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Louhi, Pohjolan emäntä,
Pohjan akka harvahammas,
Siitä päivän kiinni saapi,
Kuuhuen käsin tavoitti
Kuun on koivun konkelolta,
Päivän latvasta petäjän,
Ne kohta kotihin saattoi,
Pimeähän Pohjolahan.
   Kätki kuun kumottamasta
Kirjarintahan kivehen,
Lauloi päivän paistamasta
Vuorehen teräksisehen.
Itse tuossa noin saneli:
”Ellös täältä ilman pääskö,
Nousko kuu kumottamahan,
Pääskö päivä paistamahan,
Kun en käyne päästämähän,
Itse tulle noutamahan
Yheksän orihin kanssa,
Yhen tamman kantamalla!”

(Kalevala, 47. luku)

1. Myyttinen Lappi

Lähtökohdat ja tavoitteet

Kalevalan  kuva  Pohjolasta  vaarallisen  ja  pahantahtoisen  Louhinoidan  kotiseutuna

pohjaa  ikivanhaan  kertomusperinteeseen.  Jopa  yksittäinen  tarina  kiven  sisään  van

giksi  joutuneesta auringosta, on ollut  tuttu antiikin ajoista. Siitä kertoo mm. rooma

lainen historioitsija Plinius, jonka lähteenä on Pytheas Massilialainen.  Kreikkalainen

tutkimusmatkailija Pytheas retkeili pohjoisessa samaan aikaan kun Aleksanteri Suuri

teki maailmanvalloitustaan etelässä. Hän on kertonut Maailmanmerestä teoksessaan
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barbaarien  näyttäneen  hänelle  paikan,  ”jonne  aurinko  uinui  ikuiseen  uneen”.  (Meri

1983, 44–46 , Pytheas, 10–13.)

Muinaisskandinaavisessa  mytologiassa  taas  esiintyy  auringon  nielevä  Fenrirsusi.

Lennart  Meri  yhdistää  Fenririn  nimimuodon  (fennit/finnit) perusteella  lappalaisiin,

jotka  asuivat  skandinaavien  itänaapureina.  Ennen  ajanlaskun  alkua  lappalaisten

asuinalue ulottui etelässä aina Suomenlahden pohjoisrannalle ja Laatokan ja Äänisen

alueelle. Itämerensuomalaisen kansan tarina auringon vangitsemisesta on voinut lai

nautua skandinaaviseen tarustoon tässä muodossa. (Meri, 1983, 117–119.)

Mutta  Pohjola  ei  ole  ollut  pelkästään  epävieraanvarainen  noitien  ja  muiden  hir

muolentojen  asuinpaikka,  vaan  myös  mystinen  runsaudensarvi,  josta  tuotiin  ylelli

syystavaroita, turkiksia  ja meripihkaa. Lennart Meren todistuksen mukaan Itämeren

alueen meripihkasta tehtyjä koruja käytettiin jo Kreetan ja Mykenen kulttuureissa n.

3500 vuotta sitten. Hekateios Miletolainen kertoo Amalkhiosmeren saaresta, ”jonka

rannoille meri huuhtoi keväisin meripihkaa”. Amalkhiosnimen hän väittää tarkoitta

van  sikäläisen  kansan  kielellä  ”jäätynyttä”,  tietääpä  vielä  meren  sijainninkin:  ”se

huuhtoi skyyttien maita”. (Meri, 1983, 32–35.) Pytheaksen kertomuksessa esiintyvää

salaperäistä Thulen saarta ovat tutkijat etsineet yli kahdentuhannen vuoden ajan. Yhä

vielä Ultima Thule on populaarikirjallisuudessa pohjoisen synonyymi.

Uuden ajan taitteessa elänyt Olaus Magnus on kahdessa monumentaalityössään Poh

joisten  kansojen  historiassa (ilmestyi  1555)  ja  siihen  liittyvässä Carta  marinassa

(1539) ottanut  tehtäväkseen  luoda ajanmukaisen  ja  realistisen kuvauksen Skandina

viasta  ja pohjoisten kansojen oloista. Teokset sisältävät ensimmäisen systemaattisen

esityksen myös äärimmäisestä pohjolasta, nykyisin Lapiksi  tai Pohjoiskalotiksi kut

sutusta alueesta.

Olauksen kuvauksessa voi nähdä kaikuja vuosisatojen mittaisesta pohjoiseen liittyvi

en uskomusten kaksijakoisuudesta: paikat, joista Olaus itse oli voinut tehdä havainto

ja, on kuvattu realismin keinoin varsin uskottavasti, mutta hänen välittömän näköpii
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rinsä ulkopuolelle jäänyt alue on saanut pitää tarinoissa kerrotut myyttiset piirteensä.

Koska  teokset  ovat  syntyaikansa  tavan  mukaan  runsaasti  kuvitettuja,  muodostuu

Olaus Magnuksen pohjoisista kuvista Lappimyytin alkukuvasto, joka on heijastunut

vuosisatojen ajan Lappia koskeviin mielikuviin.

Tämän  tutkimustyön  tavoitteena  on  selvittää  millaisten  lähteiden  varassa  Olaus  on

luonut Lappia koskevan kuvastonsa, ennen muuta sen myyttisen osan. Tiedetään, että

vaikka sekä historiakirjassa että kartassa on paljon muista teoksista  lainattuja kuvia,

suuri osa on kuitenkin Olauksen itsensä hahmottelemia ja varta vasten näihin teoksiin

suunniteltuja. Historiakirjan  kuvista  voi  erottaa  viitisenkymmentä,  joilla  Olaus  on

visualisoinut äärimmäistä Pohjolaa. Niistä on tähän työhön mahtunut tarkemmin ana

lysoitavaksi  runsas  parikymmentä,  jotka  kuvaavat  alueen  luontoa,  ilmastoa  ja  elä

mänpiiriä sekä sen outoja asukkaita, villimiehiä, pienikokoisia pygmejä, nopeita hiih

tosuomalaisia ja sotaisia bjarmeja. Olauksen laajasta noituutta koskevasta kuvastosta

olen poiminut muutaman esimerkin ja lisäksi joitakin Tornionlaakson elämää kuvaa

via vinjettejä.

Olen  kiinnostunut  siitä,  miten  Olaus  muodosti  käsityksensä  alueesta,  jossa  hän  ei

koskaan käynyt. Mitkä olivat hänen lähteensä, miksi hän valitsi juuri ne, mitä tarkoi

tusta hänen kuvauksensa palveli? Erityisen kiinnostavaa on, millä perusteella on syn

tynyt hänen esityksessään näkyvä vanhan tradition mukainen kaksijakoisuus toisaalta

runsaita resursseja ja mahdollisuuksia tulvivaan Lappiin ja toisaalta hyytävän vaaral

liseen ja vihamieliseen pimeiden voimien hallitsemaan äärimaahan.

Lappikuvat
Olaus Magnuksen Historiateoksen  lähes viidestäsadasta kuvasta noin kymmenesosa

liittyy  nykyiseen Lappiin. Yhtenä  valintakriteerinä voi pitää hänen Carta marinaan

nimeämiä viittä pohjoisinta aluetta: Bjarmiaa, Finmarchiaa, Scricfiniaa, Lappia occi

dentalista  ja  Lappia  orientalista. Carta  marinan  tämän  alueen  vinjettikuvista  lähes

kaikkia on käytetty myös Historiakirjassa.
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Koska pohjoinen  merkitsi Olaukselle myös mentaalista ulottuvuutta,  joten olen  hy

väksynyt  tutkimukseen  myös  sellaisia  kuvia,  jotka  väljästi  koskevat  laajempaakin

aluetta. Esimerkkinä tällaisesta voi mainita lumikuvan ja sen selitystekstin. Lunta on

toki  koko  Olauksen  kuvailemalla Skandinavian  alueella,  mutta  tekstissä  hän  erityi

sesti  korostaa  lumen  omaleimaista  luonnetta  ”ylhäällä  pohjoisnavan  tuntumassa”.

Siitä syystä pidän perusteltuna käyttää lumikuvaa myös Lappivisualisoinnissa. Jou

kossa on muutama muukin vastaavanlainen ”yleiskuva”, mm. noituuteen liittyvät.

Olen  jakanut  viisikymmentä  valitsemaani  kuvaa  viiteen  väljästi  määriteltyyn  aihe

ryhmään:  (1)  luontoa,  ilmastoa  ja  elämänpiiriä  koskevat,  (2)  ääripohjolan  outoja

asukkaita,  heidän  elämäntapojaan  ja  uskontoaan  esittelevät,  (3)  eläinkuvat,  (4)  noi

tuutta,  demoneja,  satyyreja  ja  haltijoita  käsittelevät  ja  (5)  Tornionlaaksoon  liittyvät

kuvat,  jotka  ovat  syntyneet  Olauksen  omakohtaisten  havaintojen  pohjalta.  Tämän

tutkimustyön suppeuden vuoksi olen analysoinut kustakin ryhmästä vain muutaman

kuvan, joiden olen katsonut parhaiten edustavan aiheen keskeistä sisältöä.

Tutkimustyön  viitekehys  on  esitetty  sivun  6  kaaviossa.  Olaus  Magnus  teoksineen

asettuu siinä kolmen ”sfäärin” leikkauskohtaan. Yhtäältä hän on voimakkaasti sidok

sissa antiikin ja keskiajan maailmankuvaan,  jota leimaa  jännite sivistyksen ja barba

rian, kristinuskon ja pakanuuden välillä. Uusi aika löytöretkineen, uusine maailman

käsityksineen ja tekniikkoineen on kuitenkin murtautumassa esiin. Kirjapainotaidon

ja kirjankuvitustekniikan  nopea kehitys on antanut Olauksen  ilmaisulle aivan uusia

mahdollisuuksia viestinsä välittämiseen.

Kolmanneksi  Olauksen  motiiveihin  ja  asenteisiin  on  vaikuttanut oleellisesti  Euroo

passa hänen aikanaan käynnissä ollut taistelu katolisen kirkon ja sitä haastaneen lute

rilaisen  uskonpuhdistuksen  välillä.  Kamppailulla  oli  vahva  poliittinen  ulottuvuus,

joka käytännössä pakotti Olauksen valitsemaan konkreettisesti puolta eikä tämä seik

ka suinkaan ole vähäisin teosten sisältöä määrittävistä asioista.
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Kaavio 1.  Tutkimuksen viitekehys

Olaus Magnuksen monumentaalityöt syntyivät Euroopan historian suuren murroksen aikana,
jolloin antiikin ja keskiajan maailmankuva oli väistymässä renessanssin uudenlaisten näkemys
ten tieltä.  Uskonnolliset ja poliittiset vastakkainasettelut muuttivat valtasuhteita ja löytöretket
laajensivat  maanpiiriä.  Teknisistä  innovaatioista  kauaskantoisin  oli  kirjapainotaito,  joka  teki
Olauksellekin  mahdolliseksi  levittää  näkemyksiään  koko  eurooppalaisen  sivistyneistön  pariin.
Antiikin ja keskiajan henkinen perintö eli kuitenkin vahvana sekä kirjoittajan että vastaanotta
jien maailmankuvassa.
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Tutkimuksen lähteet ja viittauskäytännöt

Käytössäni on ollut viisi eri versioita Olaus Magnuksen Historiateoksesta:

1) faksimilepainos alkuperäisestä vuonna 1555 ilmestyneestä latinankielisestä laitok

sesta,

2) siitä vuonna 1996 ilmestynyt uusi englanninkielinen käännös, jossa on mukana

alkuperäiset kuvat pienennettyinä. Teokseen liittyy laitoksen toimittajan P.G. Footen

tarkka lukukohtainen kommentaari, joka pohjautuu Johan Granlundin esitykseen

3) vuonna 2002 ilmestynyt suomalainen laitos, johon on käännetty Suomea koskevia

osia teoksesta ja jossa on Matti Enbusken kaksi ansiokasta johdantoartikkelia,

4) suomeksi vuonna 1977 ilmestynyt suppeampi laitos, jonka esipuheen on laatinut

Kustaa Vilkuna sekä

5) ruotsinkielinen laitos Historia om de nordiska folken vuodelta 1982, jossa on Jo

han Granlundin perusteellinen esipuhe.

Näistä kolme ensimmäistä ovat päälähteinäni, joihin viittaan seuraavasti:

1. Historia de gentibus septentrionalibus = Historiakirja

2. A Description of the Northern Peoples I – III  = Description

3. Suomalaiset Pohjoisten kansojen historiassa I –II  = Suomalaiset.

Kuviin viittaan käyttämällä Historiakirjan  ”kirjan”(liber/book) ja ”kappaleen”

(cap/chapter) numeroa muodossa 4:2, mikä identifioi kuvat samalla tavalla teoksen

kaikissa laitoksissa. Kuvina on käytetty latinankielisen alkuteoksen kuvitusta.

Liitteeseen 1  olen  koonnut  lyhyen  kommentoidun  luettelon  niistä  Olauksen  käyttä

mistä  antiikin  ja  keskiajan  lähteistä,  jotka  liittyvät  tämän  tutkimuksen  rajaamaan

Carta marinan ja Historiakirjan alaan. Niitä en kuitenkaan ole liittänyt omaan lähde

luettelooni enkä ole  niihin  suoraan  viitannut,  vaan olen  ilmaissut Olauksen  tietojen

yhteyden lähteeseensä tekstini sisällä.
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2. Olaus Magnus ja hänen teoksensa

Olaus Magnus  –  oppinut, kirkonmies ja diplomaatti

Suurta renessanssipersoonaa Olaus Magnusta (1490–1557) nimitetään usein Ruotsi

Suomen viimeiseksi katoliseksi piispaksi. Tosiasiassa hän ei toiminut piispanvirassa

päivääkään,  vaikka  paavi  Paavali  III  oli  nimittänyt  hänet  Uppsalan  arkkipiispaksi

vuonna 1544 hänen veljensä Johannes Magnuksen jälkeen. Niihin aikoihin veljekset

olivat nimittäin jo vuosia eläneet maanpaossa Roomassa. Ruotsissa kuningas Kustaa

Vaasa  oli  toimeenpannut  uskonpuhdistuksen  ja  luottamuspula  kuninkaan  ja  hänen

entisten diplomaattiensa välillä ajoi nämä kokonaan pois kotimaastaan. Paavin nimi

tyksille  ei  kuningas  antanut  tuossa  vaiheessa  enää  mitään  arvoa,  katolisen  kirkon

valta pohjolassa oli päättynyt.  (Enbuske 2002a, 18–21,  Knauer 1981, 24.)

Olaus  Magnus  syntyi  Linköpingissä  Ruotsissa  varakkaaseen  porvarisperheeseen,

mutta hän sai yliopistosivistyksensä ajan tavan mukaan Saksassa. Baccalaureukseksi

hänet vihittiin Rostockin yliopistossa vuonna 1514, mutta Enbuske (2002a, 18) arve

lee  hänen  mahdollisesti  opiskelleen  myös  Kölnissä,  Louvainissa  ja  Wienissä.  Jo

opiskeluaikanaan  hän  kiinnostui  geografisista  ja  etnografisista  aiheista  ja  tutustui

yliopistoissaan eurooppalaisen luonnontieteen ja historian vaikuttajiin. Olaus sai erit

täin  hyvän  koulutuksen  ajan  korkeatasoisimmissa  oppilaitoksissa  ja  häntä  pidetään

yhtenä uuden ajan huomattavimpana pohjoismaalaisena oppineena.

Valmistuttuaan maisteriksi Olaus palasi kotimaahansa, jossa hänet nimitettiin vuonna

1522  Strängnäsin  tuomiorovastiksi.  Sitä  ennen  hän  sai  paavin  Ruotsissa  toimivalta

legaatilta Johannes Arcimboldukselta tehtäväkseen matkustaa pohjoiseen keräämään

aneilla  rahaa  Pietarinkirkon  rakennustyötä  varten.  Tämä  oli  kuitenkin  vain  matkan

virallinen  syy,  sillä sen  taustalla oli  varsin  maallisia  tarkoitusperiä. Sten Sture nuo

remman  valtionhoitajahallinto,  joka  ajoi  kiihkeästi  Ruotsin  itsenäisyyttä Tanskasta,



9

oli  järjestänyt  Olauksen  matkaan,  jotta  saataisiin  ensikäden  tietoja  maan  asutus  ja

väestöoloista,  puolustuksellisista  asioista  ja  kansan  asenteista  mahdollisen  Tanskaa

vastaan käytävän kamppailun aikana (Enbuske 2002a, 19).

Olaus teki matkan vuosina 1518–1519 ja sillä tuli olemaan ratkaiseva merkitys hänen

kirjalliselle toiminnalleen. Toimeksiantonsa mukaisesti hän teki matkallaan tarkkoja

havaintoja pohjoisen luonnonoloista ja ihmisten elämästä, joita koskevat muistiinpa

not ovat olleet hyödyllisenä  lähteenä sekä kartan että historiateoksen  tiedoille.  (En

buske 2002b, 12; Hagen, 2004, 1–3.)

Poliittiset  olot  Euroopassa  olivat  Olauksen  aikana  levottomat.  Vuosisatojen  ajan

maanosaa koossa pitänyt  katolinen  kirkko  alkoi  hajota,  kun  uskonpuhdistus  valtasi

alaa.  Luther oli  aloittanut  julkisen  toimintansa Wittenbergissä  vuonna 1517  ja  liike

laajeni varsin nopeasti. Itämeren alueella toiminut hansaliitto rakoili myös ja Ruotsi

pyristeli  irti  Tanskan  ylivallasta  Kalmarin  unionissa.  Poliittiset  ja  uskonnolliset  ta

voitteet kietoutuivat yhteen kamppailussa hegemoniasta. Euroopan rajoilla taas her

ruudesta  taistelivat  kristityt  ja  muslimit.  Espanjassa  sodittiin  maureja  vastaan,  kaa

kossa  Euroopan  portteja  kolkuttelivat  turkkilaiset,  sillä  sulttaani  Suleiman  piiritti

vuonna 1529 jo Wienin kaupunkia. (Heikkilä, 2004, s 285–287; Knauer, 1981, 35.)

Ruotsin kuninkaaksi  vuonna 1523 nousseella Kustaa Vaasalla oli  aluksi  hyvät välit

Magnusveljesten  kanssa.  Hän  lähetti  oppineet  ja  kielitaitoiset  kirkonmiehet  diplo

maattisina edustajinaan ympäri Eurooppaa, Alankomaihin, Preussiin, Puolaan, Dan

zigiin  ja  Venäjälle.  Veljekset  matkustelivat  kuninkaan  luottomiehinä  ja  saivat  tilai

suuden  tutustua  Euroopan  hoveihin  ja  rakentaa  vaikutusvaltaisia  tuttavuussuhteita.

Kun Kustaa kuitenkin päätti Västeråsin valtiopäivillä 1527 liittää Tanskasta irrotetun

Ruotsin  luterilaiseen  maailmaan, kävi katolisten  diplomaattien asema  tukalaksi.  Jo

hannes Magnus ei vuoden 1526 jälkeen uskaltanut palata Ruotsiin Venäjällä ja Puo

lassa  hoitamiensa  neuvottelutehtävien  jälkeen  vaan  jäi  asumaan  Danzigiin.  Olaus

lähetettiin  Roomaan 1524  eikä  hänkään  enää koskaan  palannut  kotimaahansa.  Vel

jesten loppuelämän mittainen maanpako oli alkanut. (Enbuske 2002a, 19–23.)
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Carta marina

Olaus  Magnus  aloitti Carta  marinan  työstämisen  heti  maanpakolaisuutensa  alussa

Danzigissa vuonna 1527. Työ kesti kaksitoista vuotta, sillä veljekset olivat taloudel

lisesti  ahtaalla  ja  joutuivat  anelemaan  suojelijoiltaan  varoja  sekä  elämiseensä  että

kirjallisten töiden tekemiseen. Carta marinan sponsorina toimi Venetsian patriarkka

Hieronimo Quirino,  jonka  turvissa  veljekset viettivät viisivuotiskauden 1537–1541.

Hiernonimon  tiedetään  maksaneen  kirjanpainaja  Tomassolle  440  dukaattia Carta

marinan painotyöstä. (Miekkavaara & Koistinen 1992, 3–5.) Kiitokseksi Olaus omis

ti kartan hyväntekijälleen.

Carta marina oli  ilmestyessään yksi  suurimmista koskaan painetuista kartoista. Sen

koko oli 125 cm x 170 cm  ja mittakaava 1:1,4 miljoonaan. Se painettiin yhdeksälle

erilliselle puulaatalle, jotka erotettiin toisistaan kirjainsymbolein AI. Tätä tutkimusta

koskevat  kartan  osat ovat  laatoilla  AC  seuraavasti:    A:  Islandia,  B:  Finmarchia ja

Lappia  occidentalis, C:  Scricfinia,  Bjarmia ja  Lapponia  (Lappia  orientalis).  Kartta

painettiin mustavalkoisena  ja väritettiin käsin jälkikäteen (Miekkavaara & Koistinen

1993, 5; Selitysteksti 1993).

Vuonna 1572 italialainen Lafreri julkaisi Carta marinasta Roomassa kupariin kaiver

retun, pienennetyn  laitoksen. Se olikin pitkään ainoa käytössä oleva versio, sillä al

kuperäiset puulaatoilla painetut kappaleet hävisivät yli 300 vuodeksi. Vasta vuonna

1886 löydettiin Saksasta yksi alkuperäiskappale, joka nyt on Bayersische Staatsbliot

hekissa. Toinen tunnettu kartta löytyi vuonna 1962 Sveitsistä ja on nykyään Uppsa

lan yliopistonkirjastossa (Miekkavaara & Koistinen 1993, 5).

Carta marinaan liittyy selitysvihkonen, jonka Olaus laati alkuaan latinaksi jo kartta

työn  ohessa.  Se  julkaistiin  kartan  ilmestymisvuonna  1539  myös  italiaksi  nimellä

Opera  breve  ja  saksaksi Ain  kurze  Auslegung  und  Verklerung  der  neuen  Mappen.

Kumpaankin on säilynyt vain muutama alkuperäiskappale ja niistä otetut näköispai
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noksetkin  ovat  harvinaisia.  (Hagen  2003,  2–3;  Miekkavaara  &  Koistinen  1993,  5.)

Kuusitoistasivuisen  selitysvihkon  tekstit  ovat  lyhyitä  ja  joissakin  kohdin  Olaus  jo

niissä viittaa tulevaan perusteellisempaan esitykseensä. Hän on alusta alkaen suunni

tellut Carta marinan tulevan historiateoksensa pohjatyöksi.

Pohjoisten kansojen historia

Pohjoisten  kansojen  historia, Historia  de  gentibus  septentrionalibus,  alkoi  syntyä

rinnan Carta marinan kanssa, mutta se valmistui vasta 18 vuotta kartan julkaisemi

sen jälkeen. Historiateoksen ensimmäinen latinankielinen painos  ilmestyi Roomassa

vuonna 1555. Se on monumentaalinen: teoksessa on 22 kirjaa, 476 lukua, 815 sivua

ja 472 vinjettikuvaa.

Kuvat ovat mustavalkoisia puupiirroksia, joista osa on lainattu Carta marinasta, osa

muista lähteistä, mm. Johannes Magnuksen Goottien kuninkaiden historiasta. Suurin

osa kuvista on kuitenkin tuotettu tätä teosta varten.  Kuvien osuus on Historiakirjas

sa niin  merkittävä,  että  Enbuske  (2002b,  15)  luonnehtii  niitä  ”kolmanneksi  monu

mentaalityöksi” kartan  ja kirjan tekstiosuuksien rinnalla. Olaus  itsekin korostaa esi

puheessaan  kuvituksen  tärkeyttä  ja  arvelee  kuvien  herättävän  erityisesti  nuorisossa

uteliaisuutta ja halua etsiä lisätietoa. Siksipä hän sanoo halunneensa liittää teksteihin

sä  niiden  sisältöä  havainnollistavan  kuvan  kuhunkin  kappaleeseen.  (Description,

1996, xliixliii).

Historiateos on syntynyt kirjapainotaidon murrosvaiheessa. Eurooppalaisten puupiir

roskuvien massamarkkinat olivat syntyneet jo keskiajalla ja laattakirjojakin painettiin

1400luvulta  lähtien.  Painotekniikan  ansiosta  kirjojen  hinta  aleni  dramaattisesti  ja

niiden lukijapiiri laajeni nopeasti. Koko sivistynyt Eurooppa tunsi esim. vuonna 1470

ilmestyneen Biblia pauperumin, jonka 40 kuvaa Kristuksen elämästä ja Vanhan Tes

tamentin  kertomuksista  oli  tuotettu  tuon  ajan  kirjapainojen  tyypillisen  työprosessin
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mukaan:  taiteilija  piirsi  kuvan,  jonka  toinen  ammattilainen,  kaivertaja  (leikkaaja)

sitten  työsti  laatalle.  Työryhmään  kuuluivat  lisäksi  painaja  ja  mahdollisesti  myös

illuminaattori,  jonka tehtävänä oli värittää mustavalkoiset kuvat painamisen jälkeen.

(Havu 1996b, 134.)

Vuosisatojen vaihteessa puupiirros alkoi kehittyä itsenäiseksi taiteeksi. Se irrottautui

käsikirjoitusten miniatyyrimaalaustraditiosta ja alkoi kehittää omaa graafista muoto

kieltään.  Ääriviivapiirrokset  muuttuivat  sulavalinjaisemmiksi,  varjostus  toi  kolmi

ulotteisuutta ja tekniikka kehittyi. 1500luku olikin puupiirroksen kultaaikaa, jolloin

useat nimekkäät taitelijat, mm. Dürer, Holbein ja Cranach kiinnostuivat siitä. Lisäksi

oli  nimekkäitä  leikkaajamestareita  ja  kirjanpainajia,  joiden  palveluksia  käytettiin

ympäri Eurooppaa. (Havu 1996a, 60–67;  Hind 1963, 91–95.)

Olaus  työsti  teoksiaan Euroopan  tärkeimmissä kirjapainotaidon keskuksissa, Venet

siassa ja Roomassa, joten luultavasti hänellä on ollut käytettävissään hyviä ammatti

laisia. Vaikka hän on mitä  ilmeisimmin ollut visuaalisesti  lahjakas henkilö, hän tus

kin on itse piirtänyt kuvia, vaan hän on osallistunut prosessiin kertomalla taiteilijalle

kuvan aiheen ja valvonut sitten lopputulosta. (Gillgren 1999, 152–154; Knauer 1981,

29.)  Vaikka Historiakirjan  kuvat  ovat  havainnollisia  ja  eloisia,  kuvitus  ei  kokonai

suudessaan yllä taiteelliselta tasoltaan ajan mestareiden luokkaan. Joukossa on pieniä

mestariteoksia  jotkut niistä suoria lainoja mm. Holbeinilta  mutta on myös kömpe

löitä ja suttuisia kuvia, mikä saattaa olla seurausta laattojen moninkertaisesta käyttä

misestä, joka oli erittäin yleistä. (Grabe 1970, 216–218.)

Pohjoisten kansojen historia herätti  ilmestyttyään valtaisaa kiinnostusta. Se käännet

tiin useille eurooppalaisille sivistyskielille, italiaksi, ranskaksi, hollanniksi ja saksak

si ja siitä otettiin lukuisia uusia painoksia. Aihe oli muodikas sillä uusi aika oli nos

tanut kaukaiset  eksoottiset  maailman kolkat Euroopan sivistyneistön  mielenkiinnon

kohteeksi. Syynä olivat  tietysti  löytöretket,  jotka olivat muuttaneet ratkaisevasti  eu

rooppalaisten  maailmankäsitystä.  Matkaajien  mukana  oli  tullut  paljon  uutta  tietoa

Euroopan ulkopuolisista maista  ja  jo  vuonna 1507  julkaistiin  maailmankartta,  jossa
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Amerikan manner oli oikealla paikallaan. Se oli Martin Waldseemüllerin Carta Ma

rina Universalis, jossa uusi maa oli ensi kertaa nimetty Americo Vespuccin mukaan

Amerikaksi. (Fredrikson 1993, 18.)

Mutta  vaikka  Amerikka  jo  tunnettiin,  tiedot  pohjoisesta  olivat  kovin  hatarat.  Vain

muutamaa vuotta ennen Carta marinan ilmestymistä julkaisi venetsialainen Benedet

to  Bordone  italiankielisessä Isolarioteoksessa  Pohjoismaiden  kartan,  jossa  koko

Skandinavia  oli  kuitattu  kolmella  nimellä: norbegia (Norja), gottia (Götanmaa)  ja

gottia orient (ItäGötanmaa = Suomi) (Fredrikson 1993, 7). Olaus Magnuksen teok

sille oli todellinen sosiaalinen tilaus.

Teosten velka antiikille

Renessanssiajan Eurooppa eli paitsi poliittista myös henkistä murrosvaihetta. Erityi

sen  tärkeää  oli  antiikin  klassisten  kirjoitusten  löytyminen  ja  pääsy  eurooppalaisten

oppineiden käyttöön. Arabialainen sivistyneistö oli säilyttänyt antiikin kulttuuriperin

töä  Euroopan  keskiajan  synkkien  vuosisatojen  ajan  ja  laajentanut  omalta  osaltaan

tieteellistä  maailmankuvaa.  Nyt  Kreikan  ja  Rooman  kirjallisuutta  alettiin  kääntää

takaisin eurooppalaisille kielille, mikä antoi voimakkaan sysäyksen uuden eurooppa

laisen tieteen nousulle. (Heikkilä, 2004, 304–308.)

Olauksen Carta  marinan  kannalta  tärkeä  kirja  oli  Claudius  Ptolemaioksen Geo

graphica,  joka oli  löydetty vuonna 1406  ja käännetty  latinaksi 1409. Sitä kopioitiin

aluksi  innokkaasti  käsin  lukuisissa  Euroopan  luostareissa,  mutta  tuotettiin  jo  1477

kirjapainotekniikalla. Geographica on maantieteen  ja karttojen  laatimisen oppikirja,

joka opetti täsmällisemmän projektioiden laskentatavan. Se toi renessanssin kartogra

fiaan  ja  toimi  vuosisatojen  ajan  eurooppalaisen  kartantekijöiden  käsikirjana.  (Eh

rensvärd 1960, 4;  Fredrikson 1997, kartta 1.)
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Carta marina tehtiin ptolemaiolaisessa viitekehyksessä, vaikka se ei noudattanutkaan

Geographican  ohjeita  projektioiden  laskennassa.  Kartassa  on  nk.  muunnettu  ma

rinarus: sen leveys ja pituusasteiden suhde on aina yhtä suuri, mikä vääristää aluei

den mittasuhteita. Muuten Carta marina on aikansa karttojen mallikelpoinen edusta

ja,  sillä  se  pyrki  tekemään  kirjallisen  ja  kuvallisen  synteesin  alueensa  uusimmasta

tiedosta. (Knauer 1981, 22; Miekkavaara & Koistinen 1993, 4.)

Olaus on velkaa antiikin kirjoittajille myös historiateoksensa osalta. Klassisen kirjal

lisuutensa  hallitsevana  hän  siteeraa  mielellään  Pliniusta,  Ptolemaiosta,  Solinusta,

Straboa ja Tacitusta, mutta myös keskiajan kirjoittajat, mm. Saxo Grammaticus, Jor

danus  ja Diaconus, ovat olleet hänen  lähteinään. Olaus vertaa havaintojaan  lähdete

oksistaan saamaansa  informaatioon ja  ilmaisee usein tyytyväisyytensä, kun saa mie

lestään vanhoilta auktoriteeteilta vahvistuksen johtopäätöksilleen.

Antiikin  ja  keskiajan  maailmankuva  näyttäytyy  monin  kohdin  Olauksen  tekstien

taustalla. Kreikkalaisten oikumene, sivistyneiden ihmisten maailma,  jota ympäröivät

maailmanmeren rannoilla barbaarien asuttamat maailmanääret, oli keskiajalla muun

tunut kristittyjen ja pakanoiden jakamiksi maailmoiksi. Käsitteiden sisältö oli sama:

sivistyneessä,  kristillisessä  maailmassa, christianitaksessa,  asiat  tapahtuivat  järjes

tyneesti  ja  ennustettavalla  tavalla,  sen ulkopuolella  oli  irrationaalisia,  tuhoavia  voi

mia, joita viisaan oli varminta varoa. (Järvinen 1998, 10–18, 23 – 26;  Knauer 1981,

17–19, 42.)
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3. Maailmanmeren äärimmäisellä rannalla

Paikka, jossa aurinko vaipuu ikuiseen uneen

Kuva 1.  Bjarmia (Historiakirja 1:1)

Olaus Magnuksen Pohjoisten kansojen historia alkaa kuvauksella Bjarmiasta  ja  sen

ensimmäistä lukua havainnollistava kuva (kuva1) kertoo maan sijainnista ja luontees

ta. Kuvassa vuoristoista maastoa valaisee kaksi aurinkoa, joiden säteet lähtevät kuva

alan  vasemmasta  alanurkasta  ja  oikeasta  yläkulmasta.  Keskellä  taivasta  näkyy  osa

tähtikuviosta,  joka symbolisoi pohjoisnapaa, sillä Olauksen selitystekstissä sanotaan

”Bjarmia on äärimmäinen Pohjolan seutu, jonka taivaan lakipiste on pohjoisnavalla”.

Myös Carta marinassa pohjoisnapa on piirretty Bjarmian yläpuolelle. Kahdella au

ringolla Olaus on varmaan halunnut visualisoida seudun outoa päivän ja yön vaihte

lua:  ”Bjarmiassa on puolet vuodesta  yhtä  ja  samaa  ihmeellistä päivää,  toinen puoli

taas yhtenäistä yötä.”

Tekstissä Olaus kritisoi Ptolemaiosta,  jonka mielestä ”tämä koskaan keskeytymätön

valo,  luonnon  lahja, on  ikuisten pilvien  himmentämä  ja  siellä  olevat auringonsäteet

ovat niin heikkoja, etteivät pysty hälventämään eivätkä puhdistamaan maasta kohoa
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via höyryjä”. Ptolemaioksen  johtopäätös on: ”sen vuoksi  siellä ei ole  selkeää  ilmaa

eikä edes päivää”. Ptolemaioksen ”tieteellisessä” tekstissä näkyy ehkä muistoja taru

jen auringottomasta pohjolasta.

Yhtälailla  liioitteluna  tuomitsee Olaus  myös Pliniuksen  ja Solinuksen päinvastaisen

väitteen ”auringon keskeytymättömän saannin vuoksi kaikki on vaarassa  joutua sie

tämättömään päivänpaahteeseen” ja moittii kaikkia kolmea siitä, etteivät he ole joh

topäätöksissään ”sopeutuneet Jumalan kaitselmukseen ja luonnon kohtuullisuuteen”.

Sen  sijaan  Olaus  luottaa  Saxo  Grammatikukseen,  jonka  mukaan  ”tännimmäisessä

Bjarmiassa  vuoret  ovat  ikuisen  lumen  peittämiä  ja  siis  kesän  helteistä  osattomia”.

”Tuonnimmaisesta”  Bjarmian  osasta  hän  mainitseekin  vain,  että  siellä  asuu  muuta

mia kummallisia  heimoja. Foote toteaa, että Olaus siteeraa sekä Pliniusta, Solinusta

että Saxoa epätarkasti. Kahden edellisen teksteistä ei löydy tukea Olauksen sitaatille

ja Saxo puolestaan puhuu vain ”kaukaisemmasta Bjarmiasta”, joka Olauksen tekstis

sä on vaihtunut ”tännemmäksi” (Description, 1996, 79).

Olauksen  oma  johtopäätös  on  yhtäkaikki,  että  Bjarmiassa  olisi  ilmaston  puolesta

mahdollista  jopa kasvattaa viljaa, mutta siellä ”leipää ei erityisen kiihkeästi kaivata,

koska seudulla on ehtymättömän paljon kalaa ja riistaa metsästetään runsaasti”.

Bjarmiakuvan  alalaitaan  meren  kahdelle  rannalle  on  piirretty  rakennuksia,  jotka

mahdollisesti kuvaavat linnoituksia. Niiden luonnetta ei tekstissä selitetä, mutta Ola

us on ehkä tarkoittanut niiden kuvaavan ruotsalaista puolustusjärjestelmää, sillä Car

ta marinassa Olaus  liittää Bjarmian osaksi Ruotsin valtaaluetta sijoittamalla kunin

kaan vaakunan skyyttien meren (Oceanus scithicvs) rannalle. Bjarmien ei hänen mu

kaansa tiedetty asuvan taloissa, kartassa alueen asumuksiksi on merkitty telttoja, jot

ka viittaavaa paimentolaiseen elämäntapaan (CM, laatta C).

Ruija eli Finmarchia on Olauksen mukaan ollut aikaisemmin kuningaskunta, vaikka

onkin sittemmin taantunut Norjan maakunnaksi. Myös siellä on päivän ja yön suhde

samanlainen  kuin  Bjarmiassa.  Niiden  vaihtelulle  tällä  seudulla  Olaus  tietää  antaa
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täsmälliset päivämäärät: jatkuva päivä on maaliskuun 23. päivästä syyskuun kahdek

santeen, toinen puoli vuodesta on yötä. Ruijakuva (kuva 2) visualisoi asiaa dramaat

tisesti.  Diagonaalisesti  jaetun  kuvaalan  vasen  yläpuolisko  aurinkoineen  symboloi

valoisaa aikaa, vastakkainen kuunsirppeineen pimeää. Varmemmaksi vakuudeksi ne

on vielä selvennetty tekstein LVX , TENEBRA  ja COTINVA.

Kuva 2. Finmarchia (Historiakirja 1:2)

Ruijan  ilmasto  on  Olauksen  mukaan  kylmää  ja  kirkasta,  mutta  kuitenkin  ihmisen

elimistölle  vaaratonta. Niinpä hän kehuukin, että Ruijan miehet ovat rotevia  ja  roh

keita ja puolustautuvat vihollisen hyökätessä urhoollisesti, mistä on näyttöä monissa

sodissa.

 Ankaran pakkasen mahti

Pohjolan kylmyydestä kertovaan kappaleeseen Olaus on piirtäjänsä kanssa  toteutta

nut  kuvan,  jossa  esitellään  millaisista  ennusmerkeistä  ihmiset  ovat oppineet  päätte

lemään tulevan sään (kuva 3).

Kuvassa  ylimpänä  on  kuusi  tähteä  symboloimassa  Isoa  Karhua  ja  Pikku  Karhua

(Otavaa), jotka Olauksen mukaan ovat ”kylmimmät tähtikuviot” ja
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Kuva 3. Ankarista pakkasista (Historiakirja 1:19)

ilmaisevat itsessään, että niiden alapuolinen maa kuuluu kauhistuttavaan kylmyyden

valtakuntaan. Kuvan oikeassa reunassa turkiksiin pukeutuneet pohjanmiehet tarkkai

levat  sydäntalven  laskevaa  aurinkoa  ja  tietävät,  että ”kun  sen  ympärille  kokoontuu

pilviä,  jotka muodostavat tulisen kehän tai pylvään  ikään kuin  jokin suuri kaupunki

liekehtisi  tai  jos  nuolenmuotoiset,  pyramideja  muistuttavat  säteet  kohoavat  avaruu

teen jatkuvaa tulta hehkuen”, tulossa on kova pakkanen.  Kuvan oikeaan ylänurkkaan

on kuvattu kehien ympäröimä kuu, sekin kylmää säätä ennakoiva taivaanmerkki.

Kylmyyttä huokuu alueelle Olauksen mukaan myös idässä ja luoteessa oleva pohjat

toman  syvä  meri,  johon  auringonsäteet  eivät  voi  tunkeutua.  Kuvasta  näkyy,  miten

avovedestä nousee kosteaa höyryä, joka viilentää ilmaa.  Ennusmerkkejä ilman jääh

tymisestä on pohjoisessa  runsaasti  ja kansa on  tottunut  tarkkailemaan  niitä  tiiviisti.

Pakkasta  ennakoivat  mm.  metsälintujen  poikkeava  ääntely  sekä  jäiden  ulvahtelu  ja

jylinä, joka voi olla yhtä ankaraa kuin ukonilmalla.

Pakkanen aiheuttaa pohjolan asujille  runsaasti  vaikeuksia. Olaus  luettelee pakkasen

vitsauksia:  eläinten  silmät  tulehtuvat,  metsäneläimet  pyrkivät  ihmisasumuksiin,  na

papiirin  sudet  saattavat  menettää  näkökykynsä,  ne  raivoavat  pakkasilla  tavallista

enemmän ja kokoontuvat suuriksi parviksi rosvoamaan ruokaa. Kaikkien muidenkin

eläinten ahneus lisääntyy, mutta kalat sen sijaan tukehtuvat jään alla ellei niille tehdä

avantoja. Kasvavat  ja kuivat puut paukahtelevat pakkasessa halki,  savi  ja kiviastiat
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särkyvät. Ihmiset saavat yskää, nuhaa ja muita tauteja. Kosteat vaatteet jäätyvät ja jos

huulet,  sormet  ja  sieraimet  koskettavat  rautaa,  ne  takertuvat  siihen  kuin  piettynä  ja

iho lähtee pois.

Kuva 4.  Matkantekoa  talvipakkasilla (Historiakirja 1:20)

Myös  liikkuminen  Pohjolan  kylmässä  talvessa  ja  paksussa  lumessa on  vaivalloista,

siitä Olauksella on omaa kokemusta matkaltaan vuorten yli Nidaroksesta Pohjanlah

den rannikolle. Hän kertoo: ”Niin vaikuttavia ovat pohjoisten maanäärien jää  ja lu

mimassat, niin kauheat rajuilmat siellä riehuvat, etteivät kulkijat pysty edes lähietäi

syydeltä tunnistamaan tai väistämään vastaantulijaa oli tämä sitten ystävä tai viholli

nen.”Tekstiin liittyvään kuvaan (kuva 4) on piirretty porolla ja hevosella matkaavien

seurueiden kohtaaminen lähes pilkkopimeässä, jonka aiheuttaa paksusta pilvimassas

ta vyöryvä sakea lumi.

Toisaalta  talvi  lisää  kulkumahdollisuuksia  paikkoihin,  joihin  ei  kesäkeleillä  päästä.

Olaus  ylistää  erityisesti  jäälle  tehtyjen  teiden  vaivattomuutta  ja  nopeutta.  Vaarana

tosin  ovat  jäähän  muodostuvat  salakavalat  railot,  joista  usein  käytetyille  teille  teh

däänkin havunoksista varoitukset.
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Lumen lumo

Olaus Magnusta pidetään  ensimmäisenä kirjailijana,  joka on kuvaillut  lumihiutalei

den monimuotoista kauneutta (Description, 1996, 85). Hän aloittaa lunta kuvailevan

tekstinsä ”tieteellisesti” kertomalla pilvistä,  sateista, auringon  ja kuun renkaista,  sa

lamoita  muodostavista  tuliaineista  ja  pyrstötähdistä.  Kirkkoisä  Augustinukseen  tu

keutuen  hän  kuitenkin  tarjoilee  perimmäisen  selityksen  seuraavasti:  ”Kaikki  tämä

johtuu Jumalan tutkimattomasta kaikkivoipaisuudesta. Se ohjaa kaikkea mitä Hän on

luonut, pienimmästä suurimpaan. Hänen tekonsa tunkeutuvat lähinnä maapalloa ym

päröivään  ilmakehään  tuoden  huuruja,  jotka  ilmaan  sekoittuen  viilentävät  yöt  kirk

kaiden päivien vastapainoksi.”

Kuva 5. Lumen erilaisista muodoista (Historiakirja 1:22)

Lumikuva  (kuva  5)  on  jaettu  neljään  kenttään,  joista  vasemmanpuolimaiset  pienet

yläkuvat esittävät ikkunaan takertuneita lumihiutaleita. Niiden alapuolisessa kentässä

riehuu tuisku ja oikealle jäävässä osassa esitellään hiutaleiden erilaisia muotoja. Ve

netsialainen  piirtäjä  onkin  tässä  kuvassa  päästänyt  mielikuvituksensa  valloilleen:

kuvioiden  joukossa  nähdään  ihmiskasvot,  silmä  ja  käsi,  eläimenpää,  istuva  ihmis

hahmo  ja  lukuisia  tähti  ja kukkaaiheita.  Kuvan  toteuttaja  ei  varmaankaan  itse ole

lunta nähnyt, vaan on lumoutunut Olauksen kuvauksesta: ”Mitä lähempänä pohjois

napaa ollaan, sitä enemmän lumi näyttää vaihtelevan niin määrän kuin ominaisuuksi
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en  suhteen.  Tätä olotilaa  voidaan  pikemminkin  ihailla  kuin  tutkia  sen  syitä:  tällöin

ymmärrämme paremmin taiteilijan  luomistyötä, kun hän hahmottaa nopeasti asioita

aivan pehmein ja vähäpätöisin elein.”

Olaus ylistää vuolain sanoin pohjoisen kansan taiteellisuutta, joka saa inspiraationsa

lumesta: ”… kuinka taideseppo voi nerokkaasti tutkia näitä kuvioita ja valmistaa mo

nia kotien koristeita  ja taideteoksia,  joita muut kansakunnat tuskin voisivat hankkia

rukouksin tai rahalla.”Hän kertoo, että Pohjolassa kuviot on nähtävissä monissa ar

vokkaissa kudonnaisissa, jotka on kudottu näiden ”ikiihanien mallien” mukaan.

Elämää kuun valossa

Kuvattuaan Pohjolan dramaattista pimeän ja valoisan ajan vaihtelua Olaus arvaa lu

kijoidensa hämmästelevän, kuinka  ihmiset selviytyvät arjestaan, ”kun vallitsee syvä

ja keskeytymätön yö…  silloin kun pohjoisnavan läheisyydessä asuvien ihmisten täy

tyy suorittaa  joitakin auringon valoa vaativia töitä.”  Hän kertoo pohjolan kansojen

ihmeteltävästä selviytymistaidosta sekä sanoin että kuvin.

Auringonvalo  korvataan  pimeänä  aikana  lampuilla,  joissa  poltetaan  merieläimistä

saatavaa traania, kertoo Olaus. Niiden valossa  ihmiset puuhailevat esimerkiksi työs

täen  poronjänteistä  lankaa,  jolla  sitten  ommellaan  vaatteita,  kuten  kuva  6  osoittaa.

Lamppuja Olaus väittää käytettävän  jopa pelloilla  ja  metsässäkin,  mutta  sanoo kui

tenkin, että yleensä ihmiset ulkona turvautuvat ”kuun kirkkaaseen paisteeseen ja lu

mesta  heijastuvaan  tähtien  välkkeeseen”.  Niiden  valossa  heidän  on  jopa  helpompi

suoriutua  suurista  töistä  ja  pitkistä  matkoista  kuin  kesäkeleillä,  sillä  lumettomana

aikana ylipääsemättömät kukkulat, jyrkät kalliot ja korkeat tunturit ovat talvella silei

tä  ja  matkat  sujuvat  kevyesti.  Poljetussa  lumessa  Olaus  arvioi  kahden  vetojuhdan

suoriutuvan suuremmista kuormista kuin kymmenen  hevosta  rattaiden kanssa kesä

maalla.
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Kuva 6.  Elämää kuunvalossa (Historiakirja 4:9)

Myös sotaretket tehdään Pohjolassa helpommin talvella, väittää Olaus. Kuvan 6 suu

rikokoisista  hahmoista  vasemmanpuolimainen  jousta  ja  nuolta  kantava  mies  voisi

olla  joko sotaretkellä  tai metsästämässä oleva  scricfinni, ”suksisuomalainen”, mutta

vasemmanpuoleinen  porolla  ratsastaja  kuvaa  Footen  arvion  mukaan  (Description

1996, 227) birkarlia, joka on ”virantoimituksessa”. Knauer (1981, 16–18) tosin pitää

villieläimillä  ratsastamista  keskiajan  kuvakonventiossa  viittauksena  barbaarisiin

heimoihin. Sen mukaan ratsastaja kuuluisi pikemminkin bjarmeihin kuin ”sivistystä

edustaviin” birkarleihin. Nämä olivat Pohjanlahden perukoiden talonpoikia, joilla oli

ollut  privilegio  saamelaisten  kanssa  käytävään  kauppaan  1300luvulta  saakka.  He

toimivat myös saamelaisten verottajina ja oikeudenjakajina. (Julku, 1985, 125–127.)

Miesten  takana kuvassa on  tunturinhuippuja,  mutta alhaalla vasemmalla näkyy pari

rakennuksen  nurkkaa.  Ehkä  Olaus  viittaa  tällä  siihen,  että  pimeyden  maa  ulottuu

kaukaisilta tuntureilta aina linnoitusten suojaamaan ”kristittyyn maahan” asti.

Kuvan hallitseva elementti on keskellä taivasta loistava kuutamo, joka valaisee yhtä

kirkkaasti  kuin  päivä  konsanaan.  Se  on  koristeellisesti  toteutettu  ja  kokoaa  kuvan

hajanaiset,  selvästi  eri  lähteistä  kootut  elementit  kokonaisuudeksi,  jossa  on  naiivia

viehättävyyttä.
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Horologis umbrofis –  varjokello

Myös  ajan  mittaamisen  Pohjolan  äärimmäisissä  oloissa  Olaus  arvaa  kiinnostavan

sivistyneitä  lukijoitaan,  jotka ovat  tottuneet  elämään  kellojen  mukaan.  Hän  arvelee

monen aprikoivan, millä  tempulla  siellä saatetaan erottaa toisistaan  lepo  ja  työaika

ja miten ylipäätään pystytään erottamaan päivät, yöt ja tunnit.

 Pohjolan asukkaat eivät Olauksen mielestä kuitenkaan tarvinneet aurinkokelloja sen

paremmin kuin sellaisiakaan, joita piti käynnissä luoti, ratas tai vesi. ”Heidän tarvitsi

vain katsoa kohti ylös suuntautuvia ja matalampia kallionkärkiä, jotka olivat osittain

luonnollisia  muodostelmia,  osittain  keinotekoisia.  Nämä  jättivät  pettämättömät  var

jonsa, kun auringonsäteet osuivat niihin ja näin kyettiin määrittämään tarkasti päivän

eri osat.”

Kuva 7. Varjokello (Historiakirja 1:33)

Teksti  ja  siihen  liittyvä  kuva  (kuva  7)  on  otsikoitu Historiakirjan  latinankielisessä

versiossa  varjokelloksi  (horologis  umbrofis)  aurinkokelloa  mukaillen.  Kuva  pyrkii

esittämään  kellon  toimintaperiaatteen  täsmällisenä  kaaviona,  mutta  onnistuu  siinä

varsin  kehnosti.  Oikeasta  yläkulmasta  pilkistävä  aurinko  valaisee  terävien  vuorten

huippuja, joita etualan suurissa teltoissa asuvat ihmiset tarkkailevat, mutta auringon

säteiden virtaan piirrettyjen palkkien ja kuvan reunassa olevan asteikon funktiot jää

vät katsojille arvoitukseksi.
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Mutta koska pimeänä aikana ei aurinkoa  tietenkään edes näkynyt  ja  jos kuukaan ei

ollut ylhäällä, täytyi käyttää muita keinoja. Olaus kiiruhtaa selittämään, että asukkaat

saattoivat silloin ”helposti mitata ajan kulun tarkkailemalla lintuja sekä nelijalkaisten

eläinten ääntelyjä  ja  liikkeitä”, sillä otuksia oli siellä  loputtomasti. Näin napaseudun

neuvokkaat ihmiset selviytyivät arkiaskareistaan varsin hyvin.
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4. Oudot asukkaat

Villimiehet

Carta  marinan  pohjoisimpaan  kohtaan,  maailmanmeren  hyiselle  rannalle  Olaus

Magnus on  sijoittanut vinjetin,  jossa kolme hurjaa,  turkiksiin pukeutunutta hahmoa

hyökkää  suuret  kivet  käsissään  lähistölle  ankkuroituneen  laivan  kimppuun. Histo

riateokseen on otettu sama kuva, jonka selitystekstissä Olaus kertoo, että pohjoisella

rannikolla elää villejä raakalaisia, jotka kiusaavat merimiehiä hyökkäilemällä näiden

kimppuun alkeellisilla välineillä ja jopa vangitsemalla näitä ovelasti harhauttaen (ku

va 8). Tulta villit kuitenkin pelkäävät ja siksi merimiesten ainoa keino heitä vastaan

on sytyttää nuotioita rannalle ja pysytellä niiden piirissä. Kalalla ja villieläinten lihal

la elävät raakalaiset asuvat  luolissa,  jonne heidän on vetäydyttävä, kun mahtavat lu

mikinokset peittävät maan ja raju luoteistuuli Circius raivoaa.

Kuva 8. Erämaan villit raakalaiset (Historiakirja 4:2)

Voisi  uskoa,  että Olaus on kehitellyt  luolamiehet  täysin  mielikuvituksestaan,  mutta

Foote (Description 1996, 224) arvioi kuitenkin Olauksen viittaavan Finmarkin lappa

laisiin,  joiden kerrottiin taistelevan rosvoilevia merimiehiä vastaan. Olauksen  infor
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manttina on tässä voinut olla Nidaroksen piispa Walkendorf, sillä kaikesta päättäen

Olaus itse ei ole lappalaisia tavannut.

Myöhemmin samassa  tekstissä Olaus mainitsee  sekä Strabon että Pliniuksen tarinat

alkukantaisista heimoista,  joista edelliset olisivat asuneet Kaukasiassa,  jälkimmäiset

Pohjanmeren rannikolla. Epäilemättä nämä kertomukset ovat värittäneet sekä Olauk

sen  tekstiä  että  kuvitusta.  On  jopa  mahdollista,  että  visuaalisen  toteutuksen  tehnyt

venetsialainen piirtäjä on ottanut  suoraan  mallia  jostakin  vanhemmasta kauhukerto

muksesta. Näin  voisi päätellä  hahmojen puvuista,  jotka  eivät  millään  tavalla  viittaa

lappalaiseen asuun, vaan ovat pikemminkin ”yleisesti” villien puvunparsiksi kuvitel

tavia nahkakaapuja.

Pohjoinen kääpiökansa pygmit

Historiakirjassa on kaksi  lukua pygmeistä. Niiden yhteydessä olevista kahdesta ku

vasta  toinen  (kuva  9)  on  myös Carta  marinassa, jossa  se  on sijoitettu Grönlantiin

(Gruntlandie).  Molemmissa  kuvissa  on  taistelukohtaus.  Ensimmäisessä  pienikokoi

nen mies taistelee normaalipituisen vastustajan kanssa, molemmilla aseinaan keihäät.

Olaus  kertoo:  ”pikkukääpiö  hyökkää  pelottomasti  isompaa  vastustajaansa  päin  ja

riemuitsee voitostaan, sillä  hän käy päälle  jokaisen tilaisuuden tullen rohkeasti kuin

olisi  hänellä  jättiläisen  mahti”.  Kuvan  etualalla  on  korkea  Hvitsarkin  kallio,  jonka

Olaus kertoo olleen kahden pahamaineisen merirosvon, Piningin  ja Pothorstin  tuki

kohta.  Kuvan  ylälaitaan  on  piirretty  valaanluuasumus  asukkaineen  (Description,

1996, 138).   Toinen kuva (kuva 10) esittää pygmijoukkoa,  joka käy keihäät  tanassa

kurkilaumaa vastaan. Kaksi kurkea lentää heidän yläpuolellaan kohti pohjoista.

Tarina  maailman  äärellä  asuvista  kääpiöistä  on  ikivanha.  Olaus  toistaa  Pliniuksen

tarinan  skyyttienmaan  takana  asuvasta  kääpiöheimosta,  jossa  miehet  ovat  vain  27

tuuman  kokoisia.  Homerokselta  hän  lainaa  kertomusta  kurkia  vastaan  taistelevista

pygmeistä, jotka käyttävät ratsuinaan naarasvuohia.
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Kuva 9.  Pygmimies taistelee merimiehen kanssa (Historiakirja2:11i)

Kuva 10. Pygmit hyökkäävät kurkilaumaa vastaan (Historiakirja 2:11ii)

Monet  antiikin  tarinat  sijoittivat  pygmit  myös  pohjoiseen  sen  vankan  uskomuksen

varassa, että ”vain pienikokoisten  ihmisten on mahdollista elää niin  lähellä pohjois

napaa, jossa taivaankansi on niin matalalla, etteivät täysikasvuiset kykene siellä kul

kemaan” (Fredrikson, 1993, 34–35).

Foote arvelee Olauksen kuulleen tarinan kurkia vastaan taistelevista kääpiöistä myös

pohjoisen  retkellään,  sillä  kertomus  esiintyy  myös  suomalaisessa  ja  ruotsalaisessa

kansanperinteessä.  Itse  taistelukuva  (kuva  10)  on  Footen  mukaan  lainattu Hortus

sanitatis teoksen  animaliaosasta,  josta  löytyy  myös  selityksiä  kuvan  elementeille.

Ylhäällä  lentävät kurjet kantavat nokassaan kynttilää,  mikä  viittaa  ruotsalaiseen  sa
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nontaan ”Tranan bär ljus i säng” eli kurjet palaavat pohjoiseen, kun on niin valoisaa,

että aamulla sängystä noustessa ei tarvita lamppuun valoa. (Description, 1996, 139.)

Käsitys pohjoisen pygmeistä on vahvistettu useissa eri aikojen kartoissa. Olaukselle

lienee  ollut  tuttu  ainakin  Claudius  Clavuksen  vuonna  1427  julkaisema Karta  öfver

Skandianvien, jossa pygmit mainitaan. Abraham Ortelius on jäljentänyt vuoden 1579

karttaansa Theatrum Orbis Terrarum tiedon pygmien asuinpaikasta kuvitellun napa

mantereen  reunalle  todennäköisesti  Clavuksen  perusteella. Carta  marinaan nimeltä

mainittu pygmien asuinalue, ”Pigmei hic habitant”on siirtynyt kuitenkin vasta vuo

den 1567 laitokseen, jossa teksti esiintyy Gruntlandiasaaren eteläpuolella. Olauksen

alkuperäiskartassa pygmit on kuvattu vain vinjetillä. (Fredrikson, 1993, 34.)

Oliko  salaperäinen  pygmien  maa  saari  vai  osa  pohjoista  mannerta, on  eri  kartoissa

vaihdellut.  Vuotta  Carta  marinaa  myöhemmin  ilmestyneessä  Sebastian  Münsterin

Geographiassa Grönlanti yhdistyy Skandinaviaan leveällä kannaksella,  joka on täy

tetty  teltoilla  ilmeisesti kertomaan  lappalaisasutuksesta  (Fredrikson, 1993, 22). Osa

kartantekijöistä uskoi Grönlannin olevan saari, toiset arvelivat sen kuuluvan pohjoi

seen mantereeseen. Olauksen kartoissa sekä Grönlanti että Islanti on esitetty saarina.

Erämaiden hurjat metsäläiset

Myös  Valkean  meren  seuduilla,  Ruotsin  kuninkaan  kauimmaisilla  alueilla  kertoo

Olaus asuvan erityisen  villejä heimoja. Nämä metsäläiset kantavat aseinaan ainoas

taan  jousia  ja  keihäitä  liikkuessaan  korkeilla  ikilumen  peittämillä  vaaroillaan  yhtä

ketterästi kuin suksisuomalaiset. Heimot ovat kuuluja taistelutaidoistaan, sillä Olauk

sen mukaan ”ne osaavat tehdä tyhjäksi minkä tahansa hyökkäyksen väistämällä joka

taholle ja saartamalla vihollisen”(Description 1996, 198).
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Kuva 11. Valkean meren  metsäläisiä (Historiakirja 4:3)

Kuvaan 11 on piirretty kolme rotevaa miestä turkiskaavuissaan,  joita Olaus nimittää

villiaasin  eli  hirven  nahkasta  tehdyksi  haarniskaksi.  Kuva  on  täynnä  dramatiikkaa.

Miesten asento ilmentää  jännittynyttä tarkkaavaisuutta;  jouset valmiiksi viritettyinä,

keihäs  tanassa  he  odottavat  vihollisen  ilmestyvän  minkä  kukkulan  takaa  tahansa.

Jyrkkien tunturihuippujen välissä puhaltaa armoton Aquilotuuli.

Miesten kummalliset  päähineet  ovat  todennäköisesti  lainautuneet  toisista  tarinoista.

Olaus referoi  tekstin  lopussa skyyttiläisen tarinankertoja Anakhariksen tietoa, jonka

mukaan skyyttimetsästäjät käyttävät päähineinään hanhien, metsäsorsien  ja kanalin

tujen nahkoja (Description, 1996, 224.). Niinpä Olauksen piirtäjä on sitten paremman

tiedon puutteessa rustannut myös pohjoisen miesten päähän erikoiset höyhenlakit.

Olauksen  käsitykseen  metsäläiskansan  pukeutumisesta  on  muutenkin  sekoittunut

paljon erilaisia  aineksia. Lähdettään  ilmoittamatta hän kertoo, että ”metsissä  asuvat

lappalaiset pukeutuvat eri petoeläinten kallisarvoisiin turkiksiin, mutta eivät suinkaan

koreilunhalusta vaan pakosta” (Suomalaiset 2002, 83).

Visuaalisesti  sama asia on kuvattu kappaleessa,  jossa kerrotaan miten nuorisoa har

jaannutettiin  jousiammuntaan.  Kuvassa  12  on  neljä  hahmoa  rivissä  nuorimmasta

vanhimpaan,  jokaisella  jousi  kädessään.  Takana  on  telttaryhmä,  mikä  kertoo,  että

kyseessä on paimentolaisheimo. Kaikki  hahmot  suurimmasta pienimpään on puettu
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turkiksiin, kaksi pilkullisiin ilveksen nahkoihin ja niiden välissä seisova nuorukainen

karhupeskiin, johon on jätetty häntäkin jäljelle. Olaus selittää: ”kuva on ymmärrettä

vä  niin,  että vanhemmat pukevat nuorukaiset  ja pojat kuivattuihin eläinten,  etenkin

nuorten karhujen taljoihin. Niitä ei siis anneta heille paheellisuuden takia, vaan van

hoja, yksinkertaisia ja viattomia tapoja noudattaen.”

Kuva 12. Metsäläisten puvuista (Historiakirja 4:11)

Foote (Description 1996, 227) huomauttaa,  että koska  lappalaisilla ei  tiedetä olleen

karhurituaaleja,  joihin  karhuntaljaan puetun  nuorukaisen  hahmo  ja  maininta  viatto

mista tavoista viittaavat, Olaus on ehkä sekoittanut käsitykseensä itämerensuomalais

ten  ja  siperialaisten  heimojen  laajan  karhumytologian.  Hän  on  varmaan  tuntenut

myös Tacituksen Germaniassaan kertomat tarinat helluseista ja okseista, joiden arvi

oidaan viittaavan suomalaisten (fennien) ja obinugrilaisten karhu ja hirvitoteemeihin

ja niihin liittyviin rituaaleihin (Pentikäinen, 2005, 51–52).

Suksisuomalaiset

Ruijan  ja  Bjarmian  välissä  on  Scricfinia  eli  suksisuomalaisten  maa.  Olaus  selittää,

että maan nimi johtuu asukkaista, jotka ”liikkuvat ihmeteltävällä nopeudella käyttäen

eräänlaisia puulautoja, jotka edessä on taivutettu jousen tavoin kaarelle”.
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Olauksen kuvaus maasta ja sen asukkaista on epämääräinen. Hän käyttää lähteenään

Jordanusta,  jonka  tiedot  ovat  aika  ankeita:  ”Suomailla  kasvaa  runsaslukuinen  rotu,

joka  muistuttaa  lisääntymiseltään eläintä  ja elämäntavoiltaan  ihmistä –  ja  se  tuntuu

käyttävän  pääasiallisena  ravintonaan  auringon  ja  ilman  kuivaamaa  kalaa”.  Kuvaa

vahvistaa  sitaatti  Paulus  Diaconukselta,  langobardien  historioitsijalta,  joka  puoles

taan kertoo: ”Pohjolassa asuu stritobinejä, jotka elävät kesälläkin lumen keskellä. He

nauttivat  villieläinten  raakaa  lihaa  ja  kyhäävät  vaatteensa  niiden  karkeakarvaisesta

nahasta.”(Suomalaiset 2002, 31.)

Kuva 13. Suksisuomalaiset (Historiakirja 1:5 ja 4:12)

Suksisuomalaisia esittävässä kuvassa on kolme hahmoa, kaksi miestä ja yksi nainen.

Kaikki kolme ovat  suksilla, nainen  ja etummainen  mies kantavat  jännitettyä  jousta,

viimeisenä hiihtävällä miehellä on kädessä pitkä keihäs ja olalla jousi. Vieressä juok

see koira ja tunturien välissä vilahtaa poroja. Kaukana takana on kaksi telttaa, scric

finitkin ovat paimentolaisia.

Olaus selittää millaisia sukset ovat. Hän tietää, että toinen suksi on jalan verran lyhy

empi kuin toinen ja että pitempi on käyttäjänsä mittainen. Idea siis on oikea, vaikka

mitat eivät ihan täsmää (Description 1996, 80). Hän kertoo myös, että suksen pohjis

sa voidaan käyttää poronnahkaa, joka auttaa suksia luistamaan alamäessä ja pitämään

ylämäissä. Niinpä  scricfinit  ”saavuttavat  muuten  luoksepääsemättömät  vuorten hui
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put ja laaksojen pohjat, varsinkin talvella. Kesällä se ei käy niin helposti, sillä vaikka

lunta onkin, se pettää alla suksien painosta”.

Olauksen  tekstissään  antama  suksikuvaus  ei  kuitenkaan  ole  välittynyt  piirrokseen

saakka. Venetsialainen kuvittaja, joka luultavasti ei koskaan ole nähnyt edes lunta, ei

ole osannut kuvitella miten jalkaan kiinnitetyt laudankappaleet toimivat. Hän on saa

nut  tulokseksi  lähinnä pidennettyjä puukenkiä muistuttavat kapineet,  joita Johannes

Schefferus sata vuotta myöhemmin ilmestyneessä Lapponiassaan kitkerästi arvoste

lee (Schefferus 1968, 336–337).

Ruijalaisten  ja  bjarmien  tavoin  suksisuomalaisetkin  ovat  innokkaita  riistanpyytäjiä.

Naiset  metsästävät  siellä  yhtä  taitavasti  kuin  miehet,  elleivät  paremminkin,  väittää

Olaus. ”Naiset sitovat jalkoihin ohuet puut ja juoksevat niillä  lumessa hiukset hajal

laan niin nopeasti, että saavat peuran sarvista kiinni ja tappavat sen. Kuitenkin mies

jakaa saaliin ja määrää mikä on paistettava vartaassa mikä taas annettava palvelijoille

tai naapureille”.

Olauksen tiedot naisten osallistumisesta metsästykseen eivät perustu omakohtaiseen

kokemukseen, vaan ovat peräisin Tacituksen Germaniasta  (Description 1996, 228),

josta hän  lienee ottanut perustelunkin: ”napaseudun laajoissa metsäsissä asuville on

tarjolla sellainen villieläinten lajirunsaus, etteivät miehet yksinään riittäisi niitä met

sästämäänkään”. Myös tämän Olauksen tiedon Schefferus (1968, 312) kiistää jyrkäs

ti. Tornion kirkkoherra Torneuksen todistukseen nojaten hän väittää, että lappalaiset

(finns)  varoivat visusti päästämästä vaimoväkeä metsästystoimeen. Erottelu oli  niin

tiukkaa, että miehet eivät metsälle lähtiessään ja sieltä palatessaan käyttäneet samoja

sisäänkäyntejä naisten kanssa, jottei pyyntionni katoaisi.
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Sotajoukot poron selässä

Kuva 14.  Tegillus ja Agrimus (Historiakirja 4:1)

Bjarmien  tapaan  myös  scricfinnit  olivat  Olauksen  tietojen  mukaan  sotaisia.  Sekä

Carta marinassa että Historiakirjassa on uljas kuva (kuva 14) taistelevista joukoista,

joista  vasemmanpuolimaiset,  poroilla  ratsastavat,  näyttävät  ajavan  takaa  hevosrat

sukkoja.

Kummallakin puolella on myös jalkaväkeä, takaaajajat suksilla, pakenijat kahlaavat

lumessa.  Pakeneva  joukko  on  miesvoimaltaan  selvästi  paljon  suurempi,  mutta  se

perääntyy paniikissa, miehet katselevat hätääntyneinä taakseen, hevosetkin näyttävät

olevan peloissaan. Vain  yksi  jousimies yrittää pidättää hyökkääjiä ampumalla  taak

sepäin jousellaan. Yksi keihäsmies makaa kaatuneena maassa.

Carta marinassa (CM, laatta C) on teksti, joka ilmoittaa, että hyökkääjä on scricfini

en kuningas Tegillus, joka istuu joukon keskellä poron selässä kruunu päässä ja nuija

kädessä. Hänen  haarniskaan puetut miehensä  näyttävät pelottomilta  ja voitontahtoi

silta,  sotatorvet  soivat  ja  kukkulan  takana  on  lisää  miehiä  jousi  ojossa.  Pakenijoita

puolestaan johtaa ”Agrimus rex Helsingorum”, hänkin kruunu päässä joukkonsa kes

kellä, mutta epäuskoisena taakseen katsellen.
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Olaus on napannut kertomuksen Saxo Grammatikukselta, joka Gesta danorumissaan

(Book Five VIII 13.) kertoo ruotsalaisesta Arngrimista (myös Olaus käyttää Histo

riakirjan  tekstissä samaa nimimuotoa),  ja  tämän sotaretkestä scricfinien  ja  bjarmien

yhdistyneitä  joukkoja  vastaan. Saxon  tarinassa  nuori  soturi  Arngrim  tahtoi  vaimok

seen  Tanskan  kuninkaan  Froden  tyttären  ja  halusi  osoittaa  urheuttaan  voittamalla

kuninkaan  alamaisuuteen  ”ainoat  Tanskan  herruudesta  kieltäytyneet  heimot”  eli

bjarmit ja scricfinit.

Saxo kuvailee, miten taitavia scricfinit ovat taisteluissa: he ovat ylivoimaisen nopeita

suksilla, käyttävät mestarillisesti jousta ja keihästä ja lisäksi heillä on hallussaan tai

kakeinoja. Kun he alkoivat hävitä kamppailussa Arngrimin ylivoimaista miesjoukkoa

vastaan, he perääntyivät nopeasti ja heittivät taakseen kolme kiveä, jotka he loihtivat

näyttämään vihollisen silmissä suurilta kuin kolme vuorta. Arngrimin silmät sokais

tuivat,  hän  harhautui  suunnasta  ja  joutui  kutsumaan  miehensä  takaisin.  Seuraavan

päivän taistelussa scricfinit perääntyivät taas, heittivät nyt maahan lunta, joka kasvoi

Arngrimin väen nähden suureksi  joeksi ja taas suomalaiset (finns) onnistuivat pake

nemaan.

Tämän kaiken kertoo myös Olaus,  joka kuitenkin liittää kuvauksen ”kuuluisan tans

kalaisen sotapäällikön Regnerin” taisteluun bjarmien ja näiden liittolaisten scricfini

en kanssa. Sellainenkin kertomus on Saxolla, mutta kuuluu eri  tarinaan kuin edelli

nen  (Description  1996,  224).    Saxon  tekstin  mukaan  soturi  Arngrim  voitti  lopulta

scricfinit, jotka joutuvat maksamaa poronnahkaveroa tanskalaisille.

Olaus  kuittaa  Arngrimin  voiton  pienellä  tekstipätkällä,  jossa  tosin  mainitsee  Tegil

luksen  hävinneen,  mutta  keskittyy  sitten  kertomaan  miten  soturi  sai  prinsessansa.

Vaikka Arngrim on ruotsalainen, Olausta ei miellytä, että hän on taistellut ja voitta

nut  Tanskan  kuninkaan  laskuun  ja  itsekin  ryhtynyt  kuninkaan  vävypojaksi.  Olaus

korostaa ”Ruotsin alamaisten” scricfinien ja bjarmien urhoollisuutta ja esittää kuvas

saan tanskalaisten joukot perääntyvinä ja pelokkaina.
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Mahdollisesti  sekä  Saxon  että  Olauksen  kertomusten  taustalla  on  viikinkilähteissä

kerrotut tarinat norjalaisten ja karjalaisten sotaretkistä toistensa maille. Vanhin niistä

on  norjalaisen  Ottarin  kuvaus 800luvulta,  myöhempi  tärkeä  lähde on  1300luvulla

muistiin  merkitty  Egilin  saaga  kuningas  Faravidista  ja  hänen  taisteluistaan  yhdessä

norjalaisen Torolfin kanssa karjalaisia vastaan. (Julku 1985, 87–91.)

Kotina valaanluumaja

Kuinka äärimmäisissä olosuhteissa asuttiin? Villimiesten alkeellisen luolaasumusten

lisäksi  Pohjolassa  oli  Olauksen  tietojen  mukaan  varsin  omaperäisiä  ratkaisuja.  Hän

perustelee,  että  koska  ankarat  pakkaset  ja  voimakkaat  myrskyt  ehkäisevät  puiden

kasvamisen kaukaisimmassa Pohjolassa, Luonto on opettanut asukkaat rakentamaan

majansa ja tarvekalunsa seudun jättiläismäisten eläinten luurangon sisään (Descripti

on, 1996, 1105). Tällaista asumusta Olaus kuvaa näin:  ikkunat ovat joko katossa tai

hirviön sivuilla, ovet on tehty eläimen nahkasta. Sisätilat on jaettu erilaisiin toiminta

alueisiin, osa majasta on varattu kotieläimille.

Kuva 15 . Valaanluumaja (Historiakirja 21:24)



36

Tekstiä havainnollistavaan kuvaan 15  luurakenne on selvyyden vuoksi piirretty ma

jan ulkopuolelle, vaikka sen luonnollisesti pitäisi olla sen sisällä. Samasta syystä piir

täjä on avannut majan päädyn,  jotta katsoja voi nähdä miten majan sisällä asukkaat

istuvat  pöydän  ääressä  aterialla.  Eläinten  puolella  istuu  kattoorrella  kukko,  joka

”toimii kellona  ja herättää ihmiset pimeällä töihin, kun yö kestää läpi talven”, ja al

haalla  permannolla  hyörii  sikoja  ja  lampaita.  Katolla  on  teline,  jossa  riippuu kaloja

kuivumassa.  Asukkaista  Olaus  kertoo,  että  ”ne,  jotka  nukkuvat  näiden  kylkiluiden

suojassa, uneksivat ikuisesti olevansa merellä myrskyjen ja haaksirikkojen uhkaami

na”.

Hirviö,  josta Olaus puhuu, on epäilemättä valas,  jonka mahtavia kylkiluita tiedetään

käytetyn  majojen  rakennetukena  Grönlannissa  (Description,  1996,  1147).  Maininta

majan sisätilan jakamisesta erilaisiin asuinvyöhykkeisiin voisi sen sijaan viitata  lap

palaiskodan  asumisjärjestelyihin,  mutta  kotieläinten  sijoittaminen  saman  katon  alle

taas tunnetaan ennen muuta karjalaistalon toimintamallina. Olaus on selvästi sekoit

tanut monia eri lähteitä toisiinsa. Foote (Description 1996, 1147) tyytyy arvioimaan,

että kuvaus voi yhtä hyvin viitata Finmarkiin, Islantiin tai Grönlantiin.

Tavoilleen uskollisena Olaus rinnastaa tässäkin tekstissään Pohjolan olosuhteet antii

kin kirjallisuudessa kuvailtuihin muiden ääriseutujen oloihin. Hän kertoo Pliniukseen

ja Straboon viitaten, että Ichthyophagi Intiassa sijaitsee puuttomalla meren rannikolla

ja myös  siellä asukkaat rakentavat asumuksensa valaanluista  ja osterinkuorista. Va

laan kylkiluut toimivat majojen niskapalkkeina ja seinäntukina, leukaluut ovina. Sel

känikamia asukkaat käyttävät huhmareina, joissa jauhavat kalajauhoa leipätarpeiksi.

Olaus on  aina  tyytyväinen,  kun  klassinen  kirjallisuus antaa  tukea hänen  kuvauksil

leen  eksoottisista  oloista,  mutta  Foote  huomauttaa  (Description,  1996,  1147),  ettei

hänen viittauksensa Pliniukseen ole tarkka. Myös Pliniuksen Luonnonhistoriassa on

runsaasti mielikuvituksen tuotetta, joten kertomus Ichthyophagista voi olla tarua.
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Paimentolaisteltat

Teltat merkitsevät Carta marinassa paimentolaisten asuttamia alueita. Niitä on ripo

teltu  Bjarmiaan,  Finmarchiaan  ja  Scricfiniaan.  Bjarmiassa  ei  muunlaisia  asumuksia

olekaan lukuun ottamatta Valkean meren rannikkoa, johon on merkitty 11 linnoituk

seksi  tulkittavaa  rakennusta  tai  rakennuskompleksia.  Scricfiniassa  teltat  sijaitsevat

äärimmäisinä  meren  rannan  tuntumassa,  mutta  Finmarkissa  taas  sisämaassa.  Siellä

meren rannikko on, samoin kuin Valkealla merellä, reunustettu taloilla, joista osa on

linnoituksia,  osa  selvästi  kirkkoja  ja  tavallista  asutusta.  Talot  edustavat  Olauksella

sivistynyttä, kristillistä elämänpiiriä, paimentolaiset olivat pääosin pakanoita, vaikka

rajavyöhykkeellä heistä osa oli jo siirtymässä kirkon vallitsemaan maailmaan.

Kuva 16. Paimentolaisteltta (CM, laatta C)

Se miten teltat on sekä historiakirjassa että kartassa kuvattu, osoittaa, ettei Olaus to

dennäköisesti ole itse nähnyt lappalaiskotaa. Teltan malli on otettu suoraan Hans

Holbein  nuoremman  raamatunkuvituksesta,  jossa  se  esiintyy  useassa  kohdassa  (ks.

Holbein 1884). Itse asiassa on luultavaa, että Olauksen painaja on käyttänyt suoraan

Holbeinin kuvalaattoja, nehän olivat yleisiä markkinoilla myytäviä artikkeleita. Hol

beinin telttakuvat esittävät sotilastelttoja,  joissa päälliköt asuivat kenttäolosuhteissa.

Ristiriita hienostuneesti koristellun teltan kuvan ja Olauksen varsin alkeellisista elä

mäntavoista kertovan tekstin välillä on ilmeinen.
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5. Noidat ja hirviöt

Fantasiafauna

Poro on pohjoisen tärkein eläin  ja siitä Olauksella on runsaasti kuvauksia sekä kar

tassa että Historiakirjassa. Kuvan 17 kolme pystykaulaista kolmisarvista poroa esiin

tyvät Carta marinassa Luulajajärven jäällä. Historiakirjan kuvaan on samojen poro

jen joukkoon liitetty porolla ratsastava mies, jolla on päässään lintulakki.

Foote  arvelee  (Description  1996,  879)  että  porokuvien  lähteinä  ovat  olleet Hortus

sanitatis  ja Vincentin Speculum naturale,  joiden  perusteella Olaus  eläintä kuvailee.

Sen  kolmesta  sarvesta  kaksi  sijaitsee  pään  molemmin  puolin  kuten  hirvellä,  mutta

kolmas,  lyhyempi,  niiden keskellä on sitä  varten, että poro  sen avulla puolustautuu

vihollisiaan,  erityisesti  susia  vastaan.  Poro  syö  mieluiten  seisaallaan  esim.  puiden

lehtiä  sillä sen voimakkaasti eteenpäin kaartuvat sarvet haittaavat Olauksen tietojen

mukaan syömistä niin, että syödessään ruohoa ja kukkia alhaalta maasta sen on kal

listettava hankalasti päätään. Ja kas, Olaus löytää tällekin ilmiölle vastineen kirjalli

suudesta. Solinus on kertonut etiopialaisesta Garamantian heimosta, jonka karjalla on

sama ongelma.

Kuva 17. Poroista (Historiakirja 17:26)
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Porokarjaa hyödynnetään pohjoisessa tehokkaasti, tietää Olaus. Alas Botnia occiden

talikseen hän on kartalla sijoittanut kuvan poroa lypsävästä naisesta (kuva 18). Kuva

tosin  johtaa harhaan,  sillä  porosta  voidaan  lypsää  vain  hyvin  pieniä  määriä  kerral

laan, ei kokonaisia kiulullisia. Kuvan tilanne sopisi pikemminkin lehmän kuin poron

lypsämiseen,  mihin  Olaus  on  ehkä  sekoittanutkin  asian,  sillä  hän  väittää  ”porojen

tuottavan runsaasti maitoa”.

Kuva 18. Poronlypsy (Historiakirja 17:27)

Porot,  niin  kuin  niitä  paimentavat  lappalaisetkin  ovat  sopeutuneet  villiin  ympäris

töönsä.  Tämän  osoittamiseksi  Olaus  kertoo  tarinan,  kuinka  Ruotsin  valtionhoitaja

Sten Sture nuorempi kerran  lähetti Holsteinin  herttualle Friedrichille  lahjaksi kuusi

poroa ja palkkasi niiden hoitajaksi  lappalaispariskunnan. Mutta varsin pian sekä  ih

miset että eläimet, irrotettuina normaalista elinympäristöstään, kuolivat ikävään.

Ylhäällä Ruijan  rannikolla Vardahusin yläpuolella on Carta marinassa kuva  suuri

kokoisesta eläimestä, joka kiipeää vuorenrinnettä ylös. Sen vieressä lukee Ros marus

piscis.  Kartan  selitystekstissä  otusta  luonnehditaan  ”elefantin  kokoiseksi  kalaksi”

(Selitysteksti 1993, 15). Historiakirjassa samaan kuvaan on lisätty uusia elementtejä

(kuva 19). Kolmen miehen venekunta on otuksen kimpussa, miehet ovat jo heittäneet

harppuunan tapaisen koukun eläimen selkään. Vuonon toiselta puolelta kallion takaa

pilkistää toisen hirviön pää. Vardahusin (Vardö) linnoitus näkyy kuvan vasemmassa

nurkassa ja sen edustalla on toinen venekunta, soutamassa ehkä edellisten avuksi.
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Kuva 19. Elefantin kokoinen kala (Historiakirja 21:28)

Historiakirjan tekstissä Olaus määrittelee otuksen mursuksi. Sillä on suuret ja terävät

hampaat ja jos se näkee ihmisen vilahdukseltakaan, se hyökkää salamannopeasti hä

nen kimppuunsa  ja pystyy repimään hänet kappaleiksi. Olaus vertaa otusta Kaspian

meressä  eläviin  kauheisiin  tiburonuskaloihin,  joista  on  kertonut  Petrus  Marttyyri

kirjassaan De novo orbe (Description 1996, 1148).

Albertus  Magnukselta  ja  Erik  Walkendorfilta  (Description  1996,  1148)  Olaus  on

lainannut  seuraavan  kauhukertomuksen:  ”Syöksyhampaidensa  avulla  nämä  eläimet

kiipeävät rantakalliota ylös helposti kuin menisivät tikapuita pitkin syödäkseen siellä

mehevää ruohoa ja sen jälkeen ne vierivät takaisin mereen, sitä ennen kuitenkin tor

kahtavat  jonkin  aikaa  kallioon  kiinnittyneinä.  Tämä  on  se  hetki,  jolloin  kalastajat

voivat rynnätä ylös ja irrottaa nahkaa sen hännän juuresta. Heti kun nahka on irti, he

sitovat  vahvimman  köytensä  siihen  ja  kiinnittävät  sen  tukevaan kiveen  tai  puuhun.

Sen jälkeen he pommittavan otuksen päätä kivillä herättääkseen sen ja sitten pakotta

vat  sen  alas  vuorelta.  Kun  köysi  kiristyy,  iso  osa otuksen  nahkasta  kuoriutuu  pois.

Menetettyään tällä tavalla paljon verta, eläin heikentyy puolikuoliaaksi  ja on helppo

saalis.”

Mursunhampaat olivat arvokkaita ylellisyystuotteita, joita Olauskin mainitsee tuodun

pohjoisesta. Ne ovat erityisesti  skyyttien,  moskoviittien  ja  venäläisten korkeasti  ar
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vostamia  vientituotteita,  sanoo  Olaus,  joka  Footen  arvion  mukaan on  kuullut  asian

Walkendorfilta (Description 1996, 1148).

Mutta meressä elää vieläkin kauhistuttavampia petoja. Yksi niistä on jättiläismäinen

merikäärme, joka kuvassa (20) on juuri hyökännyt laivan kimppuun ja pitää suussaan

onnetonta merimiestä toisten rynnätessä kauhuissaan pakoon kuka minnekin.

Kuva 20. Merikäärme (Historiakirja 21:28)

Käärmeen koosta on Olauksella eri lähteissä eri tietoja: kartan selityksessä sen pituus

on 100200 jalkaa,  itse kartassa peräti 300  jalkaa  (n. 90 m). Käärme asuu Bergenin

lähellä vedenalaisissa luolissa,  joista se ui rannikolle nielläkseen vasikoita, lampaita

ja sikoja, sillä vain valoisien kesäöiden aikaan se käyttää ravinnokseen mustekaloja,

hummereita  ja muita mereneläviä. Sillä on 18 tuumaa pitkä harja,  joka roikkuu sen

niskassa, ja liekehtivän punaiset silmät. Laivojen kimppuun se hyökkää kohottamalla

itsensä korkeaksi kuin pylväs, tarttuu kiinni miehiin ja nielee ne. Ja mikä kauhistut

tavinta: tiedetään, että sen ilmestyminen aina ennustaa jotakin hirveää tapahtuvaksi;

prinssi  saattaa  kuolla  tai  joutua  maanpakoon,  väkivaltainen  sota  syttyy  tai  jotakin

muuta pahaa tapahtuu.

Foote  arvelee  (Description  1996,  1152),  että Olauksen kuvaus perustuu  vain  meri

miesten yleisesti kertomiin tarinoihin, joita kuulee satamissa. On kuitenkin houkutte

levaa  ajatella,  että  kertomuksen  taustalla  on  skandinaavisen  mytologian  Jörmun
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gandrkäärme, joka oli yksi Lokijumalan kolmesta jälkeläisestä, Fenrirsuden sisar.

Epäsuorasti  tätä päätelmää tukee Anto Leikola (2002, 112–114),  joka kertoo kirjas

saan Seireenejä,  kentaureja  ja  merihirviöitä,  että  Olauksen  teksti  oli  ensimmäinen

kirjallisuudessa esiintyvä  merikäärmeen kuvaus  ja arvelee  myös,  että merikäärmeet

ovat myöhemminkin olleet erityisesti pohjoisten merenkulkijoiden tuttuja.

Jörmungandria kutsutaan myös Midgardin käärmeeksi  tai maailmankäärmeeksi. Ta

rina kertoo, että kun se heitettiin ihmisten maailmaa eli Midgardia ympäröivään me

reen, se kasvoi niin  isoksi, että se pystyi kääriytymään koko maan ympäri  ja tarttu

maan itseään hännästä kiinni. Mytologiassa se kuvataan usein lohikäärmeenä.

Tuulenkauppiaita ja palvelevia demoneja

Kuva 21 esittää Olauksen selityksen mukaan niitä voimia, joita noidilla ja taikureilla

on käytössään, kun he tahtovat hallita  luonnon olosuhteita. Suomi  ja Lappi ovat ol

leet tässä suhteessa Olauksen mielestä aivan erityisiä alueita: ”Suomi, pohjoisin maa

yhdessä  Lapin  kanssa,  oli  entisinä  pakanallisina  aikoina  niin  taitava  noitataidoissa

kuin olisi Persian Zoroaster ollut heidän ohjaajanaan tässä kirotussa tieteessä.”Mutta

taikuus  ja  noitavoimien  käyttö oli  yleistä  Olauksen  mukaan  myös  LänsiLapissa  ja

Botniassa (tarkoittaa koko nykyistä Norrbottenia), ”jossa taikureita ja velhoja oli niin

runsaasti  joka  paikassa,  että  luulisi  seudun  olevan  heidän  kotinsa.”  (Description

1996, 174, 189.)

Olaus  kertoo  miten  suomalaiset  pystyivät  myymään  tuulta  kauppiaille,  joiden  oli

purjehdittava matkoilleen. Maksua vastaan noita luovutti kauppiaalle kolme taiottua

solmua.  Kun  avasi  ensimmäisen,  sai  purjeisiinsa  lempeää  tuulta,  seuraava  solmu

tuotti navakampaa, mutta jos avasi kolmannen solmun, sai osakseen sellaisen myrs

kyn,  etteivät  merimiehet  nähneet  edessä  olevia  karikkoja  eivätkä  pystyneet  laske

maan  purjeita  tai  ohjaamaan  laivaa  peräsimellä.  Haaksirikkoon  oli  joutunut  moni,

joka ei ollut uskonut solmuissa olevan sellaisia voimia, tietää Olaus.
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Kuva 21. Tuulenkauppiaat (Historiakirja 3:16)

Eloisa kuva  (21)  vahvistaa  tekstin kertomaa. Siinä velho  seisoo oikealla  solmuinen

köysi kädessään  ja käy neuvotteluita hinnasta kahden kauppiaan kanssa. Muuta  lai

vaväkeä on  alempana  köysien  luona.  Taikurin  köysi  näyttää päätyvän  ylhäälle pil

viin, jossa kaupan olevalle tuulelle on piirretty kasvotkin. Onneton epäuskoinen taus

talla on  tainnut avata kolme  solmua,  laivansa on  myrskyn kourissa  jo uppoamaisil

laan.

Noitavoimat  saattoivat  olla  ihmisten  palveluksessa  ilman  rahaakin.  Olauksella  on

pitkä kertomus kaivoksista, joissa demonit murtavat kalliota, kaivertavat maanalaisia

käytäviä  ja  luolia,  lohkovat  kiviä,  asettelevat  ne  nosturiämpäreihin  ja  sovittelevat

lastin rattaille  tai väkipyöriin,  joilla ne hoitelevat  toimintoja. Demonit  tekevät  työtä

myös talleissa ja muissa eläinsuojissa. (Description 1996, 298–300.)

Carta  marinan  demonivinjetti  on  sijoitettu  Lappia  occidentaliin,  seuduille,  joissa

Olaus tiesi olevan toimivia hopeakaivoksia. Sama kuva on otettu mukaan myös His

toriakirjaan, mutta niin, että siihen on lisätty runsaasti muita elementtejä (kuva 22).

Siinä  on  sisimpänä  kartan  tallia  siivoava  karkeapiirteinen  alaston  mieshahmo,  joka

luuta kädessä huiskii lattiaa. Ihmisestä hänet erottaa vahva karvapeite ja linnunkynsiä
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Kuva 22. Demonit (Historiakirja 3:22)

muistuttavat  jalat.  Sillä  on  sulkakoristeinen  päähine  ja  sen  kasvojen  ilme  on  ilkeä.

Takana parressa  seisovat hevoset  vaikuttavat  levottomilta.  Kuvan  vasemmassa  reu

nassa on toinen hahmo, kaivoksessa työskentelevä demoni, joka muistuttaa edellistä,

mutta on sarvipäinen ja pitkähäntäinen. Se murskaa kiviä kädessään olevalla terävä

päisellä  pistimellä.  Kummallakin  hahmolla  on  erektio,  mikä  viittaa  yliluonnollisten

olioiden  vahvaan  seksuaaliseen  luonteeseen.  Kuvan  yläosassa  lentää  noita  istuen

takaperin jonkinlaisen lohikäärmeen selässä ja toisessa yläkulmassa ajurittomat vau

nut  vierivät  pilvien  päällä  pitkin  taivasta.  Oikeassa  alanurkassa  on  vielä  ostetulla

tuulella matkaavia kauppiaita.

Olauksen  tiedot  ”Seitsemän  tähden  alla  elävien  kansojen”  runsaasta  taikavoimien

käytöstä ovat peräisin pääosin Saxo Grammatikukselta (Description 1996, 190–191)

ja kuvastavat sellaisenaan keskiaikaista maailmankuvaa. Vuosisatojen ajan oli uskot

tu noitavoimiin, joita voi käyttää hyväksi mutta jotka yhtä helposti kääntyivät tuhoi

siksi. Oli yleistä pyytää noitia maallisten vihollisten vahingoittamiseen ja oman me

nestyksen varmistamiseen. Naisia pidettiin herkkinä taipumaan noitien palvelukseen

ja kansan suussa kulki pöyristyttäviä kertomuksia naisten osallistumisesta noitasapat

tiin. (KatajalaPeltomaa 2004, 81–97) Suomalaisten ja lappalaisten vahva osuus noi

tuudesta voi Footen mukaan liittyä myös shamanistisiin rituaaleihin,  joista Olaus oli

mahdollisesti kuullut (Description 1996, 189).
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Uusi aika ei tuonut edistystä tähän asiaan, sillä Eurooppa oli vasta vaipumassa noita

hulluuteen, joka kiivaimmillaan riehui ympäri maanosaa 1500luvun lopulla ja 1600

luvun alkupuolella (Guillou 2002, 211–240). Rune Hagen Tromssan yliopistosta pi

tää  Olaus  Magnuksen  runsasta  aineistoa  pohjoisen  noidista  ja  velhoista  niin  vaiku

tusvaltaisena lähteenä, että juuri sen perusteella Euroopan sivistyneistölle syntyi kä

sitys, että kaikki paha tulee pohjoisesta ja että se on suorastaan paholaisen kotipaikka

(Hagen 2004, 7),
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 6. Kristinuskon valossa kylpevä Tornionlaakso

 Kukoistava Tornio

Carta marinaan Tornio on merkitty näyttävästi Pohjanlahden pohjukkaan vuolaiden

virtojen väliin. Olaus Magnus vietti siellä kesällä 1519 neljän kuukautta ennen kun

syksyn tullen lähti retkellään purjehtimaan takaisin etelään (Enbuska 1992, 75). Seu

tua koskevat tiedot sekä kartassa että Historiakirjassa perustuvat suurelta osin hänen

omiin välittömiin havaintoihinsa.

Kuva 23. Tornion seutu 1519 (Historiakirja 20:1)

Olauksen  kuvaus  Torniosta  ja  sen  ympäristöstä  on  ylenpalttisen  ylistävä.  Hän  on

häikäistynyt alueen vauraudesta, sen vilkkaista kauppasuhteista ja kauniista luonnos

ta. Seudun asukkailla on kaikkia mukavan elämän edellyttämiä tarvikkeita; he saavat

suolaa ja viiniä Portugalista ja Espanjasta, kalliita kankaita Englannista ja Flanderista

sekä erilaisia kodin tarvikkeita Saksasta. Vehnää, ruista, kauraa ja kaikkia tarvitsemi

aan vihanneksia he ostavat Götanmaalta  ja Sveanmaalta. Kalaa  ja muita merenanti

mia he kalastavat omasta merestään niin paljon kuin tarvitsevat. Heidän meressään ei
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ole  hirviöitä  eikä  maallakaan  tarvitse pelätä vaarallisia  eläimiä. Myös  ihmiset käyt

täytyvät toisiaan kohtaan siivosti, sukupuolten välit ovat niin sopuisat, ettei haureut

ta, irstailua ja avionrikkomuksia esiinny juuri lainkaan. Olaus huokaa: ”Jumalan puh

taat  lait  vallitsevat  näiden  luonnollisten  ihmisten  keskuudessa  niin  vahvoina,  että

monet jumalallisia sääntöjä paremmin tuntevat ihmiset, verrattuna heihin, jäävät mo

raalisessa puhtaudessa heitä huonommiksi” (Suomalaiset 2002, 547).

Kuva  23  vahvistaa  tekstin  sanomaa.  Kirkko  saarellaan  symboloi  koko  kaupunkia,

ympärillä  levittäytyy  asuttu  vauras  maaseutu,  joka  ulottuu  aina  takana  siintäville

kukkuloille saakka. Touhukas työ vallitsee kaikkialla:  laivat seilaavat ulapalla, pyy

dykset ovat täynnä kalaa,  joessa hyppivät suuret  lohet, kalanippuja  ja  tynnyreitä on

lastattu rannalle vientiä varten.

Euroopan parhaat lohijoet

Mitä todennäköisimmin Olaus on Tornionkesänään päässyt myös Kukkolankoskelle

katsomaan lohenpyyntiä. Hän kuvailee sitä tavalla, joka hyvin vetää vertoja nykyai

kaiselle matkailumarkkinoinnille: ”On kaunista katsella kuinka  lohet,  jotka muistut

tavat  sotureita  välkkyvissä asevarustuksissa, uivat  merestä kohti  virtaa keskellä au

ringonpaahdetta – mieluiten silloin kun ne seuraavat toisiaan niin lukuisina, että jopa

kalastajat ylhäältä kallioilta saavat niitä saaliikseen” (Suomalaiset 2002, 549).

Kuvakin (kuva 24) on vakuuttava: Siinä miehet  lippoavat mahtavia  lohenvonkaleita

keskiyön  auringonpaisteessa.  Rannalla  runsaat  saaliit  ovat  jo  kuivumassa  telineis

sään, kypsymässä savustustynnyrissä ja paahtumassa loisteella.  Olaus kiittää pohjoi

sen  jokia  erittäin  rikkaiksi  lohijoiksi,  mutta  tunnustaa,  että  hyviä  saaliita  saadaan

myös muualla, sekä Ruotsissa Götanmaalla että Saksassa ja Baltiassa.



48

Kuva 24. Lohenpyyntiä (Historiakirja 20:3)

Kuva 25. Hylkeenpyytäjät (Historiakirja 20:4)

Hylkeenpyyntiä Perämerellä

Myös  hylkeenpyyntiä  Olaus  sanoo  olleensa  seuraamassa  omin  silmin,  mikä  onkin

helppo  uskoa,  koska  sekä  kertova  teksti  että  piirroskuva ovat  hyvin  havainnollisia.

Kuva 25 näyttää, miten pyytäjät pukeutuneina mustiin vaatteisiin,  jotta harhauttaisi

vat eläimiä päästämään heidät lähemmäs, makaavat kyykyssä jäällä ja kutsuvat niitä

ulvomalla.
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Olaus kertoo hylkeistä runsaasti eläinopillisia tietoja, joiden lähteinä ovat mm. Aris

toteleen De Historia Animalium ja Vincentin speculum naturale. (Description 1996,

1069). Monen biologisen tosiasian rinnalla on niistä livahtanut joukkoon aikakaudel

le  tyypillisiä  uskomuksia,  jotka  perustustuvat  lähinnä  mielikuvitukseen.  Niinpä

Olauskin kertoo, että hylkeen oikeanpuoleinen evä antaa tyynyn alle pantuna unta ja

että  ”hylje  on  muita  eläimiä  julmempi  vaimonmurhaaja  ja  ottaa  vaimon  toisen  jäl

keen,  kunnes  joku  niistä  tappaa  sen  itsepuolustukseksi”. Tekstin  lopussa on  tietoja

hylkeen käyttämisestä  lääkinnällisiin tarkoituksiin, miten hylkeennahka suojaa sala

man iskulta ja että sen rasva parantaa ihottumia (Descriptio 1996, 1035).

Kristinuskon vaikutus Pohjolaan

Tärkeä  tapahtuma  äärimmäiselle  Pohjolan  perukalle,  joka  muinoin  oli  pakanallisen

taikauskon  vallassa,  oli  Ruotsin  kuningas  Eerikin  ja  Upsalan  ”autuaan  arkkipiispa

Henrikin” tulo käännyttämään kansaa. Olaus kertoo, että ”jumalansanaa saarnaamal

la ja voittoisilla aseilla he alistivat heidät – kun heidän tarjoamaansa rauhaa oli hal

veksittu – kristinuskoon ja Ruotsin valtaan” (Suomalaiset 2002, 99).

Tämä kaikki oli tapahtunut jo vuonna 1155 ja siitä pitäen kansan luonne muuttui: se

alkoi harrastaa hyveitä kuten anteliaisuutta sekä vieraanvaraisuutta, jota maan asuk

kaat hyväntahtoisesti osoittivat luokseen tuleville muukalaisille.

Olauksen Pohjolanretken aikoina kristinusko oli  saavuttanut Skandinaviassa  jo Pe

rämeren pohjukan. Olaus todistaa, että vaikka ihmisiltä siellä puuttuu uskonnon ope

tus,  ”he  ovat  luonnonlain  perusteella  oppineet  karttamaan  paheita  ja  omaksumaan

hyveet. He näet ovat havainneet, että oikeamielisesti  ja ketään vahingoittamatta elä

villä ihmisillä on yllin kyllin kaikkea hyvää. Sellaiset inhottavat synnit kuin haureus

ja huoruus, varkaus ja murha taas ovat usein karkottaneet eläimet ja linnut metsistä ja

kalat vesistä.” (Suomalaiset 2002, 99).
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Kuva 26. Vieraanvaraiset länsipohjalaiset (Historiakirja 4:18)

Kuva  27  näyttää kohtauksen  kolmen  miehen  tapaamisesta.  Talon  edustalla  seisova

tervehtii kahta  saapuvaa  matkalaista. Portailla on neljäs,  joka tuo  lisää  juomaa ulos

katettuun pöytään. Taustalla on pieni kukkula ja yksinäinen puu. Enbuska (2004, 80)

liittää  kuvan  Tornionlaaksoon,  vaikka  sekä  rakennuksen  että  henkilöiden  pukujen

tyyli viittaavat pikemminkin Etelä tai KeskiEurooppaan. Itse kuva onkin Enbuskan

mukaan lainattu Holbeinin Vanhasta testamentista, jossa se esitti kuningas Nebukad

nesarin  lähtöä  pois  Jerusalemista,  siksi  vasemmanpuolimaisella  miehellä  on  juuta

laismyssy päässään.

Tornionlaaksolaista kuvassa sen sijaan on yksinäinen pitkä puu, jonka Enbuska selit

tää hurrikaksi eli  karsikoksi.  Karsikkopuu  oli  väylänvarressa  tapana  tehdä  riistan

pyyntipaikalla karsimalla puu alarunko oksista  ja  jättämällä  vain  tupsu  latvaan.  Al

kuaan sillä tavoin haluttiin varmistaa pyyntionni, myöhemmin karsikko tehtiin myös

vieraan kunniaksi.  (Enbuska 2004, 80.)  Jos Enbuska on oikeassa, kuva on  täytynyt

koota erilaisista ja eri aikoina tehdyistä elementeistä, mikä olikin ajan kirjapainokäy

tännöissä hyvin tavallista.
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7. Pohjolan pimeä reuna

Vaikka  Olauksella  selvästi  on  varsin  totuudenmukaistakin  tietoa  pohjolan  astrono

mista olosuhteista, olihan auringon nousu  ja  laskuaikoja osattu  laskea  jo hellenisti

sellä ajalla, hänen sekä visuaalinen että verbaalinen kuvauksensa käsittelee enemmän

pimeää ja kylmää ja niiden vaikutuksia ihmisten elämään kuin kesän valoisuutta.

Carta  marinan  projektiovirheestä  ehkä  johtuu,  että  Olaus  on  sijoittanut  Bjarmian,

Scricfinian  ja  Finmarchian  pohjoisnavalle  ja  kuvannut  alueen  pimeän  ja  valoisan

vuodenajan vaihteluita siitä  lähtökohdasta. Mutta vaikka hän  itse  toteaa, että puolet

vuodesta on ”yhtä  ja samaa ihmeellistä päivää”, ei päivänpaisteisia kuvia  ja tekstejä

juurikaan löydy hänen aineistostaan. Päinvastoin, hän siteeraa sekä Ptolemaiosta että

Diaconusta, jotka epäilevät, ettei lumi kesälläkään sula.

Pimeästä  ja pakkasesta Olaus sen sijaan kertoo  runsaasti  sekä kuvin että  sanoin. Ei

ole vaikea kuvitella, miten kauhistuttava mielikuva etelä ja keskieurooppalaisille on

täytynyt tulla, kun he ovat lukeneet, että puolet vuodesta on säkkipimeää ja niin kyl

mää,  että  metsän  pedotkin  hakeutuvat  ihmisten  ilmoille.  Myös  lumi  ja  jäämassat

Olaus kuvailee valtaisiksi  ja rajumyrskyt niin kauheiksi, etteivät  ihmiset pysty toisi

aan tuntemaan tien päällä.

On Olauksen kirjassa sentään kuvattu lumen ja talven riemujakin. Hänen lumen kau

neutta käsittelevä tekstinsä on lähes  lyyrinen ja toisaalla kirjassa on myös lumisotaa

ja lasten leikkejä kuvaavia kappaleita. Iloiset talvikuvaukset kuuluvat kuitenkin Lap

pikuvien ja samalla tämän tarkastelun ulkopuolelle.

Olaus  lähetettiin  matkalle  pohjoiseen  inventoimaan  isänmaan  fyysisiä  ja  henkisiä

resursseja  Tanskaa  vastaan  mahdollisesti  tarvittavia  voimatoimia  varten.  Toimek

sianto  selittää  hänen  kiinnostuksensa  kohteita  ja  johtopäätöstensä  sisältöjä.  Vaikka

Ruotsin  ja  Novgorodin  Pähkinäsaaressa  1323  tekemä  rauha  oli  vetänyt  valtioiden

välisen  rajan  kulkevaksi  Karjalan  kannakselta  nykyisen  Raahen  seuduille,  sijoittaa
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Olaus Carta  marinaan  Ruotsin  kuninkaan kruunuvaakunan  ylös ”skyyttien  meren”

rannalle.  Varmemmaksi  vakuudeksi  myyttinen  skandinaavinen  sankari  Starcatherus

seisoo siellä myös historiataulut käsissään skyyttiläinen susi Grimmklaujulmakynsi

vartijanaan.  Valkean  meren  länsiranta  näyttää  kartalla  linnoitetuilta.  Olaus  halusi

todistaa isänmaansa suureksi ja mahtavaksi.

Ruotsin ja Tanskan väliseen jännitteeseen voi yhdistää myös Olauksen ihailevat ku

vaukset  pohjoisten  miesten  sotaisesta  urheudesta.  Hän  ylistää  sekä  bjarmien  että

scricfinien nopeutta, kestävyyttä ja taitavuutta sotatoimissa. Erityisesti oli huomatta

va  heidän  kykynsä  hallita  taikavoimia,  joka  teki  heistä  voittamattomia.  Olauksen

kertomuksen perusteella KeskiEurooppaan syntyi uskomus, että Ruotsin armeijassa

oli  noitavoimia  käyttävä  lappalaisosasto,  jonka  avulla  mm.  Kustaa  Adolf  voitti  30

vuotisessa  sodassa.  Tämä  huhu  koettiin  Ruotsin  hovissa  niin  kiusalliseksi,  että  tie

demies Schefferus pantiin 1600luvulla ”tieteellisesti” todistamaan asia perättömäksi.

Ruotsin suuruuden korostamisella oli myös uskonnollinen ulottuvuus. Kun Ruotsista

oli tullut luterilainen maa, Olaus halusi vakuuttaa katolisen maailman isänmaansa

mahdista saadakseen kirkon johdon taistelemaan alueen herruudesta. Tässä taivutte

lussa hän ei kuitenkaan onnistunut. Juuri muulla tavalla vastakkainasettelu kristinus

kon sisällä katolisiin ja luterilaisiin ei Olauksen teoksissa näy.

Sen sijaan niissä näkyy voimakkaana antiikin ja keskiajan tapa jakaa maailma sivis

tyneeseen osaan ja barbaarien ja pakanoiden elinpiiriin. Pliniuksen ja Solinuksen

tavoin Olauskin uskoo, että maailmanmeren rannalla asuu hirviöitä ja villiihmisiä.

Keskiaikaisten maailmankarttojen, mappamundien, esikuvan mukaan Olaus on Carta

marinaansa sijoittanut villimiehiä pohjoiselle rannalle ja hirviöitä läntiseen mereen.

Sisämaassa, lähempänä sivistystä, asuivat Olauksen Pohjolassa metsäläiset, jotka

olivat ihmisiä, vaikka olivatkin villejä ja raakoja. Scricfinit tosin muistuttivat lisään

tymistavoiltaan eläimiä ja heillä kuten bjarmeillakin oli hallussaan noitataitoja.
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Koska metsien asukkaat olivat paimentolaisia, heidän asuinpiirinsä voi Olauksen

kartalta tunnistaa telttojen sijainnista. Se muodosti välivyöhykkeen sivistyksen ja

pakanuuden välille, sillä lähetystyön vaikutuksesta yhä useampi metsäläinenkin oli

antanut kastaa itsensä.

Välivyöhykkeellä noituus ja taikakeinot olivat selvästi hallitumpia kuin ihan ääri

maassa. Demonit, joita Olaus kuvaa, olivat ihmisen palveluksessa ja tuulta hallitsevat

suomalaiset myivät taitojaan hyödyllisiin tarkoituksiin. Sitä paitsi Olaus huomauttaa,

että ennen kristinuskon tuloa demoneja ja noitia oli paljon enemmän kuin hänen ai

kanaan.

Puhtaasti kristinuskon ja sivistyksen piiriin Olaus laskee Lapista vain Tornionjoki

laakson. Se näkyy sekä hänen kuvissaan että niiden selityksissä. Ihmiset harjoittavat

toimia, jotka kuuluvat rationaalisen elämänmuodon piiriin, käyvät kauppaa, rakenta

vat taloja, pyytävät kalaa ja viettävät kunniallista ja harrasta elämää. Järjestys ja rau

ha vallitsevat.

Olaus Magnus, oman aikansa merkittävin oppinut pohjoismaalainen eli ristiriitojen

täyttämässä maailmassa. Hän oli saanut koulutuksensa katolisen kirkon hallitsemassa

ympäristössä, joka henkisesti oli vielä sitoutunut vuosisataiseen maailmanselityspe

rinteeseen. Uusi aika oli kyllä jo alkanut vyöryttää uutta tietoa ja uusia tulkintoja

maailmasta, mutta niiden vastaanotto ei käynyt ongelmitta. Taikausko ja ennakkoluu

lot rehottivat yhä myös sivistyneistön keskuudessa.

Olausta on paljon kiitetty Pohjolan realistisesta ja tarkasta kuvaamisesta. Hän ansait

see kiitoksensa, sillä hän on pystynyt omaksumaan paljon aikansa uusista virtauksista

ja osoittaa sen kartassaan ja historiassaan. Hän kantaa kuitenkin myös oman aikansa

puutteita: keskiajan oppineiden määrätön antiikin ihailu on johtanut hänetkin luke

maan auktoriteettinsa ilman kritiikkiä. Niinpä Lappia koskevat tarinat ja myytit ovat

saaneet hänen teoksissaan visuaalisen ja sanallisen hahmon, jota puolestaan on pidet

ty totena vuosisatojen ajan.
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TUTKIMUKSEN RAJAAMA ALUE CARTA MARINASTA

Lähteet

Primaarilähteet
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Liite 1

Olauksen käyttämistä antiikin ja keskiajan lähteistä
Adam Bremeniläinen (n. 1040 – 1085)

Saksalainen kirkonmies,  josta  tuli Bremenin tuomiokapitulin piispa. Hän on kirjoit
tanut Hampurin piispojen historian nimeltä Gesta Hammaburgensis ecclesiae ponti
ficum, joka on tärkeä lähde sekä PohjoisSaksan että Skandinavian keskiaikaan. Te
oksen  IV  osa, Descriptio  Insularum  Aquilonis,  kuvaa  Skandinavian  maantiedettä,
ihmisiä,  heidän  tapojaan  ja  alueella  toimivia  kristittyjä  lähetyssaarnaajia.  Teos  on
tarkoitettu tuleville lähetyssaarnaajille opaskirjaksi ja sen kuvaukset on siksi laadittu
tarkoiksi. Suomea  teoksessa  nimitetään ”Naistenmaaksi”, kartalla Suomen kohdalla
lukee ”Vinland”. (Wikipedia)

Diaconus, Paulus (n. 725/30 – 797/99)

Langobardiaatelistoon  kuulunut  ylimys,  joka  vetäytyi  Monte  Cassinon  luostariin
munkiksi,  mutta  toimi  jonkin  aikaa  myös  Kaarle  Suuren  hovissa  opettajana.  Dia
conus on kirjoittanut historiakirjoja,  joista tärkein on langobardien historia, Historia
Langobardorum. Se  on  kuusiosainen  teos,  joka kuvaa  aikoinaan Elben  ja  Tonavan
varrella  eläneen  heimon  vaiheita  aina  siitä  lähtien  kun  se  kansainvaelluksen  myötä
500luvulla  siirtyi  PohjoisItaliaan  ja  hävisi  frankkeja  vastaan  käymänsä  taistelun
vuonna 747.  Vaikka Diaconuksen  historia  on  subjektiivinen,  sitä  pidetään  nykyään
tärkeänä aikakauden  lähteenä,  erityisesti  langobardien  ja  frankkien  suhteiden kuva
uksen osalta. (Wikipedia)

Hortus Sanitatis

Kokoomateos,  joka  sisältää  kasveja  ja  eläimiä  kuvaavia  puupiirroksia  ja  selittäviä
tekstejä. Joukossa on myös lääketieteellistä tietoa ja siihen liittyen ihmisen anatomi
an  (luuranko)  esittelyä.  Tutuista  kohteista  tehdyt  piirrokset  ovat  realistisia,  mutta
mitä eksoottisemmista eläimistä tai kasveista on kysymys, sitä mielikuvituksellisem
pia muotoja niille on annettu.  Hortus sanitatis oli aikanaan hyvin populaari ja vaiku
tusvaltainen lähdeteos, josta otettiin useita erikielisiä painoksia. Alkuperäinen painos
oli Johan Prüssin vuodelta 1491. (Verkkoosoite luettelossa)

Jordanes (500luvulla)

Jordanes  pitää  itseään  goottina,  mutta  hänen  sukujuurensa  ovat  epäselvät.  Hänen
kirjalliset  tuotoksensa  ovat  kaksi  historiakirjaa Romana  ja Getica,  jonka  alaotsikko
on De Origene Actibusque  Gothorum. Se  on  12osainen  ”kuvaus gooteista,  heidän
teoistaan  muinaisuudesta  aina  nykyisiin  sukupolviin  ja  heidän  kuninkaisiinsa  saak
ka”. Kirja on kirjoitettu Konstantinopolissa keisari Justinianuksen aikana ja julkaistu
vuonna  551.  Se  sisältää  mm.  pohjoismaisia  saagoja,  tarinoita  kuningas  Arthurista
sekä hunnien kuningas Attilasta  ja hänen taisteluistaan. Rinnakkaisteos Romana kä
sittelee ItäRooman historiaa. (Wikipedia.)
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Plinius, Gaius (vanh. 23 – 79)
Roomalainen virkamies ja oppinut, tunnetaan laajasta luonnonhistoriastaan Naturalis
Historia.  Gaius  Plinius  syntyi  ylhäiseen  roomalaisperheeseen  ja  sai  monipuolisen
koulutuksen ajan parhaiden oppineiden ohjauksessa mm filosofiassa, grammatiikas
sa, retoriikassa, kasvitieteessä ja puutarhanhoidossa (topiarius). Osallistui roomalais
joukkojen  mukana  valloitustaisteluihin  Germaniassa,  Hispaniassa  ja  Armeniassa
Kaspian  meren  rannikolla.  Plinius  menehtyi  Vesuviuksen  purkauksessa,  jota  hän
tiedemiehenä  oli  tutkimassa.  Hänen  sisarenpoikansa  Plinius  nuorempi  on  kuvaillut
enonsa viimeisiä tunteja.
Plinius  kirjoitti  germaanisodista  20osaisen  teoksen,  jota  Tacitus  lainaa  Annaaleis
saan.  Arvellaan,  että  Plinius  on  myös  Germaniateoksen  alkuperäinen  kirjoittaja.
Hänen vuonna 77 ilmestynyt, keisari Titus Flavius Vespasianukselle omistettu Luon
nonhistoriansa  on  laaja  tietosanakirjamainen  teos,  joka  sisältää  aikansa  luonnontie
teellisen tiedon. Sitä on pidetty vuosisatojen ajan luonnontieteen perusteoksena. (Wi
kipedia.)

Ptolemaios, Claudios (n. 100 – 170)
Kreikkalainen  astronomi,  matemaatikko  ja  maantieteilijä,  jonka  kaksi  tunnetuinta
teosta ovat Almagest ja Geographica. Ptolemaioksen henkilöhistoria on paljolti tun
tematon,  tiedetään  kuitenkin,  että  hän  työskenteli  Aleksandrian  Museoinissa  ja  oli
kiinnostunut  monista  tieteen  ja  taiteen  aloista,  mm.  optiikasta,  musiikin  teoriasta,
kirjallisuudesta  ja  runoudesta.  Almagest on  matemaattisen  astronomian  esitys,  joka
sisältää 1022  tähden  luettelon. Geographica puolestaan on kartografian opas,  johon
on liitetty laaja maantieteellisten nimien luettelo ja paikannus. Molemmat kirjat hävi
sivät kansainvaelluksen sotaisina vuosisatoina, mutta säilyivät arabialaisten oppinei
den hallussa. Ne käännettiin arabiasta uudelleen eurooppalaisille kielille 1400luvulla
ja olivat keskeisiä renessanssin tieteellisen ajattelun kehittämisen apuneuvoja. (Järvi
nen 1998, 23 – 26)

Pytheas Massalialainen (n 330luvulla eaa)
Kreikkalainen tutkimusmatkailija,  joka asui Rooman Gallianprovinssissa Massalian
kaupungissa  (nykyinen  Marseille).  Hän  teki  laajan  tutkimusmatkan  pohjoiseen  ja
kirjoitti matkastaan kirjan nimeltä Maailmanmerestä, joka ei ole säilynyt. Kirja tun
netaan  lukuisten  myöhempien  maantieteilijöiden,  historioitsijoiden  ja  astronomien
kommentaareista. Pytheaksen matkareittiä ei tarkasti  tunneta, mutta hänen tiedetään
käyneen ainakin Britanniassa, jonka tinakaupasta hän oli kiinnostunut. Väittelyä Pyt
hean kirjassa mainitusta salaperäisestä Thulesta, jonka olemassaoloa ja sijaintia ei ole
pystytty  ratkaisemaan,  on  käyty  yli  2000  vuotta.  (Bujak  2006  1  –  89,  Farmakides
2006, 1 – 4, Meri 1983, 38 – 42.)
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Saxo Grammaticus (n 1150 – 1220)
Keskiaikainen  historioitsija,  joka  tunnetaan  16  osaa  käsittävän  Tanskan  historian,
Gesta Danorumin kirjoittajana. Saxon henkilöhistoriasta ei ole paljon varmoja tieto
ja,  luultavasti  hän on  toiminut Tanskan arkkipiispa Absalomin  seuraajana kuningas
Valdemar  II  aikana.  Gesta  Danorumin  hieno  latinankieli  ja  viittaukset  Roomaan
osoittavat,  että  sen kirjoittaja on ollut oppinut mies,  joka  todennäköisesti on saanut
koulutuksensa Tanskan ulkopuolella.  Gesta Danorum on Olaus Magnuksen keskei
siä lähteitä, johon hän viittaa useissa eri yhteyksissä. (Wikipedia.)

Solinus, Julius (n. 200luvulla)
Roomalainen  ”polyhistorioitsija”,  tarinankertoja,  jonka  teos on  nimeltään Collecta
nea  rerum  memorabilium (Ihmeellisistä  asioista).  Se  ilmestyi  ensimmäisen  kerran
230–240  luvulla  ja  seuraavan  tuhannen  vuoden  ajan  sillä  oli  valtaisa  vaikutus  eu
rooppalaiseen ajatteluun. Itse kirkkoisä Augustinus luotti Solinukseen ja niin tekivät
kaikki keskiajan kirkonoppineet hänen perässään.

Yhdeksän kymmenesosaa Collectanean aineistosta on suoraan Pliniuksen Luonnon
historiasta ja loputkin muilta antiikin auktoriteeteiltä. Kirjan on täynnä mitä epätodel
lisimipia  asioita  sillä Solinuksella  oli    nykyajan  historioitsijoiden eloisan  luonneh
dinnan  mukaan  –  ”pettämätön  kyky  kaivaa  kuona  ja  hylätä  kulta”.  Solinus  löytää
kummallisuuksia  läheltä  ja kaukaa. Hän unohtaa Ptolemaioksen ohjeet karttojen pi
tuus ja leveyspiireistä ja korvaa rationaalisen kartanteon mielikuvituksella.

Keskiajalla kartoista tulee kaikkialle ulottuva fantasiaverkosto. Niiden mukaan sivis
tyneen maailman reunamailla asuu ihmisiä, joilla on koiran pää, heillä voi olla neljä
silmää tai vain yksi jalka,  jonka jalkaterä on kääntynyt taaksepäin. Tai  jalka on voi
nut kääntyä  ylöspäin  ja kasvaa niin  suureksi,  että  se  toimii  suojana auringolta kuin
päivänvarjo.  Kaukaisissa  maissa  oli  Solinuksen  ja  keskiajan  uskomusten  mukaan
normaalisti  ihmishirviöitä,  jotka asuvat 8varpaisten  heimoissa  ja  haukkuvat koiran
tavoin puhuessaan. (Järvinen 1998, 15, Walter 1969, 12  30, Wikipedia)

Strabo (n 63 eaa – 24 jaa)
Roomalainen  historioitsija  ja  maantieteilijä,  jonka  merkittävimmät  teokset ovat  17
osainen Geographika ja Hypomnemata historika. Strabo syntyi varakkaaseen perhee
seen Amaseiassa, nykyisen Turkin alueella,  joka oli hiljattain liitetty Rooman valta
kuntaan. Hän opiskeli aikansa johtavien filosofien ja geografien johdolla ja matkuste
li laajasti aina Egyptiä ja Etiopiaa myöten. Maantieteelliset muistiinpanonsa hän kir
joitti  keisari  Tiberiuksen  aikana  matkojensa  jälkeen.  Niistä  kasvoi  oman  aikansa
maantieteellisen  tiedon  laaja  tietosanakirja.  Strabon  historiateos  on  lähes  kokonaan
hävinnyt. (Wikipedia.)

Tacitus , Publius Cornelius (n 55 – 120 jaa)
Roomalainen  historioitsija,  jonka  tunnetuimmat  teokset  ovat Historie, Annales  ja
Germania.  Tacituksen  henkilöstä  tiedetään  vain  vähän  hänen  aikalaisensa  Plinius
nuoremman kirjoituksista. Hänen arvellaan olleen syntyisin joko Hispaniasta tai Gal
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lia Narbonnesta  (PohjoisItaliasta),  jotka olivat  tuohon aikaan Rooman provinsseja.
Germania (De origine et  situ Germanorum) on etnografinen kuvaus Rooman valta
kunnan  ulkopuolella  elävistä  germaaniheimoista,  joiden  joukossa  mainitaan  myös
primitiivinen  ja  villi  heimo  fennit.  Se  on  ensimmäinen  kerta,  kun  suomalai
set/lappalaiset mainitaan kirjallisuudessa. (Wikipedia.)


