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   Esipuhe

Tämän tutkimuksen juuret ovat aivan opintojeni alkuvuosissa jo yli kymmenen
vuoden takana. Menin silloin praktikum-nimiseen yleisen historian seminaa-
riin, jossa oli tarkoitus lukea ja käsitellä se ensimmäinen vieraskielinen histo-
riantutkimus. Löysin yliopiston kirjastosta Brian P. Levackin kirjan ’The Witch-
Hunt in Early Modern Europe’, jonka vein sitten kurssia vetäneelle lehtori Ka-
levi Ahoselle pohdiskellen mielessäni, mahtaako tällainen edes olla vakavasti
otettavaa historiantutkimusta ja käydä käsiteltäväksi. Kirja kelpasi ja siitä läh-
tien noituuden, taikuuden ja noitavainojen historia on ollut olennainen osa elä-
määni.

Vaikka lähteisiin ja kirjallisuuteen tutustuminen sekä kirjoitusprosessi ovat
suuressa määrin yksinäistä puurtamista, tutkiminen itsessään ei ole yksinäistä
puuhaa, vaan vuorovaikutus hyvinkin monien ihmisten kanssa on sen onnistu-
misen keskeisiä edellytyksiä. Näin on tässäkin tapauksessa. Tahdonkin ensim-
mäiseksi kiittää työni ohjaajaa professori Toivo Nygårdia, jonka realistinen ja
kannustava suhtautuminen edesauttoivat tutkimukseni valmistumista. Runsaat
kiitokset kuuluvat myös professori Petri Karoselle ja dosentti Kustaa H.J. Vilku-
nalle, joilta olen saanut asiantuntevaa ohjausta ja palautetta taipaleellani opinto-
ja aloittavasta ylioppilaasta aina tähän päivään saakka. Työn esitarkastajina ovat
toimineet professorit Bo Lönnqvist ja Antero Heikkinen, joiden innostunut suh-
tautuminen ja positiivinen kommentointi antoivat voimia työn loppuvaiheessa.

Luettelo kaikista tutkimuksellisista virikkeistä sekä kiitoksen ansaitsevista
ystävistä ja eri foorumeilla kohdatuista keskustelijoista olisi loputtoman pitkä ja
jäisi väistämättä vajaaksi, kiitän koko joukkoa kollektiivisesti. Tahdon kuiten-
kin mainita erityisesti fil. toht. Olli Matikaisen, jonka kanssa olen voinut puida
uuden ajan alun ihmisen ajattelua ja mentaliteettia koskevien kysymysten lisäk-
si myös muita ihmiselon omituisuuksia ja pulmakohtia. Vireän ja virikkeitä an-
tavan lähipiirin ovat muodostaneet myös fil. lis. Piia Einonen, fil. maist. Johan-
na Hämäläinen, fil. toht. Marko Lamberg, dosentti Jari Ojala, fil. maist. Jenni
Toivanen ja fil. maist. Heli Valtonen. Ph.D. Jari Elorannan kanssa käydyt kes-
kustelut muun muassa tutkimuksen teon teoreettisista puitteista ja tutkijan arjes-
ta ovat myös olleet tärkeitä. Englanninkielisen tiivistelmän ovat tarkastaneet
Jari ja Charlene Eloranta sekä David Wilson, mistä heille kaikille kiitos. Myös
professori Karosen johtama Suomi Ruotsin osana -tutkimusprojekti on ollut tär-
keä ideoiden esittelyn ja testaamisen foorumi.

Kiitokset kuuluvat myös historian ja etnologian laitokselle, joka on tarjonnut
työskentelytilan ja jonka henkilökunta on hyväksynyt minut joukkoonsa. Sa-
moin tahdon muistaa kiitoksella Jyväskylän yliopiston kirjastoa, erityisesti kau-
kolainapalvelua, joka tutkimukseni eräässä vaiheessa oli korvaamaton, sekä
tutkijahuonepalvelua, jota ehdin ennen laitokselle siirtymistäni hyödyntää.
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Työkseen kirjoittavalla miehelläkin on työhuoneen lisäksi oltava rahaa pan-
kissa. Kiitos taloudellisesta tuesta kuuluu erityisesti Emil Aaltosen Säätiölle,
jonka kolmivuotisen nuoren tutkijan apurahan turvin saatoin saattaa työni pää-
tökseen. Lisäksi olen saanut lyhyempikestoisia apurahoja Jyväskylän yliopis-
ton rehtorilta, humanistiselta tiedekunnalta sekä Jenny ja Antti Wihurin rahas-
tolta. Ruotsiin suuntautuneet arkistomatkat ovat mahdollistuneet Kansainväli-
sen henkilövaihdon (CIMO) ja Svenska institutetin apurahan sekä Letterstedtska
föreningenin ja Suomalais-ruotsalaisen kulttuurirahaston myöntämien apura-
hojen ansiosta. Näitä kaikkia tahoja kiitän saamastani arvokkaasta tuesta. Kiitän
myös Suomalaisen Kirjallisuuden Seuraa siitä, että se on hyväksynyt tutkimuk-
seni sarjaansa sekä toimituspäällikkö Rauno Endéniä ja taittaja Maija Räisästä
ammattitaitoisesta toiminnasta.

Päätös jatkaa opintoja maisterintutkinnon jälkeen ja sitä seuranneet käänteet
ovat epäilemättä hetkittäin antaneet isovanhemmilleni Pentti ja Rauni Eilolalle
sekä Maila ja Kalevi Räsäselle, vanhemmillani Helenalle ja Sepolle sekä veljel-
leni Tommille aihetta ihmettelyyn. Olen kuitenkin voinut luottaa heidän tahol-
taan tulevaan tukeen ja kannustukseen, jolla on ollut suuri merkitys etenkin vai-
keina aikoina. Kannustusta sain myös etäisemmältä sukulaiseltani Raija Vähä-
lältä.

Jyväskylässä 20.8.2003

Jari Eilola

8



9

   Johdanto

Tässä tutkimuksessa keskitytään noituuteen ja taikuuteen liittyviin erilaisiin ra-
janvetoihin. Ensinnäkin noituutta ja taikuutta analysoidaan uskomusjärjestel-
minä ja konfliktinratkaisua palvelevina käyttäytymisen säätelijöinä. Samalla
pohditaan noituuden ja taikuuden välistä suhdetta ja rajanvetoa; miksi tietty
teko tulkittiin toisinaan noituudeksi, toisinaan taikuudeksi, ja mitä näillä käsit-
teillä oikeastaan tarkoitettiin. Toinen pääkysymys nostaa esiin taikuus- ja noi-
tuusjutuissa esiintyneitä ihmisiä yksilöinä ja joukkona. Siinä tutkitaan noituu-
den ja taikuuden merkitystä suhteessa näiden ihmisten elämänkulkuun ja -odo-
tuksiin. Viimeisessä osuudessa käsitellään noidaksi leimautumisen sosiaalista
prosessia. Miten ihmisestä tuli noita toisten yhteisön jäsenten silmissä ja miten
se vaikutti häneen itseensä?

Näiden kysymysten avulla yhdistetään toisiinsa aikaisemmassa tutkimukses-
sa usein irrallisiksi jääneet sosiaalis-taloudellisten ja hallinnollisten muutosten
merkitystä korostaneet sekä uuden ajan alun ihmisten uskomuksia ja maailman-
kuvaa käsittelevät näkökulmat. Tarkoitus ei ole keskittyä yksinomaan noituu-
den, taikuuden tai noitavainojen analyysiin, vaan tutkia niiden kautta, miten ih-
miset yleensäkin ymmärsivät ja jäsensivät heitä ympäröivän maailman ja todel-
lisuuden. Tällöin huomio kiinnittyy heidän tapaansa jäsentää maailma sisä- ja
ulkopiiriin tai, jos niin halutaan, tämän- ja tuonpuoleiseen. Ensin mainittuun
yhdistettiin hallittavuus ja toivottavat ominaisuudet jälkimmäisen edustaessa
sen vastamaailmaa. Toisaalta noituuden käsittelykeinot liitetään toisten yhtei-
söllisten konfliktinratkaisun ja toimintatapojen yhteyteen.

Noituus, taikuus ja noitavainot tutkimuskohteina

Historiantutkija ja hänen tiedeyhteisönsä eivät toimi irrallaan muusta yhteis-
kunnasta tai hänen omassa ajassaan ja kulttuurissaan vallitsevista yleisistä ajat-
telutavoista. Siksi niin yleisinä pidettäviin tieteellisiin tosiasioihin ja menetel-
miin kuin yksittäisten tutkijoiden ajatusmalleihin ja johtopäätöksiin vaikuttaa
aina erilaisia tekijöitä, joiden vaikutusta ei ole kaikilta osin helppo havaita. Osa
näistä reunaehdoista on tiedostettuja tai tiedostettavissa, osan jäädessä tiedosta-
mattomiksi. Näiden käsitysten tunnistaminen auttaa ymmärtämään tutkimuk-
sen lähtökohtia ja niitä teoreettisia ja metodisia kysymyksiä, joiden eteen tutkija
joutuu.1  Se myös liittää käsillä olevassa tutkimuksessa tehtävät rajaukset ja

○ ○ ○ ○ ○ ○

1 Siikala 1994 (1992), 20–21; Määttänen 1995, 130–131. Historiantutkimuksessa tätä ei ole
läheskään aina myönnetty, vaan teoreettisuus ja empiria on nähty toistensa vastakohtina.
Tutkija on pyrkinyt olemaan tosiasioita lähteistään keräävä objektiivinen tarkkailija. ”Itsen-
sä sammuttaminen” ei kuitenkaan ole käytännössä onnistunut, vaan pahimmillaan se on mer-
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linjaukset osaksi suurempaa kokonaisuutta ja auttaa näin ymmärtämään niiden
mielekkyyttä.

Näitä ennakko-oletuksia tai lähtökohtia pelkistämällä historiallisen noituu-
den tai pikemminkin noitavainojen tutkimus voidaan jakaa kolmeen osittain
päällekkäiseen päävaiheeseen.2  Ensinnäkin on 1960- ja 1970-luvun taitteeseen
jatkunut edistysuskon vaihe, joka korosti länsimaisen ihmisen henkistä kehitys-
kulkua magiasta uskonnon kautta tieteelliseen ajatteluun. Kehityksen katsottiin
myös johtavan kohti korkeampaa teknistymistä, suurempaa luonnon hallintaa ja
parempaa elämänlaatua. Tässä kehyksessä noituutta ja taikuutta voitiin käsitellä
vain kuvatun kehityksen vastavoimana, degeneraationa.3

Toisessa vaiheessa – jota kesti 1990-luvun alkuun – hallitsevana tendenssinä
oli selittää noitavainoja. Jaksoa leimasivat erilaiset strukturalistiset ja funktio-
nalistiset mallit, joissa keskeistä sijaa esittivät taloudellis-sosiaaliset selittäjät,
sosiaalinen kontrolli sekä keskitetyn valtiohallinnon synty. Selittäminen mer-
kitsi monessa suhteessa yliluonnollisen häivyttämistä.4

Kolmannen vaiheen ensimmäiset enteet voidaan nähdä jo 1960-luvulla italia-
laisessa ja ranskalaisessa mikrohistoriassa, mutta sen läpimurto tapahtui 1990-
luvulla. Se liittyy olennaisesti postmodernismiin ja sille on luonteenomaista tut-
kittavan ilmiön tulkitseminen. Se hakee selityksensä esimerkiksi ihmisten ajat-
telusta, mentaliteeteista, kategorioinneista tai sukupuolisuudesta. Yhtäläisyyk-
sien ja suurten yleistysten sijasta se korostaa noituuden ja taikuuden alueellista
ja ajallista vaihtelevuutta.5  Tältä pohjalta on kyseenalaistettu voidaanko puhua
laisinkaan noitavainoista yhtenäisenä koko Euroopan tai edes minkään kansal-
lisvaltion kattavana ilmiönä. Tässä tutkimuksessa ’noitavainolla’ tai ’suurilla
noitavainoilla’ viitataan niihin kausiin, joilla noituudesta syyttäminen oli kul-
loinkin käsiteltävällä alueella intensiivisintä.

Etenkin ensimmäisessä vaiheessa noituuteen ja taikuuteen liittyvät ennakko-
oletukset koskivat keskiajan ja uuden ajan alun ihmisiä ja heidän käsitysky-
kyään. Heidät nähtiin alkukantaisina ja taikauskoisina olentoina, sofistikoitu-
mattomina ja brutaaleina. Diane Purkiss kutsuu ilmiötä ”täydellisen historian-
tutkijan syndroomaksi” ja tarkoittaa sillä valistuksen prosessista juontavaa ajat-
telua. Sen mukaan ihmisen historia on noususuhteista etenemistä, jonka seu-
rauksena tämän päivän ihminen on väistämättä järkevämpi ja tieteellisempi
kuin esi-isänsä ja -äitinsä. Tällainen asenne ei anna edellytyksiä ymmärtää men-
neisyyden ihmistä, hänen uskomuksiaan tai hänen toimintansa perusteita. Pi-

○ ○ ○ ○ ○ ○

kinnyt silmien sulkemista tutkimuksen metodologisilta ongelmilta sekä oman todellisuus-
käsityksen universalisointia. Tässä suhteessa esimerkiksi historiantutkimus ei ole pelkästään
menneisyyden ihmisten toiminnan, uskomusten ja ajattelun sekä niiden perusteiden
tutkimista, vaan mitä suurimmassa määrin myös tutkijan omien käsitysten ja uskomusten pe-
rusteiden selvittämistä. Jordanova 2000, 62–63, 66–67; Haapala 1989, 9–13; Kalela 2000,
33–35, 40–41, 88–91, 132–133, 141–147, 156–158.

2 Ks. Ankarloo & Clark 2002, vii–ix.
3 Jolly 2002, 8–11; Ankarloo & Clark 2002, vii–viii; Douglas 2000 (1966), 71–77; Russell

1995 (1980), 40.
4 Ankarloo 1984 (1971), 356–361; Gregory 1991, 31–35.
5 Briggs 1998 (1996), 49–63; Jolly 2002, 11–12; Hodgkin 1998, 271–272.
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kemminkin päinvastoin – noituususkomukset pyritään häivyttämään olematto-
miin ”rationaalisemmilla” selityksillä. Menneisyys halutaan säilyttää etäisyy-
dessä eikä siihen saa muodostua minkäänlaista henkilökohtaista suhdetta. Näin
noidista ja koko menneisyydestä tulee osa ’toista’ ja ’toiseutta’, joka on alkeel-
lista ja käsittämätöntä. Tämän historiantutkijoiden keskuudessa tunnetun ”edis-
tys”–”kehitys”-dikotomian vastineena voidaan pitää folkloristien ”evoluutio”–
”devoluutio”-asetelmaa.6

’Toiseuden’ ongelma ei ole koskenut yksinomaan historiantutkimusta, vaan
se on leimannut esimerkiksi antropologiaa7 . Tähän liittyy tutkimuksessa sit-
keästi elävä myytti, jonka mukaan noituuteen ja taikuuteen uskominen on vä-
hentynyt nykypäivää kohden tultaessa ns. modernisaatioprosessin myötä. Aja-
tus siitä, että uuden ajan alussa syntyi jotakin uutta, jotakin ainutlaatuisella ta-
valla rationaalista ja aikaisemmasta maagisesta ja kehittymättömästä ajattelusta
irrallista, näyttää olevan lujassa.8  Kysymys on kuitenkin pitkälti siitä, mitä mit-
tareita halutaan käyttää. Uuden ajan alku merkitsi huomattavan teknisen kehi-
tyksen alkua. Kansallisvaltio tai modernin valtio alkoi muotoutua, hallinto
jäsentyi ja keskittyi, kapitalismi ja uskonpuhdistus levisivät ja niin edelleen.
Ajattelun ja maailmankuvan muutokset eivät kuitenkaan kulje samassa tahdissa
yhteisössä tai yhteiskunnassa tapahtuvien (rakenne)muutosten kanssa. Niiden
väliset suhteet ovat pikemminkin dialektisia kuin symmetrisiä.9

Edellä mainittujen merkittävien varhaisella uudella ajalla käynnistyneiden
prosessien vaikutus tuntuu vielä nykyäänkin. Tutunomaisuus ei kuitenkaan
merkitse suurempaa rationaalisuutta.10  Muutosprosessit eivät myöskään mer-
kinneet täydellistä katkosta aikaisempaan eivätkä ne koskeneet kaikkia elämän-
aloja tai sosiaalisia kerrostumia samalla tavalla tai edes samaan aikaan. Vaikka
käsitys ”samanaikaisen eriaikaisuudesta” on kaikille Fernand Braudelin tuo-
tantoon tutustuneille tuttu, perinteinen aikakausiajattelu istuu tiukassa histo-
riantutkijoiden, etnologien ja folkloristien töissä. Epookki ajatellaan tutkimuk-
sen ennalta annetuksi reunaehdoksi, johon tutkijan tulokset eivät vaikuta. Aika-
kausi mielletään todellisuuden rakenneosaksi. Tutkittaville tapahtumille ja il-

○ ○ ○ ○ ○ ○

6 Kritiikistä ks. Kalela 2000, 142–143; Flint 1994 (1991), esim. 393–395; Ginzburg 1992
(1989) 3–4; Roper 1997 (1994), 5–13; Karonen 1998b, 133, 145–147; Lindström 1994, 549;
Haapala 1989, 9–10; Kalela 1993, 114–120; Kalela 2000, 89–91; Purkiss 1996, 60–62, 91.

7 Se, että historiantutkijat ovat tulleet tietoisemmiksi toiseuteen liittyvistä ongelmista, on kiis-
tatta antropologiasta saatujen vaikutteiden ansiota, mutta toisaalta antropologian omat vai-
keudet toiseuden ja toisten kulttuurien käsittelyssä ja tulkinnassa kertovat, ettei se itsessään
tarjoa ”parempaa” tai ”korkeampaa” tietoa todellisuudesta. Davis 1981, 274; Medick 1995,
50–51; Viljanen 1999, 115–123; Knuuttila & Paasi 1995, 53.

8 Kritiikistä ks. esim. Friedrichs 1995, 8–9; Roper 1997 (1994), 4–13; Douglas 2000 (1966),
37–38.

9 Knuuttila 1989a, 170; Flint 1994 (1991), 394; Douglas 2000 (1966), 35–38; Blécourt 1998
(1996), 339–340.

10 Täydellinen taloudellinen rationaliteetti on mahdottomuus epätäydellisen informaation sekä
sosiaalisten ja kulttuuristen sidonnaisuuksien vuoksi. Taloustieteessä onkin ryhdytty puhu-
maan ”rajatun rationaalisuuden” käsitteestä, jolla on viitattu ihmisten toimintaan tietyssä
historiallisen tilanteen kontekstissa, jossa käyttäytyminen ja ratkaisunteko tapahtuivat va-
pauden ja pakon sekä henkilökohtaisesti halutun ja sosiaalisesti vaaditun käyttäytymisen
välisenä kompromissina. Ojala 1999, 31, 244–245, 344; Levi 1992 (1985), 21–22.
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miöille osoitetaan omat aikakautensa, jossa niitä vain ja ainoastaan käsitellään.
Näin saadaan aikaan lokerikko, jonka avulla yksittäisiä ilmiöitä voidaan paikal-
listaa aikaan.11

Olettamus noituuden vähentymisestä on perustunut siihen, että 1600-luvun
lopulta lähtien oikeuteen tuotujen noituussyytteiden määrä vähentyi. Ilmiö ei
ollut seurausta muutoksista lainsäädännössä, vaan edelsi sitä.12  On kuitenkin
naiivia olettaa, että oikeustapausten määrän muutokset kuvastaisivat suoraan
uskomusjärjestelmissä tai maailmankuvassa13  tapahtuneita muutoksia.14  Tiede-
tään verrattain hyvin, että se yhteiskunta, johon tietäjät ja noidat kuuluivat, väis-
tyi verrattain hitaasti teollistumisen myötä. Suomessa muutos tapahtui jonkin
verran myöhemmin kuin Ruotsissa ja eriaikaisesti eri puolilla maata – myöhäi-
simmillään vasta kaupungistumisen ja maaseudun sähköistymisen vaikutukses-
ta toisen maailmansodan jälkeen. Sen viimeisinä tukialueina ovat olleet Savon,
Karjalan, Kainuun ja Pohjanmaan perifeeriset syrjäseudut sekä eräät Etelä-Suo-
men kaupungit. Viimeksi mainittu seikka kertoo uskomusten joustavuudesta ja
sopeutumiskyvystä. Siksi voidaan sanoa, että uuden ajan alussa korkeintaan
eliitin suhde ja suhtautuminen noituuteen ja taikuuteen muuttui. Pitkän keston
muutoksen hahmottamista vaikeuttaa tutkimuksen keskittyminen 1600-lukuun.
Suomesta ja Ruotsista puuttuu lähes kokonaan 1700-lukua ja 1800-luvun alku-
puolen noituutta ja taikuutta käsittelevä tutkimus.15

Kaiken kattavan modernisaation johdonmukaisena lopputuloksena pitäisi
olla huomattavasti vähemmän taikauskoinen nykyihminen, mutta kulttuurin-
tutkijoiden raportit ovat toisen maailmansodan jälkeisellä ajalla kertoneet toi-
senlaisesta kehityksestä. Yhtäältä se on merkinnyt noituudella aiheutettuja va-

○ ○ ○ ○ ○ ○

11 Friedrichs 1995, 8; Braudel 1980. Braudelista ja ajan eri tasoista ks. Kalela 1993, 111, 118–
120, 138–141; Kalela 2000, 104, 129–132, 137–138; Knuuttila 1989b, 92–94, 96–99; Pelto-
nen 1992, 17, 20.

12 Ks. esim. Davies 1999, 7–8; Oja L 1999, esim. 60–63, 221–222.
13 ’Maailmankuvaa’ on vaikea määritellä yksiselitteisesti ilman, että määritelmästä tulee ylei-

syytensä vuoksi mitään sanomaton. Se on kuitenkin aina enemmän kuin osiensa summa ja se
viittaa milloin laajempaan, milloin rajoitetumpaan kokonaisuuden hallitsemiseen, totalitee-
tin tajuun ja asioiden asettamiseen kosmologisiin suhteisiinsa. Maailmankuva on ihmisen
ajattelun ja toiminnan keskus, jossa ihmisen suhde menneisyyteen, tulevaisuuteen ja nykyi-
syyteen saa ilmauksensa. Maailmankuva ei ole täysin palautettavissa käytettyihin lähdeai-
neistoihin, koska siihen kuuluu tutkittaville niin itsestään selviä asioita, ettei niiden toistami-
sesta ole nähty tarvetta. Toisaalta käsite itsessään on teoreettinen ja sisältää ainakin jossakin
määrin tutkijan näkemyksiä. On kuitenkin hyväksi jos maailmankuvaa tutkittaessa pyritään
säilyttämään yhteys ihmisten kokemaan todellisuuteen. Maailmankuva sijasta voidaan pu-
hua myös ’maailmankäsityksestä’, mutta ’maailmankatsomus’ viitta lähinnä yksityisen ih-
misen arvottavaan kannanottoon maailman asioihin. Knuutila 1989a, 172–173; Manninen
1977, 15–17; Wright 2000 (1997), 19–20; Rauste-von Wright 2000 (1997), 31 ja edelleen.

14 Tapausten määrien vaihtelut kertovat sen sijaan kontrolloinnissa tapahtuneista muutoksista.
Ks. esim. Lindström 1994, 528 ja siinä käytetty kirjallisuus.

15 Pentikäinen 1994, 68; Virtanen 1985, 82–83, 84–85. Suomessa myöhempien vuosisatojen
noituutta käsittelevä tutkimus rajoittuu lähes yksinomaan Mari Rakkolaisen (1997) Rusina
Jungia, Matti Kuusen (1985) pohjalaista taikuutta ja Antero Heikkisen (1971) valistuskodis-
sa käytyjä noituuskeskusteluja koskeviin artikkeleihin. Ruotsissa niitä käsitellään ainakin
Per Sörlinin (1993) ja Linda Ojan (1999) 1700-luvun kattavien väitöskirjojen sekä Marianne
Särmanin (1996) Charlotta Taubea ja viimeistä noitavainoa käsittelevän tutkimuksen ohella
myöhempiä vuosisatoja on käsitelty jonkin verran artikkelissa – esim. Oja L 2000; Bondes-
son 1997.
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hinkoja koskevien syytösten yleistymistä16, toisaalta erilaisten uusnoitajärjestö-
jen17  syntymistä. Näyttää myös siltä, ettei akateeminen oppineisuus tee immuu-
niksi yliluonnollista koskeville uskomuksille.18  Noituuden ja taikuuden säily-
minen ja häviäminen ovat nähtävästi monisäikeisempi ongelma kuin ensisil-
mäykseltä näyttää.

Tutkimus on korostanut noituususkomusten epänormaaliutta ja patologista
luonnetta: noitavainot olivat lyhytaikainen häiriötila.19  Tulos on aivan oikea,
joskin tutkimuksen epätasapainon vuoksi vääristynyt. Tutkijoiden huomio on
aina 1990-luvulle asti keskittynyt nimenomaan ns. suurien noitavainoihin eli
käytännössä noitasapattitapausten tutkimukseen. Tällöin toisentyyppiset noi-
tuustapaukset saivat vain vähän huomiota osakseen. Myös noituuden yhteys tai-
kuuteen eli suojaavaan ja parantavaan magiaan jäi katveeseen. Tutkimuksen ul-
kopuolelle jäi myös kysymys siitä, mitä roolia noituus ja taikuus esittivät ihmis-
ten elämänkierrossa ja jäsentävässä ritualismissa.

Vaikka noitasapattitapaukset olivat näyttäviä, ne olivat ajallisesti rajoittu-
neita. Niitä tunnetaan vain kolmelta verrattain lyhyeltä ajanjaksolta. Samoin
alueet, joille sapattitapaukset keskittyivät, olivat verrattain suppeat ja niiden
vastapainoksi voidaan esittää ”periferiat”, joissa ne jäivät vähäisiksi tai niitä ei
ollut lainkaan.20  Koko Eurooppaa silmälläpitäen noitasapattitapaukset olivat
poikkeusilmiö, mutta sitäkin yleisempiä niin ajallisesti kuin alueellisesti olivat
yksittäisiin henkilöihin keskittyneet ns. maleficium-tapaukset, joita alkoi esiin-
tyä oikeusistuinten pöytäkirjoissa useammin 1300-luvulta lähtien ja jotka vas-
taavasti alkoivat kadota niistä 1600-luvun loppupuolella.21  Aikalaisten käsityk-

○ ○ ○ ○ ○ ○

16 La Fontaine 1999 (1998); Survo 1998; Survo 2001, esim 155–158.
17 Levack 1988 (1987), 227–236; Kärfve 1994 (1992), 99–119; Purkiss 1996, 30–53; Russell

1995 (1981), 131 ja edelleen. 1800-luvun loppu oli ”noituuden romanttisen elpymisen”
kautta, jolloin okkultismi alkoi saada suosiota. Se ilmeni esimerkiksi vapaamuurari-järjestön
laajentumisena ja spiritismin saamana laajana huomiona. Sen myötä vanhan esikristillisiä
piirteitä säilyttäneen kansanuskon noituuskäsitykset yhdistyivät antiikin kirjallisuudessa
esitettyihin käsityksiin sekä oppineiston okkultistisiin ajatelmiin. Tältä pohjalta syntyi usei-
ta uusnoitaliikkeitä, jotka väittävät olevansa uuden ajan alun noitien perillisiä ja heidän har-
joittamansa pakanallisen kultin perillisiä. Tämän käsityksen syntyyn ja vakiintumiseen vai-
kutti omalta osaltaan myös Margaret Murray omilla uuden ajan alun noitavainoja koskevilla
tulkinnoillaan. Davies 1999, passim; Russell 1995 (1981), 41–42, 131–137, 148–155; Simp-
son 1994, passim.

18 Ks. esim. Lehtovaara 1986, 22–24.
19 Blécourt 1998 (1996), 339–340.
20 Briggs 1996, 31.38. Esimerkiksi Baijerin noitavainoissa noitasapattia käsittelevät oikeuden-

käynnit muodostivat vain viisi prosenttia kaikista noituus- ja taikuusjutuista. Toisaalta ne
kattavat yli 80 prosenttia kaikista syytetyistä. Scribner 1996b, 42.

21 Gregory 1991, 32–33; Briggs 1996, 29–30. Richard Kieckhefer toteaa, että myöhäiskeski-
ajalla tapahtunutta noituustapausten määrän lisääntymistä voidaan pitää osittain kirjaamis-
käytännön muuttumisen aiheuttamana harhana. Halvemman paperin syrjäytettyä pergamen-
tin tuomiokirjaan merkittiin myös sellaisia asioita, joita aiemmin ei ollut tapana kirjata. Ta-
pausten tosiasiallista nousua hän selittää kirkon ja inkvisition aikaisempaa aktiivisemmalla
puuttumisella kansanuskoon, mikä johti inkvisitorisen järjestelmän käyttöön ottoon. Tässä
järjestelmässä kantajana toimi tuomari eikä vahingonkärsijä. Samalla akkusatoriseen järjes-
telmään kuulunut kantajan vastuu todistaa syytteensä poistui. Kun järjestelmä levisi myös
maallisiin oikeusistuimiin, noidaksi syyttämisestä tuli turvallisempaa. Kieckhefer 1997
(1989), 189–191; Levack 1988 (1987), 66–70. Tämä vakioselitys kertonee vain ilmiön yh-
den puolen ja siksi se jättääkin aika kummallisen vaikutelman myöhäiskeskiaikaisista ihmi-
sistä. Laki tai esivallan taholta tuleva säännöstely asettivat rajat rahvaan spontaanille ja vie-
tinomaiselle käyttäytymiselle, joka purkautui heti kun rajoitteet poistuivat.
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siä ja tulkintoja tutkittaessa ei kuitenkaan ole kovin hedelmällistä keskittyä joko
maleficiumiin tai noitasapattitapauksiin, sillä uskomukset olivat toistensa kans-
sa vuorovaikutuksessa ja sisältävät elementtejä toisistaan.

Suomalainen ja ruotsalainen tutkimus on profiloitunut kansainvälisestä tutki-
muksesta poikkeavalla tavalla. Antero Heikkinen käsitteli väitöskirjassaan
(1969) paholaisliittoa koskevia tapauksia, mikä ei tarkoita yksinomaan noitasa-
pattitapauksia. Lisäksi hän kartoitti Pohjanmaan osalta myös muuta noituutta
koskevia tapauksia. Marko Nenosen väitöskirjan (1992) polttopisteessä oli noi-
tuus ja taikuus noitasapattitapauksia lukuun ottamatta. Ruotsissa Per Sörlinin
(1993) ja Linda Ojan (1999) väitöskirjat ovat selvimmin pystyneet irrottautu-
maan suurten noitavainojen käsittelystä. Linda Ojan ja Marie Lennersandin me-
neillään olevassa tutkimusprosessissa painopiste on siirretty suurten vainojen
jälkeiselle ajalle. He tutkivat suurten noitavainojen sosiaalisia seurauksia Älv-
dalenissa, Morassa, Rättvikissä ja Leksandissa.22

Noitavainojen alkua ja loppua on selitetty ns. sosiaalisen kontrollin malleilla,
joissa painotetaan byrokratisoitumisen ja valtionrakentamisen eli modernin val-
tion tai kansallisvaltion synnyn vaikutuksia.23  Näistä karkeasti kahteen pää-
tyyppiin jakautuvasta mallista ensimmäisen mukaan pyrkimykset keskushallin-
non luomiseen ja paikallishallinnon haltuunottoon synnyttivät kahteen kansan-
kulttuurin piirteeseen kohdistuneen yhdenmukaistamisen. Yhtäältä kohteena
olivat ”järjenvastaiset” tavat, toisaalta ei-kristilliset uskomukset. Ideologisena
päämääränä oli häivyttää partikularismi ja luoda yhtenäinen ja vahva valtio.24

Tässä mallissa noidat olivat valtiollisen kehityksen uhreja ja edustivat elämänta-
paa, joka ei kyennyt mukautumaan muutokseen ja oli siksi tuomittu häviä-
mään.25

Sosiaalisen kontrollin mallien juuria etsittäessä on ollut tapana viitata Chris-
tina Larnerin tutkimukseen (1981) skotlantilaisista noitavainoista. Hän esitti
sosiaalis-taloudellisten tekijöiden pysyneen muuttumattomina ja vaikuttaneen
siihen, miten noidiksi syytetyt valikoituivat. Sen sijaan skottilainen yhteiskunta
muuttui kahdella merkittävällä tavalla. Ensinnäkin yhteys katoliseen kirkkoon
murtui ja tilalle tuli kokonaan toisenlainen kalvinistinen kristillisyys sekä pyrki-
mys luoda kansallisvaltio. Toinen merkittävä tekijä oli uudenlainen sosiaalisen
kontrollin järjestelmä, joka kohdistettiin laajojen väestökerrostumien käyttäy-
tymiseen ja maantieteelliseen liikkuvuuteen.26

○ ○ ○ ○ ○ ○

22 Linda Ojan ja Marie Lennersandin tutkimus on osa hanketta ”Att orka gå vidare. Sociala
läkningsprocesser i ett lokalt perspektiv 1670–1870.” Hankkeessa tutkitaan, kuinka taalain-
maalaiset selvisivät sellaisista sosiaalisista kriiseistä kuin noitavainot, kapinat ja herätykset.

23 Näillä malleilla on läheinen yhteys Norman Cohnin (1993 (1975)) ja R.I. Mooren (1998
(1987)) esittämien jo antiikista ja keskiajalta juontavien syntipukki- ja vainoyhteiskunta
(persecuting society) -malleihin. Kummassakin on kysymys tietynlaisista stereotyyppisistä
käsityksistä ja piirteistä, joiden avulla ’toista’ on eri aikoina kuvattu. Näitä malleja on kui-
tenkin kritisoitu muun muassa siitä, että ne eivät huomioi riittävästi paikallisia oloja tai selitä
sitä, miksi ja miten kohteena oleva ryhmä vaihtuu. Scribner 1996b, 40–43.

24 Gregory 1991, 31, myös nootti 2.
25 Kritiikistä Levi 1992 (1985), 19–20.
26 Ks. tark. Larner 1981, 41–59.
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Larnerin näkemys on saanut runsaasti vastakaikua historiantutkijoilta 1980-
luvulla ja 1990-luvun alkupuolella, joskin hänen esittämiensä osatekijöiden
painotukset ovat vaihdelleet. Esimerkiksi Bengt Ankarloo on sovittanut viime-
aikaisissa kirjoituksissaan Larnerin näkemyksiä ruotsalaiseen aineistoon.
Larnerin tulkintoja on kuitenkin kritisoitu runsaasti 1990-luvun loppupuolelta
lähtien. Kun Larner kuvasi noitavainoja ”ideologisten rikosten etsintänä uusien
järjestelmien legitimoinnin prosessissa” tai kirjoitti ”silmiinpistävästä ja yksise-
litteisestä tavasta, jolla hallitseva eliitti kontrolloi ja manipuloi noituudesta
epäiltyjen kysyntää ja tarjontaa”, hän kriitikoiden mukaan tuskin tarjosi sen
monipuolisempaa tai oikeampaa kuvaa kuin aikaisemmat noitakulttiselitystä
kannattaneet tutkijat.27

Sosiaalisen kontrollin mallin toisessa versiossa vastuu noitavainoista siirre-
tään paikallisten eliittien hartioille. Tuomarit eivät pelkästään sallineet, vaan
suorastaan panivat alulle noitavainoja.28  Paikallisen eliitin edustajat käyttivät
noituussyytteitä omien valtapyrkimystensä tukemiseen ja keskusvallan vaiku-
tus oli hillitsevä. Noitavainojen taustalla oli siis keskusvallan epäonnistunut yri-
tys saattaa paikallistaso kontrollinsa alaiseksi. Siksi noitavainot keskittyivät
suhteellisen suurta autonomiaa nauttineille alueille, joilla keskusvallan ote oli
heikko.29

○ ○ ○ ○ ○ ○

27 Ks. Ankarloo 1994, 77–78; Briggs 1998 (1996), 52–53. Viime aikoina myös Brian P. Levack
1998 (1996) on ottanut osaa keskusteluun noitavainojen yhteyksistä kansallisvaltioiden syn-
tyyn.

28 Yksittäisissä tapauksissa tuomareiden rooli saattoi kasvaa merkittäväksi niin noitavainojen
synnyn kuin niiden hillitsemisen suhteen. Kuitenkin Matthew Halea (Geis & Bunn 1997),
Matthew Hopkinsia (Macfarlane 1970, 6, 84–85, 89, 137–138; Thomas 1991 (1971), 528,
532, 537, 544–545; Sharpe 1998 (1996)), Brian Darcya (Holmes 1993, 53–54) tai Ahve-
nanmaalla toiminutta Nils Psilanderia (Heikkinen 1967; Heikkinen 1969) voidaan pitää
pikemminkin poikkeuksena kuin tyyppiesimerkkinä. Macfarlane ja Heikkinen korostavat,
etteivät nämä henkilöt olisi pystyneet toimimaan ilman paikallisen väestön tukea. Bengt An-
karloo korostaakin paikallisen papiston ja virkamiehistön kasvanutta vaikutusvaltaa noita-
komissioissa kuolemantuomioiden määrää lisäävänä tekijänä vuonna 1673 toimintansa
aloittaneesta suuresta Norlannin komissiosta lähtien. Ks. esim. Ankarloo 1984 (1971), 156–
158; Ankarloo 1993 (1987), 295–299.

29 Levack 1998 (1996). Esimerkiksi Bengt Ankarloo kirjoittaa: ”Ruotsin valtakunnan kasvu oli
luonut provinssikaupunkeihin ja jopa maaseudulle uuden keskiluokan. Nämä keskiluokkai-
set ryhmät – papit, pikkuvirkamiehet, tuomarit ja upseerit – olivat koulutuksellisen taustansa
ja taloudellisen asemansa vuoksi kokonaisuudessaan taipuvaisia tukemaan järjestelmää.
Usein he jakoivat ylempiensä näkemyksen, että etenkin kaukaisilla alueilla talonpojat olivat
moukkamaisia, tyhmiä ja mahdollisesti vaarallisia.” Ankarloo 1993 (1987), 293. Voi
kuitenkin kysyä, katkoiko näiden ryhmien saama koulutus heidän yhteytensä ”kansaan”.
Ainakaan oikeudenhoidossa näin ei käynyt. Petri Karonen on todennut rikollisuuden histo-
riaa koskevissa tutkimuksissaan, että 1500- ja 1600-luvulla raastuvanoikeuksien jäsenten ja
kaupunkilaisten samanlaiset käsitykset esimerkiksi väkivaltarikollisuuden rangaistavuudes-
ta muodostivat pohjan oikeuksien tehokkaalle toiminnalle. Sitä paitsi Ruotsissa ja Suomessa
tunnettiin näkemys, jonka mukaan Jumala rankaisi myös epäoikeudenmukaista tuomaria.
Karonen 1998b, 139, 151–152. Vanhaa yhteisön oikeudentajun huomioivaa linjaa jatkettiin
ainakin maaseudun kihlakunnanoikeuksissa aina 1800-luvun alkuun asti. Letto-Vanamo
1998 (1995), 137–140. Lars Ericson selittää Nevanlinnan noitasapattitapauksia käsitteleväs-
sä artikkelissaan, että noituussyytteiden esittämisestä muodostui varaventtiili sille aggres-
siolle, joiden esilletulemisen muut muodot (noidiksi epäiltyihin kohdistuvan vastataikuuden
ja väkivallan) kirkon ja kruunun toiminta oli estänyt. Ericson 1990, 112. Vaikka hänen kä-
sittelemistään tapauksista ei löydy viitteitä ”epävirallisten vastakeinojen” käytöstä, muualta
kyllä löytyy riittävästi pudottamaan pohjan tältä väitteeltä. Macfarlane 1970, 103 ja
edelleen; Thomas 1991 (1971), esim. 55–56, 592–593, 648–649, 776–777; Eilola 1996, 92–
93. Ks. myös tämän tutkimuksen luku ’Noituuden käsittelykeinot’.
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Nopealla silmäyksellä ensimmäinen sosiaalisen kontrollin malli näyttää sopi-
van Suomeen ja Ruotsiin, sillä jo 1600-luvun ensimmäisiltä kymmeniltä lähtien
esivalta kiinnitti entistä enemmän huomiota noituuteen ja taikuuteen sekä nii-
den kitkemiseen.30  Kun suuret noitavainot alkoivat 1660-luvun lopulla, holhoo-
jahallitus suhtautui asiaan vakavasti ja Ruotsissa asetettiin kuninkaallisia ko-
missioita tutkimaan noituustapauksia.31  Toisaalta näihin toimenpiteisiin ryh-
dyttiin, koska paikallistasolta vedottiin kruunuun.32  Keskusvallan edustajat
myös viimekädessä tukahduttivat noitavainot paikallistason tahdosta tai tarpeis-
ta piittaamatta. Tässä suhteessa jälkimmäinen malli tuntuu toimivalta. Sen on-
gelmallisuus tulee vasta noitavainojen sijoittumisesta periferiaan. Mallin perus-
teella voisi olettaa, että suurimmat vainot olisivat olleet Suomessa ja nimen-
omaan sen itäisissä osissa. Todellisuudessa tilanne oli päinvastainen: Ruotsiin ja
läntiseen Suomeen verrattuna itäsuomalaiset noituustapaukset ovat harvinaiset
ja syytettyjen määrä vähäinen.33

Sosiaalisen kontrollin malleihin sisältyy ajatus, että eri puolilla Eurooppaa
havaittavissa oleva noitasapattiuskomusten samankaltaisuus selittyisi esivallan
toiminnalla. Kysymys olisi ollut oppineiston ajatusrakennelmasta, joka siirret-
tiin rahvaalle akkulturaatioprosessin avulla. Malli on toimiva vain jos oletetaan,
että talonpojat ja kaupunkilaiset olivat kirjallista sivistystä nauttimattomina
pelkkiä tyhjiä tauluja, joihin saattoi kirjoittaa mitä vain. Heillä ei ollut omia
mielipiteitä eikä omia käsityksiä siitä, mitä tai millaisia noidat olivat.34  Selitys
ei tunnu uskottavalta, sillä käsitykset35  noituudesta, taikuudesta, tuonpuolei-

○ ○ ○ ○ ○ ○

30 Nenonen 1992, 263–272; Nenonen 1995, 136–137; Ankarloo 1993 (1987), 293–294;
Ankarloo 1994, 75–76; Sörlin 1993, 34–36.

31 Komissioiden asettaminen oli yleistä 1600- ja 1700-luvun Ruotsissa. Ne voidaan jakaa kah-
teen päätyyppiin. Valmistelevat (utredande) komissiot laativat mietintöjä laeista ja muusta
sellaisesta. Tutkivat (rannsakande) komissiot taas olivat laajoilla valtuuksilla toimivia eri-
koistuomioistuimia, joita perustettiin tutkimaan esimerkiksi virkamiesten väärinkäytösten
tai noituussyytteiden paikkansapitävyyttä. Ensimmäinen noitakomissio kokoontui Morassa
elokuussa 1669. Sillä, kuten myös myöhemmillä noitakomissioilla, oli oikeus langettaa ja
toimeenpanna kuolemantuomioita ilman hovioikeudelle alistamista. Lennersand 1999, 33–
37; Lennersand 1997, passim; Ankarloo 1984 (1971), 153–175; Ankarloo 1993 (1987),
294–300.

32 Ankarloo 1993 (1987), 308–310.
33 Heikkinen 1969, 317–318, 359–360; Nenonen 1992, 334–335, 363–372; Nenonen 1995,

143. Ruotsin suuriin noitavainojen paradoksi on siinä, että esivalta antoi aluksi tukensa noi-
tien vainoamiselle, mutta muutti myöhemmin kantansa. Helppoja selityksiä etsivälle se
mahdollistaa kummankin mallin yhdistämisen: aluksi oli kysymys yhdenmukaistamisesta ja
sen jälkeen valistuneen eliitin äkillisestä heräämisestä. Ks. esim. Ericson 1990, 110, 112–
113, 115.

34 Akkulturaatiomallin äärimmilleen viety sovellutus löytyy 1970-luvulta ranskalaiselta Rob-
ert Muchembled’lta (1985 (1978)). Malli koskee lähinnä Ranskaa, mutta se on saanut run-
saasti kritiikkiä myös Ranskan ulkopuolelta. Sen on nähty heijastelevan Muchembled’n
oman ajan Ranskassa ongelmalliseksi koettua epäyhtenäisyyttä pyrkimällä luomaan men-
neisyyteen täysin homogeenisen Ranskan. Kritiikistä ks. Brückner 1984, 15–16; Burke
1984, 7–8; Briggs 1998 (1996), 52.

35 Maailmankuva koostuu ’käsityksistä’, jotka ovat luonteeltaan tiedollisia, muodostavat eri-
laisten ajatussisältöjen muuntuvia järjestelmiä ja suuntautuvat maailmankuvan laaja-alaisiin
kategorioihin. Kun maailma esittäytyy sanallisin ja kuvallisin symbolein ihmisten mielissä,
niin tiedollisten rakenteiden puitteissa ja tradition painosta niistä tiivistyy enemmän tai vä-
hemmän osuvasti kohteisiinsa suuntautuvia ja käyttäytymistä ohjaavia käsityksiä. Knuuttila
1989a, 188; Rauste-von Wright 2000 (1997); 31–34; Keskinen 2000 (1997), 42–44
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sesta ja yleensäkin yliluonnollisesta kuuluvat sellaiseen mentaaliseen kerrostu-
maan, joka muuttuu hyvin hitaasti. Toisin sanoen mielikuvat säilyvät, joskin ne
saattavat saada uusissa yhteyksissä uusia merkityksiä.36  Tutkijoiden tulkinnan
syntymiseen vaikutti osittain se, etteivät he perehtyneet kovin systemaattisesti de-
monologiseen kirjallisuuteen, vaan käyttivät jatkuvasti samojen kirjoittajien yk-
sittäisiä tekstejä. Saadusta kuvasta muodostui yhtenäinen, mutta ei välttämättä
todenmukainen. Ns. noitadoktriini ei koskaan ollut eurooppalaisen oppineiston
yksimielisesti jakama, vaan sen uskottavuudesta käytiin jatkuvia väittelyitä.37

Sosiaalisen kontrollin mallien ongelmat koskevat ihmisten ajattelua ja mieli-
kuvia. Ne eivät ota huomioon ihmisten maailmankuvassa tapahtuneita muutok-
sia, vaan niiden kuvailemista eliitin edustajista tulee helposti ”nykyaikaisesti”
ajattelevia ja tässä suhteessa suuresta massasta poikkeavia yksilöitä. Kuitenkin
usko noituuteen ja taikuuteen jaettiin kaikissa yhteiskuntaryhmissä ja tuntuu
merkilliseltä ajatella, ettei ryhmien väliltä löytyisi yhdistäviä käsityksiä. Yleis-
ten ja kansanomaisten näkemysten poissulkeminen onkin mennyt malleissa
liian pitkälle. Siitä on usein seurannut ”eliitin” ja ”kansanomaisten” katsomus-
ten erojen ylikorostamista ja stereotypisointia. Kansa näyttäytyy perittyjen us-
komusten passiivisena säiliönä ja eliitti opitun ideologian kyynisenä manipu-
laattorina.38  Tämän näkökulman mukaan kummankin osapuolen oli vaikeaa,
ellei mahdotonta ymmärtää toistensa puhetta.

Sosiaalisen kontrollin malleissa kirkko on maallisen esivallan ohella keskei-
nen yhdenmukaistaja, mutta se on usein nähty maallisen valtapolitiikan välinee-
nä.39  Sen toiminnan vaikutus vallitsevaan ilmapiiriin on jäänyt tutkimuksissa si-
vuseikaksi. Kuitenkin sen merkitys ilmapiirin muokkaajana ja välillisenä vai-
kuttajana oli merkittävä. Suomessa kirkon hiippakuntahallinnon uudelleen-
järjestäminen ja sen harjoittaman kontrollin kiristyminen alkoi jo piispa Erik
Sorolaisen aikana. Käytännöt vakiintuivat ja syventyivät Isak Rothoviuksen
kaudella. Aluksi se merkitsi pappien parempaa koulutusta sekä rovastien ja piis-
pan suorittamien tarkastusten lisääntymistä ja ankaroitumista. Tarkastuksissa
pappeja kehotettiin kiinnittämään huomiota muun muassa siveelliseen elämään
ja uskon pääkohtien osaamiseen. Noituuteen ja taikuuteen kiinnitettiin 1640-
luvulta lähtien koko ajan enemmän huomiota.40  Kansan ja sen käyttäytymiseen

○ ○ ○ ○ ○ ○

36 Siikala 1994 (1992), 24–29.
37 Huomiota ei myöskään ole kiinnitetty riittävästi siihen, mitä demonologit olivat käyttäneet läh-

teinään. Esimerkiksi Malleus Maleficarumia lukeneet korostivat toisenlaisia näkökulmia kuin
”piirin ulkopuolella” olevat demonologit. Clark 1997, esim. vii, 683–686; Harley 1990, 1–4.

38 Harley 1990, 2–5; Gregory 1991, 32–33; Raudvere 2000, 19, 21; Purkiss 1996, 60–62, 91;
Briggs 1998 (1996), 52–53; Wilby 2000, 283.

39 Levack 1998 (1996).
40 Suomessa kirkollisen kontrollin kehittyminen alkoi kymmenkunta vuotta myöhemmin kuin

Ruotsissa eikä se ruotsinvallan aikana saavuttanut Itä-Suomessa sellaista voimakkuutta kuin
lännessä. Hainari & Grotenfelt 1922, 197; Parvio 1959, 112–113, 162, 166–170, 176–182,
329; Kähönen 1959, 645–646; Laasonen 1967, 420–422; Laasonen 1977, 143–158, 178–
185, 200–211; Laasonen 1991, 23–24, 64–67, 79–84, 160–196; Lehtinen 1961, 165–180;
Karonen 1999b, 244–248. Kirkon esittämät vaatimukset noituuden, taikuuden, ennustami-
sen, arpomisen ja taikamerkkien käyttämisen karsimisesta saivat alkunsa jo keskiajalla
(esim. Konrad Bitzin statuutti vuodelta 1412) ja ilmentävät näin kristinuskoon aina kuulu-
nutta pyrkimystä yhdenmukaistaa oppinsa ja vetää raja meidän (kristittyjen) ja toisten (pa-
kanat, harhaoppiset) välille. Pirinen 1991, 244; Harva 1935, 144.
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kohdistuvaa kontrollia perusteltiin Jumalan vihalla. Aikakaudelle tyypilliset
nälkä- ja katovuodet, kulkutautiepidemiat ja jatkuvat sodat selitettiin kansan
synneistä johtuviksi kollektiivisiksi rangaistuksiksi.41

”…ja heidän

valtaansa annettiin

neljäs osa maata,

annettiin valta tappaa

miekalla ja nälällä ja

rutolla ja maan

petojen kautta.” (Ilm.

6:8) Ilmestyskirjan

ratsastajat ilmensivät

viimeisten aikojen

vitsauksia. Niiden

esikuvat löytyvät jo

Vanhasta Testamen-

tista, jossa Jumala

rankaisi Israelin

kansaa niiden avulla.

Albert Dürer (1498)

on kuvannut kolmelle

vitsaukselle

Ilmestyskirjassa

mainitut symbolit

jousen, suuren

miekan ja vaa’an.

Etualalla olevan

kuoleman käteen hän

on kuvannut

atraimen. (Marjo-

maa, Nurmiainen &

Weiss 2000, 9.)

○ ○ ○ ○ ○ ○

41 Juva 1955, 62–65; Vilkuna KHJ 1996b, 74–76. Myös Robert Scribner kirjoittaa ”moralisoi-
dusta maailmasta” (”moralized universe”), millä hän tarkoittaa käsitystä, jonka mukaan
maallisen maailman tila määräytyy ihmisten käyttäytymisen moraalisesta laadusta niin, että
moraaliset epäonnistumiset saattavat tuoda jumalallisen rangaistuksen. Tämän näkemyksen
valossa myös uskomusten ja käsitysten heterodoksisuus muodosti varteen otettavan uhan.
Scribner 1996b, 43, myös nootti 36.
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Aikaisemmassa tutkimuksessa on ollut vaikeuksia nähdä, kuinka suuri mer-
kitys kirkon tekemällä tulkinnalla oli. Esimerkiksi Christina Larner on toden-
nut, ettei suurilla noitavainoilla ja ruttoepidemioilla tai nälänhädillä ollut Skot-
lannissa yhteyttä toisiinsa, koska ne eivät sattuneet ajallisesti yhteen eikä koko
maasta tunneta tapauksia, joissa noitia olisi syytetty ruton levittämisestä. Toi-
saalta hän myöntää, etteivät paikalliset vainot välttämättä syntyneet samaan ai-
kaan tai samoista syistä kuin valtakunnalliset. Alan Macfarlane on tehnyt samat
johtopäätökset Essexiä koskevasta materiaalistaan.42

Pelko ja epävarmuus eivät kuitenkaan seuraa suoraviivaisia kausaliteetteja.
Kun puhutaan vallitsevasta ilmapiiristä Larnerin ja Macfarlanen esittämien kri-
teerien täyttyminen ei ole välttämätöntä. Tulkinta epidemioista, sodasta ja nä-
lästä syntisten ihmisten tekojen seurauksena oli uskottava uuden ajan alun ihmi-
sen maailmankuvassa ja katastrofin mahdollisuus leijui koko ajan ihmisten
edessä. Ihminen eli pelon ja toivon välimaastossa: hän saattoi kuvitella tekevän-
sä oikein, mutta valita väärin, mistä seurasi rangaistus. Pelon ja epävarmuuden
tunteet eivät välttämättä heijastele ”todellista” tilannetta eikä olojen kohentu-
minen välttämättä heijastu niistä välittömästi.43

Sosiaalisen kontrollin mallit eivät selitä noituutta ja taikuutta ilmiönä, vaan
pikemminkin vastaavat siihen, miksi noituussyytösten esittäminen oikeudessa
tietyillä ajanjaksoilla lisääntyi tai väheni. Tutkimuksen piirissä syntyikin 1960-
ja 1970-lukujen taitteessa haara, jossa keskityttiin lähemmin noituususkomuk-
siin ja niiden merkitykseen. Sitä edustavat aihepiirin tutkimusta viime vuosi-
kymmeninä ohjanneet Alan Macfarlanen ja Keith Thomasin klassiset tutkimuk-
set.44  Kummallakin oli läheiset suhteet murroskauttaan elävään sosiaali- eli
kulttuuriantropologiaan.45  Murroksessa oli pohjimmiltaan kysymys kahden
strukturalistis-funktionalistisen tutkimussuunnan yhteenotosta. Yhtäällä oli
englantilainen funktionalismi, joka nojasi Bronislaw Malinowskin ja A.R.
Radcliffe-Brownin tutkimuksiin. Tätä suuntausta nousi haastamaan ranskalai-
sesta strukturalismista vaikutteita saanut ns. uusi antropologia, joka ammensi
esimerkiksi Ferdinand de Saussuren, Claude Lévi-Straussin ja Michel Foucault’n
tutkimuksista, jotka sittemmin ovat tulleet muodikkaiksi myös historiantutki-
muksen puolella.46  Molemmat suuntaukset jättivät jälkensä Thomasin ja Mac-
farlanen tutkimuksiin.

○ ○ ○ ○ ○ ○

42 Larner 1981, 82–83; Macfarlane 1970, 179–180.
43 Siitä, etteivät pelot vieläkään välttämättä kuvasta todellisuutta, kertoo esimerkiksi 1980-lu-

vulta lähtien Yhdysvalloissa, Englannissa ja Euroopassa levinneet käsitykset lasten seksuaa-
lisesta hyväksikäytöstä ja uhraamisesta okkulttisiksi tai satanistisiksi luonnehdituissa riiteis-
sä. La Fontaine 1999 (1998), passim

44 Macfarlane 1970; Thomas 1991 (1971). Näiden tutkimusten vaikutus ei ole merkittävä pel-
kästään historiallista noituutta tai noitavainoja tutkittaessa, vaan myös 1900-luvun lopulla
esiintyneiden noituustapausten tutkimuksessa. Tästä esimerkkinä La Fontaine 1999 (1998).

45 Sosiaaliantropologia eli etnososiologia on lähinnä brittiläisellä taholla vakiintunut nimitys,
joka tarkoittaa suunnilleen samaa kuin kulttuuriantropologia. PTT 1998, 3 (Antropologia);
Jargon 1994, 44, 156 (Cultural anthropology, Social anthropology).

46 Chapman 1997, 6–7; Sarmela 1993, 32–37.
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Arvostelun kohteeksi joutuneen suuntauksen mukaan jokainen kulttuuri ym-
märrettiin integroituneena toiminnallisena kokonaisuutena:47  koko yhteiskunta
nähtiin elävänä organismina. Jokaisella merkitsevällä rakenneosalla, instituu-
tioilla, tekniikan välineellä tai kulttuurin tuotteella oli olemassa välttämätön ja
merkitsevä tehtävänsä eli positiivinen funktionsa. Tässä mielessä tarkoituksen-
mukaisuus hallitsi maailmaa. Mekanistisimmissa esityksissä tämä tarkoitti sitä,
että kaikkien instituutioiden ja tapojen nähtiin lujittavan pienyhteisön tai ryh-
män koheesiota sekä luovan keskinäistä solidaarisuutta ja integraatiota. Yhtei-
söä repivät ristiriidat tai siihen kuuluneet eristämisen ja marginalisoinnin mene-
telmät jäivät tarkastelun ulkopuolelle, vaikka nekin ovat yhteisöllisen elämän
kannalta merkittäviä ilmiöitä. Myöhemmin mallia onkin täydennetty sellaisilla
välittävillä käsitteillä kuin latentit eli tiedostamattomat funktiot ja dysfunktiot
eli negatiiviset funktiot.48

Uudessa näkökulmassa oli kysymys siitä, että tutkittavien ihmisten kokemis-
ta ja käyttäytymistä tutkittiin heidän omista lähtökohdistaan käsin. Taloudellis-
ten ja yhteiskunnallisten instituutioiden ja organisaatioiden tai ihmisten talou-
dellisen, sosiaalisen ja uskonnollisen toiminnan ohella tutkimus kohdistettiin
ihmiseen kulttuurinsa kokijana. Kulttuuri määriteltiin ihmisyhteisön jäsenille
ominaiseksi opituksi käyttäytymiseksi, yhteisöllisiksi perinteiksi sekä niiden
aineellisiksi ja esineellisiksi ilmenemismuodoiksi. Näiden perustana ovat ns.
olemassaolon perusolettamukset eli syvään juurtuneet yhteisölliset käsitykset
oikeasta ja väärästä, sallitusta ja kielletystä käyttäytymisestä. Ne perustuivat
polaarisuuteen eli vastakkaisten käsiteparien käyttöön, jota pidettiin inhimilli-
selle ajattelulle tyypillisenä. Polaarisuus ulottui myös maailman jäsentämiseen:
ihminen loi distinktiivisiä sosiaalisia kategorioita. Näin kulttuurilla ja sen puit-
teissa muodostuneilla kulttuurikaavoilla on kaksinainen luonne: yhtäältä ne
ovat malleja todellisuudesta ja toisaalta malleja siitä, miten tuo todellisuus olisi
kohdattava. Kulttuuri muodostaa siis kontekstin, jossa merkitykset muodostu-
vat. Kieli toimii kulttuurin jäsentämisen ja kokemisen välineenä, ja ajatusraken-
teet eli kognitiot välittivät kulttuurille ominaiset tavat kokea ulkomaailmaa.49

Tällainen tutkimuskohteen määrittely muutti myös tutkijan suhdetta tutki-
muskohteeseen. Aikaisemmin tutkija oli mieltänyt itsensä objektiiviseksi tark-
kailijaksi, joka päätti siitä, mitkä kategoriat olivat tutkimuksen kannalta rele-
vantteja. Tästä syystä niiden tarkoituksenmukaisuus muodostui lähinnä länsi-
maisen ajattelun viitekehyksessä.50  Kun hänestä tuli elävien ihmisten toiminnan
tutkija, hän ei voinut selittää asioita yksinomaan kirjallisten selostusten varassa.

○ ○ ○ ○ ○ ○

47 Suojanen 1999, 81; Jargon 1994, 77 (Functionalism).
48 Englantilaisessa suuntauksessa tutkimus keskittyi yksinomaan myytin funktioon ja verbaa-

listen taitojen muut ilmaukset nähtiin pelkästään artistisina – siis sosiaaliselle rakenteelle ja
samalla myös tutkimukselle marginaalisena. Ainoan poikkeuksen muodostivat moraaliset,
lastenkasvatukseen tähtäävät kertomukset ja sosiaalisesti sanktioitujen normien vahvistami-
nen. Suojanen 1999, 81; Ardener 1971, 455–456; Sarmela 1993, 35–36.

49 Chapman 1997, 4–6; Geertz 1993 (1973), 5, 10–13, 17–18; Sarmela 1993, 12–13, 34; PTT
1998, 27 (Kulttuurin kaava); Suojanen 1999, 91–92; Kamppinen, Jokinen & Saarimaa 2001,
173, 176–177.

50 Chapman 1997, 5–6; Ardener 1971, passim.
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Hänen oli häivytettävä auktoriteettinsa, elettävä tutkittavien kanssa, havain-
noitava heidän käyttätymistään ja elämäänsä ”toimijan näkökulmasta”. Tutki-
mus – joka itsessään on tulkinta käsiteltävästä ilmiöstä – syntyy tämän dialogin
tuloksena, jossa tutkija itsekin asettuu reflektion ja tulkinnan kohteeksi.51

Tämä merkitsi muutosta myös etnografian kirjoittamiseen kohdistuneissa
vaatimuksissa. Se ei enää saanut muodostua epäsystemaattisista ja satunnaisista
uskomuksia ja seremonioita koskevista selostuksista, vaan sen piti olla koko-
naisvaltaista, holistista. Tutkittavan järjestelmän kaikki haarat, muunnokset ja
muodot oli kuvattava. Mary Douglas toteaa, että tällä tavalla hahmottuvan kar-
tan avulla tulkitsija ehkä kykenee ymmärtämään esimerkiksi balladien, suru-
laulujen tai loitsujen merkitykset, mutta ilman sitä kaikki arvaukset ovat yhtä
oikeita tai vääriä.52

Sosiaaliantropologian keskeisenä päämääränä oli ja on edelleen tuottaa ver-
tailevaa tietoa maailman kansoista, ihmisyhteisöistä ja kulttuureista ennen ja
nyt.53  Thomas ja Macfarlane nojautuivat väitöskirjoissaan tuolloin nuorten
antropologien suosiossa olleen E.E. Evans-Pritchardin tutkimukseen54  azande-
heimon noituutta ja taikuutta koskevista käsityksistä.

Sosiaaliantropologian soveltaminen historialliseen aineistoon muodostui
problemaattiseksi, koska antropologian vaatima kanssakäyminen tutkittavien
kanssa puuttui. Historiantutkijalla oli käytettävissään vain joukko epätäydelli-
siä ja mahdollisesti vinoutuneita kuvauksia aikalaiskirjoittajilta. Thomasin ja
Macfarlanen – kuten niin kovin monen muunkin tutkijan – on ollut vaikeuksia
tehdä eroa omien ja toisen tekemien havaintojen välillä. Etenkin uuden ajan
alun ns. sivistyneistön kirjoitusten tulkitseminen niiden omasta kulttuurista kä-
sin on hetkittäin ollut ongelmallista.

Toinen ongelma koski niitä ennakko-oletuksia, jotka syntyivät a) tutkijan
omasta kulttuurista, b) azanden tai jonkin muun afrikkalaisen heimon kulttuu-
rista sekä c) uuden ajan alun englantilaisten (kansan)kulttuurista muodostu-
neessa kolmiossa. Kulttuuriantropologi Hildred Geertz puuttui näihin toiseutta
ja magian määrittelyä koskeviin ongelmiin jo pari vuotta Thomasin väitöskirjan
ilmestymisen jälkeen.55  Seuraavassa niitä tarkastellaan lähemmin.

Macfarlanen ja Thomasin väitöskirjoissa omaksuttiin käsitys noituudesta ja
taikuudesta muusta ritualismista irrallisena primitiivisenä ajatteluna. Kysymys
oli riitistä, jonka suorittamiseen osallistuneet ihmiset uskoivat johtavan suoraan
toivottuun vaikutukseen (esimerkiksi sateeseen). Tutkijalle, joka tiesi että riitti
oli tosiasiallisesti tehoton, oli hämmästeltävää uskovien hyväuskoisuudessa:
riitin ilmiselvä tehottomuus kun ei näyttänyt heikentävän heidän uskoaan.56

○ ○ ○ ○ ○ ○

51 Chapman 1997, 5–6; Jargon 1994, 64–65 (Ethnography); Geertz 1993 (1973), 13–16, 19.
52 PTT 1998, 3 (Antropologia); Jargon 1994, 44, 65 (Cultural anthropology, Ethnography);

Douglas 1996 (1992), 158, 161; Ardener 1971, 450; Geertz 1993 (1973), 6–10, 19–20.
53 PTT 1998, 3 (Antropologia); Sarmela 1993, 12–13.
54 Chapman 1997, 5.
55 Tästä keskustelusta ks. tark. Geertz 1975; Thomas 1975.
56 Keith Thomas selitti ilmiötä seuraavasti: ”Itseään vahvistava luonne ei ole pelkästään primi-

tiivisiä ajatusjärjestelmiä, vaan ajatusjärjestelmiä yleensäkin leimaava ominaisuus. Kun
niiden alkuoletukset on kerran hyväksytty, mitkään myöhäisemmät havainnot eivät voi hor-
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Tätä ajattelumallia tuki varhaiskristittyjen tekemä jako (”todellisen”) uskon-
non ja magian harjoittamisen välillä. Kun se vielä tuli oman aikansa sivistyneis-
tön edustajilta, ei ollut mitään syytä epäillä sen universaalia totuudellisuutta.
Tästä katsottiin todistavan myös sen, että taikuus, toisin kuin uskonto, ei muo-
dostanut mitään yhtenäistä loogista dogmatiikkaa, vaan perustui lähinnä tilan-
nekohtaisiin kannanottoihin. Tässä suhteessa se edusti primitiivistä ajattelua.57

Toinen keskeinen argumentti koski magian luonnetta. Se oli automaattisesti
tehotonta. Koska uskonnollisten käytänteiden tehokkuutta ei voi arvioida, us-
konto ei enää tässä yhteydessä kelvannut magian vastakohdaksi. Siksi sellaisek-
si otettiin empiristinen tiede.58  Teknisesti korkeammin kehittyneen kulttuurin
edustajana ja (luonnon)tieteelliseen ajatteluun harjaantuneena historiantutkija
pystyi katsomaan tutkimiaan henkilöitä alaspäin. Tutkittavien ajattelu perustui
uskoon, ei tieteeseen, ja tarjosi siksi huonompaa tietoa todellisuudesta eli siitä,
miten asiat todella olivat. Tähän liittyi kiinnostava piirre: Thomas ja Macfarlane
hakivat vertailukohteensa Afrikasta ja muista ulkoeurooppalaisista primitiivi-
siksi luonnehdituista kulttuureista. Taikuuden harjoittamisen vuoksi uuden ajan
alun ihminen rinnastettiin ”primitiiviin”, mutta ei kuitenkaan yhteiskunnan kai-
kilta osilta.59  Tieteellisen tiedon edustajina ja ”modernin” länsimaisen histo-
riantutkijan identifikaation kohteena toimivat noituususkomusten kriitikot – ku-
ten englantilainen Reginald Scot tai ruotsalainen Urban Hjärne – sekä yleensä-
kin korkeamman oppineiston ja yhteiskunnallisten yläluokkien edustajat.60

Vain yksinkertainen rahvas vastasi maagisesti ajattelevaa kolmannen maailman
primitiiviä, joka oli kykenemätön luomaan sellaisia loogisia ja johdonmukaisia
kokonaisuuksia kuten uskonto tai tiede.61

○ ○ ○ ○ ○ ○

juttaa uskovan uskoa, koska hän pystyy selittämään ne vallitsevan järjestelmänsä puitteissa.
- - - Tällaiset uskomusjärjestelmät omaavat joustavuutta, mikä tekee niistä hyvin immuuneja
ulkopuolelta tulevalle argumentaatiolle.” Thomas 1991 (1971), 767. Thomasille ei juolah-
tanut mieleen, että sama koskisi myös hänen omaa ajatteluaan ja hänen käsityksiään noituu-
desta.

57 Edsman 1971, 165–166. Ks. myös Douglas 2000 (1966), passim. Esimerkiksi Jouko Hauta-
lan mukaan usko taikuuden voimaan ”perustuu tietysti noihin kouluttamattoman ja järjes-
täytymättömän ajatuksen synnyttämiin virhepäätelmiin - - - ja käsitys on siksi sillä tavoin
ajatellen virheellinen.” Tarkemmin sanottuna ”taikuus on perusluonteeltaan hyvin yksin-
kertaista; sen menetelmät ovat selkeän läpinäkyviä ja naiivin suoraviivaisia; se on periaat-
teiltaan ja motiiveiltaan suorastaan yksitoikkoista ja samalla usein, naiivin olemuksensa
mukaisesti, ristiriitaista ja epäjohdonmukaista.” Hautala 1960, 8–9, 40.

58 Jolly 2002, 15–16.
59 Geertz 1975, 72; Barry 1998 (1996), 7; Jolly 2002, 8–11, 16.
60 Eräänä esimerkkinä nykyihmisen ja menneisyyden sivistyneistön edustajien samaistamisesta

on seuraava katkelma Keith Thomasin väitöskirjasta. Se käsittelee keskiaikaisten teologien
suhtautumista taikuuden tehokkuuteen: ”Useat myöhemmistä keskiaikaisista teologeista oli-
vat luonteenlaadultaan hyvin ’rationaalisia’ ja etupäässä korostivat omin inhimillisin kei-
noin selviämisen tärkeyttä. He olivat perineet joukon riittejä primitiivisemmältä aikakaudel-
ta ja suhtautuivat niihin varovaisuudella. He pitivät sakramentteja pikemminkin symbolisi-
na representaatioina kuin fysikaalisen vaikutuksen välineinä.” Thomas 1991 (1971), 53.
Diane Purkissin mukaan menneisyyden ihmisestä on tullut tällaisessa käsittelyssä historian-
tutkijan ”pimeä toinen”, jota vasten hän on voinut rakentaa narsistista ja ylimielistä minäku-
vaansa. Purkiss 1996, 60–62, 91. Lars Ericson (1990, 115) ja Heikki Ylikangas (2000, 121)
edustavat esimerkkejä valistuneisiin yksilöihin nojaavan selityksen elinvoimaisuudesta.

61 Ajatusmalli jatkaa englantilaista historiantutkimuksen tyyliä. Esimerkiksi Hugh Trevor-
Roper piti 1960-luvun lopulla ilmestyneessä noituusartikkelissaan menneisyyden ihmisten
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Tutkijoiden ongelmana oli kyvyttömyys nähdä taikuutta osana ritualismia,
mikä selittyy osittain Bronislaw Malinowskin tekemästä virheellisestä oletuk-
sesta. Hänen mukaansa magialla pyrittiin vaikuttamaan suoraan johonkin
asiaan, mutta ilman minkäänlaista todellista vaikutusta. Se oli saanut alkunsa
yksilöiden tunneilmaisun tavoista. Se tunteen voima, joka sai riitin harjoittajan
tömisyttämään jalkojaan ja vääntämään kasvojaan, sai hänet ilmaisemaan kos-
ton- tai voitonhaluaan. Tämän psykologisen vaikutuksen vuoksi tehotonta
riittiä kannatti toistaa. Lähes tahdosta riippumattomana tämä maaginen esitys
poikkesi muusta ritualismista.62  Toisaalta kyvyttömyyteen ymmärtää taikuuden
ja ritualismin todellinen luonne vaikutti tutkijoiden oma aikakausi: 1960- ja
1970-luvuilla rituaalit ja perinnäisjuhlat nähtiin pelkkinä automaattisina käyt-
täytymismalleina, merkityksistä tyhjinä kuorina, joista irrottautuminen oli vä-
hintäänkin toivottavaa. Se oli osittain seurausta uskonnonvastaisuudesta ja osit-
tain irtiottoa vanhoista perinnäistavoista.63

Näin hukattiin rituaalien tehtävä:64  ne leikkaavat osiin, vetävät rajalinjoja ja
hahmottelevat järjestystä, kehystä ja sosiaalisuutta muodostamatta mitään muu-
ta merkitystä kuin sen, mikä on sisäistä itse osiinjakamiselle ja siinä yhteen ket-
juuntuvalle järjestykselle.65  Toisin sanoen rituaalit loivat ja luovat edelleen jär-
jestystä ja pitävät sitä yllä. Ne myös antoivat ja antavat edelleen merkityksen
ympäröivälle todellisuudelle ja siinä esiintyville ilmiöille. Tässä suhteessa maa-
gisella rituaalilla (esimerkiksi parannusnäytelmä) ei ole mitään eroa ”maalli-
seen” rituaaliin (esimerkiksi käräjät tai virkaanastumiseen kuuluneet seremo-
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noituuskokemuksia vuoristotalonpoikien ja hysteeristen naisten kuvitelmina, kun taas inkvi-
siittorien vastaavat näkemykset edustivat hänelle outoa, mutta loogista ajattelumallia. Ginz-
burg 1992 (1989), 3–5. Tämä eronteko näkyy selvästi esimerkiksi Keith Thomasin tehdessä
rajanvetoa taikuuden ja sitä lähimpänä olleen ”tieteen” eli astrologian välillä. ”Tiettyyn pis-
teeseen saakka astrologia poikkesi kylätietäjien harjoittamasta toiminnasta. Sillä oli kehit-
tynyt teoreettinen perusta ja se vetosi siksi koulutettuihin ihmisiin, jotka saattoivat tutkia sitä
silkasta älyllisestä mielihyvästä. - - - Joka tapauksessa astrologia säilytti pitkään kykynsä
pysytellä kansanomaisen magian muiden muotojen yläpuolella, koska siihen kuului pyrki-
mys olla aidosti tieteellinen järjestelmä. Kaikki sen harjoittajat eivät pettäneet periaattei-
taan harrastelemalla umpimähkään toisia magian lajeja tai sisällyttämällä galfridialaisia
[Galfridian] ennustuksia kalentereihinsa. Esimerkiksi John Cadbury edusti puhtaimman
laatuista astrologista rationalismia.” Thomas 1991 (1971), 760–761.

62 Malinowskin johtopäätöksen ongelma on siinä, että hän hyväksyi osan tutkimiensa ihmisten
ajattelusta ja korvasi osan modernin länsimaisen ihmisen ajattelulla. Douglas 2000 (1966),
112–114; Geertz 1975, 77–79.

63 Karjalainen 1995 (1994), 171–174.
64 Tekoa ja teon merkitystä ei erotettu toisistaan, ja samalla jäi myös ymmärtämättä se, että ri-

tuaalilla saattoi olla useita sen esittämistä motivoivia tarkoituksia. Geertz 1975, 78–79.
65 ’Rituaali’ ymmärretään tässä tutkimuksessa hyvin formaalisina toimintoina, joilla on ei-uti-

litaristisia päämääriä. Laajimmassa merkityksessään rituaali ei viittaa mihinkään erityiseen
tapahtumatyyppiin, vaan ihmisen käyttäytymisen ilmaisulliseen puoleen. Kaikella sillä inhi-
millisellä toiminnalla, joka viestii yksilön sosiaalisesta tai kulttuurisesta statuksesta, on ri-
tualistinen ulottuvuutensa. ’Riitti’ voidaan määritellä kahdella tavalla. Ensinnäkin se on
rituaalien eräs alalaji – siirtymäriitit (rites of passage) – joka liittyy sosiaalisessa statuksessa,
vuotuiskierrossa tai elämänkierrossa tapahtuviin siirtymiin. Etenkin magiasta, taikuudesta
tai noituudesta puhuttaessa riitillä voidaan ymmärtää myös rituaalin osaa, joka irrotettu laa-
jemmasta rituaalista ja jota voidaan käyttää alkuperäisestä tehtävästään poikkeavalla tavalla.
DA 1997, 410–412, (Ritual); Kristeva 1993, 206. Ks. myös luvut ’Käsitteiden määrittelyä:
’magia’, ’noituus’ ja ’taikuus’, ’Taikuus kansan ja esivallan silmissä’ sekä ’Noituuden koh-
teet’.
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niat).66  Kummallakin on oma viitekehyksensä, jota ilman ne näyttävät järjettö-
miltä tai yksinkertaisilta tavoilta ja tottumuksilta. Noituutta ja taikuutta koske-
vien riittien viitekehys liittyy kuitenkin tuonpuoleiseen ja sen tarjoamiin myyt-
tisiin merkityksiin.67

Alan Macfarlane yhdisti tutkimukseensa myös 1960- ja 1970-lukujen sosio-
logiassa vallinneita tilastollisia menetelmiä. Näin hänen tutkimuksessaan selvi-
tettiin ensimmäisen kerran systemaattisesti noituustapausten osapuolten suku-
puolijakaumaa, siviilisäätyä, ikärakennetta ja varallisuutta.68  Tutkimus eteni
uudella tavalla ”tavallisen ihmisen” tasolle ja paljasti noituussyytteiden dyna-
miikan sosiaalisessa vuorovaikutuksessa.69

Tätä ”kylätason” esilletuomista voidaankin pitää Macfarlanen tutkimuksen
kiistämättömänä ansiona. Siitä tuli myöhempien tutkimusten tavaramerkki, jo-
ka tavallaan kääntyi uskomusjärjestelmien tutkimusta vastaan. Sosiaalisista ja
taloudellisista rakenteista tuli se selitys, jonka avulla uskomuksia koskevat ky-
symykset voitiin häivyttää. Englantilaisessa sosiaaliantropologiassa yhteiskun-
nallisia ja sosiaalisia rakenteita saatettiin käsitellä täysin irrallaan henkisen kult-
tuurin ilmiöistä. Näin kansa yhteiskunnallisena kerrostumana nähtiin yhdestä
näkökulmasta yksilöiden välisenä vuorovaikutuksena ja toisesta kollektiivisena
muodostumana ilman, että nämä näkökulmat kohtasivat kunnolla toisiaan.70

Thomasin työssä abstrakteille sosiaalisille rakenteille alistaminen ei ole niin
ilmeistä kuin Macfarlanella, vaan hän keskittyi selvemmin yksilön uskomuk-
siin71 . Ero ei kuitenkaan ole niin merkittävä kuin saattaisi kuvitella. Myös
Macfarlanen käyttämä tilastollinen ote keskittyi kantajaan ja vastaajaan. Noi-
tuuden näkeminen pelkästään yksilöiden välisenä konfliktina on yksipuolinen
lähestymistapa sillä sen avulla voidaan vain hatarasti selittää sitä, miksi ja miten
yksilön käsityksestä tuli koko yhteisöä koskeva.

Yksilöön sitoutumista voidaan pitää myös myöhempää tutkimusta rajoitta-
neena tekijänä, sillä se on suunnannut liikaa huomiota yksittäisiin konfliktiti-
lanteisiin. Tässä yhteydessä onkin antoisaa ottaa esiin Bengt Ankarloon arvio
eliitin näkemysten vaikutuksesta noitakomissioiden pöytäkirjoissa esitettyihin
käsityksiin: ”Yhteenvetoina tehdyissä raporteissa tämä vääristymä on viety vie-
lä pidemmälle. Kuva noituudesta rikoksena, joka ei kohdistu yksilöä, vaan koko
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66 Ks. esim DA 1997, 410–412 (Ritual); Hanawalt 1998, 20–24; Östling 2002, 87–88. Arne Ne-
vanlinna mainitsee, että sotien välisen ajan Kannaksen Karjalassa tuomarin oli käräjien
alussa vedettävä uuninpellit kiinni, jotta piru ei pääsisi häiritsemään käräjiä. Hänen mukaan-
sa se oli yleisön mielestä asioiden oikeudenmukaisen käsittelyn ehdoton edellytys. Nevan-
linna 1994, 90.

67 DA 1997, 410–412 (Ritual). Vaikka myyttiset merkitykset ovatkin moniäänisiä ja tulkinnoil-
le avoimia, niillä on kuitenkin sisäinen koherenssi. Vilkuna A 1989, 77–78; Siikala 1994
(1992), 48–50.

68 Usko tällaisen käsittelyn siunauksellisuuteen näkyy vielä 1990-luvun alkupuolella esimer-
kiksi Jens Christian V. Johansenin (1991), Marko Nenosen (1992) ja Per Sörlinin (1993) väi-
töskirjoissa.

69 Eräänä Thomasin työn suurimmista heikkouksista on pidetty perusteellisten ja systemaattis-
ten tapaustutkimusten puuttumista. Hänen tapaansa käyttää Macfarlanen tutkimuksen tilas-
toainesta ei ole pidetty riittävänä korvikkeena. Barry 1998 (1996), 9–10.

70 Knuuttila 1989a, 202–205.
71 Barry 1998 (1996), 5.
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sosiaalista ja hengellistä järjestystä vastaan, on lopputulos tästä ylhäältä päin
tapahtuneesta tulkitsemisesta.”72 On kuitenkin tosiasia, että nykyaikaa luon-
nehtivasta yksilöllisyyden korostamisesta huolimatta ihmiset eivät vieläkään
tee merkittäviä ratkaisujaan ja tulkintojaan yksin, vaan yhdessä esimerkiksi per-
heenjäsenten, ystävien, naapurien tai työkavereiden kanssa. Näiden keskustelu-
jen kautta kulttuurissa yleisesti jaetut käsitykset ja arvot pääsevät vaikuttamaan
ihmisten päätöksentekoon. Uuden ajan alun paikallisyhteisössä kollektiivisuu-
den paino tuntui vielä selvemmin. Lisäksi on huomattava, että suurin uhka on
se, joka koetaan yhteiseksi. Se jos mikä teroittaa yhteisön jäsenille heidän vel-
vollisuuksiaan ja pakottaa heidät toimimaan.73

Uuden ajan alun noituutta ja taikuutta käsittelevän tutkimuksen suuntautumi-
seen on vaikuttanut myös alan oma historia. Sen piirissä haettiin kulttuurintut-
kimuksen näkökulmaa jo 1920-luvulla, jolloin egyptologi Margaret Murray jul-
kaisi tutkimuksensa ’Witch-Cult in Western Europe’. Hänellä oli vakaa usko sii-
hen, että noitavainot olivat selitettävissä rationaalisesti. Murrayn mukaan kysy-
mys oli esikristillisestä hedelmällisyyskultista, joka keskittyi sarvellisen ja ka-
viollisen jumaluuden palvontaan.74

Rationaalisessa selittämisessä oli ilmeiset ongelmansa. Murray rajasi ulos
kaiken ”operatiivisen magian” eli kaikki muut magian muodot paitsi kulttime-
not ja niihin rinnastettavat ilmiöt. Näin ollen esimerkiksi syytteet noituuden
avulla tapahtuneesta sadon pilaamisesta tai sairauksien ja kuoleman aiheuttami-
sesta jäivät mahdottomuuksina käsittelemättä. Hän selitti noitasapattitapaukset
salaisen kultin kokoontumiseksi: kaviollinen paholainen oli kultinjohtaja
erikoispuvussa, noidat eivät lentäneet, vaan hypähtelivät luudat jalkojensa vä-
lissä ja niin edelleen. Hän yleisti kolmentoista konventin kaltaiset vain yhdestä
tapauksesta tunnetut ilmiöt koko Eurooppaa koskeviksi.75

Etenkin anglo-amerikkaisten ”vakavasti otettavien” historiantutkijoiden kes-
kuudessa muodostui keskeiseksi kysymykseksi osoittaa kerta kerran jälkeen,
ettei mitään Dianus-kulttia koskaan ollutkaan. Pakanallisista uskonnoista oli
säilynyt uudelle ajalle korkeintaan rippeitä. Tämän puolesta todisti myös se, että
koko jaksolla antiikista 1300-luvulle noidista kuultiin vain harvoin. Noituudes-
sa oli selvästikin kysymys pakanallisesti sävyttyneestä kristinuskon harjoitta-
misesta. Jos joku väitti muuta, se perustui joko hänen omiinsa tai aikalaisten
merkityksettömään fantasiointiin.76  Näin Murrayn virheeksi muodostui se, että
hän piti totena sitä, mitä aikalaiset vain luulivat todeksi.77  Historia tutki todella
tapahtunutta ja haki selityksensä tästä todellisuudesta, jota hallitsivat kehittyvä
valtiokoneisto sekä sosiaaliset ja taloudelliset rakenteet. Joissakin historiantut-

○ ○ ○ ○ ○ ○

72 Ankarloo 1994, 75.
73 Vilkuna KHJ 1997, 29–30; Douglas 2000 (1966), 33–34, 41–42; Schön 1996 (1986), 8–10.
74 Thomas 1991 (1971), 614–615.
75 Murrayn noituustulkinta on vaikuttanut merkittävällä tavalla erilaisiin uusnoituuslahkoihin

sekä 1950- ja 1960-luvulla valmistuneisiin kauhuelokuviin. Russell 1995 (1980), 152–160;
Purkiss 1996, 36–37; Simpson 1994, 89–92, 94.

76 Ks. esim. Russell 1995 (1980), 41–42; Thomas 1991 (1971), 615–616, 627; Macfarlane
1970, 10–11; Cohn 1993 (1975), passim.

77 Purkiss 1996, 62–63.
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kijoiden piireissä Murrayn teorioiden hylkääminen merkitsi folkloristiikan tor-
jumista, sillä ainakin keskiajan tutkija Jeffrey B. Russellille ”murraylaisuus” ja
folkloristinen tutkimustraditio olivat sama asia.78  Nämä teemat olivat vahvasti
esillä kun hedelmällisyyskultin ja noituuden väliseen yhteyteen palattiin seu-
raavan kerran Carlo Ginzburgin väitöskirjan79  englanninkielisen käännöksen
ilmestyttyä.80

Carlo Ginzburgin tutkimuksen ytimen muodostaa 1500-luvun Pohjois-Itali-
assa, Friulin maakunnassa tapahtuvaksi väitetty benandantien eli ns. hyvien
noitien yölliset ratsastukset. Aluksi kysymys oli vain satunnaisista inkvisiitto-
rien tekemistä merkinnöistä, mutta vähitellen niistä paisui useiden kuulustelu-
jen ja oikeudenkäyntien sarja. Prosessin alkaessa benandantia koskevat käsityk-
set olivat vieraita inkvisiittoreille ja he tulkitsivat niitä klassiseen koulutukseen
ja teologiaan perustuvassa kehikossa. Prosessin edetessä tämä selvästi kristin-
uskon ulkopuolelle sijoittuva ilmiö sai koko ajan selvemmin negatiivisen tul-
kinnan ja se liitettiin paholaiseen, noituuteen ja vahingoittamiseen. Nämä mer-
kityksenannot alkoivat hallita myös kuulusteltavien kertomuksia.

Benandanti-tutkimuksen arvo ei mielestäni ole kuitenkaan tämän kehityksen
valaisemisessa, vaan keskittymisessä kansanomaiseen ajatteluun ja mentaliteet-
tiin. Ginzburg nimittäin rekonstruoi oikeudenkäyntimateriaalista tutkimansa il-
miön sisältöä ja merkitystä aikalaisille. Lisäksi hän jäljitti suunnilleen samanai-
kaisia ja -kaltaisia uskomuskokonaisuuksia Euroopan eri puolilta. Näin hän
pääsi kiinni siihen, miten aikalaiset näkivät suhteensa tuonpuoleiseen, millä
lailla he hahmottivat todellisuuden ja miten se poikkesi meidän tavastamme.
Nämä kaikki ovat kysymyksiä, joita aikaisempi historiantutkimus piti vähäar-
voisina. Ne ovat kuitenkin keskeisiä kysymyksiä silloin kun tutkimuksen koh-
teeksi asetetaan ihminen ja hänen toimintansa kuten historiantutkijat usein väit-
tävät tekevänsä.

Ginzburgin tutkimusmenetelmää on kutsuttu johtolankaparadigmaksi. Sen
ajatuksena on, että tiettyjä merkkejä lukemalla voidaan nähdä tekojen takana
olevat salatut ja symboliset merkitykset. Tämä taas mahdollistuu lähdeaineiston
lähiluvun ja laajan tutkimuskirjallisuuden tuntemuksen avulla. Tästä tiedosta
rakentuu se kehys tai esiymmärrys, jonka perusteella tutkija tekee tulkintansa.
Se korvaa osittain myös kanssakäymisen puuttumisen tutkittavien henkilöiden
kanssa. Pohjimmiltaan tällainen hermeneuttisessa kehässä etenevä tutkimus tar-
koittaa sitä, että aineiston perusteella kysytään, millainen todellisuuden syvä-
rakenteen täytyy olla, jotta aineistosta tehdyt havainnot olisivat mielekkäitä.81

Ginzburgin väitöskirja jätti monet edellä mainituista kysymyksistä avoimik-
si. Hän antoi niihin omat vastauksensa 1980-lopulla ilmestyneessä kirjassaan
’Ecstasies – Deciphering the Witches’ Sabbath’, jossa hän tutki, kuinka joukko
ikivanhoja tuonpuoleista koskevia käsityksiä yhdistyi ja muuntui käsitykseksi
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78 Russell 1995 (1980), 41.
79 Ginzburg 1992 (1966).
80 Simpson 1994, 95; Ginzburg 1992 (1989), esim. 8–9.
81 Kamppinen, Jokinen & Saarimaa 2001, 177–178; Ginzburg 1992 (1986), esim. 101–117;

Määttänen 1995, 228–229, 257, 266.
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noitien sapatista. Historiantutkijoiden keskuudessa kirjan vastaanotto on ollut
varautunutta ja ne, jotka ovat jatkaneet tätä Ginzburgin avaamaa tietä, ovat
usein tulleet kulttuuriantropologian tai folkloristiikan piiristä. Heitä edustavat
unkarilaisten noituuskäsitysten yhteyttä vainajia ja vainajaloita koskeviin usko-
muksiin tutkinut Éva Pócs82  ja ruotsalaisissa Blåkulla-uskomuksissa yhdisty-
neitä uskomustraditioita ja niiden muutoksia analysoinut Per-Anders Östling83 .
Myös Anna-Leena Siikalan tutkimuksissa suomalaisesta šamanismista ja tietä-
jälaitoksesta mielikuvien juurien ja kerrostumien selvittäminen ja ymmärtämi-
nen on keskiössä. Vasta opettelemalla noituuden kielen ja logiikan pääsee kiinni
siihen mentaliteettiin,84  joka ohjaili todellisuuden tulkitsemista ja myös konk-
reettista käyttäytymistä.

Näissä teoksissa on myös käsitelty eri-ikäisten perinneaineistojen käyttöä
tutkimuksessa. Lähtöajatuksena on se, että perinteen muodot kantavat muka-
naan sen kulttuurin vaiheen leimaa, jonka aikana ne juurtuivat tai uudistuivat
voimakkaasti. Näin ollen voidaan todeta, että 1800-luvulla tallennetun vie-
nalaisen kansanrunouden mentaalinen maailma kuvastelee kaskenkaatajan,
eränkävijän ja kauppamiehen elämäntapaa. Se poikkeaa merkittävästi karjalai-
sen epiikan ja suomalaisen loitsuston viikinkiaikaa ja ristiretkiaikaa kuvastele-
vasta mentaliteetista. Nämä perinneaineistot kantavat siis mukanaan muistoja
samasta varhaisemmasta kulttuurin vaiheesta kuin 1200-luvulla muistiin mer-
kitty islantilainen traditio. Puhdasoppisen luterilaisuuden vuosisatoina tämän
keskiajan ylittäneen esikristillisen aineiston karsinnasta tuli määrätietoista. Tu-
loksia saavutettiinkin etenkin läntisessä Suomessa ja vanhat kerrostumat säilyi-
vät parhaiten salaisessa traditiossa eli loitsuissa.85  Kitkeminen oli kuitenkin
1600-luvulla niin aluillaan, että vanhaan kerrostumaan kuuluneet käsitykset
ovat vielä selvästi nähtävissä tuomiokirjoihin kirjatuissa noituus- ja taikuus-
tapauksissa.

Toisaalta esimerkiksi 1800- ja 1900-luvulla muistiinmerkityt suomalaiset
uskomuskertomukset heijastelevat 1600- ja 1700-luvulla yleistynyttä perinnet-
tä.86  Erityisesti Blåkullaa koskevan 1800- ja 1900-luvulla kerätyn perinteen
osalta on pohdittu perinteen heikentymisen vaikutusta ja se on arvioitu vähäi-
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82 Pócs 1999.
83 Östling 2002.
84 ’Mentaliteetti’ rinnastuu statukseltaan perinteentutkimuksen käsitteisiin ’maailmankuva’ ja

’eetos’. Tässä tutkimuksessa se on käsitetty laajasti yhteiskuntaa ylhäältä alas yhdistävinä
hitaasti muuttuvina ja osittain alitajuisina uskomuksina, käsityksinä ja toimintamalleina –
eräänlaisena henkisenä varustuksena. Esimerkiksi käsityksiä yliluonnollisen vaikutuksesta
ihmisten elämään voidaan pitää tällaisina uskomuksina. Niiden pohjalta on syntynyt joukko
ilmiöitä ja toimintamalleja, joiden avulla ihminen on uskonut pääsevänsä positiiviseen tu-
lokseen suhteessaan yliluonnolliseen. Näin on syntynyt turvallisuutta luovia kaavoja, jotka
sitkeästi säilyvät, vaikka paikallinen kulttuuri suuresti muuttuisi tai toisen uskon piirteet
tulisivat hallitseviksi. On kuitenkin huomattava, että yhteistenkin ilmaisujen merkitykset
saattavat vaihdella ajasta, ryhmästä tai tilanteesta riippuen. Maailmankuvan lailla menta-
liteetti ei ole myöskään täysin palautettavissa niihin lähteisiin, joiden avulla sitä tutkitaan.
Le Goff 1978 (1974), 245, 247–249; PTT 1999, 34 (Mentaliteetti); Vilkuna A 1989, 67–71;
Siikala 1994 (1992), 24–29; Keskinen 2000 (1997), 43, 46 ja edelleen.

85 Siikala 1994 (1992), 25–26, 28–29, 272–278, 285–288.
86 Jauhiainen 1982, 57–58, 83; Siikala 1994 (1992), 28.
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seksi. Informantteina on kuitenkin ollut 1800-luvulla syntyneitä henkilöitä ja
viimeiset julkisesti käsitellyt Blåkulla-syytökset esitettiin tuon vuosisadan puo-
livälissä. Lisäksi haastateltavien joukossa on ollut naisia ja miehiä, joiden ker-
rottiin olevan noita-akkoja tai tietäjiä. Tämäkin kertoo perinteen elinvoimaisuu-
desta. Myös suuri osa uudemman perinteen motiiveista käy yksiin vanhemman
kanssa.87  Näiden seikkojen tiedostaminen mahdollistaa myöhemmän perinteen
tai sitä käsittelevän tutkimuksen tulosten hyödyntämisen tutkittavien ihmisten
ajattelun tulkinnassa.

Uuden ajan alun ihmisten ajattelua on noitavainoja käsittelevässä tutkimuk-
sessa lähestytty muillakin tavoilla. Moni näistä teemoista tai näkökulmista yh-
distyy Lyndal Roperin artikkelikokoelmassa ’Oedipus and the Devil’, jossa sak-
salaiseen ja nimenomaan augsburgilaiseen aineistoon nojautuen pohditaan noi-
tuuden, sitä koskevien fantasioiden ja todellisuuden välistä suhdetta sekä so-
siaalisen sukupuolen (gender) ja äitiyden merkitystä noituussyytteiden taustal-
la. Roper nojaa tulkinnoissaan psykoanalyysiin – erityisesti Melanie Kleiniin ja
Joyce McDougalliin – feministiseen historiantutkimukseen ja kulttuurintutki-
mukseen.

Roperin mukaan uuden ajan alun ihmisen toisenlaisuuden korostaminen ei
ole kaikissa suhteissa hedelmällisin epistemologinen lähtökohta tutkimukselle.
Hänen mukaansa selityksiä tulee hakea siitä, miten ihmiset ymmärsivät ja tul-
kitsivat oman ruumiinsa, omat tuntemuksensa ja tunteensa. Ihmiset järjestivät ja
jäsensivät ulkopuolista todellisuutta erilaisilla rituaaleilla ja riiteillä, mutta hei-
dän sisäinen tunne-elämänsä oli hahmottomampaa ja vaikeammin hallittavissa.
Se muodosti jatkuvan ongelman, jota pyrittiin ratkaisemaan tiukalla käyttäyty-
misen normittamisella ja kurinalaistamisella.88

Roperin mukaan jokainen noidaksi syytetty tai noidaksi tunnustautunut ihmi-
nen on oman psykopatologiansa ja kulttuurisen kontekstin summa. Siksi häntä
täytyy tutkia niiden kummankin osalta. Noidaksi syytetyn kuulustelujen ja ny-
kyaikaisen psykoterapiaistunnon välillä on hänen mukaansa tietty yhtäläisyys.
Syytetty on kuin potilas, jolla on tarve kertoa ja tulla kuulluksi, tuomioistuin
taas vastaa terapeuttia, jolla on halu kuulla ja joka kysymyksillään ohjaa potilas-
ta/syytettyä koko ajan syvemmälle käsiteltävään aiheeseen. Syytetyn tai tera-
piassa olevan kertomaa ei pidä ymmärtää suorasanaisiksi kertomuksiksi ympä-
röivästä todellisuudesta, vaan hänen omien ongelmiensa symbolisiksi esityk-
siksi. Niitä kun on vaikea ilmaista suoranaisesti siksi, että ne ovat liian tuskalli-
sia tai koska ne ovat vain epämääräisiä tuntemuksia. Toisaalta noituudesta syy-
tetyn tunnustukset ja terapiassa käyvän tilitykset ovat myös eräänlaisia ”mielen
teattereita”, joissa he toistavat ongelmallisia ihmissuhteitaan ja laittavat itsel-
leen tutut henkilöt toistamaan niitä.89

Roper liittää noituussyytökset osaksi uskonpuhdistuksessa tapahtunutta su-
kupuolijärjestelmän muutosta ja perheen korostumista naisten elämänpiirinä.
Samaan suuntaan ovat orientoituneet myös kirjallisuudentutkijat Diane Purkiss

○ ○ ○ ○ ○ ○

87 Östling 2002, esim. 32–33.
88 Roper 1997 (1994), 23–24.
89 Snowman 2002; Roper 1997 (1994), 227–228, 231–233.
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ja Deborah Willis.90  Purkiss korostaa ehkä selvimmin naisten sosiaalista roolia
kodin ja perheen hoitajana. Nainen onnistui roolissaan, silloin kun kotitalous
kukoisti. Epäonnistuminen johti todennäköisesti noituusepäilyihin. Willisin lä-
hestymistapa on vielä psykoanalyyttisempi ja äitisuhteet korostuvat hänen esi-
tyksessään hyvin voimakkaasti.

Psykologisten ja nimenomaan psykoanalyyttisten mallien käyttöä on joilla-
kin tahoilla kritisoitu. Kuitenkin kuka tahansa tai mistä lähtökohdista tahansa
lähtevä tutkija tulkitsee aina menneisyyttä oman aikansa näkökulmista, mikä

Puhdasoppisuuden

ajasta ja kansanvalis-

tuksen tehostumisesta

huolimatta noidat,

tietäjät ja parantajat

säilyivät osana

elävää kansankulttuu-

ria. Ahti Rytkösen

vuonna 1925

ottamassa kuvassa

maaninkalainen

tietäjä Pekka

Rissanen ostaa vettä

Mustan lähteen

haltijalta. Maksuksi

hän vuolee hopeaa.

(Siikala 1994 (1992),

183.)

○ ○ ○ ○ ○ ○

90 Roper 1997 (1994), 19–20; Purkiss 1996; Purkiss 2001; Willis 1995.
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tekee hänen suhteensa menneisyyteen ongelmalliseksi. Kuva muodostuu aina
tutkijan oman ajan näköiseksi. Ongelmaa ei voi välttää psykologiasta luopu-
malla ja kuvittelemalla, että pään pensaaseen työntäminen riittää, vaan vastaan-
tulevat ongelmat on pyrittävä ratkaisemaan muilla keinoin. Psykologian koh-
dalla se tarkoittaa sen huomioimista, että tutkittavien ihmisten mielikuvat tai
heidän käyttämänsä symbolit ovat kulttuurisidonnaisia. Ei voida olettaa, että
esimerkiksi uuden ajan ihmisen tai ulkoeurooppalaisen kulttuurin edustajan
unessa näkemällä käärmeellä tai salaluukkuun putoamisella olisi samat symbo-
liset merkitykset kuin Sigmund Freudin aikana. Itse asiassa voidaan kysyä,
onko Freudin aikainen merkityskuvasto nykyään ajankohtainen edes eurooppa-
laisessa kulttuuripiirissä.91

Noituuden, fantasian ja todellisuuden problematiikkaan paneutunut Lyndal
Roper ei kuitenkaan hyväksy Carlo Ginzburgin edustamaa näkökulmaa. Rope-
rin mukaan noituususkomusten ymmärtäminen edellyttää syytösten ja tunnus-
tusten tulkitsemista sielullisiksi tuotoksiksi, joiden sisäinen logiikka on itses-
sään tärkeä. Roperin mukaan noituuteen kuuluneiden teemojen analyysin ei
pidä kertoa uskomusten alkuperästä ja muuttumisesta, vaan osapuolten välisistä
konflikteista. Hänen mukaansa noidiksi syytettyjä ja syyttäjiä ympäröivä kult-
tuuri on tärkeämpi Ginzburgille kuin ihmiset, ja siksi hän on tehnyt heistä kult-
tuurin tahdottomia marionetteja – olentoja, jotka toistavat tiettyjä kaavoja lähes
automaattisesti tekemättä omia ratkaisuja.92

Tämä ilmentää perustavanlaatuista eroa Roperin ja Ginzburgin tavassa lukea
ja tulkita lähteitään. Ginzburg pyrkii esittämään noituususkomusten ja -käsitys-
ten sisäisen logiikan ja osoittamaan sitä niiden – sanokaamme – rationaalisuu-
den. Hänelle noituususkomukset ovat väylä siihen, miten ja millaiseksi ihmiset
hahmottivat heitä ympäröivän maailman, ja miten ne ovat muuttuneet. Noituus-
syytteet eivät merkitse hänelle porttia, jonka kautta pääsee käsiksi ihmisissä sy-
vällä piileviin pelkoihin, intohimoihin tai konflikteihin. Näihin puoliin keskitty-
vä psykologinen tutkimusote pyrkiikin tekemään noituutta koskevat syytökset
ja tunnustukset käsitettäviksi ja ymmärrettäviksi eikä niinkään järkeviksi. Siinä,
missä Ginzburg pyrkii hahmottamaan kulttuurissa yhteiseksi koettuja käsityk-
siä ja mielikuvia, Roper pyrkii yksilötasolla selvittämään, miksi joku ihminen
valitsi juuri tämän mielikuvan; mihin tarpeisiin se vastasi, jotta se tuntui tässä
tapauksessa todellisimmalta.

Näitä kahta tutkimussuuntausta ei mielestäni pidä nähdä toisensa poissulke-
vina, vaan toisiaan täydentävinä. Psykologisista tulkintakehyksistä tulee nopeasti
harhaanjohtavia, jos tutkijalta puuttuu tietoa siitä, millaisessa kulttuurisessa ke-
hyksessä mielikuvat muotoutuivat tai millaisista tulkintavaihtoehdoista tutkit-
tavat ylipäätään saattoivat valita. Toisaalta kulttuurintutkimuksen piirissä vaa-
dittu toimijan näkökulma ja mikrotasoon keskittyvä analyysi93  terävöityvät, jos
niihin pystytään liittämään tutkittavien henkilökohtaisten valintojen ulottuvuus.

○ ○ ○ ○ ○ ○

91 Snowman 2002.
92 Roper 1997 (1994), 202, 230.
93 Ks. esim. Geertz 1993 (1973), 20–22.
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Tutkimuksen rajaus ja tapausten kirjo

Tutkimuksen empiirisen pohjan muodostaa 81 tapausta, jotka on koottu kol-
mesta Pohjanlahden rannikolla sijaitsevasta kaupungista – Gävlestä, Uudesta-
kaarlepyystä ja Vaasasta. Ajallisesti tutkimus on rajattu 1600-luvun jälkimmäi-
selle puoliskolle.

Valituista kaupungeista Gävle sijaitsee Pohjanlahden länsipuolella Gästrik-
landissa, joka erotettiin 1640-luvun alussa Upsalan läänistä ja liitettiin Länsi-
Norlantiin. Kymmenkunta vuotta myöhemmin siitä tuli maaherran residenssi-
kaupunki. Se sai ensimmäiset privilegionsa Kristoffer Baijerilaiselta 1446 ja on
näin tutkittavista kaupungeista vanhin. Sen väkiluku vaihteli 1600-luvun jäl-
kimmäisellä puoliskolla 1500 ja 2000 asukkaan välillä, mikä tekee siitä myös
tutkittavista kaupungeista suurimman.94

Uusikaarlepyy ja Vaasa sijaitsivat Pohjanlahden itäpuolella Pohjanmaan lää-
nissä ja ne olivat tutkimusjaksolla pitkään suurläänitysten osia: Vaasa kuului
Vaasan ja Korsholman kreivikuntaan, Uusikaarlepyy puolestaan Kaarleporin
kreivikuntaan.95  Vaasa perustettiin vuonna 1606 ja tutkimusjaksolla sen väkilu-
ku pysytteli oli noin 700–1000 asukasta. Uusikaarlepyy oli tutkittavista kau-
pungeista nuorin ja pienin. Se oli perustettu 1620 ja väkiluku pysytteli 500–600
asukkaan välillä.96

Kaupunkien valintaan on vaikuttanut tapausten määrä sekä lähdeaineiston
laatu. Sekä Vaasa että Uusikaarlepyy sijaitsevatkin suomalaisten noitavainojen
ydinalueella.97  Aineisto voidaankin pitää runsaana sillä Marko Nenosen mu-
kaan monissa hänen tutkimissaan pitäjissä oli koko 1600-luvun aikana vain pari
kolme noituuden tai taikuuden vuoksi alkanutta oikeusprosessia.98  Se tuntuu
suppealta jopa laadullisen analyysin tarpeisiin.

Alueellista rajausta kolmeen kaupunkiin voidaan perustella myös sillä, että
tutkimus on niin Ruotsissa kuin Suomessa tuottanut lähinnä maaseutuun kes-
kittyviä laajahkoja kartoituksia. Niiden avulla on pyritty selvittämään ilmiön
laajuutta, dynamiikkaa sekä osapuolten varallisuutta, siviilisäätyä ja sukupuol-
ta. Niiden tarkoituksena on ollut luoda yleiskuva siitä, mitä noituus yleensä ot-
taen oli Ruotsissa ja Suomessa. Tämä tutkimus poikkeaa kahdella tavalla aikai-
semmasta.

Ensinnäkin tutkimuksessa keskitytään paikallistasoon ja nimenomaan pien-
yhteisön toimintaan, mitä lienee käsitelty aikaisemmin monografian laajuudes-
sa vain Bengt Ankarloon kirjassa ’Att stilla herrevrede’ sekä Kristina Tegler

○ ○ ○ ○ ○ ○

94 Gävlen väestönkasvu oli 1600-luvulla selvästi vähäisempää kuin muissa tutkittavissa kau-
pungeissa. Lilja 1996, 66; Sterner 1999, 82; Carlestam 1996, 28.

95 Korsholman ja Vaasan kreivikunta perustettiin vuonna 1652 ja peruutettiin vuonna 1680.
Vaasan kaupungin lisäksi siihen kuuluivat Mustasaari, Vähäkyrö ja Isokyrö. Kaarleporin
kreivikunta perustettiin niin ikään 1652, mutta lakkautettiin jo 1674. Siihen kuului kaupun-
gin lisäksi Uudenkaarlepyyn pitäjä, Lapua, Vöyri ja osa Ilmajokea. Jokipii 1956, 45, 47, 53–
54; Karonen 1999b, 254–258,260–262.

96 Lilja 1996, 105, 140.
97 Heikkinen 1969, 252–253.
98 Nenonen 1992, 347.
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Jerseliuksen vastikään ilmestyneessä väitöskirjassa ’Den stora häxdansen’
(2003), joka käsittelee jo 1800-lukua. En tarkoita tässä paikallistason tutkimuk-
sella yhden tai useamman kaupungin noituus- ja taikuustapausten kronikointia,
vaan tapausten huolellista lähilukua ja niiden asettamista siihen kontekstiin,
joka rakentuu lähteistä sekä monipuolisesta tutkimuskirjallisuudesta.

Paikallistason tutkimus tarjoaa mahdollisuuden lähestyä ihmistä hänen omis-
ta lähtökohdistaan, elämänehdoistaan ja elämänkokonaisuudestaan käsin.99

Tutkittavat tapaukset voidaan liittää makrotason ilmiöihin, mutta nyt olennai-
nen kysymys koskee sitä, miten tutkittavien kaupunkien ihmiset ne ymmärsivät
ja miten ne vaikuttivat heidän elämäänsä tutkittavan ilmiön puitteissa. Tässä
suhteessa mikrohistoria tarkoittaa tutkijan positiota eikä rajoittumista yksittäi-
siin tapauksiin tai yhteisöihin. Mikrohistorian avulla saadaan ote siihen, mitä
noituus ja taikuus merkitsivät konkreettisissa elämäntilanteissa. Tulosten yleis-
tettävyys tulee sellaisesta analyysista, joka pystyy selittämään havaittavien
yhtäläisyyksien lisäksi poikkeukset ja eroavuudet. Tämänkaltainen lähestymi-
nen tarjoaa uudenlaista tietoa paitsi noituudesta ja taikuudesta, myös yleisem-
min siitä, miten makrotason ilmiöt vaikuttivat paikallisyhteisöön ja toiminta-
tapoihin; mikä muutti ja mikä säilyi entisellään? Tässä suhteessa tarjoutuu mah-
dollisuus nähdä samanaikaisen eriaikaisuus tutkittavien kaupunkien suhteessa
valtakunnallisiin kehityslinjoihin, kaupunkien välillä sekä niiden sisällä.

Kaupunkien valintaa tukee myös Per Sörlinin Götan hovioikeuden aineistois-
ta tekemät havainnot. Hänen mukaansa noituus- ja taikuustapauksia oli suhteel-
lisesti mitattuna enemmän kaupungeissa kuin maaseudulla. Sörlin ei osaa selit-
tää ilmiötä, mutta viittaa kansainvälisessä tutkimuksessa annettuun selitykseen.
Sen mukaan oikeudessa tapahtuneeseen syyteprosessiin osallistui kaupungeissa
enemmän ihmisiä kuin maaseudulla. Tämä viittaisi siihen, että kaupunkien kal-
taiset väestötihentymät loivat runsaasti noituussyytteiksi kanavoituvia ristiriito-
ja.100  Selitys on suurpiirteinen ja karkea, mutta viittaa siihen, että kaupunkiyh-
teisön tiiviys saattaisi selittää syytteiden suurta määrää.

Tämän tutkimuksen paradoksi on siinä, että kaikesta mikrohistoriallisuudes-
taan huolimatta sen näkökulma on tietyssä mielessä valtakunnallisempi kuin
yhdessäkään aikaisemmassa noituutta ja taikuutta käsitelleessä tutkimuksessa.
Ensimmäisen kerran samassa tutkimuksessa käsitellään yhtä systemaattisesti
suomalaista ja ruotsalaista aineistoa. Tämänkaltainen vertailu tarjoaa uuden-
alaisen näkökulman myös valtakunnan osien välisiin eroihin ja yhtäläisyyksiin.

Tutkimuksen empiirisen pohjan muodostavat 81 noituus- ja taikuustapausta
jakautuvat tutkittavien kaupunkien kesken siten, että Vaasan ja Gävlen suhteel-
liset osuudet ovat lähes yhtä suuret, Uudenkaarlepyyn jäädessä selvästi pienim-
mäksi.

Suurin osa Gävlestä, Uudestakaarlepyystä ja Vaasasta tunnetuista tapauksista
koskivat noitasapattia. Kysymys oli lentävistä noidista, jotka olivat tehneet lii-
ton paholaisen kanssa ja kokoontuivat öisin helvettiä muistuttaviin myyttisiin

○ ○ ○ ○ ○ ○

99 Heikkinen 1993, 42.
100 Sörlin 1993, 127.
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paikkoihin. Ruotsissa ja Suomessa tuo paikka tunnettiin nimellä Blåkulla. En-
simmäiset tämän kaltaiset noituustapaukset tunnetaan Valais’n alueelta 1430-
luvulta, mutta koko Euroopassa niiden määrä kulminoitui vasta 1500- ja 1600-
lukujen vaihteessa.101  Ruotsissa vastaavanlaiset tapaukset aiheuttivat ns. suuret
vainot 1668–1677,102  Ahvenanmaalla 1666–1670 ja Pohjanmaan ruotsinkieli-
sille alueilla 1674–1678.103  Gävlessä Blåkulla-tapaukset ajoittuivat kaudelle
1673–1675, Vaasassa ja Uudessakaarlepyyssä vuosille 1657, 1675–1678, 1686
ja 1692.

Kun ajallista jakautumista tarkastellaan lähemmin, Vaasa erottuu selvästi toi-
sista, sillä Gävlessä ja Uudessakaarlepyyssä noitavainojen huippu osui yksiin
valtakunnassa havaitun kokonaiskehityksen kanssa. Gävlessä tapausten määrä
kulminoitui vuosina 1673–1676, ja Uudessakaarlepyyssä, kuten muuallakin
Suomessa, vuosina 1677–1678. Vaasassa tapausten määrä oli suurimmillaan jo
selvästi aikaisemmin ja suurten vainojen aika oli siellä hiljaiseloa. Samanaikai-
suus ei siis välttämättä merkinnyt mitään, vaan viime kädessä paikalliset tekijät
vaikuttivat valtakunnallisia olosuhteita merkittävämmin syyttämisen lisäänty-
miseen.

Nämä 13 vaasalaista tapausta sijoittuvat pääasiassa 1650-luvun jälkimmäi-
selle puoliskolle ja useimmissa niistä oli kysymys sellaisista henkilöistä, joita
epäiltiin tai kuultiin noituuden tai taikuuden harjoittamisesta vuonna 1657 kä-
sitellyissä Marketta Pietarintytär Parkoisen ja Marketta Ristontytär Punasuo-
malaisen tapauksissa. Etenkin Parkoisen tapauksessa raastuvanoikeuden pyr-

Taulukko 1. Oikeuteen tuotujen noituus- ja taikuustapausten määrä ja jakautu-
minen Gävlessä, Uudessakaarlepyyssä ja Vaasassa 1651–1700.

Gävle Uusikaarlepyy Vaasa Yhteensä

1651–1660 1 13 14
1661–1670 1 2 9 12
1671–1680 28 12 4 44
1681–1690 2 1 1 4
1691–1700 2 3 2 7
Yhteensä 33 19 29 81

Lähde: KA VRO v. 1–9: 1650–1700; URO f. 1, o. 1–5: 1650–1700; RA GRO 1650–1700.

○ ○ ○ ○ ○ ○

101 Briggs 1996, 31–38.
102 Ankarloo 1984 (1971), 60–65, 231–235; Ankarloo 1994, 60–61; Lindroth 1997 (1975),

568–569. Pohjolan osalta ks. myös Mitchell 1997, 18, 25–28.
103 Heikkinen 1967; Heikkinen 1969, esim. 301–302, 357–361; Nenonen 1992, 86–100, 309–

312, 378–379. Ahvenanmaan suuret vainot näyttävät olleen Ruotsin ja Suomen vainoista
riippumaton ilmiö, mitä Antero Heikkinen selittää sikäläisen tuomari Nils Psilanderin toi-
minnalla. Ahvenanmaan ja Pohjanmaan ulkopuolella sapattitapaukset olivat harvinaisia.
Marko Nenosen mukaan ulkopuolisista alueista kannattaa mainita vain Ulvila, missä kolme
naista oli syytteessä noitasapattiin matkaamisesta vuosina 1677, 1686–1688 ja 1698–1700.
Laajin Pohjanmaan ulkopuolinen noitasapattioikeudenkäynti käytiin vuonna 1675 Taivas-
salossa. Lehtinen 1967, 763; Nenonen 1992, 378–379; Heikkinen 1969, 321–324.
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kimys selvittää, mitä todella tapahtui, johti useiden muiden noitien nimien esille
tulemiseen. Oikeus tarttui saamiinsa tietoihin ja tutki paitsi ilmiannettujen hen-
kilöiden roolin tutkittavassa tapauksessa, myös heidän maineensa laajemmin-
kin. Tällä tavalla pyrittiin kitkemään pahat tavat ja saattamaan kanssarikolliset
tuomiolle.

Sama päämäärä jaettiin kahdessa muussakin kaupungissa. Gävlessä Norlan-
nin komissio ja sen poistuttua myös raastuvanoikeus olivat kiinnostuneita siitä,
mistä noidat olivat oppineet taitonsa, kuka heitä oli opettanut ja keitä muita noi-
tia he olivat nähneet Blåkullassa. Silti samantyyppistä uusien nimien esille nou-
semista tai tapausten ketjuuntumista ei siellä päässyt syntymään. Se selittyy las-
ten todistuksille annetusta keskeisestä asemasta. Syytetyt haastettiin oikeuteen
niiden perusteella ja jos he nimesivät toisia noitia, he valitsivat nämä aina tois-
ten syytettyjen joukosta. He siis korkeintaan vahvistivat sen, mitä lapset olivat
sanoneet. Tämä viittaa siihen, että noitamaineella tai taikuuden harjoittamisella
välttämättä ollut yhteyttä siihen, ketä syytettiin.

Lasten keskeinen sija ruotsalaisessa Blåkulla-tapauksissa selittyy sillä, että
noitien uskottiin vievän lapsia Blåkullaan.104  Tässä suhteessa aineisto poikkeaa
keskieurooppalaisesta, joka koostui noitien omista tunnustuksista. Kuten alla
oleva esimerkki osoittaa, kaikki olennaiset elementit löytyvät lastenkin kerto-
muksista ja suurin ero koskee kertojan näkökulmaa:

Gävleläinen Annika Israelsdotter kertoi, että ensin kultaseppä Lorentzin vai-
mo Brita oli vienyt häntä Blåkullaan, mutta Britan kuoleman jälkeen viejänä oli
toiminut hänen sisarensa Anna. Yleensä hänet siepattiin kolme kertaa yössä.
Eräänä yönä hän oli ensin ratsastanut Blåkullaan Per Mårtenssonin lehmällä,
sitten laivamies Per Jönssonin selässä ja lopuksi Anders Anderssonin pojan
Pederin päällä. Anna oli pukenut hänet useita kertoja morsiameksi. Eräs sulha-
sista oli ollut nimeltään Tre Digh eikä tämä ollut maannut hänen kanssaan
(”leegat hoos henne”) kuten eräät toiset.105

Valtakunnallisesti tarkasteltuna suurin osa suomalaisista Blåkulla-tapauksis-
ta keskittyi läntisen Suomen ruotsinkieliselle rannikkoalueelle. Uudessakaarle-
pyyssä ja etenkin Vaasassa tämäntyyppiset tapaukset muodostivat pienen osan
kaikista noituus- ja taikuustapauksista. Näissä kaupungeissa oli yleisempää
syyttää noituudella aiheutetusta ihmisten tai eläinten sairastumisista tai kuole-
mista. Tässä suhteessa ne käyvät yksiin koko valtakuntaa koskevissa kartoituk-
sissa saatujen tulosten kanssa106  ja Gävle, jossa Blåkulla-tapaukset muodostavat
selkeän enemmistön, on poikkeus. Sairauden ja terveyden keskeisyyttä voisi se-
littää niiden liittymisellä elämän keskeisiin ja sosiaalisesti korkealla arvostettui-

○ ○ ○ ○ ○ ○

104 Lasten kaappaukset olivat yleisiä esimerkiksi Saksan eräissä osissa, Baskimaalla (1610-lu-
vulla) ja Salemissa Uudessa Englannissa (1690-luvulla), mutta eivät Suomessa. Antero
Heikkisen tutkimusten mukaan lasten merkitys oli suurempi vain yksittäisissä tapauksissa
eikä se silloinkaan noussut Ruotsin tasolle. Heikkinen 1969, 292–304, 318–321. Ankarloo
1984 (1971), 225–226. Sjöberg 1995, 1040. Friedrichs 1995, 287–289. Muchembled 1993
(1987), 144–145. Behringer 1989.

105 RA GRO 20.3., 24.3.1675 (344, 346v).
106 Heikkinen 1969, 259–261; Nenonen 1992, 360–361; Sörlin 1993, 123–127; Oja L 1999,

224–228. Ks. myös Johansen 1993 (1987), 354–358.
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hin ominaisuuksiin. Tuonpuoleisesta tulevina ja vaikeasti hallittavina ilmiöinä
sairaudet ja kuolema oli helppo liittää taikuuden ja noituuden kohteeksi. Vaikka
tapausten runsasta määrää voitaisiinkin selittää kaupunkiyhteisön erikoispiir-
teillä, niillä ei näytä olleen vaikutusta siihen, millaiseksi noituus ja taikuus kau-
pungeissa muodostuivat.

Sukupuolisuhde paholaisen kanssa ei rajoittunut yksinomaan Blåkulla-tapa-
uksiin, vaan aineistosta löytyy Margareta Påvelsdotter -niminen syytetty, joka
kertoi olleensa jo vuosien ajan nuoren miehen hahmossa esiintyneen paholaisen
rakastajatar. Paholainen oli kuitenkin vastikään jättänyt hänet, koska hänestä oli
tullut liian vanha.107

Edellä kuvatun kaltaisten tapausten lisäksi tuomiokirjoista löytyy jonkin ver-
ran noituutta koskeneita kunnianloukkaustapauksia. Niissä oli kysymys siitä,
että jotakin ihmistä oli kutsuttu noidaksi ja hän haastoi haukkujan oikeuteen to-
distamaan puheensa. Prosessin tarkoituksena oli puhdistaa haukutun maine.
Nämä tapaukset jakautuvat Vaasassa ja Uudessakaarlepyyssä tasaisesti koko
tutkimusjaksolle, mutta Gävlessä ne ovat keskittyneet 1670-luvulle intensiivi-
simpien noitavainojen alkuun ja loppuun. Tämä kertonee ilmapiirin ja normaa-
lien käytäntöjen horjumisesta viimeksi mainitussa kaupungissa.

Kunnianloukkauksessa ei ollut aina kysymys haukkumisesta. Esimerkiksi
Vaasassa vuonna 1675 joukko talonpoikia löysi kestikievarissa olutkannustaan
sinimustan pehmeähkön tikun. Kievarinpitäjä selitti sen olevan kaalinruoti. Kun
miehet kertoivat myöhemmin tapauksesta kotonaan, joku tiesi, että Ruotsissa
kievarinpitäjä oli säilyttänyt ihmissormea oluessaan. Asia tuotiin oikeuteen kun
muuan keskustelua kuunnellut nainen kertoi eräälle miessukulaiselleen, että
Vaasan kievarissa pidettiin sormea oluessa ja juttu levisi kaupunkiin. Nainen
kertoi yrittäneensä pelotella juoppoa miestä pysymään poissa tuopin äärestä.108

Tässä tapauksessa on jo sellaisia koomisia piirteitä, joita tavataan myöhem-
mässä tarinaperinteessä. Samalla tavalla virittynyt, joskin aikalaisille epäile-
mättä vakava tapaus koettiin Gävlessä vuonna 1698. Eräs poika sai kuulla
kumppaniltaan, että porvari Mandellilta saattoi ostaa spirituksen, jonka ansiosta
hänellä ei enää koskaan olisi puutetta rahasta. Poika meni porvarin vaimon pu-
heille, mutta koska käsite ei ollut kummallekaan vanhastaan tuttu, he joutuivat
kysymään siitä muilta tuvassa olleilta ihmisiltä. Silloin eräs läsnä olleista talon-
pojista sanoi sen olevan paholaisen itsensä.109

Lähestulkoon kaikki tässä aineistossa olevat noituudesta tai taikuudesta syy-
tetyt henkilöt olivat naisia. Näin oli laita Ruotsissa yleensäkin ja Länsi-Suomes-
sa. Marko Nenosen mukaan syytettyjen naisenemmistö vakiintui 1660-luvun
aikana Pohjois-Pohjanmaalla.110  Joka tapauksessa naisten noituus liittyi yleen-
sä sairauteen ja terveyteen tai kotitalouden tapahtuvaan tuotantoon. Molemmat
seikat – syytettyjen naisenemmistö sekä noituuden keskittyminen naisten elin-
piiriin ja tehtäviin – viittaavat siihen, että sukupuolella oli merkitystä.

○ ○ ○ ○ ○ ○

107 RA GRO 3.8.1667.
108 KA VRO v. 3: 1.8., 7.12.1675.
109 RA GRO 24.1.1698.
110 Nenonen 1992, 376.
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Tässä tutkimuksessa käsiteltävään aineistoon kuuluu myös muutama mies-
puolinen syytetty. Simo Antinpoika Punasuomalainen joutui tuomiolle, koska
oli jalkojaan tömistelemällä ja loitsuja mutisemalla käynnistänyt noituudella
sammutetun oluenkäynnin.111  Heikki Jaakonpoika Pohjalainen esiintyi useam-
massa tapauksessa. Hän oli vuonna 1657 paljastamassa kuka oli noitunut Matti
Martinpojan perheen. Kaksi vuotta myöhemmin hänelle langetettiin sakko noi-
tuuden harjoittamisesta ja vuonna 1663 häntä pyydettiin Vaasan pappilaan pa-
rantamaan kirkkoherran lesken silmäsairaus.112  Esimerkit osoittavat selvästi,
että noituuden ja taikuuden harjoittajan sukupuoli ei aina vaikuttanut siihen,
millaista taikuutta hän harjoitti tai millaisesta noituudesta häntä syytettiin.

Heikki Laurinpoika Flygeriä syytettiin aivan toisenlaisesta noituudesta Vaa-
sassa vuonna 1658. Hän oli oppinut erään tukholmalaisen kauppiaan palveluk-
sessa ollessaan valmistamaan rotanmyrkkyä. Eräänä päivänä muuan Mikael
Matinpoika oli pyytänyt tätä valkoisista ja harmaista rakeista koostuvaa ainetta.
Heikki oli antanut sitä ja Mikael oli vähän myöhemmin kuollut.113  Myrkyttä-
mistä pidettiin joissakin tapauksissa noituutena.114  Myrkyttämisen ja noitumi-
sen ero oli periaatteessa pieni: toisessa tapauksessa vaikuttava voima oli sanois-
sa, toisessa juomaan tai ruokaan laitetussa aineessa, mutta kummassakin ta-
pauksessa se saatettiin ihmisen sisälle jonkin ruuan tai juoman välityksellä.

Rakkaustaikuus tuli lähelle myrkyttämisen ja noituuden rajaa ja se oli mitä
suurimmassa määrin naisten alaa. Siinäkin ainekset – jollaisina usein käytettiin
naisen häpykarvoja tai kuukautisverta – syötettiin tai juotettiin kohteelle tämän
tietämättä ruuan tai juoman mukana. Maagisella rakkauden manipuloinnilla
voitiin pyrkiä kahteen päämäärään. Sillä voitiin lisätä attraktiivisuutta tai rak-
kautta voitiin vähentää aiheuttamalla impotenssia. Joissakin tapauksissa vahin-
goittaminen saattoi olla vahinko.115

Avioliittoa arvostavassa yhteiskunnassa syntyi tietynlainen tilaus rakkaustai-
kuudelle.116  Vaasasta tapaammekin Snabbien taloon kutsutun Malin Jaakon-
tytär -nimisen irtolaisnaisen, jolle maksettiin, jotta hän saisi erään tietyn miehen
rakastumaan talon tyttäreen Riittaan. Valitettavasti menetelmistä ei ole tietoa.
Tyttö päätyi kuitenkin naimisiin vuoteen 1672 mennessä – joskin eri miehen
kanssa.117

Tapausten virallisesta käsittelystä, tuomioiden langettamisesta sekä tarpeen
tullen myös niiden toimeenpanosta vastasi pormestarin (joita Gävlessä oli kak-
si) johtama raastuvanoikeus. Se toimi myös hallinnollisia asioita hoitavana
maistraattina. Raastuvanoikeuteen kuului pormestarien lisäksi raatimiehet, jot-
ka valittiin kaupungissa asuvan porvariston joukosta. Hovioikeudet tarkastivat
niin raastuvan- kuin kihlakunnanoikeuksien tuomiokirjat ja kiinnittivät erityi-

○ ○ ○ ○ ○ ○

111 Ka VRO v. 1: 24.4., 24.5.1658.
112 KA VRO v. 1: 22.8.1657; v. 2: 29.2.1660; 13.4., 27.4., 4.5.1663
113 KA VRO v. 1: 23.10., 6.11.1658.
114 Nenonen 1992, 41. Myrkyn ja noituuden yhteyksistä ks. Clark 1997, 187, 196–200, 245.

Elohopeasta ja myrkyttämisestä ks. Karonen 2000.
115 Östling 2002, 84–86; Jolly 2002, 60; Thunander 1992, 117–119.
116 Östling 2002, 84–86; Thunander 1992, 117–119; Eilola 1996, 33–35.
117 KA VRO v. 2: 19.7.1664. Luukko 1971, 548.
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sesti huomiota rikosasioiden käsittelyyn. Myös kuolemantuomiot tuli alistaa
hovioikeuden vahvistettavaksi.118

Rikosasiat tulivat raastuvanoikeuden tietoon yksittäisen henkilön kanteesta
tai jonkun paikallisen viranomaisen – esimerkiksi papin tai kaupunginvoudin
tuomina. Yleensä kantajana oli joko noituuden uhri tai noidaksi haukuttu/syy-
tetty, joka tahtoi puhdistaa maineensa. Poikkeuksen muodostivat taikuusjutut,
joissa ei ollut kysymys noituudella aiheutetusta vahingosta, vaan esimerkiksi
sairauksien parantamisesta loitsimalla. Esivalta tulkitsi nämä teot jumalanpil-
kaksi, mikä oli rangaistavaa. Raastuvanoikeuksilla oli myös velvollisuus puut-
tua taikuuteen myös silloin kun sen harjoittaminen tuli joidenkin muiden ta-
pausten käsittelyn yhteydessä esille.119

Vaasalaisen Marketta Ristontytär Punasuomalaisen tapaus on hyvä esimerkki
prosessin etenemisestä. Asia tuli ensimmäisen kerran oikeuteen kesäkuussa
1657, kun velkojaan perinyt kauppias Hannu Tuurenpoika oli lyönyt Marketan
nenän verille. Hannu sai teostaan sakot, mutta haastoi puolestaan Marketan noi-
tuuden harjoittamisesta. Hannulla oli useita esimerkkejä, joista vakavimmat
koskivat erään talonpojan ja kappalainen Jakob Vaseniuksen kuolemaa. Tapaus-
ta käsiteltiin pitkään ja ainakin osan ajasta Marketta vietti vangittuna. Vangin
ylläpidosta aiheutuneet kustannukset lankesivat myöhemmin hänen miehensä
maksettavaksi. Istunnot koostuivat paitsi asianomaisten kuulusteluista, myös
kaupungissa tai lähipitäjissä tulleiden ihmisten todistuksista. Istuntojen välillä
oikeuden jäsenet saattoivat käydä kuulustelemassa vangittua. Hänen luonaan
saattoi vierailla myös muita kaupunkilaisia.120

Lopulta raastuvanoikeus langetti Marketta Punasuomalaiselle kuolemantuo-
mion.121  Noituudesta annetut tuomiot perustuivat pääasiassa kaupunginlain
korkeiden syiden kaaren (högmålsbalken) neljänteen ja yhdenteentoista lu-
kuun. Niiden mukaan noituudella aiheutettu kuolema rankaistiin teilaamisella
ja ruumiin polttamisella. Tuomion langettaminen edellytti kuuden henkilön to-
distusta tai epäilty saattoi vapauttaa itsensä hankkimalla 12 valanvahvistajaa.
Jos hän ei saanut niitä, hänet tuomittiin syyllisenä. Muusta noituudella aiheute-
tusta vahingosta laki määräsi 60 tai 40 markan sakon.122  Hovioikeuden päätös
tuli loppukesästä 1658 ja vahvisti raastuvanoikeuden langettaman tuomion. Pu-
nasuomalainen mestattiin Marketta Pietarintytär Parkoisen, toisen vaasalaisen
noidan, kanssa, ja heidän ruumiinsa poltettiin Höstvedellä Heikki Heikinpojan
vanhassa ladossa.123

Noitakomissioiden jakamat kuolemantuomiot eivät perustuneet mihinkään
erityiseen pykälään, vaan harkintaan. Jokaisessa tapauksessa oli tiettyjä kohtia
– esimerkiksi lasten tai noidaksi syytetyn esiintymistä koskien – joita pidettiin
silmällä, mutta silti pääpaino oli tapauskohtaisissa tekijöissä. Esimerkiksi kirk-

○ ○ ○ ○ ○ ○

118 Karonen 1994, 34–36.
119 Nenonen 1992, esim. 288–289; Katajala 1997, 308–311.
120 KA VRO v. 1: 13.6.1657.
121 KA VRO v. 1: 17.10.1657.
122 MESL 1966, 233, 235 (korkeiden syiden kaari, luvut 4 ja 11).
123 KA VRO v. 1: 7.8.1658; v. 2: 26.6.1661. Luukko 1971, 486, 491.
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koherra Fonteliuksen vaimon Katarina Buren kuolemantuomion perusteluissa
oli seitsemän kohtaa:124

1) Buresta oli jo vuoden ajan puhuttu lapsia Blåkullaan vievänä noitana.
2) Bure oli selittänyt puheita lasten ohjaamisella ja painostuksella sekä

vanhempien pahantahtoisuudella, mutta nyt häntä vastaan todistivat
myös niiden perheiden lapset, joihin hänellä oli ollut aina hyvät suhteet.

3) Lapset olivat todistuksissaan järkkymättömiä ja viemiset olivat alati jat-
kuvia.

4) Complices – jolla tarkoitettiin niitä noidiksi syytettyjä, jotka ilmiantoivat
kanssarikollisiaan – niin kaupungissa kuin lähipitäjässä Valbossa olivat
todistaneet Burea vastaan ja

5) eräs heistä tunnusti oikeudessa houkutelleensa Buren tähän syntiin jo
lapsena.

6) Bure ei osoittanut myötätuntoa lapsia kohtaan, vaan lateli heille pahan
toivotuksia.

7) Lopullisesti Bure teki itsensä syylliseksi pakenemalla kaupungista.

Jo lyhyt kiertoajelu tämän työn empiirisen aineiston parissa havainnollistaa,
kuinka monimuotoinen ilmiö noituus ja taikuus olivat. Kun lisäksi otetaan huo-
mioon, että useimmissa Blåkulla-jutuissa ei ollut kyse yksinomaan Blåkullaan
menosta, vaan myös karjaan kohdistuvasta noituudesta, tai että paholaisen
rakastajattarella saattoi olla myös para käytössään, kuva tutkittavasta ilmiöstä
tulee entistä moniulotteisemmaksi.

Lähteet

Tutkimuksen päälähteenä käytetään raastuvan- ja kämnerinoikeuden renovoitu-
ja tuomiokirjoja,125  jotka ovat laajin aikakautta koskeva jokseenkin yhtenäinen
lähdesarja.126  Nämä puhtaaksi kirjoitetut tuomiokirjat saivat alkunsa 1600-lu-
vun ensimmäisillä kymmenillä, jolloin alioikeudet määrättiin lähettämään
pöytäkirjansa hovioikeuksien tarkastettavaksi. Kontrollin avulla pyrittiin valvo-
maan alioikeuksissa annettujen tuomioiden lainmukaisuutta ja yhdenmukaista-
maan niiden langettamia tuomioita.127

○ ○ ○ ○ ○ ○

124 RA SS 1: WNC 9.3.1675 (455–456).
125 Käytännössä kämnerinoikeuden pöytäkirjat ovat säilyneet koko tutkimusajanjaksolta vain

Gävlestä. Vaasasta niitä on säilynyt vain joiltakin vuosilta. Tämän lisäksi raastuvanoikeuden
tuomiokirjoissa on aukkoja: Vaasasta puuttuvat vuodet 1673 ja 1676–1677, Uudestakaar-
lepyystä vuodet 1676–1677. Nämä aukot ovat mainitsemisen arvoisia siksi, että ne menevät
osittain päällekkäin Suomen suurten noitavainojen kanssa.

126 Vuorela 1997, 8.
127 Koska tarkastajia kiinnostivat nimenomaan rikosjuttujen tutkinta-aineisto, voidaan olettaa,

että ne tulivat kirjatuksi erityisen huolellisesti. Karonen 1994, 34–36. Karonen 1996a. Karo-
nen 1998b, 136–137.
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Raastuvan- ja kämnerinoikeuksien tuomiokirjojen lisäksi Gävlestä on säily-
nyt Norlannin kuninkaallisen komission128  eli noitavainoja varten asetetun eri-
koistuomioistuimen pöytäkirjat kokonaisuudessaan. Lähde on runsas ja antoisa
verrattuna siihen, että komissio viipyi kaupungissa vain kuukauden. Lisäksi
komission pöytäkirjoissa asioita selostetaan järjestelmällisemmin ja niissä kiin-
nitetään enemmän huomiota ihmisten välisiin suhteisiin kuin raastuvanoikeu-
den pöytäkirjoissa. Myös henkilöiden identifiointi onnistuu sen avulla helpom-
min kuin raastuvanoikeuden aineistoilla.

Kiinnostavan tuomiokirjojen antia täydentävän kokonaisuuden muodostaa
myös Tukholman kuninkaallisen noitakomission arkistosta löytyvä kokonai-
suus Akt om Fontelii hustro. Kokonaisuus syntyi kun Gävlen kirkkoherra valitti
kuninkaalle ja Svean hovioikeudelle siitä, että Norlannin komissio tuomitsi hä-
nen vaimonsa kuolemaan. Tukholman komissio määrättiin tutkimaan tapaus
uudelleen. Valituskirjelmien lisäksi aineisto koostuu tapauksen käsittelyn eri
vaiheissa keräytyneistä liitteistä – esimerkiksi viranomaisten kirjeistä, pappien

○ ○ ○ ○ ○ ○

128 Päätös suuren Norlannin komission perustamisesta tehtiin jo vuoden 1673 lopulla kun kävi
ilmeiseksi, että noitavainot leviävät Taalainmaan ja Hälsinglandin ulkopuolelle. Aluksi ko-
mission toimialueeksi määriteltiin Delsbo, Härnösand ja Söderhamn, mutta keväällä 1674
sen toiminta-alue laajennettiin kattamaan loput pitäjät Hälsinglandista, Gävle, Säbrå ja
Sollefteå Ångermanlandista. Komissio määrättiin Norlannin maaherra Carl Sparren alaisuu-
teen. Komission tulikokeeksi muodostui Härnosandin ja Säbrå läpikäyminen. Se aloitti
työnsä lokakuun alussa ja jatkoi tauotta joulukuun puoliväliin. Tämän noin kymmenen vii-
kon mittaisen jakson aikana se kuulusteli sataa noidaksi syytettyä ja kirjasi lähes 400 todis-
tajanlausuntoa 175 lapselta. Lisäksi se kuuli vielä pappeja, lautamiehiä ja käräjärahvasta.
Työpaineiden vuoksi komissio jaettiin seuraavan vuoden alussa kahtia ja Johan Axehjelmin
johdolla toiminut puolikas tuli Gävleen helmikuun 1675 alussa. Komission ensimmäisessä
kokoontumisessa olivat hänen lisäkseen läsnä alilaamannit Erik Nerbelius ja Lars Hansson,
pastorit Erik Tylelius ja Joen Corbelius, Gävlen kuninkaallinen pormestari Daniel Chris-
tiernin sekä talonpojat Olof Persson, Olof Kristofersson ja Mickel Olofsson. Käytännössä
komissioiden kokoonpano vaihteli jonkin verran kokouksittain. RA SS 1: WNC 6.2.1675.
Ankarloo 1984 (1971), 153–158, 164, 175–178; Ankarloo 1993 (1987), 297–298; Nord-
lander 1938, 59.
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suorittamista kuulusteluista, lausunnoista kuolemaan menevien noitien viimei-
sistä hetkistä. Harvinainen aineiston avulla avautuu uudenlainen näkökulma ta-
pauksiin osallistuneiden ihmisten tekoihin, reaktioihin ja motiiveihin.

Kaupunkien tuomiokirja-aineisto on maaseudun vastaavaan verrattuna run-
saampaa. Lain mukaan raastuvanoikeuksien tuli kokoontua vähintään kolme
kertaa viikossa. Vaikka näin ei käytännössä aina ollutkaan, raastuvanoikeus ko-
koontui kihlakunnanoikeutta useammin. Raastuvanoikeuksilla oli siis kihla-
kunnanoikeuksia laajemmat resurssit ja paremmat mahdollisuudet tapausten
tutkimukseen. Kihlakunnanoikeuksiin verrattuna raastuvanoikeus sijaitsi fyysi-
sesti lähempänä kaikkia tuomiovaltansa alaisuuteen kuuluvia ihmisiä. Kun pit-
kän matkan vaivat ja kustannukset puuttuivat, oikeuteen saatettiin lähteä pie-
nemmistä ja toisenlaisista syistä kuin maaseudulla.129  Tämä ei vaikuttanut pel-
kästään tapausten valikoitumiseen, vaan myös siihen, että tutkittavista henki-
löistä, heidän toimistaan, verkostoistaan ja koko yhteisöstä on saatavissa run-
saampaa ja monipuolisempaa tietoa. Tämän tiedon hyödyntäminen edellyttää
perehtymistä lähdeaineistoon kokonaisuudessaan eikä pelkästään noituus- tai
taikuustapausten osalta. Se merkitsee myös luopumista perinteiseen lähdekri-
tiikkiin kuuluneesta jaosta ”hyviin” ja ”huonoihin” lähteisiin. Lähteiden väli-
nen ero on suhteellinen, jolloin periaatteessa mikä tahansa lähde on todisteena
käyttökelpoinen. Lähteethän eivät puhu puolestaan, vaan niin kuin tutkija panee
ne puhumaan.130

Lähdeaineiston kokonaisvaltaisen käsittelyn vaatimus pudottaa pohjan laa-
dullisen tutkimuksen suppeaa kohdetta koskevalta kritiikiltä. Kun tapausta ei
pidetä yksittäisenä ”löytönä”, jonka tutkiminen ymmärretään yksityiskohtaisen
kertomuksen laatimiseksi, vaan se liitetään laajempiin yhteyksiinsä, voidaan
saada esiin uudenlaisia piirteitä tutkittavasta ilmiöstä. Tapauksissa käsiteltävät
teemat – esimerkiksi noituus, naiseus tai ihmisten suhde yliluonnolliseen – ovat
kaikki laajoja ja ihmisiä yleisesti koskevia ilmiöitä. Näillä varauksilla voidaan
todeta, että mikrohistoriallisen tutkimusotteella on samankaltaisia etuja kuin
pienellä, rajatulla alueella tehdyllä sosiologisella tutkimustyöllä. Sen avulla
voidaan tutkia sellaisia ilmiöitä ja niiden muuntelua, jotka laajemmassa mitta-
kaavassa aiheuttaisivat sekaannusta.131

Laadullisen tutkimuksen kannalta on tärkeää ymmärtää ’todellisuuden’ ja
’tiedon’ ero sekä selvittää, mikä on tutkijan suhde niihin. Todellisuus tarkoittaa
tahdosta riippumatonta ilmiöiden maailmaa, jota toiveet eivät muuta. Tieto on

○ ○ ○ ○ ○ ○

129 Heikkinen 1986, 232–234; Karonen 1996a, 61–62; MESL 1966, 170 (raastuvankaari, toi-
nen luku).

130 Terho 2000, 10; Heikkinen 1986, 231–232; Kalela 2000, 92–93.
131 Douglas 2000 (1966), 179; Ginzburg 1992 (1986), 164; Vilkuna KHJ 1996a, 17; Purkiss

1996. Natalie Zemon Davis kirjoittaa, että ”uudessa sosiaalihistoriassa” tapahtumat ovat tär-
keitä, koska ne ovat esimerkkejä siitä, kuinka päätökset ja sattumat kietoutuvat toisiinsa. Eri-
tyisesti viestinnän keinot, havaitsemisen muodot, tarinoiden, rituaalien, riittien ja muiden
symbolien tuottaminen ja tulkinta ovat keskeisellä sijalla. Niitä ei kvantifioida eikä niistä
lasketa vastaavuuksia, vaan niitä ”luetaan”, ”käännetään” ja ”tulkitaan”. Davisin mukaan
eroa ”klassiseen sosiaalihistoriaan” ei kuitenkaan pidä ymmärtää kategorisesti, vaan käytän-
nön tutkimus muodostuu suuntausten tarkoituksenmukaisesta yhteensovittamisesta. Davis
1996, 10, 15.
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taas varmuutta siitä, että ilmiöt kaikkine ominaisuuksineen ovat todellisia. Se,
mitä kukin pitää todellisuutena ja tietona, riippuu siitä, mihin ja millaiseen yh-
teiskuntaan hän kuuluu. Tästä näkökulmasta katsottuna ei ole olemassa ”todel-
lisempaa” tai ”oikeampaa” tietoa todellisuudesta, vaan tieto ja todellisuus ra-
kentuvat sosiaalisesti ja kulttuurisesti. Toisin sanoen niin tutkijan kuin tutkitta-
van todellisuus on tavoitettavissa vain ihmisten tulkintojen kautta eikä hänestä
irrallisena objektiivisena kokonaisuutena. Tutkijan tehtävänä ei ole selvittää,
olivatko tutkittavien käsitykset todellisuudesta todenmukaisia, koska hänen kä-
sityksensä eivät periaatteessa ole sen oikeampia. Tutkijan tehtävä on yrittää kä-
sittää, millaisia nämä käsitykset olivat. Alkuperäisen lähdekritiikin suhde läh-
teissä esiintyvien ihmisiin oli toisenlainen ja tylympi. Heidän ajattelutapansa oli
selvitettävä, jotta voitaisiin eliminoida ”subjektiivisen aineksen todellisuutta
vääristävä” vaikutus lähteisiin ja sitä tietä tutkijan esitykseen.132

Laadullinen tutkimusote ja lähteiden lähiluku soveltuvat hyvin kulttuuristen
merkitysten ja merkityksenantojen analysointiin. Kun tutkimuksen kohde ase-
tetaan näin, ei ole tärkeää selvittää, puhuivatko ihmiset totta tai olivatko heidän
kertomansa kokemukset todella tapahtuneita tapahtumia. Tutkijalle riittää että
tarinat olivat (mahdollista) todellisuutta kertojilleen. Lisäksi se, että asiat esitet-
tiin tällaisessa muodossa oikeudessa, kertoo siitä, että ne olivat sitä ainakin osal-
le käräjäpaikalla läsnäolleille henkilöille. Ja jos oikeus vielä hyväksyi tarinat, se
osoittaa, että niissä esitetyt näkemykset kävivät yhteen tuomioita jakavien (elii-
tin jäsenten) käsitysten kanssa ja olivat siis heidänkin näkökulmastaan kulttuu-
risesti hyväksyttäviä. Sen lähemmäksi ”totuutta” historiantutkijan ei tarvitse-
kaan päästä.133

Tällaisessa käsittelyssä tuomiokirjat ymmärretään paperille kirjattuna suul-
lisena kerrontana.134  Aineistossa on joukko uskomuskokonaisuuksien ja kult-
tuuristen mallien analysointia koskevia toisiinsa kietoutuvia ongelmia. Viimei-
set niistä liittyvät erityisesti tuomiokirja-aineistoon muiden koskiessa yleisesti
suullisen aineiston käsittelyyn ongelmia.

Ensinnäkään representoivia malleja ei koskaan ilmaista kokonaisuudessaan.
Kertojat formuloivat osittaisia, kulloisessa kerrontatilanteessa mielekkäitä lau-
suntoja tai suoria vastauksia heille esitettyihin kysymyksiin. Kertojat saattoivat
sijoittaa hahmotettavan mallin eri osia myös toisiin yhteyksiin. On myös olemassa
kognitiivisia malleja tai mallin eri osia, joita voidaan liittää toisiin yhteyksiin.135

Tuomiokirjojen osalta voidaan olettaa, että jo epäspontaani kertomistilanne
saattoi vaikuttaa siihen mitä tai miten kerrottiin. Toisin sanoen oikeuteen tule-

○ ○ ○ ○ ○ ○

132 Berger & Luckmann 1995 (1966), esim. 11–13; Lönnqvist 1998a, 31–32; Anttonen 1996,
esim. 19–24; Purkiss 1996, 93–94; Kalela 2000, 91, 132, 161.

133 Roper 1997 (1994), 126–128; Matikainen 1995b, 174–177; Muir & Ruggiero 1994, 231–
232; Gaskill 1998b, 3–5; Clark 1997, 394–398.

134 Ks. tark. Ginzburg 1992 (1986), 156. Näkemys ei ole sinänsä uusi, vaan tuomiokirjojen
osalta se on tiedostettu jo pitkään. Esimerkiksi Pentti Virrankoski varoittaa tuomiokirjoihin
kirjattujen puheiden epäluotettavuudesta, koska asianomaiset henkilöt saattoivat valehdella
oman etunsa ajamiseksi. Virrankoski 1970. Kun tutkimus piti tehtävänään selittää, ”mitä
todella tapahtui” ja pyrki rekonstruoimaan menneisyyttä, ongelma oli keskeinen.

135 Klemettinen 1997, 32.
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villa ihmisillä oli käsitys siitä, mitä esivalta heiltä odotti ja he muotoilivat sanot-
tavansa sen mukaisesti. Ilmiötä on luonnehdittu kaksinaismoraaliksi, jonka
mukaisesti tapahtumasta laaditussa kertomuksessa käyttäytymistä ohjaa toisen-
lainen normisto kuin todellista toimintaa.136  Kenttätyötä tekevät folkloristit ovat
havainneet vastaavan ilmiön kokonaisen yhteisön perinnettä hahmottavissa
pitkäkestoisissa tutkimusohjelmissa. Luova kertoja sepittää tutkijalle yhä uusia
tarinoita, sillä ”niitähän se tahtoo”. Kertoja oppii nopeasti ymmärtämään millai-
sia ja millä tavalla kerrottuja tarinoita tutkija etsii, ja tuottaa sen mukaisia uusia
juttuja.137  ”Uutta” tai muuntunutta aineistoa ei kuitenkaan voida pitää vääränä
tai epäaitona, vaan osoituksena kulttuurin jatkuvasta muuntumisesta ja jousta-
misesta. Ei ole olemassa autenttista (kansan)kulttuuria, joka säilyy ajassa muut-
tumattomana, kunnes häviää uudempien vähemmän aitojen muotojen tieltä.138

Uskomuskokonaisuutta koskeva representaatio oli ja on edelleen spesifinen
toiminto, sillä yksilön hallussa oleva informaatio aktualisoituu yleensä vain
käytännön tilanteissa. Tämä ominaisuus ei ole leimaa-antavaa vain ’toisille’ eli
uuden ajan alun ihmisille, vaan myös ’meille’. Modernin länsimaisen ihmisen-
kin lausuntoja asioiden välisistä suhteista ja maailman toiminnasta ohjaa sa-
mankaltainen tilannekohtaisuus. Maailmankuva rakentuu palasista, joilla on
yhteys kulloisiinkin käytännön ongelmiin eikä systemaattisiin metafyysisiin
rakennelmiin. Tästä syystä todellisuutta kuvaavat teoreettiset muotoilut, olivat-
pa ne tieteellisiä, filosofisia tai vaikkapa mytologisia, eivät ammenna tyhjiin
sitä, minkä esimerkiksi jonkin yhteisön jäsenet kokevat todelliseksi.139

Näin ollen tuomiokirjoihin kirjautuneet lausunnot ovat tilannearvioita eivät-
kä käsityksiä tyhjentävästi kuvaavia selostuksia. Voidaan kuitenkin olettaa, että
näkemysten taustalla oli verrattain jäsentyneitä ajattelun rakenteita, joiden ym-
märtämistä vaikeuttaa niiden toisenlaiset kontekstit.140  Etenkin ihmisten suorit-
tamista merkityksenannoista ja tulkinnoista puhuttaessa on muistettava, että
annetuilla lausunnoilla oli aina yhteys muuhun ilmaisuun ja viestintään. Jonkin
teon tulkitseminen noituudeksi ei tapahtunut yksinomaan oikeuden edessä tai

○ ○ ○ ○ ○ ○

136 Ks. esim Heikkinen 1997, 82–85.
137 Suojanen 1980, 80. Samasta ilmiöstä lienee ollut kysymys esimerkiksi inkvisition Friulin

maakunnassa suorittamissa tutkimuksissa, jotka koskivat paikallisten ihmisten benandan-
tiksi kutsumien ”hyvien noitien” öisiä ratsastusretkiä hedelmällisyyden turvaamiseksi ja pa-
han torjumiseksi. Kuulustelujen aikana tunnustukset saivat piirteitä inkvisiittorien käsityk-
sistä. Tähän tarvittiin kuitenkin puoli vuosisataa. Ginzburg 1992 (1986), 160. Ks. tark.
Ginzburg 1992 (1966).

138 Sääskilahti 1998, 66–68.
139 Douglas 2000 (1966), 90–92; Berger & Luckmann 1995 (1966), 11–13, 25; Klemettinen

1997, 32.
140 Siikala 1994 (1992); Eilola 1999, 126. Kenttätyötä tekevä antropologi tuskin saa vastauk-

siinsa sen suorempia tai vähemmän turhauttavia vastauksia kuin historiantutkija. Hänellä on
mahdollisuus vaikuttaa aineistonsa määrään ja tehdä lisäkysymyksiä. Esimerkiksi Mary
Douglas kertoo saaneensa tällä tavalla yksityiskohtaisia luetteloita anomalioista. Niiden
avulla hän saattoi hahmottaa tutkimansa lele-heimon kosmisen järjestyksen rakentumista.
Douglas 2000 (1966), 253. Historiantutkijalta mahdollisuus kanssakäymiseen puuttuu. Li-
säksi tuomiokirjojen tapausselostukset on tehty saman kulttuurin edustajalle, mitä historian-
tutkija ei ole. Tässä suhteessa tuomiokirja ei ole nauhoite. Ginzburg 1992 (1986), 158–159;
Ginzburg 1996, 101–102.
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oikeuskäsittelyyn osallistuneiden ihmisten kesken, vaan paljon laajemmin yh-
teisön jäsenten keskuudessa raatihuoneen ovien ulkopuolella.141

Tämän laajemman yhteyden vuoksi tutkija ei voi keskittyä pelkästään noi-
tuus- tai taikuustapauksiin, vaan aineisto on käytävä läpi kokonaisuudessaan ja
hahmotettava sen avulla toimijoiden suhde muuhun yhteisöön. Eräiden var-
hempien tutkijoiden epäluotettavaksi ja tarpeettomaksi luonnehtima kirjureiden
lavea kerronta mahdollistaa sen, mutta se edellyttää kvalitatiivista tutkimusotet-
ta. Lisäksi voidaan ajatella, etteivät kirjurit kirjoittaneet enemmän kuin oli pak-
ko, joten tuomiokirjaan kirjatuilla yksityiskohdilla on täytynyt useimmiten olla
aikalaisille jokin merkitys.

Edellisen pohjalta voidaan todeta, että verbaaliset lausunnot olivat voimak-
kaasti indeksisiä. Puheen merkitys liittyi laajoihin asiaa koskeviin julkilausu-
mattomiin taustatietoihin, joita pidettiin kollektiivisesti jaettuina itsestäänsel-
vyyksinä. Tällaisena asiana voidaan pitää esimerkiksi ihmisten käsityksiä paho-
laisesta ja Jumalasta sekä näiden välisestä suhteesta. Sitä, mikä on kaikille sel-
vää, ei tarvitse toistaa ja se on voitu kuitata lyhyellä viittauksella tai ohittaa ko-
konaan. Siksi tutkijan on pakko lukea rivien välistä, mikä edellyttää laajaa ja
monipuolista tutkittavan aikakauden elämän tuntemusta.142

Tuomiokirjojen käyttöä ”kansan” näkemysten tutkimuksessa on kritisoitu,
koska ne eivät ole oikeudessa kuultujen ihmisten itsensä kirjoittamia. Niinpä ne
saattavat heijastaa koulutettuun eliittiin kuuluneiden kuulustelijoiden näkemyk-
siä.143  Erityisesti noitakomissioiden pöytäkirjojen heikkoutena on pidetty nii-
den ”yhteenvedonomaista luonnetta”, minkä vuoksi sisältö on määräytynyt kir-
jurin tai komission puheenjohtajan tekemien subjektiivisien valintojen perus-
teella. Tutkimuksissa tehdyt vertailut eivät kuitenkaan tue tätä. Esimerkiksi
vuonna 1674 Hälsinglandissa toimineen komission virallisen pöytäkirjan lisäk-
si on säilynyt myös komissioon kuuluneen teologian professori Samuel Skunckin
muistiinpanot eikä niiden välillä ole suuria sisällöllisiä eroja.144

Kritiikki on tietyssä mielessä perusteltua. Epäilemättä muistiinmerkitsijöiden
näkemykset vaikuttivat siihen, miten asiat kirjattiin ylös.145  Tämän tutkimuksen

○ ○ ○ ○ ○ ○

141 Douglas 2000 (1966), 41–42.
142 Klemettinen 1997, 32; Ginzburg 1996; Viljanen 1999, 122–123, myös nootti 8.
143 Katajala 1994, 64–66. Vrt. Heikkinen 1988; Le Roy Ladurie 1994 (1975). Lisäksi tuo-

miokirjoissa kirjattujen asioiden valinnat eivät ole tutkijan tekemiä niin kuin antropologien
nauhoitteessa. Ginzburg 1992 (1986), 158–159; Ginzburg 1996, 100–102. Kuitenkin tuo-
miokirja on se lähde, jonka kautta tutkija pääsee lähimmäksi kansanomaisia näkemyksiä ja
”historian hiljaisia ihmisiä”.

144 Wall 1977, 119, 182–184. Raastuvanoikeuksista voidaan todeta, että rikostapausten kirjaa-
misessa konseptituomiokirjalla ja renovoidulla tuomiokirjalla ei näytä olleen merkittävää
eroa. Renovoidusta tuomiokirjasta kirjurit ovat yleensä jättäneet pois pieniä hallinto- ja si-
viilijuttuja. Karonen 1994, 37–38; Karonen 1995, 106–107; Kallio 2000, 15–16; Vuorela
1997, 10–13.

145 Angloamerikkalainen naishistoriantutkimus on lähestynyt tätä näkökulmaa. Etenkin lähtö-
kohdiltaan feministinen tutkimus on pelkistänyt noitia vastaan todistaneet naiset patriarkaa-
lisen eliitin äänitorviksi. On tietysti totta, että niin kansa kuin eliitti lainasivat toisiltaan. Sa-
moin on totta, että osa naisista pyrki esittämään asiansa siten kuin oletti oikeuden haluavan.
Tämä ei kuitenkaan tee heistä patriarkaalisen järjestelmän suupaltteja eikä tarinoiden stra-
teginen käyttö merkitse automaattisesti sitä etteivätkö ne heijastelisi todellisia pelkoja. Nä-
mä tarinat käyvät ymmärrettäviksi vain jos niitä tulkitaan naisten omaa elämänpiiriä (oma
yhteisö ja kotitalous) eikä naisen nykyistä asemaa vasten. Purkiss 1996, 92–93.
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kannalta sillä ei kuitenkaan ole merkitystä, koska niin todistaja kuin kirjuri oli-
vat saman yhteiskunnan ja aikakauden edustajia. Sama arvomaailma – mentali-
teetti – välittyy tuomiokirjoista, vaikka lausuntoja ei olisikaan kirjattu sanasta
sanaan. Eikä todistajanlausuntoja voitu kirjata mielivaltaisesti, sillä ratkaisuun
vaikuttaneiden pääasioiden tuli olla hovioikeuden tarkastusta varten selviä ja
tarkkaan kirjattuja.146

Tuomiokirjojen käyttöä kansanomaisten käsitysten selvittämisessä kritisoi-
van näkemyksen147  kohtuuttomuus tulee selvästi esille, jos sen soveltaminen
viedään vähän pidemmälle ja pohditaan, mikä lopultakin on sellaista ensikäden
tietoa, jota historiantutkija on oikeutettu käyttämään. Esimerkiksi kansanpe-
rinnearkistoon kerätty tieto on osaksi oppineen eliitin taltiomaa eikä näin ollen
kerro suoraan kansan uskomuksista tai näkemyksistä. Samoin voisimme hylätä
kaiken tutkimuskirjallisuuden käytön omien päätelmiemme tukena, koska se-
hän tarjoaa pelkästään vääristynyttä tietoa ja kertoo vain siitä, mitä tulkintoja ai-
kaisemmat tutkijat ovat tehneet. Tällainen asennoituminen tietysti helpottaisi
tutkijan taakkaa, sillä se rajaisi tutkittavaksi kelpaavan suppeaksi – pelkästään
siihen, mitä varten kulloinkin käytettävissä oleva lähde on tehty.

Ongelmaa voidaan lähestyä niin, että teksti nähdään dialogina. Se voi olla
kirjoitettu suoraan vuoropuhelun muotoon. Implisiittinen dialogi taas ilmenee
tekstin sisäisenä polyfonisuutena eli erilaisten äänien vuorovaikutuksena, vaik-
ka teksti näennäisesti olisikin kirjoitettu monologin muotoon. Implisiittisessä
dialogissa eronteko tapahtuu henkilön suoran tarkoituksen ja kirjoittajan epä-
suoran tarkoituksen välillä. Tekstin henkilöt nähdään siis ristikkäisinä voimina,
joista yksikään ei puhu kirjailijalle tämän omasta näkökulmasta.148  Tämä vasta-
kohtaisuus on löydettävissä myös tuomiokirjojen tekstistä. Niissä esitetyt näke-
mykset syntyivät oikeudessa esiintyneiden ihmisten tulkintojen ja käsitysten
joskus ristiriitaisessakin vuorovaikutuksessa. Oikeus ja etenkin sen kirjuri aset-
tuivat ikään kuin kulttuurintutkijan asemaan ja jakoivat hänen päämääränsä
muistuttavan pyrkimyksen selvittää, mistä käsiteltävässä tapauksessa oli kysy-
mys, sekä kirjoittaa se ylös.149

Sama intressi jaetaan myös tässä tutkimuksessa. Kiinnostuksen kohteena ei
ole asioiden käsittely oikeudessa, vaan sitä edeltäneet ja sen ulkopuolella tapah-
tuneet reaktiot sekä niiden taustat. Tarinoita käytetään raatihuoneiden ulkopuo-
lisen todellisuuden rakentamiseen. Oikeuden pyrkimyksestä poiketen tämän
tutkimuksen toinen painopiste ei kuitenkaan ole siinä ”mitä tapahtui”, vaan

○ ○ ○ ○ ○ ○

146 Toivanen 1999, 46–47; Terho 2000, 2–3, 10; Karonen 1998b, 136–137.
147 Carlo Ginzburg kutsuu tätä näkemystä ”naiiviksi, positivistiseksi epistemologiaksi, jonka

liian monet historioitsijat edelleen jakavat,” ja jatkaa, ”ei ole olemassa neutraaleja tekstejä;
jopa notaarin suorittamaan inventaarioon sisältyy koodi, joka meidän täytyy tulkita”.
Ginzburg 1992 (1986), 161. Vaikka artikkelin ilmestymisestä on jo 17 vuotta, luonnehdinta
on edelleen ajankohtainen.

148 Ginzburg 1992 (1986), 159–160. Peter Burken mukaan dialogisuus kuuluu erityisesti renes-
sanssin ja uuden ajan alun kulttuuriin, joka hänen mukaan oli perusluonteeltaan suullista.
Hänen mukaansa oraalisuus oli niin voimakasta, että se hallitsi myös kirjallisen esityksen
muotoja. Tästä syystä dialogi oli tuolloin poikkeuksellisen yleinen kirjallisuuden muoto.
Burke 1994, s. 95 ja edelleen. Burke 1989, 1–3, 7–9.

149 Ginzburg 1992 (1986), 159–161; Ginzburg 1996, 101–102.
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niissä uskomus- ja ajatusmalleissa, joiden avulla tietty tulkinta syntyi, sekä niis-
sä reaktioissa, jotka tehty tulkinta aiheutti.

Yllä sanottu edellyttää muutamaa tarkennusta. Pelkkä konflikteihin keskitty-
minen merkitsisi tutkijan saaman kuvan vääristymistä, sillä myös näkemysten
samankaltaisuudella on merkityksensä: kulttuurin (jollaisena esimerkiksi pai-
kallisyhteisöä voidaan ajatella150 ) ulkopuolelta tuleviin vaikutteisiin suhtaudut-
tiin varauksellisesti. Niitä punnittiin omien, yhteisesti hyväksyttyjen skeemojen
kautta ja uutuuksien omaksuminen oli sitä helpompaa, mitä lähempiä vastineita
sille löytyi yhteisön omien jäsenten kulttuuriperimästä.151

Lopuksi voidaan vielä todeta, että Ginzburg on esittämässään mallissa käyt-
tänyt inkvisition pöytäkirjoja, joiden laatijat olivat yhteisön ulkopuolisia ja saat-
toivat näin suhtautua tutkimaansa asiaan ”objektiivisemmin ja skeptisem-
min”.152  Oikeastaan vain Norlannin noitakomissio täyttää nämä ehdot, sillä osa
sen ”maallikkojäsenistäkin” otettiin muilta kuin tutkittavilta alueilta. Raastu-
van- ja kämnerinoikeuksien jäsenet sen sijaan rekrytoitiin pääasiassa omasta
yhteisöstä, jonka piirissä he myös asuivat. Näin oikeuden suhde yhteisön sisällä
vallitseviin käsityksiin muodostui toisenlaiseksi – luultavasti ymmärtäväisem-
mäksi ja läheisemmäksi – kuin inkvisiittoreilla. Tämä ei kuitenkaan muuta mik-
sikään sitä tosiasiaa, että syytteiden paikkansapitävyys selvitettiin oikeudessa
tapahtuneessa vuoropuhelussa ja kirjattiin tuomiokirjaan ja että raastuvanoi-
keuksilla oli – kuten jo aiemmin todettiin – eniten aikaa ja resursseja perusteel-
liseen selvitystyöhön.153  Tähän ei noitakomissioiden aika riittänyt. Esimerkiksi
Norlannin komissio viipyi Gävlessä vain kuukauden verran ennen siirtymistä
seuraavaan paikkaan.154

○ ○ ○ ○ ○ ○

150 Kulttuuriantropologiassa kulttuuri on kahdensuuntaisessa tehtävässä: sekä selitettävänä ja
tulkittavana tutkimuskohteena että selittämiselle ja tulkinnalle suuntaa-antavana lähtökoh-
tana. Yhteinen kieli ja symbolit ovat tietoisuuden perustavimpien kategorioiden (eli ajan ja
tilan) rakennuspilareita, joista rakentuvat myös ns. kulttuurikaavat, joiden avulla ihmiset op-
pivat, kommunikoivat jne. Kulttuurikaavat ovat symbolijärjestelmiä, vakiintuneita malleja,
jotka ohjaavat ihmisyhteisöjen sekä sisäistä että ulkoista informaatioliikennettä. Ihmisen
identiteettiä kulttuurisena olentona taas määrittää ennen kaikkea ruumis ja fyysinen tila,
johon hän paikantuu sekä erillisenä yksilönä että laajemman kollektiivin osana. Tässä rajau-
tuneessa maailmassa on selvä keskustansa ja periferiansa, jotka rajattiin sisältä päin omien
kulttuurikaavojen mukaisesti. Tässä suhteessa jokainen kulttuuri on paikallinen ja paikka
kulttuurinen. Ks. tark. Anttonen 1996, 19–21.

151 Ks. esim. Anttonen 1996, 19–20; Burke 1984, 7–8; Vilkuna A 1989, 70–71.
152 Esimerkiksi Brian P. Levack mukaan tuomareiden ulkopuolisuus selittää, miksi Espanjan ja

Rooman inkvisitioiden johtamissa noitaoikeudenkäynneissä tuomittiin vain harvoin kuole-
maan. Samaan suuntaan vaikuttivat myös tarkat kuulustelua ohjanneet säännöt ja tuomioi-
den alistaminen korkeammalle oikeusistuimelle. Levack 1988 (1987). Ks. myös Tedeschi
1993 (1987).

153 Näin ei välttämättä ollut jokapäiväisten nujakoinnin tai nimittelyn laita. Ne saatettiin ohittaa
niukkasanaisella kirjauksella. Kerronta muuttui runsaammaksi, kun käsiteltiin vakavemmik-
si tai harvinaisemmiksi miellettyjä tapauksia.

154 Ankarloo 1984 (1971), 178–182; Lennersand 1997.
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Tutkimustehtävä

Tutkimuksen keskiössä on noituus ja taikuus 1600-luvun jälkipuoliskon ruotsa-
laisissa ja suomalaisissa pienyhteisöissä. Sen empiirinen aineisto muodostuu
Gävlen, Uudenkaarlepyyn ja Vaasan raastuvanoikeuden ja kämnerinoikeuden
tuomiokirjoista. Gävlen osalta on käytetty myös Norlannin ja Tukholman noita-
komissioiden aineistoa.

Käytännössä tämän tutkimuksen liikkuma-ala on laajempi. Noituutta ja tai-
kuutta ei voi ymmärtää ellei selvitetä, millainen osa sillä oli ihmisten jokapäi-
väisessä elämässä, mikä oli sen suhde muuhun ajatteluun tai miten se vaikutti
ihmisten tapaan jäsentää maailmaansa. Näin tutkimus laajenee käsittelemään
sitä, miten ihmiset ymmärsivät itseään ympäröivän todellisuuden sekä oman
että lähimmäistensä roolit siinä.155  Toisaalta tutkimuksen on otettava myös huo-
mioon noituuden suhde erilaisiin yhteisöllisiin konfliktinkäsittelytapoihin.
Mentiinkö oikeuteen heti kun epäilyjä ilmeni vai oliko ongelman käsittelyyn
kenties muitakin keinoja? Millainen oli kirkon ja kruunun rooli tässä prosessis-
sa? Valittu näkökulma painottaa ”tavallisten ihmisten” tai ”rahvaan” kokemus-
ta, mutta ei sulje ”eliittiä” ulkopuolelle. Itse asiassa eliitti on vain yksi osallistu-
ja tässä keskustelussa.156

Tutkimuksen keskiöön nostetaan merkityksenannot ja tulkinnat. Lähtökohta-
na on, että eri ihmisryhmien yhteisesti jakama kulttuuri jäsentää henkilökohtai-
set kokemukset ja muistot sekä yhteiskunnallisesti että historiallisesti, mutta
myös yksilön identiteetin kannalta merkityksellisiksi kokemuksiksi. Erityisesti
kansanomaisen kulttuurin käsitteeseen ovat perinteisesti kuuluneet käsitykset
’omasta elämänpiiristä’ ja siihen sisältyvästä arvoperusteisesta jaottelusta sisäi-
seen ja ulkoiseen tilaan sekä yhteisöllisen tiedonmuodostuksen perustavia
kategorioita erottavista käsitteellisistä rajoista ja rajakohdista, jotka ihmiset ot-
tavat joko tietoisesti tai tiedostamattomasti huomioon ajattelussaan ja käyttäy-
tymisessään. Nämä rajat saattoivat olla nähtävissä ympäröivässä fyysisessä ym-
päristössä, mutta yhtä hyvin ne saattoivat olla mielensisäisiä.157

Tämän yhteisesti jaetun tiedon tai muistin perusteella asiat, tapahtumat ja
kokemukset luokitellaan sisäpiirin ehdoilla sellaisiksi vastapareiksi kuin hyvä–
paha, oikea–väärä, sallittu–kielletty, hyväksytty–paheksuttu ja puhdas–saastai-
nen. Sisäpiirin jakama samuuden tai yhteenkuuluvuuden tunne ei välttämättä
perustu ”todellisiin” tai ”olemassa oleviin” samuuksiin, vaan ne saattavat olla
myös kuviteltuja tai toivottuja. Siitä huolimatta sisäpiiriin liitettiin positiivisia
ominaisuuksia ja se nähtiin jäsennettynä ja hallittavissa olevana. Ulkopiiri taas
edusti kaikkea päinvastaista ja muodosti uhan sisäpiirin järjestykselle. Erityisen
ongelmallisia olivat näiden kategorioiden väliset rajat. Ne eivät olleet tiiviitä,
vaan niissä oli aukkoja ja ohentumia. Tästä syystä marginaalit muodostuivat

○ ○ ○ ○ ○ ○

155 Lönnqvist 1998a, 31–32.
156 Robert W. Scribner on käyttänyt samankaltaista lähestymistapaa käsitellessään kokonaisuut-

ta popular religion. Scribner 1996a, 2–4.
157 Valtonen 2003, 371–372; PTT 1998, 26, 27 (Kulttuuri, Kulttuurin kaava); Kamppinen,

Jokinen & Saarimaa 2001, 175–177, 180–181; Anttonen 1996, 19.
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harmaiksi alueiksi, joilla kategorioinnit menettivät selkeyttään ja saivat ominai-
suuksia toisista kategorioista.158

Kysymys on järjestelmästä, joka sisäpiirin kuuluvien osalta oli integroiva ja
yhdistävä. Toisaalta se oli myös erottelun väline. Tällä oli kaksi seurasta. Ensin-
näkin rajanveto ei koskenut jatkuvasti samoja asioita eikä se tapahtunut samoil-
la tasoilla, vaan se voitiin toteuttaa missä tahansa yhteydessä. Mikä tahansa alue
voitiin määrittää tuonpuoleiseksi. Toiseksi rajanvedot mahdollistivat sen, että
yksittäiset ihmiset voitiin esittää uhkana sisäpiirille ja marginalisoida tai tuhota
heidät se perusteella.

Noituus ja taikuus nähdään tässä tutkimuksessa eräinä keinoina hallita, jäsen-
tää ja muokata ympäröivää todellisuutta. Niiden avulla suoritettiin monen-
tasoisia rajanvetoja ja manipuloitiin monenlaisia rajoja. Toisaalta noituus ja
taikuus oli ilmiöitä, joita harjoittamalla ihmiset saattoivat joutua sisäpiirin eli
oman yhteisönsä hylkimäksi. Virallisesti tai epävirallisesti tapahtuva noituudes-
ta syyttäminen saattoi olla myös keino marginalisoida henkilöitä. Problematiik-
kaa lähestytään kolmen tutkimusta samalla yhtä moneen päälukuun jäsentäväs-
tä näkökulmasta.

Aluksi käsitellään noituutta ja taikuutta koskevia uskomuksia ja ajattelu-
malleja. Kiinnittämällä huomiota erityisesti noituuden ja taikuuden väliseen
rajanvetoon pyritään ymmärtämään, miksi jotkin teot ja sanat ymmärrettiin toi-
sissa tapauksissa vaarallisiksi ja toisissa ei. Keskeisiksi nousevat myös ihmisten
käsitykset ympäröivästä todellisuudesta, kosmoksesta, omasta paikastaan siinä
sekä asioiden ja ilmiöiden välisistä syy–seuraus-suhteista. Jos halutaan ymmär-
tää noituutta ja taikuutta, ne on nähtävä tämän kokonaisuuden osana eikä vain
sosiaalisena strategiana.

Toisessa pääluvussa otetaan askel kohti uskomusten ja käsitysten soveltamis-
ta sosiaalisessa elämässä. Analyysi keskittyy noituusjutuissa keskeisessä roolis-
sa olleisiin ihmisryhmiin – miehiin, naisiin ja lapsiin.159  Heitä lähestytään elä-
mänkaari-ajattelun näkökulmasta. Lähtökohtana on, että kulttuuri määrittelee
elämänkaaren ihanteen, johon elämän kulun aikana muuttuvat vaiheet ja roolit
sijoittuvat. Ihanne-elämänkaari poikkeaa enemmän tai vähemmän kunkin yksi-
lön elämästä ja hänen tekemistään ratkaisuista. Ihmiset elivät silloin ja elävät
edelleen vapauden ja pakon sekä henkilökohtaisesti halutun ja sosiaalisesti sal-
litun käyttäytymisen ristivedossa. Omien ja toisten odotusten paine sekä vai-
keudet tai kyvyttömyys vastata niihin johtaa kriiseihin – etenkin kun ”oikea”
käytös on tiukasti normitettua ja kontrolloitua. Millaista roolia noituus ja
taikuus esittivät näiden kriisien selittämisessä ja niistä selviytymisessä?

○ ○ ○ ○ ○ ○

158 Kaunismaa 1997, 220–221; Ruohonen & Laitila 1994, 123–128; Knuuttila & Paasi 1995,
40–43, 54–63; Kamppinen, Jokinen & Saarimaa 2001, 182.

159 Inhimillistä menneisyyttä tutkittaessa on pidettävä mielessä, että ns. perimmäinen selittäjä
on psyko-fyysinen kokonaisuus, jossa ihminen eli. Sosiaaliset tekijät, ulkoiset olosuhteet
jne. vaikuttivat psykofyysiseen kokonaisuuteen eli yksilön kokonaispersoonallisuuteen.
Vaikutteet ja sosiaalinen ympäristö muokkasivat inhimillistä ajattelua ja käyttäytymistä,
mutta viimekädessä ihmiset itse ratkaisivat ja prosessoivat toimintansa omassa mielessään.
Vilkuna KHJ 1997, 11.
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Kolmannessa osassa tutkitaan yksilön ja yhteisön välistä suhdetta. Siinä käsi-
tellään noidaksi leimautumisen sosiaalista prosessia. Ensiksi kysytään, millä
tavalla käyttäytyvät ihmiset leimattiin noidiksi. Toisaalta selvitetään, miten yh-
teisö saavutti yksimielisyyden siitä, että jokin asia tai tapahtuma oli noituutta tai
että joku henkilö oli noita. Kolmas kysymys koskee sitä, mitä noidaksi leimau-
tuminen merkitsi yksilölle itselleen. Näiden kysymysten avulla aikaisemmin
käsitellyt asiat yhdistetään kokonaisuudeksi. Samalla vapaudutaan siitä, että ih-
mistä pidetään pelkästään kulttuuristen tekijöiden tahdottomana toimijana tai
että noituutta ja taikuutta pidettäisiin pelkästään sosiaalisina strategioina. Näin
päästään käsiksi myös erilaisiin syyttämisen ja puolustautumisen malleihin.

Noituus ja taikuus ovat liitettävissä myös identiteettiä koskeviin kysymyk-
siin. Voidaan ajatella niin, että sosiaalinen identiteetti muodostui siitä, 1) millai-
siin rooleihin ja ryhmiin ympäröivä yhteisö ja kulttuuri ihmisen asettaa sekä 2)
millaiseksi se arvioi hänen persoonalliset ominaisuutensa näiden roolien suorit-
tamisessa. Henkilökohtainen identiteetti taas on enemmän käytännöllinen ja
kokemuksellinen asia. Se lähtee yksilöstä, hänen ainutlaatuisesta tilanteestaan
tietynlaisessa verkostossa sekä hänen tekemistään ratkaisuista, jotka saattavat
joutua ristiriitaan sosiaalisen identiteetin kanssa. Positiivisesti määriteltynä so-
siaalinen identiteetti merkitsee samaistumisen kohdetta, mutta sitä rakennetaan
myös negatiivisesti erontekona toisiin. Tällöin se merkitsee toisen stereotypi-
sointia – pelkistämistä muutamaan kielteiseen piirteeseen, joita liioiteltiin ja
yksinkertaistettiin ja jotka kuvattiin muuttumattomina. Näin kysymys identitee-
tistä kietoutuu viimekädessä valtaan ja kysymykseen siitä, miten ja keiden toi-
mesta hyväksyttävä sosiaalinen identiteetti syntyy.160

Kaikki tapahtumat liittyvät suurempiin ja laajempiin tapahtumien ketjuun,
jonka sattumanvarainen katkaiseminen voi vääristää saatua kuvaa merkittäväs-
ti.161  Kulttuurihistorioitsijoille pienten tarinoiden tulisi olla pelkästään apuväli-
ne, joiden avulla hän tutkii ja analysoi suurempia kokonaisuuksia. Vaikka ih-
misten toimintaa säätelevät säännöt olivat kirjoittamattomia ja sidoksissa tilan-
nekohtaisiin tekijöihin, kielenkäyttö oli monimerkityksellistä, mistä syystä ryh-
mien ja yksilöiden oli hetkittäin vaikea ymmärtää toisiaan, yhteisö oli silti itses-
tään tietoinen ja toimiva kokonaisuus.162  Sitä jäsensivät tietyt toiminta- ja aja-
tusmallit, jotka voidaan pelkistää rakenteiksi. Nämä rakenteet poikkeavat edellä
kritisoiduista siinä, etteivät ne perustu tilastolliseen, vaan laadulliseen analyy-
siin ja ne kuvastavat sellaisia piirteitä, joita suurten materiaalien tilastollisella
käsittelyllä ei välttämättä saataisi esille.163  Ne myös mahdollistavat kannanotot

○ ○ ○ ○ ○ ○

160 Liliequist 1997, 165; Hall 1999, 189–192, 195–196; Kotkavirta 2000, 6–9.
161 Levi 1992 (1985), 23.
162 Levi 1992 (1985), 22–23; Gaskill 1998a, 146–147; Davis 1996, 14–17. Anna-Leena Siikala

on kiteyttänyt asian seuraavasti: ”…hetket eivät kerro kaikkea ihmisistä tai kulttuureista. Ne
haihtuvat ja paljastavat osallistujien kohtaamispintoja, satunnaisia ymmärryksen välähdyk-
siä ja välttämättömiä väärinkäsityksiä, eivät koskaan kokonaisuutta. Vasta hetkien kudos,
jossa solmiutuu mennyt ja nykyinen, oma ja vieras, voi luoda näköaloja, jossa olennaisuudet
nousevat esiin.” Siikala 1997, 47.

163 Toisaalta laajojen tilastollisten esitysten tekeminen on välttämätöntä siksi, että se tarjoaa
yleiskuvan tutkittavasta ilmiöstä, jonka pohjalta sisällöllistä analyysia voidaan tehdä.
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tutkittavien ihmisten ajatteluun esimerkiksi sosiaalisia rakenteita kiinteämmin
vaikuttaneisiin maailmankuvaa tai uskomuksia koskeviin teemoihin. Näin voi-
daan saada tietoa tilanteista, joissa käsitejärjestelmät (kulttuurit) ja kokemus-
maailma eivät kohtaa. Nämä pisteet löytyvät niin sosiaalisen elämän kuin
uskomusjärjestelmän puitteissa tapahtuneiden merkityksenannon, rajanvedon
ja luokittelun harmailta alueilta.

Tässä tutkimuksessa tapahtumien rakentamista tapauksen kulkua mukaile-
vaksi kronologiseksi kertomukseksi pyritään välttämään.164  Tapauksista otetaan
esiin tiettyjä piirteitä, joiden avulla selvitetään ja analysoidaan tutkittavien ih-
misten toiminnan, tulkinnan ja reaktioiden perusteita. Näin halutaan saada esiin
näkemysten monikerroksellisuutta, ristiriitaisuutta ja muuntumista ilman että
tutkija joutuu liiaksi sitoutumaan sellaisiin vain yhdessä tasossa tapahtuviin
(kahtia)jakoihin kuin esimerkiksi kansa–eliitti. Lähtökohtana ovat lähteistä teh-
dyt havainnot, joita tutkija pyrkii tulkitsemaan ja analysoimaan (eli tekemään
ymmärrettäväksi) monipuolisen aparaatin avulla.

Tutkimuksessa ei pelkästään selvitetä miten ja mitä Gävlen, Uudenkaarle-
pyyn ja Vaasan asukkaat noituudesta ja taikuudesta ajattelivat, vaan tuoda esiin
aikalaisia laajemmin yhdistäneitä näkemyksiä ja tulkintamalleja, joiden puit-
teissa taikuuden käyttö tai joidenkin onnettomuuksien selittäminen noituudella
käyvät ymmärrettäviksi aikalaisten omista näkökulmista.

○ ○ ○ ○ ○ ○

164 Itse asiassa tapauksia rekonstruoidaan vain neljännessä pääluvussa, jossa se palvelee sosiaa-
lisen leimautumisen analysointia. Kronologisen tapahtumakulun selventämiseksi on työssä
käsiteltävistä noituus- ja taikuustapauksista laadittu liite 1.
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   Noituus ja taikuus ihmisen
ajattelun ja toiminnan osana

Käsitteiden määrittelyä: ’magia’, ’noituus’ ja ’taikuus’

1600-luvun ihmisten toiminnan ja maailmankuvan ymmärtämiseksi on tärkeää
ymmärtää ne ajatusmallit, jotka olivat noituususkon ja taikatekojen taustalla.
Näiden uskomusten ja käsitysten mukaisesti ihmiset ajattelivat ja lopulta myös
toimivat.1  ’Noituus’, ’taikuus’ tai ’magia’ ovat kuitenkin käsitteinä vaikeita.
Niiden merkitykset ovat erilaiset eri kielissä, mutta lisäksi ne ovat muuttuneet
myös ajassa. Näiden ilmiöiden tutkimus onkin ajattelumallien ja niissä ajan
myötä tapahtuneiden muutosten tutkimista. Menneisyyden ihmisten taikuutta
koskevat määritykset tulevat useimmiten oppineistolta ja se herättää kysymyk-
sen siitä, millainen on näiden käsitysten suhde kansanomaisiin. Lisäksi magiaa
koskeneet määrittelyt olivat usein politisoituneita. Magiaa – samoin kuin ritua-
lismia – käytettiin usein leimaamaan kaikkea sellaista uskonnonharjoitusta,
joka koettiin vastakohtaiseksi omille käsityksille. Tällöin magiaan tai rituaalei-
hin liitettiin yleensä merkitykset ”ei-uskonnollinen”, ”ei-järjellinen” tai ”epä-
käytännöllinen” Eräiden tutkijoiden mukaan magian harjoittaja – maagikko –
ymmärrettiin väljästi vain voimalliseksi, perifeeriseksi tai marginaaliseksi (suh-
teessa yhteisön muihin jäseniin ja siinä vallitseviin normeihin) ja vaaralliseksi.
Käsitteen käyttö tämänkaltaisissa poleemisissa tehtävissä edellytti sitä, että sii-
hen liittyi muita laajasti tunnettuja merkityksiä.2

Tutkijoiden määrittelyissä ’taikuus’ tai ’magia’ ymmärretään supranormaa-
lien olentojen, voimien ja vaikutusten valvontaan, hallintaan tai pakottamiseen
perustuviksi menettelytekniikoiksi. Se on tutkijoiden luoma yläkäsite, jota ai-
kalaiset eivät välttämättä olisi ymmärtäneet, vaan puhuneet sen sijasta esimer-
kiksi loitsimisesta, nekromantiasta tai manaamisesta. Ja vaikka he olisivatkin
ymmärtäneet ’taikuuden’ yliluonnolliseen liittyväksi toiminnaksi, he tuskin oli-
sivat sittenkään laittaneet sen alle kaikkea sitä, mitä sinne nykyisen käsityksen
mukaan kuuluu. Onkin huomattava, että sellaisetkin luokittelut kuin yliluon-
nollinen–luonnollinen tai maaginen–reaalinen/rationaalinen ovat tutkijoiden
kategorisointeja.3  Aikalaisten kokemukset ja tutkijoiden mallit eivät käy kaikil-
ta osin yksiin.

Antiikin kirjailijat, filosofit ja historioitsijat ymmärsivät magian tiettyinä pa-
heksuttavina ja tuomittavina – esimerkiksi henkilökohtaisen onnen määrän li-

○ ○ ○ ○ ○ ○

1 Gijswijt-Hofstra 1990, 191–192.
2 Geertz 1975, 73–76; Muir 1997, 6–7; Kieckhefer 1994, 814–815; Jolly 2002, 3, 6–7; DA

1997, 410 (Ritual).
3 PTT 1998, 33 (Magia); Kieckhefer 1997 (1989), 8–10; Thomas 1975, 94–95; Geertz 1975,

73–77; Nenonen 1992, 58–59.
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säämiseen tai vainajien manipulointiin käytettyinä – menetelminä. Pohjoisessa
viikinkiajan saagaperinteessä taikuus käsitettiin samantapaisesti. Periaatteessa
taikuus oli osa kaikkia uskontoja tai uskomusjärjestelmiä. Sen hyvyys tai pa-
huus riippui pitkälle siitä, harjoitettiinko sitä julkisesti vai salassa. Teon sosiaa-
linen konteksti ratkaisi, kuinka moraalista kulloinkin harjoitettu taikuus oli. Sa-
malla erittely merkitsi rajankäyntiä hyvän ja pahan, mustan ja valkoisen magian
välillä. Toisaalta se merkitsi joustavaa uusien vaikutteiden ja käsitysten sulaut-
tamista entisiin. Esikristillisten uskontojen joustavuus säilyi pitkään myös kris-
tillistyneen kansanuskon ominaisuutena.4

Varhaiskeskiajalla käsitteelle annettu merkitys alkoi muuttua. Yhtäältä alku-
kirkon johtohenkilöiden, toisaalta erakkojen ja syntymässä olevan luostarilai-
toksen piirissä tunnettiin halua erottautua aikaisemmista uskonnoista. Sen taus-
talla oli evankeliumeihin ja Apostolien tekoihin liittynyt ongelma. Jeesuksen,
apostolien ja pyhimysten ihmetyöt eivät ulkoisesti erottuneet pakanoiden har-
joittamasta magiasta. Kirkon ja luostarilaitoksen piirissä korostettiin, että hei-
dän tekonsa olivat ainoan todellisen Jumalan voimalla tehtyjä ihmetekoja. Toi-
set harjoittivat magiaa vääriltä jumalilla tai alemmilta demoneilta saaduilla voi-
malla. Olennaista ei ollut riittien vaikutus, vaan se mistä siihen käytetty voima
oli peräisin. Samalla vakiintui käsitys, että ehtoollisessa ja pyhimysten teoissa
ilmenneen todellisen jumalallisen voiman vastapuolena oli paholaisen voima
johtaa harhaan ja luoda illuusioita. Näin kristityt ensimmäisen kerran erottelivat
uskonnon ja magian, joista edellistä harjoitimme ”me” ja jälkimmäistä ”toi-
set”.5  Tämä määrittely muodosti pohjan Augustinuksesta aina valistukseen jat-
kuneelle demonologialle, joka pyrki koko ajan paholaisen toiminnan tarkem-
paan ja eritellympään tutkimukseen.6

Rajanveto oli monella tavalla ongelmallinen. Kristityille eronteko oli tärkeä,
koska aikaisempiin uskontoihin verrattuna he olivat sosiaalisesti ja etnisesti
hajanaisempi ryhmä ja tarvitsi kipeästi jonkin joukkoa yhteen sitovan tekijän.7

Käytännössä rajanveto toisiin muodostui vaikeaksi, koska kristillinen teologia
oli vasta muotoutumassa ja vanhemmat ajattelutavat olivat juurtuneet syvään ja
vaikuttivat pitkään. Siksi kysymys oli monessa suhteessa pikemminkin liuden-
tumisesta tai sulauttamisesta kuin erottelusta tai torjunnasta.8  Se näkyy esimer-
kiksi tavassa rakentaa kristilliset kirkot vanhoille palvontapaikoille. Kirkkojen

○ ○ ○ ○ ○ ○

4 Geertz 1975, 74–75; Flint 1994 (1991); Kärfve 1994 (1992), 162–163; Raudvere 2000, 19–
34; DuBois 1999, 33–36, 114–116; Ryan 1998; Miller 1986; Kieckhefer 1994, 834;
Kieckhefer 1997 (1989), 10, 19–56; Survo 2001, 143.

5 Kategorioinnin juuret olivat lähinnä Uudessa Testamentissa, Augustinuksen De civitate Dei
-teoksessa sekä apokryfisissa kirjoituksissa ja sitä kehitettiin edelleen hagiografioissa. On
tärkeää huomata, että kyseessä on aikalaisten kategoriointi, joka ei sellaisenaan sovellu tut-
kimuksen apuvälineeksi. Toisaalta sen todenmukaisuus aikalaiskategoriointinakin on ky-
seenalaistettu ja sitä on väitetty myöhemmän tilanteen projisointina menneisyyteen. Kriitik-
kojen mukaan vasta uskonpuhdistus synnytti vastakkainasettelun, jonka toisena osapuolena
nähtiin ”todellinen uskonto” ja toisena taikausko, magia tai rituaali. Kieckhefer 1997 (1989),
15, 34–42; Kieckhefer 1994, 817–818; Muir 1997, 6–7; Flint 1994 (1991), esim. 399–400;
Jolly 2002, 6, 11, 16–20.

6 Kieckhefer 1994, 817–818; Muchembled 2002 (2000), 32–34, 41–42, 47–55.
7 Kieckhefer 1997 (1989), 34–42; DuBois 1999, 33–40.
8 Flint 1994 (1991), 393–407; DuBois 1999, 116–120.
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arkkitehtuuri, koristelu ja sisustus seurasivat selvästi esikristillisiä malleja. Näin
ei tehty pelkästään esteettisistä syistä. Kirkot rakennettiin vanhoille paikoille,
koska ne olivat jo vanhastaan pyhiä ja niihin miellettiin liittyvän erityistä voi-
maa, jota voitiin käyttää kristinuskon hyväksi. Skandinaavisen ja germaanisen
kulttuurin piirissä kulttipaikoilla kasvaneet pyhät puut korvautuivat ristillä.
Näin Jeesuksen naulitseminen ristille rinnastui puulla riippuvan Odinin myyt-
tiin.9  Samalla ristiin siirtyi pyhään puuhun liitettyä maagista voimaa.10  Myös
kristilliseen helvettiin liitetyt mielikuvat pimeydestä, tulisuudesta, matkan es-
teenä olevista hirveistä pedoista, vaarallisista virroista, soista ja vuorista ovat
esikristillistä alkuperää.11

Magian ja uskonnon erottaminen oli vaikeaa sivistyneistölle. Kansan taholla
tätä erottelua tuskin tehtiin.12  Näyttää pikemminkin siltä, että esikristilliset ja
kristilliset perinteet sekoittuivat toisiinsa ja muodostivat hyvin monisäikeisen
kokonaisuuden, jossa esikristilliset jumalolennot, paholainen ja kristittyjen Ju-
mala eivät sulkeneet toisiaan ehdottomasti pois, vaan elivät rinnakkain ja muo-
dostuivat hetkittäin toistensa vaihtoehdoiksi.13

Viralliseen kirkkovuoteen14  kuuluneet kristillisiä mysteerejä uudentaneet
juhlat, kulkueet ja muut rituaalit muodostivat rungon, johon kiinnittyi suuri
joukko kansan omia riittejä. Vastaavasti joukko kirkossa suoritettuja riittejä tai
rukouksia toistettiin loitsuissa sanakaavoina, koska niissä olevan ’pyhän’ tai
’siunauksen’ ajateltiin vaikuttavan lähes automaattisesti. Raja oli liukuvimmil-
laan sakramentaalien kohdalla. Niitä oli kolmea tyyppiä: siunaukset, kiroamiset
ja korkeammat vihkimiset. Alun perin niihin kuului pappien, kirkkojen, kirkon-

○ ○ ○ ○ ○ ○

9 Flint 1994 (1991), 174–175; Raudvere 2000, 33–34; Jolly 2002, 16–17. Suomalais-karjalai-
sessa perinteessä keskeinen myytti kantakarhusta oli helppo yhdistää Jeesuksen tarinaan.
Kantakarhu oli jumalan poika, joka laskeutui maanpinnalle ja tuli niin ikään ihmisten tappa-
maksi. Hyry, Pentikäinen & Pentikäinen 1995, 36–37; Anttonen 1996, 137–142; Haavio
1967, 15, 16, 20–21, 26–27, 30–32, 34, 37–41.

10 Toisaalta risti sai voimansa myös kärsimyksestä ja uhrauksista. Flint 1994 (1991), 180–185;
Jokipii 2002, 39.

11 Käsitykset muinaisskandinaavien vainajaloista toistuvat taajaan suomalaisissa vainajalaa ja
muita myyttisiä paikkoja käsittelevässä epiikassa ja loitsustossa. Niiden mukaan vainajaloita
oli pääasiassa kaksi: pronssikautista traditiota jatkanut Valhalla tai Valhöll, jonne pääsivät
Odinia palvoneet yläluokan jäsenet – lähinnä päälliköt ja soturit – sekä mahdollisesti pyyn-
tikulttuurin traditiota jatkanut Hel, jonne menivät sairauteen ja vanhuuteen kuolleet. Val-
halla edusti ylistä, Hel alista maailmaa ja kristillistymisen myötä edellinen alkoi samaistua
Jumalan hallitsemaan taivaaseen, jälkimmäisen samaistuessa paholaisen ja kadotettujen sie-
lujen asuttaman helvettiin. Siikala 1994 (1992), 120–125; Holtsmark 1992 (1970), 47, 61–
62; DuBois 1999, 79–80. Tuonela-käsitysten samankaltaisuuksista eri aikoina ja eri kult-
tuureissa, ks. Haavio 1992, 187–192.

12 Esikristilliset jumalat eivät olleet malliolentoja samaan tapaan kuin kristillinen Jumala, joten
esikristillisellä ajalla ei esitetty ketään jumalolentoa täysin hyväksi. Tästä syystä kristinus-
koon kuuluvaa selkeää hyvä Jumala–paha paholainen -tyyppistä dikotomiaa ei näissä
uskonnoissa esiinny. Jumalia koskevien kuvausten epäyhtenäisyyteen vaikutti myös Pohjo-
lan hajanaisuus. Pienissä yhteisöissä asuminen synnytti runsaan joukon erilaisia uskonnolli-
sia variaatioita, joiden puitteissa kuhunkin jumalaan liitetyt piirteet saattoivat olla hyvinkin
erilaiset. Raudvere 2000, 25–32; DuBois 1999, 40–44, 49–53; Grambo 1992 (1990), 204–
205.

13 Scribner 1987, 13–14; Jolly 2002, 6–7, 14–15; Grambo 1992 (1990), 204–205.
14 Kirkkovuosi alkoi ja alkaa edelleen adventista. Kaikki keskeiset kristilliset juhlat osuvat sen

ensimmäiselle puoliskolle jälkimmäisen täyttyessä lähinnä erilaisista pyhimyspäivistä.
Lempiäinen 1979 (1976), 27–29, 32–34; Scribner 1987, 18–22; Muir 1997, 57–74.
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kellojen, vihkiveden ja suolan siunaaminen sekä pahojen henkien karkottami-
nen. Myöhäiskeskiajalla siunausten käyttöalue laajentui kattamaan esimerkiksi
perheen, ruoka-aineet, sairaudet ja matkat. Luterilainen kirkko ei ollut paljoa
katolista menestyksekkäämpi näiden kansanomaisten tapojen kitkennässä. Se-
kään ei kyennyt luomaan riititöntä uskontoa, vaan jatkoi esimerkiksi pappien,
kirkkojen, kirkonkellojen ja hautausmaiden vihkimisiä. Kansa ei ymmärtänyt
tai piitannut kirkon tekemästä erottelusta ex opere operata ja ex opere operandis
suoritettujen riittien välillä, vaan kansanomaisessa käytössä rukousten ja litur-
gisten sanakaavojen ajateltiin toimivan lähes automaattisesti. Myös luterilai-
suuteen kuulunut rukouksen ja Raamatun sanan voimakas korostaminen vah-
visti uskoa sanan maagiseen voimaan.15

Kun katolinen kirkko alkoi sydänkeskiajalta lähtien entistä systemaattisem-
min puuttua kansanuskoon ja siinä esiintyviin ”epäpuhtauksiin”, magialle an-
nettu merkitys muuttui jälleen. Nyt siitä tuli väärin harjoitettua uskontoa ja kir-
kon huomio siirtyi pakanoista kerettiläisiin. Kerettiläisyyttä vastustaneet saar-
nat ja ristiretkiä koskeva retoriikka loivat ilmapiirin, jossa kirkon valvonnasta
karanneet hengelliset taistelut olivat yleisiä. Keski-Euroopassa juutalaisia ja
muita vähemmistöjä vainottiin 1100- ja 1200-luvulla diabolisen magian harjoit-
tajina. Suomessa kirkon vaatimusten ja kansantapojen törmäykset olivat pieni-
mittaisempia ja todennäköisimpiä vuotuisjuhlien yhteydessä. Samanaikaisesti
oppineiston piirissä suoritettiin entistä selvempiä magian eri lajien erottelua.
Yhtäällä ”eliitin” magia ja ”kansanomainen” magia alkoivat erottautua yhtei-
sestä perinteestä, toisaalla mustan ja valkoisen magian välinen raja alkoi hah-
mottua uudella tavalla.16

○ ○ ○ ○ ○ ○

15 Robert W. Scribnerin mukaan kirkollisten juhlien virallisiin seremonioihin liittyneet epävi-
ralliset rituaalit voidaan jakaa kansanomaistuneisiin (folklorised rituals) ja maagisiin (magi-
cal rituals) rituaaleihin. Edelliset syntyivät uskonnollisten esitysten (functiones sacrae tai
actiones sacrae) piirissä, jotka olivat teatraalisti dramatisoituja keskeisiä liturgisia tapahtu-
mia. Maagisissa rituaaleissa oli kysymys kansanomaisten maagisten riittien kiinnittymisestä
uskonnollisiin rituaaleihin. Sakramenttien ja sakramentaalien erotteleminen oli vaikeaa en-
nen kuin sakramenttien määräksi vakiintui sydänkeskiajalla seitsemän. Sen jälkeen sakra-
mentaalit miellettiin sakramentteja alemmiksi liturgisiksi toimituksi. Ne eivät olleet Jeesuk-
sen, vaan kirkon asettamia eivätkä siitä syystä olleet välttämättömiä autuuden tavoittamisek-
si. Eräänä keskeisenä maagisen ja kristillisen ajattelun sekoituskohtana oli parantaminen.
Munkit käyttivät vanhojen loitsujen rakenteita, mutta muuttivat ne rukouksiksi korvaamalla
esikristilliset ainekset kristillisellä. Näin esikristillistä alkuperää oleva usko sanan voimaan
kasvoi. KLNM 1 (1956), 450–451 (Benedictio); Scribner 1987, luku ’Ritual and Popular
Religion in Catholic Germany at the Time of the Reformation’ kokonaisuudessaan; Scribner
1993, 478–480, 483–485; Siikala 1994 (1992), 64–68; Jolly 2002, 16.

16 Jolly 2002, 20–23; Ankarloo 2002, 66; Moore 1998 (1987), esim. 60–66, 88–99; Eilola
2003b, 11–13, 16; Lehmijoki-Gardner 2000, 20–21. Ennen 1400-lukua noituudella ei ollut
mitään erityistä roolia, joskin tapausten määrä hitaasti lisääntyi jo 1300-luvulta lähtien.
Toisaalta esimerkiksi Eva Kärfve on sitä mieltä, että Valais’n alueella 1420-luvulla noidiksi
syytetyt eivät olleet kerettiläisiin rinnastettavia syntipukkeja, koska eri viranomaiset hoitivat
kerettiläisten ja noitien käsittelyn. Edelliset kuuluivat inkvisitiolle ja jälkimmäiset maallisel-
le esivallalle. Hänen mukaansa kategorioilla täytyi olla jokin ero. Kieckhefer 1997 (1989),
188–191, 195; Larner 1984, 38–44; Levack 1988 (1987), 34, 47,40; Kärfve 1994 (1992),
64–65. Lähdepohjasta vuoksi varhaisimmat suomalaiset noituusjutut tunnetaan vasta 1520-
luvulta. Vuosisadan puolivälistä aina 1590-luvun alkuun tapauksia oli verrattain runsaasti.
Määrä lähti uuteen kasvuun 1620- ja 1630-luvuilla. Pirinen 1991, 255–256; Heikkinen &
Kervinen 1993 (1987), 319–321.
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Demoninen tai mustan magian määrittely perustui ensisijassa uskonnolliseen
ja teologiseen kirjallisuuteen. Sen vastakohdaksi muodostui tieteen17  ja filoso-
fian piirissä kehittynyt valkoinen magia. Senkin juuret olivat antiikin ajassa ja
sillä tarkoitettiin pääasiassa luonnossa piilevien salaisten ominaisuuksien ja
voimien tuntemusta ja hallintaa. Luonnollinen magia liitettiin ensimmäisen ker-
ran osaksi tiedettä 1200-luvulla ja sen asema eräänä tieteen haarana vakiintui
seuraavina vuosisatoina. Tämä oli osittain seurasta arabeilta saaduista vaikut-
teista. Kehitys huipentui renessanssiajan magukseen. Nekromantikkojen ja mui-
den salatun tiedon tavoittelijoiden määrän lisääntyminen lisäsi mustaa magiaa
kohtaan tunnettua pelkoa. Myöhäiskeskiajalla eliitin suhtautuminen magiaan
jakautui kahtia: tieteen piirissä magia kukoisti, mutta kirkon kanta magiaa koh-
taan muuttui koko ajan ankarammaksi ja sen harjoittajat nähtiin järjestäytyneen
demonisen sektin jäseninä. Kun magian avulla saadut muutokset olivat aiem-
min ymmärretty illusorisiksi, nyt ne miellettiin todellisiksi. Sama pelko läpäisi
myös kansan.18

Joissakin tutkimuksissa jako luonnolliseen ja demoniseen magiaan on yhdis-
tetty keskiaikaisista laeista ja kansanomaisesta ajattelusta tuttuun jakoon hyvän
ja pahan taikuuden välillä.19  Kansanomainen ajattelu ei kuitenkaan operoinut
niin yksiviivaisella ja selkeällä kahtiajaolla kuin kristillinen dogmi olisi edellyt-
tänyt eikä lakiin kirjattu paholainen merkinnyt välttämättä sitä, että kaikki paha
taikuus tai noituus olisi liitetty automaattisesti paholaiseen.20  Kansanomainen
ja oppineiston mentaliteetit muistuttivat joissakin suhteissa toisiaan ja joissakin
kohdin ne poikkesivat täysin.21

Eliitin ja kansan käsitykset siitä, mikä oli sallittua ja mikä kiellettyä taikuu-
den harjoittamista, alkoivat Pohjoismaissakin eriytyä jo 1100-luvulla,22  mutta
paikallistasolla munkit ja alempi papisto osallistuivat useimpiin kirkkovuoden
juhliin liittyneisiin kansanomaisiin riitteihin. Vasta uskonpuhdistus ja viimeis-
tään sitä seurannut puhdasoppisuuden aika lopettivat heidän osallistumisensa
kirkon ja hautausmaiden ulkopuolisiin kansanomaisiin riitteihin. Käytännössä
papiston osallistuminen jatkui pidempään syrjäisemmillä seuduilla. Esimerkik-
si 1670-luvulla joukko Ukon maljojen juomisesta sakotettuja Pielisen ja Iisal-
men pitäjien talonpoikia puolustautui sanomalla ”etteivät heidän pappinsa ole

○ ○ ○ ○ ○ ○

17 Tieteistä tulivat ensisijassa kysymykseen astrologia, alkemia ja lääketiede.
18 Kieckhefer 1997 (1989), 9, 12–13, 16–17; Kieckhefer 1994, 818–820; Jolly 2002, 13–14,

23–26; Clark 2002, 160–166.
19 Esimerkiksi W.F. Ryanin mukaan venäläisen noituuden historian tutkijoiden tekemä hyvä–

paha ja luonnollinen–demoninen taikuus erottelujen käsittäminen samaksi on virheellinen.
Vaikka käsitteet muuttuivat lainsäädännössä, merkitys pysyi entisellään. Toisaalta myös pa-
holaisen hahmo oli idässä aivan yhtä ambivalenssi kuin lännessä: erilaisia nimiä ja kuvailuja
oli runsaasti, mistä syystä hetkittäin on mahdotonta päätellä puhuttiinko yhdestä paholaises-
ta vai lukuisista pahoista hengistä. Ryan 1998, 53, 60–62, 67–68. Muinaisskandinaavisesta
kirjallisuudesta ks. Raudvere 2002, 85.

20 Clark 2002, 114. Suomessa ja Ruotsissa käytetyssä keskiajalta periytyvässä Maunu Eerikin-
pojan laissa ei noituutta koskevissa kohdissa viitata lainkaan paholaiseen. Toisaalta jo Lau-
rentius Paulinus Gothuksen mukaan taikuus tapahtui yksinomaan paholaisen avulla ja sama
kannanotto kirjattiin vuonna 1643 pappissäädyn valtiopäivävalitukseen. Oja L 1999, 65.

21 Kieckhefer 1997 (1989), 16.
22 Ankarloo 2002, 66.
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sitä heiltä kieltäneet, vaan että heidän entiset pappinsa ovat tähän osallistu-
neet”. Pitkälle uudelle ajalle säilyivät karhunpeijaiset sekä katolilaisen pyhi-
mysten päivien juhlintaan liitetty esikristillinen uhraaminen (esim. Tapanin
maljat, Olavin lampaat). Myös sadonkorjuujuhla kekri säilyi, joskin se ajan
myötä sulautui jouluun. Merkittävimpiä vuodentulon rukouspäiviä olivat ns.
käyntipäivät (gångdag) eli kanttaiviikko, jolloin kuljettiin pappien johtamissa
kulkueissa siunaamassa keväiset pellot. Ruotsissa ja Suomessa kulkueet säily-
tettiin uskonpuhdistuksen jälkeen, mutta jäivät vähitellen pois ja tilalle tulivat
rukoushetket. Vuotuisista kulkueista pisimpään säilynyt jäänne lienee Ritvalan
helkakulkue.23

1600-luvun puhdasoppinen kirkko jatkoi myöhäiskeskiaikaista ajattelua sii-
nä, että se määritteli edelleen uskonnon väärinkäyttämisen magiaksi tai vain ri-
tuaaleiksi, jotka harmittomimmillaan olivat typeriä ja turhia, pahimmillaan ju-
malanpilkkaa ja syntiä.24  Toisaalta se veti taikauskon rajat toisella tavalla. Enää
tulilinjalla eivät olleet pelkästään kansanuskon sopimattomat muodot, vaan
myös toisten kirkkokuntien hartaudenharjoitus.25

Puhdasoppisuuden myötä taikuus kriminalisoitiin. Laki, joka tunnisti ainoas-
taan vahingoittavan noituuden, säilyi entisellään, mutta oikeuskäytäntö muuttui
ja taikuudesta annettiin asetuksia. Vanhimmat maininnat taikuuden (vidskepelse)
tuomittavuudesta ovat 1500-luvun jälkimmäisen puoliskon kirkollisista asetuk-
sista, jolloin sillä viitattiin yleensä katolilaisiin vaikutteisiin. Ensimmäiset kruu-
nun määräykset löytyvät vuonna 1665 annetusta valoja ja sapattirikkomusta
koskevasta kuninkaallisesta asetuksesta Jumalan nimen väärinkäyttöä käsittele-
vän osan viimeisestä alakohdasta. Vuoden 1686 asetuksessa vala- ja sapattirik-
komuksista lainsäätäjä oli selvästi ankaroittanut otettaan. Onkin yllättävää, että
samaan aikaan julkaistussa kirkkolaissa taikuuteen viitattiin vain kehottamalla
valvomaan ehtoollisleipien käyttöä. Lisäksi taikuudesta säädettiin Kaarle XI:n
sota-artikloissa 1683 ja hoviartikloissa 1687. Kaikissa pykälissä korostuu näke-
mys taikuudesta Jumalan nimen väärinkäyttönä ja rikkomuksena oikeaa uskoa
vastaan. Sota-artikloissa taikuuden harjoittaminen nähtiin myös uhaksi valta-
kunnan menestykselle sodassa. Taikuudesta annetut rangaistukset olivat anka-
rimmillaan 1600-luvun lopulla ja 1700-luvun ensimmäisellä puoliskolla. Sa-
manaikaisesti kirkolliset oikeusistuimet lakkasivat käsittelemättä syytteitä ja ne
siirtyivät maallisille oikeuksille.26

○ ○ ○ ○ ○ ○

23 Pirinen 1991, 255–261; Harva 1933, 190–194, 208–210, 225–227; Lempiäinen 1979 (1976),
104—105; Vilkuna K 1997 (1950), 136–137, 197–199, 294–297, 335–340, 345–347; Enä-
järvi-Haavio 1953, 321–346; Sarmela 1994, 89–90, 99–103; Manninen 1917, 79; Berndtson
1965, 552–553.

24 Muir 1997, 7. Kristinusko voidaan nähdä toistuvana pyrkimyksenä mahdottomaan – riitittö-
mään ja täysin henkistyneeseen uskontoon. Tämän ja valistuksen vaikutuksesta tutkijat ovat
helposti nähneet kaikki riitit pelkästään tyhjinä kuorina. Mary Douglasin mukaan erottelu
heijastelee jo juutalaisuudesta tuttua sisäisen tahdon ja ulkoisen esityksen välistä vastakoh-
taisuutta. Douglas 1996 (1970), 1–6; Douglas 2000 (1966), 115 ja edelleen.

25 Robert W. Scribner on erotellut useita eri asteita uskonnollisessa suvaitsevaisuudessa. Ne
kaikki ovat samaan tapaan pragmaattisia ja olosuhteista riippuvaisia. Scribner 1996b, 35–39.
Ks. myös Ihalainen 2003, esim. 159–166.

26 Vuoden 1686 säädöksessä vala- ja sapattirikkomuksista lain säätäjän asenne oli jo selvästi
tiukempi kuin 1660-luvun puolivälissä, ja taikuudesta annettujen rangaistusten kirjo oli laa-
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Tuomiokirjoissa ei kuitenkaan koskaan puhuta taikuudesta tai magiasta, vaan
niissä käytetään yleensä laajempaan kokonaisuuteen viittaavaa nimitystä vid-
skepelse eli taikausko.27  Kategoria piti sisällään esimerkiksi karhunpeijaiset ja
muun puhdasoppisen luterilaisuuden näkökulmasta taikauskoisen toiminnan,
jonka avulla kansa hoiti suhdettaan pyhään. Taikuuden alalajeina mainitaan
usein signeri eli sanamagia, loitsiminen, ja lövjeri, mikä tarkoittaa taikomisen
esineellistä osaa – temppuja esimerkiksi kirkkomaan mullalla ja öyläteillä.
Käytännössä erontekoa on vaikea toteuttaa, koska muodot sekoittuivat toisiinsa
eikä tuomiokirjoissa välttämättä kuvata taikatekoa riittävän yksityiskohtaises-
ti.28  Kolmantena taikuuden tyyppinä mainitaan usein ’spådom’ eli ennustami-
nen tai tietäjäntoimi.29  Tarkka luokitus ei ollut aikalaisille niin tärkeää kuin se
on ollut ilmiön tutkijoille.

Tässä tutkimuksessa noituus ymmärretään ihmisen yliluonnollisena voimana
vahingoittaa toisia. Tässä merkityksessä se tunnetaan useimmissa kulttuureissa.
Sitä koskevat vanhimmat ruotsalaiset merkinnät löytyvät saagoista ja maakun-
ta-laeista. 1350-luvulta peräisin olevassa Maunu Eerikinpojan kaupunginlaissa
noituudella aiheutettu kuolema tai suuri vahinko tuli rankaista kuolemalla ja
lievemmät sakoilla. Epäilty saattoi myös vapauttaa itsensä myötävannojien va-
lalla. Vielä vuoden 1734 laissa noituudesta säädettiin kuolemantuomio, jota to-
sin ei koskaan pantu toimeen, ja vuonna 1779 kohta poistettiin laista.30

Roomalaisen oikeuden piirissä noituus tunnettiin nimellä ’maleficium’. Kes-
kiaikaisissa teksteissä käsitteellä viitattiin usein demonien avulla tapahtunee-
seen toimintaan, yleensä ennustamiseen tai omaisuuden vahingoittamiseen.
Vanhoissa ruotsalaisissa maakuntalaeissa siihen liitettiin kynsien, hiusten, lui-
den tai kuolemaan tuomittujen ruumiinjäsenten käyttö. Sen avulla yritettiin vai-
kuttaa hyvinvointiin, karjaonneen, rakkauteen ja avioliitto-onneen. Siinä oli
myös elementtejä klassisesta lääketieteestä sekä kirkollisista rituaaleista ja teks-
teistä.31

○ ○ ○ ○ ○ ○

jentunut (esim. pakkotyö vedellä ja leivällä, piiskaaminen, kujanjuoksu). Oja L 1999, 60–61,
63–67, 164–166; Schemedeman 1706, 453, 803–804, 1142, 1150; Nenonen 1992, 258–264,
268–272; KLO 1986 (1686), 18 (43–44) (9. luku: Herran Ehtoollisista, pykälä 10).

27 Samaa kattonimikettä käytetään myös lakiteksteissä. Toisaalta esimerkiksi piispa Johannes
Gezelius määritteli käsitettä toisin. Hänen mukaansa ’signeri’ ei ollut ’vidskepelsen’ alaryh-
mä, vaan jotakin vakavampaa. Jälkimmäinen, jota oli esimerkiksi laulujen laulaminen saalis-
eläinten saamiseksi, voitiin karsia saarnalla ja muilla kirkon käytössä olevilla keinoilla, mut-
ta signeri edellytti aina maallisen esivallan puuttumista. Oja L 1999, 21–23,63. Laista ks.
Schemedeman 1706, 453.

28 Verbin ’lövja’ muinaisruotslainen muoto on ’lifia’, mikä näkyi vielä 1600-luvulla naisparan-
tajasta käytetyssä nimityksessä ’lifkona’. SAOB Lövja; Lövjeri; Signa ja Signeri [L1970,
L1971, S2253]; Wall 1989, 56; Nildin-Wall & Wall 1996, 21–22; Sanders 1995, 20; Ne-
nonen 1993, 43–45.

29 Oja L 1999, 63; SAOB, Spådom, Spå [S10393, S10387].
30 Oja L 1999, 95–114; Nenonen 1992, 261–290; MESL 1966, 233, 234 (korkeimpien syiden

kaaren luvut 4 ja 11); Ankarloo 1993 (1987), 300; Ankarloo 2002, 93; Linda Oja tarkastelee
väitöskirjassaan myös lainsäätäjien komissiotyöskentelyn tuloksena syntyneitä kannanot-
toja. Koska tämän tutkimuksen painopiste on paikallisyhteisössä eikä oppineiston käsityk-
sissä ja keskusteluissa, tässä keskitytään enemmän yleisessä käytössä olleeseen lainsäädän-
töön.

31 Kärfve 1994 (1992), 69–70; Kieckhefer 1994, 833–834; Jolly 2002, 23, 68; Ankarloo 1984
(1971), 46–48; Ankarloo 2002, 59, 64–65; Peters 2002, 180–181, 188, 215.
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Myöhäiskeskiajan ja uuden ajan alun eurooppalaisen oppineiston käsityksis-
sä se tuli osaksi noitadoktriinia, jonka mukaan noidat lensivät, kokoontuivat
salaisiin kokoontumisiin ja saivat paholaiselta voiman vahingoittamiseen luo-
vuttamalla tälle sielunsa. Siitä on tutkimuksessa käytetty myös nimitystä ”ku-
mulatiivinen noituuskäsitys”, mikä viittaa siihen, että oikeustapauksiin tutustu-
neet tai tuomareina toimineet oppineet kirjoittivat tutkielmia käsittelemistään
tapauksissa. Nuoremmat oppineet lukivat ja käyttivät niitä lähteinään sekä
omien tulkintojensa pohjana. Sitten he kirjoittivat aiheesta uusia tutkielmia, joi-
ta myöhemmät oppineet kommentoivat. Syklien kiertäessä näkemykset ja teo-
riat kumuloituivat ja hioutuivat yhtenäiseksi järjestelmäksi.32

Noitadoktriini ja kumulatiivinen noituuskäsitys ovat harhaanjohtavia, koska
ne saavat järjestelmän näyttämään liian yhtenäiseltä. Yllämainitut kohdat, joi-
den perusteella käsityksen täydellisyyttä on viime vuosikymmeninä tehdyssä
tutkimuksessa määritelty, perustuvat tutkijoiden eikä aikalaisten suorittamiin
erittelyihin. Noitadoktriinia ei voi pitää kovinkaan yhtenäisenä tai jäykkänä
oppina, vaan erilaisten korostusten kirjo oli laaja. Kysymys oli rakennelmasta,
jossa skeptismi ja usko saattoivat elää rinnan.33

Määritelminä noitadoktriini tai kumulatiivinen noituuskäsitys ovat liian sup-
peita, koska ne viittaavat yksinomaan eliittiin. Sen luoma kokonaiskuva tämän
tyyppisistä tapauksista saattoi olla systemaattisempi kuin kansalla, mutta tutki-
mus on pystynyt osoittamaan, että useilla sen peruselementeillä (esimerkiksi
lentäminen) oli juuret kansanomaisessa ajattelussa. Lisäksi muun muassa Ante-
ro Heikkinen, Ülo Valk ja W.F. Ryan ovat tutkimuksissaan osoittaneet, ettei liit-
to paholaisen kanssa välttämättä edellyttänyt noitasapatissa käymistä, joten noi-
tadoktriini ei ole tässäkään mielessä sovelias nimitys.34

Niin tuomio- kuin lakikirjoissa noitumisesta käytettiin käsitteitä ’förgörning’,
’förgiftning’ ja ’trolldom’. Keskiaikaisessa lainsäädännössä förgörning toimi
kattokäsitteenä, jolla tarkoitettiin sairauden tai kuoleman lähettämistä vihamie-
hille tai heidän kotieläimilleen. Sen luonteenomaisena piirteenä oli näkymät-
tömin keinoin tapahtunut fyysisen vamman aiheuttaminen. Sitä voitaneen pitää
maleficiumin kansankielisenä vastineena.35  Sen alaryhminä olivat förgiftning ja
trolldom, joilla ei näytä olleen mitään selkeää eroa. Käsitteiden välinen suhde
muuttui 1600- ja 1700-luvulla siten, että förgiftning liitettiin yhä useammin
ruoka-aineilla ja juomilla tehtyyn vahinkoon. Eliitin piirissä vakiintui käsitys,
että förgörning ja förgiftning tapahtuivat luonnollisesti.36  Erottelu ei kuitenkaan
ollut täysin vedenpitävä. Esimerkiksi vuonna 1658 Vaasan raastuvanoikeudessa
käsiteltiin tapausta, jossa eräs talonpoika oli tappanut itsensä rotanmyrkyllä.

○ ○ ○ ○ ○ ○

32 Levack 1988 (1987), 27–45. Näistä käsityksistä ks. myös luku ’Blåkulla-matkat ja noitien
sapatti’.

33 Clark 1997.
34 Ginzburg 1993 (1987), 132–135; Heikkinen 1969, 101–108, 246–248; Heikkinen 1970,

137–138; Valk 1997 (1994); Ryan 1999, 38–42; Blécourt 1994, 289–292.
35 Käsite piti sisällään ihmisiin, eläimiin, ruokatarvikkeisiin ja työvälineisiin kohdistuvan noi-

tuuden ja ”järjettömäksi” tekemisen. SAOB Förgöra [F2727]; Ankarloo 2002, 65–66.
36 Nildin-Wall & Wall 1996, 20; Ankarloo 1993, 286–288; Ankarloo 1994, 57–58; Nenonen

1992, 43, 48–49; Oja L 1999, 56–63.
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Tapahtumasta käytettiin nimitystä ’förgiörning’ ja aineen antajaa rankaistiin
”noitapykälän” eli kaupunginlain törkeiden rikosten kaaren 11. luvun määrää-
mällä sakolla.37

Trolldom sen sijaan miellettiin jonkin pahantahtoisen olennon – yleensä pa-
holaisen – avulla tapahtuneeksi noitumiseksi. Tuomiokirjoissa sitä tosin käyte-
tään muidenkin kuin paholaisliitto- tai noitasapattitapauksien yhteydessä. Itse
asiassa se näyttää olleen 1600-luvun tuomiokirjateksteissä jonkinlainen noituu-
den kattokäsite. Se käy hyvin yksiin muinaisesta skandinaavisesta kirjallisuu-
desta hahmottuvan kuvan kanssa. Siinä ’trolldómr’ liitetään yleensä sellaisiin
henkilöihin, joilla oli niin hyvässä kuin pahassa kyky vaikutta kanssaihmisiin ja
luontoon. Tässä suhteessa se liittyy toisilta salattuun tietoon ja taitoon. Käsite
kattaa alleen laajan ja kirjavan kentän, joka koostui monimutkaisista ideoiden,
abstrahointien ja ritualististen käytäntöjen yhdistelmistä. Se oli tiukasti sidok-
sissa kussakin tarinassa kuvattuun sosiaaliseen kontekstiin sekä valtaan tai val-
lan tasapainottamiseen. Kohteena olivat usein ihmiset, eläimet, lähimaasto, va-
rallisuus ja kohtalo.38

Sitä, millaisilla käsitteillä suomenkieliset ihmiset noidistaan puhuivat tai
kuinka tarkkaan niiden sisältö vastasi ruotsinkielisiä, on vaikea sanoa, koska
tuomiokirjaan kirjattiin vain harvoin suomalaista terminologiaa. ’Vidskepelsen’
vastineena nähtiin taikuus tai taikausko, joihin ’signerie’ ja ’spådom’ olennai-
sesti liitettiin. Käsitteen läheinen yhteys parantamiseen näkyy taas siinä, että
’taikurin’ eräänä synonyymina pidettiin ’puoskaria’.39  Suomen kielen sana
’noita’ tarkoitti alunperin šamaania ja tuomiokirjoissa sen synonyymina käytet-
tiin trollia. Etenkin Itä-Suomessa ’noita’ kantoi pitkään mukanaan ’tietäjän’
merkitystä.40

Christfrid Ganander pitää noidan lähimpänä vastikkeena ’trollkarlia’, mutta
nimeää sen synonyymeiksi myös ’into- ja myrrysmiehet’. ’Indo’ viittaa noidan
suvussa periytyvään sisäiseen voimaan, ’haltiaan’, jonka apuun toiminta perus-
tui. Toisaalta myös myrrysmiehestä puhutaan ’haltiakkaana’, mikä tarkoittaa
ekstaasin vaipumista, ’haltioitumista’.41  Anna-Leena Siikala esittääkin, että
’haltija’ ei viittaa niinkään noidan itse- eli vapaasieluun, kuten Unto Harva olet-
ti, eikä aina edes sukusieluun, kuten Martti Haavio väitti, vaan tietäjän perim-

○ ○ ○ ○ ○ ○

37 KA VRO v. 1: 23.10., 6.11.1658 (217–218, 222–223).
38 Nildin-Wall & Wall 1996, 20; Ankarloo 1993 (1987), 286–288; Ankarloo 1994, 57–58;

Nenonen 1992, 43, 48–49; Oja L 1999, 56–63; Raudvere 2002, 86–90.
39 Christfrid Gananderin käännöksen mukaan ilmaus ”taikaavat sijtä itzellensä huonon lopun”

on ruotsiksi ”spå åt sig en ynckelig ända”. Ganander 1997 (1786), Taika, Taikaus; Tajkaan,
Taikoon eli taikoan; Taikaaminen eli taikoominen; Taikuri [25047, 25048, 25049, 25050,
25052].

40 ’Trollin’ erilaiset epiteetit kuten ’trulli’ tai ’rulli’ ovat olleet tyypillisiä etenkin Satakunnassa
ja Varsinais-Suomessa. Yleiskieleen siirtyneenä sen merkitys ”antikristuksen palvelijan” ni-
mityksenä on levinnyt koko maahan. Sarmela 1994, 143–144.

41 Ganander 1960 (1789), 20–21, 51, 61, 62, (Indomiehet, Loween langeta, Myrrysmiehet,
Noider). Mielenkiintoinen noidan ja myrrysmiehen synonyymi on ’nyrkkinoita’ tai ’nyrkkä-
noita’, jonka Christfrid Ganander määrittelee ”vähäiseksi noita-akaksi täynnä taikauskoa”
(små trollpack, full med widskeppelse), manaajaksi (en exorcist) ja ”puolinoidaksi” (en half
troll karl). Ganander 1997 (1786), Indo; Indonen; Myrrysmies; Noita; Nyrkkä; Tietäjä
[5410, 5412, 15582, 16323, 16763, 25937].
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mäiseen olemukseen, joka ymmärrettiin kahdella tavalla. Se oli šamaanin pää-
hengen kaltainen suojeluhaltija eli tietäjyyden synty tai sitten se oli tietäjän jo
syntyessään saama voima, jota vahvistettiin ”ottamalla” luontoa tai haltijaa voi-
mallisilta luonnonilmiöiltä.42

Jo käsitteiden lähekkäisyys kertoo, ettei into- ja myrrysmiehiä ollut välttä-
mättä mahdollista täysin erottaa toisistaan. Näiden tietäjien tai tietomiesten ero
šamaaniin tai saamelaiseen noitaan on kuitenkin selvä ja se liittyy tapaan hallita
tuonpuoleista. Into- ja myrrysmiehet tekivät sen ’luonnon’ eli ’synnyn’ avulla,
mikä tarkoitti asian tai ilmiön perimmäisen olemuksen tuntemusta. Šamaani ja
saamelainen noita – joista Ganander käyttää nimitystä ’noider’ – lankesivat lo-
veen eli tekivät sielumatkan tuonpuoleiseen saavuttaakseen tietoa synnystä.
Tietäjälle se ei ollut välttämätöntä, koska tieto synnyistä oli talletettu pyhiin sa-
noihin eli loitsuihin. Näin tietäjän ’haltioituminen’ merkitsi pelkästään hänen
voimiensa ja tunteidensa äärimmäistä keskittämistä, joka ilmeni vihaisuutena
tai ”vimmoihinsa joutumisena” ja tarkoitti tarpeellisten riittitoimien suoritta-
mista tässä tilassa. Haltioitumisen vastikkeena voidaankin pitää muinaisskan-
dinaavisten saagojen ja Saxo Grammaticuksen kuvailemaa beserkkiraivoa. Se
osoittaa, että ”taisteleva” eli vimmoihinsa joutuva tietäjä alkoi kehkeytyä jo en-
nen keskiaikaisten katolisten manaajien saapumista. Lisäksi on huomattava,
että šamanistisesta tietäjästä tapahtunutta siirtymistä laulaja-tietäjään ja lopulta
taistelevaan tietäjään ei voida pitää toisiaan poissulkevina. Esimerkiksi Ruove-
dellä vuonna 1643 noituudesta oikeuteen haastetun Antti Lieroisen ja vielä
1900-luvulla haastateltujen tietäjien käyttämät henget muistuttavat šamanistista
apuhenkeä. Lapualla noituudesta syytetyn Antti Tokoin tarina noitataitojen
hankkimisesta muistuttaa selvästi keskisiperialaisten šamaanien initiaatioriit-
tejä. Muutamissa 1670-luvulla Pohjanmaalla käsitellyissä tapauksissa käy sel-
västi ilmi, että osa loitsuista laulettiin ja osa mutistiin. Perinteet elivät siis hyvin-
kin pitkään rinnakkain ja toisiinsa sekoittuen.43

Tässä tutkimuksessa ’noituutta’ käytetään yleisnimityksenä kaikista maagis-
ten keinojen vahingollisesta käytöstä. Sillä on kaksi päämuotoa, joista vanhem-
masta ”perinteiseksi” tai ”kansanomaiseksi” noituudeksi44  kutsutusta tyypistä
käytetään nimitystä maleficium erotukseksi noitasapatti- eli Blåkulla-tapauksista.

○ ○ ○ ○ ○ ○

42 On kuitenkin huomattava pohjoisen ja eteläisen perinteen ero. Pohjoisessa perinteessä luon-
nonnostatus-sanat kohdistettiin lukijan omaan luontoon eli haltijaan. Eteläisessä perinteessä
taas kohteena oli lapsen, sairastuneen tai säikähtäneen oma luonto. Jälkimmäisessä haltija oli
jotain joka väliaikaisesti puuttui parannettavasta. Eroa on selitetty tietäjäperinteiden eroilla.
Siikala 1994 (1992), 214, 220.

43 Ganander 1960 (1789), 20–21, 51, 61, 62, 88 (Indomiehet, Loween langeta, Myrrysmiehet,
Noider, Synnyt); Siikala 1994 (1992), 93, 210–213, 217, 219–220, 227. Vrt. Nenonen 1992,
50–58.

44 Kansanomainen noituus ei ole mielestäni kovin hyvä nimitys, sillä se edellyttäisi ”ei-
kansanomaisen” noituuden olemassaoloa. Noitien sapatti ja paholaisliitto on usein yritetty
esittää sellaisina, mutta luvussa ’Blåkulla-matkat ja noitien sapatti’ nähdään, että kansan-
omaisilla ja hyvinkin ”perinteisillä” aineksilla oli niissä keskeinen sija.
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Taikuus

Taikuuden sallittu käyttö

Edellisessä luvussa kävi ilmeiseksi, että ’taikuus’ ja ’magia’ olivat hyvin moni-
muotoisia ja -tasoisia ilmiöitä, joita tulkittiin eri tavoin samassa ajassa. Jos niitä
selitetään liian kiinteästi jonkin annettuna otetun yksittäisen määritelmän perus-
teella, tulkinnasta tulee yhtenäinen, mutta yksitasoinen ja -oikoinen. Monimuo-
toisuus saadaan paremmin esille kun keskitytään siihen millainen logiikka tai-
kuudessa piili.

Lähtökohdan analyysille tarjoaa gävleläinen seulontatapaus vuodelta 1684.
Päivää ennen rukoussunnuntaita Sara-piika toi Anders Larssonin ja hänen vai-
monsa Malin Eriksdotterin palveluspaikkaansa porvari Olof Svensson Eckin
taloon. Sara oli aiemmin kysynyt, tiesikö Malin ketään, joka kykenisi hankki-
maan takaisin hänen emännältään varastetun paidan. Malin oli vastannut voi-
vansa selvittää asian seulasta, johon hän laittoi kaksi virsikirjaa ja talon emän-
nän kultasormuksen. Hetken kuluttua esineet nostettiin pois ja Malin tarttui
miehensä kanssa seulaan. Hän tiedusteli, olisiko talon emäntä itse hukannut pai-
tansa. Kielteisen vastauksen jälkeen Malin luetteli talossa asuvien nimiä. Sillä
hetkellä kun hän mainitsi Annika-piian, seula pyörähti ympäri. Seulonta suori-
tettiin samoin tuloksin Annikan läsnä ollessa. Silloin Eckin vaimo piteli Malinin
kanssa seulaa.45

Luultavasti seulontaan kuului myös sanallinen osuus, mutta tuomiokirjaan
on merkitty vain se, mitä Malin teki. Seulaan laitetut esineet liittävät toimituk-
sen kiinteästi sanaan ja sen voimaan. Toisaalta tämä kytkös liitti harjoitettavan
taikuuden myös virallisiin kirkollisiin riitteihin. Keskeistä oli siunaus, joka oli
suoritettu kirkossa ja jäi ikään kuin kiinni kohteisiinsa. Näin siunauksen voimaa
voitiin käyttää myös taikuudesta.46

Esimerkiksi piispa Sorolainen tunsi uskomuksen kynttilänpäivänä siunattui-
hin kynttilöihin sisältävästä voimasta. Niiden sanottiin suojelevan rajuilmoilta,
suojaavan lapsivuoteessa olevia ja auttavan kuolemaa tekeviä. Tuomiokirja-ai-
neistossa tyypillisimmät tapaukset koskivat siunatun ehtoollisviinin ja öylättien
väärinkäyttöön. Eräs orivetinen nainen tuomittiin 1695 taikuudesta kuolemaan,
koska hän oli ottanut öylätin suustaan ja purskauttanut viinin kankaaseen. Hiu-
kan harvinaisempi tapaus oli vuonna 1687 Orivedellä, missä kaksi naista oli
kätkenyt sairaat lapsensa alttaripöydän alle jotta papin lukemat siunaukset pa-
rantaisivat heidät. Vielä erikoisempi on oululaisen Anna Muikun tapaus vuodel-
ta 1678. Anna oli 18-vuotias piikatyttö, jota vietiin toistuvasti noitien sapattiin
ja joka ensimmäisen kerran seurauksena sairastui vakavasti. Toivuttuaan hän
varasti alttarivaatteen – siunatun kankaan – ja valmisti itselleen asun. Vaatteessa
olevan siunauksen voiman oli tarkoitus suojata häntä.47  Siunauksesta tulevan

○ ○ ○ ○ ○ ○

45 RA GRO 19.4., 21.4., 23.4.1684 (616–616v, 617v–620).
46 Scribner 1987, 5–7, 31–36.
47 Heikkinen 1969, 298–301; Virkkunen 1953 (1919), 436–442. Samankaltainen tapaus

tunnetaan Närpiöstä 1800-luvun jälkimmäiseltä puoliskolta. Eräs mies tunnusti kuolinvuo-
teellaan varastaneensa alttarikankaan parantaakseen sairaan pikkutyttönsä käärimällä hänet
siihen. Nordlund 1931, 42.
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suojelevan voiman uskottiin olevan myös öyläteillä. Raumalla käsiteltiinkin ta-
pausta, jossa sotaan joutumista pelkäävä mies oli varastanut öylättejä koska oli
kuullut, että vaatteisiin kätkettyinä ne suojelisivat luodeilta.48

Seulonnassa käytetyn virsikirjan ja Raamatun pyhyys taas piili siinä, että
siunauksessa käytetyt pyhät sanat ja pyhät tarinat, joiden toistamisessa jo itses-
sään oli voimaa, oli kirjoitettu niiden sivuille. Vaikka sanat liittyivät kristinus-
koon, ne olivat samalla tavalla myyttistä sanastoa kuin loitsusanasto ja sellaisina
ne säteilivät pyhää ympärilleen myös kirjoitettuna. Vanhempi usko sanojen
maagiseen voimaan sekoittui näin kirkolliseen.49  Se, että riitissä käytettiin ni-
menomaan virsikirjaa, johtuu siitä, että se oli tuon ajan kansan kristillinen pe-
ruskirja, joka löytyi useammasta taloudesta kuin Raamattu.50

Bo Lönnqvistin ja Mihail Bahtinin mukaan esineiden väärinkäyttö eli niiden
alkuperäisestä käyttötavasta poikkeava käyttö alkuperäisestä liittyi noituuteen
ja pahaan, mutta vain sivistyneistön näkökulmasta. Kansanomaiseen kieleen ja
ajatteluun kuului monimerkityksellisyys. Perinteen käyttömahdollisuudet oli-
vat sen sisältöä merkittävämpiä. Eliitti sen sijaan pyrki nimeämään ja määritte-
lemään. Ero lienee paikkansapitävämpi ja todempi jos se siirretään kirjoitus- ja
suullisen kulttuurin välille.51

Seulaan piti saada myös jotain varastetun tavaran omistajalta ja sellaiseksi
sopi emännän kultasormus. Kullalla on ollut kuparin, elohopean ja hopean
ohella keskeinen merkitys kansanuskossa sekä parannusriiteissä ja -loitsuissa.
Se oli seurausta nimenomaan loitsuissa käytetyistä tuonpuoleista kuvaamisen
malleista ja mielikuvien kielellistämisestä yhteisesti jaetuilla määreillä. Myyt-
tiselle kielelle luonteenomaista olivat toistuvat supranormaaliutta ilmaisevat
määreet, joita Pohjoisen Euraasian ja Skandinavian perinteessä edustivat esi-
merkiksi lukumäärää, väriä, metallisuutta ja tulisuutta osoittavat attribuutit.
Näiden määreiden avulla lisättiin loitsun tai riitin myyttisiä merkityksiä. Loit-
sussa vaskiseksi, rautaiseksi tai vaikkapa siniseksi luonnehtiminen merkitsi sitä,
että kyseinen esine tai olio ei ollut normaali vaan tuonpuoleinen.52  Kultasormus
piti siis sisällään myyttisen merkityksen, joka oli tärkeä riitin suorittamisessa.

Seulontariitti tunnettiin laajasti ja siitä oli eri variaatioita. Seulaa ei välttämät-
tä otettu käsiin, vaan seulan ulkolaitaan kiinnitettiin keritsimet, joiden perästä
riitin suorittajat pitivät sormillaan kiinni ja luettelivat epäiltyjen nimiä. Näin

○ ○ ○ ○ ○ ○

48 Sorolainen 1988 (1621), 1193–1194 (1161–1162); Renvall 1949, 110–111; Oja A 1957,
230–231; Vilkuna K 1997 (1950), 41–43; Hertzberg 1889, 40, 42; Heikkinen 1969, 245,
266, 309; Högman 1907, 182.

49 Scribner 1993, 478–480; Siikala 1994 (1992), 64–68.
50 Koko suurvalta-ajan oli käytössä vuonna 1618 ilmestynyt nk. Gustav Adolfsbibeln. Ensim-

mäinen suomenkielinen Raamattu painettiin 1644, mutta vasta vuonna 1685 painettu
kielellisesti uudistettu laitos levisi talonpoikaiskoteihin. Luterilaisessa kansanopetuksessa
korostettiin katekismuksen tuntemusta ja se liitettiin 1600-luvun lopulla yleistyneisiin
virsikirjoihin. Lisäksi yksittäisiä Raamatun kirjoja julkaistiin 1600-luvulla runsain joukoin
ilmestyneissä hartauskirjoissa. Heininen & Heikkilä 1996, 91; Juva 1955, 71–74, 106, 117–
118; Olsson 1967, 113–119; Pleijel 1967a, 18–33; Pleijel 1967b, 64–79; Pleijel 1970, 37,
53–54, 84–85; Lindquist 1939, 300–309.

51 Lönnqvist 1998b, 111; Bahtin 1995 (1965), 384–389; Siikala 1994 (1992), 48–50.
52 Siikala 1994 (1992), 281–283; Tillhagen 1962, 36–40.
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meneteltiin muun muassa Ahvenanmaalla vuonna 1668 ja Uudessakaupungissa
1722. Seulontaa ei kuitenkaan käytetty yksinomaan varkaiden henkilöllisyyden
selvittämiseen. Esimerkiksi eräs turkulainen nainen oli tullut kysymään mynä-
mäkeläiseltä Matti Mäskiltä, mitä hänen pitäisi tehdä, jotta hänen lapsensa isä ei
jättäisi häntä, vaan menisi hänen kanssaan naimisiin. Matti oli nähnyt seulas-
taan, ettei mies aikonut mennä naimisiin. Tiedustelun kohteena saattoivat olla
myös matkan onnistuminen tai kadonneen kotieläimen löytäminen. Seulojia on
tavattu Suomesta vielä 1900-luvun alkupuolelta. Ruotsin ja Suomen lisäksi seu-
lominen tunnetaan ainakin Englannista, Tanskasta ja Virosta. Maagiset toimi-
tukset ja keinot perustuivatkin yleensä koko Euroopassa tunnettuihin periaattei-
siin ja ajattelutapoihin.53

Seulontaa läheisesti muistuttaneita riittejä tunnetaan esimerkiksi Ahvenan-
maalta. Vuonna 1640 Emkarbyn Karin oli yrittänyt ystävänsä kanssa seuloa sel-
ville hänen morsiuslahjansa varastaneen henkilöllisyyden. Ilmeisesti sama nai-
nen oli 25 vuotta myöhemmin uudelleen oikeudessa taikuudessa syytettynä.
Hän oli selvittänyt varkaiden henkilöllisyyttä ja käyttänyt seulontaa muistutta-
vaa tekniikkaa. Kun hän kohtasi varkaan eli ”pelokkaan miehen” jäljen, hänen
jalkoihinsa tuli joukko kissanpoikasia ja hänen oli istuttava maahan. Kun hän
luetteli kirkkotietä käyttävien nimiä, kissat katosivat hänen sanoessaan varkaan
nimen. Toisessa versiossa paholainen tuli hänen luokseen koiran hahmossa ja

Varkaan henkilölli-

syyden selvittäminen

seulan ja keritsimien

avulla ei ollut

pelkästään uuden

ajan alun ilmiö, vaan

sitä käytettiin vielä

1900-luvulla niin

Suomessa kuin

Ruotsissa. Tämä Jens

Kr. Nielsenin

piirustus on vuoden

1875 vaiheilta.

(Schön 1998, 66.)

○ ○ ○ ○ ○ ○

53 Matti Mäski oli käräjillä vuosina 1673 ja 1675. Harva 1935, 146–147; Salminen 1936, 171;
Talve 1990 (1978), 265–266; Sharpe 1997 (1996), 67–68; Schön 1998, 66 (Göra igen
stulet); Ankarloo 2002, 60, 91.
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hän luetteli jälleen epäiltyjen nimiä. Syyllisen kohdalla koira ilmaantui kepillä
matkaten suurehkon pojan kokoisena.54

Samankaltainen kyky oli myös Isonkyrön Mustialassa asuvalla Heikki Jaa-
konpoika Pohjalaisella, joka selvitti vesikulhoon katsomalla, kuka oli noitunut
Kirsti Rolofintyttären. Vesi tuotiin sangolla tupaan, missä Heikki otti sitä pie-
nempään astiaan ja sanoi syyllisen antavan merkin itsestään. Sitten hän meni
joksikin toviksi ulos ja palatessaan hän katsoi vesiastiaa ja näki Marketta Pieta-
rintytär Parkoisen syylliseksi.55  Tässä tapauksessa riitin kuvailu jäi suppeah-
koksi, mutta toimituksen luonne on siitä huolimatta selvä: oikeudenmukaisuus
toteutui kun pahantekijä tuli osoitetuksi.

Taikuus ei rajoittunut pelkästään yhteisön sisäisten pahantekijöiden paljasta-
miseen ja oikeudenmukaisuuden ylläpitämiseen. Esimerkiksi smedsbyläinen
kievarinpitäjä Erik Olofinpoika ja hänen vaimonsa Gertrud kääntyivät Vaasassa
asuvan Simo Antinpoika Punasuomalaisen puoleen. Heidän valmistumassa ole-
van oluteränsä käyminen oli pysähtynyt eivätkä he omin keinoin saaneet sitä
enää käynnistymään. Simo tuli heidän taloonsa, kiersi kolme kertaa olutsam-
mion ympäri jalkojaan tömisyttäen. Erik, Gertrud ja läsnä olleet kertoivat, ettei-
vät he kuulleet tai ruotsinkielisyyttään ymmärtäneet juuri mitään Simon sano-
masta. Komento ”ulvos Perkele” oli kaikki, mitä he saattoivat hänen loitsimi-
sestaan toistaa.56

Myyttisten mielikuvien käyttö näkyi tapauksessa siinä, että sammiota kierret-
tiin kolme kertaa. Samoin se sisältää viitteen läntiseen perinteeseen kuulunee-
seen loitsujen lukutapaan. Sanat mutistiin niin, että tapausta todistamassa olleet
kuulivat ne vain vaivoin. Tavan katsotaan olevan keskiaikaista perintöä ja saa-
neen alkunsa munkkien rukoustavan jäljittelystä sekä benediktioiden käytöstä.
Benediktiot eli siunaukset olivat manausten ja vihkimisten ohella eräs sakra-
mentaalien ryhmään kuuluvista liturgisista toimituksista. Kirkon, kirkkomaan,
kirkonkellojen ym. siunaamisten (ns. realbenedictio) määrä kasvoi keskiajalla
kattamaan esimerkiksi sairaudet, perheen, matkat ja ruoka-aineet. Benediktioil-
la oli tärkeä merkitys myös erilaisten kirkollisten toimitusten osana. Niin ne siir-
tyivät kansaomaiseen käyttöön ja loitsuihin. Luultavasti Simon käyttämät loitsut
olivat samanlaisina toistettavia sanaluetteloita. Itä-Suomessa sen sijaan säilyi pi-
dempään haltioituva ja loitsunaiheita muunteleva tietäjätyyppi.57  Toisaalta on
viitteitä siitä, että loitsujen esittäminen ”kuiskaamalla” (sheptat) tunnettiin Venä-
jällä jo 1500-luvulla, ja se liitettiin karjalaisiin ja suomalaisiin noitiin.58

○ ○ ○ ○ ○ ○

54 Heikkinen 1969, 220, 223.
55 KA VRO v. 1: 22.8.1657. Heikki Jaakonpoika joutui samoista syistä kolme vuotta myöhem-

min Vaasan raastuvanoikeuden eteen, mutta silloin hänestä käytettiin Pohjalaisen sijasta ni-
meä Savolainen. Eilola 1996, 56–57, 129, 170. Vedestä katsominen on eräs näkijätradition
muoto, jonka rinnakkaisilmiöitä olivat esimerkiksi viinasta katsominen tai unessa näkemi-
nen. Siikala 1994 (1992), 220–223.

56 KA VRO v. 1: 3.8.1657, 24.4. (89) 1658.
57 KLNM 1 (1956), 450–451 (Benedictio); Scribner 1987, 36–41; Scribner 1993, 481–482;

Siikala 1994 (1992), 65–71; Östling 2002, 67–69, 93–96.
58 Näin menetteli znakhar/znakharna – ”hän, joka tietää” – eli tietäjä, joka luki kuiskaten loit-

sunsa kulloinkin käytettävään aineeseen (esim. veteen, suolaan, leipään, voihin). Ryan 1998,
58; Ryan 1999, 82.
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Simo Punasuomalaisen tapaus osoittaa myös taikuuden tärkeän aseman elin-
keinojen harjoittamisessa etenkin silloin kun oli kysymys herkästi vahingoittu-
vasta alasta – esimerkiksi oluen valmistamisesta, voin kirnuamisesta tai muista
vastaavista askareista. Mutta vielä merkittävämpää on se, että keskeytynyttä
oluenkäyntiä ei saatu jatkumaan Erikin ja Gertrudin omilla keinoilla. Se vie
suoraan tapauksen ytimeen ja taikuuden taustalla olevaan ’onnen’ käsitteeseen.
Yleisesti onni merkitsi menestystä elämässä, joka saavutettiin kun pellot antoi-
vat hyvän sadon, kotieläimet pysyivät terveinä ja lisääntyivät, kalastus ja pur-
jehdus onnistuivat, tervanpoltto onnistui ja niin edelleen. Hyvän onnen säilyttä-
minen työssä merkitsi vanhojen tapojen ja käytänteiden seuraamista. Jokainen
joka poikkesi niistä jossakin työvaiheessa, asetti työn tuloksen alttiiksi epäon-
nistumisen riskille.59  Gertrud ja Erik olivat noudattaneet niitä, kaikki oli tehty
kuten ennenkin. Ja kun oluenkäynti oli pysähtynyt, he olivat yrittäneet käynnis-
tää sitä useampaan otteeseen kaupungista haetulla hiivalla. Työtavan muuttu-
mattomuus ja toistuvat epäonnistumiset synnyttivät epäilyksen siitä, että Mar-
ketan kiroukset olivat aiheuttaneet oluenkäynnin pysähtymiseen. Tätä tulkintaa
seurasi päätös turvautua vastataikuuteen.

Uudessakaarlepyyssä vuonna 1699 tapahtunut episodi antaa lisävalaistusta
sekä taikuutta että onnea koskeviin käsityksiin. Eräänä päivänä talosta toiseen
kiertävä irtolainen Kerttu Juhontytär tuli Henrik Möllnaren lesken Riitta Antin-
tyttären kotiin. Lesken tytär, jolla oli hoidettavana puolivuotias lapsi, oli yksin
kotona. Kerttu otti lapsen omaan syliinsä tyttären vastusteluista huolimatta.
Jonkin aikaa Kertun lähdön jälkeen kehdon pohjalta löydettiin oljista ja heinistä
tupakkarullan tapaan sidottu käärö. Kerttu selitti laittaneensa rullan lapsen alle
koska oli kuullut, että tällä tavalla saatettiin parantaa itkuisia vauvoja.60

Tilanteen uhkaavuus perustui siihen, että lapsi oli vasta ensimmäisellä vuo-
dellaan, jonka aikalaiset mielsivät lapsen vaaraperiodiksi. Käsitys perustui sii-
hen havaintoon, että lapsikuolleisuus oli ja on edelleen suurimmillaan tuohon
aikaan.61  Ilmiön lääketieteellinen tulkinta ei kuitenkaan ollut tuolloin hallitse-
va, vaan sille etsittiin selitys muualta. Se nojautui käsitykseen ihmiseen kaksi-

○ ○ ○ ○ ○ ○

59 Ks. esim. Purkiss 1996, 94–95.
60 KA URO o. 5: 16.1.1699 (19–22). Lapsen runsas itkeminen selitetään vielä 1800- ja 1900-

luvulla kerätyssä perinteessä eräänlaisena olentona (yönitkettäjä, valvottaja, niekko, huuat-
taja), joka oli seurausta metsänväen vaikutuksesta, vanhempien huolimattomuudesta tai pa-
hojen ihmisten silmäyksistä. Yleisempinä ohjeina oli lapsen peseminen, mutta vaivaa paran-
nettiin myös kehtoon laitetuilla esineillä – esimerkiksi isän housuilla, kehruuvälineillä tai
kapaloidulla halolla. Hako 2000, 130–134.

61 Ruotsissa 1700-luvun puolivälissä tuhannesta elävänä syntyneestä noin 200 kuoli ensimmäi-
sen elinvuotensa aikana. Lapsikuolleisuuden arviointia tosin vaikeuttaa se, että aivan pie-
ninä kuolleita ei aina merkitty kuolleiden luetteloon, ei varsinkaan kastamattomina. Tiedot
alkavat vasta 1700-luvulta, jolloin kuolleisuus oli jo alenemaan päin. Tutkimuksessa on
paljastunut myös suuria alueellisia ja ajallisia eroja. Alle kahden viikon ikäisinä menehty-
neet kuolivat usein synnynnäiseen heikkouteen, joka riippui äidin terveydentilasta. Siksi
niiden voi olettaa lisääntyneen nälänhätien aikana. Hiukan varttuneempia imeväisiässä ole-
via uhkasivat maha- ja suolistotulehdukset – etenkin silloin kun lapsi ei ollut rintaimetyk-
sessä. Rokkoja ja muita kulkutauteja vastaan auttoi peritty immuniteetti, jos äiti oli ne sai-
rastanut. Persson 1996, 197; Jutikkala 1987, 105–111; Vuorinen 2002, 54–56; Österlund &
Järvenpää 1987, 10–11, 18, 24–25, 39–45, 115–117.
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osaisesta sielusta. Ensinnäkin ihmisellä oli henki-sielu, jolla tarkoitettiin elä-
mää, jonka ajateltiin alkaneen kun lapsi liikkui kohdussa. Henkilönä syntymi-
nen edellytti kuitenkin itse-sielun saamista ja se tapahtui vasta syntymän jäl-
keen. Perinne liitti sen nimensaantiin ja ensimmäisen hampaan puhkeamiseen.
Siihen asti ihminen oli vain ruumista, henkeä ja elinvoimaa ilman yksilöllisyyt-
tä, jäsenyyttä yhteisössä ja statusta.62  Tällä tavalla ”vajaana” hän oli puolustus-
kyvytön ulkopäin tulevalle pahantahtoisuudelle. Siksi häntä oli pidettävä erityi-
sessä suojeluksessa ja valvonnassa. Jos tätä laiminlyötiin, lapsen onni ja osa
elämässä vaarantuivat. Toisin sanoen lapsen terveys, menestys ja muut hyvän elä-
män edellytykset, jotka Jumala oli hänelle tarkoittanut, vaarantuivat. Eikä se kos-
kenut pelkästään sitä hetkeä, vaan vaikutti ihmisen koko tulevaan elämään.63

Taikuuden sallitun käytön yhteys parantamiseen tulee esille seuraavassa ta-
pauksessa, jossa Vaasan kirkkoherra Pauli Bohmin leski Klaara Yrjöntytär Lytt-
raeus kutsui vähäkyröläisen Valpuri Pietarintytär Kokkoisen parantamaan häntä
pitkään vaivanneen silmäsairauden. Varhain torstai-aamuna Valpuri suoritti pa-
rannusnäytelmän. Aluksi hän otti vettä kulhosta ja luki siihen Isä meidän -ru-
kouksen, uskontunnustuksen sekä pitkänperjantain tekstin. Lisäksi hän luki
myös loitsun. Sen jälkeen hän valeli lesken pään, otti leivän läheiseltä pöydältä
ja kuljetti sitä kolme kertaa Klaaran pään ympäri. Tätä tehdessään hän sanoi:
”Isän, Pojan ja Pyhän Hengen nimeen” ja ”Jumala sinut parantaa”.64

Eräänä kansanomaisena parantamiskeinona oli sairauden aiheuttamien erit-
teiden hierominen johonkin kankaaseen, joka sitten heitettiin tiettyjen sanojen
saattelemana tuulen vietäväksi.65  Lesken silmäsairauden kaltaisen vaivan suh-
teen näin ei voitu menetellä, koska mitään eritteitä ei ollut. Siksi sairaan pään
ympärillä kuljetettiin leipää, johon sairaus tai ainakin osa siitä saatiin siirty-
mään. Näin sairaus voitiin siirtää ulos sairaan ruumista. Se saatettiin siirtää nuk-
keen tai johonkin elävään olentoon. Esimerkiksi vuonna 1640 Kurkijoella Kä-
kisalmen läänissä kirkkoherra Jaakkima Terentieff ajoi erästä miestä vaivanneet
pahat henget lampaaseen.66

Tauti voitiin myös karkottaa. Konkreettisimmillaan se tarkoitti sairauden siir-
tämistä oman elinpiirin ulkopuolelle. Esimerkiksi Gotlannissa 1658 eräs nainen
oli yrittänyt siirtää vilutautinsa (frossa) silakkaan. Hän oli suorittanut riittinsä
kotipitäjänsä eli välittömimmän elinympäristönsä rajalla. Karkotuspaikalle
annettiin loitsuissa usein myyttisiä merkityksiä. Sairaus karkotettiin Pohjolaan
tai Lapin maahan – maailman ulkoreunalle, myyttiseen vainajalaan, mikä tie-
dettiin myös sairauksien syntypaikaksi. Näihin äärialueisiin liittyi vanhastaan

○ ○ ○ ○ ○ ○

62 Vilkuna A 1989, 95–111, 197–200; Pentikäinen 1990, 24–25, 136–138, 144–145. Keski-
ajalla vakiintunut käsitys, että kaste puhdisti lapsen perisynnistä, oli omiaan vahvistamaan
kastamattoman lapsen vajavuuteen ja statuksettomuuteen liittyneitä käsityksiä. Hanawalt
1993, 44–45.

63 Elämänkierron merkittävien käännekohtien uskottiin normaalista poikkeavan luonteensa
vuoksi antavan enteitä tulevasta ja vaikuttavan siihen. Vilkuna A 1989, 95–111, 197–200;
Schön 1996 (1986), 38; Troels-Lund 1931, 62; Douglas 2000 (1966), 158.

64 KA VRO v. 2: 11.4.1663.
65 Manninen 1933, 244.
66 Siikala 1994 (1992), 154–155, 187–189, 193; Honko 1960, 73–75; Matikainen 1995b, 168–

170.
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käsitys ihmisten maailman ja tuonpuoleisen, järjestyksen ja kaaoksen, välisistä
rajoista.67

Edellä tarkastellut parantamisriitit rinnastivat toisiinsa ruumiin, yhteisön ja
ihmisten elämän järjestyksen alaisen maailman rajat. Näin ihmisen sairaus
nähtiin osana laajempaa kokonaisuutta. Lisäksi menettely osoittaa, että ruumis
rajoineen nähtiin kaikkien suljettujen järjestelmien perusmalliksi, jota koskevil-
la muutoksilla ja ongelmilla oli vaikutuksensa kosmiseen järjestelmään koko-
naisuudessaan.68  Tässä suhteessa sairauden parantaminen perustui metonyymi-
seen ajatteluun, jossa pienempi osa edustaa aina jotakin suurempaa kokonai-
suutta yhtä suurella voimalla ja sen kaikilla ominaisuuksilla.69

Metonyymisen ajattelun merkitystä havainnollistaa seuraavan, Kerttu Näty-
rin vuonna 1657 Vaasan raastuvanoikeudelle lukeman, loitsun alku:

”Kuhna tulta isketin
Påwehen taiwahan tarhan.
Kenkä sielle tulta iski?
Iski itze ilman Herra
Tuiskauti tulikipene
Läpi maan, läpi mannon,
Läpi neitzyen kemmen pään,
Sitä sitten putkehen puhalsi,
Siihen siansa sai.…”70

Loitsun alku muistuttaa suomalaisen loitsurunouden omaperäsintä lajia – syn-
tyloitsua – jolle ei ole vastinetta keskieurooppalaisessa tai skandinaavisessa
aineistossa. Syntyjen perustana on ajatus, että se, joka tuntee jonkin asian tai ilmiön
salaisen, myyttisen alkuperän, sen perimmäisen olemuksen, pystyy hallitsemaan
sitä. Tässä tulen vihoihin eli tulen aiheuttamiin vammoihin tarkoitetussa loitsus-
sa selitetään alussa tulen myyttinen alkuperä. Kun sen ”vanhemmat” tiedettiin
ja osattiin nimetä, niiden avulla voitiin hallita koko lajia. Tässä suhteessa uuden
ajan alun taikuus oli nimeämisen taikuutta. Samalla loitsun lukija näytti tunte-
vansa kulttuurin keskeisten seikkojen alkuperän. Perimmäisen olemuksen ku-
vailulla hän otti tiedollisesti haltuunsa yhä laajemman kappaleen maailmaa.71

○ ○ ○ ○ ○ ○

67 Anna-Leena Siikalan mukaan ei ole todennäköistä, että kansanrunouden Pohjolaa koskeva
mielikuvasto olisi syntynyt jonkin maantieteellisen alueen antamista vaikutelmista käsin.
Pohjolan myyttisiä paralleeri-nimiä ovat Tuonela, Hiitola, Vuojola, Päivölä jne ja maantie-
teellisiä vastineita taas Lappi, Turja ja Rutja eli Ruija. Siikala 1994 (1992), 144, 149, 154–
156, 158–161, 187–189, 193; Nildin-Wall & Wall 1996, 82; Honko 1960, 73–75; Raudvere
2000, 25–28; Raudvere 2002, 85–86.

68 Eilola 1998, 629; Anttonen & Viljanen 2000, 22–23.
69 Metonymia eli osallisuus tai osittaisuus on eräs maagisen ajattelun pohjana olevista olioiden

välisiä merkittäviä suhteita koskevista käsityksistä. Kaksi muuta ovat metafora eli kaltaisuus
ja kontigviteetti eli viereisyys tai kosketus. Apo 1995, 22. Ks. tark. Knuuttila 1998, 410–411,
415.

70 KA VRO v. 1: 26.8.1657. Kerttu Nätyri esitti loitsuja myös Kyrön käräjillä seuraavana vuon-
na. Nätyrin lukemia loitsuja löytyy painettuna teoksesta Hertzberg 1889, 61–64, 66–69.

71 Syntyloitsuista eli ’synnyistä’ on käytetty myös nimitystä ’virret’. Esimerkiksi Tulen synty ja
Pistoksen synty ovat säilyttäneet ikivanhoja omaperäisiä myyttisiä aihelmia. Se perusideolo-
gia, jonka pohjalta suomalainen syntyloitsu on kehittynyt, on löydettävissä pohjoisen Eu-
raasian šamanistisista kulttuureista. Silti synnyt lienevät alun perin olleet läntisen piirin luo-
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Vaasan pappilassa Valpuri Kokkoinen aloitti vaaditun riitin vastentahtoisesti,
koska se asetti hänet itsensä suureen vaaraan: kun sairautta siirrettiin, siitä tuli
helposti tarttuva ja sen saattoi saada jo pelkästä kosketuksesta siihen esineeseen,
johon se oli siirretty. Myöhemmän karjalaisen perinteen valossa tarttumisuhka
ja siltä suojautuminen viittaavat siihen, että pappilassa suoritettuun parannus-
riittiin osallistuneet pitivät jo alun perin sairautta noituudella aiheutettuna.72

Tämäkin otettiin huomioon Kokkoisen suorittaman riitin jälkeen ja leipä käärit-
tiin huolellisesti liinaan ennen kuin kirkkoherran tytär otti sen käsiinsä ja vei
sen pois.

Kokkoisen suorittamat toimenpiteet havainnollistavat myös ns. rukousloit-
sujen käyttämistä.73  Rukousloitsut olivat pyyntöjä, joiden esittämisen sinänsä
ajateltiin olevan tehokasta riippumatta siitä liittyikö teksti millään tavalla hoi-
dettavaan sairauteen. Sanat itsessään sisälsivät pyhää voimaa, jonka avulla
pelkkä sanojen automaattinen toisto saattoi johtaa jonkinlaiseen vaikutukseen.
Lisätehoa niille antoivat myös toisenlaiset tuonpuoleiseen ja pyhään liittyvät
mielikuvat ja merkityksenannot. Esimerkiksi loitsujen ja saarnatekstien toista-
minen sekä leivän kierrättäminen kolme kertaa kertoivat, että kysymys oli tuon-
puoleiseen kuuluvasta toimituksesta. Tämän voiman turvin rukousloitsujen
käyttäjä pakotti sairauden tai yliluonnollisen olennon toteuttamaan tahtonsa.74

○ ○ ○ ○ ○ ○

mus, mutta runollinen ilmaisu on luettu savolaisten ansioksi. Savolaisena kulttuurinmuotona
se on kulkeutunut muun muassa Vermlantiin. Runot siis kehittyivät sukuyhteisölle ominai-
sen ideologian pohjalta alueella, jossa vainajakultti säilyi verrattain pitkään. Siikala 1994
(1992), 77–81.

72 Ennen parantamisen aloittamista riitin suorittaja toimitti ’varautumisen’. Hän toisin sanoen
suojasi itsensä ja potilaansa tehtävässä uhkaavia vaaroja ja sairauden lähettäneen noidan toi-
mia vastaan. Kysymys oli varaussanojen eli suojaloitsun lukemisesta, johon saattoi liittyä
myös eleitä. Esimerkiksi rantsilalainen Elias Pulloinen kutsui toimitusta ’rautomiseksi’. Täs-
sä on nähtävissä yhteys šamanismiin ja tietäjyyteen kuuluneeseen käytäntöön, jossa raudasta
ja tulesta rakennettu taikapiiri näytteli keskeistä roolia. Puukon ohella varattavia kierrettiin
viikatteen, kirveen tai ”riehtilän” eli paistinpannun kanssa. Myös viikinkisoturien kerrotaan
ennen taistelua varautuneensa teräaseella piirretyn loitsuilla ja riiteillä vahvistetun taikapii-
rin avulla. Taikapiirin lisäksi tuonpuoleiseen siirtyvä šamaani tarvitsi suojakseen riittipuvun,
jota luonnehdittiin metalliseksi varustukseksi. Selkeä viite suojaavaan asuun löytyy Oulusta
vuodelta 1678. Anna Muikku -niminen tyttö oli tullut noidan Blåkullaan viemäksi. Anna
varasti itselleen alttarikankaan ja valmisti siitä itselleen asun. Tarkoitus oli, että kankaaseen
luetun siunauksen voima suojaisi häntä. Hautala 1960, 37; Virrankoski 1968, 181; Siikala
1994 (1992), 155–161, 211–213, 247–250; Virkkunen 1953 (1919), 437–440; Heikkinen
1969, 298–301.

73 Perinteen tutkimuksessa loitsut on yleensä jaettu neljään muotonsa puolesta eroavaan tyyp-
piin: rukous-, kertomus- eli vertaus-, synty- ja manausloitsuihin. Ks. tark. Hautala 1960, 22–
36; Siikala 1994 (1992), 76–83.

74 Siikala 1994 (1992), 159; Hautala 1960, 15–18, 22–25. Valpuri Kokkoisen lukemat
pistoksen sanat, joiden hän väitti perustuvan pitkänperjantain saarnaan, ovat Einar W. Juve-
liuksen mukaan Agricolan rukouskirjasta. Juvelius 1932, 91. Tässäkin tapauksessa kristil-
listen ainesten siirtyminen maagiseen käyttöön oli seurausta katolisen kirkon ja maagisten
toimien välisen rajankäynnin luonteesta. Keskiajan se perustui torjumisen ohella luovaan su-
lauttamiseen ja akkulturaatioon. Torjunnan systemaattinen käyttö olisi tehnyt magian ja us-
konnon välisen rajan selväksi, mutta samalla se olisi rajannut ulos myös kristillisiä strate-
gioita, joista keskeisimpiä oli parantaminen. Niinpä munkit omaksuivat esikristillisiä loitsu-
kaavoja ja korvasivat esikristilliset ainekset kristillisellä. Näin loitsusta tuli parantava kristil-
linen rukous. Kristillisen ja maagisen välinen raja sekoittui entisestään, kun kaavat siirtyivät
luostarimiljöön ja munkkien kontrollin ulkopuolelle kansanparantajien käyttöön. Kirkon
näkökulmasta se merkitsi Kristuksen, Pyhän kolminaisuuden ja muiden kristillisten pyhien
henkilöiden väärinkäyttöä. Scribner 1993, 481–482; Flint 1994 (1991), 393–407; Granberg
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Vaasan pappilan tapaus kuuluu samaan ryhmään edellä käsitellyn irtolaisnai-
sen tapauksen kanssa. Kummassakin taikuus koski sairautta, jonka hallitsemi-
seksi ja josta selviämiseksi riitti suoritettiin. Sekä elinkeinojen yhteydessä että
elämän kriittisissä tilanteissa ihmisen ja hänen yhteisönsä pääintressi kohdistui
menestyksen ja ’onnen’ varmistamiseen.75  Onnen voi sanoa ilmentyvän kol-
mella toisiinsa kietoutuvalla tasolla. Ensinnäkin se saatettiin nähdä johonkin
elinkeinoon tai toimintaan liittyneenä menestyksenä (karjaonni, rakkausonni).
Se liittyi myös ihmiseen itseensä, jolloin se merkitsi hänen osaansa elämässä
niin materiaalisessa kuin henkisessä mielessä. Lopuksi onni oli kollektiivista,
oman ihmisyhteisön (miellettiinpä se sitten perheeksi, suvuksi, kyläksi tai kau-
pungiksi) menestystä ja eheyttä. Näin yhden ihmisen asemassa ja/tai onnen
määrässä tapahtuneet muutokset vaikuttivat kaikkiin samaan kokonaisuuteen
kuuluviin. Tässä suhteessa onni kuvasti ihmiskeskeistä maailmankuvaa. Koko
kosmos oli sidoksissa ja reagoi siihen, mitä ihminen teki tai jätti tekemättä. Ih-
minen oli osa luontoa eikä täysin erottanut itseään itsenäiseksi toimijaksi.76  Sa-
manlainen kollektiivinen ajatusmalli kertautui aikakauden synti- ja kunniakä-
sityksissä.77

Hyvä onni merkitsi sitä, että kaikki meni hyvin. Ihmiset uskoivat, että onnea
voitiin parantaa taikuuden avulla, mutta niin sai menetellä vain jos joku oli
varastanut tai pilannut sen. Tästä näkökulmasta katsottuna onnen määrä oli va-
kio ja normien vastainen onnen lisääminen merkitsi jonkun toisen osan vähen-
tymistä. Rajallisten resurssien maailmassa onnen käsitettä käytettiin takaamaan
hyvät mahdollisuudet niin monelle kuin mahdollista. Se oli myös tärkeä noi-
tuussyytteiden edellytys.78

Ihmiset eivät puhuneet mielellään hyvästä onnestaan. Uuden ajan alun osalta
kysymys on tietysti osittain lähteiden aiheuttamasta harhasta: harva tuli oikeu-
teen kertomaan, kuinka hyvin hänellä meni. Se näkyy kuitenkin myös 1800- ja
1900-luvulla taltioidussa perinneaineistoissa, joka on merkitty ylös aivan toi-
senlaisessa tilanteessa. Puhe koskee yksinomaan huonoa onnea. Ilmiötä on seli-
tetty onnen vahingoittuvuudella – paha ihminen saattoi helposti pilata sen.

○ ○ ○ ○ ○ ○

1971, 220; DuBois 1999, 117–120. Tämän seurauksena esimerkiksi Kerttu Nätyrin tulen
vihat -loitsussa on syntyloitsua muistuttava alku, joka sitten muuttuu Jeesukseen vetoavaksi
rukousloitsuksi.

75 Skandinaavisessa perinteessä ’onni’ liittyy läheisesti käsitteisiin ’manhelgd’ ja ’manheill’.
Edellisellä käsitteellä turvattiin vapaan miehen henkilökohtainen vapaus, kunnia (ära) ja
omaisuus, hänen henkilökohtainen rauhansa, turvallisuutensa, kunniansa loukkaamatto-
muus ja pyhyys. Norjalainen ’manheill’ liittyi läheisesti manhelgdiin ja sillä oli vastine suo-
malais-karjalaisen kansanperinteen käsitteessä onni. Manheillin sisältö oli samaan tapaan
epämääräinen kuin onnen. Se saattoi tarkoittaa ihmisen kykyä voittaa toisten ihmisten ystä-
vyys, sanansa ja lupauksensa täyttävästä ihmisestä tulevaa voimaa, sosiaalista arvostusta/
mainetta. KLNM 11 (1966), 316–321 (Manhelgd); Matikainen 2002, 49, 89–91. Ks. myös
Douglas 2000 (1966), 179–180.

76 Douglas 2000 (1966), 140–143; Vilkuna A 1989, 190–193; Vilkuna KHJ 1997, 26–28;
Stark-Arola 1998b, 116–117.

77 Synnistä ks. luku ’Kotitalouden suojaaminen valtakunnan ja paikallisyhteisön etuna’. Kun-
niasta ks. luku ’Kunnia, huhut ja noituus’.

78 Nildin-Wall & Wall 1996, 19, 31–47; Talve 1990 (1978), 264–265; Siikala 1996, 12; Sand-
ers 1995, 11–12, 22–24; DuBois 1999, 48–49, 94, 117; Timonen 1996, esim 15. Erityisesti
ihmisen osasta ks. tark. Vilkuna A 1989, 190–193; Kuusi 1985, 36.
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”Kell’ onni on, se onnen kätkeköön” -logiikka tuntuu vaientaneen arkielämän
positiivisia puolia koskevat tunteet melkein kokonaan.79

Rajankäynti kielletyn suuntaan

Noituuden ja taikuuden välinen rajanveto oli liukuva ja epäselvä. Niinpä kaikis-
sa edellä käsitellyissä taikuustapauksissakin oli sijaa noituusepäilyille. Selvim-
min ne tulivat esille Vaasan pappilan tapauksessa vuonna 1663. Lähtökohtana
oli kirkkoherran lesken silmäkipujen siirtäminen leipään, jonka myöhemmät
vaiheet vaikuttivat merkittävästi tulkinnan muodostumiseen. Torstaiaamuna
leski kysyi luottopiialtaan Maria Pentintyttäreltä, oliko ulkorakennuksessa ruo-
kaa, mihin tämä vastasi kieltävästi. Silloin leski pyysi häntä antamaan takan yllä
roikkuneen leivän. Tuokiota myöhemmin Maria meni uudelleen lesken luo ja
silloin tämä käski hänen antaa leivän talossa piikana palvelevalle Riitta Matin-
tyttärelle. Riitta todisti, että Maria oli leipää ojentaessaan kieltänyt häntä anta-
masta leipää muille. Riitta ei kuitenkaan ollut piitannut kiellosta, vaan tarjonnut
leipää samassa talossa palvelevalle rengille. Vähän myöhemmin molemmat
sairastuivat.80

Varkaan tai noidan henkilöllisyyden paljastamisessa sinänsä ei ollut yhteisön
silmissä mitään pahaa – sehän palveli oikeudenmukaisuutta ja oli osa tietäjän
työtä.81  Mutta sen sijaan keinot ratkaisivat. Kostaminen edellytti, että ihmisillä
oli varma tieto siitä, kuka syyllinen oli, sillä jos sairaus lähetettiin viattomalle,
tämä sairastui aivan samalla tavalla kuin syyllinen. Sellaisissa tapauksissa noi-
tuuden ja taikuuden välillä ei ollut mitään eroa. Tämä havainnollistaa kuinka
liukuvia ja näkökulmaan sidottuja noituuteen ja taikuuteen liittyneet roolit oli-
vat. Vastataikuudessa ne vain kääntyivät toisin päin: uhrista tuli vahingoittaja ja
vahingoittajasta uhri. Myös noituuteen ja taikuuteen liittyneet käsitykset ”hyö-
dystä” ja ”vahingosta” olivat riippuvaisia osapuolten näkökulmasta.82

Uskomuksen tämä puoli tulee selvästi esiin Vaasan pappilan tapauksessa,
missä tapahtumiin osallistumaton renki sairastui syötyään leipää, johon sairaus
oli siirretty. Antti Lieroisen ja Eerikki Puujumalan tapauksissa se sanotaan vielä
selvemmin julki. Kun Lieroista pyydettiin selvittämään varkaan henkilöllisyys
ja rankaisemaan tätä, hän vastasi: ”Sinun sielusi päälle minä tämän teen enkä
omani.” Toisessa tapauksessa Esko Matinpoika Kollilta oli varastettu säkillinen
jauhoja myllystä. Niinpä Kolli toi eräänä yönä tietäjänä tunnetun Eerikki Puu-
jumalan tapahtumapaikalle ja myllärin täytyi tulla näyttämään, missä oli vii-
meisen kerran säkin nähnyt. Paikan löydyttyä Puujumala kysyi Kollilta lähettäi-
sikö hän säkin varastaneelle rengille tyrän vai jotain muun vaivan. Kolli ei vas-
tannut mitään, mutta mylläri oli huolissaan siitä, että miehet saattaisivat kostaa

○ ○ ○ ○ ○ ○

79 Siikala 1998, 186; DuBois 1999, 48; Timonen 1996, passim.
80 KA VRO v. 2: 11.4., 13.4.1663
81 Useissa tapauksissa syytettyjen toistuvana toimintamuotona on ollut varkaan henkilöllisyy-

den selvittäminen. Se mainittiin suorastaan Antti Lieroisen erikoisalana. Heikkinen 1969,
103.

82 Survo 2001, esim. 143–146.
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viattomalle. Mainittu renki kertoi oikeudessa poteneensa tyrää jo vuoden päivät ja
vakuutteli viattomuuttaan. Myöhemmässä perinteessä ’kirojen’ tiedettiin kulke-
van tuulen mukana, mistä syystä ne saattoivat kohdata myös viatonta ihmistä.83

Varkaan seulonta tai noitujan henkilöllisyyden selvittäminen vesikulhoon
katsomalla nauttivat paljon suurempaa hyväksyntää. Eräät tietäjät ja parantajat
– kuten vuonna 1657 Vaasan raastuvanoikeudessa kuultu Heikki Jaakonpoika
Pohjalainen – kieltäytyivät tekemästä mitään muuta.84  Näin oli siksi, että esi-
merkiksi varkaaksi tai noidaksi leimaaminen edellytti yhteisöllistä yksimieli-
syyttä ja tuomitseminen taas kuului oikeudelle, kuten laissa todettiin. Sen sijaan
sairauden palauttaminen noitujalle tai sairauden lähettäminen varkaalle merkit-
si oikeuden ottamista omiin käsiin. Kun maagista voimaa käytettiin kostami-
seen, sen funktio kääntyi vastakkaiseksi. Lujittamisen sijasta se hajotti yhteisöä
ja lisäsi epävarmuutta turvallisuuden ja hallinnan tunteen sijasta.

Vielä olennaisempaa oli se, että kirkkoherran leski lähetti yöllä luottopii-
kansa hakemaan Kokkoista tämän kotoa. Tarkoitus oli hoitaa asia niin, että vain
harvat tiesivät siitä.85  Tämä liittää tapauksen vanhaan lainsäädäntöön ja vallin-
neeseen oikeuskäytäntöön olennaisesti liittyneeseen julkisuuden ongelmaan.
Kun ihminen suoritti tekonsa salassa, se oli jo sinänsä epäilyttävää. Silloin hä-
nen intentionsa jäivät epäselviksi toisille ihmisille. Näennäisesti hyväntahtoi-
nen toivotuskin saattoi olla vahingoittava jos sen sanoja tahtoi kohteelle pahaa.
Jo pelkkä kateen eli pahantahtoisen ihmisen ajatus tai ääneensanomaton pahan
toivotus saattoi aiheuttaa sairastumisen tai kuoleman.86  Ehkä leski tahtoi vain
eroon silmäsairaudestaan, mutta toisaalta hän saattoi hyvinkin hakea kostoa.
Kun teko ei ollut julkinen eivätkä sen motiivit olleet äänensanottuja, päättele-
minen jäi uhrin tehtäväksi.87  Tässä korostuu ero esimerkiksi varkaan henkilölli-
syyden selvittämiseen seulomalla tai noidan nimeämiseen vedestä katsomalla.
Molemmat riitit suoritettiin verrattain julkisesti ja kummassakin tapauksessa
saatettiin olla varmoja riitin suorittajan tarkoitusperistä.

Kirkko ja kruunu suhtautuivat taikuuteen hyvin kielteisesti. Vaasan pappilan
tapaus viittaa kuitenkin siihen, että riittiin osallistuneet ihmiset eivät piileskel-
leet pelkästään esivaltaa, vaan yhteisön omaa kontrollia. Johtopäätös saa vah-
vistusta muista tapauksista. Esimerkiksi Vaasassa helluntain 1691 vaiheilla
Kaarina Jaakontytär oli illalla yhdentoista ja kahdentoista välillä palaamassa
kotiinsa. Päivän aikana hän oli ollut avustamassa useissa eri taloissa – muun
muassa Matti Uhrväderin luona, missä emäntä Liisa Markuksentytär ja tämän
sukulaisnainen Susanna Henrikintytär olivat vaikuttaneet hyvin sairailta. Liisa
oli puhunut papin hakemisesta. Siksi Kaarina oli yllättynyt nähdessään molem-
mat naiset tulossa kaupungin portin suunnalta. Liisa oli kantanut olkilyhdettä ja

○ ○ ○ ○ ○ ○

83 Juvelius 1932, 82; Oja A 1963, 242–243, 245–246; Heikkinen 1969, 102–103; Manninen
1933, 235–236.

84 KA VRO v. 1: 22.8.1657.
85 KA VRO v. 2: 13.4.1663. Eilola 1996, 130. Samoin Kolli meni Puujumalan kanssa myllylle

yöllä. Oja A 1963, 243–244.
86 Manninen 1933, 235–236; Hautala 1960, 20—21; Rublack 1996, 93–94; Roper 1997

(1994), 213–214.
87 Ks. esim. Miller 1986, 101–102.
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Susanna heinäsäkkiä. ”Nyt sitten tiedän vainajien tulevan olkilyhteen kanssa,”
Kaarina sanoi Liisalle, joka vastasi töykeästi, ja naisten välille tuli sanaharkkaa.88

Noituus oli ”pimeyden rikos”, jota harjoitettiin joko yöllä tai muulla tavalla
lähimmäisten ja yhteisön valvonnan ulkopuolella.89  Liisan ja Susannan nopea
parantuminen oli jo sinänsä kummallista. Lisäksi naisten liikkuminen näin
myöhäisenä ajankohtana ja haluttomuus antaa selityksiä olivat omiaan lisää-
mään epäilyksiä. Tämänkaltainen marginaalisuus teki noituudesta yhteisön si-
säisen järjestyksen ja eheyden kannalta ongelmallisen.90

Salassa tapahtuvana tekona noituus rinnastui esimerkiksi varkauteen, joka
niin ikään tapahtui valvonnan katvealueella.91  Esimerkiksi vuonna 1690 kaksi
naista kertoi kuulleensa, kuinka Isonkyrön pitäjänräätäli Matti Laurinpoika oli
langettanut kirouksensa ilmajokisen kievarinpitäjä Matti Wittingin karjan ylle
vieraillessaan tämän naapurissa. Kaikki oli tapahtunut myöhään illalla kun ta-
lon väki oli vetäytynyt nukkumaan. Tästä syystä naiset eivät olleet nähneet, ku-
ka räätälin mukana oli. Miehillä oli Wittingiltä varastettua heinää, johon kirouk-
set luettiin.92  Noituuteen tarvittavan kohteeseen liittyvän esineistön hankkimi-
nen saattoikin edellyttää varkautta. Joka tapauksessa varkaus ja noituus muis-
tuttivat toisiaan myös siinä mielessä, että kummankaan harjoittajalle ei ollut
mitään selviä ulkoisia tuntomerkkejä, joiden perusteella heidät olisi voinut tun-
nistaa. Siksi periaatteessa kuka tahansa saattoi olla noita tai varas. Ruotsalaises-
sa kansanperinteessä troll onkin kuvattu varasteluun taipuvaisena – maagisilla
keinoillaan se saattoi varastaa ruokaa ja väkijuomia.93

○ ○ ○ ○ ○ ○

88 KA VRO v. 6: 12.3.1692.
89 Jo viikinkiajalla esimerkiksi seiðr-riitin käytön hyväksyttävyyttä määritteli teon julkisuus:

”asiakkaan” ja riittispesialistin lisäksi läsnä piti olla myös muita yhteisön jäseniä. DuBois
1999, 123, 125–126.

90 Giovanni Levi on korostanut, että vakiintuneissa ja vasta muodostumassa olevissa normatii-
visissa järjestelmissä on valvonnan ulkopuolisia alueita, joilla yksilöt ja ryhmät sovelsivat
itselleen sopivia strategioita ja painoivat näin poliittiseen todellisuuteen oman leimansa. Le-
vi 1992 (1985), 21. Tässä suhteessa marginaalit ovat kiinnostavampia ja antoisampia kuin
keskukset.

91 Piispa Sorolaisen luokituksessa varkaus sai verrattain laajan merkityksen. Sitä ei ollut pel-
kästään ”julkivarkaus” eli toisen omaisuuden luvaton anastaminen, vaan myös petollisuus
esimerkiksi kaupanteossa tai korttipelissä, korkean koron asettaminen, palkollisten laiskuus,
palkollisen palkan pidätys tai huonon palkan maksaminen. Voimakas varasta ja varkautta
kohtaan tunnettu aversio ilmeni rangaistuksissa, sillä hirttäminen oli polttamisen ohella
kuolemantavoista häpeällisin. Aikalaiset reagoivat vahvasti myös varkaaksi haukkumiseen
ja joskus pelkkä kadonneen esineen kyseleminen saattoi johtaa vahvaan reaktioon. Väkival-
tarikoksissa samankaltainen häpeällisen stigma liittyi ainoastaan murhaan ja raiskaukseen,
jotka molemmat olivat salassa tehtyjä ja puolustuskyvyttömään kohdistuneita väkivallante-
koja. Holmström 1937, 393–394; Forsström 2000, 105–106; Renvall 1949, esim. 142–143,
162–164; Karonen 1996b, 88, 92–95; Matikainen 2002, 112–114; Jokiaho 2000, 147–150;
Miller 1986.

92 KA VRO v. 6: 7.1.1690 (2). Räätäli Matti Laurinpoika sanoi tuntemattomalle miehelle:
”Men Jagh skall Trolla hans kohr så att dhee skulle wärde Tänderna op mooth Himmelen.”
Tämän Matti oli sanonut suomeksi, mutta tuomiokirjassa on vain ruotsinkielinen käännös.
Luultavasti Matti tarkoitti sillä lehmien hengiltä noitumista. Tämä oli liikaa hänet
palkanneelle miehelle, jonka vastaus ”älä sittäkan” on kirjattu alkuperäisellä kielellä. Ti-
lanne tuo mieleen Eerikki Puujumalan Esko Kollille osoittaman kysymyksen: ”Mitä teen,
tyränkö vai muuta?” Kolli ei ollut vastannut ja niinpä Puujumala oli tehnyt tyrän. Oja A
1963, 243.

93 Nenonen 1992, 220–222; Miller 1986, 108–110; Burke 1994 (1978), 165–169; Schön 1998,
202 (Troll). Ks. tark. luku ’Noita (troll) ja matkat tuonpuoleiseen’.
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Maagisen teon liittyminen yöhön ja pimeyteen, sen suorittaminen yksin tai
muulla tavalla salassa sekä mahdollinen yhteys epäoikeudenmukaisuuteen oli-
vat 1600-luvulla jo pitkään tunnettuja noituuden tuntomerkkejä.94  Irtolaisnai-
nen Kerttu Juhontyttären vauvan alle jättämän käärön tapauksessa teon uhkaa-
vuus liittyi ensinnä lapsen sen hetkiseen vaaranalaisuuteen ja toisaalta Kertun
tarkoitusperiin kohdistuneeseen epäilykseen. Ehkä hänen tarkoituksenaan ei
ollutkaan auttaa. Epäilys pohjautui Kertun vähän ennen lähtöään sanomaan
synkkään ennustukseen: lapsi ei tulisi elämään kauan.95

Kerttu Juhontyttären tapaus viittaa jo kolmanteen noituuden ja taikuuden vä-
liseen rajanvetoon liittyneeseen ongelmakohtaan. Suhtautuminen taikuuden
harjoittajaan saattoi olla hyvinkin ambivalentti. Esimerkiksi vaasalaisen Liisa
Markuksentyttäreen kohdistuneet epäilykset perustuivat paitsi hänen yölliseen
retkeensä olkilyhteen kanssa, myös hänen lehmänsä kaulasta löytyneeseen pie-
neen pussiin. Se saattoi olla siellä lehmää vaivanneen maran vuoksi, kuten Liisa
itse väitti. Toisaalta sillä saattoi olla onnea lisäävä vaikutus, jolloin se saattoi
vähentää toisten onnea. Olikin olemassa mahdollisuus, että Liisa käyttäisi tai-
kuutta pahaan.96  Vaasan pappilan tapauksessa Valpuri Kokkoisen loitsimasta
leivästä sairastuneen renki Reko Simonpojan vaimo Marketta Paulintytär lähti
Vähäänkyröön hakemaan parannusta Kokkoiselta. Tätä ratkaisuaan hän perus-
teli sanomalla: ”Ihmiset puhuivat hänestä ja sanoivat; jos hän teki jonkun sai-
raaksi, niin hän voi tämän myös parantaa”.97  Kaksijakoisuus tulee esiin myös
Marketta Parkoisen tunnustuksessa. Hän kertoi omistavansa kaksi pientä suola-
pussia, joista toista käytettiin hyvän tekemiseen ja toista vahingoittamiseen.98

Tässä näkyy aikalaisten erityisesti parantajiin ja tietäjiin, mutta myös muihin
riitin suorittajiin tai kiroajiin liittynyt käsitys hyvän ja pahan esiintymisestä sa-
moissa henkilöissä. Esimerkiksi Raumalla vuonna 1636 noituudesta syytetty
Krapa Elli vakuutteli tekevänsä taidoillaan enemmän hyvää kuin pahaa. Kaksi
vuotta aiemmin syytettynä olleen Matti Simunanpojasta oikeus totesi, että hä-
nen kykynsä parantaa tyriä synnytti väistämättä epäilyksen niiden aiheuttami-
sesta. Kaikissa Raumalta tunnetuissa noituustapauksissa näyttää olleen teema-
na, että parantaja teki ensin ihmisen sairaaksi ja paransi hänet sitten.99

Kansanomaisessa ajattelussa oli syvälle juurtunut kahtiajako: hyödyllinen/
positiivinen yhtäällä ja vahingollinen/negatiivinen toisaalla. Ne eivät olleet toi-
sensa poissulkevia pooleja, vaan pikemminkin kuin kolikon kaksi puolta. Ne
olivat muodostuneet suhteessa toisiinsa, lainanneet elementtejä toisiltaan ja
heijastelivat toisissaan tapahtuneita muutoksia.100  Toisin sanoen, jos tietäjä tai

○ ○ ○ ○ ○ ○

94 Flint 1994 (1991), 14–15. Viittaukset noitien tai nekromantikkojen yöllisiin kokoontumisiin
kuuluivat myös oppineiston tuntemiin käsityksiin. Esimerkiksi 1650- ja 1660-lukujen tait-
teen Turussa liikkui huhuja, joiden mukaan professori Martti Stodius piti oppilailleen öisiä
kokoontumisia, joissa hän opetti maagisia taitoja. Heikkinen 1969, 134–135.

95 KA URO o. 5: 16.1.1699 (20–21).
96 KA VRO v. 6: 12.3.1692.
97 KA VRO v. 2: 11.4.1663. Sitaatti on tuomiokirjassa muodossa ”Folcket talte om henne och

Sadhe hafwer hon giordt Ondt så må hon och göra bettre.”
98 KA VRO v. 1: 8.6.1657.
99 Högman 1907, 183, 184–185.
100 Klaniczay 1993 (1987), 240–243; Clark 2002, 112–113.



N O I T U U S  J A  T A I K U U S  I H M I S E N  A J A T T E L U N  J A  T O I M I N N A N  O S A N A      73

parantaja kykeni parantamaan sairauden, hänellä oli myös kyky aiheuttaa se.
Tämän uskomuksen olemassaolo näkyy selvästi välskäri Samuel Gollen ja sep-
pä Niilo Hannunpojan välisessä kiistassa. Molemmat olivat hoitaneet samaa po-
tilasta, joka piti parantumistansa sepän ansiona. Golle jäi ilman palkkiotaan ja
purki siksi turhautumistaan kapakassa. Niilo kuuli tuttaviltaan, että Golle oli
tässä yhteydessä sanonut häntä noidaksi. Välskäri kiisti sanoneensa niin ja ko-
rosti puhuneensa vain hyvästä taikuudesta.101

Hyvän ja pahan kietoutuminen toisiinsa liittyi myös riitin suorittamisaikaan.
Pyhät ajat olivat otollisia myös noitien toiminnalle, mikä kertonee siitä, kuinka
kaksijakoiseksi pyhä ymmärrettiin. Yhtäältä se miellettiin arvostettavaksi, puh-
taaksi ja tavoiteltavaksi, toisaalta taas saastuttavaksi, vaaralliseksi ja vältettä-
väksi.102

’Pyhällä’ erotettiin jo varhaisessa vaiheessa eri aikaperiodit ja sen käyttö liit-
tyi todennäköisesti kuun ja auringonkierron vaaralliseksi luokiteltujen raja-
kohtien merkitsemiseen samoin kuin ilmaisemaan niitä voimia, joiden tuolloin
ajateltiin olevan liikkeellä. Tällä tarkoitettiin nimenomaan kuolleiden liikehdin-
tää.103  Kun Kaarina Jaakontytär näki Liisa Uhrväderin kantamassa olkia myö-
hään helluntaita edeltäneen perjantain iltana, hän saattoi viitata ajankohtaan to-
teamalla: ”Nyt tiedän vainajien kulkevan lyhteiden kanssa”. Huomautuksella
viitattiin ajankohdan lisäksi myös naisten aikaisempaan kohtaamiseen samana
päivänä. Liisa oli silloin valitellut sairauttaan ja arvellut kuoleman olevan kohta
käsillä.104

Seulominen suoritettiin pyhäpäivänä eli sunnuntaina. Viikko muodosti ritu-
aalisen syklin, jonka sunnuntai eli pyhä(päivä) päätti. Samalla sunnuntai pyhä-
nä muodosti monia käyttäytymisen rajoitteita sisältävän ajankohdan, tabu-
päivän.105  Näin oli, koska menneisyyden ihmisten aikakäsitys ei ollut etupäässä
lineaarinen. Aika kyllä kulki eteenpäin, mutta eritasoisina ja -pituisina samaan
kohtaan palautuvina sykleinä.106  Sunnuntai, pyhä- eli tabupäivä, muodosti raja-
kohdan, jossa edellinen viikko päätettiin ja seuraava aloitettiin tietyillä riiteillä.

○ ○ ○ ○ ○ ○

101 KA VRO v. 2: 29.2., 1.3.1664. Åkerblom 1941, 632.
102 Jargon 1994, 125 (Sacred); Anttonen 1996, 14–15, 44–45; SAOB, Helig [H688].
103 Anttonen 1999, 28–30; Östling 2002, 63.
104 KA VRO v. 6: 12.3.1692.
105 Kustaa Vilkunan mukaan viikonpäivien skandinaaviset nimet levisivät vain läntiseen Suo-

meen ja jo Itä-Suomesta voitiin löytää viikonpäiviä vastaavat nimitykset ensimmäinen arki,
toinen arki jne. Poikkeuksen muodostavat pohjoismainen, suomen lisäksi vatjasta ja virosta
tavattava, kuudennen päivän nimitys lauantai sekä kaikissa itämerensuomalaisissa kielissä ja
lapissa tavattava viikon päättävän päivän nimi pyhä. Jälkimmäistä on pidetty jumalanpalve-
lukselle omistetun päivän nimenä ja verrattain myöhäisenä tulokkaana. Näin ei kuitenkaan
ole laita, sillä se tunnettiin myös sellaisilla alueilla, missä kristinuskon vaikutus oli vähäi-
nen. Yleensä viikon päättävän päivän nimitykset pitävät sisällään merkitykset ”olla pyhä”,
”olla tabu” ja ”olla syntinen”. Lauantain etymologia puolestaan johtaa sanaan pesupäivä,
mikä onkin luonnollista. Tabu-luontoisen päivän aatto muodostui rituaaliseksi puhdistautu-
mispäiväksi ja sauna-alueilla saunapäiväksi. Eräiden suomensukuisten kansojen keskuudes-
sa lauantaita pidettiin viikon viimeisenä päivänä ja maanantaita ensimmäisenä. Niiden väliin
jäävä tabupäivä oli nimeltään ’viikon väli’. Vilkuna K 1989, 131–133.

106 Syklisen ajankierron rinnalla tunnettiin myös lineaarinen aikakäsitys, joka ilmeni kristillise-
nä historiakäsityksenä. Aikasuoran alkupäässä oli luomistyö, loppupäässä viimeinen tuomio
ja Kristuksen toinen tuleminen. Östling 2002, 65–66.
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Siksi aika lauantain ehtookelloista sunnuntai-iltaan muodosti pyhän ja arjesta
poikkeavalla tavalla hyvälle tai pahalle maagiselle vaikuttamiselle alttiin ajan-
jakson.107  Noita- ja taikatekojen ajankohtana suosittu torstai näyttää muodos-
taneen poikkeuksen, koska se oli tavallinen arkipäivä. Ero on kuitenkin vain nä-
ennäinen. Esimerkiksi Burchard Wormsilainen kirjoitti pakanoiden kunnioitta-
van Jupiteria torstaisin. Ruotsin- ja suomenkielessä viikonpäivän nimi liittääkin
torstain muinaiseen Tor-jumalaan. Onkin esitetty, että kansanperinteessä olisi
säilynyt muistumia torstaista hänelle pyhitettynä päivänä. Tähän viittaa myös
se, että ruotsalaisen kansanuskon mukaan torstai-iltaisin piti olla hiljaa niin kuin
pyhäpäivinä.108

Tabupäivän ja sen aaton erikoislaatuisuus ei rajoittunut pelkästään viikon vii-
meisiin päiviin, vaan se koski muitakin vuotuiskierron pyhiä päiviä.109  Näin
pyhistä ajoista muodostui sellaisia ajankohtia, jolloin jo ennalta oletettiin, että
noidat olivat liikkeellä ja jotain pahaa saattaisi tapahtua. Lisäksi noitien uskot-
tiin olevan liikkeellä öisin, jolloin pimeillä kaduilla tai pihoilla nähnyt kunnolla
kovinkaan kauas. Nämä ennakko-odotukset vaikuttivat siihen, että helpommin
saatettiin myös nähdä jotain noituudeksi tulkittavaa. Esimerkiksi Ilmajoella
vuonna 1657 eräs mies oli kysynyt väsyneeltä näyttäneeltä naapuriltaan, oliko
tämä ollut yöllä noitia vahtimassa. Pietarsaarelainen Matti Laukus, jolla oli
muutenkin runsaasti kokemuksia noidista, kertoi näiden ratsastaneen hänet ku-
moon eräänä pääsiäisenä. Toisella kerralla hän oli nähnyt luutien lentävän tai-
vaalla. Vuonna 1675 Pietarsaarella muuan piika ja joukko lapsia olivat menneet
aitan katolle kuulostelemaan noitia.110

1900-luvulla taltioidussa noitaperinteessä pääsiäisellä onkin hallitseva ase-
ma, mutta noitien, ’trullien’ tai ’rullien’, oletettiin olevan liikkeellä esimerkiksi
uudenvuoden, laskiaisen, Valpurin, juhannuksen ja Lucian päivän aikoihin.111

Yhteys pyhiin aikoihin tulee esiin myös osassa noituusjuttuja. Gävlessä useat
lapset mainitsevat noitien aloittaneen Blåkullaan viemiset pääsiäisen, mikkelin-
päivän tai joulun vaiheilla.112  Liisa Markuksentyttäreen kohdistuneet epäilyt
kasvoivat kun hänet tavattiin olkien kanssa helluntaita edeltäneenä perjantaiyö-
nä. Marketta Parkoinen puolestaan kertoi käyneensä Kuivilankalliolla noitien
kokoontumisessa pääsiäisenä, juhannuksena ja pitkänäperjantaina.113

Kaikilla näillä ajanjaksoilla oli vanhastaan tietty merkitys joko kristillisessä
vuodenkierrossa tai karjanhoidon ja maanviljelyksen työaikataulussa. Tällais-

○ ○ ○ ○ ○ ○

107 Tabuun liittyvistä kielloista vapaana ’arki’ ei tuonut pelkästään työn raskautta, vaan myös
käytöksen vapauden. Vilkuna K 1989, 131–133; Muir 1997, 72–74; Lempiäinen 1979
(1976), 23; Ågren 1998, 217–220.

108 Jolly 2002, 17–18; Schön 1996 (1986), 181; Östling 2002, 61–62.
109 Vilkuna K 1989, 132–133; Scribner 1987, 31. Toisaalta toimituksen ajankohdan valintaan

vaikutti myös se, että maaseudulla asunut Malin tuli tuolloin jumalanpalvelukseen kaupun-
gin kirkkoon.

110 Heikkinen 1969, 270–271; Lönnqvist 1994, 98. Kummatkin tavat tunnettiin vielä 1900-
luvulla. Ks. esim. Sarmela 1994, 94; Eilola 1998, 627.

111 Schön 1996 (1989), 41–47, 77, 126–127, 132, 156; Vilkuna K 1997 (1950), 20, 60, 84–93;
Eilola 1998, 627; Troels-Lund 1932, 206.

112 RA SS 1: WNC 9.2., 10.2., 16.2.1675 (408, 409, 468, 469, 521, 522, 532). Wall 1989, 21.
113 KA VRO v. 1: 8.6.1657; v. 6: 12.3.1692.
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ten ajanjaksojen aikana aika menetti merkityksensä ja pysähtyi. Tästä poik-
keuksellisuudesta seurasi ajanjaksojen tietynlainen avoimuus, joka ilmeni kah-
della tavalla. Ensinnäkin se tarjosi mahdollisuuden nähdä enteitä tulevaisuudes-
ta ja vaikuttaa sen muotoutumiseen. Toiseksi ajasta irrottautuminen merkitsi
poikkeuksellista noituudelle ja muulle vahingoittamiselle.114  Esimerkiksi Mik-
kelinpäivä (29.9.) oli syysjuhlan aikaa, jonka vaiheilla kotieläimet otettiin lai-
tumilta sisätiloihin. Sen aikaan luettiin runsaasti karjataikoja, joiden avulla py-
rittiin suojaamaan eläimet talvikauden ajaksi. Lähinnä Itä-Suomesta, mutta
myös Pohjanmaan ruotsinkielisten keskuudesta tunnetaan tieto mikkelinpäs-
sistä (Mikkelmässbässen) ja runsaista juhlaruuista. Päivään arvellaan liittyneen
esikristillisen kiitosjuhlan merkitys.115

Pääsiäisen tapahtumat taas koettiin keskiajalla hyvin konkreettisina: Jeesus
kärsi, kuoli ja nousi kuolleista joka vuosi. Kuoleman ja ylösnousemuksen välis-
tä jaksoa pidettiin pimeänä aikana, jona pahuuden voimat olivat erityisen voi-
makkaita ja aktiivisia. Tämä käsitys säilyi pitkään myös luterilaisessa kansan-
kulttuurissa. Helluntai puolestaan oli kansanperinteessä aika, jolloin saattoi lu-
kea enteitä tulevan kesän säistä. Se merkitsi perinteisesti uuden oraan aikaa, jol-
loin lehmät päästettiin ensimmäisen kerran talven jälkeen ulos ja saatiin run-
saasti kananmunia sekä maitoa. Nämä piirteet ovat tehneet ajankohdasta otolli-
sen myös noituuden harjoittamiselle.116

Aikalaisymmärryksessä ja kansanuskossa hyvän ja pahan yhdistyminen pe-
rustui ainakin osittain Raamatun kertomuksiin. Vastasyntyneen Jeesuksen luo-
na vierailleet itämaan viisaat edustivat sitä: yhtäältä he olivat velhoja, toisaalta
viisaita tietäjiä.117  Se ilmeni myös pyhimystraditioissa. Esimerkiksi Pyhää An-
toniusta pidettiin yhtäältä ruton lähettäjä ja toisaalta hänen ajateltiin suojelevan
rutolta. Sen mukaisesti ruttoa kutsuttiin Antoniuksen vaivaksi tai Antoniuksen
kostoksi.118

Hyvän ja pahan yhdistyminen perustui myös esikristillistä alkuperää olevaan
käsitykseen kaikissa elävissä olennoissa piilevästä voimalatauksesta, josta
suomalais-karjalaisessa perinteessä käytettiin nimitystä ’väki’. Käsite on doku-
mentoitu ensimmäisen kerran tällä nimellä 1700-luvun lopulla. 1600-luvun
tuomiokirja-aineistossa väkeen viitataan vain implisiittisesti ilman, että se ni-
mettäisiin tai sen olemusta pohdittaisiin. Uskomuskokonaisuus oli kaikille osa-
puolille tuttu ja siksi sitä ei kannattanut sen kummemmin eritellä. Se oli vain
olemassa oleva voima, jonka väärinkäytöstä useimmissa noituus- ja taikuusta-

○ ○ ○ ○ ○ ○

114 Östling 2002, 61–64.
115 Mikkeli oli myös vanha palvelijoiden vuosipäivä, jota seurasi ns. runtuviikko. Ganander

1960 (1789), 60 (Mikkelin päivä); Vilkuna K 1997 (1950), 269–272; Troels-Lund 1932,
284. Päivään liittyi runsaasti erilaisia merkityksiä, jotka tekivät siitä monella tavalla merkit-
tävän esimerkiksi ajanmäärittelyssä. Toisaalta on muistettava, että ihmiset päivittivät tapah-
tumia pyhäpäivien eikä päivämäärien mukaan. Oli tyypillistä sanoa jonkin tapahtuneen
esimerkiksi vähän ennen Tapaninpäivää tai joulua kuin että oltaisiin sanottu sen tapahtuneen
18.12. Ågren 1998, 98, 114–115, 141–142, 216–217, 221.

116 Talve 1990 (1978), 243–245; Scribner 1987, 23–28; Sarmela 1994, 143–144; Vilkuna K
1997 (1950), 137–138, 140–142; Östling 2002, 64.

117 Jolly 2002, 67.
118 Honko 1960, 77–78.
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pauksissa oli kysymys.119  Toisilla olennoilla oli sitä kuitenkin enemmän kuin
toisilla. Heitä kutsuttiinkin väkeviksi ja heitä tuli varoa. Koska väkeä oli kaik-
kialla, se täytyi huomioida erilaisten arjen askareiden yhteydessä. Esimerkiksi
metsässä ei saanut säikähtää, sillä silloin metsän väki saattoi aiheuttaa metsän-
nenäksi tai -vihoiksi120  kutsutun sairauden. Ja ainakin itäsuomalaisten naisten
piti aina uunilla istuessaan pitää jalkojaan ristissä, sillä muuten tulen väki saat-
toi vaikuttaa naisen omaan, heikompaan väkeen, ja heikentää hänen hedelmälli-
syyttään.121

Väkeä voidaan verrata liikkuvaan energialataukseen, jolle on keskeistä siirty-
minen, vaikutus toisiin olioihin ja jonka yhteydessä vaikuttivat myös erilaisten
(esimerkiksi maan, veden, tulen tai metsän) väkien reaktiot. Se ei ollut voimaa,
jonka ajateltiin vaikuttavan pitkien etäisyyksien takaa.122  Tässä piilee uskomuk-
sellinen selitys eräälle noitavainojen tutkijoiden havaitsemalle piirteelle: paran-
tajat toimivat parin-, kolmenkymmenen kilometrin säteellä kotipaikastaan,
mutta todennäköisyys tulla syytetyksi noidaksi oli suurimmillaan alueen keski-
pisteessä – noidan omassa yhteisössä.123  Ilmiön sosiaalinen selitys on siinä, että
siellä, missä kontakteja syntyi eniten, myös konfliktien todennäköisyys oli suu-
rimmillaan. Uskomuksellisesti asiaa selitettiin väen suppealla vaikutusalueella.

Pohjimmiltaan väki ei ollut hyvää eikä pahaa, vaan sitä saattoi käyttää kum-
paankin. Viimekädessä sen hyvyys tai pahuus oli riippuvainen käyttäjänsä mo-
raalisesta tasosta ja päämääristä. Se sanottiin julki Västeråsin tuomiokapitu-
lissa vuonna 1632 kun eräältä naiselta tiedusteltiin, pitikö hän taikuuden harjoi-
tustaan oikeana vai vääränä tekona. ”Luulen, ettei se ole kumpaakaan,” hän
vastasi. Kuulemaansa tyytymätön piispa esitti, että nainen erotettaisiin kirkosta
siksi aikaa kun hän miettisi asiaa tarkemmin. Nainen protestoi, koska sellainen
sopi hänen mukaansa varkaille tai huorille, mutta ei hänelle itselleen. Vielä elo-
kuussa hän ilmoitti tuomiokapitulille, ettei ollut tehnyt mitään väärää. Hyvän ja
pahan sitoutuminen taikuutta käyttäneen henkilön moraaliseen tasoon tulee
esille myös englantilaisessa haltijoiden/keijujen (fairies) ja apuhenkien (familiaris)

○ ○ ○ ○ ○ ○

119 Väen lähimpänä skandinaavisena vastikkeena pidetään käsitettä ’meginn’, mutta myös saa-
goista tunnetut ’ergi’ ja ’org’ muistuttavat sitä. Väkeä on verrattu myös Malesiasta tunnet-
tuun käsitteeseen ’mana’ tai irokeesien tuntemaan käsitteeseen ’orenda’. Stark-Arola 1998b,
119–120; Siikala 1994 (1992), 172–173; Kärfve 1994 (1992), 83.

120 Esineisiin ja paikkoihin varastoituneesta ’väestä’ johtuneita sairauksia kutsuttiin Länsi-Suo-
messa ’vihoiksi’, kun taas Itä-Suomessa ne tunnettiin nimellä ’nenät’. Ne ”tarttuivat” yleensä
vedestä, ilmasta, tulesta tai maasta. Manninen 1933, 230–233; Stark-Arola 1998a, 118. Met-
sännenästä ks. Virrankoski 1968, 182–185; Virtanen 1987, 460–461.

121 Tabu voidaankin selittää väen keskittymäksi, joka aiheuttaa vaaran vain sellaiselle, jonka
oma väki on heikompi. PTT 1998, 59–60 (Tabu); Apo 1995, 21–22; Stark-Arola 1998a, 118,
123–126; Stark-Arola 1998b, 119–122; Kärfve 1994 (1992), 83.

122 Stark-Arola 1998a, 118.
123 Eilola 1996, 144–145. Tietäjien toiminta-alueiden olemassaolo on havaittu muun muassa

uuden ajan alun Essexistä, missä jokaisesta kylästä näyttää olleen vähemmän kuin kym-
menen mailia lähimmän tunnetun parantajan (cunning man/woman) luo. Jyllannissa toimin-
ta-alue oli noin neljä kilometriä. Macfarlane 1970, 116–121; Thomas 1991 (1971), 298;
Johansen 1991, 107–108. Verkoston säilymisestä aina 1800- ja 1900-luvuille ks. Pentikäi-
nen 1994, 67–68; Tillhagen 1962 (1958), 46–47. Carl-Herman Tillhagenin mukaan ruotsa-
laisilla kansanparantajien (kloke) maine oli huonoin heidän asuinpaikallaan.
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käyttöä koskevassa aineistossa.124  Väen käyttäjän intentioita arvioitiin tulkinta-
prosessissa, jolla oli voimakkaat yhteydet taikuuteen, sen ymmärtämiseen sekä
käsityksiin onnesta. Tulkinta oli tietysti yhteydessä myös siihen sosiaaliseen
kenttään, jossa ihmiset elivät, sitä jäsentäviin sääntöihin ja normeihin sekä nii-
den noudattamiseen.

Tietäjät ja parantajat toimessaan

Kun tietäjä tai parantaja pyrki selvittämään varkaan tai noidan henkilöllisyy-
den, hän tunnusteli ensisijassa noituuden uhreiksi itsensä kokevien ja heidän lä-
heistensä mielipiteitä ja tulkintoja siitä, mitä he olettivat tapahtuneen ja miksi.

Vuonna 1657 räätälimestari Rolof Hannunpoika syytti Marketta Pietarintytär
Parkoista tyttärensä Kirstin noitumisesta niin, että tämä oli sairastanut pitkään ja
synnyttänyt lopuksi ”neljä sammakon näköistä olentoa, jotka olivat syöneet
häntä sisältä”. Rolofin esittämä syytös nojasi kahteen todistajaan, joista ensim-
mäinen oli kuullut Marketan kiroavan Kirstiä jonkin verran ennen tämän sairas-
tumista. Kiinnostavampi todistaja oli kyröläinen talonpoika Heikki Jaakon-
poika Pohjalainen, joka oli vesimaljasta katsomalla todennut Marketan noitu-
neen räätälin tyttären. Tämän todistajan saaminen oikeuteen oli työlästä. Hän
tuli kolmen poissaolon jälkeen ja tunnusti vasta painostuksen jälkeen katso-
neensa vesimaljasta. Heikki ei kuitenkaan kertonut, kuinka se tapahtui – sanoi
vain sen olevan aivan helppoa.125

Tietäjän/noidan

välineistöä Satakun-

nan museosta.

Ylärivillä on

vasemmalta lukien

käärme, sammakko,

karhunkynsi ja

kappale karhun

henkitorvea.

Alarivistä löytyy

umpipuut, karhun

kämmennahka sekä

koivurengas. Näiden

esineiden tai

ruumiinkappaleiden

uskottiin sisältävän

alkuperäisen

kokonaisuuden

ominaisuuksia ja

väkeä, jotka noita/

tietäjä otti omiensa

vahvistukseksi.

(Siikala 1994 (1992),

243.)

○ ○ ○ ○ ○ ○

124 Oja L 1999, 190; Wilby 2000, 297–300; Troels-Lund 1934, 28; Clark 2002, 113–114;
Lönnqvist 1989, 76–77.

125 KA VRO v. 1: 22.8.1657. Eilola 1996, 57.
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Heikin todistuksesta rakentuu kertomus, jonka avulla hänen päättelyketjuaan
voi seurata. Perhe oli sairastellut koko alkuvuoden ja Heikin puoleen oli kään-
nytty kohta pääsiäisen jälkeen. Silloin hän oli vieraillut talossa ensimmäisen
kerran. Jo tuolloin hän oli nähnyt oluesta, että niin Kirsti kuin hänen miehensä
olivat noiduttuja. Seuraava vierailu, jonka tarkoituksena oli noidan henkilölli-
syyden paljastaminen, tapahtui 4.6. – samana päivänä, jona Kirsti synnytti sam-
makkoa muistuttavat olennot. Ensimmäinen vierailu vahvisti talonväen aikai-
semmat epäilyt noituudesta. Kun noitumisen syytä etsittiin viimeaikaisista ta-
pahtumista, Parkoisen muistettiin kironneen Kirstiä. Vierailujen välisenä aikana
Heikillä oli ollut tilaisuus ottaa selville, ketä perhe epäili, ja nimetä syyllinen
epäilyjen mukaisesti.126

Toimintamalli näyttää olleen yleinen ja tulee hyvin esille Eerikki Puujumalan
tapauksessa. Kun Erkki Kolli tuli Puujumalan puheille, hänellä oli jo valmiiksi
käsitys siitä, kuka oli varastanut hänen jauhonsa. Eikä hän kaihtanut sanoa sitä
ääneen. Kolli sanoi eräille kyläläisille, että jos Esko-renki oli varastanut jauhot,
tauti oli hänen aiheuttamansa. Toiset taas kertoivat Kollin olleen varma rengin
syyllisyydestä ja kertoneen ilmeistä mielihyvää tuntien, että renki olisi kivuis-
saan tahtonut viiltää vatsansa auki.127

Myös islantilaisissa saagoissa tietäjän apuun turvautuneen henkilön vaikutus
ja ohjaavuus korostuu. Esimerkiksi Eyrbyggja-saagan eräässä kohdassa hevos-
ten huomattiin kadonneen tallista. Tietäjän puoleen kääntynyt omistaja ei kysy-
nyt, mitä hevosille oli tapahtunut, vaan olivatko muukalaiset, toiselta alueelta
tulleet tai hänen naapurinsa varastaneet hevoset. Hän siis kertoi epäilevänsä var-
kautta ja antoi vaihtoehdot syyllisistä, joista tietäjä valitsi. Njál-saagassa ennus-
taminen, joka oli eräs tietäjän toiminnan muoto, selitettiin ainakin yhtä suuressa
määrin ennustajan älykkyydellä ja oman kulttuurin riitojen prosessoinnin (dispute-
processing) mekanismien tuntemuksella kuin yliluonnollisilla kyvyillä.128

Jälkimmäisellä vierailullaan Heikki oli talon pihalla törmännyt Marketta
Parkoiseen. Marketta oli tervehtinyt ja kysynyt, miksi Heikki oli talossa. Lisäksi
Marketta oli kertonut, että häntä epäiltiin talon emännän noitumisesta. Heikki ja
Marketta tunsivat toisensa vanhastaan, sillä Marketta oli maaseudulle tekemil-
lään kerjuuretkillä oleskellut hänen palveluspaikassaan. Tämä merkitsi sitä, että
Heikki tiesi Marketan toiminnasta parantajana. Ja olihan Markettaa jo vuosi-
kausia aikaisemmin epäilty erään porvarin oluenpanon pilaamisesta.129

Gävlessä vuonna 1684 varkaan henkilöllisyyttä seulontariitin avulla selvittä-
nyt Malin Eriksdotter seurasi samankaltaisia päättelyketjuja kuin Heikki Pohja-
lainen. Tapauksessa jäljitettiin Eckin talon emännän puseron varastajaa. Malin
oli käynyt talossa useita kertoja aikaisemmin, joten hän oli tietoinen siellä val-
litsevista jännitteistä. Hän tiesi, että isäntäväki epäili Sara-nimistä piikaa enem-
män, koska tämä oli puseron katoamisen aikoihin vienyt joitakin omia vaattei-

○ ○ ○ ○ ○ ○

126 Eilola 1996, 56–58.
127 Tillhagen 1962, 52–53; Macfarlane 1970, 122–125; Oja A 1963, 242–244.
128 Miller 1986, 106–109.
129 KA VRO v. 1: 22.8.1657. Eilola 1996, 56–59; Luukko 1971, 480.
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taan isänsä kotiin maalle. Malin puolusti hänen apuaan pyytänyttä Saraa ja pyr-
ki osoittamaan syylliseksi seuraavaksi eniten epäillyn henkilön.130

Pohjalaisen suorittama riitti oli lyhyt ja yksinkertainen. Ensin mentiin Kirstin
vuoteen ääreen ja Heikille tuotiin vettä, jonka hän kaatoi maljaan. Sen jälkeen
Heikki sanoi noitujan antavan merkin itsestään, ja meni noin tunniksi ulos. Pa-
lattuaan hän katsoi maljaan ja totesi Parkoisen syylliseksi. ”Jumalan nimeen
sinä kuljet ja kerjäät, mutta paholaisen nimeen todistat,” Heikki totesi. Hänen
syytöksensä ajoi Parkoisen osoittamaan päin vastaista ja antamaan Kirstille niin
suolaa kuin olutta. Sen jälkeen Kirsti synnytti sammakonnäköiset olennot.131

Tietäjien/kansanparantajien tapa perustaa johtopäätöksensä ja riittinsä ”so-
siaaliseen tietoon”132  on saanut monet vanhemmat tutkijat pitämään esimerkiksi
parannusnäytelmiä ja muita maagisia riittejä huijauksena.133  Näin onkin laita,
jos keskitytään vain ulkoiseen esitykseen ja suljetaan silmät toimitukseen liit-
tyviltä muilta merkityksiltä. Tulkintaan on olennaisesti vaikuttanut myös tutki-
joiden piirissä lujasti iskostunut uskomus, että ”primitiivit” uskoivat loitsujen ja
riittien vaikuttavan suoraan, vaikka ”sivistyneemmälle” ja ”henkisesti kehitty-
neemmälle” tutkijalle olikin ilmeistä, ettei niillä ollut mitään vaikutusta. Ja
vaikka länsimaiseen farmakopeaan on jo kauan poimittu lääkeaineita kansa-
omaisista ja luonnonkansojen lääkevarastoista, niitä ympäröivän perinteen ym-
märtäminen ei välttämättä ole syventynyt. Vieraiden tai menneisyydessä elänei-
den kulttuurien perintöä ei ole tunnettu eikä välitetty tuntea eikä sitä tunneta
vieläkään, vaan mediassa ja lääketieteen popularisoinneissa toistuu edelleen
vastakkainasettelu hyödyllinen ja tehokas lääketiede vs. hyödytön ja pahimmil-
laan vaarallinen kansanomainen/luonnonparannus.134

Suoritetun riitin merkitys oli kuitenkin laajempi. Riitin toimittaminen liitti
tuonpuoleiseen ja antoi toimitukselle sellaista auktoriteettia ja voimaa, jota
muuten ei olisi ollut mahdollista saavuttaa. Toisaalta sosiaalisten ristiriitojen
tuntemus ja huomioonottaminen palvelivat erästä tietäjän tai muun riittieks-
pertin tehtävää. Kun hän tuomitsi niiden pohjalta ja käytti hyväkseen tuonpuo-
leisen tuomaa auktoriteettia, hänen kykynsä sovittaa yhteisön ristiriitaisuuksia
ja vahvistaa sen yhtenäisyyttä muodostuivat keskeisiksi. Jos pyrkimyksenä on
ymmärtää, mistä noituudessa ja taikuudessa oli kysymys, uskomuksellista, mo-
raalista, poliittista ja sosiaalista ulottuvuutta ei pidä nähdä erillisinä, vaan toi-
siinsa kietoutuneina kuten aikalaisetkin ne näkivät. Tästä näkökulmasta katsot-
tuna riitti oli ja on edelleen sosiaalisen kokemuksen väline. Se vakioi tilanteita
ja helpottaa niiden arviointia. Se myös liitti nykyisen ja tulevan. Riitti toimii ja
sen symboleilla on tehoa niin kauan kuin niihin luotetaan. Tämä johdattaa pe-
rimmäisen kysymyksen partaalle: jos magia ei ole illuusiota, sen symboleissa
on todellista yksilöpsykologisella ja sosiaalisen elämän tasolla vaikuttavaa

○ ○ ○ ○ ○ ○

130 RA GRO 19.4., 21.4.1684 (616, 617v–618v).
131 KA VRO v. 1: 8.6., 22.8.1657. Eilola 1996, 54–55.
132 Birgitte Rørbyen mukaan tällainen ”kotilääkärityyppiä” oleva kansanparantaja oli menneinä

vuosisatoina tyypillinen pohjoismainen kansanparantaja. Rørbye 1980, 161.
133 Ks. esim. Macfarlane 1970, 109–113, 122–124.
134 Honko 1994, 13–14; Kärki 1998, 59, 73–74.
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muutosvoimaa. Riitin tuloksellisuus perustuu sosiaalisen tilanteen manipuloin-
tiin.135

Millainen suhde näillä sosiaalisen tilanteiden manipuloijilla oli suorittama-
ansa riittiin? Omasivatko he toisia enemmän voimaa ja/tai salaista tietoa? Ensi
silmäyksellä näyttää siltä, että kun Sara-piika etsi vuonna 1684 apua ahdin-
koonsa, hän tuli sattumalta kysyneeksi asiasta Malin Eriksdotterilta, joka kertoi
osaavansa seuloa varkaan henkilöllisyyden selville. Malin itse vakuutteli oikeu-
dessa tehneensä riitin vain kerran 10 tai 11 vuotta aikaisemmin.136  Näyttää siltä,
että Malin oli vain tavallinen nainen, joka sattui tietämään erään tempun. Toi-
saalta Malinin ja hänen miehensä valmistautuminen riittiin kertoo päinvastaista:
toimitus vietiin läpi harjaantuneesti. Tarinassa on myös toinen yksityiskohta,
joka viittaa siihen, ettei Malin ollut niin viaton kuin antoi ymmärtää. Sara oli
ehkä kuullut 11 vuotta aiemmin tapahtuneesta riitistä tai seulominen oli ainoa
tähän sopiva taikakeino ja siksi hän etsi henkilöä, joka osaisi toimituksen. Tun-
tuu epätodennäköiseltä, että Sara olisi sattumalta jo kysynyt Malinilta nimen-
omaan seulojaa.

Vaasassa vaikuttaneella Marketta Pietarintytär Parkoisella näyttää olleen
Malinia enemmän mainetta niin noituuden kuin taikuuden harjoittajana. Edelli-
seen viittasi se, että hänen mainittiin vuosia aiemmin pilanneen porvari Hannu
Hannunpojan oluenpanon.137  Raastuvanoikeudessa häntä syytettiin Kirsti
Rolofintyttären noitumisesta. Toisaalta perhe käytti Marketan palveluksia sai-
rauden parantamiseksi, mikä viittaa siihen, että häntä pidettiin yleisesti jonkin-
laisena taitajana. Parantaja tai noita ei kuitenkaan kyennyt auttamaan itseään,
vaan hänen oli haettava muiden apua. Omissa vaivoissaan Marketta joutuikin
kääntymään toisten taitajien puoleen. Niinpä Vähäkyrössä asuneet Sprettaren
Liisa ja Kerttu Nätyri antoivat voidetta ja lukivat loitsuja maan vihojen aiheutta-
mien jalkavaivojen parantamiseksi.138

Asiaan saadaan lisävalaistusta tutkimalla lähemmin Marketta Parkoisen
vuonna 1657 Vaasan raastuvan- ja Mustasaaren kihlakunnanoikeuksille sekä
seuraavana vuonna Kyrön kihlakunnankäräjille ilmiantamien naisten (ks. kuvio
1) taustaa.139

Malin Pentintytär140  kertoi, kuinka Anna Heikintytär oli aiheuttanut hänelle
suurta kipua ja pelkoa hänen synnytyksensä aikana, vaikka hänen olisi pitänyt

○ ○ ○ ○ ○ ○

135 Douglas 2000 (1966), 126–129.
136 RA GRO 23.4.1684 (619v–620).
137 KA VRO v. 1: 22.8.1657. Luukko 1971, 480.
138 KA VRO v. 1: 26.8.1657.
139 Ellei muuta ilmoiteta, seuraava kappale perustuu teoksiin: Luukko 1945, 740–745; Hertz-

berg 1889, 97–106; Alanen A 1947, 146–150; Åkerblom 1941, 467–470; Juvelius 1932, 86–
91; Eilola 1996, 49–51, 59–71.

140 Malin Pentintyttären rooli oli poikkeuksellinen aktiivinen muutamissa noitajutuissa. Vuon-
na 1657 hän toimi todistajana Vaasassa ja kertoi, kuinka Matti Martinpoika oli jo hyvin sai-
raana pistäytynyt hänen luonaan pohtimassa, oliko Dordi Maununtytär Mjuck aiheuttanut
hänen sairautensa. Malin mainitsi myös kyydinneensä Dordia kaupunkiin. Mustasaaren kä-
räjillä hän todisti Anna Heikintytärtä vastaan. Vuonna 1663 Malin oli jälleen todistajana
Vaasan raastuvanoikeudessa. Tällä kertaa hän kertoi, että kirkkoherran leski Klaara Lytt-
raeuksen parantajaa hakemaan lähetetty piika oli tullut ensin hänen luokseen ja he olivat
yhdessä menneet Valpuri Pietarintytär Kokkoisen pakeille.
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lievittää kumpaakin. Anna oli kutsuttu avustamaan synnytyksessä, mikä kertoo
hänen taidoistaan parantamisen ja hoivaamisen alalla. Eräs Mustasaaren käräjil-
lä todistanut henkilö kertoi Annan aiheuttaneen kirouksellaan hänen tyttärensä
sairastumisen, mutta Marketta Punasuomalainen oli sittemmin parantanut hänet
paloviinaan lukemalla. Etenkin Kyrön käräjillä ihmisillä oli runsaasti pahaa sa-
nottavaa Dordi Maununtytär Mjuckista. Kaiken sen ohella hänen todettiin ky-
kenevän lukemaan suolaan loitsuja ja parantamaan ne ihmiset, jotka etsivät hä-
nen apuaan. Elina Erkintytär todettiin Kyrössä ja Mustasaaressa tunnetuksi
loitsijaksi, joka saattoi luvuillaan parantaa vaikeita sairauksia niin eläimistä
kuin ihmisistä. Hänestä Kyrön käräjärahvas ei osannut kertoa mitään pahaa.
Samoin Riitta Erkintyttären parantajantaidot olivat laajasti tunnettuja. Kirstin ja
Matin palvelustytön Liisa Matintyttären taidot rajoittuivat siihen, että hän oli
lukenut Isä meidän -rukouksen Parkoisen vaatimuksesta.

Marketta Parkoisen ilmiannot toivat esiin ainakin osan edellisessä luvussa
mainittujen tietäjäverkostojen kaltaisesta parantajaverkostosta,141  johon myös
Heikki Jaakonpoika Pohjalainen kuului. Verkostosta puhuttaessa on kuitenkin
muistettava, ettei kysymyksessä ollut minkäänlaisen sisäisen järjestämisen tai
järjestäytymisen tulos, vaan ihmisten tarpeiden tuloksena muotoutunut verkos-
to. Parkoisen ilmiannot osoittavat, että verkoston jäsenet olivat tietoisia toisis-
taan, mutta tuskin he pitivät yhteyttä toisiinsa. Toisaalta ryhmässä ilmenee selvä
kaksijakoisuus. Toisten tietämys oli laajaa, toisten osatessa vain joitakin yksit-
täisiä keinoja.

Vuonna 1692 Vaasan raastuvanoikeudessa käsiteltiin Matti Uhrväder -nimi-
sen porvarin lehmän kaulasta löytynyttä pientä nahkapussia. Sen sisällä oli ollut
rikkinäinen venäläinen messinkisormus, muutamia tupakanlehtiä, rikkiä, hei-
näsilppua sekä hiukan rasvaa. Pussi oli laitettu lehmän kaulaan karkottamaan
sitä vaivannut mara eli painajainen.142  Tässä on esimerkki sellaisesta riitistä,
joka oli passiivisluonteinen eikä edellyttänyt minkäänlaista ennakkovalmistau-
tumista eikä välttämättä minkäänlaista salaista tietoa tai edes erityisen suurta
voimalatausta. Toisaalta tietäjillä ja parantajilla oli omat noitapussinsa, joissa
säilytettiin suolaa ja muita taikatarvikkeita. Suoritettuja toimituksia parempi
todiste Uhrvädereiden harrastelijamaisuudesta on siinä, ettei heidän taika-apu-
aan koskaan pyydetty talon ulkopuolelle. Tässä he eroavat selvästi niin Malin
Eriksdotterista, Marketta Parkoisesta, Heikki Pohjalaisesta tai vaikkapa Mar-
ketta Punasuomalaisesta. Tämä on Marko Nenosen tarkoittamaa ”kotitai-
kuutta”143 . Samankaltaisista pienistä jokapäiväiseen elämään kuuluvista taika-
riiteistä löytyy mainintoja ihmisten kertomuksista. Esimerkiksi gävleläisen
laivuri Johan Davidssonin leski Karin kertoi vuosia aiemmin kuljettaneensa
kuumia kiviä lehmänsä vatsan alitse lisätäkseen sen hedelmällisyyttä.144  Malin

○ ○ ○ ○ ○ ○

141 Esimerkiksi Antero Heikkinen on viitannut siihen, että toisia noitia ilmiantaneet syytetyt
olisivat valinneet jo valmiiksi noidan maineessa olleita henkilöitä. Heikkinen 1969, 274–
275. Perusta oli laajempi ja valintaa ohjasi tieto joidenkin ihmisten kyvystä käyttää ’väkeä’.

142 KA VRO v. 6: 12.3.1692. Raudvere 1992, 114–115, 117.
143 Nenonen 1992, 156–157.
144 RA GRO 29.3.1675 (352–352v).
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Kuvio 1. Marketta Parkoisen vuosina 1657 ja 1658 ilmiantamat naiset ja heidän
kotipaikkansa.

Lähde: KA VRO v. 1–3. Luukko 1945, 740–745; Hertzberg 1889, 97–106; Alanen 1947, 146–
150; Åkerblom 1941, 467–470; Juvelius 1932, 86–91; Eilola 1996, 49–51, 59–71.
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Eriksdotteria lukuun ottamatta kaikkien gävleläisten naisten taikuuden harjoit-
taminen näyttää rajoittuneen oman kotitalouden piiriin. He eivät myöskään
muodosta samanlaista verkostoa kuin Parkoisen ilmiantamat naiset, ja viitteet
parantajana toimimisesta puuttuvat heidän tapauksistaan.

Tutkittavissa henkilöissä on siis kolme erilaista tiedontasoa. Alimpana olivat
satunnaisia loitsuja taitavat ihmiset (esim. Uhrväderit, laivurin vaimo), sitten
erilaiset vähäisemmät riittispesialistit – kuten esimerkiksi parantajat (esim. Par-
koinen, Nätyri, Kokkoinen, Malin Eriksdotter) – ja ylimpänä runsaasti tuonpuo-
leista tietoa omanneet tietäjät, jotka olivat myös tavallista väekkäämpiä (esim.
Pohjalainen/Savolainen). Ensimmäiseen ryhmään kuuluneiden ihmisten loit-
sinta oli jokapäiväistä kaikkien harjoittamaa ”kotitaikuutta, josta jäätiin satun-
naisesti kiinni. Viimeksi mainittujen luokse saatettiin tulla pitkien matkojenkin
takaa.

Miten ja miksi taikuus vaikutti?

Menneisyyden ihmisten sairauskäsitykset voidaan pelkistää kahteen etiologi-
seen malliin: personalistiseen ja naturalistiseen. Niitä ei kuitenkaan pidä nähdä
todellisten tulkintatapojen suorana kuvauksena, vaan käytännön tulkintati-
lanteissa mallit sekoittuivat toisiinsa. Kuvaus ei pidä sisällään ajatusta siitä, että
kehitys olisi johtanut personalistisesta mallista ”kehittyneempään” tai ”tieteel-
lisempään” naturalistiseen malliin.145  Viimeksi mainitun mukaan sairauden
syyksi usein ymmärrettiin ruumiin nesteiden epätasapaino, ilmasto, ulkoiset
vammat tai sen aikaisen psykologisen ymmärryksen mukaiset syyt (esimerkiksi
melankolia). Personalistinen etiologia jakaantui kahteen alaryhmään. Ensinnä-
kin olivat Jumalan tai jonkin muun henkiolennon ihmiselle lähettämät sairau-
det, jotka olivat joko koettelemuksia tai rangaistuksia. Jumalan lähettämää sai-
rautta ei voinut eikä saanut parantaa, vaan se tuli potea. Toisen alaryhmän muo-
dostivat ns. panentataudit eli pahojen ihmisten kirousten, pahojen toiveiden,
sanojen tai silmäysten aiheuttamat sairaudet.146

On tärkeää huomioida, etteivät mallit seuranneet nykyistä biologis-lääketie-
teellistä käsitystä, jonka mukaan jokaisen sairauden voi tunnistaa muuttumatto-
mien fyysisten oireiden perusteella. Sairauksia pidettiin muuntuvina, mikä tar-
koitti sitä, että sairaus saattoi epidemian aikana muuttua toiseksi ja sairauden
syynä saattoivat olla muut sairaudet. Jopa rutto oli vaikeasti tunnistettava ja
luokiteltava tauti. Varsinaisen ruton ajateltiin voivan kehittyä lievemmästä tauti-
muodosta ja voivan jälleen muuntua sellaiseksi. Lisäksi sairastumisen ajateltiin
olevan yhteydessä myös potilaan moraaliin.147  Näihin nykylääketieteestä erot-
taviin seikkoihin nojautuen esimerkiksi Carl-Herman Tillhagen vetää kansan-
parantamista käsittelevässä tutkimuksessaan ”rationaalisen” ja ”irrationaalisen”
diagnostiikan välisen rajan. Edellistä edusti kaikki ulkoisiin oireisiin liittynyt

○ ○ ○ ○ ○ ○

145 Levi 1992 (1985), 50–52.
146 Eilola 1999, 101–104, 107–111.
147 Vuorinen 2002, 27–28, 110–113; Eilola 1999, 106–111.
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havainnointi, jolla oli Tillhagenin mukaan hyvin vähäinen rooli kansanparan-
nuksessa. Irrationaalista löytyi runsaammin ja se ilmeni esimerkiksi loitsujen
lukemisena ja paloviinasta tai muista aineista tai esineistä tapahtuneena kat-
somisena.148

Kansanomaisessa etiologiassa sairauden alkuperän selvittäminen oli ensisi-
jalla.149  Diagnoosi ei perustunut yksinomaan käsitykseen sairaudesta tiettyjen
oireiden kokonaisuutena, vaan ihmisen käyttäytymisellä, persoonallisuudella ja
elämäntilanteella oli vaikutusta siihen, kuinka sairaus kulloinkin tulkittiin. Toi-
sissa olosuhteissa Matti Martinpojan vaimon Kirsin synnyttämät sammakon-
näköiset olennot olisi tulkittu luonnolliseksi keskenmenoksi. Tämä kertoo
ihmiskeskeisestä maailmankuvasta, käsityksestä, jonka mukaan ihminen on
kaiken keskustassa ja koko maailmankaikkeus jumalolentoja myöten reagoi sii-
hen, mitä hän teki, miten hän sen teki tai mitä hän jätti tekemättä.150

Sama on nähtävissä myös vaasalaisen Pietari Tuomaanpojan tapauksessa,
jossa noituusepäilyt olivat niin vahvat, ettei hänen käsivarteensa ilmestyneitä
tummia alueita tulkittu haavasta johtuvaksi tavalliseksi kuolioksi, vaan noitumi-
sen seuraukseksi. Tulkintaa vahvisti tapahtuman yhteydet Pietarin aikaisempiin
edesottamuksiin. Hänellä oli ollut rajariitaa naapurinsa Henrik hatuntekijän
kanssa ja kiivastuksissaan hän oli tullut lyöneeksi tämän vaimoa Kerttu Niilon-
tytärtä. Lyöminen vietiin oikeuteen ja Pietari sai asianmukaisen sakon, mutta
raatihuoneen edessä Kerttu kirosi Pietaria. Sanoihin suhtauduttiin vakavasti
parantaja/tietäjiin liitettyjen käsitysten vuoksi: Kertun äiti oli tuomittu aiemmin
taikuudesta joten oli mahdollista, että Kertulla itselläänkin oli suvussa kulkevaa
voimaa – väkeä – jota sen haltija saattoi käyttää niin hyvään kuin pahaan.151

Pian kiroamisen jälkeen Pietarin koira sairastui. Myöhemmin sukulaiset ar-
velivat, että Kertun lähettämä sairaus oli mennyt ohi kohteestaan ja osunut
koiraan. Tulkinta sai lisävahvistusta siitä, että koiran tervehtyessä isäntä itse sai-
rastui. Tässä kehyksessä kuolioiden paikat saivat erityisen merkityksen, sillä
niiden huomattiin vastaavan niitä paikkoja, joihin Pietari oli lyönyt Kerttua.
Kun noituustulkinta oli näin vahva, ei ollut mitään syytä kääntyä välskärin puo-
leen, ja kun hänen apuunsa lopulta turvauduttiin, niin tehtiin ikään kuin epätoi-
vosta. Kun luotettavampina pidetyt keinot olivat pettäneet, päätettiin kokeilla
tätäkin. Siihen mennessä kuolio oli edennyt jo niin pitkälle, että välskäri Henrik
Eggers ei enää kyennyt auttamaan Pietaria.152  Sairauden alkuperästä tehdyn
oletuksen lisäksi Pietarin tekemää parantajan valintaa ohjasi se, mihin tervey-
denhoitojärjestelmään hän luotti.153

○ ○ ○ ○ ○ ○

148 Tillhagen 1962 (1958), 97 ja edelleen.
149 Manninen 1933, 238–240.
150 Eilola 1999, 100, 104–111; Vilkuna KHJ 1996b, 73–76; Douglas 2000 (1966), 146–150.
151 Noita- ja taikataidon periytymisestä ks. tark. luku ’Leimautuminen’.
152 KA VRO v. 2: 14.12. 1664, 16.1.1665. Eilola 1996, 135–139.
153 Etenkin vanhemmassa kansanparantamisen historiaa käsittelevässä tutkimuksessa on koros-

tettu, kuinka tärkeää potilaan usko ja luottamus parantajaan oli. Lääketieteellisessä paranta-
misessa uskolla ei ollut mitään sijaa, koska se perustui tieteeseen eli ”todelliseen tietoon”.
Honko 1994, 14–19. Vrt. Tillhagen 1962 (1958), 96.
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Kansanparantajan suhtautuminen sairauteen ja potilaaseen oli holistisempi
kuin nykyisen lääketieteen edustajilla. Parantaja ei käsitellyt sairautta pelkäs-
tään tautina eli fysiologisena ja biologisena häiriötilana, vaan vaivana, johon
vaikuttivat olennaisesti myös sosiaaliset syyt ja sairastuneen elämäntilanne ko-
konaisuudessaan. Sairautta tulkittiin siis hyvin tilannekohtaisesti. Tässä kehyk-
sessä myös sosiaalisen persoonallisuuden puutteet voitiin tulkita sairauksik-
si.154  Fyysisiin oireisiin perustuvan sairauksien tulkintajärjestelmän puuttumi-
sen vuoksi paremman kauden jälkeinen sairauden paheneminen saatettiin ko-
kea uutena sairautena. Merkkejä tästä voi nähdä esimerkiksi vaasalaisen Matti
Martinpojan perheen pitkäaikaisessa sairastelussa.155

Kansanparantamista on toistuvasti kritisoitu siitä, että todellista parantumista
ei tapahdu lääketieteen määrittelemässä mielessä, vaan potilas pelkästään tun-
tee itsensä hetken aikaa terveemmäksi. Uskonnollisissa ihmeparantumisissa-
kaan ei ole kysymys lääketieteellisesti havaittavissa olevasta parantumisesta,
vaan parantumisen kokemuksesta ja siitä seuraavasta olotilan kohentumisesta.
Matti A. Miettisen mukaan autettavan hoivatuksi tulemisen tarpeen tyydyttämi-
nen on tärkeää, mutta varsinaisen sairauden hoitaminen on näennäistä ja tapah-
tumassa sivuasia. Oleellista on merkityselämys, kokemus pelastumisesta.156

Parantumista olennaisempaa oli riittien tuottama turvallisuuden tunne ja vai-
kutus ihmisen psykososiaaliseen todellisuuteen. Parantajan puoleen kääntyes-
sään Matti Martinpoika oli vielä sairautensa suhteen aktiivinen. On mahdollista,
että perheen piirissä oli kokeiltu kotitaikuutta. Nyt tilanne koettiin niin huonona
että ulkopuolisen avun hakemista pidettiin välttämättömänä. Parantajan tarjoa-
ma diagnoosi määritteli sen, miten sairauteen oli suhtauduttava ja mihin sen
suhteen oli ryhdyttävä. Samalla parantaja/tietäjä antoi sairastuneelle luvan
poikkeukselliseen käyttäytymiseen. Tästä edespäin Matilla ja hänen perheensä
jäsenillä oli oikeus käyttäytyä kuten sairaat. Niinpä Matti saattoi jäädä päiväksi
vuoteeseen eikä hänen tarvinnut osallistua esimerkiksi jumalanpalveluksiin tai
muihin tervettä ihmistä sitoviin velvoitteisiin ja tehtäviin. Lisäksi parantajan/
tietäjän riitit antoivat monessa suhteessa toivoa ja turvallisuuden tunnetta. Ne
antoivat sairaalle lupauksen mahdollisuudesta palata ennen pitkää normaali-
elämään ja saada takaisin sairastumista edeltäneet kontaktit ja mahdollisuudet.
Näin riitit myös stimuloivat sairasta tulemaan jälleen terveeksi.157

○ ○ ○ ○ ○ ○

154 Eilola 1999, 109–111, 128; Honko 1960, 55–56; Honko 1994, 22–26. Lääkintäantropolo-
gisessa keskustelussa on erotettu yläkäsitteen ’sairaus’ sisältä kaksi alakäsitettä. Ensinnäkin
on lääketieteellisesti diagnosoitavissa oleva biomedikaalinen ’tauti’ (disease) ja toiseksi
subjektiivis-kulttuuripohjainen ’vaiva’ (illness), joista ensimmäinen käynnistää biomedi-
kaalisen ja jälkimmäinen psykososiaalisen koneiston. Kansanparannus ja ihmeparannus kes-
kittyvät enemmän vaivan parantamiseen. PTT 1998, 31 (Lääkintäantropologia). Württem-
bergiläisiä noituustapauksia tutkinut Edward Beverin mukaan ainakin osa noituustulkin-
noista perustui orgaanisten oireiden ”väärään diagnoosiin”, mikä viitannee sairauden kult-
tuuriseen tulkintaan. Bever 2000.

155 Halmesvirta 1998, 46, 52; Eilola 1999, 100.
156 Miettinen 1989, 98–101, 106–109; Kärki 1998, 54.
157 Rørbye 1980, 173, 176, 188. Matti A. Miettisen mukaan parantumisen ja pelastumisen koke-

muksilla on ollut sama juuri. Kummatkin ovat aikoinaan kuuluneet yhteisöä johtavan riittis-
pesialistin tehtäviin. Nykyään kultti ja terveydenhoito ovat eriytyneet toisistaan lukuun otta-
matta ihmeparantamisen kaltaisia jäänteitä. Miettinen 1989, 109. Miettisen ajatus on sikäli
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Noidaksi epäiltyjen tilanne oli hiukan toisenlainen. Edellisessä luvussa todet-
tiin, että tietäjä/parantaja selvitti potilaansa elämäntilanteen ja teki sen pohjalta
johtopäätöksensä sairastumisen syistä. Kun tietäjä saattoi päätellä, ketä noidak-
si epäiltiin, asia tiedettiin yleisemminkin. Se tiedettiin niin yleisesti, että epäilty
itsekin oli usein tietoinen itseensä kohdistuvasta epäluulosta. Islantilaisia saa-
goja tutkineen William Ian Millerin mukaan eräs keskeinen syy tietäjän tai riitti-
ekspertin puoleen kääntymiselle oli syylliseksi oletettuun henkilöön vaikutta-
minen ja hänen painostamisensa perumaan tai julkistamaan tekonsa. Näin oli
laita etenkin silloin kun vastataikuusriitti suoritettiin julkisesti eli niin että yhtei-
sö tiesi sen suorittamisesta.158  Vaasan kirkkoherran lesken silmäsairaus siirret-
tiin leipään, joka puolestaan annettiin sairauden noitumisesta epäillylle piialle.
Tämä jakoi sen kielloista huolimatta erään rengin kanssa ja molemmat sairas-
tuivat. Kysymys oli ehkä jostakin sairaudesta, jonka molemmat saivat suunnil-
leen yhtä aikaa. Mutta on yhtä mahdollista, että kyseessä oli elimellisoireinen
eli somatoforminen häiriö.159  Se oli seurausta siitä, että piika tiesi epäilyjen
kohdistuvan itseensä ja hänellä oli syytä olettaa leivän olevan se sama, johon
sairaus oli siirretty.160

Nämä psykofyysiset prosessit näkyvät myös kansanperinteessä laajasti tun-
netussa käsityksessä, jonka mukaan sairauden palauttaminen saattaisi tappaa
sen lähettäjän.161  Pappilan piian sairastuminen leivän syömisen jälkeen perustui
hänen pelkoonsa. Renki puolestaan tunsi itsensä sairaaksi kuultuaan piialta lei-
vän olevan noitumisessa käytetyn, koska maaginen kosto ei erotellut syyttömiä.
Kummankin oireet olivat seurausta todellisina pidettyjen asioiden tai uhkien ai-
heuttamasta pelosta.

Samankaltaisista reaktioista on runsaammin tietoa itseään noituuden uhreina
pitäneiltä henkilöiltä. Näin oli esimerkiksi kappalainen Jakob Vaseniuksen ta-
pauksessa.162  Joukko talonpoikia valitti hänelle Vaasassa asuvasta Marketta
Punasuomalaisesta, joka kiersi pitäjissä kerjäämässä ja kiroamassa ihmisiä.
Vasenius otti asian hoidettavakseen. Alkoi näiden kahden välinen kamppailu,
jossa pappi haastoi Punasuomalaisen rovastin- ja kihlakunnan käräjille. Puna-
suomalainen puolestaan kirosi kappalaista julkisesti. Kun kappalainen oli saa-
nut haasteen raastuvanoikeuteen, hän tunsi itsensä heti sairaaksi. Paha olo meni
ohitse, mutta seuraaville päiville sattui kummallisia pikkutapauksia: tuulen-
puuska heitti pellit ulos ja Vaseniuksen mennessä ulos tuulenpyörre melkein

○ ○ ○ ○ ○ ○

houkutteleva, että parantaminen tosiaan kuului pitkään papeille, jotka tietäjän tapaan miel-
lettiin väkeviksi. Suolahti 1919, 223–226; Kuusi 1985, 38–39.

158 Miller 1986, 107–110.
159 Somatoformisella eli elimellisoireellisella häiriöllä tarkoitetaan neuroottisia häiriöitä, joihin

kuuluvat esimerkiksi somatisaatiohäiriö, hypokondrinen häiriö, elimellisoireellinen autono-
minen häiriö ja pitkäaikainen kipuoireyhtymä. Bever 2000.

160 KA VRO v. 2: 3.4., 25.4, 4.5., 9.5.1663. Eilola 1996, 120–121, 126–128.
161 Lauri Hongon mukaan käsitys liittyi tautien projektiiliselitykseen, jossa sairaus käsitettiin

noidan lähettämäksi ammukseksi. Honko 1960, 75, 77.
162 Tapausta aikaisemmin käsitelleet tutkijat ovat kautta linjan ajoittaneet Vaseniuksen kuo-

leman väärin vuodelle 1657, mutta niin Botvik Höök kuin hänen tapahtumasta kertovan kir-
jeensä vastaanottanut kanslia ovat päivänneet sen edellisen vuoden alkuun. RA OSB: OKW
Botvik Höökin kirje, päivätty 24.1.1656, vastaanotettu kansliassa 17.2.1656.
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sieppasi hänet mukaansa. Toisella kerralla kappalaisen hevonen pillastui ilman
syytä ja melkein heitti ratsastajan selästään. Oikeudenkäynnin aattoaamuna
kappalainen oli terve, kun hän lähti kirkkoherra Bohmin kanssa lähipitäjiin ke-
räämään papin saatavia. Tällä matkalla hän kuoli rekeen. Ruumista tarkastet-
taessa rinnasta löydettiin jälki, joka tulkittiin noidan ammuksen jättämäksi.163

Tässä tapauksessa pohjalla oli tieto Punasuomalaisen kirouksista, jota vasten
muuten merkityksettömiksi koetut sattumukset tulkittiin osoituksiksi noituu-
desta ja hengenvaarasta. Seurauksena olivat kasvavat henkiset paineet ja pelko,
joita papin sydän ei ilmeisesti kestänyt. Punasuomalainen aiheutti sydämen
tykytystä myös Matti Martinpojalle, jolta hän kävi pyytämässä vapautusta
kaupunginvartioinnista. Vuoteessa makaava Matti ei suostunut. Pian Punasuo-
malaisen lähdettyä Matille tuli kovia rintakipuja suunnilleen siihen kohtaan,
missä Punasuomalainen oli pitänyt käsiään sängyn vieressä istuessaan.164

Noita ampuu taudin

mieheen. Uno Harvan

(1935, 148) mukaan

tähän tarkoitukseen

käytettiin tyrää, jonka

repiminen,

raastaminen ja

edestakainen liike

ihmisen sisällä

aiheutti paljon kipua

ja saattoi johtaa

kuolemaan. Myös

Ruijan lappalaisten

tuntema ’noidendirri’

ymmärrettiin

noidankuulaksi tai –

nuoleksi. Kuva on

Ulrich Molitorin

teoksesta De Lamiis et

Phitonicis Mulieribus

(1489). (Klemettinen

1997, 87.)

○ ○ ○ ○ ○ ○

163 KA VRO v. 1: 13.6.1657. Vaseniuksen appi, Vaasan entinen kuninkaallinen pormestari Pie-
tari Siulinpoika, tarjoutui menemään oikeuteen vävynsä puolesta, mutta tämä vastasi, että
hänen on tehtävä se itse. Vastaus kertoo siitä, kuinka todelliseksi kappalainen koki Punasuo-
malaisen aiheuttaman uhan ja tahtoi sen kohdistuvan vain itseensä.

164 KA VRO v. 1: 8.6., 13.6., 1.8.1657. Eilola 1996, 60–61, 86–87; Eilola 1999, 123–124.
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Nykyisen tietämyksen mukaan somatoformisilla häiriöillä on orgaaninen fy-
sikaalinen luonne. Tästä huolimatta emotionaaliset ja psykososiaaliset tekijät
vaikuttavat niihin voimakkaasti aiheuttaen esimerkiksi seuraavanalaisia psyko-
fyysisiä oireita: bronkiaalinen astma, migreeni ja päänsäryt, vatsavaivat, kuu-
kautisiin liittyvät häiriöt, ihotaudit, vatsahaava, seksuaalinen kyvyttömyys ja
verenpainetauti. Oireet liittyvät stressiin, jonka laukaisijana on yleisimmin pel-
ko, mutta myös kammo, viha, masennus, frustraatio, toivottomuus ja kauna.165

Selitys sopii täydellisesti pappilan piian ja noidutun leivän tai Vaseniuksen
tapauksiin. Kun tarkastellaan, millaisista oireista ihmiset noituutta syyttivät,
syntynyt luettelo muistuttaa selvästi yllä olevaa. Esimerkiksi Raumalta tunne-
taan tapaus, jossa noitaa syytettiin uhrinsa sokeuttamisesta. Antti Lieroisen taas
kerrottiin sokeuttaneen varkaudesta epäillyn piian silmän. Eerikki Puujumalan
tapauksessa asian toi oikeuteen vastataikuuden kohteeksi itsensä kuvitellut ren-
ki Esko Jaakonpoika, joka sanoi poteneensa jo vuoden päivät Kollin lähetyttä-
mää tyrää. Kolli itse oli puolestaan levittänyt kyläläisten keskuuteen juttua, jon-
ka mukaan Esko-renki tulisi sairastumaan Puujumalan loitsuista jos hän oli vie-
nyt jauhosäkin. Kruunupyystä tunnetaan vuodelta 1722 samankaltainen tapaus.
Kruunun nimismies syytti Mats Mikaelinpoikaa erään Lars Jakobinpojan ki-
roamisesta. Isonvihan aikana Mats oli ottanut Larsin vaimoineen majoitukseen,
mutta vannottanut etteivät nämä paljastaisi hänen aarrekätköään venäläisille.
Kaikesta huolimatta viholliset olivat sen löytäneet ja Mats oli sanonut, että pal-
jastaja tulee lopun elämäänsä kantamaan pirun merkkiä. Pian Jakobin vaimo
olikin saanut äkillisen sairauden, joka muuttui myöhemmin vasemman käden
kivuksi ja vei vaimon vuoteen omaksi. Visbyläisen Jöns Orren vaimo oli istunut
rukin ääressä kun noidaksi huhuttu Kusken Margareta oli ohitse kulkiessaan
sylkäissyt ja mutissut. Vaimo oli heti tämän jälkeen tuntenut kipua hartioissaan.
Vuonna 1683 Sortavalassa käsiteltiin noitana tunnetun Lauri Laatikaisen ta-
pausta. Jouluiltana hän oli kironnut Antti Kähäräisen vaimoa ja uhannut, ettei
tämä söisi jouluateriaansa terveenä. Myöhemmin osoittautui, että sillä aikaa
kun Laatikainen oli kertonut välikohtauksesta eräälle naapurille, Kähäräisen
vaimoa oli ottanut niin paljon sydämestä, että hän oli kaatunut maahan.166

Se, kuinka tiiviissä yhteydessä sairastuminen ja sen oireet olivat noitumisti-
lanteeseen, tulee selvästi esille Vaasan kaupunginkirjuri Juho Hannunpojan ja
hänen vaimonsa edesottamuksista. Punasuomalaisen kirous aiheutti raskaana
olevalle Juho Hannunpojan vaimolle rintakipuja ja komplikaatioita synnytyk-
sessä. Hääyötä varten varatun rakennuksen porstuan sillan alla suoritettu riitti

○ ○ ○ ○ ○ ○

165 Bever 2000.
166 Oja A 1963, 242–246; Vilkuna KHJ 1996b, 222; Katajala 1997, 295; Högman 1907, 181;

Juvelius 1932, 81; Nildin-Wall & Wall 1996, 164. Esimerkkejä ei tarvitse hakea kovin kau-
kaa menneisyydestä: Vuonna 1968 Ranskassa järjestettiin öinen vastataikuusriitti, jonka tar-
koituksena oli palauttaa paha lähettäjälleen. Naapurin emäntä – joka oli ollut tietoinen siitä,
että häntä epäiltiin noidaksi ja että vastariitti järjestettiin – jouduttiin toimittamaan sairaa-
laan seuraavana päivänä. Nainen aiheutti hämmennystä lääkäreilleen, sillä mitään fysiolo-
gista sairautta ei löytynyt. Nainen vain toisteli loputtomasti ”Olen peloissani” ja oli liian
kauhuissaan kyetäkseen syömään mitään. Hän kuoli seitsemän kuukautta myöhemmin. Mi-
tään elimellisiä sairauksia hänellä ei kuitenkaan todettu. Briggs 1996, 94–95.
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vei Juhon kyvyn siltä yöltä.167  Kummassakin tapauksessa noituus tapahtui hen-
kilöiden ollessa poikkeustilassa ja kohdistui siihen, mikä näinä ajankohtina oli
kulttuurisesti ja sosiaalisesti arvokkainta ja tärkeintä noituuden uhreille. Näin
oireisto vastasi kulttuurin asettamia ennakkokäsityksiä.

Kirous saattoi viedä terveyden ja aiheuttaa kuoleman. Kuten edellä nähtiin,
kirouksen kohteeksi joutumisen aiheuttamat paineet saattoivat johtaa sydän-
kohtaukseen tai muihin todellisiin sairauksiin. Toisaalta nopeasti alkavat kipu-
tilat taas olivat pelon aiheuttamia psykosomaattisia reaktioita. Tällaiseksi on
luettava esimerkiksi edellä mainitut vaasalaisen Matti Martinpojan rintakivut ja
visbyläisen Jöns Orren vaimon niskasäryt. Tähän joukkoon kuuluvat myös kir-
konpalvelija Tuomas Laurinpojan vaivat. Hän oli jättänyt tervehtimättä noi-
daksi epäiltyä Maisa Erkintytär Kupparia, minkä seurauksena hän menetti jok-
sikin aikaa kykynsä liikkua.168  Usko noituuteen tai vastataikuuden voimaan
saattoi aiheuttaa niin voimakkaan pelon, että ihmisen ruumiintoiminnot romah-
tivat ja ihminen menehtyi. Emotionaalisten tunnetilojen vaikutus immuunijär-
jestelmään on tässä suhteessa hyvin suuri. Kulttuurintutkijat ovat olleet pitkään
tietoisia tästä ilmiöstä niissä ulkoeurooppalaisissa kulttuureissa, joissa usko
noituuteen on vahva. Kirouksen tai vastataikuuden uhrit tai ne, jotka uskoivat
olevansa niiden kohteena, menivät eräänlaiseen šokkiin. Sen seurauksena oli
jonkinlainen kiputila tai neuroosi, joka aktivoitui joko heti kiroamisen jälkeen
tai aina noidaksi syytetyn läheisyydessä. Sen seurauksena ihmisen hyvinvoin-
nin tunne ja kyky selviytyä elämänsä sosiaalista toiminnoista joutuivat kyseen-
alaisiksi.169  Tämä tuli näkyviin myös suurten noitavainojen aikana. Kun lapsi-
todistajilta kysyttiin, mikseivät he olleet kertoneet aiemmin Blåkullaan viemi-
sestä, he selittivät noitien estäneen heidän puheensa. Osa kuvasi tunteen puris-
tukseksi kurkussa.170

Aikalaisten ajattelussa sairastumiset perustuivat kuitenkin esianatomiseen
ymmärrykseen. Ruumiin ja sen ulkopuolisen välinen raja miellettiin epämääräi-
seksi ja liukuvaksi, sanat ja niiden sanojat väkeviksi. Esimerkiksi sairauden tai
keskenmenon ei ajateltu aiheutuvan orgaanisista syistä, vaan sosiaalisen elämän
šokeista ja toisiin kohdistuneesta kätketystä vihasta.171

○ ○ ○ ○ ○ ○

167 KA VRO v. 1: 3.10.1657. Bever 2000. Tämä on ainoa viittaus impotenssiin tässä tutkimuk-
sessa käsiteltävässä lähdeaineistossa ja viitteet siihen ovat muutenkin harvinaisia. Keskiajal-
la se liitettiin kiinteämmin noituuteen. Nenonen 1992, 75; Ankarloo 1984 (1971), 47–48;
Kärfve 1994 (1992), 56, 93, 103–104, 131–132; Jolly 2002, 60–62; Peters 2002, 205, 210;
Mitchell 1997, esim. 18–22. Stephen Mitchell tosin sortuu ylitulkintaan korostaessaan noi-
tuuden ja seksuaalisuuden välistä yhteyttä. Hänen mukaansa keskiaikaisessa ruotsinkielessä
’trolle hus’ merkitsi ilotaloa. Evidenssi tulee samannimisestä Tukholmassa sijanneesta talos-
ta, jota K.F. Söderwall piti bordellina. Tässä yhteydessä nimen alkuosa ei kuitenkaan viittaa
noitaan (troll), vaan Trolle-sukuun. Eikä talokaan ollut ilotalo. Ks. tark. Brun s.a., 14; Lam-
berg 1997, 60–62.

168 Nenonen & Kervinen 1994, 102.
169 Bever 2000; Thomas 1991 (1971), 609–610; Eilola 1999, 123.
170 RA SS 1: WNC 10.2.1675 (519–521).
171 Rublack 1996, 86; Duden 1997 (1991), 11–12, 119–123, 140–149.
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Taikuus kansan ja esivallan silmissä

Taikuuden harjoittaminen paljastaa erään keskeisen piirteen aikakauden ihmi-
sen tavasta hahmottaa ympäröivän maailman ja ihmisen välistä suhdetta. Se
kertoo maailmankuvan ihmiskeskeisyydestä. Jumalan omaksi kuvakseen luo-
mana olentona ihminen oli kaiken keskusta. Tällaisessa maailmassa toimivat
merkittävät voimat olivat kaikki yhteydessä ihmiseen itseensä. Ne vaikuttivat
häneen ja reagoivat hyvin suuressakin mittakaavassa hänen tekoihinsa. Ihminen
itse saattoi vaikuttaa myös ympäröivään todellisuuteen, omiin edellytyksiinsä
elämässä, varkaiden henkilöllisyyden selvittämiseen ja parantumiseen.172

Nämä käytänteet olivat ikään kuin termostaatteja, jotka pitivät yllä ja palaut-
tivat oikean järjestyksen. Niiden avulla ihminen asettui yhteisössään ja koko
kosmisessa järjestyksessä sille paikalle, joka hänelle kuului. Niiden avulla hän
myös suojasi ja vahvisti merkittäviä siirtymiä ja tilanteita elämänkaarellaan.
Tässä suhteessa taikuus voidaan nähdä osana laajempaa rituaalista ajattelua,
joka jäsensi ihmisten elämää ja ilmeni sen kaikilla tasoilla viikkojärjestyksestä,
elämänkierron siirtymäriiteistä aina vuotuiskierron riitteihin. Taikuuden ym-
märtäminen ei ollut esivalloille mitenkään vierasta. Niin maallisen kuin kirkol-
lisen esivallan toimitukset ja hierarkiat olivat rituaalisia ja saivat erityisen mer-
kityksensä eli ”pyhyytensä” tiettyjen kaavojen noudattamisesta. Esimerkiksi
jumalanpalvelus oli poikkeuksellinen aika, koska se eristettiin tietyillä toistu-
villa puheilla ja eleillä normaalista arkielämästä. Myös käräjät avattiin, vietiin
läpi ja lopetettiin tiettyjen riittien mukaisesti. Siitä seurasi päätösten sitovuus.
Samoin hierarkiat edellyttivät tietynlaisten eleiden ja puhuttelutapojen toistoa
ja olivat siinä mielessä rituaalisia.173

Makrotasolla voidaan havaita, että esivaltojen ja kansan välinen rajanveto tai-
kuuden hyväksyttävyyden suhteen muuttui uudelle ajalle tultaessa. Keskiajalta
peräisin olevat kaupungin- ja maanlait eivät pitäneet taikuutta rikoksena, vaan
noituutta eli maagista vahingoittamista. Rajanveto hyvään ja pahaan, oikeaan ja
väärään tapahtui tilannekohtaisesti noituuden ja taikuuden välisellä harmaalla
vyöhykkeellä.174  Kansanusko muodosti esikristillisistä ja kristillisistä aineksista
koostuvan synkretistisen kokonaisuuden, jolla ei ollut selkeää rajaa uskonnolli-
siin seremonioihin (ks. kuvio 2).175

Puhdasoppisuuden vaikutuksesta tilanne muuttui 1600-luvulla. Suomessa
kirkkokuri saavutti vakiintuneet muotonsa 1650-luvulla, vaikkakin kehitys kul-
ki kymmenisen vuotta jäljessä Ruotsista.176  Tämä muutos oli seurausta protes-
tanttisen kirkon taikuutta ja noituutta kohtaan ottamasta kannasta, joka tiivistyy
seuraavassa piispa Petraeuksen kiertokirjeen katkelmasta vuodelta 1653. Hänen
mukaansa oli jumalanpilkkaa ja rikos ensimmäistä käskyä vastaan, kun ”har-
joitetaan Noituutta, Mustaa magiaa ja etsitään hävinnyttä ja muuta sellaista;

○ ○ ○ ○ ○ ○

172 Douglas 2000 (1966), 140–152.
173 Hanawalt 1998, 18–24; DA 1997, 410–412 (Ritual).
174 Oja L 1999, 56–63; Nenonen 1992, 256–264.
175 Pirinen 1991, 255–261; Scribner 1987, 41–47; Scribner 1993, 487–494; Jolly 2002, 6–7.
176 Karonen 1999b, 244–247; Juva 1955, 83–84.
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Kun uskotaan Loitsimiseen; Kun järjestää työnsä ennustusten mukaisesti; Kun
antaa lukea loitsuja lapselleen, karjalleen, etteivät sudet ja muu paha vahingoi-
ta niitä; Kun käytetään manausta tai joitakin outoja sanoja ja toimenpiteitä
tukahduttamaan miekan ja veitsen ja muuta sellaista. Kun ihminen katsoo pa-
holaisen ja pahojen ihmisten aiheuttamaksi onnettomuuden ja vastoinkäymi-
sen, joka häntä kohtaa, eikä usko, että Jumala lähettää hänelle sekä vastoinkäy-
mistä että myötäkäymistä.”177  Näkökulma toistuu myös piispa Rothoviuksen
teksteissä. Hänen mukaansa epäjumalanpalvelus oli suomalaisten keskuudessa
niin yleistä, että hänen oli vaikea uskoa kristinuskon tulleen maahan jo toista
sataa vuotta sitten. Rothoviuskin opetti, että vastoinkäymiset ja onnettomuudet
olivat syntisen osaksi tullessaan Jumalan rangaistus. Hyvälle kristitylle ne olivat
osoitus Jumalan rakkaudesta, huolenpidosta ja ohjauksesta.178

Katolilaisesta kirkosta poiketen protestanttinen ja luterilainen kirkko ei pai-
nottanut noituuden vaarallisuutta ja noidan hallitseman voiman pahuutta, vaan
taikuuden harjoittamisen vaarallisuutta. Taikuus ja muu taikausko oli paljon
silmäänpistävämpi elementti seurakuntalaisten elämässä kuin maleficium kos-
kaan saattoi olla. Taikuus oli syntiä – Jumalan nimen väärinkäyttöä ja väärien
jumalien palvontaa – josta Jumala rankaisi kollektiivisesti huonoilla ajoilla.
Siksi se oli karsittava pois.179

Esivalta veti rajan kirkollisten riittien ja kaikenlaisen magian harjoituksen vä-
lille. Viimeksi mainittu oli vaarallista kaikissa oloissa ja muodoissa (ks. kuvio 3),

Kuvio 2. Noituuden ja taikuuden välinen rajanveto keskiajalla.

Lähde: Scribner 1987 mukaillen.

○ ○ ○ ○ ○ ○

177 Sitaatti Heikkinen 1969, 109.
178 Hainari & Grotenfelt 1922, 197; Juva 1956, 37–38. Ks. myös Kähönen 1959, 645–646.
179 Clark 1993 (1987), 46, 47–48, 63–66; Clark 1997, esim. 505–508, 527–529; Heikkinen

1969, 102, 109–110; Oja L 1999, 63–67; Nenonen 1992, esim. 288–289.
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koska sen harjoittaminen veti Jumalan vihan koko valtakunnan päälle. Kirkon
omaksuma asenne merkitsi perustavanlaatuista muutosta tapahtumien ymmär-
tämisessä. Se, mitä vaadittiin, oli esimerkiksi sairastuneen oman elämäntavan
muutos. Kansa sen sijaan näki tilanteen toisin. Kun loitsut luettiin Jumalan ni-
meen tai riiteissa käytettiin rukouksia tai muuta kristillistä aineistoa, silloin toi-
mittiin Jumalan voiman turvin. Tämä ristiriita tulee selvästi esille 1640- ja
1650-luvulla käsitellyissä noituusjutuissa. Niin Eerikki Puujumala kuin Valpuri
Kyni korostivat toimivansa Jumalan nimissä. Sen sijaan hovioikeus oli sitä
mieltä, että he olivat liitossa paholaisen kanssa. Lisäksi syytettyjen vetoaminen
Jumalaan leimasi heidät hänen pilkkaajikseen ja nimen väärinkäyttäjiksi. Se,
mikä kansanomaisessa ajattelussa merkitsi syytettyjen puolustusta, pahensi hei-
dän asemaansa esivallan silmissä.180

Kirkon ja kansan välinen näkemysero koski siis lähinnä jumalasuhdetta ja
suhdetta tuonpuoleiseen. Kansanomaisissa katsomuksissa on nähtävissä jälkiä
varhaisemmasta uhrisuhteesta. Ihmisen ja jumalan välillä käytettiin välittäjää
eli uhria, joka suoritettiin vastapalveluksen toivossa. Tapa säilyi kristillisten ri-
tuaalien yhteydessä erilaisten ’votumien’ ja ’votiivien’ muodossa. Keskiajalla
ihmiset lupasivat kiitokseksi suorittaa pyhiinvaellusmatkan, jos heidän rukouk-

Kuvio 3. Noituutta ja taikuutta koskevat rajanvedot uuden ajan alussa.

Lähde: Scribner 1987. Clark 1997. Nenonen 1992.

○ ○ ○ ○ ○ ○

180 Heikkinen 1969, 105–106, 109–110.
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siinsa vastattiin tai he toivat alttarille pieniä lahjoja saadusta armonosoituksesta.
Annetun lupauksen täyttämiseksi saatettiin myös rakentaa kirkko tai laiva, teet-
tää erityinen taulu tai järjestää messu.181

Piispa Rothoviuksen mukaan nämä lahjat eivät menneet aina kristittyjen Ju-
malalle, vaan ”ihmiset etsivät apua perkeleeltä, uhraavat kiitosuhrin perkeleel-
le kantaen alttarille vahakuvia, vahakynttilöitä, oravannahkoja ja muuta, uh-
raavat rahaa ja muuta määrättyinä päivinä”.182  Tämä on tietysti ensisijassa
viittaus erilaisten juhlien yhteydessä suoritettaviin uhreihin, jotka olivat osa
normaalia elämänkiertoa. Kristittyjen Jumalan rinnalla oli siis muitakin palvon-
nankohteita. Tässä yhteydessä uhrisuhteen sopimusluonne saikin merkitystä.
Ihmiset ajattelivat, että suhde asetti velvollisuuksia kummallekin osapuolelle ja
jos toinen luopui niistä, ei sopimus enää sitonut toistakaan osapuolta. Kun ihmi-
set keskiajalla kokivat, ettei pyhimys kuullut heidän pyyntöjään, he luopuivat
kunnioituksesta. Se päti myös suhteessa Jumalaan. Pettymyksen jälkeen pyyn-
nöt saatettiin joustavasti ohjata jonnekin muualle.183

Tämä konkretisoitui esimerkiksi Kuortaneella vuonna 1708. ”Et saa kuolla,”
huusi kerjäläinen Vappu Ropponen puistellessaan vastakuollutta tytärtään.
”Perkele tappoi parhaan lapseni,” Vappu valitteli ihmisille, jotka kielsivät sa-
nomasta niin ja kehottivat kiittämään siitä, että lapsi oli päässyt pois pahasta
maailmasta. Vappu vastasi: ”Perkeles händä kitäkön. Vai minä kitän Jesusta
sentähden et paras lapseni kuoli!” Sen jälkeen Vappu arvosteli useaan ottee-
seen niin kirkkoa kuin Jumalaa. Iltarukoukseen pyydettäessä hän vastasi: ”Ru-
koilkoon ne jotka sitä tarvitsevat, minäkin olen ennen rukoillut Jumalaa, mutta
nyt minä rukoilen toista.”184  Eräs humaltunut kauppias antautui samankaltai-
seen sanailuun Vaasassa kolmisenkymmentä vuotta aikaisemmin. Siinäkin pet-
tymyksen kokenut vastasi lähipiirin hurskaisiin kehotuksiin lukea Raamattua ja
turvata Jumalaan paholaisen auttavan nopeammin.185

Kirkko ja kruunu alkoivat 1600-luvulla levittää toisenlaista näkemystä. Nii-
den mukaan Jumala oli kaikkivaltias, joka toimi oman mielensä eikä ihmisten
kanssa tehtyjen sopimusten mukaan. Hän toki palkitsi hyvistä teoista, mutta
rankaisi armotta synneistä. Ja koska rangaistuksiksi miellettäviä vastoinkäymi-
siä riitti, Jumalan rooli kostavana olentona korostui yli kaiken.186  Tuonpuo-
leinen reagoi edelleen ihmisen toimintaan, mutta yksinomaan kaikkivaltiaan
Jumalan hahmossa. Perinteinen palvontasuhde, jossa Jumalan siunaus tuli suo-
raan palvonnan seurauksena ja riittien toistamisesta, ei enää pätenyt. Jumala

○ ○ ○ ○ ○ ○

181 Kiitokseksi annetuista uhrilahjoista on tietoja vielä 1900-luvulta. Jokipii 2002, esim. 31–40;
Vilkuna A 1989, 67, 73–77; Pirinen 1996, 27–28; Krötzl 1994, 307–323.

182 Heikkinen 1969, 81.
183 Vilkuna KHJ 1996b, 73; Kamen 1987 (1984), 195–199; Scribner 1987. Esikristillinen ajat-

telu saattoi sulautua kristilliseen myös varhaisen kielellisen sekoittumisen kautta. ’Uhri’ on
nuori tulokas suomen kielessä ja aiemmin siitä käytettiin nimityksiä ’anti’ ja ’vero’. On mah-
dollista, että ihmiset mielsivät kirkonmiesten keräämän veron heidän välityksellään Jumalal-
le toimitettavaksi uhriksi eikä pappien henkilökohtaiseksi palkaksi. Vilkuna A 1989, 73–74.

184 Klemetti 1932, 121–122.
185 KA VRO v. 3: 2.8.1671 (80–81).
186 Vilkuna KHJ 1996b, 74–76; Juva 1955, 62–64. Ks. myös Hanawalt 1998, 12.
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teki niin kuin tahtoi eikä häntä voinut ohjata. Koska hän oli myös ainoa oikea ja
todellinen palvonnan kohde, muille osoitetut pyynnöt olivat turhia ja suorastaan
haitallisia.

Kansan ja esivaltojen näkemysten välinen ristiriita kertoo laajemminkin kris-
tillisessä moraaliopetuksessa ja ajattelussa tapahtumassa olleista muutoksista.
Keskiajalla moraalikoodeksin perustana oli ollut seitsemän pää- tai kuoleman-
syntiä, joissa painopiste asettui ensisijaisesti ihmisten välisten suhteiden ohjaa-
miseen, normittamiseen ja vakauttamiseen. Näkökulma oli yhteisöllinen ja kuo-
lemansynteihin syyllistynyt rikkoi yhteisöä ja naapureitaan vastaan – hän oli
siis huono lähimmäinen. Tätä vasten määritettiin myös se, milloin taikuus oli
kiellettyä ja milloin sallittua. Mutta keskiajan lopulta lähtien kuolemansynnit
alkoivat korvautua kirkon opetuksessa yhä useammin kymmenellä käskyllä,
joita rikottaessa toimittiin nimenomaan Jumalaa vastaan.187  Luterilainen kirkon
mielestä taikuus ja muut taikauskoiset tavat olivat rikkomuksia nimenomaan
Jumalaa vastaan, kun kansa määritteli syntiä yhteisöllisestä näkökulmasta.

Kymmenen käskyn korostaminen kertoo myös luterilaisuuteen liittyneestä
Raamattu-keskeisyydestä – seitsemää kuolemansyntiä ei Raamatusta löydy.
Sen sijaan sieltä löytyy noituuden ja taikuuden kieltäviä kohtia, joita kirkon-
miehet myös sieltä hakivat. Eräs keskeinen kohta oli 5. Moos. 18:10–12, joka
kuuluu seuraavasti188 : ”Älköön keskuudessasi olko ketään, joka panee poikansa
tai tyttärensä kulkemaan tulen läpi, tahi joka tekee taikoja, ennustelee merkeis-
tä, harjoittaa noituutta tai velhoutta, joka lukee loitsuja, kysyy vainaja- tai tie-
täjähengiltä tahi kääntyy vainajien puoleen. Sillä jokainen joka sellaista tekee
on kauhistus Herralle…”

Esivaltojen suhtautumistapa näkyy selvästi Ruotsin ja Suomen noituus- ja
taikuusjuttujen kokonaisrakenteessa. Suomen maaseudulta koottu aineisto
osoittaa selvästi, että pitkäkestoisin ja huomattavin tapausten kokonaismäärän
nousu perustui viranomaisten oikeuteen tuomien taikuusjuttujen lisääntymi-
seen. Tähän verrattuna maleficium-juttujen määrän kasvu on hyvin vähäistä ja

○ ○ ○ ○ ○ ○

187 Vakiintuneet seitsemän kuolemansyntiä vastahyveineen olivat ahmattius–kohtuus, heku-
mallisuus–rakkaus, ahneus–viisaus, hengen laiskuus–toivo, viha–usko, kateus–oikeuden-
mukaisuus ja ylpeys–urhoollisuus. Kuolemansynnit eivät olleet tekoja, vaan pikemminkin
ominaisuuksia ja heikkouksia. Ne valottavat ihmisten toiminnan takana olevia vaikuttimia ja
asenteita. Tuomas Akvinolaisen mukaan kaikki tekosyntien taustalla oli aina viha tai kateus.
KLNM 7 (1962), 156–158 (Huvudsynd); KLNM 17 (1972), 617, 622 (Synd); Heinimäki
2002 (1999), 11, 18–20. Kun Jumala nostettiin yhteisön sijasta keskukseen, myös syntien
luonne muuttui. Huomion kohteeksi tulivat huoruus, lepopäivän halveksiminen, tottelemat-
tomuus, uppiniskaisuus, juoppous ja taikausko. Juva 1955, 62–64; Gregory 1991, 34, 54–58;
Briggs 1996, 101–102; Clark 1997, 502–508.

188 Clark 1993 (1987), 62–63. Länsimaisessa teologisessa perinteessä on tehty ero peri- ja te-
kosynnin välillä. Edellinen on jokaisen ihmisen kohtalo, josta jälkimmäiset yksittäisinä te-
koina kasvavat. Tekosynnit on puolestaan jaettu kuolemansyntiin (peccatum mortale) ja lie-
vään eli anteeksiannettavaan syntiin (peccatum veniale). Kuolemansynti oli tietoinen rikko-
mus Jumalan lakia vastaan, joka tuhosi ihmisessä olevan rakkauden ja erotti hänet Jumalasta.
Ilman katumusta ja rippiä se johti iänkaikkiseen kuolemaan. Tämä jaottelu perustui Raa-
mattuun (1. Joh. 5: 16–17), mutta varsinaista kuolemansyntien luetteloa ei siellä ole, vaan se
on varhaisen luostarilaitoksen hedelmiä. Se lopullisena muokkaajana pidetään paavi Grego-
rius Suurta. Heinimäki 2002 (1998), 13–15.
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noitasapattitapausten kausi näkyy vain lyhyenä piikkinä.189  Myös Ruotsissa tai-
kuuden osuus oli hallitseva, joskin tapausten määrä lisääntyi sielläkin vasta
1600-luvun viimeisten vuosikymmenten aikana.190

Vaasan, Gävlen ja Uudenkaarlepyyn rakenteet poikkeavat taikuuden osalta
selvästi maaseudusta. Tapauksia, joissa ensisijainen syyte koski taikuutta, oli
näissä kaupungeissa yhteensä puolisenkymmentä.

Kun lähdetään selvittämään taikuuden pientä osuutta, ensimmäinen mieleen
tuleva selitys on esivaltojen kaupungeissa harjoittaman kontrollin kiristyminen,

Seitsemää kuoleman-

syntiä ei ymmärretty

pelkästään

abstrakteiksi ihmisten

tekojen vaikuttimiksi,

vaan ne saatettiin

mieltää ruumiillisen

muodon ottaneiksi

kiusaajiksi eli

demoneiksi. Mieliku-

va oli elinvoimainen

erityisesti

varhaiskristittyjen

erämaa-askeetikkojen

joukossa, mutta

tunnettiin myös

myöhempinä aikoina,

kuten oheinen

Johannes Geiler

Kaisenbergin

kaiverrus vuodelta

1510 osoittaa. (Valk

1997 (1994), 49.)

○ ○ ○ ○ ○ ○

189 Nenonen & Kervinen 1994, värikuvaliitteessä oleva kuvio ’Noituus ja taikuus lajeittain
1620–1700’; Nenonen 1992, 288–289. Taikuuden osuus painottuu myös Käkisalmen
Karjalan noituus- ja taikuusjuttujen kokonaisrakenteessa. Katajala 1997, 308–311.

190 Jaksolla 1635–1754 Götan hovioikeudessa noituus- ja taikuusjutuissa syytetyistä henkilöistä
14 prosenttia maleficiumista, taikuudesta 57, diabolismista ja paholaisliitosta 21 prosenttia.
Epäselviksi jäi kahdeksan prosenttia. Sörlin 1993, 34–36, 88–89; Oja L 1999, 223–229.
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jonka seurauksena taikuus ”saatiin kitkettyä” pois. Tätä tukisi se, että 1600-lu-
vun ruotsalaisten ja suomalaisten kaupunkien väkiluvut olivat niin pieniä, ettei
massaan voinut hävitä. Lähempi tarkastelu osoittaa, ettei asia ollut aivan noin
yksinkertainen.

Seuraavassa on tiivistetty Vaasan, Gävlen ja Uudenkaarlepyyn raastuvan-
oikeuksissa annetuista todistuksista ne tilanteet, joissa

A. taikuuden käyttäminen oli ihmisten mielestä sallittua

1. kun taikuuden avulla taattiin oikeudenmukaisuuden säilyminen paljasta-
malla sellaiset salassa tehtyjen rikosten tekijät kuin noidat ja varkaat.

2. kun ohjattiin tai suojattiin rituaalisessa ajattelussa merkittäviksi ja tästä
syystä poikkeuksellisen herkiksi koettujen siirtymä- ja elämänvaiheita

3. kun palautettiin pilattu onni
4. kun parannettiin sairauksia

B. taikuuden ja noituuden välinen raja kävi liukuvaksi

1. kun taikuutta käytettiin pahantekijälle kostamiseen.
2. kun taikuutta käytettiin oman onni-osan kasvattamiseen toisten kustannuk-

sella.

Sallitun ja ei-sallitun välinen rajanveto tapahtui ainakin oikeudessa kerrotuissa
todistajanlausunnoissa pikemmin hyvän ja vahingoittavan taikuuden kuin to-
dellisen uskonnon ja taikauskon välillä. Vaikutelma vahvistuu kun tutkitaan lä-
hemmin, ketkä toivat taikuusjutut oikeuteen.

Aikaisemmassa tutkimuksessa on todettu, että yleensä taikuusjutuissa syyttä-
jänä toimi joku viranomainen – pappi tai nimismies – kun noituudesta syytti
yleensä yksityishenkilö.191  Vaasassa, Gävlessä ja Uudessakaarlepyyssä suurin
osa taikuustapauksista tuli oikeuteen yksityisten ihmisten toimesta. Heidän
motiiveistaan kertoo eräs tapaus Gävlestä vuodelta 1698. Kaupungissa käymäs-
sä ollut 22-vuotias Olof Jöransson osti leipää ja valitteli sen kalleutta. Silloin
hän sai kuulla eräältä samanikäiseltä pojalta, että Mandell-nimiseltä varakkaalta
porvarilta saattoi ostaa ’spirituksen’, joka toi omistajalleen rahaa. Poika lähti
heti porvarin talolle ja esitti asiansa hänen vaimolleen. Käsite ei ollut kummal-
lekaan tuttu, koska emäntä ei ollenkaan ymmärtänyt mitä poika tahtoi eikä tämä
itsekään osannut tarkalleen sanoa, mistä oli kyse. Hän sanoi vain kuulleensa,
että se olisi jonkinlainen pieni henki, joka mielellään tulisi hänen mukaansa, jos
hän siitä maksaisi. Asiaa käytiin tiedustelemassa tuvan puolelta ja eräs paikalla
olleista talonpojista tiesi kertoa spirituksen olevan paholainen itse. Mandell
haastoi pojan oikeuteen ja tuomio tuli kunnianloukkauksesta.192

○ ○ ○ ○ ○ ○

191 Heikkinen 1969, 271–273; Nenonen 1992, esim. 377–379; Nenonen 1995, 135–140; Sörlin
1993, 88; Oja L 1999, 135–137, 139, 221.

192 RA GRO 24.1.1698.
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Tapauksen spirituksessa liittyi toisiinsa kaksi erilaista perinnetyyppiä. Yh-
täältä nimitystä spiritus käytettiin tietäjien ja noitien komentamasta apuhen-
gestä, joka usein oli vainajan sielu. Toisaalta taas varallisuuden ja nimenomaan
rahan tuominen omistajalle viittaa itse tehtyyn paraksi kutsuttuun henkiolen-
toon.193  Olennaista on se, että poikien puheet viittasivat todellisena pidettävään
mahdollisuuteen, että Mandellin varakkuus perustui salassa tapahtuneeseen tai-
kuuden väärinkäyttöön. Se, että kohtauksella oli todistajia, teki mahdolliseksi
osoittaa pojan kyselleen spiritusta. Toisaalta todistajien läsnäolo aiheutti sen,
että pojan puheet saattoivat muuttua suusta suuhun leviäväksi huhuksi. Tällai-
nen ei sopinut kunnialliselle porvarille ja siksi puheilta oli katkaistava siivet.

Yksityinen ihminen haastoi taikuuden harjoittajan oikeuteen silloin kun tul-
kitsi taikuuteen viittaamisen jollakin tavalla itselleen vahingolliseksi. Esimer-
kiksi Gävlessä vuonna 1684 varkaaksi seulottu Annika-piika oli ilmeisesti syy-
tön ja siksi hän toi tapahtuneen esivaltojen tietoon.194  Sama tulee vielä selvem-
min esille Vaasan pappilassa vuonna 1663 suoritetun silmäsairauden parantami-
sen yhteydessä. Talon Riitta-piika tuskin olisi kannellut tapahtuneesta piispalle,
ellei hänellä olisi ollut syytä epäillä, että sairaus oli siirretty häneen. Syy löytyi-
kin joidenkin vuosien takaa. Vuonna 1659 pappilassa epäiltiin tulen päässeen
irti Riitan huolimattomuuden vuoksi. Tutkimuksen suorittanut kruununvouti ja
kirkkoherra pitivät piikaa syyttömänä. Kirkkoherran vaimo ei nähtävästi jaka-
nut käsitystä. Hänen ja Riitan välit alkoivat rakoilla pian kirkkoherran kuole-
man (9.10.1662) jälkeen. Lesken silmäsairauden siirtämistä käsiteltiin oikeu-
dessa ensimmäisen kerran 11.4.1663.195

Myös vastataikuuden avulla tapahtunut varkaalle tai noidalle kostaminen
saattoi muodostua tilanteeksi, jossa kostoa vaatinut ”asiakas” oli tyytymätön.
Kun jälkikäteen osoittautui, että varas olikin omasta perheestä, kosto koettiin
epäoikeudenmukaisuutena. Esimerkiksi Antti Lieroisen tapauksessa kaksi eri
henkilöä oli tahtonut varkaalle pahaa. Toiselle Antti oli luvannut ”merkitä” var-
kaan, ja pian tämän jälkeen avun hakijan poika oli tullut tapetuksi. Toisessa ta-
pauksessa varas oli ollut talon tytär ja Antin riittien ansiosta talo oli palanut.196

Varkaan seulontatapaus tuo esille myös toisen ulottuvuuden ihmisten ambi-
valentista suhtautumisesta taikuuteen. Kävi nimittäin ilmi, että Malin Eriks-
dotter oli suorittanut riitin kerran aiemmin. Ne ihmiset, jotka olivat Malinilta
palveluksen pyytäneet, eivät kuitenkaan halunneet muistaa koko tapahtumaa.
Myös Eckin pariskunta väitti, etteivät he olleet etukäteen tienneet mitään Sara-
piian aikeista tuoda Malin seulomaan. Kun Malin oli tullut, he olivat antaneet
hänen suorittaa temppunsa. Omien sanojensa mukaan he eivät olleet uskoneet
saatuun tulokseen. Tässä isäntäväen ja Annika-piian todistukset ovat keskenään
ristiriitaisia. Annikan mukaan kadonneen paidan hinta oli haluttu vähentää hä-
nen palkastaan.197

○ ○ ○ ○ ○ ○

193 Ks. tark. luku ’Suhde paholaiseen ja muihin yliluonnollisiin olentoihin’.
194 RA GRO 21.4.1684 (618v).
195 KA VRO v. 1: 11.4., 12.4.1659; v. 2: 13.4.1663. Eilola 1996, 120–121, 126–128.
196 Heikkinen 1969, 103; Juvelius 1932, 79–81.
197 RA GRO 23.4., 26.4.1684 (619–620, 623–623v).
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Tulkitsen tätä niin, että ”kansa” oli tietoinen esivaltojen kielteisestä suhtautu-
misesta taikuuteen ja oikeuden edessä oma toiminta pyrittiin esittämään mah-
dollisimman hyvin tähän näkökulmaan sopivana. Marko Nenosen mukaan tämä
johti siihen, että 1600-luvun loppupuolella myös yksityiset ihmiset syyttivät
toisiaan aikaisempaa useammin taikuudesta.198  Käräjätupien ja raatihuoneiden
ulkopuolella erilaisilla tietäjillä, parantajilla, ennustajilla ja muilla riittieksper-
teillä oli edelleen tärkeä asema osana arkielämää. Heidän apuunsa turvauduttiin
yleisesti eikä heidän toimintansa ollut pelkästään hyväksyttyä vaan myös vält-
tämättömyys. He paransivat, kun lääkäreitä tai välskäreitä ei ollut käytettävissä
tai jos heidän lääkkeensä olivat liian kalliita tai heidän menetelmiinsä ei luotet-
tu. Parantajat ja tietäjät toimivat myös suojelijoina pahoja ihmisiä ja sairauksia
vastaan. He pystyivät osoittamaan varkaat ja noidat, palauttamaan pilatun on-
nen.199  He olivat tärkeitä yhteisön sisäisen järjestyksen ja eheyden ylläpitämi-
sessä.

Sen jälkeen kun esimerkiksi noituussyytteet Marketta Punasuomalaista vas-
taan oli sanottu oikeudessa julki, Vaasan raastuvanoikeuteen tuli runsaasti ihmi-
siä todistamaan myös hänen taikuuden harjoituksestaan. Ihmiset tiesivät esi-
valtojen kielteisestä suhtautumisesta taikuuteen ja niinpä tiedot maagisesta hy-
vän tekemisestäkin saatettiin kääntää sellaista ihmistä vastaan, josta tahdottiin
eroon. Antero Heikkisen ja Linda Ojan mukaan yksityisten henkilöiden esittä-
mien ensisijaisten taikuussyytteiden taustalla oli kostomotiivi.200

Tämä on kuitenkin korkeintaan osaselitys, koska etenkin todistajien kosto-
motiivia on vaikea näyttää toteen ”uhrien” ympärille ryhmittyneiden rintamien
ulkopuolella. On todennäköisempää, että todistajien käyttäytyminen perustui
ajatukseen samojen ihmisten kyvystä käyttää väkeään niin hyvään kuin pahaan,
jolloin taikuuden harjoituksesta annetut lausunnot todistivat syytetyn potentiaa-
lista vahingoittajana. Toisaalta vapaaehtoiset noituusjuttujen yhteydessä anne-
tut taikuutta koskevat todistajanlausunnot kertovat myös ihmisten halusta sa-
noutua irti syytetystä ja hänen toiminnastaan.

Itse asiassa ihmisten toiminta ohjautui esivalloista ja niiden näkemyksistä tai
vaatimuksista piittaamatta. Kun Uhrväderin lehmän kaulasta löydettiin taika-
pussi, sen laittajaa uhkailtiin ilmiannolla ja häntä haukuttiin harjoittamansa tai-
kuuden vuoksi noita-akaksi. Pussi palautettiin hänelle heti sen jälkeen kun sen
sisältö oli tutkittu ja asia tuli oikeuteen vasta ko. henkilön Blåkulla-matkoja
koskevien huhujen leviämisen myötä.201  Episodi tapahtui 1690-luvun alussa,
jolloin puhdasoppisuus oli jo hyvin ennättänyt saavuttaa kulminaatiopisteensä.
Silti käyttäytyminen noudatti edelleen yhteisön omia perinteisiä käsittely-
tapoja, jossa pyrittiin suojautumaan potentiaalisen noidan vaikutukselta.

Papiston näkymättömyys ja passiivisuus on suorastaan silmiinpistävää. Oike-
astaan Vaasan kappalainen Jakob Vasenius muodosti ainoan poikkeuksen tart-

○ ○ ○ ○ ○ ○

198 Nenonen 1992, 284–285.
199 Tillhagen 1962, 2–4, 10, 63–75; Klintberg 1988 (1965), 27–28; Siikala 1996, 12–13;

Macfarlane 1970, 120–122.
200 Heikkinen 1969, 245; Oja L 1999, 137–139, 193.
201 KA VRO v. 6: 12.3.1692.
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tuessaan Marketta Punasuomalaista koskeviin valituksiin. Ja silloinkin oli kysy-
mys nimenomaan noituudesta, ei taikuudesta. Vaasan silloinen kirkkoherra
Pauli Bohm sen sijaan ehdotti hänelle sovinnon tekoa Punasuomalaisen kanssa.
Uudenkaarlepyyn papisto osallistui vain Blåkulla-tapausten käsittelyyn ja niis-
sä se toimi pikemminkin avustajana kuin kuulustelijana.202

Vuonna 1663 Vaasan kaupungin ylimääräinen kappalainen Johan Markuk-
senpoika Hamnius kertoi kuulleensa kirkkoherran lesken silmäsairauden paran-
tamistapauksesta kun sairastuneen rengin vaimo oli mennyt hakemaan apua
Valpuri Pietarintytär Kokkoiselta. Hän kertoi menneensä heti vaimon luo ja ke-
hottaneensa tätä kertomaan asiasta pormestarille, hopmannille ja raadille. Muu-
ten hän itse ottaisi asian esille. Vaimo ei kehotuksesta piitannut ja niinpä hän itse
oli ilmoittanut tapahtuneesta hopmanni Höökille. Tämä väitti kuulleensa asiasta
ensimmäisen kerran aamulla oikeuteen tullessaan ja silloinkin raatimies Henrik
Eggersiltä. Kun asiaa tiedusteltiin uudelleen, Hamnius väitti raadin olleen tie-
toinen tapahtuneesta ja keskustelleenkin siitä. Pormestari Wilstadius vastasi
kuulleensa asiasta ensimmäisen kerran vasta pari päivää aikaisemmin. Siihen
asti raatimiehet olivat olleet aivan yhtä tietämättömiä kuin hän itsekin. Asiasta
kuultuaan hän oli vaatinut Kokkoisen ja Pohjalaisen saattamista oikeuden
eteen.203  Ja kun piika Annika valitti vuonna 1684 Gävlen kappalaiselle Eckin
talossa tapahtuneesta varkaan seulonnasta, tämä kehotti häntä menemään kirk-
koherra Peder Fonteliuksen puheille. Kirkkoherra ei kuitenkaan tahtonut ottaa
piikaa vastaan, vaan pyysi palvelijaansa sanomaan, että taikuus kuului raastu-
vanoikeuden toimipiiriin. Sen puoleen tuli piiankin kääntyä.204

Pappien passiivisuus kertoo useissa 1600-luvun jälkipuolen kaupungeista
havaittavasta vahvojen raatien omaksumasta näkökulmasta, jonka mukaan kirk-
koherra toimi raadin ja pormestareiden alapuolella. Toisaalta pappien toimin-
taan vaikutti myös kirkonmiesten yleisesti noudattama maalista esivaltaa so-
vittelevampi kanta.205  Lisäksi etenkin alemman papiston saattoi olettaa olleen
taikuutta ja noituutta koskevissa käsityksissään lähempänä ns. rahvaan kuin
piispojen käsityksiä.206

Toisaalta voidaan nähdä, että myös kaupunkipapistoa pidettiin joissakin ta-
pauksissa samalla tavalla tuonpuoleiseen liittyvän asiantuntijana kuin maalais-
pappiakin. Kun huhut Blåkulla-matkoista alkoivat vuonna 1673 levitä Gävleen,
kaupunkilaiset hakivat apua kirkkoherra Fonteliukselta. Kun hän eväsi apunsa,

○ ○ ○ ○ ○ ○

202 KA VRO v. 1: 12.11.1655, 23.1.1656; URO o. 2: esim. 9.4.1678 (9v). Åkerblom 1941, 467–
468; Eilola 1996, 83–84.

203 Kysymys oli ensimmäisestä käsittelypäivästä. KA VRO v. 2: 11.4.1663. Eilola 1996, 132–
134.

204 RA GRO 21.4.1684 (618v).
205 Karonen 1998c. Papiston paikka tai pikemminkin paikallaan pysymättömyys koettiin ongel-

maksi muuallakin kuin kaupungin tasolla. Aatelisten yhteiskuntaideologiassa ja luterilaises-
sa kahden regimentin opissa papiston rooli oli rajattu tarkasti. Maallinen ja hengellinen regi-
mentti toimivat erillään. Papeille kuului opettaminen, sielunhoito ja muut kirkolliset asiat,
mutta ei toimivaltaa esimerkiksi raastuvanoikeudessa. Papiston poliittinen aktiivisuus kui-
tenkin lisääntyi koko 1600-luvun ajan, minkä etenkin aatelissääty koki uhaksi asemalleen.
Englund 1994 (1989), 36–38; Pleijel 1970, 41.

206 Tämä pitänee paikkansa papiston koulutustason yleisestä parantumisesta huolimatta. Ks.
tark. Laasonen 1991, 36–40, 122–125.
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hänen auktoriteettinsa alkoi väliaikaisesti rapautua kaupunkilaisten silmissä.
Fonteliuksen kantaan vaikuttivat myös henkilökohtaiset syyt: hänen vaimonsa
oli eräs pääepäillyistä. Fontelius sai taaksensa muutamia paikallisen papiston
edustajia, jotka etenkin vuonna 1675 suorittivat tutkimuksia hänen toimestaan.
Näin henkilökohtaiset suhteet ja ominaisuudet saattoivat vaikuttaa papiston ak-
tiviteettiin. Samaa voidaan sanoa myös Vaasasta. Papistolla oli siellä ongelmia
oman perheensä ja vaimojensa kunnian kanssa, mikä söi heidän auktoriteetti-
aan207. Lisäksi kappalainen Hamnius oli ollut aikaisemmin kirkkoherra Bohmin
henkilökohtainen avustaja. Siitä syystä hänellä oli läheiset suhteet kirkkoherran
perheeseen ja hän tunsi lojaalisuutta sitä kohtaan.208  Se selittää, miksi kappalai-
nen oli omien puheidensakin mukaan puuttunut vain siihen, että sairastuneen
rengin vaimo oli hakenut apua Valpuri Kokkoiselta.

Paikallistason eliittien ja alioikeuksien jäsenten käsitykset eivät siis välttä-
mättä eronneet ns. kansan käsityksistä – eivät ainakaan kaikissa tapauksissa.
Vaasan raastuvanoikeus kuuli vuonna 1657 todistajana tietäjä Heikki Pohjalais-
ta ja hänen vesimaljastaan näkemiään asioita. Vaasan raastuvanoikeus ei tuo-
minnut häntä, vaan juttu siirrettiin kihlakunnan käräjille, missä hänelle langetet-
tiin tuomio. Juttu palautettiin Vaasan raastuvanoikeudelle vuonna 1660, missä il-
man sen kummempaa käsittelyä langetettiin Pohjalaiselle 60 markan sakko.209

Vuonna 1663 raastuvanoikeuden taikuuden harjoitusta ja Pohjalaista kohtaan
ottama kanta oli ehdottoman kielteinen. Kruununvouti Lönnille lähetyssä kir-
jeessä raastuvanoikeus totesi, ettei se tarkalleen tiennyt, mitä Heikki oli tehnyt
pappilassa. Heti perään se jatkoi voitavan ”ajatella ettei hän tehnyt mitään ju-
malallista vaan pikemminkin puuhaili jotakin epäkristillistä ja laitonta”. Rik-
komuksia Jumalan ja ihmisten lakeja vastaan ei tullut oikeuden mukaan sietää.
Vaikka Pohjalaista ei tuolloin saatukaan oikeuden kuultavaksi, tapauksen
loppuyhteenvedossa hänet määriteltiin noidaksi, joka oli käyttänyt leskeen pa-
holaisen keinoja.210

Asenteen muutos tuli esille Vaasassa selvemmin kuin missään muussa tässä
tutkittavista kaupungeista ja on näin rajattavissa suppeammalle jaksolle. Muu-
tos selittynee osittain hovioikeuden harjoittamalla kontrollilla, minkä seurauk-
sena muissa jutuissa esille tulevat viittaukset taikuuteen tuli tutkia huolellises-
ti.211  Paikallisena selittäjänä voitaneen pitää vuoden 1657 lopulla tapahtunutta
Jakob Wilstadiuksen tulemista Vaasan pormestariksi. Hän oli asianajaja ja oli
aiemmin toiminut Turun hovioikeuden asessorina. Pohjalaisen yhteydessä käy-

○ ○ ○ ○ ○ ○

207 Karonen 1998c; Luukko 1971, 495–498, 517; Åkerblom 1941, 530–531.
208 Mustasaaressa syntynyt Hamnius toimi aluksi kirkkoherra Pauli Bohmin henkilökohtaisena

apulaisena. Bohmin kuoltua hänet nimitettiin Vaasan ylimääräiseksi kappalaiseksi ja vuonna
1669 vakituiseksi. Hamnius oli opiskellut Upsalassa ja Turussa. Åkerblom 1941, 550, 552;
Luukko 1971, 499.

209 KA VRO v. 2: 29.2.1660. Eilola 1996, 57.
210 ”… tänkia att han icke något gudeligt uthan mehr ochristeligit och olåfligit förehaft hafwer”.

KA VRO v. 2: 13.4., 9.5.1663. Eilola 1996, 131–132.
211 Kimmo Katajala korostaa hovioikeuden roolia Käkisalmen Karjalan taikuustapauksissa. Hä-

nen mukaansa hovioikeuden asessorit tarkastettuaan taikuusprosessien pöytäkirjat etsivät
niistä kaikkien niiden nimet, jotka olivat olleet tekemisissä loitsimisen kanssa ja vaativat
heitä haastettaviksi. Katajala 1997, 309–310.
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tetty puhdasoppinen retoriikka lienee häneltä.212  Toisaalta mitään taikuusjut-
tujen aaltoa ei kuitenkaan missään vaiheessa syntynyt ellei sellaiseksi lasketa
sitä, että kaksi kolmesta Vaasaan sijoittuvasta taikuusjutusta osui Wilstadiuksen
ensimmäiselle vuodelle Vaasassa.213

Tutkittujen raastuvanoikeuksien rooli näyttäytyy kaksinaisena. Yhtäällä ne
näyttivät allekirjoittavan positiivisen ja negatiivisen magian välisenä ”kansan-
omaisen” rajanvedon, jossa yhteisölliset ja henkilökohtaiset tekijät vaikuttivat
pitkälle siihen, mitä pidettiin pahana ja mitä hyvänä.214  Oikeudet tai niiden alai-
suudessa toimineet viranomaiset eivät erityisesti etsineet taikuusjuttuja ja kun
papisto rajattiin ulos oikeudenhoidosta, ei niitä etsinyt kukaan muukaan viran-
omainen. Toisaalta hovioikeuden tarkastustoiminta ja aktiivisuus taikuuden
suhteen aiheutti sen, että aina kun taikuuden harjoittaminen tuli esille joidenkin
muiden juttujen yhteydessä, raastuvanoikeuksien oli niihin tartuttava.215

Noituus (maleficium)

Sanan ja kirouksen mahti

Maleficiumia luonnehtii kaksi tyypillistä piirrettä. Ensinnäkin se perustui suu-
ressa määrin sanamagiaan. Toiseksi sen kohteina olivat yleensä ihmisten ja ko-
tieläinten terveys ja sairaus sekä niihin liittyvä onni.216

Marketta Ristontytär Punasuomalainen joutui jo vuonna 1655 ongelmiin
Vaasassa kappalaisena toimivan Jakob Vaseniuksen kanssa. Useat ihmiset myös
kuulivat hänen purkavan vihamielisyyttään pappia kohtaan. Eräs vaimo kertoi
kuulleensa Marketan sanoneen: ”Se musta korppi ei enää kauaa saarnaa.” Vaa-
san koulumestari oli puolestaan kuullut Marketan uhonneen, että ”se musta
korppi kaiken aikaa saarnaa saarnastuolissaan, mutta erään kerran hän on
sieltä putoava”. Kun kappalainen oli haastanut Punasuomalaisen oikeuteen,
tämä oli sanonut haastetta tuovalle kaupunginpalvelijalle, että Vasenius ”voi
hyvinkin saada minut roviolle, mutta paholainen tulee viemään hänet ennen
kuin hän saa minut sinne”. Kun vielä sattui, että kappalainen kuoli oikeuden-
käynnin aattona, Punasuomalaista pidettiin hänen kuolemansa aiheuttajana.217

○ ○ ○ ○ ○ ○

212 Muut vaihtoehdot ovat suljettavissa pois. Papisto oli aivan yhtä passiivista kuin ennenkin.
Kirjuri oli edelleen sama. Kysymys ei voinut olla yksittäisten raatimiesten vaikutuksesta, sil-
lä raati oli pääosiltaan sama kuin jo Parkoisen ja Punasuomalaisen tapausten käsittelyn ai-
kana. Uudet raatimiehet taas putosivat pelistä, sillä oikeuden kuulusteluissa käyttämä reto-
riikka säilyi samanlaisena vaikka herrat olivat poissa. Jäljelle ei jää muita kuin kuulusteluja
johtanut uusi kuninkaallinen pormestari. Ks. tark. Eilola 1996, 133–134. Jakob Wilstadiuk-
sesta ks. tark. Luukko 1971, 373–374.

213 Klaara Yrjöntyttären tapaus mainitaan hovioikeuden palauttamaksi, mutta Simo Antinpoika
Punasuomalaisen tapauksessa sellaista mainintaa ei ole.

214 On vaikea kuvitella, että raadit olisivat voineet toimia täysin yhteisön tahdosta piittaamatta.
Ks. Karonen 1999a, 227–228.

215 Katajala 1997, 309–310.
216 Linderholm 1913, 168; Ankarloo 1984 (1971), 46–48; Sörlin 1993, 26–27, 123–127; Oja L

1999, 56–60; Nenonen 1992, 41, 43, 48–50; Nenonen & Kervinen 1994, 59–64.
217 KA VRO v. 1: 6.7., 1.8., 3.8., 22.8., 17.9.1657. Eilola 1996, 88–89. Siitä, miten samanaikaisten

tapahtumien väliset yhteydet nähtiin uuden ajan alun ihmisten aikakäsityksissä ks. Ågren 1998.
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Loitsujen, kirouksien ja yleensäkin sanamagian rooli oli keskeinen, koska
lupauksella, tervehdyksellä, kiitoksella, siunauksella tai kirouksella oli uuden
ajan alun ihmisille suurempi merkitys kuin pelkkä aikomuksen, toivotuksen,
hyvän tai pahan tahdon ilmaus. Sanoiksi puettuna aikomukset ja puheiden koh-
teet saivat konkreettisen muodon ja sanaan ja fraaseihin itseensä sisältyi koh-
teensa voimaa. ’Perkeleen’ sanominen merkitsi paholaisen mahdin tuloa läsnä
olevaksi. Näin ollen esimerkiksi toivotukset ”piru sinut periköön” tai ”mene
helvettiin” saattoivat ihmisten ymmärryksen mukaan kohteensa todelliseen
vaaraan, ellei hän tuntenut vastakeinoja.218

Edellä selostetussa Marketta Punasuomalaisen tapauksessa aikalaiset saivat
myös uskomuksilleen vahvistusta. Kappalainen kuoli päivää ennen oikeuden-
käynnin alkua ja haaste raukesi. Vaasalaisten pelosta kertoo se, että Punasuo-
malainen sai olla rauhassa vuoden 1656 loppiaisesta kesään 1657 saakka.219  Ai-
noan poikkeuksen muodosti Pietari Hannunpojan luona keväällä 1656 tapahtu-
nut välikohtaus. Pietarin poika oli maannut vuoteessa sairaana kun Punasuo-
malainen oli kävellyt tervehtimättä suoraan pojan vuoteen luo ja mutissut jo-
tain. Pian pojan vointi oli huonontunut, mistä Pietari syytti Markettaa. Tätä Pie-
tari perusteli muun muassa sillä, että hän oli vastikään riitaantunut erään talossa
palvelleen naisen kanssa ja epäili, että tämä oli pyytänyt Markettaa kostamaan
puolestaan. Marketta selvisi pelkillä loitsimisesta annetuilla sakoilla eikä oikeu-
teen tullut ketään todistamaan hänen harjoittamastaan noituudesta.220  Tapaus
osoittaa, kuinka suuri merkitys esimerkiksi tervehdyksellä oli. Laissakin todet-
tiin, että ”sitä on paha uskoa, joka pahaa toivottaa”.221  Edellä kuvatun kaltaiset
tapahtumat osoittavat myös sen, että siitä, joka ei toivottanut hyvää, oli helppo
uskoa pahaa.222

Periaatteessa huomautus saattoi myös olla hyvin harmiton, mutta jos se sisäl-
si tai jos sen saattoi tulkita sisältävän pahan toivotuksen, siihen täytyi suhtautua
varovaisesti.

Vaasan kaupunginvouti haastoi porvari Olavi Håkaninpojan oikeuteen, koska
tämä oli kironnut pormestaria ja raatia seuraavasti: ”Paha periköön, että hänel-
tä [Olavilta] näin paljon keräävät herrainpäivärahoja.”223  Olavin kiukustumi-
nen oli ymmärrettävää, koska elettiin sota-aikaa ja valtiopäiviä oli tavallista
useammin. Valtiopäivät pidettiin kyseisenä vuonna Göteborgissa. Paikka oli
poikkeuksellisen kaukana ja tästä syystä kerätty summa oli tavallista suurem-
pi224 . Lisäksi niskurointi kyseenalaisti ainakin implisiittisesti raadin ja pormes-

○ ○ ○ ○ ○ ○

218 Hautala 1960, 20–21; Siikala 1996, 11. Ks. myös Rublack 1996, 84–86, 93–97. ”Nijnen Ju-
malisten Inhimisten terwetys on nijn woimalinen cuin jocu hywästisiugnaus.” Sorolainen
1990 (1625), 833–835 (820–822). Nykyään kiroaminen ja kiroilu ovat vain huonoa käytös-
tä, joka ei sinänsä saata ketään vaaraan.

219 Eilola 1996, 89.
220 KA VRO v. 21.5., 31.5.1656. Eilola 1996, 85–86.
221 KKM 1987, 164-165 (Corkeimbain syidhen kaari, luku 13).
222 Myös tervehtimättä jättäminen saattoi johtaa noitumiseen. Kirkkoväärti Tuomas Laurinpo-

jalla oli perintöriitoja Maisa Erkintytär Kupparin kanssa eikä hän siksi tervehtinyt tätä. Mai-
sa noitui häneen äkillisen vaivan, jonka seurauksena hän ei ollut kyennyt hetkeen liikku-
maan. Nenonen & Kervinen 1994, 102.

223 ”Leet illat över det at han war taxerat herredagzpenningar.” KA VRO v. 2: 17.10.1659.
224 Luukko 1971, 440; Karonen 1999b, 59–61, 209–210.
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tarin arvovaltaa. Tämä ei kuitenkaan ollut tärkein syy hänen haastamiselleen,
vaan kiroaminen. Tuomiokirjassa todettiin, että Olavia ei tuomittu, koska hän ei
ollut nimennyt kirouksessaan pormestaria ja raatia eikä ketään muutakaan.225

Oikeuden päätös perustui siihen, että sanojen ja erityisesti nimien ei ajateltu
olevan pelkästään kohteensa identifiointiin käytettyjä symboleja, vaan olennai-
nen osa kohdettaan. Esimerkiksi vastasyntyneestä tuli täysi ihminen vasta ni-
men saatuaan, koska se teki hänestä yksilön ja liitti hänet tämänpuoleiseen maa-
ilmaan ja seurakunnan jäseneksi. Näin lapsesta tuli osa järjestettyä ja hallittua
todellisuutta. Vastaavasti huono-onninen saattoi yrittää onnensa parantamista
vaihtamalla nimensä. Sen jälkeen hän ei enää ollut sama eikä samaan kohtaloon
sidottu.226

Noiduttaessa kohteen henkilökohtaiset tavarat eivät olleet välttämättömiä,
vaan pelkkä hänen nimensä mainitseminen riitti. Tai jos tiesi henkien todellisen
nimen, ne saattoi alistaa käskyvaltaansa. Joillakin ihmisillä kerrotaankin olleen
spiritus familiariksia eli kotipiruja, jotka eräiden uskomusten mukaan olivat te-
loitettujen varkaiden tai muiden rikollisten esineisiin vangittuja sieluja227 . Vaik-
ka kysymys oli vain uskomuksista, niiden vaikutusta ei tule vähätellä. Usko sa-
nan voimaan saattoi aiheuttaa kiroustilanteissa tai pian niiden jälkeen voimak-
kaita psykosomaattisia oireita ja sairastumisen228 . Tässä mielessä oli merkittä-
vää, ettei Olavi ollut kutsunut ketään nimeltä, vaan oli maininnut ryhmän pel-
kästään kollektiivina. Se, että raadilla oli varaa jättää itseensä korporaationa
kohdistuva uhkaus huomiotta, kertoo nimenomaan Vaasan raadin voimakkaasta
asemasta.229

Esimerkki kertoo myös eräästä kiroamiseen liittyneestä piirteestä. Eri tilan-
teissa sanottua samansisältöistä kirousta saatettiin arvottaa eri tavalla. Toisessa
tilanteessa se saattoi olla kirous, toisessa kunnianloukkaus eikä tällä päätöksellä
ollut mitään tekemistä kiroamisen oletettujen seurausten kanssa. Niitä kun ei
useinkaan jääty odottamaan. Nähdäkseni tämä on eräs osoitus uuden ajan alun
kansanomaisen puheen joustavuudesta, jonka ansiosta sama sana tai ele saattoi
sisältää niin hyvän kuin pahan merkityksen.230  Koska motiivit eivät välttämättä
näkyneet ulospäin, niitä jouduttiin joissakin oloissa arvailemaan. Tällä tavalla
noituus liittyi salaisen, muulta yhteisöltä suljetun käsittelyn ongelmaan. Tämä
selittää, miksi tilannekohtaiset tekijät saivat kiroustilanteissa hyvin keskeisen
merkityksen. Se, kenelle sanottiin, missä tilanteessa sanottiin ja miten sanottiin,
saivat sanojen sisältöä tärkeämmän merkityksen.

○ ○ ○ ○ ○ ○

225 ”…med sin bannande icke Bårgmestaren och Råd eller någon som Rätten bekläder nembt
eller förtalt hafwer…” KA VRO v. 2: 26.10.1659.

226 Vilkuna A 1989, 178–184; 197–198, 246; Pentikäinen 1990, 25,137–139, 144–145, 148.
227 Harva 1933, 212–213; Roper 1997 (1994), 135–136. Ks. myös luku ’Suhde paholaiseen ja

muihin yliluonnollisiin olentoihin’.
228 Hautala 1960, 15–16, 18, 20–21; Siikala 1996, 11; Sanders 1995, 10–11; Briggs 1996, 63–

68; Klintberg 1988 (1965), 21.
229 Karonen 1998c.
230 Mihail Bahtinin mukaan kirous oli solvaava metafora ja eräs osoitus renessanssin kansan-

kulttuurin kyvystä sulauttaa toisiinsa vastakohtia: ylempi ja alempi ruumis, harras ja rietas,
ylistys ja solvaus. Bahtin 1995 (1965), esim. 388.
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Uskomus sanojen voimaan perustui sekä kansanuskoon että teologiaan ja liit-
tyi läheisesti keskiajalla ja reformaatioaikana kehitettyyn valaoppiin.231  Sen
juuret olivat esikristillisellä ajalla. Jo silloin tietäjien, parantajien ja noitien toi-
minta perustui osittain kirouksiin ja loitsuihin. Keskiajalla katolinen kirkko
voimisti uskomusta monella tavalla. Esimerkiksi 900–1000-luvuilla levisi luos-
tarilaitoksen puitteissa parantavia sanakaavoja, joita munkit käänsivät kansan-
kielelle ja joilla he pyrkivät korvaamaan esikristilliset loitsut ja niiden pakanal-
liset ainekset. Keskiajan katolinen kirkko suosi myös virallisesti manausta ja
demonien karkotukseen käytettyjä sanakaavoja. Pappien käyttämät siunaukset
eli benediktionit jättivät jälkensä kansan loitsuihin. Lisäksi kirkko itse käytti kir-
konkirousta rangaistuksena. Sanan voimaa ei koskaan käytännössä kiistetty.232

Uskonpuhdistuksen jälkeen kiroukset ja okkulttiset sanakaavat kiellettiin
protestanttisissa ja luterilaisissa maissa. Käytännössä kirkkojen asenne sanoihin
sisältyvää voimaa kohtaan pysyi ambivalenttina. Yritykset poistaa tai uudistaa
elämänkiertoon liittyviä riitti eivät onnistuneet, vaan esimerkiksi kirkottaminen
ja konfirmaatio säilyivät vain hiukan muunnetussa muodossa. Vihkimiskäytän-
töäkään ei onnistuttu poistamaan, vaan protestanttisessa kirkossakin vihittiin
käyttöön saarnastuoleja, kirkkoja, urkuja, alttareita ja hautausmaita. Luterilai-
suuteen liittynyt rukoilun ja Raamatun sanan korostaminen olivat omiaan vah-
vistamaan myös niiden maagista, loitsunomaista käyttöä.233

Kiroamisen ja Jumalan nimen väärinkäytöstä oltiin kirkon ja maallisen hal-
linnon piirissä tietoisia. Esimerkiksi piispa Sorolainen totesi katekismuksessaan
Jumalan nimeen noitumisen olevan rikos234  ja vuonna 1665 annetussa kunin-
kaallisessa plakaatissa valojen vannomisesta ja sapattirikkomuksista kaikki
muukin rukouksiin ja virallisiin kirkollisiin rituaaleihin liittymätön Jumalan ni-
men käyttäminen tuli kielletyksi. Piispojen teksteissä valojen vannominen ja
kiroaminen olivat jatkuvasti toistuvia teemoja.235

Gävlessä oli tutkittavalla jaksolla vain yksi maleficium-tapaus, joten sen
osuus koko noituudesta oli siten olematon ja selvästi pienempi kuin Uudessa-

○ ○ ○ ○ ○ ○

231 Thomas 1991 (1971), 599—600. Valaa tehdessään ihminen vannoi Jumalan nimeen puhu-
vansa totta ja näin hän kutsui Jumalan todistajakseen. Samalla hän myös kirosi itsensä: jos
hän valehteli valastaan huolimatta, Jumalan viha kohdistui häneen itseensä. Malmer 1996,
238–240.

232 Klintberg 1988 (1965), 8, 13, 16–17, 19–21; Thomas 1991 (1971), 599–600, 604–611;
Siikala 1994 (1992), 64–71.

233 Heikkinen 1969, 86; Thomas 1991, 601, 605; Scribner 1993, 483–488. Kirkkohistorioitsijat
ovatkin todenneet, että luterilaisuus pysyi läheisemmässä sukulaisuussuhteessa katolilaisuu-
teen kuin kalvinismiin tai muihin reformoituihin kirkkoihin. Krusifiksit, kynttilät, alttarit,
liturginen vaatetus säilyivät, samoin kirkkovuosi ja monet uskonnolliset tavat. Pentti Laaso-
sen mukaan luterilaisuudessa eli visuaalinen muisti, joka sitoi omalla tavallaan vahvasti
äitikirkkoon. Hänen mukaansa katoliselta ajalta periytyvät tavat elivät sitä sitkeämmin, mitä
pohjoisemmaksi tai idemmäksi mentiin. Jos tämä päti papistoon, vielä enemmän se oli totta
kansanuskosta puhuttaessa. Laasonen 1998, 40–41; Scribner 1993, 482–484, 487.

234 Troels-Lund 1934, 24–25. Piispa Sorolaisen toistuvana teemana oli kielen hallitseminen,
koska kiroilu, väärin vannominen ja valehtelu turmelivat helposti Jumalan kunnian. Holm-
ström 1937, 394.

235 Esimerkiksi piispa Rothovius valitti Kustaa II Adolfin muistopuheessa seuraavasti ”Paljon
kuullaan Jumalanpilkkaa, Jumalan sanan väärinkäyttämistä, vannomista ja kiroilemista,
niin ettei osata lausettakaan sanoa ilman vannomista, ja kun tästä puhuu, niin huomaa, ettei
se lainkaan koske sydämeen.” Juvelius 1932, 19–20. Ks. myös Suolahti 1950.
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kaarlepyyssä tai Vaasassa. Bengt Ankarloon tulkinnan mukaan tämä vastaa hy-
vin ruotsalaista kokonaistilannetta. Maleficium-tapaukset olivat harvinaisia ja
sijoittuvat pääasiassa suuria noitavainoja edeltävälle ajanjaksolle.236  Hänen
mukaansa ero selittyy sillä, että sellaisissa periferioissa kuin Suomi ja Islanti
šamanistiset vaikutteet ja sanamagia olivat keskeisemmässä asemassa kun taas
Ruotsissa Euroopasta tullut ”modernimpi” käsitys noidasta vaikutti siihen, että
syytteet koskivat yleensä lasten lennättämistä Blåkullaan.237

Ankarloon väite on kummallinen kun ottaa huomioon, että hän itse on jäl-
jittänyt noitasapattia koskevia uskomuksia aina viikinkiaikaan asti238  ja se pe-
rustuu myös suurelta osin taikuuden huomiotta jättämiseen. Esimerkiksi Carl-
Herman Tillhagenin ruotsalaista kansanlääkintää käsittelevä tutkimus osoittaa
selvästi sanamagian yleisen käytön vielä 1800- ja 1900-luvuilla.239  Vaikka
sanamagialla ei ollutkaan kovin keskeistä sijaa Blåkulla-prosesseissa, se ei silti
kuitenkaan kadonnut. Jos ja kun šamanismi ymmärretään tietynlaisina kaukaa-
kin tulevina tuonpuoleiseen liittyvinä mielikuvina ja käsityksinä eikä pelkäs-
tään siperialaisena riittitekniikkana, Blåkulla-tapausten kiinteä yhteys tähän
kulttuuriseen perintöön voidaan nähdä.240

Ankarloon teesi on kuitenkin loppuosaltaan totta. Sanalla on aina ollut, niin
hyvässä kuin pahassa, keskeinen merkitys suomalaisessa kansanuskossa. Tär-
kein perintö, minkä ihminen saattoi antaa, olivat sanat. Sanoilla hallittiin elämää
ja ympäristöä. Niiden voimalla tuhottiin ja parannettiin, synnytettiin ja kuol-
tiin.241  Tässä suhteessa myös sanaan perustuva noituus ja taikuus sopivat hyvin
suomalaisen kansankulttuurin kokonaiskuvaan.

Maleficiumin yhteys Blåkulla-tapauksiin ilmeni etenkin Uudessakaarlepyys-
sä karjaan kohdistuneena noituutena. Kesällä 1676 muuan Maria oli ollut pai-
mentamassa Sipi Martinpojan karjaa kun hän oli törmännyt samoissa toimissa
olleeseen Antti Mikaelinpojan Dordi-vaimoon. Tämä oli lyönyt erästä Sipin
lehmää vasempaan kylkeen ja sanonut: ”Jos tahdot ratsastaa, niin myös saat
ratsastaa.” Sen jälkeen kaikista Sipin lehmistä oli tullut verta koko kesän

○ ○ ○ ○ ○ ○

236 Tällainen kuva syntyy Bengt Ankarloon väitöskirjaa lukiessa. Maleficium löytyy siinä otsi-
koiden Processer före 1668 ja Malefium alta ja sen annetaan ymmärtää olleen lähinnä väisty-
vä ilmiö, joka antoi jo 1600-luvun alkupuoliskolta lähtien tilaa keskieurooppalaisvaikuttei-
sille noitasapatti-tapauksille. Götan hovioikeuteen tulleita noituus- ja taikuusjuttuja analy-
soineen Per Sörlinin mukaan jaksolla 1635–1754 maleficium-syytösten määrä oli 24 pro-
senttia (83 kpl) kaikista noituutta tai taikuutta koskeneista ensisijaisista syytteistä (N=345)
kun diabolismin ja paholaisliiton osuudeksi tuli 15 prosenttia (51 kpl). Tunnistamattomia ta-
pauksia oli 2 prosenttia (6 kpl). Suurin osuus eli 59 prosenttia (205) oli taikuudella, jonka
Ankarloo väitöskirjatutkimuksessaan täysin ohitti. Sörlin 1993, 88–89, 108; Ankarloo 1984
(1971), 29–59, 227–231. Ks. myös Ankarloo 1994, 58–59, 64–70.

237 Ankarloo 1994, 58–59, 64–70.
238 Ankarloo 1994, 55–58. Bengt Ankarloo viittaa tässä erityisesti šamanistiseen sanamagiaan

sekä viikinkiajan utisetaan. Edellinen tarkoitti loitsuja jälkimmäisen merkitessä vainajien
manipulointiin tähtäävää, esimerkiksi tapulin eteisessä suoritettua, riittiä. Ankarloon mu-
kaan ne sisälsivät miesten vieromia elementtejä, mistä syystä niiden suorittaminen jäi lähin-
nä naisten tehtäväksi. Näin näyttää olleen, mutta vain Skandinaviassa. Itään päin tultaessa
miesten osuus noituuden harjoittajista muuttui hallitsevammaksi, joten läntinen maskuliini-
suutta uhkaava elementti on siellä puuttunut. Kärfve 1994 (1992), 83–84; Nenonen 1992,
139–151, 377–379; Nenonen 1995, 133–143. Ks. myös DuBois 1999, 122–138.

239 Tillhagen 1962 (1958).
240 Tegler 1997, 48–50.
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ajan.242  Vaasassa Pietari Siulinpoika kertoi, kuinka Marketta Punasuomalainen
olisi kerran tahtonut ostaa häneltä erään lehmän, jota hän ei kuitenkaan tahtonut
myydä. Marketta oli pahastunut ja myöhemmin lehmä oli synnyttänyt hyl-
keen.243

Maleficium tuli esille myös gävleläisissä Blåkulla-tapauksissa, missä vartio-
päällikkö Anders Olofssonin vaimo Elisabet syytti Håkan vartiomiehen anoppi
Kerstiniä lehmänsä sairastumisesta vuoden 1674 kesällä. Lehmä oli kahdeksan
päivän ajan lypsänyt pelkästään verta ja heikentynyt niin, että se oli jouduttu
teurastamaan. Elisabetin ja hänen poikiensa mukaan lehmä oli sairastunut siksi,
että Kerstin oli ratsastanut sillä Blåkullaan.244  Vuosina 1672 ja 1673 Erik Pers-
sonin Elisabet-vaimon huhuttiin kykenevän maagiseen lypsämiseen, mikä liitti
hänet ihmisten mielikuvissa Blåkullaan. Samaa tiedusteltiin myös Snifin Annal-
ta, joka kiisti asian.245

Noituustulkinnan tekeminen

Vuonna 1667 Gävlessä joukko emäntiä ja piikoja syytti noituudesta Margareta
Påvelsdotter -nimistä vanhaa piikaa, joka oli lypsänyt heidän lehmiään. Hän ei
ollut ottanut tippaakaan maitoa itselleen, mutta eräänä päivänä hän oli sanonut:
“Te olette saaneet niin paljon maitoa minulta ja nyt on minun aika ottaa oma-
ni.” Seuraavana päivänä yksikään lehmistä ei lypsänyt kunnolla ja yhden uta-
reista tuli verta. Margareta kertoi yrittäneensä vain auttaa näitä laiskoja ihmisiä,
jotka eivät nousseet tarpeeksi aikaisin vuoteistaan. Hän oli lypsänyt kahden vii-
kon ajan ilman minkäänlaista palkkiota. Se, ettei hän saanut mitään korvausta –
ei edes kiitoksen muodossa – oli hänestä häpeällistä. Siksi hän oli ottanut jonkin
verran maitoa itselleen.246

Lehmien sairauden kaltainen onnettomuus, onnen pettäminen, vaati aina se-
lityksen. Tuolloin esitetty pääkysymys ei ollut mikä sen aiheutti, vaan miksi se
tapahtui. Periaatteessa oli olemassa kolme vaihtoehtoa. Sairaus aiheutui 1)

○ ○ ○ ○ ○ ○

241 Hyry, Pentikäinen & Pentikäinen 1995, 11–12. Vrt. Ylikangas 1996. Ks. myös Apo 1996,
180.

242 KA URO o. 2: 9.4.1678 (10–10v). Itseasiassa kysymys on otteesta 3.5.1677. Alkuperäinen
pöytäkirja ko. vuodelta on kadonnut.

243 KA VRO v. 1: 13.6., 8.8.1657. Eilola 1996, 91.
244 RA SS 1: WNC 1.3.1675 (516–518). Lehmän sairaudesta ja oireista todisti useampikin hen-

kilö, mutta he eivät suoranaisesti ottaneet kantaa siihen, oliko sairaus aiheutettu noituudella
tai oliko Kirstin sen takana.

245 RA SS 1: WNC 17.2., 20.2.1675 (495, 503). Noitien harjoittamasta lypsämisestä Ruotsin ja
Suomen suurissa noitavainoissa, ks. Wall 1977, 145–152, 161–166. Myös Bengt Ankarloo
huomioi Blåkulla-tapauksissa esiintyvät maleficiumista peräisin olevat piirteet. Hänen huo-
mionsa keskittyy käsitteeseen ’maleficium taciturnitatis’. Se tarkoitti komissioiden kidutuk-
sessa ja painostuksessa murtumattomien noitien kestävyyden selittämistä paholaisen anta-
malla tuella. Ankarloon mukaan käsite on harhaanjohtava, sillä maleficium ei alkujaan pitä-
nyt tällaista sisällään. Hän selittää nimeämistä pyrkimyksellä siirtää kaikki taikuuden muo-
dot maleficium-nimikkeen alle, jotta laissa säädetyt rangaistukset voitaisiin ulottaa mahdol-
lisimman laajalle. Ankarloo 1984 (1971), 227–231.

246 RA GRO 3.8.1667 (137–139v). Samankaltaisista tapauksista Suomesta ks. Renvall 1949,
108. Tapauksessa näkyy selvästi ahkeruuden ja muiden hyveiden korostuminen ihmisten
puheissa.
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luonnollisista syistä, mistä oli kysymys esimerkiksi säikähdyksen seurauksena
saaduissa sairauksissa, 2) Jumalan tai jonkin toisen yliluonnollisen olennon
puuttumisesta elämän kulkuun, jolloin se miellettiin rangaistukseksi palvonta-
suhteen tai asetettujen normien laiminlyönnistä, tai 3) pahan ihmisen noituu-
desta.247

Tulkinta ei ollut niin kaavamaista kuin edellä esitetystä voisi olettaa. Kaikkia
vaihtoehtoja tuskin käytiin joka kerta läpi, vaan tulkinta oli sidoksissa tilanne-
kohtaisiin tekijöihin – aivan kuten taikuutta käsiteltäessä nähtiin. Lähdeaineisto
ja myöhempi kansanperinne viittaavat siihen, että noituus ei ollut ensimmäinen
selitysvaihtoehto,248  vaan tapahtunutta lähestyttiin aluksi luonnollisen selityk-
sen ja inhimillisten tekijöiden näkökulmasta. Ensimmäiseksi tarkastettiin, oliko
sairaus tai muu onnettomuus voinut olla seurausta ihmisen omista laiminlyön-
neistä. Perinteiset tavat tehdä jokin työ tai valita ajankohta olivat tärkeitä, koska
ne takasivat onnistumisen ja menestyksen. Perinteisistä menetelmistä poikkea-
minen merkitsi epäonnistumisen riskiä. Hiukan toisin ilmaistuna perinteisillä
keinoilla pyrittiin takaamaan onnen jatkuvuus ja niistä poikkeaminen altisti on-
nen heikentymiselle ja pahimmillaan sen menettämiselle.249

Kun esimerkiksi Erik Olofinpojan ja hänen vaimonsa Gertrudin käymässä ol-
lut olut pysähtyi, he kokeilivat aluksi perinteisiä työkeinoja ja kävivät useita
kertoja hakemassa Vaasasta uutta hiivaa. Kun käyminen ei tästä huolimatta al-
kanut uudelleen, he yhdistivät tapahtuneen Marketta Punasuomalaiseen. Tämä
oli pistäytynyt heidän luonaan kerjuumatkallaan, saanut ruokaa ja juomaa, mut-
ta koska oluenpano oli kesken, Gertrud ei ennättänyt jutustelemaan Marketan
kanssa. Punasuomalainen pahoitti tästä mielensä ja kirosi. Oluen käyminen py-
sähtyi seuraavana päivänä. Kun tulkinta oli tehty, Gertrud meni Punasuoma-
laisten talolle ja kertoi epäilevänsä Markettaa oluensa pilaamisesta ja pyysi tätä
ottamaan sanansa takaisin. Marketan mies Simo Antinpoika lupautui päästä-
mään oluen kirouksista.250

Sama tulee selvästi esille myös haaksirikkoja tai lastin turmeltumista koske-
vissa tapauksissa. Syytä etsittiin ensisijassa laivurin taitamattomuudesta tai lai-
vanrakentajien huolimattomuudesta eikä noituus koskaan noussut vastoinkäy-
misen selitykseksi251. Se osoittaa ihmisten kykyä tutkia asioita analyyttisesti ja
antaa luonnollisia selityksiä kokemusmaailmassaan tapahtuneille muutoksil-
le.252  Se myös osoittaa, ettei noituus ollut ensimmäinen tai edes tyypillinen tapa
selittää vastoinkäymisiä ja taloudellisia menetyksiä.

○ ○ ○ ○ ○ ○

247 Kysymys on samoista vaihtoehdoista kuin sairauden alkuperän tulkinnassa. Ks. Levi 1992,
49–51; Löfgren 1991, 93–96; Eilola 1999, 101–106.

248 Ks. tark. Purkiss 1996, 94–95; Salmi 1995, 197–198.
249 Purkiss 1996, 94–95.
250 KA VRO v. 1: 3.8.1657.
251 Käsityöhön tahi kaupankäyntiin liittyneet noituussyytökset olivat oluenpanoa lukuunotta-

matta harvinaisia myös muualla. Esimerkiksi Jyllannissa vain yksi prosentti (17 kpl) kaikista
maleficium-syytöksistä liittyi niihin. Näistä tapauksista yhdeksän koski haaksirikkoja. Jo-
hansen 1993 (1987), 354; Johansen 1991, 205. Oluenpanon haavoittuvaisuutta voitaneen
selittää siihen perinteisesti kuuluneilla käsityksillä jumalaan liittyneestä pyhästä juomasta.
Vilkuna A 1989, 77. Kysymys oli myös taloudellinen, sillä oluenpano vaati paljon viljaa, jo-
ka meni hukkaan jos toimenpide epäonnistui.

252 Vilkuna KHJ 1997, 12–13, 26–28; Scribner 1987, 2–3, 13–14, 18.
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Työn oikean suorittamisen merkitys konkretisoitui eräässä noituutta koske-
vassa kunnianloukkaustapauksessa vuodelta 1655. Uudenkaarlepyyn kaupun-
gissa levisi huhuja, joiden mukaan erään Yrjö Henrikinpojan vaimo oli noita.
Kuulopuheiden eräänä pohjana olivat samassa kaupungissa asuneet Mikael
Pietarinpojan ja suutari Laurin vaimojen kokemukset.253

Naiset olivat tehneet taikinan, leiponeet ja paistaneet siitä leipää. Kaikki oli
onnistunut hyvin, mutta sitten Yrjön poika oli tullut lainaamaan heiltä tulta.
Pojan lähdettyä taikina ja menetelmät olivat edelleen samat, mutta tulos päin-
vastainen. Vika ei voinut olla leipojissa tai taikinassa, vaan sen täytyi tulla jos-
tain ulkopuolelta. Pojan käynti oli ainoa selitys etenkin kun se piti sisällään noi-
tuuden käyttämisen mahdollisuuden. Metonyymisen ajattelun mukaan ihmisen
läheiseen elinpiiriin kuuluneita esineitä, hänen ruumiinsa eritteitä tai sen osia
saatettiin käyttää noituuteen, koska ne edustivat kokonaisuutta samanarvoisina.
Toisin sanoen esimerkiksi hius tai kynsi edusti sitä ihmistä, jolta se oli peräisin.
Se edusti hänen väkeään, hänen ominaisuuksiaan ja hänen onneaan sillä samal-
la voimalla tai suuruudella kuin ne esiintyivät siinä ihmisessä kokonaisuutena.
Metonyymiseen ajatteluun kuului myös se, että kaikki oliot ja esineet voitiin
nähdä suurempien kokonaisuuksien osina. Ihmisestä puhuttaessa se merkitsi
ensi sijassa hänen perhettään tai kotitalouttaan.254  Näin tietystä taloudesta lai-
nattua tulta saatettiin käyttää noituudessa lainaajan taloutta vastaan. Sama pätee
muihin esineisiin ja työvälineisiin. Noituuden vaara oli aina olemassa kun niitä
lainattiin oman talouden rajojen ulkopuolelle.255

Gävleläisen Margareta Påvelsdotterin syyllisyydestä vakuuttuneet naiset ei-
vät löytäneet omasta toiminnastaan puutteita, vaan kaikki oli tehty kuten aina
ennenkin. Noituustulkinnan puolesta puhuivat myös eräät lehmien sairauteen
liittyvät piirteet: sairauden esiintyminen useissa taloissa synnytti epäilyksiä,
mutta vielä tärkeämpää oli sairauden luonne. Personalistisen etiologian mukaan
parantumattomia sairauksia ei ollut ja luonnolliset sairaudet voitiin selittää ja
parantaa. Lehmien vaivat olivat pysyvät. Kolmanneksi veren erittyminen mai-
toon liitettiin perinteisesti noituuden avulla tapahtuvaan lypsykarjan tai lypsy-
onnen pilaamiseen.256  Tapaukseen liittyi myös henkilöiden välinen konflikti.
Margareta oli kutsunut toisia piikoja laiskoiksi ja tarjonnut heille apua, jota he
eivät pyytäneet tai tarvinneet. Siksi he eivät maksaneet hänelle, mitä hän piti
loukkauksena. Kummankin osapuolen näkökulmasta toinen rikkoi hyväksytyn
käyttäytymisen muodot. Lehmien sairastuminen sattui samaan aikaan riidan

○ ○ ○ ○ ○ ○

253 KA URO f. 1: 24.1.1655.
254 Seppo Knuuttilan mukaan metonymiaa leimaa luokan ja sen jäsenten käsitteellinen rinnasta-

minen ja osien keskinäinen korvaavuus, mikä ei kuitenkaan merkitse välttämättä osien kes-
kinäistä vaihdettavuutta. Lisäksi jokainen kokonaisuus nähdään osista koostuvaksi. Jokai-
sessa osassa on potentiaali kokonaisuus ja osilla on kokonaisuuden ominaisuuksia. Knuuttila
1998, 410–413, 415. Ks. myös Kärfve 1994 (1992), 124; Bahtin 1995 (1965), 331–335; Ei-
lola 1999, 120–121; Apo 1995, 22.

255 Purkiss 1996, 95–96; Kärfve 1994 (1992), 124. Ks. myös tämän tutkimuksen luku ’Perhe ja
elämänodotukset: naiset ja noituus’.

256 Sairauksista ja etiologiasta ks. Levi 1992, 53–54; Tillhagen 1962 (1958), 22–28; Eilola
1999, 120–121.
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kanssa. Piiat olivat nähneet Margaretan lypsäneen ainakin osaa sairastuneista
lehmistä ja päättelivät, että hän oli lypsänyt niitä kaikkia. Tässä yhteydessä hä-
nen sanansa maidon ottamisesta tulkittiin väärin. Margareta ei ollut saanut mai-
toa, joten hän otti sitä ilman lupaa. Kun hän kertoi aikomuksestaan toisille
piioille, nämä yhdistivät yleisesti tunnettuihin tarinoihin ja kirkon seinissä
esiintyviin maalauksiin maitoa varastavista noidista.

Ihmisellä oli joukko periaatteessa tasa-arvoisia vaihtoehtoja, joista valita seli-
tys tapahtuneelle. Joissakin tilanteissa se saattoi johtaa umpikujaan, jolloin luot-
tamus kaikkia vaihtoehtoja kohtaan rapautui olemattomiin.257  Sairastuneet tai
muuten vastoinkäymisiä kohdanneet jäivät yksin vastustensa kanssa ja synty-
neen epävarmuuden aiheuttama paine vain pahensi heidän ahdinkoaan.

Näin kävi vaasalaisen Matti Martinpojan perheelle vuonna 1657. Aluksi tur-
vauduttiin kiertelevää elämää viettävään Marketta Pietarintyär Parkoiseen, joka
yritti parantaa raskaana olevaa talon emäntää juottamalla hänelle lämmintä
olutta ja pesemällä hänet vedellä johon hän oli liuottanut taikapussistaan kolme
suolaraetta. Tulokset olivat olleet aivan päinvastaiset. Pian sen jälkeen emäntä
synnytti neljä sammakon näköistä olentoa suurella kivulla ja tuskalla.258  Näiden

Maito-onnen

pilaamiseen oli

muitakin keinoja. Se

saatettiin tyrehdyttää

lypsämällä puukon

tuppeen tai – kuten

tässä saksalaisessa

puupiirroksessa 1500-

luvulta — kirveen-

varteen. Noita saattoi

lähettää toisten

navettoihin myös

paran eli olennon,

joka imi maidon

lehmistä ja toi sen

noidalle. (Wedeck

1961, 241.)

○ ○ ○ ○ ○ ○

257 Rituaali/riitti toimii ja sen symboleilla on tehoa niin kauan kuin niihin luotetaan. Douglas
2000 (1966), 126–129.

258 KA VRO v. 1: 8.6.1657. Oluen ja suolan käyttämisestä parantamiseen on muitakin mainin-
toja. Vuonna 1638 raumalainen Matti Simunanpoika kertoi parantaneensa tyriä niiden avul-
la. Matti tiesi, että vaihtoehtoisesti voitiin käyttää punaviiniä ja hienonnettua pippuria. Jos-
kus hän oli antanut oluen seassa koiruohoa ja humalaa. Högman 1907, 183–184.
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kahden asian yhdistämiseen ja noituudeksi tulkitsemiseen vaikutti joukkoa asi-
oita. Ensinnäkin perheen luottamusta nauttinut tietäjä Heikki Jaakonpoika Poh-
jalainen oli todennut Parkoisen syylliseksi. Lisäksi Parkoinen oli kironnut Ma-
tin vaimoa Kirsti Rolofintytärtä. Pian tämän jälkeen Kirsti oli sairastunut ja syn-
nyttänyt lopulta sammakkomaiset olennot.

Kirstin synnyttämät olennot nousivat tapauksen ytimeen. Aluksi Parkoinen
kertoi omistavansa kaksi suolapussia, joista toista saattoi käyttää yhdeksään
hyvään ja sen pussin hän oli saanut Vähässäkyrössä asuvalta Kerttu Nätyriltä.
Potilas parani kun tästä pussista otettiin kolme raetta, liuotettiin ne juomaan,
joka annettiin sairaalle. Toisen pussin hän taas oli saanut Henrik hatuntekijän
anopilta Klaara Yrjöntyttäreltä.259  Sen jälkeen hän myönsi aiheuttaneensa Kirs-
tin sairauden paholaisen voimalla, sillä hän oli syntynyt pahaan aikaan ja kaikki
vaivat, joita hän toisille toivoi, toteutuivat. Hän myös kuvasi, kuinka pahat
henget kutsuttiin avuksi.260

Parkoinen myönsi aiheuttaneensa Kirstin sairauden. Lisäksi hän huomautti,
että Kirsti olisi saattanut toipua, ellei kaupungissa asuva Marketta Ristontytär
Punasuomalainen olisi tullut paloviinoineen väliin (ks. kuvio 1 luvussa ’Tietäjät
ja parantajat toimessaan’). Toisessa kuulustelussa Parkoinen aluksi kiisti noitu-
neensa olennot Kirstin vatsaan, mutta oikeuden tiukatessa selitystä, hän myönsi
ne tehneensä. Toimituksen kuvaus oli kuitenkin toisenlainen kuin edellisellä
kerralla. Kolmannessa kuulustelussa Parkoinen väitti tunnustaneensa heikko-
päisyyttään ja kertoi, että Yrjö Sprettaren luona majoituksessa ollut vähäky-
röläinen Liisa oli ne tehnyt. Hän ei kuitenkaan osannut selittää, kuinka Liisa oli
menetellyt, sillä tämä oli mennyt ulos eikä ollut antanut hänen katsoa. Parkoisen
osuutena oli ollut yksinomaan hakea sammakon kutua (grodrum) Sprettaren ai-
tan alta. Sammakon, maagisen eläimen, kudun käyttäminen selitti Kirstistä tul-
leiden olentojen ulkomuodon. Toimitukseen oli osallistunut myös Kerttu Nä-
tyri, jolta saadusta suolapussista hän oli ottanut kolme raetta. Kummatkin naiset
myönsivät vain auttaneensa Parkoista maan vihoista aiheutuneissa jalkavai-
voissa.261

Oikeuden tiedustellessa, miksi Parkoinen pyörsi puheitaan, hän väitti Mar-
ketta Punasuomalaisen ja kolmen hänelle tuntemattoman naisen käyneen vanki-
lassa ja pyytäneen häntä perumaan puheensa. Lisäksi Parkoinen kertoi, että
Kirstin miehen Matti Martinpojan sairastuminen ja kuolema olivat Punasuoma-
laisen aikaansaannoksia. Tässä Parkoinen käytti tietäjien/parantajien lailla so-
siaalista tietoa Matin ja Punasuomalaisen välisistä suhteista. Punasuomalaisella
oli ollut erimielisyyksiä Matin kanssa kaupunginvartiota koskevista asioista.
Kun Matti naapurinsa neuvosta meni hakemaan parannusta Punasuomalaiselta,
tämä kertoi, että Matti, hänen vaimonsa sekä kaikki, mitä he omistivat, oli noi-
duttu. Voidakseen selvittää, kuka oli kaiken takana, hän tarvitsi tuopillisen vii-
naa ja puoli markkaa rahaa. Juotuaan kolmanneksen tuopista Punasuomalainen

○ ○ ○ ○ ○ ○

259 Klaara oli todistanut kuulleensa Marketan kiroavan Kirstiä.
260 KA VRO v. 1: 8.6.1657.
261 KA VRO v. 1: 8.6., 10.6., 3.8., 26.8., 24.9.1657.
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neuvoi Mattia menemään metsään, jossa kasvoi runsaasti pihlajia, taivuttamaan
niistä yhden kaarelle ja ryömimään sen läpi kolme kertaa vastapäivään. Sen jäl-
keen oli juotava vettä, jossa oli keitetty yhdeksän puun kuorta. Lopuksi Matin
piti kaivaa tunneli ja ryömiä kolme kertaa sen läpi. Kun keinot eivät alkaneet
purra, Punasuomalainen antoi uusia. Matin täytyi sekoittaa kolmenlaista palo-
viinaa toisiinsa ja kuumennettava se sellaisilla kivillä, joiden päälle reen antura
oli sattunut. Sitten Matin oli tehtävä yhdeksän solmua punaiseen villalankaan ja
heitettävä se merenrannalla vasemman olkapäänsä ylitse tuulen vietäväksi. Lo-
puksi Matin piti ottaa vesikannu etelän suunnalta ja antaa sairaan vaimonsa juoda
siitä. Oikeudessa Punasuomalainen tosin väitti, että viimeinen ohje oli ymmärret-
ty väärin. Vaimon ei olisi pitänyt juoda vettä, vaan pestä sillä sairautensa pois.262

Punasuomalaisen neuvot pitävät sisällään monia piirteitä kansanomaisesta
parannustaidosta sekä siihen liittyneistä uskomuksista. Marketta pyrki viinan
avulla selvittämään sairauden alkuperän, sillä sen tietäminen merkitsi ylivaltaa
sairauden suhteen. Parantamiseen tarvittavat aineet pyrittiin ottamaan sieltä,
mistä taudin oletettiin tulleen. Ohjeissa toistuvat luvut kolme ja yhdeksän ovat
maagisia ja viittaavat tuonpuoleiseen. Esimerkiksi yhdeksän viittasi taivaan ja
alisen maailman jakautumiseen yhdeksään piiriin, Tuonelan virran yhdeksän-
kertaiseen syleilyyn sekä tietysti myös tautidemonien määrään.263  Jokainen
tautidemoni sidottiin punaiseen lankaan kiinni. Kun lanka heitettiin tuulen vie-
täväksi, nojauduttiin ajatukseen tuulen mukana lentävistä sairauksista, mutta
samalla tuulen ajateltiin vievän sairaudet mahdollisimman kauas meren tai mer-
ten takaiseen tuonpuoleiseen – paikkaan, josta ne olivat lähtöisin. Tällainen de-
monien vangitsemiskeino tunnetaan jo 1500-luvulta. Arkkipiispa Abraham An-
germannus käsitteli tarkastuksessaan tapausta, jossa eräällä paraa komentavalla
naisella oli ollut pihlajankuoresta tehty punos, jossa oli yhdeksän solmua. Myös
Olaus Magnus kertoo, että suomalaisilla oli taito vangita solmuihin tuulia.264

Toinen kosmista ja maantieteellistä topografiaa yhdistävä piirre liittyi Puna-
suomalaisen mainitsemaan pihlajaan, jolla on ollut sen kasvupaikkaan perustu-
va symbolinen merkitys erityisesti kansanuskossa. Se kasvaa erityisillä, pyhillä
paikoilla kuten poltetut ja raivatut kaski- ja kalmistomaat, kallioiden reunat ja
kivenlohkareet sekä teiden varret ja pihojen reunat. Pihlajaan on myös liitetty
suojaavia ominaisuuksia. Lisäksi pihlajat kieroutuneissa oksissa uskottiin ole-
van parantavaa voimaa.265  Toisaalta tunnelin tekeminen viittaa siihen, että sai-

○ ○ ○ ○ ○ ○

262 KA VRO v. 1: 10.6., 1.8.1657. Eilola 1996, 60–62; Eilola 1999, 117.
263 Siikala 1994 (1992), 78–79, 159.
264 Siikala 1994 (1992), 159–161; Manninen 1933, 232–233; Eilola 1998, 628–629; Wall 1977,

125–126; Olaus Magnus 1909 (1555), 159–160 (3. boken, kap. 16: Om häxmästare och
trollkarlar hos Finnarna.). Käytöstä uudemmassa perinteessä ks. Granberg 1971, 232.

265 Pihlaja kasvaa ravinteisilla avoimilla paikoilla metsän reunoissa ja hakamailla eli paikoilla,
jotka liittivät sen pohjoisten ihmisten kulttuuritoimien tuloksena syntyneisiin pyhäpaikkoi-
hin. Pihlajan pyhämerkityksiä on lisännyt myös sen kukintojen ja marjojen ajoittuminen sa-
tokauden alkuun ja loppuun sekä se, ettei ukkonen koskaan iske pihlajaan. Näin pihlajaan on
tarttunut ikivanha merkitys Ukon suojaama, joka on ajan mittaan laventunut tarkoittamaan
immuniteettia kaikenlaista sosiaalisia arvoja uhkaava pahaa kohtaan. Ruotsissa pihlajaa pi-
dettiin Torin puuna ja siihen liitettiin samanlaisia uskomuksia kuin Suomessakin. Anttonen
1996, 126–128; Schön 1998, 166–167 (Rönnen).
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rauden katsottiin olevan peräisin maasta. Se saattoi tarttua kosketuksesta, jonka
toistamisella siitä saattoi päästä eroon.266

Punasuomalaisen antamista diagnooseista ja ohjeista löytyy sisäisiä ristirii-
taisuuksia. Yhtäällä taudista puhuttiin ja sitä käsiteltiin noiduttuna. Toisaalla
sitä pidettiin luonnollisena ja silloinkin sen alkuperä vaihteli: se tuli milloin il-
masta, milloin maasta. Tämä keinojen moninaisuus kertoo siitä, ettei Punasuo-
malaisella itselläänkään ollut varmuutta sairauden alkuperästä tai siitä, miten se
tulisi parantaa. Tämänkaltaisissa tilanteissa parantajat koettivat kaikkia ajatelta-
vissa olevia parannuskeinoja.267  Tässä tapauksessa ne jäivät tehottomiksi ja
Matin vointi huonontui entisestään.

Kun Matin terveys ei alkanut kohentua, Punasuomalainen ymmärsi, että pian
tilanne saattoi muuttua hänelle epäedulliseksi. Toisaalta myös etiologiset syyt
saattoivat johtaa hänet pohtimaan noituuden mahdollisuutta. Sairauden sitkeys
kun viittasi siihen, ettei se lopultakaan ollut luonnollista alkuperää. Niinpä hän-
kin puolestaan kiinnitti huomiota perheen tilanteeseen ja sen suhteisiin toisiin
ihmisiin.

Kun Punasuomalainen eräänä päivänä oli käymässä Matin luona, Matin äiti
Dordi Maununtytär sattui paikalle. Hänelle Punasuomalainen sanoi: ”Nyt kun
sinut kohtasin, olen kaikki voimani menettänyt.”268  Punasuomalainen siis vihja-
si äidin aiheuttaneen poikansa sairauden. Lisäksi sillä selitettiin omaa epäonnis-
tumista. Väekkäämpänä henkilönä Dordi kykeni kumoamaan Punasuomalaisen
neuvomien parannuskeinojen vaikutuksen. Kummallekin väitteelle löytyi pe-
rustelunsa. Mustasaaren pitäjässä puhuttiin, että Dordi oli kyennyt noitumaan
sikoja sairaaksi ja vienyt voiman erään naisen jaloista. Hän oli myös riidellyt
Matin ja etenkin tämän vaimon Kirsti Rolofintyttären kanssa. Eräs yhteenotto
oli tapahtunut päivää ennen Matin sairastumista ja lähtiessään Dordi oli sano-
nut: ”Paholainen olkoon täällä rikkain siihen saakka kunnes tulen uudestaan.”
Eräs todistaja kertoi Dordin sanoneen, että ”Jumala kirotkoon poikaani ja hä-
nen vaimoaan niin kuin he kiroavat minua.” Naapurilleen hän oli sanonut, että
jos Matti tulisi hänen luokseen, niin silloin hän, äiti, olisi yksi, poika toinen ja
paholainen itse kolmas. Myös Marketta Parkoinen tiesi todistaa, että Dordi oli
auttanut Punasuomalaista noitumaan poikansa.269  Kiroaminen sekä kyky ja mo-
tiivi pahan aiheuttamiseen olivat selvät.

Vuonna 1658 tapaus sai vielä jälkinäytöksen, kun Klaara Yrjöntyttären asia
otettiin hovioikeuden määräyksestä uudelleen esille. Tällöin tuli esille aikai-
semmissa kuulusteluissa saaduille tiedoille ristiriitaisia piirteitä. Sammakot
synnyttäneen Kirsti Rolofintyttären kuulusteluissa osoittautui, että Parkoinen
oli pyytänyt Klaaran apua. Tämä oli antanut Kirstille suolaa ja paloviinaa. Par-
koinen oli myöhemmin vienyt sammakot ulos Klaaran pyynnöstä. Parkoisen
edellisvuotisissa kuulusteluissa ainoa viittaus tähän suuntaan oli toteamus, että

○ ○ ○ ○ ○ ○

266 Manninen 1933, 239, 243.
267 Manninen 1933, 240.
268 KA VRO v. 1.8.1657. Eilola 1996, 68–69.
269 KA VRO v. 1: 3.10.1657. Eilola 1996, 65–71; Hertzberg 1889, 101–102; Åkerblom 1941,

469–470; Eilola 1999, 117.
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Klaara Jumalan avulla kun hän itse vahingoittaa paholaisen avulla. Niin ikään
Klaara itse väitti pyrkineensä vain parantamaan.270

Uuden tiedon esille tulo osoittaa, että noitujan etsinnässä oli siirrytty uuteen
vaiheeseen, jossa pohdittiin, mikä Klaaran rooli oikeastaan oli ollut. Tällaisessa
pohdiskelussa aiemmin vähälle huomiolle jääneet seikat saattoivat nousta kes-
keisiksi. Hovioikeuden puuttuminen tapahtumien kulkuun toi epäilyt raastu-
vanoikeuden käsittelyyn ja teki niistä julkisia.271

Matti Martinpojan perheen tapauksessa turvallisuutta luova järjestelmä petti
täysin. Seurauksena oli toisiaan syyttävien parantajien kilpailu. Yhtäällä siinä
oli kysymys oman nahan pelastamisesta etsimällä syntipukki omille epäonnis-
tumisille. Toisaalta tilanne syntyi yrityksestä selvittää noitujaa perheen kullois-
tenkin epäilysten perusteella. On selvää, että tällainen tilanne saattoi syntyä,
koska ihmiset eivät pohjimmiltaan hyväksyneet parantumattomien sairauksien
olemassaoloa. Tulkintamallit olivat niin joustavia ja moniäänisiä, ettei lopullista
varmuutta voitu koskaan saada. Sen sijaan sairauden syitä ja selityksiä voitiin
etsiä ikuisesti eikä asioiden oikeuskäsittely välttämättä johtanut niiden selviä-
miseen. Punasuomalainen ja Parkoinen tuomittiin lopulta kuolemaan. Kerttu
Nätyri, Dordi Maununtytär sekä Klaara Yrjöntytär saivat sakkoja, mutta silti lo-
pullinen varmuus sairauden syistä jäi epäselväksi. Läpikäydyn prosessin aikana
sairauden ja syyllisyyden, luonnollisen ja yliluonnollisen sekä ruumiin ja hen-
gen päällekkäisyys vahvistuivat.272  Todellisuus muuttui vaikeaselkoisemmaksi
ja kaoottisemmaksi. Turvattomuuden tunne lisääntyi ja parantamiseen liittynyt
lupaus tervehtymisestä ja paluusta normaaliin elämään muuttui koko ajan epä-
todennäköisemmäksi. Lopputulos muodostui täysin päinvastaiseksi kuin mitä
alun perin oli lähdetty tavoittelemaan.

Noituuden käsittelykeinot

Matti Martinpojan perheen tapauksessa on vielä eräs ristiriita. Matti epäili
Punasuomalaista jo varhaisessa vaiheessa, mutta kääntyi tämän puoleen tutta-
vansa Knuut Laurinpojan kehotuksesta. Knuut oli ollut läsnä kun Punasuoma-
lainen oli asettanut kätensä Matin rinnalle ja kuullut myöhemmin tämän kivuis-
ta. Jonkin aikaa myöhemmin hän oli tullut Matin luokse ja sanonut: ”Sillä, mitä
hän sinulle teki, ei ollut koskaan mitään hyvää vaikutusta sinuun.” Niinpä Matti
oli mennyt Punasuomalaisen luo.273

Kuvio toistui myös Vaasan kaupunginkirjurin vaimon Kirsti Kaarlontyttären
synnytyksen jälkeen. Noitana tunnettu Marketta Punasuomalainen oli eräänä
pääsiäisenä kironnut kirjurin perheen, minkä jälkeen puolisoiden terveys oli
oikutellut. Kiroushetkellä raskaana olleen vaimon synnytyksestä oli muodostu-
nut tuskallinen ja lapsesta oli tullut sairaalloinen. Lisäksi vaimosta oli tullut joi-

○ ○ ○ ○ ○ ○

270 KA VRO v.1: 30.6.1658.
271 Eilola 1996, 118–119.
272 Eilola 1999, 117–118.
273 KA VRO v. 1: 1.8.1657. Eilola 1996, 60–61.
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takin esineitä vielä synnytyksen jälkeenkin. Eräiden ”hyvien vaimojen ilmian-
nosta” hän oli lähettänyt Punasuomalaiselle viestin, jossa oli pyytänyt tätä pa-
rantamaan sairautensa. Heti sen jälkeen hänen olonsa oli kohentunut.274

Vuonna 1656 Vaasan kirkkoherra Pauli Bohm ehdotti kappalainen Vaseniuk-
selle sovinnon tekemistä noidaksi syytetyn Marketta Punasuomalaisen kanssa.
Kappalainen vastasi, ettei se olisi enää mahdollista, koska Punasuomalainen oli
tehnyt kaikenlaista hänen päänsä menoksi. Tällä kappalainen viittasi edellisten
päiviensä kokemuksiin. Sovinnon edellytykset häipyivät lopullisesti ilmaan
kun kappalainen ja kirkkoherra nousivat rekeen ja seuraavan talon pihaan
ajettaessa kirkkoherra havaitsi kappalaisen kuolleeksi.275

Kaikkia edellä esitettyjä tapauksia yhdistää se, että parannusta haettiin niiltä
ihmisiltä, joita epäiltiin noitujiksi. Uusikaarlepyyläisiä emäntiä neuvonut piika
kehotti nimenomaan pyytämään, että noituja tulisi ja korjaisi pilaamansa uu-
nin.276  Vaasan kaupunginkirjurin vaimo lähetti pyynnön, että Punasuomalainen
parantaisi häneen kiroamansa sairauden.277  Erik Olofinpoika ja hänen vaimonsa
Gertrud olettivat Marketta Punasuomalaisen kirousten pysäyttäneen heidän
oluenpanonsa. Siksi he menivät hänen kotiinsa ja pyysivät tätä käynnistämään
sen uudelleen.278  Matti Martinpoika perheineen etsi parannusta niiltä, joita
epäili noitujikseen. Jonkin viitteen taustalla olevista motiiveista saa Vaasan pap-
pilan tapauksesta. Kun sairastuneen rengin vaimolta kysyttiin, miksi hän oli
mennyt sairauden leipään siirtäneen Valpuri Kokkoisen puheille, tämä vastasi:
”Ihmiset puhuvat hänestä [Kokkoisesta] ja sanovat; jos hän on tehnyt jonkun
sairaaksi, niin hän voi tämän myös parantaa”.279  Aiheuttajalla ajateltiin olevan
parhaimmat edellytykset kirouksen poistamiseen. Toisaalta neuvottelutilannet-
ta voidaan pitää myös noidalle tehtynä myönnytyksenä, jossa hänen valtansa
tunnustettiin.280

Tapaukset osoittavat että ihmisillä oli tietäjä/parantajaan ja vastataikuuteen
turvautumisen ohella muitakin keinoja hoitaa asiaa ilman että se vietiin oikeu-
teen. Eräs keskeinen strategia oli taivutella noita peruuttamaan kirouksensa.
Eva Kärfven mukaan järjestelmään kuului ”sanansaattaja” (budbäraren), jonka
vaikutuksesta uhri päätyi noituustulkintaan. Henkilö oli uhrin lailla ”tavallinen
ihminen”, jolla oli tietoa tai kokemusta noitumisesta ja joka tästä syystä pystyi
opastamaan, kuinka tuli menetellä.281  Tällaisena välittäjänä toimi Uudenkaarle-
pyyn leipää paistaneiden naisten tapauksessa talossa palveleva piika, joka kertoi
oppineensa edellisessä palveluspaikassaan, että noitujan kanssa kannatti neuvo-
tella. Naapuri Knuut Laurinpoika neuvoi Matti Martinpoikaa, ”hyvät vaimot”
Kirsti Kaarlontytärtä ja kirkkoherra Pauli Bohm kappalainen Jakob Vaseniusta.282

○ ○ ○ ○ ○ ○

274 Eilola 1996, 99–100.
275 KA VRO v. 1: 13.6.1657. Eilola 1996, 87–88.
276 KA URO f. 1: 24.1.1655.
277 KA VRO v. 1: 3.10.1657.
278 KA VRO v. 1: 3.8., 10.8.1657, 24.4.1658.
279 KA VRO v. 2: 11.4.1663. Sitaatti on tuomiokirjassa muodossa ”Folcket talte om henne och

Sadhe hafwer hon giordt Ondt så må hon och göra bettre.”
280 Ks. myös luku ’Rajankäynti kielletyn suuntaan’.
281 Kärfve 1994 (1992), 124; Macfarlane 1970, 103.
282 KA VRO v.1: 13.6., 1.8.1657; URO f. 1: 24.1.1655. Eilola 1996, 60–61, 87–88, 99–100.
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Konfliktin kärjistyessä taivuttelu ja maanittelu muuttuivat helposti painosta-
miseksi, uhkailuksi ja fyysiseksi väkivallaksi. Visbyläinen Olof Rotin leski
epäili tulleensa Kusken Margaretan noitumaksi. Tavatessaan Margaretan kirk-
kotiellä hän pyysi anteeksi ja pyysi tätä lukemaan hänelle rukouksen kirkossa.
Samalla leski yritti vastataikuutta ujuttamalla kaksi lanttia Kusken Margaretan
vaatteisiin. Margareta vastasi leskelle tämän saaneen sen mukaan kuin oli teh-
nytkin. Myöhemmin leski siirtyi uhkailuun. Hän sanoi Margaretalle menevänsä
maaherran puheille, ellei hänen terveytensä kohenisi. Pian tämän jälkeen hän
olikin tuntenut olonsa paremmaksi.283

Vaasalainen Marketta Pietarintytär Parkoinen asetettiin hankalaan tilantee-
seen Matti Martinpojan talossa. Talonväki oli haetuttanut paikalle tietäjänä tun-
netun Heikki Jaakonpoika Pohjalaisen osoittamaan Kirsti Kaarlontyttären noi-
tujan. Tässä vaiheessa epäilyt kohdistuivat lähinnä Parkoiseen eikä muita ulko-
puolisia ollut läsnä. Voidaan kuitenkin olettaa, että tilaisuutta todistamaan kut-
suttiin joukko ihmisiä niin kuin gävleläisessä varkaan seulonnassakin oli tapah-
tunut. Kun Pohjalaisen todistus kohdistui Parkoiseen, tämä oli pakotettu toimi-
maan.284  Sairauden parantaminen ei välttämättä vapauttaisi häntä ihmisten
epäilyiltä tai osoittaisi hänen syyttömyyttään. Itse asiassa se saattoi vaikuttaa
jopa epäilyjä vahvistavasti. Onnistuminen laukaisisi tilanteen: Kirstin omaiset
olisivat saaneet, mitä tahtoivat ja Parkoinen jätettäisiin rauhaan aina siihen saak-
ka kunnes tilanne kärjistyisi uudelleen. Niinpä Parkoinen liuotti mukanaan kul-
jettamastaan suolapussista kolme raetta huoneen lämpöiseen olueen, jonka
Kirsti joi. Lisäksi hän vielä pesi Kirstin hiukset. Pian tämän jälkeen Kirsti syn-
nytti sammakon näköiset olennot, jotka tulkittiin Marketan noituudella aiheut-
tamiksi. Gävlessä taas Mårthen Eriksson Päskin isä uhkasi avoimella väkivallal-
la Erik Perssonin Elisabet-vaimoa, jotta tämä lopettaisi hänen poikansa kyydit-
semisen Blåkullaan.285

Vielä voimakkaampiin toimiin ryhtyi Vaasassa asunut Kaarina Olavintytär
kun hänen tyttärensä sairastui vakavasti. Kaarina meni aluksi erään Petronella-
nimisen vanhan naisen luokse kysymään, mikä tytärtä vaivasi. Petronella vasta-
si, että talossa majoituksessa ollut vanha piika Malin Hansdotter oli noitunut
tyttären. Väite tuntui loogiselta, koska tytär oli puhutellut Malinia epäkun-
nioittavasti Nilkku-Maliniksi (halt Malin). Kun tiedoista suivaantunut Kaarina
palasi kotiinsa, hän näki Malinin olevan sytyttämässä tulta takkaan. Omien sa-
nojensa mukaan Kaarina tarrasi Maliniin, työnsi häntä tulta kohden ja sanoi:
”Sinä senkin sen ja sen ruoka, oletko noitunut minun tyttäreni? Ja jos kukaan
muu ei heitä sinua tuleen, niin minä sen teen.” Malin oli luvannut parantaa ty-
tön, ja pian tämän terveys olikin alkanut kohentua.286

○ ○ ○ ○ ○ ○

283 Nildin-Wall & Wall 1996, 165.
284 KA VRO v. 1: 22.8.1657.
285 RA SS 1: WNC 9.2.1675 (498). Perinteisiä toimintamuotoja sovellettiin myös ”uudentyyp-

pisiin” noitiin.
286 KA VRO v. 6: 23.3.1691 (103–104). Tapahtumat sijoittuivat vuoteen 1677, mutta asia oli

käsittelyssä vasta 1691. Se otettiin ensin käsittelyyn Vöyrillä ja siirrettiin sieltä Vaasaan.



116     N O I T U U S  J A  T A I K U U S  I H M I S E N  A J A T T E L U N  J A  T O I M I N N A N  O S A N A

Jokaiseen pahantoivotukseen liittyi kirotuksi tulemisen vaara ja siksi pieniin-
kin välikohtauksiin tuli suhtautua varovaisesti. Eräänä päivänä vuonna 1692
vaasalainen räätälin oppipoika Yrjö Yrjönpoika käveli kadulla ja häntä vastaan
tuli Isonkyrön Kylkkälässä asuva Liisa Matintytär, jota Yrjö tervehti saamatta
kuitenkaan vastausta. Niinpä Yrjö nappasi Liisaa kiinni tämän selässään kanta-
masta säkistä, jolloin Liisa ärähti: ”Sinä tulet kyllä pitkään kantamaan kerjäläi-
sen säkkiä.”287

Yrjö löi pahaa toivotellutta Liisaa. Kysymys ei välttämättä ollut kerjäläisen
epäkohteliaan käyttäytymisen aiheuttamasta ”oikosulunomaisesta” aggression
purkautumisesta288  tai takametsien miesten kyvyttömyydestä vastata verbaali-
sesti loukkauksiin,289  vaan yleisesti tunnetusta tavasta suojata itsensä kirouk-
silta, pahoilta toivotuksilta ja muilta sanallisilta hyökkäyksiltä. Tällaisen
ritualistisen väkivallan tyypillisiä muotoja olivat päänalueelle – erityisesti suul-
le tai korvalliselle – suunnatut lyönnit sekä vastustajan nöyryyttämiseen tähdän-
nyt tukasta vetäminen tai parrasta repiminen.290

Tällaisia tapauksia löytyy runsaasti. Kauppias Hannu Tuurenpojalla oli joita-
kin velkoja perittävänä noidaksi tiedetyltä Marketta Punasuomalaiselta, mutta
tämä ei suostunut tulemaan oikeuteen. Sen sijaan hän tuli humalassa Hannun
kotiin. He menivät keskustelemaan velasta porstuan sillalle. Siellä he joutuivat
sanaharkkaan, minkä seurauksena Hannu löi Marketalta hampaan irti ja nenän
verille.291  Vaasan kaupunginkirjuri Juho Hannunpoika ja hänen vaimonsa Kirsi
Kaarlontytär käyttivät tätä keinoa useita kertoja Marketta Punasuomalaista vas-
taan. Jo ennen pariskunnan avioitumista Marketta oli uhkaillut, ettei Kirsti saisi
koskaan miestä, ja Kirsti oli yrittänyt lyödä häntä hiilihangolla. Juho puolestaan
yritti eräällä toisella kerralla saada humaltuneen Marketan ulos talostaan, mutta
tämä vain äityi kiroamaan, jolloin Juho löi häntä halolla.292

Noitien lyöminen suojautumiskeinona tunnettiin kautta koko Euroopan. Siel-
lä noitien kurittaminen ei kuitenkaan rajoittunut yksinomaan korvapuusteihin
tai muihin yksittäisiin lyönteihin, vaan mukilointi oli perusteellisempaa ja
kokonaisvaltaisempaa.293  Kysymys ei ollut pelkästään noitaa kohtaan tunnetun
vihan ja aggression purkamisesta, vaan ihmiset uskoivat, että kun noita näki
oman verensä, hänen kirouksistaan katosi voima. Uskomus näkyy myös muual-
la. Hannu Tuurenpoika sanoi ensin Marketta Punasuomalaiselle: ”Jos olet noi-
ta, on sinulla myös noidan voima.” Ja löi vasta sen jälkeen. Käsitys sanottiin
julki Uudessakaupungissa 1690-luvulla. Noidaksi epäiltyä Markettaa oli lyöty,
jotta tämä näkisi verensä ja hänen sanoistaan katoaisi niiden voima. Uskomus
tunnettiin myös Karjalassa, missä Oinaanvaaran vanhauskoisten kreikkalaiska-

○ ○ ○ ○ ○ ○

287 KA VRO v. 6: 21.5.1692.
288 Vrt. Renvall 1949, esim. 41–43, 92.
289 Vrt. Ylikangas 1996, 36–37, 38–40.
290 Matikainen 2002, 91–93.
291 KA VRO v. 1: 13.6.1657.
292 KA VRO v. 1: 3.10.1657. Heikkinen 1969, 284. Juhon toimiessa Kristiinankaupungin por-

mestarina Kirsti Kaarlontytär löi noidaksi epäiltyä naista suulle jouduttuaan sanaharkkaan
tämän kanssa. Kristinestads historia (1915), 448; Nenonen & Kervinen 1994, 50.

293 Ks. esim. Briggs 1996, 116.
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tolisten mukaan oli lyötävä suu ja nenä verille siltä, joka aterian aikana mainitsi
Jeesuksen nimen. Karjalassa uskomus tuli esille myös Lauri Laatikaisen tapa-
uksessa. Kun hän kirosi Antti Kähäräistä ja tämän vaimoa, Antti vastasi: ”Sinä
olet muita aiemmin noitunut, nyt aiot sinä noitua minut,” ja löi Lauria kirveen-
hamaralla.294

Maunu Eerikinpojan kaupungin- ja maanlaeissa kunnianloukkaajan oli sa-
nansa peruessaan lyötävä itseään suulle. Näin tasapaino tavallaan palautettiin
teolla, joka kumosi väärän sanan tai sen aiheuttaman epätasapainon. Vanhassa
oikeudenkäytössä ja lakiteksteissä tämä ns. peilituomio (speglande straff) se-
koittui usein talio-periaatteeseen (silmä silmästä, hammas hampaasta), jossa oli
ajatuksena rankaista esimerkiksi murhapolttajaa tuomitsemalla hänet poltetta-
vaksi. Peilituomion luonteeseen kuului ajatus teon hyvittämisestä jollakin sym-
bolisella toimituksella ja esimerkiksi kuolemantuomio seurasi vasta sitten kun
tähän menettelyyn ei suostuttu. Kunnianloukkausten osalta vanhimmat peili-
tuomiota käsittelevät lainkohdat määräsivät loukkaajan lyömään itseään seitse-
män kertaa suulle.295  Lyöntien lukumäärä antoi toimitukselle maagisen merki-
tyksen. Maunu Eerikinpojan kaupunginlaissa ei ole enää mainintaa lyöntien
määrästä, mutta se, että asia oli kirjattu lakiin, takasi myös tämän merkityksen
säilymisen ihmisten mielissä.

Epävirallisen ja virallisen rajoilla liikuttiin myös silloin kun kirouksen uhri
ilmoitti kiroamisesta oikeuteen vastaisuuden varalta. Näin menetteli vuonna
1653 Vaasan pormestari Pietari Siulinpojan lanko Jakob Jemse. Väitettiin, että
räätälimestari Rolof Hannunpojan Lisbeta-vaimo oli epäillyt erästä porvaria
tyttärensä hopeaketjun varastamisesta. Kun porvari samoihin aikoihin sairastui,
levisi huhu, jonka mukaan mies oli kätkenyt ketjun vuoteeseensa ja nyt räätälin
vaimon noituudella hankittu kosto oli hänet saavuttanut. Tapausta puitiin Pietari
Siulinpojan kotona Lisbetan käydessä vierailulla. Tuolloin pormestarin vaimo
ja tytär olivat esiintyneet lojaalinoloisesti naapurissaan asuvaa räätälin vaimoa
kohtaan, mutta lähettäneet sen jälkeen piikansa kertomaan siitä vastapuolelle.
Tämä oli johtanut räätälin vaimon kimmastumiseen ja pormestarin väen kiroa-
miseen. Koska räätälin vaimoa epäiltiin jo ennestään noituuden käyttämisestä
tai siihen turvautumisesta, hänen sanoihinsa ja suuttumukseensa suhtauduttiin
vakavasti. Asian esilletuomisella oli muukin merkitys kuin pelkästään tehdä ta-
pahtuma tiettäväksi tai osoittaa todennäköinen syyllinen äkillisille vastoinkäy-
misille. Ajatuksena oli myös se, että asian tekeminen julkiseksi painostaisi kiro-
ajan ottamaan kirouksensa takaisin ja noituminen peruuntuisi.

Epäviralliset vastakeinot kuuluivat käräjätupien ulkopuoliseen maailmaan ja
ovat usein saaneet tutkimuksessa vain niukasti huomiota. Oikeustapausana-
lyyseissa ne on luonnollisesti rajattu tutkimuksen ulkopuolelle. Toinen käytetty
perustelu on se, että tuomiokirjoissa tehdyt viittaukset eivät ole tarpeeksi syste-

○ ○ ○ ○ ○ ○

294 Kaukovalta 1917, 222–223; Katajala 1997, 294–295; Katajala 1995b, 196.
295 MESL 1966, 182 (raastuvankaari, luku 31). Peilituomio kuului germaaniseen oikeusperin-

teeseen jo aiemmin kuin talio-periaate, joka alkoi yleistyä vasta kristinuskon myötä. KLNM
16 (1971), Speglande straff, 472–473. Ks. myös Douglas 2000 (1966), 208.
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maattisia. Toisin sanoen, on todennäköistä, ettei niiden käyttöä joka kerta mai-
nittu eikä esimerkiksi vastataikuudesta edes haluttu kertoa. Lisäksi se, että kuu-
lusteltavat saattoivat oikeusprosessin aikana muuttaa kertomustaan moneenkin
kertaan, synnytti hämmennystä tapausta käsittelevässä oikeudessa. Kun ei ole
voitu laskea luotettavasti, kuinka usein tai mitä keinoja kulloinkin käytettiin, on
myös ollut mahdotonta selvittää, kuinka yleistä niiden käyttö oli. Tämän ei kui-
tenkaan pitäisi estää tutkijaa pohtimasta, miksi näitä keinoja yleensä käytettiin
ja mitä ne käyttäjilleen merkitsivät.

Noituuden vastakeinot olivat merkittäviä ja onkin sanottu, että vasta niitä tut-
kimalla noituus voidaan asettaa todelliseen kontekstiinsa.296  Niiden olemassa-
olo mahdollisti sen, että noidaksi epäiltyyn ja hänen tekoihinsa saatettiin vaikut-
taa tai ainakin yrittää sitä. Epävirallisten keinojen avulla noituuden uhrit ja koko
yhteisö saattoivat suhtautua maltillisesti keskellään oleviin (potentiaalisiin) noi-
tiin ja elämään heidän kanssaan jopa kymmeniä vuosia. Ne olivat siis konflik-
titilanteita jäsentäviä ja ohjaavia toimintamuotoja. Niillä oli merkitystä erityi-
sesti Ruotsin ja Suomen kaltaisilla alueilla, missä oikeusjärjestelmän säilymi-
nen akkusatorisena piti oikeudessa tapahtuvan noituudesta syyttämisen kyn-
nyksen korkeana.

Noituuden kohteet

Yleensä ottaen maleficium -tapauksissa oli kaksi muista selvästi erottuvaa koh-
deryhmää: ihmisten ja eläinten kuolema ja sairaudet.297  Ilmiötä voidaan selittää
turvattomuuden näkökulmasta. Noituus oli vakuuttava selitys vastoinkäymi-
sille. Selitysmalli ei kuitenkaan ole riittävä, koska terveys tai karjanhoito eivät
olleet ainoat riskialttiit elämänalueet eikä noituus vastoinkäymisten ensisijainen
selitys. Esimerkiksi tervanpoltto, kaupankäynti, purjehdus ja kalastus olivat hy-
vin riskialttiita, mutta noituussyytteet liittyivät niihin vain harvoin. Silti koko
Pohjanmaalta tunnetaan vain yksi suoraan tervanpolttoon liittynyt tapaus.298

Vaasasta löytyy vain yksi tapaus, jossa pahaan myrskyyn joutumisesta olisi syy-
tetty noituutta. Silloinkin syyte esitettiin epävirallisesti ja se tuli oikeuteen vasta
levittyään kuulopuheina epäillyn korviin. Gävlestä ja Uudestakaarlepyystä ei
löydy ainuttakaan. Götan hovioikeuden toimialueella noituus kohdistui oluen
valmistukseen, mutta ei mihinkään varsinaiseen kaupunkielinkeinoon. Muual-
lakin sellaiset tapaukset olivat vähäisiä. Esimerkiksi Jyllannissa merenkulkuun
ja haaksirikkoihin liittyi vajaa prosentti (yhdeksän tapausta) noituustapauksista,
Englannissakin sitä käytettiin selityksenä vain satunnaisesti.299

○ ○ ○ ○ ○ ○

296 Clark 2002, 112; Briggs 1996, 171.
297 Götan hovioikeuden toimialueella noituudella aiheutetut henkilövahingot olivat yleisempiä

kuin maaseudulla ja eläinten vahingoittaminen nousi syytöksissä harvemmin esille. Ala-Sa-
takunnassa ihminen oli kohteena 58, Pohjois-Pohjanmaalla 70 ja Viipurin Karjalassa 54 pro-
sentissa tunnetuista tapauksista. Sörlin 1993, 127; Nenonen 1992, 72–76.

298 Vuonna 1642 isokyröläinen Heikki Matinpoika syytti Alanyystin vanhaa isäntää tervahau-
tansa pilaamisesta ampumalla harakan sen luona. Luukko 1975, 252. Vrt. Ankarloo 2002, 91.

299 KA VRO v. 2: 17.8., 10.10., 12.10.1663. Sörlin 1993, 127; Johansen 1991, 205; Johansen
1993 (1987), 353–358; Thomas 1991 (1971), 645.
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Ilmiötä voitaisiin selittää Robert W. Scribnerin hypoteesina esittämän ajatuk-
sen pohjalta. Hän mukaansa noituusselityksen käyttökelpoisuuden vähentymi-
nen selittyy kansanuskon pragmaattisella luonteella. Sen vuoksi luonnollisen ja
yliluonnollisen välisen siteen murtamiseksi ei tarvittu merkittävää teologista
murrosta tai luonnontieteen läpimurtoa. Riitti että löydettiin riittävästi toisenlai-
sia keinoja ympäröivän maailman selittämiseksi.300  Usko pyhän (sacred) voi-
maan ja yliluonnolliseen ei välttämättä vähentynyt, mutta sen vaikutusalue
rajautui suppeammaksi ja keskittyi vain joillekin perinteisille alueille, kuten
karjanhoito ja parantaminen. Kaupankäynnissä ja purjehduksessa aineellinen
hyöty muutti elämän standardeja ja loi tunteen elämänhallinnasta. Tällöin pe-
rinteiset pyhään vetoavat riitit kävivät merkityksettömiksi näiden elinkeinojen
puitteissa.301

Saman periaatteen mukaisesti noituus liittyi sairauteen ja kuolemaan, koska
ne olivat inhimillisen kontrollin ulkopuolella. Selitys ei kuitenkaan tunnu täysin
tyydyttävältä. Pikemminkin se, että sairaudet ja kuolema koskivat kaikkia, selit-
tää niiden yhteyden noituuteen. Jokainen oli joskus sairas ja kaupungeissakin
suurella osalla väestöä oli kotieläimiä. Tunne siitä, että tämä voisi tapahtua mi-
nulle tai meille302  levitti epäilyksiä yhteisön sisällä. Hieman toisin muotoiltuna:
terveyteen tai karjaan liittynyt noituuden uhka yhdisti laajat ihmisjoukot.

Kauppa ja purjehdus liittyivät suhteellisen pieneen osaan kaupunkilaisia.
Siksi oli vaikeaa saada näihin elinkeinoihin liittyville noituusepäilyille koko
yhteisön tukea, mikä oli välttämätöntä menestyksekkäälle syyttämiselle oikeu-
dessa.303  Ratkaisevaa oli se, että mahdollisimman suuri joukko koki noituuden
uhaksi.304  Tästä näkökulmasta näyttää siltä, että aikaisemmassa tutkimuksessa
yleinen tulkinta maleficiumista pelkästään kahden henkisen välisenä konflik-
tina on vähintäänkin harhaanjohtava, ellei jopa virheellinen.305  Edellä käsitel-
lyssä Margareta Påvelsdotterin tapauksessakin oikeuteen mentiin vasta kun
joukko ihmisiä jakoi epäilykset.

Joukkojen merkitys oli tärkeä myös toisella tavalla. Tervanpolttoon tai vaik-
kapa purjehdukseen liittyneet työt sitoivat verrattain runsaasti työvoimaa esi-
merkiksi karjanhoitoon verrattuna. Ne olivat kollektiivisia töitä. Tästä syystä
kukaan ei useinkaan voinut jäädä yksin työnsä kanssa, kuten navetassa saattoi

○ ○ ○ ○ ○ ○

300 Scribner 1987, 15–16.
301 Toisaalta taikuus saattoi liittyä myös taloudellisen tilanteen hallintaan, riskien minimointiin

ja epävarmuuden vähentämiseen. Esimerkiksi Anton Fuggerilla oli palveluksessaan nainen,
joka kykeni näkemään asioita kristalleista. Roper 1997 (1994), 125–131.

302 Hannu Salmen mukaan uuden ajan alun ihminen ei vielä kokenut itseään katastrofin sivusta-
seuraajaksi kuten me teemme lukiessamme aamiaispöydässä esimerkiksi Algerian maanjä-
ristyksestä, vaan hän koki itsensä katastrofin potentiaaliseksi uhriksi. Pitäytyminen perin-
näistavoissa, riittien suorittaminen tai kirkon asettamien normien seuraaminen saattoivat
johtaa ristiriitoihin. Lisäksi jotain saattoi jäädä huomaamatta ja kuvitellessaan tekevänsä oi-
kein, ihminen tekikin virheen. Salmi 1995, 197–198.

303 Esimerkiksi 1800- ja 1900-lukujen taitteen kalastajayhteisöissä kalastukseen liittyvät noi-
tuusepäilyt levisivät kaikkein nopeimmin, koska tämä elinkeino hallitsi koko yhteisöä ja
useimpien toimeentulo oli siitä riippuvainen. Löfgren 1991, 92.

304 Douglas 2000 (1966), 34.
305 Esimerkiksi Annabel Gregory (1991, 54–56) on korostanut ryhmittymien merkitystä syyttei-

den taustalla. Samaan viittaavat myös vaasalaiset maleficium-tapaukset.
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käydä tai kuten öisin leivottaessa oli laita, vaan läsnä oli aina joitakin muita ih-
misiä. Työtilanteen julkisuus takasi sen, ettei maagiselle manipulaatiolle jäänyt
paljoa tilaa.

Noituus koski yhteisön keskeisinä pitämiä ja elinkeinoihin välittömästi liitty-
viä asioita. Yhteisölle oli elintärkeää, että sen jäsenet sopeutuivat jakamaan ra-
jalliset resurssit toistensa kanssa sekä varmistamaan resurssien ja niiden jaka-
jien keskinäisen tasapainon säilymisen. Jakoa säätelevinä järjestelminä, erään-
laisina termostaatteina, toimivat erilaiset riitit. Sopeutumisen joustavuuden
kannalta oli tärkeää, että yhteiskunnallisesti arvoladattuihin asioihin (kuten esi-
merkiksi terveys, keskeiset elinkeinot) kohdistuvia muutoksia kyettiin käsittele-
mään pyhää koskevien propositioiden (eli perustavanlaatuisten lauselmien)
avulla. Käsittely tapahtui varsinaisissa rituaaleissa, joiden invarianssisuus (eli
tietty liturginen järjestys) on kulttuurinen keino antaa sosiaalisille toimintata-
voille pysyvyyttä, todellisuutta, luotettavuutta ja luonnollisuutta.306

Onnen käsite ja taikuus (joka on yleisnimitys sen säilyttämiseen ja suojaami-
seen liittyneistä riiteistä) muodostivat tällaisen ympäristöön sopeuttavan järjes-
telmän tai järjestelmän osan. Riittien ajateltiin vahvistavan vallitsevaa oikeaa
järjestystä koko kosmoksen mitassa. Kansanomaisessa ajattelussa riitit ja tai-
kuus vahvistivat Jumalan luomaa järjestystä, ja käyttäytymistä ohjaavina usko-
muksina ne vakiinnuttivat elämää ja poistivat tulevaisuuteen liittyvää epävar-
muutta.307  Riitit eivät kuuluneet yksinomaan kriisitilanteisiin, vaan olivat osa
jokapäiväisen elämän sääntelyä, jonka avulla suhdetta pyhään hoidettiin. Tästä
kertoo kaksi riittikiertoa: yksilön elämänkierrossa toistuvat juhlat (esim. kaste,
häät, hautajaiset, ehtoollinen) ja vuotuiskierrossa toistuvat juhlat (kuten pää-
siäinen, joulu, Olavin lampaat, Kekrin lampaat tai Tapanin lahjat).308

Kun onnen määrän sanottiin olevan vakio, sillä tarkoitettiin sitä, että jokainen
ihminen syntyi tiettyyn yhteiskunnalliseen asemaan ja sai tietyn määrän onnea.
Se oli Jumalan tahto. Kansanuskon näkökulman mukaan onnen määrää sai
muuttaa vain kahdessa poikkeustilanteessa:
1. kun lapsuuden vaaraperiodin aikainen suojaus oli pettänyt eikä ihminen ol-

lut saanut sitä määrä onnea tai niitä ominaisuuksia, jotka hänelle kuuluivat –
toisin sanoen itse-sielu oli jäänyt vajaaksi

2. kun oli syytä epäillä, että joku paha ihminen oli pilannut onnen eli aiheutta-
nut hänen sairastumisensa tai jonkin muun vastoinkäymisen

Muussa tapauksessa onnen lisäämisyritykset johtivat onnen vähentymiseen toi-
silta. Resurssit olivat, kuten todettiin, hyvin rajalliset. Toisaalta onni voidaan
nähdä kahtena metonyymisessa suhteessa toisiinsa olevana osana: oli kollektii-

○ ○ ○ ○ ○ ○

306 Anttonen 1996, 79–82.
307 Eilola 1999, 136, nootti 43.
308 Scribner 1993, 477–478, 483–484; Harva 1933, 192–194. Kun riittien sanotaan kuuluvan

jokapäiväiseen elämään, sillä ei tarkoiteta sitä, että menneisyyden ihminen ei olisi uskaltanut
tehdä mitään ilman toimenpidettä suojaavaa riittiä, vaan sitä, että riitti oli vahvistus vaa-
ranalaiseksi mielletyille toimille tai tiloille. Se oli keino antaa merkityksiä luoda järjestystä
ja muistaa. Ilman rituaaleja sosiaalista todellisuutta ei ollut olemassa. Douglas 2000 (1966),
117–118; DA 1997, 411–412 (Ritual).
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vinen onni ja ihmisen onniosa, joista toiseen kajoaminen näkyy aina toisessa.
Edellä mainitut ehdot olivat hyvin tulkinnallisia. Riippui itse asiassa hyvin pal-
jon näkökulmasta voitiinko puhua noituudesta vai taikuudesta. Esivaltojen suh-
tautuminen sen sijaan oli paljon jyrkempää ja edellytti kaikkeen alistumista,
koska kaikkivaltiaana Jumala toimi aina oikein ja lähetti vastoinkäymisiä koe-
tellakseen ihmisten uskon lujuutta tai rangaistakseen synneistä. Kärsivällinen
alistuminen kuriin, rangaistuksiin ja ”ristin kantamiseen” kuului parannuksen
edellytyksiin.309

Siinä, missä riitti loi turvallisuutta ja jatkuvuutta, se altisti ihmisen myös
vaaralle. Väki saattoi vaikuttaa negatiivisella tavalla sellaisiin henkilöihin, jotka
olivat liminaalitilassa eli siirtymässä entisestä asemasta uuteen.310

Vaasan kaupunginkirjuri Juho Hannunpojan ja Kirsti Kaarlontyttären häiden
aattona kauppiaat Hannu Tuurenpoika ja Erik Jönsinpoika Angerman olivat
nähneet, kuinka Marketta Punasuomalainen oli tehnyt noituuksiaan Kirstin isän
pihatuvan porstuan sillan alla.311  Hääpäivänä sulhasella olikin ollut kipuja,
ikään kuin hänen sydämessään olisi ollut kylmä kivi. Kipu oli vaivannut häntä
niin, ettei hän ollut voinut vaimonsa kanssa hääyönään. Häiden jälkeen hän oli
sairastellut pitkin vuotta.312

Häät muodostivat keskeisen siirtymäriitin, jossa vihittävä pari siirtyi monessa
mielessä uuteen statukseen. Heistä tuli naimisissa olevia ihmisiä ja sen myötä
sosiaalisesti täysivaltaisia itsenäisiä aikuisia. Se merkitsi uusia rooleja (esimer-
kiksi isännän ja emännän, isän ja äidin, aviomiehen ja aviovaimon), joiden vaa-
timuksiin täytyi kyetä vastaamaan. Häät merkitsivät myös siirtymistä toiseen
sukuun tai perheeseen riippuen siitä kumman vanhempien luona asuttiin. Se
merkitsi myös liikkumista tulevaa sosiaalista ryhmää (esimerkiksi kauppias-
kuntaa) kohden. Tätä riitin vaihetta kutsutaan marginaali- tai liminaalitilaksi eli
vaiheeksi, jossa vihittävät on jo irrotettu aikaisemmasta vakiintuneesta yhteisöl-
lisestä asemasta, mutta heitä ei ole vielä siirretty seuraavaan (ks. kuvio 4). He
ovat ikään kuin irti yhteisöstään ja valmistautuvat vastaamaan uuden elämänti-
lanteen luomiin vaatimuksiin. Paluu arkielämään merkitsi uuden aseman vah-
vistamista tiettyjen symbolien ja toimenpiteiden avulla.313

○ ○ ○ ○ ○ ○

309 ”Tämän Päällä on meillä Esimerki täsä Cananean waimosa/ cuiga hywä ia Hyödylinen risti
ia tusca on hänella ollut: Sillä se wadeij hendä etzimen Herra Christusta ia Häneltä apua
anoman/ ia on ollut nijn Hedelmälinen/ että sekä hänen tyttärens tuli terwexi että hänen
uscons tuli wahwistetuxi/ ia tuli Herran Christuxen oikian tundoon.” Sorolainen 1988
(1621), 565–566 (534–535); Parvio 1959, esim. 216–218; Juva 1955, 64–65.

310 Se, jolla oli enemmän väkeä, voitti aina heikomman latauksen omaavan. Apo 1995, 21–22;
Stark-Arola 1998a, 118; Stark-Arola 1998b, 119–122. Kuten jo taikuuden käsittelyn yhtey-
dessä todettiin myös pyhäpäivät ja pyhien aatot, jotka ajallisessa kierrossa merkitsivät poik-
keustilaa, olivat edulliset väen hyvälle ja pahalle käytölle.

311 KA VRO v. 1: 3.10.1657. Eilola 1996, 97. Etelä-Pohjanmaalla häätalona toimi yleensä mor-
siamen koti, kuten näyttää olleen laita myös Juho Hannunpojan häissä. Häävieraiden lailla
myös hääpari majoitettiin riiheen tai johonkin muuhun ulkorakennukseen. Heikinmäki
1981, 311, 331–332, 508–511, 513–515. Nähtävästi hääparin yöpymispaikka oli jo
etukäteen selvillä, koska Marketta osasi käydä loitsimassa oikean rakennuksen edessä.

312 KA VRO v. 1: 3.10.1657. Eilola 1996, 97.
313 DA 1997, 409–411 (Rites of passage, Ritual); Sarmela 1981, 11, 13; Douglas 2000 (1966),

158–159; Laitila 1994, 49–54; Eilola 1996, 97–98.
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Koska hääpari oli poikkeuksellisessa tilassa, heidän käyttäytymistään ohjasi-
vat monet erilaiset säännöt, joiden avulla pahantahtoiset toiveet ja onnen pilaa-
mistoimet saatiin torjuttua. Hääparin oli seisottava alttarilla lähekkäin niin, ettei
pappia näkynyt parin välistä, tai niin, että molempien jalka oli samalla lankulla.
Näin piru ei päässyt heidän väliinsä eivätkä kateensilmät voineet heitä riitaan-
nuttaa. Häihin ei myöskään kutsuttu sellaisia henkilöitä, joiden kanssa oltiin jo
valmiiksi riidoissa. Vaara-aika jatkui vielä vihkimisen jälkeen, jolloin hääparin
tuli edelleen istua lähellä toisiaan. Tärkeässä tilanteessa tehtyjen tekojen uskot-
tiin vaikuttavan tulevaisuuteen. Siksi vihittävien täytyi olla terveitä, sillä muu-
toin pappi saattoi vihkiä kiinni sairauteen.314

Samasta syystä Marketan suorittaman noituuden ajateltiin vaikuttavan Juhon
ja Kirstin tulevaan elämään. Se uhanalaisti huoneentaulujen määrittelemän ja
koko yhteiskunnan arvostaman kotitalouden315  vakaan tulevaisuuden. Marketta
oli uhannut sitä jo kerran aikaisemmin kun Juho ja Kirsti olivat olleet kihloissa.
”Tiedän erään joka osaa noitua asioita niin, että sinä et koskaan saa miestä,”
hän oli sanonut Kirstille316 . Puuttumalla häihin Marketta tuhosi kotitalouden
turvallisen perustan. Siirtymä ei tapahtunut kunnolla ja siksi perhe oli jatkuvasti
normaalia haavoittuvampi ja alttiimpi esimerkiksi noituuden uhalle. Kun Juho
myöhemmin toimi Kristiinankaupungin pormestarina, hänen perhekuntansa oli
toistuvasti noitien hyökkäysten kohde. Juho sairasteli usein ja kärsi pahoista
verensyöksyistä sekä kovista kivuista. Kirsti poti kovia kurkkuvaivoja ja heidän
kaksi poikaansa menehtyivät nopeasti eriskummallisissa oloissa. Kaikki tämä
selitettiin noituudella.317

Kuvio 4. Riitin perusrakenne.

Lähde: Laitila 1994, 50; Leach 1976, 78.

○ ○ ○ ○ ○ ○

314 Heikinmäki 1981, 361–369, 408.
315 Stadin 1997, 203–206.
316 Eilola 1996, 96–97; Heikkinen 1969, 286–287.
317 Kristinestads historia 1915, 447–448; Heikkinen 1969, 282–289.
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Vaasan kaupunginkirjurin perheen tapaus osoittaa selvästi erään noituuden
ydinkohdan. Se paljastaa, kuinka ihmisen ruumis nähtiin eksistentialistisilla
merkityksillä ladattuna avoimena kokonaisuutena, joka oli mallina muille jär-
jestelmille.318  Ruumis tai keho oli rajoiltaan epämääräinen. Tästä syystä sosiaa-
linen eli ruumiin ulkopuolinen koski myös ruumiin sisäpuolista.319  Se selittää,
kuinka kiroukset saattoivat aikalaisten oman ymmärryksen mukaan vaikuttaa
ihmiseen hyvin vakavalla tavalla. Tästä syystä ihmisten tuli jatkuvasti noudattaa
vanhoja tapoja tai suojata itsensä, kun he poikkesivat kaavasta tai saattoivat
olettaa joutuvansa tekemisiin voimakkaan väkilatauksen tai pahansuovan ihmi-
sen kanssa. Tämä oli väistämätön seuraus taikuusluvun lopussa tehdystä hava-
innosta ihmisen maailmankuvan holistisuudesta. Jos ihminen pystyi vaikutta-
maan ympäröivään todellisuuteen, se ei tehnyt häntä pelkästään vahvaksi, vaan
myös hyvin haavoittuvaksi.320

Pelkistäen voidaankin todeta, että noituus sai tilaisuutensa kun
1. taikuus/suojausriitti jäi suorittamatta.
2. taikuus/suojaus jäi tehottomaksi.
3. taikuutta käytettiin väärin, jolloin se vähensi toisten onnea ja korotti harjoit-

tajansa sellaiseen asemaan, joka ei hänelle kuulunut – toisin sanoen taikuu-
desta tuli noituutta.

4. maagista voimaa eli väkeä käytettiin vahingoittamiseen, jolloin asialla oli
yleensä kateellinen tai muuten pahansuova ihminen.

5. kun parantajajärjestelmä menetti luotettavuutensa ja ajautui kriisiin.

Ilmiö saa uutta syvyyttä ja merkitystä kun ritualismia tarkastellaan lähemmin.
Se ei ollut mikään marginaalinen tai pelkästään uskontoon tai taikuuteen ja noi-
tuuteen liittynyt ilmiö, jolla hoidettiin suhdetta tuonpuoleiseen. Niillä luotiin
järjestystä ympäröivään todellisuuteen. Asiat ikään kuin ”otettiin omiksi” nii-
den avulla. Ritualismilla tuettiin erilaisia siirtymisiä asemasta toiseen. Esimer-
kiksi virkaanastujaiset tai käräjät aloitettiin, vietiin läpi ja päätettiin tiettyjen
rituaalien mukaisesti. Niiden ansiosta näistä tilaisuuksista tuli normaalista ar-
jesta erotettuja tapahtumia.321  Oikeuden tekemien päätösten ja välittämien so-
vittelujen velvoittavuus perustuivat tähän ainakin yhtä suuressa määrin kuin la-
kiin.

Tässä kontekstissa käy ilmeiseksi, kuinka keskeinen merkitys maleficiumilla
ja taikuudella oli elämän eri tasoilla. Ne muodostivat toisiaan tukevan järjestel-
män, jossa noituus selitti ihmisen omista laiminlyönneistä johtumattomia vas-
toinkäymisiä ja taikuus tarjosi suojaa, vastakeinoja ja tukea elämän epävarmuu-
den edessä. Niiden vuorovaikutus on myös osoitus siitä, kuinka kulttuuri tai

○ ○ ○ ○ ○ ○

318 Johannisson 1998 (1997), 20.
319 Rublack 1996; Kristeva 1993; Douglas 2000 (1966).
320 Voidaan sanoa, että uhka syntyy kielloista, joiden varaan rakentuvat ulkoisen ja sisäisen vä-

liset rajat. Mitä tiukemmiksi ja rikkomattomammiksi kiellot muotoutuvat, sitä suuremmaksi
kasvaa se uhka, jota niillä pyritään torjumaan. Kristeva 1993, 200–201.

321 DA 1997, 409–412 (Rites of passage, Ritual)Hanawalt 1998, 20–24; Nevanlinna 1994, 90.
Maallisen ja maagisen rituaalin eroista ks. Östling 2001, 56–57.
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yhteisö itse luo uhkansa. Yhteiseksi mielletyn uhan edessä yhteisö lujittui ja sen
jäsenten käyttäytyminen yhdenmukaistui.322

Toisaalta noituus oli kahdella tasolla esiintyvä häiriö. Yhtäältä se oli yh-
teisöllisen tasapainon häiritsijä ja sotki ihmisten välisiä suhteita. Toisaalta se oli
ihmisten sisäisen ja ulkoisen välisten rajojen epämääräisyyttä hyödyntävä rik-
komus, isku heikkoon kohtaan. Näiden kahden välillä oli metonyyminen yhteys
– yhteisö ja ihmisen ruumis vastasivat toisiaan. Kun jompaakumpaa uhattiin
symbolisella teolla, mitä noituus oli, uhka koski myös toista osapuolta. Tällai-
nen ajattelumalli, jossa osa edustaa kokonaisuutta tai omaa sen ominaisuuksia,
on tyypillinen piirre muun muassa suomalais-karjalaisessa ja muinaisskandi-
naavisessa myyttisessä ajattelussa. Osan ja kokonaisuuden välinen erityinen
supranormaali yhteys on monien riittien ja sanamagian keskeisiä ajatuksia.323

Blåkulla-matkat ja noitien sapatti

Kansainvälinen tausta

Suuria eurooppalaisia noitavainoja hallitsi 1500- ja 1600-lukujen taitteessa ker-
tomukset ns. noitasapatista. Ympäri Euroopan tarinat toistivat kolmea pääpiir-
rettä: 1) Noidat kykenivät lentämään. 2) Noidat kokoontuivat ns. noitien sa-
pattiin paikalla, josta Ruotsissa ja Suomessa käytettiin nimitystä Blåkulla. Ky-
symys oli myyttisestä paikasta, jonne noidat kerääntyivät tanssimaan, syömään
ja juomaan ja harjoittamaan luonnotonta seksiä. 3) Noidat solmivat liiton paho-
laisen kanssa ja he saivat voimansa vahingoittaa toisia antamalla sielunsa paho-
laiselle.324  Suuret suomalaiset ja ruotsalaiset noitavainot on aikaisemmassa tut-
kimuksessa liitetty tämän kansainvälisen ilmiön osaksi.

Ruotsalaista materiaalia hallitsevana erikoispiirteenä on se, että noitien us-
kottiin vievän lapsia Blåkullaan.325  Tästä syystä useimmat täkäläiset Blåkulla-
kertomukset ovat lasten todistuksia eivätkä noitien omia tunnustuksia. Tämä
näkökulman muutos syytetystä todistajaan muuttaa hiukan tarinoiden rakennet-
ta ja painotuksia, mutta se käyt pääpiirteissään yksiin eurooppalaisten noitien
tunnustusten kanssa. Havaittavissa oleva tarinoiden yhdenmukaisuus on aiheut-
tanut sen, että aikaisemmassa tutkimuksessa noitasapattiuskomukset on liitetty
esivallan toimintaan ja sivistyneistön näkemyksiin. Oppineita tuomareita ohjasi
demonologisesta kirjallisuudesta omaksuttu ns. noitadoktriini, jonka mukaisik-
si johdattelevat kysymykset ja oikeuden painostus muokkasivat todistajien lau-

○ ○ ○ ○ ○ ○

322 Douglas 2000 (1966), 33–34.
323 Siikala 1994 (1992), 283; Apo 1995, 21–22; Knuuttila 1998, passim; Anttonen & Viljanen

2000, 22–23; Douglas 2000 (1966), 182–184, 190–192, 199.
324 Levack 1988 (1987), 27–48; Briggs 1996, 31–38.
325 Lasten kaappaukset olivat yleisiä esimerkiksi Saksan eräissä osissa, Baskimaalla (1610-lu-

vulla) ja Salemissa Uudessa Englannissa (1690-luvulla), mutta eivät Suomessa. Antero
Heikkisen tutkimusten perusteella näyttää siltä, että lasten merkitys oli suurempi vain yksit-
täisissä tapauksissa eikä se silloinkaan noussut Ruotsin tasolle. Heikkinen 1969, 292–304,
318–321; Ankarloo 1984 (1971), 225–226; Sjöberg 1995, 1040; Friedrichs 1995, 287–289;
Muchembled 1993 (1987), 144–145; Behringer 1989.
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sunnot ja syytettyjen tunnustukset.326  Esimerkiksi Carlo Ginzburg havaitsi sa-
mantapaista kehitystä Friulin maakunnassa käsitellyissä Benandanti-tapauksis-
sa. Toisaalta on muistettava, että kyseisiä tapauksia käsiteltiin useaan otteeseen
yli 50 vuoden aikana.327

Noitasapattitapausten vähäistä määrää Suomessa on selitetty noitadoktriinia
levittävän auktoriteetin heikkoudella ja uskomuspohjan erilaisuudella.328  Kui-
tenkin viitteitä sapattiuskomuksista voidaan lukea jo Pietarsaaressa 1632–1634
käsitellystä Anna Pietarintyttären tapauksessa. Häntä syytettiin eräässä navetas-
sa käymisestä pääsiäisyönä ja hän kertoi olleensa aivan toisella paikkakunnalla,
mistä oli yllättäen siirtynyt mainittuun navettaan. Vaasassa selliin viety renki oli
nähnyt, kuinka taivaalta oli laskeutunut lampaan selässä istunut nainen ja ka-
donnut sen jälkeen. Vuonna 1655 kruunupyyläinen Marketta Olavintytär kertoi
oppineensa loitsimaan saaressa ollessaan. Vuonna 1661 noitumisesta ja kaksin-
naimisesta syytetty Henrik Olavinpoika Kurroin oli Savitaipaleella paennut ras-
kaista kahleistaan huolimatta lentämällä. 1670-alkupuolella nimenomaan Pie-
tarsaaren seudulla käytiin vilkasta keskustelua paholaisen kokouksista.329

Vuosisadan puoliväliin tultaessa noitasapattitapauksille tyypilliset piirteet
täydentyivät entisestään. Vuonna 1652 Iijoen käräjillä pidettiin talonpoika
Grels Suikon kuolemansyyntutkimus. Mies oli yllättäen kadonnut kotoaan. Hä-
net löydettiin 12 päivää myöhemmin omasta saunastaan syvä haava kaulassaan.
Suikon mukaan paholainen oli vienyt hänet useisiin vuoriin, kaatanut hänelle
santaa suuhun, laskenut verta useasta paikasta ja lopulta laittanut veitsen hänen
käteensä. Sillä hän oli itse vetänyt kaulansa auki. Seitsemän vuotta myöhemmin
vaasalainen Marketta Pietarintytär Parkoinen kertoi omasta aloitteestaan ole-
vansa paholaisen palveluksessa. Piru oli vienyt hänet useita kertoja läheiseen
Kuivilankallioon, missä pahat henget kokoontuivat. Kertomus sisältää muuten-
kin tyypillisiä Blåkulla-tarinoiden piirteitä. Kuivilankalliolle lennettiin koti-
eläimillä ja siellä syötiin, juotiin ja tanssittiin. Maleficium kiinnosti kuitenkin
Vaasan raastuvanoikeutta enemmän. Sen vuoksi Marketta oli alun perin haastet-
tu oikeuteen ja niin papit kuin maalliset viranomaiset vielä tuolloin korostivat
sen merkitystä kuolemantuomion perusteena. Siksi hän itse palasi noitasapatti-
kokemuksiinsa eikä suinkaan oikeus.330  Tähän sisältyy paradoksi: oppimaton
nainen näyttää tunteneen demonologisia oppeja paikallista eliittiä paremmin. Ja
jos noitadoktriini oli tuttu kansanihmisille jo 1640- ja 1650-luvulla, miksi suu-
ret noitavainot eivät puhjenneet jo tuolloin, vaan vasta parikymmentä vuotta
myöhemmin?331

○ ○ ○ ○ ○ ○

326 Ankarloo 1984 (1971), 224; Muchembled 1993 (1987), 153–157, Levack 1988 (1987), 27–
48; Ylikangas 2000, 117–121.

327 Ginzburg 1992 (1986), 160.
328 Nenonen 1992, 96, 100, 310.
329 Heikkinen 1969, 84, 189–192, 199, 268–271; Luukko 1971, 480.
330 KA VRO v. 1: 8.6.1657. Heikkinen 1969, 200–203; Eilola 1996, 72–75; Ankarloo 2002, 62,

69, 85–86.
331 Suurten lukujen lakien mukaan operoivalle tutkimukselle tämä kysymys on toissijainen. Sil-

le riittää, että selitys kattaa määrällisesti suurimman osan tapauksista. Laadullisen tutkimuk-
sen vaatimus on tässä suhteessa tiukempi. Selityksen täytyy kattaa myös poikkeukset. Ala-
suutari 1994 (1993), 32–34; Määttänen 1995, 147–149.
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Seuraavassa kysymyksiin haetaan vastausta analysoimalla tarkemmin, 1)
mitä noidalla itse asiassa tarkoitettiin, 2) mikä Blåkulla oli ja miten sinne joutui
sekä 3) millaiseksi paholaisen rooli muodostui. Jo tässä vaiheessa voidaan sa-
noa, että Blåkulla-uskomuksissa yhdistyi hyvin monenlaisia ja eri-ikäisiä usko-
muskerrostumia toisiinsa. Ne ovat niin toisiinsa sekoittuneita ja runsaasti varioi-
tuneita että on mahdotonta kovin kategorisesti selvittää, mikä niistä oli kristil-
listä tai esikristillistä, mikä suomalais-karjalaista tai skandinaavista, ja mikä
täkäläistä tai Keski- ja Etelä-Euroopasta tullutta.332

Noita (troll) ja metamorfoosi

Kansanomaisen myyttisen ajattelun käsitteistä puuttuvat eksaktit merkitykset.
Käsitteitä voidaan käyttää hyvin monenlaisissa yhteyksissä ja siksi niitä on vaikea
määritellä. Silti tiettyjä keskeisiä erontekoja oli ja eräs niistä on se, että noita ei ole
koskaan tuomiokirjoissa ’häxa’, vaan siitä käytetään aina nimitystä ’troll’. Häxa
on vanha käsite, joka tunnettiin Keski-Euroopassa jo 1400-luvulla. 1600-luvulla
sen merkitykseksi vakiintui noitien sapattiin lentävä noita.333  Käsitteeseen troll
liittyvät merkitykset ovat monimuotoisemmat ja ne voidaan kiteyttää toteamalla
sen olleen muinaisskandinaavisessa kirjallisuudessa kollektiivinimitys kaikenlai-
sille demonisille olennoille.334  Se voidaan määritellä pahaksi tuonpuoleiseksi
olennoksi, jollaisia esiintyi vesistöissä, metsissä tai vuorilla. Olaus Petrin mukaan
muinaiset esi-isät uskoivat, että ”tyrannimaiset” ihmiset muuttuivat kuolemansa
jälkeen jättiläisiksi tai trolleiksi. Toisaalta he saattoivat oppia heidän pahat temp-
punsa (trolldom) jo eläessään.335  Nämä käsitykset näyttävät eläneen myös uuden
ajan kansanuskossa.

○ ○ ○ ○ ○ ○

332 Raudvere 2000, 20.
333 ’Hexe’ on eteläsaksalainen (sveitsiläinen) muoto, joka myöhäiskeskiajalla ja uuden ajan

alussa noitauskon (häxtro) myötä levisi Saksaan ja Alankomaihin. Vastineet: muinaisylä-
saksassa ’Hagazussa’ (hagzus, hagzissa), keskialankomaassa ’haghetisse’, muinaisenglan-
nissa ’hægtesse’ (lyhyempi muoto on vielä nykyäänkin tunnettu hag). Kysymys on
naisnoidasta, joka kykeni lentämään noitien sapattiin ja oli liitossa paholaisen kanssa.
SAOB, Häxa [H2212]. Käsitteen käyttö näyttää vakiintuneen ja yleistyneen vasta suurten
noitavainojen jälkeen: Söderwallin Ordbok öfwer Svenska Medeltids-språket ei sitä tunne,
KLNM:ssä käsitettä käyttävät vain artikkelien kirjoittajat mm. trollin synonyymina ja
SAOB:ssa tekstinäytteet, joissa häxa esiintyy, ovat lähinnä 1700- ja 1800-luvuilta.

334 Raudvere 2000, 25. Käsite on selvästi laajempi kuin häxa. Tämä tulee esille myös Turun
Akatemiassa vuonna 1655 tarkastetussa Petrus Gylleniuksen maisterinväitöskirjasta De
Monstris, jossa todettiin seuraavaa: ”Monstrumeiksi ei voida todella ja oikein kutsua ruotsa-
laisten Trollia ja suomalaisten päiköä tai Liekiötä, kuten useimmat luulevat, koska nämä sa-
nat heidän keskuudessaan viittaavat aina johonkin pahaan ja merkitsevät itse asiassa kum-
mituksia, jotka eivät kuulu luonnon töihin eivätkä siten sen sivutuotteisiin.” Leikola 1965,
92. Trolli-käsitteen laajuus kuvastuu myös seuraavasta suomalaisen Johan Browalliuksen
1730-luvulla Falunissa tekemästä päiväkirjamerkinnästä. Sitaatista tulee selvästi esille, että
vielä tuolloin suomalainen koki ruotsalaisten käsitykset trollista vieraiksi. Samalla se
osoittaa, että käsityksiä pidettiin mahdollisina valistuskotienkin piirissä: ”En tiedä mitä
nämä ja muut samankaltaiset tarinat merkitsevät. Tuntuisi liialliselta sanoa, että ne kaikki
ovat valhetta, sillä osa niistä on sellaisten henkilöiden kertomia, jotka ovat nähneet ja kuul-
leet asian itse. Jos ne ovat totta, uskon että paholaisella on sormensa pelissä houkutellak-
seen tai pettääkseen ihmisiä mukaansa. Tai mahdollisesti kaikissa elementeissä on jotain,
joka on ihmisten kaltaista, vedessä vedenhaltijoita ja -neitoja, maassa trolleja ja tonttuja,
ilmassa tai maan päällä ihmisen itsensä kaltaisia olentoja.” Heikkinen 1971, 18.

335 Schön 1996 (1986), 70; Schön 1998, 202 (Troll); Raudvere 2000, 25–26; SAOB Bergtroll
[B1283, B1304].
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Brita Wählgiftin336  tai muiden Gävlen noitaoikeudenkäynneissä kuultujen
lasten kertomissa tarinoissa noidan ihmishahmoon ei sinänsä liittynyt mitään
omalaatuista tuntomerkkiä eikä hänen pukeutumisessaan mainittu olevan mi-
tään noitamaista. Onkin sanottu, ettei noitaa voinut tunnistaa ulkoisten merk-
kien perusteella.337  Toisaalta eräässä 1700-luvun puolivälissä Husbyn kihlakun-
nankäräjillä ja Svean hovioikeudessa käsitellyssä tapauksessa muuan nainen sai
sakkoja, koska oli pukeutunut noidaksi pelotellakseen lapsia.338  Tämä viittaa
siihen, että noidalla saattoi sittenkin olla joitakin ulkoisia tuntomerkkejä. Niiden
merkitys ei kuitenkaan ollut keskeinen, koska viittauksia niihin on näin vähän.

Ihmishahmo ei ollut noitien/trollien ainoa hahmo, vaan he kykenivät muo-
donmuutoksiin. Useimmiten he tulivat noutamaan lapsia jonkin linnun hahmos-
sa. Britan mukaan kultasepän vaimo oli tullut ensimmäisillä kerroilla harakan
hahmossa, mutta myöhemmin hän oli esiintynyt jonakin pienempänä lintuna.
Noidan saattoi tunnistaa helposti, sillä ihmiskasvot säilyivät entisellään tässä

Muinaisskandinaavisessa

kirjallisuudessa ’troll’

oli yleisnimitys

tuonpuoleisessa

asuville yleensä

pahantahtoisille

olennoille. Jo

varhaisissa

kristillisissä teksteissä

ne samaistettiin usein

paholaiseen tai

demoneihin. Kuvassa

nämä tuonpuoleiset

olennot väistyvät

kristinuskon tieltä kun

Pyhä Olavi karkottaa

heidät ihmisten

maailmasta. Eräs

pakenevista trolleista

kantaa sylissään

sieppaamaansa

kastamatonta lasta.

Dingtunan kirkko,

Västmanland. (Östling

2002, 117.)

○ ○ ○ ○ ○ ○

336 Eräs keskeisistä lapsitodistajista Gävlessä oli Brita Wählgift, joka jo vuonna 1673 väitti tul-
leensa ensimmäisen kerran Blåkullaan viedyksi kultaseppä Lorentzin Brita-vaimon toimes-
ta. Lasten viemisestä ja sen syistä ks. tark. luku ’Lapset ja nuoret Blåkullassa’.

337 Ks. esim. Nenonen 1992, 220–222; Schön 1996 (1986), 69–70.
338 Oja L 1999, 150.
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hahmossa.339  Håkan Falck taas mainitsi kirkkoherran vaimon tulevan yleensä
mustan kissan tai koiran hahmossa.340

Toisaalta viimeistään vuonna 1675 Gävlessä alkoi esiintyä lapsia, jotka eivät
osanneet sanoa, kuka heitä vei. Kun Karin Pedersdotter vapaaehtoisesti tunnusti
vieneensä lapsia Blåkullaan jo vuosikymmenten ajan, parilta tällaiselta lapselta
tiedusteltiin, oliko kyseessä tämä nainen. Kumpikaan ei kuitenkaan osannut sa-
noa varmasti.341  Osassa tapauksia tunnistaminen tapahtui vaatteiden perusteel-
la. Esimerkiksi vänrikki Peder Anderssonin poika osasi sanoa Håkan Falckia
vievästä noidasta vain sen, että tällä oli puna-musta asu. Komissio totesikin, et-
teivät lapset välttämättä nähneet toisiaan matkalla, vaan vasta perillä Blåkul-
lassa.342  Elin Mårtensdotter puolestaan kertoi nähneensä Blåkullassa yleensä
ottaenkin hyvin vähän, koska siellä hänen silmiensä edessä oli jonkinlaista
usvaa.343

Blåkulla-kertomusten perusta oli šamanistisessa kulttuurissa ja muinaisskan-
dinaavisessa uskomuksessa, jonka mukaan ihmisen itse-sielu – mikä piti sisäl-
lään ihmisen sisäiset voimat ja esimerkiksi tunteiden, ajatusten ja mielen kaltai-
set psyykkiset toiminnot – saattoi poistua ruumiin ulkopuolelle henki-sielun
jäädessä sinne ja pitäessä elämää yllä.344  Siihen eivät uskoneet pelkästään lap-
set, vaan myös aikuiset. Kahden sielun -mallin tuttuus 1600-luvun ihmisille tu-
lee esille selvästi mm. ahvenanmaalaisen Karin Pedersdotterin lausunnossa
vuodelta 1666. Karinin mukaan hänet Blåkullaan vienyt nainen oli siellä ”otettu
pois”, mutta ”hänen varjonsa” oli näyttänyt makaavan kotona sairaana ja kuol-
leen vasta myöhemmin. Toisin sanoen itse-sielu oli olomuoto, jossa Blåkulla
matkat tehtiin, ja se jäi Karinin mainitsemalta naiselta Blåkullaan. Naisen ruu-
mis eli henki-sielun ansiosta vielä jonkin aikaa. Gävlessä noidaksi syytettyä

○ ○ ○ ○ ○ ○

339 RA SS1: WNC 8.2.1675 (457–459); GRO 27.3., 1.4.1675 (350v, 354v).
340 RA SS 1: WNC 16.2.1675 (410). Paholainen kuvattiin usein mustan koiran tai kissan hah-

mossa. Toisaalta koiraa koskevien mielikuvien taustalla voidaan nähdä myös viittauksia
skandinaavisessa tarustossa vainajalaa vartioineeseen mustaan Garmr-nimiseen koiraan. Sii-
kala 1994 (1992), 199.

341 RA GRO 30.3.1675 (353v).
342 RA SS 1: WNC 8.2., 9.2.1675 (463, 466, 472).
343 RA SS 1: WNC 10.2.1675 (484).
344 Käsitys, jonka mukaan ihmisellä oli useita sieluja, oli hyvin laajalle levinnyt. Suomalais-kar-

jalaisessa ja skandinaavisessa perinteessä yleisen mallin mukaan sieluja oli vain kaksi. Kä-
sityksen mukaan ruumiista irrottautunut itse-sielu saattoi siirtyä hyvin nopeasti paikasta
toiseen ja se kykeni lentämään. Se jatkoi myös elämäänsä tuonpuoleisessa ihmisen kuole-
man jälkeen. Virossa itse-sielu tunnettiin nimellä ’hing’, saamelaisilla ’sueje’. Pohjolassa se
samaistui käsitteisiin ’håg’, ’hug’, ’hugr’, ’hamr’ tai ’djurfylgja’, joista kaksi jälkimmäistä
viittasivat itse-sielun kykyyn ottaa (eläin)hahmo. Mainittakoon, että eläinhahmon ohella
ihmisellä oli myös ’kvinnofylgja’ eli eräänlainen suvun suojelussielu. Itse-sielun saattoi me-
nettää noituuden vaikutuksesta, jolloin ihmisen sanottiin olevan ’hugstolinn’ tai ’hams-
tolinn’, millä tarkoitettiin järjetöntä. Suomalainen vastine, josta käytettiin nimitystä ’itse’ tai
’ihte’, on erikoistunut tarkoittamaan ’tajuntaa’ tai ’järkeä’, mutta mansin (vogulin) vastaava
ilmaus ’is’ pitää sisällään merkityksen ’varjo’, mikä oli myös saamelaisten vastaavalla käsit-
teellä ’sueje’. ’Sielunmenetystä’ pidettiin suomalais-karjalaisessa perinteessä eräänä sairauk-
sien selityksenä. Sen mukaan sairaus tunkeutui ruumiiseen ja työnsi itse-sielun pois. Henki-
tai ruumissieluun eli elämään viittasi käsite ’löyly’, joka merkitsi ’henkeä’. Haavio 1992, 84,
105; Wall 1989, 11–14; KLNM 5 (1960), 38–39 (Fylgja); KLNM 6 (1961), 104–105
(Hamnskifte); KLNM 7 (1962), 34–36 (Hug); Siikala 1994 (1992), 107–108, 166, 195–198,
252; Sarmela 1994, 126.
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laivuri Johan Davidssonin leskeä valvomaan ja kuulustelemaan määrätty kym-
naasin rehtori Anders Stiernmanin ei osannut varmasti sanoa, oliko leski käynyt
yön aikana Blåkullassa vai ei.345  Eräissä Euroopan maissa – esimerkiksi Unka-
rissa ja Englannissa – noitien väitettiin menevän tuonpuoleiseen ruumiissaan ja
jättävän sen tilalle pölkyn, joka näytti poismenneeltä ihmiseltä.346

Noidan esiintyminen linnunhahmoisena ja nimenomaan harakkana tai korp-
pina ei ollut sattuma, vaan ilmensi šamanistista käsitystä sielun ottamasta eläin-
hahmosta ja kristinuskoon perustuvaa käsitystä pahan tai syntisen ihmisen sie-
lun ottamasta hahmosta. Myös Odinin seuralaiset Hugin ja Munin kuvattiin
korppeina.347  Martti Haavion mukaan kansanperinteessä on vallinnut yleinen
käsitys, jonka mukaan hirttäytyneen Juudaksen suusta lensi musta korppi. Kun
kuninkaallinen noitakomissio toimeenpani Gävlessä kuolemantuomionsa,
Henrik Pederssonin (Islandet) poika Olof kertoi, että Canonin Britan kuollessa
taivaalla oli kaarrellut mustia korppeja. Hänen sisarensa Kirstin puhui vain yh-
destä suuresta linnusta. Anna Israelsdotterin mukaan kyseessä oli ollut kotka.
Hänen mukaansa lintu oli vienyt Canonin Britan pois teloituspaikalta ja jättänyt
hänen tilalleen pölkyn mestattavaksi. Kultasepän Britan teloitusta Anna ei ollut
nähnyt, mutta kahden viimeksi mestatun naisen sielut oli vastaanottanut valkoi-
nen enkeli. Kirstinin mukaan Gubb Elisabetin kuolinhetkillä taivaalle ilmestyi
valkoinen kyyhkynen.348

Todistusten taustalla on yleismaailmallinen käsitys siitä, että kuoleman het-
kellä ihmisen sielu (itse) liihottelee tai ryömii ulos vainajan suusta linnun hah-
mossa. Skandinaaviseen uskomusperinteeseen kuuluivat käsitykset tietäjän
korpin hahmossa liikkuvasta sielusta sekä maailmanpuun latvassa asustavasta
myyttisestä kotkasta selittävät tarinoissa esiintyneet lintulajit. Vuodelta 1148
olevassa Tundaluksen visiossa kuvattiin pitkäkaulaista, terävänokkaista ja
rautakyntistä sieluja nielevää lintua, joka asui manalassa. Keskiaikaisen kristil-
lisen tradition mukaan paholainen ja Jumala vaanivat kuolemanhetkellä ruu-
miista poistuvaa sielua – ja tätä kuvattiin myöhäiskeskiaikaisissa kirkkomaa-
lauksissa. Kristilliseen symboliikkaan perustuu myös ajatus siitä, että pahojen
ihmisten sielu olisi musta ja hyvien valkoinen lintu – yleensä nimenomaan
kyyhkynen.349

Komission Gävlessä suorittamien kuulustelujen aikana kävikin selväksi, että
lasten keskuudessa kirkkoherran vaimon jälkeen Canonin Britaa pelättiin kaik-
kein eniten. Sen sijaan Gubb Elisabet ja vartiomies Håkanin anoppi Kerstin tun-
tuivat saavan sympatiaa. Heitä vastaan todistaneiden lasten määrä oli vähäinen
ja epäilykset rajoittuivat verrattain suppeaan piiriin. He eivät myöskään olleet
niitä noitia, jotka veivät edellä siteerattuja todistajia. Lasten tarinoissa on toi-

○ ○ ○ ○ ○ ○

345 Heikkinen 1969, 222. RA GRO 27.3., 1.4.1675 (350v, 354v).
346 Wilby 2000, 291; Pócs 1999, 31, 37–44.
347 RA SS 1: WNC 6.3.1675 (550). KLNM 17 (1972), 623 (Synd); Haavio 1992, 88–92; Wall

1989, 46. Hugin (”mieli”, ”järki”) ja Munin (”tunne”, ”intuitio”) lensivät joka aamu maail-
maan ja kertoivat Odinille kaiken näkemänsä. Ohlmarks 1995 (1983), 160 (Hugin & Munin).

348 RA SS 1: WNC 6.3.1675 (550); Haavio 1992, 88–92.
349 KLNM 17 (1972), 623 (Synd); Haavio 1992, 88–92; Wall 1989, 46; Siikala 1994 (1992),

195–199, 201–202.



130     N O I T U U S  J A  T A I K U U S  I H M I S E N  A J A T T E L U N  J A  T O I M I N N A N  O S A N A

nenkin ulottuvuus. Aikaisemmin kuolleiden sielujen tai paholaisen sanottiin
jossakin (mutta yleensä linnun) hahmossa tulevan noutamaan kuollutta – ja jäl-
leen väreillä oli kristillinen merkitys. Samankaltaisia uskomuksia noutajasta
tunnetaan myös muualta. Kun esimerkiksi Ranskassa 1630-luvulla poltettiin
paholaisen kanssa kirjallisen sopimuksen tehnyt isä Urbain Grandier, hänen
ympärillään ennen rovion sytyttämistä kierrellyt kärpäsparvi tulkittiin Belse-
bubiksi.350  Gävleläiset lapset mainitsivat Norlannin komissiolle, että paholainen
oli tullut noutamaan Canonin Britaa vähän ennen teloitusta ja jättänyt hänen ti-
lalleen Britalta näyttävän pölkyn. Sen pyöveli oli mestannut.351

Noidilla oli myös lääkesarvea muistuttavat voidesarvensa.352  Sarvi oli keskei-
nen symboli jo esikristillisellä ajalla ja esiintyi yleisesti suurissa noitavainoissa.
Etenkin pukin sarveen liittyi joukko ikivanhoja hedelmällisyyteen liittyviä merki-
tyksiä. Pukeilla oli asemansa pohjoismaisessa kansanperinteessä ja esikristilli-
sessä uskossa. Poltetun pukinsarven tai -sorkan hajun sanottiin lievittävän synny-
tyskipuja, mikä kertoo eläimelle annetusta poikkeuksellisesta merkityksestä.353

Sarvi mainitaan noitien käyttämänä välineenä jo vanhoissa maakuntalaeis-
sa.354  Naapurin lehmä voitiin pilata ummelle esimerkiksi lypsämällä sarveen tai
puukontuppeen ja toistamalla karjanpilausloitsu ”älköön susta lypsäjäs tuon
enempää saako”.355  Noituusjutuissa todistaneille lapsille noitien sarvi ja sen
käyttäminen maagisessa lypsyssä olivat tuttuja myös myöhäiskeskiaikaisista
kirkkomaalauksista. Muutamissa toisinnoissa sarvissa ollut rasva oli noitien
varastamaa voita, joka tuotiin ”veroina” paholaiselle.356  Noidan ja paholaisen
välillä vallitsi samantyyppinen uhrisuhde kuin ihmisen ja Jumalan välillä.

Lahjojen tuonnin teema tuli esille Marketta Parkoisen tunnustuksessa Kui-
vilankalliolla pidetyistä noitien kokoontumisista. Naiset olivat lentäneet ko-
koontumiseen lehmillä ja sioilla. Aluksi paholainen oli ottanut oman osansa
naisten tuomisista, he olivat tehneet tiliä teoistaan ja sitten oli juhlittu.357  Kaikis-
sa Gävlessä kuulusteltujen lasten sarvea koskevissa maininnoissa tämä teema
sekoittuu lasten pahaan viettelemiseen. Lapset saivat noidalta oman sarven, jot-
ta heistä itsestäänkin tulisi noitia.358

○ ○ ○ ○ ○ ○

350 Valk 1997 (1994); Pentikäinen 1990, 67; Grambo 1992 (1990), 105; Ariés 1983 (1977), 105.
Helena Edgrenin mukaan ajatus kuolinvuoteella tapahtuvasta taistelusta on juurtunut syvälle
suomalaisten tajuntaan. Siitä todistavat lukuisat kansanperinnearkistoon taltioidut kerto-
mukset. Edgren 1993, 138–140.

351 RA SS 1: WNC 6.3.1675 (550).
352 Joissakin tapauksissa sarvissa ollutta voidetta yritettiin analysoida. Esimerkiksi vuonna 1675

Lövångerin käräjille toimitettiin neljä sarvea, joista kolmessa oli voidetta. Kokeiltaessa voi-
de ei kuitenkaan aiheuttanut odotettua vaikutusta, minkä syytetty selitti sillä, että paholainen
oli ottanut oikean sarven pois. Kymmenkunta vuotta aikaisemmin ahvenanmaalaisten noi-
tien noitasalva osoittautui kenkärasvaksi. Heikkinen 1969, 55, 229–230.

353 KLNM 5 (1960), 289–192 (Get); Ohlmarks 1995 (1983), 143, 342, 350–351 (Heidrun,
Tandgnissle och Tandglese, Tor).

354 Ankarloo 1994, 57.
355 Kuusi 1985, 35–36; Nildin-Wall & Wall 1996, 162–163.
356 Näin oli laita erityisesti norlantilaisten ja suomalaisten kivikirkkojen suhteen. Wall 1977, 60;

Wall 1989, 22–23. Jan-Inge Wallin tutkimus kattaa 40 kivikirkkoa Ruotsista sekä neljä Uu-
deltamaalta ja Varsinais-Suomesta. Ks. myös Troels-Lund 1932, 207.

357 KA VRO v. 1: 8.6., 3.8., 26.8.1657. Eilola 1996, 71–72.
358 RA GRO 6.5.1674 (57v); SS 1: WNC 8.3., 9.2., 12.2., 8.2.1675 (451, 468–469, 526–527,

531, 458, 483).
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Gävleläisissä tarinoissa voidesarvi toimii eräänlaisena noidan tuntomerkkinä
eikä sille muutamaa poikkeusta lukuun ottamatta mainita mitään erityistä käyt-
tötarkoitusta. Esimerkiksi Håkan Falck vain mainitsi Katarina Buren säilyttä-
vän voidesarveaan kellotapulin alla.359  Brita Wählgiftin mukaan kultaseppä
Lorentzin vaimo Brita käytti sitä tunkeutuessaan seinän läpi.360  Muun muassa
Älvdalenista tuttu ajatus, että rasvaa olisi sivelty lentämiseen käytettäviin esi-
neisiin361  esiintyy vain Sigrid Jöransdotterin todistuksissa. Hän kertoi itsensä ja
Jöns Siulssonin pojan Johanneksen sivelevän rasvaa itseensä voidakseen len-
tää.362

Tämän työn suomalaisessa lähdeaineistossa sarvi esiintyy vain yhdessä tapa-
uksessa. Vaasassa käsiteltiin nimittäin vuonna 1661 tapausta, jossa eräs piika oli
väittänyt nähneensä, kuinka naapuritalossa oli kirnuttu olutta. Toimitusta
suorittaneella piialla oli hänen mukaansa ollut sarvet molemmilla sivuillaan.363

Riitin tarkoituksena oli ollut parantaa olutonnea ja sarvet olivat olleet hedelmäl-
lisyyteen ja runsauteen liittyvien merkitysten vuoksi mukana.

Myös suomalaisissa tuomiokirjoissa noidasta käytettiin aina sanaa troll, mikä
näkyy alunperin läntisessä, mutta sittemmin koko maahan levinneessä trulli- tai
rulliperinteessä. Kristfried Gananderin sanakirjassa sanalle ’noita’ oli yleensä
annettu ruotsalainen synonyymi ’troll’ eikä ’häxa’. Alkuaan šamaania tai tietä-
jää tarkoittanutta noitaa on käytetty tässä merkityksessä nimenomaan Satakun-
nassa ja Pohjanmaalla, mutta sen merkitys ”antikristuksen palvelijana” on laa-
jentunut arkikielessä nykypäivään tultaessa.364

Alun perin noita eli šamaania oli yhteisössä elävä kaiken uskon hallitsija sekä
tämän- ja tuonpuoleisen välisenä välittäjänä. Parantamisen ohella hän saattoi
palauttaa koko yhteisön tasapainon. Lisäksi hän toimi yhteisön tietäjänä, en-
nustajana ja neuvonantajana.365  Siirtyminen keräilytaloudesta kaskitalouteen
suuntasi yhteisön riittiekspertin toimintaa toisella tavalla. Se siirtyi saaliseläin-
ten sielujen käsittelemisestä väen hallitsemiseen sekä keskenään kilpailevien
yhteisön jäsenten toiminnan ja suhteiden käsittelemiseen.366  Tehtäväkentän
muutos johti jo šamanismista tuttujen parantamista ja yhteisön sisäistä tasapai-
noa koskevien tehtävien korostumiseen entisestään. Toisaalta, vaikka tietäjä oli
edelleen tekemisissä tuonpuoleisen ja sen voimien kanssa, hän toimi tämänpuo-
leisessa. Šamanistisia matkoja ei enää tarvittu, vaan tietäjällä oli sanansa asei-
naan.367  Pohjan akkaa ja muutamaa noitien kilpailua koskevaa esimerkkiä lu-
kuun ottamatta suomalaisesta kansanperinteestä näyttää lähes kokonaan puut-

○ ○ ○ ○ ○ ○

359 RA GRO 6.5.1674 (57v).
360 RA SS 1: WNC 8.2.1675 (458).
361 Tegler 1997, 61–62, 65.
362 RA SS 1: WNC 12.2.1675 (527, 531).
363 KA VRO v. 2: 26.1., 28.1.1661. Eilola 1997, 93–94.
364 Ganander 1997 (1786), Komineet; Kouni; Noita; Nyrkkä; Noidun; Noitumus eli noituus

[367, 10067, 16323, 16763, 16323, 16330]. Vilkuna K 1997 (1950), 84–90; Karjalalainen
1995 (1994), 186–191; Sarmela 1994, 143–144.

365 HSK 1997, 144 (Noita); Sarmela 1994, 143; Ganander 1997 (1786), Noita; Noitumus eli
noituus [16323, 16330].

366 Sarmela 1994, 118–120.
367 Sarmela 1994, 119–122; Siikala 1994 (1992), 210–213.
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tuneen käsitys noidan kyvystä muuttaa hahmoaan.368  Tuomiokirja-aineisto ei
muodosta tässä suhteessa poikkeusta.

Suomalais-karjalaisessa perinteessä esiintyy kuitenkin noitalintu eli ’vaaka-
lintu’, ’lievo’ tai ’lieve’. Kysymys oli lähinnä tietäjän apueläimistä, jotka toimi-
vat tämän- ja tuonpuoleisen välittäjinä sekä tietäjän apulaisina tämän hyökätes-
sä vastustajansa kimppuun.369  Käsitys apueläimestä teki uskottavaksi vaasalai-
sen Marketta Parkoisen lehmällä tekemän matkan pirujen luo Kuivilankallion
juhliin. Sen sijaan suomalaisen noidan sitoutuminen tämänpuoleisessa tapahtu-
vaan tietäjyyteen teki noitasapattia koskevien uskomusten leviämisen, ellei
mahdottomaksi niin ainakin hitaammaksi. Ainoan poikkeuksen muodostivat
läntisen rannikon ruotsinkieliset alueet, missä kulttuuri- ja kulkuyhteydet Ruot-
siin olivat parhaimmat, mutta sielläkin maleficium ja sanamagia korostuivat.370

Uskomusten etenemistä itään hidastutti myös Venäjältä tulevat vaikutteet, puh-
dasoppisen luterilaisen kirkon heikompi ote, harva asutus sekä maallisen esival-
lan paikallistasolle suuntautuvan intervention heikommuus.371

Blåkullan sijainti

Brita Wählgift kertoi, että noita laittoi aina kulkuvälineensä päälle tangon, jolle
niin noita kuin lapset asettuivat. Brita oli sitä mieltä, että heidät pienennettiin
matkan ajaksi, mutta perillä he saivat takaisin alkuperäisen kokonsa.372  Toisaal-
ta esimerkiksi Joen Tohlsin Jonas-poika kuvaili kulkua tosin. Noita Kerstin
(vartiomies Håkanin anoppi) istui ensimmäisenä lehmän pään päällä. Hänen ta-
kanaan lehmän korvien päällä istui hänen tyttärentyttärensä Karin ja sitten muut
lapset. Eräiden kuvausten mukaan lehmä oli selällään kun sillä lennettiin.373

Matkan varrella pysähdyttiin usein kellotapuleihin, missä raavittiin metallia
kirkonkelloista. Sen jälkeen matka jatkui yli suuren meren. Veden yläpuolella
noita pakotti lapset sanomaan, että ”minun sieluni on yhtä mahdotonta palata
Jumalan luo kuin tämän metallin kelloon”, ja pudottamaan metallin mereen.374

Tästäkin oli toisia versioita. Esimerkiksi vartiopäällikkö Anders Olofssonin
poika Olof kertoi noidan viiltäneen häntä oikean käden pikkusormeen, valut-
taneen siitä verta mereen ja sanoneen: ”Kuten tämä verikään ei enää palaa
luoksesi, et sinäkään enää pääse lähemmaksi Jumalaa.”375

○ ○ ○ ○ ○ ○

368 Siikala 1994 (1992), 195–198.
369 Kysymys oli korpinsukuisesta kaarneesta. Sitä koskevat uskomukset juontuvat samoista noi-

dan eläintä koskevista uskomuksista kuin esimerkiksi saamelaisten vuokko-lintu. Sekä suo-
men ’vaaka-’ että lapin ’vuokko-’, ja ’vuoγu-’ voidaan etymologisesti johtaa samaan alku-
merkitykseen ’hahmo’, ’muoto’. Siikala 1994 (1992), 199–201, 205.

370 Heikkinen 1969, 248–250; Luukko 1945, 740; Nenonen 1992, 383–386.
371 Ks. tark. esim. Nenonen 1995; Matikainen 1995b; Katajala 1997; Sarmela 1994, 119.
372 RA SS1: WNC 8.2.1675 (457–459) Samaa sanoi jonkin vuoden nuorempi Annika

Godtskalcksdotter 15.2. häntä vievästä kirkkoherran vaimosta.
373 RA SS 1: WNC 22.2.1675 (514–515). Selällään oleminen mainitaan myös esimerkiksi

Rättvikin noitavainoissa vuonna 1670 ja Uudenkaarlepyyn pitäjän noitakuulusteluissa 1678.
Sjöberg 1995, 1039; Juvelius 1932, 94–95.

374 RA SS 1: WNC 8.2., 16.2.1675 (409, 461). Tämänkaltaiset kuvaukset olivat lausuttuja sa-
noja myöten hyvin yleisiä suurten noitavainojen aikana. Ks. esim. Sjöberg 1995, 1039.

375 RA SS 1: WNC 11.2.1675 (505–506).
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Jo muinaisissa saagoissa maailma jaettiin kahteen piiriin. Yhtäällä oli jumal-
ten ja ihmisten asuttama Midgård, jossa vallitsi järjestys ja harmonia. Sen ym-
pärillä oli trollien, jättiläisten ja kaaosvoimien hallitsema Utgård. Nämä kaksi
maailmaa tai voimaa – järjestys ja kaaos – olivat yhteydessä toisiinsa ja etenkin
rajanylitykset jälkimmäisestä edelliseen muodostivat uhan Midgårdin säilymi-
selle. Muinaisessa pohjolassa tämä vastakkainasettelu heijastui myös sosiaali-
seen maantieteeseen: tila ja viljelty maa yleensäkin muodostivat selvän vasta-
kohdan metsän villiydelle. Kahtiajako oli nähtävissä myös lainsäädännössä.
Rauhattomaksi julistettu oli suljettu joka suhteessa yhteiskunnan ulkopuolelle
ja hänen statuksensa laskettiin eläimen tasolle.376

Jako tunnettiin yleisemminkin. Antiikin kreikkalaiset kuvasivat ihmisten ja
eläinten asuttaman maailman maanpiirinä, jonka keskuksena Delfoi. Sama jä-
sennys on nähtävissä keskiaikaisissa Orbis Terrarum -kartoissa ja mappamun-
deissa. Maailmankuvan kristillistymisen seurauksena keskukseksi on kuvattu
Jerusalem. Kartat kuvasivat ekumeniaa eli kristittyjen asuttamaa aluetta, kristi-
kuntaa. Ne eivät ensisijassa kuvastaneet maantieteellistä todellisuutta, vaan
niissä yhdistyi myös myyttistä ja historiallista tietoa. Niinpä karttoihin ei piir-
retty pelkästään sitä, mikä tiedettiin, vaan myös myytit siitä, mitä tuli vastaan
kun maailma loppui. Niinpä ekumenian tai maanpiirin reuna-alueet täytettiin
pakanoilla, jättiläisillä, kääpiöillä, sinisillä ihmisillä, ihmisten ja eläinten sekoi-
tuksilla, lohikäärmeillä ja muilla anomalioilla. Näin meneteltiin esimerkiksi
Olaus Magnuksen vuonna 1539 ilmestyneessä Carta marinassa.377  Malli ilmeni
myös sosiaalisessa elämässä, jossa ”hyvästä kristitystä” tuli normi, jota vasten
määriteltiin vähemmän hyvät – olivatpa he sitten kerettiläisiä, spitaalisia, juuta-
laisia tai muuten moraalisesti kelvottomia – ja pyrittiin marginalisoimaan yhtei-
sön laidoille tai tietyille heille varatuille asuinalueille.378

Kartat alkoivat maantieteellistyä jo 1500-luvulla ja Anders Buren Pohjois-
maiden kartasta vuodelta 1626 hirviöt puuttuvat tyystin ja pohjoinen on täytetty
lappalaisten asumuksia ja askareita kuvaavilla piirroksilla. Tästä muutoksesta
huolimatta tunnetun maailman reuna-alueiden asukkaat ymmärrettiin edelleen
anomalioina. He olivat ei-kristittyjä, joihin vielä 1600-luvulla sovellettiin ylei-
sesti Raamatusta löytyviä pakanan ja antiikin perinteestä saatuja barbaarin mää-
reitä. Marginaalien pakanat ja villit olivat epäjumalan palvojia, potentiaalisia

○ ○ ○ ○ ○ ○

376 Raudvere 2000, 24–26, myös nootti 12; Raudvere 2002, 85–86; Lamberg 2000, 50–51, 56–
58; Harva 1935, 126–127. Midgård sijaitsi maan keskellä ja sitä ympäröivää Utgårdia kut-
suttiin sen itäpuolella nimellä Jotunheim, Nifelheim pohjoisessa, Alvheim lännessä ja Mus-
pellsheim etelässä. Midgårdin keskellä oli Asgårdsberg. Ohlmarks 1995 (1983), 218 (Mid-
gård); KLNM 11 (1966), 610 (Miðgarðr); KLNM 14 (1969), 379–380 (Útgarðr); Holtsmark
1992 (1970), 53–56, 86–88; Anttonen 1996, 111, 114; Schjødt 1990, esim. 35–36.

377 Pentikäinen 1990, 12–13; Järvinen 1998, 12–15; Järvinen 2002, 19–21; Siikala 1994 (1992),
278–280.

378 Anttonen 1996, 96–97; McGrane 1989; Moore 1998 (1987), esim. 6–7, 60–66, 76–78;
Hanawalt 1998, 71–72; Roper 1991 (1989), 97–100, 107–109; Minty 1996, 58–65; Eggeby
1994, 96–97, 99; Vilkuna KHJ 1996c, 216–218, 222–226, 230–234; Eilola 2003b, 11–13,
16–17.
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paholaisen liittolaisia, alastomia, oudon värisiä, elivät synnissä ja paheissa, ei-
vät osanneet kirjoittaa eivätkä tunteneet rautaa tai rahaa.379

Uuden ajan alun yhteisö oli järjestäytynyt, kristillinen ja ainakin ihanteen ta-
solla myös harmoninen kokonaisuus.380  Matka Blåkullaan, noitien kotiin, rin-
nastui matkaksi maanpiirin ulkopuolelle Utgårdiin. Noidaksi leimaantuneen ih-
misen ajateltiin käyttävän voimaa, jonka avulla hän kykeni liikkumaan näiden
kontrolloimattomasti näiden kokonaisuuksien välisen rajan yli. Se ilmeni kaksi-
suuntaisina metamorfooseina, joissa ihminen suoritti matkan tuonpuoleiseen
yhdessä hahmossa ja otti sitten alkuperäisen muotonsa takaisin. Siihen pystyi-
vät vain kirotut ja šamaanit. Heille rajan ylittäminen ei merkinnyt tämänpuo-
lisen elämän päättymistä kuten normaalille ihmiselle.381  Kykynsä avulla noita
kykeni horjuttamaan yhteisön sisäistä järjestystä. Noita kantoi yhteisön tuhon
uhkaa mukanaan. Tässä suhteessa maleficium-tapausten noita muodosti aivan
yhtä suuren uhan ja metamorfoosiin kykenemättömänkin ihmisen ulkokuori
kätki pahan sisimmän tehokkaasti. Toisaalta näyttää siltä, että kun maleficium-
noidan katsottiin edustavan salaista, Blåkulla-noita edusti lisäksi tuonpuolei-
sesta tulevaa.

Lasten kertomuksissa Blåkulla ja Utgård samaistuvat myös siinä, että kum-
paankin matkatessa täytyi ylittää suuri ja syvä ihmisten maailmaa ympäröivä
meri.382  Kirkonkellojen vuoleminen, niistä saadun metallin pudottaminen me-
reen ja etenkin sen yhteydessä sanotut sanat merkitsivät tämänpuoleisesta eli
hyvästä ja hyväksytystä luopumista ja siirtymistä tuonpuoleisen kaaosvoimien
piiriin ja palvelukseen. Toisaalta kelloista saatu metalli oli siunattu ja pyhää, jo-
ten sen käyttäminen tässä poislupautumisessa antoi toimitukselle lisää voimaa
ja sitovuutta. Tässä suhteessa vartiopäällikön Olof-pojan kertomuksessa mainit-
tu oman veren käyttö tuntuu loogiselta. Veren uskottiin olevan elin- ja sielunvoi-
minen ylläpitäjä. Toisaalta veri oli uskonnollisessa kielessä sosiaalisen maail-
man metafora, joten sen vuodattaminen voidaan nähdä myös yhteisöstä luopu-
misena.383

Yleisemmin veri tai sen vuodattaminen liittyivät Blåkullaan tulovaiheeseen,
jolloin paholainen tai noita viilsi haavan lapsen jompaan kumpaan pikkurilliin.
Verellä kirjoitettiin lapsen nimi suureen kirjaan tai veri heitettiin kattilaan. Kris-
tillisessä mielessä lasten kuvailemaa toimitusta voidaan pitää kristinuskosta ja
Jumalasta luopumisena – etenkin silloin kun kysymys oli kirjoille ottamisesta.
Tässä yhteydessä lapsi sai myös uuden nimen. Tässä kasteessa hänet liitettiin

○ ○ ○ ○ ○ ○

379 On muistettava, että tämän rinnalla käytiin myös positiivisempaa keskustelua, jossa puhut-
tiin jaloista villeistä ja potentiaalisista kristityistä. Juonne vahvistui 1700-luvulla valistuksen
ajan yhteiskuntakritiikin ja pietismin vaikutuksesta. Pentikäinen 1990, 12–13; Pekkanen
1985, 11–12; McGrane 1989; Lindmark 2001, esim. 220–228; Zika 1997, 87–96; Goddard
1997.

380 Anttonen 1996, 98, 122–123.
381 Knuuttila 2000.
382 KLNM 11 (1966), 610 (Miðgarðr); KLNM 14 (1969), 379–380 (Útgarðr). Utgårdin asuk-

kaiksi mainitaan mm. trollit, hirviöt, lentävät noidat ja erilaiset demonit. Ohlmarks 1995
(1983), 374 (Utgård); Holtsmark 1992 (1970), 55–56.

383 Tästä syystä paholaiselle osoitetut velkakirjeet ja sopimukset kirjoitettiin verellä. Schön
1998, 24 (Blodet); Anttonen 1996, 98; Valk 1997 (1994).
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tuonpuoleisen jäseneksi samalla tavalla kuin hänet oli syntymää seuranneessa
kristillisessä kasteessa otettu kristikunnan jäseneksi.

Toisaalta Blåkullan musta kirja ja kirjanpito voidaan nähdä yhteydessä toi-
seenkin teemaan, jonka mukaan ihmiset teot kirjattiin suureen kirjaan viimeistä
tuomiota varten. Philippe Ariésin mukaan keskiajan lopulta eli 1300- ja 1400-
luvulta lähtien täksi kirjanpitäjäksi kuvattiin yleensä paholainen. Kirkossaoli-
joiden syntejä kirjaava paholainen on tuttu teema myös suomalaisessa kirkko-
maalauksissa.384  Joka tapauksessa, kristillisten ainesten merkitystä on korostet-
tu aikaisemmassa tutkimuksessa.385  Se on kuitenkin vain yksi kerrostuma jo
paljon vanhempaa perua olevan tämän- ja tuonpuoleinen tai järjestyksen ja
kaaoksen välisestä vastakkainasettelusta. Nämä puolet tulevat esille kun tutki-
taan lähemmin, missä Blåkulla sijaitsi ja minkälaista väkeä siellä asui.

Blåkulla (norj. blaakollen) eli kaukaisuudessa sinisenä siintävä vuori tai
kukkula miellettiin jo muinoin trollien kotipaikaksi. Osassa ruotsalaisia ja mui-
takin pohjoisia manauksia sairauksia ja trolleja myös karkotettiin sinne.386  Peri-
aatteessa Blåkulla saattoi olla mikä tahansa vuori, mäki, suuri kivi tai kukkula,
joka sijaitsi kaukaisuudessa ja usein myös konkreettisesti oman elämänpiirin
rajalla. Esimerkiksi vaasalainen Marketta Parkoinen tiesi elinympäristöstään
kaksi sellaista paikkaa. Niistä toinen oli Vaasan ja Höstveden välillä sijainnut
Högholmen eli Korkeasaari, missä hän tapasi paholaisen ensimmäisen kerran.
Toinen paikka oli Kyrössä sijainnut Kuivilankallio, missä pahat henget Parkoi-
sen mukaan asustivat ja minne noidat kokoontuivat.387  Sellaisia rajakohtia oli-
vat Pohjanmaalla Simsiö Lapualla, Pyhävuori Karijoella ja Santavuori Ilma-
joella. Vastaavanlaisena oman konkreettisen elämänpiirin rajalla sijainneena
paikkana näki Hjälmserydin pitäjässä asunut Karin Svensdotter rakastettunsa
Ellfwenin asuinpaikan Grönekullen. Se oli suuren järven toisella puolella siin-
tävä vuori.388  Blåkulla-tapauksissa nimettyihin paikkoihin liittyi muitakin mer-
kityksiä.

Bengt Ankarloo luettelee paikkoja, joissa Blåkullan sanottiin suurten noita-
vainojen aikana eri puolilla Ruotsia sijainneen: Badstuvubacken, Öjeberget,
Sejbacken vid Lumberg, Sätrabacken ja Galgberget. Kaikkia näitä paikkoja yh-
distää niiden sijainti korkealla, mikä liittää ne šamanistisiin käsityksiin. Galge-
berget, samoin kuin Parkoisen mainitsema Högholmen ja perimätiedon mukaan
myös Simsiö olivat mestauspaikkoja. Kuoleminen ilman ruumiin siunausta
merkitsi sielun jäämistä harhailemaan tämänpuoleiseen. Sen seurauksena kuo-
linpaikan raja tuonpuoleiseen muodostui heikoksi. Esimerkiksi Axmarissa lap-

○ ○ ○ ○ ○ ○

384 Ariés 1983 (1977), 104–106; Edgren 2000, 88–98.
385 Ks. esim. Ankarloo 1984 (1971), 223; Ankarloo 1993 (1987), 293–294.
386 Nimi esiintyy joissakin ruotsalaisissa tuomiokirjoissa muodossa ’Blaa-Kollen’ tai ’Blaa-

Kulden’. Sen saksalaisena vastineena voidaan pitää paikkaa nimeltä ’Brocken’. Norjassa se
on myöhemmin noitien kokoontumispaikkana korvautunut Blocksbergillä ja Lyderhornilla.
Ruotsissa ja Suomessa se on taas joissain määrin samaistunut vanhojen piikojen kokoontu-
mispaikan eli Kyöpelinvuoren kanssa. SAOB Blåkulla [B3543]; Ankarloo 1993 (1987),
288–289; Vilkuna K 1997 (1950), 48–54.

387 KA VRO v. 1: 8.6.1657. Heikkinen 1969, 201; Luukko 1971, 481; Eilola 1996, 71–72.
388 Thunander 1992, 128–129.
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sia vietiin myös ruukin ja masuunin läheltä. Tämä ei sinänsä ole yllättävää, sillä
maanalaisten bergtrollien sanottiin viihtyvän kaivoskuiluissa, joissa ne aiheutti-
vat esimerkiksi sortumia. Olaus Magnuksen mukaan näillä kaivospaikkakun-
nilla asui kuudenlaisia erityisen pahantahtoisia trolleja. Lopuksi tulevat vielä
sellaiset paikat kuin Myråkern, kyrkovallen tai Utnäsåkern vid Styrnas kyrka,
jotka liittyvät suoraan pyhään ja tuonpuoleiseen. Kirkko oli erotettu tila, sosiaa-
liseen ytimeen kuuluva pyhä keskus, joka oli samalla kertaa näkyvästi puhdas
että näkymättömästi saastainen. Sen sosiaalinen funktio kategoriatransformaa-
tioiden (esim. vainajan siunaus) suorituspaikkana perustui sen ”rajalla sijain-
tiin”. Tämä asema selittää kansanperinteessä esiintyviä kertomuksia vainajien
kirkossa pitämistä jumalanpalveluksista ja sitä ympäröivään kirkkomaahan liit-
tyvistä tabuista. Kirkon ”pyhyys” saattoi muodostua ongelmalliseksi sen jäl-
keen kun rakennus oli poistettu käytöstä. Esimerkiksi Enon Ahvenisen vanhas-
sa kirkossa kerrottiin harjoitetun noituutta ja taikuutta. Sakkoja annettiinkin
muun muassa leivällä ja paloviinalla pidetystä vale-ehtoollisesta.389

Blåkullan merkitys kulkuväylänä tai rajakohtana tuonpuoleiseen tulee sel-
västi esille esimerkiksi Uplannissa 1580-luvulla. Muuan Jöns Andersson kertoi
noitien vieneen hänet Blåkullaan, mistä hän oli kävellyt helvettiin. Jesper
Svedberg kertoo 1730-luvulla ilmestyneissä muistelmissaan, kuinka hän oli 12-
vuotiaana poikasena (noin vuonna 1665) joutunut korkeaan paikkaan, missä oli
ollut paritupa. Talon eteisessä oli seisonut vapahtaja, joka oli kastanut ja ohjan-
nut oikealla olevaan tupaan taivaaseen pääsevät. Vasemmalla olevassa tuvassa
sijaitsi helvetti kauhuineen.390

Tämä rajamerkitys tulee selvästi esille myös gävleläisten lasten kertomuksis-
sa. Pormestari Falckin poika Håkan kertoi kirkkoherran vaimon siepanneen hä-
net kellotapulin alla sijainneeseen Blåkullaan. Lukkari Johan Danielssonin poi-
ka Lars puolestaan kertoi kultasepän vaimon tulleen hakemaan häntä kesken
jumalanpalveluksen, kun hän oli istunut saarnastuolin portailla.391  Kellotapuli,
kuten kirkko ja sitä ympäröivä hautausmaa, on mielletty tämän- ja tuonpuolei-
sen rajakohdaksi, mistä syystä sen piirissä tapahtuvaan käyttäytymiseen on lii-
tetty runsaasti tabuja.392

Toinen viittaus Blåkullaan rajana tuli valbolaisen Lars Pederssonin kerto-
muksessa, jossa Blåkullaan lähdettiin oven tai portin suuruiseksi avautuneesta
savupiipusta.393  Myös Brita Wählgift mainitsee kultaseppä Lorentzin Britan tul-
leen ensimmäisen kerran hakemaan hänet sitä tietä.394  Savupiippu oli eräs niistä
paikoista, joiden läpi kulkemalla päästiin tuonpuoleiseen samalla tavalla kuin

○ ○ ○ ○ ○ ○

389 Alanen A 1945, 69–70; Thunander 1992, 127–128; Olaus Magnus 1912 (1555), 14–15 (7.
boken, kap. 10: Om bergtroll); Ankarloo 1984 (1971), 219; Alanen A 1948, 511; Anttonen
1996, 77; Siikala 1994 (1992), 149, 163–164; Björn 1991, 433; Schön 2000, 81–82, 157–
163, 167–171.

390 Wall 1989, 16–18, 32–33, myös nootti 32.
391 RA GRO 6.5.1674 (57v); SS 1: 8.2.1675 (461–462).
392 Anttonen 1996, 77.
393 RA VKK 9.5.1673 (57–57v).
394 RA SS 1: WNC 8.2.1675 (459).
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savu kohosi taivaaseen.395  Myös vaasalainen Eeva Tuomaantytär kertoi noidan
vieneen hänet Blåkullaan savupiipun kautta.396

Blåkullan sijaintipaikkoja yhdistää rajan heikkous tuonpuoleiseen nähden.
Ne ovat paikkoja, jotka liittyivät erityisesti vainajiin ja kuolleisiin, mutta jou-
kossa oli myös kategoriatransformaatioiden suorituspaikkoja. Myös trollien
asuinpaikkoja merkinneet topografisesti poikkeukselliset maastonmuodostel-
mat voidaan liittää vainajiin. Pronssikaudella (1500–500 eKr.) ja viikinkiajalla
vainajien asuinpaikat merkittiin kiviröykkiöillä ja hautakummuilla (’haug’,
’höjd’, ’hög’), ja niihin liitettiin voimakas pyhän ja tabun merkitys. Kumpuihin
tai röykkiöihin haudattujen nimittäin uskottiin jatkavan elämäänsä hautapai-
koissaan olentoina, joista käytettiin muun muassa nimityksiä ’draug’, ’haugbúi’
tai ’högbor’. Sittemmin näihin kumpuihin ja röykkiöihin liittyneet merkitykset
yleistyivät koskemaan sellaisia louhikkoisia mäkiä, kukkuloita, suuria kiviloh-
kareita, jyrkkiä kallioita ja niiden halkeamia tai muita topografisesti poikkeuk-

Joukko noitia poistuu

talosta savupiipun

kautta. Noitien lisäksi

savupiipun kautta

kulkivat vainajien

sielut ja joskus myös

paholainen.

Puupiirros 1500-

luvulta. (Wedeck

1961, 232.)

○ ○ ○ ○ ○ ○

395 Savupiipun yhteys tuonpuoleiseen tulee esille esimerkiksi sellaisissa kansanperinteen tari-
noissa, joissa vastakuolleen sielun tai kuoleman on sanottu kulkeneen savupiipun kautta. Sa-
vupiipun voitiinkin sanoa olevan taivaan ja maan välillä, mistä seurasi sen liminaalisuus.
Sen ansiosta nokikolarien piipusta poistamaa nokea ja karstaa käytettiin kansanparannukses-
sa ja maanviljelijät kylvivät sitä peltoihinsa torjuakseen tuholaisia. Nuohoojan nokisen takin
koskettamisen tai harjaksen taittamisen hänen harjastaan uskottiin tuovan hyvää onnea.
Helminen 1949, 580; Haavio 1992, 90; Pentikäinen 1990, 66–67; Vuorela 1998 (1975), 622;
Blok 2001, 75, 80–81, 85.

396 KA VRO v. 6: 12.3.1692. Älvdalenilainen Karin Jakobsdotter, eräs suurten noitavainojen
ensimmäisiä todistajia, kertoi noidan vieneen hänet yöllä savupiipun kautta. Tegler 1997,
62.
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sellisia maastonkohtia, joilla erotettiin asutuspiirien ulkorajat toisistaan.397  Sa-
malla näistäkin paikoista tuli ’pyhiä’. Ne merkitsivät rajaa erityisesti vaaralli-
seksi koettuun tuonpuoleiseen nähden. Niillä ajateltiin myös asuvan samankal-
taisia olentoja kuin hautapaikoissa. Näistä olennoista käytettiin, paitsi nimitystä
högfolk, myös nimeä bergfolk.398

Myös trollit liitettiin poikkeuksellisiin maastonmuodostelmiin. Trollien –
kuten kuolleidenkin – elämä jäsentyi pääasiassa samoin kuin maan päällä elä-
vien ihmisten. Heillä oli perheet, karjaa ja he juhlivat ihmisten juhlien aikaan –
erityisesti jouluisin, jolloin he tanssivat, lauloivat ja leikkivät. Heitä näki vain
harvoin, mutta heidän ääniään kuuli aina silloin tällöin. Ruotsalaiset kansantari-
nat kertovat näihin juhliin vahingossa sattuneista ihmisistä, jotka viimehetkellä
ovat paenneet ja saaneet jonkin esineen mukaansa. Esimerkiksi Trolle-Ljung-
byssä on tallessa piippu ja sarvi, joiden väitetään kuuluneen trolleille. Tällaisten
tarinoiden motiivit eivät ole pelkästään skandinaavisia, vaan samantyyppisiä
tarinoita tunnetaan esimerkiksi Englannista aina 1100-luvulta lähtien.399

Ruotsin ’troll’ näyttää liittyneen samankaltaisiin paikkoihin kuin suomen
kristillistynyt ’hiisi’. Christfrid Gananderin mukaan ’Hijsi’ merkitsi ensinnäkin

Pronssikautinen

hautaröykkiö, Salon

Uskelan Ilmusmäen

”kruunu”. Tällaisista

röykkiöistä käytettiin

nimitystä

hiidenkiukaat.

Hautaustapa tuli

Skandinaviasta ja

yleistyi aluksi

rannikkoalueilla,

mistä se levisi

sisämaahan. Siellä

sijaitsevat

varhaismetallikautiset

röykkiöhaudat

tunnetaan nimellä

lapinrauniot.

Hautaustapa oli

käytössä yli 2000

vuotta. Hj.

Appelgrenin piirros

vuodelta 1885.

(Purhonen 1998, 35.)

○ ○ ○ ○ ○ ○

397 Anttonen 1996, 111, 114, 116–118, 157; Anttonen 1999, 27–29; Siikala 1994 (1992), 112–
115, 131–132; SAOB Hög, Högbo, Högfolk, Höjd [H2234, H2237, H2328]; KLNM 3
(1958), 297–299 (Draug); KLNM 5 (1960), 120 (Förfäderskult); KLNM 6 (1961), 244–250
(Haugbrot, Hauglegging).

398 SAOB Bergfolk, Bergtroll, Högfolk [B1244, B1283, B1304, H2234].
399 Schön 1996 (1986), 72–73. Englantilaisten haltija- tai keijutarinoiden yhteys noitia koske-

viin tarinoihin on tunnistettu myös tutkimuksessa. (Ks. esim. Gregory 1991.) Jostakin syystä
(ehkä Margaret Murrayn vaikutuksesta) englantilaiset tutkijat kokevat uskomusjärjestel-
mien tutkimuksen vähämerkitykseksi ja niihin on noituusjuttujen yhteydessä kiinnitetty
enemmän huomiota vasta aivan viime aikoina. Ks. tark. Wilby 2000.
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Kalewan poikaa, joka asui vuorella tai ’hijden linna’ -nimisessä paikassa. Toi-
seksi se tarkoitti kuolemansa jälkeen vuorenpeikoksi (bergstroll) muuttunutta
henkilöä – josta hän käyttää myös nimeä ’hijtolainen’ – tai mitä tahansa metsän-,
vuoren-, veden- tai kirkkomaanhaltijaa tai -henkeä. Vastaavasti ’hijjenemäntä’
oli Gananderin mukaan hiidenvaimo eli noita-akka (en trollkåna). Hänen mu-
kaansa ’hijsi’ merkitsi paikkana helvettiä tai Blåkullaa.400

Näin voidaan sanoa, että Blåkulla merkitsi alun perin sekä vainajien ja trol-
lien asuinpaikkaa. Nämä ainekset kietoutuvatkin tuomiokirjatapauksissa mo-
nella tasolla toisiinsa. Esimerkiksi vuonna 1604 Tornion pitäjässä muuan met-
sämies törmäsi kummitukseen, joka kertoi syntiensä vuoksi joutuneensa lähei-
seen vuoreen.401  Tapaus pitää sisällään käsitykset vuoressa, kukkulassa tai
röykkiössä asuvasta vainajasta ja bergtrolliksi muuttuneesta pahasta ihmisestä.
Suurten noitavainojen aikana taas eräs nainen kertoi Utters högen -nimisessä
paikassa vietettävän paholaisen kanssa Blåkullaa (”att Satanas eller diefwulen
gör Blåkulla med dem”).402

Käsitellyt esimerkit osoittavat, kuinka myyttiset paikat ja ihmisten välittö-
män elinympäristönsä maastossa havaitsemat kiintopisteet kietoutuivat toisiin-
sa. Kaikkien elämänympäristöstä löytyi pisteitä, joissa raja toiseen todellisuu-
teen – tuonpuoleiseen – oli ohuempi kuin muualla. Niille kerääntyivät niin noi-
dat kuin muutkin supranormaalia edustavat olennot – ne olennot, jotka kartoissa
piirrettiin maailman reunoille.403

Paikan oikeanlaisen sijainnin merkitys tulee selvästi esille Vaasan toiseksi
viimeisessä Blåkulla-tapauksessa. Vuonna 1678 Elin Ingesin 14-vuotias tytär
Lisbeta Pertintytär kertoi, kuinka hän oli eräänä iltana kulkenut pitkin katua,
kun muuan Anna Pietarintytär oli lähtenyt hänen peräänsä ja huutanut Lisbetaa
pysähtymään. Anna oli laittanut neulan Lisbetan vaatteisiin, tarttunut hänen
leninkinsä selkämykseen ja vienyt hänet köyhäintaloon, missä oli ollut myös
Helga Olavintytär, jota niin ikään oli epäilty noidaksi.404  Tytön kertomassa tulee
selvästi esille käsitys, että siirtyminen tapahtui silmänräpäyksessä, mikä oli ai-
kalaisten käsityksen mukaan mahdollista kun matkattiin itse-sieluna. Myös uh-
rin vaatteisiin kätketyn neulan merkitys noiduttuna esineenä on vanhastaan tut-
tu ja se toimi samalla periaatteella mikä tahansa noitaesine. Näitä totena pidettä-
viä seikkoja merkittävämpi oli se tosiasia, ettei köyhäintalolla ollut yhteisesti
jaetussa perinteessä merkitystä rajakohtana tuonpuoleiseen.

Uuden ajan alun ruotsalaiset noidat veivät ihmisiä myyttiseen asuinpaikkaan-
sa – aivan kuten trollitkin tekivät. Yleensä trollit veivät kastamattomia lapsia
kehdoistaan ja jättivät tilalle oman lapsensa (byting eli vaihdokas), joka oli

○ ○ ○ ○ ○ ○

400 ’Hijsi pijnorummet’ – ’elaka rummet, blåkulla, helfwetet, faners’; ’mistä hijjestä se tuli’ –
’hwar ifrån blåkulla’ Ganander 1997 (1786), Hiisi [3725]; Ganander 1960 (1789), 13–15
(Hijden-Linna, Hijjen-wäki, Hijsi, Hijtolainen). Hiidestä ja sille annettujen merkitysten
muutoksista ks. Anttonen 1996, esim. 98, 122–123.

401 Wall 1989, 41.
402 KLNM 6 (1961), Hauglegging [249]
403 Raudvere 2002, 85–86. Samankaltaista myyttisten paikkojen sijoittamista omaan elämänpii-

riin on havaittu myös Kyöpelinvuoren suhteen. Vilkuna K 1997 (1950), 51.
404 KA VRO v. 4: 18.3.1678 (47–48).
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yksinkertainen, hidas, alikehittynyt, epämuodostunut tai jotenkin muuten tavalli-
sesta poikkeava. Esimerkiksi Kalajoelta tunnetaan vuodelta 1697 tapaus, jossa
eräs nainen oli alkanut kummastella vastasyntyneen lapsenlapsensa muuttunutta
ulkonäköä. Lapsen äiti Dordi Josefintytär tunnusti, että kyseessä oli vaihdokas ja
että hän oli vienyt oikean lapsensa Blåkullaan.405  Lapsuuden vaaraperiodi näkyy
noituusjutuissa lähinnä suurempana suojelun tarpeena ja suoranaisia vaihdokas-
ja noitauskomusten toisiinsa sekoittumista ei tässä aineistossa esiinny.

Kaapatut kertoivat saaneensa trollien luona runsaasti ruokaa ja juomaa sekä
asuneensa kullalla, hopealla ja säkenöivillä kivillä koristelluissa saleissa. Kan-
santarinoiden mukaan kaapatut tunsivat olleensa siellä vain muutamia tunteja,
mutta takaisiin palatessaan he havaitsivat olleensa poissa satakin vuotta. Esi-
merkiksi Itä-Göötanmaalla Ydren kihlakunnassa sijainneesta Ribbingshoffin
kartanosta kerrotaan 1670-luvulta seuraavanlaista tarinaa: Eräänä kesäpäivänä
vapaaherra Axel von Schaarsin noin kolmivuotias tytär Anna Martha oli mennyt
lastenhoitajansa kanssa järven rannalle, jonka lähellä sijaitsevalla kukkulalla oli
perimätiedon mukaan entisaikaan asunut trolleja. Tyttö meni hakemaan joitakin
kauniita kukkia eikä hoitaja enää muutaman tuokion jälkeen kyennyt löytämään
häntä. Eikä tyttöä löydetty edes koko pitäjän voimilla. Vuotta myöhemmin talli-
renki löysi tyttären mainitun kukkulan juurelta. Kun tytöltä kysyttiin, keiden
luona hän oli ollut, hän vastasi vain ”ukon, ukon” (”gubben, gubben”). Hänen
vaatteensa ja kätensä olivat aivan yhtä puhtaat kuin hänen kadotessaan eikä hän
ollut kasvanut senttiäkään. Paikallinen talonpoikaisto oli varma, että trollit oli-
vat hänet vieneet. Tytön myöhemmissä vaiheissa ei ollut mitään epänormaalia,
mutta eräistä toisista palanneista sanottiin, etteivät he enää tulleet normaaleiksi
ihmisiksi. Toisaalta kaikki palanneista eivät kuitenkaan olleet iloisia, sillä
trollien luona oli ollut hyvä olla.406

Hyvänolon tunne liittyy myös osaan gävleläisten lasten todistuksista. Niissä
Blåkulla mainittiin aluksi kauniiksi paikaksi, jossa oli hyvä olla. Ajan mittaan
kokemus muuttui ja Blåkulla osoittautui hyvin kolkoksi paikaksi. Mukaan tuli-
vat esimerkiksi noitien uhkaukset tai pahoinpitelyt.407  Kirkkomaalauksista tut-
tuina elementteinä tarinoihin ilmestyivät erilaiset padat, joissa kertojien Blåkul-
lassa synnyttämiä lapsia tai syntisiä keitettiin.408

Aikuisten vuorelle tai Blåkullaan sieppaaminen oli harvinaisempaa, mutta ei
aivan tavatonta. Vanhimmat maininnat tunnetaan 1500-luvulta, mutta etenkin
1700-luvun alkupuolen ruotsalaisissa kirkonkirjoissa on mainintoja vuoreen

○ ○ ○ ○ ○ ○

405 Jan-Inge Wallin mukaan vuorelle sieppaaminen oli eliitin ja kansan yhteisesti jaettua perin-
nettä. Samankaltaisia uskomuksia tunnetaan Irlannista, Englannista, Skotlannista ja Saksas-
ta. KLNM 18 (1974), 655–666 (Byting); Lönnqvist 1989, 73–74; Nildin-Wall & Wall 1996,
20, 21; Troels-Lund 1931, 64–66; Heikkinen 1969, 308; Wall 1989, 23–24, 39–40, ks. myös
nootti 18; Schön 1996 (1986), 69–70, 73–79; Schön 1998, 30 (Bortbyting).

406 Trollien ja jättiläisten lisäksi vuorelle sieppaajista käytettiin lähinnä Norlannissa nimitystä
’vittra’. Schön 1996 (1989), 155–156; Schön 1996 (1986), 78–79, 81–82; Schön 1998, 21–
22 (Bergtagning); Troels-Lund 1931, 66–68.

407 RA SS 1: WNC 8.2., 12.2.1675 (459, 550). Bengt Ankarloon mukaan synkkyys, ahdistavuus
ja väkivaltaisuus leimaavat nimenomaan Norlannissa taltioituja Blåkulla-tarinoita. Ankarloo
1984 (1971), 223.

408 RA SS 1: WNC 9.2., 10.2., 17.2., 2.3.1675 (467–468, 520, 412, 448).
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viedyistä vasta synnyttäneistä naisista, joita ei ollut vielä kirkotettu.409  Uudes-
takaarlepyystä ja Vaasasta löytyy niin ikään 1600-luvun viimeisiltä vuosikym-
meniltä tapauksia, joissa Blåkullaan viedyt olivat aikuisia. Yläjepualainen Jaak-
ko Jaakonpoika kertoi joutuneensa Markus Karhu talon portailta Blåkullaan.
Hänet oli sinne kantanut valkoista enkeliä muistuttanut olento ja siellä hän oli
nähnyt naapurinsa vaimon ja muutamia muita naisia kirnuamassa.410  Vanha
Vaasan köyhäintalossa asunut Eeva Tuomaantytär tuli eräänä yönä viedyksi
omasta vuoteestaan.411  Kummatkin tapaukset sijoittuvat aikaan, jolloin Blåkul-
la-syytettä oli työläs saada läpi oikeudessa.

Käsitykset vaihdokkaista ja vuorelle sieppaamisesta olivat vanhaa ja periaat-
teessa yhteisesti jaettua perinnettä. Silti lasten Blåkullaan viemiseen liitettiin
ruotsalaisessa aikalaiskirjallisuudessa, maallisessa ja kirkollisessa virkakirjeis-
sä sekä tuomiokirjoissa ennen kokemattoman leima. Jo vuonna 1669 piispoille
osoitetussa kuninkaallisessa kiertokirjeessä ilmiötä pidettiin ennenkuulumatto-
mana. Norlannin suurten vainojen aikana 1670-luvulla todettiin, että vasta nel-
jän tai viiden vuoden ajan olivat noidat maksaneet velkaansa paholaiselle toi-
mittamalla lapsia helvettiin.412

Silti pelkästään Gävlen aineistossa esiintyy toistuvasti tarinoita ja tunnustuk-
sia, joissa lasten viemisen kuvataan jo pitkään jatkuneena. Esimerkiksi 70-vuo-
tias Karin Pedersdotter kertoi vieneensä lapsia Blåkullaan hamasta nuoruudes-
taan asti.413  Gävlen kirkkoherran vaimosta Katarina Buresta huhuttiin, että hän
olisi käynyt siellä jo pikkutyttönä.414  Olennaista ei ole se, että tarinat eivät olleet
totta, koska noitasapatteja ei koskaan ole ollut muualla kuin ihmisten mieliku-
vituksessa. Olennaista on se, että tarinoita pidettiin uskottavina. Samoin talon-
pojat ja porvarit närkästyivät kirkkoherra Fonteliuksen skeptiseen suhtautumi-
seen lasten poisviemistä kohtaan, mikä viittaa siihen, että ilmiö oli heidänkin
mielestään mahdollinen. Se, mikä ilmiössä oli ennen näkemätöntä, oli sen mit-
takaava. Sieppauksia oli tapahtunut yksittäisille ihmisille siellä täällä silloin täl-
löin, mutta nyt sitä tapahtui suurelle joukolle lapsia kaikkialla.

Blåkulla-kertomukset kiinnittyivät myös keskiaikaiseen visio- eli näkykir-
jallisuuden perinteeseen, joka kertoi ihmisten matkoista tuonpuoleiseen. Tark-
kaan ottaen kysymys oli šamanistisen perinteen kristillistyneistä muodoista.
Näkyjä käytettiin keskiaikaisissa saarnoissa ja niitä kuvattiin myös kirkkomaa-
lauksissa. Matkat suuntautuivat sekä helvettiin että taivaaseen.415  Alisen maail-

○ ○ ○ ○ ○ ○

409 Schön 1998, 22 (Bergtagning).
410 KA URO o. 2: 4.10.1686 (38–39).
411 KA VRO v. 6: 12.3.1692.
412 Ankarloo 1984 (1971), 224.
413 RA GRO 30.3., 12.5.1675 (353–353v, 382–382v).
414 RA SS1: WNC 20.2., 8.3.1675 (438–439, 453–545).
415 Tunnetuimman kaunokirjallisen muodon näkyrunot ovat saaneet Danten Jumalaisessa näytel-

mässä. Niissä kietoutuu toisiinsa monet juutalaisuudesta, antiikin uskonnoista ja esikristil-
lisistä uskonnoista tunnetut vainajala-käsitykset. Wall 1989, 11–14, 23, 185–187; Siikala 1994
(1992), 253. Keskiaikaisen kirkon mukaan mystisten kokemusten pohjimmaisena olemuksena
oli Jumalan läsnäolon välitön kokemus. Se saattoi langeta myös niiden osaksi, joilla oli vähän
maallista, kirkollista tai opillista valtaa. Kirkko suhtautuikijn suvaitsevaisesti maallikkous-
konnollisuuteen tai uskonnon harjoittamiseen liittyneeseen ekstaattisuuteen elleivät ne olleet
selvässä ristiriidassa kirkon opetusten kanssa. Lehmijoki-Gardner 2000, 23–24, 25, 28.
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man ja helvetin kuvauksista on löydettävissä viitteitä ikivanhaan euraasia-
laiseen šamanistiseen perinteeseen kuuluneista mielikuvista. Niihin kuului pi-
meys, tulisuus sekä Tuonpuoleisen tie kauheine petoineen, virtoineen, soineen
ja vuorineen. Näkymatkaajien julistukseen ja puheisiin omista kokemuksistaan
liittyi voimakas moralistinen julistus. Keskiaikaiset näkymatkaajat kritisoivat
esimerkiksi katolista kirkkoa, papistoa ja uskoivat omaavansa parempaa tietoa
tuonpuoleisesta.416

Gävleläisestä aineistosta löytyy muutamia todistuksia, joissa Blåkullan ku-
vaus tuo hyvin elävästi mieleen keskiaikaisista kirkkomaalauksista tutun helve-
tin. Kirkon velvollisuuksiin kuului kristinopin ohella opettaa ihmiset viettä-
mään synnitöntä ja jumalaapelkäävää elämää, mikä kanavoitui myös kirkko-
maalauksiin. Useimpiin myöhäiskeskiaikaisten kirkkojen kuva-aiheisiin kuului
ns. moralisoivia aiheita eli kuvia, joissa ihmisten arkielämää kuvaavien tilantei-
den avulla opetettiin, mikä oli oikein ja mikä väärin. Tällaisia ovat esimerkiksi
kirnuamiskuvat, joissa nainen paholaisen tai jänistä muistuttavan hahmon avul-
la varastaa noitakeinoin maitoa toisten lehmistä.417  Tämänkaltaisten kuvien vai-
kutus Margareta Påvelsdotterin ja vertalypsävien lehmien tai yläjepualaisen
Jaakko Jaakonpojan tapauksissa oli ilmeinen. Jan-Inge Wall on osoittanut väi-
töskirjassaan, että 1600-luvulla esitettyjen noituussyytteiden ja keskiaikaisten
kirkkomaalausten sisällöillä oli yleisemminkin runsaasti yhtymäkohtia.418

Maagista kirnuamista esittävät kuvasarjat kertovat usein myös naisen kohta-
lon ja päätymisen ikuiseen kadotukseen ja helvetin liekkeihin. Tätä kuvaavissa
maalauksissa paholainen tai joukko paholaisia piinasi ihmisiä. Yleisesti toistu-
vana aiheena oli syntisten keittäminen padassa.419  Tämä teema toistui useissa
gävleläisten lasten Blåkulla-kuvauksissa. Yleensä he kertoivat, että heidän Blå-
kullassa synnyttämät lapset oli otettu pois, hakattu kappaleiksi ja heitetty katti-
laan, missä niistä keitettiin rasvaa tai ruokaa.420  Suomesta samankaltainen ta-
paus tunnetaan Kalajoelta vuodelta 1697, jolloin eräs nainen oli yllättänyt mi-
niänsä yöllä keittiöstä toisten noitien varastamaa maitoa keittämästä. Tämä oli
tunnustanut, että hänen oikea lapsensa oli viety Blåkullaan, missä siitä oli kei-
tetty rasvaa. Charles Zika on tutkinut uuden ajan alun noitasapattia esittävissä
kuvissa olevia viittauksia kannibalismiin. Hänen mukaansa viattoman lapsen
ruumis – voimakas kristillinen symboli – muodostui keskeiseksi noitien kanni-
balismin ja väkivallan kohteeksi nimenomaan 1600-luvulla.421  Nähdäkseni tä-
mä koskee lähinnä noitien sapattiin vietyjä kastamattomia lapsia eikä siellä
synnytettyjä, joiden eläintä muistuttava ulkomuoto viittaa siihen, ettei niitä
mielletty kovinkaan viattomiksi.

○ ○ ○ ○ ○ ○

416 Siikala 1994 (1992), 122–123; Wall 1989, 11–14.
417 Edgren 2000, 88; Wall 1977; Riska 1987, 152–153, 164–165.
418 Wall 1977, 52–60, 70–71, 210–211, 212–214.
419 Edgren 2000, 88. Samaa kaavaa toistaa myös Ruotsista ja Suomesta yleisesti tunnettu

Kenkä- eli Sko-Ellan tarina sekä usein näkyvillä paikoilla sijainneet maalaukset viimeisestä
tuomiosta. Raudvere 2000, 44–45; KLNM 17 (1972), 623–624 (Synd); KLNM 7 (1962),
157–158 (Huvudsynd); KLNM 3 (1958), 134–135 (Djævel).

420 RA SS 1: WNC 9.2., 10.2.1675 (468–469, 520); GRO 24.3.1675 (347v–348).
421 Heikkinen 1969, 308; Zika 1997, 79. Ks. myös Knuuttila 2001; Bloch, Doniger & Rawson

1999.
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Gävleläisen Jöns Johanssonin kertomuksessa mainittiin toinen, vielä suurem-
pi kattila, josta nousi ikään kuin sininen liekki. Siitä kuului ihmisten valituksia
ja pieniä käsiä kurottautui ylöspäin. Paholainen kaatoi välillä suurella lusikalla
jotain punaista kattilaan ja silloin valitus hetkeksi vaimeni.422  Sigrid Jörans-
dotter Brude taas kertoi nähneensä kuolleen äitinsä eräässä padassa. Tämä oli
valittanut kohtaloaan ja sitä, ettei ollut tunnustanut noituuttaan vielä eläes-
sään.423  Tällaisia visioita esiintyi jo Ruotsin suurten noitavainojen alkuvaiheis-
sa. Esimerkiksi vuonna 1668 älvdalenilainen Erik Eriksson kertoi paholaisen
vieneen hänet mukanaan tupaan, jossa oli ollut suuri tulinen kuoppa täynnä ih-
misiä. Nämä olivat aina kuopan reunalle päästyään vierineet takaisin sen poh-
jalle.424

Lasten mielikuvat

syntisten piinasta

helvetissä perustuivat

laajasti tunnettuun

kuvastoon. Tässä

rankaisun kohteena

ovat ahneet.

Paholaisilla on

käsissään

kaksihaaraiset kepit,

joilla ne työnsivät

pois pyrkivät

syvemmälle kiehuvaan

öljyyn. Kadotus

merkitsi tämän

kärsimyksen

iänkaikkista jatkumis-

ta. Kuva on Nicolas

LaRougen vuonna

1496 painamasta

teoksesta Le grant

kalendrier et compost

des Bergiers.

(Klemettinen 1997,

55.)

○ ○ ○ ○ ○ ○

422 RA SS 1: WNC 9.2, 10.2.1675 (471, 484).
423 RA SS 1: WNC 12.2.1675 (526).
424 Tegler 1997, 61, 63.
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Trollia ja Blåkullaa koskevien uskomusten sekoittumista noitiin, helvettiin ja
näkyrunoihin on vaikeaa ajoittaa, mutta kehitys näyttää nopeutuneen 1500-lu-
vun jälkimmäisellä puoliskolla. Olaus Magnus Gothus mainitsee teoksessaan,
että Pohjolan noidat kerääntyivät säännöllisin väliajoin Kalmarsundin luona si-
jaitsevalle Jungfrun-saarelle, jota tutkijat ovat pitäneet Blåkullana. Hänen mu-
kaansa kokoontumisissa oli loitsimisen lisäksi kysymys myös paholaisen pal-
vonnasta.425  Kysymys lienee ollut tavallista laajemmin tunnetusta paikasta, jos-
sa raja tuonpuoleiseen oli ohuempi. Joka tapauksessa, samoilta ajoilta löytyvät
ensimmäiset merkit Blåkulla-perinteen ja näkyrunojen sekoittumisesta. Esimer-
kiksi 1580-luvulla eräs Jöns Andersson Rasbon pitäjästä kertoi, kuinka noidat
olivat vieneet hänet vuorelle, missä häntä oli rankaistu siitä, että hän oli syönyt
lihaa keskiviikkona ja kalaa perjantaina. Sieltä hän oli kävellyt helvetin esikar-
tanoon ja nähnyt paholaisen. Se oli näyttänyt niin hirvittävältä, että Jöns oli me-
nettänyt tajuntansa kolme kertaa, ja joka kerta Jeesus oli hänet virvoittanut.426

Seuraavan vuosikymmenen lopulla Blåkulla nousi esille myös Tukholmassa,
missä selvitettiin oliko eräällä Geskaksi kutsutulla naisella yhteyttä noituuteen.
Pohjimmiltaan oli kysymys selvännäkemisestä, maleficiumista ja taikuudesta.
Hänen kerrottiin nähneen pääsiäisen aikaan, mitä koko loppuvuoden aikana ta-
pahtuisi. Eräs tyttö oli haukkunut Geskaa huoraksi ja varkaaksi. Tähän hän oli
vastannut, että tyttö itse olisi huora ja varas kunnes kuolisi. Pian tämän jälkeen
tyttö olikin alkanut varastella. Geska oli myös käyttänyt rukouksia loitsuina.
Muutamat todistajat mainitsivat hänen käyneen usein Blåkullassa, mikä liitet-
tiin paholaisliittoon.427  1500-ja 1600-lukujen taitteessa Blåkulla ymmärrettiin
edelleen trollien asuinpaikkana, mutta 1500-luvun lopulta lähtien se alkoi yhä
selvemmin muistuttaa kristillistä helvettiä ja suurten noitavainojen aikana nämä
piirteet tulivat hallitseviksi.428

T.F. Troels-Lundin mukaan 1500-luvun alkupuolella kirkkomaalausten aihe-
piirissä tapahtui muutos. Kun aiemmin kuvattiin pyhimyksiä; Mariaa ja Jeesuk-
sen kärsimysnäytelmää, nämä teemat hävisivät lähes tyystin 1500-luvulle tul-
taessa. Niiden tilalle tulivat paholaisen toimintaa ja kadotettujen kärsimyksiä

○ ○ ○ ○ ○ ○

425 Olaus Magnus 1909 (1555), 112 (2. boken, kap. 23: Om ön Ölands, i Gotland, skönhet och
fruktbarhet); Ankarloo 1993 (1987), 289. Uudemmassa noituusartikkelissaan Bengt Ankar-
loo esittää, että Olaus Magnus olisi yhdistänyt Blåkullan noitasapattiin, mutta nimi ei kuiten-
kaan esiinny Magnuksen tekstissä. Ankarloo 1994, 61. Antero Heikkisen mukaan Jungfrun
oli 1600-luvulla ”matkailunähtävyys”. Heikkinen 1969, 50. Ruotsin akatemian sanakirjan
mukaan käsitys naisista Blåkullassa kulkevina ihmisinä yleistyi 1500-luvun lopulla. SAOB,
Blåkulla [B3543].

426 Kokonaisuudessaan Jönsin kertomus noudattelee näkyrunojen juonenkulkua. Wall 1989,
16–18. Siikala 1994 (1992), 122–124. Jöns Anderssonin tarina kantaa mukanaan keskiajan
katolilaisuuteen kuuluneita merkityksiä. Keskiviikko, perjantai ja lauantai olivat nimitäin
paastopäiviä, jolloin lihan syöminen oli kiellettyä. Lihan lisäksi kielto koski myös voita,
munia, maitoa ja juustoa, koska Jumala oli kielletyn hedelmän syönyttä Aatamia kirotessaan
sanonut ”Kirottu olkoon maa sinun tähtesi.” Kalaa sen sijaan sai syödä, koska se eli pyhässä
elementissä eli vedessä, joka pesi synnit pois. Paastoaminen säilyi uskonpuhdistuksen jäl-
keiselle ajalle. Esimerkiksi Hämeen linnassa vietettiin pääsiäispaastoa vielä 1550-luvulla.
Vilkunan A-M 2000, 211.

427 STb 3.9.1597 (165–167); Ankarloo 1993 (1987), 288–289; Ankarloo 1984 (1971), 57–60.
428 SAOB, Blåkulla [B3543].
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kuvaavat maalaukset.429  Taustalla oli jo 1100-luvulla yleistynyt viimeisen tuo-
mion kuvaaminen, joka ei rajoittunut yksinomaan luostareihin ja kirkkoihin,
vaan sitä esittävillä maalauksilla koristeltiin Keski-Euroopassa myös hospitaa-
lien ja raatihuoneiden seiniä. Maaluksien kuvaamille kauhuille tuli uutta sisäl-
töä, kun oma kuolema ja viimeinen tuomio alkoivat liittyä toisiinsa ihmisten
mielissä. Kadotus ja ylösnousemus eivät enää olleetkaan epämääräisen mittai-
sen haudassa vietetyn levon päättävä tapahtuma, joka liittyi Jeesuksen toiseen
tulemiseen ja maailmanloppuun, vaan jako kadotettuihin ja autuaisiin tapahtui
heti tuonpuoleiseen tultaessa. Toisaalta tätä sanomaa terävöitti voimistuva tun-
ne viimeisten aikojen läheisyydestä. Se voimistui entisestään 1500-luvun jäl-
kimmäiselle puoliskolle tultaessa, jolloin luettiin runsaasti merkkejä viimeisistä
ajoista ja viittaukset maailmanloppuun lisääntyivät.430

Helvettiä, viimeistä tuomiota ja syntisten piinaa kuvaavat aiheet sopivat hy-
vin puhdasoppisen luterilaisen kirkon parannusta saarnaavaan julistukseen. Sen
opetuksessa synnillä oli keskeinen sija, ja sen tekemistä seurasi rangaistus ja pe-
rikato. Luterilaisen kirkon mukaan ne eivät kuitenkaan tulleet yksinomaan syn-
nintekijän päälle viimeisellä tuomiolla, vaan jo tämänpuoleisessa elämässä.431

Suomessa ja Ruotsissa luterilainen kirkko suhtautui maltillisesti keskiaikaiseen
kuva-aineistoon. Jos kuvia määrättiin poistetavaksi, oli kysymys ns. primitiivi-
sistä maalauksista, jotka voitiin tulkita maagisiksi merkeiksi. Suurin osa kirkon
seinien kalkitsemisista tapahtui vasta 1700-luvun jälki- ja 1800-luvun alkupuo-
liskolla.432

Silti Blåkulla ei lasten kertomuksissa täysin samaistu kristilliseen helvet-
tiin,433  vaan siihen kietoutuu joukko erilaisia mielikuvia. Synkimmissä kerto-
muksissa Blåkulla oli helvetti lieskoineen ja paholaisineen. Toisaalta lapset ku-
vailivat sitä hyvin kauniiksi paikaksi, missä kaikki oli kuin kullasta – samaa sa-
nottiin vuorella asuneiden trollien kodeista.434  Eräiden mukaan Blåkulla oli har-
maa, ankea ja pimeä rakennus, mikä viittaa esikristillisiin käsityksiin alisessa
maailmassa sijainneesta vainajalasta nimeltä Hel, joka vastaa Suomesta tunnet-
tua pohjoiseen pyyntikulttuuriin kuulunutta käsitystä pohjolassa sijainneesta
etävainajalasta. Snorri Sturlusonin mukaan aliseen maailmaan joutuivat sai-
rauksiin ja vanhuuteen kuolleet eli maahan haudatut.435

Monivainajalaisuus ja sen myötä vainajala-käsitysten kuvittelulle tilaa suova
hahmottomuus ei pelkästään leimannut pohjoisia varhaiskantaisia uskontoja,
vaan siitä on viitteitä myös skandinaavisessa kirjallisuudessa. Kristinusko oli
omiaan vahvistamaan näitä käsityksiä, sillä sekin asetti ihmiset kuoleman jäl-
keisessä elämässä hyvin erilaisiin tilanteisiin: osa pääsi taivaaseen ja toiset jou-

○ ○ ○ ○ ○ ○

429 Troels-Lund 1934, 21–22.
430 Ariés 1983 (1977), 99–103, 106–110; Holmquist 1933, 46–50; Gibson 1988 (1973), 49, 52;

Salmi 1995, 200; Dixon 1999, 406–407; Lehtonen 1999, 77–80; Saastamoinen 1999, 109–
112.

431 Vilkuna KHJ 1996, 73–76; Juva 1960; Salmi 1995, 199–200; Paavola 1999.
432 Paavola 1999; Pirinen 1996, 93–94; Valkeapää 2000, 40–44.
433 Ankarloo 2002, 88.
434 Schön 1996 (1986), 73–81.
435 RA GRO 12.3.1675 (349v). Wall 1989, 27.
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tuivat ikuiseen kadotukseen. Erona oli se, että kristinuskossa kuoleman jälkeiset
olosuhteet määräytyivät elämän uskonnollisen ja moraalisen laadun pohjalta,
mutta viikinkiajan uskonnoissa ne olivat voimakkaasti sidoksissa sosiaaliseen
asemaan.436

Sidonnaisuus esikristillisiin vainajala-käsityksiin tuli esille muuallakin Ruot-
sissa. Esimerkiksi Vermlannissa ja Uplannissa lapset kertoivat Blåkulla-matkan
suuntautuneen pohjoiseen. Vuonna 1666 ahvenanmaalainen Karin Pedersdotter
kertoi vuoressa olleessaan tavanneensa kuolleen tätinsä. Toisaalta tapaus kertoo
myös demonologiseen kirjallisuuteen perehtyneen oppineiston vieraantumises-
ta tästä näkemyksestä. Tuomari Nils Psilander nimittäin valisti Karinia siitä, et-
tei sellainen ole mahdollista.437

Edellä on todettu, että Blåkulla sijaitsi niin lähellä helvettiä, että niiden väli-
sen matkan saattoi hyvinkin kävellä. Mutta Blåkullan läheisyydessä sijaitsi
myös taivasta muistuttava Vittkulla eli Änglakammare, jonne valkoiset enkelit
pelastivat lapsia Blåkullan ahdingosta. Se paikka kuvattiin usein, ellei valkoise-
na, niin ainakin valoisana paikkana. Siellä oli hyvä olla ja siellä rukoiltiin
jumalallisesti ja veisattiin runsaasti virsiä.438

Eräs avain Blåkullan ja Vittkullan kuvauksiin löytyy piispa Jesper Sved-
bergin vuonna 1739 ilmestyneistä muistelmista, joissa hän kertoo noin 12-vuo-
tiaana (1666) eräänä yönä joutuneensa ”tietylle korkealle seudulle” Siellä oli
ollut kaksi yhteisellä eteisellä toisiinsa liitettyä tupaa, ”taivas ja helvetti”. Va-
pahtaja seisoi eteisessä vesikulhon ääressä. Taivaaseen pääsevät kastettiin ja
ohjattiin oikealle, muut menivät vasemmalle helvettiin.439  Asetelma on kuin
suoraan viimeistä tuomiota esittävästä kirkkomaalauksesta, jossa Jeesus seisoo
keskellä armon ja tuomion symbolit käsissään jakaen ihmiset pelastettuihin ja
kadotettuihin. Myös läsnä olevat vainajat muodostavat linkin Blåkullan ja vii-
meisen tuomion välille. Raamatun mukaan kuolleet nousevat haudoistaan tuo-
miopäivän pasuunan soidessa ja lapset sanoivat nähneensä Blåkullassa kuolleita
omaisiaan.440

Enkelit kehottivat lapsia kertomaan Blåkulla-matkoista vanhemmilleen, pa-
peille tai komissioille, koska vain sillä tavalla he saattoivat vapautua noidan val-
lasta.441  Enkeleille annettu rooli muistuttaa heidän tehtäväänsä viimeistä tuo-
miota koskevissa kuvauksissa. He saattoivat viattomat paratiisiin.442  Myös en-
kelien kuvaus oli kirkollisen symbolismin mukaista. Esimerkiksi saarnoissa ja
rukouskirjoissa opetettiin Ilmestyskirjaan nojautuen, että Jumalan valtaistui-

○ ○ ○ ○ ○ ○

436 Siikala 1994 (1992), 121–122, 124; DuBois 1999, 81–85. Jo nimitys helvetti kuvastaa
esikristillisen ja kristillisen aineksen sekoittumista toisiinsa. Muinaisskandinaavinen sana
’hel’ tarkoitti ’kuoleman valtakuntaa’ ja ’vite’ ’rangaistusta’. Järvinen 2002, 28.

437 Heikkinen 1969, 221.
438 RA SS 1: WNC 8.2., 13.2.1675 (460, 511). Ankarloo 1984 (1971), 222–223; Eilola 2002a,

27.
439 Heikkinen 1969, 55; Wall 1989, 32–33.
440 Edgren 1997, 44, 45, 70; Ariés 1983 (1977), 99–101; Paavola 1999; Pylkkänen R 1959, 29,

57–58; Eilola 2002a, 27.
441 RA SS 1: WNC 8.2., 13.2.1675 (460, 511). Eilola 2002a, 28.
442 Edgren 1997, 70—71; Pylkkänen R 1959, 29, 57–58.
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men edessä seisovat valitut oli puettu pitkiin valkoisiin vaatteisiin, jotka kuvas-
tivat iänkaikkisuutta, puhtautta ja vanhurskautta eli kaikkea sitä, mikä on tai-
vaan valtakunnassa.443

Viimeistä tuomiota esittävät maalaukset perustuivat Raamattuun, erityisesti
Danielin ja Hesekielin kirjoihin Vanhassa Testamentissa sekä Matteuksen evan-
keliumiin ja Ilmestyskirjaan Uudessa Testamentissa. Voidaankin olettaa, että ni-
menomaan saarnat ja taulut muodostuivat keskeiseksi mielikuvien välittäjiksi.
Niiden avulla ihmiset tehtiin tietoisiksi synneistään sekä viimeisten aikojen lä-
heisyydestä.444

Vaikka enkeleistä saatettiin puhua saarnoissa, tuomarit ja papit kokivat kerto-
mukset lapsia pelastavista enkeleistä ongelmallisiksi eivätkä he tienneet, miten
suhtautua niihin. Enkelit voitiin nähdä jo varhaiskeskiajalla muotoutuneen kris-
tillisen demoniuskon edellyttämänä demonien hyvänä vastaparina. Enkelin ja
paholaisen taistelu ihmissielusta olikin usein toistettu aihe myöhäiskeskiai-
kaisissa kirkkomaalauksissa. Enkeleiden tulkitseminen demonisiksi olennoiksi
tai paholaisen aiheuttamaksi harhaksi oli ainakin oikeustapauksissa yleisem-
pää. Jumalan ei oletettu ilmoittavan itsestään tällä tavalla.445

Rymättylän keskiaikai-

sen kivikirkon

Viimeinen Tuomio on

maalattu vuoden 1520

vaiheilla. Maalaukses-

sa Jeesus seisoo

sateenkaaren päällä.

Hänen oikeassa

kädessään on armon

lilja ja vasemmassa

tuomion miekka.

Neitsyt Maria ja

Johannes Kastaja ovat

polvillaan hänen

edessään. Enkelten

sijasta Paavali

johdattaa autuaita

kirkoksi kuvattuun

Taivasten valtakun-

taan. Valokuvannut

Welin vuonna 1961.

(Lilius, Nikula & Riska

1972, 170.)

○ ○ ○ ○ ○ ○

443 Knuutila 2002, 109; Paavola 1999.
444 Paavola 1999.
445 Tegler 1997, 66; Wall 1989, 33; Eklund 2001c, 60–62; Flint 1994 (1991), 160–161; KLNM

3 (1958), 134 (Djævel); Ariés 1983 (1977), 105–110.
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Blåkulla-tarinat heijastelevat jo muinaisskandinaavisesta kirjallisuudesta –
esimerkiksi Snorri Sturlusonin Eddasta – tuttua ristiriita.446  Niissä orientoidu-
taan kosmokseen sekä horisontaalisesti että vertikaalisesti. Toisin sanoen, ku-
vauksissa liikutaan yhtäältä akselilla Midgård–Utgård ja toisaalta akselilla hel-
vetti–taivas eivätkä nämä tavat ole keskenään ristiriitaisia. Me olemme tottuneet
ajattelemaan taivaan olevan ylhäällä ja helvetin alhaalla, mutta piispa Sved-
bergin muistelmassa ne olivatkin saman talon vierekkäiset kamarit. Useimmissa
kertomuksissa Blåkullaan matkustettaessa lennettiin maailman ympäröivän
meren yli, mutta – kuten kohta näemme – ei suinkaan kaikissa. Meistä ilmeiset
ristiriitaisuudet eivät kuitenkaan näytä häirinneen lapsitodistajia, heidän van-
hempiaan tai heitä kuulustelleita pappeja ja viranomaisia.

Tuonpuoleista koskevien käsitysten esikristillinen pohja ei ollut yhtä selvästi
polarisoitunut kuin meidän käsityksemme. Alun perin nämä uskonnot muodos-
tuivat pienissä yhteisöissä, joissa uskonnonharjoitus sai yhteisökohtaisia eri-
tyispiirteitä siitäkin huolimatta, että elämäntapa ja elinolot olivat samankaltaisia
ja vuorovaikutus toisten kanssa vilkasta. Ensimmäiset yritykset käsitysten yh-
denmukaistamiseen tehtiin vasta saagojen muistiinkirjoittamisen aikoihin
1100- ja 1200-luvulla. Lisäksi vainajala-käsityksistä löytyy useita eri-ikäisiä
uskomuskerrostumia aina lähivainajaloista (konkreettinen hautapaikka) aina
erilaisiin tuonpuoleisessa sijaitseviin etävainajaloihin. Esimerkiksi Hel voitiin
jakaa useampaan alueeseen tai osaan, joista eräs oli Niflhel ja se sijaitsi Helin
alapuolella, maailman yhdeksännessä kerroksessa.447

Skandinaavisen muinaisuskossa oli hyvin moninaisia vainajalaa koskevia
käsityksiä ja uskomuksia, joten Blåkulla-kertomuksista löytyy viitteitä myös
muihin vainajien asuinpaikkoihin kuin Hel. Näin oli esimerkiksi valbolaisen
koulupojan Lars Pederssonin laita. Hän joutui kotikylässä käydessään paikalli-
sen noidan sieppaamaksi. Noita tuli linnun hahmossa savupiipusta ja vei pojan
samaa tietä talon yläpuolelle. Siellä heitä odotti makuullaan oleva mies, jonka
päällä he ratsastivat niin korkealle, että tähdet näyttivät yhtä suurilta kuin kuu
maasta katsottuna. Sen jälkeen he olivat tulleet suuren kirkkomaisen rakennuk-
sen luokse. He olivat jättäneet ratsunsa seinän viereen ja kävelleet sisään suuren
saliin, missä oli penkkien ympäröimä ruuasta ja juomasta notkuva pitopöytä.448

Myöhemmin Gävlessä taltioiduissa lasten tarinoissa mainitaan, että Blåkullassa
oli piha ja erillinen talli, jonne kulkuvälineet jätettiin. Sormeen viiltämisen jäl-
keen lasten rooli rajoittui lähinnä passiiviseen morsiamena tai sulhasena olemi-
seen. Noidat sen sijaan asettuivat ruokapöydän ääreen syömään ja juomaan. He
myös tanssivat paholaisen kanssa ja keskenään. Eräässä tarinassa mainittiin
noitien nauttineen ateriansa selkä pöytään päin.449

○ ○ ○ ○ ○ ○

446 Schjødt 1990, esim. 36–37; Holtsmark 1992 (1970), 54.
447 Kerroksellinen maailmankuva on laajalle levinnyt kuvitelma, jonka juuret ovat pyyntikult-

tuurien ajassa. Siikala 1994 (1992), 108–111, 118–122; DuBois 1999, 23–27, 32–44;
Ohlmarks 1995 (1983), 144 (Hel).

448 RA VKK 9.5.1673 (57–57v). Sama mielikuva korkealla sijainneesta paikasta ja tähdistä tu-
lee esille myös Joen puusepän tyttären Annikan kertomuksessa. RA SS 1: WNC 10.2.1675
(522). Annikan ja Larsin tarinalla oli ehkä jokin yhteys, sillä kummankin vieminen oli alka-
nut jo vuonna 1673.

449 RA VKK 9.5.1673 (57v–59); SS 1: WNC 17.2., 8.3.1675 (412, 451).
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Kuvaus on saanut vaikutteita muinaisskandinaavisesta käsityksestä Odinin
hallitsemasta Valhallasta eli sotilaiden ylhäällä taivaassa sijainneesta vainaja-
lasta. Siellä viikinkiyhteisön korkeampaan säätyyn kuuluneiden sotureiden elä-
mä jatkui maanpäällisen kaltaisena – taistellen, juhlien ja syöden. Valhalla-
tarinoissa paikkaa kuvattiin loistokkaaksi ja runsaasti kullalla koristelluksi suu-
reksi saliksi.450  Tilan tuntu olikin eräs taivastuonelan ominaisuus.451

Tämä Helin ja Valhallan, ylisessä ja alisessa maailmassa sijainneiden vainaja-
loiden kristillistyminen ja sekoittuminen toisiinsa selittänee myös helvetin ja
taivaan läheisyyttä Blåkulla-tarinoissa. Tuonpuoleinen ei keskiaikaisessa kris-
tillisessä ajattelussakaan muodostanut selkeää taivaaseen ja helvettiin jakautu-
vaa kokonaisuutta, vaan niiden saatettiin ajatella koostuvan kymmenestä ker-
roksesta. Yhdeksännen ja kymmenennen taivaan (empyrén) välissä sijaitsi vielä
ns. Maallinen Paratiisi (The Terrestrial Paradise), jossa pelastetuista puhdistet-
tiin viimeiset synnin rippeet ennen kuin he astuivat korkeimmalle tasolle, jossa
Jumala oli läsnä. Joissakin kuvauksissa se samaistettiin Edenin puutarhaan, jon-
ka uskottiin loppujen lopuksi jääneen maanpinnalle ja sijaitsevan jollakin syr-
jäisellä vuorella, jonne ihmisillä ei ollut pääsyä. Kuva viileästä ja vehreästä puu-
tarhasta, jossa vainajat odottivat tuomiotaan, oli kuitenkin harvinainen. Sitä ta-
vataan pääasiassa varhaiskristillisessä aineistossa, mutta myös renessanssiajan
taiteilijat näyttävät tunteneen sen.452

Kiirastuli eli välitila, jossa vainajat puhdistettiin synneistä, lienee ollut laa-
jimmin tunnettu ja jaettu käsitys vainajien kuolemanjälkeisestä olotilasta. Esi-
merkiksi Dante kuvaa Jumalaisessa näytelmässä kiirastulta kymmenestä tasosta
koostuvaksi vuoreksi, jonka seitsemän ensimmäistä kerrosta vastasivat seitse-
mää pääsyntiä.453  Tämä paikka, jossa vainajat odottivat ylösnousemusta, ei ollut
helvetti eikä taivas. Uplantilainen Jöns Andersson kertoikin kävelleensä Blåkul-

○ ○ ○ ○ ○ ○

450 ”Viisataa ovea ja neljäkymmentä yli Valhöllissä on, niin uskon,” ja ”Valhöll, avara ja kir-
kas,” luonnehditaan Valhallaa Eddassa. Siikala 1994, 121–122, 264–265; Ohlmarks 1995,
378 (Valhall); Holtsmark 1992 (1970), 100–102. Odin säilyi ainakin jossakin määrin toi-
mivana ja olemassaolevana olentona vielä pitkään kristinuskon leviämisen jälkeen, mihin
lienee jossain määrin vaikuttanut hänen varhainen samaistumisensa Jeesukseen, joskin kes-
kiajalta lähtien häntä pyrittiin nimenomaan kirkon taholta samaistamaan paholaiseen. Kan-
sanperinteessä häneen viitattiin myös ns. Odinin jahdin (Odens jakt) yhteydessä. Ratsastajat
olivat liikkeellä yleensä Lucian päivän yönä ja jouluyönä, mutta joskus myös tavallisina
sunnuntai-öinä. Tarinat kiinnittyvät yleiseurooppalaiseen ”villi jahti” -tarinoiden perintee-
seen, jonka joissakin varianteissa retken johtajana oli naispuolinen olento – tunnetuimpana
Italian Friulin maakunnassa benandantia johtanut Diana. Lounais-Ruotsissa uskomus säilyi
aina 1800-luvulle asti. Myös Boetius Murenius mainitsee Odinin ratsastajat tarkastuspöytä-
kirjassaan, ja tapaus kertoo perinteiden sekoittumisesta. Seudulla liikkuneiden kuulopuhei-
den mukaan eräs mies oli ratsastanut Odinin miesten kanssa ja hänen äitinsä oli keittänyt
näille rasvaa. Asiaa tutkittaessa osoittautui, että ko. miehen oli huhuttu tulleen trollien vaih-
tamaksi. Hänen äiti oli hankkinut oman lapsensa takaisin sivelemällä vaihdokkaan elävänä
keitetyn pässin rasvalla. Flint 1994 (1991), 174–175; DuBois 1999, 57–60, 183–190; Schön
1998, 150 (Oden); Ohlmarks 1995 (1983), 237–239 (Odin); Murenius 1905–1908, Finström
19.10 1639, 8. & 9.1640 (13, 53).

451 Taivasvainajalat kuuluivat jo pohjoisten pyyntikulttuurien käsityksiin. Näihin hyvien hen-
kien luona ylämaailmassa sijaitsevaan asuinsijaan pääsivät vain väkivaltaisesti kuolleet, lap-
set ja šamaanit. Siikala 1994 (1992), 111.

452 Paratiisiin pääsivät suoraan vain marttyyrit. Kärfve 1994 (1992), 146–147; Gibson 1988
(1977), 63–65; Ariés 1983 (1977), 25–26, 147–148.

453 Bloomfield 1952, 157–158.
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lasta helvetin esikartanoon eli kiirastuleen. Myös Jesper Svedbergin kuvailema
paritupa ja lasten tunnustuksissa esiintynyt Blåkulla voidaan nähdä tiloina tai-
vaan/pelastuksen ja helvetin/kadotuksen välillä. Toisaalta näissä tarinoissa tulee
selvästi esille käsitys, että henkilökohtaisen tuomion kadotukseen tai paratiisiin
seurasi välittömästi kuoleman jälkeen.

On myös huomion arvoista että tavat, joilla Blåkullaa tai trollien asuntoa ku-
vailtiin muistuttavat myyttisten sankarien Valhallaan tai muualle tuonpuolei-
seen suuntautuneita matkoja. Esimerkkinä olkoon ihmiselle siellä tarjotun
oluen tai ruuan vaarallisuus. Ne irrottivat ihmisten maailmasta ja toivat siihen
liittyviin asioihin unohduksen.454  Tarjotusta ruuasta ja juomasta kieltäytyminen
saavatkin paljon painoa eräissä Gävlessä kuulusteltujen lasten tunnustuksissa.
Noitien sen sijaan kerrottiin valmistavan itsekin ruokaa, syövän sitä ja juovan
juomia.455  Näin lapset ilmaisivat haluttomuutensa ja noidat halukkuutensa su-
lautua ihmisten maailman vastamaailmaan. Ateria onkin merkittävä yleismaail-
mallinen yhteisyyttä kuvaava symboli, johon liittyvien järjestysten avulla vah-
vistettiin ja ilmaistiin yhteenkuuluvuutta. Kristillisessä symboliikassa sen mer-
kitys on erityisen keskeinen viimeiseen ehtoolliseen tapahtuvan rinnastuksen
vuoksi.456

Ateria ja syöminen nitovat yhteen Blåkullan ja seitsemään kuolemansyntiin
perustuneen moraalin. Myöhäiskeskiaikaisissa kirkkomaalauksissa tarjottiin
runsaasti erilaisia ihmisten arkielämään liittyviä moralisoivia kuva-aiheita oi-
keasta ja väärästä elämäntavasta.457  Eräs tällainen oli Syntisten tai Paholaisen
pidot, jonka ympärillä ihmiset ryyppäsivät ja heittivät noppaa.458  Se kertoo,
kuinka paholainen houkutteli ihmisiä synteihin ja paheisiin. Keskiaikaisessa
normistossa ylensyönti eli ahmattimaisuus (gula) oli eräs kuolemansynneistä,
mutta vain jos sitä harrastettiin arkena. Juhliin mässäily kuului olennaisesti. Ar-
kisyöpöttelyn ja -juopottelun seuralaisena oli usein laiskuus (acedia), joka kul-
jetti ihmisen velvollisuuksiensa parista kapakkaan.459  Ylensyömisen ja -juomi-

○ ○ ○ ○ ○ ○

454 Siikala 1994 (1992), 263–264; Pócs 1989, 61; Knuuttila 2000; Bloch, Doniger & Rawson
1999.

455 Esimerkiksi Bok Sigridin Olof-poika kertoi Jöran Pederssonin vaimon istuvan Blåkullassa
laskemassa rahojaan, erään Fransin vaimo taas laittoi ruokaa, jonka kultaseppä Lorentzin
vaimo kantoi pöytään. Snifin Anna sen sijaan pelkästään istui pöydän ääressä. RA SS 1:
WNC 17.2.1675 (412).

456 Sabean 1987 (1984), 97, 100–102; Lönnqvist 1989, 73; Bloch, Doniger & Rawson 1999;
Zika 1997, 77–79. Vrt. Bengt Ankarloo (2002, 86), jonka mukaan ruuan ja juoman keskei-
nen osa Blåkulla-kuvauksissa kertoo lasten ”yltäkylläistä ruokaa koskevista nälkäisistä ku-
vitelmista”.

457 Edgren 2000, 88; Riska 1987, 152–153, 164–165.
458 KLNM 3 (1958), 129 (Djævel); Pylkkänen R 1959, 28, 44, 69; Matinolli E 1982, 65. Helena

Edgrenin mukaan ahmattien pöytä tunnetaan jo 1200-luvulta peräisin olevien käsikirjoi-
tusten kuvituksesta. Edgren 1993, 127–135.

459 Helena Edgrenin mukaan laiskuus kuvattiin myöhäiskeskiajalla monessa suhteessa keskei-
simpänä syntinä. Alun perin sillä tarkoitettiin lähinnä henkistä laiskuutta, mutta 1200- ja
1300-luvun taitteen kansankirjallisuudessa se tuli entistä selvemmin merkitsemään ruumiil-
lista laiskuutta. Eräissä kuvissa koirat saivat vapaasti ottaa ruokaa syömärin lautaselta, koska
tämä ei laiskuuttaan jaksanut häätää niitä pois. Edgren 1993, 119–120, 125–126, 132. Ks.
myös Heinimäki 2002 (1999), 122, 125–129.
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sen sekä laiskuuden väliset yhteydet nähtiin tällä tavalla myös uuden ajan alussa
ja kansankulttuurissa vielä myöhemminkin.460

Keskiaikaisissa maalauksissa oli usein tapana kuvata tietyn synnin tekijälle
tietynlaiset rangaistukset: saidat (avaricia) keitettiin, vihaan (ira) syyllistyneet
joutuivat seppien käsittelyyn, hekumallisuudesta ja ahmattimaisuudesta tuomit-
tiin toistamaan syntiä ilman nautintoa. Syömäriä ja juomaria siis pakkosyötet-
tiin ja -juotettiin ja heille tarjottu ruoka valmistettiin kyseenalaisista aineksis-
ta.461  Blåkulla-tarinoissa ei suoranaisesti puhuta kannibalismista, mutta Blåkul-
lassa syntyneiden lasten pataan pilkkomisen ja syömisen esiintyminen rinnan
synnyttää helposti tällaisen assosiaation.462

Kirkko pyrki pitämään yllä ”virallista” tulkintaa ahmattimaisuudesta, mutta
voi olla, että kansa tulkitsi näkemiään kuvia toisenlaisessakin kontekstissa. Sil-
loin syntisten pidoista tuli konkreettisesti paholaisen tai siihen samaistettujen
trollien luona tuonpuoleisessa nautittuja aterioita tai vietettyjä pitoja.463  Esimer-

○ ○ ○ ○ ○ ○

460 Juoppoudesta, syöpöttelystä ja laiskuudesta uuden ajan alussa ja myöhemmin ks. esim. Men-
nander 1998 (1699), 48–57, 78–91; Vilkuna KHJ 1995, esim. 286–287, 296–299; Eilola
2002b, 118–121; Hakamies 2001.

461 Esimerkiksi Hieronymys Boschin helvettikuvassa voidaan nähdä ihmisten jäseniä pannussa
paistumassa tai joku virtsaamassa juomarin tynnyriin. Gibson 1988 (1973), 56.

462 Eilola 2002a, 32–33. Kannibalismin ja noituuden välisistä yhteyksistä erityisesti uuden ajan
alun kuva-aineistoissa ks. Zika 1997.

463 Edgren 2000, 85–86. Talonpoikien ja kaupunkilaisten oma elämäntapa ja -ympäristö muo-
dostivat kirkon opetuksesta poikkeavan kontekstin kirkollisten kuvien tulkinnalle. Esimer-
kiksi pyhimysten attribuutit eli tunnukset, joiden kanssa heidät yleensä kuvattiin, tulkittiin
väärin. Niin apostoli Andreaasta ja vinorististä tuli Antero Vipunen ja vipuansa. Pyhän Lau-

Syntisten pidot

Loimaan kirkosta,

jonka arvioidaan

valmistuneen 1400-

luvun viimeisellä

neljänneksellä.

(Edgren 1993, 81.)
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kiksi Älvdalenissa, mistä Ruotsin suuret noitavainot alkoivat, oikeuteen tulleet
”tavalliset ihmiset” eivät puhuneet Blåkullasta, vaan käyttivät siitä nimitystä
’gästabud’. Yleiskielessä se tarkoittaa juhlaa tai pitoja, mutta esimerkiksi Taa-
lainmaan murteessa myös häitä.464  Viimeksi mainittu merkitys korostuikin las-
ten kertomuksissa siinä, että heitä vihittiin Blåkullassa toistensa tai yliluon-
nollisten olentojen kanssa.

Blåkulla-kertomuksissa kristilliset elementit ja hyvä–paha-dikotomia olivat
selvästi läsnä, joskin ne olivat häilyviä.465  Sekä lasten että noitien tarinoissa
Blåkulla esitettiin käänteisenä maailmana; uskonnollisen järjestyksen ja nor-
maalien sosiaalisen vuorovaikutuksen muotojen inversiona. Lapset istuivat
pöytien päällä, noidat tanssivat selkä selkää vasten tai päällään seisoen, peli-
manni soitti pöydän alla, aterioitiin selin pöytään päin, koko ajan oli juhla
jne.466  Aikaisemmat tutkimukset ovat alleviivanneet kirkon ja maallisen esival-
lan aloittamaa moraaliohjelmaa, jota tehostettiin juuri ennen vainoja vuonna
1664. Ohjelman tarkoituksena oli toisaalta karsia kvasiuskonnolliset ainekset
sellaisista juhlista kuten häät, kaste tai hautajaiset. Toisaalta ohjelma pyrki lu-
kuisin määräyksin ja asetuksin säätelemään ihmisten syömistä ja juomista, juh-
lien suuruutta ja pukeutumista heidän säätyään vastaavaksi.467

Todennäköisesti kruunun ja kirkon toimet aktualisoivat myös vanhempaa
perua olevat (kuva)tarinat esimerkiksi Syntisten pöydästä, jotka liitettiin
Blåkullaan. Ohjelman vaikutuksesta myös yliluonnollisten kokemusten teolo-
ginen tulkinta yleistyi. Aikaisemmat vainajalat ja Blåkulla päätyivät helvetti-
nimikkeen alle. Noitasapattikokemuksien kuvauksissa kirkon painottama Ju-
malaa ja hänen luomaansa järjestystä vastaan rikkominen korostui, mutta poh-
jimmiltaan synnit koskivat yhteisöä ja sen yhtenäisyyttä.468  Tässä suhteessa
Blåkulla-tarinat kuvastavat lyhyellä tähtäimellä puhdasoppisen kirkon opetuk-
sen tuloksia. Ne myös nitoivat vanhempia uskomuksia yhteen ja aiheuttivat nii-
den muuntumista.

Vaasasta ja Uudestakaarlepyystä taltioidut Blåkullan tai helvetin kuvaukset
eivät ole niin runsassanaisia ja yksityiskohtaisia kuin Ruotsissa: maininnat ate-
rioista ovat verrattain lyhyitä ja harvinaisia, Blåkullaa ei kuvailla eikä häitä
esiinny niin yleisesti. Lapsia tai aikuisia vain vietiin pois, mutta he eivät varsi-
naisesti kokeneet mitään tuonpuoleisessa. Tätä ei voida selittää yksinomaan
kirjaamiskäytännön toisenlaisuudella tai valittujen tapausten vähäisellä määräl-

○ ○ ○ ○ ○ ○

rentinuksen halstari taas ymmärrettiin peltolanaksi. Tulkintaan vaikutti esineiden samannä-
köisyys sekä Laurin päivän sattuminen siihen aikaan, jolloin ruispellot tasoiteltiin kylvökun-
toon. Toisaalta pyhimysten tehtäväkenttä laajeni kansanuskossa. Pyhä Nikolaus tunnettiin
alun perin merenkulkijoiden suojeluspyhimyksenä, mutta Laaus-nimisenä hänet tunnettiin
myös metsälintujen suojelijana. Itä-Karjalassa hänet taas tunnettiin Miikkula-nimisenä lähinnä
kalastajien, mutta myös muun inhimillisen aherruksen suojelijana. Ks. tark. Salomies 1944,
270–275; Vilkuna K 1997 (1950), 68, 207–209, 314–315; Pirinen H 1996, 94, 130–131.

464 Wall 1989, 25.
465 Esikristillisessä perinteessä tuonpuoleisen palkkion tai rangaistuksen ajatuksella ei ollut

merkitystä. Se kuuluu leimallisesti vain ns. korkeauskontoihin. Siikala 1994 (1992), 160–
161, 253.

466 RA SS 1: WNC 15.2., 8.3.1675 (404, 451). Ankarloo 2002, 88.
467 Ankarloo 1993 (1987), 293–294.
468 Rowland 1993 (1987), 179–181. Ankarloo 1993 (1987), 293–294.
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lä, sillä se näyttää pitävän paikkansa myös muualta Pohjanmaalta kerätyissä ta-
pauksissa.469

Lisäksi kaikkia tässä käsiteltyjä Suomesta taltioituja tapauksia yhdistää se,
että joko kertomuksissa itsessään tai sitten niiden käsittelyssä maleficiumiin
liittyneillä piirteillä oli hyvin keskeinen asema.470  Skeptinen asenne korostui
erityisesti Vaasan raastuvanoikeuden toiminnassa 1657, jolloin se ohitti Market-
ta Parkoisen puheet paholaisliitosta ja vierailuista Kuivilankalliolla. Malefi-
ciumiin liittyvät piirteet korostuvat myös Uudenkaarlepyyn suurissa vainoissa.
Käsittelyn alkaessa niin lasten kuin muiden todistajien kertomuksissa korostu-
vat kirousten merkitys tai noidaksi epäiltyjen karjalle aiheuttamat vahingot.
Blåkulla-tapaukset keskittyvätkin pääasiassa Ahvenanmaalle ja Etelä-Pohjan-
maan ruotsinkielisille rannikkoalueille, missä oli parhaimmat edellytykset niin
aineelliseen kuin kulttuuriseen vaihdantaan Pohjanlahden toiselle puolelle.471

Suhde paholaiseen ja muihin yliluonnollisiin olentoihin

Avioliitto ja seksi yliluonnollisten olentojen kanssa kuuluivat olennaisena osana
Blåkulla-kertomuksiin, mutta se ei ollut muutenkaan tavatonta. Esimerkiksi
Smålannista ja Älvdalenista löytyy tuomiokirjaan merkittyjä tapauksia, joissa
eräät aikuiset miehet ja naiset tunnustivat rakkaussuhteestaan yliluonnollisiin
olentoihin. Esimerkiksi Karin Svensdotterilla oli rakkaussuhde Ellfweniin, joka
kutsui itseään Keijukaiskuninkaaksi. Kaikki oli alkanut eräänä torstai-iltana
1656 Karinin ollessa panimossa valmistamassa viinaa. Elfwen oli näyttänyt
nuorelta mieheltä muodikkaasti kirjailluissa vaatteissaan. Vuosien kuluessa Ka-
rin oli synnyttänyt Elfwenille seitsemän lasta, jotka tämä oli vienyt pois heti nii-
den synnyttyä. Elfweniltä saamansa kultaesineet Karin oli kätkenyt, mutta hän
ei kuitenkaan voinut esittää niitä oikeudelle, koska tämä oli vienyt ne hänen
poissaollessaan. Elfwen oli pyytänyt Karinia lähtemään mukaansa ja luvannut
hienoja vaatteita.472

Vuonna 1658 Borghultin käräjillä suurvaras Tideman kertoi kohdanneensa
metsänneidon, joka oli hänen mukaansa pieni ”aateliseen asuun” pukeutunut
nainen. Hän oli vieraillut useita kertoja neidon luona ja saanut tältä hyvän met-
sästysonnen 20 vuoden ajaksi. Hänen tarinaansa liittyi synkkiä sävyjä: tarjottu

○ ○ ○ ○ ○ ○

469 Antero Heikkisen mukaan suuret noitavainot eivät Pohjanmaalla olleet niin suuria kuin jois-
sakin Pohjois-Ruotsin maakunnissa, mutta samaa luokkaa kuin esimerkiksi Länsipohjassa.
Käsitykset noitadoktriinista pysyivät kuitenkin Pohjanmaalla selvemmin taka-alalla kuin
Ruotsissa. Heikkinen 1969, esim. 301–302, 359.

470 Antero Heikkisen mukaan ”paholaiskultti” tuli jaksolla 1665–1674 selvimmin esille Pietar-
saaren seudulla, missä siitä käytiin vilkkaita keskusteluja jo 1670-luvun alkupuolella. Silti
kiroamisella tai kotieläimiin liittyneellä ”perinteisellä” noituudella eikä Blåkulla-matkoilla
oli niissä keskeinen sija. Vuonna 1675 Pietarsaarella käsitellyssä Lussi Matintyttären ta-
pauksessa niin papiston kuin ”tavallisten ihmisten” epäilykset perustuivat kotieläinten sai-
rasteluun. Marketta Matintyttärellä taas sanottiin olevan para, jolla hän matkusti helvettiin.
Marina Matintytär oli pilannut suuren paloviinanerän. Heikkinen 1969, 268, 271–276.

471 Heikkinen 1969, 268–276, 359–360; Luukko 1945, 740, 745. Esimerkiksi Pietarsaaren seu-
dulla vuosina 1673–1675 käsitellyissä noituusjutuissa Blåkullaan tai helvettiin suuntautu-
neita matkoja koskevia todistuksia pidettiin epäluotettavina.

472 Thunander 1992, 127–129.
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ruoka ei vienyt nälkää ja Tidemanin tuli 20 vuoden tultua täyteen luovuttaa joku
ruumiinjäsenensä metsäneidolle.473  Kanssakäyminen tuonpuoleisen kanssa
merkitsi aina uhkaa ja vaaraa, ja siitä kertovissa tarinoissa kaikki kaunis aina
pilaantui tarinan edetessä.474

Lasten Blåkulla-tarinoissa tuonpuoleisuuden uhkaavuus ilmeni kahdella ta-
valla.475  Useat lapset mainitsivat, että Blåkulla oli aluksi ollut kaunis ja siellä oli
ollut mukavaa, mutta ajan myötä kaikki oli muuttunut.476  Toinen toisinto oli
hieman yllättävämpi. Lasten ja nuorten Blåkullassa synnyttämät vauvat olivat
aluksi kauniita, mutta muuttuivat lyhyen ajan sisällä rumiksi. Esimerkiksi raati-
mies Johan Anderssonin tyttärentytär kertoi lapsen muuttuneen mustaksi.477

Lapset eivät myöskään syntyessään muistuttaneet ihmislasta. Snifin Annan ty-
tär Lisken kertoi synnyttäneensä Blåkullassa sammakkoa muistuttavan lapsen
jo pari viikkoa ensimmäisen käyntinsä jälkeen. Toisissa tarinoissa lasten sanot-
tiin muistuttaneen porsasta, kissan-, hiiren- tai rotanpoikasia. Joillakin lapsilla
sanottiin olleen 2–6 jalkaa.478

Normaalista tai tämänpuoleisesta poikkeava raskausaika samoin kuin eläi-
mellisten piirteiden esiintyminen lapsissa viittaa kokemuksen ”luonnottomuu-
teen” ja kiellettyyn luonteeseen. Psykoanalyyttisessa maailmassa eläin edus-
taakin seksuaalisuutta. Uuden ajan alun ihmisten maailmassa eläin oli usein
animus – nuorelle piialle tai vanhalle lapsuuteen vaipuvalle naiselle unelmien
mies tai sen vastakohta. Toisaalta esimerkiksi suomalais-karjalaisessa paholais-
loressa toisiinsa kietoutuva eläimellisyys, seksuaalisuus ja saastaisuus muodos-
tivat pyhän kolminaisuuden inversion. Miesten kuvitelmissa esiintyvä anima
saattoi kuvastaa myös tyydyttämätöntä seksuaalisuutta sellaisenaan.479

Tuonpuoleinen olento edusti eläintä, joten sen kanssa harjoitettu seksi rin-
nastui sodomiaan. Se oli Jumalan säätämää ”luonnollista järjestystä” vastaan
sotiva rikkomus. Esimerkiksi Östra Blekingissä kihlakunnanoikeus tulkitsi
erään Måns Malmin suhteen metsänneitoon sodomiaksi ja tuomitsi hänet kuole-
maan. Eläimiinsekaantumiseen liittyi myös olennaisesti pelko sekasikiöistä,
jotka jo sinänsä miellettiin epäpuhtaiksi.480

○ ○ ○ ○ ○ ○

473 Metsänneitoon liittyi vielä sellainen vastenmielinen piirre, että hän näytti kauniilta vain
ulospäin. Selkäpuolelta hän muistutti lahoa kantoa tai kuusen kylkeä. Metsän neidoilla oli
vaikutusta lähinnä lapsiin ja nuoriin, mutta joskus myös kypsän iän saavuttaneisiin ja vii-
sautta omaaviin henkilöihin ja jopa kuninkaisiin. Thunander 1992, 125; Olaus Magnus 1909
(1555), 147 (3. boken, 10. kapit: Om feer och skogsjungfur); Sarmela 1994, 168; Harva
1935, 127–129.

474 Eilola 2000b, 201–202.
475 Jo Emanuel Linderholm viittasi seksuaalisia kokemuksia koskevien Blåkulla-tarinoiden ole-

van yhteydessä vanhempiin haltija- ja metsänneitokokemuksiin. Linderholm 1913, 166–167.
Ilmiön uskomuksellisen ja psykologisen pohjan tarkempi tutkiminen jäi silloinkin tekemättä.

476 RA SS 1: WNC 8.2.1675 (459).
477 RA SS 1: WNC 2.3.1675 (448).
478 RA SS 1: WNC 8.2., 9.2., 10.2., 11.2., 12.2.1675 (458, 468, 480, 481, 488, 505, 519).
479 Vilkuna KHJ 1997, 39; Klemettinen 1997, 72.
480 Epämuodostumien pelko tai niihin kohdistunut inho ilmeni myös silloin kun oli kyse sai-

rauden muuttamasta ulkomuodosta – esimerkiksi paiseista, kasvoissa olevista kasvaimista
tai mätänevistä ruumiinosista. Niiden vuoksi yhteisö tahtonut pitää sairasta lähellään. Thu-
nander 1992, 126; Liliequist 1985, 297; Matikainen 1997a, 123–125; Vilkuna KHJ 1996c,
222–223; Rublack 1996, 96. Ks. myös Leikola 1965.
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Eläinhahmoa käytettiin myös symbolisoimaan ihmisten maailman ulkopuo-
lista kaaosta, joka kiteytyi kirkkomaalausten tavassa kuvata paholainen ihmisen
ja eläimen sekoitukseksi.481  Lisäksi niin Blåkullan kuin siellä syntyneiden las-
ten ulkonäön muuttuminen heijastelee esivallan käsityksiä, joiden myötä Blå-
kullan tulkitseminen helvetiksi yleistyi. Ne kuvastavat kansan käsityksiä tuon-
puoleiseen liittyvistä vaaroista sekä sen tapoja käsitellä ja kertoa niistä. Erilais-
ten ainesten rinnakkaiselo ja toisiinsa punoutuminen tulee esille Karinin ja
Elfwenin tapauksessa. Karin kertoi värikkäisiin vaatteisiin pukeutuneen joskus
juoksevan mustan koiran hahmossa. Pohjoismaisessa aineistossa musta koira
on yleinen paholaisen hahmo. Samalla Karinin kuvaus Elfwenin asuinpaikasta
Grönekullasta ja siellä harjoitetusta ilonpidosta tulee hyvin lähelle Blåkulla-
kuvauksia.482  Tideman puolestaan mainitsi luvanneensa metsänneidolle vasta-
lahjaksi vasemman pikkurillinsä eli sen ruumiinjäsenen, jota hän vähiten tarvit-
si. Tässä on samanlainen huijauselementti kuin monissa keskiaikaisissa paho-
laislegendoissa tai paholaisliittoa koskevissa tarinoissa: sopimuksen hyöty yri-
tettiin maksimoida ja uhraukset minimoida.483

Noidaksi syytetyn Snifin Annan sukulaiselleen raatimies Anders Dunderille
kertomassa tarinassa oli samoja elementtejä kuin Karinin ja Elfwenin tai Tide-
manin tapauksissa. Anna oli eräänä päivänä makoillut vuoteessaan kun ikku-
naan oli ilmestynyt komeasti puettu mies, jolla oli ollut kultapunoksia punaises-
sa puvussaan. Mies oli ollut liikkeellä hevosella ja pyytänyt kestitystä. Ennen
lähtöään hän oli antanut Annalle kymmenen riikintaalaria maksuksi. Anna oli
laittanut rahat talteen, missä ne olivatkin saaneet olla rauhassa seuraavat pari
viikkoa. Kun Anna myöhemmin katsoi rahoja, hän sotki kätensä rahoissa ole-
vaan vereen. Siitä lähtien hän oli ollut pahalla tiellä ja paholaisen vallassa.484

Komissiolle esitetty tulkinta punapukuisesta miehestä paholaisena ei välttä-
mättä tarkoittanut sitä, että hänet olisi nähty niin kansan keskuudessa. Esimer-
kiksi Älvdalenissa lasten 1660-luvun lopulla antamissa todistuksissa paholai-
nen kuvattiin värillisiin vaatteisiin pukeutuneeksi mieheksi. Tutkimuksessa on
viitattu siihen, että kuulusteluihin aktiivisesti osallistunut kirkkoherra olisi vai-
kuttanut tuonpuoleisia olentoja koskeviin tulkintoihin ja nimityksiin, joiden
seurauksena hallitsevaksi väriksi tuli musta ja hahmoksi paholainen.485  Saman-
tyyppinen kehitys on nähtävissä muun muassa Genevessä. Siellä paholaisen eri-
laiset nimet ja hahmot, noitasapatit (synagogues) ja paholaisen värilliset vaat-
teet leimasivat noituustapauksia 1500-luvulla. Seuraavalle vuosisadalle tultaes-

○ ○ ○ ○ ○ ○

481 Keskiajan ja uuden ajan alun ihmiset näkivät eläimet ihmistä alempina olentoina. Etenkin
metsässä elävät eläimet nähtiin järjestyksen ulkopuolisina. Näiden rinnalla, ikään kuin kol-
mantena ulottuvuutena, eli jo antiikin aikana tunnettu tapa käyttää eläimiä niin positiivisten
kuin negatiivisten ominaisuuksien symboleina. Raudvere 2000, 36; Suutala 1990, 131 ja
edelleen.

482 Thunander 1992, 128; Siikala 1994 (1992), 199.
483 Thunander 1992, 126; Grambo 1992 (1990), 205; Valk 1997 (1994), 116–126; Eklund

2001b.
484 RA SS 1: WNC 9.2., 12.2., 20.2.1675 (480–481, 489–490, 497).
485 Lennersand 1997, 34; Heikkinen 1969, 54; Tegler 1997, 70; Wall 1989, 27–32. Silti punai-

suus näyttää liittyvän moniin tuonpuoleisiin olentoihin vielä 1900-luvun alkupuolella muis-
tiinmerkityssä perinteessä. Lönnqvist 1989, 77.
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sa hallitsevaksi väriksi tuli musta, mikä kristillisessä symboliikassa kuvaa pa-
huutta.486

Haltija- ja Blåkulla-kertomuksissa yliluonnolliset olennot ja noidat olivat hy-
vin pukeutuneita, yleensä mustaan, mutta usein myös keltaiseen, vihreään tai
punaiseen – väreihin, jotka esiintyvät myös keskiaikaisissa kirkkomaalauksis-
sa.487  Useissa tarinoissa yliluonnolliset puolisot antoivat myös lahjoja – yleensä
rahaa, vaatteita tai kultaketjuja – jotka tunnustuksen jälkeen joko otettiin pois
tai sitten ne muuttuivat kuolleiksi lehdiksi tai madoiksi. Esimerkiksi Hans
Buhren tytär Brita kertoi saaneensa noidalta kaksi hopeakannua ja joitakin mui-
ta hopeaesineitä sekä ruuti- ja voidesarven. Jakob Eriksson Lillehöök taas oli
saanut kauniita vaatteita ja Jakob Mickelssonin tyttären Kerstinin saamat vaat-
teet olivat kultaisia.488  Tarinat tällaisista häistä tai rakkaussuhteista tunnetaan
Ruotsissa pääasiassa Vermlannin, Taalainmaan, Uplannin ja eteläisen Lapin
alueelta, mutta yksittäisinä tapauksina myös Göötanmaalta. Alueet ovat samoja,
joilla suurimmat noitavainot esiintyivät.489

Metsänneidon, muun metsänväen ja -haltioiden sekä Blåkullan väliltä löytyy
muitakin yhteyksiä. Karin mainitsi Elfwenin asuneen Grönekullassa, joka oli
järven toisella puolella siintävä vuori.490  Se tunnettiin seudulla yleisesti tuon-
puoleisten olentojen asuinalueena. Kertoessa vuonna 1736 Moran kappalaisen
ja metsänneidon kohtaamisesta, Johan Browallius mainitsi metsänneidon asu-
neen veljensä kanssa läheisessä vuoressa.491

Yliluonnollisten seksikokemusten kuvailu ei kuitenkaan ollut lasten tai nuor-
ten kertomuksissa inhorealistista.492  Pikemminkin päinvastoin. Esimerkiksi
Valbossa 1673 kuulusteltu koulupoika Lars Pedersson (12 vuotta) kertoi nuk-
kuneensa tovin We-nimisen vaimonsa rinnalla, minkä seurauksena tämä syn-
nytti lapsen. Joen puusepän Annika (8 vuotta) ja Olof Ullbergin Kerstin (9 vuot-
ta) kuvasivat myös noitien harjoittamaa Blåkullassa harjoittamaa seksiä yhtä
niukasti.493  Tämä kertonee seksuaalisuuteen kuuluvien asioiden vieraudesta
lapsille ja nuorille.

Eräässä tarinassa annettiin ymmärtää, että Blåkullaan viedyt olisivat olleet
tekemisissä toistensa kanssa. Esimerkiksi vartiomies Håkanin 12-vuotias tytär
Karin kertoi, tulleensa vihityksi kaupungin itäpuolella asuvan David-nimisen
pojan kanssa. Hänet lähetettiin kivalterin kanssa etsimään poikaa ja he löysivät
pellavankutoja Petterin pojan (14 vuotta). Hän ei kuitenkaan oman tietämänsä

○ ○ ○ ○ ○ ○

486 Monter 1971, 196–198.
487 Wall 1977, 66. Keskiaikaiset kirkkomaalaukset saattavat nykyään näyttää hailakoilta, mutta

alun perin ne maalattiin selvillä ja vahvoilla väreillä. Raudvere 2000, 38; Pylkkänen R 1954,
45.

488 RA SS 1: WNC 9.2.1675 (469, 483); GRO 12.3., 24.3.1675 (348, 349). Thunander 1992,
125–133; Wall 1989, 24–25; Wall 1977, 25–54.

489 Schön 1996 (1989), 160.
490 Thunander 1992, 128.
491 Heikkinen 1971, 19–20.
492 On tietysti mahdollista, että kysymys oli kirjaamiskäytännöstä, jossa tämänkaltaisia asioita

ei haluttu toistaa tarpeettomasti.
493 RA SS 1: WNC 10.2.1675 (522, 523); VKK 9.5.1673 (58).
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mukaan ollut kertaakaan käynyt Blåkullassa.494  Nahkuri Jakobin poika (8 vuot-
ta) puolestaan kertoi tulleensa vihityksi erään räätälintyttären kanssa, mutta ei
osannut sanoa, mikä hänen nimensä oli tai missä hän asui.495  Anders Wählgiftin
tytär (6 vuotta) väitti aluksi saaneensa Blåkullassa lapsen gävleläisen Olof Sver-
kelssonin pojan Pellen kanssa, mutta veti sittemmin tunnustuksensa takaisin.496

Tuonpuoleista edustavien olentojen joukossa oli myös selvästi tunnistettavis-
sa oleva paholainen. Vuonna 1657 vaasalainen Marketta Parkoinen kertoi tavan-
neensa paholaisen Högholmenin (Korkeasaaren) vaiheilla palatessaan Höstve-
deltä. Mustan miehen hahmossa esiintynyt paholainen oli sanonut: ”Minä au-
tan sinua saamaan mitä vain haluat, jos palvelet minua.” Tämän jälkeen hän oli
pärskyttänyt Markettaa suulle niin, että tämä oli kaatunut, potkaissut häntä suul-
le ja manannut. Se oli myös kertonut, kuinka Parkoinen saisi haluamansa pahan
toteutumaan. Paholainen oli kulkenut hänen kanssaan aina Grundfjälldenin sil-
lalle, missä se oli kadonnut.497  Samankaltaisia elementtejä oli maito-onnen pi-
laamisesta vuonna 1667 syytetyn gävleläisen Margareta Påvelsdotterin tarinas-
sa. Hän kertoi paholaisen olleen jo vuosikausia hänen sulhasensa, mutta hylän-
neen hänet vastikään, koska hänestä oli tullut vanha. Toisinaan paholainen oli
ilmestynyt hänelle mustan koiran, toisinaan taas nuoren mustan miehen hah-
mossa.498

Paholaista kuvattiin usein keskiaikaisissa kirkkomaalauksissa, etenkin sellai-
sissa kirkon ulommissa osissa kuin asehuone. Tämän on sanottu kuvaavan sitä,
että paholaisen valta ulottui vielä näihin kirkon ulompiin osiin. Esimerkiksi
Rymättylän kirkon asehuoneessa oli kuvattu maagista kirnuamista, naisten
juoruamista ja turhamaisuutta pukeutumisessa.499  Niissä paholainen esiintyi
viettelijänä ja syntiin houkuttelijana, joka käytti inhimillisiä heikkouksia hy-
väkseen ”tarjoamalla kaiken, mitä he vain tahtoivat”. Näin se pyrki katkaise-
maan ihmisen ja Jumalan välisen suhteen.500  Paholaista esittävät kuvat hallitsi-
vat myös mielikuvia, kuten 1600-luvun jälkipuoliskolla kirjattu naapurin piian
ampuneen Peder Danielssonin tapaus osoittaa. Peder kertoi häntä tekoon yl-

○ ○ ○ ○ ○ ○

494 RA SS 1: WNC 12.2.1675 (509–510).
495 RA SS 1: WNC 9.2.1675 (465)
496 RA SS 1: WNC 10.2., 12.2.1675 (524, 525).
497 KA VRO v. 1: 8.6.1657. Heikkinen 1969, 201; Eilola 1996, 71.
498 RA GRO 3.8.1667 (137–138). Paholaisen koirahahmo kuuluu skandinaaviseen perintee-

seen. Suomessa se on tyypillisin länsisuomalaisessa ja savolaisessa paholaisperinteessä.
KLNM 3 (1958), 131 (Djævel); Klemettinen 1997, 80.

499 KLNM 3 (1958), 134, 135–136 (Djævel); Pirinen 1991, 226–227; Klemettinen 1997, 54, 85–
86; Grambo 1992 (1990), 143. Vaasan keskiajalta peräisin ollut vanha kivikirkko tuhoutui
kaupungin palossa vuonna 1852 eikä sen seinien maalauskoristelusta ole säilynyt kunnollis-
ta kuvausta. Vuonna 1910 suoritetuissa tutkimuksissa löydettiin kuitenkin jäänteitä maa-
lauksista. Eteläiseltä seinältä löytyi jäänteitä maalatusta siivestä, jonka päälypuoli oli punai-
nen ja sisäpuoli musta. Se muistuttaa keskiaikaisista maalauksista ja veistoksista tuttua pa-
holaisen siipeä. Maalausajankohdaksi on arvioitu 1400- ja 1500-lukujen taitetta. Matinolli E
1982, 65; Åkerblom 1941, 409; Pettersson 1985, 20–22.

500 KLNM 3 (1958), 129, 133, 134–135 (Djævel); KLNM 17 (1972), 623 (Synd); Bloomfield
1952, esim. 161, 163, 165–166, 169, 179–180. Toisaalta paholainen oli myös koominen
olento, jota saattoi huijata. Raudvere 2000; Edgren 2000, 88–89. Vuonna 1666 noidaksi syy-
tetty ahvenanmaalainen Karin Pedersdotter luonnehti kykyään selvittää varkaiden henki-
löllisyys ”Saatanan kiusaukseksi ja vaikeaksi sairaudeksi”. Heikkinen 1969, 220.
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lyttäneen paholaisen näyttäneen samalta ”kuin se, joka on maalattu Ödestugun
kirkonseinään”.501

Kuka tahansa oli altis paholaisen kiusauksille, joilla ihmisiä koeteltiin niin
kuin Jeesustakin oli koeteltu hänen rukoillessaan vuorella.502  Kun paholainen
vietteli naisia nuoren miehen hahmossa, ei kysymys välttämättä ollut naisen
poikkeuksellisesta alttiudesta syntiin, vaikka Noitavasaran kaltaisessa aikalais-

○ ○ ○ ○ ○ ○

501 Thunander 1992, 124.
502 Sorolainen 1988 (1621), 542–543 (510–511).

Paholainen viettelee

ihmisiä syntiin.

Naiset antautuivat

karjanoituuteen ja
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Klemettisen (1997,
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sosiaaliset normit ja

statukset eivät
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(Pirinen 1991, 262.)
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kirjallisuudessa ja tutkimuskirjallisuudessa sitä on korostettu.503  Kaiken kaik-
kiaan paholainen johdatteli ihmistä seitsemään kuolemansyntiin, joista heku-
mallisuus, kuten seksuaalisuus yleensäkin, leimasi enemmän ja liitettiin ylei-
semmin naiseen kuin mieheen. Kuitenkin kirkkomaalauksissa kuvattiin myös
miesten syntejä. Yleensä he huijasivat hevoskaupassa, syöpöttelivät ja juopot-
telivat, pelasivat noppaa ja joissakin tapauksissa pukeutuivat turhamaisesti.504

Kuten Margareta Påvelsdotterin ja Marketta Parkoisen tapauksissa nähtiin,
noituus kulki näiden teemojen rinnalla. Tässä suhteessa Ruotsi ja Suomi seura-
sivat katolilaisissa maissa tapahtunutta kehitystä, jossa noituus nähtiin liittona
paholaisen kanssa. Kuten aikaisemmin todettiin, tämä näkemys säilyi kansan-
uskossa vielä pitkään, vaikka luterilainen kirkko korosti nimenomaan taikuu-
den vaarallisuutta ja synnillisyyttä.505  Itse asiassa tämä kanta taikuuden vaaral-
lisuudesta teki läpimurtonsa esivallan käsityksissäkin vasta Ruotsin suurten
noitavainojen aikana, sillä vielä vuosien 1665 ja 1687 kuninkaallisissa pla-
kaateissa noituus ja paholainen yhdistettiin toisiinsa506 .

Liitto paholaisen kanssa ei ollut 1600-luvulla uusi ajatus. Kuten suurvaras
Tidemanin tapauksessa nähtiin, sopimuksia tehtiin kaikenlaisten henkiolen-
tojen kanssa. Lisäksi Raamattu kertoo, että ihminen oli tehnyt useita kertoja so-
pimuksen Jumalan kanssa – näin oli tehnyt esimerkiksi Nooa vedenpaisumuk-
sen jälkeen ja tämä sopimus oli uudistettu Jeesuksen kautta. Tämän jälkeen ei
ollut enää kaukana ajatus, että liiton voisi tehdä myös paholaisen tai demonien
kanssa. Pohjimmiltaan kysymys oli Jumalaan ja pyhimyksiin liitetyn palvonta-
tai uhrisuhteen laajemmasta soveltamisesta: paholaiselle esitettiin toivomus,
jonka toteuttamisesta luvattiin kiitoslahja. Ensimmäisistä kirjallisista sopimuk-
sista kerrotaan jo 400-luvulta peräisin olevissa legendoissa ja monia historian
henkilöitä – esimerkiksi joukkoa paaveja – on epäilty paholaisen kanssa tehdys-
tä sopimuksesta. 1200-luvulta lähtien tarinat levisivät käännösten myötä. Myö-
häiskeskiajalla syntyivät tarinat Faustista – oppineen nekromantikon peri-
kuvasta – joka tiedon vuoksi antoi sielunsa paholaiselle.507

Kyseessä näyttää olleen hyvin elävä uskonnollinen kuvitelma, ja siksi sitä
monet ahdingossaan koettivatkin. Skandinavian maista on vuosisatojen ajalta
säilynyt paholaiselle lähetettyjä kirjeitä.508  Ruotsissa ja Suomessa niitä jätettiin
yleisimmin kirkonoviin, hautaus-, mestaus- ja hirttopaikoille.509  Jättöpaikat
edustivat samanlaisia tuonpuoleisen rajakohtia joissa myös Blåkullan sanottiin

○ ○ ○ ○ ○ ○

503 Malleuksen merkityksen arvioinnista ks. esim Levack 1988 (1987); Harley 1990; Clark
1997.

504 Fletcher 1999, 421—425; KLNM 7 (1962), 156–158 (Huvudsynd); Bloomfield 1952, esim.
161, 163, 165–166, 169; Pylkkänen R 1959, 28, 44, 69; Matinolli E 1982, 65.

505 Ks. luku ’Taikuus kansan ja esivallan silmissä’.
506 Suolahti 1950, 336. Ruotsalaisessa lainsäädännössä varhaisemmat maininnat löytyvät 1538

julkistetusta asetuksesta, jossa puhuttiin rahan ja rikkauden vuoksi käydystä kaupasta paho-
laisen kanssa. Oja L 1999, 67–69.

507 Valk 1997 (1994), 116–121; Eklund 2001a; Eklund 2001b; Oja L 1999, 67–68.
508 Tapausten määrä lisääntyi 1600-luvun jälkimmäisellä ja 1700-luvun ensimmäisellä puolis-

kolla, mikä oli seurausta siitä, että sopimus yhä useammin laadittiin kirjallisena. Sörlin 1993,
35–36; Eklund 2001a; Eklund 2001b; Valk 1997 (1994); Granberg 1971, 230.

509 Eklund 2001a; Thunander 1992, 125–126; Valk 1997 (1994), 121; Heikkinen 1969, 199.
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sijaitsevan. Ne olivat myös paikkoja, joista sopimukset helposti löytyivät ja jou-
tuivat viranomaisten käsiin. Justitia revisionin jaksolla 1680–1790 käsittele-
missä tapauksissa sopimukset tehtiin yleensä 20–30 vuodeksi, mikä vastaa
Tidemanin metsänneidon kanssa tekemän sopimuksen pituutta.510

Paholaisliitosta annetut rangaistukset saattoivat olla ankaria. Vielä 1712 Tu-
run tuomiokapituli ja piispa Gezelius nuorempi totesivat: ”Mitä muuten Saa-
tanaan tulee, jolle tämä kauhistuttava sopimus on osoitettu, niin pyrkii hän näi-
nä sekavina aikoina eritoten ulkomaisten yliopistonopettajain avulla vahvista-
maan ateistista maailmaa tukien sitä jumalatonta ajatusta, ettei mitään per-
kelettä olisi olemassakaan, vaan ainoastaan ihmisten mielikuvitus, eikä juma-
lattomien ihmisten taholta olisi milloinkaan tehty sopimusta Saatanan kanssa,
vaan tämä kaikki olisi pelkkää tarua. Toivottavaa olisikin, että sellaisia ihmisiä
ei olisi olemassakaan, jotka lyövät leikiksi sen, mitä Jumalan sana tästä sanoo
ja mitä jumalaapelkääväinen esivalta on tästä ansiokkaasti määrännyt.”511

Tuomiokapitulin näkökulmasta paholaisen olemassaolon kiistäminen oli
yhtä tuomittavaa kuin Jumalan kieltäminen. Niin piispa kuin tuomiokapituli
kannattivat kuolemantuomiota. Yleensä lieventäviksi asianhaaroiksi miellettiin
kuitenkin liiton tehneen nuoruus ja ymmärtämättömyys sekä teon aito katumi-
nen, jonka osoituksena pidettiin sen oma-aloitteista tunnustamista. Toisaalta
myös sitä, ettei paholainen ollut saanut sopimusta tai ettei se ollut pitänyt omaa
puoltaan siitä, pidettiin ainakin joissakin tapauksissa lieventävänä asianhaa-
rana.512

Liitto tai sopimus paholaisen kanssa tuli myöhäiskeskiajan ja uuden ajan alun
Ruotsi-Suomessa esille muuallakin kuin tarinoissa tai satunnaisissa oikeusta-
pauksissa. Siihen viitattiin kirkkomaalauksissa, joissa maito-onnea pilaavien
noitien vieressä oli paholainen.513  Esimerkiksi Gävlessä lehmien maito-onnen
pilaamisesta syytetty Margareta Påvelsdotter tulkittiin noidaksi maalausten ku-
vaamien uskomusten pohjalta. Ne määrittivät myös Margaretan omia kom-
mentteja, kun hän jutun edetessä myöntyi kertomaan, että hänellä oli ollut nel-
jän vuoden ajan suhde paholaisen kanssa ja että hän oli tehnyt tekonsa tämän
avulla.514  Olennaista on havaita, että vaikka kirjallinen sopimus näissä tapauk-
sissa puuttui, sopimuksen elementit olivat muuten samat.515

Paholaiseen liittyi läheisesti ns. spirituksen valmistaminen tai hankkiminen.
Vuonna 1698 maalta Gävleen tullut 22-vuotias Olof Jöransson oli ostamassa it-
selleen leipää, kun hänellä tuli puheeksi ikätoverinsa Olof Larssonin kanssa pu-
hetta spirituksesta, jonka omistajalla ei olisi rahasta puutetta. Olof Larsson oli
tiennyt kertoa, että sellaisen voisi ostaa porvari Mandellilta. Poika oli mennyt
mainitun porvarin taloon, pyytänyt tämän vaimoa toiseen huoneeseen ja kysy-
nyt häneltä spiritusta. Vaimollekaan ei käsite ollut tuttu, joten asiaa tiedusteltiin

○ ○ ○ ○ ○ ○

510 Eklund 2001a; Thunander 1992, 125.
511 Sitaatti Suolahti 1950, 346.
512 Eklund 2001a; Valk 1997 (1994), 121–122; Heikkinen 1969, 85, 197–198.
513 Wall 1977, esim. 55–64.
514 RA GRO 3.8.1667 (137–138).
515 Eklund 2001b.
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tuvan puolelta. Eräs paikalla olleista talonpojista kertoi spirituksen olevan ”piru
itse”.516

Tapaus kertoo makrotasolla tapahtuneiden paholaiskäsityksen muutosten
heijastumisesta mikrotasolle. Ensinnäkin paholaisen suhde muihin animistisvi-
vahteisen maailmankuvan sisältämiin henkiolentoihin muuttui. Esimerkiksi
kirkkomaalausten maitovarkaus/maito-onnen pilaamiskuvissa paholainen on
kuvattu suurena hahmona, mutta noidan olkapäällä tai lehmän jaloissa näkyy
istuvan pienempi piru.517  Asetelma toistui maagisesta lypsämisestä syytetyn
Margareta Påvelsdotterin tapauksessa. Hän kertoi lehmiä lypsäessään pitäneen-
sä henkeä paitansa alla piilossa.518  Kummassakin tapauksessa kysymyksessä
lienee ollut ns. spiritus familiaris eli kotipiru tai para, joita osa noidista ja tietä-
jistä käytti apunaan. Para oli toisten maito- tai voionnea varastava itse valmistet-
tu henkiolento.519  Spiritus familiaris oli puolestaan rauhaton sielu, joka voitiin
vangita sontiaista muistuttavaan esineeseen. Toisaalta se saatettiin valmistaa
oman veren avulla samaan tapaan kuin para.520  Gävlessä eräs varkauksista tois-
tuvasti syytetty tyttö kuvaili, kuinka pyövelin omistama spiritus liikkui lattialla.
Hänen mukaansa sitä ruokittiin maidolla ja verellä.521  Silti englantilaisessa ai-
neistossa toistuva teema, jossa noita ruokki ahnasta spiritustaan veren ohella
myös omista rinnoistaan tulevalla maidolla (joiden uskottiin olevan samaa nes-
tettä), ei esiinny täkäläisessä aineistossa.522

Myös Olofilla oli käsitys siitä, miltä spiritus näytti, sillä hän kutsui sitä nimel-
lä ”barndyfveln”. Sanan alku viittaa siihen, että olento vielä nuori ja jälkimmäi-
nen osa lyhennys sanasta tordyvel eli sontiainen.523  Maaluksissa ja kuvissa hen-

○ ○ ○ ○ ○ ○

516 RA GRO 24.1.1698.
517 Tavat kuvata paholaista ja muita supranormaaleja olentoja lähestyivät toisiaan jo keskiajalla.

Granberg 1971, 221; Wall 1977; Matinolli E 1982, 65.
518 RA GRO 3.8.1667 (138).
519 Ganander 1960 (1789), 66–67 (Para, Paran-woita); Schön 1998, 24, 34, 129, 136 (Bjära;

Bära; Magisk mjölkning; Mjölkharen). Jan-Inge Wallin mukaan kirkonmiehen tiesivät, mitä
paralla tarkoitettiin ja käsittivät sen noidan palvelushengeksi. Näin tehtiin joissakin tapauk-
sissa myös kansan keskuudessa. Esimerkiksi vuonna 1675 pietarsaarelaisen porvarin vaimon
Marketta Matintyttären väitettiin lentäneen paransa selässä maksamaan paholaiselle voive-
roaan. Vuonna 1699 uusikaupunkilaisen Juho Suurikkalan vaimo oli kutsunut Marketta An-
tintytärtä ”noidaksi ja paraksi elikkä velhoksi ja sellaiseksi paholaisen välikappaleeksi,
jonka sanotaan imevän karjaa”. Wall 1977, 127; Heikkinen 1969, 274–275; Harva 1935,
153.

520 KLNM 3 (1958), 128–129 (Djævel). Ne spiritukset, joita museoista enimmäkseen löytyy,
ovat Uno Harvan mukaan ”teollisuustuotteita”. Rasiassa olevan sontiaista muistuttavan spi-
rituksen jalat oli kiinnitetty niin, että pienikin liike sai ne väräjämään ja synnytti vaikutel-
man olennon elävyydestä. Granberg 1971, 229; Harva 1933, 212–213; Harva 1935, 157–
158. Saksassa henget tai sielut vangittiin kristalleihin. Roper 1997 (1994), 130–131.

521 Maria Nillsdotter (18 vuotta) tuomittiin vuonna 1698 Gävlen raastuvanoikeudessa kuole-
maan, mutta hän sai hovioikeuden armahduksen. Kaksi vuotta myöhemmin Maria oli jälleen
syytettynä varkauksista. Spiritus nousi esille kun Maria kertoi myyneensä varastamiaan ta-
varoita kaupungin pyövelille. Myöhemmin hän tunnusti sekaantuneensa koiraan. Raastu-
vanoikeus tuomitsi hänet uudelleen kuolemaan. RA GRO 5.3., 7.3., 10.3., 19.3.1700 (245v–
251v, 252v–254v, 256–258v, 272–274).

522 Spirituksen imettäminen oli teema, joka yhdisti englantilaiset noidat huonoon äitiin. Eräiden
todistajien mukaan noidat puhuivat keskenään spirituksista niin kuin nämä olisivat heidän
lapsiaan. Noitien myös sanottiin hoitavan ja ruokkivan mieluummin spiritustaan kuin omia
lapsiansa. Willis 1995, 52–59, 76; Purkiss 2001, 85–87; Sharpe 1997 (1996), 71–74, 137.
Ks. myös Wilby 2000.

523 RA GRO 24.1.1698. SAOB, Dyfvel (Dyvel) [D2416].
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kien ulkonäkö eroaa olennaisesti edellä annetuista kuvauksista. Ero selittyy sil-
lä, että sontiaiset ja muut esineet olivat pelkkiä välineitä, joihin henget vangit-
tiin.524  Maalaukset ja erilaiset piirrokset sen sijaan kuvaavat henkien ”todellista
ulkomuotoa”.

Eräät tutkijat ovat rinnastaneet tietäjien tai noitien käskemät henget ja spiri-
tukset sekä paran (Bjära, mjölkhare) Blåkulla-tarinoiden paholaisen kanssa. He
pitävät niitä muistumina šamaanin käyttämistä apueläimistä tai -hengistä.525

Samaistaminen näkyy myös spirituksen ostoyrityksen yhteydessä, kun eräs läs-
nä ollut talonpoika luonnehti sitä piruksi itsekseen. Tässä voidaan nähdä selväs-
ti kirkon opetuksista omaksuttu käsitys paholaisesta yhtenä olentona ja Jumalan
vastavoimana.

Samanlainen kehitys on nähtävissä myös Pohjanlahden itäpuolella. Antero
Heikkisen mukaan käsitykset noituuden mekanismista keskittyivät 1640-luvul-
la selväpiirteisesti ajatuksiin pahojen henkien manaamisesta ja käytöstä. Suo-
mesta tunnetaan 1640- ja 1650-luvulta noituusjuttuja, joissa syytetyllä oli tai
ainakin väitettiin olevan spiritus familiaris. Näissä tapauksissa spirituksella on
saatu aikaan suurempaa vahinkoa kuin pelkästään onnen katoaminen.526  Esi-
merkiksi usein siteeratussa Antti Lieroisen tapauksessa tuomiokirja kertoo syy-
tetyn tunnustaneen, ”että hän yöllä ennenkuin ihmisiä tulee hänen luokseen,
näkee unessa, mitä heillä on asiaa, mitä heiltä on kadonnut ja mitä he siis hä-
nen kauttaan etsivät. Ja tämän hän näkee erityisen hengen kautta; kun joku
häneltä sitten pyytää jotakin antaa hän hengelle voiman tehdä kunkin tahdon

○ ○ ○ ○ ○ ○

524 Harva 1933, 216.
525 Tegler 1997, 54, 65, 79; Klemettinen 1997, 62.
526 Heikkinen 1969, 107.

Noita ruokkii arkussa

säilyttämiään

apuhenkiä eli

spirituksia maidolla.

Kuva on teoksesta A

Rehearsall both

staung and true

(1579). (Willis

1995, 53.)
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mukaan, mitä hän pyytää. Sen myönsi Lieroinen julkisesti oikeuden edessä to-
deksi. Usein mainittu herra Krister todisti, että hänen veljensä, Yrjö Jaakopin-
poika Vesijärveltä, oli kolme vuotta sitten kadottanut hopeatarjottimen, jonka
hänen oma piikansa oli varastanut. Hän oli siitä syystä tullut tänne Lieroisen
luo ja pyytänyt saada tietoa, kuka sen oli varastanut, jolloin Lieroinen oli anta-
nut sille hengelle voiman lyödä silmän puhki piialta. Ja niin kävikin, että kun
Yrjö Jaakopinpoika tuli kotiinsa, piika menetti heti toisen silmänsä ja toi varas-
tetun hopeatarjottimen isäntänsä käteen. Lieroinen tunnusti tämän tapahtu-
neen kauttansa.” 527

Oli ratkaisevaa selvittää, olivatko käytetyt henget hyviä vai pahoja, Jumalan
vaiko saatanan lähettämiä. Syytös paholaisliitosta ei ollut vielä tuolloin keskei-
nen.528  Tämä palauttaa meidät luvussa ’Käsitteiden määrittely: magia, noituus
ja taikuus’ käsiteltyihin oppineiston tekemiin erittelyihin demonisen ja luonnol-
lisen magian välillä. Uskonnollissävytteisissä piireissä kaiken magian ja kaik-
kien henkien katsottiin edustavan demonista, mutta luonnollisen magian piiriin
kuului myös hyviä, hyödyllisiä ja hallittavissa olevia henkiä.529  Eikä kysymys
ollut välttämättä toistensa poissulkevista käsityksistä, vaan luonnollisen ja epä-
luonnollisen/luonnottoman/demonisen välisen rajan määrittelystä. Esimerkiksi
Petrus Gylleniuksen väitöskirjassa De Monstris (1655) ne esiintyvät rinnak-
kain. Gyllenius kirjoitti, että ’troll’, ’päikö’ ja ’liekiö’ olivat epäluonnollisia
olioita. Hänen mukaansa ne olivat ”Saatanan leikkejä, hänen joka toi taivaa-
seen sodan ja paratiisiin petoksen ja kylvää meidän kaikkiin töihimme rikka-
ruohoja”.530  Samanlainen rajanveto on nähtävissä vielä 1730-luvulla Johan
Browalliuksen kirjoituksissa metsänneidosta. Hänen mukaansa sen kaltaisia
olentoja saattoi olla olemassa, mutta ne olivat vaarattomia eikä niitä voinut
käyttää toisten vahingoittamiseen.531

Luterilaisen puhdasoppisuuden vuosikymmenillä spiritukset, haltijat ja muut
henkiolennot assosioitiin etenkin kirkon taholta yhä selvemmin paholaiseen.
Esimerkiksi vuonna 1689 ilmestyneessä ja vielä 1800-luvulla käytössä olleen
Svebiliuksen katekismuksen selitysosassa todettiin ihmisten yleisesti etsivän
”apua paholaisesta ja hänen sellaisista välikappaleistaan kuin metsänneito,
(skogsrå), meren/vedenneito (sjörå), tonttu-ukot (tomtegubbar) ja muut sellai-
set”.532  Tässä tutkimuksessa käytetyssä lähdeaineistossa tendenssi tulee esille
Norlannin komission käsitellessä noidaksi syytetyn Gubb Elisabetin jokaöisiä
kohtaamisia enkelin kanssa. Vaikka Elisabet korosti enkelin valkoisuutta ja sen
harjoittamaa virsien laulantaa, se tulkittiin komission antamassa tuomiossa pa-
holaiseksi.533

○ ○ ○ ○ ○ ○

527 Juvelius 1932, 81.
528 Heikkinen 1969, 107.
529 Kieckhefer 1994, 817–820; Kieckhefer 1997 (1989), 9, 12–13, 15–17, 34–42; Clark 2002,

160–166.
530 Leikola 1965, 92.
531 Heikkinen 1969, 19–20.
532 Sitaatti Thunander 1992, 123; Granberg 1971, 227–228; KLNM 3 (1958), 128 (Djævel);

Troels-Lund 1934, 20.
533 RA SS 1: WNC 17.2., 3.3.1675 (502–503, 504). Eklund 2001c, 59–62; Vilkuna KHJ 1997,

32–34; Knuutila 2002, 109.
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Keskiajalla paholainen oli nähty viettelijänä, joka käytti hyväkseen yksittäis-
ten ihmisten heikkouksia. Nyt hänet esitettiin Isä Jumalan vastakohtana, epä-
jumalan ja väärän palvonnan kohteena.534  Tämä muutos tapahtui niin luterilai-
sen kuin katolilaisen kirkon piirissä535  ja ero piili siinä, miten paholaisen ajatel-
tiin toimivan. Katolisissa maissa, kuten meidän keskiaikaisissa kirkkomaalauk-
sissamme, noituus nähtiin selvästi paholaisen palvontaan liittyvänä kerettiläi-
syytenä, mutta luterilaisen kirkon piirissä korostettiin taikuuden synnilli-
syyttä.536  Kirkkokuntien välinen ero oli pieni, sillä kummankin kirkon piirissä
asiaa tulkittiin osoitukseksi paholaisen kasvaneesta mahdista ja aktiivisen toi-
minnan lisääntymisestä maan päällä. Havaintoa tehtiin myös rahvaalle tiettä-
väksi ja se tulee selvästi esille tekstissä, jonka valtaneuvosto määräsi vuonna
1669 Bohuslänin ja Taalainmaan noituustapausten vuoksi luettavaksi kaikissa
valtakunnan kirkoissa:

”Jumalan seurakunta haluaisi esittää hartaan ja sydämestä lähtevän ruko-
uksen Jumalalle, rakkaalle Taivaalliselle Isällemme, että hän Poikansa Jeesuk-
sen Kristuksen tähden haluaisi kurittaa Saatanaa ja hänen tyranniaansa, jota
hän kansan huolettomuuden, Jumalan sanan ja Saarnatoimen halveksunnan
tähden on saanut luvan käyttää moniin henkilöihin niin nuoriin kuin vanhoihin
Itä-Taalainmaalla ja Bohuslänissä. Sen tähden rukoilkaamme ja sanokaamme:
Oi Herra, laupias armollinen Jumala: Me olemme kansaasi… anna anteeksi
synnit, mutta rankaise omalla ja isällisellä ruoskallasi äläkä anna häijyn ja jul-
man sielunmurhaajan paholaisen saada niin kauheasti raivota… Auta lempeä
Herra Jumala köyhää kiusattua joukkoa, vahvista palvelijoitasi Pappeja py-
hällä Hengellä, että he uskossa voivat tehdä Saatanalle voimakasta vastarin-
taa, ettei hän saa käyttää sellaista ennenkuulumatonta valtakuntaa seurakun-
tasi jäseniin…”537

Gävleläisten ja muidenkin ruotsalaisten Blåkulla-kuvausten paholainen oli
edellä kuvatun kaltainen Jumalan vastakohta: hän kastoi lapsia ja uhkasi totaali-
sella järjestyksen kumoamisella. Maleficium-jutuissa ja etenkin Suomessa
myös monissa Blåkulla -tapauksissa paholainen oli selvästi keskiaikaisista
kirkkomaalauksista tuttu hahmo.

Paholaiskäsitysten välinen ero ei kuitenkaan ollut aivan näin yksioikoinen.
Saksalaisiin tai englantilaisiin riivaustapauksiin verrattuna Blåkulla-kertomuk-
sissa kuvattu paholainen toimi selvästi passiivisemmin. Riivaus- ja Blåkulla-ta-
pauksia yhdisti toisiinsa uhrien ikä: useimmat olivat nuoria tai lapsia.538  Lisäksi

○ ○ ○ ○ ○ ○

534 Raudvere 2000, 34–35, 45–46; Gregory 1991, 34, 54–58; Briggs 1996, 101–102; Ankarloo
1994, 56–60.

535 Clark 1993 (1987), 46–48, 63–66; Clark 1997, 502–508, 527–529. Tämä ei näytä rajoittuneen
pelkästään kristilliseen uskoon, vaan myös juutalaisuuden piirissä demoniusko koki saman-
kaltaisia muutoksia. Ks. tark. Davis 1997, 69–70, myös nootit 172–173 sivuilla 315–316.

536 Clark 1997, 527–529; Oja L 1999, 63–67; Nenonen 1992.
537 Sitaatti Heikkinen 1969, 249.
538 James A. Sharpen mukaan periaatteessa kuka tahansa saattoi tulla riivatuksi, mutta käytän-

nössä suurin osa riivatuista oli 1500- ja 1600-luvun Englannissa lapsia ja kasvuikäisiä.
Ruotsissa Blåkullaan viedyt lapset olivat pääasiassa 5–15-vuotiaita. Suurin osa heistä oli
poikia, mutta alueellisia poikkeuksiakin löytyy. Sharpe 1997 (1996), 196–197; Ankarloo
1984 (1971), 286, 294–295; Oldridge 2000, 238–242.
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niitä yhdistivät selvät ruumiilliset oireet. Blåkullaan viedyt kertoivat pieksämi-
sestä ja esittelivät mustelmiaan. Riivatut ilmensivät sitä pakkoliikkeillä, kouris-
tuksilla ja äänenmuutoksilla. Riivaustapauksissa ruumiilliset oireet johtuivat
siitä, että paholainen tunkeutui ihmisen ruumiin sisälle ja otti sen haltuunsa.539

Tutkimuskirjallisuudessa mainitaan vain harvoja suomalaisia tai ruotsalaisia
possessiotapauksia. Esimerkiksi vuonna 1646 henki puhui 12-vuotiaan Lisbe-
tan kautta Vidikkalan kartanossa ja saarnasi parannusta. Sen kanssa puhunut
kirkkoherra Simon Cardiaster suhtautui asiaan skeptisesti ja epäili hengen ole-
van tuomitun sielun eli spiritus familiariksen.540  Paholainen ei siis tullut kysy-
mykseen. Samankaltainen suhtautuminen ilmeni myös Ruotsissa. Johannes
Bureus kertoo muistelmissaan kirkkoherra Johannes Laurentiin tyttärestä, joka
vuonna 1627 väitti enkelin puhuvan kauttaan. Tytön isä selitti asiaa niin, että
tyttö oli jollakin kummallisella tavalla saanut joukon pahoja henkiä sisäänsä.
Kansanperinne olisi kyllä tarjonnut edellytyksiä tämänkaltaiseen tulkintaan, sil-
lä parantamisessa käytettiin manaustyyppisiä karkoitusloitsuja. Lisäksi suoma-
laiseen perinteeseen kuului käsitys hengen tunkeutumisesta sairauden aiheutta-
jana ja samoilla alueilla tunnettiin myös tietäjien possessiotranssi.541

Tapausten vähäinen määrä selittyy sillä, että paholainen säilytti suomalaisis-
sa ja ruotsalaisissa Blåkulla-tarinoissa fyysisen, joskin metamorfoosiin kykene-
vän hahmonsa. Paholaisen ruumiillisuudesta kertoi esimerkiksi se, että älvda-
lenilaisen Anna Olofsdotterin mukaan paholainen saattoi olla hyvin kovakou-
rainen pakottaessaan vastentahtoisia ihmisiä mukaansa. Erästä lapualaista Riit-
taa kiusannut paholainen taas ”käfwi ja tassutteli lattialla eli Permanåll” sen
jälkeen kun tuvasta oli sammutettu valot. Tanskalainen valtaneuvos Præben
Guldenstjerne julkaisi 1500-luvulla tarinan siitä, kuinka paholainen oli kiusan-
nut hänen vaimoaan Mette Hardenbergiä. Kuuden viikon ajan se oli seurannut
Metteä paikasta toiseen, pahoinpidellyt häntä aina kun hän oli maininnut Juma-
lan ja juossut hänen vaunujensa perässä. Fyysisessä hahmossa esiintyvän paho-
laisen selitettiin olevan se voima, joka viime kädessä myös asetti köyden itse-
murhaajan kaulaan tai veti hukuttautuvan pinnan alle.542

Englannissa paholaisesta kehittyi etenkin puritaanien piirissä abstrakti ja laa-
ja-alaisesti toimiva henkiolento. Esimerkiksi Georg Giffordin tai William Per-
kinsin teksteissä noituudesta tuli eräänlainen kattokäsite, jonka alle kerättiin
runsaasti erilaisia epäkristillisiä toimituksia. Samanaikaisesti kaiken epäkristil-
lisen toiminnan – jollaiseksi viime kädessä käsitettiin kaikki omia käsityksiä
vastaan rikkovat näkemykset – sanottiin tapahtuvan paholaisen vaikutukses-
ta.543  E. William Monter on osoittanut samantyyppisen kehityksen tapahtuneen

○ ○ ○ ○ ○ ○

539 Oldridge 2000, 238–242; Sharpe 1997 (1996), 190–196; Roper 1997 (1994), 175–180.
540 Heikkinen 1969, 107–108.
541 Wall 1989, 37, nootti 38; Siikala 1994 (1992), 82–83, 206–211, 290–291.
542 Kansanomaisten piirrosten paholaisessa yhdistyi 1500- ja 1600-luvulla kaksi vanhempaa pe-

rinnettä. Yhtäältä paholainen oli eläinhahmo, mutta toisaalta ihmishahmo, jonka vaatetuk-
sessa tai ruumiissa oli jokin silmiinpistävä merkki. KLNM 3 (1958), 131 (Djævel); Grambo
1992 (1990), 23–27; Oldridge 2000, 232–233; Tegler 1997, 61; Troels-Lund 1934, 26–28;
Jansson 1994, 33; Mäntylä 1969, 63.

543 Oldridge 2000, 232–238.
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Genevessä. Kun paholaisen värilliset vaatteet muuttuivat mustiksi 1600-luvulle
tultaessa myös noitien sapattia (synagogues) koskevat tapaukset vähenivät ja
hallitsevaksi tyypiksi nousivat diaboliset riivaukset. Tapausten määrän lisään-
nyttyä possessioihin suhtauduttiin selvästi vakavammin kuin 1500-luvulla.544

Suomalaisten ja ruotsalaisten piispojen saarnoissa paholainen esiintyy kah-
dessa yhteydessä. Ensinnäkin hänet liitettiin kaikkiin ei-kristillisiksi miellettyi-
hin henkiolentoihin ja palvontamenoihin. Toisaalta paholainen esitettiin perin-
teiseen tapaan ihmisten kiusaajana. Näin Blåkulla-tarinoiden heijastamaan kan-
sanomaiseen paholaiskuvaan ei siirtynyt teologisia käsityksiä paholaisesta abst-
raktina henkiolentona kuten Englannissa. Itse asiassa papiston korostama käsi-
tys yksilöiden tekemästä synnistä ja sitä seuraavasta kollektiivisesta rangais-
tuksesta tuki ajatusmallia fyysisestä paholaisesta, koska se jätti paholaisen kat-
veeseen ja siirsi huomion Jumalaan ja hänen langettamiinsa rangaistuksiin.545

Näin taikuudesta tai taikauskosta (vidskepelse) tuli Suomessa ja Ruotsissa sa-
manlainen kattokäsite kuin noituudesta Englannissa, mutta ilman yhtä selvää
kytkentää paholaiseen.546

Tuomiokirjatapauksissa paholainen toimi projektion kohteena kun oli kyse
ihmiselle itselleenkin käsittämättömäksi jääneestä teosta: minä en tätä tahtonut,
mutta paholainen houkutteli tai pakotti. Toisaalta voimakkaiksi tabu-rikkomuk-
siksi miellettyjä tekoja selitettiin myös muiden ihmisten taholta paholaisesta
johtuneiksi. Esimerkiksi erään noituuskuulustelujen vuoksi vangitun naisen
hirttäytyminen sellissään tulkittiin paholaisen aikaansaannokseksi ja tulkittiin
osoitukseksi hänen syyllisyydestään. Vuonna 1652 Grels Suikon itsemurhaa
selitettiin sillä, että paholainen oli laittanut veitsen hänen käteensä ja vetänyt
hänen kaulansa auki. Sotkamolainen Antti Savolainen syytti 1690-luvlla erään
Henrik Matilaisen Anna vaimoa siitä, että tämä oli manannut paholaisen hänen
kiusaajakseen. Antti oli hiukan ”leikitellyt” Annan tyttären kanssa, mutta ei sit-
ten ollutkaan suostunut ottamaan tätä vaimokseen. Sen jälkeen paholainen oli
kiusannut häntä Annan hahmossa joka yö. Useisiin kirkkoihin murtautunut
ruotsalaismies taas selitti käyttäytymistään niin, että paholainen oli tullut häntä
vastaan ja noitunut hänet niin, ettei hän voinut kulkea kirkon ohitse käymättä
siellä varkaissa. Eräs poika puolestaan selitti ampuneensa naapurin piian, koska
paholainen oli hänet siihen houkutellut. Kaikissa näissä tapauksissa teon tekijä
oli korostetusti passiivinen ja paholainen aktiivinen toimija.547

○ ○ ○ ○ ○ ○

544 Monter 1971, 196–197.
545 Esimerkiksi Rothoviuksella on vain joitakin viitteitä avun hakemisesta perkeleeltä, jolle ih-

miset uhraavat kiitosuhreja ja joka hämmensi hyvää järjestystä monissa maissa. Gezelius
vanhemman käsitykset paholaisliitosta ovat yleisesti tunnettuja, mutta kun piispa vuoden
1675 valtiopäivillä vastasi kuninkaan tiedusteluihin Blåkulla-matkoista, hän omaksui varo-
vaisen skeptisen kannan ja korosti perinteisempiä muotoja: lähimmäisten ja karjan vahin-
goittamista tai loitsimista. Lisäksi Gezelius vanhempi tunnusti jaon kielletyn ja sallitun tai-
kuuden välillä. Esimerkiksi sään ennustaminen ja muu luomisjärjestykseen eli ”luonnollisiin
syihin” perustuva taikuus oli hänen mukaansa sallittua. Parvio 1959, 212, 223; Heikkinen
1969, 164–166; Laasonen 1977, 451–466; Oja L 1999, 63.

546 Kristina Teglerin mukaan uskomusten demonologisoituminen oli Ruotsissa selvästi hitaam-
paa kuin esimerkiksi Carlo Ginzburgin käsittelemissä benandanti-tapauksissa. Tegler 1997,
70–71. Ks. myös Oja L 1999.

547 Heikkinen 1969, 200, 306–307; Thunander 1992, 123–124; Eilola 2000b, 195–196; Roper
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Sama tulee selvästi esille esimerkiksi Snifin Annan tarinassa punapukuisesta
miehestä. Annan tapaus myös paljastaa, etteivät tämän tyyppiset selitykset enää
välttämättä tyydyttäneet yhteiskunnan oppineempia kerroksia. Norlannin noita-
komission pöytäkirjassa nimittäin todettiin: ”[Anna] tunnusti halunsa kuolla
syntiensä vuoksi, mutta tästä noituuden synnistä, jonka hän osittain tunnusti ja
josta häntä syytetään, hän ei tahdo tehdä täyttä tunnustusta, vaan pelkkiä yleis-
tyksiä [generaliter], joiden mukaan hän on tullut pahan Saatanan synnistä toi-
seen ja lopulta myös noituuden syntiin vetämäksi niin että hän on nyt syvästi hä-
nen valtansa ympäröimänä”.548  Komissio piti Annaa vastuullisena omista teois-
taan.

Kun Gävlen ja Älvdalenin aineistoa verrataan toisiinsa, erot siinä, miten pa-
holaista ja noitaa näissä kahdessa paikassa kuvattiin. Vuonna 1668 Gertrud
Svensdotter kertoi lentäneensä Blåkullaan. Hänen mukaansa paholainen oli aut-
tanut häntä rasvaamalla kulkuvälineenä käytetyn eläimen ja kannustanut häntä
tekemään sen jatkossa yksin. Gävleläinen Sigrid Jönsdotter kertoi noitakomis-
siolle samantapaisen tarinan, mutta siinä paholaisen sijasta auttajana oli paho-
laisen sijasta noita. Lisäksi noidat hoitivat lasten hakemisen, heidän kurittami-
sensa, häiden järjestämisen, ruuan valmistuksen sekä loitsujen ja kirousten opet-
tamisen. Noidat myös estivät lapsia tunnustamasta.549  Gävleläisissä todistuk-
sissa paholaisen rooli jäi passiiviseksi eikä se poistunut Blåkullan ulkopuolelle.

Kansanperinteen alueelliset muunnokset saattavat vaikuttaa paholaisen ja
noitien erilaiseen rooliin, mutta ne saattavat selittyä myös pappien erilaisista
toimintatavoista. Gävlessä papit eivät osallistuneet aktiivisesti lasten kuuluste-
luihin. Älvdalenissa väki taas vei lapsensa ensimmäiseksi papin puheille. Mai-
nitun Gertrudin ensimmäisten tunnustusten joukossa oli tarina siitä, kuinka pari
hänen kaitsemaansa vuohta oli uinut luodolle eikä ollut omin avuin uskaltautu-
nut takaisin. Paholainen oli ilmestynyt paikalle ja voidellut Gertrudin jalat. Sen
jälkeen he olivat kävelleet veden pintaa pitkin luodolle, voidelleet vuohien
kaviot ja taluttaneet ne takaisin rannalle. Kirkkoherran muistiinmerkinnät eivät
ole käytettävissä, mutta hänen oikeudelle antamansa selostus viittaa siihen, että
Gertrud ei aluksi yhdistänyt paholaista ja kokemustaan toisiinsa, vaan se tapah-
tui vasta kirkkoherran suorittamien kuulustelujen jälkeen.550

Tämäkin viittaa siihen, ettei esivaltojen kansanuskoon ja -kulttuuriin kohdis-
tama puhdistus tuottanut itsessään uusia, ennestään tuntemattomia käsityksiä ja
uskomuksia, vaan aktivoi, yhdisti ja muokkasi kansanperinteessä ja käsityksissä
jo vanhastaan olemassa olleita elementtejä.

○ ○ ○ ○ ○ ○

1997 (1994), 234; Sörlin 1993, 29; Jansson 1994, 27, 32–33. Kysymys on siitä torjutusta ja
kielletystä minuuden osasta, jonka saama kuvaus näyttää olevan ajallisesti ja kulttuurisesti
muuttuva. 1600-luvulla se kuvattiin paholaisena, mutta esimerkiksi 1940- ja 1950-luvun
Yhdysvalloissa se esitettiin ruumiiltaan viallisena, riistettyyn vähemmistöön tai etniseen ul-
koryhmään kuuluvana henkilönä. Erikson 1994 (1959), 29–30.

548 RA SS 1: WNC 13.2.1675 (493).
549 Ks. esim. RA GRO 23.4.1675 (348); SS 1: WNC 10.2.1675 (499). Tegler 1997, 65.
550 Tegler 1997, 64–65; Lennersand 1997, 34.
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Syytettyjen painostaminen ja tunnustukset

Tähän mennessä tarkastelu on keskittynyt lähinnä siihen miten ja millaiset ih-
misten toimintaa ja todellisuuden tulkintaa ohjaavat uskomukset ja kansanpe-
rinteen ainekset yhdistyivät suomalaisissa ja ruotsalaisissa noitasapattikerto-
muksissa. Selitystä vaatii vielä se, miksi ihmiset kokivat edellä kuvatun kaltaisia
asioita. Ensimmäiseksi selitystä haetaan oikeusistuimien toimintatavoista. Ky-
symys tunnustusten saamiseen käytetyistä menetelmistä on siinäkin suhteessa
keskeinen, että erityisesti noitakomissioiden toiminnan aikana syytettyjen va-
paaehtoisesti antamille omille tunnustuksille annettiin suuri arvo, koska niiden
ajateltiin edustavan ”todellisinta totuutta”.551  Miksi joku tunnustaa sellaista,
mikä ei ole totta tai mitä ei ole tapahtunut, on ollut tutkijoiden keskuudessa
klassiseen asemaan noussut kysymys.

Esimerkiksi Bengt Ankarloon ja Christina Larnerin mukaan noituus oli
crimen exceptum eli poikkeuksellinen rikos. Epäiltyjen syyllisyyttä oli vaikea
todistaa ja syytettyjen takana oleva paholaisen mahti aiheuttivat sen, että nor-
maaleista todistusmenetelmistä ja oikeuskäytännöistä ei tarvinnut piitata. Se
tarkoitti kidutuksen sallimista. Lisäksi se merkitsi sitä, että todistajiksi otettiin
sellaisia ihmisiä, joita muulloin ei olisi missään nimessä kelpuutettu.552  Ruotsis-
sa laki edellytti noituusjutuissa kuuden täysi-ikäisen todistusta.553  Sitä oli vai-
kea saada, koska huomattava osa Blåkullaan viedyistä oli alaikäisiä eli alle 15-
vuotiaita554 . Ongelma ratkaistiin osatodistuskäytännöllä, jossa pikkulasten to-
distukset oli ositettu iän mukaan. Esimerkiksi 4-vuotiaan todistus oli kymme-
nesosa, 10-vuotiaan puolet täysi-ikäisen todistuksesta. Kun oikeudessa esiintyi
kymmeniä lapsia kertomassa kokemuksistaan, tarvittava määrä todistuksia saa-
tiin helposti kokoon. Toisaalta oikeus kuunteli myös lapsia ja nuoria, joilla sa-
nottiin olevan kyky tunnistaa noidat katsomalla.555  Suomessa ei ollut tarvetta
tällaiseen menettelyyn, koska Blåkulla-jutuissa oli vain yksittäisiä lapsitodista-
jia. Pohjanmaalla (1665–1684) lasten osuus kaikista todistajista oli 13,4 pro-
senttia sen jälkeen kun tuntemattomat on poistettu. Toisaalta kaikki tämän ryh-
män tekemät ilmiannot koskivat Blåkullaan viemistä.556  Tämä ei kuitenkaan
yksin riitä selittämään tunnustusten vapaaehtoisuutta.

Noitien tekemien tunnustuksia ja ilmiantoja on selitetty perinteisesti kidu-
tuksella. Ensimmäisen kerran selityksen esitti Johan Hansen vuonna 1901 il-
mestyneessä eurooppalaisia keskiaikaisia noitavainoja käsittelevässä teokses-
saan. Vuonna 1939 amerikkalainen Henry Charles Lea päätyi lähdekokoel-
massaan samaan selitykseen. Tulkinnalla on yhteys näkemykseen noitasapatti-

○ ○ ○ ○ ○ ○

551 Tätä korostettiin joka kerta kun komissioille annettuja ohjeita tarkennettiin vuoden 1675 ai-
kana. Linderholm 1913, 182–183, 185; Ankarloo 1984 (1971), 261–262.

552 Ankarloo 1984 (1971), 62–63; Larner 1984, 35, 44–45. Molemmat tutkijat viittaavat sellai-
siin aikalaisauktoriteetteihin kuin Jean Bodin ja Benedict Carpzov.

553 Kuuden todistajan lausunto vaadittiin silloin kun henkilöä syytettiin jonkun hengiltä noitu-
misesta. Lisäksi laki tarjosi syytetylle mahdollisuuden vapauttaa itsensä kahdentoista valal-
la. MESL 1966, 233, 234 (korkeimpien syiden kaaren luvut 4 ja 11).

554 Ankarloo 1984 (1971), 286–287.
555 Tegler 1998, 121–122, 127–128; Linderholm 1931, 176–177.
556 Heikkinen 1969, 257.
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jutuista yksinomaan eliitin käsityksiin perustuvana.557  Kidutuksella ihmiset pa-
kotettiin tunnustamaan sellaista, mikä ei ollut totta ja mistä he eivät tienneet
mitään.

Ruotsissa ja Suomessa kidutuksen käyttö on kaiken kaikkiaan ollut vähäistä
moniin Manner-Euroopan maihin verrattuna, joskin se yleistyi täälläkin 1500-
luvun puolivälin jälkeen. Yritys sen laillistamiseksi kuitenkin epäonnistui. Sitä
käytettiin 1600-luvun alkupuolella vain harvoin ja silloinkin kun kysymyksessä
esimerkiksi maanpetturuus, vakoilu tai katolisuus. Samalla edellytettiin, että
näyttö syytettyä vastaan oli vahva. Kidutus oli siis rangaistus ja sillä saatettiin
myös uhata. Sitä käytettiin 1630–1650-luvulla vain hovioikeuksien tai kunin-
kaan erikoisluvalla käsiteltäessä joitakin törkeiksi luokiteltuja rikoksia, joihin ei
kuitenkaan luettu muuten ankarasti sanktioitua lastenmurhaa. Suurten noita-
vainojen aikana kidutusta käytettiin komissioiden toimesta syytettyjen painos-
tamiseen. Kuningas antoikin vuonna 1675 määräyksen, joka salli omasta tun-
nustuksesta riippumatta noituudesta kuolemaantuomittujen kiduttamisen.
Muuten siitä tuli pysyttäytyä erillään.558

Gävlen, Vaasan ja Uudenkaarlepyyn oikeusaineistossa on vain vähän viitteitä
kidutuksen käytöstä. Norlannin komission kuulustelemasta seitsemästä noi-
daksi epäillystä peukaloruuvit laitettiin kultaseppä Lorentzin vaimolle Britalle
ja Gubb Elisabetille. Brita ei tunnustanut kiduksen aikana tai sen jälkeen. Elisa-
betin kohdalla peukaloruuveihin turvauduttiin, koska hän ei suostunut sano-
maan sanaakaan komissiolle. Hän puhkesi itkemään heti kun ruuveja hiukan
kiristettiin, mutta ei silti tunnustanut. Kummassakin tapauksessa kiduttaminen
jäi yhteen kertaan.559

Raastuvanoikeuksien toiminnassa merkit fyysisestä väkivallasta ovat vielä
vähäisemmät ja jäävät satunnaisten lyömisten asteelle.560  Ainoastaan Vaasan
noitien huonosta kohtelusta on olemassa Kristiinankaupungista vuonna 1677
taltioitu tieto, jonka mukaan yleisesti puhuttiin, että Marketta Punasuomalaista
oli aikanaan lyöty Vaasan raastuvanoikeuden kuulusteluissa selkään niin lujaa,
että veri oli tirsunut hänen nenästään.561  Puheella oli tietysti merkitystä, koska
se muokkasi käsityksiä siitä, mitä oikeuksien taholta oli odotettavissa. Toisaalta
huhun totuusarvoa laskee sen ajallinen ja maantieteellinen etäisyys Punasuo-
malaisen kuulusteluista. Ja vaikka tarinakin olisikin totta, ja Punasuomalaista
olisi hakattu, hän ei kuitenkaan missään vaiheessa tunnustanut olevansa noita
tai olleensa Kuivilankalliolla toisten noitien kanssa.

○ ○ ○ ○ ○ ○

557 Kärfve 1994 (1992), 24.
558 Ankarloo 1984 (1971), 257–262; Munktel 1939, 109–127, 130–131.
559 RA SS1: WNC 13.2., 17.2.1675 (473—474, 502); Ankarloo 1984 (1971), 181.
560 Lähinnä vain Ahvenanmaalla käytettiin systemaattisesti ja ainakin hetken aikaa hovioikeu-

delta lupaa kysymättä peukaloruuveja. Ahvenanmaa muodostaakin poikkeuksen, sillä
alueella toimi Tarton yliopistossa oppinsa hankkinut ja demonologiseen kirjallisuuteen pe-
rehtynyt tuomari Nils Psilander. Ahvenanmaalla myös kansanusko sisälsi piirteitä, joiden
ansiosta tuomarin omaksumat demonologiset ajatukset lankesivat hedelmälliseen maape-
rään. Ks. tark. Heikkinen 1967; Heikkinen 1969, esim. 358–359.

561 Nenonen & Kervinen 1994, 26.
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Ruumiillinen väkivalta oli harvinaista ja siinä suhteessa merkityksetöntä, että
se ei johtanut tunnustuksiin. Psyykkisen kidutuksen ja painostuksen muodot
olivat sen sijaan yleisiä. Niistä keskeisimpiä oli syytettyjen vangitseminen tai
vangitsemisella uhkaaminen. Uuden ajan alun ihminen koki jo pelkän vankeu-
den ja yksinäisyyden kammottavaksi ja ahdistavaksi. Pietarsaaressa noidaksi
syytettyjen kuulusteluihin osallistunut papisto vaati Marina Matintytärtä tun-
nustamaan syntinsä, mutta koska hän ei siihen suostunut, hänet päätettiin laittaa
vankilaan. Marina ei kuitenkaan tahtonut mennä rakennukseen sisään. Ovella
hän sanoi vahtimestarille, ettei hänellä ollut mitään tunnustettavaa, mutta tässä
tilanteessa hänen oli pakko valehdella ja tunnustaa itsestään.562

Eräänä keinona nousi esille myös kovemman vankeuden (svårare/hårt
fängelse) -nimellä tunnettua kohtelu, mikä tarkoitti ihmisen sulkemista pimeään
kellariin, jossa oli vettä polveen asti. Syötäväkseen vangittu sai vain vettä ja lei-
pää. Hårt fängelse tuhosi vangitun terveyden jos vankeusaika muodostui pit-
käksi, ja esimerkiksi Visbyn noituusjutuissa 1700-luvun alussa se venyi kuu-
kausien mittaiseksi.563

Kun Suomessa ja

Ruotsissa kidutettiin

noidiksi syytettyjä,

käytettiin yleensä

peukaloruuvia.

Tiukalle kiristettyinä

niillä mursi helposti

sormien luut ja

nivelet. (Mickwitz &

Möller 1951, 72.)

○ ○ ○ ○ ○ ○

562 Heikkinen 1969, 271–272.
563 Nildin-Wall & Wall 1996, 163.
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Norlannin komission tai Gävlen raastuvanoikeuden pöytäkirjoista ei löydy
mainintoja hårt fängelsen käyttämisestä tai edes sillä uhkailemisesta. Kuitenkin
kirkkoherra Fonteliuksen toimesta kerättyjen kuolemaantuomittujen tai näiden
kuulusteluita todistaneiden henkilöiden lausunnoissa kerrottiin sillä uhatun.
Näiden lausuntojen pohjalta näyttää myös siltä kidutuksella uhkaaminen oli
yleisempää kuin pöytäkirjat antavat ymmärtää. Eikä se rajoittunut yksinomaan
syytettyjen kohteluun, vaan ulottui myös hankalien kuulusteltavien käsittelyyn.
Niinpä tiedettiin, että kun raatimies Dunder kävi kuulustelemassa iäkästä papin
leskeä Ingeliä, tätä pidettiin janossa ja peukaloruuvit olivat ainakin esillä.564

Norlannin komissio käytti painostusta ja kidutuksella uhkaamista myös muu-
tamaan vastahakoiseen lapsitodistajan, jotka lähetettiin keskustelemaan kival-
teri Olof Pederssonin kanssa. Nils Erikssonin tytär Karin (7 v.) palasi pian itku
silmissä ja tunnusti viejäkseen kirkkoherra Peder Fonteliuksen vaimon Katarina
Buren. Vartiomies Håkanin tytär Karin (12 v.) tunnusti kivalterin puhuttelujen
jälkeen, että puoli vuotta hänen äitinsä kuoleman jälkeen hänen oma isoäitinsä
oli alkanut kuljettaa häntä Blåkullassa.565  Selvempi käsitys näiden puhuttelujen
sisällöstä tulee lukkarin poika Lars Johansson myöhemmässä todistuksessa.
Hän oli todistanut Fonteliuksen vaimoa vastaan, koska samainen Olof Peders-
son oli uhannut häntä komission kuulustelujen ulkopuolella peukaloruuvilla ja
koukulla. Kuulustelujen aikana Olof oli seisonut Larsin takana ja pitänyt hänes-
tä kiinni.566

Kolmas tähän läheisesti liittynyt painostuksen muoto viittasi tulevaan kidu-
tukseen eli sielun tuskaan ikuisessa kadotuksessa. Usein papit huolehtivat näistä
syytettyjen ”puhuttamisista”,567  mutta Gävlessä siihen osallistuivat muun mu-
assa kymnaasin rehtori, raatimiehiä ja porvareita.568

Kuva syytetyn murtumiseen ja tunnustamiseen johtaneesta prosessista ha-
vainnollistuu kahdessa toisiaan muistuttavassa gävleläisessä tapauksessa, joista
ensimmäisessä Norlannin komissio kuulusteli Snifin Anna -nimistä porvarin
vaimoa ja toisessa Gävlen raastuvanoikeus käsitteli Johan Davidssonin leskeä
Karin Grijsiä koskevia syytöksiä. Näin voidaan verrata kahden oikeusistuimen
toimintatapaa.

○ ○ ○ ○ ○ ○

564 RA ÄK 187, KST 5: Häklingessä asuvan Erik Erikssonin, Ingeborg Jönsdotterin, Ingel Mår-
tensdotterin ja Karin Eriksdotterin todistus Ingelin ja Lisbetan tekemistä tunnustuksista,
Valbo 2.5.1675 (82). Kirjeeseen liittyy Daniel Rodhbergin jälkikirjoitus, jossa hän sanoo
erään allekirjoittajista kertoneen peukaloruuveista.

565 RA SS 1: WNC 12.2., 16.2.1675 (405–406, 509–510).
566 RA ÄK 187, KST 5: Lars Johanssonin (15 v) omakätinen todistus, Gävle 22.5.1676 (165).
567 Menetelmää käytettiin esimerkiksi Antti Lieroisen tapauksessa. Tuomiokirja kertoo kahden

papin menneen Antin kanssa ulos ”kehoittamaan häntä yksinäisyydessä totuuden lopulli-
seen tunnustamiseen, ja hän olikin ahkerain kehoitusten jälkeen heille tunnustanut”. Juve-
lius 1932, 81.

568 Puhuttamisen ei välttämättä tarvinnut olla sinänsä inhottava tai vastenmielinen tilaisuus.
Vuonna 1707 tuomari Jaakko Ross kirjoitti Lapväärtin kihlakunnankäräjien pöytäkirjaan:
”Koska mainittu Helka [Laurintytär, noituudesta syytetty] ei näyttänyt tuntevan sellaista
luottamusta oikeutta kohtaan, että olisi vastannut ja kertonut niin selvästi kuin tämä asia
vaati, otti allekirjoittanut hänet illalla kamariinsa ja antoi tarjota hänelle ruokaa, juomaa ja
paloviinaa sekä tupakkaa. Tällöin hän tuli paremmalle tuulelle…” Alanen A 1948, 494.
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Norlannin noitakomissio päätyi heti Gävleen tultuaan sellaiseen ratkaisuun,
että lapset saisivat todistaa ensimmäiseksi ja heidän puheilleen annettaisiin pää-
paino. Käytännössä tämä tarkoitti sitä, että lapset otettiin ensimmäiseksi kuulta-
vaksi. Sen jälkeen komissio vaati syytetyltä tunnustusta ja vetosi niin Jumalaan
kuin syytetyn sielun ikuiseen autuuteen kuoleman jälkeen. Snifin Anna ja Karin
Grijs kiistivät tahoillaan syytteet, minkä jälkeen oikeuden eteen marssitettiin li-
sää todistajia. Sen jälkeen oikeus painosti heitä. Kokoontumisten välillä syytet-
tyä pidettiin vangittuna. Tämä ei kuitenkaan merkinnyt sitä, että hänet olisi jä-
tetty rauhaan, vaan kuulustelut jatkuivat sielläkin.569

Snifin Annan tapauksessa noitakomission määrääminä puhuttajina toimivat
hänen oma veljensä Hans Buhre, jonka 7-vuotiaan tyttären viemisestä Annaa
syytettiin, sekä hänen toinen sukulaisensa raatimies Anders Dunder.570  Tunnus-
tuksen jälkeen kumpaakin miestä evästettiin pitämään Annaa hereillä, jotta
tämä ei voisi uudelleen liittoutua pahan kanssa. Tästä huolimatta lapset todisti-
vat Annan jatkaneen entiseen malliin. Anna itse vastasi olevansa syyllinen, kos-
ka lapset niin sanovat. Hän kuitenkaan osannut sanoa, kuinka hän toimi heitä
viedessään. Tilanteen synnyttämä epätietoisuus ja hämmennys tiivistyvät An-
nan toistelemaan lauseeseen: ”Tämä kaikki on kuin minulle”. Samanlainen
hämmennys tulee esille myös Karin Grijsin tapauksessa.571  Epävarmuus selit-
tyy osittain sillä, että henkiset voimat – esimerkiksi noidan kyky vahingoittaa –
ymmärrettiin ainakin jossakin määrin tahdosta riippumattomiksi. Noita ei kyen-
nyt kontrolloimaan voimaansa eikä välttämättä ollut edes tietoinen sen toimin-
nasta. Näin ihminen saattoi olla noita tietämättä sitä itse.572

Gävlen raastuvanoikeus määräsi kymnaasin rehtori Anders Stiernman kuu-
lustelemaan Karin Grijsia. Lopulta Karin myöntyi ja sanoi, ettei hänen elämän-
sä suinkaan ole ollut synnitöntä. Miehensä vielä eläessä hänellä oli ollut laiton
sukupuolisuhde tätinsä mieheen Erik Perssoniin. Hän myös kertoi useaan ottee-
seen uneksineensa sukupuolisuhteesta ja laski sen osaksi huoruuden syntiä. Li-
säksi hän oli kerran yrittänyt parantaa lehmänsä hedelmällisyyttä taikuuden
avulla. Blåkulla-matkoista hän ei kuitenkaan tiennyt mitään.573

Karinin tunnustus osoittaa hänen itsensäkin etsineen syytä sille, miksi tämä
kaikki tapahtui juuri hänelle. Niinpä hän palasi niihin menneisyyden kokemuk-
siin, jotka olivat aiheuttaneet hänelle syyllisyyden tuntoja.574  Hän toivoi, että

○ ○ ○ ○ ○ ○

569 RA SS 1: WNC 8.2.1675 (401). Ankarloo 1984 (1971), 180–181.
570 Vuonna 1674 raatimies Anders Dunder oli kutsuttu Gävlestä pormestari Carl Falckin ja raa-

timies Peder Grijsin ohella Norlannin suureen noitakomissioon Ankarloo 1984 (1971), 157.
571 RA SS 1: WNC 12.2., 13.2.1675 (490, 491–493).
572 Douglas 2001 (1966), 162–163; Survo 2001, 144–145. Tähän puoleen palataan lähemmin

luvussa ’Noidan aggressio’.
573 Erik Pedersson mainittiin kuulusteluissa huonokuntoiseksi 81-vuotiaaksi, joka tunnusti, että

hänellä oli noin seitsemän vuotta aikaisemmin ollut suhde Karinin kanssa. RA GRO 29.3.,
30.3., 21.4.1675 (352–352v, 353, 367–367v, 368v); ÄK 187, KST 5: Lehtori Mikael
Kolmodinuksen ja kappalainen Jonas Gavelströmin suorittama Karin Grijsin kuulustelu,
Gävle 2.6.1675 (80–80v).

574 Sodomiatapauksissa etenkin iäkkäämmät syytetyt olivat samankaltaisessa tilanteessa. Nuo-
ruudessa tehdyn tai kuvitellun rikkomuksen muisto aiheuttama syyllisyydentunne purkautui
eläimiinsekaantumista koskevana kuvitelmana. Liliequist 1985, 299; Vilkuna KHJ 1997,
36–38. Ks. myös Siltala 1993 (1992), 13.
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tunnustus johtaisi kärsimyksen loppumiseen kertaiskulla. Kuulustelijoiden pai-
nostuksen ohella Karinin ahdistusta lisäsi myös vankilaan joutuminen. Vankeus
erotti hänet konkreettisesti turvallisuutta luovista tukiverkostoista, muusta yh-
teisöstä ja omasta perheestä. Se jätti hänet vastaavasti kahden kesken itsensä eli
pelätyn subjektin kanssa, mikä jo sellaisenaan merkitsi ahdistukselle altistumista.575

Myöhemmin Karin perui tunnustuksensa. Muutamaa päivää ennen teloitusta
kirkkoherra Fonteliuksen lähettämät kuulustelijat kysyivät häneltä, miksi hän
oli tunnustanut ja sittemmin perunut sanansa. Syntynyt pöytäkirja tarjoaa harvi-
naisen tilaisuuden tutkia, miltä tapahtumat näyttivät syytetyn näkökulmasta.

Karin kertoi peruneensa puheensa, koska hänen omatuntonsa painoi häntä
valehtelun vuoksi. Kun papit kysyivät, miksi hän oli valehdellut. Karin vastasi
tehneensä niin kahdesta syytä. Ensinnäkin hän oli kuvitellut noituuden olevan
”yhteinen synti johon kuka tahansa saattoi syyllistyä tietämättään”. Lisäksi
lapset, joiden mukana oli myös hänen omansa, todistivat häntä vastaan. Eri
suunnilta tuleva painostus tulee Karinin vastauksessa hyvin esille. Oikeus vaati
Karinia päivästä toiseen tunnustamaan. Hänen veljensä vaimo kävi vankilassa
puhumassa, että hänen pitäisi tunnustaa välttääkseen hårt fängelse. Osa toisista
syytetyistä kehotti häntä ilmiantamaan epäillyt, joista komissio häneltä tiedus-
teli. ”Kuinka olisin voinut tunnustaa hänestä [Fonteliuksen vaimo] tai kenestä-
kään muusta, kun en tiennyt edes itsestäni,” Karin kyseli ja sanoi tunnustaneen-
sa vain omasta puolestaan.576

Karinin murtamiseen tarvittiin lopulta hänen oman tyttärensä tunnustus, että
äiti oli vienyt hänet Blåkullaan. Samoin kävi Snifin Annalle, jonka tytär Lisken
todisti äitiään vastaan aamupäivällä ja Anna itse murtui iltapäivällä. Tunnustuk-
sensa jälkeen Karin antoi periksi ja tiedusteli oikeudelta saisiko hän nyt mennä
kotiinsa.577  Kysymys osoittaa, kuinka kuulustelijat olivat käyttäneet hyödyk-
seen hänen ahdistustaan ja luvanneet vapauttamista tunnustamisen jälkeen. Ko-
missio oli puolestaan luvannut armeliaisuutta Annalle tunnustuksen jälkeen.
Komission pöytäkirjasta käy ilmi, että Anna kävi Karinin lailla läpi aikaisempia
syntejään löytääkseen merkityksen nykyisille koettelemuksilleen.578  Se näyttää
olleen tyypillistä myös muille tuomituille. Gävlessä vangittuna ollut hilleläinen
piika Karin kertoi ennen teloitustaan menevänsä tuomiolle tunto puhtaana.
Häntä vaivasi ainoastaan se, että hän oli eräissä häissä löytänyt riikintaalarin lat-
tialta ja pitänyt sen itsellään.579

Oikeus ei vapauttanut Karinia hänen tunnustuksensa jälkeen, vaan vankeus
jatkui ja Fonteliuksen lähettämät papit kävivät kuulustelemassa häntä siellä.
Tuomion jälkeen hän tutkiskeli itseään ja tuli siihen, että hän oli syytön. Hän oli
tosin tehnyt huorin, uneksinut siitä ja syyllistynyt muihinkin synteihin, mutta ei

○ ○ ○ ○ ○ ○

575 Vilkuna KHJ 1996b, 74–76; Vilkuna KHJ 1997, 16–17.
576 RA ÄK 187, KST 5: Lehtori Mikael Kolmodiuksen ja kappalainen Jonas Gavelströmin

suorittama Karin Grijsin kuulustelu, Gävle 2.6.1675 (80–80v).
577 RA SS 1: WNC 17.2.1675 (493–494); GRO 1.4.1675 (354v).
578 RA SS 1: WNC 13.2.1675 (493).
579 RA ÄK 187, KST 5: Lehtorien Olaus Aurivillius ja Mikael Kolmodius todistus, Gävle

26.4.1675 (70).
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kuitenkaan noituuteen. Lisäksi hän oli aina palvellut Jumalaa eikä paholaista.
”Mutta jos tahdotte minun valehtelevan itsestäni, voin sen hyvin tehdä, ja sitten
se on toisten eikä minun tunnollani,” Karin sanoi ja kertoi sydämensä puhumi-
sesta keventyneen. Hän pyysi myös papeilta viimeistä ehtoollista, mutta nämä
eivät voineet sitä hänelle antaa.580

Snifin Annan tapauksessa komissio ei tyytynyt pelkästään Annan omaan tun-
nustukseen, vaan vaati häntä nimeämään sen henkilön, joka oli ensimmäisen
kerran vienyt hänet Blåkullaan sekä ilmiantamaan muut Blåkullassa näkemänsä
ihmiset. Anna vastasi, ettei kukaan ihminen ollut häntä opettanut, vaan paholai-
nen. Ensimmäisen version mukaan se oli vieraillut hänen luonaan pari vuotta ai-
kaisemmin. Myöhemmin hän muunsi tarinaansa niin, että hän itse oli jo lapsesta
pitäen hakeutunut noitien joukkoon. Painostuksen jatkuessa Anna lopulta
muunsi tarinaansa vielä niin, että hänen oma äitinsä oli häntä opettanut.581

Oikeusistuinten otteissa ei ollut suuria eroja. Menettelytapa ei kuitenkaan ol-
lut Gävlen raastuvanoikeudelle tyypillinen, vaan se alkoi käyttää sitä vasta
vuonna 1675 kun Norlannin noitakomissio poistui kaupungista. Komissio oli
antanut etusijan lasten kertomuksille ja niiden kuulemiselle, se oli penännyt
noidilta tunnustusta aina kuulustelujen lomassa, kerännyt kuulustelujen loppu-
vaiheessa kaikki tiettyä noitaa syyttäneet lapset samaan tilaan syytetyn kanssa
ja vaatinut tältä selitystä.

Bengt Ankarloo onkin väitöskirjassaan osoittanut, että tässä noitavainojen
vaiheessa oikeuskäytännössä tapahtui merkittävä muutos: siirryttiin akkusatori-
sesta järjestelmästä inkvisitoriseen. Akkusatoriseen järjestelmään sisältyi noi-
daksi syyttämistä vaikeuttava rajoite. Se edellytti, että kantajan oli kyettävä to-
distamaan väitteensä ja väärästä syytöksestä seurasi ankara sanktio. Inkvisi-
torisessa järjestelmässä, jossa viranomaiset huolehtivat syyttämisestä, tilanne
oli pikemminkin päinvastainen: vastaajan tuli kyetä toistamaan syytteet väärik-
si.582  Inkvisitorisen järjestelmän leviämistä maallisiin oikeuksiin on pidetty tär-
keä ennakkoehtona eurooppalaisten massavainojen muodostumiselle.583

Käsitellyt tapaukset osoittavat, että syytetyillä ei käytännössä ollut mahdolli-
suutta puolustautua, koska komissio – ja sen poistumisen jälkeen raastuvanoi-
keus – tiesi lasten puhuvan totta. Tämä olettamus perustui kahteen vakiintunee-
seen ajattelu- tai todistelutapaan. Ensinnäkin kysymys oli myötävalajärjestel-
män yhteydessä hyvin esilletulevasta periaatteesta, että kun suuri joukko ihmi-
siä todistaa samaa, asian täytyy olla totta.584   Esimerkiksi Vaasassa, missä kuul-
tiin vain yksittäisiä lapsitodistajia, ja Uudessakaarlepyyssä, missä Blåkullaan
viemistä koskevat syytökset tulivat yhdeltä ja samalta Maria-nimiseltä tytöltä,

○ ○ ○ ○ ○ ○

580 RA ÄK 187, KST 5: Lehtori Mikael Kolmodiuksen ja kappalainen Jonas Gavelströmin
suorittama Karin Grijsin kuulustelu, Gävle 2.6.1675 (80–80v).

581 RA SS 1: WNC 12.2., 13.2.1675 (489–490, 491–493). Noidiksi syytettyjen sukulaisuudesta
ks. tark. luku ’Leimautuminen’.

582 Ankarloo 2002, 66–68.
583 Kieckhefer 1997 (1989), 189–193.
584 Linderholm 1913, 192–193, 199–204; Fogelström 1985, 307–312; Ankarloo 1984 (1971),

204–207.
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todistuksille ei annettu niin paljoa painoa, vaan syytetyt vapautettiin.585  Toiseksi
tarinan luotettavuutta arvotettiin sen sisältämien yksityiskohtien perusteella. Jos
ne kävivät yhteen sen kanssa, mitä noidista tai tuonpuoleisesta tiedettiin, tarinan
täytyi olla tosi. Tämän menetelmän käyttö ei rajoittunut yksinomaan noituusjut-
tuihin, vaan sen avulla pyrittiin esimerkiksi selvittämään häiritseväksi käynei-
den irtolaisten taustaa ja kunniallisuutta. Tarkkaanottaen menettely ei tieten-
kään paljastanut totuutta, vaan sen, mikä mahdollisesti oli totta.586  Komissiot ja
oikeudet lähtivät kuitenkin siitä, että lasten kertomukset olivat totta ja tulkitsivat
asiaa vieläpä niin, että kaikki, mitä lapset Blåkullasta ja noidista kertoivat, oli
totta.587  Kun lähtökohta muodostui tällaiseksi, on helppo ymmärtää, että ainoa,
mitä tuomioistuimet tahtoivat, oli noitien tunnustukset ja katumuksen julkinen
osoittaminen. Norlannin komissio kirjasikin tarkoin ylös vuotiko syytettyjen
silmistä kyyneliä heidän itkiessään,588  sillä kuivat silmät kertoivat naisten kova-
sydämisyydestä ja heidän kylmyydestään, mutta kyyneleet todistivat aidosta
katumuksesta.589

Edellä sanotun perusteella on myös helpompi ymmärtää, miksi complices
saivat niin merkittävän aseman komissioiden todistusmenettelyssä. Kysymys
oli sellaisista kanssarikollisista, jotka toiset noidat olivat vietelleet noituuden
syntiin. Nämä ihmiset kertoivat vuolaasti siitä, keitä toisia noitia he olivat näh-
neet Blåkullassa tai kuka heidät oli syntiin houkutellut sekä osoittivat katu-
muksensa selvästi.590  Esimerkiksi Sigrid Jönsdotter Brude kertoi, että äiti oli
vienyt hänet ensimmäisen kerran Blåkullaan ja hänen kuolemansa jälkeen sitä
oli jatkanut Canonin Brita. Nyt Sigrid oli edennyt taidoissaan niin pitkälle, että
oli saanut oman sarven ja osasi itse lentää. Hän kyyditsikin Blåkullaan neljää
lasta. Hänet oli vihitty neljä kertaa, hänellä oli neljä lasta ja hän kävi öisin niin
ikään neljä kertaa Blåkullassa. Muita pahuuteen vieteltyjä lapsia olivat Canonin
Britan sisar Annika sekä Jöns Siulssonin poika Johannes. Muista noidista nime-
si Olof Sverkelssonin vaimon, joka puki morsiamia. Sigrid ei kyennyt lukemaan
loitsuja, mutta vakuutteli kykenevänsä maagisesti lypsämään maitoa lehmistä ja
verta ihmisistä. Hän tunnusti itkien siteensä paholaiseen olevan niin vahvan, et-
tei se varmaan ikinä katkeaisi. Koska hän ei ollut halunnut tunnustaa, hänet ajet-
tu pois enkelikamarista.591

Complices herättivät viranomaisissa ristiriitaisia tunteita eikä heitä välttämät-
tä pidetty tekonsa vuoksi aivan kunniallisina. Toisaalta usko heidän kertomansa
paikkansapitävyyden voimaan oli vahva. Se ilmenee Tukholman noitakomis-
sion lausunnosta Svean hovioikeudelle. Komissio totesi, että Norlannin komis-
sio oli Gävlessä ollessaan nojautunut liikaa näiden ihmisten todistuksiin. Toi-

○ ○ ○ ○ ○ ○

585 KA VRO v. 3: 30.10.1675, v. 4: 18.3.1678 (47–49); URO o. 2: 9.4., 11.4., 12.4., 15.4., 17.4.,
29.4., 2.5., 6.5.1678 (9v–10, 13v–19v).

586 Eilola 2003a, 130–134.
587 Linderholm 1913, 192–193, 199–204; Fogelström 1985, 307–312; Ankarloo 1984 (1971),

204–207.
588 RA SS 1: WNC 10.2., 12.2., 17.2., 1.3. (486–487, 499, 502, 527, 547–548).
589 Rublack 2002, 6–8.
590 Ankarloo 1984 (1971), 295–299.
591 RA SS 1: WNC 12.2.1675 (526–529, 531).
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saalta Tukholman komissio ei uskaltanut suositella Gävlen kirkkoherran vai-
mon vapauttamista Norlannin komission langettamasta kuolemantuomiosta en-
nen kuin asiaa tutkittaisiin vielä lisää.592

Katumuksen osoittamista saattoi seurata lievempi tuomio, mutta se edellytti,
että katuja oli nuori. Norlannin komissio totesi esimerkiksi Sigrid Jönsdotter
Bruden joutuneen nuoruuden ymmärtämättömyyttään pahuuteen vietellyksi,
mutta olevan edelleen halukas ja kykenevä parannukseen.593  Näyttää siltä, että
ainakin joissakin tapauksissa tätä käytettiin hyväksi. Karin Grijsin ja Snifin An-
nan tyttäret syyttivät äitejään ja nämä myönsivät syytökset oikeiksi, jotta tyttä-
ret saataisiin pelastettua. Hinta oli kuitenkin kova. Lehtori Mikael Kolmodius
kertoo, että kun Karinin teloitushetki lähestyi, hänen tyttärensä tahtoi itsesyy-
tösten ja suuren tuskansa vuoksi seurata äitiään tuleen.594

Nuoruuden ymmärtämättömyyttä ei luonnollisestikaan liitetty aikuisiin ih-
misiin. Sen sai kipeästi kokea Häklingessä asuneen papinleski Ingelin tytär
Lisbeta, joka antoi ilmi äitinsä, mutta tuli silti tuomituksi kuolemaan.595  Äidin
ja tyttären viimeisestä yöstä on säilynyt kuvaus, joka osoittaa, että tunnustuk-
sesta luvattu sielunrauha oli katteeton lupaus. Kuolemaantuomittuja vartio-
massa olleet todistajat nimittäin kertoivat, että vanhuuttaan ja sairaalloisuuttaan
vuoteenomana ollut Ingel moitti tytärtään siitä, että tämä oli ilman syytä ilmi-
antanut hänet lasten viemisestä Blåkullaan. Lisbeta itki ja valitti ja pyyteli äidil-
tään jatkuvasti anteeksi. Aiemmin illalla vartioimaan tullut talonpoika Hans
Larsson kuiskasi Peder Lundiukselle: ”Kuuntele, kuinka häntä jatkuvasti pii-
naa se, että hän on valehdellut äidilleen kuoleman. Sitä on jatkunut koko päivän
ja hän on kuiskannut minulle, että hänen äitinsä on syytön.” Lisbetan ahdinkoa
lisäsi se, että toiset kuolemaantuomitut selvästi tuomitsivat hänen tekonsa
häpeälliseksi ja jättivät hänet yksin ahdistukseensa. Selitykset oikeuden kovasta
painostuksesta eivät sulattaneet heidän sydäntään. Myös äidin anteeksianto jäi
saamatta, sillä Ingel sanoi tyttärensä maksavan teostaan suuren kalliin hinnan
Jeesuksen tullessa toisen kerran.596

Noitakomissioiden ja alioikeuksien toiminta saattoi olla brutaalia ja sitä vas-
ten piirtyy traagisia kohtaloita. Sitä tarkasteltaessa on tärkeää muistaa, kuinka
vakavana pidettyä uhkaa vastaan ne toimivat. Lisäksi täytyy ymmärtää, mitä ne
oikeastaan hakivat silloinkin kun ne painostivat ihmisiä. Ne eivät niinkään ha-
keneet omaa totuuttaan ja käsitystään siitä, miten asiat olivat, vaan sitä totuutta,
josta lapset oikeudessa todistivat. Viimekädessä komissiot tai oikeudet eivät
sanelleet tunnustusten tai syytösten sisältöä – ne korkeintaan yhdenmukaistivat

○ ○ ○ ○ ○ ○

592 RA ÄK 187, KST 5: Tukholman komission lausunto kuninkaalle Katarina Buren
tapauksesta, Tukholma 18.11.1676 (20–23).

593 RA SS 1: WNC 1.3.1675 (547–548).
594 RA ÄK 187, KST 5: Lehtori Mikael Kolmodius Tukholman noitakomissiolle, Gävle

14.11.1676 (24).
595 RA ÄK 187, KST 5: Petrus Lundiuksen omakätinen todistajanlausunto, Gävle 26.4.1675

(69); Lars Pederssonin, Jon Jonssonin, kappalaisen rouva Elisabetin ja Anna Eiksdotterin yh-
teinen todistus, Valbo 2.5.1675 (76).

596 RA ÄK 187, KST 5: Petrus Lundiuksen omakätinen todistajanlausunto, Gävle 26.4.1675
(69).
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sitä. Sisällön sanelivat ne lapset, joiden kertomuksiin uskottiin, koska ne perus-
tuivat yhteisesti jaettuihin käsityksiin tuonpuoleisesta ja supranormaalista.

On myös huomattava, että se skeptismi, joka myöhemmin pysäytti suuret
noitavainot Tukholmaan, ei kohdistunut noituuden todellisuutta tai mahdotto-
muutta koskeviin kysymyksiin, vaan oikeuden menettelytapaa koskeviin seik-
koihin. Se tarkoitti pääasiassa tässä luvussa käsiteltyjen todistusmenetelmien ja
lasten luotettavuuden kyseenalaistamista. Tämän skeptismin ytimessä olivat
pohdiskelut syytetyn oikeusturvasta – siitä eikö lopultakin ollut parempi va-
pauttaa syytön kuin tuomita viaton. Ja jos tässä keskustelussa noituuteen liittyi
joitakin ongelmia, ne koskivat yksinomaan rikoksen oikeudellisen todistamisen
vaikeutta.597

Tässä suhteessa Ruotsissa tapahtunut kehitys käy yksiin Saksasta, Englannis-
ta ja Ranskasta tehtyihin havaintoihin. Stuart Clark selittää ilmiötä sillä, että
noitateoria ei ollut niin suljettu järjestelmä tai siihen kohdistuva skeptismi niin
avointa kuin usein ajatellaan. Periaatteessa kummankin perusta oli samanlai-
nen, mistä syystä demonologisia olettamuksia oli vaikea kyseenalaistaa. Kaiken
ihmisten ja demonien välisen fyysisen kanssakäymisen kiistäminen olisi lei-
mannut kaikki siihen liittyneet kokemukset harhaksi. Käytännössä se oli mah-
dotonta niin kauan kuin luonnonfilosofia salli demonien olemassaolon. Siksi
todellista polarisoitumista ”uskovien” ja ”epäilevien” kesken ei päässyt synty-
mään. Tästä syystä oli järkevämpää keskittyä juridiseen kenttään. Se jätti filoso-
fisen ja teologisen puolen sivuun, mutta teki vähitellen yksittäisten noitien syyt-
tämisen käytännössä mahdottomaksi. Sen sijaan tieteellisissä ympyröissä väi-
teltiin demonologisista kysymyksistä vielä pitkään sen jälkeen kun noitavainot
olivat jo lakanneet.598

Unikokemukset ja tarinat todellisuuden tulkintaperusteina

Henkinen painostus oli paljon keskeisempi tunnustusten saamismenetelmä kuin
kidutus. Silti sekään ei pysty selittämään vapaaehtoisia tunnustuksia sellaisilta
henkilöiltä, joita välttämättä osattu edes epäillä. Myös se, että spontaanit tun-
nustukset olivat sisällöltään samanlaisia kuin painostuksella saadut, kertoo siitä,
että niiden taustalla oli yhteinen kokemus599 . Seuraavassa tutkitaan tuon koke-
muksen syntyä ja perusteita.

Kuukauden päivät sen jälkeen kun Norlannin komissio oli poistunut Gävles-
tä, 70-vuotias Karin Pedersdotter kertoi viranomaisille nuoruudestaan asti pal-
velleensa paholaista. Palvelu tarkoitti pääasiassa lasten viemistä paholaisen kas-
tettavaksi. Hänen tunnustuksensa pääelementit kävivät yksiin lasten kertomien
tarinoiden kanssa, mutta kuvasto oli kristillisempää – paikka ei ollut Blåkulla,
vaan helvetti, paholaisen rooli oli aktiivisempi ja hän kastoi lapsia uudelleen.

○ ○ ○ ○ ○ ○

597 Ks. tark. Ankarloo 1984 (1971); Linderholm 1913; myös Clark 1997, luku ’Believers and
Sceptics’.

598 Clark 1997, 208–213.
599 Pócs 1999, 75.
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Olennaista on se, että Karin tuli kertomaan asiasta vapaaehtoisesti. Kukaan vi-
ranomaisista tai kaupunkilaisista ei ollut epäillyt häntä eikä hänen nimensä ollut
noussut kertaakaan esille aikaisemmissa kuulusteluissa. Myös lapsille Karinin
tunnustus oli yllätys, sillä kukaan heitä ei tunnistanut häntä. Karinia näytettiin
myös niille lapsille, jotka eivät olleet osanneet nimetä heitä vieneitä noitia, mut-
ta hekään eivät tienneet mitään pahaa hänestä. Hän ei esiintynyt kenenkään lap-
sen todistuksissa edes oman tunnustuksensa jälkeen.600

Tuonpuoleisessa käyntiä koskevilla kuvitelmilla on psykofyysinen perustan-
sa muuntuneessa tietoisuuden tilassa, transsin, unen tai sairaskohtauksen aikana
koetussa ruumiista poistumisen tunteessa sekä näihin liittyvissä visioissa ja
hallusinaatioissa.601  Elämyksen sisältö muotoutui kokijan tunteman perinteen
mukaiseksi. Unet ja muut konkreettisen kokemusmaailman ulkopuoliset koke-
mukset sekä niistä laaditut tulkinnat ja kerrotut tarinat muodostivat ns. uni-
maailman, joka ymmärrettiin osaksi todellista maailmaa.602  Osaa unimaailman
kokemuksista pidettiin enteinä, toisia portteina tuonpuoleiseen. Unessa tapah-
tuva liikkuminen perustui šamanistispohjaiseen sielu-uskoon, jonka mukaan
itse-sielu saattoi tilapäisesti poistua ruumiista. Toisaalta tällaiset kokemukset
eivät liity yksistään šamanismiin, vaan ne ovat tavallisia korkeakulttuurien
ekstaattis-uskonnollisissa kulteissa. Silloin ne koskettelevat tavallisimmin syn-
nin ja hyveen tai kadotuksen ja pelastuksen probleemeja. Myyttiset aliseen
maailmaan matkanneet sankarit taas menivät pelastamaan ennen aikojaan kuol-
leen rakastetun, tavoittelemaan kuolemattomuutta, saattamaan kuolleita lepo-
paikkaansa tai initioitumaan alisen maailman mysteereihin. Viimeksi mainitut
syyt rinnastuvat šamaanin matkojen tarkoituksiin.603

Tajuttomuuden yhteys itse-sielun ruumiista poistumiseen tulee esille Elias
Lönnrotin sanakirjan lisävihkon esimerkkilauseessa ”juoppo meni itsettömäk-
si”, millä tarkoitettiin sammumista. Vielä selvemmin se ilmenee Vermlannin
suomalaisilta muistiin merkityssä tekstissä: ”Se män ihettömäks. Kun se ol’
ihettömänä se ei toimittanna mitää”. Euroopasta on säilynyt runsaasti kerto-
musainesta siitä, kuinka sielu saattoi poistua ruumiista ihmisen nukahtaessa ja
palata vähän ennen hänen heräämistään. Eräässä keskiaikaisessa tanskalaisessa
tarinassa mies makasi sairaana vuoteessaan ja nukahti. Vieressä valvova nainen
näki hämmästyksekseen, että tämän suusta näytti tulevan hiiren näköinen olen-
to. Nainen peitti liinalla miehensä suun estääkseen eläimen takaisin pääsyn.
Pian hiiri palasi, juoksi edestakaisin hätääntyneen oloisena, mutta lopulta vaimo
sai sen karkotettua. Samalla kuoli myös hänen miehensä. Tähän perustuu Suo-
mestakin tunnettu sanonta, ettei nukkuvaa saa herättää äkillisesti: jos niin teki,
oli olemassa vaara, ettei itse-sielu päässyt takaisin ruumiiseen.604  Tarinat osoit-

○ ○ ○ ○ ○ ○

600 RA GRO 30.3.,12.5.1675 (353–353v, 382–383v).
601 Heikkinen 1969, 296–297; Vilkuna KHJ 1997, 15–17; Pócs 1999, 60, 62, 64. Tämä tulee

esille esimerkiksi 16- tai 17-vuotiaan orsalaisen Ingegardin toteamuksessa, ettei ollut Blå-
kulla-matkan aikana ollut unessa eikä valveilla. Tegler 1997, 63.

602 Vilkuna KHJ 1997, 15.
603 Siikala 1994 (1992), 252–254; Wall 1989, 12–14; Pócs 1999, 7–8, 29–30, 73–75, 77–78.
604 Pentikäinen 1990, 22; Haavio 1992, 84–88; Sarmela 1994, 125.
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tavat myös sen, että tuonpuoleisen portti saattoi satunnaisesti avautua kenelle
tahansa.

Vapaaehtoisesti tunnustaneilta löytyy joitakin hallusinaatioita aiheuttavia
sairauksia. Esimerkiksi vuonna 1669 Taalainmaalla Folkaren kihlakunnanoike-
us kuulusteli Elin Pålsdotter-nimistä naista, joka kertoi oppineensa paranta-
maan ja muita taikauskoisia tapoja vakavan sairautensa aikana. Hänen sairau-
tensa oli kestänyt viimeisen vuoden, jonka hän oli elänyt metsässä ja oman il-
mauksensa mukaan ”juossut siellä kuin järjetön eläin”. Initiaatiovaiheessa ta-
pahtunut eristäytyminen ja sairastaminen ovat perinteisesti kuuluneet tietäjyy-
teen. Niiden aikana kokelas sai voimansa ja avustajansa. Hän tunsi myös muut-
tuvansa uudeksi ihmiseksi. Tietäjien transsia seurasi usein väsymys.605

Myös oululaisen Anna Muikun Blåkulla-kokemukset tuntuvat liittyneen sai-
rauskohtauksiin. Sapattiin joutuessaan. Anna oli tullut ”ikään kuin tyrmisty-
neeksi ja kuoleman kankeaksi” sanoen, että nyt häntä tullaan noutamaan. Koh-
taus kesti noin neljännestunnin ajan ja vaikka häntä yritettiin nostaa pystyyn,
hän kaatui aina uudelleen. Ja vaikka häntä nipistettiin verille, hän ei silti tullut
tajuihinsa. Samaa sanottiin Kruunupyyssä vuonna 1655 noidaksi syytetystä 60-
vuotiaasta Marketta Olavintyttärestä, joka aina parantamisriitin jälkeen oli jon-
kin aikaa tiedottomassa tilassa. Vuonna 1666 alkoivat Ahvenanmaan suuret noi-
tavainot ja ensimmäisenä syytettynä oli varkaiden henkilöllisyyksiä selvittänyt
Karin Pedersdotter, joka luonnehti kykyään ”vaikeaksi sairaudeksi”.606  Hän
yhdisti Elin Pålsdotterin lailla taitonsa saamisen sairastumiseensa.

Anna Muikun sairaskohtaus muistuttaa suurta ja dramaattista yleistynyttä
epilepsiakohtausta – ns. grand mal -kohtausta – jota saattaa edeltää hetkellinen
aavistus. Potilas voi huudahtaa, hänen vartalonsa jännittyy ja hän kaatuu. Koh-
taukseen voi liittyä esimerkiksi kieleen puremista, kuolan valumista ja kasvojen
sinertymistä. Tämä ns. tooninen vaihe kestää yleensä joitakin sekunteja. Sen
jälkeen potilas siirtyy ns. klooniseen vaiheeseen ja hänen ruumiissaan on joita-
kin symmetrisiä nykinöitä. Potilas voi olla tajuton tai sekava jonkin aikaa koh-
tauksen jälkeen. Usein hän nukahtaa kohtauksen mentyä ohitse.607

Näin oli myös vaasalaisen Marketta Pietarintytär Parkoisen laita. Hänen kei-
nonsa kutsua pahaa luokseen perustuivat tietoiseen epilepsiakohtauksen aiheut-
tamiseen ruumiillisen rasituksen ja viinan avulla. Marketan pyrkimys laukaista
epilepsiakohtaus viittaa jonkinlaiseen ekstaasitekniikkaan eli tietoiseen pyrki-
mykseen muuntaa tietoisuuden tilaa. Se tulee vielä selvemmin esille eräistä
muista tapauksista. Esimerkiksi Älvdalenissa 1660-luvun lopulla kuulustel-
luista lapsista Marit Jonsdotter ja Gertrud Svensdotter olivat juosseet ympyrää
sietokykynsä rajoille nähdäkseen kauniin ja värikkäisiin vaatteisiin pukeutu-
neen miehen, jota kuulustelujen myöhemmissä vaiheissa kutsuttiin paholai-
seksi. Näin kerrottiin myös seudulla asuneen 70-vuotiaan Lok Annan menetel-
leen silloin kun hän tahtoi paholaisen ilmestyvän.608

○ ○ ○ ○ ○ ○

605 Tegler 1997, 47; Siikala 1994 (1992), 212, 217–218.
606 Virkkunen 1953 (1919), 438–439; Heikkinen 1969, 199, 219–220.
607 Larsen & Lindahl 1994, 27.
608 KA VRO v. 1: 8.6., 10.6.1657. Eilola 1996, 77–79; Heikkinen 1969, 201–203; Tegler 1997,

60, 62.
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Epilepsiakohtauksiin liittyvät kognitiiviset oireet ovat tässä käsiteltävän tee-
man kiinnostavia. Niihin kuuluvat todellisuuden tajun häiriöt ja ruumiista irtau-
tumisen tunne. Affektiivisista oireista hallitsevin on yleensä pelko. Illuusiot ja
harhat taas ilmenevät mm. mittasuhteiden ja muotojen vääristymisenä sekä
musiikin kuulemisena tai maisemien näkemisenä. Epilepsiakohtaus muistuttaa
šamanistista possessiotranssia siinä suhteessa, että kumpaankin liittyy EEG:llä
mitattavissa olevia neurofysiologisia muutoksia. Siinä suhteessa ne poikkeavat
esimerkiksi hysteerisistä tai hypnoosin avulla johdetuista muuntuneen tietoi-
suuden tiloista.609

Kuten jo aiemmin mainittiin, nähdyt kuvat ja symbolit sekä koetut tuntemuk-
set perustuvat kulttuurissa vallitseviin käsityksiin ja odotuksiin sekä siihen tul-
kintaan, joka kohtaukselle annettiin.610  Niinpä Marketta Parkoinen kuvaili,
kuinka pahat henget tulivat joukolla noutamaan häntä ja kuinka he lensivät tai-
vaalla.

Tajunnantilanmuutokset säilyttivät asemansa tämäntyyppisten kokemusten
selittäjinä vielä suurten noitavainojen jälkeenkin. Kun esimerkiksi Jaakko Jaa-
konpoika vuonna 1686 kertoi tulleensa valkoisen enkelin kaltaisen olennon
Blåkullaan viemäksi ja nähneensä perillä naapurin vaimon sekä joukon muita
naisia kirnuamassa, hänen kokemuksensa selitettiin juoppoudella. Selitys sai
vahvistusta, sillä käräjillä olleet ihmiset tiesivät Jaakon isänkin olleen samanlai-
sen viinaanmenevän veikon, joka humalassa näki omiaan.611  Tajunnanmuu-
tokset ja niiden aikana saadut elämykset alkoivat irtautua yliluonnollisesta ja
niihin sovellettiin yhä useammin ns. luonnollisia selityksiä. Tämä kuvastaa,
paitsi oikeuksien suhtautumistavan skeptistymistä, myös käräjärahvaan käyt-
täytymisen muutosta. Syytösten taakse saatiin vain harvoin kovin laaja mielipi-
dettä ja kiihtynyt mieliala jäi selvästi aikaisempaa lyhytikäisemmäksi.612

Toisaalta luonnollisen selityksen valitseminen ja yliluonnollisen poissulke-
minen eivät olleet itsestäänselvyyksiä vielä 1700-luvun puolivälissäkään. Kun
Anders Matsinpoika Nix kertoi nähneensä usein niin Jumalan kuin paholaisen
lähettiläitä, käräjille kutsuttiin todistaja, joka oli ollut läsnä Nixin puhuessa en-
kelin kanssa. Todistaja oli suhtautunut tietoon skeptisesti ja epäillyt oliko Nix
koskaan enkeliä nähnytkään. ”Etkö näe, parhaillaankin reessä istuu enkeli,”
Nix oli vastannut. Se riitti vakuuttamaan todistajan siitä, että tämä tosiaankin
näki jotakin. Hän ei kuitenkaan pitänyt sitä enkelinä, vaan kummituksena, ja
huusi papeilta saadun opin mukaisesti: ”Mene pois Saatana!” Näin epäilijäkin
uskoi toisen hallusinaatiokokemuksiin todellisina ja olemassaolevina ilmiöinä.
Teologiseen selittämiseen uskovana hän ei pitänyt kerrottua Jumalan, vaan pa-
holaisen aikaansaamana.613

Ihmisen käyttäytymisellä oli ratkaiseva merkitys sille, pidettiinkö hänen yli-
luonnollista kokemustaan totena. Jos ihminen käyttäytyi selvänä ollessaan rau-

○ ○ ○ ○ ○ ○

609 Bonsdorff 1976, 443–444; Larsen & Lindahl 1994, 25; Siikala 1994 (1992), 208–210.
610 Burke 1997, 24–27; Vilkuna KHJ 1997, esim. 32–33.
611 KA URO o. 2: 4.10.1686.
612 Heikkinen 1969, 306; Vilkuna KHJ 1997, 43–44.
613 Vilkuna KHJ 1997, 33–34.
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hallisesti ja muutenkin täysijärkisen lailla, tuli tarinastakin uskottavampi. Li-
säksi oli tärkeää, että näyt, unet ja konkreettiset havainnot muodostivat mie-
lekkään ja loogisesti rakentuvan kokonaisuuden.614  Esimerkiksi Norlannin ko-
mission kuulusteluissa Annika Godtskalckilta kysyttiin oliko hän nähnyt Blå-
kullassa kirkkoherra Fonteliuksen lapsia. Annika vastasi, ettei tiennyt miltä nä-
mä näyttivät. Komissio osoitti lapset hänelle ja hän kertoi nähneensä heidät Blå-
kullassa. Jo seuraavana ja kaikkina sitä seuraavina öinä kirkkoherran lapset oli-
vat aina läsnä hänen unissaan. Kun asiat esitettiin loogisesti ja selvästi, ei oikeu-
della ollut mitään syytä epäillä hänen sanomaansa. Ja kertojallehan kokemus oli
todellisuutta.615

Vuonna 1692 Vaasassa levisi huhu, jonka mukaan porvari Matti Uhrväderin
vaimo Liisa oli vienyt köyhäintuvassa asuvan vanhan Eeva Tuomaantyttären
Blåkullaan. Eeva oli eräänä iltana asettunut nukkumaan tavalliselle paikalleen
köyhäintuvassa, mutta sitten hän oli omien sanojensa mukaan herännyt ja ha-
vainnut olevansa vanhassa pimeässä tuvassa. Hän oli maannut lattialla ja Liisa
oli ollut hänen yläpuolellaan ja painanut häntä niin että hän oli kastunut kaut-
taaltaan hiestä. Tuvassa oli ollut myös Liisan vuoden vanha lapsi, joka oli kii-
vennyt pystyyn uunin reunasta kiinni pitäen ja kilistellyt lampaankelloa. Tämän
jälkeen tuvan ovi oli avautunut ja sisään oli tullut vesisankoa kantava nuori poi-
ka. Pian sen jälkeen kun poika laski sangon tuvan pöydälle, tupa hävisi ja Eeva
havaitsi olevansa taas omassa vuoteessaan.616

Tässä tapauksessa monenlaiset ihmisten todelliseksi mieltämän maailman
säikeet sekoittuivat uneen ja tekivät kokemuksesta uskottavan. Unessa tapahtu-
va matka tuonpuoleiseen saattoi tapahtua kenelle tahansa.617  Lisäksi Eeva oli
elänyt suurten noitavainojen ajan, jolloin oli nähty, että tuonpuoleiseen saattoi
tulla viedyksi. Hän oli myös kuullut Liisan harjoittamasta taikuudesta: Uhrvä-
derin talossa jonkin aikaa töissä ollut Kaarina Jaakontytär oli löytänyt talon leh-
män kaulasta taikapussin. Hän oli myös nähnyt Liisan epäilyttävään aikaan ol-
kilyhteiden kanssa liikkeellä, mikä viittasi siihen ettei tämä käyttänyt voimaan-
sa pelkästään hyvään. Maininnat siitä, että Liisa oli ollut Eevan yläpuolella ja
painanut rintakehää niin että tällä oli ollut vaikeuksia hengittää, viittaavat ylei-
sesti tunnettuihin maraa eli painajaista koskeviin käsityksiin. Sen uskottiin ole-
van hahmoton tuonpuoleinen olento, joka piinasi ihmisiä näiden nukkuessa.618

○ ○ ○ ○ ○ ○

614 Vilkuna KHJ 1997, 30–31, 33–34. Kustaa H.J. Vilkuna käyttää esimerkkinä siikajokista vai-
noharhaiseksi ja mielisairaaksi tiedettyä miestä. Tämä oli päätellyt että pitäjän apupappi oli
hänen lapsensa todellinen isä, koska pappi ei ollut suostunut antamaan lapselle hänen ha-
luamaansa nimeä Kuninkaan mies. Kastetilaisuuden jälkeen mies oli alkanut kuvitella, että
pappi oli tunnustanut suhteen. Hänen kertomansa tarina oli niin uskottava, että oikeus piti
parhaana tutkia sen paikkansa pitävyyden. Tapauksesta ks. myös Vilkuna KHJ 1996c, 238–
239.

615 RA SS 1: WNC 18.2., 19.2.1675 (423–425).
616 KA VRO v. 6: 12.3.1692.
617 Pócs 1999, 7–8, 29–31.
618 Ganander 1960 (1789), 65 (Painajainen); Schön 1998, 130–131 (Maran); Kaivola-

Bregenhøj 1992, 8; Schiffmann 1992, 103; Raudvere 1992, 114–117; Vilkuna KHJ 1997, 15.
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Mara liittyi kahdella tavalla Eevan kertomukseen. Noitien tiedettiin kulkevan
toisinaan maran muodossa.619  Lisäksi Uhrväderin lehmän kaulasta löytynyt
pussi oli valmistettu maran karkottamista varten, joten se saattoi assosioitua
uneen myös siitä syystä. Blåkullan samaistamisesta helvettiin kertoo niin ikään
kaksi seikkaa. Paikan kuvaaminen pimeänä tupana viittaa siihen, miten vaina-
jalaa ja nimenomaan Heliä kuvattiin jo esikristillisellä ajalla. Toisaalta Liisan
pikkulapsen esiintyminen tuvassa viittaa myös vainajalaan. Liisan aviomies ni-
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○ ○ ○ ○ ○ ○

619 Wall 1989, 11–14; Pócs 1999, 62–63.
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mittäin mainitaan vanhaksi, joten on todennäköistä, että hänen vaimonsa oli
suunnilleen samanikäinen eikä heillä ollut vasta kävelemään opettelevaa lasta.620

Ihmiset pyrkivät selittämään omia kokemuksiaan ja löytämään maailmanku-
vansa puitteissa järkevän selityksen. Epämiellyttävien unikokemusten selitystä
haettiin usein omista syyllisyydentunteista. Esimerkiksi Gävlessä tunnustanut
vanha Karin Pedersdotter kertoi paholaissuhteensa alkaneen hänen nuoruutensa
salavuoteustapauksesta. Tunnettu syyllisyys ilmeni helvetti- ja Jumalan kieltä-
misteemojen voimakkaana korostamisena.621  Tunnustuksen ytimessä oli koko
ajan kysymys, mitä olen tehnyt ansaitakseni tämän, mikä kertoo yksilökes-
keisestä maailmankuvasta. Jumala ja koko kosmos reagoivat siihen, mitä yksilö
teki tai jätti tekemättä.622  Käsittelytapa on samanlainen kuin edellisessä luvussa
analysoidussa Johan Davidssonin lesken ja Snifin Annan tapauksissa. Lisäksi
tapaukset osoittavat, että unikokemusta käsiteltiin samalla tavalla kuin valve-
todellisuuden tapahtumaa.

Toisinaan unen ja valveen välisen rajan vetäminen saattoi muodostua ongel-
malliseksi. Esimerkiksi vuonna 1678 vaasalainen 14-vuotias Lisbeta Pertintytär
kertoi, kuinka muuan Anna Pietarintytär oli lähtenyt hänen peräänsä ja vienyt
hänet hetkessä köyhäintaloon.623  Voidaan olettaa, että köyhäintalo oli paikkana
pelottava, yhteisön laidoille päätyneiden, oudosti ja uhkaavan tuntuisesti käyt-
täytyvien enemmän tai vähemmän loppuunpalaneiden ihmisten tyyssija.624  An-
nalla itsellään ei ollut mitään tekemistä köyhäintuvan kanssa, vaan hän liittyi
uneen toisella tavalla. Hän oli ollut kyseisenä iltana Lisbetan luona tekemässä
tälle vaatteita. Tytön vaatteisiin kiinnitetty neula viittaa tähän. Toisaalta neulan
laittaminen vaatteisiin saatettiin tulkita myös noituudeksi tai taikuudeksi riip-
puen siitä, mikä laittajan intentio oli ollut. Lisäksi Lisbeta oli saattanut kokea
vaatteiden korjaamisen epämiellyttävänä, mikä yhdisti asian unessa köyhäinta-
loon sekä laajemmin liikkeellä olleisiin tarinoihin Blåkullasta ja lasten sieppaa-
misesta niihin.

○ ○ ○ ○ ○ ○

620 Aivan mahdotonta se ei kuitenkaan ole, sillä ihmisen määrittely vanhaksi oli osittain sidok-
sissa hänen asemaansa ja naisen kohdalla myös puolison asemaan. Esimerkiksi syytingille
siirtyneen miehen vaimo oli vanhus riippumatta siitä, mikä hänen ikänsä vuosissa mitattuna
oli. Vilkuna KHJ 1999, 51–52.

621 Blåkulla- ja vähän myöhemmin yleistyneitä sodomiaunia yhdistää myös se, että syytteiden
alullepanijat ja omaehtoisten tunnusten tekijät tulivat kummissakin tapauksissa samoista
ryhmistä. Alullepanijat olivat latenssiaikaa eläviä nuoria piikoja tai sellaiseen uudelleen vai-
puneita vanhoja naisia, vapaaehtoiset tunnustajat yleensä ajattelultaan heikentyneitä, alko-
holisoituneita ja vanhuudenhöperyyteen taipuvaisia henkilöitä. Niin noitasapatti- kuin sodo-
miatunnustuksille oli tyypillistä, että ikääntynyt ihminen kertoi syyllistyneensä puheena ole-
vaan syntiin ensikerran jo nuoruudessaan. Vanhuuden heikkomielisyyden eli dementian seu-
rauksena he regression omaisesti pakenivat nuoruuden tyydytyskokemukseen, johon liittyi
voimakkaita häpeäntunteita. Yhteisön paine näkyy sodomiatapauksissa vielä selvemmin
kuin sapattijutuissa. Kun esimerkiksi eräs lapualainen piika ilmiantoi erään miehen sodo-
miasta, ei syytteelle löytynyt pohjaa. Sen sijaan ilmiannettu alkoi nähdä sellaisia unia ja tun-
nusti oikeudessa hyvinkin halullisesti. Vilkuna KHJ 1997, 30–31, 37–38; Liliequist 1985,
299.

622 Douglas 2000 (1966), 139–140.
623 KA VRO v. 4: 18.3.1678 (47–49).
624 Vaasan ja Mustasaaren yhteinen köyhäintupa valmistui viimeistään 1666. Armas Luukon

mukaan sitä suositeltiin varattomien lisäksi sellaisille vanhuksille, joilla oli jonkin verran
omaisuutta, mutta ei huoltajaa. Luukko 1971, 432–433; Åkerblom 1941, 621–622.
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Valve- ja unitodellisuuden toisistaan erottamista vaikeutti ruumiin ja itse-sie-
lun välinen ambivalentti suhde. Kun lapset mainitsivat sormeen tehdyistä haa-
voista tai Blåkullassa tapahtuneista pahoinpitelyistä, ei heidän ruumiistaan löy-
detty jälkiä, mikä saattoi selittyä sillä, että liikuttiin sieluna. Toisaalta sieluna
liikkuva noita saattoi eräiden tarinoiden mukaan hakata lapsen huonoon kun-
toon, kuten kävi Ingrid Eriksdotterille ja Brita Wählgiftille. Ruumiillisista oi-
reista valittivat myös noitien kulkuvälineenä olleet lasimestari Peder Johansson
ja pormestari Carl Falck. Omien sanojensa mukaan heidän jäsenensä olivat yöl-
lisen ratsastuksen jäljiltä aamuisin jäykkiä ja mustelmilla.625

Tämä ilmentää sitä, ettei keskiajan ja uuden ajan alun ihmisten tekemä jako
sielun ja ruumin välillä ollut yksioikoinen ja selkeä eikä niiden välinen raja kul-
kenut siellä mihin nykyihminen sen asettaisi. Itse asiassa sieluun näyttää kuulu-
neen paljonkin sellaista, minkä nykyään ajatellaan kuuluneen ruumiiseen. Sielu
ei ollut pelkästään jonkinlainen järkiperäinen olemus, joka vain satunnaisesti
sukupuolittui, sai värin, vammautui tai vanheni. Sielu kantoi mukanaan ”mi-
nun” rakennetta ja se tulisi viimeisenä päivänä nousemaan ylös kaikkine ruu-
miinosineen, niissä olevine arpineen ja muine merkkeineen. Keskiaikaisista kir-
joituksista tiedämme, että ihmisten sielulla uskottiin olevan ruumiin hahmo
kuoleman ja ylösnousemuksen välisenä aikana. Kummitustarinoista taas tiede-
tään, että niidenkin uskottiin esiintyvän ihmisen hahmossa. Toisaalta taas ruu-
miineritteisiin tai -osiin perustuvassa noituudessa hallittiin ja komennettiin
myös sielua.626

Uni siirrettiin yksityisestä unimaailmasta sosiaalisen todellisuuden maail-
maan kertomalla siitä toisille ihmisille. Erityisesti tuttavien ja naapureiden
kanssa käydyillä keskusteluilla oli suuri merkitys, koska pohjoisessa kansan-
kulttuurissa ei ollut pappien lisäksi muita unia selittäviä eksperttejä. Siksi tul-
kintojen täytyi perustua tarinoihin ja toisiin unikokemuksiin.627  Kertominen
helpotti kertojan oloa kertomishetkellä, mutta modernille ihmiselle luonteen-
omaista epämiellyttävien unikokemusten korvaamista positiivisemmilla ei ta-
pahtunut, koska uuden ajan alun ihmiset eivät kyenneet tunnistamaan unistaan
niitä ongelmia, joita he pyrkivät symbolisessa muodossa ratkaisemaan. Toisiaan
ruokkivat unikokemukset ja -kertomukset tekivät ahdistavista unikokemuksista
osan arkielämää. Lisäksi jokapäiväisen elämän ankaruus (sodat, epidemiat, näl-
kä sekä niiden tulkitseminen synneistä johtuviksi) voimistivat epämiellyttäviä
unikokemuksia. Pitkällä tähtäimellä ne muodostivat negatiivisten kokemusten
ja pelkojen kollektiivisen varaston, joka siirrettiin lapsille.628

○ ○ ○ ○ ○ ○

625 RA GRO 6.4.1674 (51v–52v); SS 1: WNC 9.2., 10.2., 15.2., 17.2., 19.2., 22.2., 27.2.,
3.3.1675 (403, 432, 475, 478–479, 481–483, 485–486).

626 Bynum 1995, 19–27; Roper 1997 (1994), 181–182. Martti Haavio onkin arvellut, ettei täysin
abstraktia tai henkistä sielu-käsitystä löydy modernin filosofian ulkopuolelta. Haavio 1992,
84–88. Ks. myös Pentikäinen 1990, 22; Sarmela 1994, 125.

627 Schiffmann 1992; Vilkuna KHJ 1997, 18. Unitutkimuksissa on todettu, että unia koskevat
uskomukset aktivoituvat nimenomaan kriisitilanteissa. Tasaisessa elämänkulussa ne saate-
taan ohittaa suhteellisen merkityksettöminä. Achté & Schakir 1980, 212–213.

628 Schiffmann 1992, 103; Vilkuna KHJ 1997, 18–20, 29–31; Sabean 1987 (1984), 110–111;
Budd 1999, 138.
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Unikokemusten sisällöt tai ilmiasut puolestaan perustuivat kansanperintee-
seen, joka sisältää runsaasti noitiin ja supranormaaliin liittyviä tarinoita ja usko-
muksia, joita ihmiset kertoivat toisilleen iltapuhteella. Tärkeitä tarinoiden välit-
täjiä olivat ns. perinteenkantajat, jotka tunsivat eniten kertomuksia ja olivat ke-
hittäneet niiden kertomisesta suoranaisen taiteenlajin. Heidän kertomuksissaan
yliluonnolliset ainekset limittyivät arkipäivästä tuttuihin tapahtumiin ja tunte-
muksiin, jolloin vaikutelma oli hyvin todentuntuinen.629

Todellisuus ja kuvitteellisuus kietoutuivat toisiinsa myös toisella tavalla. Ih-
miset kasvoivat näiden tarinoiden keskellä lapsesta lähtien ja niistä tuli osa hei-
dän todellisuuttaan etenkin kun maailmankuva sisälsi yliluonnollisen jokapäi-
väiseen elämään vaikuttavana voimana. Ihmisten mieli rakensi näiden tarinoi-
den pohjalta skeemoja eli mielensisäisiä malleja ja kategorioita, joiden avulla
ympäröivää todellisuutta ja siitä saatua informaatiota tulkittiin. Kun joku sitten
näki tai luuli nähneensä tai kokeneensa jotakin outoa, tapahtumaa tarkasteltiin
perinteiden ja tarinoiden näkökulmasta.630  Ja mitä useammin unesta puhuttiin,
sitä varmemmaksi perinteen mukainen tulkinta tuli.631  Näin tapahtui ns. unen
sosialisaatio, jossa tulkinta yhtäältä tuki vallitsevia arvoja ja piti yllä kulttuuris-
ta jatkuvuutta. Toisaalta taas uni laajentui edustamaan tiettyjä sosiaalisia suhtei-
ta ja paineita, jolloin tulkinta antoi unelle sosiaalista todenperäisyyttä.632

Unikokemusten ja todellisuuden välisen rajan sumentumiseen vaikutti myös
Blåkulla-matkojen aiheuttama pelko. Jo vuonna 1674 todettiin, että jos Håkan
Falckin vieminen jatkuisi, hän kuolisi pian. Lisäksi mainittiin, että hän ei tahto-
nut iltaisin mennä nukkumaan, koska silloin Katarina Bure tulisi hakemaan hä-
net Blåkullaan. Tätä pelkoa konkretisoivat ja todensivat Brita Wählgiftin ja Ing-
rid Eriksdotterin mustelmat sekä jälkimmäisen menehtyminen vammoihinsa.633

Pelon seurauksena ympäri Ruotsia perustettiin ns. yötupia, joihin lapset kerät-
tiin ja joissa vanhemmat valvoivat ja pitivät lapsia hereillä.634

Myöhemmissä Gävlen raastuvanoikeuden kuulusteluissa öisten matkojen
määrä kasvoi. Komission kuulusteluissa noidat veivät lapsia korkeintaan viisi
kertaa, mutta yleensä ottaen 2–4 kertaa yössä. Kuukautta myöhemmin esimer-
kiksi Brita Wählgift tai laivuri Erikin Erik-poika kertoivat tulleensa viedyiksi
saman yön aikana yhdeksän kertaa.635  Kertojen suuri määrä johtunee väsynei-
den lasten torkahtelusta ja hallusinaatioista, joiden aikana mielessä olleet ja pel-
koa aiheuttaneet Blåkulla-näyt palasivat tai joihin jälkikäteen liitettiin Blåkulla-
aineistoa.636  Kun vientikertojen määrän tulkittiin lisääntyneen, noitien toimin-

○ ○ ○ ○ ○ ○

629 Schön 1996 (1986), 8–17; Pócs 1999, 60.
630 Myös lähimmäisten käyttäytymistä ja puhetta tulkittiin tällä tavalla.
631 Schön 1996 (1986), 8–17; Anttonen 1996, esim. 25–27. Toisaalta huomion kiinnittäminen

tietynlaisiin uniin johtaa sen tyyppisten unien pituuden kasvuun ja yksityiskohtien rikastu-
miseen. Budd 1999, 137.

632 Achté & Schakir 1980, 213–214.
633 RA SS 1: WNC 9.2., 10.2., 17.2., 19.2., 22.2., 27.2., 3.3.1675 (432, 475, 478–479, 482, 485–487).
634 Heikkinen 1969, 57.
635 RA GRO 27.3.1675 (351–351v).
636 Tällaiseen tulkintaan saattoi vaikuttaa nukkujan rauhaton liikahteleminen unen aikana.

Vuonna 1722 Paraisilla pohdittiin renki Heikki Mikaelinpojan enkelinäkyjen todellisuus-
pohjaa. Hänen todettiin nukkuvan yönsä hiljaa ja liikkumatta, mikä todisti, etteivät hänen
näkynsä aiheutuneet unesta. Eklund 2001c.
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nan oletettiin muuttuneen intensiivisemmäksi. Samalla niin lasten oma kuin
heidän vanhempiensa pelko ja ahdistus kasvoivat.637  Tällä univelalla selittyy jo
aikalaisten havaitsema Norlannin ja Tukholman suuriin noitavainoihin osallis-
tuneiden lapsitodistajien riutuneisuus, kalpeus ja ahdistuneisuus.638

Tukholmassa lasten ahdistus ja riutuneisuus häipyivät nopeasti sen jälkeen
kun he olivat saaneet aikuisilta vahvistuksen sille, että heidän unensa eivät ol-
leetkaan tosia. Huojennus ja hyvin nopeasti havaittava ulkomuodon kohentumi-
nen olivat luonteenomaisia myös paholaisen vallasta vapautuneille. Esimerkiksi
paholaisen kiusaaman tanskalaisen valtaneuvoksen vaimon Mette Hardenber-
gin kerrottiin menneen kuudessa viikossa niin heikkoon kuntoon, että hän tar-
vitsi kävellessään keppiä. Kun hän vapautui paholaisesta, kepin tarve katosi vä-
littömästi ja hänen kerrottiin näyttävän jälleen kauniilta.639

Noitien ja unien

välinen yhteys oli

keskeinen suurten

noitavainojen aikaan

ja keskustelua käytiin

siitä, milloin unessa

oltiin tuonpuoleisessa

ja milloin kyseessä oli

vain uni. Esimerkiksi

Gävlen kirkkoherra

Fontelius piti eräänä

tavallisen unen

merkkinä sitä, että

nukkujan kädet olivat

lämpimät. John

Websterin tutkielman

’Untersuchung der

vermeinlichen und

sogenannten

Hexereien’ (1716)

kansikuvan tekstissä

otetaan skeptisempi

kanta. Se mukaan

noitia oli vain

nukkujan pään

sisällä. (Labovie

1993 (1991), 236.)

○ ○ ○ ○ ○ ○

637 Heikkinen 1969, 57–58; Ankarloo 1994, 72.
638 Ks. esim. Ankarloo 1984 (1971), 223.
639 Troels-Lund 1934, 27–28. Ks. myös luku ’Lapset ja nuoret Blåkullassa’.
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   Kotitalous ja noituuden
uhrit

Kotitalouden suojaaminen valtakunnan ja paikallisyhteisön etuna

Taikuudessa oli kysymys rajojen vahvistamisesta ja kontrolloimisesta, noituu-
dessa taas niiden rikkomisesta ja ylittämisestä, mikä tulee monella tavalla esil-
le.1  Raja kulki esimerkiksi ruumiin ja yhteisön sisä- ja ulkopuolen tai tämän- ja
tuonpuoleisen välillä. Lisäksi rajat kiinnittyivät keskeisesti uhrin kotitalouteen2

ja sen toimintakykyisyyden, menestyksen ja jatkuvuuden edellytyksiin. Noi-
tuus kohdistui siis ihmisten muodostamaan ryhmään eikä yksittäiseen ihmi-
seen. Siksi onkin paikallaan tutkia lähemmin, millaisia merkityksiä kokonai-
suudelle annettiin ja miksi se oli niin tärkeä.

Uuden ajan alun ihmisille staattisuus eli järjestys ja sen saavuttaminen olivat
tärkeitä. Keskeinen tekijä tässä järjestyksen ihanteessa oli tilanteiden muuttu-
mattomuus, staattisuus. Se perustui tiettyihin periaatteisiin, joista eräs oli jo ai-
emmin käsitelty asemien, siirtymien ja tärkeiden toimitusten ritualistinen vah-
vistaminen. Lisäksi oli joukko muita mentaliteettiin kuuluneita tekijöitä, joiden
avulla järjestys ja hallittavuus pyrittiin säilyttämään. Kautta koko yhteiskunnan
tunnettiin käsitys, jonka mukaan ihminen syntyi tiettyyn asemaan, joka kuului
hänelle ja jota hänen ei käynyt muuttaminen. Kansan keskuudessa näkemys
kytkeytyi onneen. Aatelin piirissä taas korostettiin säätyjen merkitystä. Kaik-
kialla jaettiin näkemys siitä, ettei järjestys ja sitä seuraava harmonia syntynyt tai
säilynyt itsekseen, vaan se on säilytettävä. Tässä ei pelkkä ritualismi riittänyt,

○ ○ ○ ○ ○ ○

1 Purkiss 1996, 120.
2 Tässä on selvyyden vuoksi korostettava käsitteen suomentamisen vaikeutta. Niin oppineis-

ton teksteissä kuin tuomiokirjoissa siitä käytetään nimitystä ’hushåll’, josta aikalaiset käyt-
tivät myös nimitystä ’ordo oeconomicus’. Sen suomentaminen ’taloudeksi’ tai ’kotitalou-
deksi’ ei tunnu hyvältä niiden taloustieteessä saamien merkitysten vuoksi. Tätä kautta
korostuvat sen tavaran- ja elinkeinojen vaihdantaan ja tuotantoon liittyneet piirteet. Hushåll
oli niiden ohella paljon muutakin. Myös käsitteen suomentamisen ’perheeksi’ ei ole hyvä,
koska mielikuvien tasolla se liittyy isän, äidin ja lasten muodostamaan ’ydinperheeseen’,
joka on myöhäisempi kokonaisuus. Ydinperheeseen verrattuna hushåll oli laajempi. Se kat-
toi sisäänsä myös talossa asuvan palvelusväen. Tätä vahvistaa myös noituusjutuissa tehdyt
havainnot: vaikka noituus näyttääkin keskittyneen paljolti keskenään sukua oleviin ihmisiin,
sitä ei voi rajata yksinomaan heihin. Hushåll näyttääkin olleen tietylle ihmisryhmälle kuulu-
vaksi katsottu niin aineellisella kuin aineettomalla tasolla rajattu elämänpiiri. Tähän koko-
naisuuteen kuuluneista ihmisistä käytettiin nimitystä ’folk’ eli ’väki’ (esimerkiksi ’Peer
Siulssons folck’ tai ’Prästegårds folck’). Käsitteenä ’hushåll’ tulee lähelle erillisrauhan ra-
jaamaksi tuotannolliseksi ja verotukselliseksi yksiköksi tai kokonaisuuden muodostavaksi
rakennusryhmäksi (talo ja tontti) määritettyä käsitettä ’gård’. SAOB, Hushåll [H1494];
KLNM 5 (1960), 621–624 (Gård). Englantilaisessa ja saksalaisessa tutkimuksessa esiinty-
neitä käsiteitä ’household’ ja ’das ganze Hause’ voitaneen pitää hushållin vastikkeina.
Brunner 1968. Brunner 1992 (1958), 36–37; Ågren & Johansson 1991, 126–129; Pleijel
1970, 32, 35, 41; Stark-Arola 1998b, 78–79; Roper 1991 (1989), 29–36.
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vaan keskeiseksi tulivat kirkon, kruunun ja yhteisön harjoittama normin mukai-
sen käyttäytymisen valvonta.3

Ajatukseen kunkin ihmisen asemasta kuului myös toiminta-alueiden rajaa-
minen. Aateliston ideologiassa toimijoina olivat valtion muodostavat säädyt,
joilla kullakin oli tietty tehtävä: aatelin kuului hallita, papiston opettaa ja hoitaa
ihmisten sieluja, porvariston ja talonpoikien tuli taas tuottavina säätyinä elättää
muut säädyt. Määriteltyjen rajojen yliastuminen oli pahasta ja merkitsi aina
vaaraa.4  Etenkin kahden ensimmäisen säädyn kohdalla säätyyn kuuluminen il-
maisi myös ryhmään kuulumisen tunnetta.5  Oli kuitenkin olemassa kaikki sää-
dyt läpäisevä ryhmä ja se oli kotitalous.6

Kotitaloutta käsittelevä tutkimus on keskittynyt siihen työyksikkönä tai ollut
kiinnostunut sen demografisesta koostumuksesta ja rakenteesta.7  Se ei kuiten-
kaan ollut pelkästään taloudellinen ja sosiaalinen kokonaisuus, vaan lisäksi
myös moraalinen, oikeudellinen ja uskonnollinen eikä perherakenteen muutok-
silla ollut välttämättä vaikutusta näihin ominaisuuksiin. Sen juuret olivat keski-
ajalla, jolloin ei ollut keskitettyä oikeuslaitosta tai keskushallintoa, vaan asioita
hoidettiin pikemminkin maakunnittain. Tuolloin yhteiskunnan perustaksi muo-
dostui talonvalta. Talo tai linnoitettu asuinpaikka muodostui herruuden orga-
nisatoriseksi ja oikeudelliseksi keskipisteeksi. Se oli erillisrauhalla suojattu,
mikä tarkoitti sitä, että vain talonherralla oli oikeus käyttää väkivaltaa sen
alueella. Erillisrauhan rajat taas määrittyivät räystääntippuman eli räystäältä
valuvan veden tekemän rajauksen mukaan. Esimerkiksi yöllä taloon tunkeutuva
vihamielinen olento oli oikeus tappaa ilman rangaistuksen pelkoa. Perusteluna
oli, että talonherra näin suojeli talossaan asuvia henkilöitä eli omaisiaan ja pal-
velusväkeään. Toisaalta kuninkaan vallan voimistuttua erillisrauha muuttui ku-

○ ○ ○ ○ ○ ○

3 Englund 1994 (1989), 27–33; Wirilander 1974, 28–29.
4 Muuttumattomuuden ajatus kuului alun perin kolmisäätyoppiin, mistä se laajeni koskemaan

myös sosiaali- ja valtiosäätyjä. Ylempien säätyjen keskusteluissa tasa-arvoisuuteen perustu-
van yhteiskunnan onnellisuus merkitsi sitä, että esimerkiksi kauppias pysyi kauppiaana ja ta-
lonpoika talonpoikana. Näin jokainen oli vertainen vertaistensa joukossa ja tässä suhteessa
tasa-arvoinen. Maailmankuvaa leimasi jo lähtökohtaisesti ajatus ihmisten eriarvoisuudesta
ja se jaettiin yleisesti, joskin yhteiskunnan yläkerrostumissa se saatettiin määrittää toisella
tavalla kuin alatasolla. Englund 1994 (1989), 27–33; Nováky 1993, 216–217; Karonen
1999b, 161–166; Wirilander 1974, 28–29, 31.

5 Stadin 1997, 204–205. Peter Englundin mukaan ryhmien sulkeutuneisuus oli osa 1600-
luvun mentaliteettia, mikä tuli selvästi esille esimerkiksi puolison valinnassa. Puolisoa ei ha-
luttu – ja aateliset eivät edes voineet – ottaa oman säädyn ulkopuolelta. Maaseudulla sulkeu-
tuneisuus ilmeni siinä, että puoliso pyrittiin löytämään samasta kylästä tai ainakin samasta
pitäjästä. Puoliso haluttiin ottaa sellaisesta ryhmästä, joka miellettiin omaksi tai vertaiseksi.
Aatelille oma ryhmä oli sääty, mutta keskeistä oli myös se, että puoliso oli tietystä suvusta.
Samoja piirteitä voidaan nähdä myös papiston ja porvariston piiristä. Säätyoppia on kriti-
soitu ylhäältä annetuksi malliksi, joka ei kovinkaan hyvin käynyt yksiin kansanomaisten
näkemysten kanssa. Voisi kuitenkin ajatella, että monitasoiset rajanvedot, joissa yhtäällä oli
’me’ ja vertaisryhmämme ja toisaalla ’toiset’, voitiin perustella kansankin keskuudessa kol-
misäätyopilla. Englund 1994 (1989), 42; Katajala 1995a, 102–104. Puolison valinnasta ks.
Heikinmäki 1981, 23–28.

6 Kolme säätyä olivat hengellinen hallitus eli oppisääty (ecclesia), maallinen hallitus eli esi-
vallan sääty (politia) ja huoneenhallitus (oeconomia). Viimeksi mainitusta säädystä käytet-
tiin myös nimitystä kuulijat. Kolmisäätyoppi läpäisi neljän valtio- ja sosiaalisäädyn ulko-
puolelle jääneet kerrostumat ja kattoi näin ollen koko yhteiskunnan. Ks. tark. esim. Pleijel
1970; Juva 1956; Stadin 1997; Wirilander 1974, 27–28; Parvio 1959, 222 ja edelleen.

7 Ks. esim. Stadin 1980; Pylkkänen 1994.
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ninkaan rauhaksi ja talon isännän itsemääräämisoikeus rajoittui. Tämä ei kui-
tenkaan muuttanut perheen sisäistä rakennetta koskeneita käsityksiä, vaan pi-
kemminkin vahvisti suvun kustannuksella kotitalouden merkitystä yhteiskun-
nan perusyksikkönä.8

Kotitalous oli tärkeä myös suvun ja yhteisön jatkuvuuden kannalta.9  Siksi
perheen perustamisesta muodostui merkittävä kohta myös ihmisen elämänkaa-
rella. Jatkuvuuden takaamiseksi kotitalous pyrittiin turvaamaan, mikä tapahtui
osittain ritualisoimalla kriittiset vaiheet (häät, lasten syntymä) osittain epäviral-
lisilla ja osittain virallisilla (esim. lait ja asetukset) normeilla.10  Kotitalous muo-
dosti perinteisesti arvostetun ja tärkeän kokonaisuuden, joka oli laissa suojat-
tu.11  Näin kotitaloudesta muodostui käsite, jonka kaikki tulkitsivat suunnilleen
samalla tavalla ja antoivat sille saman merkityksen.

Toinen keskeinen kotitalouden määrittelijä ja ohjaaja tuli pikemminkin
oppineiston ja virkamiehistön välityksellä. Se tunnetaan ekonomia-opin nimel-
lä, jolla uuden ajan alussa ymmärrettiin perheen sisäistä hierarkiaa ja sen jäse-
niä yhdistäväksi ja määrittäväksi säännöstöksi. Sitä käsittelevästä kirjallisuu-
desta käytettiin nimeä Hausväterliteratur. Ideologian omaksumisen ensimmäi-
set merkit näkyivät Ruotsissa ja Suomessa jo 1500-luvun puolivälin jälkeen esi-
merkiksi Petrus Angermannuksen, Olaus Petrin, Schering Rosenhanen ja Per
Brahe vanhemman teoksissa. Viimeksi mainitun keskeinen teos oli ’Oeconomi
eller en Hushåldsbok’ ja se oli suunnattu nuorille aatelismiehille. Lisäksi asiaa
puitiin myös saarnoissa ja huoneentaulu painettiin myös kansanihmisten uskon-
nolliseen perusteokseen – katekismukseen. 12

Oppi oli kaikkea muuta kuin uusi,13  mutta luterilaisuuden myötä se nousi
vilkkaan keskustelun kohteeksi. Lähtökohtana oli se, ettei avioliitto enää luteri-

○ ○ ○ ○ ○ ○

8 KLNM 5 (1960), 191–193 (Gard, -gard), 623 (Gård). Harrington 1998; Brunner 1992
(1958), 36–40; Hietaniemi 1992, 147–148. Marc Blochin mukaan kotitalouden merkitys
alkoi nousta 1200-luvulta lähtien laajempien sukuverkostojen merkityksen kustannuksella.
Siihen viittaa myös Otto Brunner. Suomen ja Ruotsin oloja tutkinut Ragna Ahlbäck toteaa
kuninkaan vahvistaneen asemaansa yhteistyössä paikallisten mahtisukujen kanssa ja 1200-
luvulla kuninkaan vaikutus alkoi tuntua selvemmin asetuslainsäädännön välityksellä. Kus-
taa Vaasan aikana viitattiin ensimmäisen kerran muualta Euroopasta tuttuun ajatusmalliin,
jossa tehtiin ero maan omistus- ja käyttöoikeuden välillä. Kuningas omisti kaiken maan,
metsän, vedet ja sen, mitä ne tuottivat. Talonpojilla oli siihen vain käyttöoikeus. Käytännös-
sä viljelty alue jaettiin kolmeen ryhmään sen mukaan, kenelle asukkaat maksoivat veroa: 1)
perintötiloihin, joissa sukulaisuus takasi etuosto-oikeuden, 2) rälssitiloihin, joilla asuvat ta-
lonpojat olivat aatelisten alustalaisia ja 3) kruununtiloihin, joilla viljelivät kuninkaan maata.
Bloch 1978 (1961), 139–141; Brunner 1992 (1958), 38–39; Ahlbäck 1985, 308 ja edelleen;
Karonen 1999b, 41–43; Jutikkala 1958, 58, 84–90, 103–109; Letto-Vanamo 1998 (1995),
93, 96–97.

9 Gélis 2001 (1986), 239–242.
10 Muir 1997, 20–27, 31–44.
11 Tästä kertoo esimerkiksi ankara suhtautuminen kotirauhan rikkomiseen. Ks. tark. MESL

1966, 213–214 (rauhanvalan kaari, luvut 1–7); Hemmer 1928, 254–256, 269–272, 281–
286; Brunner 1992 (1958), 38–40; Ahlbäck 1985; Karonen 1998b, 154–157.

12 Ågren & Johansson 1991, 126–129; Brunner 1968, 102–105; Harrington 1998; Aalto S
1991, 137–140; Stadin 1993, 177; Stadin 1997, 203, 208–209; Johansson 1997, passim;
Pleijel 1970, 37–38, 53–54.

13 Ekonomia-opin juuret olivat kahtaalla:
a) sellaisten muinaisen Kreikan filosofien kuin Ksenofon, Aristoteles ja pseudo-Aristoteles
teoksissa. Nämä antiikista tulevat vaikutteet suodattuivat Ruotsiin ja Suomeen humanismin
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laisen opin mukaan ollut sakramentti. Se ei ollut Jumalan asettama ja siksi sitä
täytyi määrittää uudella tavalla. Määrittelyn tarvetta lisäsi myös luterilaisten
pappien mahdollisuus avioitua ja perustaa perhe, jonka tuli olla esimerkkinä
seurakuntalaisille. Esimerkiksi Lyndal Roper on esittänyt että uskonpuhdistuk-
sen ja viimeistään puhdasoppisuuden ajan myötä syntyi uudenlainen sukupuo-
liteoria, joka sijoitti naisen entistä tiiviimmin kodin piiriin ja samanaikaisesti
terävöitti miehen patriarkaalista asemaa kotitalouden sisällä. Kysymys ei ollut
uskonnollisten muutosten sivuvaikutuksesta, vaan pikemminkin sen sanoman
kovasta ytimestä.14  Papiston tehtäväksi tuli saada kansa ymmärtämään kotita-
louden keskeinen merkitys. Toiminta perustui suuressa määrin saarnaan ja us-
kon pääkohtien opetukseen, mutta samalla myös kaikki muut uskonnolliset juh-
lapäivät ja elämänkierron tapahtumat kasteesta hautaukseen muutettiin opetus-
tilanteiksi, joissa tätäkin sanomaa jaettiin. Keskeiseksi opetusvälineeksi muo-
dostui katekismus selityksineen ja jo Luther oli liittänyt siihen huoneentauluksi
kutsutut perheen sisäisiä suhteita määrittelevät raamatunkohdat.15  Niiden mu-
kaan kotitalous oli jaettavissa kolmeen ryhmään16  (ks. kuvio 5).

Mies oli perheen pää ja muiden perheenjäsenten tuli olla ilman ehtoja hänelle
alamaisia. Mies ei kuitenkaan saanut olla tyranni, vaan hänen täytyi hallita oi-
keudenmukaisesti ja täyttää talonsa rakkaudella. Kuuliaisuuden palauttamisek-
si isäntä sai turvautua koviin keinoihin. Isäntä edusti perhettä ulospäin. Hänen
tuli hallita perhettään kuten kuningas hallitsi valtakuntaansa. Ratkaisuistaan
hän oli vastuussa yksinomaan Jumalalle ja kuninkaalle, joista edellistä edusti
pappi ja jälkimmäistä maalliset viranomaiset.17

Lapset ja palvelijat muodostivat kotitaloushierarkian kolmannen portaan.18

Vanhempien tuli kasvattaa lastaan oikeassa ”Jumalan tunnos”, mikä merkitsi

○ ○ ○ ○ ○ ○

välityksellä eivätkä jyrkimmät uskonpuhdistajat, kuten Luther, sitä hyväksyneet.
b) Uuden Testamentin ns. huoneentauluissa, jotka niin ikään määrittelivät perhettä. Nämä
Raamatun kohdat ovat Paavalin kirje kolossalaisille 3:8–14:1, Paavalin kirje efesolaisille
5:22–6:9 ja Pietarin ensimmäinen kirje 2:18–20, 3:7. Aalto S 1991, 133–137; Pleijel 1970,
32 ja edelleen; Harrington 1998.

14 Luterilaisten käsitykset kotitaloudesta poikkesivat aikaisemmasta siinä, että sitä ei nähty
alempiarvoisena ympäröivään julkisuteen verrattuna, vaan siitä tuli sääty. Toisin sanoen,
naisten hallitseman alueen ja sinne keskittyvän työn arvostus nousi oppineiston piirissä.
Muutos näkyi myös lainsäädännössä, jossa aviomiehen/isännän valtaa vahvistettiin suhtees-
sa muihin suvun miehiin. Niin ikään lainsäätäjät korostivat puolisoiden välistä lojaliteettia
muihin sukulaisiin kohdistuvan lojaalisuuden kustannuksella. Aalto S 1991, 140–142;
Roper 1991 (1989), 165–166; Roper 1997 (1994), 18–20, 40–42, 46–48; Sandin 1988, 92;
Johansson 1997, 34, 54–56; Bergner 1997, 83–84; Lindstedt Cronberg 1997, 200; Pylk-
känen 1994, 369, 375–377; Eilola 2002b, 100–103.

15 Huoneentaulu levisi laajalle kansan keskuuteen, koska katekismuksesta muodostui kirkolli-
sen kansanopetuksen perusteos, jonka pääkohtien osaamista edellytettiin. Lisäksi katekis-
mus liitettiin virsikirjaan, jolla oli kansan keskuudessa keskeisempi asema kuin kalliilla ja
vaikeaselkoisella Raamatulla. Englund 1994 (1989), 30–31; Stadin 1993, 177; Pleijel 1970,
37–38, 53–54, 84; Juva 1955, 65; Nygård 1989, 35. Kirkollisten tilaisuuksien opetustehtä-
vistä ks. myös Cressy 1993, 106–107; Granberg 1971, 232.

16 Kirkon opetuksen taustalla ollut ns. kolmisäätyoppi oli 1600-luvulle tultaessa kansallekin jo
vanhastaan tuttu. Karonen 1999b, 48–50, 161–166; Stadin 1997, 203–205.

17 Stadin 1997, 209–211; Ågren & Johansson 1991, 127–128; Nygård 1989, 38, 46–47;
Bergner 1997, 80–82; Wirilander 1974, 24; Jokiaho 2002, 212–215, 218–220.

18 Esimerkiksi Jonas Mennander yhdisti kirjassaan Huoneen peili (1699) yhtäällä pojat ja
rengit, toisaalla tyttäret ja piiat samoihin lukuihin.
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kohtuullista määrää ruokaa ja juomaa, totuttamista kunniallisiin tapoihin, sielun
autuuden asioiden tutuksi tekemistä sekä ahkeruuteen opettamista. Sen seu-
rauksena lapsetkin oppivat rakastamaan ja kunnioittamaan vanhempiaan, mikä
ilmeni kiitollisuutena hoidosta, nöyränä totteluna ja alistumisena nuhteluihin.
Lapset eivät saaneet ylenkatsoa vanhempiensa heikkouksia, vaan aikanaan hoi-
taa heitä.19  Myös palvelijoiden tuli pitää talon isäntää isänään, ja isännän tuli
kohdella palvelusväkeään oikeudenmukaisesti, mutta ankarasti. Esimerkiksi
uppiniskaisuudesta piti ensin huomauttaa ja nuhdella, fyysiseen kotikuriin sai
tarttua vasta jos parannusta ei niistä huolimatta havaittu.20

Noituusjutuissa keskeisimmän ryhmän muodostivat isännän/aviomiehen ja
lasten/palvelusväen väliin jäänyt emäntien ja vaimojen ryhmä. Naisen tuli olla
miehelleen alamainen ja kuuliainen. Etenkin maaseudulla taloutta itsenäisesti
hoitavat naiset olivat kauhistus, mutta kaupungeissa naisten liikkuma-ala muo-
dostui tässä suhteessa väljemmäksi.21  Vaimolla oli oikeus tuoda kantansa esille
ja isännän piti se kuulla ja kunnioittaa sitä, mutta ristiriidassa vaimon tuli mah-
dollisimman usein pyrkiä kuuliaisuuteen miestänsä kohtaan. Tottelemattomuus
oli sallittua vain jos mies vaati vaimoaan tekemään jotain Jumalan käskyjä vas-
taan. Kodin piiri kuului naiselle ja hänen täytyi olla sen puitteissa ahkera ja toi-
melias. Samoin äitiys merkitsi naiseutta täydellisimmillään etenkin jos nainen
synnytti mahdollisimman monta poikalasta yhteisön kukoistukseksi ja valta-
kunnan hyödyksi. Vaimo rinnastui monarchia mixtassa valtaneuvostoon.22

Virallisella normitasolla naisen toimialue määriteltiin aikaisempaa tiukem-
min vuoden 1571 kirkkojärjestyksessä. Tässä määrittelyssä hänen ideaalikseen
nimettiin vaimo ja äiti,23  joiden tunnusmerkkinä oli kotitaloudesta ja perheestä,

○ ○ ○ ○ ○ ○

19 Sorolainen 1988 (1621), 563–565 (531–533); Sorolainen 1990 (1625), 592–593 (583–584);
Holmström 1937, 401; Bergner 1997, 78–80, 99; Lempiäinen 1965, 41. Jonas Mennander
toteaa Huoneen peilissään: ”Cuulcat sijs nyt pijcat caicki,/ Wielä Talon tyttäretkin,/ Neuwo
tätä päätöxexi,/ Teillen opixi hywäxi::/ Olcat HERra pelkäwäiset,/ Hänen käskyns kätke-
wäiset/ Pyytäin pitä astianna/ Nuoruudesan Puhtaan’ aina./ Olcat myöskin wanhemmillen,/
Isänillen, Emänillen/ HERran pelgos cuuliaiset,/ Nöyrät, siwiät, uscoliset,/ Sanattomat
hiljaisudes,/ Toimeliset siweydes,/ Nij tott satte ajallisen/ Että wihdoin Taiwallisen/
Siunauxen, Menestyxen,/ Riemun Ilon, ihastuksen.” Mennander 1998 (1699), 138–141.

20 Sorolainen 1990 (1625), 590–592 (581–583); Nygård 1989, 45–50; Wilmi 1991, 62–76,
215; Mennander 1998 (1699), 90–93.

21 Porvarissäädyn ja etenkin käsityöläisten vaimot nähtiin miestensä aputyövoimana, jotka
osallistuivat niin tuotteiden myyntiin kuin niiden valmistamiseen. Leskeydyttyään käsityö-
mestareiden, postimestareiden tai kievarinpitäjien vaimot usein jatkoivatkin miehensä am-
mattia. Tässä mielessä sääty vaikutti naisten rooliin. Stadin 1980, 301–307; Stadin 1993,
181–184, 188–190, 192–194; Stadin 1996, 69–70; Österberg 1980, 283–286; Österberg
1996 (1995), 221–224.

22 Monarchia mixta eli ”jaettu kuninkuus”, perustui harmoniaan sekä kuninkaan, aateliston ja
säätyjen väliseen vuorovaikutukseen. Karonen 1999b, 164–165, 197, 287; Stadin 1997, 212;
Bergner 1997, 80–82.

23 Johansson 1997, 43. Normin sitovuus tuli esille esimerkiksi vuonna 1701 Tunan pitäjässä
Taalainmaalla sattuneessa tapauksessa, jossa erästä sodasta palannutta miestä pidettiin pitä-
jästä sotaan lähteneenä Anders Fiskeninä. Tämän vaimo oli aluksi eri mieltä, mutta pian hän
taipui. Jonas Liliequistin mukaan kysymys oli osittain siitä, että ruumiilliset ja biologiset
tuntomerkit miellettiin epävarmoiksi. Toisaalta aviovaimon elämä yksin ilman aviomiestä
merkitsi ihanteen ja roolin vastaista tilaa. Tilanteen korjaamisen kannalta ei ollut olennaista,
oliko kyseessä alkuperäinen Anders Fisken. Liliequist 1997, 157–158, 164–166. Ks. myös
Österberg 1997a, 278–279.
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lapsista ja miehistä huolehtiminen.24  Nämä painotukset tulivat selvästi esille
Norlannin komission kuulusteluissa. Lasten ja noidiksi syytettyjen ohella oi-
keudessa kuultiin lähinnä naisia ja heitä kuultiin nimenomaan äiteinä. Samoin
kirkkoherra Fontelius vaimoineen uhkaili heitä vastaan todistavien lasten äitejä.
Heidänkin mielestään äidit olivat vastuussa siitä, mitä heidän lapsensa tekivät.
Käsitys ilmeni myös Mats Lille Drakan Sara-tyttären (12 vuotta) todistuksessa.
Paholainen oli sanonut, että Sara ei enää kuulunut äidilleen, vaan hänelle.25

Lasten synnyttämisen ohella naisen keskeisenä tehtävänä oli pitää taloutta.26

Toisin sanoen pysyä kotona, hoitaa lapset ja tehdä työnsä kunnolla. Työllään
nainen jalosti ainakin osittain talouden ulkopuolelta tulevista raaka-aineista
tuotteita – esimerkiksi villasta lankaa, viljasta olutta. Näin hän loi työllään jär-
jestystä kotitalouden sisälle. Kun kotitalouden fyysiset rajat nähtiin identtisinä
sosiaalisten rajojen kanssa, näiden rajojen sisällä toimivan naisen tehtäväksi tuli
rajojen valvominen ja resurssien suojelu. Naisen kuului myös valvoa, ettei
omaan talouteen kuuluneita esineitä päätyisi vääriin käsiin eikä ulkopuolelta
tulisi sisäpuolelle mitään sopimatonta.27  Se oli edellytyksenä töiden onnistumi-
selle ja naisten sosiaalisen identiteetin toteutumiselle. Tämä valvontatehtävä il-
meni noituusjutuissa esimerkiksi gävleläisen vartiopäällikkö Håkanin vaimolle
esitetyssä kysymyksessä, mitä vahinkoa noidaksi syytetty Kerstin oli aiheutta-
nut heidän kotitaloudelleen (hushåld) ja irtaimistolle.28

Rajanvedon teki ongelmalliseksi se, että kotitaloutta ympäröivä raja tuli mo-
nella tavalla ja tasolla ylitetyksi. Sen yli ei kulkenut pelkästään tavaraa, vaan
tavaran hankkiminen ja käsittely edellytti kontakteja ja yhteistyötä ulkopuolis-
ten ihmisten kanssa. Tässä joukossa, jonka kirjo ulottui aina toisten talouksien
palvelusväestä itsenäisiin kauppiaisiin, löytyi ihmisiä, joita saattoi kontrolloida
vain heikosti. Se saattoi merkitä ristiriita suojautumisen tarpeen ja sosiaalisten
normien välillä. Esimerkiksi vieraanvaraisuus velvoitti avaamaan kodin hädän-
alaisille ja matkustavaisille. Samoin oli vuotuis- ja elämänkiertoa pyykittävien

○ ○ ○ ○ ○ ○

24 Johansson 1997, 43.”Pitä caicki Waimot/ Neitzet ia Pijcat oppeman/ ettei he ilman syytä ia
swrta asiata/ iuoxentele ulgos sinne ia tänne/ mutta cotonans pysyvät/ sillä eij mitäkän
Waimoista Inhimistä nijn caunista/ cuin heidän Huoneens ia Cotons. - - - Sillä se seiso
hywin/ ia caunista yhden Waimoisen Inhimisen/ että hän on Cunnialinen ja toimelinen
caickis menoisans ia käyttämisisäns. Sitä wastan on se swri häpeä ja seiso pahoin/ cosca he
juoxevat ioca Catuin haroille/ catzelewat takansa ia ymbärillens sinne ia tänne/ seisovat ia
puhuttelevat caickia cuin heitä wastan tulevat.” Sorolainen 1990 (1625), 819, 820 (832,
833). Ks. myös Mennander 1998 (1699), 128–133.

25 RA SS 1: WNC 10.2.1675 (521).
26 Gélis 2001 (1986), 239.
27 Purkiss 1996, 97–98; Stark-Arola 1998b, 161–162; Stadin 1993, 180–182. Kotitalous oli

kaksiulotteinen käsite, mikä käy ilmi siihen läheisesti liitetystä käsitteestä ’gård’, joka viit-
taa tilaan rajan sisä- (esim. Midgård) tai ulkopuolella (esim. Utgård), mutta se merkitsee
myös niiden välistä rajaa. Itse asiassa gårdin rajaan liittyvät merkitykset ovat laajoja ja mo-
nimuotoisia aina konkreettisesta tai vertauskuvallisesta aidasta tai muurista ihmisruumiissa
olevien onteloiden väliseen rajaan tai ilmassa leijuvan jäähileen kuun tai auringon ympärille
muodostamaan kehrään. KLNM 5 (1960), 191–193 (Gard, -gard); KLNM 11 (1966), 610
(Miðgarðr); SAOB Gård [G1538]. Sisä- ja ulkopuoleen viittaavan merkityksensä ansiosta
siihen sisältyy samanlainen kaksiulotteisuus kuin käsitteeseen ’pyhä’, joka yhtäällä merkitsi
elämän keskusaluetta, jonka sisäinen turvallisuus taattiin, toisaalta rajaa ulkopuoliseen tai
ulosrajattuun. Anttonen 1996, 122–123; Edsman 1971, 167–168.

28 RA SS 1: WNC 1.3.1675 (516).
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juhlien laita. Ne muodostuivat tilanteiksi, joissa vieraanvaraisuudella oli merki-
tystä, mutta liminaalitiloina ne merkitsivät myös vaaratilannetta.29

Kruunulla ja kirkolla oli myös käytännöllisempiä syitä puolustaa kotitalout-
ta. Ensinnäkin se oli rakenne, joka oli helppo rinnastaa valtioideologiassa esitet-
tyyn rakenteeseen (ks. kuvio 5). Esimerkiksi Schering Rosenhane kutsui kotita-
loutta pienoismonarkiaksi, jossa perheen isä ja talon isäntä rinnastuivat kunin-
kaaseen, äiti ja emäntä hallitukseen eli valtaneuvostoon sekä lapset ja palvelijat
alamaisiin eli valtiopäiviin. Näin uuteen keskitetyn hallintojärjestelmän ylä-
rakenteeseen kuuluva vallan kolmijako saatiin liitettyä perheen sisäiseen kaikil-
le ymmärrettävään kolmijakoon – uusi tehtiin tutun avulla ymmärrettäväksi.30

Eikä pelkästään ymmärrettäväksi, vaan myös hyväksyttäväksi: molemmat
edustivat saman jumalallisen järjestyksen toistumista eri tasoilla. Tämä ei kyllä-
kään ollut aivan uusi tapa käyttää ekonomia -oppia, sillä siihen oli aina kuulunut
ajatus perheenjäsenten toiminnasta toistensa palvelijoina yhteisen hyvän toteut-
tamiseksi. Huoneentauluun oli aina liittynyt ajatus, että sen ohjeita noudatta-
malla ihmiset pystyvät elämään ”kuten kristityt”.31  Uutta oli ajatuksen viemi-
nen valtakunnan tasolle. Kotitalouden sisäisten ryhmien välinen suhde oli tär-
keä, koska se muodosti konkreettisen mallin alamaissuhteille, jotka valtakun-
nan tasolla jäivät eri ryhmien välille. Lasten tuli olla alamaiset ja kuuliaiset van-
hemmilleen samalla tavalla kuin säätyjen tuli olla alamaiset kuninkaalle ja val-
taneuvostolle. Näiden kahden suhteen taas piti olla samanlainen kuin avio-
puolisoiden välinen suhde oli.32  Näin kysymys eri kokonaisuuksien välisistä ra-
joista ja niiden säilyttämisestä sai monestakin syystä merkittävän aseman.

○ ○ ○ ○ ○ ○

29 Purkiss 1996, 97–98; Survo 2001, 152–154.
30 Stadin 1997, 216–217; Purkiss 1996, 120; Roper 1997 (1994), 154.
31 Aalto S 1991, 140–142.
32 Stadin 1997, 206–212, 216–217; Lindström 1994, 549–550.
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Regius (1978), 25.
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Kotitalous rinnastui valtakuntaan myös siinä suhteessa, että kruunu ja kirkko
kokivat tehtäväkseen puolustaa sitä ulkoa tulevaa uhkaa vastaan, aivan kuten ne
puolustivat kuningaskuntaa.33  Tämä sai ne suhtautumaan vakavasti noituuteen
ja Blåkulla-tapausten saama suuri mittakaava oli omiaan lisäämään niiden huolta.

Samalla kotitalous ja valtio tulivat noituutta ja taikuutta hallinneen meto-
nyymisen ajattelun piiriin. Käsitys, jonka mukaan ihminen saatettiin noitua esi-
merkiksi hiuksensa avulla, perustui siihen, että osa edusti kokonaisuutta, sen
kaikkia ominaisuuksia ja kaikkea voimaa. Kotitalous ja valtio nähtiin toistensa
metaforina ja niitä perusteltiin Jumalan luomistyöllä34 . Ne olivat osia kosmises-
ta järjestyksestä ja tästä syystä ne olivat metonyymisessä suhteessa toisiinsa.
Kotitalous edusti suurempaa kokonaisuutta eli valtiota samalla tavalla kuin hius
koko kehoa. Tästä syystä myös kotitalouden kokema takaisku koski koko valta-
kuntaa.35  Ajattelu näkyy myös alemmalla tasolla. Kun noituus vahingoitti jon-
kun perheenjäsenen ruumista tai mieltä, se vahingoitti myös kotitaloutta, kau-
punkia, valtakuntaa ja kaikkia muita kerrostumia, joiden osaksi ruumis voitiin
ajatella.36  Lopulta yksilön keho oli perustaso, johon kaikki palautui ja josta
kaikki alkoi.37  Tästä näkökulmasta 1600-luvulla usein käytetty metaforia valta-
kunnasta ruumiina38  ei koskenutkaan yksinomaan sen osien välistä hierarkiaa
tai saumatonta yhteistyötä vaan paljon syvällisempää riippuvaisuutta toisistaan.

Kotitalous ja avioliitto tulivat siis monella tasolla ja monessa mielessä huomi-
on polttopisteiksi. Puolisoiden välisistä ristiriidoista tuli julkisia asioita, joita
tietyn rajan jälkeen puitiin niin kirkollisissa kuin maallisissa oikeuksissa. Näis-
sä tapauksissa oikeus ei ensisijassa selvittänyt puolisoiden välistä kiistaa, vaan
pakotti heidät ihanteen mukaiseen harmoniseen suhteeseen.39

○ ○ ○ ○ ○ ○

33 Peter Englundin mukaan valtioon ulkoa päin kohdistuva uhka esitettiin jatkuvana. Englund
1994 (1989), 35–36.

34 Yksittäisestä kotitaloudesta käytettiin nimitystä ’oeconomia privata’ ja valtiosta ’oeconomia
publica’. Nováky 1993, 215–216.

35 Luokan ja sen jäsenten rinnastaminen on eräs metonymialle tyypillinen piirre. Esimerkiksi
valtio/valtakunta ja kotitalous ovat samalla tavalla abstraktiotasoltaan eriasteisia käsitteitä
kuten hiekka ja hiekanjyvä, ihminen ja ihmisen osat tai peli ja sen palat. Knuuttila 1998,
411–412. Tämä rinnastus näkyi esimerkiksi piispa Sorolaisen katekismukseensa laatimassa
selityksessä, jonka mukaan Jumala asetti neljännen käskyn toisen taulun ensimmäiseksi,
koska ensimmäisessä käskyssä Jumalalle kuuluva kunnia kuului myös vanhemmille. Niin
tuli kunnioittaa myös vanhempien tilalle tulevaa esivaltaa, pappeja, opetusisiä, koulumesta-
reita, isäntiä ja emäntiä. Holmström 1937, 401.

36 Lindström 1994, 550–551. Käsitys sanotaan käänteisenä esimerkiksi piispa Rothoviuksen
teokraattisessa opetuksessa, jonka mukaan esivalta oli jumalallinen ylikäsite, jota ilman
mikään kansa, valtakunta, maa, kaupunki tai talo ei pysynyt pystyssä. Parvio 1959, 219. Me-
tonymian kannalta myös ajatus yksilön tekemää syntiä seuranneesta kollektiivisesta rangais-
tuksesta käy järkeväksi. Yksilö kun edusti kokonaisuutta ja sen ominaisuuksia.

37 Kulttuuriantropologi Mary Douglas onkin esittänyt hypoteesin, jonka mukaan ruumis voi-
daan nähdä kaikkien suljettujen järjestelmien perusmallina. Veikko Anttosen tutkimusten
eräänä lähtökohtana on ollut, että kulttuurisena olentona ihminen on hahmottanut itseään
paitsi elinympäristönsä, myös ruumiinsa kautta. Douglas 2000 (1966), esim. 189–199; Ant-
tonen & Viljanen 2000, 22–23; Anttonen 1996, 19–20.

38 Ks. esim. Englund 1994 (1989), 46–47; Nováky 1993, 216–217.
39 Eilola 2002b, 121–127. Tämä tuli selvästi esille vuonna 1593 Malmössä käsitellyssä tapauksessa,

jossa aviomies oli jo vuosikausia pahoinpidellyt ja uhkaillut vaimoaan. Oikeus määräsi miehen
jättämään vaimonsa rauhaan vuoden ajaksi. Jo parin viikon kuluttua mies palasi pa-
hoinpitelemään vaimoaan ja niin oikeus karkotti hänet. Pian vaimo kuitenkin pyysi miehensä
puolesta lupaa palata. Oikeus antoi luvan, mutta kovilla ehdoilla: jos nainen valittaisi vielä mie-
hestään, tämä teloitettaisiin ja nainen karkotettaisiin kaupungista. Lindström 1994, 544–545.
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Kotitaloudelle ja avioliitolle annettu keskeinen sija näkyi vielä selvemmin
kruunun ja kirkon huomion ja valvonnan keskittymisenä avioliiton ulkopuoli-
seen seksuaaliseen käyttäytymiseen, joka miellettiin kotitalouden, perheen ja
viime kädessä koko valtakunnan olemassaolon uhaksi. Yleisimmäksi tämän
ryhmän rikkomukseksi kasvoivat salavuoteustapaukset eli kahden naimattoman
henkilön välinen seksuaalinen kanssakäyminen.40  Siitä, että kotitalouden sisäi-
set hierarkiat olivat rinnastettavissa valtakunnan sisäisiin, seurasi se, että myös
talouden valtasuhteet täytyi olla kunnossa. Jos näin ei ollut, vallitsi piispa
Rothoviuksen mukaan ”perkeleellinen kurittomuus”, joka ilmeni esivallan ja
papiston vähäisenä kunnioituksena kun ”jokainen juoksi oman päänsä mu-
kaan”.41

Toisaalta esivaltojen kiinnostus kotitaloutta kohtaan ilmeni myös palvelus-
väkeen ja irtaimeen väestöön kohdistuvan kontrollin kiristymisenä. Kotitalou-
desta tuli paikka, johon ihmisten tuli kiinnittyä joko palvelussuhteen, avioliiton
tai sukulaisuuden kautta. Tämä puolestaan johti siihen, että taloihin tilapäisesti
majoitetut itselliset ja irtolaiset rajautuivat entistä selvemmin järjestelmään kuu-
lumattomiksi ulkopuolisiksi.42  Ajatusmallin väistämättömänä seurauksena oli,
että kotitalouteen sitoutuneet paikallaan asuvat ihmiset – erityisesti naiset, mut-
ta myös miehet – miellettiin ja esitettiin kunniallisina ja hyveellisinä ihmisinä.
Vastaavasti siihen kuulumattomat, joilla ei ollut paikkaa hierarkiassa muodosti-
vat järjestystä uhkaavan vastakohdan.43

Noituussyytteet voidaan liittää monella eri tasolla kotitalouden entistä tar-
kempaan kontrolliin ja sitä seuranneisiin reaktioihin. Koska kotitalous oli pe-
rusyksikkö, sen ongelmat säteilivät koko valtakuntaan.44  Siksi kruunu ja kirkko
kokivat sen tärkeäksi elementiksi, jonka avulla valtakuntaan voitiin luoda si-
säistä järjestystä ja vakautta. Ne olivat valmiita puuttumaan jopa kotitalouden
sisäisiin ongelmiin, vaikka ne itse olivat ideologiassaan rajanneet ne isännän
toimialueeseen.45  Tämän seurauksena kotitaloutta määrittelevät ihanteet tulivat
huomion kohteiksi myös kansan keskuudessa ja osa niiden toteuttamiseen liit-
tyneistä ongelmista kanavoitui noituussyytteisiin.

○ ○ ○ ○ ○ ○

40 Aalto 1996, 104–107, 108–112, 116–119, 174–177, 215; Jokiaho 1996, esim.131–133; Joki-
aho 2000, 121–122, 141–142; Taussi Sjöberg 1996, 142–143; Pylkkänen 1994, 380–383.

41 Parvio 1959, 217; Harrington 1998. Myös Michell Foucault’n mukaan seksuaalisuuden
kontrolli keskittyi vielä 1600-luvulla kotitalouden ja avioliiton ympärille. Puolisoiden väli-
set suhteet pyrittiin normittamaan ja kielletyksi koettiin lähinnä avioliittoa uhkaavat sek-
suaalisuuden muodot. Foucault 1998, 32–34.

42 Palvelussuhdetta koskevilla asetuksilla pyrittiin ”irtolaisuuden vastustamisen” ohella takaa-
maan riittävä työvoiman saatavuus ja rajoittamaan palvelijoiden määrää eri säädyissä. Ny-
gård 1989, 44–49; Nygård 2002; Wilmi 1991, 67–68, 72; Eilola 2000b, 197–199; Eilola
2003a, 130–134.

43 Purkiss 1996, 98; Eilola 2003a, 130–134. Toisaalta paikalleen asettuneen elämäntavan ar-
vottaminen paimentolaiselämää ja yleensäkin kiertelevää elämäntapaa paremmaksi oli näh-
tävissä jo viikinkiajalla. Tähän eikä etnisiin eroihin perustui vielä 1600-luvullakin haukku-
masanana käytetyn ’lappalaisen’ loukkaavuus. DuBois 1999, 23–25; Vilkuna J 1996, 25.
Matkustavien liminaalisuudesta ks. Survo 2001, 149–151.

44 Esimerkiksi piispa Sorolainen totesi, että kristillinen siveellisyys ilmeni paitsi tekoina ja
mielialoina, myös määrätyissä yhteiselämän muodoissa ja järjestyksissä. Näistä hän mainitsi
erityisesti perheen, valtion ja kirkon. Holmström 1937, 395.
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Tässä piilee nähdäkseni eräs itä- ja länsisuomalaisten noitavainojen välisten
erojen selittäjä. Pelkistäen voidaan sanoa, että maan länsipuoliskolla talouksien
koko oli pienempi kuin idässä ns. suurperheen alueella. Läntisen Suomen alueella
nainen oli tiukemmin sidottu kotitalouteen piiriin kuin kaskikulttuurissa, jossa
nainen saattoi osallistua miehen rinnalla tämän töihin. Toisaalta lännessä naiset
esiintyivät useammin oikeudessa. Lisäksi kirkon ja maallisen esivallan vaikutus
jäi harvaanasutussa idässä vähäisemmäksi kuin lännessä eikä näin ollen ulottu-
nut idässä niin syvälle kotitalouden sisälle. Kruunun ja kirkon tiukemman kont-
rollin vuoksi myös huoneentaulun normisto oli lännessä enemmän esillä. Siksi

Kuvio 5. Metonyymiset ja hierarkkiset suhteet 1600-luvun yhteiskuntaihanteessa.

Lähde: Pleijel 1970; Juva 1956; Stadin 1993; Stadin 1997; Wirilander 1974, 27–28; Parvio 1959,
222 ja edelleen.
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huoneentauluun perustuvan ulkoamääritetyn identiteetin täyttämisen paine oli
siellä voimakkaampi.46

Kirkon ja kruunun harjoittamaan normittamiseen liittynyt keskeinen ajatus
oli Jumalan viha: jumalinen elämä toi mukanaan Jumalan siunauksen koko
maalle, suotuisat säät, hyvän vuodentulon ja maanrauhan. Ajat eivät kuitenkaan
olleet hyviä ja useina vuosina mainitut siunaukset puuttuivat:47  Ruotsi kävi so-
taa lähes tauotta koko 1600-luvun,48  elettiin ns. pikkujääkauden aikaa, jolloin
hallat, takatalvet ja kuivat kesät pilasivat satoja, ja kulkutaudit kiersivät valta-
kunnassa.49  Siksi kirkon julistuksessakaan ei korostunut hyvä sanoma Jumalas-
ta palkitsijana, vaan hänet kuvattiin ankarana ja kostavana Isänä. Kirkko opetti,
että rahvaan rietas, epäsiveellinen ja syntinen elämä oli syynä huonoina aikoina
ilmenevään Jumalan vihaan. Laurentius Petri Aboicus (1656) totesi, että ”erin-
omaisest rangaise Jumala Näljäl ia putoxel murhat ja laittomat weren wuo-
datuxet ia jotka huoruuden synnil owat tahratut”. Piispa Isak Rothovius puo-
lestaan selitti Kustaa II Adolfin kaatumista Jumalan lähettämänä rangaistuksena
synneistä. Vastaavasti sotavoitot selittyivät papiston ja kansan jumalallisella elä-
mällä ja jatkuvalla rukoilemisella. Rankaisematon synti vaati sovitusta, se huusi
aina taivaisiin saakka ja veti Jumalan tuomion koko yhteisön ja pahimmillaan
koko valtakunnan päälle.50

Kirkon opetuksen taustalla oli jo keskiajan lopulta alkanut maailmanlopun
tunnelma, joka ilmeni esimerkiksi taiteissa kuvattuina eskatologisina pelkoina

○ ○ ○ ○ ○ ○

45 Nygård 1989, 36, 38; Nygård 2002; Roper 1997 (1994), 154; Eilola 2002b, 121–125.
46 Naisen asemasta ja noituudesta Itä- ja Länsi-Suomessa ks. tark. Nenonen 1992, 353–367;

Nenonen 1995; Katajala 1997. Alueellisista eroista perheen rakenteissa ja naisen asemassa
ks. esim. Pylkkänen 1994, 366, 371–373, 384–385; Mäkelä 1989b; Siikala 1998, 166.

47 Juva 1956, 36–37; Juva 1960, 48; Vilkuna KHJ 1996b, 74–78. Jonas Mennander noudattaa
teoksessaan Huoneen peili kaavaa, jossa hän kertoo, miten esimerkiksi isännän tai rengin tuli
toimia, miten ei saanut toimia ja muistutti lopuksi siitä, kuinka normien noudattaminen toi
Jumalan siunauksen. Mennander 1998 (1699), esim. 106–107, 138–141.

48 Juva 1956, 35–36; Vilkuna KHJ 1996b, 76. Valtion muutos- ja kehittämistarpeet liittyivät
suurelta osin sotaan tai siihen valmistautumiseen. Jotta vähäiset materiaaliset resurssit saa-
taisiin mahdollisimman hyvin käyttöön, tarvittiin kaikki tasot läpäisevää organisatorista re-
monttia. Valtion tiukentunut kontrolli ulotettiin kaikkialle yhteiskuntaan, mutta etenkin so-
dan- ja kaupankäynnin kannalta keskeisille alueille. Taustalla oli myös syntymässä olevien
keskushallintojohtoisten valtioiden yleinen pyrkimys häivyttää partikularismia. Karonen
1999b, 182–185; Nilsson 1990.

49 Pienellä jääkaudella tarkoitetaan 1300-luvulta alkanutta puoli vuosituhatta kestänyttä
kylmää ajanjaksoa. Tosin 1500-luku merkitsi jonkin verran lämpimämpää kautta, mutta
1600-luvulla sää kylmeni jälleen. Eurooppalaista ilmastoa leimasi selvä mantereisuus.
Talvet olivat kylmiä, kesät kuivia ja kuumia, mikä vaikutti satoihin. Lisäksi takatalvet ja ai-
kaiset hallat typistivät luonnostaankin lyhyttä kasvukautta. Ravinnon kasvis- ja ni-
menomaan viljavoittoisuus (1500–1700-luvuilla vilja muodosti 70–90 prosenttia ruotsalais-
ten vuotuisesta ravinnon kulutuksesta) taas takasi sen, että jo pari perättäistä katovuotta
saattoi käydä katastrofaaliseksi, ja näin kävi esimerkiksi 1690-luvun suuressa nälänhädässä.
Aikakauden keräilytalous on myös todettu kehittymättömäksi tai taantuneeksi. Parhaiten
osattiin hyödyntää lakkaa ja puolukkaa, mustikkaa käytettiin lähinnä lääkkeenä ja sieniä
käytettiin vain itäisessä Suomessa. Samalla aliravitsemus ja ruuansulatukselle epäystävälli-
nen korvikeravinto altistivat ihmiset kulkutaudeille. Jutikkala 1987, 61–68; Vihola 1994,
89–92; Tornberg 1989, 69–70; Keränen 1989, 222; Keränen 1994, 47; Vuorela 1998 (1975),
260–261, 278–280. Ilmaston yhteydestä keskieurooppalaisiin noitavainoihin ks. Behringer
1995; Behringer 1999.

50 Parvio 1959, 210–211; Juva 1956, 36–37; Ruuth 1934, 208–221; Vilkuna KHJ 1996b, 75–
78.
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ja maailmanloppua koskevien viitteiden määrän lisääntymisenä kirjallisuudes-
sa. Esimerkiksi piispa Sorolainen saarnasi, ”että se wijmeinen päiwä eij ole
sillen caucana/ mutta jwri läsnä/ ia lähembänä cuin iocu lwle. Sillä ne merkit
ioista Herra Christus täsä Euangeliumisa puhu/ owat enimäsä io edesmenneet
ia tapahtuneet.” Tässä hän viittasi kuun- ja auringonpimennyksiin, komeettoi-
hin, taivaalla nähtyihin tosiaan vastaan taisteleviin sotajoukkoihin, yleiseen kur-
juuteen, lisääntyneisiin itsemurhiin sekä sotiin. Sorolaiselle ja muille aikalaisil-
le maailmanloppu merkitsi kaaosta, kosmisen järjestyksen perustavanlaatuista
epätasapainoon joutumista, jossa Raamatun opetuksen mukaisesti onnettomuu-
det seurasivat toisiaan.51

Vuosisadan puoliväliin tultaessa kirkollisen valvonnan muodot olivat saavut-
taneet pysyvät muotonsa, työnjako maallisen esivallan kanssa oli vakiintunut ja
alkoi täysortodoksian ajaksi kutsuttu jakso. Esivaltojen kontrolli- ja työpolitiik-
ka kohdistui erityisen voimakkaasti lapsiin, naisiin, nuorisoon, palkollisiin sekä
irtolaisiin ja itsellisiin.52  Hyvän ihmisen ja alamaisen määrittely oli selvästi kir-
kon, kruunun ja yhteisön käsissä. Ihmisellä oli yksilötasolla vain vähän vaiku-
tusmahdollisuuksia niiden muotoutumiseen.

Jatkuvilla kielteisillä kokemuksilla, niiden kielteisellä tulkitsemisella ja kan-
san syyllistämisellä oli suuri merkitys koko aikakauden ilmapiirille. Kun ka-
tastrofit olivat ja pysyivät lähes jatkuvana olotilana, kehityspsykologien nor-
maalina pitämää sukupolvien vaihtelua ei päässyt tapahtumaan. Katastrofin ko-
keneiden sukupolvien välissä ei ollut niitä kokemattomia polvia, vaan kielteiset
kokemukset merkitykset siirtyivät sellaisenaan seuraaville sukupolville ja ne
otettiin annettuina. Tällaisissa oloissa oman ja kollektiivin olemassaolon jatku-
vuus koettiin epävarmaksi. Sen seurauksena käyttäytymisen merkitysulottu-
vuudet kasvoivat: normien ja velvollisuuksien noudattamisen tärkeys korostui.
Vastaavasti kaikkea poikkeavaksi miellettyä saatettiin pitää uhkana.53

○ ○ ○ ○ ○ ○

51 Sorolainen 1988 (1621), 70–72 (38–40). Uuden ajan eskatologisista peloista ks. tark. Salmi
1995, 199–200; Juva 1956, 37; Juva 1960, 48; Vilkuna KHJ 1996b, 75–78; Holmquist 1933,
46–50; Dixon 1999, 406–409; Saastamoinen 1999, 110–113. Eskatologiset käsitykset eivät
tietystikään ole yksinomaan uuden ajan alun ihmisten keksintö, vaan maailmanloppua kos-
kevilla käsityksillä oli merkitystä jo Pohjolan esikristillisissä uskonnoissa, joskaan kuva ei
välttämättä ollut niin yhtenäinen kuin Snorri Sturlusonin Eddasta saattaisi päätellä. Eska-
tologisilla näkemyksillä oli myös keskeinen merkitys saarnoissa ja kirkollisessa opetuksessa
Pohjolaa kristinuskoon käännytettäessä. Samoin tuomiopäivä oli näkyvästi esillä kirkko-
taiteessa. Toisaalta varhaisessa pohjoisessa kristillisessä kirjallisuudessa viitataan vain har-
voin maailmanloppuun, vaan painopiste on ihmisen itsensä kadotuksessa tuonpuoleisessa.
Tästä huolimatta esimerkiksi kosmiset mullistukset osattiin tulkita maailmanlopun enteiksi.
Hultgård 1990.

52 Juva 1955, 79; Lempiäinen 1967, 117–131, 265–266, 310, 313–322, 436; Halila 1946b,
185–186; Hanho 1947, 34–35; Jäntere 1935, 401–402; Nygård 1989, 42–50; Wilmi 1991,
60–62, 65–73; Taussi Sjöberg 1996, 54–58, 141–142; Karonen 1999b, 53, 172; Österberg
1996 (1995), 206, 207, 216, 217–218.

53 Vilkuna KHJ 1997, 29–31; Soikkanen & Vares 1998, 37–38; Survo 1998, 149; Douglas
2000 (1966), 33–35; Alanen L 2001b, 102–104.
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Identiteetit ja elämänkaari

Uuden ajan alun ihmisten elämänkulkua voidaan ajatella kahdessa mielessä
kaarena. He itse mielsivät ihmisen elämänkulun joko sykliseksi, mutta samalla
melkein konkreettiseksi mielletyksi kaareksi:54  Ihmisen elämä kulki jaksoissa
tai elämänvaiheissa, joiden välissä olevat siirtymät täytyi suojata, vahvistaa ja
suorittaa rituaalisesti.55  Näiden syklien sarjasta syntyi kaari, joka nousi lapsuu-
den vaaraperiodista ja laski vanhuuden heikkouteen, luopumiseen ja kuolevien
yksinäisyyteen.56

Elämänkulkua ohjasi yhteiskunnasta ja historiallisesta ajasta riippuvainen
kollektiivinen malli – eräänlainen elämänkulun käsikirjoitus – jonka vaiheiden

○ ○ ○ ○ ○ ○

54 Vilkuna KHJ 1999, 58, nootti 8. Philippe Arièsin mukaan keskiajalla kirjoitettiin runsain
mitoin tekstejä joonialaisten filosofien 500-luvulla eKr. kehittämästä ”ihmisen elämänkau-
det” -teemasta. Hänen mukaansa käsitteet olivat niin ahkerassa käytössä, että ne siirtyivät
vähitellen ”tieteen maailmasta” arkikäyttöön. Ariès 1962, 18–20; Järvinen 1993, 112; Marin
2001b, 28–29.

55 Muir 1997, 19–52; Vilkuna KHJ 2003, 23; Marin 2001b, 20, 32, 34; DA 1997, 409–411
(Rites of Passage, Rituals).

56 Vanhentuminen ja siitä seuraavat vaivat miellettiin syntiinlankeemuksen seurauksiksi.
Bringéus 1981, 69–70; Vilkuna KHJ 1999; Elias 1993 (1982); Marin 2001b, 23, 29. Lap-
suuden suojaamattomuudesta ks. Vilkuna A 1989, esim. 197–200 sekä tämän tutkimuksen
luvut ’Rajankäynti kielletyn suuntaan’ ja ’Lapset ja nuoret Blåkullassa’. Vanhuuteen liitetty
pelko koski nimenomaan kyvyttömyyttä selviytyä (työ)tehtävistä, mikä rinnastui elämänhal-
linnan menetykseen. Tässä suhteessa vanhuus liittyi kiinteästi sairauteen. Roper 1997
(1994), 130, 136—137; Vilkuna KHJ 1999, 49—50, 53—54.
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läpikäyminen kuului ”normaaliin” elämänkokonaisuuteen. Jokaiseen sykliin
liittyi tietynlainen sosiaalinen identiteetti eli tietyt kulttuurisesti määrittyvät
odotukset siitä, mitä kuhunkin ikäkauteen kuului ja miten sen aikana tuli käyt-
täytyä ja toimia. Malli pakotti yksilöitä tiettyyn muottiin, mutta toisaalta elä-
mänkulun ennakoitavuus loi turvallisuutta. Sen ansiosta tulevia sosiaalisia roo-
leja voitiin opetella ja harjoitella etukäteen.57

Elämänkulku voidaan nähdä kaarena myös psykologian näkökulmasta tar-
kasteltuna.58  Tällöin sen muotoutumiseen vaikuttaneet tekijät on ollut tapana
jakaa kolmeen ryhmään.

Ensinnäkin ovat ikään sidotut normatiiviset tekijät, joilla tarkoitetaan kehi-
tystä määrääviä ikään liittyviä biologisia ja ympäristötekijöitä. Tällaisia ovat
erityisesti biologisen kypsymisen ja fyysisen kasvun piirteet sekä tietyt institu-
tionaalisesti määräytyvät seikat, kuten täysi-ikäiseksi tuleminen nykypäivinä.59

Elämänvaiheisiin tai ikäkausiin tapahtunut jako oli uuden ajan alun maail-
massa voimakkaasti kulttuuri- ja aikasidonnainen.60  Niinpä tilanne poikkesi
nykyisestä siinä, että esimerkiksi täysi-ikäisyyttä tai naimakelpoisuutta ei liitet-
ty yksinomaan tiettyyn kronologiseen ikään, vaan ne määräytyivät eräänlaisena
kypsyytenä. Miehen piti pystyä osoittamaan kykynsä hankkia elanto ja toi-
meentulo itselleen, vaimolleen ja tuleville lapsilleen. Vastaavasti nuoren naisen
täytyi näyttää selviytyvänsä emännän askareista.61  Siksi lapset siirtyivätkin var-
haisessa vaiheessa vanhempiensa seuraksi näiden töihin62  ja jo toisen ikäkym-
menen ensimmäisinä vuosia johonkin toiseen taloon palvelukseen. Tässä suh-

○ ○ ○ ○ ○ ○

57 Marin 2001b, 20, 22, 32, 35; Rantamaa 2001, 59—62.
58 Esimerkiksi Erik H. Eriksonin elämänkaaripsykologiset mallit tulevat loppujen lopuksi aika

lähelle menneisyyden ihmisten ajattelua. Hän nimittäin ajatteli ihmisen identiteetin raken-
tuvan ikäkausiin kuuluvien kriisien selvittämisestä. Erikson 1994 (1959), esim. 51–56; Su-
garman 1986, 51–52, 83–94; Korkee 1998, 75–80.

59 Kuusinen & Korkiakangas 1992 (1991), 88; Sugarman 1986, 47.
60 Rantamaa 2001, 50–51.
61 Mikael Agricolan käsikirjan mukaan avioliittoon pyrkivän miehen tuli olla 14 vuotta ja

naisen 13 vuotta täyttänyt. Vanhemmassa ruotsalaisessa lainsäädännössä miehen täysivaltai-
suusrajana oli 15 vuotta, mikä vakiintui myös miehen alimmaksi naimaiäksi. Maija-Liisa
Heikinmäen mukaan tätä ikää tarkoitettiin myös 1571 kirkkojärjestyksessä ja 1686 kirkko-
laissa. Naiselta kirkkolaki edellytti ”kypsää” (mogen) tai, kuten se aikalaissuomennoksessa
ilmaistiin, ”täydellistä” ikää. Ilmar Talveen mukaan kansanomaisessa käytännössä ei mielel-
lään naitettu alle 20-vuotiaita naisia, mutta 25-vuotiasta naimatonta pidettiin jo ikäneitona.
Kypsyyden osoittaminen näkyi monella tavalla. Esiteolliselta ajalta muualta Euroopasta
koottu aineisto osoittaa, että ensimmäistä avioliittoa solmittaessa puolisoiden ikä asettui 25–
30 ikävuoden välille. Ruotsissa miehen keskimääräinen avioitumisikä oli 1600-luvun jäl-
kimmäisellä puoliskolla 30–35 vuotta, naiset olivat jonkin verran nuorempia. Avioliiton sol-
mimiseen vaikuttivat myös sosiaalis-taloudelliset tekijät. Käsityöläisten avioituminen liittyi
yhteen ammattitaidon saavuttamisen kanssa. Toisin sanoen, kisälliajalla ei avioiduttu. Maa-
seudulla se ilmeni toisin: kihlatulle lahjoitetuilla esineillä osoitettiin kypsyys ja käsien taito.
Heikinmäki 1981, 29–38; KLO 1986 (1686), 22 (53) (Kihlamisest ja Awioskäskystä); Kallio
2000, 49–50; Roper 1991 (1989), 31–32, 136; Talve 1990 (1978), 219–220; Jutikkala 1987,
82–84; Jutikkala 2001, 52.

62 Bergner 1997, 94–97. Christian Krötzl toteaa, että skandinaavisten ihmekertomusten perus-
teella lapsille tarjottiin vaativampia ja raskaampia töitä jo seitsemän ikävuoden vaiheilla.
Ilmar Talven mukaan lapset olivat viiden vuoden ikään saakka ”kolttuiässä” eikä heiltä edel-
lytetty raskaampia töitä. Seuraavat viisi vuotta lapset auttoivat vähemmän vaativissa töissä.
Kymmenen vuoden iästä lähtien lapset siirtyivät sukupuolten väliseen työnjakoon. Krötzl
1989, 26–27; Talve 1990 (1978), 201.
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teessa lapsuus saattoi jäädä lyhyeksi. Vastaavasti nuoruus saattoi venyä kolmen-
kymmenen ikävuoden vaiheille.63

Elämänvaiheen määrittelyn irrallisuus vuosissa mitatusta iästä näkyi myös
elämänkaaren toisessa päässä. Vanhaksi ei tultu pelkästään tietyssä fyysisessä
iässä, vaan asemasta ja työtehtävistä luopumisen myötä. Kun isäntä vetäytyi
syytingille hänestä tuli vanha. Samoin kävi hänen vaimolleen riippumatta siitä,
oliko hän miestään vanhempi vaiko nuorempi.64  Ikävuosiin perustuva iänmää-
ritys oli 1600-luvulla vasta vakiintumassa kun esimerkiksi ikävuosiin sidotun
henkilökohtaisen veron maksaminen tuli pysyväksi ja rippikoulun läpäisemi-
nen muodostui vähitellen avioliittoon vihkimisen ehdoksi.65

Riippumatta siitä määriteltiinkö elämänvaiheesta toiseen siirtyminen krono-
logisen iän66  tai joidenkin muiden seikkojen perusteella, ikäsidonnaisiin nor-
matiivisiin tekijöihin liittyi ristiriitojen vaara, jonka seurauksena sosiaalisen
identiteetin rakentaminen saattoi käydä vaikeaksi. Biologisella kehityksellä oli
ja on aikataulunsa, johon on ainakin jossakin määrin mahdollista vaikuttaa kult-
tuurisin keinoin. Kriisin mahdollisuus kasvaa sitä todennäköisemmäksi mitä
suuremmaksi biologisen ja kulttuurisen kellon epätahti käy. Toinen ongelma-
kohta liittyy kiinteästi edelliseen. Ihmisen ”kypsyys” – olipa sitten kyse aikui-
suudesta, naimakelpoisuudesta tai vanhuudesta – määriteltiin aina hänen itsen-
sä ulkopuolelta. Etenkin sellaisissa yhteisöissä ja yhteiskunnissa, joissa ihmis-
ten käyttäytymistä pyrittiin voimakkaasti ohjaamaan ja kontrolloimaan, uhkasi
joutuminen roolin, johon ei itse tuntenut olevansa kypsä. Vaihtoehtoisesti ihmi-
nen saattoi juuttua osaan, johon ei enää tuntenut kuuluvansa.67

○ ○ ○ ○ ○ ○

63 Vilkuna KHJ 2003, 27–29.
64 Vanhuuden alkamisen irrallisuus biologisesta iästä heijastui sanojen ’vanha’ ja ’vaivainen’

läheisestä yhteydestä toisiinsa. Vanhaksi tuleminen merkitsi usein aikaisemmasta sosiaali-
sesta asemasta luopumista, mikä johti ahdinkoon eli vaivaisuuteen. Naimakelpoisuutta mää-
ritettäessä ei kiinnitetty huomiota tytön fyysiseen varttuneisuuteen, ellei palmikon pituuden
tarkkailua sellaiseksi lasketa. Vilkuna KHJ 1999, 53–57; Heikinmäki 1981, 30.

65 Vilkuna KHJ 1999, 50; Lempiäinen 1963, 265; Jyrkämä 2001, 132–134, 143–144;
Rantamaa 2001, 49–50, 52–55, 65–68.

66 Biologisten ominaisuuksien toissijaisuus uuden ajan alun ihmisten suorittamissa katego-
rioinneissa ilmenee iän lisäksi sairauksien määrittelyssä. Fyysisten oireiden sijasta diagnoosi
kohdistui sairauden alkuperään ja sairastuneen sosiaaliseen tilanteeseen. Samoin sukupuolta
koskenut kategoriointi näyttää perustuneen sosiaaliseen määrittelyyn ja käyttäytymiseen.
Eilola 1999; Österberg 1996 (1995), 210; Liliequist 1997.

67 Eräänä ääriesimerkkinä anomaliasta mainittakoon hermafrodiitit eli ihmiset, joiden geni-
taalit eivät ole selvästi tunnistettavissa. Esimerkiksi Norjassa 1700-luvun jälkipuoliskolla
syntynyt Karine Jensdotter hämmensi synnytyksessä mukana olleita naisia tästä syystä. Kun
nämä lopulta päättivät hänen ”kuuluvan enimmäkseen naissukupuoleen”, määrittelystä
pidettiin kiinni asianomaisen tuntemuksista ja taipumuksista huolimatta. Hänet laskettiin
miesten kategoriaan vasta sen jälkeen kun hän oli 23-vuoden iässä tehnyt veljensä vaimon
raskaaksi. Sandmo 1995, 478–481. Sisäisen kokemuksen ja ulkoa tulevien vaatimusten väli-
nen ristiriita näkyi yleisemmin esimerkiksi sukupolven vaihdosten yhteydessä. Konflikteja
syntyi kun hyväkuntoiset talouden johtamiseen tottuneet vanha isäntä ja emäntä eivät tyy-
tyneet passiiviseen kuoleman odotteluun, vaan kritisoivat ja puuttuivat uuden isännän ja
emännän tehtävien hoitoon. Toinen esimerkki on rakkaus, jonka intohimoinen osoittaminen
vei vanhan arvoa alaspäin etenkin nuorten silmissä. Sisäisen kypsyyden kokemuksen ja
ulkopuolelta tulevien vaatimusten välinen ristiriita näkyy vielä 1900-luvulla eläneiden nais-
ten omaelämäkerroissa. Niissä näkyy myös fyysisten muutosten tai seksuaalisten kokemus-
ten merkityksettömyys lapsuuden rajan määrittelyssä. Irma-Riitta Järvinen selittää ilmiötä
sillä, ettei tiukka tabu voinut muodostua rajaksi. Jorma Kuusinen ja Mikko Korkiakangas to-
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Sisäinen kokemuksen ja ulkoisten vaatimusten välisille ristiriidoille oli 1600-
luvulla hyvät edellytykset erinäisten normatiivisten historiallisten tekijöiden
vaikutuksesta. Tällä toisella elämänkaareen vaikuttavien tekijöiden ryhmällä
tarkoitetaan sellaisia kehitystä ohjaavia biologisia ja ympäristöön liittyviä teki-
jöitä, jotka ovat yksilön kronologisen iän tai elämänvaiheen sijasta voimakkaas-
ti yhteydessä historialliselle ajankohdalle luonteenomaisiin yhteiskunnallisiin
ilmiöihin ja muutoksiin.68  Tällaisia tekijöitä olivat etenkin 1600-lukua ajatellen
sota, nälänhädät, katovuodet sekä kulkutautiepidemiat ja niiden tulkitseminen
kansan syntisestä elämästä seuranneiksi Jumalan rangaistuksiksi.

Elämänkaarta muovaavien kehitystekijöiden vaikutus vaihtelee ihmisen iän
myötä. Ikäsidonnaiset normatiiviset tekijät ovat voimakkaimpia lapsuus- ja
nuoruusiässä. Etenkin varhaislapsuuden ja puberteetin aikana kehitykselle ovat
luonteenomaisia biologisten tekijöiden säätelemät kypsymiseen perustuvat
muutokset ja nopea fyysinen kasvu, jotka ilmenevät kaikilla yksilöillä paljolti
samalla tavalla. Samoin normatiivisten historiallisten tekijöiden merkitys on
voimakkainta nuoruusiässä ja varhaisaikuisuudessa.69

Elämänkaaren muotoutumiseen vaikuttavat myös ei-normatiiviset tekijät. Ne
ovat sellaisia biologista ja sosiaalista ympäristöä kuvaavia kehitykseen vaikut-
tavia tekijöitä, jotka eivät ole sidoksissa yksilön ikään tai historialliseen aikaan,
vaan joiden esiintyminen on yksilön kannalta satunnaista ja ennustamatonta.
Tällaisia ovat esimerkiksi äkillinen sairastuminen tai vammautuminen – ja
myös noitumisen kohteeksi joutuminen. Ne koettelevat yksilön psyykkisiä voi-
mavaroja ja sopeutumiskykyä.70  Seuraavassa analysoidaan tarkemmin, miten
noituusjutuissa kantajina tai todistajina esiintyneiden ihmisten lausunnot nousi-
vat heidän oman elämäntilanteensa ja siinä koettujen ristiriitojen kohtaamisesta
ja käsittelystä.

Valtasuhteiden horjahdus: noituus miesten maailmassa

Käsitteellä ’valta’ on osoitettu olevan nykyisessä kielenkäytössäkin useita eri
merkityksiä, mikä tekee sen analysoinnista ongelmallista. Historiantutkimuk-
sessa, joka ottaa kantaa ajassa tapahtuviin sisällön muutoksiin, ongelma on vie-
lä ilmeisempi. Periaatteessa valtaa tai valtakäsitettä voidaan jäsentää kahdella
osittain päällekkäisellä käsiteparilla: virallinen – epävirallinen (informaalinen)
sekä staattinen – dynaaminen. Edellisen käsiteparin sisältö on selvä. Se sisältää
julkiseen (esim. oikeus, lait, asetukset ja niissä annetut määräykset) sfääriin
kuuluneen vallan ja vallankäytön versus julkisuuden ulkopuolelle rajautuneen

○ ○ ○ ○ ○ ○

teavatkin, että jäykät ja harhaiset sosiaaliseen ja psykologiseen ikään liittyvät käsitykset ovat
leimanneet eri-ikäisiä ihmisiä väärin, luoneet ennakkoluuloja ja toimintamalleja, jotka ovat
estäneet ihmisiä toimimasta parhaalla tavalla itsensä ja muiden hyväksi. Vilkuna KHJ 1999,
51–52, 57; Purkiss 1996, 94; Järvinen 1993, 116, 118–120; Kuusinen & Korkiakangas 1992
(1991), 94; Rantamaa 2001, 57, 59–61; Eilola 2002b.

68 Kuusinen & Korkiakangas 1992 (1991), 88–89; Sugarman 1986, 47; Rantamaa 2001, 51.
69 Kuusinen & Korkiakangas 1992 (1991), 90–92.
70 Kuusinen & Korkiakangas 1992 (1991), 89; Sugarman 1986, 47–48.
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tapaan ja kirjoittamattomiin sääntöihin perustuvan vallan ja vallankäytön. Dy-
naamiselle valtakäsitteelle on tyypillistä toiminnan konnotaatio. Valta aktuali-
soituu sitä käytettäessä eikä sitä ole olemassa vallankäyttötilanteen ulkopuolel-
la. Staattiseen valtaan kuuluu hierarkkisuus ja käskyvaltasuhteet. Se on poten-
tiaalista ja siitä puuttuu toiminnan tai tekemisen konnotaatio.71

Pienyhteisön ja konkreettisen laskeuduttaessa staattinen valtakaan ei näytä
niin muuttumattomalta kuin saattaisi kuvitella. Syntyperän ja sukulaissuhteiden
ohella sosiaaliseen asemaan vaikuttivat sellaiset tekijät kuin varallisuus, käyt-
täytyminen, suoritukset ja tulokset eikä näiden tekijöiden välillä näytä olleen
kovin vakiintunutta hierarkiaa. Tästä syystä valta-asemat olivat liukuvia ja niitä
täytyi koko ajan uusintaa. Ne valtasuhteet, joilla tässä tutkimuksessa on merki-
tystä, näyttävät asettuvan lähinnä dynaamisen piirin, mutta eivät ole silti erotet-
tavissa staattisesta. Voidaankin sanoa, että dynaaminen oli ihmiseen itseensä
liittynyttä valtaa, jonka tunnustaminen ja hyväksyminen oli edellytyksenä hä-
nen toiminnalleen yhteisössä ja sille, kuinka paljon hänen takanaan olevalle
staattiselle vallalle annettiin painoa.72

Valtaa voidaan problematisoida edelleen kiinnittämällä huomiota sen suku-
puolittuneisuuteen. Jonas Liliequistin mukaan naisten alistamisen sisältö ja
merkitys ovat olleet historian tutkimuksen keskipisteessä, mutta harva on kiin-
nittänyt huomiota siihen, mitä vaatimuksia miesten muodollinen ylivalta asetti
talouden isännälle suhteessa vaimoon, lapsiin, palvelusväkeen ja muihin ihmi-
siin. Isännän valta on usein käsitetty annetuksi ja ongelmattomaksi. Miehisen
vallan ja koko miehisyyden ytimessä oli kysymys auktoriteetista, joka säilyi
usein toistuvana teemana 1600-luvulla ilmestyneessä miehen roolia ja miehi-
syyttä käsittelevässä kirjallisuudessa. Ongelmalliseksi asian teki se, että dynaa-
misen vallan lailla auktoriteetti ei välttämättä liittynyt sosiaaliseen asemaan. Se
ei siis tullut automaattisesti, vaan muodostui suhteessa oman talouden jäseniin
ja ympäristöön. Se oli näiltä tahoilta tulevaa tunnustusta.73  Miehistä valtaa ja
auktoriteettia käsittelevät kysymykset tulevat erityisen selvästi näkyviin Gävlen
kirkkoherra Peder Fonteliuksen ja pormestari Carl Falckin kotitalouksien väli-
sissä noituusepäilyissä ja -syytöksissä.

Pääsiäissaarnan jälkeen vuonna 1674 lasimestari Peder Johansson kertoi
Gävlen kirkkoherra Peder Fonteliukselle kaupungissa olevan useita noitia, jotka
olivat tehneet vahinkoa niin hänen omaisuudelleen kuin terveydelleen. Lasi-
mestari pyysi Fonteliusta saarnaamaan noidille ja erityisesti Lorentz kultasepän
Brita-vaimolle, joka hänen mukaansa oli heistä pahin. Kirkkoherra tiedusteli,
oliko hänellä tarpeeksi todisteita syytteen nostamiseksi raastuvanoikeudessa,
koska hänen mielestään, tällaisten asioiden hoitaminen ei kuulunut hänen
virkavelvollisuuksiinsa. Silloin lasimestari suuttui: ”Eikö kirkkoherra ole kruu-
nun palvelija,” hän huusi ja jatkoi, ”eikö hänellä ja hänen lapsillaan ollut oike-
us nauttia siitä?” Pois lähtiessään Peder Johansson tuhahti mukanaan tulleille,

○ ○ ○ ○ ○ ○

71 Toivanen 1999, 3–5; Alasuutari 1996, 21–22; Levi 1992 (1985), 24–25.
72 Willis 1995, 39–41; Toivanen 1999, 3–5; Alasuutari 1996, 21–22; Levi 1992 (1985), 24–25.
73 Liliequist 2002, 75–77; Jokiaho 2002, passim.
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mutta keittiöön jääneille naisille: ”Jumala meitä varjelkoon naisväki. Täältä me
emme saa mitään apua noituutta vastaan.”74

Aikaisempi tutkimus on usein pitänyt kirkkoherra Fonteliusta poikkeukselli-
sen valistuneena ihmisenä, joka papiston enemmistöstä poiketen ei vahvistanut
kansan taikauskoisuutta. Arvioon on vaikuttanut se, että hän oli aiemmin toimi-
nut 18 vuotta professorina Uppsalan yliopistossa. Kun hänen aineenaan oli ma-
tematiikka, häntä on ollut helppo pitää ”vanhana ja viisaana pappina” tai uuden-
laisen rationaalisen ajattelun edustajana.75  Gävlen ainoa taikuusjuttu vuodelta
1684 tuntuu vahvistavan tätä johtopäätöstä. Kirkkoherra vastasi ilmiantoa teke-
välle piialle näiden asioiden kuuluvan raastuvanoikeudelle.76  Tietyssä mielessä
hän oli oikeassa. Ainakin laittomien sukupuolisuhteiden sekä noituuden ja tai-
kuuden suhteen tuomiovalta oli siirtynyt maallisille tuomioistuimille. Jos näistä
asioista ilmiannettiin ihmisiä piispan- tai rovastintarkastuksissa, ne oli ilmoitet-
tava kihlakunnan- tai raastuvanoikeuksille, jotka langettivat tuomiot. Lisäksi
etenkin kaupungeissa papistolla oli vain vähän sananvaltaa raastuvanoikeuk-
sissa tai niiden päätöksenteossa.77

Kaikki Fonteliuksen kriittiset argumentit koskivat vain Blåkulla-kertomuk-
sia, eivät taikuutta tai maleficiumia yleensä. Hän ei uskonut, että lapsia olisi to-
della siepattu tai että heidän todistuksiinsa voisi luottaa. Tässä suhteessa hänen
näkemyksensä ei ole poikkeuksellinen, vaan se edusti kärjistetysti näkökulmaa,
josta muutaman vuoden sisällä tuli myös kirkon ja kruunun kanta.78  Noituus oli
Fonteliuksellekin selitys, jota saattoi tarpeen tullen käyttää. Niinpä hän selitti
noituudella sitä, että niin monet ihmiset olivat nähneet hänen vaimonsa Katari-
na Buren Blåkullassa. Hänen mukaansa pormestari Carl Falckin talonväki oli
kääntynyt useita kertoja erään parantaja ja ennustajan puoleen. Tämä oli sitten
paholaisen keinoilla muuttanut itsensä tai jonkun toisen Katarinan näköiseksi.79

Fonteliuksen tarkoitus oli osoittaa tällä Falckin kaksinaamaisuus: samaan ai-
kaan kun hän tuomitsi toisia noituudesta, hän itse turvautui siihen.

Kaupunkilaiset väittivät kirkkoherran toimintaa omavaltaiseksi. Valtaneu-
vosto oli jo vuonna 1669 määrännyt kaikissa seurakunnissa luettavaksi rukouk-
sen, jossa Blåkulla-matkat katsottiin todellisiksi ja osoituksiksi paholaisen toi-
minnasta. Fontelius oli kuitenkin lopettanut sen lukemisen jo vuonna 1673 eli
niihin aikoihin kun ensimmäiset huhut siitä, että hänen vaimonsa Katarina Bure
olisi noita, alkoivat levitä. Hän oli aloittanut rukouksen lukemisen uudelleen
vasta Norlannin kuninkaallisen komission tullessa vuoden 1675 helmikuussa
kaupunkiin. Fontelius itse selitti lukeneensa rukousta aina virkaantulostaan läh-
tien, mutta sitten se oli yllättäen joutunut hukkaan. Koska hän oli saanut uuden

○ ○ ○ ○ ○ ○

74 RA GRO 6.4.1674 (51v–52v).
75 ÄK 187, KST 5: Upsalan piispa Stigzeliuksen ja konsistorin lausunto kuninkaalle 12.3.1675

(4–4v). Elfstrand 1946, 505; Fant & Låstbom 1842, 451; Linderholm 1913, 183; Fogelström
1985, 287.

76 RA GRO 21.4.1684 (618v).
77 Lempiäinen 1967; Gaunt 1983, 72–73; Karonen 1998c.
78 Ankarloo 1993 (1987), 291–299; Briggs 1996, 34–36, 399; Oja L 1999, 59–63, 67–69.
79 RA SS 1: WNC 9.3.1675 (456–457).
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kappaleen vasta joulun aikoihin vuonna 1674, sen paikalla oli luettu tavallisia
rukouksia.80

Vuoden 1673 toukokuussa hänen kerrottiin Valbon pitäjän Allmänninge-
byssä vapauttaneen kaksi lapsia Blåkullaan vienyttä ihmistä. Kihlakunnanoike-
us oli tiedustellut Fonteliuksen mielipidettä ja tämä oli sanonut naisten olevan
viattomia. Sen jälkeen lautamiehet olivat todenneet, etteivät hekään voineet nai-
sia tuomita. Toinen vapautetuista oli Per Brysin vaimo Anna Andersdotter, joka
vuonna 1675 haastettiin Gävlen raastuvanoikeuteen ja hänet tuomittiin kuole-
maan.81  Tästä näkökulmasta kirkkoherran lempeä menettely näytti virheelliseltä.

Lisäksi Fontelius niin saarnoissaan kuin yksityisesti kutsui Blåkulla-matkoja
paholaisen harhautukseksi ja siihen uskovia porvareita roskaväeksi (”pack och
wärldenes afskrap”). Hän kehotti vanhempia olemaan huolestumatta lastensa
kertomuksista ja karsimaan heistä piiskalla moiset puheet. Lasimestari viittasi
näihin puheisiin kehottaessaan häntä saarnaamaan noidille eikä seurakunta-
laisille. Kirkkoherra selitti komissiolle kantaansa viittaamalla Lutheriin, Me-
lanchtoniin ja muihin tunnettuihin teologeihin sekä arkkipiispaan ja muutamiin
muihin korkeisiin herroihin. Hän tarjoutui laatimaan kirjallisen esityksen näke-
myksistään. Hän vetosi myös maaherra Carl Sparrelta saamiinsa ohjeisiin.82

Skeptisen asenteensa vuoksi Fontelius menetti seurakuntansa luottamuksen.
Ihmiset pitivät pappia tuonpuoleista koskevien asioiden asiantuntijana ja hänen
apuunsa turvauduttiin jos sellaisia kokemuksia tuli.83  Lasimestarin kommentti
kertoo myös toisenlaisesta asenteesta: maallinen esivalta ja kirkko nähtiin yhte-
nä kokonaisuutena, jonka tuli veroja vastaan suojella alamaisiaan.84  Fontelius ei
halunnut ottaa tätä roolia osittain omien näkemystensä vuoksi, osittain siksi,
että osa noituusepäilyistä kohdistui hänen vaimoonsa. Syntyi itseään ruokkiva
kierto, jossa kirkkoherran toimet pahensivat vaimoon kohdistuneita epäilyksiä,
mikä sai kirkkoherran korostamaan skeptisyyttään, mikä lisäsi epäilyksiä enti-
sestään.

○ ○ ○ ○ ○ ○

80 RA SS 1: WNC 20.2.1675 (437); ÄK 187, KST 5: Gävlen pormestari, raati ja vanhimmat
yhteisen rahvaan puolesta kuninkaalle 19.4.1675 (8); Fonteliuksen vastine edellä mainittuun
kirjeeseen (11); Fonteliuksen selitys holhoojahallituksen määräämän rukouksen lukemises-
ta, Tukholma 29.3.1675 (12); Gävlen pormestarin, raadin ja useiden porvareiden valituskirje
kuninkaalle, Gävle 29.11.1675 (18v).

81 RA VKK 10.5.1673 (65–65v); SS 1: WNC 20.2.1675 (438); GRO 9.4., 10.4., 24.4.1675
(356v, 358–359, 370v–371v).

82 Komissio ei kuitenkaan ollut kiinnostunut lukemaan Fonteliuksen selonteloa. RA SS 1:
WNC 18.2., 20.2., 27.2.1675 (419–421, 437–438, 446); ÄK 187, KST 5: Gävlen pormes-
tarin, raadin ja vanhimpien valituskirje kuninkaalle 19.4.1675 (8); Fonteliuksen vastine
edellä mainittuun kirjeeseen (11v, 16).

83 Vilkuna KHJ 1997, 25. Pappi oli väkevä tietäjä, mikä etenkin Pohjolassa ilmeni hänen parta-
karvojensa, leivänmurujensa, heiniensä ja messupaitansa palasien käyttämisenä väkevinä
onnen parantamisvälineitä. Kuusi 1985, 38.

84 Vilkuna KHJ 1997, 24–25; Karonen 1999a, 212–213. Suojelun vaatimus sanottiin suurten
noitavainojen aikana muuallakin. Esimerkiksi 1669 moralaiset talonpojat vetosivat maaher-
ra Duvalliin, ”että ellei vanhuksia asiaankuuluvalla tavalla juurita pois, niin on pelättävis-
sä, että asia [eli noituus] menee pitemmälle kuin kukaan osaa uskoa”. Sitaatti Heikkinen
1969, 60. Oikeastaan koko komissio-oikeuksien perustaminen oli vastaus alhaalta tulleisiin
suojelusvaatimuksiin. Ks. Ankarloo 1993 (1987), 296–300; Lennersand 1997, 30–34;
Levack 1998 (1996), 99–107.
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Fontelius yritti myös painostaa kaupunkilaisia ja lähikylien asukkaita sulke-
maan lastensa suut estämällä näiden osallistumisen kirkollisiin seremonioihin.
Hän kutsui keskeisen lapsitodistaja Brita Wählgiftin äidin Elinin pappilaan pari
viikkoa vuoden 1674 pääsiäisen jälkeen ja asetti tyttären vaientamisen äidin
ehtoolliselle pääsemisen ehdoksi. Näin ei käynyt ja seuraavan kerran Elin pääsi
ehtoolliselle vasta jouluna. Kesällä 1675 hän ei ollut kirkottanut erään porvarin
vaimoa, vaikka hänelle oli suoritettu siitä asianmukainen maksu. Vielä vuonna
1676 Jakob Pederssonin leski valitti, ettei ollut saanut kirkkoherran lupaa hau-
data miestään, koska heidän lapsensa oli yksi kirkkoherran vaimoa noidaksi
syyttäneistä.85

Avun epääminen noituusasioissa korosti myös muita kirkkoherrassa olevia
vikoja ja luonteenominaisuuksia, joita seurakunta olisi muissa oloissa saattanut
sietää. Kirkkoherra ei osallistunut yhteisölliseen elämään, vaan pysytteli mie-
luummin pappilassa lukemassa. Hän antoi seurakuntalaisten puhutella itseään
vain poikkeuksellisesti. Myös hänen vaimonsa sanottiin olevan ylpeä.86

Samanaikaisesti (1675–1676) Fonteliuksista kerrottiin hurjia tarinoita. Por-
mestari Falck ja raati kertoivat kuulleensa, että kirkkoherra itse oli vienyt lapsia
Blåkullaan. Lars Hammaren Erik-poika taas kertoi komissiolle nähneensä
Fonteliuksen Blåkullassa. Hän oli istunut siellä pöydän ääressä vaimonsa vie-
ressä niin kuin raatihuoneella. Vielä niinkin myöhään kuin vuoden 1676 huhti-
kuussa Peder Nilsson Hörnin poika kertoi nähneensä kirkkoherran Blåkullassa
saarnaamassa.87  Tierpistä tullut kiertävä räätäli Mats Hansson levitti vuonna
1675 vaimoltaan kuulemaansa tarinaa. Matsin mukaan hänen vaimonsa oli syn-
tynyt Norassa aivan Katarina Buren kodin naapurissa ja kertonut, että tätä oli
epäilty noidaksi jo lapsena, mutta koska hän oli kirkkoherran tytär, ei asialle
ollut uskallettu tehdä mitään.88  Fonteliuksen arvovalta oli tyystin hävinnyt.
Myös Norlannin komissio omaksui syyttävän asenteen ja oli valmis vangitse-
maan Katarina Buren 25.2.1675. Fontelius sai kuitenkin puhuttua vaimonsa
vapaaksi, ja joitakin päiviä myöhemmin pariskunta pakeni kaupungista.89

Viranomaiset saavuttivat pariskunnan pian. Katarina vangittiin ja hänet vie-
tiin Örebron linnaan. Fontelius matkusti Upsalan tuomiokapitulin kautta Tuk-
holmaan, missä hän vetosi Svean hovioikeuteen ja kuninkaaseen. Norlannin
komissio langetti Katarinalle 9.3.1675 kuolemantuomion ja lähetti kuninkaalle
oman selostuksensa, jossa komissiota johtanut Johan Axehjelm perusteli tar-

○ ○ ○ ○ ○ ○

85 RA GRO 5.11.1675 (436–437), 8.4.1676 (504); SS 1: WNC 27.2.1675 (446).
86 Fant & Låstbom 1842, 452–453.
87 RA SS 1: WNC 8.3.1675 (451–452); GRO 8.5.1675 (379v), 3.4.1676 (500v–501); ÄK 187,

KST 5: Gävlen pormestarin, raadin ja vanhimpien valituskirje kuninkaalle, Gävle 19.4.1675
(8); Gävlen pormestarin, raadin ja useiden porvareiden valituskirje kuninkaalle, Gävle
29.11.1675 (18v).

88 RA SS 1: WNC 6.2., 20.2.1675 (438–440). Katarinan isoisä oli syntynyt Norassa ja palannut
sinne papiksi vuonna 1588. Hän oli myös osallistunut Uppsalan kokoukseen 1593. Katari-
nan isä Rolandi Olai Bure oli aloittanut pitäjän kappalaisena vuoden 1612 vaiheilla ja hänet
oli nimitetty kirkkoherraksi vuonna 1633. Hän toimi valtiopäivämiehenä 1647 ja kuoli
vuonna 1670. Fant & Låstbom 1843, 287–288.

89 RA SS 1: WNC 25.2., 5.3., 6.3.1675 (444, 450–451); ÄK 187, KST 5: Norlannin komission
puheenjohtaja Johan Axehjelm kuninkaalle 8.3.1675 (6–8).
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kemmin tehtyä ratkaisua. Tuomiokapituli toimi asiassa aktiivisesti ja esitti ylei-
senä kantanaan, että saamiensa ohjeiden pohjalta komissiot saattoivat edelleen
tuomita viattomia. Tämä johti noitakomissioiden ohjeiden tarkentamiseen. Ho-
vioikeus määräsi Tukholman noitakomission tutkimaan Katarina Buren tapauk-
sen uudelleen. Komissio antoi lausuntonsa 18.11.1676. Se ei ollut tyytyväinen
Norlannin komission toimintaan. Komissio ei kuitenkaan halunnut vapauttaa
Burea suoralta kädeltä, vaan ehdotti lisätutkimuksia. Kuukauden päivät myö-
hemmin hovioikeus vapautti hänet syytteistä.90

Gävlessä arvosteltiin myös Fonteliuksen viranhoitoa. Kaupungin pormestari,
raati ja vanhimmat valittivat kuninkaalle, että kirkkoherra ei ollut itse suostunut
eikä antanut kappalaistensakaan kastaa Erik Svenssonin vastasyntynyttä lasta
tämän kotona. Kirkkoherran mukaan kaste oli niin tärkeä sakramentti, että se
tuli suorittaa ainoastaan kirkossa. Valituskirjeestä syntyy vaikutelma, että kiis-
tan kestäessä lapsi oli kuollut kastamattomana ”eikä ilman vanhempiensa suurta
surua ja valitusta”. Fontelius kertoi pitäneensä huolen siitä, että lapsen lähellä
oli asetusten edellyttämä vanhempi nainen, joka saattoi antaa hätäkasteen. Täs-
sä tapauksessa se oli ollut lapsen oma isoäiti.91

Pormestarin, raadin ja vanhimpien valituksen mukaan Fontelius saarnasi vain
harvoin edes suurina rukouspäivinä pienemmistä pyhistä puhumattakaan. Edel-
lisenä kesänäkin kirkkoherra oli ollut poissa kolmena rukouspäivänä92. Ainoan
poikkeuksen muodostivat hautajaiset, jotka Fontelius kävi pitämässä, koska
saattoi periä palveluksistaan rahaa. Lisäksi kirkkoherra keräsi saatavansa köy-
hiltä kalastajilta täysimittaisena, vaikka saaliit olisivatkin jääneet olematto-
miksi. Myös seurakuntalaisilta kirkkoherra vaati enemmän rahaa kuin hänelle
kuului. Fontelius vastasi olleensa poissa hyvistä syistä. Ensimmäisenä rukous-
päivänä hän oli ollut vuoteenomana. Hän ei ollut ehtinyt palata Uplannista, mis-
sä hän oli ollut avustamassa erään pappismiehen hautaamisessa, toiseen suu-
reen rukouspäivään mennessä. Vähän ennen kolmatta rukouspäivää hän oli saa-
nut tiedon tyttärensä kummisedän kuolemasta ja koko perhe oli matkustanut
välittömästi Tukholmaan. Fontelius kuitenkin korosti, etteivät kaupunkilaiset
olleet hänen poissa ollessaan jääneet paitsi kirkonmenoista. Niistä oli vastannut
joukko kyvykkäitä miehiä eli joko kappalainen, kymnaasin rehtori tai joku kau-
pungissa asuvista lehtoreista.93

Kaupunkilaisten valituksiin sisältyi sellaisia asioita, jotka eivät koskeneet
yksinomaan Fonteliuksen, vaan yleensäkin papiston ja seurakunnan välisiin

○ ○ ○ ○ ○ ○

90 RA SS 1: WNC 9.3.1675 (454–456); ÄK 187, KST 5: Norlannin komission puheenjohtaja
Johan Axehjelm kuninkaalle 8.3.1675 (6–8), Fontelius kuninkaalle 18.7.1675 (17–17v),
Tukholman komission lausunto 18.11.1676 (20–23). Elfstrand 1946, 507–508. Ankarloo
1984 (1971), 180–181. Fogelström 1985, 287. Linderholm 1913, 183–185.

91  RA ÄK 187, KST 5: Gävlen pormestarin, raadin ja vanhimpien valituskirje kuninkaalle,
Gävle 19.4.1675 (8v); Fonteliuksen vastine edellä mainittuun valitukseen (11v).

92 Uskonpuhdistusta seuranneella kaudella rukouspäiväkäytäntö oli horjuva, mutta 1600-
luvulla niiden määräksi alkoi vakiintua kolme tai neljä vuodessa. Ne sijoitettiin mielellään
kesäaikaan ja perjantaille, joka oli vanhastaan katumus- ja parannuspäivä. Lempiäinen 1979
(1976), 128–129.

93 RA ÄK 187, KST 5: Gävlen pormestarin, raadin ja vanhimpien valituskirje kuninkaalle,
Gävle 19.4.1675 (8v) sekä Fonteliuksen vastine siihen (16).
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suhteisiin. Kysymykset kasteen antamisesta ja hautajaismaksuista olivat sellai-
sia. Kirkon johdon virallinen kanta oli, että lapset oli hätäkastetta lukuun otta-
matta kastettava kirkossa, mutta maan tapa näyttää ollen ristiriidassa asetusten
kanssa. Etenkin laajoissa pitäjissä oli tapana, että kasteseremonia jaettiin kahtia:
lapsi kastettiin kotona heti syntymän jälkeen ja ”ristittiin” myöhemmin äidin
kirkottamisen yhteydessä.94  Kirkkoherran hautajaispalkkiosta – ns. ruumistuo-
lista – ei annettu ennen 1680-lukua mitään yhtenäistä sääntöä, vaan sen määrit-
tely tapahtui maakunnittaisten sopimusten perusteella. Yleensä ottaen useim-
mat seurakuntalaisten valitukset koskivat papille annettavaa lehmää tai sitä, et-
tei ruumistuolin maksamisella saanut muuta kuin ruumiin siunattuun maahan ja
kaikesta muusta täytyi maksaa erikseen.95

Fontelius toimi kirkon ja kruunun hyväksymien periaatteiden mukaan. Pe-
rustellessaan esimerkiksi kastetta koskevaa ratkaisuaan kuninkaalle hän käytti
samoja perusteita kuin viranomaisetkin: kaste oli seurakunnallinen sakramentti,
joka tuli suorittaa julkisesti. Lisäksi kotikasteet aiheuttivat epäjärjestystä ja
vähensivät saarnatoimen kunnioitusta.96  Sama ilmeni kun lasimestari Peder Jo-
hansson kävi hakemassa apua noituutta vastaan. Kirkkoherra noudatti asetuk-
sia, mutta samalla hän poikkesi siitä, mitä kaupunkilaiset olivat tottuneet papilta
odottamaan.

Gävlen pormestarin, raadin ja vanhimpien kuninkaalle osoittamassa valituk-
sessa ei ollut kysymys asetusten noudattamisesta, vaan kirkkoherran moraalista
ja joustamattomuudesta. Kun todellinen kristitty toimi rakkaudesta, kirkkoherra
oli kovasydäminen seurakuntalaisiaan kohtaan. Hän ei piitannut lasten sielun
autuudesta, vaan asetusten kirjaimesta. Kovasydämisyys ilmeni myös hänen
suhtautumisessaan köyhiin kalastajiin. Kun köyhät tuli rakkaudesta haudatakin
ilmaiseksi, kirkkoherra anasti ruuankin heidän pöydästään ja piti heitä puuttees-
sa. Ahneus kuvataankin Fonteliuksen keskeiseksi ominaisuudeksi. Luultavasti
väite perustuu ainakin osaksi todellisuuteen: Katarina Buren asianajaminen
nieli varoja ja joka kolikko tuli varmasti tarpeeseen. Kuitenkin väite perustuu
myös vanhaan yhteisöä jäsentäneeseen seitsemään kuolemansyntiin perustu-
neeseen järjestelmään.

Samankaltainen asetelma on nähtävissä myös Fonteliuksen kirjoituksissa.
Hän valittaa useaan otteeseen, että noituussyytökset pilasivat hänen kotitalou-
tensa kunniallisen nimen ja maineen. Hän kuvaa kurjaa oloaan ja sairasteluaan
vieraalla paikkakunnalla. Hän muistuttaa lastensa ikävöivän ja kaipaavan van-
kilassa viruvaa äitiään, jonka terveys vähitellen tuhoutui. Lisäksi jatkuva mat-
kustelu Tukholmaan raunioitti hänen taloutensa. Tätä perinpohjaista onnetto-
muuksien sarjaa vasten hän kuvaa vastustajansa pormestari Falckin ja tämän
talonväen häikäilemättömänä, kateellisena ja pahantahtoisena ihmisjoukko-

○ ○ ○ ○ ○ ○

94 Lempiäinen 1965, 38–40, 42–45.
95 Rimpiläinen 1971, 169, 309–312, 325–326. Hautajaiskulkueen järjestämisestä ja hautajai-

sista aiheutuvien kustannusten määrästä käytiin valtiopäivillä keskustelua erityisesti 1660-
ja 1680-luvulla. Sandin 1988, esim. 80–83.

96 RA ÄK 187, KST 5: Fonteliuksen vastaus Gävlen pormestarin, raadin ja vanhimpien
19.4.1675 kuninkaalle osoittamaan valituskirjeeseen (11v). Lempiäinen 1965, 38–39.
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na.97  Näin muodostuu selkeä kontrasti, jossa hyvät ja nöyrät erottuvat selvästi
pahoista ja kovasydämisistä. Tässäkin tapauksessa vastakkainasettelu perustuu
kristillisen yhteisön ihanteen varaan. Siinä yhteisössä vallitsi harmonia ja kaikki
asuivat sovussa keskenään.

Porvaristo sanoi 1670-luvun puolivälissä selvästi, ettei se halunnut maksaa
sellaiselle papille, joka ei huolehdi seurakunnastaan. Fonteliuksella olikin vai-
keuksia saada papin saataviaan. Kirkkoherra puolestaan laajensi boikottinsa
koskemaan myös niitä, jotka eivät maksaneet papin saatavia. Fonteliuksen vas-
tainen mielipide oli niin vahva, että Hans Buhre kiersi kaupungissa keräämässä
allekirjoituksia kuninkaalle lähetettävään kirjeeseen, jossa pyydettiin uutta
kirkkoherraa. Gävlen raatihuoneella pidettiin kokous, jossa läsnäolleet henkilöt
valitsivat Falckin johdolla kymnaasin rehtori Jakob Grubbin ehdokkaakseen
Fonteliuksen tilalle. Tässä tilaisuudessa laadittu valituskirjelmä onkin eräänlai-
nen yhteenveto kirkkoherran henkilöön ja viranhoitoon kohdistuneesta kritii-
kistä. Falck myös matkusti tämän asian vuoksi Tukholmaan.98

Fontelius palasi Gävleen lokakuussa 1675 ensimmäisen kerran vaimonsa
paon jälkeen. Marraskuussa porvaristo oli suivaantunut kirkkoherraansa. Fon-
teliuksessa ei heidän mukaansa näkynyt merkkiäkään sovinnollisuudesta, vaan
hänestä tuli koko ajan vihaisempi. Hänen intoaan panetella seurakuntaansa kai-
kissa ajateltavissa olevissa yhteyksissä paheksuttiin yleisesti. Ainakin osa heistä
vaati uuden valituskirjeen lähettämistä kuninkaalle. Se päivättiin 29.11.1675 ja
allekirjoittajiksi merkittiin epämääräisesti pormestari, raati ja ”useat porvareis-
ta”. Kummatkaan kirjeet eivät kuitenkaan johtaneet Fonteliuksen erottamiseen.
Keskustelu hänen opetuksestaan ja viranhoidostaan jatkui vielä vuonna 1677.99

Fonteliuksen ja Falckin tapaus heijastelee Gävlen valtatasapainon muutoksia
pidemmällä aikavälillä ja laajemmassa skaalassa. Kirkkoherran vastapariksi
asettui kaupungin pormestari Carl Falck vaimoineen. Fonteliuksen mukaan
kaikki hänen vaimostaan kerrotut huhut juonsivat alkunsa pormestarin talosta.
Kaikki oli alkanut kevättalvella 1673 kun Falck oli tullut kirkkoherran luokse
puhumaan raatimies Johan Anderssonin väestä, jolla oli ollut erimielisyyksiä
pormestarin kanssa. Fonteliuksen mukaan Falck oli antanut hänen ymmärtää,
että raatimiehen perhe piti riitaa yllä ja pyysi kirkkoherraa kehottamaan heitä

○ ○ ○ ○ ○ ○

97 RA SS 1: WNC 19.2.1675 (246); ÄK 187, KST 5: Fonteliuksen kirje hovioikeudelle, Tuk-
holma 10.4.1675 (62–63), Fonteliuksen kirje sihteeri Coyotille, Tukholma 6.5.1675 (10),
Fonteliuksen kirje kuninkaalle, Tukholma 18.7.1675 (17–17v).

98 Fontelius tuli Gävlen kirkkoherraksi vuonna 1669, mutta vaikeudet saatavien perinnässä al-
koivat näkyä tuomiokirjoissa vasta 1675. Kirkkoherran ja kaupunkilaisten välisistä tulehtu-
neista suhteista kertoo myös Bok Sigridin tyttären kiinnijääminen olkivarkaista pappilan na-
vetasta. Koska Sigridin poika Olof väitti olevansa yksi kirkkoherran Blåkullaan viemistä
lapsista, Sigrid joutui vakuuttelemaan oikeudessa, ettei tytär ollut toiminut hänen käskys-
tään. RA GRO 8.5., 1.9., 5.11., 17.11., 20.11.1675 (379–379v, 416, 436v, 439–440),
16.2.1676 (494–494v); ÄK 187, KST 5: Kopio maaherra Carl Sparrelle lähetetystä valituk-
sesta koskien Gävlen pormestarin ja raadin toimia Fonteliuksen erottamiseksi, toukokuu
1675 (27); Gävlen pormestarin, raadin ja vanhimpien valituskirje kuninkaalle, Gävle
19.4.1675 (8–8v).

99 RA GRO 5.11.1675 (436–437), 24.9., 6.10.1677 (746v–747, 750v–751); ÄK 187, KST 5:
Gävlen pormestarin, raadin ja usean porvarin valituskirje kuninkaalle, Gävle 29.11.1675
(18v).
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sovintoon. Näin tapahtui ja Johan Andersson vastasi kirkkoherralle, ettei heillä
ollut enää riitaa pormestarin väen kanssa. Pian tämän jälkeen Falck ja Johan
Anderssonin vaimo joutuivat penkkiriitaan. Mikkelinpäivän vaiheilla Johan
Anderssonin väki ilmoitti kirkkoherralle aikovansa ehtoolliselle. Falck puoles-
taan vaati, että Fontelius ei päästäisi heitä ehtoolliselle raatimiehen ja hänen
perheensä välillä olevan epäsovun ja vihan vuoksi. Fontelius kertoi kieltäyty-
neensä eikä pormestari ollut poistunut tyytyväisenä, vaan pitänyt siitä lähtien
vihaa häntä kohtaan. Se oli ilmennyt muun muassa poissaolona kirkkoherran
tyttären häistä.100

Tässä arvovalta ja toimialueet menivät päällekkäin. Fontelius koki pormesta-
rin puuttuvan työhönsä ja Falck puolestaan koki kirkkoherran asenteen tappiok-
si omalle arvovallalleen. Uuden tulokkaan omapäisyys ärsytti kaupungissa pit-
kään asunutta ja sen eliittiin kuulunutta Falckia. Toisaalta pormestarin asenne
kuvastaa etenkin vahvojen raatien omaksumaa asennetta, jonka mukaan kirkko-
herrat olivat kaupungin sisäisessä hierarkiassa raadin alapuolella ja että heidän
valtansa keskittyi pikemminkin kirkonmäille kuin raastuvanistuntoihin.101

Carl Falckin ja Johan Anderssonin väliset erimielisyydet taas juonsivat vuo-
sien taakse aina 1660-luvun lopulle, jolloin miehet ajautuivat vastakkaisille
puolille pormestarinvaalissa. Oli nimittäin käynyt niin että Gävlen molemmat
pormestarit olivat kuolleet vuoden 1668 lopulla. Tavan mukaisesti kruunu asetti
toisen pormestarin, mutta toiseksi raati ehdotti vanhinta jäsentään Olof Larsso-
nia. Aluksi kaupungin vanhimmat olivat samalla kannalla, mutta asian lykkään-
nyttyä elimen koostumus muuttui. Pian tämän jälkeen porvaristo ehdotti kau-
pungin omaksi pormestariksi kaupunginkirjuri Carl Falckia, jonka taakse myös
vanhimmat ja osa raatimiehistä asettui.102  Nämä erimielisyydet näkyivät myös
siinä, että Johan Anderssonin ja Olof Larssonin vaimot asettuivat noitavainojen
alkuvaiheissa Fonteliuksen puolelle.103  Ilmeisesti noituus koettiin poliittiset ris-
tiriidat ylittävänä uhkana, sillä myöhemmin molempien raatimiesten vaimot
vetivät tukensa epäillyiltä.

Noitien muodostama uhka ei kuitenkaan yhdistänyt ihmisiä kaikilla rintamil-
la. Kun Falck kutsui raadin koolle Fonteliuksen erottamiseksi ja hänen seuraaja-
ehdokkaansa nimeämiseksi, Johan Andersson nousi vastarintaan. Hänen mu-
kaansa erottamista ja uuden ehdokkaan esittämistä kuninkaalle ei voitu käsitellä
raastuvanoikeudessa ennen kuin Fontelius olisi palannut Tukholmasta ja häntä
olisi kuultu. Lisäksi hän muistutti, että Erik Svensson ei ollut missään vaiheessa

○ ○ ○ ○ ○ ○

100 RA SS 1: WNC 18.2.1675 (416–421); ÄK 187, KST 5: Fonteliuksen selonteko hovioikeu-
delle Falckin roolista hänen vaimonsa panettelussa, Tukholma 5.7.1675 (83).

101 Karonen 1998c. Taustalla voidaan nähdä myös viitteitä kahden regimentin oppiin, jonka mu-
kaan maallinen ja hengellinen esivalta olivat erillisiä ja molemmilla oli omat toimialueensa.
Maalliselle hallitsijalle ja häntä edustaville virkamiehille oli uskottu kaikki poliittinen valta
ja hengelliselle johtajalle kirkollinen valta. Näistä jälkimmäinen esitettiin edelliselle alis-
teiseksi. Karonen 1999b, 49; Pleijel 1970, 41–42; Englund 1994 (1989), 36–38.

102 Falckia kannattivat Henrik Honnom ja Hans Christiernsson. Olof Larssonin taakse asettuivat
Jörgen Pettersson, Johan Andersson, Erik Jönsson, Anders Dunder ja Lars Corstedt. RA
GRO 6.2., 15.5., 16.6., 19.6., 21.6.1669 (349v–351, 395–395v, 411v, 412–415). Elfstrand
1946, 504, 512; Fyhrvall 1901, 170, 175–176.

103 RA GRO 9.5., 13.5.1674 (59v–60, 61); SS 1: WNC 2.3.1675 (447–448).
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esittänyt lapsensa kastamatta jättämistä koskevia syytöksiä oikeudessa eikä
raastuvanoikeus voinut vastata hänen kotonaan esittämiin syytöksiinsä. Falck
puolestaan väitti, että läsnäolijat tiesivät riittävästi, jotta asia voitaisiin esittää
kuninkaalle. Myös Johan Anderssonin vastarinta päättyi kun raatimies Olof
Larsson – Falckin vanha vastustaja – huomautti, ettei Johanilla pitäisi olla mi-
tään syytä vastustaa syytettä.104  Kirjeissään Fontelius antaa ymmärtää, että Jo-
han Andersson taipui läsnä olleiden edessä. Lisäksi hän väittää, että Johan An-
derssonin kääntyminen häntä vastaan selittyi raatimiehen vaimoon kohdistu-
neista noituusepäilyksistä, jotka päätettiin kääntää pois pakottamalla tyttärenty-
tär todistamaan kirkkoherran vaimoa vastaan.105

Pormestarin, raadin ja vanhimpien kuninkaalle 19.4.1675 lähettämä valitus-
kirje ei muutenkaan edustanut niin suurta osaa kaupungin johdosta kuin sen al-
lekirjoitus antoi ymmärtää. Johan Anderssonin ja Gävlen raastuvanoikeuden
tuomiokirjan mukaan läsnä oli viisi raatimiestä ja kahdestatoista vanhimmasta
oli paikalla vain neljä. Läsnäolijoita johdettiin harhaan väittämällä, että
Fontelius olisi eronnut virastaan ja määrätty siirtymään toiselle paikkakunnalle.
Kokous oli myös siinä mielessä laiton, että se kokoontui Fonteliuksen itsensä
ollessa poissa kaupungista. Tilaisuuden jälkeen joukko Fonteliusta tukevia kau-
punkilaisia lähettikin maaherra Carl Sparrelle valituksen pormestarin ja raadin
menettelytavoista.106

Pormestarin omavaltainen menettely tulee selvästi esille Fonteliuksen kirjoi-
tuksissa. Hän puhuu Falckin raastuvanoikeudesta tai Falckin raadista. Hänen
mukaansa pormestari kaappasi raadin jo vuonna 1674 pihteihinsä ja määräsi
sen jälkeen, mitä raastuvanoikeudessa käsiteltiin tai ketkä siellä saattoivat todis-
taa. Tästä syystä oikeudessa ei koskaan käsitelty hänen Falckin perheeseen
kohdistamaa kunnianloukkauskannetta perättömiä noituussyytteitä koskien.107

Kysymys on kuitenkin paljolti tulkinnasta. Kun asiaa käsiteltiin Gävlen raas-
tuvanoikeudessa 6.5.1674,108  siellä kuultiin useita naisia, jotka olivat olleet läs-
nä kun pormestarin vaimo oli puhunut Katarina Buresta ja Blåkulla-matkoista.
Fonteliuksen mukaan ne osoittivat, että pormestarin vaimo oli puhunut asiasta
ja että hän oli huhujen alkuperä. Falck oli toista mieltä ja viittasi tuomiokirjan
toiseen kohtaan, josta kävi ilmi, että hänen vaimonsa oli kuullut asiasta kahdelta
muulta naiselta. Sen jälkeen hän oli kysynyt eri yhteyksissä, mitä mieltä toiset
naiset olivat asiasta. Kirkkoherra mukaan se todisti, että Falckin vaimo oli levit-
tänyt huhua hänen vaimostaan. Kaikki pormestarin vaimoa puoltaneet todistuk-
set olleet hänen mukaansa kelvollisia, koska ne tulivat kunniattomilta ihmisiltä

○ ○ ○ ○ ○ ○

104 RA GRO 16.4.1675.
105 RA ÄK 187, KST 5: Fonteliuksen muistio Norlannin komission toiminnasta, 1.10.1676

(167–167v), Fontelius kuninkaalle 4.12.1676 (25v).
106 RA GRO 16.4.1675; ÄK 187, KST 5: Kopio porvareiden maaherra Carl Sparrelle lähettä-

mästä valituksesta koskien pormestarin ja raadin toimia kirkkoherra Fonteliuksen erottami-
seksi, toukokuu 1675 (27); Fonteliuksen kirje kuninkaalle, Tukholma 4.12.1676 (25–25v)

107 RA ÄK 187, KST 5: Fonteliuksen selonteko hovioikeudelle Falckin roolista hänen vaimonsa
panettelussa, Tukholma 5.7.1675 (83v–85).

108 Tapahtumien kulusta ja naisten henkilöllisyydestä ks. tark. luku ’Huhut ja tukiryhmien
muodostuminen’.
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tai henkilöiltä, jotka muuten olivat ”Falckin omia”. Fonteliuksen ja hänen vai-
monsa Katarina Buren mukaan niin Anna Godtskalck kuin hänen vanhempansa
olivat varkaita ja Sigrid Bokin poika oli syyllistynyt suoranaiseen ryöstöön.109

Tapauksessa tulee esiin joitakin piirteitä siitä, miten kunniaa käsiteltiin ja
kuinka sen avulla operoitiin. Ensinnäkin kunnianloukkauksien selvittelyssä hu-
hun alkuperän eli lähteen selvittäminen oli tärkeää, koska hän viime kädessä
vastasi kuulopuheen luotettavuudesta. Puheen ollessa perätöntä rangaistus koh-
distui häneen.110  Vallitsevan käytännön mukaan Falck oli asiassa oikeassa. Toi-
seksi varkauden ja epäkunniallisuuden korostaminen perustui kahteen asiaan.
Sen avulla Fontelius kyseenalaisti todistajien itsensä, mutta myös Falckin luo-
tettavuuden ja kunniallisuuden. Kunniattomuudenhan ajateltiin tarttuvan seu-
rasta.111  Näihin asioihin viittaaminen toimi myös eronteon keinona, jonka avul-
la Fontelius ja Bure saattoivat osoittaa olevansa parempia kuin Falck ja hänen
vaimonsa Elisabet Gadd.

Pattitilanteen ratkaisemiseksi päätettiin kääntyä ulkopuolisen sovittelijan eli
Norlannin noitakomission puoleen. Sitä varten Fontelius hankki maaherra Carl
Sparrelta määräyksen hänen ja Falckin välisten kunnianloukkausten käsittele-
miseen.112  Kirkkoherra saikin esittää Falckia koskevat syytöksensä ja pormesta-
ri sai vastata niihin. Komissio ei kuitenkaan pitänyt herrojen erimielisyyksien
sovittelua tehtävänään. Asiasta antamassa päätöksessä komissio totesi Falckin
kiistäneen syytökset ja siirsi asian pätevämmän tahon käsiteltäväksi (forum
competens remitteras).113

Fontelius näki tämän viimeisenä lenkkinä pitkässä epäoikeudenmukaisen
käsittelyn ketjussa. Esimerkiksi Fonteliuksen ehdotukset tai vaatimukset siitä,
ettei lapsia pitäisi kuulla ensimmäiseksi, jätettiin huomiotta. Itse asiassa komis-
sio päätti painottaa nimenomaan niitä. Kun hän sen jälkeen esitti luettelon siitä,
mitä lapsilta tulisi kysyä ja mitä heiltä kysyttäessä tulisi ottaa huomioon, nekin
huomioitiin vain osaksi. Edelleen Fontelius valitti, että vaikka Ruotsin laki antoi
hänelle oikeuden olla läsnä kun hänen vaimoaan tai alaikäisiä lapsiaan kuulus-
teltiin, komissio jätti hänet kylmästi oven taa. Hänen mielestään Katarina Bure
ei myöskään saanut kunnollista tilaisuutta puolustautua syytöksiä vastaan.
Kirkkoherra huomauttikin eräässä kirjelmässään, että hänen vaimonsa oli tuo-
mittu jo ennen kuin hänen tapauksensa käsittely aloitettiin.114

○ ○ ○ ○ ○ ○

109 RA GRO 6.5.1674 (57–59); ÄK 187, KST 5: Fonteliuksen selostus Norlannin kunin-
kaalliselle komissiolle, Gävle 5.2.1675 (14v–15); Falckin selostus Norlannin kuninkaallisel-
le komissiolle, Gävle 8.3.1675 59–60v); Fonteliuksen selostus hovioikeudelle Falckin roo-
lista hänen vaimonsa panettelussa, Tukholma 5.7.1675 (83v–85).

110 Eilola 2003a, 128–131.
111 Ks. esim. Eilola 2003a, 135–136; Eilola 2000b, 205, 206, myös nootit 101 ja 106; Ge-

schwind 1998, 45–47, 51–53; Renvall 1949, 99–100.
112 RA ÄK 187, KST 5: Maaherra Carl Sparren kirje Fonteliukselle, Holm 8.8.1674 (10).
113 RA SS 1: WNC 9.3.1675 (456–457).
114 RA ÄK 187, KST 5: Fonteliiuksen selostus Norlannin kuninkaalliselle komissiolle, Gävle

5.2.1675 (14v–15); Fonteliuksen kirje Norlannin komissiolle, Gävle 18.2.1675 (16);
Fonteliuksen kritiikkiä Norlannin komission toiminnasta Gävlessä (13–13v); Fonteliuksen
kirje hovioikeudelle, Tukholma 10.4.1675 (62); Fonteliuksen muistio Norlannin komission
toiminnasta Gävlessä, dat. 1.10.1676 (167–167v).
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Kirkkoherra esitti, että Falckin juonittelu ja mustamaalaus aiheuttivat myös
komitean negatiivisen suhtautumisen hänen vaimoonsa. Lisäksi komission ko-
koonpano oli hänen mukaansa kyseenalainen. Etenkin alilaamanni Erik Nerbe-
lius oli sopimaton, koska hän oli Falckin lanko.115  Falck huomautti, ettei hänellä
ole ollut minkäänlaista sananvaltaa komission koostumukseen ja vielä vähem-
män siihen, ketä sinne haastettiin ja ketä siellä kuultiin. Falck ilmoitti ”yksin-
kertaisena käsityksenään” olevan, että komissio toimi kuninkaallisten ohjeiden
mukaisesti. Todistajiin kohdistuvat rikosepäilyt tuli hänen mukaansa tutkia ja
langettaa niistä asianmukainen tuomio.116

Fonteliuksen syytöksissä oli osittain kysymys vastustajan esittämisestä epä-
suotuisassa valossa. Toisaalta Falck oli eräänlainen syntipukki. Kohdistamalla
syytöksensä Falckiin Fontelius saattoi epäsuorasti kritisoida myös Norlannin
komissiota joutumatta silti riitoihin sen kanssa. Monet Fonteliuksen mainitse-
mista epäkohdista koskivat oikeuden inkvisitorista toimintatapaa, jota nouda-
tettiin muissakin noitakomissioissa. Tämä ei kuitenkaan ollut olennaista, koska
Norlannin komissiosta tuli vain yksi näyttämö näiden kahden miehen ja heidän
kotitalouksiensa välisessä kamppailussa vallasta ja auktoriteetista. Tässä kilpai-
lussa oman kannan häviämisestä tuli ”vääryys”, jonka oikaisemiseksi juttua tuli
pitää yllä. Se tarjosi myös mahdollisuuden esittää itsensä marttyyrina.

Kirkkoherran väitteet eivät kuitenkaan näytä täysin tuulesta temmatuilta.
Gävlen kaupunginkirjuri Lorentz Elis toimi myös Norlannin komission kirjuri-
na, joten Gävlen raastuvanoikeuden tuomiokirjat ja komission pöytäkirja on
laadittu samalla käsialalla. Poikkeuksen muodostavat ainoastaan raastuvanoi-
keuden renovoitujen tuomiokirjojen vuodet 1673 ja 1674 eli jakso, jolla noi-
tuusepäilykset virisivät ja levisivät kaupunkiin. Vuodet on kirjattu hyvin pienel-
lä ja vaikealukuisella käsialalla. Falckin omissa nimissään sekä pormestarin,
raadin ja vanhimpien nimissä kirjoittamat kirjeet on kirjoitettu samanlaisella
käsialalla. Normaalista käytännöstä poiketen Falck itse kirjoitti puhtaaksi rat-
kaisevien vuosien pöytäkirjat.

Syytökset raastuvanoikeuksien ja erityisesti niitä johtaneiden pormestarien
omavaltaisuudesta noituusjutuissa ovat Ruotsissa ja Suomessa harvinaisia, mut-
ta eivät täysin tavattomia. Myös Kristiinankaupungista ja Visbystä löytyy kau-
pungin korkeimman eliitin piiriin keskittyviä noituustapauksia. Kysymys on
kuitenkin yksittäisistä ja ilmeisesti niin Ruotsissa kuin Suomessa harvinaisista
tapauksista.

Visbyssä tapahtumat kietoutuivat pormestari Bengt Dÿringin ja laivureiden
oltermannin Jacob Strijdin sekä jälkimmäisen noituudesta syytetyn Bohl-vai-
mon ympärille. Bohlin vanginta tapahtui kovin kevein perusteluin, se kesti 23
viikkoa ilman ainuttakaan kuulustelua ja päättyi vapauttamiseen ilman min-
käänlaista oikeuden päätöstä. Perhe joutui myös muun mielivallan kohteeksi ja
se teki kaikkiaan neljä kantelua hovioikeuteen. Tapauksen taustalla olivat ilmei-
sesti Dÿringin haaksirikkojen vuoksi heikentynyt taloudellinen tilanne sekä

○ ○ ○ ○ ○ ○

115 RA ÄK 187, KST 5: Fonteliuksen kritiikkiä Norlannin komission toiminnasta Gävlessä (13).
116 RA ÄK 187, KST 5: Falckin selostus Norlannin komissiolle, Gävle 8.3.1675 (59v).
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epäselvyydet hänen aikaisempiin virkoihinsa liittyneessä kirjeenvaihdossa.
Bodil Nildin-Wall ja Jan-Inge Wall esittävätkin, että hän olisi etsinyt noituudes-
ta selitystä menetyksilleen. Tapausta tutkinut kuninkaallinen komissio tuli sii-
hen tulokseen, että Bohlin vangitseminen oli kosto. Pöytäkirjassa mainitaan
vain pieni episodi: Strijd oli kieltänyt omia miehiään purkamasta pormestarin
lastia, ellei tämä maksa kunnollista korvausta. On kuitenkin mahdollista että
konflikteja oli enemmänkin, mutta ne hoidettiin epävirallisen sovitteluissa ja
vain tämä yksi kirjattu tapaus tuli tutkijalle näkyväksi. On ilmeistä, että vanhaa
Ingeborg Jonsdotteria vastaan nostettu noituussyytös tarjosi Dÿringille mahdol-
lisuuden päästä Strijdien kimppuun. Päätös käyttää sitä hyväkseen johti sarjaan
laittomuuksia.117

Kristiinankaupungissa oli entisen pormestari Hannu Flygerin vaimo Riitta ja
heidän vastapuolelleen asettui hänen seuraajansa Juho Hannunpoika ja hänen
vaimonsa Kirsti Kaarlontytär. He syyttivät Riittaa perheen kaikkien jäsenten
runsaasta sairastelusta. Tapauksen taustalta löytyikin kaunaa. Velkaantunut
Hannu Flyger joutui vuonna 1664 luopumaan virastaan, kun Juho Hannunpoika
esitti Turun hovioikeudelta saamansa suosituskirjeen virkaan. Flygerin oli vai-
kea hyväksyä tilannetta ja hän esiintyikin jatkuvasti uuden pormestarin kritisoi-
jana. Hänen vaimonsa taas mainitaan ilkeänä ja kostonhimoisena ihmisenä.118

Tämä tapaus, kuten muutkin tässä luvussa käsitellyt osoittavat, että aviopuoli-
soiden kiistat muiden yhteisön jäsenien kanssa eivät olleet toisistaan irrallisia.
Näissä tapauksissa vihoissa olevien miesten vaimotkin riitaantuivat keskenään.
Koska miesten tehtävänä oli puolustaa vaimojaan sekä kotitaloutensa kunni-
aa,119  naisten riidat vaikuttivat ja kiristivät miesten välisiä suhteita. Tällä oli
puolestaan vaikutusta naisten riitoihin ja näin syntyi itseään ruokkiva kiertokulku.

Tällaisia tapauksia, joissa poliittisen tai taloudellisen kilpailijan kimppuun
pyrittiin hänen vaimonsa tai tyttäriensä kautta tunnetaan Englannista Ryestä ai-
van 1600-luvun alusta ja aivan erityisesti Saksasta. Eräissä keisarillisissa kau-
pungeissa poliittisten ja uskonnollisten vastustajien tyttäriä ja vaimoja pidätet-
tiin ja tuomittiin kuolemaan noituudesta syytettyinä. Prosessien paisuminen
Saksassa selittyy heikosta keskusvallasta, jonka seurauksena pormestarit ja
raadit saattoivat melko itsenäisesti syyttää ja tuomita ihmisiä. Tilanne muodos-
tui vaaralliseksi erityisesti silloin kun pormestari tai joku raatimies toimi sa-
manaikaisesti sekä syyttäjänä että tuomarina.120

Näin kävi Gävlessä, Kristiinankaupungissa ja Visbyssä. Tapausten jääminen
verrattain pieniksi selittyy valtakunnan oikeusjärjestelmän kehittyneisyydestä.
Alioikeuksien oli alistettava kuolemantuomionsa hovioikeuksille, joihin tuomi-
oista saattoi myös valittaa.121  Visbyn tapaus osoittaa myös sen, että naisillakin
oli mahdollisuus saada äänensä kuuluville. Bohl ja hänen tyttärensä tekivät ni-

○ ○ ○ ○ ○ ○

117 Nildin-Wall & Wall 1996, 153–213.
118 Mäkelä 1984, 203–207; Heikkinen 1969, 284–286; Kristinestads historia 1915, 356–358,

447–448.
119 Jokiaho 2002, 203–205.
120 Quaife 1987.
121 Levack 1988 (1987).
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mittäin molemmat yhden valitusmatkan hovioikeuteen.122  Toisaalta valittami-
nen ei kuitenkaan ollut mahdollista kaikille. Matkakustannukset, kirjureiden
palvelut sekä hitaasti etenevä prosessi edellyttivät leikkiin lähtevältä runsasta
varallisuutta.

Valtaa ja asemaa koskevat teemat nousivat esiin myös Vaasassa, missä kappa-
lainen Jakob Vasenius oli ottanut toistuvasti yhteen noidaksi epäillyn Marketta
Punasuomalaisen kanssa. Kappalaisen kuolema oikeudenkäynnin aattona tul-
kittiin Marketan aiheuttamaksi. Kappalaisen apelle Pietari Siulinpojalle ja tä-
män rakentamalle sukuverkostolle kuolema oli kaikkea muuta kuin tervetullut.
Tässä verkostossa vävyillä oli tavallista enemmän painoa, koska Siulinpojalla
oli itsellään vain tyttäriä. Lisäksi hän oli menettänyt jo joitakin kuukausia aikai-
semmin toisen vävynsä, kauppias Jakob Jemsen. Sukuverkoston toimintamah-
dollisuudet olivat uhanalaistuneet, koska Siulinpoika itse oli luopunut kunin-
kaallisen pormestarin virasta ja riitaantunut hopmanni Botvik Höökin kanssa.123

Toisaalta samassa rintamassa tapahtunut noituuden vastustaminen ei riittänyt
Vaasassakaan yhdistämään liittolaisia muilla elämänaloilla. Verkostoon kuulu-
nut kauppias Hannu Tuurenpoika ajautui vuotta myöhemmin vastakkaiselle
puolelle Siulinpojan kanssa kruununvouti Hans Jönsinpoika Lönnin takavari-
koimaa tervaerää koskeneessa asiassa.124

Asemien horjumisesta oli kysymys myös vaasalaisen laivuri Jakob Sköringin
tapauksessa vuodelta 1663. Hän oli ollut taannoin kovassa myrskyssä ja todis-
tajien mukaan hän oli arvellut äitinsä ja tätinsä aiheuttaneen myrskyn. Lisäksi
hän oli arvellut molempien olevan noitataidoiltaan vielä pahempia kuin Market-
ta Punasuomalainen oli ollut.125  Tapaus on sikäli erikoinen, että siinä viitataan
säänoituuteen, mikä oli kaiken kaikkiaan harvinaista Ruotsissa tai Suomessa
uuden ajan alussa.126

Noituusjuttujen taustalta löytyy siis viitteitä yhteisön sisäisten valtaver-
kostojen sekä saavutettujen asemien horjuvuudesta.127  Kaikissa yllä käsitellyis-
sä tapauksissa oli kysymys paitsi miehen auktoriteetista, myös hänen johtaman-
sa perheen tai talouden asemasta yhteisön sisällä. Kaikissa niissä noituus liittyi
joko valta-aseman hankkimista ja vakiinnuttamista koskeviin ongelmiin tahi
saavutetun aseman väliaikaiseen tai pysyvään heikentymiseen. Tärkeää roolia
tapauksissa esittää myös ylpeys – eräs seitsemästä kuolemansynnistä. Näin

○ ○ ○ ○ ○ ○

122 Nildin-Wall & Wall 1996, 168–175.
123 Luukko 1971, 370–372; Karonen 2001.
124 KA VRO v. 1: 9.12., 11.12., 13.12., 15.12.1658; v. 2: 29.1., 4.2., 6.2.1661. Luukko 1945,

406, 599–600.
125 KA VRO v. 2: 7.10.1663.
126 Sadon pilaamisesta esimerkiksi raekuurolla tahi myrskyn nostattamisesta syytettiin Suo-

messa vain harvoin 1600-luvulla. Nenonen 1992, 72–76. Käsitys ei kuitenkaan ollut täysin
tuntematon. Esimerkiksi Olaus Magnus Gothus mainitsee naispuolisten noitien erääksi ky-
vyksi myrskyn nostattamisen ja se on myös kuvattu luvun alkukuvaan. Hän mainitsee myös
miespuolisista henkilöistä, joilla oli kyky vaikuttaa säähän. Olaus Magnus 1909 (1555), 158,
163 ( 3. boken, kap. 15: Om trollkunniga kvinnor, kap. 18: Om hafvets besvärjare).

127 Levi 1992 (1985), 24–25, 216. Vallan dynaaminen luonne tulee selvästi esille jatkuvassa tar-
peessa luoda ja vahvistaa koko ajan valtasuhteita. Se heijastelee myös aikalaisten ritualistista
järjestystä luovaa ja ylläpitävää ajattelua.



216    K O T I T A L O U S  J A  N O I T U U D E N  U H R I T

noituussyytökset tälläkin tasolla liittyivät luterilaista uskoa vanhempaan yhtei-
söllistä elämää säätelevään normistoon.

Aikaisemmassa tutkimuksessa on esitetty, että paikallistason eliitti käytti kor-
keamman kirkollisen ja maallisen esivallan tarjoamaa noitadoktriinia aseena
omassa valtataistelussaan.128  Lisäksi esimerkiksi Annabel Gregory on osoitta-
nut 1600-luvun alun Ryestä, että noituusjutuilla oli vahvat sidokset kaupungin
hallinnollisen eliitin valtataisteluun. Itse asiassa Ryen tilanne muistuttaa
Gävleä. Gregoryn mukaan kysymys miesten välisestä hierarkkisesta vallasta oli
kaiken ytimessä.129  Oma aineistoni viittaa päinvastaiseen tulkintaan. Miesten
asemaa ja valtaa koskevat tekijät eivät olleet esillä läheskään kaikissa noita-
jutuissa. Ihmiselle piti sattua paljon samaan aikaan ennen kuin nämä asiat käsi-
tettiin muuksi kuin arkipäiväiseksi vaihteluksi.130

Lisäksi kaikissa näissä tapauksissa miesten tai heidän johtamiensa kotitalo-
uksien valta-asemat, auktoriteetti ja maine olivat joustavia ja nopeasti muuttu-
via. Erityisesti Fonteliuksen putoaminen huipulta pohjalle oli nopea. Se ei kui-
tenkaan merkinnyt hänen virka-asemansa menettämistä, vaan pelkästään sie-
dettävän rajoissa olevaa kitkaa sen hoitamisessa. Näyttää siltä, että kirkkoher-
ran suhteet tulehtuivat pahimmin vain kaupungin maalliseen johtoon. ”Tavallis-
ten kaupunkilaisten” ja heidän henkisen johtajansa suhde näyttää korjautuneen
nopeammin.131

On myös tärkeää muistaa, että osapuolten asemiin jämähtämistä ja kamppai-
lun kovuutta ei voi selittää yksinomaan valtataistelulla. Kysymys oli myös tun-
teista ja sosiaalisista rooleista. Dÿring piti epäonneaan riitakumppaneiden noi-
tuuden seurauksena. Juho Hannunpojan perhe uskoi olevansa altis pahantah-
toisten ihmisten noituudelle. Fontelius uskoi vakaasti vaimonsa syyttömyyteen
ja oli valmis etsimään kaikki ajateltavissa olevat selitykset ja käyttämään kaikki
keinot pelastaakseen hänet. Pormestari Falck taas näki lastensa ja erityisesti
poikansa pahanolon, jonka hän uskoi johtuvan noituudesta. Viedessään asiaa
oikeuteen hän kirjoitti toimivansa ”kuten oikeamielinen ja kristillinen isä, jonka
tulee edistää lapsensa autuutta” (”som een rätt sinnig och Christelig fader,
hwilcken bör sitt barns Saligheet befordra”)132 . Näin hän kiteytti myös vastus-
tajansa roolin henkilönä, joka vastuussa kotitaloudestaan, vaimostaan, alaikäi-
sistä lapsistaan sekä palvelusväestään, ja jonka tehtävänä oli puolustaa ja suo-
jella näitä parhaansa mukaan.

○ ○ ○ ○ ○ ○

128 Ankarloo 1993 (1987), 293–294. Ks. myös Levack 1998 (1996), 107 ja hänen käyttämänsä
tutkimus.

129 Gregory 1991,38–52. Erona on se, että Englannissa valtapolitiikkaan kuului selkeämpiä us-
konnollisia ristiriitoja kuin Ruotsissa ja Suomessa. Ryen tapahtumat poikkeavat myös siinä,
että kilpailevat ryhmät olivat kiltoja.

130 Esimerkiksi Eva Kärfve on korostanut, että vastoinkäymisten ketjuuntuminen verrattain
lyhyellä ajanjaksolla oli keskeinen noituusepäilyjen aiheuttaja. Kärfve 1994 (1992), 100,
124. Sellaisenaan sekään ei kuitenkaan riittänyt, vaan epäilysten syntyminen edellytti on-
nettomuuksien sarjan liittymistä muihin noituuteen viittaavin tekijöihin.

131 Ks. luku ’Lapset ja nuoret Blåkullassa’.
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Perhe ja elämänodotukset: naiset ja noituus

Laajoissa eurooppalaisten noitavainojen kartoituksissa on jo kauan sitten todet-
tu suurimman osan noidiksi syytetyistä henkilöistä olleen naisia, mikä pätee
myös Ruotsiin ja Suomeen Karjalaa lukuunottamatta.133  Havainnosta on ollut
helppo vetää johtopäätös noitavainoista patriarkaalisen ja naisvihamielisen yh-
teiskunnan harjoittamaksi vainoksi.134

Toinen elinvoimainen ja ehkä vielä myyttisempi esitys on, että lasten korkeaa
syntyvyyttä kannattavat voimistumassa olleet kansallisvaltiot ”julistivat sodan”
abortteja tekeviä ja ehkäisykeinoja jakaville kätilöille. Näin noitavainot nähtiin
naisten reproduktiivisuuden kontrollointina.135  Tätä käsitystä lähestyy tulkinta,
jonka mukaan ne olivat eräs naisten uhkaavaksi ja vaaralliseksi määritellyn sek-
suaalisuuden kontrollointikeino.136  Noidiksi vainottuja on väitetty myös leskik-
si, joiden miehestä riippumaton asema koettiin patriarkaalisessa yhteiskunnassa
uhaksi.137  Tuomiokirjojen pohjalta saatu kuva on jossakin määrin toisenlainen.

○ ○ ○ ○ ○ ○

132 RA ÄK 187, KST 5: Carl Falckin selonteko Norlannin komissiolle, Gävle 8.3.1675 (59v).
133 Antero Heikkinen on laskenut koko Pohjanmaan tilastot noituudesta syytetyistä. Naisten

osuus oli 1660-luvulta lähtien yli 2/3 kaikista syytetyistä; 1665—1669 osuus oli 72,7, 1670–
1674 71,4, 1675–1679 78, 1680-luvun alussa 81,5 ja 1693–1697 90,9 prosenttia. Marko
Nenosen Pohjois-Pohjanmaalta osoittama kehitys ei täysin vastaa edellä esitettyä: 1652–
1666 naisten osuus oli 48 prosenttia, 1667–1685 jo 61 prosenttia joskin 1686–1700 miesten
osuus kasvoi muutamalla prosentilla. Heikkinen 1969, 252–254; Nenonen 1992, 111–112,
144–145, 377–378, 387–388. Näyttää siltä, että naisten suuri osuus syytetyistä oli nimen-
omaan eteläpohjalainen ilmiö. Bengt Ankarloo 1984 (1971) on selvittänyt systemaattisesti
noituudesta syytettyjen sukupuolijakauman vasta suurten noitavainojen alusta alkaen. Götan
hovioikeuden aineistossa jaksolla 1635–1754 noituudesta ja taikuudesta syytetyistä tai
panetelluista 36 prosenttia (312 kpl) oli miehiä ja naisia 64 prosenttia (559 kpl). Naisten
enemmistö säilyy selvänä kaikissa kategorioissa paholaisliittoa lukuunottamatta, jota onkin
pidetty miehisenä strategiana. Sörlin 1993, 108; Eklund 2001b.

134 Diane Purkiss toteaa feministien siirtyneen karkeita vastakkainasetteluja (esimerkiksi pat-
riarkaalinen vs. feministinen, miehet vs. naiset) harrastavasta ja yhtä universaalia selitystä
etsivästä tutkimusotteesta hienosäikeisempiin erittelyihin. Purkiss 1996, 92. Osatekijänä
ovat olleet naishistoriantutkimuksen ongelmat esimerkiksi patriarkaalisuus-käsitteen mää-
rittelemisessä sekä havainnossa, ettei se automaattisesti merkinnyt naisen aseman heiken-
tymistä tai hänen arvostuksensa vähentymistä. Ks. esim. Österberg 1996 (1995), 217–219,
224–226; Österberg 1997b, 9–10; Aalto S 1991, 141–142. Vrt. Mäkelä 1989a, 57–59.

135 Barbara Ehrenreichin ja Deirdre Englishin kirja ’Witches, Midwives and Nurses’ (1973)
voidaan nähdä tämän selityksen eräänä lähtökohtana. Käsitys näyttää säilyvän, vaikka lu-
kuisat myöhemmät tutkijat ovat eri puolelta Eurooppaa kootulla materiaalillaan osoittaneet
sen kestämättömyyden. Lähdeaineisto viittaa pikemminkin siihen, että kätilöt esiin-tyivät
useammin viranomaisten apuna noituudesta syytettäessä. ”Kätilöteoriaa” on toistanut muun
muassa Richard Kieckhefer ja Norman Cohn, mutta kumpikaan ei ole kyennyt osoittamaan
kovinkaan monia esimerkkejä kätilöihin kohdistuneesta antagonismista. Suomalaisesta tuo-
miokirja-aineistosta tunnetaan vain yksi tapaus, jossa on kysymys abortista tai ehkäisystä.
Kriittisistä kommenteista ks. esim. Harley 1990; Briggs 1996, 77–78, 217–218, 279–281;
Nenonen 1992, 75, 323–327; Willis 1995, 5, ks. myös nootti 6.

136 ”Kaiken kaikkiaan noitavainot olivat esimerkki naisiin kohdistuvasta miehisestä seksuaali-
sesta väkivallasta, joka oli riippuvainen naisellisen käyttäytymisen tietynlaisesta seksuaali-
sesta konstruktiosta. Vainot olivat nähtävästi osa miesten jatkuvaa pyrkimystä kontrolloida
naista sosiaalisesti ja uudelleensäätää miesten hallitsema status quo taloudellisen uudel-
leenjärjestelyn, taloudellisiin resursseihin kohdistuvien paineiden ja monien muiden muu-
tosten aikakaudella. Toisin sanoen, 1500- ja 1600-lukujen noitavainot olivat osa ’dominaa-
tion dynamiikkaa’ jonka avulla tuon ajan miehet säilyttivät valta-asemansa naisiin näh-
den.” Hester 1992, 199.

137 Heikki Ylikangas kiteyttää asian seuraavasti: ”Leskivaimojen ahdistelu oli vainoissa
kaikkialla tavallista, heillä kun ei ollut miestä puolustajanaan, ja oppi Paholaisen orgioista
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1600-luvulla eläneet länsisuomalaiset ja ruotsalaiset naiset olivat aktiivisempia
ja itsenäisempiä kuin lainsäädännön perusteella saattaisi odottaa. Naimattomat
naiset ja vaimot toimivat kihlakunnanoikeuksissa melkein kaikissa asioissa il-
man edusmiestä. Näyttää siltä, että kaupungeissa heidän liikkumatilansa oli vie-
lä laajempi.138

Edellä esitettyjä tulkintoja on vahvistanut myös se, että useissa tapauksissa
asian oikeuteen tuonut henkilö oli mies.139  Näkökulmaan sisältyy tietty harha,
jota ei välttämättä ole riittävästi huomioitu. Mies saattoi aloittaa oikeuspro-
sessin, mutta hän ei silti ollut epäilysten alkuunpanija, vaan hän esiintyi enem-
män tai vähemmän vaimonsa nimissä.140  Tämä ei ole sinänsä yllättävää, sillä
noituus- ja taikuus koskivat yleisesti sellaisia naisten sfääriin kuuluvia asioita
kuten karjanhoito, lastenhoito tai oluen valmistaminen.141  Asian tämä puoli on
saanut vain vähän huomiota tai sitten syyttävät naiset on nähty sortojärjestel-
män tahdottomina suupaltteina tahi miesten painostuksen uhreina.142  Naisten
esittämät syytökset tulee kuitenkin nähdä yhteydessä niitä esittäneiden ase-
maan, elämänpiiriin ja -odotuksiin eikä ottaa normiksi nykyistä palkkatyössä
käyvää naista, hänen asemaansa ja käsityksiään sukupuolten välisestä tasa-ar-
vosta, johon menneisyyttä verrataan. Kun ilmiötä lähdetään hahmottamaan
menneisyyden naisista käsin, noita osoittautuu hahmoksi, jonka avulla naiset
saattoivat käsitellä omaan sosiaaliseen identiteettiinsä liittyviä pelkoja ja epä-
varmuutta.143

○ ○ ○ ○ ○ ○

sopi oivallisesti juuri heihin, siis miehenkipeisiin leskinaisiin.” Ylikangas 2000, 119. Marja
Taussi Sjöberg puolestaan määrittelee asian hieman laajemmin todetessaan suurimman osan
Njurundassa noidiksi syytetyistä olleen yksin eläneitä naisia. Taussi Sjöberg 1996, 129.
Laajempaan aineistoon perustuvissa tutkimuksissa on saavutettu toisenlaisia tuloksia.
Ruotsissa ja Länsi-Suomessa suuri osa syytetyistä oli naisia, mutta ei yksinäisiä. Toisaalta
Marko Nenonen tarkentaa, että noituus- ja taikuusepäilyt koettelivat pahimmin nimenomaan
yksinäisiä ja naimattomia. Heikkinen 1969, 254–256; Nenonen 1992, 192–198, 330; Sörlin
1993, 109–114, 160.

138 Pylkkänen 1994, 370–374; Andersson 1996, 48–54; Taussi Sjöberg 1998, 64; Karlsson
1995, 557; Stadin 1993, 187–190, 192–194.

139 Jaksolla 1635–1754 Götan hovioikeuden alueella 37:stä maleficiumista syyttäneestä hen-
kilöstä kahdeksan oli naisia ja 29 miehiä. Sörlin 1993, 111; Nenonen 1992, 113–114. Ks.
myös Holmes 1993, 48–49.

140 Nenonen & Kervinen 1994, 254.
141 Jaksolla 1620–1700 Ala-Satakunnassa 58, Pohjois-Pohjanmaalla 70 ja Viipurin Karjalassa

54 prosentin osuus noituuden kohteista oli ihmisiä. Nenonen 1992, 72–78; Heikkinen 1969,
260. Sörlin 1993, 127–128. Englannissa Elisabetin ja Jaakon hallituskausilla 37 prosenttia
noituussyytteistä koski karjan vahingoittamista. Kaarle I:n kaudella osuus laski 16
prosenttiin, mistä se interregnum-kaudella nousi jälleen 25 prosenttiin. Holmes 1993, 48–50.

142 Hester 1998 (1996), 300. Tutkijoiden ennakko-odotusten ja saatujen tulosten välinen risti-
riita heijastuu Carol F. Karlsenin kommentista Hänen mukaansa ”naisten suuri määrä kan-
tajien joukossa on eräs hämmentävimpiä noituuteen liittyviä kysymyksiä”. Karlsen 1987, 226.
Ilmiötä voi selittää samaan tapaan kuin naistutkimuksen professori Aili Nenola. Hänen
mukaansa kansanperinteessä naisten (esimerkiksi miniän ja anopin) suhteet on usein kuvattu
negatiivisiksi: ”Toisin sanoen, sortajiksi esitetäänkin toiset naiset, ei suinkaan aina mies. Pat-
riarkaalisen perheen alistusjärjestelmä, kuten luokkayhteiskuntakin, panee alistetut taiste-
lemaan toisiaan vastaan ja tekee mahdottomaksi yhteisyyden syntymisen.” Nenola 1990, 14.

143 Purkiss 1996, 93–94; Briggs 1996, 76–80, 241–244. Toisaalta tästä puolesta kertovaa ai-
neistoa vähätellään vielä verrattain tuoreissakin tutkimuksissa. Esimerkiksi Clive Holmes
esittelee kolme tapaustyyppiä, joissa nainen saattoi toimia noituussyytteiden esittäjänä
oikeudessa. Ensinnäkin nainen saattoi olla noidan riivaama uhri, jolloin paholainen noidan
välityksellä otti haltuunsa hänen mielensä ja ruumiinsa. Toiseksi hän saattoi avustaa noi-
daksi epäiltyjen henkilöiden vartaloiden tutkimisessa noidan merkkiä etsittäessä. Kolmas ta-
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Ensimmäinen taso, jota naisten esittämät noituussyytteet koskivat, paljastuu
seuraavasta Vaasassa 1600-luvun puolivälissä sattuneesta episodista.144  Market-
ta Ristontytär Punasuomalainen tuli eräänä päivänä Kirsti Kaarlontytär -nimi-
sen naisen luokse ja sanoi: ”Tiedän erään, joka osaa noitua sinut niin, että sinä
et koskaan saa miestä.” Sanat sanottiin tilanteessa, jossa Punasuomalainen olisi
tahtonut ennustaa Kirstin kädestä, mutta ei saanut siihen lupaa. Kirstin reaktio
sanoihin oli nopea ja terävä kun hän kysyi, olisiko Marketta itse ”se sama paho-
lainen”. Tästä Punasuomalainen suuttui ja huusi: ”Kutsutko sinä minua noita-
akaksi?” Sen jälkeen Marketta sätti Kirstiä, joka ajoi hänet ulos talosta.145

Punasuomalainen ei ottanut sattumalta puheeksi aviomiehen hankkimista,
vaan ilmeisesti hän oli tarjoutunut ennustamaan kädestä sitä koskevia asioita.
Siitä, kuinka arka aihe oli Kirstille, kertoo hänen kieltäytymisensä povaamises-
ta sekä hänen voimakas reaktionsa Marketan sanoja kohtaan. Punasuomalaisen
verrattain epäselvä ilmaisu voitiin tulkita myös uhkaukseksi. Tätä tulkintaa vah-
visti myös se, että Marketan loukkaantunut siitä, ettei päässyt povaamaan.

Kirsti oli tuolloin kihloissa Juho Hannunpoika -nimisen maaherra Thure
Ribbingin kirjurin kanssa.146  Huolenaihe oli siinä, että lupautumisesta oli kulu-
nut jo vuosia. Seurusteluaika oli venynyt poikkeuksellisen pitkäksi ja avioitu-
minen oli tässä suhteessa epävarmaa.147  Kihlausajan pidentyminen johti helpos-
ti pahansuopiin puheisiin siitä, että kihlattu olikin hylännyt naisen.148  Kirstin ja
Juhon tapauksessa puheet saivat lisäpontta siitä, että Juho joutui oleskelemaan
työnsä puolesta paljon Tukholmassa.

Avioliittoon pääseminen oli tärkeää piikana toimivalle Kirstille, koska se
merkitsi hänen statuksensa paranemista. Kysymys ei ollut niinkään sosiaalises-
ta noususta, sillä Kirstin isä Kaarlo Yrjönpoika oli aiemmin ollut Kokkolan
pormestarina ja Vaasaan palattuaan hän oli toiminut raatimiehenä.149  Kirstin

○ ○ ○ ○ ○ ○

paustyyppi oli kaikkein yleisin ja siinä naiset kertoivat noidan maleficiumilla aikaansaa-
masta lapsiin, karjaan tai kotitalouden piirissä tapahtuvaan tuotantoon kohdistuneesta vahin-
gosta. Kahdesta aikaisemmasta poiketen tämä kategoria perustui ensisijaisesti kansanomai-
siin käsityksiin. Holmesin mukaan siitä annetut todistukset ovat ”kehittymättömämpiä,”
koska niistä puuttuu toisille kategorioille tyypillinen ”käsitteellinen selkeys ja sofistikoi-
tuneisuus”. Holmes 1993, 45–46.

144 Tuomiokirjassa tapahtumaa ei sen kummemmin ajoiteta, mutta koska Kirsti ei vielä tuolloin
ollut naimisissa Juho Hannunpojan kanssa, sen on täytynyt tapahtua ennen vuotta 1652,
jolloin heidät Armas Luukon mukaan mainittiin ensimmäisen kerran avioparina. Luukko
1971, 71.

145 KA VRO v. 1: 3.10.1657. Eilola 1996, 95–96.
146 Åkerblom 1926, 396–397.
147 Vuoden 1571 kirkkojärjestyksen mukaan kuulutuksen oli tapahduttava ennen kihlaamista.

Rovastinkäräjillä toivottiin, että kuulutusten ja kihlaamisen välinen aika jäisi mahdolli-
simman lyhyeksi, mikä tarkoitti käytännössä 6–8 viikkoa. Säännösten vaikutus näkyi eri-
tyisesti läntisessä Suomessa. Talve 1990 (1978), 222. Ks. tark. Heikinmäki 1981.

148 Se on nähtävissä myös vuonna 1682 kuolleen Maria Hansdotter Eosandran ruumissaarnassa.
Hänen kihlausaikansa oli venynyt kymmeneen vuoteen, jonka aikana hänelle oli ilmestynyt
kosioita kuten Penelopelle konsanaan ja hän oli saanut kärsiä pahantahtoisista puheista. Lo-
pulta ”hänen toiveensa sai täyttymyksensä ja hänen vihamiehensä joutuivat häpeään, kun
hän astui oikeaan, kunnialliseen ja rakkaaseen aviovuoteeseen rakkaan puolisonsa kans-
sa…” Bergner 1997, 101–102.

149 Itse asiassa Kirstin taustalla oleva verkosto oli vielä laajempi. Kirstin äidinisänsä oli Porista
vuonna 1621 Vaasaan siirtynyt saksalaissyntyinen Anders Grote, joka todennäköisesti toimi
Vaasan pormestarina 1620-luvun lopulla. Grote toimi myös Vähänkyrön ja Vöyrin kruunun-
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tausta oli hyvä. Piikana toimiminen merkitsi hänelle, kuten monille muille, vain
väliaikaista vaihetta ennen avioliittoon siirtymistä.150  Statuksen nousu tuli
oman talon emännäksi siirtymisen myötä. Kirstin kokema uhka liittyi siihen
mahdollisuuteen, ettei tätä koskaan tapahtuisi ja hän jäisi yksinäiseksi loppuiäk-
seen. Tämä tulevaisuuden näkymä ei ollut houkutteleva. Elettiin yhteiskunnas-
sa, jossa yhteisesti jaetun normin mukaan pienin ihmisyksikkö oli aviopari, ei-
vät yksin elävät ihmiset eivätkä varsinkaan yksin elävät naiset. Toisaalta on tot-
ta, että traditionaalisessa yhteisössä avioituminen ei ollut sidottu kronologiseen
ikään, vaan kypsyyteen. Siitä huolimatta pitkään naimattomana ollut havaittiin
nopeasti ja hänestä tuli pilkan, ivan ja halveksunnan kohde.151  Ilman puolisoa
ihminen oli vajaa.152

Naisille avioon pääseminen oli tärkeää siksi, että siviilisääty määritteli pitkäl-
le heidän asemaansa. Naimaton nainen kuului isänsä holhoukseen, mutta avios-
sa oleva oli puolisonsa edusmiehisyyden alainen, mikä merkitsi vapaampaa
liikkuma-aluetta. Emännäksi pääseminen myös muutti merkittävällä tavalla
naisen asemaa myös kotitalouden sisäisessä hierarkiassa. Lisäksi avioliitto oli
naiselle ainoa keino saavuttaa taloudellisesti varma ja vakaa elämä.153

Avioliittoon pääsemiseen liittyi vielä eräs piirre, mikä teki ongelmasta entistä
kipeämmän. Vuosikausia jatkuneet sodat vaikuttivat väestönrakenteeseen. Ne
vaativat runsaasti miehiä ja paluutodennäköisyys saattoi jäädä pieneksi.154  Tä-
män suoneniskun seurauksena sukupuolijakauma vinoutui niin, että naisia oli
selvästi enemmän kuin miehiä. Ruotsalainen tutkija Kekke Stadin kutsuukin
1600-luvun Ruotsia ja Suomea leskien valtakunnaksi. Seppo Aallon mukaan
vinoutuma oli selvin 20–30-vuotiaiden ikäryhmässä ja vasta 1660-luvulla syn-
tyneet miehet oli ensimmäinen ikäluokka, jota sota ei merkittävästi harventa-
nut.155  Periaatteessa vinoutumisen pitäisi koskea ensisijaisesti maaseutua, kos-

○ ○ ○ ○ ○ ○

verojen vuokraajana vouti Daniel Wulfinpojan kanssa. Vuonna 1624 Groten apulaiseksi tuli
hänen velipuolensa Wellam Massman, josta tuli itsenäinen kauppias ja pitkäaikainen
raatimies (vuodet 1648–1688). Wellamin jalanjäljissä tulivat hänen veljensä Hans ja Caspar,
joista edellinen asettui Vaasaan ja jälkimmäinen Kokkolaan. Toisaalta taloudellisista ongel-
mista löytyy merkkejä. Vuonna 1650 Kaarlo Juhonpojalle erääntyi 2208 kuparitaalarin vel-
ka. KA VRO 14.4.1660 (87–88). Luukko 1971, 65–66, 71, 178–179, 368–369, 379, 383;
Åkerblom 1926, 396–397; Heikkinen 1969, 283; Mickwitz & Möller 1951, 35–36.

150 Wilmi 1991, 294.
151 Huonosta statuksesta aiheutunut häpeä ei koskenut yksinomaan vanhaapiikaa itseään, vaan

myös perhettään. Heikinmäki 1981, 42–43; Sallamaa 1983, 254–255; Thunander 1992, 117.
152 Johansson 1997, 28.
153 Andersson & Ågren 1996, 33–34; Johansson 1997, 33–35, 40–44, 57–58; Stark-Arola

1998b, 150–152.
154 Suurvalta-ajalla itsevaltiuden aikaan mennessä joka toinen suomalainen ja ruotsalainen 20

vuotta täyttänyt mies joutui armeijan palkkalistoille ja usein myös sotaan. Tappiot olivat
suuria erityisesti 1620-luvulla ja suuressa Pohjan sodassa. Tätä havainnollistaa ruotsalaisesta
Bygdeån pitäjästä tehty tilasto: 1620- ja 1630-luvuilla sieltä vietiin sotilaaksi yhteensä 219
miestä, joista 197 kaatui, kolme katosi ja loput 19 palasivat hengeltään ja ruumiiltaan enem-
män tai vähemmän raakkeina. Arvion mukaan joka neljäs tai kolmas 1662–1702 syntyneistä
ruotsalaisista miehistä kuoli sotapalveluksessa ollessaan. Karonen 1999b, 328; Stadin 1993,
184; Österberg 1996 (1995), 220; Aalto 1996, 204–206; On kuitenkin syytä muistaa, että
Bygdeå oli pikemminkin poikkeus kuin sääntö. Se myös osoittaa, kuinka tuhoisaksi samalta
seudulta olevien miesten sijoittaminen samaan yksikköön saattoi joissakin oloissa olla.

155 Stadin 1993, 184. Stadinin ilmausta voitaneen pitää jossain määrin kärjistettynä. Aalto 1996,
204–208; Jokiaho 1996, 45–53.
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ka kaupungit oli pääosin vapautettu sotajoukkojen otosta. Kuitenkin samanlai-
nen veroamaksavan väestön naisvaltaistuminen on havaittavissa myös niissä.
Naisia siis riitti.

Vinoutunut sukupuolijakauma aiheutti sen, että kaikilla naisilla ei ollut mah-
dollisuutta avioitumiseen.156  Näissä oloissa oli loogista ajatella, että osattomiksi
jääneet kadehtivat onnekkaampia ja yrittivät tuhota heidät ja heidän perheensä –
so. heidän onnensa. Tässä suhteessa noita edusti ideaalisen äidin vastakohtaa
pahaa äitiä, joka hoivan ja rakkauden sijasta tuhosi ja vihasi. Yhteisön ja laajem-
minkin koko yhteiskunnan arvomaailmassa vihan, kateuden ja kaunan täyttämä
nainen oli aivan samanlainen kummajainen kuin nainen, jonka tunne-elämä oli
taantunut tai joka ei tahtonut äidiksi.157

Äitiys ja siinä onnistumisen tunne liittyivät keskeisesti noituusjuttuihin. Lu-
terilainen usko korosti äitiyttä naisen ainoana osana, todellisena naiseuden täyt-
tymyksenä.158  Se aiheutti paineita myös avioliittoon päässeille naisille.159  Näin
oli laita esimerkiksi Gävlen pormestari Falckin ja kirkkoherra Fonteliuksen vai-
mojen noituussyytteisiin johtaneessa riidassa. Tässä tapauksessa syytteiden väi-
tettiin levinneen pääasiassa pormestarin talosta. Pormestarin vaimo Elisabet
Gadd totesi, että noita vei Blåkullaan kahta hänen lapsistaan, mikä aiheutti hä-
nelle enemmän tuskaa kuin ne kaikkiaan seitsemän, jotka hän oli menettänyt
kuolemalle.160  Kun naisen tehtävä oli synnyttää mahdollisimman monta lasta,
ja nimenomaan poikalasta, valtakunnan ja perheen menestykseksi,161  vain har-
van henkiinjääminen oli raskasta. Pormestarin vaimon huoli kohdistuikin suu-
ressa määrin pojan selviämiseen, sillä tämä näyttää olleen perheen ainoa, ja vai-
mo koki itsensä kyvyttömäksi suojelemaan tätä.162

Vastapuolena ollut kirkkoherran vaimo ei kuitenkaan tunnu sopivalta syyt-
teiden kohteelta: hän oli avioliitossa ja hänellä oli lapsia – eli kyse oli normit
täyttävästä naisesta eikä hänellä olisi pitänyt olla mitään syytä kadehtia pormes-
tarin vaimoa. Itse asiassa lapsia oli paljon. Kun kirkkoherra kymmenkunta
vuotta myöhemmin kuoli, leskelle jäi useita alaikäisiä lapsia hoidettavaksi.163

Tässä onkin asian ydin. Kirkkoherran vaimolla ei ollut mitään hävettävää tai
kadehdittavaa. Hän oli hedelmällinen ja hänen lapsensa pysyivät hengissä. Por-
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156 Aalto 1996, 205. Jokiaho 1996, 51–53.
157 Roper 1997 (1994), 206–210, 214–215, 217; Rublack 1996, 93; Rublack 2002.
158 Stadin 1993, 179–180; Bergner 1997, 93–94, 114–118; Johansson 1997, 43–44.
159 Vaatimuksen velvoittavuus tuli selvästi esille kun Lapuan syyskäräjillä 1671 käsiteltiin

erään Riitta-nimisen vaimon edesottamuksia. Hänellä oli ollut useita keskenmenoja. Vähän
ennen joulua hän oli ilokseen havainnut olevansa jälleen raskaana ja valmistautunut asian-
mukaisesti lapsivuoteeseen menoon. Sitten lapsi oli kuitenkin kadonnut hänen kohdustaan ja
Riitta oli masentunut. Hän oli sanonut, ettei ollut enää arvollinen olemaan muiden kunnial-
listen naisten joukossa, ja etsiytynyt yksinäisyyteen. Mäntylä 1969, 62—63. Ks. myös
Willis 1995, 61–64; Gélis 2001 (1986), 239.

160 RA GRO 27.6.1674 (68v). Deborah Willis korostaa jonkun toisen syyttämisen tarvetta sen
jälkeen kun oma lapsi oli vasta kuollut. Willis 1995, 61–64. Kuitenkin äidin rooli näyttää
olleen niin keskeinen, että myös sen toteutumisen kyseenalaistuminen saattoi pidemmän
päälle johtaa projisoinnin tarpeeseen. Syy oli löydettävä itsen ulkopuolelta.

161 Johansson 1997, 41, 44; Stadin 1993, 180.
162 Vuonna 1694 mainittiin, että edesmenneellä Carl Falckilla oli kaksi lasta, joiden nimet olivat

Håkan ja Elisabet. RA VKK 8.2.1694 (614).
163 Fant & Låstbom 1842, 453.
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mestarin vaimo ei ollut näin onnekas ja tunsi siksi kateutta. Kateus taas oli eräs
kielletyistä tunteista, joka piti torjua. Pormestarin vaimo projisoi eli siirsi tun-
teensa kirkkoherran vaimoon, kateutensa kohteeseen, jota kohtaan perheen pii-
rissä tunnettiin muutenkin kaunaa.164

Pahan äidin teema tulee ilmi muissakin noituustapauksissa. Useat noidiksi
syytetyistä naisista käyttäytyivät väkivaltaisesti ja aggressiivisesti nimenomaan
lapsia kohtaan. Gävleläinen lapsitodistaja Brita Wählgift kertoi aina tervehti-
vänsä kultaseppä Lorentzin Brita-vaimoa. Tämä ei kuitenkaan koskaan vastan-
nut hänen tervehdyksiinsä, mitä pidettiin yleisesti pahantahtoisena eleenä. Li-
säksi kultasepän vaimo oli aviomiehensä ja Britan äidin Elinin nähden läpsinyt
Britaa päähän ja kieltänyt häntä esittämästä tunnustuksiaan. Vartiomies Håka-
nin anoppi Kerstin oli puolestaan uhkaillut häntä vastaan todistanutta vartio-
päällikön poikaa sanomalla, että hänen kirouksensa seuraisi tätä niin tämän-
kuin tuonpuoleisessa maailmassa. Vielä perusteellisempaa noidiksi syytettyjen
naisten harjoittama väkivalta oli lasten tarinoissa, joissa he kostivat oikeudessa
todistaneille lapsille uhkaamalla keittää heidät hengiltä tai pieksämällä heitä
käärmeellä.165

Vielä pahemmiksi tai luonnottomammiksi miellettiin sellaiset tapaukset,
joissa noidat veivät Blåkullaan joko omia tai läheisten sukulaistensa lapsia.
Kirsti Rolofintytär syytti anoppiaan Dordi Maununtytärtä oman poikansa ja
lapsenlapsensa kuoleman aiheuttamisesta.166  Gävlessä taas raportoitiin kulta-
sepän Britan kuljettaneen käsivarrellaan pikkulasta ja Canonin Britan vieneen
vastasyntyneen lapsensa mukanaan Blåkullaan jo synnytystä seuranneena yö-
nä. Samoin Gävlen kirkkoherran vaimon Katarina Buren väitettiin vieneen vas-
tasyntynyttä tyttärentytärtään Blåkullaan heti tämän syntymän jälkeen.167  Näi-
den tarinoiden luonnottomuus oli siinä, että epäilys kohdistui verisukulaiseen,
joka perheen sisältä päin nähtynä oli vielä enemmän ”meitä” kuin mitä esimer-
kiksi toisesta suvusta naitu nainen oli,168  mikä tuli selvästi esille esimerkiksi
Kirsti Rolofintyttären ja Dordi Maununtyttären välisissä ristiriidoissa. Toisaalta
vastasyntynyt miellettiin paitsi viattomaksi, myös erityisen alttiiksi turmelulle.
Puuttuihan häneltä niin kristinuskon kuin kansanuskon mukaan suoja ulkoista
pahaa vastaan.169

Projektiosta voidaan nähdä merkkejä myös niissä tapauksissa, joissa noita oli
selvästikin jo hedelmällisen iän ohittanut nainen ja aviossa. Hänkään ei täyttä-
nyt ihannetta nuorena reproduktiivisena naisena ja hänellä saattoi olla syytä

○ ○ ○ ○ ○ ○

164 Kateuden onkin sanottu kohdistuvan lähipiiriin ja nimenomaan sellaisiin henkilöihin, joilla
on suunnilleen samanlaiset lähtökohdat ja mahdollisuudet kuin kadehtijalle, mutta jolle
näyttää käyneen paremmin. Tästä syystä kateus usein peitetään närkästykseen elämän epäoi-
keudenmukaisuudesta. Kateellinen on väärämielisen maailman viaton uhri. Heinimäki 2002
(1999), 66—69, 79.

165 RA SS 1: WNC 8.2., 9.2., 11.2.1675 (459, 467, 472, 506). Tervehtimisen merkityksestä ks.
Hautala 1960, 20–21.

166 KA VRO v. 1: 5.10.1657.
167 RA SS 1: WNC 8.2., 9.2., 10.2., 19.2.1675 (460–461, 470, 519, 520, 424–425, 429). Toisaal-

ta Ruotsin suurten noitavainojen aikana verisukulaisuuden merkitys joutui koetuksille.
168 Sabean 1987 (1984), 108.
169 Vilkuna A 1989, 176–182; Willis 1995, 35–36. Ks. myös Ericson 1990, 128–129.
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kateuteen.170  Esimerkiksi miniänsä kanssa riitaantunut Dordi Maununtytär oli
leskeytynyt ja yksin elävä vanha nainen.171  Marketta Parkoisesta puhuttiin van-
hana kerjäläisenä. Marketta Punasuomalainen taas mainitsi olevansa Kirsti
Kaarlontyttären äidin vanha ystävä, mikä viitannee iäkkyyteen. Toisaalta hänel-
lä oli poika, jota pidettiin edelleen lapsena.172  Ja Riitta Laurintytär, jota Juho ja
Kirsti syyttivät noituudesta Kristiinankaupungissa, oli niin ikään syyttäjiään
selvästi vanhempi.173

Ikäeroa ei kuitenkaan pidä ylikorostaa.174  Gävlestä mainitaan neljän syyt-
tämässä olleen naisen iät: kaksi oli noin 45 vuotta ja kaksi 30 ikävuoden vaiheil-
la. Heidän syyttämänsä Snifin Annan ikää ei kerrota, mutta hänen tyttärensä
mainitaan 21-vuotiaaksi, mikä tekee hänestä vähintäänkin 40-vuotiaan. Gävles-
tä tunnetaan neljän noidaksi syytetyn iät: Erik Perssonin vaimo Elisabet 50
vuotta, Canonin Brita 36 vuotta, vartiomies Håkanin anoppi Kerstin Hansdotter
78 vuotta ja Olof Sverkelssonin vaimo Anna 48 vuotta.175  Gävlen kirkkoherran
vaimo oli, kuten edellä todettiin, edelleen hedelmällisessä iässä. Sigrid Jöns-
dotter Bruden ja Canonin Britan Anna-sisaren lievän tuomion perusteena käy-
tettiin heidän nuorta ikäänsä.176

Pelkkä ikä ei kuitenkaan riittänyt syyttämisen perusteeksi, vaan naisen käyt-
täytymiseen täytyi liittyä muitakin noituuteen viittaavia ja normeista voimak-
kaasti poikkeavia piirteitä. Esimerkiksi edellä käsitellyssä Kirsti Kaarlon-
tyttären ja Marketta Punasuomalaisen välisessä konfliktissa noituustulkinta sai
vahvistusta samanaikaisista tapahtumista. Tukholmassa oleskelevan Juho Han-
nunpojan kirjeiden tulo keskeytyi samoihin aikoihin kun Kirsti otti yhteen Pu-
nasuomalaisen kanssa. Syynä oli Juhon vakava sairastuminen. Myöhemmin
Juho arveli, että hän olisi saattanut kuolla vaivaansa, ellei hän olisi kääntynyt
erään kaupungissa vaikuttaneen viisaan naisen puoleen. Tämä oli ensi silmäyk-
sellä nähnyt, että hänen sairautensa oli ollut noituudella aiheutettu. Nainen oli
myös tiennyt keinot siitä selviämiseksi. Juho kävi ostamassa apteekista pyy-
detyt aineet ja pian hänen toipumisensa alkoi.177

Lausunto kertoo vain vähän tukholmalaisen naisen toiminnasta, mutta voita-
neen olettaa sen noudattaneen samanlaista sosiaaliseen tietoon perustunutta
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170 Willis 1995, 30–32; Roper 1997 (1994), 206–212.
171 Eilola 1996, 66–67, 169; Hertzberg 1889, 101–102; Åkerblom 1941, 469–470.
172 KA VRO v. 1: 3.10., 10.10.1657, 14.4.1659. Kirsti Kaarlontyttären äidinäiti oli saksalaissyn-

tyisen kauppiaan ja Vaasan pormestarina toimineen Anders Groten vaimo Kirsti Antintytär
Kladd. Luukko 1971, 71. Punasuomalaiset olivat lähteneen Simon kotitilalta Ruovedeltä jo
1630-luvulla ja tulleet sen jälkeen Vaasaan. Marketalla oli jo tuolloin lapsi. Marketan on siis
täytynyt syntyä viimeistään 1610-luvulla. Eilola 1996, 55–56, 83, 170–171; Eilola 2000a,
379–381.

173 Heikkinen 1969, 284–287; Kristinestads historia 1915, 356–359, 447–448; Mäkelä 1984,
203–210.

174 Marko Nenonen on selvittänyt noituudesta syytettyjen ihmisten ikäjakaumaa, ”sillä ikäkysy-
myksellä on ollut noitavainojen tutkimuksessa tärkeä merkitys”. Hän toteaa lähteen luonteen
olevan sellaisen, että se kertoo enemmän syytetyn vanhuudesta kuin muusta iästä. Tästä
syystä ”tuloksen merkitys jää keskeisiltä osin avoimeksi”. Nenonen 1992, 184–192.

175 RA SS 1: WNC 10.2., 12.2., 16.2., 22.2.1675 (485, 487, 499, 540, 516); GRO 28.4.1675
(373–374).

176 RA SS 1: WNC 1.3.1675 (548, 549).
177 KA VRO v. 1: 3.10.1657. Heikkinen 1969, 233; Eilola 1996, 100.
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päättelyä kuin Heikki Jaakonpoika Pohjalainen harjoitti.178  Parantajan tekemä
tulkinta nojasi niihin epäilyihin, joita potilaalla oli ennestään. Marketta Puna-
suomalaisen kanssa oli ehkä ollut jo aiemmin joitakin ongelmia tai ehkä taustal-
la oli vain Juhon tietoisuus hänen ja Kirstin tilanteen arkuudesta. Joka tapauk-
sessa on todennäköistä, että pariskunta vasta myöhemmissä keskusteluissa yh-
disti toisiinsa Vaasassa tapahtuneen selkkauksen ja Juhon sairastumisen.

Huonon vaimon kuva nousi esille Juho Hannunpojan perheen myöhemmissä
vaiheissa Kristiinankaupungissa. Siellä hänen perheessään tunnetut noituus-
epäilyt kohdistuivat kaupungin edellisen pormestarin Hannu Laurinpoika
Flygerin vaimoon Riitta Laurintyttäreen, joka oli niin ikään Vaasasta kotoi-
sin.179  Riitta oli erään kerran tullut Kirstin pyynnöstä neuvomaan erään lääk-
keen käyttöä. Samalla hän oli taivastellut köyhyyttään ja kertonut miehensä juo-
van mummana kaikki heidän rahansa. Tarinansa lopuksi hän oli kironnut mies-
tään. Kirsti oli ojentanut Riittaa ja sanonut: ”Miksi olet niin kiltti ja rakastava
silmien edessä, kun kerran panettelet häntä myöhemmin? Sinun täytyy olla vaa-
rallinen nainen. Kun olet noin valheellinen miestäsi kohtaan, millainen olet-
kaan muita kohtaan?” Tästä Riitta oli suuttunut ja luvannut, että Kirsti tulisi
katumaan sanojaan.180  Tapauksessa korostuu myös aikaisemmista luvuista tuttu
viittaus siihen, ettei Riitta ollut niin hyvä kuin esitti olevansa. Todellisuudessa
hän olikin paha sisältäpäin – kuten noita tai varas.

Naisten noituussyytteissä oli kysymys muustakin. Sukupuolten välisessä
työnjaossa kotitalouden sisäiset työt (kuten karjanhoito, lasten hoito jne.) ja
vastuu niiden menestyksestä kuuluivat nimenomaan naisille – tähän lain mukai-
nen puoli vuodetta ja avaimet oikeutti. Tosin käytännössä vuosisadan aikana
käydyt runsaat sodat aiheuttivat sen, että naisen vastuuta jouduttiin ulottamaan
usein myös miehille varattuihin tehtäviin.181  Joka tapauksessa, naiset valvoivat
omaa sektoriaan ja normien mukaista käyttäytymistä sen puitteissa. Tästä seu-
rasi se, että myös noituuden ja taikuuden valvominen kuului naisille niin kuin
naisten seksuaalisuuden ja seksuaalisen käyttäytymisen valvonta.182  Lisäksi su-
kupuoleen sidottu työnjako johti siihen, että kontakteja syntyi nimenomaan nai-
siin, ja siellä, missä ihmisten välisten kontaktien määrä oli suuri, kasvoi myös
konfliktien todennäköisyys. Sukupuoleen sidottu työnjako aiheutti myös sen,
että noituusepäilykset levisivät nimenomaan naisten välityksellä.

Jo noituutta ja taikuutta koskeneissa osuuksista todettiin, että töiden oikeaa
suorittamista pidettiin niiden onnistumisen edellytyksenä ja että ensimmäiseksi
ihmiset todennäköisesti tarkastivat oman toimintansa. Näin oli laita esimerkiksi
Uudessakaarlepyyssä vuonna 1655 kun aluksi loistavasti onnistunut leipien
paisto alkoi epäonnistua ilman että olosuhteet tai työmenetelmät muuttuivat
millään tavalla. Tässä vaiheessa noituudesta tuli varteen otettava selitysvaihto-
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178 Ks. luvut ’Tietäjät ja parantajat toimessaan’ sekä ’Miten ja miksi taikuus vaikutti?’.
179 Juho Hannunpojan ja Hannu Laurinpoika Flygerin perheiden välisistä riidoista ja niiden

taustoista ks. Mäkelä 1984, 203–210.
180 Kristinestads historia 1915, 356–359, 448.
181 Se päti myös vähävaraisiin talouksiin. Stadin 1996, 58–60; Stadin 1993, 181–182, 184–186.
182 Andersson 1996, 37.
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ehto. Sama päti luultavasti gävleläisiin naisiin ennen kuin he julkistivat epäi-
lynsä Margaretasta lehmien noitujana.183

Eräänä keskeisenä elementtinä oli myös työvälineiden lainaaminen. Uusi-
kaarlepyyläiset naiset ”antoivat lainaan” tulta uunista, jossa he olivat juuri pais-
tamassa leipää. Tuli oli osa suurempaa kokonaisuutta. Se edusti ensinnäkin työ-
välinettä eli uunia, mutta viimekädessä myös sitä kotitaloutta, jonka piiristä tuli
oli annettu. Näiden yhteyksien vuoksi sen avulla voitiin vaikuttaa leivon-
taonnen lisäksi yleisemminkin koko kotitalouden onneen. Kun tuli siirtyi koti-
talouden rajojen yli, se siirtyi myös oman kontrollipiirin ulkopuolelle, missä se
saattoi joutua pahansuoviin käsiin.184  Lisäksi liesi oli kahdella tavalla merkittä-
vä. Se oli koko talon sydän ja naisten työ- ja toimialueen keskus.185  Näin noita,
jonka sanottiin hakevan savupiipun kautta lapsia – joiden suojeleminen oli äi-
tien tehtävä – iski monella tasolla naisten elämän piirin tärkeimpiin kohtiin.

Toisaalta myös yhteisten työtilojen tai välineiden käyttö tarjosi tilaisuuksia
noituuden avulla tapahtuvaan manipulointiin. Vaasalaiset naiset valmistivat
paloviinaa yhteisessä pannussa ja Riitta Erkintytär epäili erästä Anna Mikaelin-
tytärtä oman panonsa epäonnistumisesta. Perusteena oli, että he toimitus oli
epäonnistunut kolme kertaa peräkkäin. Joka kerta Anna oli käyttänyt samaa
pannua häntä ennen ja kysellyt hänen viinan valmistuksestaan.186  Noituuden
uhka oli olemassa myös silloin kun kerjääville ihmisille annettiin jotain syötä-
vää tai juotavaa. Jos nämä suuttuivat, he saattoivat lukea kirouksensa saamiinsa
tarvikkeisiin ja vaikuttaa siten työtehtävien onnistumiseen.

Näin noituus noudatti kahta jo aikaisemmista yhteyksistä tuttua ajattelu-
mallia. Ensinnäkin se ilmensi sisäpuolisen eli kontrolloidun ja ulkopuolisen eli
kontrolloimattoman/kaoottisen välisen rajanvedon ongelmallisuutta. Lisäksi
tulkintamalli perustui metonyymiseen ajatteluun, jossa osa edusti täysivaltai-
sesti suurempaa kokonaisuutta ja sen ominaisuuksia.

Työssä onnistuminen heijastui noituussyytteisiin muullakin tavalla. Lehmien
noitumisesta syytetty gävleläinen Margareta Påvelsdotter oli aiemmin syyttänyt
lehmien saamaa hoitoa kelvottomaksi. Naiset olivat hänen mukaansa liian lais-
koja – he makasivat vuoteissaan liian pitkään, joten lypsäminen myöhästyi. Sik-
si hänen täytyi mennä ja tehdä työ heidän puolestaan.187  Margaretan komment-
tien takana saattoivat olla erilaiset työtavat ja -tottumukset, jotka aiheuttivat ko-
titalouksien sisälläkin konflikteja. Olennaista on kuitenkin se, että Margaretan
syytös oli vakava. Tuona aikana korostettiin naisten ahkeruutta. Se oli eräs kes-

○ ○ ○ ○ ○ ○

183 KA URO f. 1: 24.1.1655. RA GRO 3.8.1667 (137–138). Samanlaisia esimerkkejä löytyy
muun muassa 1500-luvun Englannista, ks. tark. Purkiss 1996, 94–95.

184 Oman onnensa turvaamiseksi Pietarsaaressa noituudesta epäilty Lussi Matintytär ei lainan-
nut tulta naapureilleen ja leipoi öisin, jotta kukaan ei keskeyttäisi toimitusta. Heikkinen
1969, 274. Myös Englannissa oltiin tarkkoja erilaisten ruoka-aineiden tai niiden käsittele-
misessä tarvittavien työvälineiden suhteen. Purkiss 1996, 95–96. Myös germaanit tunsivat
käsityksen onnen siirtymisestä esineiden välityksellä, mutta heidän tarinoissaan se liittyi esi-
merkiksi sukukalleuksiin. Douglas 2000 (1966), 180.

185 Blok 2001, 85.
186 Tapauksen kannalta oli ratkaisevaa todistaa, että Anna ja Riitta olivat käyttäneet eri pannuja.

KA VRO v. 2: 20.7., 17.8., 9.9.1661.
187 RA GRO 3.8., 7.8.1667 (137–138, 139v).
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keisimmistä naisten ja vaimojen hyveistä, ja siihen heitä pyrittiin opettamaan jo
pienestä pitäen.188  Naisen omasta näkökulmasta katsottuna töiden onnistumi-
nen taas oli todiste hänen kyvykkyydestään emäntänä tai työntekijänä aivan ku-
ten lasten hyvinvointi oli osoitus heidän äitiensä kyvykkyydestä ja huolenpi-
dosta. Margaretan syytös laiskuudesta kyseenalaisti ne kaikki.

Periaate toimi myös käänteisesti. Omaan piiriin tullut vieras esine saattoi
muodostaa vaaran. Näin oli laita Uudessakaarlepyyssä aivan vuosisadan lopulla
sattuneessa välikohtauksessa, jonka aikana Henrik Möllnaren lesken luona yö-
pynyt irtolainen Kerttu Juhontytär laittoi valmistamansa taikaesineen talossa
olevan vauvan makauksiin.189

Samantapaisesta ongelmasta oli kyse myös vaasalaisen Kirsti Rolofintyttären
ja hänen anoppinsa Dordi Maununtyttären tapauksessa. Tässäkin oli kysymys
merkittävästä normirikkomuksesta. Miniän ja anopin välinen suhde rinnastet-
tiin aikuisen lapsen ja hänen äitinsä väliseen – miniän tuli kunnioittaa anoppia
kuin omaa äitiään ja anopin rakastaa miniää kuin omaa tytärtään.190  Talonpoi-
kaistalouksissa miniän ja anopin väliset konfliktit koskivat erilaisia työmenetel-
miä, joihin kummatkin olivat tahoillaan tottuneet ja joita he pitivät ainoina
oikeina. Olennaista on, että kahdenlaisten työtapojen kolarointi johti molem-
minpuoliseen loukkaantumiseen. Kirsti koki, ettei hänen työnsä kelvannut ja
Dordista näytti, ettei hänen kokemustaan arvostettu. Joka tapauksessa suhteiden
tulehtuminen johti siihen, että molemmat näkivät ja esittivät toistensa käyttäy-
tymisen pelkästään kielteisesti. Se ilmeni niin Dordin valituksissa, ettei hänelle
poikansa kotona annettu edes vesitilkkaa. Kirsti puolestaan kertoi antaneensa
Dordille tämän pyytämää olutta ja viina ja niiden lisäksi vielä leipää ja maitoa,
mutta saaneensa vain valituksia takaisin.191

Edellä kuvatun kaltaiset ristiriidat kuuluivat arkipäivään eivätkä ne yksinään
altistaneet ketään noituusepäilyille. Margaretan tapauksessa sairauden oireisto
vastasi lehmien noitumiseen liitettyä kuvastoa. Lisäksi Margareta oli sanonut
sellaista, mikä saatettiin tulkita kiroamiseksi. Dordista taas oli jo vanhastaan
liikkeellä noituutuusepäilyjä. Olennaista on kuitenkin se, että noitaan ei liitetty
pelkästään kotitaloudelle tuhoisia piirteitä. Hän saattoi esiintyä myös vallitse-
van normiston puolustajana192  ja hänen esittämänsä kritiikki torjuttiin – ei siksi,

○ ○ ○ ○ ○ ○

188 Ahkeruuden vaatimus ilmenee esimerkiksi Jonas Mennanderin alunperin 1699 ilmesty-
neessä perheen järjestystä hahmottaneesta kirjassa ’Huoneen peili’ vaimosta seuraavalla
tavalla: ”… paljo ombi päiwäs/ Hänell’ yxin tekemistä,/ paljo huones juoxemista,/ Mutta on
ain mielelinen,/ Työhön saman halulinen/ Tänäpänä nijncuin huomen,/ toisna, colmandena
päiwän. ” Myös palvelusväen tuli olla ahkeraa ja piispa Sorolaisen mukaan laiska palvelija
syyllistyi varkauteen. Mennander 1998 (1699), 72–73, 104–107, 126–129; Holmström
1937, 393–394.

189 KA URO o. 5: 16.1.1699.
190 ”Ajatuxill’ Puheill’ Töillä/ Älä Wanhoild Cunnia Kiellä/ Nijns saat runsan Menestyxen/

Caikis Töisäns Siunauxen.” Mennander 1998 (1699), 16–17; Pleijel 1970.
191 KA VRO v. 1: 5.10.1657. Eilola 1996, 66, 69–70; Eilola 2002b, 108–111. Deborah Willis

epäilee, että erityisesti nuorten äitien suhde ikääntyviin äiteihinsä tai anoppeihinsa oli altis
noituussyytöksille. Willis 1995, 74–75. Tuomiokirjat ja etenkin Mureniuksen tarkastuspöytä-
kirjat osoittavat, että useimmat kotitalouden sisäiset ristiriidat liittyivät miniän ja anopin vä-
listen suhteiden tulehtumiseen. Loppujen lopuksi vain harvat niistä johtivat noituussyytöksiin.

192 Willis 1995, 62.Ratkaisevaa oli myös se, millainen intentio näennäisesti hyväntahtoisten
toivotustenkin takana tulkittiin olevan. Roper 1997 (1994), 212–214.
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että se olisi ollut aiheetonta – vaan siksi, että se koettiin epämiellyttäväksi. Se
kyseenalaisti kohteensa identiteetin ja viittasi siihen, ettei hän ollut hyvä nainen,
piika tai emäntä. Ja se kävi kunnialle.193  Havainto on keskeisempi kuin miltä
aluksi näyttää, ja siihen palataan hieman tuonnempana uudelleen.

Margaretan tapaus paljastaa myös noituusjuttuihin kuuluneen tilallisen ulot-
tuvuuden. Margareta astui hänelle kuuluvien rajojen ylitse toisten ihmisten ja
nimenomaan toisten naisten alueelle. Ratkaisevaa oli myös se, että Margareta ei
tehnyt sitä kenenkään pyynnöstä, vaan omin lupinensa. Näin hän tuli tunkeutu-
neeksi sellaisen järjestelmään, jossa hänellä ei ollut osaa. Tämänkaltainen ”ul-
kopuolisen hyökkäys” järjestelmän sisäpuolelle miellettiin aina uhaksi ja noi-
tuusjutuissa loukatut rajat näyttävät liittyneen työalueeseen tai -kenttään, jonka
oman kotitalouden rajat määrittivät.194  Työvälineiden luvaton käyttö oli myös
Riitta Erkintyttären paloviinan valmistusta koskevien noituusepäilyjen taka-
na.195

Edellä esitetty saa lisätukea muista tapauksista. Vaasassa käsiteltiin vuonna
1691 tapausta, jossa leski Kaarina Olavintytär oli omien sanojensa mukaan yrit-
tänyt työntää talossaan majailevan Malin Hansdotter -nimisen irtolaisnaisen
uuniin. Teon taustalla oli lesken tyttären sairastuminen, jonka eräs toinen vanha
nainen oli tulkinnut noitumisesta johtuneeksi. Malin oli otollinen kohde, koska
hän oli suuttunut tytön pilkatessa hänen raihnauttaan.196  Toisaalta Malin oli ko-
titalouden ulkopuolinen ihminen, jolla ei ollut omaa viiteryhmää. Jo kateus sii-
tä, että hänet majoittaneilla ihmisillä oli jotain häneltä itseltään puuttuvaa, oli jo
sinänsä riittävä motiivi. Tämän lisäksi Malin irtolaisena ei kuulunut mihinkään
kotitalouden sisäiseen kategoriaan. Hän ei ollut emäntä, mutta ei varsinaista
palvelusväkeä. Hänen suhteensa ei myöskään muistuttanut ystävyys- tai suku-

○ ○ ○ ○ ○ ○

193 Lyndal Roper käsittelee samankaltaista ilmiötä 1500-luvun Augsburgissa, missä noituus-
syytteitä jaeltiin synnytyksen ja kirkotuksen väliselle ajalle palkatuille apunaisille (lying-in-
maids). Muusta perheestä ja omasta työkentästään eristetty emäntä saattoi tuntea itsensä syr-
jäytetyksi ja kokea asemansa perheen sisällä uhatuksi. Syrjäytyneisyyden tunne kasvoi
entisestään, kun apulainen otti vastasyntyneenkin huolehdittavakseen. Tämä, yhdessä esi-
merkiksi synnytyksen jälkeisen masennuksen tai omasta varhaislapsuudesta tulevien ah-
distavien muistumien ja tuntemusten kanssa, saattoi aiheuttaa kokemuksen noidutuksi tu-
lemisesta. Roper 1997 (1994), 210–216. Tässä käsiteltävien teemojen kannalta on tärkeää
havaita, että keskeisessä roolissa olivat oman riittämättömyyden ja huonouden tunteet, jotka
olivat sidoksissa naisen roolia keskeisesti määrittäneisiin äidin, aviovaimon ja ahkeran
työntekijän rooliin.

194 Stark-Arola 1998b, 161–162. Havainnollistava esimerkki löytyy Uudestakaupungista
postimestari Erkki Hauen vaimon Marketan tapauksessa. Eräänä päivänä Marketta oli etsi-
nyt Juho Suurikkalan Riitta-tytärtä ja kuullut tämän äidiltä Liisa Matintyttäreltä, että Riitta
olisi navetassa. Myöhemmin emäntä väitti sanoneensa, että tytär oli ranta-aitassa. Joka ta-
pauksessa Marketta oli mennyt navetalle, missä joukko naisia oli lypsämässä. Hän ei ollut
astunut sisään, vaan asettunut polvilleen avonaisen oven eteen, asettanut kätensä kynnyk-
selle ja tuijottanut sanaakaan sanomatta sisälle. Hän oli lähtenyt kun häntä oli toistuvasti
käsketty, mutta vielä sittenkin hän oli palannut ovelle ja katsonut ovipielen takaa navettaan.
Koko aikana hän ei lausunut sanaakaan. Pian tämän jälkeen lehmien lypsävyys oli selvästi
huonontunut. Kaukovalta 1917, 222–223.

195 KA VRO v. 2: 20.7.1661.
196 KA VRO v. 6: 23.3.1691. Tapaus oli sattunut jo 1670-luvulla suurten noitavainojen aikana,

mutta tuli vasta 1691 Vaasan raastuvanoikeuden käsittelyyn Vöyrin kihlakunnankäräjien lä-
hettämänä. Mainittu Kaarina Olavintytär oli edesmenneen kaupunginvouti Israel Pietarinpo-
jan leski.
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laissuhdetta, jonka varjolla hänet olisi voinut majoittaa taloon. Silti hän asui
siellä ja teki niitä töitä, jotka kuuluivat talouteen vakinaisesti kuuluville naisille.
Hän oli uhka paitsi työnjaollisesti, myös onnen kannalta, sillä töihin osallistu-
minen takasi hänelle pääsyn sellaisiin toimituksiin, joissa oli kysymys kotita-
louden olemassaolon perusteista.197  Koska Malin oli ollut aikaisemmin syyt-
teessä taikuuden harjoittamisesta, hänellä tiedettiin olevan myös kyvyn käyttää
taitojaan pahaan.

Toisen naisen alueelle tunkeutuminen saattoi olla luonteeltaan ohimeneväm-
pää. Vaasan lähellä Mustasaaren Smedsbyssä asuva Gertrud todisti Vaasan raas-
tuvanoikeudessa vuonna 1657 Marketta Punasuomalaista vastaan. Marketta oli
ollut kerjuumatkalla ja pyytänyt itselleen juotavaa ja syötävää. Hän oli myös
saanut muun juotavan puutteessa paloviinaa ja ”vähän muuta”. Marketan tulles-
sa Gertrud oli ollut laittamassa uutta oluterää käymään. Hänellä oli kiire jatka-
maan askareitaan eikä hän siksi ennättänyt juttelemaan Punasuomalaisen kans-
sa, mistä Marketta pahoitti mielensä ja kirosi. Gertrud tunsi itsensä jonkin ver-
ran sairaaksi Marketan lähdön jälkeen, muuta pahoinvointi meni nopeasti ohi.
Sen sijaan oluenkäyminen pysähtyi heti seuraavana päivänä. Gertrud ja hänen
miehensä yrittivät kaikin ajateltavissa olevin keinoin saada oluen uudelleen
käymään, mutta se ei onnistunut.198

Asetelma toistui kun Marketta Parkoinen saapui kerjuumatkallaan Matti
Martinpojan talolle ja pyysi talon emännältä Kirsti Rolofintyttäreltä voita. Hän
ei kuitenkaan saanut pyytämäänsä ja suuttui. ”Tässä maailmassa sinä sulat niin
kuin voi sulaa ruukussa,” Marketta oli tokaissut lähtiessään. Tämä oli johtanut
pian Kirstin sairastumiseen ja lopulta siihen, että hän oli synnyttänyt suurella
kivulla neljä sammakkoa muistuttavaa olentoa.199

Vielä selvemmin tämä oli nähtävissä vuonna 1699 uusikaarlepyyläisen irto-
laisen Kerttu Juhontyttären tapauksessa. Henrik Möllnaren leski Riitta Antin-
tytär kertoi tyttärensä toimineen papin puolivuotiaan vauvan hoitajana. Eräänä
päivänä noin viikkoa aikaisemmin tytär oli ollut vauvan kanssa kahden kun
Kerttu tuli taloon ja otti väkivalloin lapsen lesken tyttäreltä. Riitan tyttärelle hän
ilmoitti, että lapsen äiti oli määrännyt hänet hoitamaan sairastelevaa vauvaa.
Kun Riitta vastasi menevänsä kysymään asiaa imettäjältä pappilasta, Kerttu kii-
rehti hänen edelleen, mutta häntä ei otettu pappilassa vastaan. Riitan tieduste-
luihin vastattiin, että tilanne oli kuten aiemminkin eikä heillä ollut mitään teke-
mistä Kertun kanssa. Kotiin palattuaan Riitta yritti sulkea porttinsa Kertun edes-
tä, mutta tämä tunkeutui väkisin taloon jatkaakseen lapsen hoitamista ja jäi ta-
loon yöksi. Aamulla hän totesi, ettei lapsi eläisi enää pitkään. Kertun lähdettyä
lesken tytär oli ihmetellyt tämän kehtoon jättämää tupakkarullaa muistuttavaa
esinettä, jonka Riitta varmuuden vuoksi heitti tuleen. Kerttu itse selitti tahto-
neensa auttaa sillä lasta.200

○ ○ ○ ○ ○ ○

197 Roper 1997 (1994), 212–213.
198 KA VRO v. 1: 3.8.1657.
199 KA VRO v. 1: 8.6.1657. Eilola 1996, 54–55.
200 KA URO o. 5: 16.1.1699.
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Tämä lapsenhoitoa koskenut selkkaus ei vienyt irtolais-Kerttua oikeuteen,
vaan siihen johti yhteenotto synnytyksessä avustavien naisten ja erityisesti Kirs-
ti Olavintyttären kanssa. Kirsti kutsuttiin lapsivuoteessa olevan Lauri Knuutin-
pojan vaimon luokse, missä humaltunut Kerttukin oli. Kirstin nähdessään Kert-
tu nimitteli tätä kaiken muun ohessa noita-akaksi ja sanoi: ”Minut tänne on pyy-
detty eikä sinua”. Kirstin rauhoitteluyrityksistä Kerttu äityi entisestään ja lopul-
ta Kirstin täytyi paeta toiseen tupaan. Sillä aikaa Kerttu sai talon emännän mää-
räyksestä lisää paloviinaa ja meni pois. Tuokiota myöhemmin taloon tuli toinen
avustaja, Sofia Heikintytär -niminen vanha porvarinvaimo, joka pyysi Kirstin
sisään aterialle ja kehotti olemaan piittaamatta Kertusta. Kirsti ennätti vain is-
tahtaa pöydän ääreen kun Kerttu toisti aikaisemmat haukkumasanansa ja heitti
takasta kekäleen hänen silmilleen. Sen jälkeen Kerttu tarttui häntä hiuksista ja

Raskausaikana niin

äiti kuin lapsi olivat

erityisen alttiita

noituudelle tai muille

vaaroille. Myös

säikähdyksiä ja muita
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puvun selustasta ja raahasi häntä ulos talosta. Kirstin avunhuudot kuullut renki
hääti Kertun kadulle, missä tämä jatkoi mekastustaan vielä pitkään.201

Taustalla voidaan nähdä Kertun ja ”virallisen kätilön” välinen jännite. Kum-
pikin toimi samalla alueella, mutta vain toisen kunniallisuudesta oli takeita.
Vuoden 1686 kirkkolain mukaan kätilöksi ei kelvannut kuka tahansa, vaan toi-
meen kelpasivat vain jumalalliset, kunnialliset ja paljon kokemusta omaavat
naiset.202  Nämä edellytykset täyttävänä Kirsti asettui Kertun vastapooliksi.
Kerttu oli paikasta toiseen kiertävä irtolainen, jolla ei ollut vakinaista asuinpaik-
kaa ja joka oli ollut oikeudessa taikuuden harjoittamisesta.203  Yhteenoton osa-
puolten välillä oli kysymys kunniallisen ja kunniattoman, statuksen omaavan ja
selvää statusta vailla olevan välisestä törmäyksestä. Näin noituus koski sellaisia
alueita, joiden jäsentyneisyys oli heikko tai jotka muuten sijaitsivat marginaa-
leissa tai rajapinnoilla.204  Tämä tulee esille muissakin tässä luvussa käsitellyissä
tapauksissa.

Naisten noituussyytteet liittyivät kiinteästi heidän erilaisiin sosiaalisiin
identiteetteihinsä, jotka määrittyivät heidän tehtäviensä ja niissä onnistumisen
kautta. Nämä identiteetit ovat pelkistettävissä kolmeen tyyppiin: vaimo, äiti ja
emäntä. Karkeasti sanottuna noituus merkitsi uhkaa näissä tehtävissä onnistu-
miselle, mutta se myös merkitsi keinoa, jonka avulla kielletyt tunteet ja epäon-
nistumisen syyt saatettiin ulkoistaa ihmisen itsen ulkopuolelle ja eristää sin-
ne.205  Tämä heijastelee yhtäältä symbolisen ja psyykkisen vastakkaisuutta ja

○ ○ ○ ○ ○ ○

201 KA URO o. 5: 16.1.1699. Synnyttäjää ei yleensä jätetty yksin, vaan synnytys oli tapahtuma,
johon useat naiset ottivat osaa. Visbyn vanhassa kaupunginlaissa naisia määrättiin korkein-
taan neljä naista. F.T. Troels-Lund ja Ulinka Rublack tulkitsevat myöhemmissä asetuksissa
kasvaneen määrän liittyneen siihen, että perheestä tuli luterilaisuuden myötä kolmas sääty.
Se vaikutti myös tämän käytännön arvostuksen nousuun ja tapaa noudatettiin 1600-luvulla
yleisesti kaikissa säädyissä. Krötzl 1989, 28–29; Troels-Lund 1931, 19, 21–22; Rublack
1996.

202 Vuoden 1686 kirkkolaissa annettiin ensimmäiset asetukset kätilöistä. Sen mukaan kätilöt
täytyi kouluttaa niin, että saattoivat tarpeen tulleen antaa hätäkasteen vastasyntyneelle. Lain-
kohdan viimeinen toteamus, jossa kätilöitä kehotetaan opastamaan vanhempia odottamaan
kärsivällisesti Jumalan apua, voidaan tulkita loitsujen käyttöä vastustavaksi. K L O
1986 (1686), 10 (pag. 24) (4. Lucu: Hätäcastesta, kohta 4); Troels-Lund 1931, 20–22.

203 KA URO o. 5: 16.1.1699. Tässä laillistettu ja epävirallinen terveydenhoito törmäsivät toi-
siinsa, mutta törmäys ei kuitenkaan tapahtunut sukupuolten välillä.

204 Douglas 2000 (1966), 167.
205 Islantilaisia saagoja tutkinut William Ian Miller toteaa, että ennen oikeudessa tapahtuvaa

noituudesta syyttämistä tapahtui kaksi prosessia. Ensinnäkin ihmisen täytyi tajuta joutu-
neensa (salaisen) pahanteon/vääryyden kohteeksi (the perception of wrongs). Toiseksi
hänen täytyi osoittaa syyllinen pahanteolle (the attribution of responsibility). Sen jälkeen
kun muinaiset islantilaiset olivat päätyneet johtopäätökseen, että he olivat pahanteon/vää-
ryyden kohteita, he olivat nykyihmistä valmiimpia syyttämään siitä toisia kuin itseään. Mil-
lerin mukaan sosiologiset tutkimukset osoittavat, että nykyään ollaan taipuvaisempia syyttä-
mään uhria tai – jos itse joudutaan uhrin asemaan – sisäistämään vääryys ja syyllisyys.
Miller 1986, 102–103. Mary Douglas huomauttaa, ettei syyllisten etsiminen leimaa pelkäs-
tään vieraita varhaiskantaisia kulttuureja tai menneisyyden ihmisiä, vaan kuuluu myös ny-
kyiseen jälkimoderniin länsimaiseen kulttuuriin. Syyttämistä koskevan sanaston muuttumi-
nen, sen kontekstin erilaiseksi ymmärtäminen sekä tietysti tunnistamisen vaikeus kulttuuris-
sa, jonka piirissä on kasvanut ja joka on jo pitkään uskonut edustavansa rationaalisuuden
huippua, aiheuttaa vaikeudet nähdä sitä. Niinpä menneisyyden ihmisten ymmärretään käyt-
täneen uhkia ja vaaroja yhteisömuotonsa politiikassa, kun meillä niitä pidetään niin politi-
koinnista kuin ideologioista irrallisina ja niitä käsitellään puhtaasti tieteen valossa. Douglas
2000 (1966), 31.
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toisaalta psyykkisen käsittelemiseen liittyneitä ongelmia uuden ajan alun kult-
tuur(e)issa. Symbolinen hallinta riitti mainiosti ulkoisen todellisuuden käsitte-
lemiseen. Se tarjosi keinoja todellisuuden hallitsemiseen ja mahdollisti sosiaali-
sen järjestyksen synnyn. Mutta miten käsitellä sisäisiä tarkkaa muotoa vailla
olevia psyykkisiä voimia? Niitä varten ei ollut riittejä ja sisäisen maailman hal-
litseminen oli vaikeaa. Uuden ajan alun ihminen koki itsensä sisäisesti epäva-
kaaksi. Sisimmän voimat uhkasivat jatkuvasti murskata kurinalaisuuden avulla
rakennetut rajat ja suistaa syntiin eli kaaokseen. Siksi sisimmän tunnot ja julki-
set teot täytyi saada yhdenmukaisiksi. Emootioiden ja käytöksen välille jäävä
ristiriita koettiin ongelmallisena ja ahdistavana.206

Ihmisten käyttäytymistä ohjannut normijärjestelmä perustui vielä osittain
keskiaikaiseen käsitykseen seitsemästä kuolemansynnistä. Pohjimmiltaan siinä
oli kyse tietyistä kielletyiksi määritellyistä tunteista tai ominaisuuksista – ei
niinkään yksittäisistä teoista – ja erityisesti vihan salpaamisesta.207  Noituus-
jutuissa oli vihan ohella keskeisessä sijassa myös kateus. Ne olivat ominaisuuk-
sia, joita kukaan ei halunnut itseensä. Siksi ne pyrittiin siirtämään itsen (minän)
ulkopuolelle kohteeseen, jonka arvo tästä syystä kiellettiin. Siitä tuli symboli-
sesta järjestelmästä ulos pudonnutta, saastaa, joka pakenee ja uhkaa yhteisöllis-
tä ja kosmista rationaalisuutta – sitä loogista järjestystä, jonka varassa kaikki
toisiinsa liittyvät maailmat lepäsivät.208

Mielikuva naisnoidasta – ”pahasta äidistä” – olikin sisimpää koskevien käsi-
tysten osalta kaksijakoinen. Yhtäältä hän oli ihminen, jonka kielletyt tunteet ei-
vät totelleet häntä. Hän oli riidanhaluinen, pahantahtoinen ja aggressiivinen.
Toisaalta häneltä puuttuivat sellaiset uuden ajan alun ihmisten naisiin liittäneet
ominaisuudet kuten kuuliaisuus, rakastavaisuus, anteeksiantavaisuus ja huoleh-
tivaisuus. Pahuuden läsnäolo oli hänessä yhtä pysyvä ominaisuus kuin hyvän

○ ○ ○ ○ ○ ○

206 Douglas 2000 (1966), 100–101, 163, 209; Roper 1997 (1994), 22–24; Flynn 1998, passim.
Kysymys on periaatteessa samasta ongelmasta, jota Erasmus Rotterdamilainen käsitteli Kul-
laisessa kirjassaan (De civilitatate morum puerilium, Basel 1530). Kirjan pääajatuksena oli,
että fyysiset merkit – eleet, ilmeet ja asennot – ilmaisivat selvästi henkilön sisäistä olotilaa ja
paljastivat sielun laadun. Vaatetus, eleet ja merkit voitiin hänen mukaansa organisoida kie-
leksi, tulkita ja lukea niin moraalisina, psykologisina kuin sosiaalisina merkitsijöinä. Sel-
laiset merkit saattoivat paljastaa mitä arkaluontoisimpia asioita. Mutta asia voitiin nähdä
myös toisinpäin. Jos eleet ja ilmeet kertoivat sisimmästä, siihen voitin vaikuttaa niitä ohjai-
lemalla ja kontrolloimalla. Revel 1989 (1986), 169–170. Korostus näkyy myös piispa
Sorolaisen katekismuksessa, missä useassa eri kohdassa todisteltiin, että ”mielialojen syn-
nit” olivat yhtä suuret kuin tekoina tehdyt. Holmström 1937, 395. Tämä ilmentää halua hal-
lita ja kurinalaistaa sisin ja tunteet samantapaisella kaavojen ja käytänteiden verkostolla
kuin se, jolla hallittiin ja kontrolloitiin ihmisen ulkopuolista todellisuutta ja maailman-
kaikkeutta. Näin käyttäytymisenkin suhteen tuli tärkeäksi erottaa ja määrittää, mikä on
sopivaa, mikä väärää ja pahaa.

207 Flynn 1998, 868–872; Heinimäki 2002 (1999), 19.
208 Kristeva 1993, 196–197; Douglas 2000 (1966), 85–92; Eilola 2000b, 195–196. Se, että

uuden ajan alun ihmisten ajattelun lähtökohtana oli muuttumattomuus, merkitsi sitä, että
vain jokin tahto saattoi aiheuttaa muutoksen. Pentti Renvallin mukaan tämä ajattelutapa me-
ni niin pitkälle, että ihmisessä itsessäänkin tapahtuvat muutokset saatettiin laittaa toisten
ihmisten tai muiden ulkopuolisten persoonallisten voimien syyksi. Ajatusmalli piti sisällään
myös oletuksen, jonka mukaan se hyvä tai paha, jonka kanssa ihminen joutui tekemisiin,
tarttui häneen. Siksi ihmisten tuli vältellä pahaa ja hakeutua hyvään. Renvall 1949, 99–100.
Ks. myös Siltala 1993 (1992), 13; Siltala 1994, 12–13.
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poissaolo. Tämä mielikuva konkretisoitui uuden ajan alun painokuvissa esiinty-
vään vanhan, laihan ja kuivan noidan hahmoon.209

Naisten huoli töidensä onnistumisesta heijastelee samankaltaista huolta, mut-
ta toisella tasolla. Nainen loi työllään järjestystä kotitalouden sisälle ja työssä
epäonnistuminen merkitsi asioiden hallinnan kadottamista, aina uhkaavan kaa-
oksen murtautumista esiin. Tässä mielessä noituuden ja taikuuden käyttämi-
sessä oli myös kysymys vallasta ja valta-alueiden säilyttämisestä.210

Naisen ja äidin roolien ja niihin liittyvien tuntemusten osalta nykynainen on
lähempänä uuden ajan alun kanssasisariaan kuin äkkiseltään saattaisi arvata-
kaan. Eeva Jokinen kirjoittaa, että synnytyksen jälkeisestä masennuksesta kärsi-
neet brittinaiset kuvasivat olotilaansa sanoilla ”I could not cope”. Suomalaisilla
naisilla tunne elämäntilanteen hallitsemattomuudesta ja järjestyksen katoami-
sesta sai muodon ”olen väsynyt”. Jokinen liittää sen ”toisista ihmisistä huoleh-
timisen tunnetalouteen”, jonka edellyttämät naisen ja äidin roolit ja odotetut
käyttäytymiskuviot ja -polut vaativat naisen omien tarpeiden taustalle jättämis-

Noita ja lapsia

matkalla Blåkullaan.

Rakkaudeton ja

vihainen noita

kuvattiin myös

fyysiseltä olemuksel-

taan kuivaksi. Noidan

alastomuus taas

viittaa tuon-

puoleiseen, ei-

kristilliseen ja villiin,

joiden vastakohta

kunnollinen ja

sivistynyt kristitty

verhosi itsensä

vaatteisiin. Yksityis-

kohta Jan Ziarnkon

noitien sapattia

esittävästä

kaiverruksesta

vuodelta 1613.

(Ericson 1990, 130.)

○ ○ ○ ○ ○ ○

209 Rublack 2002, esim. 6–8.
210 Edsman 1971, 167.
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tä. Siitä kumpuaa avuttomuutta, syyllisyyttä ja hiljaisuutta. Hänen mukaansa
tämä kattaa laajemman kirjon inhimillistä elämää kuin pelkästään tunteet.211

Mutta siinä missä nykynaiset suojautuvat kohtuuttomilta tuntuvilta roolivaati-
muksilta masennuksen avulla, uuden ajan alun naiset ulkoistivat tuntemansa ah-
distuksen itsensä ulkopuolelle. Nyt niiden kohteena ja vaikeuksien aikaansaaja-
na ei kuitenkaan ollut paholainen, vaan kateellinen ja vihamielinen noita.

Lapset ja nuoret Blåkullassa

Etenkin Ruotsin puolelle sijoittuvissa suurissa noitavainoissa lasten merkitys
oli suuri. Useimmat tuomiot perustuivat heidän todistuksiinsa. Näkyvästä roo-
lista huolimatta heidän aikaisemmassa tutkimuksessa saamansa huomio on ol-
lut ylimalkaista.

Blåkulla-tarinoiden on selitetty levinneen liikkuvan väestön mukana. Eräänä
keskeisenä ryhmänä on pidetty kiertäviä kerjäläispoikia, jotka turvasivat toi-
meentulonsa ilmiantamalla naisia noidiksi. Heidän välityksellään uskomukset
levisivät myös paikkakuntalaisten lasten keskuuteen ja ennen pitkää jotkut heis-
tä kuvittelivat joutuneensa öisille matkoille noitien kanssa. Näin suuret noita-
vainot on liitetty aikakauden sosiaalisiin ongelmiin, joista eräs oli irtolaisten eli
liikkuvan ja ammatittoman väestöryhmän kasvaminen.212  Blåkulla-tarinat oli-
vat käytännöllinen ratkaisu toimeentulon ongelmiin: paikkakunnalta toiselle
kiertävät lapset (vissgossar) väittivät omaavansa erityisen kyvyn tunnistaa noi-
tia. Eräillä paikkakunnilla heille maksettiin siitä, että seisoivat pyhäpäivinä
kirkonportilla ja osoittivat noidat.213

Gävlen tuomiokirja-aineisto ei kuitenkaan tue edellä esitettyä mallia. Yksi-
kään oikeudessa kuulluista lapsista ei ollut kerjäävä kiertolainen, vaikka vähä-
varaisia joukossa toki oli. Erityisesti gävleläisen Brita Wählgiftin, mutta myös
Annika Godtskalckin ja Håkan Falckin kerrottiin kiertelevän lähipitäjissä ker-
jäämässä ja levittämässä noituusepäilyjä.214  Yksikään kuulustelluista lapsista ei
viitannut siihen, että tietoja olisi saatu toisilta paikkakunnilta tulleilta kerjäläis-
lapsilta tai että heidän kanssaan olisi oltu Blåkullassa. Asia voidaan tietysti selit-
tää tuomiokirja-aineiston epätasaisuudella: Gävlessä juuri tämän asian kirjaa-
mista ei pidetty tärkeänä. Se ei kuitenkaan tunnu uskottavalta.

○ ○ ○ ○ ○ ○

211 Jokinen 1997, 141–143.
212 Ankarloo 1984 (1971), 308–309; Ankarloo 1993 (1987), 302. Lars Ericson rakentaa esityk-

sensä sen virheellisen oletuksen varaan että Blåkulla-tarinoilla tai lasten sieppaamisilla ei
olisi pohjaa ruotsalaisessa kansanperinteessä. Ericson 1990, 116, 135. Hän jättää kuitenkin
selittämättä, mistä kerjäläislapset tarinansa keksivät ja miksi niitä pidettiin uskottavina.

213 Tegler 1998, 121–122, 127–128; Ankarloo 1984 (1971), 307–308; Ankarloo 1993 (1987),
302–303; Linderholm 1931, 176–177, 199–203; Ankarloo 1994, 71.

214 RA SS 1: WNC 12.2.1675 (405, 406); ÄK 187, KST 5: Kappalainen Jonas Gavelström
Upsalan tuomiokapitulille, Gävle 12.4.1675 (19v); Jöran ruukuntekijän vaimon todistus,
Gävle 5.12.1675 (137); nahkurin Elisabetin todistus, Gävle 4.4.1676 (139); Jöran suutarin
omakätinen todistus, Gävle 28.4.1676 (147); Fonteliuksen kirjelmä hovioikeudelle, Tuk-
holma 2.6.1676 (156); Mårten Olssonin lesken todistus, Hemblingby 26.5.1676 (161).
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Sen sijaan Gävlestä löytyy päinvastaisia esimerkkejä. Kappalainen Jonas
Gavelström kertoo Upsalan tuomiokapitulille ja maaherra Carl Sparrelle osoit-
tamissaan kirjeissä puhuttaneensa paria kerjäläispoikaa. Näistä toinen, Gavel-
strömin arvion mukaan 9–10-vuotias poika, oli saanut Hans Buhrelta housut ja
Lars Ersson Hammaren oli tarjonnut hänelle lihaa ja kaalta ruuaksi jos hän toi-
sissa taloissa sanoisi Lars Matssonin lesken vievän häntä Blåkullaan. Toinen
poika – iältään 12–15 vuotta – kertoi menneensä Erik tiilentekijän taloon, missä
emäntä oli kysynyt, mistä hän oli saanut leipää. Poika oli vastannut saaneensa
sitä pappilasta. Silloin tiilentekijän vaimo oli kehottanut poikaa jättämään lei-
vän syömättä, koska muutoin hän joutuisi Blåkullaan. Poika oli kertonut, että
häntä oli myös kysytty ratsumieheksi pappilaan. Tiilentekijä oli painostanut
poikaa kertomaan kaikissa taloissa, että Fonteliuksen tytär Karin oli pyytänyt
häntä kamariinsa ja tarjonnut hänelle samettivaatteita ja muuta tavaraa, jos po-
jasta ”tulisi hänen äitinsä ratsastaja”.215  Gavelströmin kirjeistä saa kuvan, että
kumpikaan poika ei ollut suostunut puhumaan perättömiä. Tiilentekijän vaimo
olikin sen vuoksi uhannut etsiä pojan käsiinsä ja piestä hänet. Molemmat pojat
lähtivätkin kaupungista ennen kuin heitä oli ehditty kuulustella virallisesti.

Kerjäläispoika kertoi Gavelströmille, että hänen puhuessaan tiilentekijän vai-
mon kanssa, tämän uunilla makoillut poika oli sanonut nähneensä kerjäläispo-
jan Blåkullassa. Kun kerjäläinen oli vakuutellut tietämättömyyttään, poika oli
sanonut: ”Sano kuten minä, niin saamme emännän ja tyttären pappilasta ro-
violle siitä, mitä he ovat meille aiheuttaneet.”216  Samalla tavalla kuvattiin myös
Brita Wählgiftin kiertoa talosta toiseen. Esimeriksi Jöran ruukuntekijän vaimo
kertoi, kuinka Brita oli eräänä päivänä tullut taloon ja kertonut nähneensä ruu-
kuntekijän pojan Blåkullassa. Poika oli kiistänyt kaiken ja sanonut tytön valeh-
televan. Myös Håkan Falck kertoi ruukuntekijän pojan olleen samassa kyydissä
hänen kanssaan. Kun ruukuntekijän poika joutui komission eteen, hän tunnusti
tulleensa Fonteliuksen vaimon viemäksi. Vähän myöhemmin Håkan Falck kävi
ruukuntekijän talossa ja kehotti poikaa pysymään todistuksessaan. Jos hän pe-
ruisi sanansa, sitä pidettäisiin merkkinä siitä, että poika veikin itse lapsia Blå-
kullaan.217

Monissa lausunnoissa tuleekin selvästi esille niin lasten kuin heidän vanhem-
piensa pelko syytetyksi joutumisesta. Esimerkiksi raatimies Johan Anderssonin
vaimo kertoi, että hänestä liikkui niin paljon huhuja, että ainoa keinoa pelastaa
oma nahka, oli päästää tyttärentytär todistamaan Fonteliuksen vaimoa vastaan.
Elin Kristersdotterin tytär Ella oli ensin syyttänyt viemisestä Snifin Annaa ja
hänen teloittamisensa jälkeen Fonteliuksen vaimoa. Kumpikin oli tapahtunut
Brita Wählgiftin painostuksesta ja syytetyksi joutumisen pelosta. 218  Käsitys

○ ○ ○ ○ ○ ○

215 RA ÄK 187, KST 5: Kappalainen Jonas Gavelström Upsalan tuomiokapitulille, Gävle
12.4.1675 (19–19v); Gavelström maaherra Carl Sparrelle, Gävle 3.5.1675 (74, 77).

216 RA ÄK 187, KST 5: Kappalainen Jonas Gavelström Upsalan tuomiokapitulille, Gävle
12.4.1675 (19–19v); Gavelström maaherra Carl Sparrelle, Gävle 3.5.1675 (74, 77).

217 RA ÄK 187, KST 5: Jöran ruukuntekijän vaimon todistus, Gävle 5.12.1675 (137).
218 RA ÄK 187, KST 5: Raatimies Johan Anderssonin lesken todistus, päiväämätön (145);

Mårten Olssonin lesken Elin Christersdotterin todistus, Hemblingby 26.5.1676 (161).
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yhteisestä uhkasta oli vuoden 1675 alkupuolella niin voimakas, että se pakotti
sitoutumaan jompaan kumpaan ryhmään – joko meihin, jotka olimme hyviä, tai
pahaan vastapuoleen. Kolmatta näkökulmaa, mahdollisuutta epäröintiin tai
puolueettomaan asemaan, ei enää ollut. Näin jo aiemmin ilmiannettujen ja jo tu-
hoon tuomittujen syyttämisestä muodostui lasten ja vanhempien yhteinen keino
pelastautua.

Per Sörlinin mukaan lapset korostivat noitien roolia tarinoissaan voidakseen
esittää itsensä syyttömämpinä.219  Tällä hän viittaa niihin tunnustuksiin ja to-
distuksiin, jotka complices antoivat komissioille. Sörlin näyttää ottaneen näkö-
kulmaksi sen, että lapset samoin kuin aikuiset jostakin syystä pitivät Blåkulla-
kokemuksia totena. Tämän selityksen ongelmana on se, että se pätee vain yh-
denlaisiin Blåkulla-todistuksiin. Esimerkiksi Sigrid Jönsdotter Brude kertoi
noitakomissiolle olleensa noitien vietävänä jo kuuden vuoden ajan. Hän oli kui-
tenkin vasta vähän aikaa sitten tiedostanut sen toisten lasten puheiden perusteel-
la. Tunnustaminen ei ollut sen jälkeenkään onnistunut, koska noita oli estänyt
häntä puhumasta kurkusta puristamalla. Omien sanojensa mukaan hän ei itse
osannut lentää tai voidella kulkuvälineenä käytettävää lehmää, vaan noita teki
sen hänen puolestaan. Samalla noidan ohjaamalla lehmällä joukko muita lapsia
matkusti Blåkullaan. Sigridillä ei ollut mitään osaa heidän viemiseensä. Noita
tosin houkutteli häntä jatkuvasti oma-alotteisuuteen, mutta toistaiseksi hän oli
kyennyt vastustamaan sitä.220   Oikeus joutui pohtimaan, oliko kertojana oleva
lapsi noita vai uhri. Gävlestä peräisin olevassa aineistossa tällaisia juttuja on
vain puolenkymmentä muuta, joten kovin yleiseksi selittäjäksi ei siitäkään
ole.221  Jälkikäteen yksi jos toinen ilmoitti syyttäneensä jotta itse pelastuisi syy-
töksiltä, mutta nämä ovat ainoat ennen noitaoikeudenkäyntien tyrehdyttämistä
esille tulleet henkilöt.

Per-Johan Ödman vastaa Sörlinin selityksessä vastausta vaille jääneeseen ky-
symykseen, miksi lasten kokemuksista kerrottiin tarinoita ja miksi ne hyväksyt-
tiin. Hänen mallissaan on kaksi osaa. Ensinnäkin ydinperheen sisäinen dyna-
miikka ja jäsenten keskinäinen kilpailu johti ristiriitoihin ja konflikteihin, jotka
purkautuivat vanhempiin ja etenkin äitiin kohdistuvina noituussyytteinä. Sa-
manlainen vihamielinen suhde on nähtävissä niissä tapauksissa, joissa syytetty
oli perheen ulkopuolinen. Nyt oli kysymys siitä, että vanhemmat pakottivat lap-

○ ○ ○ ○ ○ ○

219 Sörlin 1997.
220 RA SS 1: WNC 10.2.1675 (519–521). Vuonna 1668 älvdalenilaisten lasten kertomuksissa on

nähtävissä sama omaa passiivisuutta korostava rakenne. Erona on se, että niissä paholainen
eikä noita oli aktiivinen toimija ja houkuttelija. Ks. Tegler 1997, 64–66.

221 Toiset epäillyt olivat noidaksi syytetyn Snifin Annan tytär Lisken (21 vuotta), Johan Davids-
sonin lesken Karin Grijsin tytär Margareta, papinleski Ingelin aikuinen tytär Lisbeta sekä
raatimies Henrik Honnomin tytär. Viimeksi mainittua ei tosin ehditty kuulustella oikeudessa
ennen tutkimusten lopettamista, mutta noitakomission poistumisen jälkeisinä kuukausina
raastuvanoikeus kiinnitti huomiota hänen esiintymiseensä lasten todistuksissa. RA SS 1:
WNC 12.2., 17.2.1675 (487–489, 493–494); GRO 24.3., 27.3., 1.4., 12.5.1675 (346v, 351,
354–354v, 383–383v); ÄK 187, KST 5: Häklingeläisen Erik Erikssonin, Ingeborg Jöns-
dotterin, Ingel Mårtensdotterin ja Karin Eriksdotterin todistus, Valbo 2.5.1675 (82); Lars
Pederssonin, Jon Jonssonin, Anders Pederssonin vaimon Elisabetin sekä Anna Eriksdotterin
todistus, Valbo 2.5.1675 (76).
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sensa valehtelemaan vihollisistaan. Ödmanin mukaan tässä on ”eräs tärkeim-
mistä selityksistä sille että kollektiiviset valheet (kurs. J.E.) saattoivat syntyä ja
niitä voitiin pitää yllä”.222  Tämä malli on myös siinä mielessä käytännöllinen,
että se selittää lasten ruumiista löytyneet mustelmat, joiden aikalaiset väittivät
todistavan noitien harjoittamasta väkivallasta. ”Todellisuudessa” ne johtuivat
liian kovakouraisesta kotikurista, jota jouduttiin käyttämään silloin kun lasten
tahdottiin valehtelevan vastoin omatuntoaan.223

Aikaisemmissa luvuissa on käsitelty vastahakoisten lapsitodistajien kohte-
lua.224  Kirkkoherra Fontelius – kuten monet muutkin noitaoikeudenkäyntien
kriitikot – syytti myös lasten vanhempia tunnustusten hakkaamisesta ulos. Eräät
lapset oli pakotettu tunnustamaan pitämällä heitä pakkasessa, toisia oli taas
uhattu vankilalla ja kolmansia pidettiin veden alla niin kauan, että he nimesivät
ne ihmiset, joita vanhemmat tahtoivat syyttää.225  Fontelius luo kirjeessään vai-
kutelman, että nämä asiat olisivat tapahtuneet Gävlessä. Hän ei kuitenkaan sano
sitä missään suoraan. Hän ei myöskään nimeä ketään gävleläistä eikä tällaisiin
tapahtumiin viitata missään hänen keräämissään todistuksissa. Kysymys onkin
retorisesta tehokeinosta, jonka avulla viitattiin siihen, mitä oli kuultu jossakin
tapahtuneen. Samalla Gävlen tapahtumat liitettiin osaksi huonojen vanhempien
harjoittamaa tyranniaa, johon palataan uudelleen hieman myöhemmin.

Lasten painostuksesta ja väkivaltaisesta kohtelusta puhuttaessakin Fon-
teliuksen pääasiallisena kohteena oli pormestari Falck. Hänen mukaansa Falck
oli Gävleborgin linnassa käydessään kertonut, kuinka hän pieksi poikaan Hå-
kania saadakseen tämän tunnustamaan. Hän oli myös ottanut hoteisiinsa Brita
Wählgiftin ja taivutellut Godtskalckin Annikan todistamaan hänen vaimoaan
vastaan.226  Nämä tarina perustuvat pääasiassa Falckin vastustajien kirjoituksiin,
joissa hänet ja vaimonsa tahdottiin esittää mahdollisimman ikävässä valossa.227

Esimerkiksi Holmsundin saarella asuneen kalastajan Margareta-tyttären osalta
Norlannin komissio tutki asiaa perusteellisesti eikä asiaa pystytty näyttämään
toteen.228  Tutkijoiden on ollut vaikea muistaa, missä tarkoituksessa Fontelius tai
muut noitavainojen kritisoijat kirjoituksiaan laativat ja ne rakentuvat vähintään-
kin yhtä toistuviin, stereotyyppisiin ja kliseisiin aineksiin kuin lasten todistukset.

Gävlestä kyllä löytyy lyömistarinoita, mutta vähän. Ainoastaan Elin Kristers-
dotter tunnustaa lyöneensä tytärtään pari kertaa, jotta tämä tunnustaisi Blåkul-
laan viemisen. Tämän hän teki Brita Wählgiftin neuvosta.229  Kun Erik Jakobs-
sonin pikkupoika kertoi vuoden 1674 alkupuolella äidilleen Kirstinille kuul-

○ ○ ○ ○ ○ ○

222 Ödman 1995, 246–248. Ks. myös Ankarloo 1984 (1971), 254–256.
223 Ankarloo 1984 (1971), 223; Ödman 1995, 298.
224 Ks. luku ’Syytettyjen painostaminen ja tunnustukset’.
225 RA ÄK 187, KST 5: Fonteliuksen kirje hovioikeudelle, Tukholma 10.4.1675 (62v–63).
226 RA ÄK 187, KST 5: Fonteliuksen selonteko Norlannin komissiolle, Gävle 5.2.1675 (14v–

15); Fonteliuksen kirje hovioikeudelle, Tukholma 10.4.1675 (62v–63).
227 Ks. luku ’Valtasuhteiden horjahdus: noituus miesten maailmassa’.
228 RA SS 1: WNC 19.2., 20.2.1675 (433–434, 436); ÄK 187, KST 5: Falckin selonteko Nor-

lannin komissiolle, Gävle 8.3.1675 (59v–60).
229 RA ÄK 187, KST 5: Mårten Olssonin lesken Elin Kristersdotterin todistus, Hemblingby

26.5.1676 (161).



K O T I T A L O U S  J A  N O I T U U D E N  U H R I T     237

leensa Sakarias Erikssonin pikkupojalta, että kirkkoherran vaimo oli noita,
Kirstin sivalsi häntä korville ja kielsi puhumasta perättömiä kunniallisista ihmi-
sistä.230  Silti Kirstin kuului pormestari Falckin – Fonteliuksen vastustajan – vai-
mon lähipiiriin. Myös noitakomissio havaitsi, että Hemblingbyssä asuvat ihmi-
set olivat kieltäneet lapsiaan puhumasta kirkkoherran vaimosta ja Blåkulla-mat-
koista. Tähän oli kaksi syytä. Ensinnäkin kirkkoherra ja hänen vaimonsa olivat
kieltäneet kyselemästä lapsilta Blåkullasta. Toiseksi epävarmat vanhemmat tah-
toivat odottaa, että toisten lapset esittäisivät ensimmäiset syytökset.231  Tämä ei
tietenkään tarkoita sitä, etteivätkö esimerkiksi kirkkoherra Fonteliuksen ja por-
mestari Falckin väliset erimielisyydet vaikuttaneet esimerkiksi Håkan Falckin
tunnustuksiin, vaan sitä, että ne eivät rakentuneet yksinomaan vanhempien rii-
doista tai näiden esittämistä käsityksistä. Lasten tunnustukset olivat verrattain
itsenäisesti tuotettuja tarinoita.

Noitakomission tuloon mennessä vanhempien kanta muuttui ja talosta taloon
kulkevien lasten ansiosta perhepiireissä keskusteltiin noituudesta useaan ottee-
seen. Suutari Jöran kertoo samoihin aikoihin levinneen puheita siitä, että hänen
vanhempi poikansa Anders olisi Blåkullaan vietävien joukossa. Erityisesti po-
jan huolestui ja kyseli siitä pojaltaan, joka itkien kiisti kaiken. Suutari piti kui-
tenkin parhaana lähettää molemmat poikansa Brita Wählgiftin juttusille. Brita
vahvisti nähneensä Andersin siellä, mutta poika kiisti edelleen kaiken. Vähän
myöhemmin Anders joutui Norlannin komission eteen ja – kuten hänen van-
hempansa saivat myöhemmin tietää – syytti siellä Fonteliuksen vaimoa Blåkul-
laan viemisestä. Sen jälkeen poikaa vietiin 15 viikon ajan kunnes hän vapautui.
Kun vanhemmat ottivat asian uudelleen puheeksi, poika puhkesi itkemään ja
kertoi joka päivä pelkäävänsä Blåkulla-matkojen alkavan uudelleen. Suutarin
vaimo pyysi poikaansa olemaan itkemättä ja lupasi olla jatkossa kyselemättä
koko asiasta.232

Suutarin kertomus osoittaa, missä hengessä perheiden sisällä noituudesta
keskusteltiin ja minkä laatuista vanhempien painostus oli. Todistuksesta syntyy
vaikutelma, että syytetyksi joutumisen pelon lisäksi todellinen huoli saneli van-
hempien toimintaa eikä lapsilta yritetty edes perhepiirissä saada ulos mitään
tiettyä tunnustusta. Tällaisia keskusteluja käytiin myös nahkurin ja Lars An-
nersin taloissa.233  Tämän lisäksi suutarin kertomus todistaa, millaisessa epävar-
muudessa ja pelossa noituuden uhkaa todellisena pitävät ihmiset noissa olosuh-
teissa kokivat.

Kuitenkin myös Gävlestä löytyy tapauksia, joissa lapset osoittivat mustel-
miaan ja selittivät sairautensa aiheutuvan heidän Blåkullassa saamastaan kovas-
ta kohtelusta. Brita Wählgift tuli Blåkullassa pahoinpidellyksi ja joutui vuoteen-
omaksi. Todistajien mukaan hänen selkänsä oli ollut musta ja turvoksissa. Nor-
lannin komissio lähetti alilaamanni Lars Hansson Flerangerin, lautamies Olof

○ ○ ○ ○ ○ ○

230 RA GRO 6.5.1674 (57–58).
231 RA SS 1: WNC 16.2.1675 (406–407).
232 RA ÄK 187, KST 5: Suutari Jöranin omakätinen todistus, Gävle 28.4.1676 (147–148).
233 RA ÄK 187, KST 5: nahkurin Elisabetin todistus, Gävle 4.4.1676 (139); Lars Annersin vai-

mon Annan todistus, Gävle 22.5.1676 (163).
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Pederssonin ja erään välskärin kisällin tutkimaan tyttöä. Kisälli totesi Britan
vaivan olevan ”poltetautia” (brännesiukan), mutta ei uskonut sen olevan Britan
sairauden ensisijainen syy.234  Välskärin mukaan sairaus ei siis ollut luonnolli-
nen, vaan todennäköisesti noidan aiheuttama. Kysymys saattoi olla jostakin ta-
vallisesta sairaudesta, joka sai yliluonnollisen selityksensä Britan elämäntilan-
teen mukaan, mutta kysymys saattoi olla luvussa ’Miten ja miksi taikuus vaikut-
ti’ esitetystä terveyden romahtamisesta. Tulkinnan päättymistä noituuteen edes-
auttoi myös se, että noidaksi syytetty kultasepän vaimo oli lyönyt Britaa myös
valvetodellisuudessa.235

Toinen pahoinpitelytapaus sattui Hemblingebyssä, missä 18-vuotias Ingrid
Eriksdotter joutui karjasuojassa noidan hyökkäyksen kohteeksi. Pihalla ollut
äiti kuuli tyttären huutavan ja kun hän ehti paikalle, tyttö makasi maassa vuo-
hien keskellä. Naapureiden mukaan Ingrid oli ”toiselta sivultaan” pahasti tur-
voksissa ja aivan sininen. Hän eli vain kahdeksan päivää pahoinpitelyn jälkeen
ja nekin vuoteenomana. Sairasvuoteella Ingrid kertoi, että Snifin Anna oli il-
mestynyt karjasuojaan, tarttunut häntä hiuksista ja paiskonut seinille.236

Tarina kertoo enemmän Ingridin ja hänen lähipiirinsä peloista kuin siitä, mitä
todellisuudessa tapahtui. Ingrid oli vasta tunnustanut tulleensa Snifin Annan
viemäksi ja toiset lapset kertoivat, kuinka noidat uhkailivat ja pahoinpitelivät
heitä Blåkullassa. Ja kuten Brita Wählgiftin tapauksessa nähtiin, he tekivät sitä
myös valvetodellisuudessa. Lisäksi noidat saattoivat siirtyä näkymättöminä pai-
kasta toiseen. Periaatteessa oli mahdollista, että Snifin Anna tulisi kostamaan tai
uhkailemaan Ingridille. Kun jotain odottamatonta tapahtui, se tulkittiin tästä
näkökulmasta, vaikka Ingrid todennäköisesti tuli vuohen potkaisemaksi tai
puskemaksi tai loukkasi jotenkin muuten itsensä. Tapauksesta ei välttämättä
jäänyt Ingridille itselleen kovin selviä muistikuvia, vaan hän tulkitsi sitä saman
mallin mukaan kuin hänen lähipiirinsäkin. Päähän osunut isku tuskin selvensi
asioita. Mutta kuolinvuoteella makaavan ihmisen uskottiin puhuvan totta, koska
tuomiolle joutumisen läheisyys pelotti. Kuolevan ajateltiin haluavan lähtea sie-
lu puhdistettuna, sillä tunnustamattomien syntien uskottiin pitkittävän ja vaike-
uttavan kuolemista. Tästä syystä kuolevan sanoille annettiin paljon painoa.237

Kummassakaan pahoinpitelyssä ei ollut kysymys vanhempien harjoittamasta
väkivallasta, jolla lasta olisi painostettu mustaamaan perheen vihamiehiä. Hei-
dän huolensa ja hätänsä lastensa puolesta tuntuu aidolta. Luvussa ’Tunnustus-
ten ongelma’ taas osoitettiin, että äitejään noidiksi syyttäneet tyttäret toimivat
pakkotilanteessa, jossa yhtäältä kollektiivinen painostus, toisaalta pelko omasta
tuomiolle joutumisesta ajoivat syyttämään äitiä. Tutkittavissa kaupungeissa ei
siis ollut kyse perheen jäsenten välisestä kilpailusta.

Tutkijoiden aikaisemmissa tulkinnoissa on se puute, etteivät ne mitenkään
huomioi aikalaisten uskomusmaailmaa. Se, mikä lasten kertomuksissa ei ole

○ ○ ○ ○ ○ ○

234 RA SS 1: WNC 17.2., 19.2., 22.2., 27.2., 3.3.1675 (432, 475, 478–479).
235 RA SS 1: WNC 8.2., 9.2.1675 (459, 472).
236 RA SS 1: WNC 9.2., 10.2.1675 (482, 485–487).
237 Grambo 1992 (1990), 104–105; Ariés 1983 (1977), 109–110; Pentikäinen 1990, 67;

Matikainen 2002, 143–147.
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nykyihmisen käsitysten mukaisesti totta, on näiden tutkijoiden mukaan ollut
valhetta myös aikalaisille. Näkemyksen ”historiattomuus” on vain eräs ilmenty-
mä perustavammanlaatuisesta ihmistä koskevien käsitysten vääristymisestä.
Näyttää siltä, että Ödmanin ja Ankarloon mukaan kuvitelmat ja tosiasiat ovat
ajassa muuttumattomin kriteerein erotettavissa toisistaan. Kuitenkin jokainen
ihminen – jopa lapsi – luo omia merkityksiä, joissa kuvitelmat ja tosiasiat liitty-
vät toisiinsa. Tällä tavalla ihminen määrittelee suhdettaan tosiseikkoihin eikä
ota niitä annettuina. Tulkintojen teko ja asioihin suhtautuminen omien kuvitel-
mien pohjalta ei merkitse maailman pois työntämistä, vaan sen ottamista omak-
si. Kuvitelma, tulkinta ja ”objektiivinen todellisuus” olivat – ja ovat edelleen –
erottamattomissa toisistaan olipa sitten kysymys lapsesta tai aikuisesta.238

Ödmanin ja Ankarloon tekemän tulkinnan taustalla on joitakin kyseenalais-
tamattomia lapsuutta ja aikuisuutta koskevia oletuksia. Ensinnäkin kriittisten
aikuisten näkemykset otettiin annettuina, koska heidän ajateltiin saavuttaneen
henkisen kypsyyden, johon lapset olivat vasta matkalla. Siksi heidän näkemyk-
sensä olivat luonnollisesti todempia.239  Niillä oli myös se ansio, että ne sisälsi-
vät tutkijoiden omaan todellisuuskäsitykseen sopivia aineksia.

Aikalaiset saattoivat syyttää huhujen leviämisestä kerjäläislapsia, koska heil-
le juurettoman, ilman säätyä, kiinteää kotipaikkaa tai työtä olevan ihmisen taus-
tan kunniallisuutta oli vaikea verifioida. Tällaisten sosiaalisen järjestyksen ul-
kopuolisten ihmisten katsottiin edustavan mitä suurimmassa määrin kunniatto-
muutta. Kysymys oli ihmisistä, joiden puheilla ei ollut mitään arvoa, koska heil-
tä puuttuivat kaikki luotettavuuden takeet. Siksi myös heidän puheensa Blåkul-
lasta tai noidista voitiin leimata täysin merkityksettömiksi.240  Toisaalta kerjäläi-
set voitiin esittää ryhmänä, jonka ahdinkoa pahantahtoiset ja kovasydämiset ih-
miset käyttivät väärien puheiden levittämisessä hyväkseen.

Kaikki aikalaisten puhe lasten joutilaisuudesta ja kurittomuudesta sopi 1800-
luvun lopun ja 1900-luvun alkupuolen historiantutkijoiden, sosiologien ja lää-
käreiden käsityksiin siitä, mistä ryhmistä ongelmalliset lapset ja muut sosiaali-
set ongelmat tulivat. Ne nousivat köyhyydestä ja joutilaisuudesta, joista nimen-
omaan alemmat sosiaaliluokat tuli lapsineen pelastaa. Lisäksi lapsilla ja nuoril-
la oli sisäsyntyinen puuhailuntarve, joka täytyi suunnata ”terveesti” eli sekin
täytyi alistaa aikuisten valvontaan, koska joutilaisuus ja huonot vaikutelmat
johtivat lapsen tai nuoren väistämättä paheen teille.241  Näinhän oli selvästikin

○ ○ ○ ○ ○ ○

238 Korkee 1998, 81; Alanen L 2001a, 175–176, 180.
239 Alanen L 2001a, 164–165, 169, 172–173; Vuori 2003, 47–51.
240 RA ÄK 187, KST 5: Fonteliuksen vastine Gävlen pormestarin, raadin ja vanhimpien kunin-

kaalle 19.4.1675 osoittamaan valituskirjeeseen (11v, 16). Eilola 2000b, 198–199; Eilola
2003a, 130–134; Einonen 2003a, 97–98; Einonen 2003b, 287–288; Survo 2001, 149–151.

241 Ojakangas 1995; Haapala 1989, 89–90, 93–95; Nätkin 2003, 28–30. Esimerkiksi sosiaali-
luokan yksioikoisen vaikutuksen väittämästä on jo luovuttu. Köyhyyden sinänsä ei enää us-
kota johtavan lasten kehitysongelmiin. Keskiluokkaisuuden ei myöskään katsota automaat-
tisesti suojelevan niiltä. Silti näyttää siltä, että uudemmassa kiintymyssuhdeteoriaa käsittele-
vässä kirjallisuudessa ’epätavallisiksi populaatioiksi’ määritellään implisiittisesti mm. yk-
sinhuoltajien perheet, alemmat sosiaaliluokat sekä etnisyydeltään ei-valkoiset. Vuori 2003,
49–50, myös nootti 1.
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käynyt noitavainojen aikana, jolloin kerjäläislapset tai muuten vanhempiensa
laiminlyömät lapset alkoivat kehitellä valheitaan.242

Psykologiaan ja pedagogiaan nojautuvissa käsityksissä lapsuus ja nuoruus
nähtiin/nähdään yksilön kasvun, kehityksen ja yhteiskuntaelämään oppimisen
aikana. Sen seurauksena lapset ja nuoret nähtiin/nähdään vanhempien, toisten
aikuisten ja ”yhteiskunnan” kasvatuksen, suojelun ja kontrollin kohteina. Näitä
velvollisuuksiaan suorittavat aikuiset määrittelivät tieteellisesti normina pidet-
tävän kehityskulun, jota lapsen ja nuoren tuli seurata. Suuret poikkeamat suun-
taan tai toiseen tästä standardoidusta lapsuudesta merkitsivät epänormaaliutta ja
ongelmaa. Lasta pidettiin pelkästään sosiaalistamisprosessin passiivisena koh-
teena. Kysymykset siitä, miten lapsuus muuttui ajassa tai miten se poikkesi
muissa kulttuuripiireissä, eivät olleet olennaisia, koska tämä tieteelliseen tie-
toon perustuva käsitys edusti universaalia totuutta. Kuitenkin lapsuus oli ja on
edelleen aikaan ja kulttuuriin sidottu konstruktio.243

Kun seuraavassa käydään tutkimaan lasten Blåkulla-todistuksia, niiden syn-
tyä tarkastellaan lasten itsensä osalta, heidän keinoinaan hallita ja rakentaa
omaa elämäänsä heitä ympäröivien pakkojen, paineiden, odotusten ja mahdolli-
suuksien ristivedossa.244  Lapset eivät olleet pelkästään vanhempien äänitorvia,
vaan ainakin osaksi itsenäisiä toimijoita, joiden teoilla ja puheilla oli laajalle
ulottunut vaikutus.

Lasten kertomuksiin päästään syvemmälle, kun palataan vuoteen 1673, jol-
loin Gävlessä ensimmäisen kerran käsiteltiin Blåkulla-syytöksiä. Silloin niiden
alkulähteeksi osoittautui kaksi koulupoikaa – kaupungista kotoisin ollut Per
Olofsson (10 vuotta) sekä hänen seuranaan ollut västerbyggebyläinen Lars
Persson (12 vuotta).245  Oikeudessa kuultiin myös Jöns Johanssonia (14 vuotta)
sekä erästä Jörania, jotka kävivät samaa koulua.246  Koulu keräsi yhteen lapsia
lähiseuduilta ja se mahdollisti myös lyhyet valvonnasta vapaat hetket, jolloin
lapset siirtyivät yhden auktoriteetin luota toisen alaisuuteen – esimerkiksi kou-
lusta kotiin tai majapaikkaan.247  Näissä tilanteissa he myös saattoivat vaihtaa
vapaasti kokemuksiaan ja puhua niistä. Koska pormestari Falckin poika Håkan
kävi samoihin aikoihin samaa koulua, on ilmeistä, että nämä keskustelut vaikut-
tivat myös hänen Blåkulla-kokemustensa alkamiseen ja muotoutumiseen. Ti-
lannetta vakavoitti se, että myös aikuiset vetosivat poikien tunnustuksiin ja niitä
tutkittiin Valbon kihlakunnanoikeudessa.248

Kirkkoherra Peder Fontelius oli tietoinen näistä ongelmista. Hän esitti jo
vuonna 1673, että ne lapset, jotka painostivat tai houkuttelivat toisia mukaan

○ ○ ○ ○ ○ ○

242 Noitavainoista tehtyjen tulkintojen ja kansanvalistuksen välisistä yhteyksistä suomalaisessa
historiankirjoituksessa ks. Eilola 2003d.

243 Ks. tark. esim. Alanen L 2001a, 161, 164, 167, 172–173, 176; Nätkin 2003, 28–30; Vuori
2003, 45–51.

244 Alanen L 2001a, 175–177, 180.
245 RA GRO 6.5.1674 (37v–38). Valbon kihlakunnanoikeudessa asiaa käsiteltiin 9.–10.5.1673.
246 RA SS 1: WNC 9.2.1675 (480).
247 Castan 1989 (1986), 406–408; Sabean 1987 (1984), esim. 103–107.
248 RA GRO 6.5.1674 (37v–38). Katarina Bureen ja Snifin Annaan kohdistuneet epäilyt saivat

vahvistusta näistä puheista. Vielä komission kuulusteluissa näitä naisia syyttävät lapset
tulivat niin kaupungista kuin Valbon pitäjän Hemblingebystä.
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Blåkulla-kertomusten levittämiseen, tulisi sulkea pois koulusta ja kymnaasista.
Lisäksi hän tiedusteli maaherra Carl Sparrelta neuvoa ja tämä oli vastannut, että
lasten puheet piti tutkia tarkoin eikä heidän todistustaan voinut pitää riittävänä,
jos syytetyn maine oli muuten tahraton.249

Tämä ei kuitenkaan tarkoita sitä, että koulu itsessään olisi parempi tai katta-
vampi selitys lasten Blåkulla-tarinoille kuin esimerkiksi kerjäläislasten huhun
levitys. Koulupojat näkyvät omana ryhmänään vain Gävlessä ja sielläkin suur-
ten noitavainojen alkuvaiheessa 1673. Vaasassa tai Uudessakaarlepyyssä noita-
vainojen ja koulujen välillä ei ole havaittavissa yhteyttä.250  Tarinat sivusivat toi-
sellakin tavalla lasten omaa elämänpiiriä. Pikkulapset ovat nimittäin ainoat ih-
miset, jotka todellisessa elämässä saattoivat ratsastaa miesten hartioilla tai leh-
mien selässä. Tämä tulee ilmi Uudessakaarlepyyssä vuonna 1676 kun lehmiä
paimentamassa ollut Maria törmäsi omaa karjaansa mustasukkaisesti suojele-
vaan Antti Mikaelinpojan Dordi-vaimoon. Ilmeisesti Dordi löi kylkeen sitä leh-
mää, jonka selässä Anna istui ja sanoi: ”Jos tahdot ratsastaa, niin myös saat rat-
sastaa.” Sen jälkeen kaikista Sipin lehmistä oli tullut verta koko kesän ajan.251

Tällä tavalla jokapäiväinen todellisuus punoutui lasten Blåkulla-kertomuksiin.
Koulu kuitenkin viittaa tärkeään taustalla vaikuttaneeseen tekijään – kirkon

ja kruunun taholla tapahtuneeseen muutokseen lapsiin suhtautumisessa. Keski-
ajalla lapsia oli yleensä ottaen pidetty synnittöminä olentoina,252  mutta luteri-
laisten mielestä lapset olivat kaikkien muiden elävien olentojen lailla taipuvai-
sia pahaan. Esimerkiksi vuonna 1651 pidetyssä Gävlen latinankoulun tarkas-
tuksessa professori Olaus Unonius totesi, että ihmisissä havaittavat lukuisat viat
olivat Aatamin ja Eevan syytä. Niiden vastapainoksi koulujen ja akatemioiden
tuli opettaa kullekin ikäluokalle sopivia kristillisiä hyveitä. Piispa Rothovius
kirjoitti, ettei ollut olemassa mitään erotusta synnin ja ihmisen olemuksen välil-
lä. Synti oli olemuksellista. Hän torjui myös ajatuksen, että sylilapset olisivat
vapaita perisynnistä. Hänen mukaansa perisynti vaikutti niin sieluun kuin ruumii-
seen ja siirtyi eteenpäin inhimillisen syntymässä. Se poistettiin kasteessa, mutta ei
silloinkaan niin, että se olisi kadonnut, vaan niin, ettei sitä enää laskettu.253

Vain ja ainoastaan Jumalan armo saattoi pelastaa lapsen, mutta ihmisetkin
saattoivat vaikuttaa asiaan koulun ja kasvatuksen keinoin. Niistä tulikin keskei-

○ ○ ○ ○ ○ ○

249 RA ÄK 187, KST 5: Fonteliuksen vastine Gävlen pormestarin, raadin ja vanhimpien
kuninkaalle 19.4.1675 osoittamaan valituskirjeeseen (11v, 16).

250 Koulujen asema ja merkitys poikkesi tutkittavissa kaupungeissa. Gävlessä oli toiminut lati-
nankoulu aina 1550-luvulta lähtien. 1660-luvulla se muutettiin triviaalikouluksi, jonka
oppilasmäärän arvioitiin vuonna 1699 olevan 60–70 poikaa. Triviaalikoulun perustamisen
aikoihin Gävleen siirrettiin kymnaasi Tukholmasta. Jo vuonna 1611 Vaasalle annetussa
privilegiokirjeessä edellytettiin koulutuvan rakentamista, mutta Armas Luukon mukaan ei
ole merkkejä siitä, että koulua olisi pidetty ennen 1640-lukua. Uudenkaarlepyyn triviaali-
koulu aloitti toimintansa vuonna 1641 ja se siirrettiin Vaasaan 42 vuotta myöhemmin.
Muuttoa edeltäneenä vuotena koulussa oli ollut noin 80 oppilasta. GLH 1943, 3–7, 29–31,
144–146; Luukko 1971, 521–534; Luukko 1945, 759–769; Jokipii 1960, 148–150.

251 KA URO o. 2: 9.4.1678 (10–10v). Itse asiassa kysymys on otteesta 3.5.1677. Alkuperäinen
pöytäkirja ko. vuodelta on kadonnut.

252 Hanawalt 1993, 41.
253 GLH 1943, 16; Parvio 1959, 47–48; Lempiäinen 1965, 41; Sandin 1988, 79–80. Ks. myös

Sorolainen 1990 (1625), esim. 605–607 (594–596).
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nen huomionkohde erityisesti Pohjois-Euroopan luterilaisissa ja kaikissa muis-
sa reformoiduissa maissa. Kasvatuksen avulla lapsista voitiin karsia paitsi huo-
noja taipumuksia myös huolestuttavaa spontaanisuutta. Tämän uskonnollisen
vakaumuksen rinnalla vaikuttivat myös poliittiset tavoitteet: kasvava hallinto-
koneisto tarvitsi entistä enemmän virkamiehiä254 .

Kruunun ja kirkon ohjaamalla kasvatuksella haettiin myös harmoniaa. Lap-
sista tulisi eräänä päivänä aikuisia, joiden pitäisi kyetä elämään toistensa kans-
sa. Tästä syystä koulut alistettiin maallisten ja kirkollisten viranomaisten tiuk-
kaan valvontaan, ja he määrittivät ja hyväksyivät säännöt, koulutusohjelmat ja
aikataulut.255  Toisaalta käsitys loi myös omat uhkansa. Jos lapsi oli mahdollista
ohjata hyvään, voitiin hänet yhtä lailla vietellä pahaan. Ilmeisesti Norlannin
komissio tiedusteli tätä kuulustelemiltaan lapsilta ja nuorilta, sillä näiden to-
distuksissa esiintyy useamman kerran viittauksia Blåkullassa tapahtuneesta lu-

○ ○ ○ ○ ○ ○

254 Tässä maallisen ja kirkollisen esivallan tavoitteet leikkasivat ristiin, sillä kirkko määritti lap-
sille opetettavan tiedon rajat suppeasti. Toisaalta myös aateli oli ajoittain huolestunut siitä,
että porvariston ja papiston edustajat pyrkivät jäljittelemään heidän elämäntapaansa ja hank-
kimaan samanlaisen koulutuksen. Jäntere 1935, 401–402; Halila 1946a, 185–186; Englund
1994 (1989), 34–38; Karonen 1999b, 165–166.

255 Revel 1989 (1986), 173–174.
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kemaan oppimisesta tai sellaisten kaikkea elävää koskevien kirousten kuin Isä
meidän, joka olet Helvetissä” ulkoa oppimisesta.256

Lasten ja nuorten kasvatukseen vaikutti lisäksi 1600-luvun kuluessa vakiin-
tunut ehtoollisvieraiden yleinen rippi. Toimitukseen kuului muun muassa syn-
ninpäästö, joka nyt saattoi mennä katumattomille. Tätä vaaraa pyrittiin välttä-
mään vaatimalla rippiin osallistuvilta kristinopin pääkohtien osaamista, mikä
edellytti katekismuksen pääkohtien tuntemusta, nuhteetonta vaellusta ja katu-
vaa mieltä. Niitä ilman ei saanut osallistua ehtoolliselle. Tämäkin vaatimus koh-
distui nimenomaan nuoriin, vanhoilta edellytettiin vähemmän.257

Koska kouluja oli verrattain harvassa, vastuu lapsen ohjaamisesta ja opetuk-
sesta jäi pääasiassa vanhemmille, joiden roolia myös korostettiin. Uuden ajan
alun mukana tullut uutuus olikin siinä, että lasten kasvatukseen puututtiin aikai-
sempaa useammin kotitalouden ulkopuolisilta tahoilta. Vanhemmilla oli vastuu
lasten ruumiillisesta hyvinvoinnista ja heidän tuomisesta Jeesuksen luo. Heidän
tuli kasvattaa lapsensa ankaralla, mutta oikeudenmukaisella kädellä, sillä kas-
vatuksen puuttuminen johtaisi esimerkiksi rikollisuuteen, leväperäiseen seksu-
aalisuuteen ja viranomaisten kunnioittamattomuuteen.258

Voidaan sanoa, että sukupuoleen katsomatta lapset yleensä kuuluivat äidin
vaikutuspiiriin kolme ensimmäistä ikävuottaan ja sitten isän vaikutuspiiriin seu-
raavat neljä, minkä jälkeen heidät siirrettiin jo opettelemaan aikuisuudessa tar-
vittavia taitoja. Lasten kasvatuksen merkitystä korostettiin myös aikakauden
kirjallisuudessa. Esimerkiksi arkkipiispa Laurentius Petri (1499–1573) totesi,
että kotitalouden tärkein tarkoitus ei ollut rikastuminen ja toimeentulon turvaa-
minen, vaan ”kasvattaa jumalaapelkääviä, kuuliaisia ja hyveellisiä lapsia”.
Samaa kirjoitti myös Per Brahe vanhempi (1520–1590).259  Varsinkin 7–12-
vuotiaiden koulumuotoista opastusta pidettiin tärkeänä.260

Lasten kasvatukseen puuttuvat tahot eivät siis määritelleet yksinomaan hyvää
lasta tai lapsuutta, vaan myös sen, millaista hyvä vanhemmuus ja hyvät van-

○ ○ ○ ○ ○ ○

256 RA SS 1: WNC 8.2., 9.2., 12.2., 11.2., 16.2.1675 (405, 408, 463, 481, 520).
257 Juva 1955, 71–74; Lempiäinen 1963, esim. 229–231, 235–236, 239–250, 256–259, 263–

264, 411; Hyötyniemi 1935, 371–380; Vilkuna KHJ 2003, 23, 27. Erityisesti Rothoviuksen
ja Gezeliusten kaudet tunnetaan aktiivisen koulupolitiikan aikana: 1600-luvun alkupuoli ja
puoliväli olivat myös vilkasta koulujen perustamisen aikaa, vuosisadan jälkipuoliskolla
kouluopetus tehostui ja vakiintui. Rothoviuksen aikana perustettiin Turun kymnaasi ja piis-
pa julkaisi sääntönsä sen järjestämisestä. Myös kenraalikuvernööri Nils Bielke ja Per Brahe
korostivat lastenkoulujen merkitystä. Heidän mielestään niitä oli saatava kaupunkien lisäksi
sellaisiin suuriin pitäjiin, joissa oli luku- ja kirjoitustaitoisia lukkareita. Myös Gezelius van-
hempi piti alkeiskoulujen perustamista tärkeänä ja perusteli sitä edeltäjiensä tavoin. Parvio
1959, 241–245, 248–251, 252–253; Laasonen 1977, 352, 562–369.

258 ”Perhen wanhimat pitä myös heidän Lapsens ia Perhens harioittaman Catechismuxen/ ia
heille usein opettaman/ ia sijtte iällens kysymän/ senpäälle/ että he sitä paremin muistaisit ia
oppisit. Samalmuoto, cosca he Kircosta Cotia tulevat/ ottaman Lapsens ia Perhens etteens/
ia kysymän heille/ Kircosa saarnasta cuullet ia oppenet ovat/ ia mitä eij he tiedä nijn pitä
Perhen Wanhimat heitä opettaman ia heille muistuttaman. Ja sencaltaisen harioituxen
cautta he saattavat Jumalan P. Sanan Juurtuman ia Hedelmätä tekemän sekä itze heisä/ että
heidän Lapsisans ia Perhesäns/ ia nijn molemin puolin tapahtu swri hyödytys Jumalan P.
sanasta.” Sorolainen 1990 (1625), 808 (796); Parvio 1959, 217; Pleijel 1970; Juva 1955, 71;
Lempiäinen 1963, 228, 264; Lempiäinen 1965, 41.

259 Ågren & Johansson 1991, 127; Gélis 2001 (1986), 245.
260 Revel 1989 (1986), 174–175; Bergner 1997, 86–93.
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hemmat olivat.261  Koska vanhemmilla oli päävastuu lapsen ohjaamisesta, heille
kuului päävastuu tuon ohjaustehtävän epäonnistumisesta. Kuten jo aiemmin
nähtiin kirkkoherra Fontelius tai hänen vaimonsa Katarina Bure eivät kaihta-
neet lapsiaan kuuntelevien vanhempien syyllistämistä. Väite, että todistavat lap-
set olivat vihaisia tai pahoja piti sisällään implisiittisen kehotuksen lasten kurin-
alaistamiseen. Bure ja Fontelius rinnastivat vanhemmat irtaimeen väestöön tai
muuten kunnottomiin ihmisiin. Tätä epäkristillisyyttä vastaan kirkkoherra ker-
toi saarnanneensa useita kertoja ennen Norlannin komission tuloa. Vuoden
1675 lopulla toiminta jatkui ja Fontelius syytti Blåkulla-tarinoita uskovia epä-
jumalanpalveluksesta ja barbaarisuudesta.262

”Kansanomainen” käsitys lapsesta oli ja pysyi positiivisempana. Etenkin pik-
kulapsia pidettiin viattomina ja tämä näkyy muun muassa siinä, että lasten pu-
heita uskottiin ja niihin vedottiin oikeudessa. Toisaalta lapsista tunnettiin huol-
ta, sillä paholainen ja noidat ymmärrettiin lapsia uhkaavaksi realiteetiksi. Kun
kruunu ja kirkko kotitaloutta koskevalla politiikallaan nostivat myös lapset
keskeisempään asemaan, huoli lapsista kasvoi entisestään.263

Näiden seikkojen vaikutuksesta lapsiin ja nuoriin kohdistettiin runsaasti huo-
miota niin kirkon ja kruunun kuin yhteisön taholta ja heidän käyttäytymiselleen
asetettiin rajoja. Heidän identiteettinsä määriteltiin tiukasti heidän itsensä ulko-
puolelta eikä heillä itsellään ollut mahdollisuutta vaikuttaa siihen, miten rajat
muotoutuivat tai miten niitä kontrolloitiin.264

Lasten hyväksyttävä tai ”oikea” käyttäytyminen ja puhe rajattiin ahtaaseen
raamiin eikä poikkeuksia haluttu suvaita. Erityisesti tunteiden, hellyyden ja sek-
suaalisuuden ilmaisut olivat tarkan virallisen (ripille pääsy, sukupuolisuhteiden
kontrolli jne.) ja epävirallisen (esim. seurustelun sääntely) kontrollin kohteina,
ja nämä tunteet pyrittiin tukahduttamaan. Niihin yhdistetty mielihyvän tunne
oli kielletty ja häpeän tunnetta pyrittiin vahvistamaan. Tämän seurauksena saat-
toi olla liian voimakkaan itsekontrollin muodostuminen, jolloin hellyyden tai
seksuaalisen ilmentäminen kävi vaikeaksi, ellei jopa mahdottomaksi. Viettien
tukahduttamisen paineessa nuorten seksuaalisuus häiriintyi ja ihmiset kääntyi-
vät kuoreensa. Sisäänpäin kääntynyt seksuaalisuus tuotti jatkuvasti alitajunnas-
ta unityönä seksuaalista kokemusta. Latenssivaiheessa olevalle tytölle tämä
symbolinen aines – haltia, paholainen tai demoni – edusti joko unelmien miestä
tai sen vastakohtaa.265  Näin seksuaaliset odotukset muodostivat unessa niin

○ ○ ○ ○ ○ ○

261 Harrington 1998.
262 RA SS 1: WNC 19.2.1675 429 (432); ÄK 187, KST 5: Gävlen pormestarin, raadin ja van-

himpien valituskirje kuninkaalle, Gävle 19.4.1675 (8) sekä Fonteliuksen vastine siihen
(11v); Fonteliuksen kirje hovioikeudelle, Tukholma 10.4.1675 (62v–63); Gävlen pormesta-
rin, raadin ja usean porvarin valitus kuninkaalle, Gävle 29.11.1675 (18v).

263 Gélis 2001 (1986), 246–247, 262.
264 Aikuisuuteen astumisesta ja sen määrittämisestä Vilkuna KHJ 1999, 50–55; Vilkuna KHJ

2003, 23–24; Järvinen 1993, 117–120; Heikinmäki 1981, 29–30.
265 Vilkuna KHJ 1997, 35–40; Harrington 1998; Jauhiainen 1990, 127–128; Virtanen 1990,

150–151, 156–157; Sjöberg 1995, 1047. Lasten seksuaalisuuden kontrolli– kuten seksuaa-
lisuuden kontrolli yleensäkin – keskittyi 1600-luvulla sukupuolten välisen kanssakäymisen
säännöstelyyn. Huomio kiinnittyi lasten ”yksinäisiin puuhiin” ja muihin perversioiksi luoki-
teltaviin puoliin vasta 1700-luvun jälkimmäisellä puoliskolla ja 1800-luvulla. Foucault
1998, esim. 36–37.
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mielekkään ja todenmukaisen kokemuksen, että unennäkijä itse piti sitä konk-
reettisesti tapahtuneena totena. Menneisyyden ihminen kun ei tuntenut itses-
sään olevaa tiedostamatonta.266  Koska tarinat kävivät hyvin yhteen sen kanssa,
mitä ihmiset pitivät mahdollisena, ei ollut aihetta epäillä kokemuksen todenmu-
kaisuutta.

Blåkulla-kokemukset liittyivät kiinteästi myös muihin kehitysvaiheisiin, joi-
hon lapsiin kurottautuva kontrolli, kertomukset muualla tapahtuvista Blåkulla-
tapauksista sekä syntisyyttä ja Jumalan rangaistusta korostava ilmapiiri vaikut-
tivat. Tuossa kehitysvaiheessa – noin kolmen tai neljän vuoden iästä lähtien –
lapset kehittävät itselleen näkymättömän ystävän, josta he kertovat kunhan op-
pivat puhumaan. Tämä näkymätön ystävä on yhtäältä irtiottoa vanhemmista,
toisaalta se on kaikkivoipa ja täydellinen. Se muodostuu yhtäällä perinteen tar-
joamista aineksista ja toisaalta vanhempiin liittyneistä objektisuhteista. Tällai-
nen mielikuvituksen ja todellisuuden sekoittumisen tila saattoi muuttua yksi-
löllisestä yhteiseksi, jolloin omat kuvitelmat jaettiin toisten lasten kanssa ja nii-
tä kehitettiin yhteisesti.267

Kaikki edellä kuvatun ”mielikuvitusleikin” edellytykset olivat läsnä lasten
jokapäiväisessä elämässä. Aikuiset kävivät keskusteluja Blåkulla-tapauksista,
tarinoilla ja unilla oli keskeinen merkitys osana todellisuutta ja todellisuuden
tulkinnan välineinä, ihmisten syntisyydestä saarnattiin voimallisesti ja muita
lapsia vietiin Blåkullaan. Sitä paitsi tuomiokirjat antavat viitteitä siitä, että myös
lasten keskuudessa puhuttiin ja pohdittiin näitä asioita. Tällaisen keskustelun
lopputuloksena Brita Wählgift (14 vuotta) kutsui lapsiryhmän ohitse kulkevaa
kultaseppä Lorentzin Brita-vaimoa noita-akaksi (trollmoder).268  Kun esimer-
kiksi nahkuri Jakobin tyttäreltä Britalta (12 vuotta) kysyttiin, mistä hän tiesi,
että juuri kirkkoherran vaimo vei häntä Blåkullaan. Tyttö vastasi, ettei ollutkaan
sitä tiennyt ennen kuin oli toisilta lapsilta siitä kuullut. Tulkinta oli saanut
varmistuksensa edellisenä jouluna, jolloin hän oli nähnyt vaimon kirkossa.
Myös Nils Erikssonin tytär Karin (7 vuotta) kertoi tunnistaneensa viejänsä vain
toisten lasten puheiden perusteella.269  Hans Gingersin poika Mårten (13 vuotta)
vakuutteli itkusilmässä, ettei tiennyt mitään Blåkullaan viemisestä. Tietämättö-
myyttään vakuutelleet Nils Erikssonin tytär Karin (7 vuotta) ja vartiomies
Håkanin tytär Karin (12 vuotta) joutuivat kumpikin kivalterin kuulusteluun,
missä he myönsivät toisten lasten kertoman todeksi.270  Tässä on huomattava,
että kivalteri ei vaatinut lapsilta virkamiesten, papiston tai vanhempien esittä-
män totuuden, vaan toisten lasten todistusten mukaisia tunnustuksia.

Leikin puitteissa toisten lasten tarjoamia näkökulmia ja tulkintoja voitiin
joustavasti liittää omiin mielikuviin. Toisinaan leikin rajat tulivat vastaan ”sään-
töjen ylityksinä”, jolloin toisen ehdotus ei sopinut kokonaiskuvaan ja häntä
oikaistiin oikeuden edessä. Se tuli selvästi esille Anna Israelsdotterin (12 vuot-

○ ○ ○ ○ ○ ○

266 Vilkuna KHJ 1997, 35–40.
267 Arajärvi 1990 (1988), 25–26; Sjöberg 1995, 1041, 1045–1047; Korkee 1998, 81–83.
268 RA GRO 20.5.1674 (63–63v).
269 RA SS 1: WNC 16.2., 19.2.1675 (405–406, 429).
270 RA SS 1: WNC 12.2., 16.2., 17.2.1675 (405–406, 414, 509–510).
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ta) tapauksessa. Anna itse kertoi, että oli vasta edellispäivänä tullut tietoiseksi
siitä, että häntä vietiin Blåkullaan. Hän ei osannut sanoa, kuka häntä oli vienyt,
mutta hän oli toisilta lapsilta kuullut sen olevan Canonin Brita. Hän oli kuullut
Wählgiftin Britalta, että häntä oli viety kesäkuusta, mutta toisaalta Anna puhui
joulun ajasta viemisen alkuajankohtana. Joka tapauksessa noita oli estänyt hän-
tä puhumasta. Hän oli ollut kahdesti naimissa eikä hänellä oman tietämyksensä
mukaan ollut yhtään lasta Blåkullassa. Sigrid Jöransdotter Brude puuttui puhee-
seen ja väitti Annalla olevan neljä miestä Blåkullassa. Anna kiisti väitteen, mut-
ta sanoi toisaalta, ettei voinut muuta kuin myöntää sen, mitä toiset lapset hänes-
tä kertoivat. Tämän jälkeen Norlannin komissio ehti kuulustella vain yhtä lasta
ennen kuin Anna palasi sen eteen ja vahvisti Brita Wählgiftin ja Sigrid Jörans-
dotter Brude kertomat asiat.271  Muun muassa Nils Erikssonin tytär Karin ja Jöns
Siulssonin poika Johannes korostivat omissa tunnustuksissaan puhuvansa vain
sen mukaan, mitä toiset lapset olivat heille kertoneet. Heillä ei ollut omaa tietoa
joutumisestaan Blåkullaan.272

Tapaukset osoittavat, että joukossa oli muutamia lapsia, joiden kannanotot
olivat toisten käsityksiä voimakkaampia.273  Eräs tällainen hahmo oli Brita
Wählgift, joka jo vuonna 1674 syytti kultaseppä Lorentzin vaimoa. Hänen nä-
kemyksensä ja todistuksensa siitä, ketä hän oli Blåkullassa nähnyt näyttää ol-
leen merkittäviä. Hän ei tyytynyt kertomaan näkemästään pelkästään toisille
lapsille, vaan kulki puhumassa ja antamassa ohjeita myös aikuisille. Hänellä
sanottiin myös olevan kyvyn yhdellä silmäyksellä nähdä ketä vietiin Blåkul-
laan.274  Norlannin komission kuulustelujen aikana merkittävään asemaan nousi
Sigrid Jöransdotter Brude, joka oli vaarassa saada itse noituussyytteen ja joka
katumustaan osoittaakseen kertoi vuolaasti Blåkullassa näkemästään. Kuten jo
aiemmin todettiin, hän korosti todistuksissaan omaa passiivisuuttaan ja noidan
aktiivisuutta.

Vaikka lapset kertoivat kuulusteluissa nähneensä myös toisia noitia Blå-
kullassa, jokaisen viejä pysyi muuttumattomana niin kauan kuin eli. Edellisten
kappaleiden perusteella näyttääkin siltä, että yhtä noitaa vastaan kohdistuneet

○ ○ ○ ○ ○ ○

271 RA SS 1: WNC 12.2.1675 (531–532). Toisten puheiden vaikutus ja ryhmään integroitumi-
sen tarve ovat todettavissa myös Tukholmassa kuulusteltujen lasten ja nuorten puheenvuo-
roissa. Piika Lisbeta Karlsdotter (14 vuotta) kertoi, ettei ollut koskaan käynyt Blåkullassa,
mutta läheisessä Myran talossa asuneet piiat ”olivat pakottaneet” hänet puhumaan siitä ja
kertoneet, mitä hänen pitäisi sanoa. Kun komissio tiedusteli, ketä muita oli pakotettu va-
lehtelemaan, Anni nimesi erään Kerstin Jönsdotterin, joka myönsi asian. Fogelström 1985,
307–308.

272 RA SS 1: 11.2., 12.2.1675 (405, 530).
273 Ankarloo 1993 (1987), 303. Tukholmassa ydinryhmän muodostivat Lisbet Carlsson, 15-

vuotias Johan Johannisson Grijs eli ”Gävlen poika” (jonka äiti oli ilmeisesti Gävlessä noi-
tana tuomittu Karin Grijs, laivuri Johan Davidssonin leski), Myran talon piiat Annika (20
vuotta) ja Agnes (18 vuotta) sekä torikauppiaan Kerstin ja Mikael. Fogelström 1985, 308,
310. Myöhemmässä tuotannossaan Bengt Ankarloo on määritellyt lasten toimintaa seuraa-
vasti: ”Tässä oli kysymys tosiasiallisista salaliitoista, joiden muodostumista helpottivat ne
toimet, joihin vanhemmat ryhtyivät lastensa suojelemiseksi.” Ankarloo 1994, 72. Bengt
Ankarloon tulkinta on kohtuuton etenkin alkunsa osalta. Salaliitosta ja varsinkaan tietoisesta
salaliitosta tuskin voidaan puhua.

274 RA ÄK 187, KST 5: Suutari Jöranin omakätinen todistus, Gävle 28.4.1676 (147).
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epäilykset keskittyivät tiettyihin ryhmiin, joissa asioista keskusteltiin. Asioista
mitään tietämättömät lapset taas olivat näiden piirien ulkopuolisia ja heidän in-
tonsa integroitua niihin vaihteli. Nykyisissä psykologisissa tutkimuksissa onkin
todettu, että kouluiässä (seitsemännen ikävuoden vaiheilta lähtien) ryhmässä
toimiminen ja ryhmiin kuuluminen tulevat lapsille tärkeiksi. Myös ystävyys-
suhteet saavat runsaasti merkitystä, joukosta ei haluta poiketa ja ystävän kärsi-
myksiä saatetaan kärsiä.275

Leikki ei ole leikkiin osallistuvien näkökulmasta leikkiä, vaan se on todelli-
suutta.276  Näille Blåkullaan viedyille lapsille kysymys oli todellisuudesta. Lap-
set eivät valehdelleet tarkoituksella tehdäkseen jostakin naisesta noidan, koska
hän on niin kiukkuinen ihminen ja ollut monta kertaa lapsille ilkeä. Lasten toi-
minta yhdisti yhtäällä kansanperinne (esim. tarinat noidista) ja toisaalla aikuis-
ten puheita toisista vainoista sekä siitä, keitä omassa yhteisössä epäiltiin noi-
diksi.

Eri ainesten kutoutuminen toisiinsa näkyy selvästi siinä, miten Blåkullan
ovella sanottua tervehdystä kuvattiin. Joissakin todistuksissa se sai täysin käsit-
tämättömiä muotoja. Esimerkiksi Nils Erikssonin tytär Brita (12 v.) kertoi noi-
dan tervehtineen pöydän alla ollutta miestä sanomalla ”fre”, mihin mies vastasi
sanalla ”him”.277  Näiden sanojen lähtökohtana oli tervehdys ”Guds fred”, jo-
hon vastattiin ”Gud sinn”. Tässä muodossa se esiintyy Håkan Falckin (12 v.)
todistuksessa, jota voidaan pitää alkuperäisempänä, koska hän oli ensimmäisiä
Blåkullaan vietyjä lapsia Gävlessä. Päivää myöhemmin kuullun vänrikki Perin
pojan mukaan tervehdys kuului ”fanens frid”, jossa on selvästi kristillinen mer-
kitys.278   Osa sanoista vääristyi kulkiessaan lasten suusta suuhun.

Myös lasten Blåkullassa tapaamien morsianten tai sulhasten nimet vääristyi-
vät. Lapsia kastettiin uudelleen Blåkullassa uusille nimille kuten Dittra, Fan ja
Trå. Tässä käytössä nimet eivät olleet sukupuolesta riippuvia, vaan sama nimi
saatettiin antaa niin pojalla kuin tytölle. Toisaalta osasta Blåkulla-sulhasista
käytettiin esimerkiksi paholaisen nimiä Fan ja Hin Håle. Kristillisesti sävytty-
neeseen vastamaailman kuvaan voidaan liittää myös nimi Guds död. Hyvin
yleisiä nimiä olivat myös Wee, Fanta, Trå Migh ja Tre Digh eri muodoissaan,
mutta lisäksi käytettiin myös nimiä Weenig, Wedig, Hintanig ja Wäcken.279  Wee
tai Weedig tulevat sanoista ”ve” ja ”ve dig”, ”voi” ja ”voi sinua”. Selitys sopii
myös vuonna 1646 Kokemäellä sattuneeseen tapaukseen, jossa henki oli puhu-
nut 12-vuotiaan tytön kautta. Kun tuvasta oli sammutettu valot, henki oli huuta-
nut ”Wee, Wee” eli ”voi, voi”.280

Wäcken tuli taas nimestä Näcken eli näkki, joka oli kansanperinteessä vaikut-
tava vedessä elävä henkiolento ja jonka eräs lapsitodistaja mainitsi sulhasek-

○ ○ ○ ○ ○ ○

275 Arajärvi 1990 (1988), 33.
276 Huizinga 1984 (1944), 14–16.
277 RA SS 1: WNC 16.2.1675 (408).
278 RA SS 1: WNC 16.2., 17.2.1675 (409, 475).
279 RA SS 1: WNC 9.2., 10.2., 16.2.1675 (404, 409, 465, 467–468, 498, 522). Ankarloo 1984

(1971), 221–222.
280 Heikkinen 1969, 108; Luukko 1957, 500.
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seen.281  Muilta osin nimien merkitykset ovat hävinneet.282  Näkkiin viittaami-
nen kuitenkin kertoo lasten ”leikkiin” kuuluneesta verrattain vapaasta erilaisten
elementtien yhteen liittämisestä. Se ilmenee myös vartiopäällikkö Anders
Olofssonin pojan Olofin (8 vuotta) kertomuksessa kirkonkelloista raavitun me-
tallin sijasta mereen heitetystä verestä.283

Samankaltaisia elementtejä löytyy 1700-luvun puolivälissä Kesälahdella sat-
tuneesta tapauksesta: 11-vuotias Anna Pellikka oli leikkinyt yksinään kun hän
luokseen oli ilmestynyt kaksi vierasta miestä. Heidän mukanaan Anna oli men-
nyt pariin tuttavataloon, jossa oli tavan mukaan tervehditty sanomalla Jumal’
avuksi. Miehet olivat pyytäneet tyttöä kotitaloonsa, missä heidän mukaansa oli
paljon nuorisoa ja missä tehtiin paljon ”vipuvapua”. Tytön kieltäydyttyä mie-
het olivat puhuneet keskenään vierasta kieltä, mistä Anna oli erottanut vain
usein toistuvan sanan ”vemac”. Miehet veivät Annan takaisin leikkipaikkaansa,
mistä vanhemmat hänet löysivät seuraavana päivänä mustelmilla ja täysin uu-
puneena.284

Lapset eivät tyytyneet käyttämään hyväkseen pelkästään perinteen tai aikuis-
ten puheiden aineksia, vaan he hyödynsivät tarinoissaan myös oikeudessa pal-
jastuneita asioita. Kun esimerkiksi Håkan Falck (12 vuotta) ja Bok Olof (10
vuotta) todistivat toistuvasti, että he olivat nähneet kirkkoherran viisi lasta
Blåkullassa, komissio päätti kuulustella näitä. Yllätyksettömästi kaikki kielsivät
olleensa siellä. Saadakseen selvyyttä asiaan komissio määräsi lapset tunnistetta-
vaksi. Ensin se kysyi Anna Godtskalcksdotterilta (14 vuotta) ja nahkurin
Britalta (12 vuotta), olivatko he nähneet Fonteliuksen lapsia Blåkulla. Kummat-
kin vastasivat, etteivät he tienneet, miltä nämä näyttivät. Niinpä heidät päästet-
tiin vuorollaan toiseen huoneeseen, missä papin lapset olivat. Anna totesi näh-
neensä kaikki viisi Blåkullassa, mutta Brita tunnisti vain tyttäristä nuorimman –
ikätoverinsa Liskenin (12 vuotta). Myös Olof Andersson, jolle lapset näytettiin,
toisti aikaisemman todistuksensa, että oli nähnyt kaikki lapset Blåkullassa.285

Tämän jälkeen kirkkoherran lasten Blåkullassa olo tuli osaksi kaikkien niiden
lasten todistuksia, jotka väittivät kirkkoherran vaimoa viejäkseen. Samoihin ai-
koihin tulivat myös maininnat siitä, että vaimo vei vastasyntynyttä tyttären ty-
tärtään Blåkullaan.286

○ ○ ○ ○ ○ ○

281 RA SS 1: WNC 10.2.1675 (520). Näkkiin viittaaminen voi olla osoitus demonologisoitumi-
sesta, joskin metamorfoosiin kykenevänä ja ihmisiä omaan valtakuntaansa houkuttelevana
vaarallisena olentona näkki saattoi helposti liittyä myös noitakuvitelmiin. Tarinassa itses-
sään ei olekaan mitään näkin omaan elementtiin eli veteen tai koskeen viittaavaa. Näkistä ks.
esim. Schön 1998, 146–148 (Näcken).

282 Alun toisella kymmenellä olevilla lapsilla on havaittu olevan runsaasti keskinäisiä salaisuuk-
sia, salaisia merkkejä ja symboleita sekä salakieli. Arajärvi 1990 (1988), 33.

283 RA SS 1: WNC 11.2.1675 (506). Kuten luvussa ’Noita (troll) ja metamorfoosi’ todettiin me-
tallin mereen heittämisen ja verellä tapahtuvan helvettiin kirjaamisen funktioiden olleen
samat. Kummassakin oli kysymys siirtymisestä normaalista järjestyksen hallitsemasta ih-
misten maailmasta sitä uhkaavaan kaaoksen maailmaan eli tuonpuoleiseen. Riitti merkitsi
myös tuonpuoleiseen sitoutumista. Tästä syystä myös Olofin kertomus veren käyttämisestä
metallin sijasta tuntui kuulijoista uskottavalta.

284 Vilkuna KHJ 1997, 41–42.
285 RA SS 1: WNC 17.2., 18.2.1675 (411, 422–424).
286 RA SS 1: WNC 19.2.1675 (424–426).
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Tutkimukset nykyisten leikki-ikäisten lasten muistin toiminnasta osoittavat
selvästi lasten muistin ailahtelevuuden ja alttiuden suggestiolle. Ympäristön
ohella myös väärinymmärryksillä on merkittävä vaikutus lasten muistojen vää-
ristymiseen. Eikä se koske yksinomaan kouluikäisiä, vaan tarpeeksi voimakas
vaikutustulva tai painostus voi vaikuttaa myös vanhempien lasten muistiku-
viin.287

Tämä havainnollistuu eräässä vaasalaisessa tapauksessa, jossa kultaseppä
Markus Henrikinpoika Kurikka oli haukkunut erään porvarin vaimoa noidaksi.
Kultaseppä kertoi puheidensa perustuneen piikansa kertomaan. Tämä oli men-
nyt eräänä päivänä Markuksen riitakumppanin taloon ja nähnyt, kuinka piika
oli kirnunnut siellä olutta sarvet molemmilla sivuillaan. Piika osoittautui vast-
ikään maalta tulleeksi 13-vuotiaaksi tytöksi, joka ei enää oikeuden kuuluste-
luissa ollut varma näkemästään: ehkä piian vyötäröltä olikin roikkunut avain-
nippu eikä sarvia, ehkä oltiinkin kirnuttu kermaa eikä olutta.288  Markuksen
halukkuus uskoa pahaa riitakumppanistaan vakuutti piian siitä, että hän oli näh-
nyt jotain kiellettyä. Vastaavasti oikeuden kuulustelutapa ja puheena olleiden
henkilöiden läsnäolo sai hänet epäröimään.

Samalla tavalla 14-vuotiaan vaasalaisen Lisbeta Pertintyttären todistus osoit-
tautui oikeudessa epävarmaksi. Hän oli kertonut, kuinka vaatteita korjaamassa
ollut nainen oli laittanut neulan hänen vaatteisiinsa, tarttunut häneen kiinni ja
köyhäintaloon oli siirrytty silmänräpäyksessä. Tyttö ei pystynyt varmasti sano-
maan oliko koko asiaa todella tapahtunutkaan.289

Lapsi aistii johdattelun helposti eikä sitä tarvitse aina edes pukea sanoiksi,
vaan pelkät ilmoitukset, tavalliset sananvaihdot ja pienet eleet saattavat vihjata
siitä, mitä aikuinen ajaa takaa ja saada lapsen muuttamaan muistojaan siihen
suuntaan. Tahattoman manipulaation ongelma on tiedostettu selvästi kun on tut-
kittu sellaisia tapauksia, joissa pikkulapset ovat väittäneet tulleensa insestin uh-
reiksi. Kysymys, voiko lapsiin luottaa, kertovatko he todella tapahtuneista asi-
oista, on edelleen vilkkaan väittelyn alainen. Nykyisen traumaattisia kokemuk-
sia tutkivan kliinisen psykiatrian mukaan pelkkä lapsen kertoma tarina ei riitä.
Jos tarinan taustalla on todellinen kokemus, lapsi oireilee psyykkisesti. Jos lapsi
on vain altistunut kuulemaan pelottavan huhun tai nähnyt jonkun trauman koke-
neen oireilua, hän voi omaksua oireen tai ehkä koko tarinan, mutta ei koskaan
kaikkia traumaan kuuluvia oireyhtymiä. Johtopäätökset onkin tehtävä tapaus
tapaukselta huolellisen ja yksityiskohtaisen tutkimuksen jälkeen.290

Kun edellä sanottuun yhdistetään oikeuden johdatteleva tapa kuulustella to-
distajia ja noidiksi epäiltyjä (esimerkiksi seuraavanalaisilla kysymyksillä ”eikö
olekin niin, että…”, ”oliko se tämä nainen…”, ”näittekö ketään näistä lapsista
Blåkullassa” ”näittekö hänet siellä…”, ”muistakaa sielun autiutta ja tunnus-

○ ○ ○ ○ ○ ○

287 Terr 1997 (1994), 287–290.
288 KA VRO v. 2: 26.1., 28.1.1661. Eilola 1997, 93–94, 96.
289 KA VRO v. 4: 18.3.1678 (47–49). Ks. myös luvut ’Syytettyjen painostaminen ja tunnustuk-

set’ sekä ’Unikokemukset ja tarinat todellisuuden tulkintaperusteina’.
290 Terr 1997 (1994), 265–266, 268, 273–279, 287–290.
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takaa…”),291  on selvää, että ”mielikuvitusleikki” jatkui oikeudessa. Perinne an-
toi tarinoiden pääpiirteet ja johdattelevat kysymykset sekä toisten lasten todis-
tukset auttoivat korjaamaan yksityiskohtia yhdenmukaisiksi.

Myös Fontelius näyttää olleen tietoinen siitä, että oikeus ja vanhemmat vai-
kuttivat siihen, mitä lapset puhuivat. Hänen vaimonsa Katarina Bure kiteytti asi-
an hyvin Norrlannin komission kuulusteluissa. Hänen mukaansa lapset oppivat
asioita kun heiltä kysellään niistä. Kyselyn seurauksena he alkavat myös kuvi-
tella näitä asioita tavallisissa unissaan. Fontelius kehottikin vanhempia pitä-
mään silmällä nukkuvia lapsiaan ja kysymään heiltä heti heräämisen jälkeen,
mitä ja ketä he olivat unessa nähneet. Lisäksi hän valitteli useaan eri otteeseen
noitakomission kysymyksiä johdattelevuudesta. Hän myös ehdotti, että tutkin-
tojen ajaksi lapset erotettaisiin vanhemmistaan.292

Edellä esitetyt vaasalaiset esimerkit osoittavat, että oikeuden manipuloiva
vaikutus ei välttämättä johtanut muistikuvien muokkautumiseen noituuskoke-
muksen suuntaan, vaan myös siitä poispäin. Lopulta ne olosuhteet, joissa oikeus
työskenteli sekä lasten tapa käyttää kansanperinnettä, vanhempien puheita,
saarnoja ja henkilöihin kohdistuvista epäilyksistä koostuvaa aineistoa vaikutti-
vat siihen, kuinka uskottavalta kokemus kuulosti ja kuinka oikeus siihen suh-
tautui. Niin kauan kuin oikeuden suhtautuminen oli positiivista, lapset kertoivat
tarinoitaan, ja uusien lapsitodistajien ja uusien noituudesta epäiltyjen ilmesty-
minen oli mahdollista. Mutta kun oikeuden asenne muuttui skeptisemmäksi, se
alkoi pirstoa lasten kokemuksia koskevia käsityksiä ja muistikuvia riippumatta
siitä, miten vanhemmat tai isäntäväki suhtautuivat lasten kertomuksiin.

Esimerkiksi Tukholmassa lapset tunnustivat valehdelleensa ja kertoivat, että
heitä oli painostettu siihen. Tämä ei kuitenkaan merkitse sitä, että lapset olisivat
nytkään kertoneet miten asia ”todella” oli – kuten Per-Johan Ödman näyttää
olettavan.293  Se, että komissio tarttui 14-vuotiaan Lisbeta Karlsdotterin totea-
mukseen, että hänet oli pakotettu valehtelemaan Blåkullasta, johti samankaltai-
seen kehityskulkuun kuin edellä nähtiin Blåkulla-tunnustusten yhdenmuka-
istumista tarkasteltaessa. Kun oikeus kysyi, oliko muita valehtelemaan pakotet-
tuja, Anni antoi ilmi Kerstin Jönsdotterin. Päivällisen jälkeen kummatkin tytöt
peruivat kaikki aikaisemmat tunnustuksensa. Kun komissio kertoi tästä kään-
teestä yhdeksälle muulle todistajalle ja tiedusteli oliko näitä painostettu, he
kaikki peruivat tunnustuksensa. Kovemman painostuksen edessä myös jutussa
keskeisinä todistajina esiintyneet henkilöt murtuivat ja syyttivät toisia lapsia
painostamisesta.294

Asian ydin on siinä, että lapset käyttivät nyt samoja selityksiä kuin skeptisen
kannan edustajat ja uuden kuulustelutekniikan omaksunut oikeus käyttivät. Toi-

○ ○ ○ ○ ○ ○

291 Ks. esim. Lennersand 1997, 35.
292 RA SS 1: WNC 19.2.1675 (435); ÄK 187, KST 5: Fonteliuksen kirje Norlannin komissiolle

18.2.1675 (16); Fonteliuksen kirje hovioikeudelle, Tukholma 10.4.1675 (63v–64); Fon-
teliuksen muistio hovioikeudelle Norlannin komission toiminnasta Gävlessä, dat. 10.1.1676
(167–167v).

293 Ödman 1995, 248–249.
294 Fogelström 1985, 308–311.
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sin sanoen, kun komissio alkoi epäillä lasten puheita, kysellä toisella tavalla ja
toisista asioista, lasten kuvitelmat ja niistä kerrotut tarinat muuntuivat niiden
edellyttämään suuntaan. He eivät enää tunnustaneet toistensa kertomusten poh-
jalta, vaan sen mukaan, millaiseksi he ymmärsivät komission heiltä vaatiman
”asioiden todellisen laidan”.295

Lasten ja nuorten Blåkulla-kuvitelmat kasvoivat samanlaisista riittämättö-
myyden tunteista kuin aikuisten naisten noituussyytteet – siis tiukasti määri-
tetystä ja valvotusta sosiaalisesta roolista. Siitä ei ollut lupa poiketa, mutta sitä
ei myöskään voinut täydellisesti toteuttaa. Siksi he kokivat itsensä syntisiksi ja
likaisiksi, mikä ainakin jossakin määrin kuvastuu heidän kertomuksistaan: hel-
vetissä piinattiin syntisiä ja jos Blåkulla oli helvetti, oli luonnollista, että siellä
kiusattiin ja rankaistiin syntisiä lapsia ja nuoria.

Lasten kertomien Blåkulla-tarinoiden synkentyminen saattoi olla seurausta
virallisen kristillisen näkemyksen läpilyönnistä nimenomaan noitakomission
suorittamissa kuulusteluissa. Aivan yhtä lailla tarinat ilmentävät myös lasten
tuntemuksia. Lasten sieppauksia käsiteltiin Gävlessä kaikkiaan neljänä vuote-
na. Tänä aikana vietävien lukumäärä kasvoi. Sen myötä etenkin pitempään vie-
tyjen lasten ja heidän vanhempiensa hätäännys näyttää kasvaneen. Tarinoiden
synkentyminen oli ilmaus koko ajan pahenevaksi koetun tilanteen aiheuttamas-
ta toivottomuudesta. Lapset kuvasivat myös komission saapumisen aiheuttamaa
hätäännystä noidissa, mikä ilmeni heidän toistuvina paholaiselle osoitettuina
avunpyyntöinä.296

Synkkyyden ja etenkin lapsiin kohdistuvan väkivallan ilmestyminen uniin
tapahtui vasta sen jälkeen kun unen näkijä on tehnyt tunnustuksensa. Esimer-
kiksi Henrik Pederssonin (Islandet) poika Olof kertoi Canonin Britan piiskan-
neet häntä ja muita lapsia. Samaa sanoi Håkan Falck kirkkoherra Fonteliuksen
vaimosta. Kultaseppä Lorentzin vaimo Brita oli taas luvannut heittää Jakob
Eriksson Lillehöökin ja Peder Anderssonin suureen kattilaan. Hän oli uhkaillut
ja läimäytellyt Brita Wählgiftiä jo ennen kuin tämä oli ehtinyt tunnustaa mitään.
Lasten mukaan noidat olivat näin maksaneet takaisin sen, mitä lapset olivat
heistä sanoneet.297

Kun kuulustelut alkoivat uudelleen maaliskuussa 1675, lapset kuvasivat
Norlannin komission kuolemaan tuomitseman Canonin Britan sisaria Annaa ja
Karinia erityisen vihamielisiksi ja väkivaltaisiksi. Lapset sanoivat naisten kos-
tavan sisarensa kuolemaa. Heidän mukaansa myös paholainen oli uhannut ha-

○ ○ ○ ○ ○ ○

295 Tukholman noitakomission toiminnasta ks. myös Linderholm 1913, 197–208; Ankarloo
1984 (1971), 194–214. Tukholmassa oli joitakin noituustapauksia 1680-luvulla ja silloin
syytettiin noitakomission 1670-luvulla vapauttamia henkilöitä. Noidan leima säilyi komis-
sion päätöksistä huolimatta. Lähteenä keskustelu professori Johan Söderbergin kanssa
29.3.1998.

296 Esimerkiksi vänrikin poika Peder Andersson kertoi kultaseppä Lorentzin vaimon rukoilleen
paholaiselta apua komissiota vastaan. RA SS 1: WNC 8.2.1675 (459, 463). Tässä uni tai ku-
vitelma heijastelee valvetodellisuudessa tapahtuneita konflikteja ja lasten vaientamisyri-
tyksiä

297 RA SS 1: WNC 8.2., 13.2, 6.3.1675 (459, 462–463, 510–511, 550).
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kata erään Britaa vastaan todistaneen lapsen pään irti ja keittää sen kattilassa.298

Tämä heijastaa lasten syyllisyyden tunteita ja ennen kaikkea heidän pelkoaan
tunnustusten seurauksista.

Gävlen noitavainot tukahduttaneen maaherra Carl Sparren kommentit valai-
sevat Blåkulla-tarinoiden hiipumisen taustoja. Hän vetosi kuninkaaseen ja kiel-
si noituussyytösten käsittelyn raastuvanoikeudessa, jos ne perustuivat yksin-
omaan lasten puheisiin. Sellaisia puhuvilla lapsilla ei ollut hänen mielestään
mitään muuta tekemistä kuin kuljeskella ympäriinsä ja mustata kunniallisten
naisten mainetta. Samanlaista retoriikka käytti myös Tukholman noitakomis-
sioon kuulunut Urban Hjärne, joka totesi lapsitodistajien naapureiden kerto-
neen, kuinka he päivä toisensa jälkeen kulkivat ympäri kaupunkia, kokoontui-
vat yhteen ja sopivat, mitä he voisivat oikeudessa tunnustaa. Oivallus ei ole
Sparren tai Hjärnen oma, vaan myös noidiksi syytetyt toistivat sitä.299

Lapset olivat siis pahoja ja ongelma oli siinä, että heillä oli vapaata ja ennen
kaikkea kontrolloimatonta aikaa kehitellä tarinoitaan. Se oli todiste ennen kaik-
kea lasten vanhempien, mutta myös muiden kasvattajien epäonnistumisesta.
Siksi kristillistä kasvatusta oli tehostettava. Esimerkiksi professori Martin
Brunnerus totesi vuonna 1675 ilmestyneessä tutkielmassaan, että lasten ja mui-
den ihmisten paras turva paholaista vastaan oli kunnollinen kristinopin taito.
Bengt Sandin pitää keskeisenä vuoden 1686 kirkkolaissa annettua määräystä,
jonka mukaan lukkareiden ja kappalaisten tuli huolehtia lasten kasvattamisesta
sekä tehdä selväksi kasvatusvelvollisuuden merkitystä vanhemmille.300  On pa-
radoksaalista, että se oivallus, joka johti lasten kasvattamisen korostamiseen ja
epäsuorasti noituusjuttujen syntyyn, johti myös niiden tukahduttamiseen ja
kasvatustarpeen korostumiseen entisestään.

David Warren Sabeanin mukaan puhe, kommunikaatio ja siinä tapahtuva
merkitysten tuottaminen sekä niiden kontrollointi olivat keskeisiä teemoja hä-
nen tutkimassaan saksalaisen lapsinoidan tapauksessa. Tyttö joutui tunnustus-
tensa vuoksi tehostettuun opetukseen, jossa kehitettiin hänen kristinopin tun-
temustaan ja lukutaitoaan. Esivallan mielestä, että ”barbaarisesta diskurssista”
luopuminen johti myös paholaisen voiman murskaamiseen. Saksalaisten viran-
omaisten kannanotto muistuttaa Tukholman noitakomission jäsenten komment-
teja siinä mielessä, että paholaisen katsottiin toimivan noitia ilmiantavien lasten
kautta. Huomionarvoista on myös se, että Sabeanin käsittelemässä tapauksessa
tyttö eristettiin muista lapsista, jotta hän ei turmelisi heitä ”spontaanilla” pu-
heellaan.301  Lapsen ajateltiin edustavan ”yhteiskunnalliselle” vastakkaista

○ ○ ○ ○ ○ ○

298 RA GRO 24.3.1675 (347). Lasten todistukset seuraavat tässä yleisemminkin toistettua kaa-
vaa, jossa ”uhrin” syyllisyyden tunteilla oli keskeinen merkitys. Esimerkiksi Valpuri Kynin
tapauksessa vuonna 1649 eräs mies kertoi Valpurin tappaneen noituudella hänen puoli
vuotta vanhan lapsensa. Se oli ollut kosto siitä, että mies oli todistanut häntä vastaan 1630-
luvulla. Kyni oli alkanut vainota kirkkoherraa, koska tämä oli toistuvasti varoittanut seura-
kuntalaisia hänestä. Ainakin kirkkoherra itse oletti niin. Heikkinen 1969, 105. Tässä tullaan
lähelle Thomasin ja Macfarlanen selitystä syyllisyyden projisoinnista.

299 RA GRO 8.5.1675 (378v–380v). Ödman 1995, 250.
300 Linderholm 1913, 193; Sandin 1988, 89–90, 93; Harrington 1993.
301 Sabean 1987 (1984), 103–107. Vrt. Ödman 1995, 248–249.
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”luonnollista”, ja joka on aikuisten toimesta kultivoitava yhteiskuntaan sopi-
vaksi.302

Gävlessä ketään ei eristetty, mutta kielletyn puheen ja käytöksen kitkeminen
alkoi pian sen jälkeen kun noituudesta syyttäminen kiellettiin oikeudessa
(8.5.1675) ja mielet alkoivat tasaantua. Kirkkohera Fontelius palasi kaupunkiin
saman vuoden lokakuussa. Hän määräsi heti ensimmäisessä saarnassaan ne lap-
set, jotka vielä väittivät olevansa noitien vallassa, tulemaan joka päivä neljältä
iltapäivällä kirkkoon lukemaan iltarukouksensa. Kappalainen Gavelströmin
mukaan näissä tilaisuuksissa lapset kiittivät Jumalaa hyvästä päivästä ja pyysi-
vät häneltä hyvää yötä ja iloista unta tavanomaisten rukouskaavojen mukaisesti.
Pormestari Falck ja raati sen sijaan raportoivat, että Fontelius haukkui Blåkul-
lasta puhuvat lapset pirun saarnaajiksi ja opettajiksi (diefla predikanter, diefla
lärare). Kun näiltä lapsilta jonkin aikaa myöhemmin kysyttiin, vieläkö Blåkul-
laan vieminen jatkui, he kaikki vastasivat kieltävästi. Lapsilta myös kysyttiin,
miten he olivat niin selvästi ja varmasti tunnustaneet matkoista komissiolle. He
vastasivat eläneensä silloin synnissä, johon äiti, sisar tai joku muu henkilö oli
heitä monisanaisesti yllyttänyt.303

Raastuvanoikeuden ja pormestarin suhteet kirkkoherraan pysyivät viileäh-
köinä tämänkin asian tiimoilla. Fontelius valitti kevättalvella 1676 Peder Nils-
son Hörnin pojan levittämästä huhusta, jonka mukaan Katarina Bure vei häntä
edelleen Blåkullaan. Hän tiedotti, että puhuivat samaa ja kysyi, miten hänen tu-
lisi menetellä heidän suhteensa. Raastuvanoikeus vastasi, että tehdä niin kuin
nytkin ja antaa heidän nimensä oikeudelle. Se katsoisi, mitä se voisi tehdä.304

Mitään toimenpiteitä ei kuitenkaan ilmennyt, mutta kirkkoherran ilmoitus jäi
viimeiseksi laatuaan.

Maaherra Sparren kiellon julkaisemisesta Gävlen raastuvanoikeudessa muo-
dostui käännekohta, jonka jälkeen ilmapiiri muutti koko ajan kielteisemmäksi
noituussyytteitä kohtaan. Kaikki Fonteliuksen toimesta kerätyt yksittäisten ih-
misten todistajanlausunnot ovat aikaisintaan vuoden 1675 jälkimmäiseltä
puoliskolta. Muutos tulee selvästi ilmi kappalainen Jonas Gavelströmin kirjees-
tä saman vuoden joulukuussa. Hän kertoo ruukuntekijä Jöranin vaimon otta-
neen puheeksi, kuinka moni huonotapainen lapsi oli aiheuttanut kyyneliä ja tus-
kaa monille kunniallisille ihmisille. Gavelströmin kysymys, eikö myös oma
poikanne ollut mukana tässä joukossa, laukaisi selitykset siitä, kuinka toiset
lapset olivat poikaa painostaneet.305  Tämä selitys, jota käytettiin jo komission
aikana, tuleekin tässä vaiheessa muodikkaaksi myös niillä tahoilla, jotka olivat
syyttäessään olleet hyvin varmoja asiastaan.

Se mielipiteen muutos, joka haurastutti lasten kertomat sapattitarinat, edel-
lytti yleisemmällä tasolla kahta asiaa: Ensinnäkin Blåkulla-tarinoita koskevan
skeptisen kannan oli tultava hallitsevaksi noitakomissioissa sekä ylemmän vir-

○ ○ ○ ○ ○ ○

302 Sandin 1988, 89–90; Harrington 1998; Alanen L 2001a, 173, 175.
303 RA ÄK 187, KST 5: Kappalainen Johan Gavelströmin kirje, Gävle 28.4.1676 (149).
304 RA GRO 3.4.1676 (500v–501).
305 RA ÄK 187, KST 5: Jöran ruukuntekijän vaimon todistus, Gävle 5.12.1675 (137).
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kamiehistön ja oppineiston keskuudessa.306  Lisäksi näillä henkilöillä täytyi olla
sellainen auktoriteetti, että he maaherra Sparren lailla saattoivat kieltää noituus-
juttujen käsittelyn oikeudessa. Heillä täytyi olla myös keinot kiellon noudatta-
misen valvomiseen. Auktoriteetti tuli viimekädessä kuninkaalta, jonka päätök-
siin Sparre vetosi, ja valvonta taas oli hovioikeuksilla. Tässä suhteessa suuret
noitavainot päättyivät samasta syystä kuin ne alkoivatkin – kirkon ja kruunun
tiukentuneeseen valvontaan. Näissä oloissa alioikeuksien oli pakko seurata mu-
kana, vaikka niiden jäsenet olisivatkin pitäneet Blåkulla-syytöksiä uskottavina.
”Tavallisen kansan” keskuudessa uskomukset jatkoivat elämäänsä. Siitä kerto-
vat yhtäältä Blåkulla-uskomusten satunnaiset purkaukset 1700- ja 1800-luvul-
la.307  Toisaalta siitä kertovat kokemusten muuntuminen ekstaattisiksi uskonn-
ollisiksi kokemuksiksi – ns. herätyksiksi.308

Edellä kuvattu mielipiteen muutos ei kuitenkaan horjuttanut ”tavallisen kan-
san” käsitystä lasten viattomuudesta. Siitä kertoo Tukholmassa vielä myöhään
1700-luvulla tavattu rikostyyppi – ns. suicidal-murha. Rikoksen tekijöinä oli
syvästi masentuneita ihmisiä – yleensä naisia – jotka tahtoivat lopettaa elämän-
sä. Itsemurha oli tabu ja ihmiset uskoivat, että sen tekemisestä joutui helvettiin
eikä ajatus iäisyyden viettämisestä siellä miellyttänyt. Kuinka siis lopettaa it-
sensä joutumatta helvettiin? He ratkaisivat ongelman niin, että he valitsivat jon-
kun itseään heikomman, jonka he murhasivat, koska siitä seurasi kuolemantuo-
mio – etenkin kun teon tunnusti itse. Yleensä uhrit olivat pieniä lapsia – nuorin
Tukholmasta tunnettu oli vain muutamia viikkoja vanha – koska murhaajat us-
koivat heidän olevan viattomia ja pääsevän varmasti taivaaseen.309

Gävlessäkin lasten Blåkulla-tunnustuksia kuunneltiin vielä raastuvan saaman
käsittelykiellon jälkeen. Vuoden 1675 lopulla Barbro Eggertz reagoi vahvasti
Hans Brandin lapsen esittämiin Blåkulla-syytöksiin. Se, että Barbro hyökkäsi
myös Hansin vaimon kimppuun, kertoo vanhempien suhtautuneen lapsensa
puheisiin vakavasti.310  Seuraavan vuoden keväällä kirkkoherra Fontelius valitti
oikeudelle, että Peder Nilsson Hörnin poika väitti Katarina Buren yhä vievän
häntä Blåkullaan.311

Kun maallinen esivalta kadotti uskonsa lasten kertomaan, sen vastaveto oli
ankara. Se oli luottanut lasten todistuksiin ja kun se Tukholman vainojen aikaan
saavutti lopullisen varmuuden lapsien puheiden paikkansapitämättömyydestä,

○ ○ ○ ○ ○ ○

306 Tämä tapahtui varsinaisesti Tukholman noitavainojen aikana, jolloin monet aikaisemmin
julkisanotut kriittiset näkökulmat tulivat hallitseviksi. Ks. tark. Linderholm 1913, 192–193,
199–204; Fogelström 1985, 307–312; Ankarloo 1984 (1971), 204–207.

307 Bengt Ankarloo toteaa 1720-luvun noituusprosessien osoittavan, etteivät alioikeudet oppi-
neet mitään 1670-luvun noitavainoista, vaan samat virheet toistettiin jälleen. Ankarloo 1993
(1987), 300. Myöhäisimpiä purkauksia on vuonna 1858 Gagnefin pitäjässä ja Mockfjärdin
kappeliseurakunnassa sattuneet tapahtumat, joissa lapset kertoivat vanhempien naisten vie-
vän heitä paholaisen luokse. Myyttisen paikan nimenä ei tällä kertaa ollut Blåkulla, vaan
Josefsdal. Wall 1989,39. Tegler 1998, 133–134; Tegler Jerselius 2003. 1700-luvun osalta
ks. esim. Bondesson 1997; Särman 1996; Sörlin 1993; Oja L 1999.

308 Ks. esim. Sulkunen 1999, 123–133; Eilola 2002a, 35–36.
309 Jansson 1994, 31–36, 47–48. Ks. myös Jutikkala 1987, 104.
310 RA GRO 20.12.1675 (451v–452).
311 RA GRO 3.4.1676 (500v–501). Katarina Buren vapauttava tuomio julistettiin 15.12.1676.

Linderholm 1913, 183–185.
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se rankaisi heitä kuin aikuisia: neljä suurisuisinta sai kuolemantuomion ”oppi-
mestarina” toimimisesta ja kaksi määrättiin piiskattavaksi. Viimeksi mainituista
Brita Sippelin tytär Annika kuoli vuoden 1676 lopulla kuritushuoneella. Ko-
missio perusteli tuomioitaan 1) lasten valehtelulla, 2) oikeudenmukaisuudella,
joka edellytti lasten rankaisemista sekä 3) talio-periaatteella, mikä edellytti, että
lapset kärsivät ne tuomiot, joita olivat todistuksellaan aiheuttaneet. Tässä mie-
lessä he olivat komission silmissä murhaajia.312

Gävlessä tällaisia rangaistuksia ei langetettu, mutta viranomaisten muuttunut
suhtautuminen vaikutti sielläkin lapsitodistajia koskeneeseen yleiseen mielipi-
teeseen. Niinpä avaintodistajana toimineen Brita Wählgiftin äiti Elin valitti
vuonna 1676, että eräs palvelustyttö oli lyönyt Britaa pariin otteeseen kadulla.
Samoin eräs Fonteliuksen lapsista oli käynyt Britan kimppuun pimeyden tur-
vin.313  Myös lapset ja äidit todistelivat syyttäneensä toisia pakon edessä: sillä
tavoin oli vältetty syytösten kohdistuminen itseen.314

○ ○ ○ ○ ○ ○

312 Fogelström 1985, 312–313; Linderholm 1913, 204, 208; Ankarloo 1984 (1971), 207–208,
212–214.

313 RA GRO 25.9.1676 (564v). Tukholmassa yleisen mielipiteen muutos näkyi vielä selvem-
min. Kun piiskattavaksi määrätyt tytöt valittivat joutuneensa ensin kärsimään paholaisen ja
nyt ihmisten vuoksi, paikalle kokoontunut väkijoukko heitteli heitä kivillä ja lumipalloilla.
Fogelström 1985, 313.

314 RA ÄK 187, KST 5: Nahkurin Elisabetin todistus 4.4.1676 (139); Lars Annersin vaimon
Annan todistus 22.5.1676 (163).
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   Noidaksi leimautumisen
sosiaalinen prosessi

Vain yksilöiden välinen konflikti?

Noituussyytteiden syntyminen on nähty aina 1970-luvulta lähtien seuraukseksi
kahden ihmisen välisestä konfliktista, jossa toinen osapuoli, yleensä naapuri tai
kerjäläinen, pyysi apua. Perinteinen yhteisöllinen olisi edellyttänyt auttamista,
mutta uutta aikaa luonnehtiva yksilöityminen johti avun epäämiseen. Tuohtunut
avun pyytäjä kirosi ja avun epääjälle jäi syyllisyyden tuntoja. Kun hänelle sattui
myöhemmin jokin odottamaton vastoinkäyminen, hän saattoi syyttää siitä ki-
roajaa. Noituuden uhri oli norminrikkoja, joka projisoi syyllisyyden todelliseen
vääryyden kärsijään. Esimerkiksi Keith Thomas katsoo, että noituuden ”uhrin”
kärsimys tuli normin rikkomisesta samalla tavalla kuin 1800- ja 1900-luvulla
kerätyissä uskomustarinoissa tai kuten rangaistus uskonnon mukaan seurasi
synnin tekemistä. Kysymys ei siis pohjimmiltaan ollut syyttömän kärsimykses-
tä.1  Tämä johtaa ensimmäiseen selitystä kuormittavista ongelmista. Jos noitu-
misen oikeutus oli kaikille selvää ja kiroaminen oli vähäosaisen hyväksytty
puolustuskeino, silloin se palveli oikeudenmukaisuutta. Niin ollen kenelläkään
ei olisi pitänyt olla syytä haastaa ketään oikeuteen ja syytteiden läpimenonkin
pitäisi olla epätodennäköistä.2

Toiseksi kysymys oli myös siitä, milloin kirous tulkittiin noituudeksi. Kaik-
kia oikeuteen tuotuja kiroustapauksia ei käsitelty noitumisina vaan kunnian-
loukkauksina, vaikka kirouksen sisältö oli samanlainen kuin noituusjutuissa.
Etenkin kirkon taholta kiinnitettiin runsaasti huomiota kiroamiseen ja vannomi-
seen.3  Useimmissa tapauksissa kiroaminen oli tapahtunut yhteenotoissa jonkun

○ ○ ○ ○ ○ ○

1 Keith Thomasin mukaan kiroaminen oli tyypillistä kaikkialla, missä ihmiset uskoivat tul-
leensa kohdelluiksi epäoikeudenmukaisella tavalla. Hän nojaa väitteessään englantilaisen
oppineiston teoksissaan esittämiin kansankuvauksiin sekä Raamattuun. Thomas 1991
(1971), 601, 604–605, 606. Esimerkiksi Christina Larner ja Marko Nenonen korostavat Tho-
masin lailla riitatilanteessa sanotun kirouksen merkitystä noituussyytteiden esittämisessä.
Larner 1984, 131; Nenonen 1993, 81. Kiroamisen yleisyydestä ks. myös esim. Suolahti
1950, 338. Uskomustarinoista ks. Jauhiainen 1982, esim. 58–59, 78–79.

2 Keith Thomas itsekin ihmettelee aikalaisten toimintaa: ”Jos kiroaja toimi todellisen louk-
kauksen provosoimana, on vaikea ymmärtää, miksi aikalaiset olivat niin haluttomia näke-
mään sen tuloksen jumalallisena tuomiona. - - - Kirkko – kuten yhteiskunta kokonaisuudes-
saan – oli haluton hyväksymään sellaista käsitystä, että Jumala kostaisi köyhien puolesta
reagoimalla heidän pyyntöihinsä.” Thomas 1991 (1971), 611. Implisiittinen oletus eliitin ja
rikkaiden köyhiin kohdistamasta sorrosta on läsnä jälkimmäisessä virkkeessä. Se perustuu
tutkijan oman ajan ihanteeseen kaikille kuuluvasta ihmisarvosta eikä sovi selittämään eri-
arvoisuuden periaatteelle rakentunutta yhteiskuntaa.

3 Oman aikansa ”kansallisen projektin” läpi menneisyyttä tulkinneessa tutkimuskirjallisuu-
dessa tähän on kiinnitetty runsaasti huomiota ja se on nähty puuttumisena ”kansan huonoi-
hin tapoihin”. Ks. esimerkiksi Juvelius 1932, 19–20; Suolahti 1950. Esivaltojen toiminnalla
oli varmaan tämäkin ulottuvuus, mutta sen rinnalla vaikuttivat valaan ja kiroamista koskeneet
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kaupungin pikkuvirkamiehen (esimerkiksi kaupunginpalvelija tai tullimies)
kanssa tai se oli tapahtunut veronkantotilanteessa. Näin kirouksen kohteelta
puuttui syyllisyyden tunne, jota projisoida. Toisaalta Keith Thomas esittää, että
englantilaisen kansanuskon mukaan ihmisellä olevan oikeuden kirota suuren
epätoivon hetkellä tai joutuessaan kärsimään vääryyttä.4  Viranomaisten kanssa
tapahtuneissa yhteenotoissa oli kysymys jälkimmäisestä. Voidaan olettaa, että
oikeuden tuomio kiroajalle osoitti, ettei hänen vääryyden kokemuksellaan ollut
perustaa ja näin juttu jäi koskemaan vain virkamiehen kunnollisuutta ja siihen
kohdistuneiden epäilysten puhdistamista. Selitys johtaa ongelmiin kun muiste-
taan, että kirous oli kuitenkin sanottu ja uhka oli kirotun yllä5 . Voidaan tietysti
väittää, että kirouksen peruminen ja katuminen veivät sanotulta voiman, mutta
näin ei kuitenkaan ollut kaikissa tapauksissa. Lisäksi hyväntoivotuskin voitiin
nähdä pahansuovana. Asiaa voidaan selittää myös sillä, että jutut tuotiin oikeu-
teen kaiken varalta, mutta tätä väitettä aineisto ei tue: vain kaksi kirousjuttua
tuotiin oikeuteen tässä tarkoituksessa.6  Varomenettely ei myöskään selitä sitä,
miksi osa kirousjutuista tuomittiin kunnianloukkauksina.

Konfliktiselityksen riittämättömyys tulee selvästi esille kun tuomiokirja-ai-
neistoa katsotaan kokonaisuutena. Siitä löytyy tappeluita, kunnianloukkauksia,
tappoja, rajariitoja, velan perimisiä, varkauksia, näpistyksiä ja perintöriitoja.
Kaikki nämä ovat konflikteja tai niiden taustalla oli konflikti – ja usein vieläpä
sosiaalinen konflikti aivan kuten noituusjutuissa.7  Silti vain pienessä osassa ta-
pauksista toista osapuolta syytettiin noituudesta.8

○ ○ ○ ○ ○ ○

käsitykset ja uskomukset. Niitä ei voi jättää huomiotta, koska ne merkittävällä tavalla se-
littävät, miksi vala ja kiroaminen koettiin niin tärkeiksi asioiksi. Tässä yhteydessä merkittä-
viä ovat myös maleficium-luvussa käsitellyt näkemykset kielen kaksiselitteisyydestä ja esi-
valtojen pyrkimyksestä standardisoida puhetta. Merkittävää on myös se, että manaus voitiin
nähdä solvaavana metaforana. Bahtin 1995 (1965), 385–388.

4 Thomas 1991 (1971), 599. On vaikea sanoa, kuinka asiaan suhtauduttiin suomalaisessa kan-
sanuskossa, koska tähän puoleen ei ole tutkimuksessa kiinnitetty paljoa huomiota. Kun huo-
mioidaan, että niin englantilaisessa kuin suomalaisessa noituudessa painotus oli maleficiu-
missa, voidaan olettaa, että myös kiroamiseen suhtauduttiin samankaltaisesti.

5 Hautala 1960, 20—21.
6 Vaasan pormestari Pietari Siulinpojan perheellä oli ollut riitoja räätäli Rolof Hannunpojan

vaimon kanssa, joka oli kironnut perhettä. Pietarin vävy Jakob Jemse teki asian mahdollisten
seuraamusten varalta tiettäväksi. Pietari Tuomaanpoika kertoi raastuvanoikeudelle, että
Henrik hatuntekijän vaimo oli kironnut häntä raatihuoneen edessä heidän vähän aiemmin
tekemästään sovinnosta huolimatta. VA VRO v. 1: 21.2., 5.3.1653; v. 2: 10.12.1664

7 Vrt. Nenonen 1992, 231–247, 380–381.
8 Vain harva tutkija on laskenut, mikä noituuden ja taikuuden osuus oli rikollisuuden koko-

naisrakenteesta. Noitavainoja analysoineet tutkijat ovat keskittyneet vain noituus- ja tai-
kuustapausten tyypittelyyn ja tilastointiin. Rikoshistoriallisissa tutkimuksissa noituus ja
taikuus ovat usein päätyneet luokkaan ’muut’, mikä viittaa tapausten vähäiseen määrään.
Tutkijoiden käyttämät erilaiset luokitteluperusteet, erot alueiden laajuudessa ja jaksojen pi-
tuudessa vaikeuttavat vertailua silloin kun tilastoja on käytettävissä. Seuraavista esimerkeis-
tä jää kuitenkin vaikutelma, että noituusjuttujen osuus oli vähäinen: Middlesexin käräjät
1550–1625 0,3 prosenttia (21 kpl), Cheshire Court of Great Sessions 1580–1709 kahdeksan
prosenttia (172 kpl), Essex 1620–1680 neljä prosenttia (101 kpl), Devon 1700–1709 0,3
prosenttia, Jyllanti 1608–1666 neljä prosenttia (464 kpl), Pohjois-Karjala 1625–1710 kaksi
prosenttia (9 kpl). Vaasassa vuosina 1651–1670 noituus- ja taikuusjuttujen osuus kaikista
rikosjutuista oli 3,4 prosenttia (37 kpl). Todellisuudessa noituusjuttujen osuus Vaasan koko
tuomiokirja-aineistosta oli vielä pienempi. Laskuissa ei ole otettu huomioon siviilijuttuja,
joiden piiriin valtaosa sosiaalisista konflikteista lukeutui. Toisaalta edellä mainittuun vajaaseen
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Voidaan myös kysyä, mihin syytteiden syntyminen perustui silloin kun noi-
tuusjutun alkupäässä ei ollut selvää konfliktitilannetta, jossa kiroaminen olisi
voinut tapahtua. Näin oli laita useimmissa gävleläisissä tapauksissa, joissa noi-
tia syytettiin lasten viemisestä Blåkullaan.9  Kuten jo aiemmin todettiin, suoma-
laisissa sapattitarinoissa tilanne on toinen, koska niissä maleficiumilla ja sitä
myöten kiroamisella oli keskeinen sija. Koska näin on laita myös Keith Thoma-
sin ja Alan Macfarlanen käyttämässä englantilaisessa sekä Christina Larnerin
skotlantilaisessa aineistossa, heidän esittämänsä malli on ollut helppo omaksua
myös suomalaiseen tutkimukseen.10  Noidan maine, jolla on ymmärretty henki-
löön aikaisemmin kohdistuneet noituussyytökset, ei kelpaa tässä tutkimuksessa
selitykseksi, koska useimpien aineistossa käsiteltyjen maine oli siltä osin kun-
nossa.11  Selitykseksi on tarjottu myös naisen onnistumista tai epäonnistumista
parantajana. Parantajan toistuvat epäonnistumiset kuluttivat hänen hyvää mai-
nettaan ja johtivat ennen pitkää noituussyytteisiin. Vastaavasti toistuva ”onnis-
tuminen” kiroamisessa saattoi johtaa noituussyytteisiin.12

Tuomiokirja-aineistossa löytyy kuitenkin mainintoja parantamista harjoitta-
vista ihmisistä, jotka eivät edes epäonnistuessaan joutuneet syytetyiksi noituu-
desta eikä mikään materiaalissa viittaa siihenkään, että heitä olisi edes epäilty.
Keskieurooppalaisesta tutkimuksesta tuttu (naisten harjoittaman) kansanparan-
nuksen ja (miesten hallitseman) ammattimaistuvan parantamisen (lääkärit, ap-
teekkarit, välskärit) vastakkainasettelu ei tule esiin tässä tutkittavissa kaupun-
geissa. Joitakin konflikteja tosin esiintyi, mutta niissä oli kysymys pikemmin-
kin siitä, kuka oli parantanut potilaan ja kenelle palkkio kuului kuin siitä, että
kansanparannus olisi haitallista tai vahingollista.13  Taustalla lienee parantamis-
ta ammattinaan harjoittavien pieni määrä ja ammattikuntiin järjestäytymättö-
myys. Merry E. Wiesner esittääkin, että saksalaisissa kaupungeissa naiset saat-
toivat tehdä työtä hospitaaleissa, jos tehtävien luonne oli samanlainen kuin ko-
din piirissä (esim. ruuanlaitto, peseminen, siivoaminen, syöttäminen jne). Varsi-
nainen parantaminen tai lääkitseminen oli heiltä kielletty.14  Etenkin viittaukset
syytettyjen toiminnasta parantajina puuttuvat täysin Gävlestä – kaupungista,
jossa parantamisen ammattilaiset olivat paremmin edustettuina kuin Vaasassa
tai Uudessakaarlepyyssä.

Syyttämisen onnistumisen tai epäonnistumisen syitä on etsitty väärästä suun-
nasta – noidista, heidän maineestaan ja ominaisuuksistaan tai itse oikeuden toi-
minnasta. Sen sijaan asian oikeuteen tuomista edeltävä kehitys ja osapuolia
ympäröivän yhteisön panos noituusepäilyjen laajenemiseen on jäänyt katvee-

○ ○ ○ ○ ○ ○

kolmeen ja puoleen prosenttiin on laskettu myös kaikki jaksolta löytyvät taikuus- ja kirous-
tapaukset, joiden kirjaaminen ei välttämättä ole ollut aikaisemmissa tutkimuksissa kovin
yleistä. Sharpe 1994 (1984), 49, 55; Sharpe 1997 (1996), 108–114; Johansen 1991, 44–46;
Saloheimo 1976, 405; Eilola 1996, 16–17.

9 Ks. myös Sörlin 1993, 160–161.
10 Ks. Nenonen 1992, 234–238.
11 Ks. luku ’Tietäjät ja parantajat toimessaan’.
12 Thomas 1991 (1971), 610–611.
13 Åkerblom 1941, 631–635.
14 Ehrenreich & English 1973; Eilola 1999, 114–118, myös nootti 68; Wiesner 1986, 49–55.
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seen.15  Syynä on ollut yksilöihin sitoutunut tutkimusnäkökulma, jonka mukaan
konflikti asettui kahden ihmisen, kantajan ja vastaajan, välille.16  Edellä on jo
osoitettu, että noituususkomuksilla, niihin liittyneellä kontrollilla ja tulkinnalla
oli kollektiivisempi luonne, voidaan olettaa, että niin oli myös noituudesta syyt-
tämisen prosessista.

Seuraavassa käsitellään tarkemmin noituussyytteiden taustatekijöitä. Kun ai-
kaisempi tutkimus on nähnyt kunnian tai hyvän maineen menemisen erääksi
keskeiseksi tekijäksi noituussyytteiden taustalla, analyysi aloitetaan noidaksi
haukkumisen ja syyttämisen välisten yhteyksien ja erojen tutkimisella. Poikke-
siko noidaksi haukkuminen arkeen kuuluneesta nimittelystä? Sen jälkeen siir-
rytään käsittelemään, kumpi osapuoli loppujen lopuksi rikkoi normeja. Tuki-
rintamien muodostumista koskevan osuuden jälkeen lankoja kerätään yhteen
alaluvussa kuusi. Lopuksi prosessia tarkastellaan vielä syytetyn näkökulmasta.

Kunnia, huhut ja noituus

Kunnialoukkaussyytteen syntymisen edellytyksenä on, että lausutut sanat ovat
merkityssisällöltään yhteisesti tunnistettavissa loukkaaviksi. Se ei kuitenkaan
merkitse sitä, että kaikki yhteisön jäsenet jakaisivat yhteisesti lausumissa esitetyt
käsitykset, vaan sitä että he tuntevat ja ymmärtävät niiden sisällön.17  Toisin sa-
noen loukkauksen sisältö piti olla kaikkien tunnistettavissa, mutta sen ei välttä-
mättä tarvinnut olla totta eikä kaikkien tarvinnut uskoa sen paikkansapitävyyteen.
Lisäksi loukkauksen tuli olla julkinen. Se laukaistiin suuren joukon kuullen ja usein
myös julkisessa tilassa – esimerkiksi kievarissa, kirkkotiellä tai käräjien aikana.18

Yleensä noidaksi haukuttiin vihan vimmassa tai humaltuneena, jolloin är-
syyntyminen tai mieleen jääneet kaunat saivat sanallisen muodon.19  Esimerkik-
si kevättalvella 1661 vaasalainen kultaseppä Markus Henrikinpoika Kurikka
haukkui porvari Pertti Tuomaanpojan vaimoa ”huoraksi, varkaaksi ja noita-
akaksi”. Kurikan mukaan Valpuri oli laittanut piikansa kirnuamaan olutta ”sar-
vet molemmilla sivuillaan”.20  Tapauksen taustalla oli pitkäaikainen riita talojen

○ ○ ○ ○ ○ ○

15 Ensimmäisenä mikrohistoriallisena yrityksenä analysoida noidaksi syyttämisen ryhmäpoh-
jaisuutta on yleensä pidetty Annabel Gregoryn artikkelia ’Witchcraft, Politics and ”Good
Neighbourhood” in Early Seventeenth-century Rye’ (Gregory 1991). Robin Briggs on pu-
reutunut ongelmaan aluksi lähinnä Lorrainen aluetta käsittelevässä tutkimuksessaan ’Com-
munities of Belief: Cultural and Social Tensions in Early Modern France’ (Briggs 1989)
sekä myöhemmässä yleisesityksessään ’Witches & Neighbours. The Social and Cultural
Context of European Witchcraft’ (Briggs 1996). Keith Thomasin ja Alan Macfarlanen tut-
kimuksissa tukiryhmät mainitaan, mutta pääpaino kohdistuu noidaksi syytettyihin.

16 Keith Thomasin ja Alan Macfarlanen jälkeen noituutta on jatkuvasti korostettu yksilöiden
välisenä konfliktina. Uuden ajan alussa yksilön identiteetti muotoutui vielä selvemmin kuin
nykyään suhteessa toisiin ihmisiin, mikä tarkoitti ensisijassa omaa perhettä ja yhteisöä. Vil-
kuna KHJ 1997, 26, 28–30; Douglas 2000 (1966), 41–42.

17 Katajala 1994, 141 ja edelleen.
18 Matikainen 2002, 100–102.
19 Tämä pätee yleisemminkin kunnianloukkaustapauksiin. Ks. esim. Forsström 2000, 90–91.
20 KA VRO v. 2: 26.1., 28.1.1661. Ilmeisesti ne olivat roikkuneet samaan tapaan kuin avaimet.

Markus oli levittänyt huhua myös Vähäänkyröön ja Ilmajoelle sekä päälle päätteeksi
nimennyt Pietarin itsensä kelmiksi.
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vaihtokaupasta: miehet olivat sopineet, että Pertti maksaisi 200 taalaria väli-
rahaa ja että huonekalut ja muu irtain esineistö kuuluisivat kauppaan. Ilmeisesti
maksuongelmat ja erimielisyydet siitä, mikä oli tällaista irtaimistoa, hiersivät
kumppanusten välejä avoimeen riitaan asti.21

Toisaalta noidaksi haukuttiin siksi, että itseä oli loukattu. Kun irtolaisnainen
Kerttu Juhontytär hyökkäsi synnytyksissä avustavan Kirsti Olavintyttären
kimppuun Uudessakaarlepyyssä vuonna 1699, kysymys ei ollut pelkästään
naisten kilpailusta samalla alalla, vaan Kirsti oli kutsunut aiemmin häntä noi-
daksi.22  Kummassakaan tapauksessa ei ollut sinänsä mitään ainutlaatuista tai
pelkästään noituutta koskevia toimintamalleja, vaan niissä noudatettiin samaa
kaavaa kuin kunnianloukkaustapauksissa yleensä tehtiin. Riitaisuudet ja kaunat
purkautuivat usein suullisena aggressiona etenkin kun osapuolet – tai edes yksi
heistä – olivat humalassa. Kunnianloukkaustapauksille oli luonteenomaista
myös loukatun pyrkimys pudottaa loukkaajansa vähintäänkin samalle tasolle,
jolle hänet itsensä oli laskettu. Se ilmeni sellaisina puheenparsina kuin ’olen yh-
tä hyvä ja kunniallinen kuin sinäkin’, tai ’olet varas siihen saakka kunnes to-
distat minusta sellaista’. Muutamissa tapauksissa loukkaaja pyrittiin esittämään
vielä huonompana ihmisenä kuin loukattu itse oli esitetty. Kerttu tai Pertti Tuo-
maanpojan vaimo sovelsivat tätä toimintamallia.23

Kun gävleläisen raatimiehen Henrik Honnomin vaimo kutsui kultaseppä
Reinholdia ”persläveksi” (skitthålt), tämä vastasi haukkumalla vaimoa noidak-
si, jonka ylpeyden vuoksi koko kaupunki tulisi uppoamaan mereen.24  Silti ni-
mitys ’noita’ (troll) epiteetteineen ei välttämättä viitannut kohteensa todelliseen
esiintymiseen, vaan ilmaisi pikemminkin halveksuntaa ja vihaa aivan kuten sen
yhteyteen usein liitetty ’kona’, josta tutkijoiden laatimat suomennokset liikku-
vat laajalla asteikolla aina naikkosesta huoraan. Etenkin 1600-luvun jälkipuo-
liskon tuomiokirjakielessä niin ’kona’ kuin ’noita’ olivat voimakkaasti latautu-
neita negatiivisia käsitteitä, joihin sisältyi tiettyjä kansanperinteen ja normiston
muokkaamia mielikuvia.25  Itse asiassa konan käyttäminen oli hyväksyttävää

○ ○ ○ ○ ○ ○

21 KA VRO v. 2: 19.8.1661. Eilola 1997, 95. Toisaalta kunnianloukkausten tapahtumayhteyttä
on usein vaikea selvittää tuomiokirjojen niukkasanaisen kirjaamisen vuoksi. Sari Fors-
strömin mukaan niukkuus oli seurausta tapahtumakontekstin yksityisyydestä. Lähinaapurei-
den tiluksilla tai pihoilla tapahtuneille yhteenotoille oli vaikea löytää jäävittömiä todistajia.
Forsström 2000, 88. Kurikan ja Pertti Tuomaanpojan välisessä kiistassa ongelma ratkaistiin
niin että kumpikin osapuoli haki luottamansa henkilön, jolle tapahtumista kerrottiin
tuoreeltaan.

22 KA URO o. 5: 16.1.1699 (16–17).
23 Matikainen 1997; Shepard 2000, 87–88; Eilola 2003a, 134–138. Sari Forsström onkin to-

dennut, että tuomiokirjoihin on kirjattu systemaattisemmin sellaisia ilmauksia, jotka olivat
relevanttia ja vakiintunutta panettelua oikeudellisesta näkökulmasta. Forsström 2000, 94,
99–100.

24 Reinhold pyysi raatimiehen vaimolta pyyhettä, jolla puhdistaa itsensä. RA GKO 30.10.1673
(115).

25 Sanalle ’troll’ annetuista merkityksistä ks. luku ’Noita (troll) ja matkat tuonpuoleiseen’ Peri-
aatteessa ’kona’ tarkoitti ketä tahansa kunniallista naista (”een ährligt Kona”; ”min kona
skal rät strax byggia och baaka”), mutta siihen liittyi myös voimakkaasti kielteisiä merki-
tyksiä. Esimerkiksi Schultzen ruotsinkielen sanakirjassa (1700-luvun puolivälistä) se määri-
tellään yksinomaan negatiivisesti haukkumasanaksi, huonoihin ominaisuuksiin, aviottoman
lapsen synnyttäneeseen ja kevytmieliseen naiseen tahi jalkavaimoon tai rakastajattareen viit-
taavaksi (”styr häst med bessel, och kona med käpp”, ”Hon sielf war een uppenbahr kåna…
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vain seksuaalielämältään ja moraaliltaan kyseenalaisista naisista. Noidan ja ko-
nan yhdistäminen tuntuu tältä pohjalta luontevalta.26

Kumpaakin sanaa yhdistää myös se, että ne voidaan lukea herjauksiksi eli
kunnianloukkauksiksi, joissa viitattiin rangaistavaan tekoon. Kurikan tarinassa-
kin näin oli periaatteessa laita. Hän puhui oluen kirnuamisesta, mikä saattoi olla
todella suoritettu taikuusriitti olutonnen parantamiseksi ja oluen panon onnistu-
misen takaamiseksi. Toimituksessa käytetyllä sarvella oli hedelmällisyyteen ja
runsauteen liittyviä maagisia käyttöyhteyksiä.27  Tässä suhteessa tapaukset käy-
vät yksiin pitkäaikaisen ilmiön kanssa: jo 1500-luvulla useimmat herjaukset
koskivat varkautta ja huoruutta, joiden ohella Länsi-Suomessa korostuivat
myös noituusloukkaukset.28

Oikeuden käsittelyssä noita tai noidaksi loukattu henkilö ei kuitenkaan ollut
sillä tavoin kunniaton kuin esimerkiksi salavuoteudesta kiinni jäänyt nainen.
Oikeuden pöytäkirjoissa ketään noidaksi syytettyä ei missään vaiheessa kutsuta
konaksi, vaan vaimoiksi tai rouviksi (esim. Lorentz guldsmeds Hustro Brita tai
pelkästään Hustro Brita). Tässäkään suhteessa noidaksi haukkuminen ei näytä
poikenneen yhteisön arkeen kuuluneesta sanailusta ja sen sovittelusta. Marko
Nenonen toteaakin, että muista selvästi eroavia poikkeuksellisia prosesseja lu-
kuunottamatta riitapukareiden keskinäisten kahnausten vuoksi syntyneitä pie-
nimuotoisia noituusprosesseja oli tasaisesti.29  Havainto pätee erityisesti Vaa-
saan ja Uuteenkaarlepyyhyn, missä merkittävä osa ”suurten noitavainojen” ul-
kopuolelle jääneistä noituustapauksista koski noidaksi haukkumista. Tapauksia
pystyttiin käsittelemään samalla tavalla kuin muitakin kunnianloukkauksia eikä
niistä siksi kasvanut mitään suurempaa.

Pelkkiin haukkumasanoihin tai niiden frekvensseihin takertuminen ei kuiten-
kaan riitä,30  vaan loukkaaminen ja sitä vastaan puolustautuminen on nähtävä
osana vallinnutta kulttuuria ja suhteessa siihen, miten kunnia, kunniallisuus ja
hyvä maine ymmärrettiin. Haukkumasanan yleisen tunnettavuuden ohella kun-
nianloukkauksen loukkaavuus perustui kansanhuumoriin, eräänlaiseen karne-
valisoituneeseen kieleen, jota voitiin käyttää ja joka tunnistettiin myös juhlan it-

○ ○ ○ ○ ○ ○

och (har) här stadigt medh åthskilliga hafft horisks umgänge”). SAOB Kona [K2071]. 1600-
luvun jälkimmäisen puoliskon tuomiokirja-aineistossa konaa käytetään aina kielteisessä
merkityksessä ja yleensä salavuoteudesta tai aviorikoksesta kiinnijääneistä naisista.

26 Noidan ja moraalittoman naisen rinnastaminen toistensa kanssa ei ollut pelkästään ruotsalai-
sen tai suomalaisen materiaalin erityispiirre. Saksan kohdalta ks. esim. Rublack 1996, 106–
107.

27 Esimerkiksi naapurin lehmä oli voitiin pilata ummelle lypsämällä sarveen tai puukontuppeen
ja toistamalla karjanpilausloitsua ”älköön susta lypsäjäs tuon enempää saako”. Kuusi 1985,
35–36.

28 Herjaukset olivat tyypillisiä nimenomaan 1500-luvun aineistossa, mutta 1600-luvulla sol-
vaukset (esim. ’kelmi’ ja ’koira’ epiteetteineen) lisääntyivät niiden kustannuksella. Solvauk-
sen ja herjauksen ero on siinä, että solvaus ilmaisi pelkästään halveksuntaa haukuttua koh-
taan. Se oli siis pelkästään pilkka- tai haukkumasana. Herjaus taas viittasi mahdolliseen kun-
niattomaan tekoon. Noidan ohella pyöveli oli yleinen herjaus 1500-luvun Länsi-Suomessa.
Ylikangas 1988, 165–166; Renvall 1949, 156–161; Jokiaho 2000, 137–138.

29 Nenonen 1992, 244–245.
30 Frekvenssi ei välttämättä edes kuvaa sanojen todellista käyttöä. Matikainen 1995a, 57. Vrt.

Jarrick & Söderberg 1998, 48–50.
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sensä ulkopuolella.31  Karnevalistisena keinona oli kiinnittää huomio ns. alem-
paan ruumiiseen, joka fyysisesti sijoittui vyötärön alapuolelle ja jota yleisesti
leimasivat mässäily, vietit, estottomuus ja sääntöjä rikkova käyttäytyminen. Sen
vastakohdaksi miellettiin ylempi ruumis, jota leimasi pidättäytyväisyys, hurs-
kaus ja järki. Karnevalistisen huumorin keinoihin kuului kuvata ylempää ruu-
mista alemman sanastolla. Näin tilanne tai loukkauksen kohteen sosiaalinen
asema käännettiin ylösalaisin asettamalla kohde virallisesta järjestyksestä poik-
keavaan asemaan. Kunnia tavallaan riistettiin kääntämällä tilanne nurinpäin ja
alentamalla arvostettu.32  Toisin sanoen, ihmisruumiin hierarkiaa koskevien kä-
sitysten mukaan alaosa aiheutti kosketuksellaan polluution yläosan ollessa puh-
das. Puhtauden eräänä ulottuvuutena oli oma kunniallisuus ja itseä hierarkiassa
ylempänä olevien kunnioitus.33

Käänteistä huumoria ei voi kuitenkaan nähdä pelkästään groteskina eli häpäi-
semisen huumorina, vaan siihen sisältyy myös kriittisempi ja kohteen kannalta
vaarallisempi ulottuvuus. Kohteeltaan arvon vievä huumori oli tehokas vasta-
rinnan ja protestin keino. Korostaessaan esimerkiksi sivistyneistön saastaisiksi
luokittelemia tapoja, kansanhuumori esitti hienostelevan yläluokan kummalli-
sena toisena. Lisäksi se viittasi kaskuissa siihen, ettei kukaan ole sitä, miltä tah-
too ja kuvittelee näyttävänsä ulospäin. Kolmanneksi käänteiseen huumoriin si-
sältyi myös viittaus mahdolliseen todellisuuteen, jossa viimeiset tulisivat en-
simmäisiksi jo tämänpuoleisessa elämässä.34

Tässä mielessä kunniassa oli kysymys ihmisen oikeudesta vaatia, että häntä
kohdeltiin kunnioittavasti, mikä tarkoitti käytännössä sellaisia seremonioita,
puhetta ja eleitä, jotka ilmaisivat ja tunnustivat hänen asemansa yhteisössä ja
sen hierarkioissa. Pelkkä asema tietyssä säädyssä tai virassa tahi normien mu-
kainen elämä ei riittänyt, ellei sitä yleisesti tunnustettu ja osoitettu vakiintuneil-
la tavoilla. Kunnianloukkaus syntyi kun tämä oikeus kiistettiin.35  Kun asia tuo-

○ ○ ○ ○ ○ ○

31 Pohjoismaissa karnevaaleilla ei ollut ilmastollisista syistä sellaista merkitystä kuin Keski- ja
Etelä- ja Keski-Euroopan maissa. Samankaltaisen funktion omaavia tapahtumia kuitenkin
tunnetaan. Esimerkiksi 1500-luvulta on tietoja laskiaista edeltävistä naamiaisista. Karneva-
lismi ilmeni selvimmin erilaisissa kiertoperinteeseen kuuluvissa juhlissa, joissa talosta toi-
seen kulkevat ihmiset vapautuivat arkielämää koskevista säännöistä ja arkiminästään pukeu-
tumalla poikkeuksellisesti. Lisäksi huumori voi olla karnevalistista liittymättä yksinomaan
tiettyyn tapahtumaan. Karnevalistinen huumori ei siis edellyttänyt karnevaalia. Vilkuna
KHJ 2000, 241; Burke 1994 (1978), 190–199; Lamberg 1998, 63–67; Sarmela 1994, 99–
103.

32 Bahtin 1995 (1965); Knuuttila 1992, 71–77, 268–270, 275–277; Vilkuna KHJ 2000, 241–
246; Apo 1995, 164–169; Åström 1995, 208–212; Katajala 1994, 142, 144–145; Muir 1997,
esim 97, 105–106.

33 Ks. Viljanen 1999, 140, nootti 15; Lindström 1994, 538–539.
34 Knuuttila 1992, 71–77, 268–270, 275–277; Vilkuna KHJ 2000, 241–246; Åström 1995,

208–212.
35 Matikainen 2002, 95–99. Kunnia voidaan nähdä kaksiulotteisena. Ensinnäkin se tarkoittaa

ihmisen omaa arvoa hänen omissa silmissään ja toiseksi hänen arvoansa toisten ihmisten/yh-
teisön silmissä. Edellistä voidaan puhutella sisäisenä kunniantunteena, jälkimmäistä ulkoi-
sena kunniantunteena eli maineena. Stewart 1994, 13, 21–29, 39–42. Tämä kertoo omalla
tavallaan diversiteetin vähäisyydestä: ihminen tai persoona oli olennainen. Hänellä oli tahto
ja älykkyyttä. Hän kykeni osoittamaan tunteitaan, vihaa ja rakkautta sekä vastaamaan niihin.
Silti asioita ei oltu erotettu selvästi ihmisistä, vaan heidän välisiä suhteita luonnehti kahdella
tavalla ilmenevä käyttäytyminen. Ensinnäkin ihmiset kommunikoivat toistensa kanssa
puheeseen, eleisiin, riitteihin perustuvien symbolien välityksellä. Toiseksi ihmiset reagoivat
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tiin oikeuteen, selvitettiin loukkaajan puheiden perusteet, mutta samalla mitat-
tiin myös loukatun kunnioituksen vaatimuksen oikeutettavuus – oliko hän to-
dellakin kunniallinen. Näin kunnia ja kunniallisuus liittyivät pitkälti siihen, mi-
ten asiat määriteltiin julkisuudessa, jota miehet hallitsivat. Tästä syystä myös
julkisen sfäärissä määritelty kunnia koski ensisijaisesti miesten kunniaa, jolla
heidän johtamansa kotitalouden ja sen muiden jäsenten kunnia oli alisteinen.36

Esimerkiksi Gävlen kirkkoherra Peder Fontelius totesi vaimostaan ja lapsistaan
kiertävien huhujen vahingoittavan koko hänen kotitalouttaan. Lisäksi hän esitti, että
hänen tehtävänsä oli vastata vaimonsa ja lastensa puolesta komission edessä.37

Uuden ajan alussa kunniakäsitykset ja niitä muovaavat normit olivat muutos-
tilassa. Tästä syystä niistä muodostuva kuva on jossakin määrin ristiriitainen.
Yleisesti kunniaa määriteltiin yhtäältä sosiaalisten hierarkioiden ja ryhmään
kuuluvuuden perusteella – eli aatelismies oli papin, pormestari raatimiehen,
mestari kisällin yläpuolella. Toisaalta kunniaa määriteltiin akselilla kollektiivi-
nen–yksilöllinen. Kollektiivisen käsityksen mukaan ihminen merkitsi vain suu-
remman kokonaisuuden osana, mikä perinteisesti tarkoitti korporaatioihin –
esimerkiksi ammattikuntiin tai raatiin – kuulumista. Miehinen kunnia painottui
oman talouden ulkopuoliseen sosiaaliseen ja taloudelliseen elämään ja siitä seu-
raavaan valtaan. Naisten kunnia taas liittyi heidän siveellisyyteensä, mutta
myös heidän onnistumiseensa vaimoina, emäntinä ja äiteinä.38  Edellisessä pää-
luvussa nähtiin, mikä merkitys näillä rooleilla oli noituuden ”uhrien” kunnialle.
Sen sijaan noidaksi haukkuminen ei näytä olleen kiinteässä yhteydessä hauku-
tun asemaan, joskin ne, joita sittemmin syytettiin avoimesti noidiksi, olivat ta-
valla tai toisella järjestelmän (esim. kotitalous) ulkopuolisia.

Noituutta koskevien kunnianloukkausten ymmärtämiseksi onkin tärkeää
huomata, että julkisuuden ja yksityisyyden välinen raja vedettiin uuden ajan
alun yhteisöllisessä elämässä nykyisestä poikkeavalla tavalla. Itse asiassa ’yksi-
tyistä’ ’julkisen’39  vastakohtana oli vain harva asia. Näin oli siksi, että tila jaet-

○ ○ ○ ○ ○ ○

moraalisiin tilanteisiin. Lisäksi voidaan todeta, että uuden ajan alussa ns. affektit eli tun-
neilmaukset olivat opittuja. Vilkuna KHJ 1997; Douglas 2000 (1966), 86–87, 101–102. Kun
kunniaa lähestytään tästä näkökulmasta, kysymys siitä, oliko kyseessä herjaus vai solvaus,
menettää lopullisesti merkityksensä. Ratkaisevaksi sen sijaan käy se, miten loukkaus kävi
yhteen sen kanssa, mitä loukatusta ajateltiin.

36 Jokiaho 2000, esim. 138–140, 146–147; Lindström 1994, 536–537; Eilola 2003a, 125–129;
Einonen 2003b, 282. Tapahtumayhteyden julkisuus vaikutti myös siihen, kuinka herkästi
loukkaus vietiin oikeuteen. Julkisessa tilanteessa myös pienemmät loukkaukset johtivat oi-
keudessa esitettävään kanteeseen. Forsström 2000, 90–91.

37 RA SS 1: WNC 10.2., 18.2. 1675 (401–402, 416–417, 420–421). Ks. myös luku
’Valtasuhteiden horjahdus: noituus miesten maailmassa’.

38 Naisten kunnia liittyi seksuaalisuuteen ja seksuaaliseen käyttäytymiseen. Se oli yksilölli-
sempää kuin miesten, koska siitä puuttui korporatiivinen ulottuvuus eikä naisten kunniaa
siksi voinut vahvistaa ja uudistaa julkisten rituaalien avulla. Silti se ei ollut yksityisasia,
vaan naisen maineen menetys koski myös talouden miehiä. Karonen 1998a, 140–143; Karo-
nen 1998c; Jokiaho 2000, 133–134, 138–140, 146–147; Roper 1997 (1994), 64–65, 72, 107,
109; Muir 1997, 27.

39 Tarkoitan tässä julkisuudella nimenomaan ei-salaista eli sellaista puhetta ja käyttäytymistä,
jota saattoi noudattaa toisten yhteisöön kuuluvien ihmisten nähden. Kysymys on yhteisön
yhteisesti jakamien normien mukaisesta toiminnasta ja puheesta. Ks. Miller 1986, 101–102.
Myös Pentti Renvall viittaa julkisuuden yhteydessä salainen–ei-salainen-akselin merkittä-
vyyteen. Renvall 1949, esim. 142, 159, 162–164. Kun sanotaan, että uuden ajan alussa kirk-
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tiin toisten ihmisten kanssa jatkuvasti.40  Tarkkuus, jolla tontin fyysisiä rajoja
valvottiin, oli osittain seurausta niiden ahtaudesta. Toisaalta oli kysymys oman
ja ulkopuolisen välisen rajanvedon eräästä tasosta.41  Käsiteltävät kaupungit oli-
vat pieniä ja tiiviitä yhteisöjä, joissa huhut ja juorut levisivät helposti. Kaikki
olivat kiinnostuneita toistensa asioista. Kysymys ei kuitenkaan ollut yksin-
omaan siitä, että ihmiset olisivat olleet uteliaita tai pahansuovia. Eikä kysymys
ollut siitäkään, ettei tylsissä provinssikaupungeissa ollut muuta ajanvietettä
kuin juoruilu. Kysymys oli siitä, että julkisuus ymmärrettiin nimenomaan asioi-
den ja tekojen salaamattomuutena ja avoimuutena yhteisön muita jäseniä koh-
taan.42  Ajatusmalli liittyy aikaisemmissa luvuissa esitettyyn hierarkkiseen ja
metonyymiseen ajatteluun.43  Jokaisen kokonaisuuden osan tuli olla avoin tai
”mitään salaamaton” suurempia ja ylemmällä tasolla olevia kokonaisuuksia
kohtaan: lapsella ei pitänyt olla mitään salattavaa vanhemmiltaan, vaimolla ei
mieheltään, kotitaloudella ei yhteisöltään, yhteisöllä ei valtiolta ja korkeimmal-
le tasolle tultaessa Jumala näki kaiken.44  Tämä avoimuus – kunniallisuus –
määritti pitkälle ihmisen toiminnan ehtoja yhteisössä.

Julkisuuden vaatimus ei ollut pelkästään käyttäytymistä säännöstelevä tekijä,
vaan se ohjasi myös puhumista. Esimerkiksi noidaksi haukkujan oli pystyttävä
näyttämään puheensa toteen. Raastuvanoikeudesta muodostui kaupungeissa se
paikka, jossa asia tehtiin julkiseksi eli saatettiin kaikkien tietoisuuteen. Siellä
tutkittiin ja mitattiin niin noidaksi loukatun käyttäytyminen kuin loukkaajan
puheiden paikkansapitävyys. Oikeus oli tavallaan näyttämö, jolta yhteisön
muut jäsenet tehtiin tietoisiksi tapahtuneesta. Yhteisö ja/tai yhteiskunta otettiin
kolmanneksi sopijapuoleksi.45  Tähän liittyi väärien syytösten ankara sanktioi-
minen, mikä teki vaikeaksi noituuden kaltaisten asioiden oikeuteen tuomisen.
Esimerkiksi Maunu Eerikinpojan kaupunginlain mukaan noituudesta annettiin
kuolemantuomio kuuden todistajan lausunnon perusteella. Akkusatorinen me-
nettely hillitsi väärien syytösten esittämisalttiutta ja muodosti näin osan ”yhteis-
kuntarauhaa” ylläpitävästä järjestelmästä.46

Pentti Renvall on todennut, että 1500-luvun ihmisten mielestä rikoksen julki-
nen tapahtuminen – so. teolla oli todistaja tai rikollinen saatiin kiinni itseteosta

○ ○ ○ ○ ○ ○

ko ja kruunu vetivät naiset ja lapset entistä selvemmin julkisuuden piiriin, sillä tarkoitetaan
hieman toista. Siinä julkisuus mielletään kirkollisen ja maallisen keskushallinnon piiriin
joutumisena, mikä saattoi joissakin tilanteissa merkitä ristiriitaa yhteisön vanhastaan
tunnustamien normien kanssa.

40 Jokiaho 2000, 118–119.
41 Tämän rajan olemassaolon on jo moneen kertaan todettu liittyneen noituuteen usealla eri ta-

solla. Tässä tontin rajat merkitsivät kotitalouden fyysisiä rajoja. Edsman 1971, 167–168.
42 Miller 1986, 101–102.
43 Luvussa ’Kotitalouden suojaaminen valtakunnan ja paikallisyhteisön etuna’ todettiin kaik-

kien suurempien kokonaisuuksien (”kattokäsitteiden”) koostuvan osista, jotka saatettiin
metonyymisessä suhteessa rinnastaa suurempaan. Saman periaatteen mukaan niiden vahin-
goittaminen koski myös suurempia osia.

44 Forsström 2000, 97–98, 105–106; Vilkuna KHJ 2000, 254; Knuuttila 1994, 84.
45 Forsström 2000, 124, 167–168. Lindström 1994, 540; Einonen 2003b, 282.
46 MESL 1966, 233, 235 (törkeiden rikosten kaari, luvut 4 ja 11), ks. myös 181 (raastuvan-

kaari, luku 30); Einonen 2003b, 283. Siirtymistä akkusatorisesta järjestelmästä inkvisitori-
seen on pidetty eräänä keskeisenä edellytyksenä suurten eurooppalaisten noitavainojen
synnylle. Kieckhefer 1997 (1989), 187–191; Ankarloo 2002.



N O I D A K S I  L E I M A U T U M I S E N  S O S I A A L I N E N  P R O S E S S I       265

– oli ihanteellista. Monet rikokset eivät kuitenkaan täyttäneet näitä ehtoja, jol-
loin syyllisyyden selvittäminen jäi oikeuden tehtäväksi. Lisäksi rankaisematon-
ta rikosta seuraavan kollektiivisen Jumalan rangaistuksen pelko johti oikeuden
tutkimaan tarkkaan myös huhujen paikkansapitävyyden.47  Noituuden tapahtu-
minen salassa ja siitä seurannut teon todistamisen vaikeus ja siihen liitetty häpeä
rinnastivat noituuden esimerkiksi varkauteen. Yhtäältä nämä mielikuvat selittä-
vät myös käsitteiden suosiota haukkumasanoina. Toisaalta ne selittävät sitä va-
kavuutta, jolla haukuntaan suhtauduttiin. Sitä vakavoitti myös noituuden ankara
oikeudellinen sanktiointi.48

Kunnia, hyvä maine, oli uuden ajan ihmiselle tärkeä myös siksi, että hän eli
yhteisössä, jossa suulliset taidot olivat korkeasti arvostettuja ja jossa suhteelli-
sen harva osasi lukea saati kirjoittaa. Tästä syystä tiedon välittäminen tapahtui
pääasiassa suullisesti. Näin se tavoitti mahdollisimman monet. Toisaalta eron-
teko juorujen ja tosiasioiden välillä vaikeutui. Eroa sumensi myös kommuni-
kaation hitaus, jonka seurauksena uutiset saattoivat tavoittaa ihmiset nopeam-
min huhujen ja kuulopuheiden kuin virallisten tiedotusten muodossa.49  Niinpä
ne henkilöt, jotka raastuvanoikeus löysi huhuketjun alkupäästä, joutuivat selit-
tämään ja perustelemaan sen, mihin heidän tietonsa perustui. Samalla heidän
oma luotettavuutensa joutui arvioinnin kohteeksi.50

Raastuvan- ja

kihlakunnanoikeudet

toimivat yhteisöllisen

sovittelun, mutta

samalla myös

keskushallinnon

valvonnan näyttämöi-

tä ja toimeenpani-

joita. Lisäksi ne

edustivat miesten

hallitsemaa julkisuut-

ta, jossa naiset

kävivät vain

kuultavina. Kuvassa

on tanskalainen

kihlakunnanoikeus

1660-luvulta. (Schön

1998, 205.)

○ ○ ○ ○ ○ ○

47 Renvall 1949, 142–143, 163–164; Vilkuna KHJ 1996b, 74–75; Forsström 2000, 167–169;
Einonen 2003b, 283.

48 Forsström 2000.
49 Fox 1997, 598, 613; Roberts 1997, 10—12; Einonen 2003b, 283—284; Burke 1994, 95 ja

edelleen.
50 Eilola 2003a, 128–131.
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Edellä esitetyt asiat kiteytyivät vaasalaisen Riitta Erkintyttären tapauksessa.
Knuut Yrjönpoika toi asian oikeuteen, koska Riitta oli syyttänyt hänen vaimo-
aan Anna Mikaelintytärtä viinanvalmistuksensa noitumisesta. Riitta perusteli
väitteensä aivan uskottavasti. Hänen omissa työtavoissaan ei ollut tapahtunut
muutoksia. Sen sijaan Anna oli käyttänyt pannua jo kolme kertaa, ja joka kerran
jälkeen Riitan viinanpoltto oli mennyt pieleen. Joka kerta Anna oli kysellyt
Riitalta, kuinka hänen viinanvalmistuksensa onnistui. Tästä huolimatta tapaus
päättyi Annan vapauttamiseen sekä Riitan piiskaamiseen ja karkottamiseen
kaupungista.51

Jo oikeuskäsittelyn alussa todistettiin, että Riitta oli tosiaankin syyttänyt An-
naa paloviinapannun noitumisesta eikä vain itsekseen epäillyt, kuten hän aluksi
väitti. Knuut pyrki myös osoittamaan, että hänen vaimonsa ja Riitta olivat val-
mistaneet paloviinansa eri paikoissa. Riitan puheilta alkoi murtua pohja, mutta
varsinaisen käänteen sai aikaan se, että Riitta oli kutsunut Annaa myös ”laahus-
kengäksi” (slääpsko). Seuraavilla kerroilla oikeuteen tuli joukko kaupunkilai-
sia, jotka todistivat Riitan toistuvasti keksineen pilkkanimiä kunniallisista ihmi-
sistä. Kun Riitan esittämää tarinaa Annan harjoittamasta noituudesta tarkastel-
tiin hänen muusta puheestaan muodostuneessa kontekstissa, se menetti todis-
tusarvonsa ja siitä tuli vain yksi osoitus Riitan pahantahtoisuudesta.52

Riitan tapaus osoittaa, että ihmisten tekoja tai puheita arvioitaessa niitä ei ar-
vioitu yksittäisinä tapauksina, vaan tarkastelu oli kokonaisvaltaisempaa ja koh-
distui hänen moraaliseen luonteeseensa.53  Tällä taas saattoi olla vaikutusta sii-
hen, millaiseksi esimerkiksi hänen sairautensa tulkittiin. Vaasalaisen Marketta
Henrikintyttären epilepsia todettiin vielä alkuvuodesta 1691 luonnolliseksi sai-
raudeksi, mutta vuoden lopulla Jumalan rangaistukseksi. Tulkinnan muutok-
seen vaikutti kupan puhkeamisen lisäksi tytön laittomat sukupuolisuhteet, agg-
ressiivinen käytös toisia kaupunkilaisia kohtaan, kiroaminen, juoppous, totte-
lemattomuus ja vanhempien vastustus, taikauskoisuus, jumalanpalvelusten lai-
minlyönnit, yritykset tappaa oma äiti ja sisar sekä yritys hukuttautua. Ahvenan-
maalla muuan Karin syytti kirkossa takanaan istunutta miestä jatkuvasta pään-
särystään. Osoittautui, että nainen oli supissut koko jumalanpalveluksen ajan ja
lopulta mies oli läpsäyttänyt häntä kevyesti hansikkaalla ja pyytänyt vaikene-
maan. Rovastintarkastuksessa läsnä olleet olivat sitä mieltä, että Karin oli käyt-
täytymisellään päänsärkynsä ansainnut. Rahvas ei tarkoittanut tällä pelkästään
kirkossa tapahtunutta kuiskuttelua, vaan myös hänen kiittämättömyyttään ja
töykeyttään hänelle almuja antaneita henkilöitä kohtaan.54

Yhteisössä eläminen oli vaikeaa, ellei jopa mahdotonta ilman hyvää mainet-
ta. Negatiiviset assosiaatiot olivat vaarallisia, koska maine perustui ihmisten
puheisiin, joissa ei välttämättä tehty eroa toden ja epätoden välillä. Tästä syystä
yksittäiset kunnianloukkaukset saattoivat helposti kasvaa huhuiksi, joiden le-
viäminen muistuttaa ”kiinalaiset kuiskaajat” -leikkiä. Sanotun sisältö saattoi

○ ○ ○ ○ ○ ○

51 KA VRO v. 2: 20.7., 5.8., 17.8., 9.9.1661. Eilola 2003a.
52 KA VRO v. 2: 3.8., 5.8., 17.8.1661. Eilola 2003a, 123–124, 129–130.
53 Eilola 2003a, 129–131.
54 Eilola 1999, 105–106, 109–110.
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muuttua matkalla paljon ja tarinaan saattoi tulla sellaisia piirteitä, joita siinä ei
alun perin ollut.55  Se ei kuitenkaan tarkoita että huhut ja juorut olisivat säännös-
tään valheellisia, pahantahtoisia tai koskisivat pelkästään salaista tai luvatonta
käyttäytymistä.56  Suullisessa kulttuurissa, jossa tietokin saatiin pääasiassa pu-
heen välityksellä, saattoi olla vaikeaa erottaa uutinen perättömästä huhusta eikä
sitä aina edes yritetty. Tässä mielessä huhu oli tietoa eikä sitä vähätelty.57  Toi-
mintamahdollisuuksiin liittyneet syyt selittävät aikalaisten herkkyyttä noituus-
syytteiden suhteen ainakin yhtä merkittävällä tavalla kuin väitetyn rikoksen an-
kara oikeudellinen sanktiointi.

Huhusta tuli erityisen vaarallinen silloin kun siinä esitetyt väitteet alkoivat
asteittain muuntua vallitsevien kulttuuristen stereotypioiden mukaisiksi.58  Noi-
tuutta koskevat stereotypiat puolestaan perustuivat kansanperinteeseen ja sup-
ranormaalia koskeviin tarinoihin, joissa ympäröivä todellisuus ja kuvitteelli-
suus limittyivät. Ihmiset kasvoivat näiden tarinoiden keskellä lapsesta lähtien ja
niistä tuli osa heidän todellisuuttaan. Mieli rakensi näiden tarinoiden pohjalta
malleja ja kategorioita, joiden avulla ympäröivää todellisuutta ja siitä saatua in-
formaatiota tulkittiin. Lisäksi tämän- ja tuonpuoleisen välinen raja käsitettiin lä-
päiseväksi, minkä seurauksena tuonpuoleisen uskottiin reagoivan ihmisen teke-
misiin tämänpuoleisessa. Ihminen saattoi vastaavasti esimerkiksi unessa joutua
tuonpuoleiseen. Kun joku sitten koki, näki tai luuli nähneensä jotakin outoa, ta-
pahtumaa tarkasteltiin perinteiden ja tarinoiden näkökulmasta.59

Myös lähimmäisten käyttäytymistä ja puhetta tulkittiin niiden avulla. Ja mitä
useammin jostakin tapahtumasta puhuttiin, sitä varmemmaksi perinteen mukai-
nen tulkinta tuli.60  Siksi ei olekaan sattuma, että edellä käsitelty Riitta Erkin-
tytär joutui oikeuteen noidaksi haukkumisen vuoksi. Hänen esittämänsä kuvaus
Anna Mikaelintyttären toiminnasta oli aikalaisille täysin uskottava. Se vastasi
niitä todistuksia, joita annettiin langettavaan tuomioon päättyneissä noituus-
tapauksissa. Ellei Riitan epäsosiaalisuudesta olisi ollut niin vahvaa ja Annan
harjoittamasta noituudesta niin heikkoa näyttöä, tapaus tuskin olisi päättynyt
Annan vapauttamiseen. Noituussyytösten vaarallisuus perustui tähän.

Syntyneet stereotypiat vaikuttivat siihen, mitä yhteisön jäsenet uskoivat kun-
kin pystyvän tekemään. Tämä näkyy Annan ja Riitan tapauksen ohella useim-
missa Blåkulla-, noituus- ja taikuusjutuissa. Erityisen selvästi se tulee esiin
Gävlen suurissa noitavainoissa.

Gävlessä kaikki noituutta koskevat kunnianloukkaustapaukset keskittyivät
vuosiin 1674–1676, mikä selittyy helposti meneillään olevien suurten noita-

○ ○ ○ ○ ○ ○

55 Hindle 1994, 400–401.
56 Wickham 1998, 11; Einonen 2003b, 282–283.
57 Aalto 1996, 152; Einonen 2003b, 284. Siitä kertoo esimerkiksi Kaarle X Kustaan Venäjän

sodan puhkeaminen vuonna 1656. Sen jälkeen koko valtakunnan osa täyttyi huhuista, joiden
mukaan venäläiset etenivät nopeasti ja olisivat pian jo Pohjanmaalla. Vaasan ja Korsholman
sekä Kaarleporin kreivikuntien hopmannien kirjoittamista kirjeistä käy ilmi, että uhka koet-
tiin todellisena: puolustus- ja evakuointisuunnitelmia tehtiin niin Vaasassa kuin Uudes-
sakaarlepyyssä. Luukko 1945, 499–503; Lappalainen 1972, 120–121.

58 Hindle 1994, 400–401.
59 Schön 1996 (1986), 8–17; Anttonen 1996, esim. 25–27.
60 Schön 1996 (1986), 8–17.
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vainojen ja tiedonvälityksen ongelmien muodostamaa taustaa vasten. Kommu-
nikaation hitaudesta ja ihmisten vaikeuksista verifioida kaikkia kuultuja uutisia
seurasi, että vain harvoilla ihmisillä oli oikea käsitys asioiden tilasta.61  Ihmiset
kuulivat koko ajan tarinoita siitä, kuinka lapsia vietiin ympäri valtakuntaa Blå-
kullaan. Esimerkiksi pormestari Carl Falckin luona vieraillut Hälsinglandista
tuleva maanmittari kertoi, millainen tilanne maakunnassa oli ollut hänen sieltä
lähtiessään. Ihmisten tavatessa vähänkin kauempaa tulevia, ensimmäisten kysy-
mysten joukossa näyttää olleen, mitä uutta noitavainoista?62  Yhtäältä tämä hei-
jastaa noitavainojen saamaa merkitystä erityisenä, pelottavana tapahtumana.
Toisaalta se on ilmentymä ihmisten yleisestä tiedonhalusta. Kun he antautuivat
puheisiin muualta tulleiden kanssa, he tiedustelivat kuulumisia ja uutisia.63

Silti kukaan ei tiennyt tarpeeksi, mikä aiheutti epävarmuutta ja tarjosi entistä
edullisemmat olot huhujen leviämiselle. Tällaisissa viestintätilanteissa kerro-
tuilla asioilla oli myös taipumusta paisua alkuperäistä suurempiin mittoihin.64

Vuonna 1674 toisilta alueilta tulleet huhut vahvistivat Gävlessä vallinneita epäi-
lyksiä ja vaikuttivat siihen, miten kaupunkilaiset tulkitsivat kokemuksiaan, kos-
ka huhut kävivät yhteen ihmisten pelkojen ja noitaa koskevien uskomusten
kanssa65 . Toisaalta noidasta tuli ”ajankohtaisuutensa” vuoksi ihmisten huulilla
oleva käsite.66

Esimerkiksi kirkkoherra Peder Fonteliuksen vaimosta Katarina Buresta kier-
teli kaikenlaisia juttuja ja Tierpistä tullut räätäli Mats Hansson tiesi kertoa hänen
olleen noita jo lapsuudestaan asti. Myös kirkkoherran itsensä taas kerrottiin
saarnanneen Blåkullassa.67  Noitakomissiolle esittämissään lausunnoissa Fonte-
lius korosti haluaan päästä sovintoon tässä hänen kotitaloutensa kunniaa koske-
vassa asiassa. Toisaalta hän suhtautui tiukasti vastaajan esittämiin selityksiin.
Nopealle sovittelulle ei ollut sijaa. Tämä luonnehtii yleisemminkin sellaisiin sa-
laa toimimiseen ja rikosoikeudellisesti raskauttaviin tekoihin (esim. huoruus,
salavuoteus, sukurutsa, noituus) viittaavien puheiden käsittelyä.68  Tapauksen
käsittelyn pitkittyessä Katarinan noitamaine levisi entistä useamman tietoisuu-
teen.

Tapaus tarjoaa joitakin viitteitä siitä, kuinka puheiden luotettavuutta arvioi-
tiin myös sivistyneistön keskuudessa ja kuinka tässä luvussa esitetyt näkökul-
mat pätivät myös Norlannin noitakomission edessä. Komissio hankki lausunnot
niin kirkkoherran vaimosta kuin huhun levittäjästä. Kaksi kunnialliseksi tun-
nustettua noralaista miestä, joista toinen oli lautamies, toivat useiden seura-
kuntalaisten ja lautamiesten allekirjoittaman mainetodistuksen. Sen mukaan pi-

○ ○ ○ ○ ○ ○

61 Roberts 1997, 11.
62 RA GRO 6.5.1674 (57–58). Yleisen uutisten kerronnan lisäksi tähän vaikutti myös se, että

Falck kuului Hälsinglandissa samana vuonna toimineeseen Norlannin noitakomissioon.
Wall 1977, esim. 119, 182–184.

63 Fox 1997, 602–603; Einonen 2003b, 288.
64 Fox 1997, 613; Roberts 1997, 11–12; Einonen 2003b, 281.
65 Roberts 1997, 11.
66 Nenonen 1992, esim. 245–246.
67 Ks. tark. luku ’Valtasuhteiden horjahdus: noituus miesten maailmassa’.
68 RA SS 1: WNC 6.2.1675. Forsström 2000, 106–107.
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täjässä ei tiedetty Katarinasta muuta kuin hyvää ja kunniallista. He todistivat
kokoonkutsutun seurakunnan olleen yksimielinen kannassaan. Lisäksi lauta-
mies todisti huhua levittäneen Mats Hanssonin olevan ”pahan ihmisen ja suu-
ren panettelijan, joka keksii parjauksia kunniallisista ihmisistä”. Myös Matsin
vaimo kielsi koskaan puhuneensa tai kuulleensa mitään noitaan viittaavaa Fon-
teliuksen vaimosta. Joutuessaan vaimonsa kanssa oikeuteen Mats arvasi, ettei
saisi tältä tukea. Siksi hän muunsi kertomustaan ja yritti esittää tiedonlähteek-
seen jo kuolleen noralaisen Anders Jönssonin. Komissio ei kuitenkaan kiinnittä-
nyt tähän huomiota, vaan tuomitsi hänet päiväksi vankeuteen. Päätöksessä to-
dettiin, että rangaistus olisi ollut ankarampi, jos tapauksessa olisi ollut asian-
omistaja. Näin ei kuitenkaan ollut laita, sillä kirkkoherra oli vaimoineen paen-
nut kaupungista.69

Ihmisten kunnollinen tausta painoi enemmän kuin sukulaisuudesta ehkä ai-
heutuvat vääristymät: Katarinan isä oli nimittäin ollut aiemmin pitäjän kirkko-
herra ja Gävleen lähetyt henkilöt ja mainetodistukset tulivat viran perineen
Katarinan veljen kautta.70  Myöhemmin, kun maaherra Carl Sparre kielsi noitien
syyttämisen Gävlen raastuvanoikeudessa, hän käytti samanlaista vastakkain-
asettelua kuin Norasta tulleet miehet. Hän katsoi, ettei lapsilla ollut muuta teke-
mistä kuin keksi perättömiä tarinoita kunniallisista naisihmisistä.71

”Löysän puheen” (löse tal) ajateltiin olevan vakava yhteisön sisäistä eheyttä
uhkaava tekijä ja jo siitä käytetty nimitys viittasi irrallisuuteen ja irtolaisuuteen
järjestyksen ja kunniallisuuden vastakohtana.72  Kirkkoherra Fontelius kertoo
kuninkaalle osoittamassaan kirjeessä kutsuneensa niitä vanhempia, jotka antoi-
vat lastensa panetella kunniallisia ihmisiä noidiksi, irtaimeksi väeksi (löst-
partij). Tässä hän sanoi nojautuvansa maaherra Carl Sparren kesällä 1673 anta-
miin ohjeisiin. Fontelius oli tuolloin tiedustellut, mitä tulisi tehdä noitavainojen
hillitsemiseksi. Maaherra oli vastannut, että vanhempia oli kehotettava huoleh-
timaan siitä, etteivät heidän lapsensa kuulisi, mitä irtain väki asiasta puhui. Oli
myös tutkittava tarkoin perustuivatko lasten puheet kuulopuheista syntyneisiin
kuvitelmiin. Pelkän lasten todistuksen ei olisi pitänyt maaherran mukaan riittää,
jos syytetyn maine oli tahraton.73

Samana vuonna noidiksi haukutut yrittivät puhdistaa maineensa Gävlen raas-
tuvanoikeudessa. Fonteliuksen vaimon ohella näin menetteli ainakin Lorentz
kultasepän Brita-vaimo sekä raatimies Henrik Honnomin vaimo. Kahden ensik-
si mainitun osalta puhdistautuminen ei ollut menestyksellistä: jos sen joutui te-

○ ○ ○ ○ ○ ○

69 RA SS 1: WNC 3.3., 8.3.1675 (449–450, 453–454).
70 Buren suku oli hoitanut pitkään papillisia tehtäviä Norassa. Katarinan isoisä oli syntynyt

pitäjässä ja palannut sinne papiksi 1588. Hän oli osallistunut myös Uppsalan kokouksen pää-
tökseen vuonna 1593. Katarinan isä Rolandi Olai Bure oli tullut Noran pitäjään kappalai-
seksi vuoden 1612 vaiheilla. Hänet nimitettiin kirkkoherraksi 1633 ja hän toimi valtiopäivä-
miehenä 1647 ja 1670. Katarinan veli Bernard Rolandi Bure tuli Noran seurakunnan kap-
palaiseksi 1659 ja kirkkoherraksi 1670, missä virassa pysyi vuonna 1677 tapahtuneeseen
kuolemaansa asti. Fant & Låstbom 1843, 287–288.

71 RA GRO 8.5.1675 (378v–380v).
72 Einonen 2003b, 286.
73 RA ÄK 187, KST 5: Fonteliuksen vastine Gävlen pormestarin, raadin ja vanhimpien

19.4.1675 kuninkaalle osoittamaan syytöskirjelmään (11v, 16).
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kemään useita kertoja, epäilykset tulivat koko ajan laajempaan tietoisuuteen ja
tapahtui noidaksi leimautuminen. Sari Forsström onkin kiinnittänyt huomiota
siihen, että 1600-luvun loppupuolella yleistynyt kunnianloukkaustapausten
niukkasanaisempi kirjaaminen heijasteli käytäntöä, jonka mukaan loukkauksen
yksityiskohtien tuominen esille ennen asian varsinaista käsittelyä ja sen varmis-
taminen, että vastaaja oli todella paikalla ja käytti puheenvuoroja, oli omaan
henkilöön kohdistuvien kyseenalaistusten tarpeetonta toistamista julkisesti.74

Samoja piirteitä on nähtävissä myös maleficium-tapauksissa. Esimerkiksi Mar-
ketta Ristontytär Punasuomalaisen asiaa käsiteltiin vuosina 1655–1657 rovas-
tintarkastuksessa, kihlakunnanoikeudessa sekä (mainetiedustelut mukaan las-
kettuna) kolme kertaa Vaasan raastuvanoikeudessa ennen kuolemantuomioon
johtanutta oikeudenkäyntiä.75

Vuosina 1675 ja 1676 noituuskunnianloukkaukset olivat yhteydessä toiseen
Gävlessä tapahtuneeseen ilmapiirin muutokseen. Maaherra Carl Sparren kiel-
lettyä vainot virallisilta noituussyytteiltä katosi oikeutus. Sparren kieltoa seu-
rannut muutaman noituuskunnianloukkauksen rykelmä kertoo kuitenkin
noituusepäilyjen ja -syytösten jatkumisesta raatihuoneen ulkopuolella.76

Antero Heikkisen mukaan vastaava ilmiö on nähtävissä Pohjanmaalla. Vuo-
sina 1665–1674 huhujen kohde toi itse asian oikeuteen kolmanneksessa tapauk-
sista, 1680-luvulla useammin kuin joka toisessa tapauksessa. Hänen mukaansa
muutos aiheutui suurten vainojen jälkipuinnista. Tapaukset muistuttavat eng-
lantilaisessa 1700- ja 1800-lukujen aineistossa esiintyneitä ”käänteisiä noituus-
juttuja”. Kun oikeudet eivät enää ottaneet noituussyytteitä käsittelyynsä, ihmi-
set itse pyrkivät mitätöimään noidan voiman. Se tapahtui yleensä pahoinpitelyn
(epäillyn oli nähtävä oma verensä), vesikokeen (viaton uppoaa) tai noitapullon
(pelkistetyimmillään noidaksi epäillyn virtsalla täytetty pullo, johon ennen sul-
kemista laitettiin joitakin teräviä esineitä, suljettu pullo haudattiin tai poltettiin
siinä tarkoituksena, että aiheuttaisi noitujalle niin pahoja kipuja, että tämä ottai-
si kirouksensa takaisin) avulla. Noidiksi epäillyt haastoivat usein pahoinpiteli-
jänsä oikeuteen.77

Särkyvä harmonia: riitely, kiroaminen ja uhkailu syytteiden
taustalla

Noituussyytteiden taustalla on selitetty olevan kiristämistä tai uhkailemista
muistuttavan tilanteen, jossa vähäosaisemman avunpyyntö tuli yhteisöllisen
armeliaisuusnormin vastaisesti torjuttua. Avun pyytäjä suuttui ja kirosi, avun
epääjä tunsi syyllisyyttä, jonka hän projisoi noituussyytteiden muodossa kiroa-

○ ○ ○ ○ ○ ○

74 Forsström 2000, 92.
75 KA VRO v. 1: 12.11.1655, 23.1.1656, 21.5.1656, 13.6.1657. Åkerblom 1941, 467–469;

Eilola 1996, 81–86. Samasta ilmiöstä muualla ks. esim. Lehtinen 1967, 763.
76 RA GRO 10.5., 12.5., 20.12.1675 (381, 385–385v, 451v–452), 3.4.1676 (500v–501).
77 Heikkinen 1969, 256–257; Davies 1999, 10–12.
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jaan.78  Esimerkiksi Marketta Punasuomalaisen ja Marketta Parkoisen tapauk-
sissa on nähtävissä merkkejä kuvatun kaavan toteutumisesta.

Lähteitä huolellisemmin luettaessa havaitaan, että ongelmana ei ollutkaan
evätty apu, vaan avunpyytäjien kyltymättömyys. Punasuomalaiselle annettiin
ruokaa ja juomaa, mutta ei riittävästi. Parkoinen ei puolestaan saanut Kirsti Ro-
lofintyttäreltä pyytämäänsä, mutta toisaalta mikään ei viittaa siihen, että hän
olisi tarvinnut lähteä talosta tyhjin käsin. Kerttu Juhontyttären taas sanottiin
kerjuumatkoillaan pelottelevan ja uhkailevan toisia naisia niin, että nämä antoi-
vat hänelle mitä hän vain pyysi. Ja yleensä hän pyysi parhaita ruokatarvikkeita
ja runsaasti ryypättävää.79

Samankaltaisia tapauksia löytyy runsaasti muualtakin. Vuonna 1641 Halikon
kappalainen kertoi, että ”ellei Eerikki Puujumala saa kaikkea, mitä hän pyytää,
niin hän heti kiroaa, levittelee käsiään ja sanoo, vai ei sovi, ja sen jälkeen
useimmiten tapahtuu vahinko joko olutkeitokselle tai karjalle, joka äkkiä kuo-
lee”. Maisa Erkintytär Kuppari taas oli mennyt kappalainen Simon Nikolain
luokse. Simon oli antanut hänelle ruokaa, mutta valitellut, ettei hän kesken ole-
van oluenpanon vuoksi ehtinyt hakea aitasta juustoa. Vaikka hän lupasi tarjota
sitä seuraavalla kerralla, Maisa pahoitti mielensä. Myöhemmin Maisa totesi
kirkkoherran leskelle, että Simon kyllä muistaisi antamatta jääneen juuston.
Simonin oluenpano epäonnistui ja runsaasti maltaita meni hukkaan. Ruovedellä
vaikuttaneesta Antti Lieroisesta tuomiokirja totesi: ”Enin osa käräjärahvasta
todisti, että he ovat pelänneet Lieroista, niin että kun hän tuli heidän luokseen,
he eivät uskaltaneet olla antamatta hänelle ruokaa ja olutta, niin kauan kuin
heillä itsellään riitti, vaikka eivät mitään maksua saaneet.” Asetelma näkyy
myös Käkisalmen Karjalassa, missä noitana tunnettu Lauri Laatikainen oli saa-
nut Kähäräisen talossa kolme viinaryyppyä, mutta vaatinut vielä olutta. Kun sitä
ei annettu, hän aloitti talonväen noitumisen. Samoin kävi Raumalla 1630-luvul-
la. Kun Krapa Elli ei saanut kaikkea pyytämäänsä, hän sanoi: ”Sen vielä edes-
täsi löydät.” Pian tämän jälkeen talon emännän rinnoista oli alkanut imetettäes-
sä erittyä vain verta ja märkää. Kaustisella Kreeta Prött oli ollut tyytymätön saa-
maansa palkkaan ja noitui talon navetan palamaan. Toisessa talossa hän sai vain
leipää ja maitoa vaikka oli pyytänyt viinaa. Siksi hän kirosi talon karjan.80

Kuva selventyy, kun muistetaan, että puutetta ja kurjuutta podettiin monis-
sakin taloissa noina aikoina: sadot olivat huonoja, sodat veivät miehiä, viljaa ja
rahaa.81  Omasta pulasta huolimatta jotakin kuitenkin annettiin kerjääjille, mutta
palkkioksi ei saatu kiitosta, vaan vaatimuksia enemmästä ja paremmasta – ja
lopuksi kiroukset.

○ ○ ○ ○ ○ ○

78 Nenonen 1992, 236–241; Heikkinen 1969, 244. Molemmat tutkijat huomauttavat, että esi-
merkiksi riitaa, naapurikateutta ja avun tai pyynnön torjumista on vaikea erotella toisistaan.

79 KA URO o. 5: 16.1.1699 (22–23).
80 Oja A 1963, 247, 248; Nenonen & Kervinen 1994, 102; Juvelius 1932, 82; Katajala 1997,

294–295, 303–304; Högman 1907, 183; Virrankoski 1961, 649–650.
81 Luukko 1945, 118–122, 403–409, 412–419; Villstrand 1992, esim 288–292. Nils Erik

Villstrand korostaa, etteivät väenottojen vaikutukset muodostuneet samanlaisiksi edes toi-
siaan lähellä sijaitsevissa pitäjissä.
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Esimerkiksi Fonteliuksen ja Falckin tapauksessa Macfarlanen–Thomasin -malli
kääntyi päinvastaiseksi. Pormestarin perhe, jonka piiristä kirkkoherran vai-
moon kohdistuneet noituussyytökset lähtivät liikkeelle, jakoi avokätisesti almu-
ja köyhyyttä potevalle kirkkoherran kalastajan perheelle. Pormestarin vaimo
Elisabet Gadd sanoi komission kuulusteluissa kirkkoherran vaimolle, että ”tei-
dän pitäisi itse ruokkia oma väkenne eikä antaa heidän kulkea ympäriinsä ker-
jäämässä. Jos joku hyvää tahtoaan heitä auttaa, pitäisi häntä siitä kiittää”.82

Taustalla piilleestä riidasta näyttää olleen kysymys myös silloin kun vaasalai-
nen kultaseppä Markus Kurikka levitti juttua, jonka mukaan hänen piikansa oli
nähnyt, kuinka porvari Pertti Tuomaanpojan vaimon Valpuri Matintyttären käs-
kystä oli kirnuttu olutta niin että kirnuajalla oli ollut sarvet molemmilla sivuil-
laan.83

Tapahtumien taustalla oli kieltämättä riita, ja kummassakin tapauksessa rii-
dan toista osapuolta syytettiin tai kutsuttiin noidaksi. Tulos näyttää sopivan ai-
kaisemmassa tutkimuksessa esitettyyn käsitykseen, jonka mukaan noituussyyt-
teiden taustalla oli usein sosiaalis-taloudellinen kiista. Riidan merkitys ei kui-
tenkaan ollut siinä, että riitakumppania olisi sen puitteissa syytetty herkemmin
noidaksi, vaan siinä, että vastapuolesta uskottiin helpommin pahaa. Se tulee eri-
tyisen selvästi esille Fonteliuksen ja Falckin tapauksessa Gävlessä.84

Halu uskoa pahaa riitakumppanista ilmenee myös Markus Kurikan tapauk-
sen oikeuskäsittelyssä, jolloin hänen piikansa ei ollut enää lainkaan varma siitä,
oliko hän nähnyt mitään tavallisesta poikkeavaa.85  Normaalioloissa Markus oli-
si luultavasti kiinnittänyt enemmän huomiota piikansa puheiden horjuvuuteen
ja pyrkinyt hakemaan niille vahvistusta muualta. Riidan vuoksi piian pohjim-
miltaan taikuutta koskenut kertomus tulkittiin noituudeksi – siihenhän myös
noituuden ja taikuuden välisen rajanvedon joustavuus soi mahdollisuuden.

Molemmat tapaukset kuvastavat yleisemminkin käytettyä esitystapaa, jossa
kaiken keskustassa oli yhteinen hyvä, jonka palveleminen oli keskeistä ja kai-
ken päämäärä. Yhteistä hyvää voidaan pitää yhteisen uhan vastakohtana – ko-
konaisuutena, jonka puolesta toimiminen esitettiin toivottavana ja tavoiteltava-
na. Siitä poikkeaminen tai siihen kohdistuva piittaamattomuus nähtiin yhtä tuo-
mittavana kuin piittaamattomuus yhteiseksi koetusta uhasta. Kiistan vastapuoli
esitettiin uhkana sen toteutumiselle ja tästä syystä moraalisesti kyseenalai-
sena.86  Tämänkaltainen puhe viittasi seitsemän kuolemansynnin (yleisimmin
viha ja kateus) kaltaisiin yhteisöllisyyttä ja yhteisöä ohjanneisiin normeihin. Se
operoi myös tietynlaisilla stereotyypeillä, malleilla, jotka ovat kaikille tuttuja ja
kuljettavat mukanaan selviä kielteisiä mielikuvia. Mielikuvat koskivat myös
julkisen ja salaisen välistä ristiriitaa, sillä niissä viitattiin siihen, että ihminen oli

○ ○ ○ ○ ○ ○

82 RA SS1: WNC 20.2.1675 (437).
83 KA VRO v. 2: 26.1.1661. Eilola 1997, 93–94.
84 Ks. luvut ’Valtasuhteiden horjahdus: noituus miesten maailmassa’ sekä ’Perhe ja elämän-

odotukset: naiset ja noituus’.
85 KA VRO v. 2: 26.1.1661. Eilola 1997, 93–94.
86 Douglas 2000 (1966), 33–34. Esimerkiksi läänitysviranomaisten ja talonpoikien tai porva-

reiden välisissä kiistoissa käytäntö näkyy selvästi. Haikari 1999, esim. 52–62, 71–72.
’Yhteisön’ ja ’yhteisen hyvän’ käytöstä ks. myös Roper 1987.
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jotain muuta kuin antoi ymmärtää olevansa.87  Tässä mielessä noita oli vain yksi
mahdollinen käsite muiden joukossa. Käytännön tulkitseminen puhtaasti
omaan etuun tähtääväksi mustamaalaamiseksi tai strategiaksi tuskin tekee oike-
utta tutkittaville ihmisille. Myös tätä keinoa käyttävät ihmiset ajattelivat ja tul-
kitsivat maailmaa samojen stereotypioiden avulla ja he saattoivat käyttää niitä
oman tilanteensa tulkitsemiseen ilman taka-ajatuksia.

Riidalla oli kuitenkin merkitystä noituussyytteiden synnylle, mutta sen ym-
märtäminen edellyttää riidan ja sovinnon näkemisen laajemmissa yhteisöllisis-
sä ja maailmankuvallisissa puitteissa. Tällöin keskeisiksi käyvät käsitykset har-
moniasta ja tasapainosta.

Yhteisö mielsi ihmisten välisten suhteiden perustaksi tasapainon ja siitä seu-
raavan hyvän järjestyksen, harmonian.88  Esimerkiksi naapuruussuhteen mo-
lemmat osapuolet kohdistivat toisiinsa tietyt odotukset, joiden puitteisiin kans-
sakäyminen asettui. Jokapäiväinen vuorovaikutus synnytti ikään kuin dialogin,
jossa tasapainoa ja hyvän naapuruuden rajoja koeteltiin ja määritettiin uudel-
leen.89  Eikä tasapainoa mielletty välttämättä yhdenveroisuudeksi, vaan pikem-
minkin suhteiden ja asemien muuttumattomuudeksi. Tasapaino edellytti sitä,
että ihmistä kohdeltiin sen mukaan, mikä oli hänen asemansa vertikaalisessa ja
horisontaalisessa verkostossa.90  Luonnollisestikin tasapaino horjui ja osapuol-
ten väliltä löytyi yhteenottoja. Näin oli laita myös noituusjuttujen osapuolten
välillä.

Noituussyytöksen lähtökohta ei kuitenkaan ollut osapuolten konfliktissa it-
sessään, vaan konflikti(e)n sovittelun/sovittamisen toistuvassa epäonnistumi-
sessa samojen ihmisten (usein naapureiden) välillä. Ihmisten kanssakäyminen
käsitettiin harmoniana ja kun tasapaino horjui, sovittelu astui kuvaan mahdolli-
sena ratkaisukeinona. Elämän eri tilanteita koskevien kirjoittamattomien sään-
töjen loukkaaminen oli usein raivoisimpien reaktioiden taustalla. Näin oli, kos-
ka yhteisöä ohjaava normisto miellettiin tasapainoa ja järjestystä luovaksi sään-
nöstöksi, josta poikkeaminen johti epätasapainoon ja kaaoksen lisääntymi-
seen.91  Toisaalta normisto miellettiin Jumalasta lähteneeksi ja periaatteessa sen

○ ○ ○ ○ ○ ○

87 Tässä on eräs kansanomaisen huumorin tyypillisimmistä piirteistä, mutta myös eräs niistä ra-
jakohdista, joissa nauru saattoi lakata ja huumori muuttua kunnianloukkaukseksi. Sovelias
huumori koostui samoista aineksista kuin sopimaton. Kerrontatilanteesta riippui pidettiinkö
sanottua vitsinä vai loukkauksena. Knuuttila 1992, 175, 178–181; Gluckman 1963, 311–
312; Vilkuna KHJ 2000, 254; Forsström 2000, 97–98, 105–106.

88 Kuten luvuissa ’Taikuuden sallittu käyttö’ ja ’Taikuus kansan ja esivallan silmissä’ todettiin,
taikuus ja ritualismi olivat eräitä keinoja olojen vakiinnuttamisessa ja tasapainon säilyttä-
misessä. Vastaavasti erikokoisten kokonaisuuksien metonyyminen yhteys aiheutti sen, että
osassa tapahtuneiden vääryyksien uskottiin vaikuttavan myös suurempaan kokonaisuuteen.
Ks. luku ’Kotitalouden suojaaminen valtakunnan ja paikallisyhteisön etuna’.

89 Levi 1992 (1985), 24–25. Jokapäiväisestä kanssakäymisestä dialogina ks. esim. Florén 1993,
269–272.

90 Karonen 1999b, 161–167; Englund 1994 (1989), 40-42; Matikainen 1997. Ruukin työmies-
yhteisöä tutkineen Kustaa H. J. Vilkunan mukaan ankaran hierarkkisessa ruukkiyhteisössä
harvinaiset patruunan aseman kyseenalaistukset seurasivat tämän tasapainon murtumisesta,
jolloin patruunan katsottiin käyttäneen asemaansa väärin. Toinen ruukkitutkija Anders
Florén korostaa ruukkilaisten käsityksen perinteisyyttä. Vilkuna KJH 1996a, 42; Florén
1993, 281–283. Ks. myös tämän tutkimuksen luku ’Kunnia, huhut ja noituus.

91 Matikainen 1997; Matikainen 2002; Muldrew 1996, 917–919, 928–931.
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noudattamisessa ei ollut poikkeamista. Jumalan kautta yhteisöllinen rikkomus
tuli merkittäväksi koko kosmisen rakenteen osalta, jota se uhmasi. Viimekädes-
sä normista poikkeaminen miellettiin rikkomukseksi Jumalan tahtoa vastaan ja
niin muodoin siitä oli odotettavissa rangaistus tai ainakin varoitus.92

Aiheellisena pidetty maltinmenetys yleensä ymmärrettiin eikä se välttämättä
rikkonut ystävyyden ja vihollisuuden välistä rajaa. Pienet kiistat soviteltiinkin
usein ja ennen ratkaisua osapuolet väistivät toisiaan. Yhteisö määritti loukkauk-
sen vakavuutta, mutta toisaalta oikeus muodosti sen julkisuuden, jossa määritel-
tiin kunniallisen ja kunniattoman käyttäytymisen rajat.93  Sovittelu sisälsi julki-
sen anteeksipyynnön johon vastattiin julkisella anteeksiannolla. Kun nämä kak-
si kohtasivat toisensa harmonia palautui. Sovinto vahvistettiin oikeuden edessä
tapahtuneella kädenlyönnillä ja usein siihen sisältyi jokin vertauskuvallinen ai-
neellinen korvaus.94  Käsittelyssä oli kolme vaihetta:95

1. Ihmiset riitaantuivat keskenään, normien määrittämä käyttäytyminen rik-
koontui ja harmonia murtui.

2. Riidoissa oleminen muodosti liminaalitilan: osapuolet olivat tavallaan yh-
teisön ulkopuolella, siihen kuulumattomia. Se ilmeni esimerkiksi siinä, ett-
eivät he välttämättä päässeet ehtoolliselle, koska kirkko opetti, että tämä
sakramentti oli otettava puhtain sydämin vastaan. Näin ehtoollisesta muo-
dostui keskeinen yhteisön sisäistä yhteenkuuluvuutta sekä uskoa vahvista-
va rituaali.96

3. Sovittelun myötä riidan osapuolet otettiin takaisin yhteisöön. Sovinto vah-
vistettiin kädenlyönnillä ja usein myös aineellisella korvauksella.

Suhteen tasapuolisuuteen tai vastavuoroisuuteen kuului, että jos toinen luopui
omasta osastaan, eivät säännöt enää koskeneet toistakaan osapuolta. Tämä nä-
kyy monissa kunnianloukkaustapauksissa loukatun seuraavanalaista tyyppiä
olevasta kommentista: ”ja sinä olet huora siihen asti kunnes todistat minut var-
kaaksi”. Kunnianloukkaukseen kuulunut vastatoimen pakko ei välttämättä tar-
koittanut kostoa tai fyysistä väkivaltaa, vaan myös haukkumasanalla vastaami-
sen tai oikeuteen viemisen.97  Tämä ajattelu saattoi johtaa vakaviin seuraamuk-
siin, jos sovittelu epäonnistui.

Tasapainoa korostava ajattelu ei perustunut pelkkään keskiaikaisesta sukujen
välisten ristiriitojen sovitteluun, vaan sillä oli vahvat siteet vielä 1600-luvulla-

○ ○ ○ ○ ○ ○

92 Vilkuna KHJ 1996b, 74–78. Karonen 1999a, 214–215, 217–218, 229–231.
93 Matikainen 1997.
94 Sovittelukäytäntöä ja sen taustoja on väkivaltarikollisuuden osalta analysoinut Olli Matikai-

nen (1997, 2002) ja Petri Karonen (esim. 1998b ja 1999a) sekä taloudellisten kiistojen
saralta Craig Muldrew (1996). Ks. myös Ågren & Johansson 1994, 124–125.

95 Karonen 1999a, 229–230. Vaiheet toistavat siirtymäriitin kaavaa, ks. tark. luku ’Noituuden
kohteet’; DA 409–411 (rites of passage, ritual).

96 KLO 1986 (1686), 17 (40–41) (11. Lucu: Herran Ehtollisesta, kohdat 3 ja 4). Tähän perustui
myös ehtoolliselta sulkeminen rangaistuskeinona: se alleviivasi, että ihminen oli toiminut
normia vastaan ja asettunut tavallaan yhteisön ulkopuolelle. Ks. esim Sabean 1987 (1984),
39–43; Juva 1955, 79; Eriksson 1993, 316–317; Lempiäinen 1963, 241–243.

97 Matikainen 1997; Douglas 2000 (1966), 208; Eilola 2003a, 136–138.
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kin elinvoimaisiin käsityksiin maailmanjärjestyksestä.98  Tästä syystä oikeusis-
tuinten rooli säilyi pitkään kaksinaisena. Oikeusistuimet alkoivat jo 1500-luvun
loppupuoliskolla muuttua keskushallinnon työvälineiksi, jotka valvoivat vero-
tusta, kuninkaan asetusten noudattamista ja Ruotsin lain noudattamista. Sen rin-
nalla oikeusistuimilla säilyi niiden vanha tehtävä yhteisön sisäisenä sovittelija-
na ja tasapainon säilyttäjänä. Tästä syystä niiden toiminnassa korostui myös
voimakas yhteisön sisäisten ns. epävirallisten normien huomiointi. Ruotsalais-
ten ja suomalaisten kaupunkien raastuvanoikeuksissa tämä kaksinaisuus näkyy
selvästi 1600-luvulla. Ne raadit, joiden auktoriteetti oli heikko, nojautuivat mie-
lellään Ruotsin lakiin, kun taas vahvat raadit toimivat selvemmin sovittele-
vasti.99

Sovinnon aikaansaaminen ja tasapainon palauttaminen olivat välttämättö-
miä. Jos harmoniaa ei saatu palaamaan, osapuolet ajautuivat molemminpuolis-
ten normirikkomusten kierteeseen ja vuorovaikutussuhteen tulehtumiseen. Täl-
lainen kehitys löytyy osaselityksenä useimpien Gävlen Blåkulla-juttujen taus-
talta.100  Esimerkiksi Lorentz kultasepän vaimo Brita onnistui iskemään monella
tasolla uuden ajan ihmisten arvostamiin suhteisiin:101

Östen Kristoferssonin vaimo Malin ja Lorentz kultasepän vaimo Brita pohti-
vat eräänä iltana, kuinka vauraasti lasimestari Peder Johansson Anna-vaimoi-
neen eli. Malin arveli hänen ansaitsevan verstaassaan aika hyvin. Kultasepän
vaimo vastasi tietävänsä, että vauraus oli hankittu varastamalla: Peder oli vienyt
Joen Anderssonin rahat. Myöhemmin Malin meni käymään Pederin isän lasi-
mestari Johan Pederssonin luo. Kun puhe kääntyi Pederin uuteen taloon, Malin
kertoi, mitä ihmiset Pederistä puhuivat. Malinin kertomuksen perusteella Johan
syytti miniäänsä Joenin rahojen varastamisesta. Sen seurauksena miniä haastoi
appensa oikeuteen. Johan puolestaan haastoi Malinin ja hän puolestaan Britan.102

Lorentzin Britan levittämä huhu oli kahdella tavalla tuhoisa. Ensinnäkin se
kyseenalaisti lasimestari Johanin ja Östen Kristoferssonin välisen hyvän naapu-
ruuden. He saivat välinsä kuntoon, koska Östenin vaimo kiirehti perumaan pu-

○ ○ ○ ○ ○ ○

98 Sovittelu oli vanha yhteisöllinen ristiriitojen selvittämisen keino, jota luterilaisuus vain vah-
visti. Jo 1500-luvun jälkimmäisellä puoliskolla oikeudet ratkaisivat tapauksia lievemmin
kuin maakunta- tai maanlait edellyttivät. Kuolemantuomion sijasta ihmisille määrättiin sak-
koja ja perusteluna oli aina asianomaisten sovinto. Kaarle IX:n aikana Jumalan laki nousi
voimakkaasti esille, mikä ilmeni kuolemanrangaistusten ja lain kirjaimen mukaisen tulkin-
nan yleistymisenä. Kristiinan holhoojahallituksen ajasta lähtien käytäntö muuttui lempeäm-
mäksi ja harmoniaa korostavaksi – ja säilyi sellaisena aina Kaarle XI:n itsevaltiuden alkuun
1680. Letto-Vanamo 1998 (1995), 136; Karonen 1999a, 221–223; Matikainen 2002, 173–
183. Ks. myös Muldrew 1996, 919–921.

99 Karonen 1998c; Karonen 1999a, 229–231. Tuomareiden koulutustason parantumisesta ja
hovioikeuksien valvonnasta huolimatta perinteiseen oikeudenhoitoon kuuluneita piirteitä
oli nähtävissä kihlakunnanoikeuksien toiminnassa vielä 1700- ja 1800-lukujen taitteessa.
Letto-Vanamo 1998 (1995), 137–140.

100 Samoja ihmisiä lukuun ottamatta mikään ei liitä näitä yhteenottoja noituusjuttuihin. Niihin
ei viitata kertaakaan noituussyytteen käsittelyn aikana. Siihen ei ollut mitään tarvetta, sillä
ne olivat kaikkien asianomaisten tiedossa. Toisaalta aikaisempia yhteenottoja ei mielletty re-
levanteiksi käsiteltävän tapahtuman kannalta, vaikkakin ne vahvistivat ihmisten mielipidettä
ja tulkintaa noidaksi syytetystä ja hänen luonteestaan. Ks. Gregory 1991.

101 Sekä kultasepän että tiilentekijän vaimolla oli näiden ihmisten kanssa useita aikaisempia
pieniä yhteenottoja, joiden sarja huipentuu tässä käsiteltyihin tapauksiin.

102 RA GKO 4.11., 20.11., 25.11., 2.12.1673 (116–116v, 121–122, 123v–124).
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heensa. Hän ei ollut koskaan tarkoittanut syyttää, vaan oli vain toistanut Britan
puheita ja kysynyt, oliko Johanilla ja hänen vaimollaan tietoa poikansa tämän-
laatuisesta toiminnasta. Sovinnon jälkeen kummatkin suhtautuivat varaukselli-
sesti Britaan. Heidän naapuruussuhteensa luotettavuutta todistaa se, että Johan
vaimoineen uskoi heti Malinin antaman selityksen.

Toisaalta tapaus kertoo pariskunnan suhteesta miniäänsä ja sukuun naituihin
yleensä. Syytä etsittiin aina ensimmäiseksi niistä jäsenistä, joita veri ei yhdistä-
nyt.103  Saatu tieto sai Johanin syyttämään miniäänsä myös eräiden muiden ka-
donneiden tavaroiden varastamisesta. Sukupolvien välille repesi kaikkien nor-
mien vastainen kuilu, kun Peder asettui vaimonsa puolelle isäänsä vastaan ja
repi suutuksissaan paidan tämän päältä.104  Tilannetta kärjisti entisestään se, että
osapuolet olivat kunniastaan herkkiä käsityöläisiä.105  Taaskin sovinto johti mo-
lemmat osapuolet syyttämään Britaa, jonka käyttäytyminen ei ollut missään
suhteessa katuvaista. Koska Brita ei kyennyt nimeämään ketään, jolta olisi kuul-
lut asiasta, hänestä tuli kaiken tapahtuneen pahan syy. Hänen syntinsä oli koh-
distunut yhteisön jäseniin ja viime kädessä koko yhteisöön. Oikeus tuomitsi
sakkoja ja kehotti Lorentzia – talouden päätä – pitämään huolta, ettei hänen vai-
monsa enää tällaiseen syyllistyisi.106  Tapauksessa ei viitata noituuteen, mutta se
liittyy luvussa ’Perhe ja elämänodotukset: naiset ja noituus’ käsiteltyihin noi-
tuustapauksiin siinä, että niissäkin oli kysymys kotitalouden ulkopuolelta tule-
vasta henkilöstä, joka puheellaan ja toiminnallaan kyseenalaisti kokonaisuuden
sisäisen eheyden.

Tiilentekijä Erik Eriksson vaimon Karinin ensimmäiset oikeuteen johtaneet
yhteenotot kaupunkilaisten kanssa tapahtuivat jo 1660-luvun lopulla. Pääriita-
kumppanina oli naapuri Lars Andersson Frisk, mutta vuosien kuluessa suhteet
muihinkin naapureihin tulehtuivat, ja 1670-luvun puolivälistä 1680-luvun al-
kuun tiilentekijän perhettä käytettiin taajaan oikeudessa. Naapurit epäilivät tois-
tuvasti perhettä (ei pelkästään emäntää vaan myös poikaa ja tytärtä) varkaudesta
eikä aina syyttä. Joka kerta tiilentekijän vaimo ja hänen tyttärensä vastasivat
loukkauksilla, levittämällä ilkeitä juoruja tai lyömällä naapurin vaimoja tai hei-
dän lapsiaan.107

Vuonna 1676 Lars Friskin äiti ja vaimo menivät tiilentekijän talolle. Vierailun
tarkastusluonne ei jäänyt vastapuolelta huomaamatta eikä sitä edes yritetty kät-
keä. Friskin naiset havaitsivat heti sisään mentyään heille kuuluvaa tavaraa esil-
lä ja Larsin äiti tahtoi katsoa lähemmin joitakin sängyllä lojuvia vaatteita. Tii-
lentekijän vaimo vastasi lyömällä ja haukkumalla. Hänen tyttärensä kävi Larsin
vaimon kimppuun, repi hänen vaatteitaan ja solvasi häntä länsigöötanmaalai-
seksi huoraksi ja varkaaksi. Samoihin aikoihin tiilentekijän vaimo ajautui selk-

○ ○ ○ ○ ○ ○

103 Sabean 1987 (1984), 99. Monien talouksien sisäiset ristiriidat syntyivät syytingille vetäy-
tyneen ja uuden isäntäparin välille. Erityisesti vanhan ja nuoren emännän väliset suhteet
näyttävät olleen herkkiä. Eilola 2002b, esim. 108–110.

104 RA GKO 4.11.1673 (116–116v).
105 Lindström 1991, 194, 229–230; Kallio 2000, 76–85; Roper 1991 (1989), 36–40.
106 RA GKO 2.12.1673 (124).
107 RA GRO 14.3., 8.4., 23.5.1668 (125–126, 142–142v), 19.2., 23.2.1681 (87v–88); GKO

18.2., 29.2., 3.3.1668 (16–18).
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kaukseen myös Jakob Anderssonin kanssa, solvasi häntä oikeuden edessä, min-
kä jälkeen hänen miehensä ei enää olisi halunnut päästää häntä oikeuteen. Karin
itse väitti, että Lars Friskin vaimo, ei hän itse, oli loukannut Jakob Anderssonia.108

Näin pitkälle vietyä omien vikojen tai tekojen kieltämistä ei esiinny yksin-
omaan noituusjutuissa, vaan se on nähtävissä muissakin pitkään jatkuneissa rii-
doissa, joissa sovittelu epäonnistui ja joissa joku oli ajautumassa vastakkain lä-
hes koko yhteisön kanssa. Näin oli laita esimerkiksi vaasalaisen pellavankutoja
Olavi Jaakonpojan laita. Olavi ei piitannut tekemistään sopimuksista tai sovin-
noista, vaan haastoi edelleen riitaa ja haukkui viranomaisia ja muita kaupunki-
laisia. Hän korosti raastuvanoikeudessa, että hän ei ollut kunniaton, koska ei
ollut tappanut ketään. Näin hän rajasi itsensä erilleen ”todellisista roistoista”.
Kelmejä olivat sen sijaan ne, jotka syyttivät häntä ilman todisteita. Raastuvanoi-
keus luetteli kankurille joukon hänelle langetettuja tuomioita ja luki hänelle sen
pykälän, johon hänen karkotusrangaistuksensa perustui. Se ei muuttanut Olavin
kantaa, vaan vielä raatihuoneelta poistuessaankin hän vakuutteli kunniallisuut-
taan. Hän haukkui myöhemmin kapakassa useiden todistajien kuullen tuomion
langettaneita raatimiehiä ja pormestaria. Vika oli muualla, ei hänessä.109

Tiilentekijän ja hänen naapureidensa tulehtuneet suhteet purkautuivat aina
muutaman vuoden välein. Ilmeisesti maaherran puuttuminen noituusjuttuihin
sekä tiilentekijän perheen poismuutto pelastivat Karinin noituussyytteiltä, sillä
epäilyksiä oli kyllä ilmassa. Ne olivat naapureiden ja oikeuden mielissä vielä
perheen muuttaessa vuonna 1681, jolloin mestari Mårten Henrikssonin vaimo
kertoi tiilentekijän vaimon vähän ennen lähtöään uhanneen tehdä vahinkoa
naapureilleen. Joitakin päiviä myöhemmin he löysivät jonkin taikaesineen Lars
Andersson Friskin portista. He eivät pystyneet todistamaan, että tiilentekijän
vaimo olisi ollut asialla, mutta toisaalta he eivät olleet myöskään varmoja hänen
syyttömyydestään.110

Tasapainon särkyminen ja molemminpuolinen hyvästä naapuruudesta luopu-
minen näkyy myös gävleläisen Margareta Påvelsdotterin tapauksessa.111  Mar-
gareta rikkoi sääntöjä puuttumalla toisten piikojen työhön ja arvostelemalla
sitä. Margaretan näkökulmasta taas palkkiotta jättäminen rikkoi normeja.
Gävlessä pormestari Falckin ja kirkkoherra Fonteliuksen ristiriitojen takaa löy-
tyy molemminpuolisia syytöksiä ylpeydestä, penkkiriitoja kirkossa, Falckin
perheen poissaolo kirkkoherran tyttären häistä jne.112

Sovitteluun suostumattomuus ei leimaa pelkästään Blåkulla-tapauksia, vaan
se näkyy selvästi myös maleficium-tapauksissa. Esimerkiksi Sauvossa käsitel-
tiin tapausta, jossa erään naisen oli sanottu kävelleen keväällä paljain jaloin
hangessa mennessään noitumaan. Viittaus koskee selvästi karjaonnen varasta-

○ ○ ○ ○ ○ ○

108 RA GKO 12.12.1676 (481–481v), 1.2., 6.2., 13.2., 20.2., 22.2., 27.2.1677 (638v–642).
109 KA VRO v. 1: 3.9., 14.9.1659 (193–194, 198–199). Eilola 2003a, 134–135, 139, 141–143,

146–147.
110 RA GRO 22.6.1681 (126).
111 Ks. tark. luvut ’Noituustulkinnan tekeminen’ ja ’Perhe ja elämänodotukset: naiset ja noi-

tuus’.
112 RA SS 1: WNC 18.2.1675 (417–419). Ankarloo 1984 (1971), 178–179. Ks. myös luku ’Val-

tasuhteiden horjahdus: noituus miesten maailmassa’.
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mista. Tapauksen taustalla oli vuosikausia jatkunut riitojen kierre, jonka osalli-
sina olivat yhtäällä noidaksi väitetty äitipuoli ja tämän uusi puoliso ja toisaalla
poikapuoli. Vuosia jatkunut riitely ja suostumattomuus sovitteluun niin viran-
omaisten kuin naapureiden kanssa löytyvät myös Huittisissa Markku Kousaa
vastaan esitettyjen noituussyytösten taustalta.113

Vuonna 1664 Vaasassa porvari Pietari Tuomaanpoika kertoi raastuvanoi-
keudelle, että Henrik hatuntekijän vaimo oli kironnut häntä ja hänen väkeään.
Kävi ilmi, että hatuntekijän vaimon kirous oli kohdistunut lähinnä Pietariin it-
seensä ja hänen vaimoonsa. Pietari sanoi ilmoittavansa asiasta oikeudelle siltä
varalta, että hänelle itselleen tai hänen väelleen sattuisi jokin odottamaton on-
nettomuus. Asia oli hänen mielestään vakava, koska hatuntekijän anoppi oli
tuomittu joitakin vuosia aikaisemmin taikuudesta. Hatuntekijän vaimo puolus-
tautui ja kertoi kironneensa siksi, että Pietari oli lyönyt häntä. Pietari puolestaan
muistutti hyvittäneensä tekonsa sakoilla.114

Pietari Tuomaanpoika ja Henrik hatuntekijä olivat naapureita, joilla oli eri-
mielisyyksiä tonttiensa rajoista. Tämänkaltaiset erimielisyydet olivat yleisiä
1600-luvun jälkipuoliskon kaupungeissa suoritettavan reguloinnin vuoksi.115

Pietarin ja hatuntekijän tonttierimielisyydet tulivat ensimmäisen kerran oikeu-
teen jo vuonna 1661 ja vuoden 1664 loppuun mennessä erimielisyydet olivat
kasvaneet siihen mittaan, että Pietari antoi korvapuustin suutaan soittavalle naa-
purin emännälle. Tästä seurasi haaste oikeuteen ja Pietari tuomittiin sakkoihin.
Tämä ei kuitenkaan tyydyttänyt hatuntekijän vaimoa, joka kirosi Pietaria ja tä-
män vaimoa heti raatihuoneen pihalla. Hän ei siis suostunut oikeuden päätök-
seen, harmonia ei palannut ja niin päädyttiin siihen oikeudenkäyntiin, jossa Pie-
tari ilmoitti kiroamisesta. Oikeus suositteli riitakumppaneille edelleen sovintoa
ja siihen oltiin molemmin puolin halukkaita. Sitten Pietari sairastui ja joutui
kuolinvuoteelleen, minkä jälkeen hänen lähipiirinsä päätteli hatuntekijän vai-
mon hylänneen sovinnon jälleen kerran ja aiheuttaneen kirouksellaan Pietarin
sairauden ja kuoleman.116

Myös luvussa ’Perhe ja elämänodotukset’ käsitellyt naiset sopivat tähän mal-
liin. Kirsti Rolofintyttären ja hänen anoppinsa Dordi Maununtyttären välillä oli
pitkään sovittamattomalta näyttänyt ristiriita, jonka raskautta lisäsi se tosiasia,
että se tapahtui perheen sisällä. Kiistan ensimmäinen virallinen sovitteluyritys
tosin tehtiin oikeudessa vasta Dordin syyllisyyttä selvitettäessä.

Omasta asemastaan pois astuneena ja sovittelumenettelyyn suostumattomana
noita oli norminrikkoja, joka kyseenalaisti sovintoa välittävien elinten auktori-
teetin. Hän rikkoi myös hyvää naapuruutta koskevia yhteisöllisiä normeja, jois-
sa ei ollut neuvottelun varaa, koska ne olivat jumalallisen järjestyksen säilymi-

○ ○ ○ ○ ○ ○

113 Forsström 2000, 150–153; Haikari 1999, 56–60, 64–67, 68–71.
114 KA VRO v. 2: 12.10.1664. Eilola 1996, 135.
115 Reguloinnilla tarkoitetaan toimenpiteitä spontaanisti muodostuneiden kaupunkien muok-

kaamiseksi ruutuasemakaavaan, katujen leventämiseksi ja suoristamiseksi. Toimenpiteiden
taustalla oli yhtäältä arkkitehtoniset ihanteet, toisaalta paloturvallisuuden parantaminen. Ks.
tark. Jutikkala 1963; Jokipii 1960.

116 KA VRO v. 2: 15.10., 14.12, 17.12.1664. Eilola 1996,135–136, 139.
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sen takeita. Tästä syystä uskottiinkin, että normirikkomusta seurasi aina Juma-
lan rangaistus – ja usein kollektiivisena. Noita esti toiminnallaan normaalin jär-
jestyksen palaamisen ja piti yllä poikkeustilaa, mikä teki koko yhteisöstä alt-
tiimman järjestystä hajottaville voimille. Eikä tämä viime kädessä koskenut pel-
kästään yhteisöä vaan koko kosmista järjestystä.

Huhut ja tukiryhmien muodostuminen

Koska noituus oli vaikeasti todistettavissa oleva rikos ja koska väärien syyt-
teiden esittäminen oli voimakkaasti sanktioitua, noituussyytettä ei tuotu oikeu-
teen kovin kevein perustein. Syytteelle oli saatava tukea, mistä syystä noidu-
tuksi tulemista koskevan tulkinnan ja virallisten vastatoimien välille saattoi jää-
dä useita vuosia. Tämän prosessin aikana yhdistyi joukko yksilöitä ja ryhmiä.117

Luvuissa ’Noituustulkinnan tekeminen’ sekä ’Miten ja miksi taikuus vaikutti’
havaittiin, että ihmisillä oli useita selitysvaihtoja yllättävälle vastoinkäymiselle
eikä noituus ollut niistä ensimmäinen. Ihmiset etsivät aluksi syitä itsestään,
omasta toiminnastaan ja laiminlyönneistään. Vielä näidenkään seikkojen eli-
minointi ei välttämättä riittänyt noituussyytteen läpimenemiseen oikeudessa.
Sen sai kokea vaasalainen Kirsti Rolofintytär vuonna 1657. Hänen perheensä
oli sairastanut pitkin vuotta ja niin talon isäntä kuin yksi lapsista oli niihin me-
nehtynyt. Kirsti oli synnyttänyt suurella tuskalla neljä sammakonnäköistä olen-
toa. Sairauksien parantumattomuus viittasi niiden ei-luonnolliseen alkuperään
ja kun perheenjäsenten toiminnassa ei havaittu mitään syytä Jumalan rangais-
tukselle, päädyttiin noituustulkintaan. Tulkintatilannetta entisestään sotkeneet
Marketta Parkoinen ja Marketta Punasuomalainen tulivat tuomituiksi kuole-
maan. Silti sairaudet ja epävarmuus niiden syistä jatkuivat.118

Kirsti selitti tilannetta niin, että hänen anoppinsa Dordi Maununtytär oli
avustanut Punasuomalaista oman poikansa hengiltä noitumisessa. Anoppi asui
Mustasaaressa, joten asia tuli aluksi esille siellä kihlakunnanoikeudessa. Hänet
tuomittiin sakkoihin noituudesta, mutta Kirstin syytteiden osalta asia siirrettiin
Vaasan raastuvanoikeuteen. Kirstin mukaan Dordi oli vieraillut heidän luonaan
kynttilänpäivän (2.2.) aikoihin. Hän oli saanut pyynnöstään viinaa ja olutta,
mutta lisäksi Kirsti oli antanut myös leipää ja maitoa. Tästä huolimatta Dordi oli
levittänyt huhua, ettei hänelle tarjottu hänen poikansa talossa edes vesiryyppyä.
Kirstin mies oli tästä moittinut äitiänsä, joka suuttunut ja kironnut lähtiessään.
Mies oli sairastunut heti seuraavana päivänä. Kiroamisen lisäksi Dordin taikuu-
den harjoittamisesta saaman sakkotuomion olisi pitänyt tukea Kirstin tulkintaa.
Myös syytetty myönsi kironneensa poikaansa, mutta huomautti että kaikki van-
hemmat tekevät sellaista eikä heitä silti oteta täydestä.119

○ ○ ○ ○ ○ ○

117 Miller 1986, 102–103.
118 Ks. tark. luvut ’Noituustulkinnan tekeminen’ ja ’Tietäjät ja parantajat toimessaan’.
119 KA VRO v. 1: 5.10.1657.
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Kaikesta huolimatta Dordi vapautettiin. Päätös perustui osittain siihen, ettei-
vät Kirstin todistajat kyenneet sitovasti todistamaan kiroamista. Tapaus osoittaa
selvästi myös sen, että olipa noituuden uhri kuinka tahansa varma asiastaan ja
olipa hänen johtopäätöksensä kuinka uskomusten ja perinteen mukaisia, hänen
sanansa yksin ei riittänyt. Eikä syytteen läpiviemiseen riittänyt edes pari todista-
jaa tai kantajan hyvä maine. Oikeus vaati enemmän. Se vaati yhteisöllisen va-
kaumuksen siitä, että syytetty henkilö oli noita.

Tämä on jälleen yksi osoitus uuden ajan alun ihmisten holistisesta maailman-
kuvasta. Yksilö ja hänen mielipiteensä eivät olleet merkittäviä yksin, vaan esi-
tettyjä väitteitä punnittiin aina suurempien kokonaisuuksien kautta, yleensä yh-
teisön elämän sekä Jumalan ja muiden yliluonnollisten voimien toiminnasta
käsin. Ihminen oli osa kosmista järjestystä. Tämä merkitsi sitä, että jos yksilölle
tapahtui jotakin, se tapahtui ensikädessä yhteisön ja viimekädessä koko maail-
mankaikkeuden järjestykselle ja tasapainolle. Tästä syystä yksilön käsitys oman
sairautensa tai vastoinkäymistensä syistä ei riittänyt, vaan sille piti saada yhtei-
sön vahvistus. Sen syntymisessä sosiaalisilla verkostoilla ja huhuilla oli keskei-
nen merkitys. Tämän laajasti jaetun mielipiteen syntyä ja sen leviämistä käsitel-
lään seuraavaksi lähemmin.

Noidaksi leimautuminen alkoi siis pienestä intiimistä piiristä, keskusteluista
tai pohdinnoista, joita ei välttämättä edes ollut tarkoitettu suuremman yleisön
kuultavaksi. Täältä huhut levisivät ja ”uhrien” ympärille muodostui häntä tuke-
va rintama.

Vuonna 1655 lähiseutujen talonpojat valittivat Vaasan kappalainen Jakob
Vaseniukselle, kuinka niin ikään Vaasassa asuva Marketta Punasuomalainen
kiersi ympäri maaseutua kerjäämässä ja jos hän ei saanut haluamaansa, hän ki-
rosi ihmisiä. Kappalainen tarttui toimeen ja tutkitutti Punasuomalaisen tekemi-
siä rovastintarkastuksessa, mistä asia siirrettiin Mustasaaren käräjille ja lopulta
Vaasan raastuvanoikeuteen. Mitään raskauttavaa ei kuitenkaan ilmennyt. Seu-
raavan vuoden loppiaissaarnassa kappalainen kyseli, miksi kaupungissa asu-
vien ihmisten annettiin harjoittaa noituutta. Kirkonmenojen jälkeen raatimiehet
tulivat kysymään, ketä pappi oli tarkoittanut noidalla. Vasenius osoitti sormel-
laan Punasuomalaista. Samana iltana kaupunginpalvelija toi haastekirjeet niin
kappalaiselle kuin Punasuomalaiselle. Pari päivää myöhemmin, juuri oikeuden-
käynnin alkamisen aattona, kappalainen yllättäen kuoli rekeensä. Ruumiin tar-
kastanut Turun hovioikeuden asessori Georg Sylvius löysi vainajan rinnasta
pienen valkoisen jäljen ja hartioita kiertävän mustan jäljen. Hän piti todennä-
köisenä, että kuoleman oli aiheuttanut noituus.120

Kappalaisen kuoleman jälkeen hiljaisuutta kesti melkein puolitoista vuotta
ennen kuin Punasuomalainen saatiin oikeuteen. Kuolleen Vaseniuksen ympäril-
le kerääntynyt sukulaisrintama (ks. kuvio 6) tuli käsittelyn aikana selvästi esiin.
Asia tuli oikeuteen kun velkojaan perinyt kauppias Hannu Tuurenpoika löi
hampaan Marketan suusta. Raastuvassa Hannu otti noituuden esille ja kertoi

○ ○ ○ ○ ○ ○

120 KA VRO v. 1: 12.11.1655, 13.6.1657. Åkerblom 1941, 467–468; Eilola 1996, 81–88.
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omista kokemuksiaan Punasuomalaisesta. Hannu Tuurenpoika oli edellisestä
avioliitostaan Vaseniuksen sisaren mies.121

Punasuomalaista vastaan tuli todistamaan myös arvovaltainen kauppias ja
kaupungin entinen kuninkaallinen pormestari Pietari Siulinpoika, joka oli
Vaseniuksen appi. Siulinpojan sukuverkostolle vävyn menettäminen oli raskas-
ta, koska hänellä ei ollut omia poikia, jotka jatkaisivat hänen toimintaansa ja
laajentaisivat verkostoa.122  Lisäksi Siulinpoika menetti samoihin aikoihin toi-
senkin vävyn, kun kauppias Jakob Jemse kuoli.123

Punasuomalaisen tapauksen käsittelyssä kuultiin myös Vaseniuksen toista
lankoa, Matti Olavinpoikaa, joka tuolloin toimi pormestarina, sekä hänen velje-
ään Erik Olofinpoikaa. Suuri osa Vaseniuksen ympärille järjestäytyneestä ver-
kostosta muodostui oikeudessa asiointiin harjaantuneista henkilöistä – kaup-
piaista tai raatimiehinä tai pormestareina toimineista henkilöistä.124  Kappalai-
sen kuolema ja sitä edeltäneet yhteenotot Punasuomalaisen kanssa olivat niin

Kuvio 6. Kantajien ja todistajien sosiaalinen verkosto Marketta Parkoisen ja
Marketta Punasuomalaisen tapauksissa Vaasassa vuonna 1657.
1 = sukulaisuus, 2 = liikekumppanuus, 3 = naapuruus

Lähde: KA VRO v. 1–3.

○ ○ ○ ○ ○ ○

121 KA VRO v. 1: 13.6.1657. Vuonna 1657 Hannu Tuurenpoika oli naimisissa Hannu Hannun-
poika vanhemman Dordi-nimisen tyttären kanssa. Eilola 1996, 91–95, 167.

122 Siulinpojasta ks. tark. Karonen 2001; Luukko 1971, 71.
123 Eilola 2002b, 115–118. Vävyn merkityksestä erityisesti raatimies- ja kauppiasperheissä ks.

Lamberg 2001, 92–96; Ojala 1999, 289–300; Ojala 2002, 225–230, 248–251.
124 Eilola 1996, 147.
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julkisia, ettei sukurintaman tarvinnut turvautua epäilysten levittämiseen. On
kuitenkin selvää, että päättäväinen esiintyminen oikeudessa rohkaisi esimerkil-
lään myös muita vaasalaisia ja kaupungin lähellä asuvia todistamaan Puna-
suomalaista vastaan.

Parkoista vastaan suuntautuva sukurintama oli suppeampi ja rajoittui pää-
asiassa kahteen sukulaissiteiden toisiinsa liittämään kotitalouteen. Varsinainen
noituuden uhri oli oluenpanija Matti Martinpoika, jonka tueksi asettui hänen
appensa räätäli Rolof Hannnunpojan perhe. Kaupungissa näyttää olleen kaksi
piiriä, joissa noituusepäilyt tulivat suunnilleen samoihin aikoihin ajankohtaisik-
si. Koska kaupunki oli verrattain pieni, ne eivät toimineet toisistaan riippumatta.
Kummatkin piirit sijaitsivat fyysisesti lähellä toisiaan ja niitä yhdistävänä link-
kinä voidaan pitää kummankin naapurissa asunutta Pietari Öndenpoikaa, joka
raatimiehen ominaisuudessa osallistui myös kummankin tapauksen oikeuskä-
sittelyyn.125  Toisen liitoksen muodosti Punasuomalaisen tapauksessa esiintynyt
kultaseppä Markus Kurikka, jonka vaimo mainittiin Rolof Hannunpojan vai-
mon sisareksi.126

Toinen esimerkki, tällä kertaa Gävlen suurista vainoista, kertoo samantapai-
sesta rintamien muodostumisesta, joten maleficium- ja noitasapattitapauksilla
ei tässä suhteessa näytä olleen merkittävää eroa.

Jonkin verran ennen elokuuta 1673 pormestari Carl Falckin vaimo Elisabet
Gadd lähetti poikansa Håkanin kaupunkiin. Poika oli pitkään poissa, ja kun hän
lopulta palasi, hänet lähetettiin suoraan vuoteeseen. Sinä iltana, kuten myöhem-
minkin, Håkan meni nukkumaan vastentahtoisesti. Äidin kysyessä syytä Håkan
epäröi aluksi, mutta kertoi sitten tietävänsä, missä naapurissa asuvan kirkkoher-
ra Fonteliuksen vaimo Katarina Bure säilytti voidesarveaan. Ja kun hänet oli
lähetetty kaupungille, Katarina oli siepannut hänet ja vienyt kellotapulin alle.127

Elokuussa Hälsinglandista tullut maanmittari viipyi jonkin aikaa Falckin ta-
lossa. Kun miehet eräänä päivänä aterian jälkeen polttivat piippujaan, maan-
mittari kertoi Hälsinglandin noitavainoista. Falckin vaimo vastasi kertomalla
hänelle Håkanin kokemuksista. Pari päivää ennen mikkelinpäivää (29.9.) vaimo
kertoi laivuri Erik Jakobssonin Kirstin-vaimolle, että Håkanin ohella kirkkoher-
ran vaimo vei myös lukkarin poikaa. Kirstin lisäsi tarinaan pikkupoikansa väit-
teet, joiden mukaan Katarina vei myös Sakarias-poikaa. Tätä naisten välistä
keskustelua oli ollut kuulemassa Falckin naapurissa asuva Lars Anderssonin
vaimo Anna, läheisessä Valbon pitäjässä asuva Anna, Bok Sigrid ja Jon Olofs-
sonin vaimo.128  Mainituista naisista Lars Anderssonin vaimo Anna auttoi aktii-

○ ○ ○ ○ ○ ○

125 Eilola 1996, 146–147.
126 KA VRO v. 1: 29.8., 31.8.1659 (186, 189). Markuksen vaimo mainitaan edesmenneeksi.
127 RA GRO 6.5.1674 (57–58); SS 1: WNC 19.2.1675 (426); ÄK 187, KST 5: Fonteliuksen kirje

hovioikeudelle, dat. 10.4.1675 (62). Jo tätä ennen noitavainot olivat koskettaneet
gävleläisiä. Kesällä 1673 läheisessä Valbon pitäjässä oli käsitelty noituussyytteitä, joista osa
oli levinnyt kunnianloukkauksen muodossa kaupunkiin. Kirkkoherra Fonteliuksen vaimoon
ja Snifin Annaan kohdistuneet noituusepäilyt saivat pohjaa poikien puheista. Prosessin
myöhemmissä vaiheissa näitä naisia syyttävät lapset tulivat niin maaseudulta kuin kaupun-
gista. Ks. myös luku ’Lapset ja nuoret Blåkullassa’.

128 RA GRO 6.5.1674 (57–58).
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visesti kuulemiensa tarinoiden levittämisessä. Myöhemmin myös Jon Olofs-
sonin ja Bok Sigridin lapset tunnustivat, että kirkkoherran vaimo vei heitä Blå-
kullaan. Lukkarin pojan tunnustuksen saaminen oli ongelmallista. Hän kyllä
myönsi jo vuoden 1675 alussa, että häntä vietiin Blåkullaan, mutta väitti, ettei
tunnistanut viejäänsä. Pian tämän jälkeen hän kertoi viejän olleen koko ajan
kirkkoherran vaimon. Hän ei ollut kuitenkaan uskaltanut nimetä tätä, koska oli
pelännyt isänsä menettävän työnsä.129

Hiukan myöhemmin Håkan lähetettiin pormestari Carl Brömsin pojan muka-
na Tukholmaan, mistä hän palasi maalis-huhtikuussa 1674. Näin vanhemmat
yrittivät toimittaa poikansa noidan ulottumattomiin, sillä Håkanin yöllisten
matkojen pelko oli kasvanut koko ajan ja hän oli varma siitä, että kuolisi jos ne
vielä jatkuisivat. Samanaikaisesti Burea koskevat huhut levisivät entisestään ja
joulun alla joukko talonpoikia kyseli Lars Anderssonilta ja hänen vaimoltaan,
oliko kirkkoherran vaimo tosiaankin noita.130

Jonkin aikaa ennen helluntaita 1674 läheisessä kylässä asuva Lars Pedersso-
nin Anna-vaimo tuli naapurinsa kanssa hoitamaan asioitaan pormestari Falckin
luokse. Heidän lisäkseen talossa oli runsaasti vieraita lähipitäjistä ja kauempaa-
kin, ja heidän kanssaan vaihdettiin kuulumisia. Falckin vaimo tiedusteli Annal-
ta, oliko tämä kuullut mitään uutta noitavainoista (trulldomswäsende). Anna
vastattua kieltävästi vaimo sanoi: ”Noidat vievät jatkuvasti kahta lapsistani
Blåkullaan ja se aiheuttaa minulle enemmän surua kuin ne kaikki seitsemän
lasta, jotka olen kuoleman kautta menettänyt.” Annan kysyessä, kuka heitä vei,
Falckin vaimo syytti Katarina Burea.131  Myöhemmin Lars Annersin vaimo ker-
toi kappalainen Jonas Gavelströmille, että pormestarin vaimo oli vuosien ajan
pyydellyt, että hän taivuttelisi lapsensa tunnustamaan, että kirkkoherran vaimo
vei hänen lapsiaan.132

Myös muut pormestarin perheen jäsenet olivat kiinnostuneita Blåkulla-tapa-
uksista. Kun Gävlen lähellä sijaitsevalla Holmsundin saarella asuneen kalasta-
jan tytär Margareta tuli Falckin taloon myymään kalaa ja myöhemmin kerjää-
mään ruokaa, pormestarin tytär Ingrid kysyi häneltä, vietiinkö häntä Blåkul-
laan. Viejän henkilöllisyydestä tai matkan yksityiskohdista ei näillä kerroilla
kuitenkaan puhuttu.133

Aluksi noituuden uhrin tukiryhmänä toimi oma perhe, mistä epäilyjä levitet-
tiin vähitellen laajemmalle samalla kun tulkinnat saivat koko ajan vahvistusta.
Gävleläinen Fonteliuksen–Falckin -tapaus osoittaa, että epäilyistä kerrottiin
aluksi sellaisille lähipiiriin kuuluneille ihmisille, joihin saatettiin luottaa. Håkan
lähetettiin Tukholmaan Falckin kollegan pojan Nillsin mukana. Falckin vaimo
kertoi puolestaan epäilyksistään lähellä asuneille naistuttavilleen Kirstinille
(Erik Jakobssonin vaimo) ja Annalle (Lars Anderssonin vaimo). Molemmat nai-

○ ○ ○ ○ ○ ○

129 RA GRO 6.4., 8.4., 6.5., 9.5., 13.5., 16.5., 23.5., 30.5.1674 (52v–53, 58, 59v–60, 61–61v,
62v, 63v, 66); SS 1: WNC 17.2., 19.2.1675 (411–412, 432, 424, 425, 426, 430).

130 RA GRO 13.5.1674 (61–61v).
131 RA GRO 27.6.1674 (68v).
132 RA ÄK 187, KST 5: Lars Annersin Anna-vaimon kirjallinen todistus 22.5.1676 (163).
133 RA SS 1: WNC 19.2., 20.2.1675 (427, 436).
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set olivat pormestarin luona usein nähtyjä vieraita. Kirkkoherra yritti jäävätä
Kirstinin ja suutari Olofin vaimon oman vaimonsa vihamiehinä. Hän ei kuiten-
kaan eritellyt sen tarkemmin, minkälaatuisia riitoja heillä oli ollut.134

Huolestuneiden äitien piiri kasvoi. Muun muassa nahkurin Elisabet kertoi
kuullensa lapsitodistaja Brita Wählgiftiltä, että hänen lastansa vietiin Blåkul-
laan. Tämä itse kielsi tietävänsä siitä mitään, mutta Britan äiti Elin Wählgift ke-
hotti Elisabetia tutkimaan asian tarkemmin. Kahdeksan päivää ennen Norlannin
komission saapumista Elisabet kutsuttiin lapsineen Falckin taloon. Siellä por-
mestarin vaimo kysyi pojaltaan, oliko tämä nähnyt koskaan Blåkulla-matkalla
Elisabetin lasta. Håkan vastasi epäröimättä myöntävästi. Sen jälkeen pormestari
Falck ilmoitti lapsen nimen kaupunginkirjuri Lorentz Elisille, joka keräsi ko-
missiota varten luetteloa Blåkullaan vietävien lasten ja noitien nimistä.135

Tapaukset todistavat naisten roolin olleen merkittävä noituusepäilyjen
leviämisessä. Vanhemmassa tutkimuksessa tätä ilmiötä on selitetty naisten ja
miesten välisen puheen erilaisuudella. Esimerkiksi Armas Luukon mukaan ”on
huomattava, että miesten kesken syntyi tämän tapaisia oikeusjuttuja ani har-
voin eikä silloinkaan niin paljon huhun kuin rehellisen syytöksen johdosta.”136

Selän takana tapahtuva puhuminen tai juoruaminen ei kuitenkaan ollut suku-
puolisidonnaista. Sen sijaan sitä koskevat mielikuvat olivat ja – kuten edellä ole-
va sitaatti osoittaa – ne on jaettu aivan näihin päiviin asti. Tästä syystä historian-
tutkijoiden on ollut helppo omaksua Sorolaisen, Gezeliuksen, Mennanderin137

tai muiden pappien selitykset sellaisenaan. Kuitenkin se, mitä aikalaiskirjoitta-
jat ensisijassa valittavat, on puheen tietty kontrolloimattomuus. Naisten keskus-
teluissa esiintulleet tiedot vaikuttivat siihen, miten niiden kohteiden motiiveja ja
tekoja tulkittiin. Heidän puheensa tapahtui suurimmaksi osaksi miesten julki-
suuden ja siihen kuuluvien todennusmenetelmien ulkopuolella. Kun tietoja vie-
lä vaihdettiin kohteen selän takana, niiltä poistui viimeinenkin hillitsevä ja
kontrolloiva este.138

On todennäköisempää olettaa, että naisten käyttäytyminen ilmensi yhteisesti
jaettua huolta. On myös tärkeää huomata, että miehet toimivat naisten rinnalla.
Aikalaiset kuvasivatkin aviopuolisoiden välisen yksimielisyyden ja yhteistyön
kotitalouden ideaalisen toiminnan edellytyksenä.139

Edellä kuvattu yhteydenpito ja etenkin pormestarin perheen taholta tulevat
kehotukset tutkia voidaan tulkita – ja esimerkiksi Fonteliuksen taholta ne tuli-
vatkin tulkituksi – tietämättömiin äiteihin ja heidän lapsiinsa kohdistuneeksi
painostukseksi.140  Kun maaherra Sparre kielsi noituussyytösten käsittelyn ja

○ ○ ○ ○ ○ ○

134 RA GRO 6.5.1674 (57v).
135 RA ÄK 187, KST 5: Nahkurin Elisabetin todistus, Gävle 4.4.1676 (139).
136 Luukko 1945, 738–739.
137 Sorolainen 1990 (1625), 819, 820 [832, 833]; Gezelius 1666, luku Leskeille; Mennander

1998 (1699), 128–133. Näiden kirkonmiesten käsitykset perustuivat huoneentauluun, joka
puolestaan ammensi Raamatusta ja antiikin filosofiasta. Ks. myös Aalto S 1991, 133–142;
Koskinen 2000, 12–16. Ks. myös tämän tutkimuksen luku ’Kotitalouden suojaaminen
valtakunnan ja paikallisyhteisön etuna’.

138 Eilola 2003a, 125–128.
139 Liliequist 2002, 80.
140 RA ÄK 187, KST 5: Fonteliuksen kirje hovioikeudelle, dat. 10.4.1675 (62v–63).
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mielipide alkoi kääntyä kirkkoherran hyväksi, muun muassa edellä mainitut
nahkurin Elisabet, Lars Annersin ja Jöran ruukuntekijän vaimot pyrkivät mitä-
töimään omaa rooliansa korostamalla pormestarin vaimon roolin aktiivisuut-
ta.141  Naisten keskuudessa toistui sama kaava kuin miesten välillä luvussa ’Val-
tasuhteiden horjahdus’. Naisillakin oli omat edusmiehensä, joiden kannettavak-
si vastuu vääräksi osoittautuneesta toiminnasta lankesi.

Jo Gävlen noitavainon varhaisissa vaiheissa kirkkoherran vaimon ohella
epäiltiin Snifin Annaa ja Lorentz kultasepän Brita-vaimoa. Annan tapauksesta
ei näy merkkiäkään ennen noitakomission tuloa, mutta tuolloin kävi ilmeiseksi,
että häntä oli kyllä epäilty jo vuodesta 1673. Komission pöytäkirjan mukaan
Annaan kohdistuneet epäilyt virisivät koulupoikien keskuudessa. Fontelius
mainitsee eräässä kirjeessään, että huhujen alkupäässä oli eräs räätäli, joka antoi
poikansa panetella tätiään (isän sisar).142

Kultasepän vaimon tapauksessa ydinryhmittymä muodostui ensisijaisesti
naapureista: lasimestari Peder Johansson asui kultaseppä Lorentzin ja hänen
vaimonsa Britan naapuristossa. Lasimestari Pederin vaimoa koskevien varkaus-
huhujen käsittelystä kävi ilmi, että Östen Kristofersson, jonka vaimo oli lasi-
mestarin mukana pappilassa, asui Britan naapurissa.143  Noitakomission kuulus-
tellessa hemblingbyläisia lapsia tuli selvästi esille, että he ja heidän vanhempan-
sa tunsivat toisensa hyvin ja että he keskustelivat Blåkulla-tapauksista keske-
nään. Kävi nimittäin ilmi, että kirkkoherran vaimo oli ensin pyytänyt Nils

○ ○ ○ ○ ○ ○

141 RA ÄK 187, KST 5: Nahkurin Elisabetin todistus, Gävle 4.4.1676 (139); Jöran ruukunte-
kijän vaimon todistus, Gävle 5.12.1675 (137); Lars Annersin Anna-vaimon kirjallinen to-
distus 22.5.1676 (163).

142 RA SS 1: WNC 9.2.1675 (480–481); ÄK 187, KST 5: Fonteliuksen vastine Gävlen pormes-
tarin, raadin ja vanhimpien kuninkaalle 19.4.1675 osoittamaan valituskirjeeseen (11v).

143 RA GKO 23.4., 1.12., 17.12.1657 (80–80v, 135, 138v), 3.10.1674 (23v–24).
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Erikssonin vaimoa vaientamaan lapsensa. Tämä oli puolestaan toistanut kiellon
Mickel Matssonin vaimolle, ja niin tieto siitä oli levinnyt kaikkien kylässä asu-
vien tietoisuuteen.144

Nämäkin tapaukset todistavat selvästi siitä, miten vaikeaksi yksinoleminen
miellettiin. Uuden ajan alun ihminen ei mielellään jättäytynyt yksin, koska täl-
löin hän uskoi helposti jäävänsä kiusaajan armoille tai altistuvansa muuten syn-
neille. Tällainen yksinäisyyden karttamiseen ohjaava ajattelu johti ihmiset et-
siytymään toisten seuraan ja määrittelemään itseään vain suhteessa muihin.
Näin se tuki yhteisön sisäistä kontrollia ja yhdenmukaisti ihmisten käyttäyty-
mistä. Se muodosti myös turva- tai tukiverkon, jossa vain todellisiksi syntisiksi
mielletyt jätettiin keskinäisen solidaarisuuden ulkopuolelle yksinäisyyteen.145

Tässä tutkimuksessa käsiteltävät tapaukset osoittavat selvästi, että sukulais-
ten ohella naapurit muodostivat keskeisen osan tästä tukiryhmästä. Heidän roo-
linsa oli keskeinen jo keskiajalla etenkin silloin kun oli kysymys lasta kohdan-
neesta onnettomuudesta. Esimerkiksi lapsen jouduttua kadoksiin he etsivät tätä
vanhempien kanssa jopa päiväkausia. Naapurit auttoivat raskaanaolevaa äitiä ja
jakoivat vanhempien ilon lapsen syntymästä. Sairastapauksissa naapurit ottivat
osaa lapsen hoitamiseen ja hänen kuollessaan he olivat ensisijaisesti tukemassa.146

Viimevaiheessa tietoa noitavainoista ja ihmisten omista kokemuksista kulki
myös Gävlen pormestarin luona käyneiden vierailijoiden mukana. Hänen talon-
sa näyttää olleen kohtauspaikka toisilta paikkakunnilta tuleville ihmisille.
Falckilla oli tuolloin jo takanaan pitkä virkakaura. Ihmiset tunsivat hänet ja
luottivat häneen.147  Tästä syystä ihmiset tulivat ongelmineen hänen puheilleen.
Näin tarinat kumuloituivat. Kertomistilanteissa kuultuun kertomukseen vastat-
tiin toisella samankaltaisella, joko muualta kuullulla tai omaan kokemukseen
perustuvalla, tarinalla. Näin kertomukset täydensivät toisiaan ja joka kerta kun
tarina toistettiin, tulkinnasta tuli koko ajan varmempi.148  Lisäksi keskustelut
muokkasivat jo valmiiksi yhteiseen perintöainekseen perustuvia (ja tästä syystä
uskottavina ja loogisina pidettäviä) tarinoita homogeenisemmiksi: toistetut tari-
nat vaikuttivat siihen, että lähimpien tuttavien lisäksi sapattiunissa nähtiin mui-
takin ”kohtalotovereita”, noidat vakiintuivat tietyiksi henkilöiksi ja tietyt ele-
mentit alkoivat korostua.149

○ ○ ○ ○ ○ ○

144 RA SS 1: WNC 16.2.1675 (406–407).
145 1500- ja 1600-luvulla lisääntynyt kokeellisen luonnontieteen harjoitus tai esimerkiksi René

Descartesin esittämä ajatus, jonka mukaan ihmisen oli alistettava itsensä yksilölliselle eli si-
säiselle pakolleen olivat vain harvojen tietoa eivätkä missään tapauksessa ”kansan” keskuu-
dessa yleisesti tunnettuja tai hyväksyttyjä näkemyksiä. Päinvastoin se, minkä yhteiskunnan
yläkerrostumiin kuuluneet katsoivat sopivan vertaisilleen, ei välttämättä sopinut kansanih-
miselle. Niinpä kirkko ja kruunu pyrkivät mahdollisimman pitkään pitämään yllä kollektii-
vista ajattelua kansan keskuudessa. Vilkuna KHJ 1996b, 73–76, myös nootti 5; Englund
1997 (1991), 194–199; Martin 1997, esim. 1338–1342.

146 Krötzl 1989, passim; Myrdal 1994, 65–67.
147 Carl Falck vannoi Gävlen kaupunginkirjurin valan vuonna 1655. GSTB 1956, 157. Vuonna

1669 tuli pormestariksi porvariston kannatuksella. Elfstrand 1946, 504, 512.
148 Schön 1996 (1986), 8–12.
149 Tiettyjen elementtien korostuminen johtuu ainakin osittain oikeusistuimien suurten vainojen

aikana käyttämistä kysymyslistoista. Tegler 1998, 128.
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Koska huhut levisivät ja Gävle oli verrattain pieni kaupunki, eivät tukiryhmät
voineet toimia kovin pitkään toisistaan tietämättä. Niinpä niiden välille syntyi
yhtymäkohtia jo niin varhain kuin vuonna 1674. Kultasepän vaimoa syyttävän
ryhmän puhemiehenä toiminut lasimestari Peder Johansson joutui myös kirk-
koherran hampaisiin, koska oli kritisoinut hänen viranhoitoansa.150  Kirkkoher-
ran vaimoa syyttäneet naiset kertoivat epäilyksistään kultasepän vaimolle sa-
moihin aikoihin kun noituussyytteitä käsittely oikeudessa aloitettiin. Kulta-
sepän vaimo puolestaan pyrki hälventämään itseensä kohdistuneita epäilyksiä
ja levitti huhua eteenpäin joillekin toisille ihmisille, ja lopulta asia kantautui
kirkkoherran korviin.151  Vielä yhtenä yhtymäkohtana oli Lars Anderssonin vai-
mo, joka eräänä päivänä meni Fonteliusta kannattavan ja Falckia vastustavan
raatimies Olof Larssonin vaimon luo ja otti siellä noituusepäilyt esille. Hän ker-
toi myös kirkkoherran vaimoon kohdistuneista epäilyksistä.152  Ryhmien väliset
erot hävisivät lopullisesti vuoden 1675 alussa, jolloin todistajien valinta muut-
tui. Siihen mennessä Gävlen raastuvanoikeudessa oli kuultu pääasiassa aikui-
sia, mutta noitakomissio päätti antaa lapsille pääroolin.153  Tätä linjaa noudatti
myöhemmin myös raastuvanoikeus. Näin epäiltyjen määrä kasvoi ja lapset al-
koivat kertoa nähneensä Blåkullassa myös muita noitia.

Fonteliuksen ja Falckin tapauksesta löytyy myös merkkejä noidaksi syytetyn
tukiverkoston rapautumisesta. Kirkkoherran ja hänen vaimonsa omaksuma Blå-
kulla-tarinoita vähättelevä asenne sekä korostetun aggressiivinen suhtautumi-
nen lapsitodistajiin ja heidän vanhempiinsa söi kirkkoherran arvovaltaa. Ehkä
juuri tästä syystä sellaisten Falckin poliittisten vastustajien kuin raatimies Olof
Larsson esiintyminen hänen tukijoukoissaan jäi lyhytaikaiseksi. Silti vielä niin-
kin myöhään kuin vuoden 1675 alkupuolella kirkkoherran vaimolla oli niin ar-
vovaltaisia tukijoita kuin raatimies Johan Andersson. Tämän tuen takana oli
yhtäällä Fonteliuksen ja Johan Anderssonin kuuluminen Falckin oppositioon.
Toisaalta kirkkoherran ja raatimiehen vaimot olivat hyviä ystäviä. Noitako-
mission kuulustelujen aikana kirkkoherran vaimo menetti hänenkin tukensa.

Tässä vaiheessa Norlannin komissio piti näyttöä Fonteliuksen vaimon syylli-
syydestä niin vahvana, että se määräsi kirkkoherran vaimon arestiin, mutta pe-
rui päätöksensä kyynelehtivän kirkkoherran vetoomusten vuoksi.154  Pian tämän
jälkeen tilanne tuli liian henkilökohtaiseksi raatimiehen perheelle. Johan An-
derssonin 8-vuotias tyttären tytär Margareta Persdotter liittyi nimittäin Katarii-
naa vastaan todistavien joukkoon. Margareta kertoi, että hänen isoäitinsä oli
kuullut toisilta lapsilta, että häntäkin oli viety Blåkullaan. Niinpä hän ja perheen
muut jäsenet olivat alkaneet kysellä asiasta ja lopulta Margareta oli tunnustanut
itsekin äitinsä sisarelle. Komissio oli yllättynyt käänteestä ja kysyi, miksi kirk-
koherran vaimo haluaisi viedä Margaretaa, hyvän ystävänsä lapsenlasta? Tähän

○ ○ ○ ○ ○ ○

150 RA GRO 6.4.1674 (51v–52v).
151 RA GRO 6.4., 8.4.1674 (52v). Brita kertoi, että naiset olivat kertoneet epäilyksistään Erik

Jakobssonin talossa, missä oli ollut läsnä myös Falckin ja Lars Anderssonin vaimot.
152 RA GRO 9.5., 13.5.1674 (60, 61).
153 RA SS 1: WNC 8.2.1675 (401).
154 RA SS 1: WNC 25.2.1675 (444).
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tyttö vastasi, ettei hänen isoäitinsä tahtonut olla enää missään tekemisissä kirk-
koherran vaimon kanssa.155  Johan Anderssonin perheen tuki oli viimeinen tulp-
pa, jonka poistumisen jälkeen tilanne muuttui peruuttamattomasti epäedullisek-
si kirkkoherran vaimolle. Vähän myöhemmin pariskunta pakeni kaupungista.156

Ennen pakoaan Fontelius ja Bure turvautuivat vielä yhteen keinoon. He pyr-
kivät mustamaalaamaan Falckin perheen maineen väittämällä, että perhe oli
sairastumisen vuoksi turvautunut parantajan/ennustajan (spåfinne).157  Väittä-
män ytimenä ei ollut pelkästään kansanomainen näkemys, jonka mukaan pa-
rantaja saattoi olla noita, vaan se perustui myös kirkon ja maallisen esivallan ra-
janvetoon, jonka mukaan kaikki magian harjoitus oli pahasta. Tämän avulla
kirkkoherra tahtoi osoittaa, että pormestari ei itse asiassa ollut, mitä hän näytti
ulospäin olevansa. Vaikka Falck esiintyi julkisuudessa noituuden vastustajana,
salassa hän käytti heidän palveluksiaan. Tässä vaiheessa ei ollut enää kysymys
kiistan ratkaisemisesta, vaan keskinäisen arvoaseman mittauttamisesta, oman
kunniallisuuden puolustamisesta ja vastustajan mustaamisesta. Kysymys oli pe-
riaatteessa samoista toimintatavoista kuin kunnianloukkausten käsittelyssä.158

Strategian aggressiiviset piirteet tulivat vain selvemmin esille, koska kirkkoher-
ra vaimoineen oli menettämässä pelin lopullisesti.159

Käsitellyistä tapauksista nähdään, kuinka (tuki)ryhmät – muodostuivatpa ne
sitten ystävistä, naapureista tai sukulaisista – konstruoivat itsensä puhumalla.
Osa tästä puheesta muodostui yhteisesti jaetuista muistikuvista, mielipiteistä ja
arvoista, joita tutkijat ovat nimittäneet sosiaaliseksi tai kollektiiviseksi muis-
tiksi. Kummassakin tapauksessa sillä tarkoitetaan sosiaalisesti relevanttia men-
neisyyttä, joka legitimoi tai antoi merkityksen sitä kunnioittavan ryhmän nykyi-
syydelle160 . Siihen tallentuivat käsitykset siitä, mitä yhteisön muodostavat ihmi-
set olivat, miten he käyttäytyivät tai olivat joskus aiemmin käyttäytyneet. Lisäk-
si kollektiivinen muisti muodostuu skemaattisen tiedon varastosta, joka sisältää
paitsi yhteisesti jaetut hyväksyttävää käyttäytymistä ja puhetta ohjaavat normit,
myös käsitykset ja mielikuvat esimerkiksi noidasta ja noidan käyttäytymisestä.
Tämän normaalia, tavallista ja tyypillistä koskevan tiedon perusteella ihmiset
saattoivat yhdessä täyttää tapahtuman tulkintaan ja ymmärtämiseen jääneitä
aukkoja.161  Tässä suhteessa huhut ja juorut olivat merkittäviä, sillä kollektiivi-
seen muistiin vaikuttaessaan ne vahvistivat ja uudensivat yhteisön arvoja.162

Toisaalta huhujen liittyminen sosiaaliseen muistiin mahdollisti niiden avulla
”pelaamisen”. Toisin sanoen huhuja voitiin käyttää tietoisesti hyväksi saatta-
malla ne tiettyjen ihmisten korviin,163  kuten seuraavassa esimerkissä tapahtui:

○ ○ ○ ○ ○ ○

155 RA SS 1: WNC 2.3.1675 (447–448).
156 RA SS 1: WNC 6.3.1675 (450–451).
157 Tarkkaanottaen Fontelius käytti ilmauksia spåfinne ja trullfinne. RA SS 1: WNC 5.3.1675 (450).
158 Forsström 2000, 135.
159 Komissio langetti Katarina Burelle kuolemantuomion kolme päivää hänen pakonsa jälkeen.

RA SS 1: WNC 9.3.1675 (455–456). Tuomion perusteluista ks. myös Ankarloo 1984 (1971),
180–181.

160 Kollektiivisesta muistista ks. Crane 1997; Confino 1997.
161 Siikala 1994 (1992), 87–88.
162 Wickham 1998, 11–12.
163 Jokiaho 2000, 139–140.
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Vuonna 1653 vaasalaisen Lauri Helsingin leski Anna Laurintytär syytti kau-
pungissa asuvan räätälimestari Rolof Hannunpojan vaimoa miehensä kuoliaak-
si noitumisesta. Annan mukaan noitumisen syynä oli ollut Lisbetan tyttären
Kirstin kadonnut hopeaketju, jonka varastamisesta hän oli aiemmin epäillyt
Lauria ja tämän kälyä. Sitten Lauri sairastui ja joutui vuoteenomaksi. Samaan
aikaan levisi huhuja, että Lisbeta oli hänet noitunut tai turvautunut taitavampien
apuun. Hopeaketjun kerrottiin olleen kätkettynä Laurin vuoteeseen.164

Ketjun katoaminen, epäilysten ja syytösten sekä Laurin sairastumisen saman-
aikaisuus synnyttivät huhut helposti. Puheiden alkuperä tosin jäi tässäkin jutus-
sa selvittämättä, sillä kaikki olivat kuulleet asiasta joltakin toiselta. Lisbetan
vävy kertoi kuulleensa siitä ensikerran laivamies Tapanin vaimolta, jonka pu-
heiden vuoksi Lisbetan tytär Kirsti oli mennyt kyselemään leskeltä ketjua. Seu-
rauksena oli ollut sanaharkka, jossa epäilyt oli sanottu ensikerran julki silmästä
silmään. Leski puolestaan kertoi kuulleensa huhun Anna Erkintytär -nimiseltä
piialta. Anna oli ollut pormestari Pietari Siulinpojan pakarissa ja kuullut, kuinka
talonväki puhui asiasta Lisbetan kanssa.165  Raastuvanoikeus keskittyi tämän
keskustelun selvittämiseen.

Paikalla oli ollut Anna-piian lisäksi Lisbeta, pormestari Pietari Siulinpojan
vaimo Susanna Niilontytär ja hänen tyttärensä Kirsti, joka asui talossa miehensä
kauppias Jakob Jemsen kanssa. Pormestari itse oli sanonut pari sanaa ohi men-
nen, mutta hän ei ollut varsinaisesti osallistunut naisten väliseen keskusteluun.
Eri todistajien lausunnot eroavat toisistaan, koska jokainen yritti esittää itsensä
mahdollisimman edullisessa valossa. Tämä ilmentää sitä, että jokaisella ryh-
mällä on oma sisäinen ja ulkoinen keskustelutapansa – toisin sanoen ulkopuoli-
sille tai julkisesti puhuttiin eri tavalla kuin oman ryhmän jäsenille omassa piiris-
sä.166  Niinpä Lisbeta korosti kiistäneensä syyllisyytensä tai edes epäilleensä
Lauria varkaaksi. Lauria koskevat epäilyt tulivat hänen mukaansa pormestarin
väeltä. Kirsti ja Susanna puolestaan esittivät Lisbetan kommentit jyrkempinä,
mutta korostivat hänen vannoneen koko ajan syyttömyyttään.167

Keskustelu lähti liikkeelle jo ennen Lisbetan tuloa kun Pietari Siulinpoika ih-
metteli erään vaatekappaleen katoamista. Sen jälkeen hän meni kamariinsa ja
törmäsi sieltä tullessaan Lisbetaan. Tervehdysten jälkeen pormestari sanoi:
”Naapurin rouva osaa jotenkin noitua. Noitukaa minulle takaisin se vaatekap-
pale, jonka olen hukannut.” ”Jos osaisin jotain noitua,” vastasi Lisbeta, ”niin
olisin jo noitunut kadonneen hopeaketjuni takaisin.” Tämän jälkeen Pietari
meni tiehensä ja Lisbeta muiden naisten luokse. Susanna ja Kirsti tiedustelivat,
oliko hän noitunut tai antanut noitua, ja kärsikö Lauri kadonneen hopeaketjun
vuoksi. ”Eihän Helsingin Lauri ole mitään ketjua varastanut, miksi hänen sen
vuoksi pitäisi kärsiä?”, kysyi Lisbeta. Pormestarin vaimo ei antanut vastaväit-
teiden häiritä itseään, vaan pohdiskeli, mistä noita-apua saisi. Omien sanojensa

○ ○ ○ ○ ○ ○

164 KA VRO v. 1: 26.1., 30.1.1653. Eilola 1997, 101–102.
165 KA VRO v. 1: 26.1.1653. Eilola 1997, 102.
166 Wickham 1998, 13–14.
167 Eilola 1997, 102.
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mukaan Lisbeta oli vastannut sitä löytyvän Lapinmaasta. Muiden naisten mu-
kaan hän oli puhunut myös Kyröstä. ”Aivan ilmeisesti naapurin rouva on noi-
tunut Laurin,” pormestarin vaimo totesi huoneeseen tulleelle miehelleen. ”Se
on oikein varkaudesta,” hymähti Pietari Siulinpoika.168

Keskustelu tuntuu olleen kevyttä aivan kuin huhupuheita ei olisi otettu tosis-
saan. Etenkin pormestari Pietari Siulinpojan kommentit tuntuvat huvittuneilta.
Tuttavallisissa piireissä, kuten naapureiden kesken, aroista asioista voitiin pil-
kata ja naljailla, vaikka puheeseen sisältyi aina vaara leikin muuttumisesta to-
deksi. Sopiva ja sopimaton huumori kun koostuivat samoista aineksista, ja tilan-
ne ratkaisi, kummaksi puhe tulkittiin. Toisinaan leikin kohde hiiltyi ja alkoi vaa-
tia hyvitystä. Tämä heijastelee kansankulttuuriin ja karnevalismiin kuulunutta
ambivalenssia ja dualistisuutta: ilonpito ja väkivalta, hauskuus ja vakavuus,
rienaaminen ja hartaus, sopiva ja sopimaton huumori jne. kulkivat käsi kädessä
toistensa kanssa. Sen seurauksena heilahtaminen ilonpidosta väkivaltaan saattoi
olla nopea.169

Nyt kuitenkin kävi toisin. Keskustelun kuullut Anna-piika kertoi kuulemansa
totena Lauri Helsingin leskelle. Piian kertomasta käy myös ilmi, että Siulinpo-
jan tytär oli suorastaan kehottanut häntä menemään lesken luo ja kertomaan
keskustelusta niin tarkkaan kuin vain muisti. Tämän väitteen Kirsti kiisti.170

Episodi paljastaa huhujen levittämisen mekanismeja. Yhteisö piti yhtä tarkkai-
lemalla epäiltyä ja raportoimalla hänen puheistaan. Tässä valossa keskustelun
leppoisuus oli näennäistä ja leikinlasku valjastettiin palvelemaan tiedonhan-
kintaa.171

Kuten jo aiemmin todettiin, virkamiesten ja nimenomaan pormestarien kodit
olivat kaupunkien ”hermokeskuksia”, jonne ihmiset tulivat hoitamaan asioitaan
sekä kuulemaan ja kertomaan uutisia. Se tarjosi myös tilaisuuksia tiedon mani-
pulointiin, mikä ilmeni pormestari Falckin vaimon tavassa käyttää ”huhukana-
vaa” mustatakseen riitakumppaniaan Katarina Burea. Hän otti toistuvasti noita-
vainot puheeksi ja ohjasi keskustelun omien lastensa sieppauksiin. Erityisen
selvästi tämä tuli esiin helluntain alla vuonna 1674, jolloin joukko lähikylistä
kaupunkiin tulleita ihmisiä oli kerääntynyt Falckin taloon. Pormestarin vaimo
kysyi, oliko kenelläkään mitään uutta tietoa noitavainoista. Sen jälkeen hän al-
koi puhua lapsistaan, jolloin läsnäolevat kysyivät, kuka heitä vievä noita oli.
Vaimo syytti Burea niin kovalla äänellä, että paikalla olleet arvelivat sen hyvin-
kin kuuluneen ulos asti.172  ”Huhukanava” oli keino tehdä asia laajasti tunnetuk-
si yhteisössä. Aivan kuten tietyn onnettomuuden syyn selvittäminen antoi aihet-
ta spekulaatioille, noitujan henkilöllisyyden selvittäminen antoi mahdollisuu-
den käsitysten ja tulkintojen manipulointiin.173

○ ○ ○ ○ ○ ○

168 KA VRO v. 1: 21.2.1653. Eilola 1997, 103.
169 Eilola 1997, 103–104; Vilkuna KHJ 2000, 254; Bahtin 1995 (1965); Muir 1997, 85–93,

104–114. Ks. myös Forsström 2000, 112 ja edelleen.
170 KA VRO v. 1: 21.2.1653.
171 Eilola 1997, 103–104; Apo 1995, 189–191.
172 RA GRO 27.6.1674 (68v). Toisaalta on merkkejä siitä, että epäilyt tunnettiin Gävlen lähiky-

lissä vuoden 1673 joulun alla. RA GRO 13.5.1674 (62v).
173 Miller 1986, 102–103.
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Samankaltaista toimintamallia käytettiin muussakin yhteydessä. Sellaiset
henkilöt, jotka olivat etäällä viranomaisista tai jotka syystä tai toisesta eivät tah-
toneet esittää syytteitään oikeudessa, laskivat liikkeelle huhun ja pyrkivät takaa-
maan sen kantautumisen viranomaisten korviin. Näillehän huhukin oli riittävä
peruste tutkia asia. Näin huhu liittyi läheisesti sellaisiin käsitteisiin kuin ’yhtei-
söllinen maine’ (common fate) tai ’yhteisöllinen ääni’ (common voice).174

Strategisuus kietoutui noituussyytteisiin monella tavalla. Se oli sidoksissa
niin naisten kuin miesten identiteetin ja aseman pysyvyyteen ja toteutumiseen.
Edellä ilmeni, että noitadiskurssia voitiin käyttää määrätietoisesti toisten ihmis-
ten leimaamiseen. Tämän puolen ylikorostaminen johtaa kuitenkin kuvan
vääristymiseen. Tällainen diskurssin käyttö ei merkitse sitä, etteivätkö ihmiset
olisi uskoneet esittämiinsä käsityksiin ja etteivätkö heidän noituuden pelkonsa
olisi olleet todellista.175  Kaikilla uskomuksilla ja riiteillä oli ”poliittinen” ulottu-
vuutensa ja tästä syystä kaikki rajanvedot ja tulkinnat olivat myös poliittisia:
uskonnollinen, sosiaalinen ja moraalinen eivät olleet toisistaan erillisiä.176

Yksilön tulkinnasta laajasti hyväksytyksi tosiasiaksi

Koska oikeudella oli yhteisöllisen sovittelijan rooli, se pyrki myös huomioi-
maan yhteisön mielipiteen ratkaisuissaan. Itse asiassa se ei tahtonut tuomita noi-
tuudesta, ellei ollut olemassa selvää yhteisöllistä konsensusta siitä, että syy-
tettävänä olevana ihminen oli noita.177  Tämä ei tarkoita sitä, että kaikki yhteisön
jäsenet olisivat osallistuneet oikeudenkäyntiin, todistaneet raastuvassa tai edes
olleet läsnä. Uuden ajan alun ihmisille yksimielisyys ei merkinnyt äänestämisen
tuloksena saatua enemmistön kantaa eikä se ollut siinä suhteessa demokraatti-
nen. Silti kirkkoherran, pormestarin ja raatimiesten vaalit perustuivat siihen.178

Vaalitapoja tutkineelle Ilkka Mäntylälle jää epäselväksi, kuinka yksimieli-
syys syntyi, koska siitä on vain niukasti tietoja. Hän viittaa hajatietoihin raati-
huoneiden ulkopuolisista ”kuiskuttelukampanjoista”.179  Mäntylä tarkoittaa il-
meisesti edellä kuvatun kaltaisia laajasti levinneitä ja yleisesti tiedettyjä kuulo-
puheita – keskusteluja, jotka käytiin pääasiassa raatihuoneiden ulkopuolella –
eli ns. epävirallisen piirissä tapahtuvaa päivittäistä kommunikaatiota. Oikeu-
teen tulleet suuret todistajamäärät kertoivat yhteisön kollektiivisesta suhtautu-
misesta noitaan. Ne kertoivat sietokyvyn kulumisesta loppuun. Eikä sillä lopul-
takaan ollut suurta merkitystä, olivatko nämä todistajat pikkulapsia ja heidän

○ ○ ○ ○ ○ ○

174 Vilkuna KHJ 1996c, 226–227; Aalto 1996, 201; Fox 1997, 601–602; Jokiaho 2000, 139–
140. Ks. myös Roper 1987.

175 Tästä ks. esim. Miller 1986, 113–114; Purkiss 1996, 91–93; Oja L 1999, 128.
176 Douglas 2000 (1966), 32–35.
177 Katajala 1997, 317.
178 Matinolli 1954, 17–21. Yksimielisyyden vaatimus oli 1600-luvulta lähtien yleinen piirre

kaikessa päätöksenteossa. Pitäjänkokouksissa käytäntö näyttää säilyneen pitkälle 1800-lu-
vulle saakka, viimeiset yksimieliset raatimiesten vaalit pidettiin 1800-luvun alussa. Ks.
esim. Mäntylä 1977, 38–40; Aronsson 1992, esim. 78–80, 170, 308.

179 Ks. Mäntylä 1977, 38–40; Aronsson 1992, esim. 78–80, 170, 308.
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vanhempiaan vai muita täysi-ikäisiä ihmisiä. Olennaista oli, että todistajia oli
runsaasti, koska se kertoi siitä, jaettiinko syytteen sisältö laajemmin yhteisön jä-
senten keskuudessa. Tässäkin suhteessa noita oli selvästi yhteisöä ja lähimmäi-
siään vastaan rikkova ihminen. Tämä yhteisöllisen mielipiteen kääntyminen syy-
tettyä vastaan oli se sinetti, joka takasi langettavan tuomion ainakin alioikeudessa.

Yhteisöllisen mielipiteen huomioiminen näkyy myös niissä tapauksissa, jois-
sa oikeus ei pystynyt saavuttamaan varmuutta.180  Vuonna 1665 Vaasan raastu-
vanoikeus joutui Pietari Tuomaanpojan kuolemaa selvitettäessä kahden tauti-
opillisen tulkinnan eteen eikä osannut päättää kumpaa niistä seurata. Yhtäällä
oli personalistinen tulkinta: Pietari oli lyönyt noidaksi syytettyä hatuntekijän
vaimoa käsivarsiin ja hartioihin, minkä seurauksena vaimo oli häntä kironnut.
Samoihin aikoihin sairaus oli iskenyt ensiksi Pietarin koiraan, joka oli mennyt
niin heikkoon kuntoon, ettei se pystynyt syömään edes voilla silattua leipä-
palaa. Mutta sitä mukaa kun koiran terveys alkoi kohentua, sen isännän terveys
heikentyi, kunnes hän joutui vuoteenomaksi. Kuolinvuoteellaan Pietari teki
tiettäväksi kantansa, että hatuntekijän vaimo oli hänet noitunut. Vuoden vaih-
teessa sattuneen kuoleman jälkeen joukko raatimiehiä ja muita ”kunniallisia
miehiä” tutki Pietarin ruumiin eikä se heidän mukaansa näyttänyt hyvältä: Pie-
tarin hartiat, käsivarret ja osa rintakehää olivat sinertävän ruskeita. Koska tum-
mat jäljet olivat suunnilleen samoilla kohdissa, mihin Pietari oli lyönyt hatun-
tekijän vaimoa, ruumiin katsastajat pitivät noitumista selvänä kuolinsyynä. Tätä
tulkintaa vahvisti vielä kaksi muuta seikkaa. Hatuntekijän anoppi Klaara Yrjön-
tytär oli tuomittu taikuudesta 1650-luvun lopulla ja vaimo itse ei ollut suostunut
sovintoon Pietarin kanssa.181

Kaupungissa asuva välskäri Henrik Eggers esitti päinvastaisen tulkinnan.
Hänen mukaansa Pietarin kuolinsyy oli luonnollinen. Ruumiissa havaittavat
tummentumat olivat hänen mukaansa verenmyrkytyksestä aiheutuneita kuolioi-
ta. Edelleen Eggers valitteli sitä, että hänen puoleensa oli käännytty niin myö-
hään, ettei hän enää ollut pystynyt auttamaan Pietaria.182

Tässä tilanteessa noituuden sijoittuminen yhteisöllisen kontrollin ulkopuolelle
tuli merkittäväksi ongelmaksi eikä Vaasan raastuvanoikeus osannut päättää, kum-
man tulkinnan puoleen se kääntyisi. Siksi se päätti selvittää, kummalla selityksel-
lä olisi yhteisön kannatus ja määräsi hatuntekijän vaimon hankkimaan itselleen
valamenettelyn edellyttämän määrän valanvahvistaja.183  Järjestelmän ideana oli,

○ ○ ○ ○ ○ ○

180 Maakuntalakien aikaan voitiin valalla vastata yleensä silloin kun vastaajaa syytettiin teosta,
joka ei ollut ilmeinen. Letto-Vanamo 1995, 72–73, 80, 88.

181 KA VRO v. 2: 16.1.1665. Eilola 1996, 136–137. Kuolinvuoteellaan makaavan tulkinnalle
sairautensa ja lähestyvän kuolemansa aiheuttajasta annettiin paljon painoa. Ks. esim.
Matikainen 2002, 144–147; Hertzberg 1889, 87; Grambo 1992 (1990), 103, 105.

182 KA VRO v. 2: 16.1.1665. Eilola 1996, 137–138.
183 Tämä valanvahvistajalaitoksen nimellä tunnettu menettelytapa esiintyi jo 1200- ja 1300-

lukujen taitteesta peräisin olevissa maakuntalaeissa. Manner-Euroopassa roomalainen oi-
keus syrjäytti sen jo keskiajan lopulla. Ruotsi-Suomessa järjestelmää käytettiin vielä 1600-
luvulla, joskin sen merkitys heikentyi legalisoitumisen myötä. Järjestelmän lopullisesti kiel-
tänyt asetus annettiin 1695. Tästä huolimatta maine ja kunnia säilyivät tärkeinä osina oikeus-
kulttuuria. Katajala 1997, 318; Jokiaho 2000, 140–141; Letto-Vanamo 1995, 85, 92–96, 98–
99, 101; Ankarloo 1991.
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että kun syytettyä vastaan ei ollut riittävää näyttöä, hänet määrättiin todista-
maan viattomuutensa valalla. Tämä ei kuitenkaan yksin riittänyt, vaan syytetyn
täytyi hankkia vielä joukko valanvahvistajia tai myötävannojia eli ihmisiä, jotka
omilla valoillaan vannoivat syytetyn puhuvan totta. He perustivat kantansa ta-
pahtumasta annettuun selostukseen, käsitykseen asianomaisesta tai toisten an-
tamien lausuntojen luotettavuudesta. Kelpoisuus taas perustui yhteisön jäse-
nyyteen. Valanvahvistajien määrä riippui käsiteltävän asian vakavuudesta.184

Itse valan vannominen nojasi kahteen asiaan. Ensinnäkin valan vahvistajiksi
kelpasivat vain kunniallisiksi tunnetut ihmiset, mikä takasi heidän sanansa luo-
tettavuuden. Toiseksi taustalla oli uskonnollinen perustelu, jonka mukaan valan
rikkonutta henkilöä odotti ankara rangaistus viimeistään kuolemanjälkeisessä
elämässä. Valajärjestelmä perustui myös siihen, että yhteisö oli verrattain pieni
ja harjoitti sisäistä kontrollia, jolloin jokainen tiesi, mitä kukin oli. Joka tapauk-
sessa valamenettely mittasi myös yhteisöllistä mielipidettä. Jos vahvistajia saa-
tiin tarpeeksi, se osoitti, että yhteisö oli syytetyn puolella. Jos vaadittua määrää
ei saatu kokoon, voitiin päätellä, että yhteisö oli syytteen takana.185

Hatuntekijän vaimon tapauksessa oikeus määräsi valanvahvistajat hankitta-
viksi ja antoi sitä varten kolme raastuvanoikeuden kokoontumispäivää aikaa.
Vaimon oli työlästä saada heitä kokoon, sillä valanvahvistaminen olisi käytän-
nössä merkinnyt vahvistajan sitoutumista syytettyyn. Koska seura leimasi kal-
taisekseen, huonomaineisten oli vaikea saada myötävannojia.186  Kertun huo-
noon maineeseen oli useita syitä. Hän ei ollut suostunut sovintoon, vaikka oi-
keus oli sitä suositellut ja Pietari Tuomaanpoika toivonut, vaan oli pitänyt riitaa
yllä. Hän oli kironnut Pietaria todistajien kuullen ja ihmisillä oli useita syitä us-
koa hänen vaarallisuuteensa. Hänen äitinsä oli tuomittu taikuudesta. Se tarkoitti
sitä, että Kertulla saattoi olla poikkeuksellisen paljon väkeä, jota hän saattoi
käyttää väärin. Lisäksi Kerttu oli jo kymmenkunta vuotta aikaisemmin tunnus-
tanut Kyrön käräjillä osaavansa lukea suolaan.187  Sitä voitiin pitää myös hänen
oman väkensä olemassaolon myöntämisenä.

Oikeus antoi Kertulle lisäaikaa. Kun sekin kului loppuun, hatuntekijän vaimo
kertoi puhuneensa kahden muun vaimon kanssa. Hekään eivät halunneet mennä
valalle hänen puolestaan. Raastuvanoikeuden mielestä vaimon syyllisyys tuli
toteennäytetyksi ja se tuomitsi hänet kuolemaan kaupunginlain mukaisesti.
Hovioikeus lievensi Kertun tuomiota ja määräsi tämän vannomaan ”Jumalan ja
Pyhän Evankeliumin” kautta ettei ollut noitunut omilla keinoillaan tai toisen
avustuksella Pietari Tuomaanpoikaa hengiltä.188

○ ○ ○ ○ ○ ○

184 Letto-Vanamo 1995, 66–67, 73–75, 82–83, 87–88, 90; Karonen 1998b; Renvall 1949, 168–
170.

185 Renvall 1949, 168–171; Malmer 1996, 238–240; Katajala 1997, 318.
186 Karonen 2000, 62; Eilola 2000, 206—207, myös nootit 101 ja 106; Geschwind 1998, 45–46,

52–53.
187 Kerttu joutui Kyrön käräjille, koska Marketta Parkoinen oli kuullut puhuttavan, että Vaasas-

sa asuvan hatuntekijän vaimo olisi noita. Hänen äitinsä Klaara Yrjöntytär tuomittiin vuonna
1658 Vaasan raastuvanoikeudessa sakkoihin loitsimisesta. Eilola 1996, 117–119, 138–139,
167–168; Hertzberg 1889, 103.

188 KA VRO v. 2: 17.12.1664, 18.1., 28.1.1665. Luukko 1971, 487–488; Eilola 1996, 139–140.
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Leimautuminen

Yhteisöllisyys ymmärretään yhteenkuuluvuuden tunteena ja julkisuutena (sa-
laisen vastakohtana). Yhteisö tarjoaa tukea ja turvaa jäsenilleen. Myös noituu-
den uhreiksi itsensä mieltäneet ihmiset saivat tukea naapureiltaan, sukulaisil-
taan ja muilta ystäviltään. Etenkin maaseudulla monet työt tehtiin yhdessä ns.
talkoohengessä. Yhteisten töiden vastapainona olivat yhteiset juhlat: joulu, pää-
siäinen, häät, hautajaiset, harjannostajaiset. Yhteisen osallistumisen ja kokemi-
sen kautta juhlat muodostuivat yhteisön yhtenäisyyttä ja jatkuvuutta vahvis-
taviksi ja uudistaviksi rituaaleiksi.189

Järjestelmän kääntöpuolena oli leimautuminen eli syystä tai toisesta tapahtu-
va ulkopuolelle rajautuminen, jonka mekanismeja on eritelty edellisissä luvuis-
sa. Sen lähtökohtana oli ihmisten välisen tasapainon järkkyminen, huhujen le-
viäminen ja niiden muodostuminen yleisesti hyväksytyiksi tosiasioiksi. Lei-
mautumisessa oli kysymys sellaisesta yhteisön mentaalisen käyttäytymisen
mallista, jossa kielteiset mielipiteet ja kommentit jätettiin sanomatta niiden
kohteille. Sen sijaan niistä puhuttiin heidän selkänsä takana. Kommentit sanot-
tiin päin naamaa vasta jollakin tapaa kärjistyneissä tilanteissa – kun kohteen
käyttäytyminen ylitti sietokyvyn, kun hänen kanssaan jouduttiin riitaan selvin
päin tai humalassa, tai kun kohde itse vei loukkauksen oikeuteen. Näin ihmi-
seen lyötiin leima – paheellisuus eristettiin tiettyihin taloihin, tiettyihin sukui-
hin, ja leimattuihin ihmisiin suhtauduttiin varauksella kuten yhteisön ulkopuoli-
siin. He merkitsivät uhkaa yhteisön yhtenäisyydelle, sen järjestykselle eli puh-
taudelle, eikä heihin voinut luottaa. Leimautuminen merkitsi pidemmän päälle
myös sitä, että ovet alkoivat sulkeutua nenän edestä. Toisin sanoen noidaksi lei-
mautunut jäi yhä useammin yhteisön yhtenäisyyttä ja yhteenkuuluvuutta luo-
vien ja uusintavien toimintamuotojen ulkopuolelle.190  Hänet pyrittiin pitämään
poissa noituudelle alttiiksi mielletyistä paikoista ja tilanteista.

Vaikka epäillyn maine saatiin puhdistettua oikeudessa ja vaikka virallinen
retoriikka korosti julkista häpeää ja rangaistusta seuraavaa katumusta ja paran-
nusta,191  kerran lyöty leima säilyi ihmisten mielissä. Tämä näkyy siinä, että sa-
mat ihmiset olivat toistuvasti syytettyinä. Esimerkiksi gävleläisen Lorentz kul-
tasepän vaimon tie noituussyytteeseen ja lopulta kuolemantuomioon kulki tois-
tuvien kunnianloukkaustapausten kautta. Samoin vaasalainen Marketta Puna-
suomalainen joutui pari vuotta kestäneen käräjäkierteen jälkeen noituussyyt-
teeseen, joka muodostui kohtalokkaasti. Näin kävi siksi, että toistuvat käräjöin-
nit ja maineenpuhdistukset tekivät epäilyjä yhä laajemmin tunnetuksi, yhä use-
ammat saattoivat tulkita kokemuksiaan niiden valossa, mikä vahvisti kielteistä
käsitystä ko. henkilöstä.192

○ ○ ○ ○ ○ ○

189 Ks. esim Vilkuna KHJ 1999 (1996); Vuorela 1998 (1975), 631–637.
190 Leimautumisesta ja ”paheen pesäkkeellistämisestä” ks. myös Apo 1995, 189–195
191 Juva 1955, esim. 80–82; Vilkuna KHJ 1996b, 73–77.
192 RA GRO 18.3., 20.5.1674 (46v–47, 63–63v); KA VRO v. 1: 12.11.1655, 23.1., 21.5.,

31.5.1656, 13.6.1657. Åkerblom 1941, 467–468; Eilola 1996, 83–95.
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Samankaltainen tapahtumien kulku on nähtävissä muuallakin. Ulvilalainen
Aune Pertuntytär joutui käräjille useampaan kertaan ennen kuin sai langettavan
tuomion.193  Kielteisten käsitysten yleistyminen ja vakiintuminen tulee erityisen
selvästi esille pietarsaarelaisen Lussi Matintyttären tapauksessa. Lussi päätyi
oikeuteen kun noituudesta kuolemaan tuomittu Marina Matintytär ilmiantoi
hänet. Käsittelyssä kaupungin koulumestari kertoi nähneensä Lussin auringon-
nousun aikaan lypsämässä mustaan astiaan. Kirkkoherra puolestaan kertoi, että
eräs hänen häristään oli uimaan mennessään ollut aivan terve ja käyttäytynyt
normaalisti, mutta vedestä noustuaan se oli vauhkoontunut ja murtanut niskansa
seinään juostuaan. Kirkkoherra selitti tapausta sillä, että Lussi oli aikaisemmin
käynyt pyytämässä sonnia lainaan, mutta ei ollut saanut sitä. Tämän jälkeen
kirkkoherralla oli ollut runsaasti ongelmia karjansa kanssa. Toiset taas kum-
meksuivat ja paheksuivat Lussin tapaa leipoa öisin ja hänen haluttomuuttaan
lainata tulta naapureilleen.194

Käsittelyn aikana kävi ilmi, että kaupunkilaiset olivat pitäneet Lussia tark-
kaan silmällä viimeistään Marinan ilmiannosta lähtien, mutta luultavasti jo ai-
kaisemmin. Silmälläpidon tarkkuus tuli selvästi esille puitaessa sitä, miten Lus-
si oli käyttäytynyt kirkkoherran puhuessa noidista pääsiäissaarnassaan. Hänen
raportoitiin haukotelleen, töllistelleen ympärilleen ja hänen ihonvärinsä oli
vaihdellut. Lisäksi syytetyllä sanottiin olleen saarnan aikana voimakkaita mie-
lenliikutuksia. Hän oli katsonut vuoroin ylös, vuoroin alas ja kohautellut olka-
päitään. Toisten rukoillessa suojaa paholaista ja noitia vastaan, Lussi oli hymyil-
lyt puuhkansa suojissa. Hän oli myös kysynyt vierustoveriltaan, oliko noitia to-
siaankin olemassa ja tämän vastattua myönteisesti, hän oli sanonut näiden rat-
sastaneen hänenkin hevosensa hengiltä. Lussia pidettiin silmällä myös raastu-
vanoikeuden istunnossa. Kun häneltä tiedusteltiin, koska ja millä eläimellä hän
oli viimeksi käynyt Blåkullassa, kirjuri kirjasi Lussin vastanneen hymyillen, et-
tei ollut käynyt siellä lainkaan, mutta oli kyllä kuullut muiden käyvän.195

Noituutta tai yleisemmin normien vastaista käyttäytymistä ei mielletty käyt-
täytymismalliksi, jonka kuka tahansa saattoi omaksua ja myöhemmin halutes-
saan luopua. Kysymys oli pysyvästä ominaisuudesta, jonka ilmeneminen pan-
tiin merkille.196  Jatkuva tarkkailu konkretisoitui jo Lussi Matintyttären tapauk-
sessa. Sitä saattoi jatkua pitkään, ja epäillyn henkilön teot ja sanat saatettiin
muistaa yli kymmenen vuoden takaa. Tämä vahvistaa ’Kunnia, huhut ja noi-
tuus’ -luvussa tehtyä havaintoa, jonka mukaan pelkkä noidaksi haukkuminen ei
ollut kohtalokasta. Tilanteesta tuli vaarallinen vasta kun puheet muuttuivat
toistuviksi huhuiksi, kiinnittyivät stereotypioihin ja tulivat useiden ihmisten
tuntemiksi.

Esimerkiksi Dordi Maununtyttärestä tiedettiin kertoa, että hän oli neljä vuot-
ta aikaisemmin ”vienyt voimat” erään naisen käsistä ja jaloista. Yksitoista vuot-

○ ○ ○ ○ ○ ○

193 Lehtinen 1967, 763.
194 Heikkinen 1969, 271–274.
195 Heikkinen 1969, 271–274.
196 Apo 1995, 189—190; Douglas 2000 (1966), 168–169.
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ta aiemmin Dordi oli tehnyt erään toisen naisen mielettömäksi (vettvillig), mutta
sittemmin tämä oli parantunut entiselleen. Kolmas käräjille saapunut henkilö
puolestaan syytti Dordia siitä, että tämä oli noitunut matoja hänen sikaansa.197

Vuonna 1691 Vaasassa syytetyn Malin Hansdotterin tapauksessa syytteeseen
johtaneet yhteenotot olivat tapahtuneet jo vuonna 1677, mutta osa kerrotuista
sattumuksista oli vielä vanhempia.198

Kun ihmiseen kohdistui noituusepäilyjä useammalta suunnalta, hänen puo-
lustajiensa täytyi olla varovaisia. Esimerkiksi vaasalainen Henrik hatuntekijä
oli sanonut pormestari Jakob Wilstadiuksen luona, että jos hänen vaimonsa
tuomittaisiin roviolle, tulisi hänen anoppinsa polttaa vaimon rinnalla.199  Hänen
tokaisunsa muistuttaa valbolaisen Per Brysin vihanvimmassa sanomaa. Per oli
pyrkinyt tekemään kauppaa raatimies Jöran Pederssonin vaimon kanssa. Tämä
ei kuitenkaan halunnut ostaa eikä myydä mitään, koska Per oli humalassa. Sil-
loin Per oli haukkunut hänet ”vihaiseksi noita-akaksi”, joka istui helvetissä ra-
hojaan laskemassa. Lisäksi hän oli todennut, että raatimiehen vaimo kuului sa-
malle roviolle hänen oman vaimonsa Anna Andersdotterin ja Snifin Annan
kanssa.200

Molemmat miehet olivat kuohuksissa ja puhuivat sellaisessa tilanteessa, jossa
heidän vaimojensa ”noitamaisuus” oli yleisenä puheenaiheena. Kunnianlouk-
kaustapauksien yhteydestä tutun tasapainoperiaatteen mukaisesti miehet pyrki-
vät etsimään vähintäänkin samanvertaista ellei vielä pahempaa vastinetta vai-
moilleen. Henrikin kommentti poikkeaa periaatteesta siinä, että hän ottikin vas-
tineen anopista eikä loukkaajasta, mikä kuvastanee hänen vihamielistä suhdet-
taan vaimonsa äitiin. Näin hän kuitenkin pahensi puolisonsa asemaa, koska hän
puheellaan vahvisti ilmassa olevan epäilyn. Taikuudesta tuomitun äidin kyky oli
periytynyt tyttärelle. Raastuvanoikeudessa Henrik kiisti puheensa.

Satunnaisista kunnianloukkaustapauksista poiketen noidaksi leimautuminen
ei koskenut pelkästään yksilöä, vaan laajeni helposti myös käsittämään lapset ja
muita verisukulaisia.201  Sukukytkennän vuoksi tilanne muuttui epäiltyjen kan-
nalta vakavammaksi ja vaikeammin selvitettäväksi. Tämä tulee selvästi esille
Gävlen suurissa noitavainoissa, joissa epäilysten keskuksessa oli kolme sisarusta.

Aluksi epäilykset kohdistuivat Canonin Britaan, jonka Norlannin noitako-
missio tuomitsi alkuvuodesta 1675 kuolemaan. Komissio kuulusteli myös hä-
nen sisartaan Annaa, mutta vapautti hänet parannukseen kykenevänä.202  Epäi-
lykset jäivät kytemään ja niihin palattiin pari kolme viikkoa myöhemmin. Sil-
loin esimerkiksi Karin Nilsdotter kertoi olleensa vapaana vain yhden yön Britan

○ ○ ○ ○ ○ ○

197 Hertzberg 1889, 101–102.
198 KA VRO 23.3.1691 (103–108). Ks. myös Hertzberg 1889, 86–87.
199 KA VRO v. 2: 22.2.1665. Eilola 1996, 138.
200 Valbon kihlakunnanoikeudessa asiaa käsiteltiin 9–10.5.1673 ja Anna Andersdotter oli siellä

syytettynä. Hänet vapautettiin sillä kertaa, mutta kaksi vuotta myöhemmin Gävlen raastu-
vanoikeus tuomitsi hänet kuolemaan. RA GRO 6.5.1673 (37v–38), 24.4.1675 (371v); VKK
9.5.1673 (60–61).

201 Ks. Apo 1995, 190–193.
202 RA SS 1: WNC 12.2., 3.3.1675 (529–530, 536, 549).
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kuoleman jälkeen kun hänen sisarensa aloitti viemisen.203  Myöhemmin monet
lapset kertoivat, että Annan ja Britan sisar laivuri Johan Davidssonin leski Karin
kyyditsi samoja lapsia Blåkullaan, kuritti heitä siellä ja kutsui paholaista Jee-
suksekseen. Kummankin mainittiin kohdelleen Blåkullassa lapsia väkivaltai-
sesti, koska nämä olivat aiheuttaneet heidän sisarensa Britan teloittamisen.204

Muutamat lapset olivat nähneet myös Karinin tyttären Margaretan, joka oli istu-
nut pöydällä ja tanssinut Blåkullassa. Aluksi Margareta kiisti kaiken, kuten veri-
sukulaiset yleensä tekivät.205  Oikeuden ja sukulaisten taholta tuleva painostus
sekä yhteisössä vallitseva vihamielinen ilmapiiri kävivät liian raskaiksi ja lopul-
ta Margareta todisti Karinia vastaan. Äiti oli vienyt hänet kahdesti Blåkullaan ja
estänyt häntä tunnustamasta aikaisemmin.206

Niin kävi myös Snifin Annan ja hänen tyttärensä Liskenin sekä Gävlessä to-
distajina kuultujen papin leski Ingelin ja hänen tyttärensä Lisbetan ja tyttären-
tyttärensä Kerstinin tapauksissa.207  Kerstin oli toisessa kolmikossa ensimmäi-
nen, joka tunnusti, ja toiset seurasivat pian perässä. Toisaalta Ingeliin ja Lisbe-
taan kohdistui kuulustelijoiden taholta kovaa painetta erään toisen sukulaissuh-
teenvuoksi. Ingel oli nimittäin Fonteliuksen vaimon Katarina Buren kummitäti.
Hänen väitettiin olleen se henkilö, joka vei Katarinan ensimmäisen kerran Blå-
kullaan.208

Aikaisempi noitamaine tai kuuluminen ”noitasukuun” näyttääkin leiman-
neen useita Ruotsin suurissa noitavainoissa syytettyjä ihmisiä jo alusta lähtien.
Esimerkiksi Pohjois-Ruotsissa Säbråssa yhtätoista 30:stä kuolemaan tuomi-
tusta, Härnösandissa yhdeksää kymmenestä kuolemaantuomitusta, Sollefteåssa
neljää kymmenestä tuomitusta, Nordingråssa viittätoista 113:sta ja Ockelbossa
yhdeksää 29:stä syytetystä pidettiin noitasuvun jäsenenä.209  Myös englantilai-
sessa aineistossa noita- ja taikataitojen periytyminen on toistuva teema. Siellä-
kin taitojen opettajaksi mainittiin usein oma äiti.210

Myös Suomessa noita- ja taikataitojen uskottiin periytyvän. Se tulee ilmi
Christfrid Gananderin muistiinmerkitsemässä tietäjän voimaa koskevassa sa-
nonnassa ”joss olisi isäni indo, luondo wanhempani”.211  Esimerkiksi Uudessa-
kaarlepyyssä noituuden ja taikuuden harjoittamisesta syytetyn irtolaisnainen

○ ○ ○ ○ ○ ○

203 RA GRO 20.3.1675 (344–345).
204 RA GRO 20.3., 24.3., 27.3.1675 (344–345, 346v–348, 350).
205 RA GRO 27.3., 1.4.1675 (350–350v, 354–355); Sabean 1987 (1984), 108. Karinin tytär

Margareta esiintyy tuomiokirjassa myös vuonna 1680, jolloin hänet mainittiin noin 20-
vuotiaaksi, hyvin köyhäksi ja naimattomaksi. Tuolloin hän oli piikana luutnantti Magnus
Giersin talossa. RA GRO 20.10., 25.10.1680 (119v–120).

206 RA GRO 27.3., 1.4.1675 (350–350v, 354–355).
207 RA ÄK 187, KST 5: Lehtori Mikael Kolmodinuksen ja kappalainen Jonas Gavelströmin

suorittama Karin Grijsin kuulustelu, Gävle 2.6.1675 (80–80v); Lehtori Mikael Kolmo-
diuksen kirje Tukholman noitakomissiolle, Gävle 1.11.1676 (24).

208 RA SS 1: WNC 23.2., 25.2.1675 (441—442).
209 Ankarloo 1994, 73; Ankarloo 1984 (1971), 278–279. Sukulaisuudesta ks. myös Heikkinen

1969, esim. 274; Siikala 1994 (1992), 75; Briggs 1996, 68, 87, 93–94, 120, 158—160;
Sabean 1987 (1984), 107–108.

210 Ankarloo 1994, 73; Holmes 1993, 51–52.
211 Ganander 1997 (1786), Indo [5410].
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Kerttu Juhontyttären äiti oli karkotettu aikaisemmin Uudenkaarlepyyn pitäjäs-
tä, minkä jälkeen hän oli asettunut tyttärensä kanssa asumaan Ilmajoelle.212

Marketta Punasuomalaisen tapauksessa suvun maine ja merkitys tulivat sel-
västi esille. Ensinnäkin punasuomalaiset tulivat Ruovedeltä, missä 1600-luvulla
vaikutti muutamia hyvin tunnettuja noitia. Vuonna 1624 Marketan aviomiehen
Simo Antinpojan setä Lauri Juhonpoika Persoinen oli ollut syytettynä noituu-
den avulla suoritetusta miestaposta. Hänet oli vapautettu syytteestä eikä se näy-
tä vahingoittaneen merkittävästi hänen mainettaan – lautamiehen urassa tosin
näkyy vuodesta 1624 alkanut muutaman vuoden katko. Myös Simo osasi tai-
koa. Hän oli muun muassa parantanut sairauksia ja saanut pysähtyneen oluen-
käymisen jatkumaan. Vuonna 1658 Simo tuomittiin maksamaan sakkoja tai-
kuuden harjoittamisesta. Pian sen jälkeen hän myi perheen talon ja muutti Vaa-
sasta.213  Vuotta myöhemmin heidän tyttärensä Kaarina puhdisti mainettaan
Vaasan raastuvanoikeudessa, sillä häntä oli julkisesti haukuttu noita-akan tyttä-
reksi eikä hänellä ollut varaa leimautua.214

Tällaisia tapauksia tunnetaan muualtakin Suomesta. Vuonna 1643 Ruoveden
käräjillä tiedusteltiin käräjärahvaalta, oliko noituudesta syytetyn Antti Lieroi-
sen isä noituuden maineessa. Läsnä olleet kertoivat ihmisten hakeneen niin isäl-
tä kuin pojalta tietoja varastetuista tavaroista ja että heillä yleisesti oli noidan
maine. Tuomion perusteluissa se luettiin raskauttavaksi asianhaaraksi. Raumal-
la todettiin, että noidaksi syytetyn Matti Simunanpojan isä oli ollut noita. Hä-
meen Hausjärvellä eli Lavinnon Mattilan ratsutilalla noidaksi syytettyjä oli kol-
messa polvessa. Isäntä Simo Matinpoika tuomittiin kuolemaan 1654. Hänen
poikansa ja pojanpoikansa joutuivat syytteeseen vuonna 1674, jolloin ensin
mainittu tuomittiin kuolemaan ja jälkimmäinen pakeni.215

Toinen pelättävä ja noidaksi epäillyn eristämistä perusteleva piirre oli hänen
turmelevuutensa – noita houkutteli, viekoitteli ja johdatti viattomia ihmisiä
harjoittamiinsa paheisiin. Esimerkiksi vuonna 1669 Morassa Taalainmaalla
asuvat talonpojat vetosivat maaherra Duvaliin, että ”ellei vanhuksia asiaan-
kuuluvalla tavalla juurita pois, niin on pelättävissä, että asia [noituus] menee
pitemmälle kuin kukaan osaa uskoakaan”. Bollnäsissa talonpojat uhkasivat itse
ryhtyä toimeen, ellei heidän vaatimiaan langettavia tuomioita saataisi muuten
aikaan.216  Ensisilmäyksellä talonpoikien suhtautuminen saattaa vaikuttaa viha-
mielisyydeltä vanhuksia kohtaan, mutta sen luonne muuttuu kun sitä tarkastel-
laan leimautumisen ja turmelemisen vaaran näkökulmista. Noidat saattoivat
houkuttaa, viedä uudelleenkastamisiin ja kaikkeen muuhun epäpyhään ja pa-

○ ○ ○ ○ ○ ○

212 KA URO o.5: 16.1.1699 (17, 23).
213 Eilola 1996, 112–114; Jokipii 1959, 523; Orkamo 1990, 127. Vuonna 1659 tämä Puna-

suomalainen-nimellä tunnettu talo annettiin vakavaa tarttuvaa tautia sairastavan Eskeli An-
tinpojan vaimon asuttavaksi. KA VRO v. 1: 14.11.1659.

214 Eilola 1996, 38.
215 Juvelius 1932, 81, 83; Högman 1907, 184; Saarenheimo 1984, 157–158.
216 Ankarloo 2002, 65, 87–88. Sitaatti Heikkinen 1969, 60. Ihmiseen tarttui se paha, jonka

kanssa hän oli tekemisissä. Siksi esimerkiksi piispa Sorolainen kehotti ihmisiä välttämään
ulkokultaisia, jotka hänen mukaansa oli saastaisuudessaan spitaalisiin verrattavissa. Renvall
1949, 100.
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haan, mutta varmuus siitä ihminen oli noita ja toimi näin saavutettiin vasta hi-
taasti. Tänä aikana syytetty ehti vanheta.

Leimaamisprosessi oli 1600-luvun jälkimmäisellä puoliskolla erityisen tu-
hoisaa, koska elettiin yhteiskunnassa, jossa esivallan virallinen ja paikallisyh-
teisön oma epävirallinen kontrolli pyrkivät pyykittämään mahdollisimman tar-
kasti sallitun käyttäytymisen. Poikkeamat pyrittiin tukahduttamaan, minkä seu-
rauksena epäpuhtauden ja syyllisyyden tunteet kasvoivat. Saarnojen retoriikka
voimisti näitä tunteita korostamalla sotia ja muita kollektiivisia vastoinkäymisiä
Jumalan rangaistuksina kansan syntien vuoksi.217  Syyllistetyssä ihmisessä eli
toivo kärsimyksen kerta iskulla lopettavasta Jumalan armosta. Samanaikaisesti
hän tahtoi sulautua kollektiiviseen hyvään, joksi ymmärrettiin kansanomaisen
maailmankuvan keskipiste eli oma yhteisö, oma elämänpiiri, ”me”. Seuraukse-
na oli halu puhdistaa yhteisö ja tuhota paha.218  Leimaaminen oli prosessi, jossa
yksittäisten ihmisten suorittamat projektiot, eli omien vikojen ja syntien ulkois-
tukset, saivat yhteisön hyväksynnän ja muuttuivat kollektiivisiksi.

Niin yksilölliset kuin yhteisölliset katastrofit ja vastoinkäymiset voitiin näh-
dä seurauksena joko oman tai toisten tuomittavasta käyttäytymisestä. Ankara
tekojen ja tunteiden normitus johti sulkemaan pahan oman itsen ja oman ryh-
män ulkopuolelle. Pahaa piti rangaista joko eristämällä tai tuhoamalla se. Kun
asiaa lähestytään toisesta perspektiivistä, syyttäminen voidaan nähdä yhteisen
hyvän säilyttämiseen tähtäävän prosessin sivutuotteena, joka syntyi kun muita
jäseniä suostuteltiin tuon edun suojelemiseen. Yhteiseksi koettu uhka teroitti
yhteisön jäsenille heidän omia velvollisuuksiaan ja niiden suorittamista. Uhkan
avulla ihmiset pakottivat toisensa tekemään sen, mikä kullekin kuului ja osoitta-
maan ne, jotka löivät velvollisuutensa laimin.219

Syyttäminen oli yhteisön edun, yhteisen hyvän, palvelua. Esimerkiksi Gäv-
len kirkkoherra Fonteliuksen aseman nopea heikentyminen ja hänen perheensä
ajautuminen noituussyytösten kohteeksi voidaan selittää myös tästä näkökul-
masta. Kun hän ei tunnustanut yhteisesti jaettua uhkaa, asia saatettiin tulkita
niin, ettei hän hakenut yhteisönsä parasta. Tässä mielessä hänestä tuli yhteisöä
uhkaava ja sitä sisältä hajottava voima.

Taustalla olleet suuret noitavainot vaikuttivat Gävlessä tapahtuneeseen lei-
mautumisprosessiin kahdella esimerkiksi Vaasasta poikkeavalla tavalla. Vaino-
jen leviäminen ja niistä kiertävät tarinat lyhensivät aikaa, jonka epäilykset tar-
vitsivat muuttuakseen avoimiksi syytöksiksi. Tässä tilanteessa oikeus tyytyi
myös verrattain vähäiseen lapsitodistajien määrään. Kun esimerkiksi Canonin
Britaa vastaan todisti 15 ja kirkkoherran vaimoa vastaan 13 lasta niin vartiomies

○ ○ ○ ○ ○ ○

217 Saarnoista ks. Ödman 1997, passim; Vilkuna KHJ 1996b, 74–78; Juva 1955, 62–65, 115–
117. Tulkinta kaikista viime vuosien vastoinkäymisistä Jumalan rangaistuksesta sanottiin
julki Gävlen raastuvanoikeuden tuomiokirjoissa ainakin vuonna 1677, jolloin tanskalaiset
kaapparit purjehtivat Ruotsin itärannikolla ja vihollisen hyökkäys uhkasi Jämptlandia. RA
GRO 3.9.1677 (736v–737).

218 Apo 1995, 189–1991; Siltala 1993 (1992), 13; Anttonen 1996, 19.
219 Mary Douglas toteaa, että mitä vahvempaa yhteisön sisäinen solidaarisuus on, sitä helpom-

min esimerkiksi luonnonkatastrofit luetaan merkeiksi tuomittavasta käyttäytymisestä. Dou-
glas 2000 (1966), 33–34.
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Håkanin anopin Kerstinin kuolemantuomioon riitti vain puolenkymmen lapsen
todistus. Kerstin ja häntä vastaan todistaneet lapset asuivat erillään muusta kau-
pungista joen toisella puolella sijainneessa linnassa. Heidän tarinansa tulivat
tunnetuiksi komission kuulustelujen aikana ja toisten noitien viemät lapset to-
distivat nähneensä Kerstinin Blåkullassa. Samaa sanoi myös noidaksi syytetty
Snifin Anna.220  Kerstinin toiminnasta suoraan kärsivien lasten määrää voidaan
kuitenkin pitää vähäisenä. Lisäksi häntä koskevat epäilykset löivät itsensä no-
peasti läpi. Ne sanottiin julki ensimmäisen kerran 1675 komission kuulusteluis-
sa. Kirkkoherran vaimoa, Snifin Annaa ja Lorentz kultasepän Britaa koskeneet
noituusepäilykset olivat olemassa jo 1673 ja ne sanottiin julki viimeistään seu-
raavana vuonna.

Toisaalta suuret vainot synnyttivät mielikuvan ennen näkemättömän suuri-
mittaisesta noitien toiminnasta, jonka edessä perinteiset vastakeinot tuntuivat
voimattomilta ja vanhemmat tunsivat itsensä kyvyttömiksi suojelemaan lap-
siaan. Ihmisten turvaverkostot siis romahtivat. Tästä seurasi hätä ja huoli, jonka
seurauksena lasten todistuksiin suhtauduttiin vakavammin kuin muissa oloissa
olisi tapahtunut.

Noidan aggressio

Kuten jo harmonian särkymistä käsittelevässä luvussa nähtiin, useat noidat oli-
vat aggressiivisia. Paras esimerkki lienee Vaasassa asunut Marketta Ristontytär
Punasuomalainen, jonka pahansuovat toivotukset olivat laajasti kaupunkilais-
ten tietoisuudessa. Gävlessä taas noitien todellinen ja kuviteltu aggressio koh-
distui noitia vastaan todistaneisiin lapsiin ja heidän vanhempiinsa. Esimerkiksi
vartiomies Håkanin anoppi Kerstin kirosi häntä syyttävää vartiopäällikkö An-
ders Olofssonin poikaa ja sanoi hänen kirouksensa seuraavan tätä niin tämän-
kuin tuonpuoleisessa.221  Näin tehdessään noita joutui ristiriitaan huoneentaulun
määrittelemien ihanteiden kanssa. Niiden mukaan naisen tuli olla anteeksian-
tavainen ja armelias sekä kuuliainen miehensä ja oikeuden edustamaa esivaltaa
kohtaan. Rankaisemisesta ja kurinpidosta huolehtiminen tuli jättää miehelle ja
esivallalle.222  Nämä ominaisuudet eivät olleet noidiksi syytettyjen vahvimpia
puolia. He pikemminkin kieltäytyivät hyväksymästä sovintoja, käyttivät terä-
vää kieltä ja syyllistyivät omavaltaisuuksiin. Todellisuuden ja ihanteen välinen
ristiriita kasvoi liian suureksi.

Noidiksi epäiltyjen runsasta fyysistä ja psyykkistä aggressiivisuutta voidaan
lähestyä myös toisesta näkökulmasta. Seppo Knuuttilan mukaan vanhassa yh-
teiskunnassa kiistämisen kulttuurin yksilölliset ilmentymät viittasivat vahvasti

○ ○ ○ ○ ○ ○

220 Canonin Britan ja kirkkoherran vaimon tapauksista on laskettu vain ne lapset, joita heidän
sanottiin vievän Blåkullaan. Lisäksi kirkkoherran vaimoa raskautti kolmen noidaksi syyte-
tyn sekä vajaan kymmenen muun lapsen todistukset siitä, että hän oli ollut Blåkullassa. RA
SS 1: WNC 15.2., 17.2., 22.2., 3.3.1675 (512–513, 514, 518).

221 RA SS 1: WNC 11.2., 12.2.1675 (506–507).
222 Ks. esim. Florén 1993, 283–284.
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yhteisöllisiin siteisiin ja yhdenmukaisuuden pakottavuuteen. Sosiaalisesti tur-
vattomalla, yhteisöllisesti syrjäytyneellä ja syrjäytetyllä ihmisellä ei lopulta ol-
lut muuta keinoa puolustaa itseään kuin sanallinen kiistämisen kulttuuri. Syr-
jäytetyn itsepuolustukseen kuului, että hän ymmärsi vastassaan olevan ylivoi-
man ja pani kaikkensa peliin.223  Toisten vallan kiistämisen onnistui paremmin,
jos pystyi hankkimaan itselleen noidan maineen. Se synnytti pelkoa ja antoi
omille sanoille ja teoille enemmän painoa.224

Tätä puolta on eräissä tutkimuksissa ylikorostettu. Esimerkiksi Per-Johan
Ödmanin mukaan noitavainot tarjosivat mahdollisuuden kompensoida varhais-
lapsuuden yksinjäämisestä johtuvia merkityksettömyyden tunteita. Noituudesta
syytetyt ajattelivat, että oli parempi kuolla noitana kuin täysin huomaamatto-
mana ja merkityksettömänä. Sally Scully on esittänyt, että noituudesta saattoi
muodostua naiselle ”uravaihtoehto” luostariin menon tai avioliiton rinnalle.
Edellytyksenä oli kuitenkin se, että naisella oli käytössään oppineiston magia-
kirjallisuutta.225  Koko gävleläinen aineisto osoittaa, etteivät naiset siellä miten-
kään erityisesti hakeutuneet noidan ”uralle”, vaan muodostuva noidan maine oli
heille taakka, josta he parhaansa mukaan pyrkivät irti. Taakaksi se muodostui
myös uusikaarlepyyläisille ja vaasalaisille noidiksi epäillyille.

Verbaalista kiistämistä tai sosiaalisen aseman hankkimista korostavat mallit
jättävät selittämättä ihmisten itsetuhoisen käyttäytymisen ja siksi niitä voi käyt-
tää vain osaselityksinä. Kattavampi selitys löytyy siitä, miten ihminen koki
oman eristämisensä. Leimautuminen siirsi noidan yhteisön ulkopuolelle. Uu-
den ajan alun ihminen oli kuitenkin olemassa vain yhteisönsä osana. Yksinäi-
syys tuotti ahdistusta, ja subjektia eli minää pelättiin. Yksin ollessaan ihminen
joutui tekemään valintansa yksin ilman yhteisön tukea. Tähän liittyi, kuten ai-
emmin on todettu, väärin valitsemisen pelko. Yhteisö käyttäytymistä ohjaavana
objektina eli samaistumiskohteena tai sen korvikkeena oli ihmiselle välttämä-
tön. Nyt hänet työnnettiin sen ulkopuolelle. Yhteisö käänsi hänelle selkänsä.
Hänelle se oli maailmanloppu.

Nykyihmisen saattaa olla vaikea ymmärtää tilanteen lopullisuutta. Nykyään
ihminen voi aina siirtyä uuteen ryhmään. Uuden ajan alun pienyhteisöissä tätä
mahdollisuutta ei ollut. Vaikka yhteisössä olikin monia ryhmiä, ne eivät olleet
samalla tavalla vaihtoehtoisia kuin nykyisin, vaan niihin kuuluminen perustui,
paitsi säätyyn ja sosiaaliseen asemaan, myös siihen, millaiseksi ihmisen olemus
ja perusluonne tulkittiin. Yhteisö ei ollut tässä mielessä moniarvoinen.226  Se
määritteli normit ja käytänteet, joiden noudattamisen se katsoi olevan välttämä-
töntä olemassaolonsa ja jatkuvuutensa – toisin sanoen järjestyksen säilymisen –
takaamiseksi. Se sieti poikkeavaa käyttäytymistä niin pitkään, että vakuuttui ko.
ihmisen pahuudesta. Leimautuminen vahvisti ulkopuolisuutta, sillä pahuuden
ajateltiin olevan muuttumaton ja tosiin tarttuva ominaisuus, jota vastaan oli

○ ○ ○ ○ ○ ○

223 Knuuttila 1992, 74–76.
224 Ks. esim. Nenonen 1992, 179–180.
225 Ödman 1995, 254–255; Scully 1995.
226 Briggs 1996, 3–4.
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suojauduttava eristämällä ihminen sosiaalisesta vuorovaikutuksesta. Näin noita
tunsi jäävänsä toisten merkityksen ulkopuolelle, muuttuvansa muukalaiseksi,
joka ei ole kotonaan missään.227  Leimautumisessa ei siis ollut kysymys ihmisen
sopivuudesta tiettyyn ryhmään vaan hänen olemuksensa ja perusluonteensa
määrittelystä.

Noita ei pystynyt hyväksymään eroaan yhteisöstä eikä irrottautumaan siitä,
koska mitään muuta tarpeeksi vahvaa, tarpeeksi tyydyttävää objektia ei ollut
saatavilla. Oli vain yhteisö ja se oli määritellyt hänelle osan, jota hän ei pystynyt
täyttämään. Niinpä noita koki eristämisensä menetyksenä, joka tuntui vievän
parhaan osan hänestä itsestään ja hänen olemisestaan, ja syöksi hänet yhä sy-
vempään aggressioon. Suhde yhteisöä ja sen muodostavia ihmisiä kohtaan
muuttui ambivalentiksi vihan ja kaipauksen vuorotteluksi.228

Torjutuksi tuleminen johti omanarvon tunteen heikentymiseen. Koska minä
ei ollut erotettavissa yhteisöstä, tunteeseen sekoittui erottamattomasti toinenkin
ulottuvuus: noidan oma projektio. Halu palata yhteisöön ja jatkuva torjunta lisä-
sivät noidan aggressiota ja negatiivisia tunteita. Lopulta yhteisöstä ja sen
muodostavista ihmisistä tuli noidan oman projektion kohteita. Toisin sanoen
toiset ihmiset eivät enää olleetkaan hänen käsityksissään toisia ihmisiä, vaan
kaikkien hänen omassa itsessään olevien kielteisten piirteiden ruumiillistu-
mia.229  Kun esimerkiksi Marketta Punasuomalainen tai kultaseppä Lorentzin
vaimo Brita toimivat toistuvasti lähimmäisiään vastaan ja rikkoivat toistuvasti
yhteisön normeja, he tuhosivat sitä, mitä itsessään vihasivat. Kärjistetyimmin se
tuli esille naisten tarpeena kiistää oma selvästi todistettavissa oleva huono käy-
töksensä ja esittää, että tosiasiallisesti heidän oma syyttäjänsä olikin paha.230

Itsemurhan tabu ja oman subjektin väistely johtivat siihen, että uuden ajan
alun ihmisen aggressio kohdistui ensisijaisesti toiseen ja vasta toissijaisesti mi-
nään.231  Niinpä noita suuntasi vihansa yhteisöön ja juopa hänen ja sen välillä
syventyi koko ajan. Mitä enemmän noidalle kerääntyi negatiivisia tunteita, sitä
aggressiivisemmaksi ja omasta itsestään piittaamattomammaksi hänen käyttäy-
tymisensä muuttui. Sitä vaarallisemmaksi hän myös muuttui yhteisön silmissä
ja sitä kielteisemmäksi tulkinnat hänen motiiveistaan muuttuivat.232

○ ○ ○ ○ ○ ○

227 Kristeva 1999 (1987), 16.
228 Kristeva 1999 (1987), 23.
229 Puhtaan yhteiskuntaruumin fantasmasta ja projektioista, joissa toiset ihmiset muuttuvat

oman itseinhon ruumiillistumiksi ja jotka saattavat johtaa järjettömiltä näyttäviin väkivallan
purkauksiin ks. Siltala 1994, esim. 12–13, 19–20, 445, 449.

230 Ilmiö on havaittavissa myös pitkäikäisissä riitajutuissa. Ks. esim. Eilola 2003a.
231 Jansson 1994, 27–33; Jansson 1998, 65–67, 123–125.
232 Tämä sopii myös Mary Douglasin havaintoihin. Hänen mukaansa noita ei kyennyt hillitse-

mään itseään, vaan vihaisuus ja pahantekeminen kumpusivat hänestä kuin itsestään. Se oli
osa hänen muuttumattomana pidettyä luontoaan. Douglas 2000 (1966), 168–169.
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   Sallitun ja kielletyn,
hallitun ja kaaoksen rajat
uuden ajan alun maailmassa

Viimeisen kymmenen vuoden aikana historiantutkimuksen painopiste on siirty-
nyt taloudellis-sosiaalisilla syillä selittämisestä tutkittavien omien käsitysten,
maailmankuvan, kategoriointien ja mentaliteetin kaltaisten ilmiöiden ympärillä
pyörivään tulkintaan. Sen sijaan, että tutkija yrittäisi löytää ilmiön selitykset
tutkittavien ulkopuolelta, hän pyrkii nyt ymmärtämään, miltä asiat näyttivät ai-
kalaisten omasta näkökulmasta katsottuna. Selityksiä etsitään esimerkiksi ih-
misten ajattelusta, mentaliteeteista, kategorioinneista ja sukupuolisuudesta. Sa-
malla huomio on kiinnittynyt sellaisten yleisessä käytössä kuluneiden ja merki-
tykseltään epämääräisten käsitteiden kuin ’rationaalinen’ aika- ja kulttuurisi-
donnaisuuteen: se mitä pidettiin uuden ajan alussa rationaalisena, järjenmukai-
sena, ei ole välttämättä sitä tänään. Tämä ei kuitenkaan tarkoita sitä, menneisyy-
den ihmiset olisivat olleet nykyihmistä typerämpiä tai että heidän käsityksensä
olisi pelkistettävissä vain tietämättömyydestä aiheutuneiksi erheiksi.

Viimeistään tämä historiatiedettä koskeva laaja murros on tehnyt noituuden
ja taikuuden tutkimisesta hyvin suositun. Tämä johtuu siitä, että pitkään margi-
naalisena tai kehitystä vastustavana pidetty ilmiö on osoittautunut hyvin mo-
niulotteiseksi ja tutkittavien ihmisten maailmankuvaan monella tavalla punou-
tuneeksi ilmiöksi. Tästä syystä se on suonut mahdollisuuden monenlaisten ja
myös uudenlaisten näkökumien soveltamiseen ja yhdistämiseen. Tässä tutki-
muksessa ponnistetaan liikkeelle 1970- ja 1980-luvulla muotoutuneista sosiaa-
lisen kontrollin ja sosiaalisen konfliktin malleista. Niiden mukaan paikallisyh-
teisöissä oli tapana ratkoa sosiaalisia ja taloudellisia konflikteja syyttämällä
vastustajaa noituudesta. Valtiohallinnon ja kirkon harjoittamaan kansankulttuu-
rin sivilisointi ja keskitetyn hallintokoneiston muodostuminen olivat omiaan
tukemaan tätä tendenssiä. Lisäksi kruunun ja kirkon vihamielinen suhtautumi-
nen taikuuteen eli suojelevaan ja parantavaan magiaan teki myös taikuudesta
ilmiantamisesta keskeisen vastustajan raivauskeinon.

Sosiaalisen kontrollin mallit keskittyivät uuden ajan alun valtioissa keskeisiin
virallista ja epävirallista normistoa ja toimintatapoja koskeviin ongelmiin. Täs-
sä tutkimuksessa käytetyssä aineistossa kruunun ja kirkon toiminta näkyy sel-
vimmin noituussyytteiden puhkeamiselle otollisen ilmapiirin luomisessa. Kir-
kon Jumalan vihaa ja kollektiivista rangaistusta koskevan käsityksen merkitystä
tuskin voi ylikorostaa. Myös puuttuminen kotitalouden sisäiseen hierarkiaan
sekä tiukasti määriteltyjen sosiaalisten roolien korostaminen olivat omiaan li-
säämään noituussyyteiksi kanavoituvaa ahdistusta ja synnintuntoja. Tämä viit-
taa siihen, että kruunun ja kirkon näkemykset oli pääpiirteissään sisäistetty ja
niihin uskottiin. Kuitenkin edellä mainittuihin malleihin sisältyvä ajatus kirkon
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ja kruunun johtamien tai sosiaalis-taloudellisista syistä kumpuavien noita-
vainojen olemassaolosta on sellaisenaan riittämätön.

Yhteisön normit tai pikemminkin totutut toimintatavat olivat ainakin osittain
vastakkainen virallisten instituutioiden kanssa, osittain ne olivat osa niiden
toimintatapaa. Virallisen koneisto tuskin olisi pystynyt toimimaan pelkästään
pakottamalla, vaan sen markkinoimien käsitysten täytyi edes jossakin määrin
käydä yksiin yhteisöllisten tapojen kanssa. Noituusjuttujenkin yhteydessä tois-
tuvasti esiin tuleva konfliktien sovittelu lienee eräs keskeisimmistä yhtymä-
kohdista. Ristiriitoja taas syntyi uusien asetusten/määräysten ja vanhojen totun-
naistapojen välisistä vastakohtaisuuksista. Koko taikuuden kriminalisointi on
periaatteessa osoitus tästä, joskin tämän työn aineisto viittaa siihen, että käytän-
nössä raati tai papisto ei erityisesti etsinyt taikuuden harjoittajia. Myös ”ei tätä
ennen ole kielletty” – tyyppiset toteamukset tai kiistat siitä, miten pappien tuli
toimia ovat noituusjutuissa tyypillisesti esille tulleita ristiriitoja.

Noituutta ja taikuutta koskevat uskomukset ja käsitykset kuuluvat hitaasti
muuttuvaan mentaaliseen kerrostumaan. Ne – kuten mentaliteettiin liittyvät
asiat ja ilmiöt yleensäkin – ovat kollektiivisia eli ne tunnetaan laajasti yhteis-
kunnan eri kerrostumissa. Tämä ei kuitenkaan tarkoita sitä, että kaikki johonkin
noituus- tai vaikkapa kunnianloukkaustapaukseen osallistuneet olisivat jaka-
neet ne totuutena tai hyväksyneet. Mentaliteettiin kuuluvista asioista puhuttaes-
sa oli ja on edelleen kysymys lähinnä symboleiden tunnettavuudesta: jokaisella
oli yhteneväinen käsitys siitä, mitä noidalla tai jollakin kunnianloukkauksella
tarkoitettiin. Vaikka mentaliteeteilla onkin huomattava merkitys ihmisten toi-
minnan ohjaamisessa, kukaan noituus- ja taikuusjutuissa esiintynyt henkilö ei
ollut yksinomaan niiden summa, vaan hän oli myös omien vaiheidensa ja oman
elämäntilanteensa muokkaama kokonaisuus. Jokaisella oli oma yksilöllinen
taustansa ja erilaiset elämäntilanteet, jotka osaltaan sanelivat hänen ratkaisujaan
ja muokkasivat hänen todellista elämänkaartaan joskus hyvinkin kauas ihan-
teesta.

Symbolilla ei siis ole vain yhtä merkitystä, joka kerran löydettynä pätisi kai-
kissa tapauksissa. Pikemminkin voidaan sanoa, että siihen liittyy useita eri mer-
kityksiä, joista osa aktivoituu kulloisenkin tilanteen mukaan. Tämän lisäksi on
syytä huomioida muutama seikka ennen kuin tehdään psykologisia tulkintoja
uuden ajan alun ihmisistä. Ensinnäkin hänen merkityskarttansa on ainakin jos-
sakin määrin toisenlainen kuin meidän. Esimerkiksi ’noituus’ mustaksi magiak-
si tai vahingoittavaksi taikuudeksi määriteltynä ja ’taikuus’ valkoiseksi tai suo-
jelevaksi ja parantavaksi magiaksi ymmärrettyinä ovat tutkijoiden tekemiä kate-
goriointeja. Niiden avulla tutkija jäsentää aihettaan itselleen mielekkääksi, mut-
ta ne eivät käy kaikilta osin yksiin aikalaisten käsitysten kanssa. Asioiden tar-
kasteleminen akselilla noituus–taikuus luo äkkiä mielikuvan kahdesta vastak-
kaisesta voimasta. Aikalaiset eivät kuitenkaan nähneet asiaa niin, vaan kysymys
oli saman voiman – ’väen’ – käytöstä. Voima itsessään ei ollut pahaa, mutta se
tilanne, jossa sitä käytettiin, sekä sitä käyttävän henkilön tarkoitusperät ja mo-
raalinen luonne ratkaisivat oliko kyseessä noituus vaiko taikuus. Sitä ei välttä-
mättä voinut päätellä ulkoisista merkeistä, koska kummassakin oli kysymys sa-
masta voimasta ja siksi niissä käytettiin samanlaisia loitsuja ja riittejä. Tämä
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kaksijakoisuus läpäisi myös väen käyttäjän. Yhtäältä hän oli yhteisölle välttä-
mätön tietäjä/parantaja, toisaalta mahdollinen uhka eli noita.

Toiseksi on otettava huomioon, että ihmisten käsitys todellisuudesta rakentuu
sosiaalisesti ja kulttuurisesti. Tästä syystä sen rajat saatetaan eri aikoina ja eri
kulttuureissa vetää eri tavoin. Tämän tutkimuksen kannalta merkittävimmät erot
koskeva tietysti noituutta ja taikuutta, joita uuden ajan alun ihmiset pitivät nyky-
ihmisestä poiketen todellisuutena. Tätä eroa ei kuitenkaan voi pitää kovin ka-
tegorisena, vaan okkultismin ja erilaisten uusnoitaliikkeiden suosio kertonevat
1900-luvun lopun ja 2000-luvun alun ihmisen tarpeista uskoa yliluonnolliseen.

Olennaisempi ero sisältyykin käsityksiin ihmisen asemasta kosmoksessa ja
hänen suhteestaan tuonpuoleiseen. Uuden ajan alun ihminen piti itseään luoma-
kunnan keskuksena, jonka tekemiseen tai tekemättä jättämiseen tuonpuoleinen
muodossa tai toisessa reagoi. Siksi oli tärkeää toimia oikein ja ottaa tuonpuo-
leinen huomioon tietyissä paikoissa ja tiettyinä vuodenkierron tai elämänkier-
ron jaksoina, jolloin raja tuonpuoleiseen oli heikompi. Näissä paikoissa tai näi-
den jaksojen aikana tuli toimia tiettyjen riittien avulla. Ne takasivat jatkuvuuden
sekä turvasivat hedelmällisyyden ja onnen jatkumisen. Näiden pyhien aikojen
ohella myös tietyt työtehtävät – jotka syystä tai toisesta koettiin merkittäviksi ja
siksi myös erityisen alttiiksi vahingoittamiselle – piti suojata samalla tavalla.
Toisaalta kaikkiin näihin suojatoimiin sisältyi myös pimeämpi kääntöpuoli:
suojaavia riittejä voitiin käyttää myös vahingoittamiseen ja tuhoamiseen. Tästä
syystä nämä jaksot olivat otollisia myös noituudelle eli maagiselle vahingoitta-
miselle. Näin taikuus ja noituus loivat tietyssä mielessä edellytykset toistensa
käytölle: toista ei voinut olla ilman toista.

Eräs merkittävä ero liittyi ihmisten tapaan piirtää tämän- ja tuonpuoleisen vä-
linen raja. Yleensä ottaen tämän rajan ylittäminen oli tavalliselle ihmiselle mah-
dotonta. Jos hän sen teki, hänen elämänsä tässä maailmassa päättyi ja jatkui
tuonpuoleisessa. Paluun mahdollisuutta ei ollut, koska rajan ylittäminen merkit-
si kuolemaa. Kahdensuuntaisiin ylityksiin pystyivät šamaanit, kirotut ja noidat.
Näistä viimeksi mainitut kykenivät kuljettamaan mukanaan myös muita. Aika-
laiset selittivät asiaa ihmisen kahdella sielulla. Ensinnäkin oli henki, joka piti
ruumiin elossa ja kuoli sen mukana. Toiseksi oli ihmisen erilaiset henkiset omi-
naisuudet sisältänyt itse, joka jatkoi elämäänsä tuonpuoleisessa. Itse saattoi
myös väliaikaisesti poistua ruumiista ja käydä tuonpuoleisessa.

Nykyihmisen näkökulmasta näissä sielumatkoissa oli kysymys sellaisista ta-
junnantilan muutoksista kuin transsi, uni, epilepsia- tai jokin muu sairaskoh-
taus. Koska niitä saattoi sattua kenelle tahansa, myös satunnaiset matkat tuon-
puoleiseen saattoivat olla mahdollisia kenelle tahansa. Tuomiokirjoihin on kir-
jautunut mainintoja näiden tajunnantilojen tietoisesta tavoittelemisesta. Olen-
naisinta on kuitenkin se, että kokemukset tajunnantilan muutoksista sekä niistä
tehdyt tulkinnat ja kerrotut tarinat muodostivat yhdessä ns. unimaailman, joka
oli tutkittaville ihmisille aivan yhtä todellinen kuin valvetodellisuus ja maailma
heidän ympärillään. Tässä mielessä Blåkulla-kokemukset asettuvat osaksi sa-
maa jatkumoa kuin šamaanien sielumatkat, sankaritaruissa kerrotut matkat vai-
najalaan, keskiaikaiset näkymatkat tai 1700-luvun herätysliikkeiden hurmok-
selliset helvetinnäyt.
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Näiden seikkojen huomiointi avaa uusia näkökulmia myös lähteinä käytet-
tyihin tuomiokirjoihin. Perinteisen eliitti–kansa-dikotomian lisäksi aineiston
voi nähdä toimivan monella muullakin akselilla. Voidaan ajatella, että selostuk-
sen antajan toiminta kantajana, vastaajana tai todistajana vaikuttaa siihen, miten
tarinat rakentuivat. Lapsitodistajien kuvaukset Blåkullasta poikkeavat kuitenkin
yllättävän vähän eurooppalaisten noitien noitasapattikertomuksista. Blåkullaa
koskeneet kuvaukset lainasivatkin yleisesti tunnettuja tuonpuoleista koskevia
kuvia, jotka olivat vain osittain kristillistyneitä. Myös käsitykset joidenkin ih-
misten kyvystä muodonmuutoksiin sekä tämän- ja tuonpuoleisen välisen rajan
ylittämiseen, olivat verrattain yleisesti tunnettuja. Nämä eri ainekset kantavat
sen kulttuurisen vaiheen leimaa, jonka aikana ne juurtuivat tai uudistuivat voi-
makkaasti. Niinpä 1600-luvun tuomiokirjoihin kirjatuissa noituus- ja taikuusta-
pauksissa esitetyt käsitykset heijastelevat samaa varhaisempaa perinteen vaihet-
ta kuin 1200-luvulla muistiin merkitty islantilainen traditio. Vastaavasti 1800-
ja 1900-luvulla muistiin merkityt uskomustarinat heijastelevat 1600- ja 1700-
luvulla yleistyneitä perinnettä.

Tähän liittyy eräs Vaasan ja Uudenkaarlepyyn Gävlestä erottava piirre. Gäv-
lessä suurin osa noituustapauksista koski lasten viemistä Blåkullaan, kun Uu-
dessakaarlepyyssä ja erityisesti Vaasassa keskeisen sijan saivat joko onnen
pilaaminen tai sanamagialla kotieläimille tai ihmisille aiheutettu sairastuminen
tai kuolema. Tämä Suomen ja Ruotsin välillä yleisemminkin nähtävä ero selit-
tyy ensisijassa tietäjäperinteen erolla. Suomalaiset tietäjät/parantajat/noidat ei-
vät tehneet sielumatkoja ja ruotsalaisia Blåkulla-noitia luonnehtinut kyky
metamorfoosiin on hyvin harvinainen suomalaisessa perinneaineksessa. Suo-
messa tietäjät ja muut riittispesialistit hallitsivat tuonpuoleista sanoillaan ja
loitsuillaan.

Huomionarvoinen ero on myös siinä, keitä syytetyt olivat. Esimerkiksi Mar-
ketta Pietarintytär Parkoisen ilmiantamat noidat muodostivat Vaasan ympäris-
tössä toimineen parantajaverkoston, jollaisia tutkijat ovat havainneet esimerkik-
si Jyllannista ja Essexistä. Gävlen seudulla ilmiannetuista noidista ei tällaista
verkostoa voi rakentaa, sillä vain harvan heistä voitiin todistaa harjoittaneen
muuta kuin satunnaista ”kotitaikuutta”. Tässä mielessä ruotsalainen noita oli
imaginaarisempi ja noidaksi syyttäminen ei liittynyt siihen, oliko ihmisellä
maagisia taitoja vai ei. Syytettyjä yhdistänyt sukulaisuus tosin säilytti merkityk-
sensä suurtenkin noitavainojen aikana ja on nähtävissä Gävlessä useammassa
tapauksessa. Syytettyjen siis ajateltiin kuuluvan noitasukuihin, joissa voima ja
kyky parantaa ja noitua siirtyisi perintönä. Suurten noitavainojen aikana suku-
laisuus tai pitkän ajan kuluessa kehittynyt noidan maine eivät kuitenkaan enää
olleet välttämättömiä edellytyksiä noidaksi syyttämiselle.

Noituus- ja taikuustapaukset heijastelevat myös erilaisia poliittisia, uskon-
nollisia ja moraalisia päämääriä. Niinpä ne voidaan nähdä myös poliittisen vas-
tustajan mustaamisena: kun henkilöön itseensä ei päästy käsiksi, hänen kimp-
puunsa käytiin vaimon ja hänen taloutensa kautta. Esimerkiksi Gävlen pormes-
tari Carl Falckin ja kirkkoherra Peder Fonteliuksen tapauksessa miesten välinen
valtataistelu tulee hyvin näkyvästi esille. Toisaalta noituuden poliittinen merki-
tys ilmeni myös sukuverkoston toiminnan kyseenalaistavana vaarana. Näin oli
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laita vaasalaisen Pietari Siulinpojan kohdalla, joka lyhyen ajan sisällä menetti
kaksi vävyään. Kysymys oli vakavasta iskusta, sillä Pietarilla ei ollut omaa poikaa.

Tällaiset tapaukset, joissa syytökset liittyivät näin selvästi kaupungin valta-
hierarkioihin, ovat harvinaisia tässä aineistossa. Harvinaislaatuisuuteen viittaa
myös aikaisempi Suomessa ja Ruotsissa tehty tutkimus. Selityksenä voitaisiin
pitää hovioikeuksien harjoittamaa valvontaa sekä ihmisten mahdollisuutta va-
littaa niihin alioikeuksien päätöksistä. Tämä mahdollisuus oli olemassa suku-
puoleen katsomatta. Koska valitusprosessi kesti usein pitkään, nieli rahaa ja
edellytti jonkinlaista harjaannusta virallisten asioiden käsittelystä, se ei käytän-
nössä ollut kaikkien käytettävissä.

Falckin, Fonteliuksen ja Siulinpojan toiminta perustui myös talouden päätä
koskevaan ihanteeseen. Hänen tehtävänään oli puolustaa taloutensa ja sen jä-
senten kunniaa ja mainetta sekä suojella sitä parhaansa mukaan ulkopuolisilta
uhkilta. Tässä suhteessa he toimivat kuten kaikki muutkin miehet, jotka esiin-
tyivät oikeudessa taloutensa muiden jäsenten puolesta. Lisäksi katson, ettei
noituussyytteitä voi pitää yksinomaan keinona mustamaalata poliittista vastus-
tajaa, vaan toimintana todelliseksi miellettyä uhkaa vastaan. ’Noita’ oli – kuten
tuonnempana nähdään – joukko mielikuvia, joiden avulla ihmiset jäsensivät
ympäröivää maailmaa ja tulkitsivat ihmisten toimintaa.

Tuomio- ja pöytäkirjoihin kirjatut tapaukset heijastelevat myös niissä esiinty-
vien naisten, miesten ja käsityksiä todellisuudesta, heidän pyrkimyksiään jäsen-
tää sitä sekä niitä rooleja (sosiaalisia identiteettejä), joita yhteisö heille asetti.
Toisaalta nämä ihmiset voidaan nähdä myös omissa ainutlaatuisissa verkostois-
saan ja liittää noituussyytteet näihin tilainteisiin (persoonallinen identiteetti).
Tässä mielessä noita oli joko uhka tämän roolin toteutumiselle tai selitys tois-
tuvalle epäonnistumiselle sen toteuttamisessa. Tähän puoleen palataan lähem-
min ’noitaan’ liitettyjen merkitysten yhteydessä.

Näitä eri ulottuvuuksia on usein käsitelty toisistaan irrallisina ja etusija on
annettu rationaalisina pidetyille taloudellisille ja sosiaalisille selityksille. Kui-
tenkaan ne eivät ole toisensa poissulkevia, vaan esiintyvät toisiinsa kietoutu-
neina. Ne tosin saattoivat painottua eri tapauksissa eri tavoilla. Esimerkiksi gäv-
leläisen Margareta Påvelsdotterin tapauksessa oli kysymys myöhäiskeskiaikai-
sista kirkkomaalauksista tutusta karjanoituudesta. Hän varasti maitoa toisten
lehmistä paran avulla. Kuitenkin tarinan sivujuonteena on Margaretan rakkaus-
suhde paholaiseen. Vaasalaisen Marketta Pietarin-tytär Parkkisen ja Marketta
Ristontytär Punasuomalaisen tapauksissa kerjuuseen liittyneet konfliktit koros-
tuivat. Silti kysymys oli myös muista normirikkomuksista. Marketat eivät tyy-
tyneet saamaansa, vaan vaativat lisää ja parempaa. Myös Margareta syyllistyi
normirikkomukseen tunkeutumalla pyytämättä toisten naisten työskentelypii-
riin sekä kritisoimalla heidän työtapojaan ja uutteruuttaan.

Tutkittavien ihmisten todellisuus oli siis yhtä ristiriitainen ja moniulotteinen
kuin tässä ajassa elävien todellisuus eikä sen palauttaminen yhteen perimmäi-
seen selittäjään ole tästä syystä mielekästä. Sen sijaan tätä todellisuutta on risti-
valaistava niin, että se tulee nähdyksi mahdollisimman monesta näkökulmasta.
Tässä tutkimuksessa ristivalaisuun on pyritty hermeneuttisen lähestymistavan
kautta. On toisin sanoen kysytty, mikä on se kokonaisuus, jossa lähteestä tehdyt
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havainnot tulevat mielekkäiksi. Tässä mielessä noituutta ja taikuutta sekä niihin
liittyviä toimintatapoja on kontekstualisoitu. Se on ilmiön ymmärtämisen edel-
lytys ja nousee aikakauden monipuolisesta tuntemuksesta, joka rakentuu lähde-
aineiston ja tutkimuskirjallisuuden perusteellisesta ja laaja-alaisesta tuntemuk-
sesta. Kumpaakin tulee lukea laajemmin kuin vain noituus- tai taikuustapausten
osalta. Lisäksi tutkimus edellyttää poikkitieteellistä otetta.

Tämänkaltainen analyysi on mikrohistoriallista. Se ei tarkoita yksittäisten ta-
pausten pikkutarkkaa kirjaamista, vaan tietynlaista tutkijan positiota. Tutki-
muksen keskiöön asetetaan ihmisten toiminta jokapäiväisessä elinympäristös-
sään, joka tarkoittaa fyysistä liikkuma-aluetta, kaupunkiyhteisöä sekä niitä sosi-
aalisia verkostoja ja erilaisia korporaatioita, joihin tutkittavat kuuluivat. Sellai-
silla makrotason ilmiöillä, kuten keskushallinnon kehittyminen, oli vaikutusta
vain siinä määrin kuin se sivusi näiden ihmisten elämää ja täällä paikallistasolla
se saattoi saada toisenlaisia merkityksiä kuin sille annettiin hallinnon ylätasolla.

Näin saadaan esille se normisto, joka sääteli taikuuden käyttöä ja määritteli
sen, milloin siitä tuli vahingoittavaa noituutta. Taikuus liittyi 1) vuodenkierron
tasolla uskontoon (pääsiäinen), maanviljelyyn tai karjanhoitoon liittyneisiin
rajakohtiin, 2) niihin elämänkierron riitteihin, joissa siirryttiin sosiaalisesta ase-
masta toiseen (häät, kastajaiset) sekä 3) satunnaisiin kriisitilanteisiin (sairastu-
minen) tai vahingoittamiselle alttiisiin (työ)tehtäviin. Näiden liminaalitilojen
poikkeuksellisuus perustui sykliseen aikakäsitykseen: uuteen jaksoon siirtymi-
nen merkitsi katkoskohtaa jatkumossa ja siksi se oli vietävä läpi tiettyjen kaavo-
jen mukaan. Taikuus merkitsi näiden jaksojen suojelua. Poikkeuksellisuutensa
vuoksi liminaalitilat olivat alttiita myös maagiselle vahingoittamiselle, noituu-
delle. Tätä kautta taikuus ja noituuden vaara liittyivät olennaisesti siihen, mikä
oli määritelty sosiaalisesti arvokkaaksi ja mikä oli kussakin tapauksessa ihmi-
sille itselleen tärkeintä. Työtehtävien – esimerkiksi oluenpanon – yhteydessä
kysymys oli myös työhön sidotun raaka-aineen arvosta. Hyvän oluen sanottiin
olevan puolet leivästä. Jos sen valmistaminen epäonnistui, huomattava määrä
viljaa meni hukkaan.

Tähän liittyy läheisesti myös sairauksien parantaminen sekä onnen palautta-
minen, joiden yhteydessä taikuutta oli niin ikään lupa käyttää, mutta tietyin ra-
joituksin. Vain luonnolliset tai noidan aiheuttamat sairaudet olivat parannetta-
vissa. Jumalan tautiin ei saanut kajota. Onnea sai parantaa taikuuden avulla vain
jos oli perusteltua olettaa, että henkilön oma tai johonkin elinkeinoon liittynyt
onni oli pilattu tai hänen onniosansa oli syystä tai toisesta jäänyt vajaaksi. Tai-
kuuden avulla ei kuitenkaan saanut hamuta itselleen enemmän kuin kuului, kos-
ka silloin se oli poissa kollektiivisesta onnesta. Tässä suhteessa taikuus–noituus
rajanvedossa oli kysymys rajallisten resurssien jakautumisen säätelystä.

Parantamisnäytelmän lähtökohtana oli selvittää, mikä oli taudin alkuperä.
Myös noituustapauksissa ja varkausjutuissa oli tärkeää selvittää noitujan tai
varkaan henkilöllisyys. Näissä toimissa tarvittiin taikataitoja, mutta niiden avul-
la ei kuitenkaan saanut kostaa rikkomuksen tekijälle. Kosto saattoi näet osua
viattomaan ja silloin oli kyse noituudesta. Toisaalta riitin suorittajan toiminta
perustui sosiaaliseen tietoon eli noituuden uhrin elämäntilanteeseen, asian-
omaisten välisiin suhteisiin sekä uhrin lähipiirissä virinneisiin epäilyksiin. Se ei
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siis perustunut ”todelliseen tietoon” tapahtumien kulusta tai ihmisten teoista ja
pyrkimyksistä siinä mielessä kuin länsimainen nykyihminen sen ymmärtää.

Riittien suorittaminen tietyn kaavan mukaan ja niiden yhteys yliluonnolli-
seen antoivat riitin suorittajan lausunnoille ja päätöksille sitovuuden ja velvoit-
tavuuden. Tässä suhteessa taikuus ja samalla noituus olivat yhteisöllisen ja/tai
sosiaalisen elämän manipulointikeinoja, mutta vain niin kauan kuin toimituk-
siin luotettiin ja uskottiin. Tämän tutkimuksen lähdeaineisto osoittaa, että ne
henkilöt, jotka antoivat ilmi taikuuden harjoittajia, olivat aina tavalla tai toisella
joutuneet kärsimään vääryyttä riittien suorittamisen vuoksi. Heidät oli esimer-
kiksi todettu varkaaksi tai noidaksi tai heitä oli rankaistu lähettämällä sairaus.
Kuitenkin he väittivät olevansa viattomia ja hakivat itselleen oikeutta raastuvan-
oikeudesta tai pappien taholta.

Noituminen ja varkaus tapahtuivat usein suojassa ihmisten katseilta. Noituus-
epäilyt kohdistuivat yleensä yksinäisyydessä tai suhteellisen pienessä joukossa
tehtyihin töihin. Leipominen saattoi tapahtua yksin ja yöaikaan, jolloin kukaan
ulkopuolinen ei päässyt vaikuttamaan toimitukseen. Toisaalta töiltä puuttui
tuolloin toisten ihmisten läsnäoloon perustuva kontrolli. Ehkä leipominen oli-
kin tehty salassa, jotta taikuutta voitaisiin käyttää toisten tappioksi. Tämä selit-
tää myös sen, miksi noituus vain harvoin liittyi tervanpolton tai kaupankäynnin
kaltaiseen toimintaan. Ne olivat kollektiivisia töitä ja sitoivat runsaasti työvoi-
maa eikä noituuden- tai taikuudenharjoittamiseen tarvittavaa yksityisyyttä
päässyt tästä syystä syntymään.

Yksittäiset konfliktit eivät johtaneet noituusepäilyksiin ja -syytöksiin, vaan
niiden sovittelemisen epäonnistuminen. Ihmiset mielsivät maailmansa eli elin-
piirinsä ja yhteisönsä kristillisen ihanteen mukaisesti harmoniseksi ja rauhan-
omaiseksi kokonaisuudeksi, jota luonnehti staattisuus. Ihmisten väliset suhteet
oli määritelty statuksen ja hierarkioiden mukaan, ja ne myös määrittivät sitä,
miten ihmiset kohtelivat toisiaan. Nämä suhteet eivät olleet tasa-arvoisia, vaan
vastavuoroisia. Esimerkiksi pormestari kohteli vertaistaan eri tavalla kuin ruu-
kuntekijää ja sama päti myös toisin päin. Naapuruus toi tähän suhteeseen oman
lisänsä erilaisen vastavuoroisen kanssakäymisen ja avunannon muodossa pois-
tamatta kuitenkaan hierarkkista eriarvoisuutta osapuolten väliltä.

Asiat olivat kunnossa ja harmonia vallitsi kun nämä suhteet pysyivät muuttu-
mattomina. Arki koostuu kuitenkin erimielisyyksistä ja mitä enemmän kanssa-
käymistä ihmisten välillä on, sitä suuremmaksi konfliktien todennäköisyys kas-
vaa. Näiden ristiriitojen käsittelemiseksi oli kuitenkin olemassa ritualisoitu rat-
kaisukeinonsa. Sovittelussa raastuvanoikeus tai joku muu ulkopuolinen sovitte-
lija toi riitapuolet yhteen. Loukannut osapuoli esitti julkisen anteeksipyyntönsä
ja sai julkisen anteeksiannon. Toimitus sinetöitiin kädenlyönnillä ja joskus suo-
ritettiin myös pieni korvaus. Näin riitautumisen myötä alkanut poikkeustila –
jonka vuoksi osapuolet oli suljettu esimerkiksi ehtoolliselta – päättyi ja nor-
maalitila oli palannut.

Ongelmat alkoivat kun toinen osapuoli käyttäytyi sovittelun jälkeenkin niin
kuin oltaisiin edelleen riidoissa. Näin hän piti tietoisesti yllä yhteisön yhtenäi-
syyttä ja kristillistä ihannetta rikkovaa poikkeustilaa. Samalla hän kyseenalaisti
yhteisöllisen riidanratkaisujärjestelmän ja sovittelijan auktoriteetin. Tähän si-
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sältyi vaara: jos luottamus sovittelujärjestelmään menisi, mitä yhteisölle sitten
tapahtuisi? Eikö se muuttuisi kaaokseksi? Sovittelun uusimista saatettiin yrit-
tää, mutta epäonnistumisista tuli toistuvia, saattoi edessä olla pitkä riitojen
syöksykierre. Vastavuoroisuuden periaate tarkoitti nimittäin sitä, että jos toinen
osapuoli sanoi oman osansa irti, ei suhde velvoittanut enää toistakaan osapuol-
ta. Kunnianloukkaustapauksissa näkyykin negatiivisen vastavuoroisuuden peri-
aate: kun riitakumppani kiisti toisen arvon, tämän tuli vastata siihen joko sanal-
la, teolla tai oikeushaasteella. Sanallisessa mittelyssä hän laski vastustajansa
vähintäänkin yhtä matalalle kuin hänet itse oli laskettu. ”Olen yhtä hyvä kuin
sinä” tai ”olet varas siihen saakka kun todistat sen minusta” -tyyppiset kom-
mentit kertovat siitä. Tällaisten loukkausten ja normirikkomusten kierteen pit-
kittyessä nousivat myös noituusepäilyt esiin. Otollisissa olosuhteissa epäilyt
kasvoivat myös julkisesti sanotuiksi syytöksiksi.

Noituudesta syyttäminen ei kuitenkaan ollut ensimmäinen selitys sairastumi-
selle tai muulle äkilliselle vastoinkäymiselle. Kysymys saattoi olla perinteisistä
työtavoista poikkeamisesta tai muusta laiminlyönnistä, sairaus saattoi olla luon-
nollista alkuperää ja saatu esimerkiksi säikähtäessä tai sitten kysymys saattoi
olla Jumalan lähettämästä rangaistuksesta, josta pelasti vain katumus. Noituus
astui kuvaan vasta 1) kun nämä selitykset oli eliminoitu, 2) jos syytetty tiedettiin
vanhastaan noidaksi tai 3) jos noituminen oli jostakin muusta syystä niin ilmeis-
tä, ettei muita vaihtoehtoja tarvinnut pohtia.

Virallinen eli oikeuden edessä tapahtunut noidaksi syyttäminen ei ollut en-
simmäinen toimi, johon noituuden uhrina itseään pitävä ihminen ryhtyi. Ensim-
mäiseksi hän kääntyi noidaksi epäilemänsä henkilön puoleen ja yritti neuvotte-
lemalla, anteeksi pyytämällä tai uhkailemalla saada hänet ottamaan kirouksensa
takaisin. Tällöin uhri tavallaan tunnusti noidan vallan. Suomessa ja Ruotsissa –
samoin kuin muualla Euroopassa – tunnettiin yleisesti käsitys, jonka mukaan
noita menetti voimansa omaa verta nähdessään. Niinpä noitien mukilointiin
voidaan tavanomaisen aggressionpurun lisäksi liittää tämä motiivi. Myös oi-
keuteen haastamisella saatettiin uhkailla. Samanlaisena painostuskeinona voi-
tiin käyttää myös tietoa riitakumppanin taikuuden harjoittamisesta. Kun viran-
omaisten kielteinen kanta taikuutta kohtaan tiedettiin yleisesti, riitakumppania
oli mahdollista uhata ilmiannolla. Näin saatettiin konfliktitilanteissa suojautua
potentiaalisen noidan kirouksilta ja vihalta.

Viime kädessä noituussyytösten läpimenon takasi kuitenkin yhteisöllinen
mielipide. Tämä tarkoitti sitä, että yhteisössä täytyi olla laajasti tunnettu ja hy-
väksytty käsitys siitä, että syytetty oli todellakin noita. Se sai alkunsa yksilön
omasta kokemuksesta ja tulkinnasta: hän oli joutunut noituuden kohteeksi. En-
simmäiset tukijat tulivat ”uhrin” lähisukulaisten ja naapureiden joukosta ja vä-
hitellen ne levisivät laajempien piirien tietoisuuteen. Normaalisti kehitys saattoi
kestää kymmeniä vuosia. Ilman tätä tukea esitetty syytös jäi helposti pelkäksi
kunnianloukkaukseksi tai vääräksi syytökseksi. Akkusatorisessa järjestelmässä,
jossa todistustaakka oli kantajalla, etenkin jälkimmäinen oli ankarasti sanktioi-
tu. Huhujen levitessä niiden kohteella oli mahdollisuus ja suorastaan velvolli-
suus puhdistaa maineensa oikeudessa. Uudessakaarlepyyssä ja etenkin Vaasas-
sa tällaisia tapauksia oli tasaisesti koko tutkimusjakson ajan.
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Normaaleissa oloissa ja akkusatorisen oikeusjärjestelmän vallitessa yhteisöl-
lisen mielipiteen vaatimus ja kantajan todistustaakka riittivät hillitsemään mieli-
valtaista syytteiden nostamista. Etenkin Ruotsin suurten noitavainojen (1668–
1677) aikana nämä hillikkeet kuitenkin murtuivat. Pohjimmiltaan kysymys oli
vallitsevista oloista. Valtakunta oli lähes jatkuvasti sodassa ja sen lisäksi ihmisiä
koettelivat vielä kadot ja nälänhädät, ankara verotus sekä epidemiat. Pahin aja-
teltavissa oleva uhka oli valtakunnan sisäisen yhtenäisyyden hajoaminen kapi-
noinnin tai jonkin muun asian vuoksi. Tällaiseksi sisäiseksi uhaksi muodostui-
vat noidat, joiden Blåkulla-matkoista alkoi kuulua Taalainmaalta yhä useammin
1660-luvun lopulta lähtien. Kruunu vastasi alamaisten avunpyyntöihin määrää-
mällä papit lukemaan saarnojen yhteydessä paholaisen toimintaa koskevan ru-
kouksen, joka teki asiaa tunnetuksi muuallakin maassa. Lisäksi se perusti komis-
sioita tutkimaan noituussyytösten paikkansapitävyyttä. Samanaikaisesti noitavai-
not levisivät toisiin maakuntiin. Syytettyjen ja heidän lapsiuhriensa määrä alkoi
nousta kymmeniin ja sitten satoihin. Noitien ja paholaisen toiminnasta myös hu-
huttiin paljon, mutta vain harvalla oli tietoa asioiden oikeasta tilasta. Näissä olois-
sa huhut paisuivat ja muodostuivat ihmisten pelkoja vastaaviksi.

Näissä olosuhteissa noituudesta syytetyksi saattoi joutua kuka tahansa. Kun
mainettaan joutui puhdistamaan oikeudessa useampaan otteeseen, toimitus
kääntyi itseään vastaan: ihmiset alkoivat ajatella, ettei savua ollut ilman tulta ja
niin noituusepäilyt vahvistuivat. Tämä tulee erityisen selvästi ilmi gävleläisessä
aineistossa. Kun Norlannin kuninkaallinen noitakomissio ja sen poistuttua
myös raastuvanoikeus omaksuivat inkvisitorisen kuulustelutekniikan ja lähtivät
liikkeelle siitä, että noidiksi syytetyt olivat todellakin syyllisiä, tilanne karkasi
käsistä. Se pysähtyi maaherra Carl Sparren kieltoon käsitellä pelkästään lasten
puheisiin perustuvia noituussyytöksiä raastuvanoikeudessa.

Kiellon astuttua voimaan tilanne alkoi normalisoitua. Noidiksi haukutut saat-
toivat jälleen puhdistaa mainettaan oikeudessa. Samanaikaisesti kaupunkilais-
ten ja etenkin todistajina toimineiden lasten kurinalaistaminen aloitettiin saar-
nojen sekä erityisen iltakoulun turvin. Esimerkiksi Tukholmassa oltiin vielä
ankarampia ja siellä keskeisimmät lapsitodistajat tuomittiin piiskattaviksi ja osa
jopa kuolemaan. Gävlessä vain tärkeänä todistajana esiintynyt Brita Wählgift
joutui muutaman lievän pahoinpitelyn uhriksi.

Oikeuden toimintaa ohjasivat nykyisestä poikkeavat käsitykset kerrotun to-
denperäisyyden todistamisesta. Se perustui ajatukseen, että kun joukko ihmisiä
todisti samaa, se teki heidän puheestaan luotettavan. Gävlessä, missä lapsi-
todistajia oli runsaasti jokaista noitaa kohden, todistuksilla oli painoa. Sen si-
jaan Vaasassa ja erityisen selvästi Uudessakaarlepyyssä – missä yksi tyttö syytti
useampaa eri naista Blåkullaan viemisestä – Blåkulla-matkoista ja lasten
viemisestä syytetyt vapautettiin säännönmukaisesti. Lisäksi lasten kertoma kävi
hyvin yksiin sen kanssa, mitä noidista ja tuonpuoleisesta yleisesti tiedettiin ja
millaiseksi ne kuviteltiin. Nämä seikat riittivät vakuuttamaan niin kuninkaalli-
sen noitakomission kuin raastuvanoikeuden todistusten luotettavuudesta. Siksi
komissio toimikin jo alusta alkaen sen mukaisesti kuin syytetyt olivat syyllisiä.

Toisaalta alaikäisten antamaan todistukseen ei aivan luotettu ja siksi noitien
vapaaehtoisesti antamat tunnustukset saivat keskeisen merkityksen. Tutkijoiden
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piirissä on pitkään keskusteltu siitä, mitä vapaaehtoisuus on pitänyt sisällään.
Usein tunnustuksia on selitetty ruumiillisella kidutuksella. Tämän työn empii-
risessä aineistossa kaikki peukaloruuveihin joutuneet naiset saivat kuoleman-
tuomionsa tunnustamatta Blåkulla-matkojaan. On kuitenkin selvää, että oikeus
painosti noidiksi syytettyjä henkisesti. Heidät vangittiin ja Gävlessä ainakin
uhkailtiin svårare fängelse -nimellä tunnetun menetelmän avulla. Siinä syytetty
suljettiin usein veden osaksi täyttämään kellariin, mikä oli ikävä kokemus eten-
kin kylminä vuodenaikoina.

Uuden ajan alun ihmisten pelkäämän toisista eristämisen lisäksi noidiksi syy-
tettyihin kohdistui usealta taholta kova henkinen paine. Yleinen ilmapiiri muo-
dostui hyvin vihamieliseksi. Eräillä paikkakunnilla uhattiin ottaa oikeus omiin
käsiin ja syytettyjen sosiaalinen verkosto harveni nopeasti. Sukulaiset saattoivat
vierailla vangitun luona ja ainakin muutamassa tapauksessa he painostivat syy-
tettyä tunnustamaan. Tunnustamiseen painostivat myös ne syytetyt, jotka olivat
itse niin tehneet. Komissio ja myöhemmin raastuvanoikeus eivät olleet kiinnos-
tuneita kuulemaan syytettyjen puolustuksia, vaan ne vaativat tunnustuksia. Ne
myös marssittivat kutakin syytettyä vastaan todistaneet lapset joukkoina osoit-
tamaan syytettyä. Lisäksi papit ja raatimiehet kävivät istuntojen välillä vanki-
lassa puhuttamassa syytettyä.

Mitä noidalla sitten tarkkaan ottaen tarkoitettiin ja millaisia ihmisiä syytettiin
noidiksi? Käsitteet ’noituus’, ’noita’ tai ’taikuus’ eivät olleet yksiselitteisiä. Nii-
den käyttö oli monimerkityksellistä ja liukuvaa kuten oli laita muunkin myyt-
tisiä merkityksiä kuljettavien ilmaisujen kohdalla. Tärkeää ei ollut eksakti sisäl-
lön määrittely, vaan käsitteiden käyttö, jolla oli mielikuvien kautta yhteys tuon-
puoleiseen. Tästä kertoo jo käsitteeseen troll liittyneet moninaiset merkitykset.
Mielikuvien joustavuus tarjosi mahdollisuuden soveltaa sitä hyvin monenlai-
siin tilanteisiin – jopa niin monenlaisiin, että syntyy vaikutelma pelkästään ti-
lannekohtaisista kannanotoista vailla juuri mitään yhdistävää logiikka.

Tietyssä mielessä vaikutelma on oikea. Maailmankuvaa koskevat lauselmat
eivät muodostuneet menneisyydessä kovin yhtenäistä kokonaisuutta eikä niin
käy nykyäänkään, vaan kannanotot ovat väistämättä tilannekohtaisia. Silti
käsityksillä oli oma sisäinen koherenssinsa, joka perustui tuonpuoleisen viite-
kehykseen. Lisäksi on huomattava, että esimerkiksi noituustulkintaa tai sairau-
den syitä selitettäessä ihmisen sen hetkiselle elämäntilanteelle ja hänen toimin-
nalleen laitettiin paljon painoa.

Jos ’noituutta’, ’taikuutta’ tai ’noitaa’ ajatellaan puhunnassa muotoutuvina ja
käytettävinä käsitteinä, niin ne yhteydet, joihin ne oli mahdollista liittää, ja ne
merkitykset, joita niille oli mahdollista antaa, varioituvat lähes loputtomasti.
’Teksti’, olipa se sitten puhuttua tai kirjoitettua, oli kuitenkin vain lähtökohta ja
on tärkeää nähdä ne peruspiirteet, joilla diskurssi syntyi, ja ymmärtää, mitä se
merkitsi juuri käsiteltävien tekstien kannalta. Jos etsitään kunkin tapauksen
taustalta löytyviä yhteisöllisiä tai sosiaalisia seikkoja, tutkijan otteen täytyy olla
sensitiivinen ja hän saa varautua siihen, ettei ole olemassa yhtä perimmäistä se-
littäjää. Itse asiassa jo yhden jutun sisällä on monta eritasoista diskurssia, jotka
luovat erilaisia, mutta kuitenkin jollakin tavalla yhteen kuuluvia merkityksiä
edellä mainituista käsitteistä.
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Diskurssi voidaan siis ymmärtää puhuntana tai tilanteena, jossa syntyy koko
ajan uusia merkityksiä käsitteille, jotka ovat verrattain yleisesti tunnettuja. Ne
olivat osa yhteisön muistia eli kollektiivista muistia, joka kattoi ryhmän jäsen-
ten pääpiirteissään jakamat käsitykset, normit ja arvot sekä tarjosi ryhmälle sa-
malla relevantin menneisyyden. Lisäksi kollektiivinen muisti määritti sen, mitä
ja millainen kukin ryhmän (vaikkapa yhteisön tai kaupungin) jäsen oli tai saat-
toi olla. Kun joku syytti toista noidaksi, hän aloitti diskurssin, jossa syytettyyn
henkilöön liitettiin yhteisesti jaettuja, suorastaan stereotyyppisiä merkityksiä.
Toisaalta noidan kulttuurisiin stereotypioihin tarttui kulloiselle syytetylle ja
tapaukselle tyypillisiä piirteitä ja ominaisuuksia. Tätä kautta ’noita’ sai uusia vi-
vahteita ja uusia merkityksiä. Ne saattoivat

1. rajoittua vain yhteen tapaukseen
2. vaikuttaa suoraan siihen, miten ’noitaa’ käytettiin ja tulkittiin myöhemmis-

sä tapauksissa
3. jäädä kollektiiviseen muistiin piilevänä rakenteena, joka joissakin toisissa

oloissa saattoi jonkin ärsykkeen vaikutuksesta tulla merkittäväksi tulkin-
naksi.

Samaan tapaan puhunta hyödynsi esimerkiksi sellaisia käsitteitä kuin harmonia,
kunniallisuus, kuuliaisuus, ylpeys ja niihin liitettyjä mielikuvia. Keskustassa oli
kuitenkin yhteisöllisyys ja ’yhteinen hyvä’ – siis holistinen ajatusmalli, jossa
kaupunki ymmärrettiin kollektiivina ja noidaksi syytetty yksilö sitä vastaan toi-
mivana hyvän ihmisen eli hyvän kristityn vastakohtana. Tämän hyvän keskeise-
nä elementtinä oli järjestyksenä ja harmonia ymmärretty staattisuus sekä ihmis-
ten toisiaan kohtaan osoittama kristillinen rakkaus, joka liitettiin läheisesti kun-
nioitukseen ja anteeksiantavaisuuteen. Se oli kulttuuriin sisältyvien hegemoni-
sessa asemassa olevien normien ja odotusten mukaista käytöstä.

Paikallisyhteisössä tämä yhteisöllinen ajattelu näkyi selvästi ja ilmeni seitse-
mään kuolemansyntiin perustuvina ajattelumalleina ja puhetapoina. Ne edusti-
vat konkreettisesti niitä paheita, joiden kautta ihmisten kelvottomuutta määri-
teltiin. Noituuden kohdalla nimenomaan kateudella ja vihalla/vihaisuudella oli
keskeinen sija. Lisäksi noita oli rakkaudettomuudessaan, anteeksiantamatto-
muudessaan, riidanhaluisuudessaan ja aggressiivisuudessaan hyvän kristityn
vastakohta. Näiden ominaisuuksien käyttö ei rajoittunut yksinomaan noituu-
desta syytettyihin. Esimerkiksi Gävlen pormestari Falck ja kirkkoherra Fonte-
lius kuvasivat toisiaan niihin perustuvalla retoriikalla. Sen tarkoituksena oli ko-
rostaa vastapuolen kelvottomuutta, häikäilemättömyyttä ja moraalittomuutta.
Sen vastakohtana esitettiin oma oikeamielinen, vaatimaton ja nöyrä persoona,
joka oli marttyyrimaisesti joutunut kärsimään vääryyttä vastapuolen tekojen ja
sanojen vuoksi. Tämä jos mikä osittaa, etteivät moraalinen, uskonnollinen ja
poliittinen olleet vielä tuossa vaiheessa eriytyneet omiksi sfääreikseen, vaan
kietoutuivat toisiinsa. Juuri moraalisiin ominaisuuksiin vetoamalla vastapuoli
voitiin saattaa todella ikävään valoon ja hänen toimintamahdollisuuksiaan voi-
tiin heikentää merkittävällä tavalla, koska näitä vikoja pidettiin parantumatto-
mina.
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Koska tämä ’kieli’ tai ’teksti’ oli sitä, jolla ihmiset yleensäkin nimesivät ym-
päröiviä ilmiöitä ja jäsensivät todellisuutta, sitä ei voi pitää puhtaasti oman edun
ajamiseen ja vastustajan mustaamiseen tähdänneenä retoriikkana. Voitaisiin sa-
noa, että omaneduntavoittelu/vastustajan mustaaminen kietoutuivat erottamat-
tomasti todellisuuden kuvailuun. Erittely oli tässä suhteessakin vähäisempää
kuin nykyään joskin tässä yhteydessä on syytä muistaa, että erottelut saattoivat
tapahtuva toisten, nykyihmisen kannalta vieraiden ja omalaatuisten periaattei-
den pohjalta.

Suurin osa edellä kuvatusta puhunnasta tapahtui raatihuoneiden ulkopuolella
ihmisten välisissä epävirallisissa keskusteluissa. Tieto oli siis suurelta osin pu-
huttua. Puhe määritti ihmisiä, asioita ja tilanteita. Se loi perustan maineelle, jo-
hon ihmisen toimintamahdollisuudet omassa yhteisössä perustuivat. Samalla
puheeseen liittyi vaara: oli vaikeaa, ellei mahdotonta erottaa tosiasiat pelkistä
kuulopuheista. Tämä johti maineen merkityksen korostumiseen entisestään.
Kun jokin asia kuultiin hyvämaineiselta henkilöltä, se oli totta. Syntyi myös
keinoja käsitellä loukkauksia ja palauttaa hyvä maine oikeudessa. Normaali-
oloissa noidaksi haukkumisen käsittely mahtui näiden järjestelmien puitteisiin.

Toisaalta kirkko ja kruunu kiinnittivät toistuvasti huomiota pahantahtoiseen
tai selän takana tapahtuneeseen puheeseen. Tämä johtaa noituus- ja taikuus-
juttujen – ja samalla koko uuden ajan alun yhteiskunnan – ytimessä olleisiin ky-
symyksiin kontrolloidusta ja kontrolloimattomasta sekä niiden välisen rajan
vetämisestä. Edellä kuvatun puhunnan sitominen ihmisten jokapäiväiseen elä-
mään ja siinä tehtyihin ratkaisuihin edellyttää tämän rajanvedon analysointia ja
ymmärtämistä.

Eräänä tämän tutkimuksen tavoitteena oli selvittää, miten noituuden ja tai-
kuuden – tai vaihtoehtoisesti hyväksytyn ja kielletyn magian harjoituksen – vä-
linen rajanveto tapahtui. Miksi samat sanat ja teot ymmärrettiin yhdessä tapauk-
sessa vaarattomiksi ja toisessa vaarallisiksi? Tulkinnan syntymisen kannalta
olennaiseksi muodostui, kysymys teon salaamisesta tai salaamattomuudesta,
joista edellinen ymmärrettiin kontrolloimattomuudeksi ja jälkimmäinen kont-
rolloiduksi. Pohjimmiltaan taikuus oli kontrolloitua ja hyväksyttyä toimintaa,
jota ei tarvinnut salata sen kohteelta eikä välttämättä edes yhteisöltä. Noituus
taas pyrki vahingoittamiseen ja näin aivan konkreettisesti öinen toimenpide.

Yleisemmällä tasolla katsottuna noituuden ja taikuuden välinen rajanveto
heijasteli muodon ja muodottomuuden, järjestyksen ja kaaoksen tai hallitun ja
hallitsemattoman välistä suhdetta. Näyttää siltä kuin maailma olisi koostunut
erilaisista kontrolloiduista alueita, joille vastakkaisiksi ja joita uhkaaviksi miel-
lettiin niitä ympäröivät jäsentymättömät alueet. Niiden kanssa jouduttiin teke-
misiin marginaaleissa, rajalinjojen harmailla vyöhykkeillä ja sekä tietysti rajo-
jen ulkopuolella. Analysoiduissa tapauksissa tämä rajanveto aktivoitui kolmella
toisiinsa yhteydessä olevalla ja osittain limittäisellä tasolla, jotka olivat tämän-
ja tuonpuoleisen, kotitalouden ja sen ulkopuolisen sekä ruumiin ja sen ulkopuo-
lisen väliset rajat.

Noitien ja lasten Blåkulla-matkat kuvastivat noituustapauksissa suoritettuja
rajanvetoja niiden myyttisimmällä tasolla. Niiden kohdalla tulee myös selvim-
min esille, kuinka eri tavalla uuden ajan alun ihmiset pyykittivät todellisen ja
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epätodellisen rajan. Yliluonnollinen tai tuonpuoleinen oli siinä koko ajan läsnä
ja se saattoi puuttua ihmisten elämään melkeinpä milloin vain. Tästä seuraa
myös se, ettei heidän tekemiänsä ratkaisuja voida ymmärtää ellei tuonpuoleista
ja siihen liittyviä käsityksiä huomioida.

Blåkulla-matkat ja -kokemukset perustuivat käsityksiin ihmisen kahdesta
sielusta, joista toinen – itse-sielu – saattoi poistua ruumiista ja käydä tuonpuo-
leisessa eli kuolleiden valtakunnassa. Blåkulla sitoutui selvästi kahdenlaisiin
vainajala-käsityksiin. Ensinnäkin sitä kuvattiin kuten etävainajalaa, jolloin se
saattoi sijaita maailmaa ympäröivän meren takana, korkealla maan yläpuolella
(Valhalla, kristillinen taivas) tai maan alla (Hell, kristillinen helvetti). Toisaalta
Blåkulla saattettiin samaistaa lähivainajaloihin eli kalmistoihin, tärkeisiin kate-
goriatransformaatioiden suorituspaikkoihin (sauna, kirkko) tahi poikkeaviin
maamerkkeihin, joihin liitettiin pyhän sekä tuon- ja tämänpuoleisen välisen ra-
jan merkitys.

Tämän rajan ylittäminen merkitsi tämänpuoleisesta luopumista ja tuonpuo-
leiseen sitoutumista kokevia toimituksia. Sitä symbolisoivat sanat, jotka lapset
pakotettiin sanomaan, kun he pudottivat kirkon kelloista raavittua metallia me-
reen, heille annetut uudet nimet ja niiden merkitseminen Blåkullan suureen mus-
taan kirjaan heidän omalla verellään. Pahan kirjoihin merkitsemine oli kään-
teisseremonia kristilliselle kastamiselle ja siinä tapahtuvalle seurakunnan jäse-
neksi ottamiselle. Myös käänteiseen Ehtoolliseen rinnastettava ateria, johon
noitien kerrottiin osallistuivan, oli keskeinen tuonpuoleiseen liittymisen symboli.

Toinen merkittävä rajanveto liittyi kotitalouteen, joka oli talon, ulkoraken-
nusten ja tontin sekä niissä asuvien ihmisten ja eläinten muodostama kokonai-
suus. Sen rajojen heikkous oli seurausta niiden ylitse liikkuvien ihmisten ja esi-
neiden määrästä. Kotitalouden ulkopuolella käyneiden esineiden noituminen,
noidutun esineen toimittaminen kotitalouden sisälle tai noitujan itsensä astumi-
nen kotitalouden piiriin muodosti keskeisen uhan. Tällä tasolla savupiippuihin
rinnastuvia aukkoja olivat ovi- ja ikkuna-aukot sekä joissakin tapauksissa jopa
oven yläpuolella ollut rako. Näiden kautta noidat kulkivat sisään ja niiden päällä
seisoen kiroukset sanottiin ja noitumiset suoritettiin.

Noituuteen liittyvillä rajanvedoilla oli merkitystä myös mikrokosmoksen eli
ihmisruumiin tasolla. Etenkin erilaiset liminaalitilat – esimerkiksi raskausaika,
lapsen ensimmäinen vuosi, häät – tekivät ihmisestä haavoittuvamman, koska
silloin hän oli irrallaan yhteisönsä normaaleista hierarkioista. Normaalistikin
ihmisen rajat miellettiin samalla tavalla läpäiseviksi kuin muiden kokonaisuuk-
sien rajat. Esimerkiksi sosiaalisen elämän šokkien tai kätkettyjen tunteiden kat-
sottiin aiheuttavan sairauksia. Etenkin Suomessa, missä oli vahva usko sanan
voimaan, kirous oli ihmisestä lähtenyt ja toiseen ihmiseen tunkeutunut pahan
tahdon ilmaus. Se rinnastui täysin esimerkiksi kotitalouden sisäpuolelle kulje-
tettuun noitaesineeseen.

Rajojen läpäisevyydestä ja epävakaudesta seurasi tarve niiden sekä muiden
noituudelle alttiiden tilanteiden ja työsuoristusten rituaaliselle vahvistamiselle
eli taikuudelle. Samalla nämä kaudet, paikat ja tilanteet muodostivat mahdolli-
suuden riittien väärinkäytölle eli noituudelle. Noituus- ja taikuus muodostivat
siis toisiaan edellyttävän ja samalla myös toisiaan tukevan järjestelmän, jossa
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keskeisiksi miellettyjen asioiden suojaaminen synnytti ja voimisti niihin koh-
distuvaa uhkaa. Näin ne olivat toisistaan erottamattomia ja määriteltävissä vain
toistensa kautta.

Edellä olevat rajanvedot kertovat myös siitä, miten ihmiset näkivät asemansa
ja merkityksensä ympäröivässä maailmassa. Ihminen oli selvästi kaiken keskus
ja kaikki reagoi siihen, mitä hän teki tai jätti tekemättä. Samalla ne kertovat ih-
misten suhtautumisesta itseensä. Uhka ja pahuus nähtiin aina ulkopuolelta tule-
vaksi ja se ryhmä, johon itse kuuluttiin, miellettiin oikeamieliseksi ja hyväksi.

Ns. metonyymisen ajattelun mukaan alakäsite edusti kaikkia yläkäsitteen
ominaisuuksia ja oli rinnastettavissa siihen. Jokainen kokonaisuuden osa edusti
aina kokonaisuuden kaikkia ominaisuuksia. Tähän perustui se, että ihminen
voitiin noitua esimerkiksi hänen oman hiuksensa avulla. Samasta syystä ihmi-
sen vahingoittaminen noituuden avulla ei koskenut pelkästään häntä henkilö-
kohtaisesti, vaan se kohdistui myös hänen kotitalouteensa, yhteisöönsä ja lopul-
ta koko kosmiseen järjestykseen. Sama periaate ilmeni riitojen sovittelussa:
kahden ihmisen erimielisyydet säteilivät yhteisöön ja laajemmallekin. Siksi ta-
hallinen riidan ylläpito oli niin vakava rikkomus. Periaate näkyi myös kirkon
julistamassa käsityksessä synnistä: yksilön tekemä synti koski myös sitä yhtei-
söä, johon hän kuului, ja siksi sitä seuraava Jumalan viha lankesi koko yhteisön
ylle tai jopa kokonaisen valtakunnan osan päälle.

Metonyyminen ajattelu näkyi myös esivaltojen toiminnassa. Niin kruunu
kuin kirkko keskittivät huomionsa kotitalouteen. Se miellettiin yhteiskunnan
perusyksiköksi, jonka kolmijakoinen hierarkia (isäntä/isä – emäntä/äiti – lapset
ja palvelusväki) muodosti perusmallin, jota oli mahdollista soveltaa yhteiskun-
nan eri tasoille. Ennen kaikkea se kuitenkin toimi konkreettisena ja laajasti tun-
nettuna alamaissuhteiden järjestämisen ja siitä seuraavan harmonian mallina.
Kirkon ja kruunun tuoma uutuus olikin se, että malli liitettiin syntymässä ole-
vaan valtioon: kuningas vastasi isäntää, valtaneuvosto emäntää ja alamaiset eli
säädyt lapsia ja palvelijoita. Samalla rinnastus toi valtion kotitaloutta ja sen jä-
seniä uhkaavien asioiden vaikutuspiiriin. Siksi kotitalouteen kohdistunut noi-
tuus oli uhka koko valtakunnalle.

Kotitalouden hoitaminen kuului perinteisesti naisen tehtäviin. Kun kotitalous
joutui kruunun ja kirkon huomion kohteeksi, valvonta kohdistui niihin henki-
löihin, jotka pääasiassa toimivat sen sisällä. Noituuden ja taikuuden kannalta
keskeisimpiä olivat naiset, lapset ja nuoret. Naisten rooli määrittyi entistä sel-
vemmin emännäksi ja äidiksi. Edellisen roolin täyttäminen merkitsi kotitalou-
den kukoistamista ja sen piirissä tehdyn työn onnistumista. Jälkimäiseen rooliin
kuului lasten synnyttäminen ja näiden kasvattaminen kuuliaisuuteen. Lapsiin ja
nuoriin taas kiinnitettiin enemmän huomiota, koska luterilainen ihmiskuva oli
keskiaikaista katolilaisuutta synkempi. Sen mukaan lapsi ei edes vauvana ollut
viaton, mutta sen kehitystä voitiin ohjata oikeaan suuntaan kasvatuksella. Li-
säksi nuorten viriävästä kiinnostuksesta toiseen sukupuoleen tuli kirkon ja
kruunun huomion kohde, sillä ne tahtoivat rajoittaa seksuaalisen kanssakäymi-
sen yksinomaan kirkollisesti solmitun avioliiton piiriin.

Naisiin, lapsiin ja nuoriin kohdistui siis voimakas paine tietynlaisesta käyt-
täytymisestä ja olemisesta. Siinä piilee eräs osaselitys noituus- ja taikuusjuttu-
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jen keskittymiselle läntiseen Suomeen. Noitiin ja tuonpuoleiseen liittyvien kä-
sitysten ohessa se selittää myös naisten ja lasten/nuorten näkyvää asemaa länti-
sissä noituustapauksissa. Lännessä asutus oli tiheämpää. Ihmisiä oli helpompi
valvoa ja esivaltojen ote tuntuikin siellä selvemmin. Myös naisten työkenttä ra-
joittui selvemmin koti- ja pihapiiriin kuin idempänä, mistä seurasi kotitalous-
ideologian lankeaminen hedelmälliseen maahan. Lisäksi naisten aktiivisempi
esiintyminen oikeudessa ja mahdollisuudet hoitaa asioitaan varsin itsenäisesti
sitoivat naista tiukemmin huoneentaulun sävyttämään ideologiaan.

Noituuden ja taikuuden kitkeminen asettuivat kirkon ja kruunun harjoittaman
esiaviollisten suhteiden kontrolloinnin, kotitalouden sisäisten ristiriitojen sovit-
telemisen ja palkollispolitiikan rinnakkaisilmiöksi. Kaikissa niissä oli kysymys
kotitalouden suojaamisesta ja vahvistamisesta.

Tässä mielessä kruunun ja kirkon rooli noituuden ja taikuuden hävittämises-
sä vaikuttaa merkittävältä. Kirkon ja kruunun harjoittama valvonta ja ihmisten
käyttäytymisen normittaminen ulottuivat tuona ajankohtana syvemmälle ihmis-
ten yksityiselämään kuin koskaan aikaisemmin. Etenkin taikuuden kriminali-
soinnin kohdalla tutkijat ovat puhuneet niiden harjoittamasta rahvaan sivilisoin-
nista. Tämän tulkinnan yhteydessä on puhuttu esimerkiksi ”uuden järjen ihan-
teen korostamisesta”, jonka seurauksena ”järjetön kansankulttuuri” joutui kuri-
tuksen kohteeksi. Käyttäytyminen oli saatava tiettyyn muottiin, jonka oli vastat-
tava myös sisimmän tunteita. Tähän muottiin mahduttautuminen synnytti ahdis-
tusta, jota naiset ja lapset kanavoivat noituussyytteisiin.

Noituus- ja taikuustapauksissa toistuvatkin tietyt sosiaalisen elämän katve-
alueet. Näitä olivat tietenkin ne yhteisön ja esivallan valvonnan ulkopuolelle
jääneet tilanteet, joissa salassa tapahtunut noituuden harjoittaminen, taikuuden
väärinkäyttö tai varkauden kaltaiset rikkomukset tapahtuivat. Aikalaisten mu-
kaan noituusjutut levisivät niiden lasten keskuudessa, joilla oli runsaasti jouti-
lasta aikaa. Samantyyppinen katvealue oli toisten selän takana tapahtunut puhu-
minen ja erityisesti naisten synniksi mielletty juoruaminen. Kaikissa näissä oli
kysymys puheesta, joka ei ollut avointa ylempänä hierarkiassa oleville eikä sik-
si heidän kontrolloimaansa. Nykyihmisen arvostamaan ”omaan aikaan” tai ”yk-
sityisyyteen” lyötiin voimakas synninleima ja ne kuvattiin laiskuuden ja mui-
den paheiden kehtoina.

Noitavainojen loppumista ja 1600-luvun jälkipuolella tapahtunutta noituus-
juttujen vähenemistä on pidetty valistuksen ja luonnontieteellisen ajattelun läpi-
murron seuruaksena. Raastuvanoikeuksien tai edes kuninkaallisen Norlannin
komission kannanotoissa ei kuitenkaan ole mitään luonnontieteellisestä am-
mentavaa. Tässä suhteessa kehitys näyttää noudatelleen Euroopasta yleisemmin
hahmotettua linjaa: skeptisyys koski tiettyjä noituuteen liitettyjä piirteitä (esi-
merkiksi lasten sieppaamista), mutta ei kyseenalaistanut sitä kokonaisuudes-
saan. Noituussyytösten alasajo suurten noitavainojen jälkeen perustuikin lähin-
nä juridiseen skeptisyyteen – siis noituussyytteen oikeudellisen todistamisen
ongelmallisuuteen – ja tieteellisillä foorumeilla väiteltiin noituuden todenperäi-
syydestä vielä kauan sen jälkeen kun noidaksi syyttäminen oli käynyt käytän-
nössä mahdottomaksi. Samalla Blåkulla-kokemukset siirtyivät luonnollisen tul-
kinnan piiriin. Niinpä ne 1600-luvun viime kymmeniltä lähtien tulkittiin lähes
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säännönmukaisesti joko juoppoudesta aiheutuneiksi harhoiksi tai tavalliseksi
uneksi.

Valtakunnallisesti katsottuna taikuustapausten määrä kasvoi 1600-luvun vii-
meisten kymmenten ajan. Se siis säilytti asemansa jumalanpilkkana ja väärän
jumalan palvontaan, jota etenkin protestanttisissa ja luterilaisissa maissa pidet-
tiin noituutta vakavampana syntinä. Piispojen ja korkeampien viranomaisten
mukaan kaikki magian muodot olivat pahasta riippumatta siitä, millaisia pää-
määriä niiden avulla ajettiin. Gävlessä, Uudessakaarlepyyssä ja Vaasassa tai-
kuustapaukset pysyivät kuitenkin vähäisinä koko tutkimusjakson ajan. Käytän-
nön tasolla raastuvanoikeuksien jäsenet ja paikallisen papiston edustajat jakoi-
vat pääpiirteissään ”kansan” käsitykset noituuden vaaroista ja taikuuden siu-
nauksellisuudesta. Siksi taikuuteen puututtiin vain jos oli pakko. Käytännössä
se tarkoitti sitä, että taikuuden harjoitus tuli esille jonkin muun asian käsittelyn
yhteydessä ja siihen oli hovioikeuksien harjoittaman valvonnan vuoksi pakko
puuttua.

Jos ”kansanomaisten” näkemysten ja sivistyneistön näkemysten välisten ero-
jen osoittaminen on vaikeaa, niin yhtymäkohtien löytäminen on sitäkin hel-
pompaa. Samankaltaisuus tulee selvästi esille niin esivaltojen kuin kaupunki-
laisten halussa säilyttää harmonia eli asioiden ja suhteiden muuttumaton ja va-
kaa tila. Jos siitä jouduttiin riidan tai jonkin muun häiriön vuoksi luopumaan,
siihen pyrittiin palaamaan mahdollisimman pian.

Kuten jo edellä todettiin, samankaltaisuus ilmenee myös kotitalouden merki-
tystä ja sisäistä hierarkiaa koskevassa ajattelussa. Kotitalous ymmärrettiin nai-
sen toiminta-alueeksi jo ennen kirkon ja kruunun väliintuloa. Samoin naisen
kunnia liittyi siihen, kuinka hän onnistui askareissaan sekä lasten synnyttämi-
sessä ja kasvattamisessa. Noituussyytteiden ja -tunnustusten taustalta löytyi
usein huoneentaulun määrittelemissä normeissa ja rooliodotuksissa epäonnistu-
misesta seuranneita syyllisyyden ja epäonnistumisen tunteita, jotka purkautui-
vat esimerkiksi Blåkulla-unina. Näiden tunteiden olemassaolo kertoo siitä, ettei
normien ja roolien täyttämisen vaatimus tullut yksinomaan ulkopuolelta, vaan
tapahtumiin osallistuneiden ihmisten omasta sisimmästä. Ne eivät siis olleet
vieraita tai uusia, vaan tuttuja ja sisäistettyjä. Kun esivalta siis puuttui ihmisten
käyttäytymiseen, se ei tarjonnut uutta normistoa, vaan puuttui ihmisten kyvyt-
tömyyteen seurata tuttuja normeja.

Territoriaalisen eli alueellisen ulottuvuuden lisäksi noituus- ja taikuustapauk-
silla oli ruumiillinen ulottuvuus. Se tuli esille siinä, että noidan tai tietäjän käyt-
tämä voima eli ’väki’ ei ollut sinänsä hyvää tai pahaa, vaan sen siunauksellisuus
tai vahingollisuus perustui käyttäjänsä tarkoitusperiin. Väen käyttäjän moraali-
nen luonne oli siis ratkaiseva. Samalla hallitun ja hallitsemattoman välinen ra-
janveto muuttui territoriaaliseen nähden päinvastaiseksi. Ihmisessä puhuttaessa
hallittu oli ihmisen ulkopuolella ja hallitsematon hänen sisällään. Jälkimmäises-
tä ei voinut varmasti tietää, sillä ihmisen sisin ei välttämättä kanavoitunut hänen
ulkoiseen esiintymiseensä. Toisaalta, jos ihmisen sisin oli turmeltunut, se ilmeni
toistuvana normien ja ihanteiden vastaisena käyttäytymisenä, riidanhaluisuu-
tena sekä haluttomuutena palata sovintoon. Aikuisten kohdalla nämä miellettiin
muuttumattomiksi ominaisuuksiksi, mutta lapsi oli kuitenkin ohjattavissa koh-
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den parempaa ja tämä nosti lapset entistä tiukemman valvonnan kohteeksi.
Edellä sanottuun on kuitenkin tehtävä merkittävä tarkennus. Ihmisen sisin oli

näkymätön ainoastaan ulkopuoliselle tarkkailijalle eli toiselle ihmiselle. Kaoot-
tisuuden ja kontrollivaikeuksien osalta tilanne oli toisenlainen. Ne koskivat
myös ihmisen omaa sisintä. Päällimmäisenä ratkaisukeinona oli olla ilmaise-
matta kielletyiksi määriteltyjä tunteita ja kieltää niiden olemassaolo itsessä.

Nämä sisimpää ja sen kontrolloimista koskevat ongelmat tulivat ajankohtai-
siksi huonojen aikojen ja niiden syitä koskevien käsitysten vuoksi. Niiden kun
katsottiin olevan seurausta yksilöiden tekemästä synneistä, jotka Jumala rankai-
si kollektiivisesti koko yhteisölle, valtakunnan osalle tai jopa koko kuningas-
kunnalle. Tämän käsityksen pohjana on sama ihmiskeskeinen ajatusmalli kuin
noituudessa ja taikuudessa: sen lisäksi, että ihminen saattoi vaikuttaa asioiden
tilaan ja tapahtumien kulkuun, tuonpuoleinen ja viime kädessä koko kosminen
järjestys reagoivat siihen, mitä ihminen teki tai jätti tekemättä.

Synnin korostamisella oli merkittävä vaikutus niin noituuden uhrien kuin
noituudesta epäiltyjen toimintaan. Noituuden uhrit olivat henkilöitä, jotka eivät
tahtoneet nähdä omia epäonnistumisiaan rooliensa täyttämisessä ja kiellettyjä
tunteitaan, vaan ne projisoitiin sellaisiin ihmisiin, 1) joiden käyttäytyminen ei
muuten ollut täysin ihanteiden mukaista, 2) joiden kanssa oltiin riidoissa tai 3)
joilla ei ollut paikkaa sosiaalisessa järjestelmässä (esimerkiksi kotitaloudessa).
Tämä heijasteli ihmisen halua sulautua hyvään ja sulkea paha ulkopuolelle. Se
oli myös ilmentymä pahuuden territoriaalisesta käsittelystä, jossa se haluttiin
nähdä ja rajata vain toisten ominaisuudeksi.

Ihmisten toiminnan tasolla tämä merkitsi noidaksi epäillyn leimaamista. Se
tarkoitti hänen eristämistään noituudelle alttiiksi mielletyistä paikoista, tilan-
teista ja henkilöistä sekä hänen jättämistään yhteisön yhtenäisyyttä uudistavien
tapahtumien ulkopuolelle. Noidan näkökulmasta se johti aggressioon. Hän oli
menettänyt mahdollisuutensa kuulua yhteisöön eikä kyennyt löytämään yhtä
riittävää samaistumiskohdetta. Halu palata yhteisöön kuitenkin säilyi, mutta
toistuvat torjunnat kasvattivat hänen vihaansa hänet eristäneitä ihmisiä kohtaan.
Yhteisöstä tuli hänen projektionsa kohde. Syntyi syöksykierre, jossa noidan ag-
gressiivinen käyttäytyminen ja yhteisön vakuuttuneisuus hänen pahuudestaan
kasvoivat ja tulivat laajemmin tunnetuksi.

Syntynyttä tilannetta voidaan pitää yhteisöllisen riidanratkaisun ja sovittelun
perusteellisena epäonnistumisena. Toisaalta sillä oli kuitenkin yhteisöä vahvis-
tava merkitys. Se antoi yhteisölle mahdollisuuden puhdistautua ensin syntien
projektiolla ja sitten projektion kohteen tuhoamisella. Samalla noita oli ’toi-
nen’, jota vasten ’meidät’ määriteltiin. Ainoastaan tämän ”kielletyn” kautta saa-
tettiin rajata ja määrittää se, mikä oli ”sallittua”. Kun noita ja noituus vielä käsi-
tettiin yhteiseksi uhaksi, se vahvisti yhteisön yhtenäisyyttä ja sen hyväksyttyjen
jäsenten ”oikeaa” ja moraalista käyttäytymistä.
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   Liitteet

Liite 1. Katsaus noituus- ja taikuusjuttujen kronologiaan tutkittavissa kaupungeissa.1

Noituus- ja taikuusjutut Gävlessä 1650–1700

1. 3.8.–31.8.1667 Joukko piikoja ja emäntiä syytti Margareta Påvelsdotter -nimistä
vanhaa piikaa karjaan kohdistuneesta noituudesta. Naiset olettivat juuri Margaretan
lypsämien lehmien lypsävän verta. Margareta kertoi paholaisen olleen pitkään hä-
nen rakastajanaan. Lisäksi hän kertoi omistavansa hengen, joka oli ollut hänen pu-
seronsa alla kun hän oli lypsänyt lehmiä.

2. 6.5.1673 Valbolainen Per Brys humalaspäissään pyrkinyt tekemään kauppaa raati-
mies Jöran Pederssonin vaimon kanssa. Kun kauppoja ei syntynyt, Per haukkui vai-
moa noidaksi, joka kuului samalle roviolle kuin myöhemmin noituussyytteeseen
joutuneet Snifin Anna ja hänen oma vaimonsa. Raatimiehen vaimon osalta tapaus ei
johtanut jatkotoimenpiteisiin. Perin tietolähteinä oli ollut koulupoikia.2

3. 30.10.1673 Raatimies Henrik Honnomin vaimo ja humaltunut räätälimestari Rein-
hold riitaantuivat, jolloin jälkimmäinen kutsui vaimoa noidaksi. Tapaus päättyi osa-
puolten sovintoon.

4. 18.3.1674–6.3.1675 Kultaseppä Lorentzin vaimo Brita. Asia tuli raastuvanoikeu-
den tietoisuuteen kahta kautta. Ensinnäkin lasimestari Peder Johansson oli käynyt
pääsiäisenä naisjoukon kanssa pyytämässä kirkkoherra Fonteliuksen apua Britaa
vastaan. Toisaalla Lorentz valitti, että ihmiset huhusivat hänen vaimonsa olevan
noita. Tapaus alkoi siis kunnian puhdistamista koskevilla kysymyksillä, mutta Nor-
lannin komission tuloon mennessä noituussyytteet olivat muuttuneet avoimiksi.
Lasten, nuorten ja muiden noidaksi syytettyjen todistusten perusteella komissio
tuomitsi Britan kuolemaan ilman hänen omaa tunnustustaan. Brita teloitettiin
6.3.1675 Gävlessä.

5. 6.4.1674–9.3.16753  Kirkkoherran Peder Fonteliuksen vaimoa Katarina Burea kos-
kenut tapaus alkoi kunnianpuhdistusyrityksillä. Kirkkoherra haastoi oikeuteen
Gävlen pormestari Carl Falckin, koska noituushuhut olivat hänen mukaansa peräi-
sin pormestarin talosta. Käsittelyssä tuli ilmi, että ne olivat virinneet Falckin perhe-
piirissä jo vuonna 1673. Vuoden 1674 loppuun mennessä Bureen kohdistuneet
epäilyt olivat tunnettuja jo maaseudulla. Asia päätettiin siirtää puolueettomaksi
oikeusistuimeksi koetulle Norlannin komissiolle. Sen suorittamien kuulustelujen
aikana Bure menetti viimeiset vaikutusvaltaiset tukijansa ja hänestä liikkui hurjia
huhuja. Fontelius ja Bure pakenivat pian tämän jälkeen.4  Norlannin komissio tuo-

○ ○ ○ ○ ○ ○

1 Ellei toisin mainita, lähteinä on käytetty Gävlen, Uudenkaarlepyyn ja Vaasan raastuvan- ja
kämnerinoikeuksien tuomiokirjoja 1650–1700 sekä Norlannin noitakomission Gävleä
koskevaa pöytäkirjaa vuodelta 1675. Kirousjutut on jätetty merkitsemättä luetteloon.

2 Tapaus johti Per Nilsson Brysin Anna-vaimon, Hans Larssonin vaimon Kerstinin sekä Hans
Anderssonin lesken Annan osalta Valbon noitaoikeudenkäynteihin 9.–10.5.1673. Sillä
kertaa kaikki syytetyt kuitenkin vapautettiin.

3 Tapauksen käsittely jatkui Svean hovioikeudessa, joka antoi vapauttavan tuomionsa vuoden
1676 lopulla. Siihen saakka Gävlessä liikkui huhuja, joiden mukaan hän vei lapsia
Blåkullaan. Linderholm 1913.

4 Heidät kuitenkin saavutettiin ja Bure vietiin Örebron linnaan. Fontelius matkusti Uppsalaan,
missä hän vetosi tuomiokapituliin. Linderholm 1913.
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mitsi Buren poissaolevana kuolemaan. Perusteena oli se, että Katarina ei ollut pys-
tynyt täysin osoittamaan, että noituuspuheet olisivat olleet peräisin pelkästään pa-
hantahtoisilta ihmisiltä. Päinvastoin, häntä vastaan oli todistanut myös sellaisia lap-
sia, joiden perheisiin hänellä oli aina ollut ystävälliset suhteet. Hänestä oli puhuttu
noitana jo yli vuoden ajan. Lapset olivat osoittautuneet todistuksissaan vakaiksi ja
heidän viemisensä jatkui koko ajan. Useat lapset ja aiemmin tunnustaneet noidat
Gävlestä ja Valbosta olivat todistaneet hänen osallistumisestaan Blåkullassa tapah-
tuneisiin kokoontumisiin. Osa viimeksi mainituista oli jopa mennyt kuolemaan
tämä tunnustus mukanaan. Heidän joukossaan oli myös Katarinan kummitäti, joka
tunnusti vieneensä hänet Blåkullaan jo pikkutyttönä. Katarina ei ollut myöskään
osoittanut minkäänlaista myötätuntoa Blåkullaa vietäviä lapsia kohtaan. Lisäksi ko-
missio piti Katarinan pakoa osoituksena hänen syyllisyydestään.

6. 9.2.–6.3.1675 Peder Eriksson Snifin vaimoa Annaa oli epäilty noituudesta jo vuon-
na 1673, mutta hän joutui oikeuteen vasta Norlannin komission tullessa. Epäilyt
kohdistuivat muutenkin raskaasti hänen perheeseensä. Muutamat lapset kertoivat
nähneensä Pederin saarnaamassa Blåkullassa. Monet kertoivat nähneensä siellä
myös hänen tyttärensä Liskenin, joka kiisti aluksi kaiken, mutta tunnusti sitten, että
hänen äitinsä oli vienyt häntä sinne. Tämän jälkeen Anna itsekin tunnusti ja todisti
tyttärensä lailla muista Blåkullassa näkemistään noidista. Anna tuomittiin kuole-
maan 3.3. Hänet mestattiin ja ruumis poltettiin kolme päivää myöhemmin. Lisken
sen sijaan välttyi rangaistuksilta.

7. 9.2.–6.3.1675 Erik Perssonin Elisabetia eli Gubb Elisabetia oli epäilty jo parin vuo-
den ajan noidaksi. Hänet tuomittiin kuolemaan 3.3. ja teloitettiin 6.3.

8. 10.2.–6.3.1675 Hans Johanssonin vaimo Brita Jönsdotter eli Canonin Brita oli Ka-
tarina Buren ja kultaseppä Lorentzin Britan ohella Gävlen pelätyimpiä noitia. Häntä
vastaan todisti kaikkiaan 20 lasta. Brita itse ei kuitenkaan tunnustanut, mitä pidet-
tiin katumattomuuden osoituksena. Raskauttavaa oli myös se, että hänen sanottiin
vieneen Blåkullaan vastasyntyneen lapsensa. Komissio tuomitsi hänen kuolemaan
ja hänet teloitettiin 6.3.

9. 10.2.–6.3.1675 Sigrid Jönsdotter Brude kertoi olleensa jo kuusi vuotta noitien
viemänä ja syytti tästä Canonin Britaa ja hänen sisartaan Annaa. Sigrid itse oli tun-
nustuksineen lähellä noidaksi leimautumista, mutta korostaessaan Britan ja Annan
aktiivisuutta ja omaa passiivisuuttaan, hän onnistui säästämään henkensä. Hänen
”yhteistyökykynsä” näyttää miellyttäneen komissiota, joka totesi hänen ansainneen
kuolemantuomion omien tunnustensa perusteella. Se kuitenkin tuomitsi hänet nuo-
rena ja parannukseen kykenevänä raatihuoneen edessä piiskattavaksi ja sekä kärsi-
mään kirkkorangaistuksen kolmena sunnuntaina. Häneen ei enää myöhemmin palattu.

10. 10.2.–28.4.1675 Komissio kuulusteli Canonin Britan sisarta Annaa, joka oli naimi-
sissa Måns Joenssonin kanssa. Se tuomitsi hänet raatihuoneen edessä piiskattavaksi
ja kirkkorangaistukseen kolmena sunnuntaina. Lievää tuomiota perusteltiin sillä,
että Anna nuori, antoi lupauksia parannuksesta ja oli toiminut sisarensa Britan ohja-
uksessa. Tuomio vapautti Annan epäilyksistä vain väliaikaisesti. Kun kuulustelut
alkoivat uudelleen maaliskuun puolivälin jälkeen, kävi ilmi, että useimmat Canonin
Britan uhrit olivat joutuneet Annan vietäviksi. Hänet mainittiin erityisen pahan-
tahtoiseksi. Annan nimi nousi esille myös Tukholmassa ja Gävlen raastuvanoikeus
sai sikäläisiltä viranomaisilta häntä koskeneen tiedustelun 26.4.1675.5  Sen myötä
Anna nousi vielä kerran lasten todistuksiin.

○ ○ ○ ○ ○ ○

5 Noituussyytteiden käsittely aloitettiin Tukholmassa keväällä 1675 kämnerinoikeuden voi-
min. Seuraavaan syksyyn mennessä tapaukset olivat laajentuneet niin, että noituusjuttuja
käsittelemään perustettiin oma erityinen tuomioistuin. Kuninkaallisen määräyksen mukai-
sesti siihen kuului pormestari Thegner, kirkollisen konsistorin jäseniä sekä muutama raati-
mies. Oikeus toimi vuoden 1675 lokakuusta seuraavan vuoden tammikuun loppuun saakka.
Fogelström 1985, 292.
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11. 10.2.–21.4.1675 Johan Davidssonin leski Karin Grijs kävi niin ikään komission
kuulusteluissa, mutta häntä ei tuomittu. Kun Blåkulla-matkoja koskevat kuulustelut
käynnistyivät uudelleen, lapset todistivat hänen auttaneen Anna-sisartaan Blåkul-
lassa. Noituusepäilyt laajenivat koskemaan myös hänen tytärtään Margaretaa, joka
kuitenkin Lisken Snifin lailla todisti, että hänen oma äitinsä oli kuljettanut häntä
Blåkullaan. Tätä pidettiin raskauttavana ja pian sen jälkeen Karin tunnusti. Hän tun-
nusti prosessin aikana myös harjoittaneensa karjataikuutta ja syyllistyneensä kak-
sinkertaiseen huoruuteen tätinsä miehen kanssa. Raastuvanoikeus tuomitsi hänet
kuolemaan.6

12. 11.2–6.3.1675 Vartiosotilas Håkanin anopista Kerstinistä kaupunkilaiset eivät osan-
neet sanoa juuri mitään, koska hän oli muuttanut kaupunkiin vasta muutamaa vuotta
aiemmin. Lisäksi hän asui joen muusta kaupungista erottamassa linnassa, jonka pii-
riin häntä koskevat epäilykset suurelta osin rajoittuivat. Ne tulivat ensisijassa vartio-
päällikkö Anders Olofssonin vaimolta ja pojilta, mutta myös eräät kaupungissa asu-
vat lapset kertoivat nähneensä hänet Blåkullassa. Myös hänen oma tyttären tyttären-
sä todisti häntä vastaan. Kerstin oli myös uhkaillut lapsia. Raastuvanoikeus tuomitsi
hänet kuolemaan.

13. 20.2–9.10.1676 Jo Norlannin komission kuulusteluissa eräät lapset kertoivat näh-
neensä Blåkullassa Olof Sverkellssonin vaimon Annan. Komissio ei kuitenkaan
kuulustellut eikä langettanut hänelle tuomiota. 28.4.1675 Gävlen raastuvanoikeu-
dessa luettiin tukholmalaisilta viranomaisilta saapunut Annaa koskeva tutkimus-
pyyntö. Sen seurauksena Annan kuulustelut alkoivat ja lapset kertoivat hänen pu-
keneen tyttöjä morsiamiksi Blåkullassa. Tukholman kuninkaallinen komissio pyysi
lisäselvityksiä vielä lokakuussa 1676, mutta maaherran kieltoon nojaten oikeus ei
ottanut asiaa tutkittavaksi (ks. tark. kohta 23). Asiaan ei enää sen koommin palattu.

14. 9.3.1675 Ennen lähtöään komissio sai vielä ilmiannon Erik Mickelssonin vaimosta
Malinista, mutta koska häntä vastaan ei ollut kuin yhden lapsen todistus, se siirsi
jatkotutkimukset raastuvanoikeudelle. Malinin asia ei kuitenkaan enää tullut uudel-
leen käsittelyyn.

15. 17.3.1675 Blåkullaan viemistä koskevat kuulustelut käynnistyivät uudelleen tuk-
holmalaisen Peder Sigfredssonin tyttären Margaretan kuulusteluilla. Hän väitti tul-
leensa Katarina Buren viemäksi. Suurempi joukko Buren viemiä lapsia väitti
Blåkulla-matkojen jatkuvan 27.3.1675. Samoin osa Canonin Britan ja Lorentzin
Britan viemistä lapsista kertoi joutuneensa kohta tämän teloituksen jälkeen Kata-
rinan vietäviksi.

16. 14.4. & 26.4.1675 Gävlen raastuvanoikeudessa luettiin Henrik Abrahamssonin, Per
Mickelssonin ja David Höggin allekirjoittamat kirjeet Tukholman noitavainojen
etenemisestä.

17. 29.3. & 12.5.1675 Karin Pedersdotter -niminen vanha piika tunnusti vieneensä lap-
sia Blåkullaan jo nuoruudestaan saakka. Karinin aloite oli oma, sillä hän ei esiinty-
nyt kertaakaan lasten todistuksissa. Raastuvanoikeus tuomitsi Karinin kuolemaan
hänen oman tunnustuksensa perusteella.

18. 8.4.–12.5.1675 Hans Krögerin talossa piikana olleen Barbro Månsdotterin kuulus-
telut. Aluksi hän vannoi viattomuuttaan, mutta taipui myöhemmin tunnustamaan,
että oli ollut sukupuolisuhteessa paholaisen kanssa ja palvellut sitä jumalanaan. Sen
perusteella raastuvanoikeus tuomitsi hänet kuolemaan.

19. 9.4–24.4.1675 Noituussyytökset kääntyivät Valbossa asuneeseen Anna Anders-
dotteriin, jota oli kuulusteltu Valbon kihlakunnanoikeudessa jo 9–10.5.1673. Sil-

○ ○ ○ ○ ○ ○

6 Telottamisen jälkeen hänen orvoksi jäänyt poikansa Johan Johansson lähetettiin Tukhol-
maan Johan Johansson Lindin luokse. Hänestä tuli eräs Tukholman suurten noitavainojen
avaintodistajista. Kun hänen syytteensä havaittiin valheellisiksi, hänet tuomittiin kuolemaan
ja teloitettiin. Fogelström 1985, 287, 312.
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loin hänet oli vapautettu kirkkoherra Fonteliuksen ohjeiden mukaisesti. Häntä vas-
taan todistaneista lapsista hän tunnusti vieneensä vain kolmea. Hänen mainittiin
myös olleen sukupuolisuhteessa paholaisen kanssa. Raastuvanoikeus tuomitsi hä-
net maallisen ja Jumalan lakien nojalla kuolemaan.

20. 16.2. & 28.4.1675 Räätäli Erik Erikssonin vaimo Anna mainitaan kummallakin ker-
ralla toimineen Blåkullassa noitien avustajana. Ensimmäisellä kerralla hänen ker-
rottiin auttaneen Canonin Britaa tämän vastasyntyneen lapsen kastajaisissa. Toisella
kerralla hän oli pukenut tyttöjä morsiamiksi. Rooli oli siis pieni ja merkityksetön.
Tapaus ei ehtinyt edetä tuomioon saakka.

21. 5.5.1675 Uutena tulokkaana epäiltyjen joukkoon liittyi Brita Andersdotter Toll-
forstista. Häntä ehdittiin kuulustella vain kerran ja silloin hän vakuutteli tietä-
mättömyyttään ja viattomuuttaan.

22. 5.5.1675 Vanha Kerstin Larsdotter mainittiin huonomaineisena ja hänen tiedettiin
olleen jo aikaisemmin noituudesta syytettynä. Häntä oikeus ennätti kuulustella vain
kerran. Sen jälkeen juttu näyttää rauenneen.

23. 8.5.1675 Jo alun alkaen noitavainoihin skeptisesti suhtautunut maaherra Carl Spar-
re kielsi Gävlen raastuvanoikeutta käsittelemästä yhtään ainutta noituussyytettä en-
nen kuin kuninkaan päätös toimenpiteistä tulee. Hän antoi kuitenkin luvan tuomita
tunnustaneet.

24. 8.5–12.5.1675 Raatimies Henrik Honnomin tyttären maineen puhdistaminen. Mo-
net lapset olivat väittäneet nähneensä hänet Blåkullassa (esim. 27.3.1675), mutta
kun tyttö jatkuvasti kiisti, tarinat alkoivat muuntua sellaiseen suuntaan, että hän oli-
si noita.

25. 20.12.1675 Barbro Eggertz hyökkäsi Hans Brandin vaimon ja lapsen kimppuun,
koska nämä olivat epäilleet hänen vievän lapsia Blåkullaan.

26. 16.2.1676 Bok Sigridin tytär varasti heiniä Fonteliuksen karjasuojasta. Noituus-
epäilykset nousivat käsittelyssä esiin ja Sigrid joutui todistelemaan, ettei tytär ollut
toiminut hänen käskystään.

27. 3.4.1676 Kirkkoherra Fontelius kertoi Peder Nilsson Hörnin pojan levitelleen pu-
heita, joiden mukaan hänen vaimonsa Katarina Bure veisi häntä edelleen Båkullaan.

28. 8.4.1676 Nahkuri Jakob Pederssonin leski Lisbeta Kristiersdotter väitti, ettei kirk-
koherra Fontelius tahtonut siunata hänen miestään kirkkomaan multaan, koska hei-
dän lapsensa oli syyttänyt hänen vaimoaan noidaksi.

29. 25.9.1676 Lars Wählgiftin vaimo Elin kertoi erään palvelustytön lyöneen kahdesti
kadulla hänen tytärtään Britaa (joka oli eräs keskeisistä todistajista Gävlen suurissa
noitavainoissa). Eräs Fonteliuksen lapsista oli puolestaan lyönyt Britaa kepillä.

30. 22.6.1681 Tiilentekijä Erik Erikssonin Karin-vaimon tapauksessa ei ollut varsinai-
sesti kysymys noituudesta. Karin ja hänen tyttärensä olivat riidoissa useimpien
naapureidensa kanssa ja aivan erityisesti Lars Andersson Friskin naisväen kanssa.
Ennen poismuuttoaan Karin oli uhannut tekevänsä vahinkoa naapureilleen. Pian tä-
män jälkeen Lars olikin löytänyt portistaan Karinin valmistamaksi noitaesineeksi
epäilemänsä kappaleen.

31. 19.4–26.4.1684 Olof Svensson Eckin piikaa Saraa epäiltiin varkaudesta. Siksi hän
pyysi Anders Larssonin vaimoa Malin Eriksdotteria seulomaan, kuka varas todella
oli. Malin suoritti rituaalin kahdesti ja päätyi kummallakin kerralla osoittamaan ta-
lossa palvelevaa Annika-piikaa. Tämä tunsi tulleensa epäoikeudenmukaisesti koh-
delluksi ja ilmiantoi teon niin kirkollisille kuin maallisille viranomaisille. Kuuluste-
luissa ilmeni, että Malin oli tehnyt saman tempun 11 vuotta aikaisemmin Sven Ro-
paren talossa leipuri Matiaksen lesken Ingeborgin pyynnöstä. Malin tuomittiin
muutaman päivän vankeuteen, jonka kestäessä hänen oli joka päivä kello kahden-
toista aikoihin seisottava joitakin tunteja raatihuoneen ovisuussa. Lisäksi hänelle
langetettiin kirkkorangaistus.

32. 24.1.1698 Maaseudulta kaupunkiin käymään tullut 22-vuotias Olof Jöransson kuu-
li, että porvari Mandellilla oli vaurautta tuova spiritus, jollainen häneltä oli myös
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mahdollista ostaa. Poika meni Mandellin vaimon puheille, mutta tämä ei ollenkaan
ymmärtänyt, mistä oli kysymys. Kun eräs paikalla olleista talonpojista tiesi spiri-
tuksen itsekseen piruksi, Mandell haastoi Jöranin ja toiset huhua levittäneet pojat
kunnianloukkauksesta oikeuteen. Pojat tuomittiin raastuvankaaren 31. luvun nojal-
la kuuden markan sakkoihin. Köyhyyden vuoksi tuomio muutettiin ruumiilliseksi
rangaistukseksi.

33. 5.3.–13.3.1700 Maria Nillsdotter oli tuomittu jo vuonna 1698 kuolemaan varkauk-
sista, mutta hovioikeus oli armahtanut hänet. Nyt hän oli jälleen samasta syystä oi-
keudessa. Maria oli myynyt varastamaansa tavaraa kaupungin pyövelin perheelle ja
tiesi kertoa, että pyövelillä oli spiritus. Maria jopa sanoi nähneensä kuinka se oli
juossut lattialla. Pyöveli tuomittiin sakkoihin.

Noituus- ja taikuustapaukset Uudessakaarlepyyssä 1650–1700

34. 24.11.1655 Yrjö Heikinpoika ilmoitti, että hänen vaimoaan oli haukuttu noidaksi.
Tutkimuksissa paljastui huhuketju, jonka pohjalla oli suutari Laurin vaimon Susan-
nan ja Mikael Pietarinpojan vaimon Valpurin epäonnistunut leivänpaisto ja siitä teh-
ty noituustulkinta. Naiset peruivat puheensa ja kumpikin tuomittiin raastuvankaa-
ren 31. luvun perusteella kuuden markan sakkoon.

35. 18.9.1662 Matti Niilonpoika haukkui Sven Niilonpojan leskeä Valpuri Kaarlon-
tytärtä noita-akaksi ja ”tulen ruuaksi” (Eldzmaat) ja väitti tämän lypsävän Vöyrissä
olevalle aviottomalle lapselleen. Koska Matti perui puheensa, oikeus vapautti Val-
purin. Puheelle oli kuitenkin kaksi valan vannonutta todistajaa ja siksi Matti tuomit-
tiin raastuvankaaren 31. luvun mukaisesti kuuden markan sakkoihin. Oikeus myös
totesi, että jos Matti jatkossa päätyisi tällaisista asioista oikeuteen, häntä rangaistai-
siin ankarammin.

36. 17.2.1668 Hannu Knuutinpoika ilmiantoi porvari Kaarlo Kaarlonpojan vaimon
Kaarina Antintyttären. Tämä oli levittänyt huhua, jonka mukaan Kaarlo olisi har-
joittanut noituutta talossaan itsellisenä asuvan Saara Pietarintyttären kanssa. Hannu
esitti syntymäpitäjästään hankkimansa mainetodistuksen. Kaarinan puheet osoit-
tautuivat perusteettomiksi. Kaarinaa ei kuitenkaan tuomittu, vaan häntä ja kaikkia
muitakin puheiden levittäjiä kehotettiin parantamaan tapansa. Hannu ja Saara va-
pautettiin kaikista syytöksistä ja epäilyksistä.

37. 6.12.1675 Mustasaaren ylimääräisiltä kihlakunnankäräjillä käsiteltiin Agneta Kris-
tofersdotterin tapausta. Hän oli tappanut vastasyntyneen lapsensa, jota väitti paho-
laisen lapseksi.7  Hän kertoi oppineensa osan noitataidoistaan edelliseltä rakastaj-
altaan Hans Jöranssonilta, joka asui Uudessakaarlepyyssä ja oli anonut porvaris-
oikeuksia sieltä. Hans tunnusti osaavansa lukea suolaan ja loitsia, mutta kiisti käyt-
täneensä taitojaan pahantekoon. Hän myönsi myös suhteensa Agnetaan, mutta väitti
hänen syytöstensä muilta osin olevan pelkkää pahantahtoisuutta. Hans tuomittiin
18.5.1653 annetun rangaistusasetuksen mukaiseen 80 hopeamarkan sakkoon. Li-
säksi hänelle langetettiin vuoden 1666 kuninkaallisen asetuksen mukainen 40 mar-
kan sakko. Koska hän ei pystynyt maksamaan sakkojaan, rangaistus muutettiin
kujanjuoksuksi.

38. 3.5–14.5.16778  kuulusteltiin joukkoa noidaksi syytettyjä naisia. Turun hovioikeu-
den päätös päivättiin 10.11. samana vuonna ja sen mukaan Liisa Juhontytär ja Anna
Paavalintytär tuomittiin kuolemaan oman tunnustuksensa nojalla. Hovioikeus mää-

○ ○ ○ ○ ○ ○

7 Tapauksen käsittelystä Mustasaaressa ks. tark. Hertzberg 1889, 120–124; Heikkinen 1969,
276–279; Eilola 2000b.

8 Vuoden 1677 tuomiokirja ei ole säilynyt joten tapausten osalta tietoa on vain seuraavan
vuoden pöytäkirjaan kopioitujen otteiden verran. Ks. kuitenkin Hertzberg 1889, 131.
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räsi lisäkuulusteluihin kaikki ne naiset, jotka todistajana toiminut Maria oli sanonut
nähneensä Blåkullassa. Ennen kuolemaansa Liisa ja Anna todistivat heidän viatto-
muutensa puolesta.9

39. 3.5.1677–6.3.1678 Karja näyttää olleen tärkeä asia Dordi Olavintyttärelle, Antti
Mikonpojan vaimolle. Kun siis eri ihmisten karjat sekoittuivat toisiinsa tai pääsivät
karkuun tai hänen pelloillensa, hän kirosi kuuluvasti ja löi toisten lehmiä. Hän saat-
toi myös käydä satunnaisten ohikulkijoiden kimppuun, jotta nämä eivät menisi hä-
nen ja hänen karjansa väliin. Tätä sattui silloin kun toiset olivat menossa kirkkoon ja
Dordi kaitsi karjaansa. Näistä välikohtauksista kerrottiin jo parin vuoden ajalta.
Eräät kaupunkilaiset olivat tulkinneet asiaa niin, että heidän lehmiensä sairastumiset
olivat johtuneet Dordin kirouksista ja lyönneistä. Maria-niminen porvarintytär väit-
ti nähneensä hänet Blåkullassa. Dordi vapautettiin Marian puheista ja muista noi-
tuussyytöksistä, mutta tuomittiin vuoden 1666 kuninkaallisen plakaatin pykälien 2
ja 20 mukaisesti 40 markan sakkoon sapattirikkomuksista.

40. 4.5.1677–17.4.1678 Draka Markettaa vastaan esitetyt syytteet koskivat yksinomaan
Blåkullassa olemista. Näiden puheiden takana oli Maria-niminen tyttö, joka väitti
joutuneensa Blåkullaan sisarensa Marketan kanssa ja nähneensä siellä myös äitinsä.
Draka Marketta sai tarvittavan määrän valanvahvistajia ja sen myötä vapauttavan
tuomion.

41. 12.5.1677–17.4.1678 Ingrid Olavintyttären syyttäjänä toimi sama Maria kuin
Draka Marketan kohdalla. Ingridiltä tiedusteltiin, mitä tekemistä hänellä oli huono-
maineisen ja noituudesta epäillyn pietarsaarelaisen Agnetan kanssa ja hän kertoi
majoittaneensa tämän kristillisestä rakkaudesta. Ingrid sai kokoon tarvittavan mää-
rän valanvahvistajia jo hovioikeuden määräämän lisätutkinnan alussa. Raastuvanoi-
keus vapautti hänet syytteistä.

42. 12.4.–17.4.1678 Maria väitti nähneensä Blåkullassa myös laivamies Olavin lesken
Riitta Rekontyttären. Tämä onnistui hankkimaan tarvittavan määrän valanvah-
vistajia ja sai vapauttavan tuomion.

43. 12.4–17.4.1678 Leski Marketta Markuksentytär oli Marian mukaan ollut Blåkul-
lassa. Hän esitti tarvittavan määrän valanvahvistajia ja vapautettiin.

44. 17.4.1678 Kaarina Knuutintytär vapautui Marian syytöksistä valanvahvistajien avulla.
45. 17.4.1678 Liisa Sipintytär vapautui Marian levittämistä puheista valanvahvistajien

avulla. Hänestä tosin mainittiin, että hänen äitinsä oli aiemmin tuomittu kuolemaan.
46. 17.4.1678 Marketta Jönsintytär vapautti itsensä myötävannojien avulla Marian le-

vittämistä huhuista.10

47. 4.11.1678 Niilo Jaakonpojan vaimo Kaarina Jaakontytär ilmiantoi naapurinsa Riitta
Matintyttären koska tämä oli lyönyt häntä suulle. Riitta kertoi Kaarinan haukku-
neen häntä noita-akaksi ja pyysi Matti Brusen lesken Marketta Martintyttären todis-
tamaan tapahtuneesta. Tämä vannoi valalla, ettei ollut koskaan kuullut Riitan hauk-
kuvan Kaarinaa noidaksi tai miksikään muuksikaan. Tapauksen käsittely siirrettiin
seuraavaan kertaan, mutta asiaan ei kuitenkaan koskaan palattu.

48. 25. & 30.8.1680 Isak Matinpojan vaimo Marketta Sipintytär haukkui leski Kaarina
Matintytärtä noita-akaksi ja väitti tämän noitakeinoin lypsävän hänen lehmiänsä.
Vaimonsa puolesta oikeuteen tullut Iisak kertoi tietävänsä Kaarinasta vain hyvää ja
kunniallista. Kaarinan nimeämien todistajien kuulemisen jälkeen oikeus suositteli
osapuolille sovintoa (förlikning). Kaarina vapautettiin syytöksistä, koska Iisak ja
Marketta eivät pystyneet todistamaan väitteitään.

○ ○ ○ ○ ○ ○

9 Ks. myös Heikkinen 1969, 290–292.
10 Noitaoikeudenkäynnit laajentuivat lokuussa 1678 Uudenkaarlepyyn pitäjään, missä Stålin

tyttäret todistivat äitiään Riitta Joosepintytärtä vastaan. Ks. tark. Juvelius 1932, 94–95;
Hertzberg 1889, 131–135; Heikkinen 1969, 292–296.
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49. 4.10.1686 Lautamies Olavi Matinpoika Ylä-Jepualta valitti, että hänen naapurinsa
Jaakko Jaakonpoika oli levittänyt huhua, jonka mukaan hänen vaimonsa olisi noita.
Jaakko kertoi, kuinka hänet oli viety Ylä-Jepualla Markus Karhun porstuansillalta
Blåkullaan, missä hän oli nähnyt Olavi Matinpojan ja Iisak Antinpojan vaimot sekä
Pelkosen lesken kirnuamassa voita. Lauri todettiin kuitenkin isänsä lailla juopoksi
ja hänen kokemuksensa humalahoureeksi. Lauri myönsi itsekin ”heikkopäisyy-
tensä” ja sanoi, ettei tiennyt Olavin vaimosta muuta kuin hyvää. Hänet tuomittiin
istumaan kaksi päivää sellissä.

50. 12.8.1693 Leski Maria Markuksentytär ilmoitti, että vanha porvari Matti Niilon-
poika oli haukkunut häntä noidaksi kaupungin tulliportilla. He olivat sovitelleet
erimielisyytensä 8.7., mutta pian sen jälkeen Matti oli lyönyt Mariaa hänen omalla
pihallaan. Tämän jälkeen juttu katoaa tuomiokirjasta.

51. 2.11.1695 Annettiin tiedoksi Turun hovioikeuden 4.6.1695 muurarimestari Mar-
kuksen vaimolle Marketta Antintyttärelle taikuuden harjoittamisesta määräämä nel-
jän hopeataalarin sakkotuomio. Oikeus totesi, että Marketalla oli monta lasta, mutta
ei rahaa sakon suorittamiseen. Niinpä hänet määrättiin istumaan perjantaiaamusta
lauantai-iltaan sellissä. Tapausta oli aiemmin käsitelty kihlakunnanoikeudessa.

52. 16.1. & 10.2.1699 porvari Matti Niilonpojan vaimo Kirsti Olavintytär haastoi
kerjäämisestä ja loitsimisesta Kerttu Niilontytär -nimisen irtolaisnaisen. Erään
vastasynnyttäneen naisen luona naiset olivat joutuneet toistensa kanssa käsikäh-
mään. Taustalla oli se, että Kirsti oli aiemmin arvostellut Kertun kiertelevää elämää,
arvellut hänet yhtä pahaksi kuin hänen Uudenkaarlepyyn pitäjästä karkotettu äitinsä
oli ollut ja epäillyt Kertun aiheuttaneen koulumestarin lehmän sairastumisen. Kerttu
oli myös luvatta yrittänyt parantaa porvari Juho Antinpojan hevosen, jonka kunto
oli kuitenkin pahentunut entisestään. Lisäksi Kerttu oli yrittänyt parantaa kahta
pikkulasta. Niin kaupunginviskaali kuin lähiseutujen talonpojat valittivat hänen
pelottelevan ja uhkailevan naisia niin maalla kuin kaupungissa. Kertulle langetettiin
kätilön solvaamisesta raastuvankaaren 31. luvun perusteella 12 hopeamarkan sak-
ko, tahtohaavain kaaren yhdeksännen luvun määräämä 12 markan sakko Kirstin
potkimisesta ja lyömisestä sekä saman kaaren 12. luvun mukainen kuuden hopea-
markan sakko. Lisäksi hänen tuomittiin 17.10.1687 annetun kuninkaallisen plakaa-
tin yhdeksännen pykälän mukaisesti piiskattavaksi. Varojen puutteen vuoksi loput-
kin tuomiosta muunnettiin ruumiilliseksi. Tuomion lukemisen jälkeen ilmeni, että
pyöveli Heikki Hakalainen oli vaimoineen pyytänyt Kerttua lähettämään kaupun-
ginviskaalille sairauden. Kerttu sanoi torjuneensa heidän pyyntönsä ja väitti, ettei
edes osannut tehdä pyydettyä vahinkoa.

Noituus- ja taikuusjutut Vaasassa 1650–1700

53. 30.1–21.9.1653 Lauri Helsingin leski syytti räätälimestari Rolof Hannunpojan vai-
moa Elisabet eli Lisbeta Matintytärtä miehensä kuolemasta. Elisabetin tyttären
Kirstin hopeaketju oli kadonnut tämän ollessa lapsivuoteessa ja epäilyt sen varas-
tamisesta olivat kohdistuneet Lauri Helsingiin. Levisi huhu että Elisabet ja Kirsti
olivat kääntyneet erään naisen puoleen, jotta tämä selvittäisi varkaan henkilöllisyy-
den ja hankkisi ketjun takaisin. Annan tulkinnan mukaan hänen miehensä oli sairas-
tunut ja kuollut, koska Elisabet oli pyytänyt naista kostamaan Laurille. Kirsti taas
väitti, ettei mitään naista palkattu, vaan hän oli vain sanonut toivovansa, että joku
voisi auttaa ketjun löytämisessä. Lukuisien todistajien kuulemisen jälkeen Anna il-
moitti, ettei asettanut kuulopuheita Elisabetin omien sanojen edelle. Kun asiasta tie-
dusteltiin porvaristolta, se ilmoitti tietävänsä Elisabetista vain hyvää. Elisabet va-
pautettiin epäilyksistä. Oikeus ei langettanut Annalle tuomiota, koska tämä oli köy-
hä leski eikä ollut nostanut syytettä pahantahtoisuudesta, vaan toiminut toisten pu-
heiden perusteella.
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54. 5.3.1653 Kauppias Jakob Jemse ilmoitti Elisabet Matintyttären kironneen pormes-
tari Pietari Siulinpojan perhettä. Liittyi edelliseen tapaukseen, sillä pormestarin per-
heen todistus oli Elisabetin kannalta epäedullinen. Ilmoitus ei johtanut muihin toi-
menpiteisiin.

55. 12.11.1655 Raastuvanoikeus tiedusteli, oliko kenelläkään vaasalaisella tietoa Mar-
ketta Ristontytär Punasuomalaisen harjoittamasta loitsinnasta tai noituudesta.

56. 23.1.1656 Raastuvanoikeus tiedusteli uudelleen Marketta Ristontytär Punasuoma-
laisen noituuden harjoittamisesta tai muusta loitsinnasta.

57. 21. & 31.5.1656 Pietari Hannunpoika joutui oikeuteen haukuttuaan Marketta Ris-
tontytär Punasuomalaista noita-akaksi. Punasuomalainen sai sakkoja loitsimisesta.

58. 8.6.–24.9.1657 Räätälimestari Rolof Hannunpoika haastoi Marketta Pietarintytär
Parkoinen -nimisen vanhan kerjäläisnaisen oikeuteen tyttärensä Kirstin noitumises-
ta niin, että tämä oli synnyttänyt neljä sammakkoa muistuttavaa olentoa. Marketta
kertoi olleensa vuosia paholaisen palveluksessa ja lentäneensä Kuivilankalliolle tai
Korkeasaareen (Högholmen), missä pahat henget asuivat ja toiset noidat kokoontui-
vat. Näissä kokouksissa hän oli nähnyt joukon muita naisia.11  Raastuvanoikeus tuo-
mitsi hänet törkeiden rikosten kaaren 11. luvun mukaisesti 60 markan sakkoihin,
koska hän ei ollut aiheuttanut kenenkään kuolemaa. Turun hovioikeus ankaroitti
rangaistusta ja tuomitsi hänet kuolemaan.

59. 13.6.–17.10.1657 Marketta Ristontytär Punasuomalainen12  joutui oikeuteen osit-
tain Marketta Parkoisen ilmiannosta ja osittain kauppias Hannu Tuurenpojan toi-
mesta. Hänen tililleen laitettiin Vaasan kappalainen Jakob Vaseniuksen ja erään koi-
vulahtelaisen talonpojan kuolemat sekä Rolof Hannunpojan vävyn Matti Martin-
pojan sairastumisen ja kuoleman. Lisäksi lukuisa joukko vaasalaisia ja lähiseutujen
ihmisiä kävi oikeudessa todistamassa hänen harjoittamistaan noituudesta ja taikuu-
desta. Raastuvanoikeus tuomitsi hänet törkeiden rikosten kaaren 11. luvun perus-
teella kuolemaan.

60. 5.–10.10.1657 Kirsti Rolofintytär syytti Mustasaaren Singsbyssä asuvaa anoppiaan
Dordi Maununtytärtä siitä, että tämä oli auttanut Marketta Punasuomalaista noitu-
maan Dordin oman pojan ja Kirstin aviomiehen Matti Martinpojan hengiltä.13  Syy-
te perustui osittain Marketta Parkoisen ja Marketta Punasuomalaisen todistuksiin,
osittain Mustasaaren käräjillä esiin tulleisiin asioihin. Todistajia kuultiin. Oikeuden
tiedustellessa, tahtoiko Kirsti vielä jatkaa prosessia, tämä vastasi kielteisesti.14  Ran-
gaistuksia ei jaettu, koska Kirstin katsottiin toimineen yksinomaan Parkoisen pu-
heiden perusteella.

61. 24.4–24.5.1658 Simo Antinpoika Punasuomalainen15  joutui oikeuteen, koska oli
Mustasaaren Smedsbyssä asuvan kievarinpitäjä Erik Olofinpojan luona käynnistä-
nyt uudelleen vaimonsa Marketta Ristontyttären pysäyttämän oluenkäymisen.

○ ○ ○ ○ ○ ○

11 Parkoisen ilmiannot johtivat lisäkuulusteluihin Mustasaaren ja Kyrön käräjillä vuosina 1657
ja 1658. Ks. Luukko 1945, 740–745; Hertzberg 1889, 97–106; Åkerblom 1941, 467–470.

12 Marketalla ja hänen aviomiehellään Simo Antinpojalla oli ollut Ruoveden Kukanpohjan
kylässä tila, jonka he olivat menettäneet 1630-luvulla. Sen jälkeen he olivat muuttaneet
Vaasaan. Jokipii 1959, 523; Orkamo 1990, 127.

13 Marketta Pietarintytär Parkoisen ilmiannot johtivat noitakuulusteluihin Mustasaaren
käräjillä, missä myös Dordi Maununtytärtä kuulusteltiin. Sillä kertaa hänet tuomittiin
sakkoihin. Myöhemmin rangaistus muunnettiin pakkotyöksi vedellä ja leivällä. Kirstin
esittämien syytteiden osalta asia siirrettiin Vaasan raastuvanoikeuteen. Hertzberg 1889,
101–102; Åkerblom 1941, 469–471.

14 Vuonna 1669 Dordi joutui noituuden vuoksi uudelleen Mustansaaren käräjille ja hänet
karkoitettiin hovioikeuden vahvistamalla päätöksellä. Aluksi hän muutti asumaan tyttärensä
luokse, mutta joutui pian muuttamaan pois. Sairastuttuaan hän palasi takaisin Mustasaareen
ja tuli pian viranomaisten haastamaksi. Dordi kuoli kesken oikeuskäsittelyn vuonna 1671.
Åkerblom 1941, 469–471; Hertzberg 1889, 101–102.

15 Simon lautamiehenä toiminut setä oli ollut noituudesta syytettynä 1620-luvulla. Jokipii
1959, 523.
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Aluksi Simo määrättiin vapauttamaan itsensä yhdentoista myötävannojan valalla.
Hän ei kuitenkaan saanut tarvittavaa määrää vannojia kokoon ja oikeus tuomitsi
hänet törkeiden rikosten kaaren 11. luvussa määrättyyn 60 markan sakkoon. Erik
Olofinpojan vaimon osalta asia siirrettiin kihlakunnankäräjille.

62. 30.6. & 5.7.1658 Klaara Yrjöntyttären taikuuden harjoittaminen tuli esille jo Mar-
ketta Parkoisen tapauksen yhteydessä ja Turun hovioikeus määräsi hänet lisä-
tutkimuksiin. Klaara oli lukenut loitsun suolaan ja paloviinaan ajaakseen Parkoisen
noitumat sammakot ulos Kirsti Rolofintyttärestä. Hän kertoi oppineensa taitonsa
Kiimingissä isännältään Matti Tiaiselta ja hän luki sen oikeudessa. Koska Klaara it-
sekin tunnusti tekonsa, oikeus langetti hänelle törkeiden rikosten kaaren 11. luvun
mukaisesti 60 markan sakon.

63. 23.10.–6.11.1658 Heikki Laurinpoika Flyger oli ollut Tukholmassa ja saanut siellä
Westerman -nimiseltä isännältään harmaasta ja valkoisesta murskasta koostunutta
rotanmyrkkyä. Myöhemmin Heikin palattua Vaasaan Mikael Matinpoika -niminen
talonpoika oli pyytänyt ainetta. Aluksi Heikki kieltäytyi, mutta taipui myöhemmin.
Sittemmin Matti otti itse myrkkyä. Heikki tuomittiin korkeiden syiden kaaren 11.
luvun mukaisesti 60 markan sakkoon, mikä oli sama lainkohta ja rangaistus, jolla ja
johon tuomittiin noituudella aiheutettu vahinko.

64. 3.12.1659 Porvari Pietari Matinpojan vaimo Kaarina Juhontytär haukkui Kaarina
Simontytär Punasuomalaista noita-akan tyttäreksi. Perusteluksi hän viittasi Puna-
suomalaisen äidin noituudesta saamaan kuolemantuomion. Oikeus kehotti Pietarin
vaimoa luopumaan moisista puheista.

65. 29.2.1660 Heikki Jaakonpoika Savolaisen16  tapaus palautettiin Vaasan raastuvanoi-
keudelle. Hänelle langetettiin törkeiden rikosten kaaren mukaisesti 60 markan suu-
ruisen sakko taikuuden harjoittamisesta.

66. 26.1–4.2.1661 Kultaseppä Markus Henrikinpoika Kurikka levitti huhua, jonka mu-
kaan porvarin vaimo Valpuri Matintytär oli noita.

67. 20.7.–9.9.1661 Porvari Knuut Yrjönpoika haastoi samassa porvari Iisak Matinpojan
vaimon Riitta Erkintyttären, koska tämä oli syyttänyt hänen vaimoaan Anna
Mikaelintytärtä hänen paloviinaeränsä noituudella pilaamisesta. Lisäksi Riitta oli
haukkunut Annaa ”laahuskengäksi” (slääpsko). Riitta yritti aluksi selittää pelkäs-
tään epäilleensä Annaa paloviinan valmistaminen epäonnistumisesta, koska niin oli
käynyt kolme kertaa peräkkäin. Noituudesta hän ei ollut tätä kuitenkaan epäillyt.
Knuut vastasi Riitan syyttäneen Annaa avoimesti ja vaatineen tätä vannomaan
syyttömyyttään kahdentoista valalla. Tämän Riitta myönsikin ja sanoi epäilleensä
Annaa paloviinapannun noitumisesta. Aluksi Riitta yritti selittää vain epäilleensä
ilman että olisi koskaan suoranaisesti syyttänyt Annaa noidaksi. Useat ihmiset to-
distivat tämän valheeksi. Osoittautui, että Riitta oli keksinyt pilkkanimiä useista
vaasalaisista. Aluksi oikeus määräsi hänet seitsemäntenä vapauttamaan itsensä va-
lalla, mutta hän ei saanut valanvahvistajia kokoon. Koska Riitta oli aiemminkin
panetellut ihmisiä, hänet tuomittiin raastuvan kaaren 31. luvun perusteella piiskat-
tavaksi kaakinpuussa ja karkotettavaksi kaupungista. Edes katumuksen osoittami-
nen tai alaikäisiin lapsiin vetoaminen ei saanut oikeutta muuttamaan tuomiotaan.

68. 11.4.–9.5.1663 Pappilan piika Riitta Matintytär syytti Valpuri Pietarintytär Kok-
koista ja kirkkoherra Bohmin leskeä Klaara Yrjöntytär Lyttraeusta noitumisesta.
Tapaus ilmoitettiin ensin tarkastusta tekevälle piispalle, joka siirsi sen raastuvan-
oikeudelle. Leskellä oli silmäsairaus, jota parantamaan hän oli kutsunut Heikki
Jaakonpoika Savolaisen17  ja sittemmin kyröläisen Valpuri Pietarintytär Kokkoi-

○ ○ ○ ○ ○ ○

16 Esiintyi vuonna 1657 Heikki Jaakonpoika Pohjalaisen nimellä Marketta Parkoisen tapauk-
sessa.

17 Esiintyi vuonna 1657 Marketta Parkoisen tapauksessa nimellä Heikki Jaakonpoika Pohjalai-
nen.
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sen18 . Sairaus siirrettiin leipään, joka toimitettiin Riitta-piialla. Hän tarjosi sitä renki
Reko Simonpojalle ja molemmat sairastuivat pian sen jälkeen. Rengin vaimo Mar-
ketta Paulintytär haki myöhemmin Kokkoisen apua miehensä sairauteen. Oikeus
tuomitsi Kokkoisen 60 markan sakkoihin törkeiden rikosten kaaren 11. luvun nojal-
la sekä määräsi kirkkorangaistuksen. Kirkkoherran leski, joka oli tahtonut siirtää
sairautensa Riittaan, sai saman tuomion. Leivän Riitalle vienyt luottopiika Maria
Pentintytär tuomittiin maanlain käräjäkaaren 19. ja raastuvankaaren 24. luvun pe-
rusteella vannomaan valanvahvistajien kanssa, ettei ollut tiennyt antavansa Riitalle
parannusrituaalissa käytettyä leipää. Hänet vapautettiin Riitan esittämistä syytök-
sistä käräjäkaaren 20. ja raastuvankaaren 29. luvun nojalla. Lesken asialla Savolai-
sen luona käyneet renki Sipi Matinpoika ja Malin Pentintytär tuomittiin kirkko-
rangaistukseen. Marketta Paulintyttären osalta asia siirrettiin Kyrön käräjille.

69. 17.8.–12.10.1663 Jakob Sköring oli joutunut kovaan myrskyyn, jonka aikana hän
oli arvellut äitinsä ja tämän sisaren, jotka hänen mukaansa olivat Punasuomalais-
takin pahempia noitia, aiheuttaneen myrskyn. Tapauksen taustalla olivat Jaakon ta-
loudelliset vaikeudet, isän kuolinpesää koskevat riidat äidin kanssa sekä tädin avio-
liitto Pohjanmaan rikkaimmaksi kauppiaaksi mainitun Herman Jesenhausenin
kanssa.

70. 29.2. & 1.3.1664 Seppä Niilo Hannunpoika haastoi oikeuteen välskäri Samuel
Gollen, koska tämä oli väittänyt häntä noidaksi. Osoittautui, että molemmat olivat
hoitaneet samaa potilasta, joka kuitenkin luki parantumisensa sepän ansioksi. Golle
peräsi siis palkkiotaan. Samalla hän korosti, että oli tarkoittanut puheellaan vain
vaaratonta taikuutta.

71. 19.7.1664 Kaupunginvouti ilmiantoi Hannu Hannunpoika Snabbin Kerttu Erkin-
tytär -nimisen irtolaisnaisen majoittamisesta. Käsittelyssä ilmeni, että Hannun vai-
mo Malin Jaakontytär oli kutsunut Kertun taloon, jotta tämä taikuuden avulla saisi
erään tietyn Sipin rakastumaan ja avioitumaan talon tyttären Riitan kanssa. Hannul-
le tuomittiin irtolaisten majoitusta koskevan kuninkaallisen asetuksen rikkomisesta
40 Markan sakko. Riitan, Malinin ja Kertun harjoittaman taikuuden osalta asia siir-
rettiin kirkkoraadille. Asiaan palattiin uudelleen 14.3.1666 kun Turun hovioikeu-
delta tuli tapausta koskeva kirje. Sen mukaan Kerttu oli huijannut Snabbin naiset
uskomaan taitoihinsa ja siksi hänet oli tuomittava kahdeksaksi päiväksi vankeuteen.

72. 17.12.1664–15.3.1665 Pietari Tuomaanpojan leski Elisabet Juhontytär syytti naa-
purinsa Henrik hatuntekijän vaimoa Kerttu Niilontytärtä19  miehensä hengiltä noitu-
misesta. Lähtökohtana oli sanaharkaksi ja lopulta käsikähmäksi kärjistyneet erimie-
lisyydet tonttien rajoista. Pietari löi Kerttua, joka kirosi. Pian tämän jälkeen lyöntejä
vastaavat paikat Pietarin kehossa muuttuivat sinimustiksi, hän joutui vuoteen-
omaksi ja kuoli vakuuttuneena siitä, että Kerttu oli noitunut hänet. Oikeudessa kuul-
tu välskäri Henrik Eggers piti sairautta luonnollisena. Oikeus tuomitsi Kertun aluksi
hankkimaan valanvahvistajat, mutta kun se ei onnistunut, Kerttu tuomittiin kuole-
maan törkeiden rikosten kaaren 11. luvun nojalla. Hovioikeus kuitenkin määräsi
Kertun vannomaan viattomuutensa käsi Raamatulla oikeuden lähettämän kaavan
mukaisesti.

73. 13.12.1665 Knuut Yrjönpoika myönsi kutsuneensa Sipi Martinpoikaa noidaksi,
mutta väitti sanoneensa sen ilman pahaa tarkoitusta. Asia soviteltiin oikeuden edessä.

74. 6.7. & 8.7.1667 Marketta Bohm kutsui Henrik hatuntekijän leskeä Kerttu Niilon-
tytärtä20  noita-akaksi. Kysymys oli osasta laajempaa juttua, jossa leskeytynyt ja

○ ○ ○ ○ ○ ○

18 Joutui Marketta Pietarintytär Parkoisen ilmiannosta Kyrön käräjille 1658. Ks. tark. esim.
Luukko 1945, 740–745; Alanen 1947, 146–150.

19 Vaasassa vuonna 1658 taikuudesta tuomitun Klaara Yrjöntyttären tytär. Ks. tapaus 54.
20 Ks. tapaukset 54 ja 64.
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köyhtynyt Marketta riiteli Jaakko Erkinpojan kanssa. Hän oli asunut Kertun luona
ja kun tämä kutsuttiin todistamaan Marketan puheista, nousi myös noidaksi hauk-
kuminen esille. Haukkumista oli seurannut tappelu, jonka päätteeksi Kerttu oli heit-
tänyt Marketan ulos talostaan.

75. 1.8–7.12.1675 Vaasaan levisi huhu, että Juho Tuomaanpojan luona tarjotusta olues-
ta olisi löytynyt ihmissormi tai kappale jännettä. Tämä oli tapahtunut edellisenä jou-
luna, jolloin joukko talonpoikia oli ollut Juhon luona juomassa ja yksi heistä oli
saanut suuhunsa kaarevahkon sinimustan esineen. Kun hän oli heittänyt sen pöydäl-
le, se oli vähitellen vetäytynyt kokoon, mutta ei ollut kuitenkaan hajonnut sitä tar-
kasteltaessa. Juho oli selittänyt sen olevan kaalinruoti. Erästä tapahtumasta kuullut
kertoi, kuinka jonkun ruotsalaisen kievarinpitäjän oluesta oli löytynyt ihmisen jän-
nettä. Kun juttu kantautui Juhon korviin, hän haastoi siitä puhuneen oikeuteen
kunnianloukkauksesta. Ketään ei rankaistu, sillä kukaan ei ollut tahtonut vahingoit-
taa Juhon kunniaa eikä epäillyt häntä ruumiinosien maagisesta käytöstä. Juhoa tosin
kehotettiin tarjoilemaan jatkossa puhtaampaa olutta.

76. 30.10.1675 Kaupunginvouti Israel Pietarinpoika toi oikeuteen Länsipohjasta isä-
puolensa kanssa tulleen Daniel Persson -nimisen pojan, joka kertoi, että häntä
Blåkullaan vienyt piika Anna Thomasdotter oli tullut Vaasan. Lisäksi Daniel sanoi
nähneensä erään Blåkullasta tutun talonpojan vaasalaisen Hannu Niilonpojan luo-
na. Kuvauksen perusteella mies tunnistettiin Björkössä asuvaksi talonpojaksi. Ta-
paus ei aiheuttanut enempää toimenpiteitä Vaasassa.

77. 18.3.1678 Lisbeta Pertintytär -niminen 14-vuotias tyttö ja hänen äitinsä Elin olivat
levittäneet huhua, jonka mukaan noituudesta aikaisemmin epäilty Anna Pietarin-
tytär olisi vienyt tytön lentämällä köyhäintupaan. Siellä Lisbeta oli nähnyt myös
Helga Olavavintyttären, josta niin ikään oli epäilty noidaksi. Oikeus totesi, ettei
Lisbeta osannut sanoa, oliko tämä tapahtunut unessa vai valveilla. Se päätti vapaut-
taa Annan, ellei parempaa näyttöä ilmenisi.

78. 27.7. & 12.10.1678 Mustasaaren kihlakunnankäräjiltä siirrettiin Tolbyssä asuvan
Matti Erkinpojan vaimon tapaus Vaasan raastuvanoikeuden käsiteltäväksi. Kaupun-
gissa asuvan porvari Simo Mikaelinpojan vaimo Anna Yrjöntytär oli nimittäin hake-
nut häneltä apua lapsensa sairauteen. Anna kertoi tapauksen sattuneen kolme vuotta
aikaisemmin hänen tyttärensä sairastellessa. Annan edellinen mies Mikael Jaakon-
poika oli käynyt Matin vaimon luona ja saanut tältä maitoa pullossa. Oikeus totesi,
että koska maidon oli hakenut Annan sittemmin kuollut aviomies ja koska Anna itse
tiedettiin kunnialliseksi ja Jumalaa pelkääväiseksi ihmiseksi, hänet vapautettaisiin
tämän kerran syytteistä.

79. 7.1.1690 Ilmajoen metsässä (Ilmola skogen) asuva kievarinpitäjä Matti Witting
syytti Pentti Antinpoikaa siitä, että tämä oli palkannut jonkun tuntemattoman mie-
hen noitumaan sairauden hänen karjaansa. Toimitus oli suoritettu yöaikaan Wittin-
gin naapurin Pertti Matinpojan tuvassa, missä nihti Lauri Erkinpojan vaimo Riitta
Niilontytär ja piika Kaarina Jaakontytär olivat kuulleet sen. Tapausta ei käsitelty
Vaasassa sen enempää.

80. 23.3. & 6.11.1691, 20.1.1692 Edesmenneen kaupunginvouti Israel Pietarinpojan
leski Kaarina Olavintytär syytti talossaan asuvaa itsellistä Malin Hansdotteria21  tyt-
tärensä noitumisesta. Kaarina nojasi erään vanhan Petronellan tekemään sairaus-
tulkintaan. Malinia syytti noituudesta myös eräs tytön noitumisesta aiemmin epäilty
nainen sekä vanha Sigrid Klauntytär, joka uskoi Malinin aiheuttaneen hänen so-
keutensa. Oikeus piti todistuksia raskauttavana. Tunnustuksen ja tytön nopean toi-
pumisen lisäksi oikeus piti epäilyttävä sitä, ettei Malin ollut missään vaiheessa jul-

○ ○ ○ ○ ○ ○

21 Malin oli kotoisin Länsipohjasta, mutta asunut jo vuosikymmeniä Pohjanmaalla. Juttu oli
hiukan aiemmin käsiteltävänä myös Vöyrin pitäjässä.
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kisesti puhdistanut mainettaan. Kaupunginlain korkeiden syiden kaaren neljännen
ja maanlain käräjäkaaren 14. luvun nojalla oikeus määräsi Malinin vapauttamaan
itsensä kahdentoista ihmisen myötävalalla. Tuomiosta tehtiin valitus ja asia jätettiin
Turun hovioikeudelle, joka vahvisti raastuvanoikeuden tuomion. Kukaan ei kuiten-
kaan uskaltanut sitoutua häneen valallaan ja niin asia siirrettiin ”Jumalalle ja Kor-
keammalle Esivallalle”. Turun hovioikeus tuomitsi Malinin lunastamaan itsensä
100 hopeataalarin sakolla, piiskattavaksi ja kärsimään kirkkorangaistuksen. Varojen
puutteessa sakkokin muutettiin ruumiilliseksi rangaistukseksi.

81. 12.3., 29.10. & 9.11.1692 Porvari Matti Uhrväderin vaimo Liisa Markuksentytär
valitti, että köyhäintuvassa asuva Eeva Tuomaantytär oli levittänyt huhua, jonka
mukaan Liisa olisi vienyt hänet Blåkullaan. Tapausta käsiteltäessä tuli ilmi Liisan ja
Matin yritys parantaa lehmänsä sairaus taikapussin avulla. Oikeus tulkitsi Blåkulla-
kokemuksen vain uneksi (een dröm i sombnen) ja koska Liisasta ei tiedetty mitään
pahaa taikuuden harjoitusta lukuun ottamatta, oikeus vapautti hänet noituus-
epäilyistä. Taikuuden osalta oikeusoikeus totesi Matin ja Liisan olevan vanhoja ja
köyhiä ja tuomitsi siksi näille yhteisesti maksettavaksi 40 hopeataalarin sakon
maanlain törkeiden rikosten kaaren 15. luvun mukaisesti.
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Summary

On the Borderlines – Boundaries between
the Accepted and the Forbidden in Finnish
and Swedish Witchcraft and Magic Cases
in the Latter Half of the Seventeenth Century

The aim of this study

The aim of this study is to research witchcraft and magic, their role in the
everyday life of the Early Modern people, and their influence on their
conceptions of reality. Its empirical material consists of 82 cases, which have
been collected from the court records of three small Swedish (Gävle) and Fin-
nish (Vaasa, Uusikaarlepyy) towns, all located on the shores of the Gulf of
Bothnia. These towns were selected because they all located in the same cultural
area, which is why possible differences between them should prove interesting.
Previous studies have pointed out that at least in Sweden the number of
witchcraft and magic cases was higher in towns than in the countryside. This
suggests that the compactness of urban communities caused conflicts, which
were easily channeled into witchcraft accusations. On the other hand, the forms
of witchcraft and magic did not differ from those in the countryside.
There are three major sections in this survey:
1. The conceptions and beliefs concerning witchcraft and magic. Here the

research is focused on the border between magic and witchcraft. It
concentrates on such questions as what kind of magic and witchcraft there
was, and why similar acts and words were in some cases taken seriously, yet
in some other cases not. Also, Early Modern conceptions of causality,
reality, the cosmos, and a human being’s position in that system will be
taken into consideration. An important precondition for understanding
witchcraft and magic is to see them in this larger context.

2. Witchcraft and magic as a part of social life. The analysis is focused on the
accused persons, plaintiffs, and witnesses. The key idea is that culture
defined a certain ideal life-span, which was constructed of particular stages
and roles (which we can also call social identities). The real life of a single
person deviates more or less from this ideal life-span. People lived then, as
they live even today, amidst the conflicts between constraints and freedom,
between personally desired and socially accepted behavior. The pressure of
these expectations and difficulties, or even the inability of fulfilling them,
led to a crisis – especially since behavior was tightly standardized and
controlled. How were witchcraft and magic used in these conflicts?
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3. Tensions between the witch and the community. Here the main focus is on
a social process in which a person was stigmatized as being a witch.
Conceptions of honor play an important role in this chapter. What kind of
behavior aroused suspicions? How did the town folk reach consensus; how
did they ascertain that a certain person was a victim of witchcraft or that a
certain person had bewitched another? What did stigmatization mean to a
witch? In this section collective beliefs and images of witches or witchcraft
will be linked to the personal characteristics or life situations of certain
persons.

Witchcraft and magic as research subjects

Since the early 1970s, historical witchcraft and magic cases have been considered
an important and interesting phenomenon for historical research. Researchers
were inspired by the social sciences, theorizing on nation-state building, and the
so-called new structural anthropology, which challenged the older functionalist
trends of research.

The aim of the research was to provide a “rational” explanation for witchcraft
and especially for the witch-hunts. According to the so-called conflict-theory,
witchcraft accusations had their roots in the social or economic conflicts among
the villagers or the town dwellers. The reason for these conflicts was usually the
refusal of assistance, for instance refusal to give alms to a beggar, and in that
sense the conflicts were usually social or economic in origin. The person asking
for help could become angry and issue a curse. If the cursed person fell ill or
some other unexpected misfortunes occurred, it was thought to be the result of
bewitchment. As Alan Macfarlene (1970) has already pointed out, it was a
question of psychological process of projection. Helping the neighbors, the
poor or other Christian fellows was a virtue, a social obligation. The cursed per-
son felt guilt because he or she had refused to help. He or she had projected it
onto the person asking help and portrayed him or her as a malevolent person, as
one who was full of envy and hate. However, there are some serious problems in
this explanation.

First, we must pay attention to the nature of the court records. The number of
witchcraft cases in the court records is very small (circa 4 to 5 percent of all
crimes), and it is even smaller if administrative and civil actions are counted in
as well. Most of these other cases were social or economic conflicts, concerning
for instance debt recovery, settlements of an estate, and quarrels concerning
borders of a plot. If these social or economic conflicts were the cause of
witchcraft accusations, we should ask why they were so rare.

Secondly, if we read our source materials more closely, we find that help was
usually not rejected. People often gave beggars something to eat and drink. The
troubles began only when the person asking for help was not satisfied with the
quality or quantity of the alms. A recurrent theme in the statements was that the
accused person had received food, yet had asked for more; he or she had
received beer, yet had wanted spirits; he or she had wanted to talk with the
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mistress or master, but they had been too busy. Every time a person asking for
help reacted in anger and said something nasty, this could be interpreted as a
curse.

Thirdly, the conflict theory has been derived from English source materials,
and in fact is also suited to Finland, where verbal magic/witchcraft had a central
role. The situation was different in the Swedish Blåkulla cases, in which such
conflict and particularly cursing situations were missing. How can we explain
these cases?

Fourthly, there is an implicit assumption that the conflicts happened between
two individuals. However, we have cases that prove the opposite. “A witch” was
also used as a nickname, and people had the possibility of clearing their name in
court. In fact, a majority of the cases in Uusikaarlepyy and especially in Vaasa
were slander cases. This corresponds with the results that Marko Nenonen
(1992) obtained by researching witchcraft cases in the Finnish countryside. In
these slander cases someone had called another person a witch or someone had
interpreted his or her misfortune to be the result of bewitchment. The injured
party could clear his or her name publicly in court. The violator had to prove
that the other party was a witch, or otherwise he or she had to take his or her
words back and ask for forgiveness. If the violator pleaded that there were
rumors to this effect, the court tried to find the person who had made the claim
in the first place, and the burden of proof was transferred to him or her. If the
violator tried to prove that the injured party was really a witch but did not have
adequate evidence, the court could order the injured party to clear his or her
name with an oath. A personal oath was not enough, since he or she had to find
a certain number of honorable town dwellers to reinforce this personal oath.
Thus the court worked to untangle how deeply his or her reputation as a witch
was rooted. If one got enough people behind him or her, he or she was set free.
In this sense, the accusation of a single person was not enough in court.

The critique above does not mean that the social conflict theory is totally
misleading. For instance, the role of projecting was central in witchcraft cases,
yet in a different way than the theory would suggest. We have to see it in the
context of Early Modern understanding of the self. We have to ask what an
individual’s relation to the community and the whole cosmos was like. The
great Western development, which later broke down the traditional communal
bonds, had just begun. Therefore it is not realistic to think of an Early Modern
person as a modern individualistic subject. He or she acted in a different culture
than we do, and the rationality of his or her behavior has to be understood in that
context. On the other hand, we can not focus only on the judicial process,
because a communal conviction that someone was a witch was constructed
based on informal speculations and discussions about suspects.

The mass-hunts, in particularly, were explained as a result of the intervention
of central government at the local level. This happened mainly in two ways.
First, the Crown or a bishop nominated burgomasters and priests. As a result,
the local level lost a part of its autonomy, but better educated men were
nominated. These men – the new local elite – also supervised the interests of the
Crown and the Church. Secondly, both the Church and the Crown tried eagerly
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to root out all forms of separatism, pre-Christian ritualism and beliefs, or
“incorrect” behavior. In these circumstances, it was easy to accuse one’s
enemies of witchcraft.

This eagerness to rationalize witchcraft or witch-hunts carried an element of
danger: the researchers assumed that one kind of knowledge was superior to
others. In the stronger form of this argument, scientific knowledge was not only
considered privileged but was recognized as the sole legitimate form of
knowledge. The knowledge of Early Modern people was seen to consist of mere
beliefs if it did not dovetail with the “rational” conceptions of researchers. That
is why the “real” or “final” motives and explanations had to be searched behind
the misleading cultural representations. As a result, researchers could not
handle the supernatural as an important part of the reality of the Early Modern
people, and therefore their rationalizations of witchcraft and magic were based
on their own conception of the reality, and not on those of the Early Modern
people.

The new structural anthropology was quite aware of these problems
concerning ‘the other’ and ‘the otherness’. This new trend in anthropology
emphasized participative fieldwork among the informants. It was important to
find and understand the informants’ categorizations and meanings in their own
terms. This has often been characterized as a shift from the study of “function”
to the study of “meaning”. Anthropologists (Alan Macfarlane) and historians
(Keith Thomas), who were inspired by the structural anthropology and who
were dealing with the Early Modern witch-hunts, seemed to have difficulties
with concepts such as ‘magic’ or ‘witchcraft’. For example, American
anthropologist Hildred Geertz (1975) criticized Keith Thomas (1971) for the
way he had used E.E. Evans-Pritchard’s categorizations of witchcraft and
magic. Evans-Pritchard had studied witchcraft among the Azande in Africa, and
Geertz thought that Thomas had not been careful enough when he applied them
to the Early Modern English sources.

This critique and the problems with the concepts were closely connected to
the way that the researchers saw the relation between the Early Modern
Europeans, Western Europeans of the twentieth century, and the “primitives” of
the Third World. Thanks to their belief in witchcraft, both the Early Modern
Europeans and the contemporary “primitives” could be equated with one
another. Naturally, this applied only to the Early Modern common folk. The
members of elites and especially those who were vocally skeptical and
criticized the witch trials were considered pioneers of modern rationality.

This paradigm fell apart in the 1990s, when historical witchcraft and magic
were taken under reconsideration. This time the aim was not to “explain”, but
“interpret” the phenomenon and especially the beliefs, concepts and
categorizations connected to it. This larger trend of history has sought
explanations in, for example, gender divisions and mentalities. The main
questions relate to how the Early Modern people themselves understood
witchcraft and magic, as well as what the role of witchcraft and magic was as a
part of the everyday life and the understanding of reality. The conventional
approaches were turned on their heads: research was focused on the features
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which had been considered unimportant and uninteresting earlier. And whereas
the researchers in the 1970s and 1980s tried to find a common denominator for
the witch-hunts, today researchers emphasize more the differences and local
specialties in this phenomenon.

Despite all the critique of the models of social control, I do not want to make
light of their achievements. State building had an important role in the witch-
hunts, yet that role differed from the expectations of those models. This process
created an atmosphere where witch-hunts were possible. It was an important
underlying factor. Researchers like Lyndal Roper (1989, 1994) and Diane
Purkiss (1996) have stressed the importance of the household. The Lutheran
theology considered the household as the third estate, which was comparable to
the other two. On the level of the gender division, this meant the strengthening
of a man’s position as a husband and as a master of his household. It also meant
that the social roles of the other members of the household – wife, children and
servants – were defined and controlled more closely.

These two lines of development met in seventeenth-century Sweden and Fin-
land. The Crown and the Church had given orders and statutes to protect the
household: the servant policy was renewed, the control of pre-marital sexual
relationships was one of the most intensive in Europe, and there were also strict
sanctions applied to infanticide. Attention was also directed to the inner
hierarchy of the household. It was based on the Table of Duties (Huoneentaulu),
which is a series of quotations from the Bible concerning the roles and
relationships between the members of the household. The Table of Duties was
printed in Luther’s Catechisms, which was the basic book in the religious
teaching of the common people. Lutheran priests, like the bishop of Turku Isak
Rothovius, wrote that if the roles and relations between the members of the
household were put in a proper order, the whole society would be well ordered
and functional. If this did not happen, Rothovius wrote, there was no respect for
the priests or the officials, but everyone would behave as they wished. As a
result, the most important social roles were based on the Table of Duties.

The Lutheran church also taught that continuous wars, recurrent epidemics,
and famines were signs of God’s anger due to the sins of the people. It was said
that individuals committed the sins, yet God punished collectively. The sinners
had to be found, they had to be punished and encouraged to repent and change
their behavior, because only that way might God be persuaded to relent. What
then were these sins? They were, of course, violations of God’s orders, but also
violations committed against the Crown and the Church, which channeled
God’s power. Also, deviations from the orders of the Table of Duties were
labeled as sins.

This idea of individuals as sinners and collective punishment is an example of
the metonymic relations. People thought that a part represented all the qualities
of the whole. This meant a single person was a member of his household,
congregation, etc. A violation of the minor part violated all the other parts of the
whole. Or if one could control a small part, he or she probably could have
influence on the whole. Also witches recognized this principle, and they used
hairs, fingernails, or other personal items of the object of their activities.
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The fear of sin and collective punishment had several outcomes. They
inspired feelings of guilt, impurity, and failure. They also strengthened the
desire to merge the righteous together and to single out the sinners. In practice
this meant – as already Alan Macfarlane (1970) has noticed – the projection of
one’s own sins on other people and searching for scapegoats.

These observations reveal to us one of the most important categorizations,
between us and the others. It seems universal for human beings to divide their
world into two parts or, as we could also say, into the inner and outer circle. The
boundaries are usually defined from the inside, and they are based on the
collective cultural knowledge that the insiders share. They could be physical
boundaries in the landscape or boundaries inside people’s minds. Both cases
would direct their behavior either consciously or unconsciously. In the folklore,
these divisions were related to the idea of one’s own living territory. Also things,
events, and experiences were classified as opposite poles like good–bad,
accepted–forbidden, right–wrong, and pure–impure on the basis of that
collective knowledge.

In this system, positive qualities were connected to the inner circle and
negative to the outer space. In this sense, the system both bound and separated
them. It had two consequences. First, these demarcations or divisions did not
happen at a certain level, yet it was possible to apply them to different contexts.
Secondly, in certain circumstances they made it possible to portray an
individual or individuals as a threat and marginalize or even destroy them. If the
threat was understood as collective, there was no space for neutrality or
different opinions; you were either with us or against us.

The inner circle was understood as a well ordered and controlled area,
whereas the outer circle represented chaos, threatening the inner circle. This
threat was strongest at the boundaries or grey areas, where classifications
became blurred and anomalies were born. Boundaries were problematic
because they were permeable and it was possible to cross them from one
category to another. These frontier crossings were problematic because there
was always a danger of seduction and the loss of order in the inner circle.

In terms of psychoanalysis, we could speak of object relations. An object,
whatever it was, represented all things to which a subject or an actor wanted to
belong and merge with. It was an object of identification. As Julia Kristeva
writes, there is also a negative object, an object of rejection, which she calls
abject.

We might also think of the term ‘witch’ as kind of an abject, which includes
different kinds of images and features. It was always possible to recognize them
and understand their meaning, even if the people interlinked them differently. It
follows that we have to focus on the collective meanings of the terms. This can
be done by following clues as Carlo Ginzburg did in his book The Night Battles
– Witchcraft & Agrarian Cults in the Sixteenth & Seventeenth Centuries (1966).
This kind of research takes place in a hermeneutic circle, where the
interpretation will be developed during the research project. The main idea is to
understand in which context the facts we find in our sources are intelligible. It
requires familiarity with a wide range of research literature and sources. A
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researcher cannot focus only on witchcraft because similar ways of acting or
thinking could be more visible somewhere else. Witchcraft was not a separate
sector of the world, rather it was connected to the annual cycles and rites of
passage, to the forms of conflict resolution, or other ways of action, which were
used to create and strengthen the collective identity.

Court records are valuable sources for a researcher interested in segments of
meanings because they include examples of different kinds of traditions and
beliefs. The basic assumption of such a study is that the forms of tradition carry
with them a label of the cultural phase when they were firmly established or
renewed. In the seventeenth century, the Orthodox Church began to cut down
these pre-Christian forms or segments. These old elements have remained to our
days only in the so-called secret traditions, which are references to certain
charms and some forms of epic. However, this work of civilizing did not come
to fruition until the eighteenth and the nineteenth centuries. That is why we can
find references to traditions, which had their roots on the Viking Age and the
Age of Northern Crusades, in the court records. As a product of the same
cultural period, these traces are comparable with the Old Icelandic tradition
(from the thirteenth-century). The possibility of performing such comparisons
makes it easier to interpret the sometimes fragmented sources.

Comparisons with the younger tradition are also possible. For instance, the
belief legends (concerning the Devil, witches, etc.), which were collected in the
late nineteenth and early twentieth century, reflect the traditions which became
common in the seventeenth and eighteenth centuries. The tradition concerning
Blåkulla (Blue Hill, which was a mythical place where witches gathered) and
the belief that it was possible to destroy one’s fortune by using witchcraft were
still very much alive at that time. In fact, the last notable cases concerning
Blåkulla took place in the middle of the nineteenth century in Sweden.
Moreover, magic and witchcraft concerning domestic animals were living
traditions up until the middle of the twentieth century.

However, there is a danger of overemphasizing the meaning of culture and to
make people puppets of different traditions and cultural models. There was,
nonetheless, room for individual choices. Therefore it is important to note that
there were numerous elements concerning the other world from which
individuals – that is the accused persons and child witnesses – chose certain
elements, which fitted best into their situation in life. Here the discursive nature
of witchcraft becomes visible. The terms and traditions were so labile that it was
possible to figure and refigure them in several ways. This flexibility extended
also to the context in which they were used. It was possible to connect
witchcraft to economic and social questions, but it was not a necessity. In other
contexts, it could be connected to questions concerning patriarchy, proto-
feminism, medicine, sceptical rationalism, and radical religion. In villages and
towns, witchcraft could become a central signifier in debates over power,
norms, and values. Anyone could take up the term ‘witch’ and utilize it to satisfy
private and public desires, yet he or she needed support from the other members
of community to carry through with his or her witch interpretation in the
Municipal Court.
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This does not mean that supernatural aspects were of no consequence. People
used these terms and they performed certain magical rites because they ordered
and controlled their world and reality that way. They believed in witchcraft and
thought of the supernatural as a part of the reality. Even if we do not believe in
such things, we have to accept that they had a certain influence and meaning in
the world of the Early Modern people.

Witchcraft and magic as parts of everyday life
and one’s view of the world

The empirical material of this study consists of 82 cases from the records the
Municipal Courts of Gävle, Uusikaarlepyy, and Vaasa. I have divided them into
three main groups: witchcraft, magic, and Blåkulla-cases. I use the term
‘witchcraft’ as a reference to ‘black magic’, which was used to harm people.
‘Magic’ or ‘white magic’ was its opposite, and it was used to protect and to heal.
However, this division is in some sense misleading. Both magic and witchcraft
were based on similar beliefs, charms and rites, yet the context and the motives
of the charmer determined if it was question of magic or witchcraft. In this
sense, (white) magic and witchcraft were not opposed to each other, but two
different sides of the same force and they were mixed with each other. Even the
personality of a healer/seer/witch was divided in a similar way: on the one hand,
he or she was thought to be useful and important, but on the other hand he or she
could also be dangerous.

Despite the contextual nature of moral evaluation of witchcraft, there were
situations: 1) in which magic was commonly accepted; 2) in which the
borderline between magic and witchcraft became blurred; and 3) when there
were serious doubts of evil aims. The use of magic was accepted in the
following circumstances:

1) When it served justice. Certain crimes like theft or witchcraft were
considered exceptionally dangerous because they happened in secrecy.
They were also difficult to prove in the juridical sense, if the criminal was
not caught in the act. Therefore an expert who could expose a thief or a
witch by watching the surface of water in a cup or by “sieving”
(coscinomancy) was valuable to the community.

2)  During the rites of passage or during the annual festivities. The latter group
consisted of religious festivals and other important times related to
agriculture. All these festivities were a part of the cyclic conception of time:
one had to follow through with certain rites to make sure that a passing to
the next stage or to the next circle would come out as well as possible.
These feasts were junctions or sacred times, which had to be protected. The
rites of passage, in particular, had three stages, and the most vulnerable of
them was the transitional state of liminality, in which the object of the rite
had lost his or her earlier status, yet he or she had not obtained a new one. In
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these circumstances it was acceptable to use magic as protection from
witchcraft.

3) When someone had stolen part of one’s luck (onni). The concept of luck
had three dimensions. First, there was personal luck. It included one’s
personal qualities and position. Secondly, there was luck concerning
certain sources of livelihood (for example milk luck, cattle luck, and butter
luck). Thirdly, there was also collective luck, which concerned all members
of the community. God decided how much luck a person got and that is why
it was not usually allowed to change. The only exception was if there was
reason to believe that someone had stolen part of one’s luck. This was the
aim of cattle witchcraft: witches or evil neighbors went to someone’s byre
and cut off pieces from the ears of cows or their fur. Witches could also send
a presence there, one that they had created themselves. This being was
known as para. It sucked milk from the neighbors’ cows and brought it to
the witch.

4) When someone had fallen ill. Early Modern people had two etiological
models which they used when they wanted to find out the origin of a
sickness. First, there was the natural model, which was based on Galean
medicine. The balance between the different fluids of the body was seen as
a precondition for good health, and it was possible to control this balance
for instance by a diet. Secondly, there was the personal model, which
explained sicknesses as an intervention by God or witches. If there was
evidence of it being a God’s disease, healing was forbidden since God had
sent it either as a punishment or as an affliction. The sicknesses which a
witch was deemed responsible for could be healed by counter magic. A
healer could invoke them to the other world or he or she could transfer them
to some living or lifeless object. A healer could not heal him or herself, but
rather had to ask help from other experts. Under the circumstances when
there were not many doctors, they lived far away, or their methods were not
trusted, these healers were important. In fact, there were not really many
doctors in these three towns: there was one in Gävle, yet there were only
barber-surgeons in Uusikaarlepyy and Vaasa. I have not found a similar
opposition between the professional male doctors and the female healers
as, for example, Deirdre English and Barbara Ehrenreich (1973) or Merry
E. Wiesner (1986) reported. If there were conflicts between these groups,
they always concerned a reward: for example, a patient had asked help from
both a healer and a doctor, but wanted to pay only one of them. The small
number of professional experts and the disorganized guild system are
probable explanations for this peaceful situation.

Moreover, the borderline between magic and witchcraft became blurred in
certain circumstances:

1) Magic was used to exact revenge. It was considered possible to send a
disease back to the sender or to punish a thief by sending him or her a
disease. A real danger was contained in this procedure: counter magic, as
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well as witchcraft, could cause death in the cultures where people really
believed in them. An object of counter magic or witchcraft merely needed
to know that a certain rite had been carried out, and he or she might have
lost his or her health. It was not a question of psychosomatic disorders, but
rather more fatal somatoform disorders. These disorders were expressed as
acute pains (in the shoulders, stomach, and head), menstrual disorders,
impotence, arterial hypertension, skin diseases, and bronchial asthma.
These reactions also became visible when people had to stand witness
against a witch or when they saw a witch that they feared.

2) Magic was used to better one’s luck at the expense of others. This idea was
based on the assumption that if you tried to obtain more luck than God had
given to you, other persons automatically lost it. The amount of luck was
considered constant. The concept of luck did not support the pursuit of
material profit, but served as a mechanism to distribute scarce resources. It
did not, however, include the idea of equality in the sense that we
understand it today. It was natural for the Early Modern people to think that
the amount of luck depended on status, estate, and other similar traits.

Furthermore, there were circumstances when there was a serious threat of
witchcraft:

1) A magical rite had not been performed adequately or it had failed.
2) Magic was misused. The suspicions arose if one had performed certain

works or rites alone or in secrecy, because his or her acts were not
controlled by other people and the possibility of magical manipulation or
misuse remained. For instance, a woman had baked bread at night. She had
probably done so in order not to be interrupted in her work. But the
nighttime was also known as a time of witches and other evil forces, which
made her aims look dubious. Here underlies also an explanation as to why
witchcraft was associated with domestic animals and people, but not with
tar burning, which was an important source of livelihood, agriculture, trade,
or other urban economic activities. These works were collective and
demanded a lot of labor. As a result, someone was usually always watching
over one’s activities, and the privacy aspect, which was important for
witchcraft, disappeared.

3) Magic was used to harm someone. Here social knowledge occupied a
crucial role, as Alan Macfarlane (1970) has already pointed out. Social
knowledge was the kind of information which a rite-expert used when he or
she wanted to find out who was a thief or a witch. An expert was called
when something was stolen, when someone had fallen ill, or there was
reason to believe someone had been bewitched. He or she could visit once
or twice on the spot and perform certain rites. That way he or she attained
the needed information: what tensions there were, who the enemies were,
and who the suspects were. In the end of the final rite, an expert pronounced
who the witch was. In this sense it was not a question of explaining but
naming the evil from the perspective of a certain group (usually a
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household). This is a typical and recurring element in the witchcraft cases
of the seventeenth century, yet it was visible already in the Old Norse
Sagas: when some of the horses got lost, the master of a household went to
ask help from a seer. He did not ask who had stolen the horses. He asked
whether certain strangers had taken them. Those kinds of hints or pieces of
information led an expert to point out a socially acceptable guilty person.
He or she performed the special rites, which gave a special meaning to the
performance by connecting it to the supernatural. Rites also gave it an air of
authority, which made the expert’s decisions and advice firm and binding.
Rites were the instruments of a social experiment, which were used to
manipulate social situations.

4) When the healthcare apparatus failed. There was no room for incurable
illnesses in the model of personal etiology. Troubles started when such a
disease was encountered. If a particular cure or healer could not help,
people could always consult another healer. He or she then made a new
diagnosis and gave fresh advice. He or she could also blame his or her
predecessor for bewitching the patient. This happened if the new healer
found out that the patient also suspected him or her. A failed healer could
accuse his or her successor of witchcraft. In this kind of situation, the
healers tried to save their own neck and found a scapegoat to blame. On the
other hand, they tried to pursue a witch on the basis of a patient’s
suspicions. These models of interpretation were so elastic and polyphonic
that full certainty was difficult or even impossible to reach. Instead, there
was the possibility of searching endlessly for explanations and reasons for a
particular illness. The more suspects or explanations there were, the more
feelings of insecurity surfaced. The promise of recovery and a return to
normal life, which were contained in the process of healing, became more
and more improbable.

Earlier researchers have shown the central role of magic accusations, which
were the largest group both in Sweden and Finland. In fact, their number rose
during the latter half of the seventeenth century and, at least in Sweden, also in
the first half of the eighteenth century. This has been explained by the activity of
priests and officials who considered magic blasphemy and tried to root it away.
Anyhow, the number of magic cases in these three towns is small. How can we
explain this disparity?

It is quite obvious that individual persons turned their neighbors or the other
town dwellers in to the Municipal Courts or priests. This was happened only if:
1) a person, who an expert had proved to be a witch or a thief, did not accept the
result of a rite; 2) a person had reason to believe that his or her luck had been
harmed by magic; or if 3) there was a possibility of extorting something from
the practitioner of magic. He or she was a potential witch, who could use
magical power both for good and bad. In conflict situations one could protect
him or herself from the other person’s anger by threatening to give him or her up
to the Municipal Court. Priests and officials themselves were not very active.
They intervened only if they were forced to do so. This happened only if one
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denounced someone or if an exercise of magic came to light as the Court
investigated some other case. Because the Appellate Court emphasized the
criminal nature of magic and because it also checked the court records, the
Municipal Court could not then ignore the case. Otherwise, both the local
priests and the administrators made divisions between good magic and evil
witchcraft.

Moreover, witchcraft was not the first explanation for an illness or
misfortune. People used to search for explanations in their own pursuits. It was
important to use the same working methods in all of one’s activities because this
guaranteed a successful outcome. If there were no changes in one’s patterns of
behavior or other types of negligence, witchcraft emerged as a possible
explanation. People did not turn in a suspect to the Municipal Court
immediately, but rather the process of stigmatization, which we will take a
closer look at later, could even take more than ten years. This was possible
because people had informal ways of getting along with potential witches. If
there was reason to believe that a bewitching had taken place, he or she could
negotiate with the witch. He or she could conciliate with the witch, beg for
forgiveness, and try to get the witch to take the curse back. Thus, the “victim”
admitted the power of a witch.

If negotiations and begging did not help, there were tougher means left.
People sometimes beat or even abused witches because they believed that
witches temporarily lost their power if they saw their own blood. They could
threaten a witch with a summons as well. They could also inform the Municipal
Court that a certain person had cursed them. If something unexpected
happened, the Court knew where to look for the guilty person.

There were some differences between Gävle, Uusikaarlepyy, and Vaasa. The
typical witchcraft accusations in the Finnish towns of Uusikaarlepyy and Vaasa
concerned sicknesses or a death that was carried out by a witch. Bewitchment
was based on verbal magic. It usually meant a curse. Witches also used little
pouches, which contained salt, copper, nails of a bear, pieces of snakeskin, or
other powerful items. In Gävle typical cases concerned witches’ gatherings in
the mythical place called “Blue Hill” (Blåkulla). Descriptions of gatherings in
Blåkulla resembled descriptions of the witches’ sabbath, which were known
throughout Western Europe. Researchers have reconstructed four common
characteristics of it: 1) Witches were able to fly; 2) They made a pact with the
devil. They gave their souls to him, and he promised them riches and gave them
power to harm other people; 3) Witches made love with the demons or with the
devil; 4) Witches celebrated, danced, ate, and drank. They made food out of
questionable supplies. In fact, there are some implications of cannibalism in
these descriptions. Anyway, their meal can be seen as a rite, which integrated
witches to the netherworld ruled by the devil. The child witnesses emphasized
that they did not drink or eat anything. These differences between the Finnish
and Swedish towns are correlated with the results of the earlier studies (Bengt
Ankarloo and Per Sörlin in Sweden, Antero Heikkinen, Marko Nenonen and
Timo Kervinen in Finland) concerning the countryside.
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The belief in journeys to Blåkulla or to the netherworld was based on the
concept of two souls. The first of them kept up the body in life and died with it.
The second soul contained all the personal and intellectual characteristics of a
person, and it could leave the body temporarily. This idea had its roots in
shamanistic beliefs, but it was also known from several medieval stories, for
instance, in Germany and Denmark. People thought that dreams, trances,
certain kinds of fits (epilepsy, for example), blackouts or other changes in one’s
level of consciousness could act as gates to the other world. These gates could,
in principle, be open to anyone. In fact, some persons seemed to search for this
kind of connection to the other world.

In the Blåkulla stories these beliefs about the two souls became mixed with
other traditions. One of the most central of them regaled how a traveler had
gotten lost in a forest. Suddenly he came to a hill or mountain, where people
were celebrating. He stayed there for just a few moments, but after leaving he
found out that he had been there for decades or even centuries. The best known
version of this theme is the legend of the knight Tannhäuser and Mountain
Venus, which was largely known in at least Italy and Germany. The Blåkulla
stories also contained a close connection to mythical stories, i.e. how ancient
heroes like Oedipus made a journey to the other world. This tradition has also
Christian versions, which are known as visions. They were stories of men who
traveled through Hell, Limbo, and Heaven with his guide. The most famous
example is Dante’s Divine Comededy.

The Swedish bishop of Uppsala, Jesper Svedberg, relates in his memoirs
(written in the 1730s) that at the age of twelve he had been taken to a high place.
There he had seen a building, which had two rooms and a porch between them.
He had gone to the porch and seen Jesus there. He baptized the blessed, who
went to the chamber on his right side where Heaven was. The damned went to
the left chamber, which is where Hell was. Svedberg visited both chambers with
Jesus. His story had also elements from other sources than medieval visions.
The composition in which Jesus is in the middle, Heaven on his right and Hell
on his left side is well known from both church paintings and the Scriptures (the
Apocalypse, for instance), which portrayed the Last Judgment.

This proximity of Heaven and Hell characterized the children’s Blåkulla
stories as well. They used to tell stories of angels in white clothes coming to
rescue them. The angels usually took them to a white and well-lit place they
called the Chamber of Angels (Änglakammaren). They sang Psalms there, and
the angels encouraged the children to tell their parents about witches and
Blåkulla. The description of the angels remained similar in the Bible.
Furthermore, their tasks as the warriors against evil and as persons directing the
blessed to Heaven were well known from church paintings. One child also said
that after the angels had rescued them from Blåkulla, the witches had left them
in peace.

In addition, the Blåkulla stories possessed elements of the concept of the
changeling (vaihdokas, byting), which was well known throughout Europe. The
changeling was the child of a supernatural being called a ‘troll’. These creatures
could take an unbaptized child from the cradle, if the parents were careless, and
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leave their own child behind instead. The changeling looked like a human
being, but its head was enormously big, it learned basic skills slowly, and its
limbs could be malformed. Also, witches were sometimes called trolls in the
Early Modern court records and other texts. The synonym of witch in modern
Swedish is ‘häxa’, which has a German origin in ‘Hexe’. The term referred to a
witch who could fly and who had made a pact with the devil. The term spread
throughout Western Europe, yet became common in Swedish texts after the
mass-hunts. The term troll was more ambiguous. In the Old Norse literature the
term was used as a reference to all sorts of malevolent supernatural beings. On
the other hand, it was a designation of a person who had magical skills and who
lived separated from other people. Moreover, the use of troll in the Early
Modern court records and other texts proves that the concept of Blåkulla witch
was not purely a foreign loan or the concept of the learned elite, but a mix of
indigenous traditions.

The concept of Blåkulla seems a little bit confusing. It was described as Hell,
yet some children said that it was a place full of light. Some children said it was
a small, dark, and old cottage; others described it as a big, church-looking
building. The majority of the children said that Blåkulla existed in the north and/
or behind a large sea, yet some claimed it was located high in heaven where
“stars seemed as big as the moon, when you look at it from the Earth.” Blåkulla
was the entrance to the other world, but at the same time existed in the other
world. This disorder of things or elements did not seem to trouble the authorities
when they questioned the children. That is because the other world was
understood as a place where the dead were located, and there were two
conceptions of such places. Both conceptions had their roots deep in the past.

In the Bronze and Iron Ages it was thought that the dead lived after their death
in their graves, which were marked as cairns or heights. These places were
understood to be sacred and taboo. As Veikko Anttonen (1996) has recently
pointed out, these meanings were gradually generalized to refer to other similar
looking landmarks. They also became places where the creatures of the other
world lived or where they gathered. As places of restless death, places of
execution also developed similar connotations.

Moreover, it was thought that the dead or at least their souls went to a distant
place in the other world. Researchers have connected this to the pre-Christian
tradition of cremation, but it is clear that the Christian ideas of Heaven and Hell
strengthened this concept. Christianity also moralized these two places in a way
that was unknown earlier. For example, the Vikings knew Hell as a dark and
miserable place and their Valhalla remained the Christian Heaven, yet they
believed that social status and death determined who went to Hell and who went
to Valhalla. The moral course of life was crucial in Christianity: God either
punished or recompensed the dead.

These places could also exist on the borderline of people’s living territory.
Blåkulla could then be a mountain which was dimly seen in the distance. These
places marked the border between the sphere, which was cultivated, controlled
and organized by men, and the other world of forests, beasts, criminals, and
other outsiders. A similar demarcation can be seen in the Orbis Terrarum maps
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or in medieval mappamunds, which described the world. There were usually
three continents in these maps, which were surrounded by water. At the center
of these maps was Delphi or Jerusalem. Monsters were drawn into the margins
of the maps, where the border of the other world existed. The symbolic
connection between these borders was enough to give its mythical meaning also
to the borders of one’s own living territory.

These stories were not only exciting fairytales for the Early Modern people,
as they are for modern men, because they really believed that the supernatural
could have an effect on their lives. Additionally, there were tradition bearers in
every community, people who knew the traditions and story motifs better than
the others. They built up their stories so that elements of traditions were mixed
with elements of everyday life. Therefore their stories sounded very realistic. As
a result, the borderline between the stories and the reality became weaker. It also
diminished because people had heard these stories over and over again since
their childhood. These stories or beliefs were important because they foretold
what would happen when one came into contact with the supernatural. In other
words, people structured and interpreted the reality around them through these
stories.

Children mixed up these elements of the various segments with the well-
known concepts mentioned above. They also connected details from their
everyday life to these stories, for example when they said that they rode to
Blåkulla on the back of a cow or a man. Even today children are the only ones
who are allowed to ride on the back of domestic animals or on the shoulders of
their fathers. These elements explain why their stories about Blåkulla sounded
realistic in the ears of the adults. They knew that it was possible that these things
could happen. They would not have believed them if there had been only a sing-
le child witnessing to this end, but there were hundreds of them all over Sweden.
This was taken as a sign of the trustworthiness of their statements. It also created
a somewhat hysterical atmosphere, in which subjects appealed to the Crown and
asked for help. As a result, the first Royal Commission started out in Mora in
1669. The antagonism against the suspects grew and in some places members of
the Commissions were under pressure: if they did not sentence the witches to
death, the local people would kill them. In this atmosphere of fear and
antagonism the older system of reputation clearing failed. People did not care if
the accused persons had a reputation of being a witch or not. As a result, it was
possible to accuse almost anyone.

When the Royal Commission of Norrland came to Gävle in the spring of
1675, it decided to hear child witnesses first. In fact, it was convinced that the
accused persons were guilty. So were the town folk, and the antagonist
atmosphere against the accused was strong. However, the Commission needed
the confessions of the accused. It had the right to torture them. Despite that,
physical forms of torture remained rare. Only a few women were tortured by
thumbscrew, yet they did not confess. Various forms of psychological torture
occupied a more central role. First, the accused were arrested. It was difficult,
because the Early Modern people existed only as members of their community.
Secondly, they had to answer to the children’s accusations, and the Commission
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could call dozens of children to point the finger at them. Thirdly, the
Commission pressed them to confess, as did also those of the accused who had
already been accused. Fourthly, the members of the Commission, magistrates,
and the other town dwellers could go to prison to question or only to talk to the
accused. The result was that they were pressed also there. Furthermore, some
reluctant child witnesses were threatened by torture or they were subjected to
one-to-one reprimands. The town dwellers seem to think that the one who did
not want to stand witness against the witches was a witch him or herself.

The situation was different in the Finnish towns of Vaasa and Uusikaarlepyy,
and in Finland on the whole. The Blåkulla cases were concentrated on the
coastal area of Ostrobothnia in the western part of Finland. Antero Heikkinen
and Marko Nenonen have explained it as a result of the close dealings with
Sweden, which also enabled cultural exchange. As a consequence, the concept
of Blåkulla was known there, but it was never as strong as in Sweden: there were
just single child witnesses who did not occupy an important role, traditional
cattle witchcraft remained as the central element, and so on. Stories of persons
who visited a mountain or trolls spread to Finland through Scandinavia, and
therefore they became best rooted in the coastal areas of Ostrobothnia. Besides
that, there was also a different tradition of witches, healers, or seers in Finland.
They did not need to travel to the other world to make things work because they
possessed the secret knowledge of the structure of the cosmos and they could
control it by their charms. This is, I believe, one of the most important
explanations of why Blåkulla beliefs did not really become rooted in Finland.

The situation was also kept under control because the methods of the
Municipal Courts of Vaasa and Uusikaarlepyy remained accusatory: the
plaintiff carried the onus of proof. He or she had to prove that the accused was a
witch, and if he or she failed, there were heavy sanctions. Also, in Sweden
accused persons could appeal to the Appellate Court, yet that process was long
and expensive. Therefore, it was not open to everyone.

The Commission also utilized leading questions, which were based on the
children’s statements and stories. These questions had two kinds of effects on
the children’s stories. First, they shaped the statements in accordance, and
secondly, they guaranteed that the stories included certain permanent and
repeated elements. When the Royal Commission of Stockholm became
suspicious of the children’s statements, it changed its questions and soon after
that the children’s stories changed. This proves that the Royal Commission or
the Municipal Courts were not after the truth, but the children’s truth, which
they considered reliable. This brings about a question: What then caused the
children’s behavior?

The victims of witchcraft and their expectations of life

An explanation of the children’s behavior arises from two different bases. First,
there was a question of a relationship between the children and the adults, and
changes in the ways that the officials and priests understood children. Secondly,
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the children’s behavior was connected to the phases of their psychological
development, and it also reflected on the relationships between the children.
The latter part, concerning the children’s life and their point of view, has
invoked surprisingly little attention from researchers, who have seen them only
as reflectors of the attitudes or views of their parents or other adults. It was not
necessarily quite so simple. Anyhow, both these counts were closely related to
the changes in the whole society, and therefore they need closer and wider
commentary.

In the medieval world children were usually thought of as innocent, yet the
Lutheran church saw them differently. All men were prone to temptations and
were burdened by original sin. This applied also to children. Anyway, there was
the possibility of leading them to redemption by teaching them the basics of
Christianity, the Table of Duties, and other such things. This idea also included
a more sinister side: if it was possible to lead children to good, it was possible to
tempt them to evil. As a result, the need for education was noticed. The state or
the Church could not arrange a system of schooling for everyone, except the
sermons, church services, etc. That is why they transferred the responsibility to
the parents, which is where the troubles arose.

Children were taken under both formal and informal control, and departures
from the social role mentioned above were not tolerated. Most of the children
who accused witches were 5–15 years old. The eldest of them had just come of
age; they felt growing interest in the opposite sex, yet sexual intercourse was
allowed only within the bounds of marriage. It was even said that already a
thought about it was as serious a sin as a factual offense. As a result, there were
feelings of guilt and dirtiness, and fear of God’s punishment. Repressed sexual
feelings were unconsciously channeled into dreams, where children were
married to each other or the demons. Children also gave birth in Blåkulla and
the newborns looked like animals. This symbolized not only the supernatural
nature of Blåkulla or their partner, but also the prohibited nature of sexual
intercourse.

On the other hand, younger children (from an age of three or four) created an
invisible friend, who was perfect and all-powerful. They constructed him or her
partly out of the elements of the different traditions, partly out of the object
relations between a child and the parents. An invisible friend was a blend of
imagination and reality, which could change to become a collective fantasy.
Thus, it was shared with the other children and the images were perfected
together. This “imaginary game” gave also an outlet to the fears that wars,
rumors of witches, or sermons of the Last Judgment and damnation caused.

Anyway, this game, which was at least partly a reality for the children, was
played also before the Gävle Municipal Court and The Royal Commission of
Norrland. It had certain “rules”, and therefore all “proposals” did not suit the
general views. These children were guided on to the right track by the other
children, and this could also happen before the Court. This proves that there
were some “leaders of the game”. They were the children who the witches had
taken to Båkulla from the beginning and who were therefore more experienced
than the others. Some of the “leaders” also possessed the skill to see who the



370    S U M M A R Y

witches were and who they took to Blåkulla. The opinions of these last
mentioned children were respected both in the eyes of parents and the
administrators. On the other hand, these “leaders” were also punished more
severely than the others, when the officials finally understood that the children
had told lies and caused the deaths of tens or even hundreds of persons all over
Sweden. The vicar of Gävle founded an evening class for those children who
still claimed that they had been taken to Blåkulla. They were stigmatized as
dishonorable, and the uncivilized words were traced to them. The priests and
officials also regarded the parents of these children as incompetent educators.

Most of the witchcraft accusations arose from the realm of domestic work. In
the gender-based division of labor these tasks were assigned to women. That is
why most of the accused in Sweden and western parts of Finland as well as in
the whole Western Europe were women. Researchers have not necessarily
noticed that a great many of the accusations also came from women: people
might have been misled in this respect because their husbands were usually in
court on their behalf. I would argue that the witchcraft accusations occupied a
similar role for the women as the Blåkulla stories did for the children. Women as
well as children were kept under control and their social roles were strictly
defined, and deviations were not accepted. Their social roles were defined by
men, and they themselves did not have influence on them. This was despite the
fact that both women and children had internalized their roles and felt guilty and
feared failure. Both of them worked out these feelings through the witchcraft
and Blåkulla stories.

Women’s social roles included the role of a wife, a mistress, and a mother. In
some cases witchcraft endangered one’s chances of getting married. This threat
was quite prominent in 17th century Finland and Sweden, because wars had
swallowed up men. As a result, the balance between the sexes had become
distorted: there were many more unmarried women than men. Moreover, the
Lutheran Church emphasized the importance of marriage and motherhood as a
fulfillment of womanhood, and spinsterhood was commonly understood as a
dishonor, which stigmatized also the spinster’s parents. In these circumstances,
it was natural to think that those women without family and proper status envied
the others and tried to destroy their happiness.

The fear of witchcraft was also connected to such items and persons who
circled from household to household. Here we have again the idea of a
metonymic relationship: a part represented all qualities of the whole. If one lent
an implement – for instance a still – outside his or her own household, a witch
could use it to destroy the lender’s distillery work. In Uusikaarlepyy two women
were baking bread, when a neighbor’s child came to ask for fire. They gave it to
him, yet all the bread they baked afterwards failed. They thought someone had
bewitched the fire because they used the same methods as before. In some cases
the witches also left their little pouches or other magical objects in, for example,
a byre in order to spoil the cattle or the milk luck. These items were not
necessarily easy to recognize. It could be, for instance, a leaf of cabbage: one
had read a curse or a spell to it, and therefore it had a new meaning. And as we
saw above, these constructions were based on social knowledge.
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Moreover, persons who were not members of the household could be
dangerous for similar reasons. Hospitality obligated people to open their doors
to beggars and offer them foodstuffs. If they were not satisfied with the alms,
they could read their curse into the food and damage domestic production this
way. Independent persons who were taken into the house could be even more
dangerous. They did not have an official position in the hierarchies of the
household and they were not relatives. Despite that, they had access to certain
places and they could take part in the work, which was usually closed from
outsiders.

Success in the domestic sphere meant success as a woman, and recurrent
failures in the domestic duties led to witchcraft accusations. It was an
explanation which was used to define the reasons for failure as originating from
outside the household. In this sense, a household was seen as an inner circle,
which was ordered and under control. The evilness always came from the
surrounding other world. On the other hand, conflicts between women made
visible the projective nature of witchcraft accusations. The Church taught that
sinful thoughts were as serious as sinful acts. Therefore, certain negative
feelings like hate and envy were heavily sanctioned. A good Christian did not
want to see them in him or herself, but projected them to their real object. In
other words, she turned the roles around. Therefore witches were usually
described as persons full of negative feelings, which they could not control.

Women controlled the household and kept it in order. In some sense the
witches were women who had trespassed into the area of another woman. In
that sense it was a question of power. This dimension became visible in the
cases where witchcraft accusations were part of a political power struggle. It
seems that men who could not otherwise destroy their political opponent
accused their wives or daughters of being witches. Those kinds of cases were
typical in some empirical cases in certain towns in Germany, where they were
closely connected to religious confrontations. Here in Sweden and Finland the
control of the Appellate Court kept the number of cases low. Sweden and Fin-
land were also religiously uniform, and therefore these conflicts were more
personal by nature. I would like to emphasize that it is misleading to think that
the witchcraft accusations were used merely as a political weapon. It seems that
they often really believed in the accused person’s wickedness and her capability
to harm people. Neither were the quarrels between women necessarily a result
of the conflicts between their husbands. The quarrels between women were
concerned with the role and the duties of women. Their husbands had their
reasons concerning the maintenance of hierarchy and authority in a particular
community. Moreover, it was the husband’s duty to defend the honor of his wife
and the household, or to help her protect it from witchcraft. This illustrates how
the moral, religious, and social were not separate spheres, but they were
mingled with each other.
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The social process of stigmatization

A repeatedly failed process of reconciliation led to witchcraft accusations, not
social or economic conflicts. The nature of quarrels did not matter, but rather the
broken harmony was the crucial point. Early Modern people thought of their
world as an ordered and controlled entity, the opposite of which was the chaotic
other world. The harmony of that world was an understood constant. In other
words, the relations between things and men should not change. Quarrels and
conflicts threatened this ideal state of being. It did not matter how small these
quarrels were, because in the metonymic thinking they violated the harmony
anyway. Therefore quarrels did not apply only to the parties at hand, but the
whole community. When people were at odds, they were in a sort of liminal
stage. Therefore they could not take part in the Eucharist. The process of
reconciliation was a rite in which the normal state of affairs was returned
between the parties. It was sealed by shaking hands before the Municipal Court.

Anyhow, there were persons who went through the process, but acted
afterwards as if there was no reconciliation. They broke many norms. First, the
idea of a good Christian emphasized forgiveness as one of the most important
virtues. Secondly, he or she questioned the authority of the Municipal Court as
a conciliator. Thirdly, they consciously prevented the return of the harmony,
which was understood as a normal state. Fourthly, they probably created a
situation in which both parties became locked into their positions. The
relationships between persons were understood as reciprocal. If the other party
did not keep his or her part of the deal, it would not tie the hands of the other
party either. This led easily into a vicious circle of reciprocal insults, which only
worsened the situation. This kind of development can be found behind most of
the Blåkulla cases in the source materials of this study. Also, for example Sari
Forsström (2000) and Janne Haikari (1999) have observed that witchcraft
accusations were linked to quarrels and disputes which had continued for
several years.

A single person’s conviction, that he or she had been bewitched, did not
satisfy the Municipal Courts. The conviction that someone was a witch had to
be widely known. Therefore the process of stigmatization could take even more
than ten years. It was a process which consisted of countless numbers of
discussions and speculations of the intentions of the suspects. His or her
intentions were interpreted through stories and traditions concerning witches
and the other world. Interpretations moved in two directions: a suspect’s acts in
the present were interpreted as if he or she was a witch. On the other hand, the
assumption that he or she was a witch led to a re-evaluation of his or her
behavior in the past.

In the first stage, these conversations happened between the members of one’s
own household and relatives. Then they spread to the circles of friends and
neighbors. Together with relatives, these parties formed a group of supporters
around the victim of witchcraft. The group of supporters spread a rumor among
the other town dwellers and the inhabitants of surrounding parishes. Their aim
was to create as wide a conviction of the suspect’s guilt as possible.
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This all happened behind the backs of the suspects. The suspicions were
repeated to their faces only amidst quarrels or in a state of drunkenness. A
growing conviction of his or her guilt was expressed also in other ways. The
object of the stigmatization process was excluded from celebrations and all
other rituals which renewed solidarity and togetherness among the members of
the community. Weddings or ceremonies of baptism were closed to him or her,
because they were in transitional states of liminality and vulnerable to
witchcraft. People did not want a suspect in their homes or other places where
they had important tasks to perform. It was the end of the world for him or her,
because the Early Modern people existed only in relation to their community.
Now the suspect was pushed, if not outside, at least to the margins of the
community, where only evil and dishonorable persons and criminals lived
voluntarily.

Furthermore, the suspect’s factual scopes for action decreased because a
good reputation and honor were guarantees of trustworthiness, and thus a
potential witch had lost both of them. Though the official rhetoric (by the
Church and the officials) stressed that repentance would end in forgiveness, a
witch’s evilness was usually thought of as an unchangeable characteristic of
nature. It closed him or her permanently outside the community.

This process pushed a witch to become more and more aggressive. Children
and their mothers complained that the suspects were violent and beat up the
children who stood witness against them. A witch was considered quarrelsome,
although as a woman she was supposed to be forgiving and gentle. A suspect
divided into two parts during the process. On the one hand, she wanted to be a
member of her community again, but on the other hand the community became
the object of her own projection. She thought of it as an embodiment of evil in
quite a similar way as the other town dwellers saw her. She was innocent and the
others treated her wrongly. Also, the frequent rejections frustrated her. This was
the final proof to the other people that she had lost control of her feelings and
had become a witch.
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ahkeruus (etenkin naisten hyveenä) 108–109,
225–227

ahneus, ks. myös kuolemansynnit 208
aikakäsitys 73–75
akkulturaatiomalli 16–17, 27
akkusatorinen oikeusjärjestelmä 13, 118, 174–

175, 264, 310–311
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anomalia 133–134, 153–155, 202
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apueläin 162
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auktoriteetti 15, 21, 190–191, 203, 215–216,

278–279, 309
avioliitto 189–190, 194–195, 219–221
Belsebub 130
benandanti 26, 125
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complices 175–176, 235
crimen exceptum 168
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diskurssi 312–314
ehtoollinen 209–210, 274, 309, ks. myös ate-
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ekonomia-oppi 187, 189–192, 193
Elfwen, Keijukaiskuningas 135, 153, 155, 156
elämänkaari 47, 199–202
elämänkierto 90, 120, 190, 308
elämänkulku 199–202, 239–240
Empyrén 149
enkelikamari (Änglakammare), ks. Vittkulla
enkelit 146–147, 163, 180
epilepsia 179–180, ks. myös unimaailma
esianatominen ymmärrys (kehosta) 89
eskatologia 145, 197–198
etiologiset mallit 83–84, 108
Faust 159
haltia, haltioituminen 58–59
haltija 76–77, 156
harmonia 124, 187–188, 193, 209, 242, 273–

275, 277, 309, 313, 318
Hel 145–146, 148–149, 182, 315
helluntai 70–71, 75
helvetti 52, 136, 141–142, 144, 146, 148, 152,

155, 183, 251
henki-sielu 65, 128–129, 305, 315

herjaus 261
hermeneuttinen kehä 26
hiisi 138–139
Hugin ja Munin 129
huhu 239, 265–269, 290–291, 310–311, ks.

myös tiedonkulku (suullinen)
huoneentaulu 190–193, 196–197, 300, 318
huumori (käänteinen, groteski, karnevalisti-

nen) 261–262, 290
häxa 126,131
häät 88–89, 120–122
impotenssi 88–89
inkvisitorinen oikeusjärjestelmä 13, 174–175,

213, 311
intomies 58–59
irtolaisuus 195, 198, 227–228, 230, 244, 269
itsemurha 166–167, 254, 302
itse- eli vapaasielu 65, 97, 128–130, 139, 178–

179, 305, 315
julkinen vs. yksityinen 70–72, 103, 119–120,

224, 259, 262–265, 272–274, 284, 294,
309, 317

jumalanpilkka 37, 91, 93
Jumalan viha 18–19, 91–94, 197–198, 202,

245, 319
kade, kateet 70, 122
kanttaiviikko, ks. käyntipäivät
kaste 134–135, 207–208, 241, 344
kasvatus 190–192, 195, 241–244, 252–253
kategoria, kategorisointi 10, 20, 46–47, 51,

136–137, 158
katekismus 163, 190, 243
kekri 55, 120
kerettiläisyys 53, 164
kerjäläislapset 233–234, 239–240 ks. myös

irtolaisuus
kidutus 168–171, 177
kiirastuli 149–150
kiistämisen kulttuuri 300–301
kirkkomaalaukset 130, 140–143, 145–147,

157, 160–162, 164
kiroaminen, kirot 52–53, 69–70, 83–84, 87–

89, 101–104, 112–114, 116–117, 228,256–
258, 270–271, 279, 315

kollektiivinen muisti 288, 313
konfliktiselitys (noituussyytösten synnylle)

24–25, 256–259, 270–271, 303–304
kosmos 47, 66, 68, 183, 194, 274, 305, 315,

316
kosto (maaginen) 69–70, 97, 289–290

Yleensä ottaen olen aakkostanut henkilöt heidän etunimensä mukaan, ellei heillä ole ollut sukuni-
meä. Poikkeuksena ovat naiset, joiden nimen alussa on genetiivimuoto asuinpaikan nimestä tai
miehen sukunimestä. Heidät olen aakkostanut asuinpaikan tai miehen sukunimen mukaan. Olen
suomentanut eräisiin nimiin liittyneet ammattinimikkeet (esim. Lorentz guldsmed), vaikka onkin
olemassa mahdollisuus, ettei kaikissa tapauksissa ole ollut kysymys käsityöläisestä, vaan suku-
nimestä. Sukunimet olivat kuitenkin vielä tässä vaiheessa varsin harvinaisia kauppias- ja vir-
kamiessäädyn ulkopuolella. Suomalaiset henkilönnimet olen suomentanut aina kun on ollut aihet-
ta olettaa, että kyseessä on ollut suomenkielinen henkilö.
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kotikuri 235–238
kotitalous (hushåll, household) 187–197, 215–

216, 284, 315–318
koulu 240–243
kovempi vankeus (svårare/hårt fängelse) 170–

171, 312
kronologinen ikä 200–202, 222–223
kulttuuri 20, 30, 41–42, 45–46, 49, 66, 123–
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liantropologia
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209, 215–216, 221, 231, 272, 313
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Lapin maa 65, 290
lapsen vaaraperiodi 64–65, 120, 140, 222
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leimautuminen 294–300, 319
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loitsut 27, 59, 63, 66–67, 80, 92, 102–103,

130, 144
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183, 273, 280, 299305, 312, 316
Maallinen Paratiisi 149
magia 50–56, 60, 79–80,91–92, 101, 163
magus 54
maine 262–263, 265–267, 310
maleficium 56, 59, 94–95, 101, 104–106, 118,

123–125, 132, 153, 164, 258, 277–278
mappamundit 133
mara (painajainen) 72, 181–182
Maunu Eerikinpojan kaupunginlaki 56, 117,

264
mentaalinen, mentaliteetti 10, 16–17, 27, 54,

304
metafora 134, 194
metamorfoosi 127–132, 134, 306
metonymia, metonyyminen 66–67, 108, 124,

194, 225, 316
metsänneito 153–154, 156, 163
Midgård 133, 148
Mikkelin päivä 75
mikrohistoria 10, 27, 32, 308
modernisaatioprosessi 11–12
monarchia mixta 191
myrkyttäminen 36
myrrysmies 58–59
myyttiset mielikuvat 61, 63, 65–67
myötävalajärjestelmä, ks. valamenettely
naapuruus 94, 184, 273, 278–279, 286
nekromantia, nekromantikko 50, 54, 159
nimi, nimeäminen 65–66, 103, 134–135

noita 58–59, 69, 74, 80, 96–97, 100, 117–118,
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206–207, 212–213, 237, 242–244, 268–
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309–310
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100, 112, 124–125, 129–130, 135, 139,
142–145, 147, 151–152, 155–167, 186,
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Paholaisen pidot, ks. Syntisten pöytä
paholaisliitto 57, 130, 144, 155, 159–160
palkollispolitiikka 195
panentataudit 83
para 97, 161–162
parantaminen 64–66, 72–73, 79–81, 83–86,

96–98, 109–114, 223–224, 258, 306, 308–
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patriarkalismi 43, 217
peilituomio 117
penkkiriita 210
perinteenkantaja 185
pikkujääkausi 197
Pohjan akka 131
Pohjola 65
projektio (tunteensiirto, ulkoistus) 222–223,

230–231, 270–271, 277, 302, 319
puhdasoppisuus 27, 55, 90, 132, 145, 163, 198
pyhä 52, 59, 61, 67, 73, 119, 134, 136–138
Raamattu 61, 75, 93–94, 133, 159, 198
rationaalisuus 11
raskausaika 88, 113–114, 154
riitti 23, 51–53, 60, 65–66, 73–75, 79–81, 85,

97, 120–122, 131, 274309, 315, ks. myös
seulontariitti

riivaus (possessio) 164–66, 186
rituaali, ritualismi 23–24, 50, 52, 56, 96, 104,
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Ritvalan helkakulkue 55
ruumis/keho 56, 123, 184, 194, 262, 292, 315
ruumistuoli (hautajaispalkkio) 208
röykkiöhauta 137–139
saagat 51, 56, 58, 77, 148
sakramentaalit 52–53
salavuoteus 183, 195
šamaani, šamanismi 27, 58–59, 105, 128–129,
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seulontariitti 60–63, 70, 73, 78–79 80, 97
sielumatka 58–59, 128–129, 131–132, 178–

180
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sodomia 154–155, 183
somatoforminen häiriö 86–88
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