lyceets i 
Viborg festsal, var tillgänglig för allmänheten påsksöndagen och 
måndagen på eftermiddagen samt tisdagen den 15 april på för
middagen. Härvid höll Th. Schvindt på söndagen ett finsksprå
kigt föredrag om Kexholms härads etnografi och på måndagen 
ett svenskspråkigt om samma trakts arkeologi, varförutom han 
på den tredje nämnda dagen förevisade utställningens olika de
lar och föremål för allmänheten. Båda föredragen trycktes senare 
i ortens tidningar.

Den 15 april försiggick soarén i Viborgs rådhussal, varvid 
avdelningens kurator, doktor O. E. Tudeer, höll ett föredrag om



Homeros dikter jämförda med Kalevala. Utställningen och soarén 
tillförde avdelningens etnografiska kassa en nettovinst av 450 
mark.

Vid mötet den 26 april diskuterades det förslag avdelningens 
etnografiska kommitté uppgjort i fråga om insamlingsarbetets 
fortsättande. Beslutet blev, att närmast Äyräpää hä:ad skulle 
undersökas. Början skulle göras under sommaren med Rautus 
socken, som fordom tillhört Kexholms härad, så att den i etno
grafiskt avseende var en förmedlingslänk mellan de båda häraden. 
Från Rautus skulle man förflytta sig till Valkjärvi socken. Hos 
expeditionens medlemmar borde inskärpas, att de före avresan 
skulle göra sig noga hemmastadda med avdelningens samlingar, 
vad där fanns och vad där saknades. Isynnerhet vore samlandet 
av mönster å huvudbonader, bröstinsatser och sommarrockar av 
vikt. Naturligtvis skulle även fornsaker, sånger m. m. insamlas. 
Till medlemmar i expeditionen föreslogos cives Hj. Corander och 
W. Söderhjelm, varjämte Th. Schvindt i början skulle följa med 
någon vecka. Avdelningen biföll till förslaget, med tillägg, att 
också ortnamn skulle upptecknas i enlighet med ett tidigare av 
professor O. Donner framställt program.

Vid mötet den 26 april förfrågade sig civis Th. Schvindt på 
uppdrag av »Finska Handarbetets Vänner“, om föreningen emot 
kvitto finge från museet till låns uttaga avdelningen tillhöriga 
„harakkor“ för att av söm m erskor kopieras. Härtill biföll avdel
ningen.

Vid samma möte meddelades, att avdelningarnes g em en 
samma museikommitté granskat de avgångne kassörernas, ma
gister A. Rindells och med. kand. L. W. Fagerlunds, räkenska
per för museet, men ansåg avdelningen, att denna granskning 
borde förbehållas de skilda avdelningarna. 1 sam band härmed 
beslöt avdelningen i protokollet uttala sin erkänsla för det varma 
intresse magister A. Rindell visat i sin verksamhet för museet.

Avdelningens etnografiska expedition vidtog med sitt arbete 
den 3 juni, då Th. Schvindt och W. Söderhjelm anlände till Rau
tus, där de fingo sitt huvudkvarter i prästgården. Härifrån g jo r
des exkursioner isynnerhet till södra delen av socknen ända till 
ryska gränsen. En hel mängd „harakkor“ och andra broderade 
klädespersedlar insamlades, traditioner om forntida tilldragelser
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upptecknades och likaså uppgifter om folklivet, varjämte läget av 
åtta större egendomar, vilka utgjort förläningar åt ryska bojarer 
på 1500-talet, utsattes å nutida kartor. Efter förloppet av en 
vecka begav sig Th. Schvindt på en färd till nordvästra kusten 
av Ladoga och angränsande skärgård i syfte att uppteckna folk
traditioner, ett arbete vars resultat publicerades i en liten bok 
med kartor;1) hans plats intogs av Hj. Corander. Denne och W. 
Söderhjelm fortsatte arbetet i Rautus och förflyttade sig sedan 
till Valkjärvi socken. Stenåldersföremål insamlades av expeditio
nen till ett antal av omkring fyrtio, broderade klädespersedlar 
mycket mera. Färden avslutades något före Johanne, och be
löpte sig expeditionens kostnader inalles till blott 210 mark.

Den 4 oktober beslöt avdelningen att till universitetet över
lämna de gamla mynt, som expeditionerna insamlat, och som 
utgjorde ett antal av något över 30 st.

Den 11 oktober framlades vid avdelningens möte den etno
grafiska kommitténs förslag:

l:o att i stället för magistrarne A. V. Streng och Bengt Gro
tenfelt, som avgått från kommittén, till medlemmar i densamma 
skulle utses cives Hjalmar Corander och Werner Söderhjelm.

2:o att återstoden av de medel, som anskaffats genom den 
i Viborg under våren föranstaltade soarén, eller 200 mark, skulle 
användas dels till betalandet av en hos assessor Vikberg för up p 
köpta dräkter länge ogulden räkning, lydande å något över 100 
mark, dels till anskaffandet av träramar för avdelningen tillhöriga 
mönster.

3:o att, sedan civis Th. Schvindt förklarat sig villig att emot 
■dubletter bland avdelningens mönster lämna andra dylika, som 
han under sommaren insamlat till ett antal av omkring 30 stycken 
i Sordavala och Kronoborgs härader, i utbyte åt honom skulle 
givas 40 dubletter.

4:o att nya fotografier skulle tagas av avdelningens stuga 
med grupper och annan inredning.

5:o att de yngre avdelningsmedlemmarna skulle uppmanas 
.att kustodiera å museet under de tider det var öppet, för att 
meddela upplysningar om föremålen åt allmänheten.

')  Th. Schvindt, Kansantaruja Laatokan luoteisrannikolta. H elsingissä 1883.
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6:0 att, sedan Th. Schvindt tillkännagivit, det han hade för 
avsikt att söka den nyinrättade intendentsysslan vid etnografiska 
museet, en suppleant skulle utses till viborgska avdelningens 
representant i studentavdelningarnas allmänna etnografiska kom 
mitté redan före valet till nämnda befattning, och att den sålunda 
utsedde, i händelse Th. Schvindt bleve vald till befattningen, 
skulle bliva ordinarie medlem i den allmänna kommittén sam t 
ordförande i avdelningens enskilda etnografiska kommitté. Dock 
hade cives G. Heinricius och Edv. v. Weymarn för den händelse 
att avdelningen vid nämnda val ämnat ihågkomma dem, förkla
rat att deras tid ej medgåve emottagandet av detta uppdrag.

Avdelningen godkände dessa förslag, men ansåg lämpligast, 
att valet av suppleant i studentkårens allmänna etnografiska kom
mitté uppsköts till påföljande möte. Här valdes till suppleant 
civis Hj. Corander.

En anteckningslista framlades för dem, vilka ville åtaga sig 
vakthållningen och vägledningen å museet.

Den 8 november valde avdelningen för sin del med ackla
mation till intendent för museet Th. Schvindt.

Enär avdelningens ordinarie representant i studentavdelnin- 
garnes allmänna etnografiska kommitté utsetts till intendent för 
museet och suppleanten Hj. Corander sålunda blivit ordinarie 
medlem i nämnda kommitté, valdes den 22 november civis Wer
ner Söderhjelm till hans suppleant.

Vid samma möte uppläste civis W. Söderhjelm en intressant 
skildring av den etnografiska expeditionens resa och verksamhet 
under den förflutna sommaren.

1880. « i

Den 11 januari föranstaltade några avdelningsmedlemmar i 
Viborg en soaré till förmån för avdelningens etnografiska sam
lingar. Soarén, som hölls i den för tillfället dekorerade rådhus
salen och var besökt av omkring 220 personer, hade på sitt p ro
gram att uppvisa ett föredrag av civis W. Söderhjelm om skönheten 
i dess förhållande till vårt dagliga liv, kvartettsång, utförd av 
sångföreningen „Konsonanterna“, samt dans. På grund av de 
dryga omkostnaderna hade den rena behållningen ej stigit till 
mer än omkring 120 mark. Redogörelse för allt detta lämnades-



ÅR 1880. 7 3

av civis W. Söderhjelm. Kurator betygade å avdelningens vägnar 
dess tacksamhet till soaréns tillställare och de medverkande.

Den 24 april meddelades, att avdelningens hedersledamot 
professor Otto Donner till avdelningen överlämnat 40 mark att 
användas till etnografiska ändamål.

Vid samma möte förelåg ett förslag av avdelningens etno
grafiska kommitté, att en expedition för insamling av föremål 
under den stundande sommaren skulle sändas till Kivinebb och 
Mola socknar, och att till medlemmar i densamma måtte utses 
cives W. Söderhjelm, A. Hahl och I. Olsoni. Avdelningen g od
kände förslaget. Den 8 maj meddelades dock, att A. Hahl av
sagt sig deltagande i expeditionen, som alltså kom att bestå en
dast av Söderhjelm och Olsoni.

Den 25 september redogjorde civis W. Söderhjelm för ex
peditionens verksamhet under sommaren. Insamlingsområdet 
hade, av orsak att medlen ej voro tillräckliga, inskränkts till Mola 
socken och Heinjoki kapell, och Kivinebb hade således ej under- 
sökts. En skörd av c. 90 föremål, däribland ett trettiotal sten
redskap, hade gjorts.

Sedan vid mötet den 9 oktober anmälts, att civis Hj. Coran
der anhållit om att bli befriad från uppdraget att vara medlem i 
styrelsen för studentkårens etnografiska museum, uttalade avdel
ningen sin erkänsla för den nit och den osparda möda, varmed 
han verkat för avdelningens etnografiska syften. Till ordinarie 
medlem i avdelningarnes allmänna kommitté utsågs civis W. Sö
derhjelm och till suppleant civis llion Olsoni.

Den 28 december tillställdes på initiativ av avdelningens 
etnografiska kommitté i Kexholtn en soaré till förmån för avdel
ningens etnografiska strävanden.

1881.

Den 26 mars uppläste civis Th. Schvindt ett av styrelsen 
för studentkårens etnografiska museum inlämnat förslag till stad
gar för detta museum jämte tvänne medföljande reservationer, 
och tillkännagav, att han till nästa möte ämnade inlämna en 
motreservation. Avdelningen uppdrog åt sin egen etnografiska 
kommitté att avgiva utlåtande om detta förslag. Vid följande 
möte avgav kommittén det begärda utlåtandet, enligt vilket för-

■J
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slaget till stadgar skulle godkännas med undantag av § 9, i vil
ken en av Th. Schvindt föreslagen förändring skulle införas. Av
delningens beslut gick i samma riktning som kommitténs yttrande.

Alldenstund avdelningens representant i styrelsen för stu
denternas etnografiska museum ävensom en stor del av medlem
marna i- avdelningens etnografiska kommitté voro frånvarande från 
orten, valdes den 23 april civis Uno Hirn till suppleant i vardera.

Vid mötet den 30 april föredrogs det förslag avdelningens 
etnografiska kommitté uppgjort om utsändandet av en expedition 
påföljande sommar med uppgift att avsluta insamlingarne i Ki- 
vinebb socken i Äyräpää härad och påbörja utforskningen av 
Nykyrka socken i Stranda härad. Disponibla medel härför funnes 
c. 250 mark. Till deltagare i expeditionen föreslog kommittén 
cives Hion Olsoni, Arvi Hahl och Gottlieb Dahlgren. Då de 
två sistnämnde aldrig och Ilion Olsoni endast en kort tid förut 
följt med på en etnografisk forskningsresa, ansågs önskligt, att 
civis Th. Schvindt skulle vara med under de första dagarna. Av
delningen godkände detta förslag.

Då cives A. Hahl och G. Dahlgren anmält sig ej kunna 
deltaga i den etnografiska expeditionen, valdes i deras ställe den 
7  maj civis Ernst Moberg. I händelse ej heller han skulle åtaga 
sig uppdraget, lämnades åt Th. Schvindt att skaffa sig följesla
gare.

Den 5 oktober besåg avdelningen de föremål, som föregående 
sommars expedition hade hopbragt från Kivinebb socken. Delta
gare i expeditionen hade varit, utom Th. Schvindt som endast 
i början följde med, cives Ernst Moberg och Eros Olsoni.

Den 19 oktober uppdrog avdelningen åt sin etnografiska 
kommitté att besluta och förfoga över försäljningen av dess ar
keologiska föremål till universitetet.

1882.

Den 1 februari meddelades, att civis Ernst Moberg till etno
grafiska kassan överlämnat 41 mark' 15 p., utgörande inkomsten 
av en i Kexholm av viborgska studenter föranstaltad soaré.

Samma civis hade ävenså överlämnat 15 mark 50 p. för att 
läggas till den fond, som avdelningen grundlagt för restaureringen 

-av Kexholms slott. Sistnämnda penningar utgjorde resten av de
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medel, som i Kexholm blivit samlade och använda för att tak- 
lägga slottets av stormen skadade torn.

Den 3 maj diskuterades frågan om det etnografiska insam
lingsarbetets fortsättande. Då Äyräpää härad genomgåtts, borde 
Stranda härad bli föremål för undersökning. Avdelningen beslöt 
att medlen för denna expedition kunde vid behov tillökas ur eko- 
nomiekassan med högst 150 mark. Åt etnografiska kommittén 
uppdrogs att bestämma de tvänne avdelningsmedlemmar, som 
skulle deltaga i expeditionen.

Vid avdelningens möte den 25 oktober var en utställning 
anordnad av de under den förflutna sommaren samlade etnogra
fiska föremålen, och uppläste civis Eros Olsoni vid mötet den 8 
november en berättelse om de av honom jämte civis Ernst M o
berg företagna forskningarne och insamlingarne i Nykyrka och 
Kuolemajärvi socknar.

Den 20 september valdes till avdelningens representant i 
etnografiska museets styrelse civis Hjalmar Corander och till 
suppleant civis Uno Hirn.

Den 1 november anmälde civis Hj. Corander, att civis Th. 
Schvindt för 120 mark erbjudit museet till inlösen 90 etnogra
fiska föremål, samlade under en av honom föregående sommar 
verkställd forskningsresa till Tverska guvernementet bland där 
boende karelare. Styrelsen hade ej ansett sig kunna inköpa dessa 
föremål, emedan som bäst inom studentkåren skilda opinioner 
rådde därom, varifrån föremål till museet borde inköpas, men 
hade den föreslagit, att avdelningarna gemensamt skulle inköpa 
de i fråga varande föremålen. Till detta förslag biföll avdelnin
gen för sin del.

Den 15 november uppläste civis Eros Olsoni uppteckningar 
av deltagarne i sommarens expedition om plägsedervid bröllop 
i Nykyrka och Kuolemajärvi socknar.

Nyländska och tavastländska avdelningarne hade föreslagit, 
att de av avdelningarne fattade besluten angående förslaget till 
stadgar för etnografiska museet skulle hänskjutas i och för sam 
manjämkning till en kommitté, som skulle bildas av den förra 
granskningskommittén förstärkt med tvänne medlemmar av vi
borgska avdelningen, vilken icke varit representerad i nämnda 
kommitté. Avdelningen beslöt godkänna förslaget under förut
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sättning att den föreslagna kommittén icke skulle äga rätt att 
definitivt avgöra frågan, utan endast uppgöra förslag som skulle 
hänskjutas till avdelningarne. Avdelningen valde till sina repre
sentanter i kommittén cives Th. Schvindt och Hj. Corander.

1883.

Vid mötet den 28 mars meddelade civis Eros Olsoni, att 
nettovinsten av den i Viborg under julferien till förmån för av
delningens etnografiska samlingar föranstaltade soarén utgjorde 
216 mark 60 p., och uttalade inspektor avdelningens tacksamhet 
för tillställarne av nämnda soaré.

Vid samma möte frågade inspektor, om för någon av avdel
ningens medlemmar vore bekant, på vilken fot man ämnat inrätta 
det tillärnade etnografiska museet i Sordavala, och upplyste civis 
Th. Schvindt, att man där uppgivit sig skola skicka till härva
rande museum sådana föremål, som här ännu ej finnas.

Vid samma möte meddelade Th. Schvindt, att forstkonduk- 
tören baron G. Wrede till avdelningens etnografiska samlingar 
förärat en jägaresläde och andra föremål från Korpiselkä ödemark.

Den 4 april anmäldes, att följande medel för forskningsresor 
funnos att tillgå: inkomsterna från soarén i Viborg 216 mark 60 
p. och soarén i Kexholm 50 mark, samt rest från senaste som 
mars expedition 50 mark. Avdelningens etnografiska kommitté 
föreslog, att cives Th. Schvindt och John G rönlund nästföljande 
sommar skulle företaga en forskningsresa till Björkö socken och 
om tiden medgåve även S. Johannes. Avdelningen godkände 
förslaget.

Denna forsknings- och samlingsfärd företogs under c. två 
veckor den 7 —21 juni.

Björkö var ett särdeles tacksamt område både för insamlin- 
garne och för undersökningen överhuvud. Deltagarne i expedi
tionen fingo den uppfattningen, att havets konserverande påverkan 
sträckte sig också till sederna och husgerådet, framförallt benäm 
ningarna på det sistnämnda. Synnerligen rik blev skörden av 
klädespersedlar och även hela dräkter, vilka voro i s.k. äyrämöis- 
stil, kvinnornas linnen rikt utsydda. Rätt flitigt gjordes uppteck
ningar om fisket och byggnaderna samt om folkets mathållning. 
P å  lantbrukets område antecknades gamla seder och föremål. En



ÅR 1883. 77

rik samling skrock hopbragtes, isynnerhet hänförande sig till 
boskapsskötseln. Från Björkö gjordes en utflykt till Seitskär. Då 
detta ligger långt ute i Finska Viken, lånade kronolänsmannen 
i Björkö Marttelin sin stora segelbåt åt resenärerna och skaffade 
dem en erfaren och sjövan karl till ledsagare. Både på ditfärden 
och återfärden var vädret lugnt mitt på dagen, så att det blev 
ett hårt göra att ro den tunga båten, men en gång framme fingo 
forskarne ett synnerligen intressant arbete. På Seitskär gjordes 
uppteckningar om sälfångst, fiske, stensamling och segling. Också 
här erhöllos en fullständig mans- och kvinnodräkt. Namnen på 
klädespersedlarna befunnos delvis lånade från estniskan.

Till avdelningens samlingar förvärvades i Björkö omkring 130 
föremål och på Seitskär närmare 50. För expeditionen hade av
delningen på våren anslagit 316 mark 50 p., men då både inkö
pen och resekostnaderna blivit jämförelsevis dyrare än under fö
regående expeditioner, hade utgifterna med 132 mark överskridit 
nämnda summa, och deltagarne i expeditionen anhöllo därför om 
a tt  avdelningen skulle ersätta denna brist.

Sedan de insamlade föremålen förevisats för avdelningens 
medlemmar, beslöt avdelningen i enlighet med sin etnografiska 
kommittés utlåtande att åt expeditionens medlemmar utbetala av 
<iem förskotterade 132 mark. Vid samma möte beslöts att för 14 
mark inlösa en samling som Th. Schvindt hopbragt i Räisälä.

Vid mötena den 26 september, 3 och 10 oktober samt 28 
november diskuterades civis Th. Schvindts förslag om uppförandet 
av  en gemensam byggnad för studentbiblioteket och studenternas 
etnografiska museum, men något utlåtande härom avgavs icke 
ännu, enär Th. Schvindt förklarat sig ärna giva förslaget en annan 
form.

Fotografen D. Nyblin hade hos etnografiska museets styrelse 
anhållit om att museet till hans förfogande i och för fotografering 
av typer ur folket skulle ställa vissa dräkter och andra föremål, 
varvid han åt museet utlovade 30 %  av vinsten vid dessa bilders 
försäljning, och gav avdelningen vid mötet den 17 oktober gärna 
sitt bifall till användandet av sina samlingar för ändamålet.

Föregående höst hade avdelningen till medlemmar i sam- 
manjämkningskommittén för museets stadgar utsett cives Th. 
Schvindt och Hj. Corander. Denna kommitté hade ej ännu sam-



manträtt, men på enskild väg hade frågats, om avdelningen önskade 
stå vid detta val eller företaga ett nytt. Den 24 oktober beslöt 
avdelningen förbliva vid det skedda valet.

1884.

Den 30 januari uppdrog avdelningen åt sin etnografiska kom
mitté att inkomma med förslag om lämpligaste sättet att anskaffa 
medel för en etnografisk expedition under den instundande som 
maren. Med anledning härav föreslog kommittén, att man skulle 
giva i uppdrag åt någon i Viborg varande avdelningsmedlem att 
utlägga listor för frivilliga bidrag i stadens boklådor samt upp
mana ortens tidningar att göra allmänheten uppmärksam härpå. 
Vidare skulle på lämplig dag, t. ex. 1 april, ett lotteri föranstaltas 
inom avdelningen enligt arrangemang av en därför utsedd kom
mitté. Också i Viborg skulle man söka få till stånd en soaré 
under påsken.

Den 16 april granskades sammanjämkningskommitténs förslag 
till stadgar för etnografiska museet, och godkände avdelningen 
förslaget till alla delar, men lämnade kommittén rättighet att fö
retaga språkliga ändringar.

Till mötet den 30 april inkom avdelningens etnografiska 
kommitté med följande förslag: Under instundande sommarferie 
böra insamlingar företagas i Viborgs och S. Johannes socknar,, 
och härtill anslås 400 mark, om vilka medels insamlande genom 
frivilliga bidrag nödiga anordningar redan vidtagits. Till expe
ditionens ledare föreslås kand. Hj. Corander, eller i fall han ej 
kan åtaga sig detta uppdrag, kand. Ernst Moberg, och att såsom 
dennes medhjälpare ansluta sig till färden uppm anas någon eller 
hellre tvänne av cives K. Jäppinen, K. Esselström och Efr. Pent
tinen.

Den 24 september valdes till medlem i museets styrelse kand. 
Ernst Moberg, enär den tidigare utsedde, kand. Hj. Corander ej, 
vistades i staden.

Vid samma möte meddelade Th. Schvindt, att han på sina 
forskningsfärder under den förflutna sommaren insamlat ett hundra
tal etnografiska föremål, av vilka de flesta voro nya för avdel
ningens samlingar, och erbjöd han dem avdelningen till in lösen.

Den 1 oktober anmälde civis Penttinen, att den expedition
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avdelningen velat utsända omintetgjorts av mellankomna hinder, 
varför det för expeditionen anslagna beloppet låg oanvänt och 
omhänderhades av civis Esselström. Vid samma möte hade Th.. 
Schvindt anordnat en utställning av kvinnohuvudbonader som 
v. häradshövding G. Hynén förärat till avdelningen, en manshatt 
från Räisälä, skänkt av handlanden J. Lallukka, samt de av ho
nom själv hopbragta, till ett hundratal uppgående föremålen, för
nämligast från Kexholms härad, och hade han som pris för denna 
samling fastställt 140 mark. Avdelningen uttalade sin tacksamhet 
för föräringarna och beslöt på följande möte inlösa Th. Schvindts 
samling så mycket hellre, som dess egen forskningsexpedition ej 
blivit av.

1885.
Den 18 mars fäste civis Th. Schvindt uppmärksamheten vid 

tvänne nyss i tidningsprässen publicerade artiklar om studenter
nas etnografiska museum, den ena innehållande en uppmaning 
att skrida till insamling av medel för uppförandet av en byggnad 
för dessa samlingar, den andra åter framhållande, att studenternas 
intresse för museet var så ringa, att staten borde ofördröjligen 
taga det i sin vård. Talaren gav en kort översikt över museets 
uppkomst och tillväxt ända till närvarande tid, och påvisade där
jämte, att upprätthållandet av museet på intet sätt var betun
gande för de olika avdelningarna; men om det verkligen förhölle 
sig så, att studenterna icke brydde sig om sina samlingar, var 
det onaturligt, ansåg talaren, att de ännu höllo dem i sin vård.
1 denna händelse borde de erbjuda sitt museum åt staten.

Den 22 april tillkännagav avdelningens etnografiska kom
mitté, att den i och för insamlingen av medel för nya expeditio
ner hört sig för hos bokhandlarne i Viborg, om de åtoge sig att 
hålla insamlingslistor, och hade bifallande svar härå ingått, varför 
man beslöt att med det snaraste sända ett upprop till allmänhe
ten att publiceras i tidningarne i Viborg. Såsom villiga att del
taga i expeditionen, som borde ledas av någon mera erfaren av- 
delningsmedlem, hade på kommitténs uppm aning förklarat sig 
civis Emil Cederström och möjligen civis J. V. Ronimus.

Den 23 september anmäldes, att den på våren beslutna 
penninginsamlingen ej haft framgång, på grund varav någon ex
pedition icke denna sommar utrustats av avdelningen.
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Den 25 november och 2 december diskuterades det förslag, 
som medels protokollsutdrag från nyländska, västfinska, öster
bottniska och tavastländska avdelningarna gjorts om de etnogra
fiska samlingarnes överlämnande åt staten, och var avdelningen 
enhälligt av den åsikt, att någon orsak ej ännu förelåge härtill, 
så mycket mindre som intresset för saken fortfarande var vaket 
inom avdelningen och flere områden ännu funnos att utforska. 
Om detta beslut skulle både museets styrelse och de övriga av
delningarna erhålla meddelande.

1886.
Den 24 och 31 mars diskuterades österbottniska avdelningens 

ånyo framställda förslag om att studenternas etnografiska sam 
lingar skulle erbjudas åt staten. Avdelningen ansåg tiden härför 
olämplig, så länge museet åtnjöt statsunderstöd, och då intet vä
gande skäl förebragts för ett snart avgörande av saken, beslöt 
avdelningen vidbliva sin tidigare ståndpunkt.

Den 7 och 14 april förevar frågan om utsändandet av en ny 
expedition till hembygden och anskaffandet av medel härför, och 
beslöt avdelningen, i hopp om att genom soaréer i Viborg under 
den påföljande julen återfå sina medel, att ur ekonomiekassan 
giva ett förskott på 200 mark för en etnografisk expedition.

Den 7 maj meddelade kurator, att cives J. V. Ronimus och 
Emil Cederström vidtalats att följande sommar företaga etnogra
fiska insamlingar; dock komme Cederström möjligen att bliva 
hindrad härifrån. För detta fall skulle civis Arvid Lilius anmodas 
att träda i hans ställe.

Den 22 september anmäldes, att Emil Cederström med det 
anslag, som avdelningen på våren förskottsvis beviljat, gjort en 
etnografisk forskningsfärd till Viborgs och S. Johannes socknar. 
De härvid samlade föremålen voro utställda för avdelningens m ed
lemmar i ett angränsande rum, och den 6 oktober upplästes Ce- 
derströms reseberättelse. (Härom finnas uppgifter i hans i andra 
delen av „Kaukomieli“ publicerade uppsats „Muistoja kansatie
teellisiltä matkoiltani Karjalassa.“)

Sistnämnda dag erinrade kurator om att avdelningens för 
-ett år sedan utgivna album, för vars försäljning inkomsterna skulle
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användas för etnografiska ändamål, såldes åt avdelningens med
lemmar för 1 mark 75 p.

Den 1 december meddelades, att avsikten var att under jul
ferien föranstalta en danstillställning i Viborg till förmån för de 
etnografiska strävandena.

1887.
Då nyssnämnda danstillställning i Viborg hållits för annat 

ändamål än man antagit, diskuterades den 26 januari och 2 feb
ruari frågan om huru avdelningens ekonomiekassa skulle få er
sättning för det gjorda förskottet, och beslöts att medels listor 
inom avdelningen samla frivilliga bidrag för ändamålet.

Den 9 februari förfrågade sig Th. Schvindt k  museikommit- 
téns vägnar om avdelningens åsikt om överlämnandet av de e t
nografiska samlingarne till staten, och beslöt avdelningen vid föl
jande möte efter en kort diskussion att uttala sig för detta för
slag. Den 30 mars gav avdelningen för sin del åt museikom- 
mittén fullmakt att erbjuda samlingarne åt staten.

På sistnämnda möte „föreslog Th. Schvindt, att avdelningen, 
för att komplettera sina i många avseenden ofullständiga sam 
lingar, i vilka isynnerhet modeller av i vår hembygd använda 
lantbruksredskap saknas, måtte instundande sommar utrusta en 
etnografisk expedition. Avdelningen uppdrog åt en kommitté, i 
vilken invaldes cives Th: Schvindt, E. Moberg, O. Sylvin, Alfr. 
Bärlund och sekreteraren, att söka anskaffa medel för expeditio
nen och efter påsken framlägga sitt förslag för avdelningen.“

Den 27 april föreslog kommittén att, sedan vederhäftiga per
soner i olika delar av Viborgs län lovat ansvara för att belopp 
om inalles 300 mark under årets lopp skulle insamlas i deras 
kommuner, avdelningen förskottsvis skulle anslå denna summa 
för en etnografisk expedition till Ruokolaks och Joutseno socknar. 
Deltagare i expeditionen skulle bliva cives Emil Cederström och 
Alfr. Kymén. Avdelningen biföll enhälligt till förslaget. Senare 
sökte Kymén befrielse, och i hans ställe vidtalades civis Johan
nes Laine.

Expeditionen, som bestod av Emil Cederström och Johannes 
Laine, begynte sin verksamhet i Nuijamaa och begav sig däri
från till Joutseno och Ruokolaks. 1 anteckningsböckerna från denna

6
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färd finnas delvis med teckningar försedda beskrivningar om
byggnader, dräkter, mat, lärftberedning, boskapsskötsel, fiske,, 
lantbruk, brännvinsbränning, kolning, smidesverktyg och redskap 
överhuvud. 1 avdelningens tidning publicerade Laine 19. X. 87 
uppsatsen „Vähän lisää Joutsenosta ja Ruokolahdelta“. I Ruo- 
kolaks förvärvades 111 och i Joutseno 60 föremål, och härtill 
kommo modeller som beställdes av fiske- och lantbruksredskap 
m. m. Expeditionen kostade 254 mark, varförutom de i Jääskis 
och annorstädes beställda modellerna betalades med 20 mark.

1888.
Vid mötet den 25 januari voro de nyssnämnda modellerna 

utställda för avdelningen.
För att ställa handhavandet av avdelningens etnografiska 

kassa på bättre fot, tillsatte avdelningen på uppmaning av ku
rator en kommitté, i vilken förutom kurator invaldes cives Th. 
Schvindt, E. Moberg och Emil Cederström. Vid mötet den 8 
februari godkändes denna kommittés förslag, att varje vårtermin
en kommitté skulle väljas, bestående av den ordinarie medlemmen 
och suppleanten i museets styrelse som självskrivna medlem
mar samt därutöver en tredje av avdelningen utsedd ledamot. 
Denna kommitté hade att föreslå utvägar för anskaffande av pen- 
ningemedel, handhava och redovisa för dessa, planlägga forsk
ningsresor och inköp samt sörja för de sålunda förvärvade före
målens numrering. Till ordinarie medlem i styrelsen utsågs 
civis E. Moberg och till suppleant civis Emil Cederström; samma 
personer skulle ingå i avdelningens egen kommitté, vars tredje 
medlem blev civis J. Laine.

Vid mötet den 18 april beslöt avdelningen på förslag av Th. 
Schvindt, att de för restaureringen av Kexholms slott insamlaed 
medlen, varav 80 mark influtit genom förslagsställaren och IS  
mark i Kexholm på initiativ av civis E. Moberg, skulle sända 
till Kexholm som grundfond för ett etnografiskt lokalmuseum, 
som komme att upprättas där och möjligen få plats i själva slottet.

1889.
Till ordinarie medlem i museets styrelse utsågs civis Emil 

Cederström, till suppleant civis J. Laine och till tredje m edlem
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i avdelningens egen kommitté civis R. Blomqvist. Vid en auktion 
å från arkivet utmönstrade böcker hade influtit 31 mark 75 p., 
och beslöts att de skulle tillfalla avdelningens etnografiska fond. 
För att hopbringa medel för denna till så stort belopp, att u t
sändandet av en expedition följande sommar bleve möjligt, u p p 
manades avdelningens medlemmar att hämta vinster till det lo t
teri, som skulle anordnas vid påföljande klubbafton. Då denna 
klubbafton jämte lotteri tillförde den kléna kassan ett belopp om 
124 mark 10 p., vartill ytterligare lades 200 mark som inspektor 
förärat, ansågs utsändandet av en ny expedition tryggat. Delta
gare i expeditionen, som sedan utsåg Jääskis och S. Andreae 
socknar till sitt forskningsområde, blevo cives E. Cederström, A. 
Heinonen och V. Zilliacus. Den av E. Cederström avgivna re
seberättelsen upplästes den 16 oktober av kurator, och härav 
framgick att resan blivit både framgångsrik och billig. De in
samlade föremålen voro utställda vid avdelningens möte den 23 
oktober. Vid samma möte invaldes i avdelningarnes gemensamma 
kommitté civis J. Laine i stället för E. Cederström, som bort- 
flyttat från orten, samt till suppleant civis R. Blomqvist och till 
tredje medlem i avdelningens egen kommitté civis A. Heinonen.

För insamling av medel till etnografiska fonden beslöt av
delningen att på „Viborgska smällens“ dag, den 30 november, för
anstalta en klubbafton med lotteri. Denna tillställning, som hölls 
å Kaisaniemi, inbragte inalles 137 mark.

Avdelningen beslöt att av kurator, Th. Schvindt, för 126 mark 
40 p. inköpa en av honom hopbragt samling etnografiska före
mål. På framställning av Béla Vikår, att Ungerns nationalmu
seum finge köpa „dubletter“, gav avdelningen sin etnografiska 
kommitté rätt att sälja dylika. Samtidigt uppmanade kurator 
avdelningens medlemmar att insamla mönster för nämnda museum.

1890.
Till medlem i avdelningens egen etnografiska kommitté ut

sågs civis J. Grönlund i stället för A. Heinonen, som ej vistades 
å orten. Av den berättelse som nämnda kommitté avgivit, fram
gick, att i avdelningens etnografiska kassa fanns en besparing 
på 469 mark 35 p., och på grund härav beslöt avdelningen på 
mötet den 16 april att utsända en expedition om tre man till
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Kirvus, Rautjärvi och den oundersökta delen av S. Andreae socken. 
Expeditionen skulle, med tanke även på försäljning till utlandet, 
inköpa också dubletter, framförallt dräkter och prydnadsföremål, 
och för detta ändamål anslogs ur avdelningens ekonomiekassa 
100 mark. Expeditionen utgjordes av cives E. Cederström, J. 
Hurmalainen, O. Hynén och G. K. Nord. Den 15 oktober upp
lästes den av E. Cederström uppgjorda reseberättelsen, varav 
framgick, att expeditionen haft god framgång och i fråga om fö
remålens antal var en bland de resultatrikaste som någonsin gjorts. 
Vid samma möte voro föremålen utställda för avdelningens m ed
lemmar.

Avdelningen biföll till dr A. O. Heikels begäran att få köpa 
en kvinnodräkt från Jääskis och en från Äyräpää. Vid mötet den 
22 oktober meddelades, att dr A. A. Branders förärat avdelningen 
över ett tjugotal delvis mycket värdefulla föremål, som han såsom 
t. f. provincialläkare samlat i nordöstra delen av Viborgs län.

Den inkomst avdelningen haft vid försäljningen av sitt album, 
beslöt den använda till etnografiska undersökningar. Till ordinarie 
medlem i avdelningarnes gemensamma kommitté utsågs civis J. 
Laine, till suppleant civis R. Blomqvist, och jämte dem till med
lem i avdelningens egen kommitté sekreteraren.

1891.

Vid mötet den 22 april beslöts att 
av Th. Schvindt inköpa etnografiska före
mål för 186 mark 50 p. Samtidigt beslöts 
att påföljande sommar utsända en e tno
grafisk expedition till Kronoborg och 
Jaakimvaara socknar; deltagare i denna 
expedition blevo sedan cives E. Ceder
ström, G. K. Nord, J. A. Tirkkonen och 
A. Bergh. Vid mötet den 4 november 
upplästes den av den förstnämnde skrivna 
reseberättelsen, varav framgick att inal
les 158 föremål förvärvats, däribland flere 

Emil Cederström. värdefulla fornkarelska spännen. Rese-
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kostnaderna stego till c. 350 mark. Samlingen var vid samma 
möte utställd för avdelningens medlemmar. För insamling av 
medel till den etnografiska kassan beslöts fira „Viborgska smäl
len“ med ett lotteri.

1892.
Vid mötet den 13 april meddelades att avdelningens ekono

miska kassa hade innestående c. 250 mark. För att också föl
jande sommar kunna få till stånd en expedition, beslöt avdelningen 
ur ekonomiekassan anslå ytterligare 100 mark för dubletter. Vid 
samma möte föreslog civis J. P. Tirkkonen, att en fotografiapparat 
skulle inköpas för att sätta expeditionen i stånd att fotografera 
etnografiska föremål och scener. En dylik beslöt avdelningen 
senare också anskaffa. Samtidigt uppmanades de avdelningsmed- 
lemmar, som hade apparat, att använda den i etnografins tjänst. 
Expeditionen utgjordes av cives A. Heinonen och U. T. Sirelius. 
De insamlade föremålen, inalles 164 st., voro i februari följande 
år utställda i museet för avdelningens medlemmar. Resekostna
derna stego till c. 350 mark. På färden togos även några foto
grafier.

1893.
Vid mötet den 1 mars upplästes en av U. T. Sirelius på 

föregående sommars expedition skriven berättelse: „Lapveden pi
täjän entisistä naima- ja häätavoista .“

Då avdelningen beslutit fortsätta de etnografiska insamlin
garna i Lappvesi härad, bildades en expedition bestående av 
cives E. Grönroos oCh V. A. Lavonius. Till kostnaderna bidrog 
ekonomiekassan med 100 mark, och kurator befullmäktigades att 

_ i händelse av behov förskottsvis utgiva mer. Expeditionen erhöll 
dessutom rättighet att med kommittén för Viborgs museum överens
komma om insamling av föremål också för dettas räkning.

Vid mötet den 6 november uppläste V. A. Lavonius resebe
rättelse och redovisning, varur framgick att expeditionen varit 
verksam i Savitaipale och Suomenniemi socknar och förvärvat c. 
700 föremål, av vilka hälften sänts till Viborg.

1896.
Då staten övertog museet den 1 januari 1894, var hela norra 

och västra delen av viborgarnes område ännu oundersökt i et-
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nografiskt hänseende. På grund härav uppstod inom avdelningen 
1896 ännu en gång tanken på arbetets fortsättande. Härtill er
bjöd sig civis Antti Kaasalainen, som avdelningen sände till Tai
palsaari och Klemis socknar. Resan inbragte 353 föremål och 
kostnaderna stego till 253 mark 25 p., varav Arkeologiska K om 
missionen erlade 150 mark. Härmed avslutades viborgarnes e x 
peditioner. Av deras område blevo alldeles outforskade Kymmene,. 
Sordavala och Salmis härad.



SAVOKARELSKA AVDELNINGENS DEL I 
STUDENTAVDELN1NGARNES MUSEUM





Savokarelska avdelningens båtgrupp i studentavdelningarnas 
etnografiska museum.

Savokarelska avdelningens verksamhet.

1876.
Vid mötet den 18 februari mottogs en deputation från vi

borgska avdelningen, som framförde en uppmaning till avdelnin
gen att insamla och å den allmänna industri- och konstutställ
ning, som under sommaren skulle hållas i Helsingfors, utställa 
föremål belysande folklivet och sederna i Savolaks och Karelen^ 
Avdelningen biföll till förslaget och beslöt för sin del att, trots 
den redan långt framskridna tiden, söka anskaffa en interiör av 
en Savolaksstuga, med figurer, folkdräkter och i det dagliga li
vet använda föremål. 'I  en för ändamålet bildad kommitté in
valdes avdelningsmedlemmarne, magistrarne A. J. Malmberg (Mela)r 
och R. Fabritius samt stud. M. Pelkonen.
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För att få nödiga medel för sin verksamhet anhöll kom
mittén hos guvernörerna i Kuopio län Carl von Kraemer och i 
S. Michels län Hj. Nordenstreng, att de med sin auktoritet skulle 
igångsätta en insamling. De av guvernörerna undertecknade och 
utsända listorna medförde ett gott resultat: från Kuopio län er
hölls 3,383 mark och från S. Michels län 733 mark, vilka belopp 
kommittén under sommaren fick emottaga.

Vid mötet den 19 februari beslöts på uppmaning av vibor- 
garne att tillsätta en för avdelningarne gemensam kommitté, och 
utsågs magister R. Fabritius till medlem i densamma.

Vid mötet den 6 april beslöts att utsända en expedition för 
insamlandet av föremål till den påtänkta utställningen. Att ingå 
som medlemmar i denna expedition, vars egentliga arbetsområde 
skulle bli Savolaks, men som, om tillgångarne medgåve, även 
borde besöka Karelen, skulle vidtalas målaren, akademikern Adolf 
von Becker, magister F. J. Färling och fotografen Roos. Till b i
träde skulle de erhålla en eller två med Savolaks och dess folk 
förtrogna avdelningsmedleminar.

Vid mötet den 17 maj meddelades, att fröken Augusta Sol
dan skänkt en tavla till förmån för avdelningens etnografiska in
samlingsarbete, och anförtroddes tavlans försäljning åt kand. G. 
V. Valle. Samtidigt anmäldes att fröken Alexandra Soldan för 
nämnda syfte skänkt 40 mark.

Vid följande möte beslöts att för igångsättande av insam 
lingsarbetet upptaga ett lån på 600 mark. I magister R. Fabri
tius’ frånvaro skulle kand. Matti Europaeus (Äyräpää) mottaga 
de av expeditionen insända föremålen.

Av ovan nämnda personer deltog endast magister F. J. F ä r
ling i expeditionen, som dessutom kom att bestå av med. kand. 
R. Fabritius och magister Yrjö Kiljander. Reskamraterna sam 
manträffade i Kuopio, därifrån färden ställdes till Maaninka, Piela
vesi och Idensalmi socknar. Magister Y. Kiljander gjorde en sär
skild resa till Nilsiä. Om kring 200 föremål förvärvades, och 
kostnaderna stego inalles till 2,978 mark 88 p. Resan räckte 
från början av juni till Johanne.

Vid mötet den 17 december upplästes cives Fabritius och 
Melas redovisning för de insamlade medlen och deras använd
ning, samt cives A. W. Beckers och V. Berners revisionsutlåtande.
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Kurator erhöll i uppdrag att genom tidningsprässen delgiva all
mänheten resultaten samt att sända tacksägelsebrev till guvernö
rerna i Kuopio och S. Michels län ävensom fröknarna Soldan. 
R. Fabritius anmodades att åtaga sig samlingarnas ordnande, 
och utsågos till biträden åt honom cives H. Melander, A. W. 
Becker och K. E. Sonck.

1877.
Vid mötet den 10 mars lämnade civis H. Melander till av

delningen redovisning för de 157 mark 90 p., som åtgått till 
ordnandet av avdelningens samlingar. Med anledning härav ut
talade ordföranden avdelningens tack till cives H. Melander och 
K. E. Sonck för deras möda.

Med anledning därav, att österbottniska avdelningen hade 
uppmanat savokarelarne att förena sig om dess förslag om till
sättandet av ett utskott för att överväga, om icke avdelningarne 
hade skäl att överlämna sina samlingar till universitetet, beslöto 
savokarelarne, efter det upplysning lämnats att museets styrelse 
hade för avsikt att begära statsunderstöd för samlingarnas vård, 
den 17 mars att meddela österbottningarne, att de för sin del 
icke önskade bifalla till det gjorda förslaget.

Den 7 april gav avdelningen sin representant i den gem en
samma museikommittén fullmakt att anhålla om statsunderstöd 
för samlingarnas vidmakthållande. Vid samma möte uttalades 
även förhoppningen, att en katalog över museets samlingar måtte 
utgivas; en sådan vore av vikt för alla besökare av museet och 
isynnerhet för dem, som önskade bliva vägledare där.

Vid mötet den 5 maj föredrogs A A. Borenius skrivelse, 
innebärande ett initiativ till insamlande av folkmelodier. Då den 
också i andra hänseenden är ett värdefullt kulturhistoriskt dokument, 
intaga vi den här i sin helhet i översättning.

„Till den ärade Savokarelska avdelningen.
Huru litet i vårt land ännu gjorts för insamling av folkme

lodier får man klart för sig om man jämför vårt obetydliga m a
terial med det som andra folk samlat. En blick t. ex. på Berg- 
greens värdefulla samling „Folke-Sange og Melodier“ (Köben- 
havn 1860— 71) visar, att grannfolkens svenska, danska och nor
ska sånger fylla ett band för varje folk särskilt, och likaså tyskar- 
nes, de slaviska folkens o. s. v., varemot vårt folks sånger rym
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mas i ett band tillsammans med lettiska, ungerska, grekiska och 
turkiska sånger. Och likväl saknar vårt folk ej sånger, utan blott 
samlare av dylika, det får man till sin glädje erfara, om man 
blott litet rör sig på detta område.

Äran att först ha uträttat något av värde härvidlag tillkom
mer finska studentkåren. Våren 1854 insamlades inom fakul
teterna inalles 123 rubel silver, som tillställdes Finska Litteratur
sällskapet för att användas till insamling av folkmelodier. Sedan 
beloppet ökats till 150 rubel, delade sällskapet det i tre stipen
dier, då magister Karl Collan samt studenterna Joh. Fil. v. Schantz 
och Wilh. Gabr. Poppius sändes till olika delar av östra Finland. 
Frukten av dessa färder blevo fyra häften „Valituita suomalaisia 
kansanlauluja“, vilka till all lycka ännu finnas i de flesta bil
dade finska familjer (en del likväl förnämligast grundande sig på 
Lönnrots och Reinholms tidigare samlingar).

Härmed upphörde företaget dock för denna gång. Huru vik
tigt dess fortsättande är, behöver ej vidlyftigare utläggas. Då här
till snarare erfordras intresse än ekonomiska resurser, borde stu- 
dentavdelningarne, om de gjorde bruk av nämnda företrädesrätt 
och varje år utsände en eller par samlare till olika trakter, kunna 
inom kort åstadkomma, att vårt eget folks melodier mycket bättre 
än nu bleve kända för oss. Men icke ens då bleve arbetsfältet 
mindre, enär många hinder göra det omöjligt också för den 
omsorgsfullaste samlare att fullständigt uttömma tillgångarna på 
hans område, och nya sånger alltjämt uppstå, medan de gamla 
råka i glömska.

Om savokarelska avdelningen anser detta förslag värt upp
märksamhet, vågar jag anhålla, att den samlare som avdelningen 
besluter sända på en dylik färd, icke helt måtte förbise de me
lodier för gamla runor, som isynnerhet i form av vall- och barn
visor ännu anträffas i alla delar av vårt land. Naturligtvis bör 
även texten omsorgsfullt nedskrivas. I denna liksom i melodierna 
kommer nog mycket att visa sig värdelöst, men först då allt är 
samlat kan man fullständigt bedöma det, medan man ofta får 
ångra förhastade uteslutningar. Också förr kända melodier och 
ord kunna ofta vara av stor vikt för jämförelser samt kännedo
men om sångernas utbredning.

Helsingfors år 1877, den 5 maj.“
A. A. Borenius.



På grund av detta förslag hemställde civis Yrjö Kiljander 
vid mötet den 26 maj, att avdelningen skulle besluta fortsätta sina 
insamlingar och denna gång därjämte ägna särskild uppm ärksam 
het åt folksånger och melodier. Arbetet kunde enligt förslags
ställarens mening mest praktiskt ordnas så, att två stipendiater 
färdades tillsammans och av dem den ena samlade föremål, den 
andra sånger och melodier. Penningemedel skulle samlas med 
listor. Dylika borde alltså tryckas och utdelas bland avdelnin
gens medlemmar, så att envar i sin hemtrakt sökte få bidrag. 
Då insamlingsarbetet föregående sommar försiggått i Savolaks, 
borde det nu fortsättas i Karelen.

Avdelningen godkände dessa synpunkter och uppdrog åt ci
vis Kiljander att draga försorg om listornas tryckning och utdel
ning, varjämte han såsom ende sökande erhöll ett stipendium 
om 500 mark. Penninginsamlingen inbragte sedan 227 mark 20 p.

I avdelningens etnografiska kommitté invaldes cives Y. Kil
jander, H. Melander, B. Granit och Reinh. Fabritius.

I slutet av juli och början av augusti reste Y. Kiljander i 
Kaavi, Polvijärvi, Eno, Pielisjärvi, llomants, Juuka och Nurmes 
socknar, och förvärvade härvid etnografiska föremål till ett antal 
av 75 st. Hans följeslagare var stud. E. Krook, som samlade 
melodier.

Vid mötet den 20 oktober meddelade civis Reinh. Fabritius, 
att v. häradshövding R. Jack sänt en kollektion etnografiska fö
remål (c. 30 st. från Pielavesi), varför han föreslog, att kurator 
i ett privatbrev skulle tacka för gåvan och att, då föräringarne i 
sinom tid uppräknades i tidningarne, också denna samlings vik
tigaste föremål skulle omnämnas.

Vid samma möte beslöt avdelningen i princip giva sitt bi
fall till ett framställt förslag, att den jämte övriga avdelningar 
skulle utställa föremål från sina etnografiska samlingar i Paris. 
Vid mötet den 3 november förband sig avdelningen att erlägga 
kostnaderna för föremålens avsändande med 150 mark.

1878.
På grund av förhinder för cives H. Melander och Yrjö Kil

jander invaldes i deras ställe i avdelningens etnografiska kom 
mitté  cives A. E. Boxström, J. J. Cygnaeus och O. J. Cantell, den

ÄR 1877. 93



9 4  SAVOKARELSKA AVDELNINGENS VERKSAMHET

sistnämnde blott för en termin. Bland dessa utsågs på följande 
möte Cygnaeus att handhava den etnografiska kassan, och fick 
han i uppdrag att återfordra de insamlingslistor, på vilka bidrag 
veterligen tecknats.

1879.

Kassaförvaltaren J. J. Cygnaeus utsågs att i st. f. med. kand 
Fabritius ställa de från Paris återsända föremålen på sina platser; 
samme person valdes senare till avdelningens representant i mu- 
seikommittén.

Vid mötet den 26 april meddelade civis Cygnaeus, att mu- 
seikommittén föreslagit, att avdelningen skulle uttala sin erkänsla 
till magister Artur Rindell, som med synnerlig omtanke omhän- 
derhaft museets medel. Härtill biföll avdelningen.

Vid mötet den 5 maj invalde avdelningen i sin egen etno
grafiska kommitté cives J. J. Cygnaeus, O. J. Cantell, O. A. E. 
Boxström, O. Andersin och R. A. Hällström. Flyttningen av av
delningens samlingar till den nya lokalen anförtroddes åt dem,, 
med rättighet för dem att till sitt bistånd kalla andra i staden 
varande avdelningsmedlemmar.

Vid mötet den 8 oktober godkände avdelningen museikom- 
mitténs förslag, att katalog över samlingarna skulle utgivas och 
samlingarna bringas i ordning. Vid följande möte utsågs i st. 
f. J. J. Cygnaeus civis G. E. Åkesson till avdelningens represen
tant i museikommittén.

Vid mötet den 5 november företogs val av intendent för m u
seet, och gav avdelningen härvid enhälligt sin röst åt stud. Th. 
Schvindt. Den 19 i samma månad hölls en soaré till förmån för 
de etnografiska samlingarne; till festsalens prydande hade av
delningen lämnat föremål samt sin fana.

1880.

I juni företogo cives K. A. Rönnholm, K. F. Strömmer och 
A. M. Johnsson en färd till Pälkjärvi, Tohmajärvi och Kides 
socknar, där de under vidpass en veckas tid samlade etnogra
fiska föremål. Expeditionen gjordes på enskild bekostnad, men 
föremålen, uppgående till omkring 80, inköptes av avdelningen,



ÅR 1880. 95

för c. 82 mark. Forskningarne gällde också äldre folkdräkter 
och de förändringar som försiggått med dem.

Den 6 oktober invaldes i museikommittén cives K. A. Häll
ström, A. E. Wahlberg, G. E. Åkesson, J. Rahm och A. M. 
Johnsson.

Vid mötet den 3 december föreslog avdelningens kommitté, 
att en eller två expeditioner följande sommar skulle utsändas och 
för detta ändamål 800 mark insamlas. Avdelningen, som upp
bar förslaget, uppmanade sina medlemmar att hopbringa medel 
till förslagets förverkligande var å sin ort antingen genom till
ställande av nöjen eller på annat sätt.

1881.

Vid mötet den 9 februari tillkännagavs, att avdelningen för 
sina etnografiska forskningar från Kuopio fått mottaga 373 mark 
64 p. Dessutom hade några enskilda lämnat några tiotal mark.

Med anledning härav beslöt avdelningen på mötet den 9 
mars att av sina egna medel anslå 300 mark för etnografiska 
forskningar. Stipendierna skulle utdelas till ett belopp av 400 
mark, hälst åt två gemensamt. Härutöver skulle utdelas några 
mindre stipendier för inköp av föremål. Savokarelska sökande 
borde ha företrädesrätt vid utdelningen av stipendierna.

Den 27 april beslöt avdelningen på förslag av sin etnogra
fiska kommitté att ge det ena av de till 400 mark uppgående 
stipendierna åt cives J. E. Rahm och A. M. Johnsson gemensamt 
för undersökningar i S. Michels län, och det andra lika stora sti
pendiet åt cives E. G. Åkesson och P. J. Hannikainen gem en
samt för forskningar i norra Karelen, främst Pielisjärvi härad. 
Av de mindre stipendierna om 60 mark gavs det ena åt civis V. 
Luukkonen för inköp av föremål i S. Michels eller Mäntyharju 
härad, och det andra åt civis Matti Varonen för samma ändamål 
i llomants härad.

Vid mötet den 28 september valdes till medlemmar i avdel
ningens etnografiska kommitté cives A. M. Johnsson, J. E. Rahm, 
Matti Varonen, K. H. Hornborg och Kustavi Grotenfelt. Samti
digt gavs åt några avdelningsmedlemmar i uppdrag att mottaga 
de föremål, som insamlats av stipendiaterna under den gångna 
sommaren.



96 SAVOKARELSKA AV DELNINGENS VERKSAMHET

Vid mötet den 23 november föreslogo cives P. J. Hannikai
nen och K. A. Hällström att avdelningen skulle skrida till utgi
vandet av de av densamma insamlade folksångerna, av vilka ett 
par hundra redan funnos i arkivet. Om avdelningen icke påtoge 
sig detta arbete, kunde det enligt förslagsställarnes mening hända 
att andra gjorde det, såsom redan i ett fall inträffat. En kom
mitté borde utses för att granska samlingarna och ur dem utvälja 
de sånger, som behövdes för första häftet. Också sammanställ
ningen av texten borde anförtros åt någon härtill kompetent per
son, enär man icke fick ut mycket ur de ursprungliga runorna. 
Sammanställaren borde taga till förebild Ilmarinen, som fick att 
smida Sampo

„utav svanens vita fjäder 
och av ullen på ett spädlam “.

Tryckningen av ett häfte om två ark i en upplaga om 1,000 
hade beräknats kosta c. 350 mark.

Avdelningen godkände förslaget och invalde i kommittén 
förslagsställarne samt civis Y. Kiljander.

Vid mötet den 12 oktober förelåg ett uttalande i frågan 
också av Richard Faltin jämte ett definitivt, på 610 mark slu
tande kostnadsförslag; och beslöt avdelningen att skrida till u t
givandet av det föreslagna sånghäftet. Ett dylikt utkom också 
i tryck under titeln „Uusi kannel Karjalasta, soitto sointuva Sa
vosta.“

Vid mötet den 9 november väckte civis A. M. Johnsson så
som medlem i avdelningens etnografiska kommitté fråga om 
fortsättande av insamlingsresorna följande år. Enligt kommitténs 
åsikt borde man denna gång vinnlägga sig icke blott om sam 
landet av föremål, utan även uppgifter om byggnader, kläde
dräkt m. m., varför till en början ett tiotal stipendier borde an 
slås för tio olika socknar. Dock kunde även två stipendier gi
vas åt samma sökande. För nopbringandet av medel borde lis
tor i avdelningens namn utsändas inom Savolaks och Karelen. 
Förslaget gillades av avdelningen, och kommittén befullmäktiga- 
des att på det sätt som syntes lämpligast insamla penningar.

Vid mötet den 24 november framlade avdelningens e tnogra
fiska kommitté, till vilken då hörde cives K. A. Hällström, J. E.
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Rahm, E. G. Åkesson, A. E. Wahlberg och A. M. Johnsson, u t
kast till ett program. Utgående från den betraktelsen, att etno
grafin vore „oerhört viktig för varje folk, som vårdade sig om 
sin forntid och historia och på dess grund ville bygga sin fram
t i d “, ansåg kommittén, att avdelningen tillsvidare icke uträttat 
synnerligen mycket på detta område, ty Savolaks och Karelens 
vida näjder voro rätt torftigt representerade i samlingarna. De 
etnografiska strävandena erbjöde avdelningen en uppgift, som 
förenade avdelningens medlemmar både med varandra och med 
hembygden. De satte för avdelningens verksamhet mottot 
„Lyssna till den granens susning, vid vars rot ditt bo är fästat“. 
Kommittén föreslog därför, att savokarelska avdelningen efterhand 
och i mån av tillfälle skulle inrikta sig på och utföra undersök
ningar av de egna landskapen i turistiskt och naturhistoriskt hän
seende likasom ock i fråga om sånger och melodier, språk och 
etnografi. Av dessa arbetsfält borde det etnografiska tidigast 
och nu genast komma i fråga, om över huvud taget någonting 
här skulle uträttas. Enligt kommitténs mening borde arbetet nu 
äntligen påbörjas i norra Karelen och södra Savolaks. Man borde 
i mån av tillfälle utsända en eller två expeditioner, vilka efter 
viborgska avdelningens föredöme borde uppmärksamma även in 
samlingen av fornsaker. Dessa kunde sedan hembjudas åt uni
versitetet, och sålunda bleve man i stånd att minska resekostna
derna. För ändamålet borde insamlas minst 800 mark. Flere 
utvägar föreslogos. Den tillförlitligaste var väl att uppmana för
eningar eller damerna i städerna till penninginsamling.

Vid mötet den 30 november godkände avdelningen det av 
kommittén uppsatta uppropet och befullmäktigade kurator att un 
derteckna det i avdelningens namn. Som belysande för strävan
dena hos den tidens studenter intaga vi här i översättning största 
delen av denna skrivelse, som den 17 december undertecknades 
av t. f. kurator Matti Äyräpää.

„Ärade medborgare!
Var och en känner den mäktiga väckelse, som nationalitets

idén fått till stånd i vårt politiska och sociala liv. Deltagandet 
i allmänna angelägenheter utbreder sig i allt vidare kretsar, trän
ger allt djupare ner bland folket. Man börjar befria s ig  från
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detta instängda liv, där envar levde blott för sig själv och sin 
fördel, börjar leva också för folket och fosterlandet, börjar verka 
även för det allmännas väl. Samtidigt uppvaknar en livlig före
tagsamhet på alla områden; man nöjer sig ej med att röra sig i 
gamla, nötta former, utan nya ideer uppkomma, nya planer över
vägas, nya strävanden verkställas och understödas. Och hela 
detta verksamma liv är resultatet av en ledande idé. Fosterlandskär
leken är dess orsak, fosterlandets lycka dess syfte.

Till de strävanden, som omedelbarast väckts till liv av foster
landskärleken och tack vare denna vunnit understöd i breda lager, 
höra utan tvivel de etnografiska. Man kan säga oin dem, att de 
direktare än många andra äro barn av nationalitetsidén. Ty när 
folket lärt sig förstå, att det är ett folk, riktar sig dess tanke 
närmast på, hurudant folk det är. På denna fråga vill etnografin 
giva ett svar. Genom att undersöka det, varpå nationalitetsidén 
grundar sig, d.ä. folkets språk och seder, vill den lära detta att 
känna sig självt. Huru väl man hos oss förstått att bedöma detta, 
därom vittnar det jubel, varmed Kalevala och andra skatter av 
den egentliga folkpoesin mottagits. Därom vittnar ock den iver, 
varmed finska språket undersökts och etnografiska museet blivit 
förverkligat. Vi våga påstå detta om strävandena för det s is t
nämnda, ty det etnografiska museet är ju grundat för att främja 
kännedomen om folkets seder. En rik källa till kunskapen om 
grunderna till vår nationella tillvaro är i detta nu lämnad nästan 
helt och hållet i dess vård. Det har alltså en ytterst viktig u p p 
gift, som blir ännu viktigare på grund av de förhållanden, var
under dess verksamhet försiggår.

Ty om vi önska skaffa oss en verkligen finsk, för finska fol
ket egendomlig bild av vårt folks liv, bör det ske innan alla 
spår av ett fornt och egenartat liv utplånats av den enformiga, 
för alla folk gemensamma kulturriktning, som allt mer gör sig  
gällande även hos oss. I detta hänseende är elfte timmen utan 
tvivel redan slagen. Ingen som rört sig bland folket har kunnat 
undgå att lägga märke till, att också dess djupaste lager i se
nare tid ryckts in i alldeles nya förhållanden, i en ny utveckling. 
Det gamla har gått och det nya kommit, kan man också här 
säga. Kantele och sången, runorna, sagorna och gåtorna, folk
dräkterna och lekarna, som voro våra förfäder en glädje och en
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ära, allt detta lever hos nutidens släkte blott som ett dunkelt 
minne, och framtiden, en mycket snar framtid, kommer att vara 
vildfrämmande för det.“

Detta upprop till de upplyste bland Savolaks och Karelens 
invånare inbragte 958 mark 81 p. Avdelningen var alltså i stånd 
att fortsätta insamlingsarbetet, och så skedde även.

1882.

Vid mötet den 12 april beslöt avdelningen på framställning 
av kommittén att anslå tio stipendier om 50 mark, varvid en 
sökande även kunde erhålla tvänne dylika på det villkor, 
att han åtoge sig undersökningen av två socknar. Vid m ö
tet den 4 maj fördelades sedermera stipendierna i enlighet 
med kommitténs förslag på följande sätt:

Två stipendier åt civis J. P. Hartikainen för undersökningar 
i Kuopio och Tuusniemi socknar.

Två stipendier åt civis K. H. Hornborg för undersökningar 
i Keitele och Pielavesi socknar.

Ett stipendium åt tvänne icke namngivna damer för under
sökningar i Jockas socken.

Ett stipendium åt civis J. M. Pelkonen för undersökningar i 
Korpiselkä.

Ett stipendium åt civis R. Salmela för undersökningar i Kristina 
socken.

Två stipendier åt civis Teofil Warén för undersökningar i 
Suonenjoki och Rautalampi socknar.

Ett stipendium åt civis Julius Paasonen för undersökningar 
i S. Michels socken.

Vid mötet den 28 september invaldes i avdelningens etno
grafiska kommitté cives Heikki Hornborg, Kustavi Grotenfelt, Jussi 
Rahm, Matti Varonen och J. P. Hartikainen.

Vid mötet den 15 november tillkännagavs, att stipendiaten 
Julius Paasonen avgivit en berättelse om fiskeriförhållandena i 
Hirvensalmi socken, och skulle densamma överlämnas till avdel
ningens etnografiska kommitté.

Vid mötena under höstterminen var för övrigt förslaget till 
stadgar för etnografiska museet föremål för livliga diskussioner.
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1883.

Vid mötet den 31 januari utsågos till avdelningens repre
sentanter i museikommittén cives A. M. Johnsson och K. Krohn.

Vid mötet den 31 mars godkände avdelningen A. M. Johnssons 
förslag, att densamma med en femtedel skulle deltaga i inlösen 
av en av Th. Schvindt i tverska Karelen hopbragt samling av 
omkring 100 etnografiska föremål, vilkas sammanlagda pris be
stämts till 120 mark. Ett beslut i bifallande riktning hade fattats 
av alla övriga avdelningar utom den nyländska, som avböjde 
anbudet.

Vid mötet den 10 april meddelade civis K. H. Hornborg, 
att av föregående års stipendiater endast R. Salmela och T. Warén 
avgivit reseberättelser, varemot de övriga nyss begärt förlängning 
härmed till hösten. Samtidigt föreslog han, att av avdelningen 
för insamlingar under den följande sommaren skulle utdelas fyra 
stipendier om 75 mark. Till dessa förslag biföll avdelningen.

Vid mötet i maj förelåg sedermera frågan om stipendier, och 
beslöts härvid tilldela civis A. Räihä två stipendier för under
sökningar i Nilsiä och Lapinlahti, civis J. P. Hartikainen ett för 
undersökningar i Kaavi, och civis V. Dahlström ett för undersöknin
gar i Pielisjärvi. Däremot ansåg sig avdelningen, då alla stipen
dier för undersökningar inom det savokarelska området blivit 
ansökta, icke kunna tilldela Matti Kurikka något stipendium för 
hans tillärnade forskningar i Ingermanland.

Vid mötet den 13 oktober upptogs till diskussion den av 
museiintendenten Th. Schvindt väckta frågan om inköpet av en 
tomt och uppförandet av en byggnad för studentkårens bibliotek 
och etnografiska museum. På förslag av magister E. Sonck beslöt 
avdelningen som sin åsikt uttala, att den omfattade Schvindts 
förslag, men lämnade oavgjort, om åtgärder redan nu eller först 
längre fram skulle vidtagas för uppförande av en ny byggnad 
på den tomt som skulle inköpas.

Avdelningen biföll till fotografen Daniel Nyblins anhållan 
hos avdelningarne, att han finge fotografera föremål i museet på 
det villkor, att han till museet avstode 30 °/o av vinsten för för
sålda bilder.

Vid samma möte invaldes i avdelningens etnografiska kom
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mitté cives K. H. Hornborg, J .  Rahm, Kustavi Grotenfelt, K. 
Krohn, Matti Varonen och J. P. Hartikainen.

Vid mötet den 20 oktober beslöt avdelningen på förslag av 
Kustavi Grotenfelt att bifalla till tavastländska avdelningens fram
ställning, att varje avdelning skulle utse två medlemmar i en 
kommitté, som skulle få i uppdrag att sammanjämka de skilda 
avdelningarnas i olika riktningar gående ändringsförslag i förslaget 
till stadgar för etnografiska museet. Till medlemmar i denna 
kommitté valdes cives A. M. Johnsson och Kustavi Grotenfelt.

1884.
Vid mötet den 26 april godkände avdelningen för sin del 

definitivt sammanjämkningskommitténs förslag till stadgar fö& 
studentavdelningarnas etnografiska museum, och den 11 oktober 
gav den museikommittén fullmakt att söka stadfästelse å dessa 
stadgar.

I maj väcktes ånyo fråga om de etnografiska stipendierna, 
och beslöt avdelningen till ansökan anslå fyra dylika om 50 mark. 
Sedermera anmälde sig tre sökande, nämligen civis Ville Molan
der för forskningar i Mäntyharju, civis L. Itkonen för forskningar 
i Leppävirta, Maaninka, Kuopio och Karttula socknar, och civis 
K. H. Hornborg för undersökningar rörande klädedräkten i norra 
Savolaks. Avdelningen tilldelade dessa sökande stipendierna, var
vid dock civis Itkonens forskningsområde begränsades så att 
det kom att i främsta rummet omfatta Karttula socken. Vid 
samma möte tillkännagavs, att reseberättelser ännu icke avgivits 
av alla den föregående sommarens stipendiater. Med anledning 
därav, att de svenskspråkiga avdelningarnas representanter i mu
seikommittén fordrat att protokollet skulle avfattas även på svenska, 
vilket skulle åsamkat avdelningarna ökade utgifter, beslöts, att 
kommitténs protokoll framdeles liksom härintills skulle föras en
dast på finska.

Med anledning därav, att museikommittén för valet av m u
seiintendent, vilket nu åter efter förloppet av tre år borde förrättas, 
givit sitt förord åt stud. Th. Schvindt, men även den andre sö
kanden, fil. kand. A. O. Heikel, visat sig kompetent, beslöt av
delningen i betraktande av att museet redan utvidgats så mycket, 
att  det vore svårt för en person att ensam sköta det, att för sin



del tillsätta ett biträde åt intendenten med 1,000 marks lön, och 
att uppmana de övriga avdelningarna att förena sig om detta 
beslut. Vid företaget provval till intendent erhöll Heikel stor 
röstövervikt. Men då det egentliga valet vid följande möte för
rättades, föllo rösterna så, att Schvindt fick 27 och Heikel 12 
röster. I museikommittén invaldes för följande termin civis K. 
H. Hornborg till ordinarie medlem och civis Kustavi Grotenfelt 
till suppleant.

1885.

I museikommittén invaldes civis L. Ekberg i st. f. K. Krohn.
Då utsändandet av etnografiska expeditioner åter kom på 

tal i maj, meddelade Kustavi Grotenfelt att avdelningens kom
mitté fått den uppfattningen, att avdelningen hade mycket liten 
nytta av utdelandet av stipendier, i det att flere stipendiater icke 
avgivit reseberättelse eller lämnat några föremål till museet. Kom
mittén föreslog därför, att inga stipendier skulle utdelas detta år, 
och att de avdelningsmedlemmar, som fått dylika stipendier, skulle 
förpliktigas att senast i början av följande termin inlämna de 
föremål de samlat, eller, om de ej gjorde det, återbära pennin- 
garne. Avdelningen biföll till detta förslag av kommittén och 
bestämde, att de, som ej rättade sig efter detta beslut, icke skulle 
få vara delaktiga i avdelningens lånefond. För att likväl i möjli
gaste mått främja tillväxten av samlingarna beslöt avdelningen 
att på hösten inlösa föremål, insamlade i Savolaks och Karelen, 
samt att honorera etnografiska berättelser, som eventuellt komme 
att erbjudas avdelningen.

Vid mötet den 17 oktober tillkännagav Kustavi Grotenfelt 
å etnografiska kommitténs vägnar, att tre stipendiater ännu icke 
avlämnat vare sig reseberättelser eller föremål, på grund varav 
kommittén föreslog, att dessa stipendiater skulle manas att med 
det första uppfylla sin skyldighet. Till detta förslag biföll av
delningen.

Vid mötet den 28 november godkände avdelningen det i 
västfinska avdelningen gjorda förslaget om att museet skulle erb ju 
das åt staten.
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1886.
Vid mötet den 6 april upplästes den ansökan cives W. J u u 

tilainen, E. Huhtinen och I. Krohn inlämnat om resemedel för 
av dem planerade etnografiska forskningar i Savolaks. Med an
ledning härav framförde civis Kustavi Grotenfelt den uppfattning 
avdelningens kommitté hade, att det ej vore skäl att utdela några 
bestämda stipendier, enär man föregående år kommit till den erfa
renheten, att de ej medförde nämnvärd nytta. Kommittén ansåg 
det icke heller vara skäl att giva resemedel särskilt för insamling 
av föremål, såsom förut varit bruk, utan snarare för upprättandet 
av etnografiska berättelser. De, som under sommaren önskade 
begiva sig på forskningsresor, skulle uppmanas att inlämna sina 
ansökningar till kurator och där framlägga huvudsyftet med sina 
resor samt huru mycket penningar de ansågo sig behöva härför. 
Civis V. Johnsson ville till protokollet få antecknat, att stipendia
terna borde uppmanas att göra också sådana anteckningar om 
Savolaks och Karelen, som med tiden kunde tjäna som grund 
vid uppgörandet av en resehandbok för turister. 1 avdelningens 
kommitté invaldes i stället för bortresta medlemmar cives Onni 
Hannikainen och Lauri Ekberg.

Sökande till stipendier anmälde sig ej flere än de ovan 
nämnda tre. Av dessa ämnade W. Juutilainen och E. Huhtinen 
insamla sagor och folkpoesi i Puumala, Kristina, S. Michels, Kan
gasniemi, Pieksämäki och Leppävirta socknar, samt I. Krohn 
folksånger och melodier i södra Savolaks. Avdelningen godkände 
dessa ansökningar och tilldelade envar av sökandena ett stipen
dium om 60 mark.

1887.
Vid mötet den 2 april föredrogs museikommitténs förslag, 

att studentavdelningarnas museum skulle erbjudas åt staten. Av
delningen, som redan flere gånger bifallit till ett dylikt förslag, 
beslöt även nu godkänna det och gav museikommittén fullmakt 
att göra erbjudandet.

1888.
Vid mötet den 13 mars utsågs i stället för doktor Kustavi 

Grotenfelt, som avgick från museikommittén, stud. G. J. Winter 
till avdelningens representant i densamma.



I april utdelades två resestipendier om 100 mark, det ena åt 
civis R. Roine för undersökningar av folkets språk och seder i 
norra Karelen, det andra åt civis Erkki Reijonen för insamlande 
av etnografiska föremål i Gräns-Karelen, bl. a. Repola på ryska 
sidan.

Vid mötet den 6 oktober uppläste Erkki Reijonen en berät
telse om nyssnämnda resa.

1889.
Vid mötet den 16 november utsågs till ordinarie medlem i 

museikommittén fortsättningvis fil. kand. G. J. Winter och till 
hans suppleant stud. Tauno Hannikainen.

1891.
Vid mötet den 14 mars meddelade med. kand. Winter, att 

Turistföreningen i Finland till avdelningen lämnat ersättning (12 
mark) för de föremål, som försvunnit från dess samlingar un 
der världsutställningen i Paris.

Vid det val av intendent för museet som förrättades vid mö
tet den 4 april, gav avdelningen enhälligt sin röst åt ende sö
kanden, magister Th. Schvindt.

1892.
Vid mötet den 30 april utsågs i stället för avgående m ed

lemmen i museikommittén, med. kand. G. J. Winter, till avdel
ningens representant civis Tauno Hannikainen.

1893.
Vid mötet den 11 december beslöt avdelningen giva sitt b i

fall till museikommitténs förslag, att den behållning om 1,793 
mark 52 p. som fanns i museets kassa, skulle överlämnas åt Ar
keologiska Kommissionen i och för utgivandet av ett tillägg till 
museets katalog samt en historik över museet.
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Tavastländska avdelningens pörte i studentavdelningarnas 
etnografiska museum.

Tavastländska avdelningens verksamhet.

1876.
Vid mötet den 14 februari upplästes viborgska avdelningens 

uppmaning till de övriga avdelningarne, att envar av dem i sin 
hembygd skulle insamla etnografiska föremål, vilka skulle utställas 
å allmänna finska utställningen i Helsingfors, samt utse en m ed
lem i en gemensam kommitté för avdelningarnas utställning.

Avdelningen ansåg det nämnda förslaget vara synnerligen 
lämpligt och önskvärt, men då tiden redan var så långt fram
skriden, att det ej mera var möjligt att hopbringa de ifrågava
rande föremålen utan stora kostnader och medel ej funnos, för
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band sig avdelningen icke till större kostnader, men valde dock 
till medlem i kommittén civis K. Kåhlman (sedan Raitio).

Den 1 mars beslöt avdelningen att i Uusi Suometar, Häm ä
läinen, Keski-Suomi och Tampereen Sanomat rikta ett upprop  
till allmänheten i Tavastland att till främjande av denna u ts tä ll
ning skänka etnografiska föremål, såsom vardags- och helgdags- 
dräkter, arbetsredskap m.m., samt pengar.

Samtidigt anhölls hos redaktionerna för de nämnda tidningarna,, 
att de skulle mottaga föräringar. Därjämte tillkännagavs,att avsikten 
vore att, om tillräckligt penningemedel kunde hopbringas, för ut
ställningen låta utföra en eller flere människofigurer i naturlig storlek.

För sakens bedrivande tillsattes en kommitté, i vilken föru
tom civis Kåhlman till medlemmar utsågos cives A. V. Hoffrén* 
S. Lagus, K. Jaakkola och O. J. Bökman; och erhöllo kommitténs 
medlemmar i uppdrag bl. a. att uppmana sina bekanta att samla 
föremål och penningemedel.

Den 13 mars uppläste civis K. Kåhlman inför avdelningen 
en artikel, som den för åstadkommandet av en etnografisk u t
ställning valda kommittén skrivit för publicering i tidningarna. 
Avdelningen biföll till dess offentliggörande.

Den 20 mars meddelade civis O. Bökman, att kommittén 
föreslagit, att varje avdelningsmedlem skulle skriftligen uppmana 
för saken intresserade personer att efter bästa förmåga verka för 
företaget i landsorten. För ändamålet framlades en lista, där de 
som åtogo sig detta fingo anteckna sitt namn och orten, till vil
ken de ärnade skriva.

Den 24 april tillkännagavs, att avdelningens etnografiska 
kommitté fått till stånd hållandet av en soaré följande söndag i 
Tavastehus, och uttalades förhoppningen att avdelningens m ed
lemmar så talrikt som möjligt skulle deltaga.

Vid samma möte hemställde civis K. Kåhlman, att avdelnin
gen skulle, i likhet med vad övriga avdelningar gjort, utsända en 
expedition till Tavastland för att insamla lämpliga föremål för 
utställningen. Civis O. Bökman föreslog tre expeditioner, en till 
Tammerfors-trakten, en annan till trakten söder om Tavastehus 
och en tredje till trakten österom denna stad. Medel hade redan 
hopbragts till så stort belopp, att man kunde skrida till verket* 
och man hoppades få än mera.
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Då diskussionen fortsattes vid följande extraordinarie möte 
den 28 april, framförde civis K. Kåhlman etnografiska kommitténs 
förslag, att endast en expedition skulle utsändas till Tavastland. 
Därjämte uppläste han det reseprogram som kommittén uppgjort, 
nämligen att expeditionen skulle färdas från Riihimäki till T u 
renki, så till Lampis, så till Evois och följande orter: Padasjoki, 
Luopiois, Kuhmois, Sahalahti, Kangasala och Tammerfors samt, 
om medlen hunne till, besöka Birkala och på vägen dit Lem
päälä och Kalvola.

H. Zidbäck erinrade om att det var av vikt att besöka Päl
käne, där det enligt hans uppgift ännu fanns egendomliga, gam 
maldags dräkter; dessutom ansåg avdelningen att Itis socken med 
fördel kunde besökas. Kommittén meddelade, att fotografen Snell
man lovat följa med expeditionen under fyra dagar.

Avdelningen beslöt utsända en tremanna expedition till de 
föreslagna trakterna. Till deltagare i densamma utsågos cives 
K. Kåhlman och O. Bökman samt senare F. H. B. Lagus. Expe
ditionen, vilken fick rätt att, då skäl härtill syntes föreligga, a v 
vika från programmet, var sedan verksam i Hauho, Lampis, Luo
piois, Padasjoki, Eräjärvi, Kuhmalahti, Sahalahti och Kangasala. 
Kostnaderna för resan stego, oberäknat fotografens utgifter, till 
285 mark 95 p.

Vid de följande mötena den 2 och 8 maj meddelades, att 
den i Tavastehus föranstaltade soarén inbragt en nettovinst av 
224 mark 24 p. Dessutom hade på listor tecknats i Tammerfors 
81 mark, i Helsingfors 167 mark och i Tavastehus 340 mark. 
Från Jyväskylä hade genom magister Gummerus influtit 661 mark.

Avdelningens kommitté erhöll i uppdrag att bedja magister 
Gum m erus i Keski-Suomi å avdelningens vägnar tacka Jyväs- 
kyläborna för de skänkta medlen, varförutom ett tacksägelsetele
gram  skulle avlåtas till damerna i Jyväskylä.

Vid sistnämnda möte invaldes i den etnografiska kommittén, 
i stället för deltagarne i expeditionen, cives J. A. Zidbäck och A. 
A. Granfelt, och beslöts att till medlem inkalla magister K. Suo
malainen, som avgått från avdelningen.

Den 18 maj tillkännagav civis O. Bökman, att fröken Lilly 
v. Heideman i Asikkala varit verksam för insamlandet av etno
grafiska föremål och till avdelningen insänt flere folkdräkter, var
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jämte han föreslog, att avdelningen härför skulle tacka fröken 
v. Heideman. Avdelningen beslöt, att kommittén å dess vägnar 
skriftligen skulle betyga dess tacksamhet.

Vid samma möte meddelades avdelningen, att en fru i Jy 
väskylä, vilken önskade förbliva onämnd, hade anhållit om att 
få sända till utställningen en miniatyrbild av en tavastländsk 
boningsstuga. Avdelningen mottog erbjudandet med nöje och 
beslöt att efter utställningens avslutande i tidningarne tacka den 
okända givarinnan.

Ytterligare tillkännagavs vid samma möte, att för etnografiska 
museet insamlats 216 mark i Tammerfors och 34 mark i Vesilaks.

Den 10 juni invaldes civis U. v. Schrowe i kommittén i 
stället för Granfelt och Lagus, vilka tillkännagivit att de snart 
skulle resa bort från staden.

Den 2 oktober redogjorde civis K. Raitio (f. d. Kåhlman) i 
några huvuddrag för den verksamhet som utövats av den för de 
etnografiska ärendena tillsatta kommittén. Inkomsterna hade i 
allt belöpt sig till 1,826 mark 50 p ,  utgifterna till 1,916 mark 
15 p. Expeditionens resa i Tavastland hade kostat 265 mark 
10 p., och de därunder inköpta föremålen 185 mark 45 p. På 
utställningen representerades avdelningens hembygd av ett av 
kulisser uppfört tavastländskt rökpörte med halmtäckt golv, pärt- 
flätning och himmel. Pärtflätningen och annat till inredningen 
hörande hade förfärdigats av en man från Janakkala. Vid ändan 
av bordet hade en gubbe läsande bibeln fått plats; figuren var 
utförd av skulptören Stenberg med en i Helsingfors fattiggård 
anträffad gammal gubbe från Lampis som modell. Anskaffandet 
av interiören hade varit anförtrott åt civis Kåhlman. Pörtet med 
alla tillbehör kostade 315 mark 15 p. och bilden av gubben 458 
mark 40 p.

Den 9 oktober utsågs magister A. Granfelt till medlem i 
avdelningarnas gemensamma etnografiska kommitté. 1 avdelnin
gens särskilda kommitté invaldes de förra fyra medlemmarna 
cives Granfelt, Schrowe, S. Lagus och K. Jaakkola.

Då sedan slutredogörelsen för 1876 års inkomster och ut
gifter var färdig, framgick, att från Jyväskylä och närliggande orter 
influtit 661 mark, från Tavastehus 371 mark 40 p., från Tammer
fors 345 mark, från Helsingfors 191 mark, från Pälkäne 50 mark
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och från Vesilaks 34 mark, samt genom en soaré i Tavastehus 
63 mark 54 p. Utgifterna åter utgjordes av kostnaderna för en 
ungefär 2 veckor lång insamlingsfärd på våren 510 mark 95 p. 
(därav fotografering 225 mark), för uppförandet av den tavastländ- 
ska stugan jämte inredning 315 mark 15 p., för bilden av gubben 
i stugan 458 mark 40 p., för inköp av föremål 229 mark 85 p.,. 
vartill kommo åtskilliga utgifter för utställningen och därefter.

1877.

I likhet med övriga avdelningar behandlade den tavastländska 
under vårterminen 1877 österbottniska avdelningens förslag, a t t  
en särskild kommitté skulle tillsättas för att dryfta frågan om det 
etnografiska museet i hela dess vidd; och avböjdes detta. Mu- 
seikommitténs förslag om att statsunderstöd för museet skulle 
begäras godkändes.

Den 15 oktober framställdes förslaget, att föremål från m u
seet skulle sändas till den påföljande år anordnade världsutställ
ningen i Paris, och bifölls härtill. Vid samma möte beslöt av
delningen på förslag av A. Granfelt att upptaga ett lån om 1,000 
mark för upprätthållandet och ökandet av den tavastländska av
delningen i studenternas museum.

1878.
Med anledning av en penninginsamling, som föranstaltats i 

Tammerfors och Tavastehus till förmån för de etnografiska sam 
lingarna, beslöt avdelningen den 28 januari 1878 uttala sin tacksam
het för de avdelningsmedlemmar, som verkställt nämnda insamling.

Dessa medlemmar av avdelningen voro Gust. Rudolf Idman, 
Oskar Forsström, And. Johan Runstén och Ernst Filemon Grön
lund i Tammerfors; Hj. Schulman, Kaarlo Hj. Gylling och Karl 
Alexander Novoschiloff i Tavastehus. Avdelningen beslöt därjämte 
att publicera insamlingslistorna i tidningarna i Tammerfors och 
Tavastehus.

Vid följande möte den 4 februari överlämnades åt avdelnin
gen de för de etnografiska samlingarna insamlade beloppen: från 
Tammerfors 357 mark 50 p., från Tavastehus 113 mark, och från 
Saarijärvi 35 mark, sistnämnda summa insamlad av civis A. Lilius.

På uppm aning av sin representant i studenternas gemen
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sam m a etnografiska kommitté, K. Raitio beslöt avdelningen till
sätta en kommitté om fem medlemmar med uppdrag att taga 
vård om avdelningens etnografiska samling; och befullmäktigades 
den att bland sina medlemmar utse en representant i den nämnda 
gemensamma kommittén. Avdelningen invalde i denna kommitté 
cives K. Lindroos, K. K. Jaakkola, A. J. Runstén, O. Hj Peso- 
nius och O. A. Forsström. Dessa utsågo sig emellan K. Jaak 
kola till medlem i museets gemensamma kommitté.

Den varje kvartal regelbundet uppstående balansen i m u
seets allmänna kassa, belöpande sig för avdelningen till 26 mark 
67 p.( betäcktes i slutet av år 1878 medels penninginsamling 
bland avdelningsmedlemmarna.

1879.
Den 17 mars togs till tals hållandet av soaréer i Tavastehus 

och Tammerfors under påsken till förmån för avdelningens etno
grafiska samlingar. Att överlägga om detta ärende och uppgöra 
ett närmare förslag utsågos cives N. Idman, K. Salenius och N. 
Gejtel. I september månads räkenskaper uppgivas tavastländin- 
garnas soaréer ha inbringat 47 mark 40 p.

Den 21 april beslöts på framställning av museikommittén, 
att tavastländska avdelningens samlingar skulle försäkras för 
2,000 mark.

Enligt den berättelse och redovisning, som avdelningens 
representant i museikommittén, civis K. Jaakkola den 22 septem 
ber avgav, funnos i museets tavastländska samlingar 150 nummer.

Nyssnämnda dag utsågs i stället för K. Jaakkola, som a v 
gick, till avdelningens ledamot i museikommittén stud. B. Lagus.

Den 6 oktober diskuterades museikommitténs skriftliga för
slag, att för museet omedelbart skulle tillsättas en intendent, vars 
första åliggande bleve att upprätta en gemensam katalog, var
jämte han hade att ordna och vårda samtliga avdelningars sam 
lingar. 1 ärendet uppstod i avdelningen en långvarig och livlig 
debatt, efter vars avslutande avdelningen för sin del biföll till 
att taga del i de kostnader, som upprättandet av den i skrivelsen 
föreslagna katalogen skulle medföra, men lämnade frågan om en 
ordinarie intendentsbefattning öppen tills ett mera detaljerat för
s lag  inkommit från museikommittén.
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Enligt protokollet för samma dag hemställde civis K. D. 
Dahlström hos avdelningen, att de medel som inbesparats genom 
att litterära pris, som avdelningen anslagit, icke blivit utdelade, 
skulle framdeles användas till ökandet av etnografiska museets 
tavastländska avdelning. Vid följande möte upptog Dahlström 
frågan om, huru denna tillökning lämpligast kunde ske, om man 
skulle utsända expeditioner för att för museet insamla föremål av 
värde, vilka med tiden allt mer gingo förlorade, eller om man 
skulle giva detta i uppdrag åt på landsbygden bosatta om buds
män. De närvarande medlemmarna av avdelningen ansågo, att 
några expeditioner ej ännu borde tillsättas, åtminstone icke före 
julen, då det blev lättare. Därförinnan borde överläggas om, 
vilka trakter som i främsta rummet förtjänade att undersökas. 
O ch fann man i detta hänseende norra Tavastland, trakterna mel
lan Jyväskylä och Österbotten samt kring Kuorehvesi och Län
gelmäki vara viktigast. Civis Schrowe erinrade om, att bruket och 
beredningen av lin samt de härvid använda redskapen, vilka voro 
egendomliga isynnerhet för Tavastland, borde åskådliggöras på 
museet. Om allt detta beslöt man att närmare överlägga fram
deles.

Den 20 oktober antecknade sig 11 medlemmar av avdelningen 
som amanuenser för att tillhandagå allmänheten i museet.

Den 27 oktober framhöll civis Schrowe, att vid den soaré, 
som museikommittén i den närmaste framtiden komme att för
anstalta för museet, borde utföras bl. a. den i Tavastland bland 
bönderna brukliga purpuridansen i nationalkostymer. Avdelnin
gen  ansåg detta önskvärt; men det blev dock ingenting därav.

Den 3 november föreslogs tillsättandet av en kommitté, som 
skulle vidtaga verksammare åtgärder till ökningen av museets 
tavastländska avdelning. 1 den föreslagna kommittén invalde av
delningen cives O. A. Forsström, N. Gejtel, B. L. Groundstroem,
E. W. Hällforss och O. K. Nyström.

• Den 17 november föredrogs en skrivelse från denna kom
mitté med förslag om, att en expedition under sommaren skulle 
utsändas till Tavastland för insamlandet av etnografiska föremål. 
De medlemmar av avdelningen, vilka reste till sin hembygd un
der julen, skulle anmodas att såväl gemensamt som var för sig 
förvärva föremål för museet, och skulle dessa inlösas med härför
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anslagna medel. Kommittén ansåg även den tavastländska stu
gan i sitt dåvarande skick giva en bristfällig och alltför obetyd
lig bild av en tavastländsk bostad, och föreslog därför, att stu
gan under den följande sommaren skulle göras större och inre
das bättre. 1 stugan saknades nämligen alldeles ugn, taksparrar, 
brödspett och åtskilliga andra för rummets inredning oundgäng
liga föremål. Också andra föremål, som saknades i den tavast
ländska avdelningen och delvis i hela museet, borde enligt kom
mittén förvärvas. Det uppgjorda programmet omfattade:

Jordbruksredskap och fordon:1) plogar, harvar, slädar, kälkar, 
kärror, spadar, gräftor, potatisgräftor, dikesyxor, ploggräftor,. 
dynggrepar, skäror, liar, räfsor, tjugor, lövskäror samt seldon.

Rieredskap: slagor, vannor, såll, hackelsejärn m. m.
Snickare- och timmermansverktyg: bilor, yxor, skavjärn, 

borrar, mäjslar, navare, sågar m. m.
Ladugårdsredskap: alla slags mjölkkärlj kärl för kärning 

och ostberedning.
Fiskeredskap: nät, ryssjor, mjärdor, botten- eller sänkhåvar,. 

fiskkrokar, isynnerhet s. k. lakkrokar av ben och trä, modeller av 
båtar samt åror, styrblad m. m.

Rep av alla slags ämnen, såsom vidje-, näver-, bast-, hamp- 
och hårrep.

Jaktredskap: räv- och fågelsaxar, björnspjut och bågar, giller 
och snaror, modeller av fällor o. a. fångstredskap.

Skidor: det anmärktes, att dylika alls icke funnos i museet..
Av de i Tavastland allmänna linberedningsverktygen borde för 

museet anskaffas modeller av bråkor, skäktor, linborstar m. fl. 
föremål. — Bland husgeråd och arbetsredskap, vilka ej alla k u n 
nat uppräknas, ville kommittén nämna brödspett, yxställ, kistor, 
gångstolar för barn, isbillar, månggreniga julljus och på det 
litterära området arkvisor.

Dessutom förtjänade insamlingen av dräkter uppmärksamhet, 
så att dessa måtte fås fullständigare. Av i Tavastland van
liga klädespersedlar saknade museet t. ex. tallukkor och mekkor 
(sockor och skjortliknande rockar.)
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historik, s id . 112.
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Kommittén föreslog även, att sådana föremål skulle avteck
nas, som ej i sin helhet kunde tagas till museet, och att nam 
nen på dem och deras olika delar skulle upptecknas.

Ehuru avdelningens medel icke voro tillräckliga för förvärvet 
av allt detta, hoppades kommittén likväl, att avdelningen skulle 
följa viborgarnes berömvärda exempel och i mån av tillgångar 
göra penningeuppoffringar för främjandet av detta för student
kåren så hedrande företag, och var övertygad om, att de så an 
vända medlen icke skulle hava utgivits förgäves, utan skulle 
medföra heder åt vårt folk och isynnerhet åt dess bildade ung
dom.

Förslaget omfattades enhälligt. Avdelningen anslog ur sina 
medel 400 mark för ökningen av etnografiska museets tavast
ländska avdelning samt uppdrog åt etnografiska kommittén att 
fastställa närmare bestämmelser om användningen av detta belopp.

Vid mötet den 8 december erinrades om, att vid insamlingen 
av föremål även deras namn borde upptagas, liksom ock be
nämningarna på sådant, som ej kunde medföras till museet.

1880.
Den 2 februari tillkännagav kurator för avdelningen, att 

eleverna på högsta klassen i normalskolan i Tavastehus föran
staltat ett sällskapsspektakel till förmån för etnografiska museets 
tavastländska avdelning och sålunda hopbragt 225 mark, vilket 
belopp tillsänts avdelningen. Avdelningen uttalade sin tillfreds
ställelse häröver och anmodade kurator att å avdelningens väg
nar tacka givarne.

Vid samma möte föreslog civis N. Gejtel, att avdelningen 
liksom under senaste termin skulle tillställa en soaré till förmån 
för etnografiska museets tavastländska avdelning. Avdelningen 
ansåg saken önskvärd och tillsatte för dess förverkligande en 
kommitté, i vilken invaldes cives N. Gejtel, L. Nyman och R. 
Lindberg. Civis Hj. Gylling åtog sig att hålla föredrag på soarén.

Den 31 mars meddelades, att man stod i beråd att föran
stalta en allmän studentsoaré till förmån för museet, och upp
manades de avdelningsmedlemmar, som kunde purpuridansen, 
att infinna sig vid tillfället. Samtidigt åtspordes, om avdelningen 
tilläte, att densamma tillhöriga dräkter i museet finge utlånas här
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för, vartill avdelningen gav sitt bifall, med det tillägg, att då 
dessa dräkter en annan gång begärdes till låns, avdelningens till
stånd borde inhämtas.

Den 5 april tillkännagavs, att till förmån för avdelningens 
etnografiska samlingar influtit från Joutsa och Gustav Adolfs 
socknar 144 mark, och den 12 i samma månad från olika håll 
på landsorten inalles 396 mark 40 p.

Den 19 april uppläste civis B. Lagus det skriftliga förslag, 
som avdelningens enskilda etnografiska kommitté uppgjort för 
användningen av de medel, vilka influtit genom insamlingarna 
till förmån för museets tavastländska avdelning. Skrivelsen hade 
med uteslutande av inledningen följande lydelse i översättning:

„Till avdelningens disposition står nu ett kontant belopp 
av 1,200 mark. Men härutöver emotses att åtminstone 300 mark 
ytterligare skola inflyta med insamlingslistor, så att de till buds 
stående medlen skulle stiga till 1,500 mark. Härav föreslår kom 
mittén att 400 mark skulle reserveras för beställning av en andra 
mannekin.

För utvidgandet av den tavastländska stugan och dess sät
tande i ett värdigare skick användas ett hundra mark.

Till grundfond för en kassa, varur tillfälliga utgifter skulle 
bestridas, såsom flyttningskostnader om våren, eventuellt erfor
derliga reparationer m. m., anslås 300 mark, vilka deponeras t. 
ex. i Helsingfors stads sparbank.

De återstående medlen delas i stipendier för resor i Tavast- 
land under den kommande sommaren. Dessa stipendier kunde 
envar avdelningsmedlem ansöka hos kurator under förloppet av 
en vecka efter nästa möte, eller före den 26 i denna månad, och 
borde varje sökande giva avdelningen borgen för, att han rätt 
använder honom anförtrodda medel och lämnar noggrann redo
visning för dem till avdelningen.

Stipendier föreslår kommittén till utdelning till ett antal av 
minst två eller låt vara tre, om medlen räcka till, och deras stor
lek till 250 eller högst 300 mark. Om särskilda omständigheter 
skulle göra det möjligt för enskilda att med mindre kostnader 
företaga insamlingar, kunde man även utgiva flere mindre stipen
dier. För klargörande härav anser kommittén det vara av nöden,
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att varje sökande av stipendium bilägger sin ansökan en kalkyl 
över huru stor penningesumma han anser sig behöva under en 
bestämd tid samt därjämte angiver den trakt, där han hälst vore 
villig att göra insamlingar.

Rörande i tid inkomna ansökningar erbjuder sig kommittén 
att avgiva tillstyrkande utlåtande om dem, som den anser lämpli
gast.

Helsingfors den 16 april 1880.
Tavastländska avdelningens etnografiska kommitté.“

Efter att hava överlagt i frågan godkände avdelningen i 
huvudsak alla av kommittén gjorda förslag, men uppsköt tills 
vidare, till dess det blivit känt huru många sökande som anmälde 
sig och huru mycket pengar utöver det redan mottagna ännu 
komme att inflyta från landsorten, avgörandet om, huru många 
och huru stora stipendierna skulle bliva.

Den 26 april upplästes 7 ansökningar, vilka av avdelnings- 
medlemmarne K. Jaakkola, Hj. Gylling, H. I. Gyllenbögel, N. 
Gejtel, O. Nyström, A. L. Nyman och A. Lilius ingivits inom 
föreskriven ansökningstid för erhållande av de stipendier avdel
ningen anslagit för etnografiska insamlingar. Avdelningen begärde 
utlåtande om dem av sin etnografiska kommitté.

Vid samma möte godkändes det av museikommittén förordade 
förslaget att museet skulle utställa föremål å allmänna utställ
ningen i Moskva, som sedan uppsköts till år 1882.

Vid samma möte beslöts ytterligare att för museets tavast
ländska avdelning av inhemsk artist beställa en ny mannekin, 
föreställande en ung kvinna.

Den 10 maj upplästes avdelningens etnografiska kommittés 
utlåtande om ansökningarna om etnografiska stipendier. Kom
mittén föreslog, att Hj. Gylling skulle tilldelas 100 mark, som 
han begärt för att göra insamlingar långs den blivande Vasabanan 
och i dess närmaste omgivningar; O. Nyström 100 mark för in
samlingar i trakterna långs östra stränderna av Näsijärvivattnen, 
såsom Teisko och Ruovesi, delvis Kuru, Orihvesi och Virdois; A. 
Lilius, N. Gejtel och A. L. Nyman envar 100 mark med anvisning 
att sig  emellan uppdela Laukas och Jyväskylä härad eller det 
område, som omfattade Laukas, Jyväskylä, Petäjävesi, Keuru, 
Uurais, Saarijärvi, Pylkönmäki, Karstula, Pihtipudas, Viitasaari
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och Sumiais kapell; H. I. Gyllenbögel begärda 75 mark för in
samlingar öster om Päijänne främst i Gustav Adolfs, Joutsa och 
Leivonmäki; K. Jaakkola begärda 150 mark för forsknings- och 
insamlingsfärder förnämligast i Eräjärvi, Längelmäki, Jämsä och 
Korpilaks samt för att senare åtfölja stud. A. O. Heikel på dennes 
forskningsresor i nordligaste delarna av Tavastland så långt till- 
gångarne medgåve.

Avdelningen godkände utlåtandet jämte förslag till alla 
delar.

Den 20 september meddelade civis B. Lagus, att doktor A. 
Hazelius föreslagit byte mellan sitt museum och avdelningarnas 
och i detta syfte sänt 35 olika föremål ur sina samlingar, och 
framhöll nyttan av, att avdelningarna hade en samling, represen
terande grannländerna, och att en finsk avdelning fanns också i 
utländska museer. Frågan diskuterades under detta och följande 
möten, då förslaget godkändes.

Den 11 oktober upplästes den berättelse avdelningens etno
grafiska stipendiat Akseli Lilius (sedan Listo) avgivit om sin in- 
samlingsfärd jämte förteckning över hopbragta föremål samt 
kostnaderna för insamlingen. Avdelningen begärde av vederbö
rande kommitté utlåtande över dessa samlingar och beslöt att 
det belopp Lilius betalt över anslaget skulle åt honom erläggas. 
Vid följande möte yttrade civis B. Lagus å nämnda kommittés 
vägnar, att den i samråd med museets intendent ansett Akseli

Lilius genom sina etnografiska forsknin
gar och insamlingar hava gjort sig i syn
nerligen hög grad förtjänt om avdelnin
gens tacksamhet, och föreslog han, att 
sedan Lilius i enskilt brev till honom 
förklarat sig hågad att fortsätta sina e tno
grafiska insamlingar, om något belopp 
av avdelningens medel för detta ändamål 
kunde erhållas, åt honom ännu måtte 
sändas pengar utöver den vid föregående 
möte anslagna summan. Avdelningen 
beslöt, att åt Lilius skulle sändas 100 

AkSeli Lilius mark och en tacksägelse å avdelningens
(Listo). vägnar.
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Den 18 oktober lämnade även civis N. Gejtel en muntlig redo
görelse för sina etnografiska färder, omnämnde de orter han be
sökt och framhöll, att Multia kapell enligt hans åsikt var ett 
synnerligen tacksamt område för etnografiska undersökningar, 
samt lovade att en annan gång avgiva en noggrannare skriftlig 
berättelse om sina resor. — Den 1 november uppläste B. Lagus 
den redovisning, som N. Gejtel lämnat över de till insamlingen 
anslagna medlen, och enligt vilken han för museets tavastländska 
avdelning förvärvat 126 föremål för en kostnad, som med 24 
mark 15 p. översteg de 120 mark han för ändamålet erhållit. 
Lagus yttrade att Gejtel på sin insamlingsfärd uppoffrat par m å
nader och fått ihop också mycket gamla föremål. Lagus hade 
även ur avdelningens etnografiska kassa erlagt Gejtels tilläggs- 
utgifter 24 mark 15 p. och föreslog att avdelningen skulle uttala 
sin erkänsla för honom. Avdelningen biföll till utbetalningen 
samt sistnämnda förslag.

Vid samma möte uppläste civis L. Nyman en berättelse om 
sina forskningsfärder i Laukas härad och inlämnade densamma 
till avdelningens tidskrift Hälläpyörä. Vid föregående möte hade 
han till museets tavastländska avdelning lämnat de 5 olika före
mål han på sin resa förvärvat.

Vid samma möte invaldes i stället för dem, som ej under inne
varande termin vistades i Helsingfors, i avdelningens enskilda 
etnografiska kommitté cives S. Saarinen, E. Polön och P. Toikka.

Den 25 oktober och 1 november diskuterades det från savo
karelska avdelningen ankomna förslaget, att museets sällsyntare 
föremål skulle fotograferas och ett planschverk över dem utgivas. 
Med erkännande av att den föreslagna åtgärden vore ett gott för
siktighetsmått mot eldsvåda eller annan förstörelse, beslöt avdel
ningen dock avböja förslaget, enär dess förverkligande antagligen 
komme att ställa sig mycket dyrt och pengarna behövdes för in
samling och katalogisering av föremål.

Den 1 november beslöts att höja brandförsäkringen för mu
seets tavastländska avdelning till 6,000 mark, emedan antalet 
föremål nu stigit till tredubbelt mot förr.

Den 30 november framlade civis B. Lagus en eskiss till ny 
tavastländsk stuga för museet. Då detta förslag icke till alla 
delar tillfredsställde avdelningens medlemmar, uppdrogs åt av
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delningens etnografiska kommitté att låta uppföra en ny stuga 
för museet i stället för den gamla, av vilken fotografier borde 
tagas.

1881.
Den 24 januari meddelades, att Akseli Lilius och Hugo Gyl- 

lenbögel ökat museets tavastländska avdelning med nya föremål, 
i det den förre hämtat en värdefull kollektion från Saarijärvi och 
Karstula trakterna, den senare huvudsakligen från Gustav Adolfs 
och Joutsa. För båda uttalades erkännande för deras verksam
het. Den förres utgifter hade varit 114 mark 10 p., den senares 
94 mark 90 p.

I februari föreslog Akseli Lilius, att avdelningen skulle medgiva 
användandet för etnografiska ändamål av de medel, som årligen 
överfördes från kurators kassa till prisfonden. Avdelningen be
gärde utlåtande om förslaget av lånefondens direktion, och av
gavs detsamma skriftligt till avdelningen den 28 februari. Direk
tionen redogjorde först för lånefondens uppkomst, tillväxt och 
dåvarande tillstånd, härvid framhållande, att den kunde fylla sin 
uppgift även med förminskade tillgångar. Om de etnografiska 
insamlingarna avgav den följande yttrande: „Dessa föremål, som 
giva en bild av vårt folks fredliga, från äldsta ända till nuvarande 
tid utvecklade, inre, egendomliga liv, böra Tavastlands studenter 
just nu, då de ännu här och där stå att erhållas, rädda från u n 
dergång, glömska och hotande vidriga öden, ty de skola i fram
tiden vara den rika skattkammare, ur vilken våra vetenskapsmän 
kunna ösa i rikligt mått och där främlingen kan se och beundra 
Finnens enkla men snygga boning för någon generation tillbaka.

Denna verksamhet för hopbringandet av etnografiska föremål 
ha vi ansett så viktig och oundgänglig, att enligt vår mening 
avdelningen borde isynnerhet i detta nu i mån av tillgångar på 
bästa sätt understöda den, och med hänsyn härtill förena vi oss 
om herr Lilius förslag.“ Likväl var direktionen av den åsikt, att 
från ekonomiekassan årligen jämt 200 mark framdeles skulle 
överföras till den etnografiska fonden. — Utlåtandet hade under
tecknats av: A. Leonard Nyman, K. J. A. K. Salenius, Otto Meur- 
man och Santeri Saarinen.

Med anledning härav uppstod en lång och livlig debatt, efter 
vars avslutande avdelningen godkände ovan nämnda förslag.



ÅR 1881. 121

Den 28 mars och 4 april förelåg till behandling museikommit- 
téns förslag till stadgar för studentavdelningarnas etnografiska 
museum, och utsåg avdelningen vid det senare mötet för sin del 
cives Akseli Lilius och Kaarlo Jaakkola till medlemmar i den 
kommitté, som hade att granska förslaget.

Den 27 april upplästes en skrivelse av avdelningens stipen
diat, Kaarlo Jaakkola, som först omnämner att han sommaren 
1880 företagit en etnografisk resa, men ej ännu hunnit avfatta en 
berättelse sådan h-an önskat. „Min avsikt har nämligen varit att 
uppgöra en etnografisk berättelse över på resan förvärvade u n 
dersökta föremål med beaktande av olika benämningar och for
mer, och oberäknat folkseder och iakttagelser om dem i det dag
liga livet söka förklara vårt folks förhållanden till någon hjälp 
för den etnografiska forskningen.“ Om resan denna gång endast 
det huvudsakligaste: „Med kand. A. O. Heikel begynte vi i slu
tet av juli 1880 etnografiska undersökningar först i Birkala, däri
från jag för jämförelse av föremålen på egen hand gjorde korta 
utflykter till Tavastkyro och delvis även Ikalis, men sedan kand. 
Heikel med Finska Litteratursällskapets stipendium begivit sig 
till Karelen, färdades undertecknad i av avdelningen bestämda 
trakter, nämligen Eräjärvi, Längelmäki öster om Längelmävesi, 
ändan av Pitkävesi sjö och trakterna norr om Längelmävesi, 
Jämsä, långs Jämsäjoki börjande från Kalmavirta norra delen av 
kyrkbyn och Jämsänniemi, Korpilaks, trakterna av Kärkis och 
kyrkan, Moksinmaa och Petäjävesi gränstrakter. I dessa näjder 
inköpte jag föremål, äldre och nyare, härvid för ett vart uppteck
nande dess ursprung, ålder och bruk, och förde dem till tavast
ländska avdelningens samling. De äro mindre klädespersedlar än 
fastmer arbetsredskap o. a.

Jag  gjorde mig underrättad om huru föremålen förfärdigas och 
begagnas, både de jag fick med mig och de, som jag  ej fick, av 
växlande former görande klart för mig, huru de tidigare formerna 
småningom utvecklade sig till andra. Ävenså gjorde underteck
nad anteckningar om de dagliga göromålen, så t. ex. huru man 
gör på olika orter, huru och vad för slags kärl man behöver, för 
att av det i jorden sådda kornet få bröd, dricka m. in., om tvål- 
kokning, om tapetvävning m. m., därjämte undersökande språ
kets egendomligheter i olika trakter, vilken sak, utom annat, för
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benämnande och förklarande av föremål och arbeten i dylik verk
samhet är oundgängligen nödvändig. Dylika undersökningar och 
inköp skulle man ännu kunna göra i Längelmäki och Korpilaks, 
ty i dessa socknar finnes material mycket mer än undertecknad 
hann undersöka på sin resa. Synnerligen önskligt vore, att då 
avdelningen framdeles utdelar etnografiska stipendier, den b e 
stämde ett stipendium för två personer, av vilka den ene skulle 
undersöka och insamla etnografiska föremål och den andre av
teckna dem. Mycket föremål finnes nämligen, som äro ound
gängliga i livet och viktiga för ämnet, och som man ej kan taga 
med sig, och en torr berättelse om dem är som ett skal utan 
innehåll, avtecknade skulle de belysa saken och betjäna forsk
ningen. Om en ensam stipendiat kan teckna, är det naturligt
vis bra; men för en går tvännes arbete långsammare, tid och 
pengar åtgå mera på ett ställe och därför medhinnes undersök
ningen av blott ett mindre område. Ävenså anser undertecknad 
för sin del, att då avdelningen genom sina medlemmar vill be
driva etnografiska forskningar, den genom dylika stipendieresor, 
om något, utövar goda inflytelser på sina medlemmar.“

Vid samma möte anmälde civis B. Lagus sig önska avgå från 
museikommittén efter att hava suttit där i två år, och valdes i 
hans ställe civis Akseli Lilius.

Den 27 april anslogs även 500 mark till etnografiska stipen
dier och ansågs önskligt, att två sökande skulle förena sig om 
att tillsammans bedriva forskningar och gemensamt ansöka sti
pendiet. — Med anledning härav ansökte Akseli Lilius och Oskar 
Stenij gemensamt stipendiet, uppgivande sig ha för avsikt att 
även resa tillsammans „undersökande de delar av Tavastland, 
som ligga mellan södra delarna av Päijänne och Satakunta vatt
nen, samt fortsättande sin resa långs Näsijärvi östra strand så 
långt pengarne räckte.“ Den 9 maj beslöt avdelningen tilldela 
sökandena gemensamt 500 mark för det nämnda ändamålet.

Den 31 oktober meddelade civis Akseli Lilius, att han hos 
folkskolläraren Lindgren i Padasjoki hört sig för angående prisen 
för en del för museet behövliga modeller, men funnit dem allt
för höga. Avdelningen befullmäktigade sina förenämnda stipen
diater att beställa några modeller, och, om de visade sig mot
svara sitt ändamål, ytterligare flere dylika.
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Den 14 och 28 november samt den 12 december uppläste Ak
seli Lilius för avdelningen en intressant och „sakenlig“ berättelse 
om den etnografiska resa han och Oskar Stenij föregående som 
m ar företagit såsom avdelningens stipendiater.

1882.

Den 20 februari anhöll civis K. Jaakkola om befrielse från 
ledamotskap i kommittén för granskningen av förslaget till s tad 
gar för museet, och utsågs i hans ställe kand. K. Kerppola.

Redan i januari hade åtsports, vilka som åtoge sig att biträda 
intendenten vid museets ordnande; nu utfäste sig härtill cives 
livari Meurman och Frans Dahlström, och senare deltog flitigt i 
arbetet även civis Werner Meurman.

Den 27 mars, 3 och 6 april samt 30 oktober och 6 november 
diskuterades gestaltningen av det nya pörte som tavastländska 
avdelningen skulle anskaffa till museet (först och främst pör- 
tets inredning, därnäst förändring i den där sittande gubbens 
ställning), och tillsattes under denna tid efter varandra tre olika 
kommittéer för att bereda frågan. Några förändringar kommo dock 
ej till stånd genom dessa kommittéer, vartill i början också den 
omständigheten bidrog, att den tavastländska stugan skulle sän 
das till utställningen i Moskva.

Den 24 april antecknades till protokollet avdelningens tack 
till föregående sommars stipendiater (Akseli Lilius och Oskar 
Stenij) för deras noggranna och omsorgsfulla arbete.

Samma dag meddelade civis A. Lilius, att i avdelningens etno
grafiska fond vid slutet av läseåret komme att innestå „över 900 
mark, och föreslog, att härav 500 mark skulle anslås till stipen
dier för forsknings- och insamlingsfärder under den stundande 
sommaren främst i mellersta Tavastland, så att en så noggrann 
bild som möjligt skulle fås av denna trakt, samtidigt som han 
dock fäste uppmärksamheten vid, att både i västra och norra 
Tavastland ännu funnos många oundersökta om råden“. — Av
delningen biföll till förslaget och beslöt, att ansökningarna om 
stipendierna skulle senast den 7 maj inlämnas till avdelningens 
enskilda etnografiska kommitté, i vilken cives A. Lilius, K. J a a k 
kola och Oskar Stenij invaldes. — Den 8 maj meddelade A. Li
lius, att avdelningens etnografiska stipendier icke ansökts av n å
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gon inom den fastställda tiden, men anhöll han för egen del att 
få 40 mark för fortsättandet av sina undersökningar i mellersta 
Tavastland. Avdelningen beslöt att tilldela honom 50 mark för 
detta ändamål. — Vid följande möte anhöll K; Jaakkola om 40 
mark för att besöka Längelmäki likaså för fortsättandet av sina 
forskningar, och biföll avdelningen enhälligt härtill.

Redan den 16 april utdelades bland avdelningens medlemmar 
det tryckta utlåtande, som avgivits av den för granskning av 
museikommitténs förslag till s tadgar tillsatta kommittén, och var 
det före å mötena den 24 april och 2 maj, då dess behandling 
uppsköts till hösten. Ärendet var åter före den 2, 9 och 16 ok 
tober, men först den 23 i samma månad begynte man ordentligt 
genomgå museikommitténs och granskningskommitténs förslag till 
stadgar, och fortgick detta ännu den 30 oktober samt 6 och 13 
november. Frukten av en så lång och grundlig granskning var 
naturligtvis, att en stor mängd både sakliga och formella ändrings
förslag gjordes, av vilka några vid stadgarnas definitiva avfattande 
blevo beaktade.

1883.
Den 16 april beslöt avdelningen ur sina medel för e tnogra

fiska insamlingar under den följande sommaren anslå inalles 600 
mark till stipendier, vilkas storlek senare skulle bestämmas. — 
Den 30 april hade dessa stipendier ansökts av V. E. Meurman 
till ett belopp av 100 mark samt S. Saarinen och T. Lehtinen 
gemensamt 300 mark. Dessa ansökningar godkändes av avdel
ningen, som därvid uttalade förhoppningen, att S. Saarinen och 
T. Lehtinen på sin forskningsfärd skulle undersöka också de 
trakter, där den österbottniska bosättningen stöter till den tavast
ländska. — Den 7 maj hade stipendier ytterligare ansökts av A. 
Leino och Akseli Lilius, den förre 125 mark, den senare de 50 
mark som beviljats honom för att föregående sommar komplettera 
sina tidigare undersökningar men ej använts av honom, samt 30 
mark för inköpet av behövliga föremål till den nya stugan. Av
delningen biföll till vardera ansökningen.

Den 17 september utsågs till suppleant för avdelningens re
presentant i museikommittén civis Taavi Lehtinen och den 15 ok
tober invaldes i stadgekommittén cives K. Lindeqvist och T. 
Lehtinen.
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Den 15 oktober meddelades, att för avdelningens etnografiska 
kommitté föreslagits inköpet av någon östfinsk stams folkdräk
ter genom avdelningens medlem M. Berg, som vistades i Moskva.

1884.
Den 21 april godkände avdelningen sammanjämkningskommit- 

téns förslag till stadgar för etnografiska museet i sin helhet.
Den 28 april inlämnade civis Verner Meurman till avdelningen 

en  berättelse om sin etnografiska insamlingsfärd föregående som 
mar.

Den 5 maj inlämnade likaså cives S. Saarinen och T. Lehti
nen, som föregående sommar såsom avdelningens stipendiater 
rest i Orivesi, sin reseberättelse och anhöllo om att med de me
del som icke använts få fortsätta sina undersökningar i samma 
trakter, vartill avdelningen biföll.

Vid samma möte tillkännagav Akseli Lilius, att avdelningens 
medel för etnografiska ändamål nog tilläte utsändandet av sti
pendiater för insamlingar också under den följande sommaren, 
men då tiden redan var framskriden och avdelningens medlem
mar snart skulle åtskiljas, beslöt avdelningen att denna gång  icke 
utdela några stipendier.

Den 22 september utsågs till avdelningens representant i mu
seikommittén i stället för Akseli Lilius, som lämnade uppdraget, 
civis T. Lehtinen, till vars suppleant åter den 21 oktober valdes 
civis F. O. Rapola.

Den 17 november diskuterades förslaget att på studenthusets 
tomt uppföra en tillbyggnad för studentbiblioteket och etnogra
fiska museet. För beredandet av denna fråga hade tillsatts en 
kommitté, som föreslagit, att byggnaden skulle omfatta lokal en 
dast för biblioteket, ej för museet, emedan de för museet avsedda 
rummen bleve onödiga, då museet framdeles komme under annan 
vård än studenternas. Akseli Lilius talade för förslaget, att plats 
i byggnaden skulle beredas också för museet. „Enligt talarens 
åsikt borde studentkåren icke på något vis ännu lämna ifrån sig 
det nämnda museet, ty detta var ett band, som var ägnat att 
hålla vid liv enheten med folket och kärleken till folket, öppna 
den studerande ungdomens ögon för folkets liv; verksamheten 
för denna institution och vården om densamma vore enligt ta la
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rens mening till stor lärdom och nytta för studenterna. Sig 
siälva skulle studenterna skada i hög grad, om de avstode från 
den.“

Den 8 december omvaldes museikommitténs förra medlemmar.

1885.

Den 19 januari meddelades, att civis A. Leino, som 1883 
erhållit stipendium för en etnografisk forskningsfärd, inlämnat 
reseberättelse.

Den 16 mars förbundo sig cives V. Peltonen och K. Töyry 
att fungera som amanuenser å etnografiska museet. — Den 19 
oktober framlades en lista för samma ändamål.

Den 23 november upplästes ett utdrag ur västfinska avdel
ningens protokoll, där förslag gjordes att museet skulle överlå
tas åt staten. I den med anledning härav uppkomna diskussio
nen voro alla talarne av den åsikten, att någon vägande orsak 
icke då förelåge för avdelningarne att lämna ifrån sig museet, 
enär det statsunderstöd som beviljats för detta komme att utgå 
under fyra år och det under sådant förhållande icke vore fullt 
lämpligt att söka avbörda sig museet före utgången av denna tid, 
varjämte det syntes tvivelaktigt om staten dessförinnan ville m ot
taga detsamma.

Avdelningen beslöt enhälligt att åtminstone tillsvidare b e
hålla museet såsom avdelningarnes gemensamma egendom.

1886.

Den 22 mars upplästes ett utdrag ur österbottniska avdel
ningens protokoll, däri åter föreslås museets överlämnande åt 
staten. Då frågan å följande möte diskuterades, voro talarne av 
den åsikt, att tiden för museets överlåtande ännu icke var inne. 
Det påpekades även, att mer än hälften av museet tillhörde vi- 
borgarne och tavastländingarne, varför man gärna kunde vänta, 
tills de togo initiativ till överlämnandet. Avdelningen stannade 
enhälligt vid sitt förra beslut.

I januari utsågs till suppleant i museikommittén i stället för 
O. Rapola, som ej var i staden, civis M. Ahlman.
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1887.

Den 28 april upplästes ett utdrag ur museikommitténs pro
tokoll, där det föreslogs, att museet skulle skänkas åt staten, 
och avdelningarna uppmanades att befullmäktiga antingen musei
kommittén eller någon annan att göra erbjudan härom. Att 
verkställa överlämnandet utsåg avdelningen för sin del civis M. 
Ahlman.

Den 17 oktober invaldes i museistyrelsen i st. f. M. Ahlman 
civis O. Brummer.

1889.
I museikommittén invaldes den 14 oktober till representant 

för tavastländska avdelningen civis J. Sadenius och till suppleant 
civis K. Järvinen. — Vid följande möte anmälde sig som extra 

. ordinarie amanuenser vid museet cives E. Ahlman, A. H. Nyman, 
K. Jägerroos och Hj. Meurman.

1890.

Den 23 februari anmälde sig som extra ordinarie amanuenser 
vid museet cives K. E. Lindgren, E. Ahlman, Hj. Meurman och 
J. V. Asp.

Vid samma möte erinrade kurator om, att avdelningen borde 
söka få till stånd etnografiska insamlingar flitigare än förut. En
ligt hans åsikt voro Tavastlanden alltför litet undersökta. — Den 
17 mars beslöt avdelningen också att anslå lediga att ansökas av 
dess medlemmar två stipendier om 150 mark, och invaldes cives
F. H. B. Lagus, J. Sadenius och Hj. Meurman i ett utskott, som 
fick i uppdrag att uppgöra närmare förslag i saken. Ett dylikt 
inlämnades vid följande möte och innehöll huvudsakligen följande 
7 punkter:

1) Av stipendiaten fordras ovillkorligen, att han noga känner 
till museets tavastländska avdelning för att kunna komplettera 
den på sin insamlingsfärd.

2) Stipendiaten redovisar noggrannt för använda medel, 
skilt för resekostnader och skilt för inköp.

3) Stipendiaten bör göra möjligast noggranna anteckningar 
om folkets liv, denna gång isynnerhet om bostäderna, jakten och 
fisket. Dessa anteckningar må förbliva stipendiatens egendom,.
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men han bör anse det som sin skyldighet att på grund av dem 
avfatta en noggrann berättelse och inlämna den till Finska Litte
ratursällskapet, som ersätter hans arbete efter dess art.

4) Av mycket stora föremål böra anskaffas miniatyrmodeller 
eller teckningar.

5) Då flere utländska museer önska erhålla finska föremål, 
kunna också dubletter insamlas, isynnerhet om de uppvisa finska 
mönster.

6) Då det är önskligt, att de etnografiska forskningarna 
fortsättas, tills hela Tavastland är undersökt, borde ännu icke 
utforskade områden delas i kretsar, vilka skulle undersökas envar 
skilt för sig. Så snart det finnes möjlighet att utsända mer än 
en stipendiat, är det mest praktiskt, att två resa tillsammans.

Slutligen föreslog utskottet, att denna gång skulle undersö
kas Tammela, Somero, Somerniemi, Jockis, Humppila och Pert
tula (Ypäjä) församlingar.

Avdelningen godkände detta förslag i sin helhet och beslöt 
den 14 april enhälligt att tilldela stipendierna cives F. H. B. 
Lagus och Hj. Meurman.

Den 29 september valdes till ordinarie medlem av m usei
kommittén F. H. B. Lagus och den 3 december till suppleant Hj. 
Meurman.

Den 22 oktober utsågos till amanuenser vid museet cives J. 
K. Toppola, O. Hj. Pakarainen, K. H. V. Appelqvist och K. H. 
Henriksson, vilka kvarstodo i denna befattning ännu följande 
"vårtermin.

Vid sistnämnda möte diskuterades den ledsamma omständig
heten, att av de till världsutställningen i Paris sända och i T u
ristföreningens i Finland vård anförtrodda museiföremålen å t
skilliga, isynnerhet ornerade näverarbeten, gått förlorade. För 
dessa försvunna föremål, av vilka 8 tillhörde tavastländska av
delningen, hade Turistföreningen erbjudit ersättning enligt u p p 
skattning. Avdelningen hänsköt ärendet till sin representants och 
de just valda amanuensernas avgörande.

1891.
Den 21 oktober utsågs till avdelningens ordinarie representant 

i museikommittén civis Hj. Meurman och till suppleant civis E. 
Ekman.
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1892.
Den 9 mars erinrade civis L. Pohjala om, att avdelningen 

;åter följande sommar kunde sända stipendiater på etnografiska 
insamlingar i Tavastland. Civis Hj. Meurman anmodades att 
såsom förtrogen med ämnet avgiva utlåtande härom. Sedan ku 
rator meddelat, att 300 mark voro disponibla för ändamålet, be
slöt avdelningen den 23 mars anslå ledigt ett reseunderstöd om 
300 mark gemensamt för två sökande eller 200 mark för en enda. 
Insamlingsresan, för vilken samma föreskrifter som sommaren 
1890 skulle gälla, borde denna gång inskränkas till Sysmä, Gustav 
Adolfs, Joutsa och Luhanko socknar. — Stipendiet ansöktes av 
•cives A. F. Peltonen och J. W. Wallin gemensamt och av civis 
Yrjö Forsgren ensam. Det tilldelades de förre gemensamt.

Den 12 oktober upplästes A. F. Peltonens och J. W. Wallins 
berättelse om resan, i huvudsak av följande innehåll:

Då Luhanko och Joutsa redan förut besökts av insamlare, 
även för tavastländska avdelningen, inskränkte sig förvärven i 
dessa socknar till obetydligheter. „Däremot hopbragtes i Sysmä 
och Gustav Adolfs vidsträckta socknar enligt vår mening ganska 
mycket föremål. 1 allt fingo vi ihop ett hundratal föremål, därav 
•ensamt i Sysmä socken 58.“

„Som en allmän iakttagelse om dessa mot Savolaks gränsande 
östtavastländska socknar kunna vi framhålla, att det savolaksiska 
i folkets natur och seder och isynnerhet i språket framträder på 
ett i ögonen fallande sätt. Naturligt är, att byggnadssättet och 
även arbetsredskapen hos folket äro mera av savolaksisk än ta- 
vastländsk typ. Detsamma kunna vi delvis säga även om de 
föremål, som vi på vår resa insamlat. Större föremål, såsom 
möbler och åkerredskap, kunde vi naturligtvis på grund av vår 
färds anspråkslöshet ej taga med oss, men å andra sidan ansågo 
vi det mindre viktigt, emedan etnografiska museet redan tidigare 
äger rikligt dylika eller åtminstone modeller därav. I främsta 
rummet sökte vi efter dr Schvindts råd insamla sådana föremål, 
å vilka sniderier eller andra folkets konstnärliga s tåndpunkt be
lysande utsmyckningar förekommo. Naturligtvis samlade vi före
trädesvis också sådana föremål, vilka äro egendomliga för trakten 
och eljes mindre vanliga. Vår kollektion samt förteckningen över 
-densamma ha vi lämnat till etnografiska museet.

9
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Härtill foga vi följande redovisning för våra resemedel:
Inköp och frakt av f ö r e m å l ........................ Fmk 37: —
Mat och nattkvarter, 60 mk person. . . . n 120: —
Skjuts till forskningsområdet och tillbaka n 50: —
Färder inom forskningsområdet m.m.. . . n 93: —

Summa Fmk 300: —



NYLÄNDSKA AVDELNINGENS DEL I 
STUDENTAVDELNINGARNES MUSEUM





Bröllopsstuga från Anjala i nyländska avdelningens samlingar 
i studentavdelningarnas etnografiska museum.

Nyländska avdelningens verksamhet.

1876.
Den 16 februari upplästes en skrivelse från viborgska avdel

ningen, som beslutit vid allmänna utställningen i Helsingfors 
framställa en karelsk bondstuga med figurer i folkdräkt och nu 
uppmanade övriga avdelningar, att desamma ville envar med 
föremål från sin hembygd söka deltaga i utställningen. 1 den 
händelse nyländska avdelningen skulle bifalla till förslaget, u pp 
manades densamma utse en medlem i en för alla avdelningar 
gemensam styrelse, vilken ägde att vidtaga de närmare åtgärderna 
för expositionen.
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E. G. Palmén ansåg förslaget, på vilket R. Sievers redan på 
nästföregående möte förberett avdelningen, i allo värt att av den 
samma understödas, och yrkade att en summa av minst 6—700 
mark borde av henne anslås i och för ändamålet. — Då kurator, 
som likaledes ansåg avdelningen böra antaga viborgska avdel
ningens inbjudning, upplyste att ekonomiekassan troligen ej kunde 
bestrida en sådan utgift, frågade Palmén, huruvida icke från 
Kiseleffska donationsfonden understöd kunde erhållas.

Sedan avdelningen vid påföljande sammanträde enats om sätten 
för medels anskaffande (Kiseleffska donationsfonden, listor, soaré 
m. m.), utsåg den med acklamation magister Palmén till sin 
medlem i den föreslagna nämnden. Palmén åtog sig värvet med 
villkor att avdelningen inom sig valde en särskild kommitté 
bestående av studenter från olika socknar, som skulle för
bereda hithörande ärenden och till vars sammanträden varje in 
tresserad skulle ha rätt infinna sig. Avdelningen biföll härtill, 
och valde till medlemmar i kommittén I. Othman, V. Porkka, 
R. Sievers, G. Lönnbeck och Fr. Arnkil. — Den 5 mars meddelade 
Palmén att avdelningens kommitté för etnografiska samlingars 
bedrivande funnit, att utsikt icke saknades att kunna få en utställ
ning från Nyland till stånd. Härtill fordrades emellertid så många 
intresserades medverkan som möjligt, och uppmanade Palmén 
förty alla för saken livade avdelningsmedlemmar att efter mötet 
samlas för att överlägga i frågan.

Den 22 mars anmäldes att G. Lönnbeck anhållit om befrielse 
från ledamotskapet i kommittén för etnografiska samlingars ås tad
kommande, och valdes i hans ställe G. Öhman till ledamot i 
sagda kommitté. Den 27 september anhöll R. Sievers om b e
frielse från medlemskapet i avdelningens etnografiska kommitté 
och valdes i hans ställe Torsten Calonius.

Enligt förteckningar, förvarade i nyländska avdelningens 
arkiv, insamlades av avdelningens medlemmar 1876 följande 
etnografiska föremål: av Theodor Holmberg och Fredr. Rosberg 
från Pernå socken och Liljendal kapell 70 nummer; av Hugo 
Lindén och Gustaf Hamberg från Tenala och Bromarv ett par 
nummer; av G. E. Lindström och Fr. Arnkil från Helsinge 12 
nummer; av A. A. Borenius från Askola och Pukkila 56 nummer; 
av K. T. Broberg från Sibbo en dräkt; av R. A. Wrede från An-
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jala, Kymmene och Veckelaks 70 å 80 föremål, av vilka det 
mesta insattes i bröllopsstugan från Anjala; av I. Othman en 
mansdräkt från Borgå socken, delvis nygjord; av Heimbürger 
från Pusula; av G. G. Rosenqvist från Lappträsk 3 dräkter (mest 
nygjorda) och ett fyrtiotal andra föremål.

Vid sistnämnda möte anmälde Palmén, att oftanämnda kom
mittés affärer voro särdeles dåliga, och vid följande möte be
slöts en del interimsåtgärder för reglering av dem.

Den 15 november upplyste S. Ekbom, att soarén för de etno
grafiska samlingarna lämnat en behållning av 586 mark 74 p., 
vilken summa överlämnats till avdelningens kommitté.

1877.
Den 24 januari föreslog G. Öhman, att avdelningen, som vid 

den  allmänna expositionen utställt en bröllopsstugeinteriör från 
Anjala, skulle ikläda sig kostnaden för tillökningen av sina sam
lingar med en interiör från svensk trakt av Nyland. Han ansåg, 
a t t  starka skäl manade härtill, så mycket mer som åtskilliga 
dräkter från Lappträsk redan funnos i avdelningens ägo och G. 
G. Rosenqvist lovat begiva sig till nyssnämnda ort för att an 
skaffa erforderliga inventarier. E. G. Palmén ansåg, att kostna
derna för företaget ej skulle överstiga 750 mark. Efter någon 
diskussion beslöt avdelningen antaga Öhmans förslag.

Den 7 februari meddelade G. Öhman, att han haft nöjet emot- 
taga behållningen av den soaré, som damer i Borgå tillställt till 
förmån för nyländska avdelningens etnografiska samlingar, upp
gående till 970 mark 65 p. På förslag av Öhman beslöt avdel
ningen, att en tacksägelseadress skulle avsändas till de damer, 
som stått i spetsen för företaget, och anhöll, att inspektor ville 
i avdelningens namn underteckna densamma.

Den 21 februari utspann sig en livlig diskussion om de etno
grafiska samlingarnas underhåll. Avdelningens medlem uti kom
mittén för dessa samlingar, docent E. G. Palmén, hemställde till 
avdelningen, huruvida hon ville befullmäktiga sin representant att 
gemensamt med de övriga avdelningarnas medlemmar i kommit
tén förnya kontraktet för den lokal, där samlingarna voro upp
ställda. Han förordade att kontraktet nu uppgjordes för 3 år 
framåt, då lokalen var synnerligen lämplig och hyressumman jäm



1 3 6  NYLÄNDSKA AVDELNINGENS VERKSAMHET

förelsevis låg. Dessutom vore en flyttning såväl kostsam som’ 
arbetsdryg. Kommittén hade tänkt sig, att hyran främst skulle 
betäckas genom inträdesavgfiter, men resten av kostnaderna 
skulle avdelningarna jämt fördela sig emellan. A. Lille, som an
såg, att denna utgift i längden, då intresset för dessa samlingar 
möjligen avsvalnat, kunde bli ett för avdelningen betungande 
onus, frågade, om man ej tänkt lämna samlingarna till universi
tetet. Palmén meddelade, att inom kommittén varit fråga om att 
antingen överlämna samlingarna till universitetet eller söka ut
verka ett statsunderstöd för desamma eller möjligen få ett bolag 
av enskilde att övertaga företaget. Han trodde att universitetet 
varken hade råd eller lägenhet att mottaga samlingarna. Kurator 
(A. O. Freudenthal) ansåg, att denna fråga egentligen ej rörde 
nyländska avdelningen i dess helhet utan endast dem av dess 
medlemmar, som vore för denna sak intresserade; avdelningen 
kunde, enligt sina stadgar, ej åtaga sig någon garanti för hyran,, 
ty hon kunde ej, om så behövdes, ålägga sina medlemmar någon 
avgift för detta ändamål. Om avdelningen nu befullmäktigade 
kommittén att upphyra lokalen, så innebar detta, enligt kurators 
mening, endast att de bland dess medlemmar, som vore för s a 
ken intresserade, och kurator hoppades, att alla medlemmar vore 
det, skulle genom tillställningar och på andra sätt söka insamla 
de härför erforderliga medlen. Palmén framhöll, att det vore 
jämförelsevis lätt för en studentavdelning, som till sitt ryggstöd 
hade ett helt landskap, att insamla för de etnografiska samlin
garna nödiga medel, medan det för enskilda avdelningsmedlem- 
mar kunde bli ytterst svårt. Diskussionen resulterade i avdel
ningens beslut att bemyndiga sin representant i kommittén att 
upphyra ifrågavarande lokal på ett år och, om så behövdes, på 
tre år. Kurator reserverade sig mot detta beslut.

Den 7 mars meddelade R. Sievers, att prof. A. W. Bolin 
förklarat sig sinnad att hålla 4 föreläsningar över Shakespeares 
dramer samt anslå hälften av behållningen till nyländska avdel
ningens etnografiska samlingar på det villkor, att avdelningen 
åtoge sig att ombesörja de nödiga praktiska angelägenheterna. Att 
draga försorg om dessa utsågos R. Sievers, E. Juslin och E. Schildt- 
— Tre veckor därefter anmäldes att föreläsningarna tillfört avdel
ningens etnografiska samlingar en inkomst av 565 mark 40 p-
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Den 25 april bemyndigades avdelningens medlem i kom* 
mittén för de etnografiska samlingarna att underteckna en an 
hållan om statsunderstöd för dessa.

Den 17 oktober meddelade E. G. Palmén kommitténs för de 
etnografiska samlingarna förslag, att till världsexpositionen i P a
ris 1878 skulle sändas några av de samlingarna tillhöriga grup
perna, då avdelningarna behövde bekosta endast dessas emballage. 
Avdelningen biföll till förslaget och bestämde, att Tenala- och 
Askolagrupperna skulle avsändas.

Den 24 oktober uppläste C. F. Wendell en av honom och 
S. Ekbom uppgjord revisionsberättelse om verkställd granskning 
av E. G. Palméns räkenskaper över inkomster och utgifter för 
nyländska avdelningens etnografiska samlingar. I berättelsen ingick 
följande tablå:

I n k o m s t e r :
Anslag ur Kiseleffska f o n d e n ...................................Fmk
Influtit i H:fors genom te c k n in g .................................. „

2 s o a r é e r .................................. „
„ n n Prof. Bolins föredrag . . .  „
„ genom 3 soaréer i B o r g å ............................  „

Tecknat i K o t k a ...............................................................  „
i Pernå . . : ..........................................................
i Hangö ....................................................................

„ i M än tsä lä .................................................................
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400 —

2,067 —

1,263 09
565 40

1/221 10
106 —

88 —

76 —

41 —

Summa Fmk 5 ,827:59
U t g i f t e r :

8 mannekiner (4 av Söderman, 4 av Vallgren). . Fmk 2,579:20 
Förskott åt W. Vallgren för Lappträsk gruppen

3 p e r s o n e r .......................................................................  „ 400: —
Forskningsresor och u p p k ö p ............................................. 1,746:77
Expositions och u ts tä lln ingskostnader..........................  „ 995:03
Inbetalning å hyran för hyresåret 15/9 76 — '/ö 77 . „ 400: —
D iv erse .............................................................................   „ 358: 33

Summa Fm k 6,479: 33

Härefter framställde revisorerna en stor mängd anmärkningar 
över formella brister i räkenskaperna. G. Öhman förklarade sitt 
ogillande över att en sådan revisionsberättelse blivit avgiven-
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Docent Palmén hade med särdeles nit och stora uppoffringar av 
tid och penningar skött det mödosamma förtroendeuppdraget att 
vara avdelningens representant uti kommittén för de etnografiska 
samlingarna. Detta hade revisorerna för litet framhållit. En förkla
ringsgrund till bristfälligheterna i räkenskaperna var att söka i den 
feberaktiga brådska, varmed arbetena för samlingarna bedrivits, 
då det gällde att på ytterst kort tid få dem färdiga till exposi
tionen. På dessa skäl yrkade G. Öhman att fullständig ansvarsfri
het genast skulle beviljas docent Palmén. Sedan revisorerna förkla
rat att de ingalunda velat förringa Palméns förtjänster om sam
lingarna, att deras anmärkningar endast gällde räkenskaperna och 
att deras avsikt varit att föreslå ansvarsfrihet, beslöt avdelningen 
enhälligt meddela den föreslagna ansvarsfriheten åt docent E. G. 
Palmén. — Revisionsberättelsen framkallade emellertid till föl
jande avdelningsmöte en bitande gensaga av docent Palmén, som 
då även anhöll att på grund av bristande tid få avsäga sig le
damotskap i kommittén för samlingarna. Då liknande anhållan 
jämväl gjordes av G. Öhman och T. Calonius samt I. Othman 
ej var i staden, invaldes i kommittén G. E. Lindström, Fr. Rosberg,
G. Rosenqvist och R. A. Wrede. Desse ävensom Fr. Arnkil och V. 
Porkka, vilka man hoppades ville i kommittén kvarstå, ägde att 
inom sig utse ordförande, som tillika vore nyländska avdelningens 
medlem i avdelningarnas gemensamma kommitté för de etnogra
fiska samlingarna.

Den 7 november meddelade R. A. Wrede, att han, som blivit 
vald till ordförande i avdelningens etnografiska kommitté, måste 
avsäga sig även ledamotskapet däri, då han ej komme att vistas 
i staden, och då även V. Porkka avsagt sig, invaldes i desses 
ställe S. Ekbom och K. Langenskiöld. Vid följande sammanträde 
anmälde S. Ekbom, att han blivit vald till kommitténs ordförande 
och således även till avdelningens representant i den gem en
samma kommittén.

Den 14 och 21 november dryftades frågan om, huru medel 
för de etnografiska samlingarnas underhåll kunde erhållas. — 
Islutet av terminen tillställde några avdelningsmedlemmar i stu
denthuset en soaré till förmån för avdelningens etnografiska sam
lingar.
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1878.

Den 6 februari meddelade S. Ekbom, att avdelningens et 
nografiska kassa från Ekenäs fått mottaga 81 mark utgörande 
behållningen av därstädes till förmån för densamma givna soaréer 
m. m.

Den 3 april beslöt avdelningen på ansökan av sin etnogra
fiska kommitté bevilja densamma från Kiseleffska donationsfon
dens räntemedel ett understöd om 500 mark för åstadkom m an
det av en „Lappträsk-stuga“. Detta beslut blev ej fastställt av 
.„De äldres råd.“

I december invaldes i avdelningens etnografiska kommitté i 
st.  f. Fr. Arnkil R. v. Willebrand.

1879.

Den 5 mars uppläste S. Ekbom en längre skrivelse, vari han 
anhöll att av Kiseleffska donationsfondens disponibla räntemedel 
500 mark måtte överlämnas till avdelningens etnografiska kassa. 
„De äldres råd“ hade visserligen föregående år förkastat avdel
ningens beslut i detta syfte såsom avvikande från programmet för 
fondens användande, men detta vore ej en rätt tolkning av do
nationsbrevet, ty genom donators ord „för syften, som befrämja 
kärlek till arbetet och fosterlandet“ är det vidsträcktaste verk-
ningsfält lämnat åt avdelningen — ------- .“ Det kan vara nog att
erinra om huru man i de flesta civiliserade länder i nationalmu
seer uppsamlar och bevarar föremål ägnade att belysa folkets ar
bete, hemliv och seder „på bergom och i dalom “, vid hav och 
älv, samt huru etnografiska folkmuseer varit stående nummer vid 
världsexpositionerna. — Tack vare ett understöd av universitetet 
blev även studentkårens etnografiska museum satt i tillfälle att 
vid den senaste världsexpositionen i Paris 1878 uppträda som 
utställare, varigenom det torde bidragit att öka kännedomen av 
vårt okända land, och för vilket uppträdande det belönades med 
hederspriset eller stora guldmedaljen, den enda som tillföll finsk 
utställare. — Nyländska avdelningen har liksom hela studentkå
ren gjort sig förtjänt av fosterlandets tacksamhet genom att lägga 
grunden till ett blivande finskt nationalmuseum. Avdelningen 
har härvid arbetat för landskapet Nylands representerande. De
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kostnader, avdelningen härför iklätt sig, stiga till omkring 8,000 
mark.“

Men då avdelningens etnografiska kassa har en skuld av 
omkring 1,200 mark och dess inkomstkällor äro utsinade, frågas 
huru avdelningens etnografiska kommitté skall reda sig ur dessa 
svåra förhållanden. „Månne kunskapen om att frukterna av kom
mitténs uppoffrande verksamhet äro mindre ägnade att „befrämja 
kärlek till arbetet och fosterlandet“ än exempelvis samlandet 
av metmaskar och gräs i Kaukasien är det, månne kunskapen 
härom skall vara mäktig att kvarhålla den etnografiska kommit
tén på dess oangenäma post?“

„1876 utgavs ur Kiseleffska donationsfonden 400 mark för de 
etnografiska samlingarna såsom understöd för forskningsfärder 
avsedda att öka kännedomen om hembygden. Det understöd 
som nu begäres avser fullkomligt samma sak, ty det gäller att 
betala skulder, uppkomna dels genom sådana resor dels genom 
kostnaderna för de å resorna inköpta föremålens lämpliga u p p 
ställning.“

Förslaget hänsköts till prisnämndens bedömande, och då 
denna tillstyrkt bifall, godkände avdelningen förslaget. Denna 
gång godkändes det även av De äldres råd.

Den 23 april bemyndigade avdelningen på förslag av S. 
Ekbom etnografiska kommittén att på avdelningens vägnar uttala 
hennes erkänsla för avgående ekonomens för studenternes etnogra
fiska samlingar, lektor Arthur Rindells förtjänster om samlingarna.

Den 1 oktober upplästes en skrivelse från studentavdelnin- 
garrtas etnografiska kommitté, vari föreslogs tillsättandet av en 
avlönad intendent för upprättandet av en förteckning över stu
dentavdelningarnas etnografiska samlingar ävensom för dessas 
framtida förvaltning. Avdelningen biföll härtill ävensom den 5 
november enhälligt till att anförtro intendenturen åt Th. Schvindt.

Den 25 november meddelade S. Ekbom kommitténs plan att 
på tio år upphyra för museet andra våningen av finska elementar
skolans hus. Avdelningen ansåg lokalens läge olämpligt och att 
kommittén i främsta rummet borde sträva att få en centralt be
lägen lokal samt att den av kommittén föreslagna våningen i. 
ingen händelse måtte upphyras för längre tid än fem år.
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1880.
Den 4 februari beslöts, att de av H. Vendell från Gammal 

Svenskby hemförda och till avdelningen inlämnade runkalendrarne 
•och runstavarne samt ett stränginstrument skulle inlämnas till 
avdelningens etnografiska samlingar, dock sålunda att, där dub
letter förefinnas, den ena av dessa borde överlämnas till dr Ha- 
zelii museum i Stockholm. På följande möte tillädes, att Vendell 
finge själv utvälja de föremål, som han ansåg lämpligen kunna 
skänkas till Hazelii museum.

Den 25 februari anhöll S. Ekbom för egen del och enligt 
uppdrag även för K. Langenskiöld, R. v. Willebrand, G. Rosenqvist 
och G. E. Lindström att få avgå från kommittén för de etnogra
fiska samlingarna. Avdelningen lämnade härtill sitt samtycke och 
utsåg i de avgåendes ställe till medlemmar i kommittén E. Nord
ström, Fr. Rosberg, G. Lindström, I. O thman och A. Berndtson, 
av vilka E. Nordström sedan valdes till ordförande och sålunda 
även till avdelningens representant i museets styrelse.

Den 28 april och 5 maj dryftades frågan om etnografiska 
museets deltagande i utställningen i Moskva, och biföll avdel
ningen härtill med villkor att inga kostnader härför åsamkades 
avdelningen eller museet och att föremålen skulle assureras.

Sistnämnda dag anhöll E. Nordström att avdelningen ville 
uttala sig, huruvida och under vilka villkor etnografiska föremål 
finge från museet utlånas. Emedan avdelningen ansåg de tim
mar, då museet är tillgängligt för allmänheten, vara alldeles till
räckliga för att taga kännedom om samlingarna, beslöt den att 
för sin del icke medgiva deras utlåning till annat än vetenskap
liga ändamål.

Den 14 oktober utsågs med anledning av E. Lindströms från- 
fälle till ledamot i etnografiska kommittén K. A. Wasastjerna.

Den 27 oktober och 4 november diskuterades savo-karelska 
avdelningens förslag, att avdelningarna borde bekosta fotografiska 
avbildningar av de etnografiska samlingarnas sällsyntare och dyr
barare föremål. Vid det senare mötet förordade avdelningens etno
grafiska kommitté förslaget att varje avdelning skulle årligen u p p 
offra på företaget 100 mark, dock med det förbehåll, att ingen 
sammanslagning av de skilda avdelningarnas bidrag ägde rum, 
•utan användes envar avdelnings bidrag för avbildningar av dess egna
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föremål i samlingen. Avdelningen beslöt godkänna detta kommit
téns förslag. Då emellertid en del avdelningar förkastat savo- 
karelska avdelningens förslag i sin helhet, förföll det även till 
alla delar.

1880—81 insamlades för museet av E. Nordström från östra 
delen av Nylands län en samling spetsar och andra synnerligast 
till dräkten hörande föremål, varjämte han gjorde en mängd teck
ningar av föremål från Pyttis, Strömfors, Pernå, Lappträsk, Elimä, 
Itis m.fl. socknar. Förteckningen över dessa teckningar upptar 
116 nummér.

1881.
Den 2 februari upplästes revisionsberättelsen över nyländska 

avdelningens etnografiska samlingars kassa, som under tiden från 
oktober 1877 t. o. m. april 1880 handhafts av Sigfrid Ekbom. 
Revisionsberättelsen innehöll bl. a. följande här förkortade tablå.

D e b e t :
Inkomst genom soaréer och ett anslag från Kiseleffska

d o n a t io n sfo n d en ....................................................... Fmk. 1,483: 64
Balans till nästa redovisning, skuld till avdelningens

b y ggnadsfond .....................................  Fmk. 1,000: —
Summa Fmk. 2,483: 64

K r e d i t :
Balans: skuld till b y g g n a d s f o n d e n ..........................Fmk. 700: —
Avbetalade skulder, som balanserat från fö reg . . „ 414: 74
Utgifter (för Lappträskstugan, hyror m.m.) . . . .  „ 1,231: 87
Balans till nästa redovisning: k o n ta n t   „ 137: 03

Summa Fmk. 2,483: 64

Den 16 februari och 30 mars gjordes anmärkningar mot man- 
nekinerna i Lappträskstugan och överlädes huru de borde för
bättras. Den 4 och 11 maj dryftades saken ånyo och beslöts att 
200 mark skulle reserveras för ändamålet såsom lån från ekono- 
miekassan.

Sistnämnda dag beslöt avdelningen, att inkomsterna av dess- 
album skulle överföras till etnografiska kassan, som sålunda under 
året erhöll ett tillskott av 84 mark Samma dag avsade sig A. 
Berndtson ledamotskapet i avdelningens etnografiska kom m itté 
och utsågs i hans ställe P. Nordmann.
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Liksom i andra avdelningar granskades även i den nyländska 
förslagen till stadgar för etnografiska museet under hösten 1882.

1883.
Den 31 januari och 7 februari dryftades frågan om avdelnin

gens etnografiska kassas skuld till nationshusfonden, och stannade 
avdelningen på det senare mötet vid beslutet att ur ekonomiekas- 
san taga penningar till gäldandet av denna skuld, och skulle be
talningen ske med 200 mark varje termin till dess hela belop
pet blivit gäldat.

Den 26 se, tember upplästes en skrivelse av Th. Schvindt 
med förfrågan, vad man i avdelningen tänkte om förslaget att 
en till studenthuset angränsande tomt skulle inköpas till ett pris 
av 150,000 mark och att en ny byggning för studentbiblioteket och 
avdelningarnas etnografiska museum skulle där uppföras för 
300,000 mark. Avdelningen uppdrog åt sin etnografiska kom 
mitté att förbereda frågan. Den 7 november framlade E. Nord-

Lappträskgruppen i nyländska avdelningens samlingar i studentavdel
ningarnas etnografiska museum.

1882.



ström å kommitténs vägnar dess uttalande i saken. Kommittén 
ansåg projektet i sin helhet vara alltför vågat, men förordade att 
å studenthusets tomt skulle uppföras en tillbyggnad för bibliote
kets räkning, varför kostnaderna ej skulle behöva överstiga 70,000 
mark. Avdelningen beslöt att ej uttala någon åsikt till protokol
let, utan skulle svaret bestå av diskussionen i sak en .

Under någotdera a v å re n  1882 och 1883 inlämnades till avdel
ningens etnografiska kassa behållningen av en soaré utgörande 
356 mark 71 p., varmed avbetalades 300 mark på skulden till 
byggnadsfonden.

1884.
Den 29 januari uttalade J. Hagelstam såsom önskligt att ny

ländska avdelningens etnografiska museums framtid omsider skulle 
komma under debatt. Samlingarna hade slukat ganska stora 
summor och komme nu att stå alldeles ensamma i det finsk- 
ugriska museum studentkåren ärnade uppställa. Hagelstam a n 
såg dessa samlingar mycket mera gagna vetenskapen, om de 
ställdes i förbindelse med liknande i Sverige. Han föreslog där
för, att avdelningen skulle hembjuda dem åt dr A. Hazelius i 
Stockholm. På förslag av J. J. Tikkanen bordlädes frågan och 
upptogs åter till diskussion den 19 februari, då J. Hagelstam 
förnyade sitt förslag, tilläggande att nyländska avdelningen, som 
hade de minsta samlingarna, finge skatta mest till det avsedda 
nya palatsets uppförande. De etnografiska samlingarna omfatta
des för övrigt f.n. med så ringa intresse av avdelningsmedlem- 
marne, att det ej vore skäl att ävlas med att hålla dessa sam 
lingar, särskilt som de i dr Hazelius’ museum komme i ett rikti
gare historiskt sammanhang. —  Mot förslaget uppträdde S. Ekbom, 
Hj. Neiglick, E. Nordström, J. J. Tikkanen och E. Lagus.

S. Ekbom ansåg att avdelningen ej hade rätt att till främ
mande land bortskänka samlingar, inköpta för att utgöra stom 
men till ett blivande nationalmuseum. Nyländska avdelningens 
samlingar vore för övrigt icke de minsta; dessutom betalade alla 
avdelningar lika till underhållet av museet. — J. J. Tikkanen 
förenade sig med Ekbom och ansåg för övrigt, att nyländska 
avdelningen i alla fall icke kunde vägra att deltaga i kostnaderna 
för det nya museihuset. — E. Nordström betonade den stora vikt
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samlingar av etnografica från vårt lands svenska delar hava i ett 
blivande nationalmuseum. — Hj. Neiglick trodde icke, att vare sig 
förslaget om det finsk-ugriska museet eller det nya museipalatset 
skulle vinna pluralitet inom studentkåren, det vore dessutom att 
förvänta att staten snart skulle övertaga museet.

Då Hagelstams förslag icke vann understöd förföll frågan.
Den 22 februari invaldes i kommittén, som hade att sam- 

manjämka avdelningarnas olika beslut angående museets stadgar, 
i st. f. kand. Flodin magister E. Nordström.

Den 4 oktober godkände nyländska avdelningen etnografiska 
museets styrelses förslag, att densamma skulle ombetros uppdra
get att söka stadfästelse å museets nya stadgar och att stadgarna 
skulle förklaras genast gällande, så att museets intendentbefatt
ning kunde enligt dessas föreskrift anslås ledig att ansökas. —
Vid samma möte utsågs till suppleant i museets styrelse P. Nord
mann.

Då avdelningen den 25 november skulle företaga val av in ten
dent för museet, uppstod en diskussion, som i sin mån avspeg
lar meningsskiftningarna angående museet bland studenterna:

„E. Nordström framhöll de stora förtjänster stud. Schvindt 
inlagt vid samlingarnas hopbringande samt det utmärkta sätt 
varpå han skött museet. Han hade även visat sig moderatare i 
språkfrågan och sålunda kraftigt uppträtt mot förslaget att av
studenternas etnografiska museum göra ett finsk-ugriskt.

S. Ekbom förenade sig med den föregående talaren och på
pekade speciellt, att det till stor del var Schvindts förtjänst, att 
de  finsk-ugriska planerna strandat. Den andre sökanden A. O.
Heikel hade varit upphovsmannen till denna idé och ivrigt för
fäktat den. Hans studier i etnografi hade även till stor del varit 
riktade på i Ryssland bosatta finska stammar, under det Schvindt 
huvudsakligast sysselsatt sig med insamlande av föremål från 
Finlands landamären.

J. Hagelstam meddelade, att redan 3 avdelningar och bland 
dem den västfinska och den österbottniska valt Heikel. Denne 
hade nyligen offentligen frångått sitt förslag om ett finsk-ugriskt 
museum. Schvindt höll på att bliva en .patriark i s tudentkåren“, 
och då en fullt kompetent medsökande fanns, röstade talaren för 
denne.

10



Rosenqvist talade för herr Schvindt, emedan denne en lång 
tid med framgång skött museet.“

1885.

Den 24 februari föreslog E. Nordström, att avdelningens sär
skilda kommitté för de etnografiska samlingarna, såsom dåmera 
varande fullkomligt överflödig, skulle upphävas. Frågan bordlädes, 
och beslöt avdelningen den 3 mars upphäva nämnda kommitté.

Den 27 oktober och 10 november dryftades styrelsens för 
studenternas etnografiska samlingar förslag att avdelningarna 
skulle bekosta de utgifter, som föranletts av utgivandet av den 
etnografiska katalogens andra häfte, och i sammanhang därmed 
frågan om museets närmaste framtid. Sedan C. v. Knorring, u n 
derstödd av kurator (A. Lille), uttalat den åsikten, att avdelnin
gen gjorde klokast i att avhända sig hela sin andel i de etno
grafiska samlingarna, beslöt avdelningen att först avgöra denna 
fråga och nedsatte för ändamålet en kommitté, bestående av J .  
Hagelstam, E. Nordström och K. Lindström, som till nästa sär
skilt sammankallade möte skulle inkomma med förslag i saken. 
—  På sammanträdet den 10 november uppläste E. Nordström å 
nämnda kommittés vägnar följande tablå:

„Nyländska avdelningens etnografiska museum har härintills 
kostat 8,670 mark 94 p., som hopbragts på följande sätt:
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Genom direkta g å v o r ........................... Fmk. 2,930: —
n soaréer i Helsingfors . . . . n 1,660: 52
n i B o r g å ..................... n 1,376: 10
n „ i E k e n ä s ..................... n 81: —
» lotteri inom avdelningen . . » 138: 92
n Professor Bolins fö redrag . . n 565: 40
n försålda a l b u m ........................ n 119: —
n anslag från Kiseleffska donatf. n 900: —
n „ ur ekonomiekassan. . n 900: -

Summa Fmk. 8,670: 94

Härav faller på museets första uppsättning 8,311 mark 23 p., 
då man hänför ekonomiekassans år 1882 gjorda utbetalning av 
700 mark till det av avdelningen vid uppsättningen tagna lånet
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ur byggnadsfonden stort 1,000 mark, å vilket emellertid betalts 
i räntor 320 mark 5 p.

Sedan år 1880 har museet underhållits och även något ut
vidgats för en kostnad av ungefär 200 mark “

„E. Nordström meddelade därefter, att kommittén ansett det 
vara bäst att avdelningen, då museets underhåll kostat densamma 
så litet, skulle tillika med de övriga studentavdelningarna betala 
tryckningskostnaderna för den etnografiska katalogens andra häfte. 
Vad åter beträffar förslaget, att avdelningen skulle hembjuda sin 
andel i de etnografiska samlingarna åt staten, så ansåge sig kom 
mittén böra skänka detsamma sitt bifall, enär avdelningsmedlem- 
marna icke mera visade sig hysa något nämnvärt intresse för 
museet och detta ändock till största delen underhölls genom stats
bidrag. — Efter någon diskussion beslöt avdelnignen enhälligt 
först och främst att hembjuda sitt etnografiska museum åt staten, 
därnäst att bifalla till etnografiska kommitténs beg ä ran .“

1887.
Sedan museets styrelse i mars föreslagit, att studentavdelnin

garnas etnografiska museum skulle erbjudas åt staten, upptogs 
frågan till slutligt avgörande den 5 april, då avdelningen en
hälligt beslöt gilla styrelsens förslag samt befullmäktiga densamma 
till verkställande av transaktionen.

1889.
E. Nordström hade den 29 januari genom kurator anmält, 

att vid studenternas etnografiska museum då ingen nyländing 
tjänstgjorde som amanuens, medan däremot från alla andra avdel
ningar studenter anmält sig villiga därtill, och beslöt avdelningen 
att en anteckningslista skulle framläggas för de avdelningsmed- 
lemmar, som vore hugade att såsom amanuenser tjänstgöra vid 
nyländska sektionen av museet.

1890.
Den 25 februari riktade kurator en uppmaning till avdelnin

gens yngre medlemmar att anmäla sig till t jänstgöring såsom 
amanuenser vid museet ävensom att under sommaren insamla 
till museet etnografiska föremål från Nyland, hälst som den ny-



ländska sektionen i museet torde vara den sämst försedda av 
alla. —  I detta kurators uttalande förenade sig mag. E. La
gus, som särskilt påpekade att med tjänstgöringen vid museet 
vore förenad en mycket stor nytta för den tjänstgörande.

1891.

Den 24 februari föreslog U. Stadius, att ur Kiseleffska do 
nationsfondens räntemedel en summa skulle anslås för komplette
ring av nyländska avdelningens samlingar i studentavdelningar
nas etnografiska museum. — Under den diskussion, som i an 
ledning härav uppstod och vari deltogo E. Estlander, G. Sohlberg, 
A. von Christierson, U. Stadius, Hj. Modéen, G. Schauman och 
K. Björkman, omfattades av alla talare den meningen, att för
slagets syfte vore synnerligen behjärtansvärt; avdelningens e tno
grafiska samlingar vore verkligen i behov av en tillökning. Men 
angående formen för avdelningens uppm untran av intresset för 
etnografiska insamlingar voro åsikterna delade. Slutligen beslöt 
avdelningen godkänna A. von Christiersons förslag att till bered
ningsutskottets beaktande uttala som sin önskan, att vid u p p 
görandet av förslag till fördelning av Kiseleffska donationsfondens 
räntemedel en summa måtte anslås till stipendier för insamlan
det av etnografiska föremål i Nyland, samt att uppdraga åt av 
delningens ledamot i museets styrelse att före ansökningstidens 
utgång till beredningsutskottet å avdelningens vägnar inkomma 
med motiverat förslag om denna summas storlek. Å avdelnin
gens vägnar ansöktes sedan för etnografiska ändamål fmk 600: —.

Beredningsutskottet föreslog, med särskild hänsyn till ansök
ningen om medel för etnografiska ändamål, att till oförutsedda än
damål måtte anslås 454 mark 8 p. Detta förslag godkände av
delningen den 17 mars.

Huruvida några stipendier för insamling av föremål från Ny
land till museet under år 1891 utgivits, därorn veta tillgängliga 
delar av avdelningens protokoll intet att omförmäla, ej heller finnes 
i museistyrelsens årsberättelse för 1891 angivet, att några före
mål skulle från Nyland till museet inkommit andra än en kantele 
och en malmklocka från Helsingfors samt ett stocklås från Borgå 
skärgård, vilka förärats till museet av utom avdelningen stående 
personer.
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VÄSTF1NSKA AVDELNINGENS DEL I 
STUDENTAVDELNINGARNES MUSEUM





Stuga frän Säkylä i västfinska avdelningens samlingar i student- 
avdelningarnas museum.

Västfinska avdelningens verksamhet.

1876.
Till västfinska avdelningens sammanträde den 12 februari 

1876 ankom en deputation från viborgska avdelningen, anförd 
av  stud. O. Hynén, som meddelade, att avdelningen tidigare be- 
slutit å allmänna finska industriutställningen i Helsingfors in
stundande sommar utställa en kollektion av etnografiska föremål 
från sin hembygd, men då fråga blivit väckt, att den etnogra
fiska utställningen skulle givas en större utsträckning, hade vi
borgska avdelningen beslutit uppmana övriga studentavdelningar 
att genom insamling av etnografiska föremål från respektive hem
trakter envar i sin mån bidraga till expositionen, varjämte, för 
den händelse att övriga avdelningar skulle bifalla härtill, den 
viborgska för sin del till medlem i den gemensamma styrelsen 
för utställningen utsett civis Oskar Hynén.

„Avdelningen uppdrog åt cives F. J. Färling, G. E. Springert,
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L. W. Fagerlund och kurator, Arthur Rindeil att så fort som möj
ligt inkomma med förslag om, vilka åtgärder av avdelningen 
möjligen kunde i saken vidtagas.“

Vid avdelningens sammanträde den 26 februari meddelade 
kurator, att en kommitté bildat sig i Åbo med anledning av det 
härstädes väckta förslaget att vid den instundande allmänna in
dustri- och konstexpositionen föranstalta en utställning av etno
grafiska föremål från Västra Finland, vilken kommitté utfärdat li
stor för anteckning av penningebidrag, vilka man enligt enskilda 
underrättelser torde vara villig att lämna till västfinska avdel
ningens disposition. — Emedan man i Åbo torde avvakta en 
officiell skrivelse från avdelningen, föreslog kurator avsändandet 
av en sådan, vari avdelningen erbjuder sin samverkan åt kom
mittén i Åbo och anhåller alt densamma måtte övertaga lednin
gen av företaget, för vars realiserande närmast borde avsändas 
en expedition till mellersta delen av Satakunta enligt en av 
kommitterade- uppgjord plan. — Med anledning härav beslöt 
avdelningen att till kommittén i Åbo avsända en dylik skrivelse, 
vari avdelningen, jämväl förbindande sig att efter förmåga in
samla penningebidrag, anhåller att bliva underrättad, huru man 
i Åbo tänkt sig företaget utfört.

Den nyssnämnda kommittén i Åbo, vars ordförande var lä
nets guvernör greve C. M. Creutz, sekreterare magister E. Ner
vander och kassör kommerserådet F. Rettig, utsände ett upprop  
till den västfinska allmänheten att med penningar och även 
annorlunda främja saken. Jämte uppropet utsändes listor för an
teckning av bidrag, vilka enligt redovisning avgiven ultimo de
cember 1877 stego sammanlagt till Fmk. 6,984:81.

Vid sammanträde den 7 mars utsåg västfinska avdelningen 
kurator Rindell till medlem i avdelningarnas gemensamma sty
relse för den etnografiska utställningen, vilken styrelse u tsände 
ett upprop „Till allmänheten“ i hela landet att understöda stu
denternas ifrågavarande företag.

Den 13 mars avreste västfinska avdelningens första etnogra
fiska expedition, bestående av doktor H. A. Reinholm, magister
F. J Färling, artisten Th. Waenerberg och fotografen Reinberg, 
till Säkylä, Pöytis m. fl. kringliggande socknar, där över 300 
föremål inköptes, ett antal fotografier togs och interiörer av
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bildades, målade i olja av Th. Waenerberg. Expeditionen åter
kom med sin skörd den 25 mars. Kostnaderna stego till unge
fär 1,100 mark.

1 Säkylä hade kyrkoherden C. M. Creutlein och kapellanen 
C. Helenius bistått expeditionen med råd och dåd och anskaffade 
dessa även sedermera från sin ort till expositionen (synnerligast 
Säkylä stugan) behövliga föremål.

Samtidigt befann sig R. Hausen på en antikvarisk resa på 
Åland. Uti brev dat. Mariehamn Germundö förklarar han sig 
redobogen att (enl. förut gjort avtal med Färling) söka anskaffa 
för landskapet karaktäristiska dräkter och övriga föremål. 1 ett brev 
ger han även en beskrivning på åländska gamla vinter- (karl- 
och kvinno-) dräkter. Föremål anlände senare från honom. Ut
gifterna utgjorde enligt räkning Fmk 129: 05.

På det att avdelningen även med penningar måtte kunna 
bidraga till den blivande etnografiska utställningen, föreslog ku 
rator Arthur Rindell vid sammanträde den 28 mars, att den skulle 
föranstalta några soaréer med föredrag och sång under påsken i 
Åbo. Förslaget anslog livligt avdelningen, som uppdrog åt ku
rator att vidtaga för dess förverkligande nödiga åtgärder. Detta 
företag lämnade en nettobehållning av omkring 900 mark. — En 
i december 1877 av västfinska studenter anställd soaré i Åbo 
inbragte för avdelningens etnografiska kassa Fmk 328: 50.

1 juli och augusti bereste doktor Reinholm och magister 
Färling jämte under färden sig anslutande lokala medjälpare Ika
lis, Parkano, Ruovesi, Virdois, Kuru, Teisko och kanske även 
andra orter. Att döma av de ofullständiga anteckningarna m.m. 
bestod skörden av ett par hundra föremål. Kostnaderna för ex
peditionen stego enligt räkningar till Fmk 846: 85.

Bland dem som för någon tid anslöto sig till sistnämnda 
expedition var även stud. A. H. S. Grönlund. Han åtog sig 
att senare fortsätta insamlingarna i Ikalis och Parkano, och 
bestod denna senare skörd av ett femtiotal föremål, för vilka 
kostnaderna stego till Fmk 92: 67.

Med ett anslag av 150 mark besökte stud. G. E. Springert, 
åtföljd av stud. H. Vidbom, Norrmark, Sastmola och Siikais. Un
der färden (en vecka) insamlades 36 föremål och gjordes etnogra
fiska anteckningar.
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Aven med. kand. L. W. Fagerlunds omfattande undersöknin
gar i Korpo och Houtskär samt delvis även i Nagu understöddes 
från västfinska avdelningens nybildade etnografiska kassa. F a
gerlunds 1878 såsom 28:de häftet av Finska Vetenskapssocietetens 
„Bidrag till kännedom av Finlands natur och folk“ utgivna vär
defulla „Anteckningar om Korpo och Houtskärs socknar“ utgöra 
visserligen en sockenbeskrivning med geografiskt, historiskt, ar
keologiskt, statistiskt, folkloristiskt och naturhistoriskt innehåll, 
dock är även det etnografiska innehållet starkt framträdande så 
i ord som bild. Under dessa forskningar insamlade Fagerlund 
ett 40-tal mest till folkdräkten hörande föremål och insände dem 
jämte ett antal bilder till västfinska avdelningens samlingar.

Från Punkalaidun insände kantor I. Torell 13 föremål under 
å r  1876. — Från Vampula åter sände lanthandlanden J. F. Pauner, 
som var en intresserad befordrare av saken, under åren 1876 
och 77 några tiotal föremål till avdelningens samlingar. Några 
föremål inkommo även från pastorerna Ebeling i Pihlajavesi och 
Molin i Ruovesi.

Vid oftanämnda allmänna utställning, som öppnades för all
mänheten i början av juli 1876, var Västra Finlands folkliv re 
presenterat av en stuguinteriör från Säkylä med 5 människofigurer 
iklädda folkdräkter och med till stugan hörande bohag. S ituatio
nen: Helgdag. Gammelfar sitter på långbänken bakom det stora 
•matbordet och läser ett kapitel ur en stor bibel, uppställd på en 
bokställning på bordet. En flicka (dotter) och en man (son) 
sitta på den andra väggbänken mot sidoväggen och lyssna till 
den gamles föreläsning, likaså en gift kvinna (svärdotter), sittande 
på en stol framför bordet och fasthållande en på golvet stående 
gosse med ett horn i handen. —  Människofigurerna (manneki- 
nerna) voro gjorda av skulptören Söderman i Stockholm, som 
tidigare utfört sådana för Nordiska Museet därstädes. Förutom 
nämnda interiör hade västfinska avdelningen utställda ett antal 
folkdräkter, avbildningar m.m. i sammanhang med övriga avdel
ningars likartade samlingar. Den västfinska etnografiska utställ
ningen var uppsatt huvudsakligast under Arthur Rindells ledning.

Redan under utställningstiden fann avdelningarnas gem en
samma styrelse det vara nödvändigt att bereda de sammanförda 
kollektionerna tak över huvudet, och man enades om att detta
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borde ske i en lokal, där allmänheten kunde få göra närmare 
bekantskap med frukterna av de skilda avdelningarnas bemö
danden, eller med andra ord i ett ordnat museum. På eget bevåg 
upphyrde styrelsen därför en våning i huset N:o 15 vid Alexan- 
dersgatan, dit samlingarna överfördes, då den allmänna utställ
ningen på hösten 1876 stängdes. Detta blev grunden och början 
till avdelningarnas etnografiska museum.

1877, 1878.
Under åren 1877—78 företogos ej några vidare nämnvärda 

insamlingar av etnografica i Västra Finland, dock förekommo i 
sammanhang med museet stående frågor titt och ofta på avdel
ningens möten.

Vid sammanträdet den 13 februari 1877 valdes i stället för 
Färling och Springert såsom frånvarande A. S. Grönlund och G.W. 
Hammarén till medlemmar i avdelningens etnografiska kommitté, 
till vilken utom dessa då hörde L. W. Fagerlund och Arthur 
Rindell.

Vid följande sammanträde den 20 februari uppstod med an
ledning av frågorna om förnyande av hyreskontraktet för etno
grafiska museets lokal och ansökning om statsunderstöd för mu
seet en längre livlig diskussion, varvid flertalet omfattade den 
mening, att i varje fall studenterna icke borde låta ett med så 
allmänt och livligt intresse omfattat företag förfalla, och beslöt 
avdelningen i överensstämmelse härmed, att hyreskontraktet borde 
förnyas på tre år framåt och att ansökan om statsunderstöd borde 
inlämnas.

Vid samma möte föredrogs österbottniska avdelningens för
slag, att en kommitté skulle nedsättas för att allsidigt dryfta 
museifrågan, bl.a. även förfråga sig, om universitetet vore villigt 
att inlösa samlingarna. Vid diskussionen anmärktes, att, om en 
undersökning ansågs nödvändig, någon ny kommitté därför dock 
ej vore behövlig, då avdelningarna ju hade en gemensam etno
grafisk kommitté, som kunde utföra undersökningen, och då 
avdelningarna just stodo i beråd att ansöka om statsunderstöd 
för museet, vore det ej lämpligt att samtidigt erbjuda det uni
versitetet till inlösen. Vid detta uttalande stannade även avdel
ningen.
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Vid sammanträdena den 18 och 23 oktober 1877 behand la
des frågan om de finska studentavdelningarnas deltagande i världs
expositionen i Paris 1878, varvid bl.a. den nyssbeskrivna Säkylä - 
stugan skulle utställas. Avdelningen ansåg saken mycket be- 
hjärtansvärd, och då endast kostnaderna för nedtagning och em- 
ballering av föremålen vid avsändandet och dessas senare åter- 
uppsättning skulle drabba avdelningarna, beslöt västfinska avdel
ningen godkänna förslaget och påtaga sig de omkostnader som 
på den ankomme.

Den 26 februari 1878 invaldes i avdelningens etnografiska 
kommitté i st. f. A. S. Grönlund och G. W. Hammarén, A. Juselius 
och A. W. Westerlund.

Vid sammanträdet den 15 oktober 1878 föreslog avdelningens 
dåvarande kurator, magister Arthur Rindell, som varit såväl väst
finska avdelningens representant i studentavdelningarnas gem en
samma etnografiska kommitté som medlem i avdelningens enskilda 
etnografiska kommitté från dessas början, att, då han inom kort 
komme att lämna orten, i hans ställe skulle inväljas i den först
nämnda kommittén med kand. L. W. Fagerlund och i den senare 
magister A. O. Heikel. Förslaget vann enhälligt godkännande.

1879.
Under våren 1879 utträdde ur avdelningens enskilda etno

grafiska kommitté L. W. Fagerlund, A. Juvelius och A. W. We
sterlund samt inträdde U. O. Bremer, G. E. Springert och A. Kallio. 
I september avgick A. Kallio och valdes i stället K. Vehanen.

Även från avdelningarnas gemensamma etnografiska kommitté 
avgick Fagerlund under vårterminen, och trädde i hans ställe 
Bremer, som även han avgick vid terminens slut och då interi
mistiskt samt i september ordinariter ersattes med G. E. Springert.

För insamling under sommaren 1879 av föremål från Kimito 
erhöll studenten J. Sohlberg ett understöd av 50 mark. „12 före
mål anlände till museet. Ännu ett par till jämte notiser voro 
utlovade, från vilket löfte dock en beklaglig död löste stipendiaten“.

Samtidigt hade G. E. Springert ett stipendium stort 150 
mark och bereste kommunerna vid eller nära kusten norr om 
Björneborg. Skörden bestod mest i „notiser", endast några före
mål uppsamlades.



Likaså hade stud. A. O. Heikel ett stipendium, stort 100
mark, för insamlande av föremål från Birkala härad. Angående 
resultatet säges: „Som ingen förteckning avgivits, kan föremålens 
antal ej bestämmas. Skörden tyckes bestått i några tyg- och 
vävnadsprover samt ett antal på orter och ställen gjorda teck
ningar av föremål. — Därtill komma ännu anteckningar, vilka
Heikel lärer bl. a. i spridda tidningsuppsatser i de mest olika
organ publicerat och distribuerat åt den mest utom saken stående 
stora allmänheten".

Samma sommar understöddes (med 100 mark) folkskollära
ren A. Björck från Bjärnå i sina även av Finska Forminnesförenin- 
gen understödda forskningar uti Bjärnå, Halikko, Kiikala och 
Kuusjoki. — „Avdelningen „lyckliggjordes“ med 9 st. „föremål“ 
samt (såsom en särskilt framhållen oförskylld grace) ett dem åt
följande register, lydande typiskt t.ex.: 9) Korvalakki, lahjoitti 
Impolan Haal Kuusjoella“.

Den 30 september framvisade A. O. Heikel teckningar över 
av honom samlade etnografica.

Vid sammanträdet den 14 oktober antog avdelningen styrel
sens för studentavdelningarnas etnografiska museum förslag om 
anställandet av en avlönad intendent för museet, och vid sam 
manträde den 4 november beslöt avdelningen vid val av in ten
dent avgiva sin röst till förmån för stud. A. O. Heikel.

Vid mötet den 18 november uppläste A. O. Heikel en be
rättelse över sina under föregående sommar i Birkala härad verk
ställda etnografiska forskningar.

1880.
Vid sammanträdena den 3 februari och den 23 mars 1880 

dryftades museistyrelsens förslag, att behållningen från student
soaréerna (utom den på årsdagen av studenthusets invigning) 
skulle överlämnas till museet. Då flertalet avdelningar redan god
känt detta förslag och studentdelegationen förklarat att någon 
rubbning i årets budget ej skulle framkallas genom antagandet av 
förslaget, beslöt västfinska avdelningen även godkänna det
samma för det löpande året.

Vid sistnämnda möte föreslog G. E. Springert bl. a., att av
delningens etnografiska kommitté skulle bestå av 5 personer, och
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Doktor H. A. Reinholm och mag. F. J. Färling inköpa etnografiska 
föremål i Säkylä.

skulle densamma åligga: a) att föreslå medlem och suppleant i' 
museets styrelse, b) föreslå sätt, varpå medel skulle erhållas till 
avdelningens etnografiska kassa, c) uppgöra program och instruk
tioner för etnografiska expeditioner och stipendiater, d) uppgöra 
en ordnad katalog i nummerföljd över avdelningens etnografiska 
samlingar, e) biträda vid museets vård, flyttning och andra be
hov. Förslaget godkändes i huvudsak vid följande möte, och 
utsågos den 20 april till medlemmar i kommittén förutom avdel
ningens representant i museets styrelse och dennes suppleant 
(herrar G. E. Springert och K. Vehanen) studerandene A. O. Hei
kel, H. Vidbom och A. W. Westerlund. Den 4 maj valdes i st. 
f. K. Vehanen med kand. V. Timgren.

Den 4 och 11 maj behandlades G. E. Springerts förslag om 
att tre stipendier till ett sammanlagt belopp av 500 mark skulle 
utgivas för insamlande av föremål m. m. under den instundande 
sommaren, och godkändes förslaget. På grund härav erhöll 
stud. A. O. Heikel 200 mark för forskningar i Tyrvis härad, folk
skolläraren A. Björck 125 mark för undersökningar i Pikis hä
rad, stud. A. Sunell likaså 125 mark för insamling av föremål i
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Euraåminne, Raumo, Lappi, Pyhämaa, Letala och Nykyrko sock
nar, och G. E. Springert 50 mark för fortsättandet av sina an 
teckningar från 1876 och 1879.

1881.
Den 5 april 1881 dryftades frågan om „Stadgar för student

avdelningarnas etnografiska museum “, och beslöt avdelningen 
överlämna granskningen av detta förslag åt en av avdelningarna 
vald kommitté, vari västfinska avdelningen för sin del såsom 
sakkännare invalde G. E. Springert, L. W. Fagerlund och A. O. 
Heikel.

Till sammanträdet den 26 april hade G. E. Springert inläm
nat ett längre skriftligt andragande, vari han med mycken värme 
framhöll nödvändigheten, att studenterne i den allra närmaste 
framtiden borde påskynda sina etnografiska insamlingar, och att 
detta var maktpåliggande synnerligast för västfinska avdelningen, 
på vars område redan t. o. m. spåren av det gammalfolkliga hota 
att försvinna. På detta arbetsområde borde västfinska avdelningen 
ej stå efter andra avdelningar, hälst den ekonomiska sidan av 
saken ställde sig jämförelsevis gynnsam för densamma. På grund 
härav föreslog Springert, att avdelningen ville ur sina disponibla 
fonder utanordna 500 mark att efter avdelningens etnografiska 
styrelses prövning liksom föregående år utges åt stipendiater. 
Vid följande möte godkände avdelningen förslaget.

1882.
Den 14 mars 1882 biföll avdelningen till museistyrelsens an

hållan att få sända Säkylästugan till expositionen i Moskva.
1 västfinska avdelningens tidning „Muurahaiset“ ingick under 

oktober och november en serie uppsatser under namn av „Ker
tomus kansatieteellisistä tutkimuksista Uudenkirkon, Laitilan, Py
hämaan, Rauman, Eurajoen ja Lapin pitäjissä“, antagligen skri
ven av A. Sunell.

1 oktober granskades förslaget till stadgar för etnografiska 
museet och överlämnades sammanjämkandet av de särskilda av
delningarnas skiljaktiga beslut åt granskningskommittén, i vilken 
i st. f. A. O. Heikel invaldes A. Sunell.
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1883.

Den 6 februari 1883 dryftades en sak som nära nog var en 
principfråga. På anmodan av professor J. R. Aspelin frågade G. 
E. Springert om avdelningen ville till sina etnografiska samlin
gar inlösa en dräkt och några andra plagg, som av inhysingen 
Salomon Wilskman blivit inköpta uti Alastaro och Vampula, och 
om avdelningen ginge in på att förenämnde man skulle antagas 
på ett eller annat sätt såsom uppköpare av föremål för etnogra
fiska museets räkning. Avdelningen beslöt att ovannämnda fö
remål icke skulle inlösas, emedan den redan äger likartade exemplar 
uti sina samlingar, samt att Wilskman icke skulle antagas såsom 
uppköpare, men att de föremål, vilka ansågos vara av värde, nog 
skulle av honom framdeles inlösas. — Att märka är, att Salomon 
Wilskman sedermera blivit en ryktbarhet, därigenom att han till 
Statens Historiska Museum småningom under årtionden förnäm
ligast från södra Österbotten och västra Finland insamlat ett 
större antal fornsaker än någon annan enskild insamlare i vårt 
land.

I oktober diskuterades Th. Schvindts förslag om inlösen av 
någondera av studenthusets granngårdar och uppförandet där av 
en byggnad, som kunde inrymma såväl studentbiblioteket som 
studentavdelningarnas etnografiska museum. Efter ett livligt me
ningsutbyte stannade avdelningen vid att såsom sin mening ut
tala, att förslaget ej borde förverkligas. Visserligen erkändes, att 
båda de nämnda inrättningarna voro i behov av ökat utrymme 
och studentbiblioteket möjligen även av ett eget hus, men e tno 
grafiska museets framtida ställning vore oviss. Museet hade ge
nom enskilda studenters hängivenhet för saken och med allmän
hetens understöd blivit grundlagt och betydligt .förstorat, men 
därigenom hade även svårigheterna vid dess skötsel förstorats. 
Härvid saknades behövlig enhet, och var ej heller frågan om 
museets framtida program fullt klar. Om museet, såsom föresla
gits, utbildades till ett finsk-ugriskt museum, skulle om någon 
tid ej heller den nu föreslagna lokalen vara tillfylles. Under 
dessa omständigheter framställde sig självmant frågan om m u
seets överlåtande åt staten såsom en väsentlig beståndsdel av ett 
blivande nationalmuseum.
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1884.
Vid sammanträdet den 22 april upplästes förutnämnda gransk

nings- och sammanjämkningskommittés protokoll med förslag till 
s tadgar för studentavdelningarnas etnografiska museum, och bord
lädes frågan i sin helhet tillsvidare. Senare godkändes förslaget.

Den 18 november gav västfinska avdelningen vid val av 
intendent för samlingarna sin röst åt filos. kand. A. O. Heikel.

1885.
Den 4 februari dryftades savokarelska avdelningens förslag 

att, då etnografiska museets samlingar redan voro så stora, att en 
person svårligen kan ha vård om dem alla, de ytterligare år för 
år förstorades, och till buds stodo två så förtjänstfulla personer, som 
de vilka ansökt intendenttjensten, åt intendenten skulle anställas 
ett biträde med en årslön av 1,000 mark. Avdelningen beslöt 
enhälligt låta förslaget förfalla tills vägande skäl förebragts, att 
den nämnda tjänsten vore av behovet påkallad och tillika anvisats 
varifrån medel till biträdets avlöning skulle erhållas.

Den 10 november beslöt avdelningen för sin del enhälligt, 
att etnografiska museet borde hembjudas åt statsverket. Såsom 
grund för beslutet anföras i protokollet de svårigheter, som yppat 
s ig  vid museets sakenliga vård och förvaltning.

1887.

Den 29 mars 1887 upplästes protokollsutdrag från styrelsen 
för studentavdelningarnas etnografiska museum, vari föreslås alt 
museet skulle hembjudas staten. Avdelningen befullmäktigade 
sin representant i nämnda styrelse att å dess vägnar verkställa 
överlåtelsen.

1891.

Den 14 och 28 april 1891 behandlades ett av kurator tidi
gare väckt förslag, att en del av större lånefondens vinstmedel 
för sista året skulle anslås till resestipendier åt avdelningsmed- 
lemmar, som skulle åtaga sig att i vissa delar av Västra Finland 
insamla etnografiska föremål. Förslaget hade hänskjutits till kom
missionen för forskningar rörande Västra Finland i och för er
hållande av dess utlåtande. Kommissionen hade velat i allo

n
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understöda förslaget och ansett att insamlingarna borde börjas ii 
kusttrakterna närmast Nylands län, emedan från dessa trakter 
finnes minst föremål i etnografiska museet, och föreslagit att nämnda 
„insamlingar, som framdeles skulle komma att utsträckas om 
möjligt till alla delar av Västra Finland, skulle under nästa som 
mar göras i Bjärnå, Uskela och Halikko socknar jämte dem till
hörande kapell. För ändamålet skulle anslås 400 mark såsom 
resestipendium att ansökas av två eller flere avdelningsmedlem- 
mar gemensamt. Dessutom hade kommissionen tänkt sig att 
enahanda resor för etnografiska ändamål även skulle göras under 
nästa sommar i några församlingar på Åland, ifall avdelningen 
skulle anse sig äga tillgångar att användas som resestipendium 
i detta syfte.“ Avdelningen beslöt anslå 400 mark till resesti
pendier för etnografiska forskningar i Åbo läns östra delar, ochi 
fick förutnämnda kommission „i uppdrag att närmare bestämma 
angående alla därmed sammanhängande frågor.“ För behandling 
av frågan utsågos till förstärkta medlemmar av nämnda kommitté 
cives J. M. Granit och N. Avellan.

Den 17 november inlämnade M. A. Knaapinen en berättelse 
över den resa han jämte K. V. Puuska såsom avdelningens sti
pendiat under senaste sommar i etnografiskt syfte gjort i Halikko 
härad. Berättelsen, som var undertecknad av de nyssnämnda, 
vilka föregående vår gemensamt erhållit förutnämnda stipendium,, 
stort 400 mark, var i huvudsak i översättning av följande lydelse:

Vår resa begynte vi den 5 juni. Först begåvo vi oss till 
Bjärnå. Från denna socken kunna ännu äldre etnografiska före
mål erhållas, men vid efterfrågan av dylika har folket redan så 
pass vänt sig, att knappast något gammalt (ej ens skräp) kan 
utan betalning erhållas. Där har nämligen insamlats föremål 
synnerligast till Åbo, och ha för dem betalats ofta onödigt höga 
pris. För närvarande uppköper där en person etnografiska före
mål även till museer i Sverige och Tyskland. Även denne upp
köpare betalar höga pris. Under så fatta omständigheter fingo 
undertecknade röra sig väl mycket omkring i socknen, innan vi 
hopbragt ett försvarligt antal föremål. Även i Finby kapell voro 
vi och uppköpte där flere föremål. Sammanlagt åtgingo i Bjärnå 
sju dagar. Skörden var nöjaktig. Vi fäste vår uppmärksamhet 
jämväl vid byggnadssättet, bostäderna, fisket, jakten m.m. De
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inköpta föremålen äro av olika slag: mans- och kvinnodräkter, kvin- 
noprydnader, arbetsredskap för män och kvinnor, fiskeredskap rn.tn.

Från Bjärnå reste vi över Salo till Halikko, där vi dröjde 
två dygn och påträffade 7 föremål som konvenerade oss. I H a
likko har för något år sedan en person uppköpt allehanda etno
grafiska föremål för Åbo historiska museum. Dessutom inkö
per den nuvarande ägaren av Viurila gård, greve A. Armfelt, oav
brutet föremål till sin rikhaltiga samling. Därför är det svårt att 
få något i Halikko. —

I det hopp att vi annorstädes skulle erhålla flere föremål och 
till billigare pris, begåvo vi oss till S. Bertils. Här sk ildesvåra 
vägar, undertecknad Knaapinen fortsatte ensam vägen till Kiikala, 
undertecknad Puuska stannade i S. Bertils.

Även om Kiikala bör sägas, att ej heller där är lätt att 
samla äldre etnografiska föremål; folkskolläraren har uppköpt 
och köper ännu sådana. Dessutom hör man här såsom även 
överallt annorstädes ofta nog sägas: om Ni kommit ett par år 
tidigare, skulle nog även på vinden funnits något. Men nu fin
nes där ej mera något, ty då byggnaden  reparerades och nytt 
tak lades, fördes allt gammalt bort från vinden och dels brändes 
dels annorlunda förstördes. I Kiikala erhöllos dock 17 föremål, 
och vistades undertecknad Knaapinen där i tvänne veckor, allt 
emellan sysselsatt med etnografiska forskningar, vid vilka även 
äldre byggnader m. m. observerades.

På undertecknad Knaapinens lott hade även kommit Kisko. 
Även här har Åbo museum sin uppköpare. För vårt museum 
insamlades i Kisko smidesverktyg.

S. Bertils och Uskela berestes av undertecknad Puuska. Från 
förstnämnda socken beslår skörden huvudsakligast av modeller 
för åkdon och åkerredskap. Även byggnadssättet och några 
andra förhållanden ha observerats.

Från Uskela åter var det nästan omöjligt att erhålla något 
som vi ej förut ha, ty nästan överallt är i nyare tid ombyggt, 
och sålunda ha de gamla hemmen försvunnit.

1 Bjärnå insamlade undertecknad Knaapinen senare mot hö
sten ännu ett tiotal föremål, varjämte han gjorde sig närmare 
förtrogen med byggnadssättet samt några andra förhållanden, var
om vid annat tillfälle närmare.
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I stort sett kan sägas, att de etnografiska föremålen äro var
andra lika i hela Halikko härad. Den största olikheten mellan 
de skilda socknarna torde härskat i dräkterna.

Genom vår resa får museets katalog en tillökning av litet 
mer än ett hundratal nummer. Ännu mera hade visst kunnat er
hållas, men den till vår disposition ställda summan förslog ej till 
mera.

Helsingfors den 11 november 1891.
M. A. Knaapinen. K. V. Puuska.

1892.
Den 3 maj upptogs till behandling det av J. M. Granit på 

föregående möte väckta förslaget rörande utdelandet av stipendier 
för etnografiska forskningar i Västra Finlands skärgård. Avdel
ningen beslöt att hänskjuta frågan till kommissionen för forsk
ningar rörande Västra Finland, vilken den 6 maj föreslog, att en 
viss tid skulle bestäm m as, 'inom  vilken stipendieansökningarne 
borde vara till kommissionen inlämnade.

Under följande hösttermin inlämnades följande (här för
kortade) skrivelse:

Till västfinska avdelningen.
Med kännedom om den förlust den etnografiska forskningen 

lider för varje år som går, i det att sådant, som kunde lända 
denna till fromma håller på att ur tiden försvinna, beslöt jag 
under senaste vinter att göra en exkursionsresa till de svenska 
socknarna i sydvästra Finland, för att om möjligt ännu rädda 
något undan förstörelsen. Härtill erhöll jag  beredvilligt av avdel
ningen ett stipendium på 200 mark av de för forskningar rörande 
Västra Finland anslagna medlen.

Något obekant med frågor av etnografisk avt vände jag mig 
till intendenten för studenternas etnografiska samlingar doktor 
Theodor Schvindt med anhållan om vissa upplysningar. På den
nes inrådan beslöt jag mig för att vända uppmärksamheten hu
vudsakligast till fisket med därtill hörande redskap, såsom i an 
sökan om stipendiet också angavs. Detta hade visserligen varit 
en ganska stor lättnad vid den föresatta forskningen, ty ganska 
snart kom jag till insikt om, att intet anmärkningsvärt stod att 
finna i sådant avseende.
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Fisket står nämligen ännu på samma ståndpunkt i vår skär
gård som för långa tider tillbaka, på intet annat område har väl 
utvecklingen gått så trögt, så omärkligt framåt som i fiskeri - 
hanteringen. Bragderna äro enahanda med dem från forna tider, 
endast i djuplek och storlek hava desamma i allmänhet tillvuxit. 
— Men alldenstund jag ändå kom att vistas och resa i skär
gården i och för folkbildningsarbetet, gjorde jag ständigt för
frågningar och efterforskningar överallt med avseende å föremål 
av etnografiskt värde i allmänhet.

Den 10 juni påbörjades exkursionen i Västanfjärd kapellför
samling. Här kunde ej heller, såsom redan påpekades, någon 
påminna sig något om, att fisket skulle försiggått annorlunda eller 
med andra redskap än de vanliga: not, nät, sköta, ryssja, mjärda, 
kattsja och flere sätt med krok. Ett ovanligare fisksätt torde 
dock det vara, som bedrivits och ännu bedrives i en mindre å, 
som flyter emellan Östanå och Nivelaks byar. Om våren genast 
efter islossningen stiger id upp för ån emot den strida strömmen 
i och för romläggning, efter slutat värv begiver sig fisken igen 
ner mot saltsjön. Innan dess passar man på och sätter i ån s.k. 
strytor, ett slags primitiva ryssjor eller hellre långa och till en 
sned spets avsmalnande håvar, med mynningen mot strömmen. 
Hit samlas nu fisken och virar sig snart in i den smala håven, 
som sedan vittjas afton och morgon. För resten kan man icke 
uppspåra något ovanligt fiskesätt på orten. Icke heller i de andra 
till mitt område hörande kommunerna, Hitis, Dragsfjärd och P ar
gas, kunde jag upptäcka något anmärkningsvärt. Vart jag än 
kom fick jag höra, att det och det hade de nog haft för en tid 
tillbaka, men att för något år sedan hade där varit en ingeniör 
eller någon annan herreman, som samlat sådant där gammalt 
„skräp“, och så hade man förstört en del på annat sätt; man tål 
i dessa trakter icke gärna något att ha att ligga och skräpa i 
knutarna, utan allestädes skall vara snyggt och städat. Sådant 
är förhållandet främst i Hitis socken, som framför andra tillvann 
sig mitt tycke; här råkar man ännu på ett ganska kärnfriskt och 
oförfalskat släkte, påminnande om en tid som flytt. — Utm är
kande för dessa skärgårdsbor är deras håg för prydnader; över
allt varsebliver man diverse trästycken med sniderier uppspikade 
än här och än där över ingången till stugan, än på väggen i den
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samma och än på sjöbodan. Oftast bestå dessa prydnader av i 
land drivna spillror efter förolyckade fartyg såsom namnbräden 
m. m. dyl. Utom hågen för prydlighet kan man i detta förhål
lande även se vanan att taga allting som påträffas till godo, vil
ket torde vara karaktäristiskt för utskärsbon i allmänhet. — 
Till etnografiska museet har inlämnats: sälnät, säljärn med lin, 
snuskvarn av trä, ur förfärdigat i Hitis, holländsk tobakslåda med 
inristning, 2 snusdosor, piphuvud av trä, näverask, trälåda för 
rakknivar, trätallrik av bokträ, ölstop av trä, hyvel, träbesman 
och glasflaska.

Västanfjärd den 8 oktober 1892.
K. J. Karlsson.

1893.

På våren 1893 ansökte stud. K. Böhling ett 250 marks 
resestipendium för språk- och etnografiska forskningar i Sagu- 
trakten, och den 26 september uppläste han vid västfinska av
delningens sammanträde följande (här i översättning förkortade) 
berättelse:

Till västfinska avdelningen.
Sedan jag erhållit det av mig ansökta resestipendiet begav 

jag  mig till arbetsfältet, Karuna kapell, som med Sagu moder
socken bildar ett såväl i språkligt som även i annat etnografiskt 
hänseende från andra närliggande trakter tydligt avskilt område.

Till Karuna reste jag först för att där komplettera de språk
liga anteckningar, som jag föregående sommar gjort i Sagu; men 
snart fann jag  att språk- och även andra förhållanden här voro 
ännu ursprungligare än i moderförsamlingen, varför jag beslöt 
taga detta område till utgångspunkt för alla mina etnografiska 
forskningar och allenast företog en kort forskningsfärd till Sagu 
för jämförelse. Denna två veckors färd stärkte ännu ytterligare 
min uppfattning om förhållandena i Karuna.

På grund av egna iakttagelser och uppgifter, mig meddelade 
av ortens äldsta män, har jag såsom resultat av resan uppgjort 
följande etnografiska berättelser, som jag har färdiga, dock ej 
ännu slutligt redigerade eller renskrivna: G årdsbyggnadernas läge 
och inbördes ordning; Gårdens bostäder; Uthusen kring gårds
planen; Uthusen kring trägården; Boda; Badstuga; Ria; Väder
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kvarnar; Vattenkvarn, ävensom Ängslador på byggnadsområdet. 
— Fisket rörande berättelser, i vilka jag särskilt fäst avseende 
vid förfärdigandet av fångstredskapen, har jag följande sex: Ljust- 
ring, Nätfångst, Fiske med ryssja, Fångst med katsja, Rodd med 
<lrag och Krokfiske.

Även om jordbruket antecknade jag  åtskilligt på olika orter. 
De äro samlade i följande berättelser: Svedjebruk, Kärrodling, 
Nyodling och Vanligt jordbruk.

Föremål samlade jag till etnografiska museet främst från fi
skets område enligt anvisningar av doktor Schvindt. Sammanlagt 
hopsamlade jag 51 skilda nummer, av vilka många omfatta 
flere föremål, som vid begagnandet äro nära sammanhöriga eller 
av samma slag, ehuru till formen olika.

(Följer så en förteckning på de insamlade föremålen, av 
vilka 31 nummer tillhöra fisket och 26 andra områden).

Föremålen torde för närvarande vara på väg hit.
Helsingfors den 25 september 1893.

Kaarle Böhling.

Vid sammanträdet den 12 december biföll avdelningen till 
etnografiska . museets styrelses förslag, att avdelningarna skulle 
överlämna behållningen i museets kassa till Arkeologiska Kom
missionen och anhålla, att densamma ville uppdraga åt museets, 
dåmera vid kommissionen anställda, intendent att utarbeta en 
berättelse över museets uppkomst och öden under den tid det 
tillhört avdelningarna samt en katalog över de föremål som ännu 
ej ingå i museets utkomna kataloger ävensom befordra dessa till 
tryck.

1894.
Då revisorernas berättelse över granskningen av etnogra

fiska museets räkenskaper för år 1893, det sista museet tillhört 
studenterna, vid sammanträdet den 24 april 1894 blivit uppläst 
och ansvarsfrihet beviljats museets styrelse, beslöts på förslag 
av kurator, att avdelningen skulle skriftligt uttala sin tacksamhet 
till herr G. Emil Springert, som i mer än två årtionden varit 
avdelningens representant i styrelsen för etnografiska museet.
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Härmästugan i Osterbottningarnes samlingar i studentavdelningarnas museum.

Österbottniska avdelningens verksamhet.

Intresset för etnografiska strävanden väcktes till liv i öster
bottniska avdelningen den 14 februari 1876, då en skrivelse från 
viborgska avdelningen anlände med uppmaning till österbottnin- 
garne att å den allmänna industriutställning, som komme att för
anstaltas under sommaren, utställa för deras landskap represen
tativa etnografiska föremål, folkdräkter m .m . Avdelningen beslöt 
bifalla till detta förslag och utsåg till ledamot i avdelningarnes 
gemensamma kommitté fil. kandidaten Zachris Schalin.

På extra avdelningsmöte, som hölls den 19 februari, föreslog 
kandidaten Schalin, att avdelningen skulle skrida till åtgärder 
för insamlandet av medel för bestridandet av kostnaderna för 
utställningen. Förslaget om föranstaltande av offentliga nöjestill- 
s tällningar fick ej understöd, emedan det ofta visat sig att in
komsterna vid dylika tillfällen åtgingo till utgifter. Däremot an
sågs den verksammaste utvägen vara att i landsorten kringsända 
insamlingslistor. Till hjälp åt kandidaten Schalin beslöts tillsätta 
en kommitté, i vilken invaldes med. kandidaten Paul Collander, 
fil. kandidaterne Juuso Hedberg och G. L. Stenbäck samt stude- 
randene Hj. Appelgren, K. Forsman, K. M. Blomstedt, K. O.
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Bonde, G. Petterson och Efr. Snellman. Denna kommitté fick 
befogenhet att besluta i alla till saken hörande frågor. Som kon
sultativ ledamot inträdde doktor J. R. Aspelin, vars sakkännedom 
var till stor nytta vid planläggandet av expeditionen till hem
bygden. Åtskilliga intresserade personer lovade bli ombudsmän,, 
så t. ex. i Vasa doktorerne J. O. I. Rancken osh O. Toppelius.

Avsikten var först att till utställningen anskaffa tre skilda 
stugor från Österbotten, men härifrån avstod man senare, då det 
blev bekant, att det ej fanns utrymme å utställningen för mer 
än en.

Vid mötet den 13 mars redogjorde kandidaten Schalin för 
avdelningens etnografiska kommittés åtgärder. Till skilda städer 
i Österbotten hade avlåtits brev med uppmaning att insamla 
pengar för utställningen, och i Helsingfors hade bland avdelnin
gens medlemmar cirkulerat en lista, å vilken tills dato tecknats 
204 mark. Till kommitténs förslag, att 500 mark nu redan skulle 
anslås för utsändandet av en expedition till Österbotten, lämnade 
avdelningen icke sitt bifall, utan beslöt att uppskjuta frågans 
avgörande tills det framgått, vilket resultat penninginsamlingen 
medfört.

Med anledning därav, att ett möte hållits för grundläggan
det av ett etnografiskt museum och avdelningarnes för den pla
nerade utställningen tillsatta kommitté tagit del i detsamma, sporde 
kurator av avdelningens representant, om den nämnda kommit
tén hade något gemensamt med detta möte, och om avdelnin
gens representant härvid tilläventyrs överskridit sina befogenheter. 
Dessutom erinrade kurator om, att avdelningen, ifall den haft för 
avsikt att skrida till grundläggandet av ett etnografiskt museum, 
sannolikt till sin representant skulle utsett en mera kompetent 
person, t. ex. sin förre medlem doktor J. R. Aspelin, vilken ogen- 
sägligen vore bland de mest framstående i vårt land på detta 
vetenskapsområde. Kandidaten Schalin genmälde, att den av 
studenterna utsedda kommittén och det nämnda mötet varit ett, 
att representanterna tagit del i detta möte, enär de hållit för tro
ligt, att de möjligen insamlade föremålen efter utställningen 
skulle föräras till det nämnda museet, samt att de icke ansett det 
uppdrag de erhållit innebära grundläggandet av ett etnografiskt 
museum, utan uppfattat saken allenast från den synpunkten, att
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den  påtänkta utställningen i vårt land skulle uppväcka strävandet 
att grundlägga ett etnografiskt museum. Dessutom föreslog kan
didaten Schalin, att österbottniska avdelningen jämte de övriga 
avdelningarne skulle såsom konsultativ ledamot i den nämnda 
kommittén insätta någon äldre erfaren person, t. ex. just den av 
kurator nämnde. Avdelningen, som ansåg detta lämpligt och 
synnerligen nödvändigt, beslöt enhälligt vända sig till doktor 
Aspelin med en anhållan, att han godhetsfullt med sina råd ville 
främja avdelningens strävanden att ordna den etnografiska ut
ställningen. Däremot önskade avdelningen ej fatta beslut om, 
att någon konsthistoriker borde deltaga i den expedition som 
skulle utsändas, utan finge den tillsatta kommittén sig till biträde 
kalla den, vars råd den ansåg sig behöva.

Vid mötet den 20 mars tillkännagav kandidaten Schalin, att 
han icke lyckats få någon konsthistoriker, ej heller alltför många 
andra deltagare i den expedition, vars utsändande till Österbotten 
han föreslagit på föregående möte. Magister K. F. Slotte, som 
avdelningens medlemmar ansågo lämpligast för ett dylikt upp
drag, var av sin tjänst hindrad att resa. Därför föreslog Schalin, 
att Slotte, som väl kände den österbottniska allmogens bygg
nadssätt, skulle ombedjas uppgöra ritningar till en österbottnisk 
bondstuga, vilken sedermera lätt skulle kunna uppföras efter dessa 
ritningar av i Helsingfors sig uppehållande österbottniska tim
mermän, varefter möbel och annan inredning skulle anskaffas till 
densamma från Österbotten. Detta förslag godkände avdelningen.

Intill den 27 mars hade flere uppgifter ingått om insamlings
arbetets resultat i Österbotten. Så hade i Vasa därintills influtit 
600 mark, i Gamla Karleby 150 mark, i Uleåborg 1,006 mark 
och i Lappotrakten 141 mark. Under sådana omständigheter 
kunde avdelningen definitivt fatta beslut om utsändandet av en 
expedition. Skulptören C. Lenngren hade lovat förfärdiga gipsfi
gurer för utställningen.

Vid mötet den 30 april meddelade Schalin, att han själv 
förband sig att deltaga i expeditionen till Österbotten och att 
han till medhjälpare erhållit artisten R. Åkerblom, vars åliggande 
bleve avbildandet av de etnografiska föremålen. Samtidigt anhöll 
Schalin, att någon finska språket fullt mäktig avdelningsmedlem 
skulle ansluta sig till expeditionen. Avsikten vore att först färdas
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långs Lappo ås nedre lopp, därifrån till Uleåborg och möjligen? 
ännu nordligare; på återvägen skulle landskapets östra del med
tagas. Genom sina i Vasa och Kristinestad bosatta ombudsmän 
hoppades kommittén få mottaga tillräckligt utställningsföremål 
från dessa trakter, så att expeditionen ej behövde utsträcka sin 
insamling dit. Kandidaten G. L. Stenbäck föreslog, att kommittén 
till efterrättelse skulle meddelas, att såväl de finska som de sven
ska trakterna borde vara representerade å utställningen. 1 stället 
för kandidaten Schalin, för den händelse att han icke efter resan 
återvände till Helsingfors, invaldes i avdelningarnes gemensamma 
kommitté magister Paul Collander.

Senare tillkännagavs, att studeranden W. Wegelius såsom 
mäktig finska språket anslutit sig till expeditionen.

Den 6 april avreste expeditionen från Helsingfors. Insam
lingsarbetet vidtog i Alavo, därifrån färden fortsattes till Kuortane, 
Lappo, Kauhava, Härmä, Nykarleby, Brahestad, Pattijoki, U leå
borg, Haukipudas. Ala- och Ylikiiminki, samt tillbaka till Uleå
borg och därifrån slutligen till Limingo. I Alavo förvärvades en 
del klädespersedlar, likaså i Kauhava. Där väcktes hos expedi
tionens medlemmar tanken, att det måhända vore skäl att från 
Sydösterbottens finskspråkiga område anskaffa ett „lutti“ (loft) 
till utställningen i stället för den bestämda stugubyggnaden, em e
dan enligt deras åsikt finnstugan ej erbjöde något särskilt egen
artat, medan däremot loftet i många avseenden var karaktäristiskt 
för allmogens plägseder. Då ett brev i denna fråga upplästes 
i avdelningen, möttes det av gensagor. Loftet vore till sitt ur
sprung svenskt och representerade dessutom liksom natt- eller 
skuggsidan av allmogens liv, av vilket det icke gåve en totalbild. 
Enligt avdelningsmedlemmarnes åsikt vore finnstugan tvärtom i 
många avseenden egenartad och ur etnografisk synpunkt t.o.m. 
mycket värdefull. Därför beslöts, att expeditionen skriftligen 
skulle underrättas om, att en sydösterbottnisk finnstuga ovillkor
ligen borde anskaffas för utställningen, samt att expeditionen 
överhuvud borde noga följa avdelningens ursprungliga arbets
program, enligt vilket tre skilda stugor skulle anskaffas från 
Österbotten.

I Pattijoki undersökte och avbildade expeditionen av torv 
uppförda byggnader. I Uleåborg, där fabrikören Hemming
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Åström var till mycken hjälp, medtogs fotografen Joh. Björkman. 
I Ylikiiminki, där resan försiggick under menförestiden, inköptes 
till stugans inredning hörande möbel.

Där påträffade expeditionen tre rökpörten, av vilka det i 
Ala-Vesala gård befintliga avtecknades. Till vänster om dörren 
stod en solid gråstensugn med sovplats baktill, „uuninkukkura“, 
och en spisgruva för kol framför ugnen. Nedtill var den fodrad 
med väldiga furuplankor, vilkas övre kant kunde begagnas som 
sittplats: till höger „seinäpankko“ och till vänster „laattiapankko“. 
Röken inträngde i rummet, dels direkt från ugnen, dels genom 
ett par ovanför i muren anbragta rökhål, samlades under det 
brutna taket och utgick genom „lakehinen“ eller „lakeistorvi“, 
som utgjordes av en 4 å 5 alnar lång träcylinder (en urhålkad 
fura). Denna sköt till någon del av sin längd in i pörtet, ett 
stycke framför ugnen, och var nertill försedd med en lucka, som 
åter genom en med gångjärn vid densamma fäst lång stång efter 
behag kunde öppnas och tillslutas.

I Runtti gård fotograferades en „inåtvärmande“ stuga. Rum
met framför muren, emellan denna och fondväggen, varest gårds
folket om vinteraftnarna samlade sig för att arbeta vid brasans 
eller pärtornas sken, kallades „karsi*- eller „karsinanloukko“, 
och fönstret närmast muren „karsinlasit“. Knuten bakom bordet 
hette „pöydänpääloukko“, och knutarna på vardera sidan om 
dörren „oviloukot“.

Kiiminkiborna sades härstamma från en blandning av savo- 
laksare och lappar, och resenärerna trodde sig hos dem se drag 
av vardera stammen.

Jordbruket stod på en låg nivå, med åkrarne till stor del 
odikade; däremot var förfärdigandet av träkärl en viktig inkomst
källa, utan att likväl händigheten på detta område var särskilt 
anmärkningsvärd.

I Limingo delade sig expeditionen så, att Schalin reste till 
Tyrnävä, Wegelius och Åkerblom till Temmes, där de insamlade 
klädespersedlar m. m. Då expeditionen därefter åter förenats, 
fortsattes färden till Gamlakarleby, Nykarleby och Vörå, där man 
ånyo skildes. Medan Wegelius reste till Härmä, arbetade Schalin 
och Åkerblom i Vörå, där de till biträde hade fotografen Julia 
Widgren från Vasa. 1 Vörå stora prostgård fingo alla tre ett
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gästfritt mottagande. Redan från första början blev skörden 
riklig. Resenärerna fingo kunskap om olika slags både äldre 
och nyare dräkter i brokiga färger, och stugor, inredda med smak. 
Allt var snyggt och målat, de lysande färgerna förhärskande. 
Slöjdkunnigheten stod i allmänhet på en hög ståndpunkt. F o to 
grafier togos av stuguinteriörer, folktyper och dräkter. Särskilt 
må framhållas bilden av ett åldrigt äkta par, Pollari-far själv 
uppträdande i hög filthatt, röd ylleväst och kort jacka med upp
stående stor krage och två rader blanka knappar, och Pollari- 
mor i stycke och mössa, sidenförkläde och stor röd sidensjal. 
Också det vördnadsvärda parets dotter Liisu fotograferades, som 
brud i full skrud med skravelmässingskrona och med en m ä
sterligt tölpig vice brudgum vid sidan. Brudparet avbildades även 
på bröllopsbjudningsfärd, sittande på åtta kuddar i en grannt 
målad Vöråschäs.

Det dyrbaraste av de till samlingarna förvärvade föremålen 
var ett hörnskåp („råskåp“) i två hälfter, vardera med tre fack 
eller avdelningar; facket längst åt höger i övra hälften inrymde 
ett väggur. Detta artistiskt snidade och målade skåp väckte se
dan vid utställningen en synnerlig uppmärksamhet.

Men folkkaraktären i denna trakt gjorde icke ett i allo gott 
intryck på resenärerna, ty skrytsamhet och dryghet voro ofta ut
märkande drag i densamma.

Från Vörå fortsattes färden, i vilken fröken Widgren alltjämt 
deltog, till Alahärmä, där expeditionen slog sig ner på Ala-Viitala 
gård och inköpte arbetsredskap och möbel till stugan samt en 
mängd textilalster.

Från denna utgångspunkt företogos flitiga exkursioner åt 
olika håll, varvid man levde mest på fläsk och potatis och gjorde 
affärer dagen i ända. „Redan tidigt på morgonen, förrän vi 
hunnit ur sängarna“, skriver Schalin, „var farstun full med folk, 
som belägrade vår dörr. Så fort denna öppnades, inströmmade 
folkskaran, och nu begynte den trevliga handeln. Ifrån diverse 
knyten och korgar framdrogos jämte många goda saker även de 
besynnerligaste föremål: man ville truga på oss gamla utslitna 
kjorteltrasor, gamla simpla smöraskar samt andra kläder och bo
hagsting, som icke ägde något värde mera; man hämtade gamla 
böcker, silverbägare, stora packor av lärft, brokigt bomullstyg,
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band, näsdukar och halsdukar i oändlighet; och då vi sade oss 
omöjligt kunna köpa av allt som hämtades, blevo säljarna mycket 
misslynta, några pockade, andra klagade och tiggde, i synnerhet 
då de sågo de högar av kopparmynt, vilka vi efter växlandet av 
en hundramarkssedel hade radat upp på bordet, varav följden 
blev, att vi mången gång gåvo de fattigaste några penni ur egen 
kassa till skänks för att bliva dem kvitt och icke avskräcka andra. 
Särskilt minnes jag en av ålder och fattigdom nedböjd gumma, 
som ifrån ett avlägset torp hade stapplat fram till vår bostad för 
att bjuda ut en äldre finsk psalmbok, som var både flottig och 
brun; en annan hämtade en liten silverbägare, som troligen var 
sista återstoden av försvunna dagars rikedom; rörd av gummor
nas sorg över vårt avslag på köpeanbudet köpte jag för egen 
räkning både psalmbok och bägare. I allmänhet begärdes höga 
pris, dock icke så höga som i Vörå, men vi vande oss snart att 
pruta, så att vi mången gång då säljarne voro barn eller perso
ner skickade av andra, genast sedan vi hört priset, som isäntä 
eller emäntä bestämt, frågade: huru mycket bestämde han (eller 
hon) till „prutan m ån“? Då svaret vanligen gavs ganska upp
riktigt, avdrogo vi utan betänkande prutningsmåttet.

„Mycket prutades ej, men hälften prutades genast.“
„På detta s ä t t ' ,  fortsätter Schalin, „samt genom våra täta 

besök i byarna, vid vilka det mången gång gällde att skaffa sig 
över Lappo å med någon usel ekstock eller privatfärja samt 
ett styrblad eller ett bräde till åre, lyckades vi hopsamla 160 st. 
föremål av etnografiskt värde, mest konstindustrialster från äldre 
och nyare tid. Såväl den manliga som den kvinnliga hemslöjden 
står högt i Härmä. T. ex. de prov på träsnidarekonst, vilka vi 
medförde därifrån, äro med få undantag i sitt slag de förnämsta 
i hela etnografiska museum. Men vi tyckte oss märka, att 
denna konst tyvärr är i avtagande, vilket tydligen beror därpå, 
att den finare hemslöjden, som förut gällde endast husets behov, 
idkades mera för nöjets skull än för avsättning, men i vårt am e
rikanska tidevarv (sit venia verbo!) anser man det för bortkastad 
tid och möda att göra fina sniderier på vägkost- och klädesaskar, 
på rankor, klappträn, alnmått, möbler och husgerådssaker. Lyx
artiklar köpas bekvämast hos närmaste lanthandlande. Blott fån- 
garne i Korsholms häkte äga ännu tillfälle att idka konsten utan

12
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avseende på tidens knapphet och de praktiska behovens växande 
krav. Det syntes nog att det ilia beryktade Härmä stått i livlig 
beröring med Korsholm, ty vi funno här i bra många gårdar 
konstarbeten av häktets fångar; t. ex i en av de stugor, som 
blevo fotograferade, står på bordet ett vackert svart tobaksskrin 
av ovanlig form, i vars uppslagna lock man ser en fotografi av 
de båda ryktbare stråtrövarne och mördarne Isotalo och Ranna- 
järvi. En dylik „tupakkijassikka“, dock med spegel i locket, 
lyckades vi även få köpa för den blivande stugans räkning.“

Osterbottningarnes expedition: Zachris Schalin, W. Wege lins och Rudolf 
Åkerblom fotograferade på Ala-Viitala gård i Alahärmä.

Även i Härmä togos fotografier, såväl bilder från vardagsli
vet som även porträtt. Innan fotografen reste, läto de tre etno- 
graferna porträttera sig själve, sittande på gården inbegripa i 
antikvitetshandel.

Klädesplagg förvärvades till ett antal av 25, utom mössor, 
hattar, strumpor och skor samt kvinnoprydnader av silver. Man 
kunde sammanställa flere kostymer av äldre datum. Bl. a. lycka
des expeditionen komma över en „helussolki“, ett bröstsmycke 
av silver, vilket fordom tillhört en rik släkt i Haapajärvi gård.
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Likasom handarbetena vittnade även stugornas inredning 
gott om invånarnas ordningssinne, smak och praktiska anlag. „I 
folkkaraktären*, skriver Schalin, „ligger både gott och ont. Vild
sintheten, som röjer sig hos enskilda individer, tyckes vara svår 
att helt och hållet utrota, men den ersättes hos många av djup 
känsla och kraftig fromhet. Anlagen för spekulativt tankearbete 
äro ganska framstående.

Från Härmä återvände Wegelius hem, medan Schalin och 
Åkerblom fortsatte färden till Alavo och därifrån, medtagande 
folkskolläraren Mäkinen, till Töysä kapell, där de p å T o h n ig å rd  
insamlade åtskilliga föremål och sägner. Den 25 maj återvände 
expeditionen slutligen till Helsingfors.

På grund av menföret kunde resenärerna icke röra sig vida 
omkring i olika trakter, utan inskränkte sina besök till bestämda 
platser, där folk samlades medförande föremål som syntes dem 
lämpliga för avyttring. Isynnerhet voro forskarne välkomna på 
prästgårdarna, där man enligt en sagesman bakade och stekte 
med så eldig iver, att fettet i pannorna fräste ännu en vecka 
efteråt. „Och om museets intendent“, fortsätter samme anteck
nare, „rätt förstår sin sak, låter han denna stekpannornas musik 
i Österbottens prästgårdar ljuda ännu i århundraden härefter.“

Utom teckningar, fotografier och 497 nummer föremål böra 
som resultat av resan framhållas Schalins och W egelius’ anteck
ningar samt den förres resebeskrivning „En tur genom Österbot
ten i April och Maj 1876.“ Senare har Schalin återvänt till äm 
net i sin i „Finsk Tidskrift“ 1915 offentliggjorda artikel „Hem- 
bygdsforskning i min ungdom “.

Vid mötet den 25 september redogjorde kandidaten Schalin 
för avdelningens deltagande i den allmänna utställningen. S tu
gan, där en söndagsmorgon i Härmä var avbildad, var uppförd 
av kulisser och utrustad med bohag efter österbottnisk sed. I 
stugan syntes en gumma klädande sin sondotter till konfirmatio
nen. Dessa kvinnofigurer hade beställts av skulptören K. Sö
derman i Stockholm, som härför betingat sig 530 kronor. — De 
praktiska åtgärderna för uppställandet av stugan hade ålegat 
Schalin, som på detta arbete av rent intresse använt mer än en 
halv termin.

Samtidigt tillkännagavs, att till framtida förvaringsställe för
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samlingarna upphyrts en lokal i gården Alexandersgatan 15, 
vilken åtgärd avdelningen godkände, varjämte den beslöt, att 
samlingarna skulle hållas tillgängliga för allmänheten. Hos dok
tor J. R. Aspelin skulle anhållan göras att han, i den mån hans 
tid medgåve, måtte giva råd vid samlingarnas ordnande. Själva 
arbetet härmed anförtroddes åt studeranden Werner Wegelius.

Den 2 oktober upptogs till avgörande frågan om anskaffan
det av pengar för gäldandet av skulden till skulptören Söderman, 
och framhöllo härvid magister W. Churberg samt kandidaterne 
J. Castrén och L. Kivekäs som sin åsikt, att en korporation så
dan som avdelningen med dess ständigt växlande medlemmar 
icke borde börja upprätthålla ett museum, vilket skulle bliva allt
för dyrt för avdelningen, utan borde samlingarna jämte skulder 
hälst erbjudas universitetet till inlösen. Förslaget motsades av 
kandidaten Schalin, som ansåg studenternas museisträvanden 
vara ett vackert, deras nationalkänsla kraftigt upplivande företag. 
Vid följande möte beslöts på förslag av inspektor att ordna 
ifrågavarande affär sålunda, att ett lån på 800 mark upptogs i 
universitetskonsistoriets ekonomiedivision.

Vid mötena under november diskuterades, huru det framtida 
insamlings- och forskningsarbetet inom österbottniska avdelnin
gens område skulle ordnas. Frågan hade kommit upp genom 
viborgska och västfinska avdelningarnes beslut att i historisk- 
etnografiskt hänseende undersöka alla socknar inom deras om 
råden. Kandidaten Schalin föreslog att studenterna, envar i sin 
hembygd, skulle slå sig tillsammans om dylika undersökningar. 
Dessa forskningar, vilka sålunda bleve billigare, skulle företagas 
enligt ett bestämt program, sådant som t. ex. Finska Fornm in
nesföreningen redan hade färdigt. Det vore önskligt, att avdel- 
ningsmedlemmarne skulle avfatta sockenbeskrivningar, av vilka 
de bästa sedan kunde lämnas till publikation åt Fornminnesför
eningen eller Historiska Samfundet. Avdelningen omfattade detta 
förslag. En lista framlades, där de som voro hågade för dylika 
forskningar hade tillfälle att anteckna sig.

1877.
Till österbottniska avdelningens representant i museikom- 

mittén valdes magister J. Collander.
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Med anledning av att samlingarnas flyttning och ordnande 
i den dåvarande lokalen åsamkat avdelningen en utgift om 140 
mark, väcktes fråga om att avdelningen för att undslippa fram
tida utgifter skulle avstå sin samling till universitetet. Beslutet 
blev, att avdelningarne skulle uppmanas att utse envar en re
presentant i ett utskott, som allsid gt skulle överväga saken: taga 
i betraktande företagets ekonomiska sida, beräkna de utgifter 
som samlingarnas upprätthållande skulle åsamka avdelningarne, 
och taga reda på, om och på hurudana villkor universitetet vore 
villigt att inlösa dem. Till sina representanter i utskottet valde 
avdelningen magister Collander och civis W. Sandman. Då de 
övriga avdelningarna icke biföllo till detta förslag, förföll den 
väckta frågan.

Senare på våren utsågs till avdelningens representant i mu- 
seikommittén stud. W. Wegelius. Inspektor uppmanade avdel
ningens medlemmar att i landsorten tillställa soaréer, vilkas in
komster skulle användas för betalandet av den skuld avdelnin
gen för sina etnografiska insamlingar ådragit sig till universi
tetet.

Vid mötet den 15 oktober beslöt avdelningen giva sitt bifall 
till det förslag som gjorts av kommissarien för Finlands avdel
ning vid världsutställningen i Paris 1878, general Lindfors, att 
österbottniska avdelningen skulle sända sin stuga till utställnin
gen och för densamma ytterligare låta utföra figurer av en man 
och ett barn. För betäckandet av kostnaderna för figurerna borde 
intresserade personer i Österbotten uppmanas att insamla medel. 
Avdelningen beslöt, för att få ihop 600 mark. som utgjorde dess 
andel i hyran för museilokalen, på förslag av magister Schalin 
att inom sig tillställa soaréer, varav inkomsten skulle användas 
för detta ändamål. I samma syfte skulle varje närvarande av- 
delningsmedlem beskattas med två mark. Det som ej på dessa 
sätt kunde hopbringas, skulle avdelningen erlägga ur egen kassa. 
Den 27 november hölls i enlighet med detta beslut den första 
avdelningssoarén.

Avsändandet av museisamlingarna till Parisutställningen 
föranledde valet av en ny medlem i den gemensamma kommittén, 
och utsågs härtill studeranden Joh. Castrén och till hans suppleant 
studeranden E. Biese.
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1878.
Vid mötena under februari meddelades, att till förmån för 

de etnografiska samlingarna influtit från Gamlakarleby 64 mark, 
från Uleåborg 254 mark och från Vasa 1,237 mark, och över
lämnades dessa medel åt avdelningens representant i museikom- 
mittén. För anskaffandet av sälfångstredskap till samlingarna 
beslöts anslå 100 mark.

Senare på våren diskuterades frågan om förvärvet av en 
estnisk stuga till de etnografiska samlingarna.

1879.
Till avdelningens representant i museikommittén utsågs civis 

W. Sandman.
Vid mötet den 6 oktober godkände avdelningen museikom- 

mitténs förslag, att en avlönad intendent för museet genast skulle 
tillsättas. Befattningen borde ansökas hos museikommittén, som 
skulle giva sitt förord åt en av sökandene. Valet skulle förrättas 
avdelningsvis.

Det första valet försiggick den 10 november. Två sökande 
funnos, nämligen studerandene A. O. Heikel och Th. Schvindt, 
vilken sistnämnde blev vald med acklamation.

Den 24 november gav avdelningen sitt bifall till, att musei
samlingarna flyttades till en lokal i finska elementarläroverket.

1880.
Då museikommittén fortfarande hade ekonomiska svårigheter, 

föreslog civis Hj. Appelgren att avdelningen skulle taga initiativ 
till, att i främsta rummet stadsborna i Österbotten skulle skrida 
till åtgärder för insamlandet av medel. För avlägsnandet av 
nämnda brist biföll österbottniska avdelningen jämte övriga av
delningar till, att inkomsterna av de allmänna studentsoaréerna 
under ett års tid skulle få användas för museet.

Vid mötet den 3 maj biföll avdelningen för sin del till, att 
föremål från museet finge sändas till utställningen i Moskva.

1 oktober godkändes förslaget om valordning för museikom
mittén, vilken enligt densamma skulle bestå av 6 medlemmar, 
en för varje avdelning, under två års tid. Avdelningen gav även 
sitt bifall till, att „dubletter“ å museet såsom bytesföremål finge 
sändas till museerna i Sverige och Danmark.
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1881.
Detta år behandlade avdelningen endast ett museiärende, 

nämligen ett förslag att penningar skulle insamlas i Österbotten 
för museisyften, och biföll avdelningen härtill.

1882.
Vid mötet den 10 maj beslöt avdelningen anslå ett stipen

dium om 350 mark ledigt för en etnografisk insamlingsfärd i 
Österbottens finska socknar. I december samma år beslöts anslå 
150 mark för kompletterandet av de bilder stipendiaten, stud. 
Isak Smeds, medfört från sin resa.

1884.
Frågan om museiintendentens avlöning förelåg, och be

stämdes den till 1,500 mark.
1885.

Vid mötet den 16 mars väckte civis Hj. Appelgren fråga 
om huru man skulle ställa sig med hänsyn till museets framtida 
vård. Enligt hans åsikt hade museet icke haft framgång på sin 
dåvarande grundval. Han tvivlade på att studenterna skulle 
kunna sköta museet så, att det i vetenskapligt hänseende bleve 
av nytta. Han hade fått intrycket, att museet under senare tider 
i viss mån känts som en börda för studenterna. Intresset för 
detsamma var mycket ringa.

Filos. kand. J. A. Lyly sade sig med ledsnad finna, att m u
seet, som förr i hög grad främjat fosterländska och vetenskapliga 
intressen bland studenterna, nu måste lämnas. En tröst såg han 
likväl däri, att museets egen fördel fordrade dess avstående.

Under diskussionen omfattades den åsikten, att museet nu 
borde överlämnas åt universitetet, emedan en arkeologisk kom
mission just komme att tillsättas, under vars uppsikt det etno
grafiska museet troligen skulle ställas. Denna gång fick dock 
diskussionen ulgöra svar på frågan.

1 slutet av året uppkom frågan ånyo på grund av från väst
finska och nyländska avdelningarna inkomna protokollsutdrag.

I frågan uttalade sig utförligt civis G. E. af Hällström, som 
erinrade om studenternas bristande intresse för museet, på grund 
varav han trodde, att statens övertagande av museets vård bättre 
skulle motsvara dess vetenskapliga värde. Avdelningarne kunde 
det oaktat vara verksamma för etnografin och hålla vid liv in
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tresset för densamma. Avdelningen, som omfattade dessa syn
punkter, beslöt överlåta sin del av museet åt staten. Frågan för
föll likväl på grund av viborgska och tavastländska avdelningar
nas motstånd.

1886.
Redan i mars detta år väckte emellertid filos, kandidaten 

Hj. Appelgren ånyo fråga härom, i det han föreslog, att avdel
ningen skulle uppmana övriga avdelningar att förena sig om 
österbottningarnes redan fattade beslut om museets erbjudande 
åt finska staten. Förslagsställaren framhöll, att avdelningarna 
hela tiden varit ur stånd att ekonomiskt uppbära denna inrätt
ning, och vidkommande den vetenskapliga förmågan kunde man 
ej begära, att studentkåren på ett tillfredställande sätt skulle 
kunna vårda denna stora vetenskapliga samling. Finlands s tu 
denter till oförvansklig ära skulle det lända, att de grundlagt 
detta museum, och härmed hade de uppfyllt sin plikt i denna 
sak. Samlingarnes upprätthållande, förkovran och vård vore det 
finska folkets skyldighet. Endast staten kunde ägna dem den omsorg 
de behövde. Erbjudandet av museet åt staten vore den enda u t
vägen att kraftigt uppliva det då förlamade intresset för etnografin.

Avdelningen godkände även nu förslaget, men också denna 
gång förföll det på grund av viborgska och tavastländska avde l
ningarnas motstånd.

1887.
Först då blev museets överlämnande en verklighet, när mu- 

seikommittén inom sig avgjort frågan i positiv riktning. Detta 
inträffade i början av 1887, och den 28 mars ankom en skrivelse 
i ärendet till österbottniska avdelningen, som enhälligt beslöt 
godkänna det däri gjorda förslaget.

1891.
Därefter förgingo några år, under vilka inga nya initiativ 

togos inom avdelningen. Den sista åtgärden, som avdelningen 
vidtog till främjandet av sitt museum, var det i februari 1891 
fattade beslutet att utsända stipendiater till norra Österbotten 
för insamling av etnografiska föremål. I maj utdelades sedan 
två stipendier, det ena åt stud. A. W. Komulainen för undersök
ningar om tjärbränningen i Kajana härad, det andra åt stud. K. 
Peräntie för forskningar rörande fisket i Tomeåtrakten.






