Tervetuloa vierailulle kotiseututalo Kaharille!
Museotie 14 Noormarkku
Kaharinmäkeä,
Seisomassa tässä “keitaana keskellä kylää”, ei olisi ilman vuorineuvoksetar, professori Maire
Gullichsenia.
Ei olisi myöskään kotiseutuyhdistystä, jonka alulle panossa hän oli aktiivisesti mukana ollen myös
yhdistyksen ensimmäinen kunniajäsen.
Tiesitkö, että Noormarkun kotiseutuyhdistys on perustettu vuonna 1955 Maire Gullichsenin aloitteesta. A.
Ahlström Oy kunnosti Kaharin tilan kotiseututaloksi ja yhtiö lahjoitti Kaharin samana vuonna perustetulle
Noormarkun kotiseutuyhdistykselle. Sekä Maire Gullichsen että yhtiö lahjoittivat museoon ensimmäiset
esineet ja irtaimiston.
Kahari on alunperin perintötila, josta Antti Ahlströmin perilliset ostivat osan vuonna 1899 ja A. Ahlström
Osakeyhtiö loput vuonna 1907. Omistajaluettelon vanhin merkintä koskee Matti Juhani Kaharia, joka eli
vuosina 1750–1835. Isorivi ja muita rakennuksia Tilan punaiseksi maalatun päärakennuksen rakennusvuotta
ei tarkalleen tiedetä, mutta se sijoittunee 1780-luvulle. Isoriviksi kutsuttua taloa on kunnostettu myöhemmin
useita kertoja. Alkuperäinen tyyli on kuitenkin säilytetty. Pihapiirissä on luhti, joka on siirretty Kaharille
vuonna 1852 Harhalan kylän Harhalan talosta. Kotiseutuyhdistys on toimintansa aikana elävöittänyt
museoaluetta. Rakennusryhmään on liitetty Noormarkun kunnan lahjoittama Setälän mäkitupalaisasunto,
joka alkuaan sijaitsi Kaharin vieressä. Riihi ja niittylato on tuotu Lassilasta. Savusauna on peräisin
Mastomäen torpasta Harhalan kylästä. Tilalla ovat myös paja ja puuliiteri.
Tiesitkö, että Kaharin kotiseutumuseossa on yli 2000 museoesinettä. Niistä arvokkaimpiin kuuluu kehto ja
kuninkaanpöytä. Kehto on alkujaan kuulunut maaherra de Carnallin perheelle ja sitten Ahlströmin suvulle.
Kehdon lahjoittaja Maire Gullichsen. Maaherra de Carnall perusti Noormarkun rautaruukin vuonna 1806.
Kuninkaanpöytä on saanut kunniapaikan kotiseututalon tuvassa. Kuningas Kustaa IV Aadolf ruokaili tämän
pitkän pöydän ääressä Lankosken kartanossa, kun hän seurueineen vieraili Suomessa vuonna 1806.
Kuninkaanpöydän on kotiseutuyhdistykselle lahjoittanut vuorineuvos Hans Ahlström. Varsinainen
kotiseutumuseo on Isorivin leivintuvassa eli pakarissa. Kotiseutumuseo sisältää paljon Maire Gullichsenin
esinelahjoituksia ja Kaharilta löytyy myös ”Mairen kammari”, joka on hänen avustuksellaan ja lahjoitusten
turvin sisustettu ”herrasväen nuoren neidon kammariksi”.

Kotiseutumuseo on avoinna sopimuksesta ja mikäli haluat tulla vierailulle, soita numeroon
050-3800480 tai lähetä emailia tuekberg@gmail.com. Vierailun hinta 10 €/ hlö, alle 18vuotiaat pääsevät ilmaiseksi. Maksu suoritetaan vierailun yhteydessä käteisenä.
Tiesitkö, että Noormarkun kotiseutuyhdistys ylläpitää kotiseutumuseota vapaaehtoisvoimin.
Kiitos tuestasi! Kaharilla tavataan
Kuva: Sauli Mansikka

