
ERAS TURKULALNEN VASKISEPANVERSTAS 

Kirjoittanut L I I ~ A  RANNE 

Turun kaupungin VI kaupunginosassa, 16:nnessa kortte- 
lissa, tontilla n:o 4 sijaitsi vuosina 1873-1917 vaskisepan- 
verstas. Sen omisti aluksi vaskiseppamestari KarI Johan Sj6- 
blom (s. 16. 6. 1837), myohemmin hanen vairnonsa Gustava 
Wilhelmina. V. 1873 he olivat ostaneet taman Aninkaistenkatu 
18:ssa sijaitsevan tontin varjarimestari K. W. Tenlknin kon- 
kurssihuutokaupasta 8.351 Smk:lla.l 

Karl Johan Sjoblom oli saanut mestarinkirjan jo v. 1861 ja 
anonut arnmatinharjoittarnislupaa maistraatilta 27. 2. 1864, 
mika hanelle samana vuonna my~nnettiinkin.~ Seuraavana 
vuonna joulukuun 9. paivana han solmi avioliiton itseaan 8 v. 
vanhemman Gustava Wilhelmina Kajanderin kanssa (s. 15. 8. 
1829). Yhdeksan vuoden ajan han ehti olla mestarina har- 
joittaen ammattiaan (mahdollisesti aitinsa omistamalla)' ton- 
tilla n:o 2, joka sijaitsi n:o 4:n vieressa. Hanen isansa, vaski- 
seppamestari Johan Fredrik Sjoblom oli kuollut jo v. 1848. 
iiiti, Johanna Albertina oli ollut aikaisemmin naimisissa vas- 
kiseppamestarin Erik Korsstromin kanssa, joka omisti tontin 
n:o 2 Brahen- ja Lantisenkadun kulmauksessa. Korsstrom 
kuoli v. 1827 vain 31-vuotiaana. Tontti rakennuksineen joutui 
leskelle, joka v. 1834 solmi uuden avioliiton edella mainitun 

Turun Hovioikeuden arkisto (THO) Turun Maakunta-arkistossa: 
Abo RAdstufvuratts Lagfartsprotokoller for Ar 1873 s. 7-17. 

Turun Maistraatin arkiston allegaatit (TMA) v. 1864. Litt. s. 
n:o 3 ja Magistratens i Abo Protocoller 1864 s. 96. 
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Johan Fredrik Sjoblomin kanssa. Silloin tehtiin avioehto, etta 
Sjoblom luopui kaikesta avio-oikeudestaan vaimonsa omista- 
maan tonttiin.' Miehensa kuoltua leski Johanna Albertina 
Sjoblom eli viela yli 34 vuotta. Kun han 88-vuotiaana kuoli 
28. 2. 1883, oli enaa yksi kuudesta lapsesta elossa, mutta 
hankaan ei saanut peria aitiaan testamenttauksesta huolimat- 
ta, silla tontti taloineen myytiin julkisella konkurssihuutokau- 
palla. Muurarinoppilas Gustav Johansson tarjosi siita 10.300 
mk. Summa ei riittanyt velkojen maksuun.' 

Karl Johan Sjoblom ei ehtinyt harjoittaa vaskisepan am- 
mattia Aninkaistenkadun varrella kuin 3 vuotta. Han kuoli 
18. 2. 1876. Han oli silloin vasta 38-vuotias. Samana vuonna 
21. 3. pidetyn perunkirjoituksen yhteydessa ilmeni, etta ta- 
lous oli melko hyvalla kannalla. Omaisuus arvioitiin 20.440 
mlc 65 penniksi, velat ja lyhennykset 6.177 mk 99 penniksi. 
Koska aviopuolisot olivat tehneet v. 1867 keskinaisen testa- 
mentin, tontti n:o 4 siirtyi kiinteistoineen ja irta:mistoineen 
jakamattomana leskelle Gustava Wilhelmina Sjoblomille." 
Pariskunnalla ei ollut lapsia, vain kasvattitytar Erika Justina 
Sjoblom. Leski jatkoi liikkeen pitamista ja v. 1884 han ra- 
kennutti tontin rajalle tiilisen ulkorakennuksen, minka piirus- 
tukset ovat nahtavissa maistraatin a rk i s t~ssa .~  V. 1912 han 
lienee ollut taloudellisissa vaikeuksissa, koska han myi etelai- 
sen puoliskon tontistaan tehtailija Otto Heinoselle 16.000 
mk:lla.' Toukokuun 5. paivana v. 1917 leski kuoli 87 vuoden 
ikaisena. Perikunta myi julkisella huutokaupalla myos poh- 
joisen puolen tontista tehtailija Otto Heinoselle 71.500 mk:lla.' 

3 T,HO: Abo Rbdstufvuratts Lagfartsdorndok for br 1884 s. 911. 

Turun Maistraatin arkisto (TMA), Boupptecknings Instrument 
for i r  1883 s. 352. 

"MA: Boupptecknings lnstrurnenten for a r  1876 s. 206. 
6 TMA: Maistraatin rakennuspiirustukset VI, 16, 4. 

THO: Ridstufvuratts Lagfartsdombok 1912 s. 518-519. 
TH80:  Abo Rbdstufvuratts Lagfartsdornbok 1918 1 s. 1404. 
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Kuva I .  Turun lakki- ja vaskiseppien ammattiyhdistyksen kokous 
vuosisadan alussa. 

Vaskiseppa Vilho Elo (syntynyt v. 1881) on viimeinen 
Sjoblomin liikkeen elossa oleva tyontekija." Han meni vaski- 
sepan oppiin v. 1897, jolloin verstas oli lesken omistuksessa. 
Oppiaika kesti nelja vuotta, minka jalkeen han teki kisalli- 
tyon, yksimantaisen paloruiskun ja sai kisallikirjan. Tyos- 
kenneltyaan viela kaksi vuotta Sjoblomilla han muutti 
v. 1903 Crichtonin varviin roorimaakariksi. Kun Venaja 
peruutti tilauksiaan sortovuosien aikana, tyot vahenivat, ja 
Elo hakeutui postilaitoksen palvelukseen. Han toimi mm. 
33 v. Raunistulan postinkantajana. Kotona han kuitenkin teki 
viela vaskisepantoit$ joita han sai mm. Stihlbergin pajasta. 

* Vilho Elo kuoli Turussa 20 p:na jouluk. 1960. 
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Elo kertoo, etta leskirouva Gustava Wilhelmina Sjoblom 
om:sti useita taloja, jotka olivat kehassa pihan ymparilla. Itse 
leski asui 4-huoneisessa talossa Aninkaistenkadun varrella. 
Lantisenkadun suuntaisessa piharakennuksessa sijaitsi varsi- 
nainen verstas paja- ja varastohuoneineen. Samaan rakennuk- 
seen oli sijoitettu myos mestarin ja messinkivalurin asunnot 
seka kaksi vuokrahuoneistoa. Piha oli melko avara. Sita ym- 
paroivat, paitsi rakennukset, aidattu puutarhatilkku, peruna- 
rnaa, seka korkeat kalliot, joita jatkui aina Onnettomuuden- 
makeen saakka (Aninkaistenmaki). Brahen kadun puoleisella 
rajalla, luultavasti tontille n:o 2 kuuluvan mokin ja tiilisen 
ulkorakennuksen valissa oli portti. Siita johti polku p:enen 
laitumen yli kohti nykyista Tuureporin- ja Brahenkadun kul- 
maa. Tuureporinkatu oli silloin vasta rakenteilla. Ulkoraken- 
nuksen seinassa laitumen puolella oli n. 0 ,5  m:n korkuinen 
kuparinpunainen kahvipannun kuva. Se oli liikkeen mainos- 
kilpi, joka nakyi hyvin Brahenkadulle. 

Verstas oli hyvin vanhanaikainen. Mahdollisesti rakennus 
oli peraisin Turun paloa edeltaneelta ajalta, koska sen ra- 
kennuspiirustuksia ei ole maistraatin arkistossa. Luultavasti 
lattia joskus oli tehty rinnakkain asetetuista tiilista. Se  oli 
kuitenkin painunut maahan ja pinta oli peittynyt pajan ros- 
kaan. Samassa rakennuksessa oli tyoskennellyt aikaisemmin 
kaksi varjaria. Vuodelta 1852 on olemassa ensimmainen tata 
tonttia koskeva maktraatin rakennuspiirustus. Omistaja var- 
iari, tehtailija Joachim Liljemark on silloin rakennuttanut ta- 
lon n:o 5, jossa leski Gustava Wilhelmina Sjoblom asui. 
Vuodelta 1869 on kaksi piirustusta. Omistajana on silloin 
ollut varjarimestari K. W .  TenlPn. Han on rakennuttanut 
talon n:o 3 Aninkaistenkadun varrella seka muuttanut talossa 
n:o 4 sijainneen tyohuoneen kahdeksi asuinhuoneeksi. Mis- 
saan ei kuvata talon sita osaa, jossa Sjoblomin aikana verstas 
sijaitsi. Vuodelta 1875, jolloin Karl Johan Sjoblomin on 
rakennuttanut kaksi huoneistoa verstasrakennuksen etelapaa- 
han, sensijaan on piirros, johon on osittain merkitty kaksi 
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huonetta, joissa on iso muuri. Nama ovat nahtavasti k.0. 
verstas ja paja." 

Pihalta johti yksinkertainen hatara ovi pajaan. (Kuva 2.) 
Verstaanpuoleisen seinan vieressa oli suuri muuri, jossa oli 
kaksi ahjoa, ovenpuoleinen rauta-, ikkunanpuoleinen kupari- 
toita varten. Jalkimmaisen vieressa oli valinuuni. Muurin 
paalla oli suuri kuuppa, jonka alla myos rohdin- ja hiiliva- 
rastot sijaitsivat. Ahjoihin kulki ilmakanava vinnilta, missa 
palkeet olivat. 

Pajan kalustuksena oli mm. 2-3 tyopoytaa, joita kaytet- 
tiin kuuraus- ja tinaustoita tehdessa. Valinuunin puoleisen 
poydan aaressa tyoskenteli messinkivaluri Pettersson. Ahjon 
edessa oven Iahella oli alasin. Samassa huoneessa olivat myos 
pienet santa- ja rautavarastot seka happo- ja vesialtaita. Pa- 
jan puolella tehtiin yleensa karkeat valmistavat tyot; verstaan 
puolella tapahtui viimeistely. 

Verstaan seinanvierustat olivat taynna tyopoytia, ruuvi- 
penkkeja, kaappeja ja hyllyja. Palosolanpuoleisella seinalla oli 
sorvipenkki suurine pyorineen. Mainittakoon myos vanhanai- 
kainen, raskaskayttoinen pyoristyskone, jolla rannit ja katti- 
loitten suurenkaat ym. pyoristettiin. Lattialla oli useita eri ko- 
koisia ja eri muotoisia puutukkeihin kiinnitettyja alasimia. 
Niita sanottiin hamprrlteiksi. Parriksi taas sanottiin molemmis- 
ta paista pyoristettya alasinta. Pohjastakka oli erikoinen as- 
tiain pohjantekoon soveltuva alasin. 

Vaskisepanverstaassa tarvittiin monenlaisia tyokaluja, joista 
erilaiset vasarat muodostivat huomattavan osan. Sjoblomin 
suurin moukari painoi 10 kg. Sita sanottiin eraan vakivahvan 
miehen mukaan Lindemaniksi. Sita eivat muut juuri jaksaneet 
heiluttaa. Tavalliset takovasarat painoivat 2-3 kg. Oli myos 
litteaksi teroitettuja peenavasaroita, joilla hakattiin mm. terS- 
via taitteita, oli pyoreapaisia pultrausvasaroita, joilla lihotet- 
tiin pannun kylkea seka plankkivasaroita ja pulerstooleja, joita 
kaytettiin kupariesineita kiilloitettaessa. 

TMA: Maistraatin rakennuspiirustukset VI, 16, 2 ja VI, 16, 4. 
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Kuva 2. Selostava teksti seuraavalla sivulla. 
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Sjoblornin vaskisepanverstaassa tehtiin rnonenlaisia toita. 
Kaupunkilaiset ja rnaalaiset tilasivat astioita, paloruiskuja trns., 
seka toivat vanhoja korjattaviksi. Eniten valrnistettiin kahvi- 
pannuja, kattiloita ja kastrulleja, joissa oli varsi korvien ase- 
mesta. Monet tilasivat myos vesisailioita ja liirnapannuja. Sil- 
loin talloin valmistettiin suuria hillokattiloita sokerileipornoille. 
Ravintoloihin rnyytiin suuria kahvinkeittirnia. Joskus harvoin 
saatiin suuren viinapannun tilaus. Vilho Elon ollessa Sjoblo- 
milla tehtiin kerran suuri pukki Naantalin Viluluodon poltti- 
moon. Kuten edella on rnainittu tehtiin kupariastioitten lisaksi 
paloruiskuja. Mrn. oppipojat tekivat usein sellaisen kisalli- 
tyokseen. 

Monia toita voi oppipoikakin tehda, rnutta toisissa tarvit- 
tiin kokemusta ja arnrnattitaitoa. Eras vaikeimpia oli kahvi- 
pannun nokan valrnistarninen. Se tehtiin yhdesta kappaleesta, 
joka vaannettiin lieroiksi ja yhdistettiin ns. klarnrnerisaurnalla. 
Kun saurna oli juotettu kiinni, kaadettiin nokka tayteen lyijya. 
Jaahtyneena sita hakattiin varovaisesti. Sitten se siveltiin liitu- 
vellilla, pantiin valinkauhaan, ja lyijy sulatettiin pois. Kun 
suppilomainen nokka oli nain saatu kaarevaksi, ruvettiin vat- 
saa lihottamaan pultrausvasaralla puutukin kulrnan kolossa. 

Kuva 2. Sjoblomin paja ja verstas vuosisadan vaihteessa. 1 tyopoyta 
(kolvit, hapot), 2 p e t s i a m m e (happoa), 3 portaat vinnille, 4 rauta- 
varasto, 5 kuurauspoyta, sen alla santavarasto, 6 valiseina, 7 p 1 e i s - 
k a r i (vetta), 8 pisuaari (kaatoallas), 9 messinkivalurin poyta, 10 ala- 
sin, 11 vesiallas, 12 muuri, 13 ilmakanava, 14 ahjo (raufaa varten), 
15 rohdinvarasto, 16 ahjo (kuparia varten), 17 valinuuni, 18 hiili- 
varasto, 19 kuuppa, 20 rautavarasto, 21 f a 1 s s i p e n k k i (ulkona), 
22 kaappi ( j  e n k a k 1 o p a t, linjaari, niittilaatikot, p u 1 e r s t o  o 1 i, 
k 1 a m m e s t o n g i t ym.), 23 nfuvipenkif, 24 messinkivalurin poyta, 
25 kaappi, 26 mestarin poyta, 27 kulmakaappi (saippua, mortteli ym.), 
28 hylly (vasarat, sahat, sakset ym. ja valmiita esineita), 29 r u n - 
t a u s k o n e, 30 plootuvarasto, 31 romukuparia, 32 sorvipenkki, 33 
pyora ja koysi, 34, tyokahllaatikko, 35 Schwarzwaldin kello, 36 hirsi, 
jossa oli parreja, 37 uuni, 38 juoma-astiahylly, 39 porakone, 40 h a m - 

p u 1 t t e j a, 41 oljylamppu katossa, 42 lamppu. 
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Nokan suupuolta taas viimeisteltiin ruuvipenkkiin kiinnitetyn 
raudan nenassa. Nokka, kuten koko pannukin, siveltiin puna- 
mullalla ja paalle levitettiin saamiskalla vahaa. Nokka hakat- 
tiin sitten plankkivasaralla sopivan hampultin paalla. Kapeat 
valit ja taivutetut kohdat hangattiin katkaistua puukkoa muis- 
tuttavalla pulerstoolilla, jonka paa oli pyoristetty ja kiilloi- 
tettu. Nain kupariesine sai kauniin varin ja kiillon. Nokan 
kihnittaminen pannun kylkeen vaati huolellisuutta. Pannun 
kylkeen hakattiin meisselilla reika. Reian reunat vedettiin ulos, 
kuten sanonta kuului. Myos nokan alareunaa venytettiin hiu- 
kan. Sen jalkeen tyonnettiin nokka sisakautta paikalleen ja 
tylpalla meisselilla hakattiin venytetyt reunat tiiviisti vastak- 
kain. Tassa  tyossa tarvittiin yleensa apulainen. Epatasaisuu- 
det siloitettiin varovasti viilalla. Nokka tarttui kiinni pannua 
tinattaessa, ja sauma tuli pitavaksi. 

Jos  pannu oli vanha, saivat nuoret oppipojat tehtavakseen 
sen puhdistamisen. Siina tyossa kaytettiin eri kokoisia kaava- 
reita ja raaputettiin lika tarkasti pois myos nokasta. Sitten 
otettiin kangastukkoon syyraa, joka oli keitettya 1. sinkilla ta- 
pettua suo lahappu .  Silla siveltiin pannun sisus ja pantiin va- 
han salmiakkia viela sisaan. Sitten otettiin engelskantina- 
tanko ja pannun ollessa puuhiillustan paalla rostilla hangattiin 
sita jokapuolelta tangolla. Nokka suljettiin rohtimilla, ja pan- 
nua kallisteltiin ja heiluteltiin. Sen jalkeen se  siveltiin uudel- 
leen hapolla ja kuumennettiin; paljon tinaa ajettiin sisalle ja 
liika kaadettiin nokan kautta pois. Pannu kastettiin nyt ve- 
teen, ja apulainen pesi sen heti puhtaaksi. Nokkaan tahtoi 
jaada ns. friipaikkoja. Niita paikkailtiin pienella kolvilla. 

Slakluoti 1.  juotosaine valmistettiin Sjoblomilla myos itse. 
Grafiittisessa sulatuskupissa 1. teekelissa sulatettiin kuparia 
ja sinkkia. Jos kaytettiin runsaasti sinkkia saatiin helpostisu- 
lava aine. Valmistus tapahtui seuraavalla tavalla. Mestari Fa- 
gerlund otti uuden varsiluudan ja asettui vesisaavin aareen. 
Sitten tuli messinkivaluri Pettersson kantaen teekelia pihdeilla. 
Kaksi oppipoikaa otti vahvan rautatangon olkapailleen ja aset- 
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tuivat saavin viereen. Pettersson nousi jakkaralle ja kaatoi 
sulaa metalliseosta saaviin, nojaten teekelia poikien kannat- 
tamaan rautaan. Fagerlund sekoitti nopeasti luudallaan vetta. 
Saavista nousi kitkera hoyry tayttaen pajan. Kun toimitus oli 
ohi, kerattiin metallirakeet talteen. Niilla juotettiin kupari-, 
joskus myos messinkisaumat. Yleensa kuitenkin messinkisau- 
man juotoksiin kaytettiin slakliiotia, johon oli sulatettu vahan 
hopeaa joukkoon. 

Paloruiskun valmistamisessa tarvittiin sepan, kuparisepan, 
messinkivalurin, puusepan ja maalarinkin yhteistyota. Puuse- 
pilta tilattiin ruiskun jalkoja ja Hameenkadun varrella sijain- 
neeseen maalarinliikkeeseen kuljetettiin valmiit ruiskut maalat- 
tavaksi. - Oppipoikien mielesta hauskin vaihe oli silloin, kun 
koeteltiin paloruiskun kantavuutta. Ruisku oli hyva, jos suihku 
ulottui portilta ulkorakennuksen katolle asti. 

Korjaustoista, joita verstaassa tehtiin, olivat tavallisimpia 
tinaus ja astioitten uusien osien, kuten kahvipannun rinta- ja 
kaulaosien seka pohjien, uusiminen. Littoisten Verkatehtaan 
varikattiloita seka venalaisten ja juutalaisten samovaareja kor- 
jailtiin melko usein. Ennen kevaisia palotarkastuksia, ja var- 
sinkin niitten jalkeen oli runsaasti ruiskujen korjausta. Myos 
suurien tulipalojen jalkeen tuotiin palokalustoa verstaalle. 

Gustava Wilhelmina Sjiiblomilla oli verstaassaan mestarina 
Robert Fagerlund, messinkivalurina ruotsalainen Pettersson, 
iisaksi 3-4 kisallia, 5-6 oppipoikaa seka sillo;n talloin nk. 
reissusalleja. Oppipojat saivat palkkaa ensimmaisena vuonna 
5 mk viikossa. Se nousi joka vuosi markalla. Kerran pojat oli- 
vat tehneet lakon. Silla he saivat aikaan sen, etta palkka nel- 
jantena vuotena nousikin kahdella markalla viikossa. Kisallit 
saivat 3 mk paivalla 1. 18 mk viikossa. Messinkivalurin palkka 
oli 2,5 mk paivassa. Joka vuosi saatiin lisaksi 50 mk vaate- 
rahaa. Hiilenhakumatkan jalkeen leski antoi 25 p. sauna- 
rahaa, vaikka sauna maksoikin vain 10 p. Wilhelmiinanpai- 
vana saatiin kahvit. Yleensa leski kuitenkin oli hyvin saita. 

Tyot verstaassa alkoivat aamulla klo 6 ja jatkuivat klo 
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19:aan. Edellamainitun lakon jalkeen tyoaika lyheni tunnilla. 
Klo 8.00-S.30 oli suuruksen aika. Silloin syotiin omia evaita. 
Klo 13.00-14.00 p:dettiin paivallistunti. Silloin kaytiin syij- 
massa joko kotona tai rantapuodeissa, joita oli Pinellan ra- 
vintolan kohdalla Aurajoen rannalla. Niista sai ostaa kaiken- 
laista kylmaa ruolcaa. Jotkut kavivat myos yksityisten luona, 
mutta aterioitten hinta saattoi olla jopa yli 40 mk kuukau- 
dessa. Iltapaivalla pidettiin kahvitunti, oikeastaan omin luvin 
tyon ohella. Leski oli yleensa hyvin tarkka. Han istui pi- 
hanpuoleisen kamarin ikkunan edessa keinutuolissa ja piti sil- 
malla pihan tapahtumia. Joskus oppipojat joutuivatkin mene- 
maan ikkunasta palosolaan ja sielta kadulle, jos taytyi ostaa 
messinkivalurille punssipullo. 

Tyovaatteina kaytettiin engelskannahkahousuja, tampereen- 
verkapuseroa ja puukenkia. Paallystakkina oli 2-rivinen puo- 
lipalttoo eli kavaiji. 

Peseytymismahdollisuudet olivat huonot. Pienella poydalla 
oli ryppyinen pesuvati, lipeata, saippuaa ja pyyheliina, jonka 
mestari aina antoi kaapktaan. 

Oppipojan tehtaviin kuului varsinkin aluksi toisten autta- 
minen tyossa ja asioitten toimittaminen kaupungilla. Han 
vaansi esim. sorvia ja puhdisti astioita t:nauskuntoon. Tinaa- 
jan apulaisena han huuhtoi happoa astioista; rautaosia taot- 
taessa han oli paallelyojana. Palkeitten polkeminen kuului 
myos oppipojalle. Muutamat pojat saivat yhdessa Iahtea hake- 
maan kasirattailla koksia Kaasutehtaalta tai vieda ruiskuja 
maalarille. Joskus haettiin myos hiilikuorma Ylaneen Kolinum- 
melta. Verstaan siivoaminen vuoroviikoin oli niinikaan heidan 
tehtavanaan. Kerran kuukaudessa p:dettiin verstaassa suur- 
siivous, johon kaikki osallistuivat. Paitsi varsinaisia verstaan 
toita pojat joutuivat tekemaan muutakin. Jalkakaytavien puh- 
distaminen ja lumen vetaminen vesikelkalla perunamaalle 
kuului heille. Koska leskella oli lehma, oltiin joskus sotke- 
massa heinia navetanvinnilla. Oltiinpa joskus mankeliakin lyk- 
kaamassa ja perunamaalla toissa. Ikavimmat tyot olivat katon 
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maalaaminen ja likakaivon tyhjentaminen. Jotkut kisallit kayt- 
tivat hyvakseen oppipoikien asemaa ja vaativat heilta monen- 
laisia palveluksia. Uuden oppipojan oli ensikertalaisena myos 
ostettava tuloviinoja, ainakin halpa 60 pennin punssipullo. 
Yleensa suhteet kuitenkin olivat hyvat, vaikka "ylempien" 
kanssa ei seurusteltukaan. - Kisallien asema oli jo parempi 
kuin oppipoikien. He saivat tyoskennella melko itsenaisesti ja 
tehda ns. virapeli-tyotakh omaan laskuunsa helpommin kuin 
oppipojat. Iltaisin ja ruokatuntisin se oli luvallista, mutta joku 
yritti tehda sita salaa tyoaikanakin. Tinaaminen ehka onnis- 
tuikin, vaikka mestari Fagerlundia ei ollutkaan helppo pettaa. 

Lomia ei juuri ollut. Markkina-aikana oppipojat saivat kui- 
tenkin vapaata paitsi yksi, jonka taytyi menna mestarin 
kanssa torille myymaan verstaan tuotteita. Siihen tyohon ei 
juuri vapaaehtoista loydetty. - Lyhyet vapaahetket koetettiin 
kayttaa mahdollisimman tarkoin. Ruokatuntien aikana voimis- 
teltiin pihalla, hypattiin p:tuutta ja korkeutta. Jonkinlaiset 
korkeushyppytelineetkin tehtiin, mutta tavallisesti kaksi poi- 
kaa piti narun paista kiinni, kun toket hyppasivat. Yritettiin 
myos hypata tasajalkaa pajan ikkunan alla olevalle ns. falssi- 
penkille. Tikapuilla vedettiin leukaa, kaveltiin kasivoimin 
r5ystaalle asti tai yritettiin nykaista molemmat kadet yht'- 
aikaa seuraavalle puolalle. Riiputtiin myos yhdella kadella 
yrittaen pitaa katta suorassa kulmassa. Nummenmaelta haet- 
tiin suuria pyoreita kivia. Niista tehtiin painoja yhd:stamall2 
rautatangolla kaksi kivea toisiinsa. Suurin nostotanko painoi 
37 kg. Sita Elo muistaa nostaneensa oikealla kadella 5 ja 
vasemmalla kadella 7 kertaa. Elo sai hyvien tulostensa takia 
nimekseen Vahva-Ville. 

Iltaisin pojat kulkivat yhdessa kaupungilla. Suosittuja oli- 
vat varsinkin soitot, joilla tarkoitettiin ulkoilmakonsertteja. 
joita pidettiin esim. Vartiovuorenmaella ja Kupittaalla. Pelas- 
tusarmeijan kokouksissa pistaydyttiin silloin tallijin soittoa 
kuulemassa ja aikaa tappamassa, kuten sanottiin. Arkisin 
paasymaksu oli vain 15, lauantaisin ja pyhisin 25 p. Halisiin, 
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Ru:ssaloon ym. tehtiin kavelyretkia muutaman hengen ryh- 
missa. Tyovaenyhdistys alkoi niita myos jarjestaa. Plakki- ja 
vaskiseppien ammattiosasto piti kokouksia joka toinen sun- 
nuntai. Eniten vakea oli liikkeella, kun Friivilli I. palokunta 
piti juhlat elokuussa. Tavallisina iltoina istuttiin myos usein 
tillikoissa, joita Elo muistaa useita. 

Yleensa vaskisepan elaman taytti arkinen aherrus, mutta 
ilo osattiin kylla ottaa irti pienimmankin aiheen ilmaantuessa. 

Sukusefvityksia. THO, Abo Rddstufvuratts Lagfartsdombok 1918 1 
s. 1468. 

Johanna Albertina Harfvelin s.  21. 10. 1794, k. 28. 2. 1883, 1 ker- 
ran naimisissa kupariseppamest. Erik Korsstromin kanssa, s. 16. 1. 
1795, k. 24. 6. 1827. V. 1834 meni Johanna Albertina Korsstrom 
uudelleen naimisiin Johan Fredrik Sjoblomin kanssa s. 1797, k. 18. 6. 
1848. Lapset: 1. Josefina Fredrika s. 28. 11. 1834, k. 12. 12. 1865. 2. 
Karl Johan s. 16. 6. 1837, k. 18. 2. 1876, meni naimisiin 9. 12. 1865 
Gustava Wilhelmina Kajanderin kanssa S. 15. 8. 1829, k. 10. 5. 1917. 
Kasvattitytar Erika Justina Sjoblom s. 1. 3. 1867. 

R E F E R A T  

LIISA RANNE: Eine Kupferschmiede in Turku. 

Fn den Jahren 1873-1917 lag im VI Stadtteil der Stadt Turku 
die Werkstatt eines Kupferschmiedes. Ihr erster Besitzer war der 
Meister ~Karl Johan Sjoblom (geb. 1837), spater wurde sie von seiner 
Frau Gustava Wilhelmina Sjoblom iibernommen. Sjoblom selbst war 
nur drei Jahre hier tatig, er starb im Jahre 1876. Im Jahre 1867 
hatten die Eheleute ein Testament gemacht, wodurch das Grund- 
stiick samt Liegenschaften und Mobilien der Witwe zufiel, die das 
Geschaft weiterfiihrte. Nach ihrem Tod im Jahre 1917 geriet das 
Grundstiick in fremden Besitz. 

Der Kupferschmied Vilho Elo, auf dessen Berichte sich die Schilde- 
rung grosstenteils griindet, ist der letzte der noch lebenden Arbeiter 
der Sjoblomschen Werkstatt. Er trat im Jahre 1897 dort als Lehrling 
ein, die Werkstatt war damals schon im Besitz der Witwe. Die 
Lehrzeit dauerte 4 Jahre. Elo machte sein Gesellenstiick, eine Feuer- 
spritze, und gehorte danach zur Gewerkschaft der B'lech- und 'Kupfer- 
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schrniede in Turku (siehe Bild 1). Noch etwa 2 Jahre arbeitete er als 
Geselle bei der Witwe Sjoblorn, fyndigte ihr und arbeitete weiter 
auf der Werft der Firrna Crichton-Vulcan. Sjoblorns Werkstatt war 
altrnodisch. Der Arbeitsraurn war verhaltnisrnassig eng. Das .Ge- 
baude, wo ausser der Schrniede u.a. die W80hnraurne des Meisters 
und des Messinggiessers lagen, diirfte aus der Zeit vor dern Brand 
der Turku starnrnen. 

In der Werkstatt fertigte man u.a. Feuerspritzen und Kupfergeschirr 
an und verzinnte altes Geschirr. ijber die Einrichtung der Werkstatt 
gibt uns Bild 2 die richtige Auffassung (N:o 1 Arbeitstisch, n:o 4 
Eisenvorrant, n:o 7 Wasserbehalter, der sogen. "pleiskari", n:o 12 
Ofen, n:o 14 Esse, n:o 17 Schrnelzofen, n:o 18 Kohlenvorrat, n:o 21 
Falzbank, n:o 24 Tisch des Messinggiessers, n:o 26 Tisch der Meisters, 
n:,o 30 Blechvorrat, n:o 32 Drehbank, n:o 37 Ofen, n:o 398 Bohr- 
rnaschine). Einer der kornpliziertesten Arbeitsvorgange war das An- 
fertigen einer Tiille. Vorerst wurde ein zylinderfiirrniges Stuck an- 
gefertigt, rnit Blei gefulit und behutsarn gebogen. Das Blei wurde 
weggeschrnolzen und dann wurde die Tiille rnit einern Spezialharnrner 
zurechtgeharnrnert. Ausser dern Meister und dern Messinggiesser be- 
schaftige die Witwe in ihrer Werkstatt noch 3--4 Gesellen und 5-6 
Lehrlinge. Urn die Jahrhundertwende betrug der Wochenlohn der 
Lehrlinge 5-9 Frnk, derjenige der Gesellen 18 Frnk und des Messing- 
giessers 15 Frnk. Ausserdern erhielten sie noch 50 Frnk Kleidergeld 
jahrlich. Die Arbeit begann urn 6 Uhr in der Fruhe und urn 19 Uhr 
rnachte man Feierabend. Urn etwa 8-8.30 Uhr gab es Friihstuck, die 
Mittagspause lag zwischen 13 und 14 Uhr. 

Die Lehrlinge waren verpflichtet, den anderen Arbeitern zu helfen 
und Besorgungen in der Stadt zu erledigen. Die Gesellen durften 
ziernlich selbstandig arbeiten. Abends konnten sie auch private Ar- 
beiten ausfiihren, wenn sie Lust dazu hatten. Urlaub gab es kaurn. 
Nur zurn Jahrrnarkt bekarnen alle Arbeiter rnit Ausnahrne eines Lehr- 
lings einen freien Tag. Die kurz bernessene Freizeit versuchte man 
nach Moglichkeit auszunutzen. Wahrend der Mittagspause wurde auf 
dern Hof allerlei Sport getrieben und gespielt, abends durchstreifte 
man in Gruppen die Stadt. 


