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ALKULAUSE. 

Tämän kirjan nimihenkilöiden arkiset työt ja tapahtumat sijoittuvat 
Suomen kansan horteista heräämisen aikaan. Heidät tavataan herän
näisyyden rivimiehinä Keski-Pohjanmaan ja Kainuun alueella. Heistä 
ja herännäisyydestä on siis sopiva kertoa vaatimattomasti ja ilman jälki
maailman suosimia reheviä ylisanoja. 

Asiatietoja on löytynyt 1: o) nimihenkilöistä polveutuvan suvun kes
kuudessa säilyneistä asiakirjoista, Janne Stenbäckin jäämistöstä (ny
kyään Martti Simojoen hallussa), Marie Ottelinin jälkeläiseltä L. H . 
Sandelinilta ja Stenbäck-suvun arkistosta (Katri Kaukorannan hoi
dossa). 2: o) Yleisistä arkistoista, Valtion arkisto ym, ja kirjastoista, 
Yliopiston kirjasto ym. 3: o) Herännäisyyttä käsittelevästä kirjalli
suudesta, M. Akiander, Kirkkohistoriallinen seura ym. 4: o) Kirkko
herranvirastojen arkistoista ja vihdoin viimeisinä lähteinä on mainittava 
Henrik Schwartzbergin perheen jäsenten, ystävien ja rippikoulu-oppi
laiden ym. muistelmat. Tulipalojen ja harkitun asiakirjojen hävittä
misen tähden on jääty vaille monia tarpeellisia tietoja. Schwartzbergit 
ovat kiinnostaneet kirjoittajia. Artikkeleita on heistä julkaistu Hen
gellisessä Kuukauslehdessä (1888), Heräävä Nuoriso-lehdessä (1928-9 
ja 1944-5) ja Herättäjän Talvikynttilät (1957). Schwartzberg-Musta
kallio-suvulta sain tehtäväkseni isovanhempieni elämäkerran kirjoitta
misen. Vihdoin olen voinut tehtävän suorittaa. 

Nummisten Ylikartanossa Mäntsälässä helmikuun 22 p:nä 1956. 

Hannes Mustakallio. 



Pyhäjoen vanha hautausmaa ja kellotapuli. Vasemmalla lakeus 
rajoittuu Pohjanlahteen. 

HE N R 1 K SCHWARTZBERG 1 N E S 1 VANHEMMAT. 

Vanhin tähän asti tunnettu esi-isä on Pohjanmaan rykmentin Pyhä
joen komppanian ruodussa N:o 115 vuodesta 1734 palvellut 'Olavi 
Jönsinp. Lindblad (Lijnbladh), joka asui Tiirojan torpassa Paralahden 
kylällä. Hän oli s. Västerbottenissa huhtik. 1714, ollut mm. Viaporin 
rakennuksella eri tehtävissä ja viety Pommerin sotaan Pietarsaaresta 
25 elok. 1757. - Puoliso 1 Raahe-Salossa 1736 Margeta Sommar s. 1719, 
k. Pyhäjoella 4 lokak. 1755 (vrt. seurakunnan Tilit 4. 11.-16. 11.) , van
hemmat karoliinisotilas Joosep Sommar (Puusti) s. 1672 ?, k. 13. syysk. 
ja haud. 20 syysk. 1747, 75 vuoden vanhana, Salon hautausmaahan ja 
Maria Henrikintr. Rautio s. maalisk. 1685, k. Pyhäjoella 2 maalisk. 1763. 
- (Puoliso II kolme kertaa Pyhäjoella kuulutettu 1756 Maria Henri
kintr. Ylitalo eli Ylisenoja s. Pyhäjoella 23 toukok. 1724, k. siellä 21 
tammik. 1773, vanhemmat talollinen Henrik Brusiuksenp. Limingoja ja 

Liisa Jaakontr. Ylisenoja.) 

Olavin ensimmäisestä aviosta oli kymmenen lasta, joista kuusi kuoli 

alaikäisinä. Viides lapsista oli 

Henrik Olavinp. Lindblad-Mustakallio s. Pyhäjoella 23 maalisk. 1745, 
oli renkinä Salossa ja kruunun torpparina, «Niitynvahti«, Mustakal
liossa, tullut Salosta 24 maalisk. 1777, k. Pyhäjoella 10 jouluk. 1794. -
Puoliso Raahessa 25 marrask. 1768 Liisa Sigfridintr. Enhörning s. Sa
lossa 23 marrask. 1743, k. Pyhäjoella 15 tammik. 1804, tämän ensiaviossa, 
vanhemmat ruotusotilas Sigfrid Tuomaanp. Enhörning Paitamosta s. 
17 helmik. 1698, k . Salossa 27 huhtik. 1758 (60 v. 7 kk.) ja Elisabet 
Matintr. Lohtajalta s. (1718 ?) 3 maalisk. 1708, k. Salossa 5 marrask. 
1776 (58 v?). Liisa Mustakallio sai 7 kesäk. 1796 perustamis- ja vapaa
vuosi-päätöksen Mustakallion talolle. (Liisan puoliso II 16 jouluk. 1796 
renki Abraham Musquette-Mustakallio s. 4 heinäk. 1763, k. 24 helmik. 
1844, vanhemmat eron saanut sotilas Abram Adaminp. Musqveth ja 
Margeta Antintr.) 

Henrikillä oli kymmenen lasta, joista eloon jäi poika 
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Salaisten vanha kellotapu li. Taustalla ny
kyinen kirkko. 

Jaakko Henrikinp. Musta
kallio s. Pyhäjoella 18 mar
rask. 1782, talollinen vuodesta 
1804, itsellinen vuodesta 1831 
Pyhäjärvellä, k. siellä 15 jou
luk. 1845. - Puoliso Salon 
emäkirkolla (nyt Pattijoki) 
Vaipuri Pietilä s. Limingassa 
24 elok. 1771, k. Pyhäjoella 20 
huhtik. 1844, vanhemmat ta-

- lollinen Jaakko Erikinp. Pie
tilä, aikaisemmin Limingassa 
Härmä ja alkuaan Lumijoella 
Karjala{-inen), (vanhemmat 
Lumijoella Erik ja Vaipuri 
Karjala) ja talollinen Elsa An
tintr. Härmä. 

Heidän lapsensa ovat syn
tyneet Pyhäjoella 

Jaakko s. 28 kesäk. 1803, k. 
Pyhäjoella 21 heinäk. 
1850. - Puoliso Siika
joelta Liisa J ohannek-
sentr. Suutari s. 11 maa

lisk. 1788, k. Pyhäjoella 4 heinäk. 1854. Perheen sukunimi Grekula. 
Liisa s. 23 tammik. 1807, k . Pyhäjoella 3 lokak. 1807. 
Henrik s. 7 toukok. 1811, kappalainen, k. 1857. S_ukunimi Schwartz

berg. 

Henrik Schwartzberg on sen suvun kantaisä, jota erotukseksi muista 
Mustakallion talosta ja sen nimisinä lähteneistä suvuista on sopiva 
nimittää Schwartzberg-Mustakallio suvuksi. 

Valtion arkisto: Militaria, Maa- Manttaali- Henkikirjat, Myllytulli- ym 
luettelot, Verifikatio-kokoelmat, Oulun maaherran maatarkastusten i;>öytä
kirjat. - Kirkkoherranvirastojen arkistot Pyhäjoella, Raahe-Salossa (Raa
hen, Salon emäseurakunnan = Pattijoen, Salon kappelin = Saloisten,) Li
mingassa, Oulussa, Muhoksella, Pyhäjärvellä. - Vilhelm Moberg: Raskens. 
En soldatfamiljs historia. Bonnier Stockholm 1937. 

Mustakallion van1Ja paik k a. Oik ealla talon k aivo ja metsikön 
reunassa tuv an alla ollut, nyttemmin lu histunut perunakellari. 

LAPSUUS JA KOULUAIKA. 
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V arhaiskeväällä, ensimmäisinä rauhan vuosina 1811 toukokuun 7 
p:nä syntyi Henrik Jaakonpoika. Maa ja kansa oli sodan ja nälän 
nääntymyksen jälkeen alkamassa uutta elämää. Uusi valtiollinen asema 
vaistottiin vain verkalleen Pohjanmaalla, jossa hitaammin irtaannuttiin 
entisestä emämaasta, koska suhteet ulkomaille olivat kiinteämmät kuin 
eteläiseen Suomeen. Pian alkoi ilmetä uusia henkisen havahtumisen 
oireita. 

Siinä pienoispiiri.ssä Pyhäjoella, jonka kasvatteihin Henrik Jaakon
poika kuului, oli elämän tahti sama, mikä muuallakin Keski-Pohjan
maan «Rannalla«. Maanviljelyksen ohella sitä askarrutti merellä liik
kuminen. Henrikin mukana tuli Mustakallion taloon uusi kiinteämpi 
lukemisen harrastus. Kuitenkin oli jo äidin, Valpurin sisäluvun taito 
pappien mielestä hyvä. Oli myös isoisä, Henrik Olavinpoika, ainakin 
ajoittain harrastanut ahkerasti käydä kinkereillä suunnilleen silloin, 
kun Pohjanlahden rannikolla liikkui sekä Satakunnast~ alkanut herätys 
että Pohjanmaan rukoilevaisuus. 

Tiedetään, että maaseudun nuorison on sukupolvesta toiseen äidit 
opettaneet lukemaan. Jos tätä Henrik Jaakonpojan oppimista saa ver
rata myöhemmin yliopistossa tapahtuneeseen, on siinä aluksi ollut han-
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kaluutta. Olihan ympäristössä paljon mielenkiintoisia asioita, jotka 
lapsen tarkkaavaisuutta hajoittivat. Hänellä oli äidin perintönä varsin 
vilkas ja kiivas luonne. Siihen liittyi nopea käsityskyky ja hyvä muisti, 
ominaisuuksia, jotka voisivat avata tien vaikka lukualalle, mikäli näillä 

edellytyksillä ulottuisi sinne asti. 
Oli tapana viedä lapset 6--8 vuotiaina ensi kerran kinkereille. Entis

aikain kinkerit olivat vakaita lukutaidon ja kristinapintiedon tarkastus
tilaisuuksia. Henrik Jaakonpoikaa oli kinkereillä kiitetty ja annettu 
palkinnoksi joku kirjanen. Tämmöinen lahja oli tuona Suomen kir
jallisuuden kapaioaikana toista arvoluokkaa kuin nykyään. Poikaiän 
toiminta-alue oli rajoitettu ja harvoin tapahtui mitään erikoisempaa. 
Syyskuun alkupäivinä 1819 nähtiin rantatiellä harvim..inen kulkue, kun 
keisari Aleksanteri I:nen matkusti Oulusta etelään ja <<kaikkialla maan
tien varsilla« riennettiin näkemään hallitsijaa.1 Mustakallion naapurin 
Komokallion eli Karlsbergin kummulta oli pojilla hyvä tila seurata ta

pahtumia viereisellä maantiellä. 
Henrik Jaakonpojan mieliharrastus oli lukeminen. Talon asumiseen 

oli vanhempi veli itseoikeutettu. Nuoremman elämän vaiheisiin vaikutti 
ratkaisevasti seurakunnan kirkkoherra, joka Mustakalliosta kyseli ren
kipoikaa itselleen. Vanhemmat olivat sanoneet: Kyllä hän muuten 
menettelisi, mutta kun aina vain lukee. Tähän oli pappi vastannut: 
Kyllä me sen asian kanssa selviämme.2 Näin tuli vanhempien suostu
muksella Henrik Jaakonpojasta renki pappilaan. 

Pyhäjoen pappilassa on manttaalikirjojen mukaan vuosina 1822-24 
ollut renki Henrik, mutta lähempiä henkilötietoja puuttuu. 

Pappilassa oli pojalle annettu hänen iälleen sopivia tehtäviä. Niinpä 
kerran 

•Oli ollut tallia luomassa. Siinä 'kironnut, ettei häntä tämä virka miellytä. 
Samassa oii rovasti seisonut ovella ja !kysynyt: · Mikäs virka sinua miel
lyttää?. Niin oli vastannut: · Minusta tulee pappi.> 

Poika oli käsketty sisään ja kuulusteltu lukutaitoa. Tämmöiset haaveet 
eivät ~ehneet häntä suosituksi toisten palkollisten joukossa varsinkin, 
kun hän muutenkin oli puheissaan sukkela ja valmis keksimään poika
maisia kujeita. Mutta pappi oli vain sanonut: «Siitä on miehen toivoa!«a 

1 Saara Wacklin: Satanen muistelmia Pohjanmaalta. 
2 Kertoi puuseppä Antti Mikkonen Oulusta äidiltään kuulemiaan. Tämä oli 

Schwartzbergin rippilapsi Säräisniemellä. 
3 Kertoivat: Kaija Vappu Kemppainen, rättärin (ennen kyytitoimeen kuuluva 

kruunun palvelija) tytär Säräisniemeltä, Antti Mikkonen, Heittopellon Pekka Komu 
ja Hermanni Nissilä Pyhäjärveltä. 
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Pyhäjoen pappilan vanha talli. 

J akamattoman Pyhäjoen seurakunnan kirkkoherrana oli vuosina 
1811-30 Abraham Niilonp. fellman. Apulaiseksi oli joulukuussa 1819 
tullut Elias Robert Danielinp. Alcenius, joka oli syntynyt 1796 ja muutti 
18Z6 Kalajoen kappalaiseksi ja vihittiin samana vuonna Fredrika Vil
helmina Lesceliuksen kanssa (Paltamon rovastin tytär) . Alcenius joutui 
pitämään Pyhäjoen talvikinkerit (niitä oli 36) 1820. Jo tällöin hänellä 
oli mahdollisuus Parhalahden kinkereillä kiinnittää huomionsa vilk
kaaseen Henrik Jaakonpoikaan. Pappilassa siihen tarjoutui lukuisia 
tilaisuuksia. Huvikseen tai poikaa sääliessään hän alkoi opettaa tätä. 
Kun poika osoittautui teräväksi ja hyvämuistiseksi, ryhdyttiin opetta
maan alkeiskoulun aineita, aluksi todennäköisesti vapaa-aikoina, milloin 
niitä sattui, myöhemmin yhtäjaksoisemmi~. 

Vuonna 1825 ei pappilassa ole enää Henrik nimistä renkiä. Jos 
halutaan samastaa tämä Henrik J aakonpoikaan, on hänelle jäänyt 10 
kuukauden aika, palkollisten muuttoajasta marraskuun alusta 1824 elo
kuun loppuun 1825, järjestelmällisemmin valmistua koulun pääsytut
kintoon. 

Usein valmistuivat oppikouluun pyrkijät suoraan ensimmäiselle Iuo
kalle sivuuttaen alkeiskoulun, pedagogien tai sitä trivialikoulun yhtey
dessä vastaavan apologistan luokan, joka sekin saattoi olla useampivuo
tinen oppiaste. Tällöin oli pyrkijän tutkinnossa osoitettava omaavansa 
alkeiskoulun oppiennätyksiä vastaavat tiedot ja kykynsä sanelun mu
kaan tapahtuvassa kirjoitusharjoituksessa. Tämän lisäksi oli hänen 
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osattava opetuskieli, joka ainakin 1649 alkaen oli ruotsinkieli. ~-en~~ 
Jaakonpoika näyttää ajan oloon oppineen tuon kielen niin, etta han 
myöhemminkin kirjoitti suomea ruotsalaisin sanoin. Näin on kauas 
1800-luvulle puhuttu ja kirjoitettu ruotsia ainakin Oulun seudulla. 

.Isä ei milloinkaan oikein hyvin oppinut ruotsinkieltä. Silloisissa ruotsa
laisissa kouluissa olisi hänellä ollut vaikea tulla toimeen. Mutta hänellä oli 
erinomainen muisti, jonka avulla, ulkoa oppien, oppi ruotsa~et läksyt.•• 

Kielen käytön osalta tämä voidaan todeta hänen kirjeittensä ja kirjoit
tamiensa pitäjänkokousten pöytäkirjojen nojalla. Paitsi vierasta kieltä 
oli clukeneitten« joukkoon kuulumisen ehtona muukalainen sukunimi. 
Sanotaan Alceniuksen varustaneen oppilaansa ei ainoastaan tarpeelli
silla tiedoilla ja varoilla vaan myös uudella sukunimellä Svartberg. 
Toisten mukaan nimi annettiin koulussa. Useiden toveriensa kehoi
tuksesta Henrik itse paransi nimeään. Näin syntyi nimi Schwartzberg. 
Mieleltään ei poika muuttunut muukalaiseksi. Myöhemmin Suomen 
kielestä kiisteltäessä, hän itsetietoisesti väitti olevansa: «hamasta äitini 
kohdusta täysi ja selvä suomalainen«. Sukunimeä ei suomalainen kansa 
taitanut lausua, vaan se vääntyi Valpperiksi ja vaikka miksi. 

Oulun trivialikoulu oli Oulun palossa 23/ 5 1822 mene~tänyt huo
neustonsa. Toimintaa jatkettiin 1/ 2 1823 Raahessa. Neljän vuoden 
kuluttua, kevätlukukauden alussa 1827, koulu pääsi jälleen palaamaan 
Ouluun. Tähän, maineeseen nostettuun «Vanhaan Kouluun«, sen en
simmäiselle luokalle, on elokuun 29 p:nä 1825 otettu Henrik Svartzberg.5 

Tuskin on Henrik Jaakonpojan koulutielle pääsemiseen ollut vaikutta
matta se, että n. 3 km. päässä Raahen kaupungista Pattijoella asui hänen 
äitinsä likeisiä omaisia. Alcenius saattoi olla tyytyväinen suojattinsa 
ja oppilaansa onnellisesti suorittamaan koulun pääsytutkintoon. Koulun 
opettajia, oppilaita, opetusainesta ja -metodia on J. V. Snellman tasa
puolisesti mutta ilmeisellä rakkaudella kuvaillut.6 Koulun käyntiin 
kului vuosia. Usealla luokalla oli oltava kaksi vuotta. Joka tapauk
sessa siihen kului 5-6 vuotta, riippuen siitä mille ·luokalle tultiin ja 
miltä erottiin. Vuoden 1830 loppututkinnosta pääsivät oppilaat vii-

4 Kertoi Johannes Schwartzberg, Kuopion tuomiorovasti. 
Ii Alexander Dahl: .Kort Historik över Uleåborgs Pedagogi och dess efterföljare 

Trivialskolan osv. Tammerfors 1926 Julius Syren & Co 0/Y•: 
.N:o 1433 Svartzberg Henr. 7. 5. 1811, fader bonde i Pyhäjoki, inskriven i I 
29. 8. 1825. Prästvigd 13. 6. 1835, lkpl. i Säräisniemi 1846, död 18. 11. 1857. S. var 
en framstående präst o.pietist liksom hans söner N:o 1277, 1278 o. 2353, vilka 
hade antagit namnet Mustakallio.• 
Koulua käyneiden poikain luettelosta puuttuu Lars Schwartzberg. 

6 J. V. 'Snellman: Kootut teokset X s. 314- ja IV s. 377. 
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meisen kerran suoraan yliopistoon. Sen jälkeen annettiin päästötodis
tus Turun kimnaasiin. Monelta jäi koulu kesken varojen puuttuessa. 
Varttuneemmat oppilaat taas eivät enää yläluokilla halunneet alistua 
koulukurin alaisiksi vaan jättivät koulun. Näin keskeyttäneet oppilaat 
eivät kuitenkaan heti päässeet ottamaan ylioppilastutkintoa. Oli odo
tettava 1-2 vuotta riippuen siitä miltä asteelta olivat eronneet. Odo
tusaikana kerrattiin koulutehtäviä ja hankittiin yksityistä ohjausta. 
Henrik Jaakonpojan eroamisaikaa ei koulun matrikkelissa ole mainittu, 
mutta lienee se juuri tuo vaihdevuosi 1830. Hänen tiedetään Kalajoen 
pappilassa nauttineen sen jälkeen Alceniuksen ohjausta. 

Trivialikoulun siirtyessä 1827 Ouluun lienee harkitun kannattiko 
Henrik Jaakonpojan kaukana kotiseudultaan ja omaisistaan jatkaa opis
keluaan. · Vanhempien varallisuus ei sitä sallinut. On mahdollista, että 
Alceniuksen rahallinen avustus ainakin näiltä ajoilta merkittiin Hen
rikin velaksi Alceniukselle. Heidän keskinäiset raha-asiansa selvitet
tiin myöhemmin. Langolleen Janne Stenbäckille kirjoittaa Henrik 
23/ 12 1839: 

• Ve1kani maksuun Alceniukselle sain Lagukselta lupaan rahoja mutta hän 
kirjoittaa, että hänen on saatava rahansa takaisin maaliskuun puolivälissä. 
Sen tähden, jos voit, pidä huoli saadaksesi siihen mennessä minulle rahaa•. 

Lainan antajan ja saajan suhde on vallinnut heidän välillään. Epäile
mättä ovat ylioppilasvuodet lisänneet lainaa, sillä eihän kotiopettajan 
toimi voinut tuottaa riittäviä opintorahoja. Ajan tavan mukaan tiede
tään Henrikin sillä tavalla ansainneen. 

Kaupunkiolot ovat vilkkaalle Henrik Jaakonpojalle antaneet uusia 
virikkeitä. Raahe oli asukasmäärältään pieni, vaatimattomat puoli tu
hatta asukasta. Mutta sieltä purjehdittiin ahkerasti ulkomaille. Oulun, 
tervaporvarien kaupungin olot olivat suuremmat ja näköalat avaram
mat. Henkistä kehitystä edisti kuitenkin enemmän koulun toveripiiri. 
Tovereista on mainittava K. J. Engelberg, jolla tuli olemaan vaikutusta 
Henrik Jaakonpoikaan yliopiston aikana. Hän oli 1% vuotta tätä nuo
rempi, oli tullut kouluun helmikuussa 1825, tuli ylioppilaaksi yksityis
oppilaana 30/ 4 1832 ja papiksi 12/ 12 1835. Myöhemmin heidän ystä
vyytensä lujittui, kun molemmat liittyivät heränneihin ja toimivat sa
moilla seuduilla. Toinen saman aikainen oppilas Z. Topelius on mai
nittava, koska hän kiteytti käsityksensä Oulun koulusta sanoihin: 
«Koulu puhui ruotsia, pojat suomea, he oppivat latinaac.7 

7 Z. Topelius: Kootut teokset. Pieniä kirjoitelmia s. 409. 
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Luontaisiin lahjoihin näyttää Henrik Jaakonpojalla liittyneen oppi
misen halu tai tiedon jano, jonka käytännöllisenä päämääränä oli tulla 
papiksi. Hänellä ei ollut sellaista yhteiskunnallista asemaa, jolta kävi 
laatuun mukavasti nousta elämän tehtäväänsä. Koulu oli hänelle kovaa 
henkistä ponnistelua ahtaissa oloissa. Voidaan vain kuvitella mitä 
sitkeää sisua ja voimien uskaliasta ponnistamista on vaatinut se henki
nen murtautuminen, jonka ensimmäinen välitavoite oli Oulun triviali
koulu, sen oppiennätyksistä puhumatta. 

Näiden aikojen kirkon- ja manttaalikirjoissa tavataan Henrikin nimi 
aina vuoteen '1831 Mustakallion talon kohdalla. Ensi kerran esiintyy 
merkintä Ehtoollisella käynnistä syyskuun 4 p:nä 1831. Tämän vuoden 
jälkeen nimi katoaa kirkonkirjoista ilman merkintää muuttamisesta 
mihinkään. Kirkon pääkirjassa 1824-30 mainitaan: o:Son Henric Jacobi 
senioris 7/5 11 Svartberg«. Seuraavassa kirjassa merkintä toistuu li
säyksellä: cscolaris«. Henrik Jaakonpojalla on muukalainen nimi ja on 
hän koululainen. Manttaalikirjoissa taas tavataan Mustakallion talossa 
1828 cHeikki Teini« (Henrik Djeken). Sama tieto muis~utussarakkeessa 
toistuu vielä 1830 ja todistaa, että Henrik silloin kävi tai oli käynyt 
koulua. 

Henrik Jaakonpojan lapsuuden ajan päättyniisen kuvaa Pyhäjärven 
Leskelän Olli: «Sanovat hänen pistäneen nevaan haravan, kun lähti 
koulutielle. Oli ollut siksi ijällinen.« 

YLIOPISTOSSA. 

Keskeytettyään koulunsa oli Henrik Jaakonpojan valmistuttava yli
oppilastutkintoon. Edellä mainittu kahden vuoden odotusaika täyttyi 
1832. Muistitietojen mukaan on hän tänä aikana nauttinut opetusta 
Alceniuksen kotikoulussa. 

Yliopisto oli 1828 siirretty Helsinkiin ja matka sinne oli aikaa kysyvä. 
· Z. Topelius päiväkirjoissaan ja min. Janne Stenbäck almanakoissaan ovat 
näitä matkoja yksityiskohtaisesti kuvailleet. Pyhäjoen ja Kalajoen kor
keudelta oli matkaan varattava n. 10 päivää. Matkustettiin majat~osta 
toiseen tavallisesti omilla ajoneuvoilla, mikäli mahdollista kuormallinen 
kuivaa muonaa mukana. Majatalosta saatiin vain hevonen. Henrik 
Jaakonpojan luonnetta kuvaavaa on, että kun toiset tyytyivät tervaa
maan kärryjensä pyörät, olivat hänen kärrynsä aina koreaksi maalatut. 
Itse hän kyllä työn pystyi tekemään, mutta kieltämättä tämä todistaa 
turhamaisuutta tai hienostelevaa herramaisuutta. , 
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Helsingissä ylioppilaskokelaat nauttivat jonkun maisterin yksityis
opetusta. Näitä kertaus- ja valmennuSkursseja nimitettiin cylioppilas
leipomoiksi« ja niiden apua käytettiin runsaasti. Kolmen, neljän kuu
kauden oppiaika avasi tien yliopistoon. Tällä tavalla valmisti kokelaita 
mm. J. L. Runeberg. Juuri hänen todistuksellaan pääsi Henrik Jaakon
poika ylioppilastutkintoon läpäisten sen 25/ 5 1832. Ylioppilasleipomon 
tarkoituksena oli opettaa vain se, mikä oli tarpeellista tietää tutkinnossa. 
Opetusmenetelmä edellytti memoroimiskykyä. Miten Iie muun oppi
misen ollut, muistiin painaminen, ulkoluku, oli Henrik Jaakonpojalle 
helppoa. 

Ylioppilastutkinnon kerrotaan kestäneen 7-8 tuntia klo 2 ip:stä klo 
9:ään tai 10:een illalla. Sen edellyttämän tietomäärän sanotaan olleen 
vaatimattoman. Tutkinnon jälkeen oli ylioppilaan kirjoitettava nimensä 
yliopistollisiin henkilöluetteloihin. Yliopiston matrikkelissa 1832 ta
vataan: 

«Henricus Schwartzberg Ostrobottniensis natus in Paroecia Pyhä
joki die 7 Maji 1811 Patre Rustico Privatim institutus« (11 appro
batur). 

Pohjalaisen osakunnan matrikkelissa on näiden tietojen lisäksi N :o 2288 
kohdalle merkitty papiksi vihkiminen ja pappistoimet Pyhäjärven kap
palaisen armovuoden saarnaajaksi tuloon asti. Näin oli omalla nimi
kirjoituksella vahvistettu uusi välitavoite, joka tuona aikana merkitsi 
lopullisen päämäärän eteisessä oloa. 

Helsinki oli vaatimaton kaupunki, vajaat 12.000 asukasta. Kruunun
hakaa lukuunottamatta se oli keskeneräinen ulkonäöltään. Ehren
strömin ja Engelin suunnitelmia toteutettiin ripeällä vauhdilla. Yli
opiston rakenn.us valmistui 1832, Seurahuone Etelä-satamaan 1833, Ni
kolain kirkkoa perustettiin, Kluuvin lahtea täytettiin ja Kaivopuistoon 
raivattiin 1834-35 kylpylän aluetta. Kaupunki levittäytyi senaatin
torilta länteen ja etelään. Kadut olivat alkeelliset, jalankulkijain käy
täviä vasta rakennettiin, vuorokauden pimeänä aikana paloi himmeän 
v~oinen öljylyhty katujen kulmissa. Talot olivat heikosti rakennetut. 
Niiden· hätäisesti kyhätyissä ullakkokamareissa vähävaraiset ylioppilaat 
saivat vuokrata asuntoja. Kylmiä ja ankeita olivat yleensä asuinhuoneet. 

Lukukausien aikana ylioppilaat vaikuttivat kaupungin hiljaiseloon 
vilkastuttavasti sekä lukumäärällään (n. 300) että elämän tavoillaan. 
Moni koulun ja kodin holhouksesta tullut käsitti akateemisen vapauden 
oikeuttavan vallattomuuksiin jopa kohtuuttomuuksiin. Yliopiston alku-

2 
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aikojen ylioppilaselämää Helsingissä on kuvattu monissa muistelma
teoksissa. Vietettiin iltaa tovereiden luona korttia pelaten väkijuomien 
ja tupakan parissa, käytiin «Kahvi-Maijan« (Ulrica Alh~n) luona, jossa 
ei viiniä väkevämpää tarjottu,1 juhlittiin «Säästöpankissa<< Ison Silta
saaren (Hiirisaaren) niemessä Kaisa Wahllundin suositussa ravintolassa 
ja luonnollisesti osakunnan kokouksissa ja illanvietoissa. Juomatapojen 
ohella seurasivat Turusta Helsinkiin siirtyneiden ylioppilaiden mukana 
ruotsinmaalaiset juomalaulut. Todennäköisesti juuri näitä laulettaessa 
keksittiin Henrik Schwartzberg kauniin lauluäänensä ansiosta ja tah
dottiin laulumiesten joukkoon ja hän meni mukaan. 

Helsingissä toimi Akateeminen musiikkiseura. Sen toimeenpane
missa konserteissa oli muun ohjelman ohella mieskuorolaulua. Tähän 
seuraan liittyi Henrik Schwartzberg. Mieskuorolaulu oli näihin asti 
yksinomaan vierasperäistä. Mutta syksyllä 1833 esitettiin ensi kerran 
F. A. Ehrströmin sävellys <<Joutsen<<. Ehrström valittiin 1834 kuoron 
johtajaksi. Silloin tuli ohjelmistoon yhdeksän hänen lauluaan, joista 
viisi oli sävelletty Runebergin sanoihin. Eikä kulunut aikaakaan, kun 
kaikkialla herraskartanoissa ja pappilaissa laulettiin ainakin <<Joutsen<< 
ja «Lähteellä<<. Kuoro on merkityksellisellä tavalla tehnyt tunnetuksi 
suomalaista musiikkia ja Runebergiä.2 Toinenkin mieskuoro aloitti 
toimintansa 1833 tai alkuvuodesta 1834 Pohjalaisen osakunnan keskuu
dessa. Ensi kerran mainitaan sen esiintyminen lukukausijuhlassa 26/ 2 
1834. Sen johtaja oli osakunnan jäsen, edellä mainittu Ehrström. On 
pidettävä luonnollisena, että Schwartzberg kuului oman osakuntansa 
kuoroon. Kuorojen harjoitukset ja esiintymiset, illan istujaiset ja laulu
tervehdykset kuluttivat paljon aikaa. Henrik oli mielellään nähty tove
rien seuroissa ja hän itse viihtyi niissä hyvin. Olihan hänellä siihen 

edellytyksiä, edullinen ulkomuoto, vilkas luonne, säätyläiskodeissa 
opittu seurustelutaito, hyvä lauluääni ja tanssitaito. Näin kului alku
aika häneltä ja valmistuminen lykkääntyi, tosin vain toistaiseksi. 

Osakuntien omassa keskuudessa pitämien juhlien lisäksi tuli 1830-
luvun alussa käytäntöön vanha tapa viettää koko ylioppilaskunnan ke
vätjuhlaa. Kumpulan niityllä 1834 vietetty hilpeä juhla, kolmas jär
jestyksessä, ei muun ohjelman puolesta poikennut aikaisemmista. Lei
kittiin ja kilpailtiin, laulettiin ja tyhjennettiin lukuisia virallisia mal
joja. Mutta päivän jo kallistuessa iltaan ja kutsuvieraiden poistuttua 

1 Edv. Hjelt: •Otto E. A. Hjelt, hans liv och gärning.. Söderström & Co 
Helsingfors 1916 s. 31. 

2 S. Ranta: · Suomen säveltäjiä.• Werner Söderström OY Porvoo 1945. 
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esitti J. V. Snellman viimeisenä Suomen maljan. Ehdotuksen odotta
mattomuus, Snellmanin voimakkaat sanat, kevätillan kuulakkuus, var
sinkin Pohjalaisen osakunnan keskuudessa virinnyt yhteishenki, kaikki 
yhdessä vaikuttivat sähköittävästi ja mieliä liikuttavasti. Tapaus oli 
enne suomalaisen kansallislaulun syntymiselle kevätjuhlassa 1848. 

Henrik Schwartzbergin ylioppilasvuosilta on mainittava kaksi yleis
valtakunnallista juhlaa, joihin ylioppilaiden oli otettava osaa. Toinen 
oli uuden yliopistorakennuksen vihkimysjuhla kesäkuun 19-21 p:nä 
1832 perinteellisine promotioineen. Vajaan vuoden perästä, kesäkuun 
10 p:nä 1833 juhlittiin Venäjän keisariparia Nikolai I ja Aleksandraa 
Helsingissä. Heidän käydessään yliopistossa oli ylioppilaat kutsuttu 
osakunnittain saapuville. Keisarin poistuessa oli laulukuoro kokoon
tunut eteisaulaan ja lauloi neliäänisesti ponnekkaan «eläköön«. 

Pohjalaisen osakunnan keskuudessa elettiin henkisen nousun aikaa 

1832-35. Se ilmenee monella tavalla osakunnan pöytäkirjoista. Silloin 
mukana olleet muistelivat myöhemmin tätä aikaa kuin «kaunista, va
loisaa ja suloista aamu-unta <<. Alkusysäys tähän orastavan isänmaalli

suuden, suomalaisuuden ja kaikkien jalojen ja kauniiden aatteiden vi
riämiseen oli lähtöisin J . V. Snellmanista. Hänen valmistamansa oh

jesääntö osakuntaelämän ja opiskelun harrastuksen k~hottamiseksi 

aiheutti vielä syksyllä 1832 kiivaita väittelyitä eikä tullut hyväksytyksi. 

Näiden sitkeiksi käyneiden väittelyiden vaikutuksesta osakunnan par
haimmisto käsitti, että vapaus oli vastuuta ja toimi sen mukaisesti. 3 11 
1833 päätettiin Snellmanin aloitteesta järjestää torstain kokoukset esi

telmätilaisuuksiksi. Alkuinnostuksen jälkeen niihin pian kyllästyttiin. 
Lars Stenbäckin, joka Upsalasta palattuaan oli liittynyt osakunnan 

valioiden joukkoon, ehdotuksesta muodostettiin kokoukset keskuste
luilloiksi, joissa joku etukäteen määrätty kysymys lyhyesti alustettiin. 

Keskustelu käytiin ruotsiksi ja oli se vilkasta. Harrastus osakuntaa 
kohtaan kasvoi. Yhä useampi halusi kuulla mitä uskonnollisista, 
yleisaatteellisista, kirjallisista, poliittisista ym. kysymyksistä kehitty
neemmillä oli sanottavaa. Kuvaavaa tälle innostuksen ajalle on, että 
suomalaisuuden asian ollessa mm. 1/ 5 1834 keskusteltavana liityttiin 
joukolla velvoitukseen, että jokaisen tuli ennen erotodistuksen ottamista 
suorittaa taitonäyte Suomen kielessä. Se oli epäilemättä heijastusta 
yleisesti alkaneesta suomalaisuuden harrastuksesta. Suomalainen kir
jallisuuden seura ja Lauantaiseura olivat 1831 syntyneet. Seuraavana 
vuonna julkaisivat maisterit E. A. Ingman ja W. S. Schildt-Kilpinen 
suomenkielisen väitöskirjan. Kalevala ilmestyi 1835. 
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Osakunnan keskuudessa herättiin valvomaan Helsingissä olevia 
ylioppilaskokelaita. Heidät velvoitettiin seuraamaan asioiden käsittelyä 
osakunnan kokouksissa ja kiellettiin käymästä yleisissä ravintoloissa. 

Heidän viettelijöitään osakunta nuhteli. 
Todistuksena uudesta suuntauksesta alkoi osakunnan kokouksiin 

ilmestyä «Viikkolehti«, jonka sisältö oli usein mielenkiintoinen. Uutta 
suuntausta edusti myös osakunnan lauluseura ja keskinäinen kurinpito 
nuhteineen pöytäkirjoissa jopa osakunnasta erottamisineen. «Maan
miesten« käyttäytymistä valvottiin. 

On mainittava vielä, että ainakin 1834-5 pitivät heränneet ylioppi
laat pohjalaisen K. K. von Essenin johdolla seuroja ja harjoittivat yh
teyden pitoa lähiseudun heränneihin pappeihin esim. Fr. G. Redbergiin 
Lohjalla.3 Oli luonnollista, että henkisesti valveutunut osakunta oli 
tietoinen näistä jäsentensä hengellisistä harrastuksista. Pohjalaisten 
parhaimmistoa kuului näihin heränneihin ja mm. Lars Stenbäck ja 
J. J . Östring heräsivät 1835 tosin Vöyrillä oleskellessaan erään mie
lenosoitusyrityksen takia yliopistosta karkoitettuina. Karkoitukseen 
päättynyt kurinpitotoimi yliopistossa kuohutti ylioppilaiden mieliä syk
syllä 1834. Henrik Schwartzbergin ei tiedetä tulleen kosketuksiin yliop
pilasherännäisyyden kanssa. 

Henrikin• aktiivinen osanotto osakuntaelämään osuu vuosiin 1834-5, 
juuri mainitun henkisen varhaiskevään aikaan. Uusien keskusteluil
tojen ohella jatkettiin perinteellisiä latinan kielellä suoritettavia väittä
jäisiä. Niissä kutakin kertaa varten valitut auktorit esittivät teesinsä ja 
opponentit vatsaväitteensä. Näin totuttiin latinan kielen suulliseen käyt
tämiseen ja osoitettiin siinä mahdollisimman sujuvaa näppäryyttä. Hel
mikuun 15 p:nä 1834 keskusteltiin inspehtori Hällströmin johdolla yliop
pilas Woldstedtin teeseistä, joiden opponenteinä olivat P. -Ervast ja H. 
Schwartzberg. Seuraavana vuonna maaliskuun 14 p:nä olivat teesien 
esittäjinä Schwartzberg, Gummerus ja A. W. Höckert. Opponenteinä 
olivat Engelberg, Nylander, joku nimeltä mainitsematon ja kontraoppo
nentinä K . K. von Essen. Nämä tilaisuudet vaativat valmistusta. Kuka 
pystyi, suoritti sen itse, toiset turvautuivat tottuneempien apuun. 

Henrikiltä kului paljon aikaa muuhun kuin opiskeluun. Juma
luusopillisen tiedekunnan opettajavoimien heikkoutta ei harrastuksen 
puutteesta voi syyttää. Opettajat olivat en~mmän filosofeja kuin teo
logeja. Vikaa oli opintojen yleisessä järjestely~sä. Teologiseen semi-

3 Tor Krook: • Väckelserörelserna i Österbottens svenska församlingar under 
1800-talet.. Svenska Kyrkans Diakonistyrelse Stockholm 1931 s. 198-. 
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naariin päästäkseen oli suoritettava pakollinen valmistava tutkinto. Tä
män jälkeen seurattiin luentoja, mutta pakollisia olivat vain seminaarin 
käytännölliset harjoitukset, joita tuolloin ohjasi R. V. Frosterus. Pap
piskasvatuksen pääpaino oli käytännöllisessä harjoittelussa. Sekin oli 
johdon määrätietoisuuden ja tehokkuuden puuttuessa hapuilevaa. Tä
hän vaikutti myös se, ettei harjoituksiin csanoton aikaa ollut mää
rätty. Seuraus oli luonnollinen. Oli ylioppilaita, jotka uhrasivat vain 
muutamia viikkoja seminaarityölle, pyysivät todistuksen osanotostaan 
ja anoivat tuomiokapitulilta papiksi vihkimystä. Varsinainen pappis
tutkinto suoritettiin 1824 annetun asetuksen mukaan tuomiokapitulissa 
eikä yliopistossa. Niinpä esim. N. K. Malmberg oli ensimmäisenä luku
kautenaan n. 3 kuukautta yliopistossa ja oleskeltuaan välillä Pietarissa, 
pari viikkoa 1830, ennen Turussa keväällä suorittamaansa pappistut
kintoa. 

Henrik Schwartzbergin tutkintoluvut eivät poikenneet tavanmukai
sista. Niitä kuitenkin häiritsivät lauluharrastukset ja toveriseura. Hä
nen ylioppilasaikansa ei kuitenkaan venynyt pitemmäksi kuin tove
rinsa, ahkeran ja tunnollisen K. J. Engelbergin. Nämä toverukset liit
tyivät yhteen, vuokrasivat kaksi huonetta ja alkoivat tutkintolukunsa. 
Perimmäiseen huoneeseen asettui Henrik ja etummaiseen Engelberg. 
Lukuharjoitukset järjestyivät niin, että Engelberg luki pöytänsä ääressä 
ääneen ja kertasi saman asian useampaan kertaan. Tavallista tär
keämmän asian kohdalla hän huomautti toverilleen: «Heikki, muista 
nyt tämä!« Toinen loikoili sängyssään kuunnellen ja vasta~i ykskan
,taan: «No, muistaahan tuon.« Ulko-ovi oli lukossa. Kun laulutoverit 
kävivät tahtomassa Henrikiä mukaansa, vastasi Engelberg oven takaa: 
«Ei Heikku ole kotona.« Aikanaan mentiin tutkintoon. Engelberg 
meni edellä, mutta toverinsa painoi oven kiinni ja pujahti tiehensä. 
Sen jälkeen Engelberg tiesi missä järjestyksessä oli mentävä ovesta. 
Myöhemmin, kun kumpikin lukivat omia aineitaan kävi niinkin, että 
Engelberg saattoi toverinsa opettajan asunnolle, josta tämä vähän ajan 
kuluttua palasi muina miehinä tutkintoon menemättä. Seuraavalla 
kerralla hänet vietiin professorin eteiseen, josta ei enää voinut tyhjin 
toimin pyörtää takaisin. Pääasia on, että Henrik Schwartzberg suoritti 
tutkinnon toisensa perästä ja oli keväällä 1835 valmis anomaan papiksi 
vihkimystä. Engelberg vihittiin papiksi joulukuussa samana vuonna. 

Vaatimattoman huoneen vuokra ja ruoka ja muut välttämättömät 
menot nousivat syyslukukaudelta keskimäärin 200:aan, kevätlukukau
delta 300:aan ruplaan. Tiedetään Henrik Schwartzbergin olleen jonkun 
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aikaa (vuoden verran) kotiopettajana tuomari Sahlbergin kodissa. Se 
lienee tapahtunut ennen 1834-5. Ei ole tiedossa onko hän muulla ta
valla ansainnut opintorahoja. Opintovelkaan näyttää olleen pakko tur

vautua ja silloin lähinnä Alceniuksen apuun. 

Pohjalainen osakunta oli perhepiirin kaltainen, vain muutamia kym
meniä jäseniä. Siellä kyllä tunnettiin toisensa, elämän tapoineen. Lars 
Stenbäck sanoi kerran myöhemmin tunteneensa Schwartzbergin jo 
ylioppilasajalta, pitäneensä häntä ystävänään ja arvostaneensa häntä 
suuresti. Stenbäckin arviointeja värittää usein tunteen yltäkylläisyys 
niin myötä- kuin vastamielisyyteen päin. Mutta siitä ei ole mitään 
epäilystä, etteikö hän rehellisesti lausunut julki sitä, minkä hän kul
loinkin sisimmässään tunsi. Olihan .toverin menestyminen, tämän ryh
dyttyä opiskeluun, kouraantuntuva aihe hyvään arvosteluun. Maalis
kuun 10 p:nä 1835 pidetyssä osakunnan kokouksessa ilmoitettiin seu
raavalla kerralla annettavan todistus A. H. Ingmanille ja H. Schwartz
bergille. Maaliskuun 17 p:nä oli edellä mainittujen lisäksi N. H. Snell
man pyytänyt todistusta. Osakunta päätti antaa kaikille saman, ta
vallisen arvosanan: «Kiitettävä ahkeruus ja kaikissa suhteissa vakiin
tunut ja kiitettävä käytös «, kuitenkin Snellmanille seuraavalla lisäyk
sellä: <<Mikäli osakunnan tiedossa on<<. Lisäys antaa aiheen otaksua, 
että toiset oli totuttu näkemään osakunnan kokouksissa ja harrastuk
sissa. 

Aikoinaan pikapäissä Pyhäjoen pappilassa lausutut sanat: Minusta 
tulee pappi ja kaukaisena kouluajan unelmana kangastanut päämäärä 

oli nyt käden ulottuvilla. Oli ollut aineellisia ja henkisiä vaikeuksia 

voitettavana, eikä ilman hyvien ihmisten apua Henrik Jaakonpojan 

säädyn ed~llytyksistä olisi voitu näinkään pitkälle ponnistautua. Tämän 

kirjoittaja ei ole voinut olla näkemättä Henrik Jaakonpojan vaiheissa 

ilmeistä Jumalan johdatusta. Hän joutui tosin myöhemmin toiseen 

taistelurintamaan kuin hyväntekijänsä Alcenius, mutta ei näytä silti 

asettuneen Jumalaa vastaan, vaan mikäli voi päätellä hänen pappina 

suorittamastaan työstä eri seurakunnissa, näyttää todella siltä, että hän 

osoittautui sen luottamuksen arvoiseksi, jota Jumala ihmisten välityk
sellä oli hänelle osoittanut. 

* * 
* 

Yliopiston osuus pappiska~vatuksessa jäi vähäiseksi niiden kohdalla, 
jotka eivät tavoitelleet korkeimpia arvosanoja. Se rajoittui prelimi-
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nääritutkintoon, seminaarin harjoituksiin ja luentojen kuuntelemiseen. 
Ei ollut tuomiokapituleille mieleen, kun pappistutkintoon voitiin ilmoit
tautua muutaman kuukauden opiskelun jälkeen. Pappispulan poista
miseksi oli otettava vastaan tarjolla olevat kokelaat. Tulos tästä oli se. 
että keskitason pappi ei ollut yliopistossa huomattavasti laajentanut 
koulutietojaan. 4 

Pappistutkinto oli suoritettava siinä tuomiokapitulissa, jonka alueelle 
kokelas kuului. Ilmoittautuminen Turun tuomiokapituliin tuli ta

pahtua keväällä ennen huhtikuun alkua. Pappisvihkimystä anottaessa 
oli esitettävä jonkun vakinaisen papin kutsumus papin toimeen, kaste

todistus, mainetodistus ja akateeminen todistus, että oli tunnettu juma

lisesta ja vakiintuneesta elämästä, ahkerasti ja menestyksellä harjoit

tanut lukujaan ja ottanut osaa teologisen seminaarin opetukseen ja 

harjoituksiin. Pappistutkinnon vaatimusten oli mukauduttava olosuh

teiden sanelemaan tutkittavain tietämyksen tasoon. Tutkinnosta tuli 

tavallisesti koulutietojen kertauksen tilaisuus. Asetuksen mukaan oli 

ennen tutkintoa suoritettava saarnakoe ruotsiksi ja erinäisiä kirjoitus
kokeita. Suomen kielellä oli saarnattava siinä tapauksessa, että halusi 
tulla laillistetuksi hakemaan suomenkielisten seurakuntien virkoja. 
Vielä oli suoritettava joukko yksityisiä tutkintoja tuomiokapitulin jäse
nille. Julkisen tutkinnon kielenä oli latina ja kesti se 3--4 tuntia. 

Tutkijoina olivat arkkipiispa Melartin, tuomiorovasti Gadolin, teo
logian lehtorit Edman ja Elfgren, raamatun alkukielten lehtori Estlan
der, kirkkohistoriassa Bergenheim (Jonas Laguksen lapsuuden toveri) 
sekä Ahlstedt ja Heikel. Koko pappistutkinto kesti runsaat kuukauden 
päivät, edellyttäen, että jokainen tutkinto onnistui. Tutkijat sanelivat 
sitten pöytäkirjaan arvosanansa. Neljä arvosanaa oli käytännössä: lau

datur, cum laude approbatur, approbatur ja admittitur. Heikoimman ar
vosanan saaneille asetus sää'si annettavaksi määräajan, jonka kuluttua 
uusi pappistutkinto oli suoritettava, jotta a?ianomainen olisi saanut 
oikeuden hakea edes alempia papin virkoja. 

Vaaditut kokeet ja tutkinnot suoritettuaan Henrik Schwartzberg sai 
arvosanan <<approbatur« (13/ 28). Pappistutkinnon jälkeen seurasi juh
lallinen « ordinatio «, papiksi vihkiminen Turun tuomiokirkossa. 

Henrik Schwartzberg vihittiin papiksi kesäkuun 13 p:nä 1835 ja 

määrättiin kappalaisen apulaiseksi Oulun läänin Pyhä~ärvelle. 

4 Alfons Takolander: ·Erik Gabriel Melartin. • II s. 78 Ekenäs 1927. 
Tutkijoiden henkilökuvaa valottaa Jaakko Gummerus tutkielmassaan: Pohja

laisia pappeja pastoraalitutkinnossa 1830-luvulla. 

--- -----~--------------------



Pyhäjärven O.l. nykyinen kirkko. 

PYHÄJÄRVI JA HE R Ä N N Ä l SYYS. 

Seurakunta, johon Henrik Schwartzberg määrättiin, oli erämaassa. 
Oulun läänin Pyhäjärvi, saman nimisen järven ympärillä, kuuluu maan
tieteellisesti Keski-Suomeen. Se on korkeudeltaan 150-200 m meren 
pinnan yläpuolella. Pitäjän luoteis- ja pohjoisosissa se yhtyy Kalajoki
varren• laakeamaastoon Haapajärvellä, jonne ikivanhat ns. «Paaritiet« 
harjuja ja kuivempia nevoja myötäillen johtivat ja edelleen Pohjanlah
den «Rannalle«, markkinapaikoille. Varsinaisia maanteitä ei ollut. Sal
men kylän pohjoi~osasta alkaa Pyhäjoki, joka ammoisina aikoina lienee 
ollut vesiväylänä «Rannalle«. Järven itäpuolella on korkea Mäkiöiskylä, 
jossa Komujärven seutuvilla on mm. Komun ja Lintuniemen, vähän 
etelämpänä Lintumäen, Lehmipalon, Kauralan, Mäenpään ym. talot. 
Järven länsipuolella, joka on tasaisempaa, on Salmen kylässä Leskelä 
ja Nissilä. Lähempänä kirkkoa Hattukangas ja Väisälän sotilasvirka
talo. Kirkolla Verkkoranta ja pappilat. Emoniemi ulottuu kirkolta 
etelään. Sen pään kohdalla lännen puolella on kapea Tuoriniemi taloi
neen. Emoniemestä etelään järven itärannalla mainittakoon vielä Vuoh
toniemi. 

Seutu oli vakituisen asutuksen alkaessa heimojen riita-aluetta. Rajaa 
käytiin Hämeen, Savon ja Pohjanmaan välillä useampaan otteeseen 
mutta ilman vakiintunutta tulosta. Hämäläisten eräpalstoja oli vielä 
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uuden ajan alkaessa Pyhäjärvellä asti. Heidän eräsaunojensa kiukaan 
sijoja on löydetty mm. pitäjän eteläosassa Riisiniemen kylässä ja kalan
pyydyksien, katiskojen ja kalapatojen jäänteitä Komujärvellä.1 1500-
luvulla savolainen asutus tulee huomattavammaksi. Lännen ilmalta 
tulivat Pohjanmaan uudisasukkaat. Pyhäjärvi oli vielä 1800-luvun 
puolivälin jälkeenkin parantuneista tieyhteyksistä huolimatta erämaan 
pitäjä. Iisalmen-Ylivieskan 1925 rakennettu rautatie on osittain hävit
tänyt erämaan luonteen. Rata kulkee nykyisen Pyhäsalmen asutus
keskuksen kautta. Asema on Leskelän talon äärellä. 

Pyhäjärven hiljaiseloon eivät suuren maailman tapahtumat suuria 
muutoksia aiheuttaneet. Tuskin 1808-09 sodan jälkeen tapahtunut 
valtiollisen asemamme muuttuminen muulla tavalla havaittiin kuin vähi
tellen lisääntyvän venäläisen rahan muodossa. Elettiin ulkonaisen kir
kollisuuden aikaa. Kirkko johti pitäjän kokouksia, opetustointa, huol
totyötä, kaikkia yhteisiä asioita. Kirkollisia tapoja noudatettiin. Alis
tuttiin enemmän tai vähemmän vastahakoisesti puhtaan opin kuuluste
luihin kinkereillä ja kirkossa ja kirkkokurin pakkokeinoihin. Käytettiin 
lapset kasteella, käytiin kirkossa ja soveliaat kerrat Ehtoollisella. Vaalit
tiin, valtion ylhäisimmistä alkaen, käsitystä, että uskonnollisen ja val
tiollisen elämän tuli täydellisesti peittää toisensa. 

Uusi henkisesti vireämpi aika teki tuloaan tuoden levottomuutta ja 
jännitystä tähän kollektiiviseen jähmettyneisyyden tilaan, kun Suomen 
myöhäisempi herännäisyys saapui Pyhäjärvelle, vaatien siellä kuten 
muuallakin itsenäisyyttä persoonalliselle uskon elämälle. 

Tutkijat 2 ovat vakuuttuneet herätyksen ajan alkamisesta suurina 
kuolanvuosina 1832 ja 1833 Pyhäjärvellä. Se saapui Keski-Pohjanmaalta 
ja Savosta. Kiuruvedellä, naapuriseurakunnassa oli jo 1822 tapahtunut 
herätyksiä. Sisämaasta rannikolle suuntautuvan liikenteen mukana 
levisi tietoja Savon heränneiden vaiheista. Mutta rannikollakin oli he
rätyksiä tapahtunut pitemmän ajan kuluessa. Erityisesti 1830-luvun 
alussa alkanut Kalajokivarren herätys ulotti Nivalan ja Haapajärven 
kautta vaikutuksensa Pyhäjärvelle. Täällä Pohjanmaan ja Savon herä
tysliikkeet kohtasivat toisensa. Tässä välittäjän ominaisuudessa tuli 
Pyhäjärvi jatkuvasti saamaan vaikutteita molemmilta suunnilta. 

Henrik Schwartzbergin tullessa papiksi oli Itä- ja Keski-Suomen 
herätys kehittynyt monien vaiheiden kautta. Päijänteen itäpuolella 
tavataan suunnilleen samanaikaisina kolme keskusta, joista herätysaal
lot liikkuivat eri suuntiin. Pohjanmaan rukoilevaisuus oli Jyväskylän 

1 Suomenmaa IX, 1 Oulun lääni s. 131. 
2 M. Akiander: Historis'ka Upplysningar osv. VI s. 215, ym. 
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sepän Jaakko Högmanin välityksellä levinnyt Keski-Suomeen vaikut
taen Heinolan-Kuopion välisellä alueella. Pohjois-Savossa saman Hög
manin opastamana Paavo Ruotsalainen kokoili Iisalmella (nykyään La
pinlahtea) 1796 alkaneen hurmosherätyksen hajallisia ryhmiä. Iisalmen
Nilsiän linjalta tämä liike levisi mm. luoteeseen Kiuruvedelle. Karja
lassa oli keskuksena ensin Liperi sitten Sortavala, josta pastori H. Ren
qvist varsinkin kirjallisuuden avulla levitti uskon käsitystään, jota sille 
ominaisten muotojen mukaan nimitettiin rukoilevaisuudeksi. Hän oli 
kosketuksessa Keski-Suomen heränneiden ja Lounais-Suomen rukoile-

vaisen kansan kanssa. 3 • 

Pohjanmaan herätyksen keskukset olivat Kainuussa, jossa liike oli 
samanaikainen kuin Savossa, ja Ylivieskassa, josta herätysaalto 1832 
pyyhkäisi yli pitäjän rajan Keski-Pohjanmaalle, leviten vähitellen poh
joiseen ja etelään. Pohjanmaalla toimivat papit johtomiehinä, Ylivies
kas~a J. Lagus ja myöhemmin Lapualla N. K. Malmberg. Etelä-Pohjan
maan ruotsalaisseudut saivat vaikutteita Lagukselta. 

Näillä herätysliikkeillä oli yhteisiä piirteitä, joten on kohdallaan 
puhua Suomen myöhäisemmästä herännäisyydestä. Tärkein yhteinen 
piirre, seurat on yhä vielä käytännössä oleva kokoontu~ismuoto. Niissä 
veisataan, luetaan, puhutaan ja rukoillaan. Yhteistä oli myös vastus
tus, jota heränneet saivat kokea maallisten ja kirkollisten viranomaisten 
taholta. Heitä haastettiin oikeuteen ja rangaistiin luvattomien hartaus
kokousten pitämisestä ja milloin se oli tapahtunut pyhäpäivänä, lisäksi · 
sapatin rikoksesta. Yhteistä oli myös heidän saama kohtelu ympäris
tön taholta, heränneitä pilkattiin ja vahingoitettiin. Tunnusomaista oli 
myös, että kansan miehet ja naiset kohosivat johtoasemiin. Tässä il:
miössä oll liikkeiden voima ja rajoittuneisuus. Lisäksi on mainittava, 
että yksikään näistä ei ole luonut omaa kirkon käsityskannasta poik
keavaa oppia. Päämääränä oli todellinen kristillisyys «elävänä sydä
messä ja toimivana elämässä«. Tämä oli oleva uskon harjoitusta autuu
teen. Pohjanmaan säätyläispiireissä sai herännäisyys varsin pian kan
nattajia etenkin nuorison keskuudessa. Kun säätyläiset istuivat samalle 
penkille talonpojan kanssa seuroissa, alkoivat vanhat raja-aidat säätyjen 
välillä kaatua. Tie aukeni Suomen maaseudun demokratisoitumiseen. 
«Ei ole unohdettava, että se on kirkko ja kristillisyys, jonka me tässä 
tahdomme saada esiin eikä pietismiä. - Asia ei nyt koske meitä vaan 
Kristusta ja hänen totuuttaanc.4 Tämä tunnus oli yhteinen niin hyvin 
heränneelle kansalle kuin säätyläisille. 

3 A. J. Soveri: ·Rukoilevaiset•. Gummerus Jyväskylä 1929 s. 31- ym. 
4 Lars Stenbäck. ' 
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Suomen myöhäisemmällä herännäisyydellä on juurensa cvanhoissa 
heränneissäc. Nämä taas olivat hajanaisempia ja irrallisempia ilmiöitä 
kuin se. Tärkeimpinä juurina on mainittu Saksan pietismi ja herrn
hutilaisuus, näistä kun on viljemmälti tallella kirjallisia todistuskappa
leita. Pohjanmaan herännäisyydelle ominaista on kaksi vastakkaista 
virtausta, voimakkaan itsetietoisuuden kannattama ja kirkosta eristävä 
yltiöherännäisyys 1680-luvulta Ulstadiuksesta alkaen ja kirkon piirissä 
pysyvä hiljainen ja sisäänpäin syventyvä ryhmä, joka säännöllisen ru
kouksen, raamatun ja kirjallisuuden luvun kautta pyrki totuudelliseen 
kristillisyyteen ja jolle ulkonainen kirkkolaitos ei ollut tuki eikä este. 
Tämä Pohjanmaan rukoilevaisuus on sama kuin «vanhat heränneet« , 
joihin 1800-hivun herännäispapit esim. N. K. Malmberg ja Schwartzberg 
lukivat kuuluviksi myös Lohtaja-Kokkola linjan mystikot. Mystikoiden 
ja esim. 1810-luvulla Kalajoen herätysaallon 5 ym. liikkeiden merkitystä 
ei ole aihetta väheksyä, vaikka niillä on harvempia todistuskappaleita 
esittää itsestään. Niinkuin näillä liikkeillä on juurensa, niin niillä on 
omia lakejaan seuraava vaikuttavuutensa, eikä herätysaalto ole ehdot
tomasti hävinnyt, vaikka kirjalliset lähteet vähenevät tai loppuvat. 

Savon ja Pohjanmaan herännäisyys yhtyi 1830-luvulla. Pyhäjärven 
ja Kiuruveden kautta tuli tieto Keski-Pohjanmaalla alkaneesta herä
tyksestä Paavo Ruotsalaiselle, joka 1834 lähti siihen tutustumaan ja 
tapasi Nivalassa N. K. Malmbergin. Yhteyttä etsittiin myös Kainuun 
heränneihin. «Muistokirjassaanc L. J. Niskanen kertoo miten Kajaanin 
apteekkari A. J. Malmgrenin kanssa sovittiin yhteisen kokouksen pitä

misestä 27-29/ 9 1835 Kiuruveden Lapinsalon kylässä. Mutta vasta 
sitten, kun Jonas Lagus kesällä 1836 oli Pyhäjärvellä tavannut Ruot-

. salaisen ja päässyt pelostaan, että tämä olisi lahkolainen, voidaan katsoa 
oven lopullisesti avautuneen Kainuun, Savon ja Keski-Pohjanmaan he
ränne'iden yhtymiselle. Se tapahtui verrattain nopeasti Pohjanmaan 
ollessa pää~siassa vastaanottavana puolena ja omaksuessa sekä edullisia 
että epäedullisia vaikutteita savolaisilta. 

N:äinä aikoina olivat Pyhäjärven heränneet joutuneet Kiuruvedeltä 
leviävään Salomon Lyytikäisen chumukristillisyydenc 6 vaikutuspiiriin. 
Mi.es oli Kiuruvedellä päässyt johtajan asemaan ja siinä ominaisuudessa 
liikkui ahkerasti puhujamatkoilla. Hänen puheensa olivat pitkiä mutta 

5 Eric Anthoni: •Jakob Tengström II s. 372•. Kirkkohist. Seuran toimituksia 
XVIII, 2. 

6 L. J. Niskanen: ·Muistokirja Hengellisten asiain päälle.• Suomalaisen Kir
jallisuusseuran arkisto N:o 5202. Akiander IV s. 83-. M. Rosendal: Herännäi
syyden historia II s. 356. 
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elävästi esitettyjä ja tunteellisia. Heränneistä varsinkin naiset kiin
tyivät häneen, eivätkä hänen heikkoutensa, kuten taipumu~ ju.~~otte
luun estäneet hänen maineensa kasvamista. Kun hän seuroJen Jalkeen 
piti iäheistensä kanssa jälkikokouksia, herätti se sekä uteliaisuutta et~.ä 
halua päästä mukaan, mutta myös joko aiheellista tai aiheetonta epa
luuloa niissä, joita ei näihin kelpuutettu. Vuonna 1835 ulotti hän mat
kansa Pyhäjärvelle. Savon herännäisyyden johtajat eivät kuitenkaan 
hyväksyneet hänen tunteellista, viettivaltaista uskon julistusta. Helmi
kuussa 1838 Kiuruvedellä ja helluntaipyhinä Pyhäjärvellä Paavo Ruot
salainen pani sulun tuon hurmahenkisyyden levenemiselle. 7 Kuitenkin 
voidaan Salomon Lyytikäistä pitää heränneiden johtajana Pyhäjärvellä 

vuonna 1835. 
Herännäisyydellä oli vastassaan puhdasoppisuuden kasvattama kylä

yhdyskunnan sovinnainen uskonnollisuus, säätyennakkoluulot, joita 
vartioi neologisen pappiskirkon hierarkia ja valtion byrokratinen virka
koneisto. Niin vastustajilleen kuin kannattajilleen heränneet tarjosivat 
persoonallista uskon harjoitusta yksityiselämässä ja yhteisesti seura
tilaisuuksissa. Tämä oli epämukavaa vallalla olevan uskonnollisuuden 
edustajille. Heränneet leimattiin vaarallisiksi vallankumouksellisiksi, 
<<uususkoisiksi«, joiden päähän kiirehdittiin panemaan kuonokoppaa. 
Heränneet puolestaan olivat vakuutettuja siitä, että he toimivat Juma
lan valtuuttamina. Julkiseksi tuli taistelu ensi kerran Pohjanmaalla, 
kun Kainuun piirilääkäri Elias Lönrot julkaisi 1835 tunnetun artikke
linsa »Helsingfors Morgonbladissa», josta myöhemmin tulee puhe. He
ränneet puolustautuivat laimeasti. Yhtymään pyrkivä herännäisyys 
taisteli Savon vaikutuksesta omassa piirissään renqvistiläisyyttä vastaan, 
josta Pohjanmaan vanhojen heränneiden rukoilevaisuutta ei kyetty 
erottamaan. 

PAPPINA PYHÄJÄRVELLÄ 

18 3 5-18 3 9. 

Valmistuttuaan oli Henrik Schwartzbergin lähdettävä virkaansa hoi
tamaan. Hän oli nyt pappi. Voimme kuvitella miten tyytyväisenä hän 
hyvin maalatuissa kärryissään ajeli Turusta Pohjanmaalle. Rantatie 
kulkee Kalajoen kautta. Luonnollisesti hän poikkesi auttajaansa Alce
niusta tapaamaan. Sieltä oli Kalajokivartta seuraten pääsy Pyhäjär-

7 M. Rosendal: Heränn.hist. II s. 357, 359. 
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velle. Täällä oli apulaisen asunto ullakkokamarissa. Rakennus siir
rettiin myöhemmin Verkkorannalle kansakouluksi, jona se vieläkin on. 
Henrik oli vähävarainen, velkainen apulaispappi. Tuskin muutamien 
kirjojen ja vähien vaatteiden järjestelyssä oli tunninkaan työ. Hän, 
24-vuotias mies oli nyt valmis alkamaan työnsä heränneessä seurakun
nassa. Esimies, kappalainen Isak Lescelius oli oman aikansa mittapuun 
mukaan kunnon pappi, jonka kodissa paikkakunnan harvat säätyläiset 
toisinaan kokoontuivat virkistäytymään totilasin ja tanssin parissa. Uusi 
apulainen oli tervetullut lisä seuraan. Mutta heränneiden mielestä ei 
apulainen ollut muuta kuin suruton pappi. Tässä tapauksessa he eivät 
arvostelussaan liioitelleet. 

Keski-Pohjanmaalla kypsyy se mikä on kasvulle ruvennut toisinaan 
uskomattoman nopeasti. Näin oli käynyt P yhäjärven herännäisyyden. 
Herätys oli ilmassa. Tuskin se oli alkanut, kun se jo oli levinnyt ky
lästä toiseen. Tätä ei ole ymmärrettävä niin, että kylät kokonaisuu
dessaan heräsivät. Täällä, kuten kaikkialla herännäisalueella silloin ja 
vielä tänäkin päivänä, pitää paikkansa historian jääväämätön todistus: 
Kristuksen seurakunta on aina ollut vähemmistönä. Mutta ilmes
tyessään kullekin paikkakunnalle herätys aina toi levotonta liikehti
mistä, kunnes se saavutti hyväksytyn ja samalla vaikuttavan aseman 
yleisen mielipiteen arvostuksessa. 

Vuoteen 1835 mennessä oli Pyhäjärvellä keretty nähdä herätyksen 
alkuvaiheiden luonteenomaisia kireälle jännittyneitä perhesuhteita. 
<< Vanhemmat oli vihassa, kun tyttäret kävi seuroissa ja olivat herän
neitä. <<1 Näitä esteltiin vaatteita piiloittelemalla. Tytöt pitivät keske
nään seuroja ja veisasivat <<tallirustingin luhilla <<. Vähitellen vanhem
mat leppyivät ja usein tuli tällaisista taloista herännyt talo. Näin kävi 
Salmen kylän Leskelässä. 

Lienee toki nuori pastori herätyksistä kuullut. Oli näet ennen hä
nen kouluaikaansa ja sen alkaessa herätysaalto kulkenut Kalajoen seu
rakunnassa rannikolta ainakin Nivalaan. Kirkkoherran apulainen Mat
hias Woldstedt oli innolla liittynyt siihen. «Woldstedt toi herätyksen 
Nivalaan <<, kertoi tasavallan presidentti Kyösti Kallio ja muut niva
laiset. Naapuriseurakunnassa Lohtajalla sen vaikutus oli tunnettu, 
miksei sitten pohjoisessa naapuruudessa Pyhäjoella. Lohtajan rovasti 
toimitti sen "johdosta kantelun tuomiokapituliin, tosin ilman tulosta. 2 

Henrik Jaakonpojan valmistuessa ylioppilastutkintoon oli Kalajoen 

1 Kertoi 1916 Pyhäjärvellä Miina Sammallahti o.s. Mäkelä. 
2 Eric Anthoni e.m. teos s. 372. 
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kappelista, Ylivieskasta kuulunut jälleen viestejä herätyksistä. Yliop
pilasaikana oli Pohjalainen osakunta heränneiden ylioppilaiden keskus. 
Vihdoin keväällä 1835 oli luettu sanomalehdessä Lönrotin kirjoitus Kai
nuun laajalle levinneestä ja yhä leviämässä olevasta herännäisyydestä. 
Alcenius Kalajoella, Lescelius Pyhäjärvellä, koko papisto, jotakin La
gusta lukuunottamatta, piti ilmiötä hurmahenkisyytenä. Pian oli nuori 
apulaispappi joutuva henkilökohtaiseen kosketukseen heränneiden 

kanssa. 
Olipa pappi kuinka suruton tahansa, seurakunnan jumalanpalve

luksen toimittaminen ja saarnaaminen ei voi olla jännittämättä mieltä. 
Epävarmaksi tunsi itsensä ujostelematon Henrik Schwartzberg, koska 
hän, tutustuttuaan heti tulennaltaan leikkiveriseen ( «konnankurinen«) 
räätäliin Aleks. Modiin, kysyi tältä ensimmäisen saarnansa jälkeen: 
<<Eikö se nyt hyvin sopinut?« Mod oli vastannut: «No, niinkuin ois 
akanoita nakannut ilmaan.« Toisen kerran taas erään jumalanpalve
luksen jälkeen tuli muuan vanha emäntä puhuttelemaan pastoria: «Mun 
käy niin surku maisteria, kun maisterin tämänkin päiväinen saarna oli 
aivan suruton.«:~ Heränneet eivät antaneet pastorin olla rauhassa su
ruttomuudessa vaan tarkoittivat herättää hänet. Ei kansa yleensäkään 
ymmärtänyt hänen saarnojaan, mutta heränneet sen sanoivat hänelle 
sillä arvovallalla, jonka uskon vakaumus heille antoi. 

Kieltämättä nuorella papilla oli edellytyksiä hoitaa virkaansa ja siitä 
hän oli itse tietoinen. Kantava puheääni, hyvä ja tarkka laulukorva, 
vapaa käytös, helppo lähestyä ihmisiä ja säädyn muutoksesta kohon
:Rut itsetunto. Tämä nähtiin, mutta sekä nähtiin että kuultiin pasta
riita puuttuvan omakohtainen uskon vakaumus, hän ei ollut herännyt. 
Tämän pyhäjärveläiset toivoivat tapahtuvaksi ja pyrkivät siihen sekä 
arvostelemaila pastoriaan että osoittamalla hänelle rakkautta käytän
nöllisen avun muodossa. On varsin mahdollista, että ilman tätä apua, 
pastorin heräämistä ja hänen myöhempää avioliittoaan olisi häntä odot
tanut monen alempaan papistoon kuuluvan kohtalo, nämä kun ahtaissa 
taloudellisissa oloissa eläen joutuivat vahingolliseen riippuvaisuuteen 
seurakuntalaisista ja vajosivat välinpitämättömyyteen ja sen tavallisiin 
seurauksiin, moniin viettelyksiin. 

Kirpeä arvostelu saa aikaan närkästynyttä itsepuolustelua. Näin 
tiedetään tapahtuneen Henrik Schwartzbergille. Itsepuolustus taas on 
itsensä tutkimista ja arvostelemista. Sen verran kuin arvostelu oli 
luotaan työntävää, sen verran heränneiden avulias rakkaus oli luokse 

3 Kertoi Johannes Schw. 

- ------------ - --- --
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vetävää. Apulaispapin palkkaus oli Pohjanmaalla vaatimaton. Siihen 
kuului asunto ja ruoka ja 50-72 taalaria rahapalkkana vuodessa. Pas
torin oli tarkasti käytettävä vaatteitaan. Hänet yllätettiin joskus ulla
kon kamarissa niitä paikkailemassa. Eivätkä vähät alusvaatteet pysy
neet pyykkiväliä valkoisina. Kerrankin Salmen kylällä pastori nukkui 
muun väen kanssa pirtin lattialla. Siinä isännät näkivät hänen huonot 
ja vähät vaatteensa. Niin oli Leskelän isäntä sanonut: «Nyt Salmen 
kylän tytöt papille paitoja laittamaan.« Niin olivat tehneet koko tusi
nan niitä. Muitakin vaatteita emännät kantoivat apulaispapilleen. 4 

Heränneiden rakkaudellinen huolenpito antoi epäilemättä hyvän todis
tuksen heidän kristillisyytensä aitoudesta. 

Näiden kokemusten lisäksi tuli muitakin vaikuttavia tekijöitä. Heti 
kesällä sattui Henrik pastorille järkyttävä sairasmatka. Haettiin sai
raan luo Hiidenperälle. Sinne oli soudettava arviolta 17-18 km ja 
sitten käveltävä etäisimpiin asumuksiin 8 km. Pastori joutui heikon 
sairaan luo niin myöhään, että sairas kuoli kesken ripityksen. «Se oli 
pastorille kova kolaus «, sanoi Hermanni Nissilä ja arveli sen yhdeksi 
heräämisen syyksi. 

Kesällä, todennäköisesti elokuussa 1835, tutustui Henrik Keski-Poh
janmaan herännäisyyden keskeisimpään mieheen Jonas Lagukseen, 
joka silloin teki perheineen matkan Pyhäjärvelle. Tänne oli hänen 
vanhin sisarensa Magdalena muuttanut tultuaan mainitun vuoden tam
mikuussa vihityksi kappalaisen Lesceliuksen kanssa. Matka oli La
gukselle elämyksistä rikas. Hänen kirjeensä 1/ 9 1835 valottaa Pyhä

järven heränneiden oloja ja uskon elämää. Siellä oli seuratupa, johon 
lauantaina kokoonnuttiin kirkkokorteeriin. Siellä veisattiin Savosta 
tulleita virsien ja Sionin kuviorikkaita sävelmiä. Savossa heränneiden 

veisuu on aina ollut henkevää ja yksilöllistä. Ennen nuottien painatta
mista sävelmien muunnokset siellä vaihtelivat pitäjittäin. Savon veisuu 
oli siirtynyt Pyhäjärvelle, jossa Lagus, tuo yliopiston aikuinen roman
tikko, vieläpä romantikko uskon elämässäänkin, lumoutui kansansä
velmien alkuperäisestä voimasta ja runollisesta tenhosta. 

Lagus viipyi toista viikkoa Pyhäjärvellä. Hän saarnasi kahtena py
hänä ja keskusteli monien heränneiden kanssa, jotka kävivät häneltä 
neuvoja kysymässä. Epäilemättä on Lagus papeille kuvaillut myön
teistä jopa ihannoitua käsitystään Pyhäjärven seurakunnasta, koska se 

vielä kirjeessä tuoreena väreilee. Paikkakunnan luonnon kauneus, he-

4 Kertoi pastorin leski Albi Simelius o.s. Lagus, ruustinna Emmi Mustakallio 
Kumpumäen Saku Laurikkalalta kuulerniaan ym. 
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rännäisyyden esiintyminen siellä voimatekijänä, heränneiden yhteis
hengen käytännölliset saavutukset, heidän veisuunsa henkevyys ja ennen 
muuta heidän valistunut uskon käsityksensä on ei ainoastaan viivyttänyt 
Lagusta tavallista kauemmin paikkakunnalla, vaan myös antanut aihetta 
keskustelulle. Sitä paitsi oli näinä aikoina yleisenä puheen aiheena 
Lönnrotin arvostelu heränneistä. Näitä taas kiinnosti juuri tuona ai
kana senaatissa ratkaisun vaiheess·a oleva anomus oman sanomalehden 
julkaisuluvasta. «Tidningar i andliga ämnen« ja «Hengellisiä sanomia« 

rupesi ilmestymään seuraavan vuoden alusta. 

Sanotaan Laguksen henkilökohtaisen vaikutuksen kulloiseenkin ym
päristöönsä olleen kiehtovan. Niin oli käynyt, että Laguksen luota 
K . K. vonEssen oli vienyt herätyksen siemenen yliopistoon. Laguksen 
apulaiseksi toukokuussa 1835 tullut J . Hemming osoitti jo kesällä va
kaasti pyrkivänsä Kristuksen todelliseksi seuraajaksi. Näin oli käynyt 
N. K. Malmbergin ja Kalajoen muiden nuorten pappien. Laguksen 
mielestä oli pappien herättävä, ettei uskon elämää etsivä kansa vaipuisi 
surkuteltavaan eksymykseen. Laguksen vaikutus Pyhäjärven pappei
hin lienee ollut samanlaista, sytyttävää. Erityisesti Schwartzberg, jonka 
saarnoja kansa oli arvostellut sai Laguksen saarnoista opastusta uuteen 
saarna tapaan. 

Toinenkin Kalajokivarren herännyt pappi, N. K. Malmberg tuli kos
ketuksiin Pyhäjärven pappien ja heränneiden kanssa. Kenties aloite 
lähti Laguksesta. Nivalassa, jossa Malmberg silloin toimi, oli herän
neiden veisuu heikkoa. Sen parantamiseksi hän lähetti kaksi herän
nyttä tyttöä, toinen oli Kaisa Liisa Oja, veisuuta oppimaan Pyhäjär
velle. Täällä emännät ja tyttäret ilta-askareikseen kehruuta tehdessään 
veisasivat virsien ja laulujen sävelmät nivalaisille. Näin siirtyi Savon 
kuviorikas laulu Pohjanmaan lakeuksille, jossa se pian sai uuden pai
kallisen sävyn. Sävelkuviot saivat laajemmat kaaret menettämättä 
henkevää lämpöään. Sellaisina ne vielä-kuvastelevat lakeuksien avaria 
maisemia. Syyskuun loppupuolella Malmberg henkilökohtaisesti ilmes
tyi Pyhäjärvelle seurassaan pastori A. N. Holmström. He olivat me

nossa Lapinsalon seuroihin. Näiden mukaan meni Henrik Schwartz
berg. 

Kiuruveden Lapinsalo oli tiettömien taipaleiden takana. Kirkolta 
oli sinne kolmen peninkulman kävelymatka. Tänne kokoontui syys
kuun 27 p:nä 1835 heränneitä yhteiseen neuvonpitoon. Savosta tultiin 
Paavo Ruotsalaisen ja L. J. Niskasen johdolla, Keski-Pohjanmaalta 
mainittujen kolmen papin seurassa ja Kainuusta ainakin apteekkari 

i 

l_ 

33 

Malmgren rouvineen. Yhdessäolon aikana pidettiin kolmena pruvana 
jatkuvasti seuroja. Toisten aterioidessa ja levätessä veisasivat toiset tai 

keskustelivat hengellisistä kokemuksistaan. Riihet, aitat, ladot, navetan 
ja tallin yliset olivat majapaikkoina ja seuratupina. Talo tarjosi ruokaa 
ja juomaa. Mutta kun käsillä oleva perunavarasto uhkasi loppua, kävi 
koko seuraväki perunapellolle ja pian olivat talon perunat nostetut. 
Heränneiden palvelevaisuus isäntäväen taholta ja avuliaisuus isäntä
väkeä kohtaan oli samaa rakkauden työtä, jota pyhäjärveläiset olivat 
papilleen osoittaneet. Kokouksen varsinainen tarkoitus oli keskustella 
polvirukouksen merkityksestä kristityn uskon harjoituksessa. Oltiin 
tietävinään Malmgrenin pitävän niitä välttämättöminä. Paavo Ruot
salainen esitti mielipiteensä tulkin välityksellä terottaen, että polvi
rukousta on aina käytettävä, kun Henki siihen kehoitti, mutta siitä ei 
ollut lupa tehdä ulkokullattua tapaa. Keskustelun jatkaminen jäi sitten 
lähinnä Malmbergin tehtäväksi. Yksimielisyys saavutettiin, joten ky
symys polvirukouksesta ei täällä niin kuin Pohjois-Karjalassa päässyt 
jakamaan heränneitä eri leireihin. Lapinsalossa kuten muuallakin 
Paavo Ruotsalainen piti hartaita polvirukouksia. Neuvonpito päättyi 
rohkaisevalla ja heränneiden yhteistuntoa kohottavalla tavalla.5 

Näille ajoille on sijoitettava eräs toinen tapahtuma. On todennä
köisesti Lapinsalon hautajaisseuroista menty Sulkavan kylälle hääseu

roihin Piekäisen taloon. Schwartzberg oli mukana mutta pysytteli ulko
salla, kun ei ollut kutsuttu vieras eikä liene hänellä ollut rahaa hää
lahjaan. Sisällä oltiin «huomentuoppia« juomassa, ennen yleinen hää

tapa kansan keskuudessa. Siinä morsiuspari asettui tuvan pöydän 
taakse. Pöydälle oli asetettu pahkakuppeja tai muita vateja, joihin 
pitoväki toi lahjojaan. «Huomentuopin kuuluttaja« ilmoitti leikkisillä 
sanakäänteillä tuodun lahjan moninkertaisena. Jokaisesta lahjasta an
nettiin viinaryyppy tai enemmän. Kesken toimituksen repäistään 
ulko-ovi selkosen selälleen ja «Ukko Paavo« töytäisee Schwartzbergin 
«oven täydeltä« tupaan huutaen: «Minä juon papin. «6 Tämmöinen 
kursailematon leikkisyys vaikutti sen kohteeksi joutuneessa aluksi tus
kin muuta kuin hämillään oloa, ehkä myöhemmin vapautuneisuutta, 
sillä olihan hän leikkiä viljelevä. 

Lapinsalon matkalla Henrik tutustui L. J. Niskaseen ja Paavo Ruot
salaiseen, joiden vaikutus häneen tuli olemaan huomattava. Ukko 
Paavon seurapuheet tekivät kuulijoihin syvän vaikutuksen. Matkan 

3 

5 Rosendal: Heränn.hist. 1 s. 344-, L. J. Niskanen Muistokirja ym. 
6 Kertoi Kerälän Eemeli Huuskonen Kiuruveden Sulkavalta. 
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muistot tiivistyivät ja saivat ihannoitua hohdetta. Tämä käy ilmi myö
hemmin. Kun näet Schwartzberg 1841 ei virkatyönsä takia päässyt 
Lapinsaloon seuroihin, näyttää hän pitäneen sitä valitettavana vahin
kona. Piispantarkastuksessa 1850 Paltamossa hän, kutsuttuna kahden
keskiseen keskusteluun arkkipiispan kanssa sanoo tälle, että Paavo 
Ruotsalaisen raitis opetus vanhurskauttamisesta oli alusta alkaen kiin
nittänyt hänen mieltään. Tuskin on väärin otaksua heränneiden alka
neen käydä mielenkiintoisiksi Henrik Schwartzbergille tämän matkan 
jälkeen. Siihen on voinut hyvinkin liittyä omakohtaista uskon van

hurskauden janoa. 
Lapinsalon matkan jälkeen havaittiin Pyhäjärvellä apulaispastori 

alttiimmaksi heränneille ja uskottiin hänen vielä heräävän. Aleks. Mod, 
joka jo oli ystävystynyt pastorin kanssa, on tämän lopullisesta herää
misestä esittänyt kaksi kertomusta. 

Toisen mukaan miehet keskustelivat tavan takaa Modin ollessa pap
pilassa räätälöimässä. Mod koetti herättää papin omaatuntoa ja sanoi 
ker,an: <<Kyllä olet pappi suruton ja viet kansan helvettiin!<< Pastori 
suuttui tästä ja oli koko päivän poissa. Seuraavana aamuna tuli kui
tenkin taas tupaan ja valitti: <<En saanut nukutuksi.<< Näin Mod sanoi 
Schwartzbergin saaneen todellisen herätyksen. Edellä on tällaisen ar
vostelun ohella osoitettu olleen muitakin syitä hänen heräämiselleen. 
Kuitenkin tarvittiin siihen vielä järkyttävämpi kokemus, josta Modin 
toinen kertomus puhuu. 

Uudenvuoden ja Vapun päivinä oli säätyläisillä tapana käydä pappi
laissa. Talo pani tällöin parastaan vieraiden viihdyttämiseksi. Vap
puna 1836 oli kestit ja tanssit pappilassa. Mod oli silloin lukkarilla 
työssä. Seuraavana aamuna sai Mod kuulla pappilan kesteistä lukkarin 
piialta, joka oli ollut siellä auttamassa. Tämä kertoi: <<Jo se on herrain 
tanssi flinkkiä, mutta ei se keltään käynyt niinkuin Schwartzbergiltä. << 
Mod päätti mennä pastoria puhuttelemaan. Tämä ei kuitenkaan ensin 
aikonut avata ovea. Vihdoin Mod pääsi sisälle. Pastori istui pöytään 
nojaten eikä puhunut mitään. Partaveitsi oli pöydällä. Mod siinä lie
nee pastorille jutellut parannuksesta. Vihdoin tämä sanoi: <<Et vielä 
saanut, piru, mutta tänä yönä olisit saanut, ellet sinä Moodi olisi tullut.<< 
Sitten hän lisäsi: <<Ne oli viimeiset tanssit.<< 

Tästä Oskari Vihantolan kirjoittamasta muisteluksesta on olemassa 
toinen muunnos, joka vähän poikkeaa edellisestä. Kertomus ilmaisee 
Modin oman käsityksen tilanteesta. Siinä esitetyillä tekijöillä voi olla 
muitakin syy-yhteyksiä kuin kertojan esittämä. Mutta kieltämätöntä 
on, että ensimmäisen pappisvuoden kokemukset olivat Henrik Schwartz-

l_ 

35 

bergille osoittaneet, että juhlia voidaan viettää paremmin kuin sääty
läisillä tavaksi tulleella huvittelulla. Hänellä oli kauniit muistot La
pinsalon matkalta ja tieto paremmasta, jonka rinnalla Vapun juhli
minen pappilassa oli ilmeinen lankeemus. Sen aiheuttama masennus
tila on täysin ymmärrettävissä. Pikavihaisilla ihmisillä on yleensä tarve 
toimia eikä toimettomana hautaa mietteitä. Modin kertomusten ydin 
on siinä, että Henrik Schwartzbergistä tuli herännyt pappi. 

Ensimmäinen pappisvuosi oli ollut kylvön aikaa. Jo seuraavana ke
väänä kylvö teki hedelmää. Voi olla, että kehitystä on omalta osaltaan 
edistänyt vuoden alusta ilmestynyt heränneiden lehti , jossa kevään 
kuluessa oli mm. Laguksen sytyttäviä kirjoituksia. Ne vähitellen lop
puivat, kun Porvoon tuomiokapitulin käsissä ollut sensuuri kielsi niiden 
painatusluvan. Henrik Schwartzbergin uskon kehitykselle oli onnel
lista, että hän kesällä uudelleen joutui kosketukseen Jonas Laguksen 
kanssa. 

Savon ja Pohjanmaan herännäisyyden lopulliseen yhtymiseen johti 
Paavo Ruotsalaisen ja Jonas Laguksen kohtaaminen Pyhäjärvellä ke
sällä 1836. Schwartzberg joutui tämän todistajaksi. Lagus oli epäillyt 
Ruotsalaisessa lahkolaisuutta, mutta kun tämä, Laguksen siihen ke
hoittamana, oli pitänyt seurapuheensa syntisen ihmisen vanhurskautta
misesta, olivat epäilykset tyystin haihtuneet. Schwartzberg oli Lapin
salon matkalla kuullut Ruotsalaisen puheita ja mieltynyt niihin. Lagus 
oli suorastaan yllättynyt. Hän ihaili Ruotsalaisen puheen raitishenki
syyttä, raamatullisuutta ja psykologista syvyyttä. Mutta puheen aikana, 
ja se oli tärkeintä, hänelle alkoi intuition tietä haahmottua yksinker
taistunut kokonaiskäsitys uskon elämästä, joka ankkuroitui Kristuksen 
sanoihin: <<Minä olen tie, totuus ja elämä, ja ilman minua ette voi mi
tään tehdä.<< Se valtasi hänet niin mieluisalla tavalla, että oli kuin 
uusisyntyminen olisi tapahtunut. Aikaisempi harkinnan varainen , mo
nipuolinen, opillinen apparaatti siirtyi keskustasta sielun kehälle. Uskon 
elämä kirkastui Kristus-keskeiseksi ja antoi virikkeitä uuteen toi
meliaisuuteen. Aikaa luonnollisesti kului, ennen kuin tämä uskon 
kokonaiskäsitys sai sen hiotun heijastuspinnan, josta valo taittui tois
tenkin tietä valaisemaan. Tiedossa ei ole, miten innoittuneena Lagus 
uutta löytöään Pyhäjärven pappilassa kuvaili, mutta hänen tyylillisesti 
korkeatasoisen sielunhoidollisen kirjeenvaihtonsa ydin se kieltämättä 
on. 

Ei ole mahdollista, että tällaiset täysjännitteiset tapahtumat olisivat 
jälkeä jättämättä luisuneet ohi Henrik Schwartzbergin. Hänen myö
hempi kirjeenvaihtonsa kuvastaa hänen omaksuneen täydellisesti La-
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guksen yksinkertaistuneen uskon käsityksen. Henrikin ensimmäinen 
pappisvuosi oli hänelle todellinen murroskausi. Uudet näköalat avau
tuivat papin tehtävien hoitamiseen. Uudella tavalla heränneet häntä 
lähestyivät. Ripeästi hän ryhtyi työhön. Seuraavana vuonna Oulun 
kuvernööri ilmiantaa hänet kenraalikuvernöörille heränneitten johta

jana. 

VI RA N 0 M A I S ET JA HE R Ä N N Ä I S Y Y S. 

Yhteiskunta oli tuolloin jakaantunut varsinaiseen kansaan, jonka 
enemmistö oli heränneille vihamielinen, venäläisen virkavallan edus
tajiin, jotka saivat toimintaohjeensa Pietarista ja näiden välillä olevaan 
juurettomaan, ruotsalaistuneeseen virkamieskuntaan, jonka valitetta
vana kohtalona oli orjamaisesti totella hallitusvallan määräyksiä jopa 
vastoin parempaa käsitystään siitä, mikä oli edullista. Tässä ei ed~s 
arkkipiispa ollut poikkeus. 1 

Suomen suuriruhtinas Nikolai I oli vapaamielisten pyrkimysten 
vastustaja. Maamme kohtaloihin tämä vaikutti monella tavalla. Näissä 
oloissa ei ole oudoksuttava, että herännäisyyden aiheuttamaa liikehti

mistä pidettiin vähintäin arveluttavana ilmiönä. 

Ruotsalaisen virkakunnan oli asemansa säilyttämisen takia tiedoi

tettava Pietariin heränneiden vihamiesten levittämiä huhuja. Samalla 

kuitenkin rauhoitettiin vallanpitäjiä kuvittelemalla liikkeen pian lamau

tuvan. Arkkipiispan asenne on kuvaava. Kalajoen pitäjän tarkastuk

sen yhteydessä 1836 oli hän saanut oikeita tietoja herätyksistä ja niistä 

syntyneen liikkeen luonteesta ja pyrkimyksistä. Hän oli silloin kehoit
tanut Lagusta ja Malmbergiä jatkamaan työtään. 2 Mutta kun keisari 
1837 oli ottanut arkkipiispan vastaan ja keskustellessaan maan hengelli
sessä hallinnossa noudatettavista periaatteista antanut ankarat käskyt 
järjestyksen ylläpitämisestä kirkon piirissä, piispa muuttui virkavaitai
seksi herännäisyyden vastustajaksi.3 Kirkollisten esimiesten arvovaltaa 
oli kunnioitettava kuin itseään keisaria. Heränneiden väitettiin tätä 
horjuttavan. Pappien oli toimittava mahdollisimman hiljaa. Oli väl
tettävä tekemästä enemmän kuin virkaan kuuluvat lakimääräiset työt. 

1 A. Takalander e.m. teos I s. 123, 124, 133, ym. 
2 Tor Krook: .Lagus brev och skrifter•. I s. 32. Kirk.hist. seuran toimituksia 

XXXV. 
3 Erkki K. Osmonsalo: •Hallituksen politiikka herännäisliikkeitä kohtaan jne•. 

Kirk.hist. seuran toimituksia XII, 4 s. 81, 88. 
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Herännyt kansa pysyi esivallalle uskollisena, vaikka sitä oikeuden 
käynneillä ahdisteltiin. Se vetosi hallitsijan vakuutukseen vapaasta. 
uskonnon harjoittamisesta. Se pyysi kyllä ylemmiltä oikeusasteilta 
oikaisua mielestään vääriin tuomioihin ja ylemmiltä hallintoviranomai
silta turvaa alempien virkavaltaista sortoa vastaan. Usein turhaan. 
Kun tuli tiedoksi hallitsijan antamat ohjeet menettelytavasta herän
neitä vastaan, kehoitti Paavo Ruotsalainen lakkaamaan suurista seu
roista jopa kokonaan seurojen pidosta. Sama kehoitus uusittiin esim. 
1848 levottomina aikoina. Seurojen pito rajoittui ajoittain perhejuhliin, 
markkinoihin ja muihin «luvallisiin « kokoustilaisuuksiin. 

Sama pelko ja kohtelu, jota nöyräselkäinen virkakunta tunsi tai oli 
tuntevinaan ja noudatti herännäisyyttä kohtaan, tuli kaikkien vireäm
pien isänmaallisuuden ja kansallisen itsenäistymisen asianajajien osaksi. 

Kenraalikuvernööri oli käskenyt läänien kuvernöörejä antamaan 
selonteon herännäisyyden leviämisestä ja tarkoitusperistä maakunnissa. 
Oulun läänin kuvernööri R. V. Lagerborg selostaa 27 3 1838 tilannetta 
osittain totuuden mukaisesti. « - nyttemmin on lahkolaisten luku
määrä uskomattoman paljon lisääntynyt Salon, Pyhäjoen ja varsinkin 
Kalajoen pitäjissä. Johtajina Kalajoella toimivat kappalainen Lagus 
ja väliajansaarnaaja Malmberg sekä kirkkoherran apulaiset Laurin ja 
Durchman. Pyhäjoella väliajansaarnaaja Holmström ja kappalaisen 
apulainen Schwartzberg ja Salossa kappalainen Helander.« Mutta huo
lestuneena heränneiden keräyksestä pakanalähetyksen hyväksi, oli hän 
tehnyt ilmoituksen prokuraattorille,4 mahdollista syytteen nostamista 
varten. 

Vaasan läänin kuvernöörin selonteko oli suunnilleen samanlainen. 
Heränneitä oli huomattavimmin, myös säätyläisiä, Vaasan kaupungissa, 
Mustasaaressa, Maalahdella, Vöyrillä ja Vähäkyrössä. Liikkeeseen kuu
luvia pappeja olivat Stenbäck, Svan, Wegelius, Achren ja Durchman. 
<<Kuuluisin lahkon apostoli on kappalainen Lagus Ylivieskassa, joka 
matkoillaan täälläkin on saarnannut« .5 

Viranomaisten toimenpiteitä ei tarvinnut kauan odottaa. Arkki
piispa kävi pappien kimppuun. Heitä karkoitettiin mm. Ahvenanmaalle. 
Seuraus: herätys levisi sinne. Aikaisemmin oli H. Renqvist karkoitettu 
Svartholman vankilan saarnaajaksi. Nyt karkoitettiin F . G . Redberg 
vastaavaan tehtävään Oulun vankilassa. Papeille annettiin esim. saar

natavasta käskyjä ja ohjeita ja milloin ne eivät auttaneet, julkisia muis-

E.m. teos s. 85-87. 
E.m. teos s. 84. 
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tutuksia tuomiokapitulin tai lääninrovastin edessä. Näitä saivat L. J. 
Achren ja oikeuden päätöksellä Janne Stenbäck. Arkkipiispa varoitti 
yliopiston konsistoria hyväksymästä Lars Stenbäckin dosentuuria var
ten kirjoittamaa väitöskirjaa ja esti hänen pääsynsä joihinkin opettajan 
virkoihin. 

Oman lukunsa muodostavat Pohjanmaalla prokuraattorin käskystä 
heränneitä vastaan käydyt oikeusjutut. Tässä yhteydessä mainittakoon 
vain Vöyrin kihlakunnanoikeudessa Janne Stenbäckiä, hänen äitiään 
Eeva Mariaa ja sisartaan Marie Ottelinia sekä lukuisia muita vastaan 
ajettu syyte luvattomien hartauskokousten pidosta. Kuuluisimmat oli
vat kuitenkin 1838-39 käydyt Kalajoen käräjät. 

Kalajoen käräjillä esiintyi syytettyjen todistajana mm. Henrik 
Schwartzberg, joka samoin kuin toiset, vieläpä monet syyttäjän todis
tajat, esitti miten herännäisyys oli tuonut tapojen paranemista, talou
dellista kohenemista ja ennen muuta hengellistä hyötyä. Hovioikeuteen 
vedotun jutun vastineessa yleinen syyttäjä väittää mm. Schwartzbergin 
todistuksista käyvän ilmi selvästi, kuten yleisesti oli tunnettua, että 
kerettiläisyys oli siinä määrin vallinnut todistajaa, että hän vainoa ku
vitellen oli puhunut mitä eksyttävät opettajat olivat neuvoneet «ilman, 
että mikään totuuden ohje on ollut tukemassa heidän omaatuntoaan<<.6 

E. R. Alcenius oli vt. kirkkoherrana antanut eräistä syytetyistä to
distuksen oikeuteen, josta havaitaan hänen välinpitämättömyytensä, 
ellei suorastaan vihamielisyytensä heränneitä kohtaan. Hän ja Schwartz
berg olivat nyt eri rintamassa, joka lienee vaikuttanut keskinäistä vas
takohtaisuutta jo mainituin käytännöllisin seurauksin. 

* * 
* 

Henrik Schwartzbergin myöhemmin toimiessa tarmolla ja menes
tyksellä Sievissä kanneltiin hänestä Oulun kuvernöörille. Sivuuttaen 
Schwartzbergin kirkolliset esimiehet, kuvernööri ryhtyi erään tarkas
tuksen yhteydessä uhkailemaan häntä ikävyyksillä. Kuvernööri oli 
tunnettu ainakin heränneiden keskuudessa itsevaltaisesta . halusta se
kaantua hänelle kuulumattomiin. Tapaus tuli laajalti tunnetuksi, tuo
miokapitulia myöten. Janne Stenbäck kirjoittaa F. G. Hedbergille: 
«Olet kai kuullut, että kuvernööri on uhannut Schw. karkoituksella ja 
kaularaudoilla«. Etelässä N. K. Malmberg kirjoitti 4/ 10 1840 langol-

6 Rosendahl: Heränn.hist. II s. 181 vrt. s. 75-. 
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leen: << Schwartzbergiä Sievissä on hänen kuvernöörinsä uhannut kaula
raudoilla ja vankeudella.« Jonas Lagus puolestaan kirjoitti asiasta tuo
miokapituliin. 7 

Heränneiden mielialat olivat vaihtelevia. Yleensä oltiin kuitenkin 
rohkealla mielin. Kalajoen käräjiltä Henrik Schwartzberg kirjoitti us
kon luottamusta uhkuvan kirjeen,8 jossa hän kuvailee Jumalan johda
tuksen ( << käsi mukana pelissä«) vievän kärsimyksiin mutta viimmein 
voittoon. Kuullessaan käräjätalon läheisyydessä Sionin virsiä veisat
tavan, kerrotaan Laguksen sanoneen: «Tuon virren sävel kantaa kautta 
vuosisatojen. << F. G. Hedbergille kirjoittaa L. J. Achren, kuultuaan, 
että Lagus oli tuomittu: «Jos milloin niin ainakin nyt kristillisyyden 
asia menee eteenpäin. Autuuden asia ei sitten Lutherin päivien ole 
ollut niin puhdas kuin nyt Suomessa, ei edes Saksan pietismin aikana.« 7 

Nähtiin avaria näkyjä hengen maailmaan, kuten Pohjanmaalla luon
non valtakunnassa nähdään varhaiskevään hankien kimaltaessa meren 
ulapalla ja vapautuneiden vesien vaiheilla rannikolla, tai suurkesän 
valon kylläisyydessä kylpevillä viljavilla lakeuksilla, joilla päivän kii
reen vaihtuessa illan rauhaan koko maisen:J.a ja jokainen sen esine näyt
tää muuttuvan itsevaloiseksi, tai syksyllä metsäisten vaarojen surumie
lisessä värikylläisyydessä. 

Heränneet olivat ajamansa asian oikeutuksesta varmat. Se oli val
lankumouksellinen liike. Vaikka se ei tarkoittanut kumota yhteiskun
taa, se kuitenkin suuntautui vallalla olevaa järkeisuskoa vastaan. Hen
gellisesti aliravittu kansa lähti ohi vallalla olevien johtajien etsimään 
ravintoa Jumalan sanasta muutamien pappien ja vanhastaan vankkaa 
uskon ravintoa antaneiden kirjojen ohjaamina.9 Säätyläisiä asettui kan
san miesten kanssa samalle penkille samoissa sielun tarpeissa samaa 
evankeliumia kuulemaan. Tahdottiin toteuttaa kristillisen alkuseura
kunnan uskon ja elämän harjoitusta muuttuneissa olosuhteissa. Herän
näisyyden vallankumouksesta alkoi Suomen kirkon muuntuminen pap
piskirkosta seurakuntakirkoksi. Sivutuotteena voidaan havaita oireita 
sääty-yhteiskunnan muuntumisesta nykyiseksi työyhteisöjen yhdys
kunnaksi. 

Elettiin taistelujen aikaa. Sisällisistä ja ulkonaisista ristiriidoista ei 
säästynyt kukaan, joka heränneiden riveihin joutui. Näistä miehistä ja 
naisista on sanottu: «Mitä he nuoruuden ylimielisyydessään ovat rikka-

7 Janne Stenbäckin almanakka 14/10 1840. L. J. Achrenin kirje F. G. Hedber
gille 1840 (Luter. Evank.yhd. arkisto). 0. Kares: .Palava kynttilä• s. 165. 

s Henrik Schwartzbergin kirje 13/4 1839. 
!l Erkki K. Osmonsalo e.m. teos s. 89 .. 
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neet on vahingoittanut vain heitä itseään. Mitä heillä oli aatteita ja 
mitä he toimivat - se on pysyvää. - Juuri vastustus, jonka liioit
telut osittain herättävät ja joka niistä etsii oikeutustaan, täytyy koitua 
hyvän asian eduksi ja vaikuttaa sen voittoon, koska totuuden tapa on 

voittaa juuri tappion kautta.« 10 

KALAJOEN KÄRÄJIEN VAIKUTUS 
HENRIK SCHWARTZBERGIN ELÄMÄN 

KOHTALOIHIN. 

Edellä kosketeltuja herännäisyyden vaiheita valaisemaan on valittu 
esimerkkejä Vöyrin Stenbäckien perhepiiristä. Se tuli Henrik Schwartz
bergille läheiseksi. Tapahtumat, jotka tähän johtivat, liittyvät Kalajoen 
käräjien aikaan. Sanotaan näiden käräjien vaikuttaneen muutoksen 
yleisessä mielipiteessä ja vieneen Pohjanmaan kansan heränneiden puo
lelle. Ainakin Schwartzbergin elämä sai silloin uuden suunnan. 

Lars Stenbäck matkusti heinäkuussa 1837 tutustumaan Keski-Poh
janmaan heränneihin. Nivalassa hän tutustui N. K. Malmbergiin, jota 
mainitaan Henrik Schwartzbergin puhemieheksi. Kenties tällä tapaami
sella on tässä suhteessa ollut ratkaiseva merkitys? 

Ei ollut yksinomaan heränneille ominaista järjestää nuorten avioliit
toja. Totta on, että heränneet katsoivat yhteisymmärryksen uskon 
asioissa tärkeämmäksi kuin luonnollisen rakkauden ja missä erootista 
kiintymystä tunnettiin, siellä se koetettiin salata. Lemmellistä «hak
kailua« ei esiintynyt. Lars Stenbäck, joka lausunnoissaan oli ajattele
mattoman suora sanoi omasta avioliitostaan: «Oikeastaan minä en ole 
koskaan Ebbaa rakastanut, mutta - mitä kauemmin olemme yhdessä 
eläneet, sitä paremmin olen hänen kanssaan viihtynyt.« 1 Toisaalta 
tarjoaa esimerkin kahden heränneen keskinäiselle rakkaudelle raken
tuneesta liitosta Otto Hjeltin ja Yolanda Thunebergin avioliitto.2 On 
siis pahansuopaa väittää heränneiden yleensä julistaneen rakkauden 
tunteen tarpeettomaksi.3 Asianosaiset sanoivat viimeisen sanan jär
jestetyissäkin avioliitoissa. Eivätkä heränneiden avioliitot olleet sen 
onnettomampia kuin avioliitot yleensä. 

10 Tor Krook: Väckelserörelserna osv. II s. 255 muistutus. 
1 E. Aspelin-Haapkylä: ·Muoto- ja muistikuvia III s. 129. Eliel Aspelin: ·Lars 

Stenbäck• s. 301. Otava Helsingfors 1900. 
2 Edv. Hjelt e.m. teos s. 68- ja 73---. 
3 E. Aspelin-Haapkylä: ·Alfred Kihlman• 1 s. 369. Söderström Porvoo 1915. 
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Mitenkään yllättävää ei olisi, vaikka Henrik Schwartzberg ensimmäi
sinä pappisvuosinaan olisi tuntenut lemmen tunteita. Hän herätti jo 
ulkomuotonsa takia naissukupuolen huomiota. On sanottu: cSäteilevät 
silmät hänellä oli ja pidettiin kauniinac.4 Lemmen asiat syrjäytyivät 
tämän velkaisen papin elämässä omakohtaisen syvän herätyksen vaiku
tuksesta. Viran hoitamisen ohella se antoi hänelle kylliksi ajattelemi
sen aihetta. Ajan henki ei ollut erotisoitunut. Säätyläisissä ilmeni 
jopa uhmaa maallista rakkautta kohtaan. Tahdottiin maallisista kiel
täytyä ja tavoitella pelastuksen tielle tulemista ja sillä pysymistä. 

On muistettava myös, että pastorin elämä ullakkokamarissaan ei 
enää ollut yksitoikkoista, kun seurakuntalaisia kävi hänen luonaan kak
sittain, kuten tapa oli, tai ryhmissä keskustelemassa sielun autuu
den asiasta. Herätyksen saaneet olivat tosissaan ymmällä monesta 
kokemuksesta. Oli saatava henkilökohtaisesti kuulla evankeliumin sa
naa ja sopiva neuvo. Jonas Lagus piti näitä keskusteluja välttämättö
minä, jos mieli herätyksen pysyä raittiina, lahkolaisuudesta vapaana. 
Henrik Schwartzbergin tiedetään noudattaneen tässäkin Laguksen esi
merkkiä. 

Avioliittoasian olivat ulkopuoliset voimat panneet alulle, vaikka se 
tässä tapaukssesa jätettiin asiapuolten itsensä kehiteltäväksi. Heidät 
oli vain saatettava tutustumaan toisiinsa. On mainittu, että Malmberg -
oli aloitteen tekijä ja Lars Stenbäck oli päättävästi sen hyväksynyt ja 
ottanut toimittaakseen morsiameksi aiotun sisarensa Lauran, kunhan 
Malmberg toimittaisi sulhaskandidaatin sovittuun tilaisuuteen. Mutta 
minne? Ne, jotka aikaisemmin ovat tästä kertoneet, E. Aspelin ja L. H. 
Sandelin, sijoittavat kohtaamispaikan Kalajoen markkinoille. Ne pidet
tiin maaliskuun puolivälin tienoilla. Mutta 1838 oli Lars Stenbäck 
Helsingissä eikä saapunut sisarensa Lotan ja L. J. Achrenin häihin 27/ 3 
1838 Vöyrillä. Vasta vähän ennen isänsä kuolemaa 30/ 4 hän tuli kotiin. 
Isän kuoleman jälkeen on voitu ajatella vielä naimattoman sisaren, 
Lauran kohtaloa. Tällöin oli Malmberg jo määrätty Lapualle, joten 
hän on vasta silloin voinut ehdotuksensa tehdä. Tutustumisen tilaisuus 
on täytynyt tapahtua Kalajoen käräjien yhteydessä. 

Perinteellinen legenda ensi kohtaamisesta on seuraava: Malmbergin 
kerrotaan Kalajoen markkinoiden aikana pidetyissä seuroissa ottaneen 
kainaiosta Schwartzbergiä sanoen: Sinä kun olet niin vikkelä mies 
niin tule nyt katsomaan tulevaa vaimoasi. Vietyään hänet salin ovell~ 

4 Albi Simelius: ·Blixtrande ögon hade han och ansågs vara vacker.• -Kertoi 
Pyhäjärvellä Lehmipalon isäntä Pekka Kauranen. 

----- - ---- ------ -
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ja osoitettuaan Laura Stenbäckiä kerrotaan hänen sanoneen: Katso tuo 
Vöyrin rovastin tytär, tuo kolmas uunin vieressä on se. Schwartzberg 
oli hetken katsonut ja virkkanut: Vai se, se on, pyörähtänyt kynnyk

seltä ja mennyt muualle.5 

Maria Henrikintytär on kertonut tapahtumista huomattavasti uskot

tavammin: 

. N. K. Malmberg toimitti isälle morsiameksi Laura Stenbäckiä. Sanoi neidon 
nähneensä usein heränneiden seuroissa ja uskoi hänen olevan toimellisen ja 
sopivan ihmisen. - Oli suuret seurat Ylivieskassa, jossa isä ensi kerran 
äitiä katseli. Tämä oli jo pois lähtemässä kärryillä, ajaen Moster Lotan 
kanssa. Isä siinä vierellä hääräili saatellen. Neito oli silloin ajatellut: 
Mitähän tuo vieras mies minua katselee. - Piakkoin kosi. Mutta kosintansa 
jälkeen joitain kuuli, että morsiamensa oli rikas. Aikoi sen vuoksi ~rjoittaa, 
ettei naimisiin menosta tulisikaan mitään. Mutta tuttavaot nauro1vat: Ole 
hupsimatta, anna tavaran mennä niin kuin on tullutkin. Ethän siihen tar
vitse sydäntäsi kiinnittää, eikä se niin ollen voi estää sinua Kristusta seu
raamasta. - Malmberg oli siis puhemies. Hänestä paljon pidettiin ja sit
temmin sai perheen ensimmäinen lapsi Gustaf nimen puhemiehen mukaan. • 

Tähän kertomukseen sopivat Reinhold Hedbergin päiväkirjan mer
kinnät.G Hän kertoo Vöyrin heränneiden yhteisestä matkasta Kalajoen 
käräjiin elokuun 6--10 p:nä 1838 ja matkaseurueesta. Heinäkuun 29 
p:nä jumalanpalveluksen jälkeen Stenbäckin pappilassa sovittiin yksi
tyiskohdista. Päätettiin lähteä elokuun 1 p:nä ja saapua perille 5 p:nä. 
Kalajoelta matkaseurue ilman Hedbergiä jatkoi matkaansa Laguksen 
luo Ylivieskaan, jonne syytetyitä ja todistajia tiedettiin kokoontuneen. 
Täällä ja juuri kesäaikana ovat edellä olevan kertomuksenkin mukaan 
Henrik Schwartzberg ja Laura Stenbäck ensi kerran tavanneet toisensa. 

Edelleen sopii tähän 0. Vihantolan tiedonanto, että Schwartzberg 
kesällä 1838 on tehnyt matkan Tampereelle. Mainittujen Hedbergin 
muistiinpanojen mukaan Jonas Lagus lähti maanantaina 13/ 8 Ruove
delle F. 0. Durchmanin häihin. Niiden jälkeen kerrotaan N. K. Malm
bergin, L . J. Achrenin ja eräiden muiden, käyneen Tampereella.7 

Schwartzberg on loppukesällä 1838 Vöyrillä kosinut Laura Stenbäckiä. 
Matkalla Tampereelle «puhemiehen« ja tulevan lankonsa Achrenin seu
rassa on tarjoutunut sopiva tilaisuus kihlojen ostamiseen. Kosiminen 
ei tuona aikana ollut yksinkertainen sopimuksen teko. Ylkä ilmoittau-

5 Kertoi asessori Emil Willgren Oulussa, Johannes Schw. ym. Toisin ja epäi
lemättä väärin 0. Kares: •Palava kynttilä. s. 159. 

G E. Aspelin-Haapakylä: .Muoto- ja muistikuvia Ilh s. 100. 
7 0. Kares: .Palava kynttilä· s. 154. 
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tui ensin vanhemmille, tässä tapauksessa äidille, ja luvan saatuaan mor
siamelle. Kun oli kysymyksessä säätyläisperheen tyttären kihlaaminen, 
oli luonnollisesti sovinnaisia muotoja noudatettava. Hyviä neuvoja \'Oi
vat matkatoverit antaa, eihän ollut kahtakaan vuotta kulunut siitä, kun 
Achren oli 26/ 10 1836 kosinut saman perheen vanhempaa tytärtä. 

Henrik Schwartzbergin avioliittoasia oli edistynyt alulle panijoiden 
tyydytykseksi. Laura Stenbäck näyttää heti miellyttäneen häntä. Sitä 
tuskin voi sanoa Laura Stenbäckistä, että hän olisi ollut rakastunut 
Schwartzbergiin. Kosiminen näyttää, kirjaan pannuista kertomuksista 
päättäen, tulleen hänelle yllätyksenä. Se taas osoittaisi, ettei häntä oltu 
valmistettu kasimisen varalle. Schwartzberg ilmestyi loppukesällä Vöy
rin pappilaan. Illalla veisattiin, luultavasti luettiinkin salissa. Laura 
soitti pianoa ja lauloi muiden mukana. Ennen yöpuulle menoa järjEstyi 
vieraalle tilaisuus esittää kahden kesken asiansa. Laura ei antanut heti 
vastausta, vaan pyysi saada ajatusaikaa. Seuraavana aamuna hän antoi 
vapaasta tahdostaan, kenenkään pakottamatta, myöntävän vastauksen.8 

Joskin kaikki näyttää tapahtuneen sovinnaisen kaavan mukaan mor
siamen ajatusajan pyytämistä myöten, on mielestäni, kun Stenbäckien 
perheenjäsenistä on kysymys, täysin luotettava siihen, että ratkaisu oli 
jätetty Lauran päätöksen varaan. 

Tällaisistä heränneiden kesken järjestetyistä avioliitoista oli Jonas 
Lagus myöhemmin sitä mieltä, että avioliiton solmimisen yhtenä rat
kaisevana edellytyksenä on oleva «luonnollinen mieltyminen«.9 

<<Herännäisyyden historia << kertoo kasimisen tapahtuneen kirjeelli
sesti, jolloin sulhasehdokas olisi käyttänyt töykeää kieltä mm. «jos tuli
sit minulle vaikka perkeleeksi, niin otan sen Jumalan kädestä. « 10 On 
kieltämätöntä, että heränneet papit käyttivät väkevää kieltä. Mutta to
distelua ei kaipaa, ettei tuollainen kirje voinut tulla kysymykseen ennen, 
kun sulhanen sai kuulla morsiamensa varallisuudesta ja siitä huolimatta 
aikoi pysyä sanassaan. Pyhäjärvellä sanottiin: «Saattoi siinä pastorissa 
olla niitä karkeitakin paikkoja, kun se puoli päällepäin sattui.« 11 

Syksyn kuluttua olivat Lagus ja Malmberg su:ihasen kanssa neuvo
telleet häistä ja päättäneet ne pidettäväksi tammikuun 9 p:nä 1839. Suo
rasukaiseen tapaansa Schwartzberg ilmoittaa tästä tulevalle langolleen 
Janne Stenbäckille joulukuun alussa 1838. Hän pyytää tätä ryhtymään 
välttämättömiin toimenpiteisiin kuulutuksen saamiseksi ja Maalahdelta 

S Eliel Aspelin: · Lars Stenbäck. s. 256. 
n Tor Krook: · Lagus brev och skrifter h s. 116, vrt. I s. 140. 
10 Rosendal: Heränn.hist. II s. 143. 
11 Kertoi Pyhäjärvellä Hermanni Nissilä. 
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ehkä jo kosioretkellä tilattujen vaatteiden valmistumisek~~ .. L~p~~aisen 
päiväksi, jolloin hän ·aikoi tulla Vöyrille. Kirjoittaja pyytaa v1el~ kut
sumakirjeitä «voidakseen täältä pohjoisesta sinne kutsua Mes~a~m ~s
täviäc. Alussa ja lopussa tiedustellaan: « -ilmoita minulle teldan a]a-

tuksenne koko asiasta. " 
Henrik Schwartzbergin avioliitto oli kypsynyt ratkaisusta toiseen 

muutaman kuukauden kuluessa kesästä jouluun. 
Henrik Schwartzbergin kehitykseen lapsuudesta lähtien ovat monet 

hyvät ihmiset vaikuttaneet. Suurin hyvä työ oli johdattaa hänet sen 
ihmisen tuttavuuteen, jonka vaikutus hänen kuolemaansa asti tuli ole
maan ratkaisevin. Henrik Schwartzberg oli pyrkinyt säätyläisten pariin. 
Nyt hänet lopullisesti otettiin aikansa sääty-yhteisön jäseneksi ja otta

jana oli Laura Stenbäck. 

LAURA KATARINA STEN B Ä C K I N · K 0 T I. 

Kuortaneen kirkkoherran pappilassa syntyi helmikuun 22 p:nä 1816 
tytär,. joka jäi perheen nuorimmaksi. Hänelle annettiin nimi Laura 
Katarina. 

Isä Karl Fredrik Stenbäck (s. 4/ 11 1760) oli, oltua~n Pietarsaaren 
pedagogion opettajana ja isänsä jälkeen Alahärmän kappalaisena, tullut 
1807 Kuortaneen kirkkoh~rraksi ja 1816 lääninrovastiksi. Leskeksi jou
duttuaan hän avioitui alkuvuodesta 1809 toisen kerran. Uusi pappilan 
emäntä oli Lapuan kirkkoherran Johan Gummeruksen tytär Eva Maria. 
Tästä avioliitosta syntyi viisi lasta: Johan Mikael (Janne) 1809, Lars 
Jakob 1811, Charlotta Fredrika (Lotta) 1813, Marie 1814 ja Laura. Las
ten muistin mukaan isä oli itseensä sulkeutunut ja perhepiirissäkin 
vähäpuheinen. Seurakuntatyöltä liikenevän ajan hän käytti lukemi
seen. Kodin kirjastossa oli uskonnollisten teosten ohella ainakin 
Franzenin ja Choreuksen runokirjoja, mahdollisesti muitakin kauno
kirjallisia tuotteita. Isällä oli runollisia taipumuksia. Hän sepitteli mm. 
tilapäisrunoja, joita lapset joulukuusen ymp~rillä lauloivat. 

Stenbäckien suku on isän puolelta suomalainen talonpoikaissuku 
Laihialta Lyyskilän kylästä Liukun talosta. Avioliittojen kautta suku 
niveltyy Sursillien Genealogiaan. 

Äiti Eva Maria o.s. Gummerus (s. 28/ 1 1774) oli sukuunsa toime
lias ja käytännöllinen mutta myös elämäniloinen ja sydämellinen. Gum
merusten suku oli jo 1600-luvulla pappissuku, joka avioliittojen kautta 
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Laura Katarina Schw artzberg, o.s. Stenbäck. 

liittyi osaksi satakuntalaisiin ja varsinaissuomalaisiin, osaksi pohjalaisiin 
sukuihin ja useampaa tietä Sursilleihin. 

Suomalainen Kuortane vaihtui 1823 ruotsalaiseen Vöyriin, jonne per
heen pää oli tullut kirkkoherraksi. Ympäristön muutos vaikutti ratkai
sevasti lasten kehitykseen. Nuorimman kohdalla kävi niin, että hän 
avioliittoon mennessään ei taitanut enää puhua suomea. Vöyrillä Laura 
kehittyi neidoksi ja nuoreksi naiseksi perheen 1 keskuudessa, jota sen 
ajan mittapuuta käyttäen on pidettävä kirjallisesti sivistyneenä. 

1 E. Aspelin: Lars Stenbäck. 
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Lasten luonne oli hyvin erilainen. Verrattain varhain tuli heille 
runojen kirjoittamisen aika. Lars kehittyi huomattavaksi runoilijaksi. 
Myöskin Laura puki tunnelmansa näppärästi runon muotoon. Hänen 
runoistaan on yksi julkaistu «Evangeliskt Veckobladissa«. Laura oli 
myös musikaalinen. Kodin taffelipiano oli hänen rakas ystävänsä. Hän 
oppi soittamaan ja säesti lauluaan pianolla. Isältä perittyjen taiteellisten 
taipumusten lisäksi oli Laura saanut isän hiljaisen ja itseensä sulkeu
tuneen luonteen. Pyhäjärveläiset 2 kuvailivat häntä: «Rouva oli pieni
kokoinen, laiha, vaaleaverinen, harmaasilmäinen, vähäpuheinen ja hyvä 
laulaja.« 

Vöyrin kirkkoherran tyttäret olivat sikäli onnellisessa asemassa, että 
he läheisessä Vaasan kaupungissa saivat opin alkeita, siellä tytöille pide
tyssä yksityiskoulussa. Tätä enemmän tilapäisenä pidettävää koulu
tusta tärkeämpi oli kotona hankittu oppi ja kirjallisuuden tuntemus. 
Kotiopetus oli reippaan ja käytännöllisen äidin käsissä. Sen tarkoitus 
oli kasvattaa tyttäristä taloudellisia, kelpo emäntiä. Se koulu kesti 
avioliiton solmimiseen saakka. Opettelemista riitti kyllä tuona luon
taistalouden aikana, jolloin mahdollisimman paljon tarveaineita jalostet
tiin kotona. - Lars-veli kirjoitti omistusrunot sisarilleen.3 Lauran 
omistusruno antaa aiheen otaksua, että naisen yhteiskunnallisesta ase
masta on väitelty sisarusten kesken. Lauran korkealentoinen luonne 
näyttää pitäneen naisen osaa kalpeana, tyhjänä ja köyhänä. Poikien 
laajempaan koulutukseen verrattuna se saattoi todella tuntua siltä. 
Mutta veli Lars oli halukas pitämään sisariaan ajan kirjallisten rientojen 
tuntumassa. Lars oli kiintynyt kotiinsa ja vietti kokonaisia lukukausia 
omaistensa parissa. Jo kouluaikanaan hän luki ja tutki ruotsalaisia 
Geijeriä, Atterbomia ja saksalaisia Goetheä, Schilleriä, Herderiä ym. 
Sisaret saivat vapaasti käyttää hänen kirjojaan, ja kun he eivät itse 
ymmärtäneet saksaa, tuli veli heidän avukseen. Kotona iltaa istuttaessa 
naiset tekivät käsitöitä ja Lars kertoi mitä kaunista ja kehittävää hän 
oli kirjallisuudesta löytänyt. Hän ruotsinsi vapaasti ja sujuvasti sekä 
suoranaista että runotekstiä. Kun näin jatkettiin vuosikausia, on luon
nollista, että sisaret oppivat tuntemaan kirjallisuutta. Niinpä syksyllä 
1827 luettiin Vielandia, Schillerin Orleansin neitsyt ja Shakespearin 
Julius Caesar. Vöyrin pappilan tyttärien kaunokirjallinen valistus ei 
ollut aivan vähäinen. Uskonnollisen elämän ilmiöitä ulkomailla seu-

2 Kertoi Olkkolanpuron Petru o.s. Tikka. 
8 Lars Stenbäck: ·Dikter, fjerde upplagen.. Helsingfors G. W. Edlunds förlag 

1878 s. 45. 

47 

rattiin niinikään. Vielä lähes 90-vuotiaana Lotta kirjoittaa, luettuaan 
kirjan Grundtvigistä: " - t.änestä kuulin minä jo nuoruudessani paljon 
puhuttavan.« 

Poikien palaaminen !omille oli odotettu tapaus. Lars oli näet hyvin 
huvitettu naisten pukeutumisesta. Kotiin tullessaan hän toi, paitsi tu

kun uutisia, myös tiedon naisten viimmeisistä puku- ja hiusmuodeista. 
Hän määräili mielellään sisarten pukeutumisesta. Itse hän muutteli 
heidän pukujaan, valitsi mallit, muovaili niitä itsenäisesti ja hyvällä 
maulla. Siitä oli hupia molemmin puolin. 

Lars oli myös huvitettu järjestämään juhlavia esiintymisiä, kuten 
kuvaelmia, perheen vieraiden viihdytykseksi. Eräänä kesäpäivänä ko
koontuneet vieraat johdettiin pappilan vieressä olevan Myrbergin juu
relle. Vuoren reunalle ilmestyi valkopukuinen enkeli, joka lausui eli 
lauloi tilaisuuteen sopivan runon. Se oli Laura ja säkeet olivat Larsin. 

Vieraskäynneillä harrastettiin seurustelun ohella leikkejä ja tanssia. 
«Loppusointuleikki«, jossa määrättylliin loppusointuihin jokainen vuo
rollaan sepitti runosäkeitä, oli Vöyrin pappilassa paikallaan. Janne-veli 
merkitsi 27/ 7 1827 almanakkaansa, että läsnä oli yli 40 henkeä nuorta 
väkeä: «Me tanssimme perusteellisesti«. 

Lauran lapsuudenkodissa ei laiminlyöty harjoittaa ajan käsityksen 
mukaan kristillistä hurskautta. Jumalanpalveluksen aikana kotiin jää
neet lukivat saarnan Hagbergin tai muiden hartauskirjasta. Vanhemmat 
kasvattivat lapsiaan valistusajan hengessä kristillisiin tapoihin. Tyttä
rien «romaani-iällä« olivat veljen kirjat ahkerassa käytössä. Se lienee 
tapahtunut perheen jäsenille ominaisella perusteellisuudella, koskapa 
äiti muistutti tyttäriään: 4 «Voi! että te kerrankin lukisitte raamattua 
samalla innolla, jolla te nyt ahmitte romaaneja.« Vallalla ollut uskon
nollisuus suvaitsi kaunokirjallisuutta, leikkejä, tanssia, muodin mu
kaista vaatetusta ja eleganssia elämäntavoissa. 

Tytär Lotta, 1878 ankarasti arvostellessaan lasten, eritoten tyttöjen 
liian aikaista koulun käyntiä, kirjoittaa: 

•Kiittää tiedän minä meidän vanhempiamme, meistä tuli 'kaikista terveitä, 
reippaita ihmisiä, ja sivistystä meillä on kyllä niin paljon kuin tarvitaan sitä 
lajia• 

Pappilan seurapiiriin kuului alkuvuosina apulaisen Jonas Laguksen 
perhe. Lagus itse oli jo silloin saanut järkyttävän herätyksen ja seu-

4 L. H. Sandelin: ·Charlotte Achren•, Valohon, kristillinen kalenteri 1918 s. 44. 
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rusteli «vanhojen heränneitten« ja joidenkin samanmielisten säätyläisten 
kanssa, mutta otti myös osaa pappilan väen kalamatkoihin Oxkangariin. 
On otaksuttu, että Lars Stenbäckin piirtämän pappisihanteen mallina on 
ollut juuri Lagus. Vöyrin Oravaisissa oli säätyläisperheissä samanikäistä 
nuorisoa kuin pappilassa, samoin läheisen Laihian pappilassa, jossa kirk
koherrana oli Vöyrin Stenbäckin veli. 

Tämmöisissä ihanteellisissa oloissa ja suorasukaisen sisaruspiirin 
keskellä Laura kehittyi herkimpinä ikävuosinaan. Hän kehitti taiteel
lisia taipumuksiaan ja, kuten on huomattu, hänen soittotaitoaan tar
vittiin. Vielä herätyksensä jälkeenkin Lars muisti lähettää Helsingistä 
nuotteja Laura sisarelleen. 

Usein mainitaan Lars Stenbäckin heräämisen johtuneen hänen 
yliopistosta erottamisesta. Hän oli muiden kanssa innostuksella ja uh
rautuvaisuudella ajanut Pohjalaisen osakunnan hengen uudistamisen 
asiaa. Sen ilmeinen onnistuminen nosti itsetuntoa. Innostus ei aina 
tunne eikä tunnusta mahdollisuuksien rajoja. Hän sekaantui mie
lenosoitusyritykseen, josta seurasi erotus yliopistosta yhden lukukauden 
ajaksi vuoden 1835 alusta lukien. Tämän ajan hän osatoverinsa J. J. 
Östringin kanssa vietti Vöyrillä. He lähtivät Helsingistä sankareina, 
mutta palasivat heränneinä. 

HERÄTYS VöYRIN PAPPILASSA. 

Alkuvuodesta 1834 valmistauduttiin Laura Stenbäckin kodissa viet
tämään vanhempieri hopeahäitä. Juhlan yhteyteen sovitettiin tyttären 
Marien ja Piippolan kappalaisen Konrad· Ottelinin sekä isän ensiaviasta 
olevan pojan Karl Fredrikin ja Ottilia von Essenin kaksoishäät, vieläpä 
pojan J~nnen ja Maalahden tohtorin vanhimman tyttären Ulla Wege
liuksen kihlajaiset. Juhlista tuli huomattavat. Vaasasta tilatut soit
tajat, orkesteri, huolehtivat musiikista. Leikit ja tanssit, seurustelu ja 
puheet vuorottelivat. Kolmipäiväisten juhlien seuranpidossa kukoisti 
vielä kerran entisten aikojen henkevä sirous. Joukossa oli jo henki
löitä, jotka eivät ottaneet osaa kevyeen ilonpitoon. Äänettömänä vas
talauseena seurasi tapahtumia herätykseen tullut, silloin tulisieluinen 
K. K. von Essen, jolta Lars Stenbäck oli ottanut lupauksen, ettei här;t 
häiritseisi juhlaa, kuten pari vuotta aikaisemmin Maalahden häissä 
keskeyttäessään tanssin. ' 

-~============~-----------------------------------------
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Samana vuonna 1834 ilmenee herätyksiä kansan nuorison keskuu
dessa ainakin Maalahdella.1 Herätys oli saapunut Etelä-Pohjanmaan 
ruotsalaisseuduille sekä kansan että säätyläisten joukkoon. Pian se 
ennätti Vöyrillekin. 

Stenbäckin perheessä oli herätyksen välikappaleena Lars. Mitä 
syitä hänen omaan heräämiseensä mainittaneenkin, on tärkeimpänä 
pidettävä sitä, että hänen omat kirjalliset muistelmansa yhtäpitävästi 
omaisten ja vierasten kertomusten kanssa panevat Lars Stenbäckin kä
teen Uuden Testamentin. Siitä Jumalan totuuden valo tunkeutui sy
dämen pohjaan asti, jolloin peritty, lainattu tai jäljitelty uskonnollisuus 
kavevalkeana katosi ja entiset harrastukset sortuivat savuaviksi rau
nioiksi.2 Runopukuun Stenbäck on pukenut tämän tapahtuman 1868 
runossaan «Epilog tili mina vänner«.3 

•Och om den rätt får tränga ner, 
att hjertats grund blir uppenbar, 
Då blir ej tid att drömma mer, 
då står blott verkligheten qvar. 

Och söker han att sjunga ut 
hvad mäktigt i hans själ sig rör, 
Så fylls han af tillbedjan, 
men finner icke ord derför.• 

Käytännössä herääminen merkitsi kieltäytymistä moninaisista har
rastuksista ja keskittymistä uskon yksinkertaisuuteen. Runokatkelma 
ilmaisee edelleen syvimmän syyn minkä tähden hän lakkasi esiinty
mästä julkaisevana runoilijana. Onhan mieletöntä yrittää sitä, mikä on 
mahdotonta saada sanoilla ilmaistuksi. Runoilemasta hän ei lakannut 
koskaan.- Kevään havahtuessa Pohjanmaan lakeuksilla, heräsi hengen 
kevät Lars Stenbäckin sydämessä. 

Omaiset huomasivat pian tapahtuneen muutoksen. Lars puolestaan 
alkoi kehoittaa heitä lukemaan raamattua ja kääntymään Kristuksen 
puoleen. Hänen valoisa uskon elämänsä vaikutti hänen ympäristöönsä. 
Kuitenkin on muistettava, että Janne ja Laura olivat jo tammikuun 
alussa 1835 matkalla Ottelinien luo Piippolaan 4 poikenneet Ylivieskaan, 
jossa viipyivät kaksi päivää Jonas Laguksen kodissa. Paluumatkalla he 
poikkesivat Nivalaan Malmbergiä taapamaan. Tällä matkalla on ollut 

4 

1 Tor Krook: Väckelserörelsema osv. II s. 10. 
Lars Stenbäck: Dikter, s. 136. 
E.m. teos s. 200. 

4 Janne Stenbäckin almanakka 1835. 
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vaikutusta ainakin J annen heräämiseen. Se ilmenee hänen saarno
jensa aiheista kevään kuluessa. Jatkuvan yhteyden ylläpitämisest~ 
Vöyrin Stenbäckin ja Laguksen välillä todistaa sekin, että Laura oh 
kummina 25/ 5 18S6 syntyneen Laguksen tyttären Lovisa Eleonoran 
kastetilaisuudessa.5. Keväällä 1835 on herätys näin alkanut Vöyrin 

pappilassa. 
Kuitenkaan ei Lauran, eikäpä Lotankaan, herätys ole tänä keväänä 

tapahtunut. Sen todistaa Lauran välitön ja avomielinen kirje syys
kuulta 1835. Kirjeestä havaitaan, että Lauran ajatukset askartelevat 
yksinomaan ulkonaisissa tapahtumissa, ja ettei ainakaan hän eikä hänen 
äitinsä vielä ajatellut luopua värikkäistä leningeistä. Siitä puuttuu ko
konaan heränneille ominainen sisäänpäin kääntynyt hengen elämä. Puo
litoista vuotta myöhemmin 27/ 3 1837 Laura taas kirjoittaa samalle 
Marie sisarelleen. Se on väärentämätön heränneen ihmisen kirje, joka 
päättyy sydämelliseen pyyntöön: <<Söta Mari börja och läsa ofta, med 

bön tili J esum, i nya testamentet. << 
Lauran herääminen <<salattuun elämään Kristuksessa<< on ilmeisesti 

sijoitettava kirjeiden kirjoittamisen väliaikaan. Tarkemmin se ajoittuu 
hänen kirjeestään 23/ 4 1851, jossa hän puhuu <<parannuksen ajastaan<<, 
]ota nyt jo on kestänyt pian 15 vuotta. Laskettaessa keväästä 1851 
taaksepäin 15 vuotta on kevät 1836 käsillä ja mikäli tahdotaan antaa 
sanalle «pian« joku merkitys, on Lauran heräämisen ajankohdaksi aja
teltava myöhäiskevättä tai varhaiskesää 1836. Hänen sisarensa Lotta 
mainitsee eräässä kirjeessään hänellä ja Lauralla alkuaikana olleen yh
teiset uuden elämän ilot ja surut, voidaan siis hänenkin heräämisensä 

sijoittaa samoihin aikoihin. 
Herätys Vöyrin pappilassa näkyi käytännöllisenä toimintana,6 johon 

koko perhe vedettiin mukaan. J annen aloitteesta itse rovasti järjesti 
keräyksiä pakanalähetyksen hyväksi. Säästölaatikoita ilmestyi pap
pilaan ja kirkkoon. Kirkonkokouksessa otettiin asia esille. Perhe
juhlissa kannettiin toisinaan koiehti lähetykselle. Kaksi kertaa per
heen isä lähetti varoja Ruotsin lähetysseuralle, koska Suomessa sellaista 
ei vielä ollut. Isän kuoltua jatkoi Janne keräystä vuoteen 1842. Kaik

kiaan koottiin Vöyriltä näinä vuosina 235 taalaria. 
Lähetysharrastuksen ohella virisi raamatun levittämistyö. ~ukuisia 

kertoja Janne tilasi Tukholmasta tukkukauppias Keyseriltä raamattuja, 
sen osia ja muuta uskonnollista kirjallisuutta. Niitä myytiin paljon, 

5 Tor Krook: . En österbottnisk väckelsehövding. Levnadsteckning över Jonas 
Lagus• s. 344. 

G Tor Krook: Väckelserörelserna osv. II s. 53-63. 
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osaksi alennettuun hintaan, osaksi jaettiin ilmaiseksi. Herätys antoi 
sysäyksen raamatun levittämiselle, tämä toiminta taas koitui herätysten 
leviämiseksi ruotsalaisella Etelä-Pohjanmaalla. Muutamia vuosia myö

hemmin tuli suomalaisten pitäjien vuoro. 
Edelleen ruvettiin pitämään iltakirkkoja lauantaisin ja sunnuntaisin. 

Aikanaan ne siirrettiin pappilan tupaan. Sieltä ne vaivattomasti vietiin 
talollisten koteihin. Näin kehitys johti seurojen pitoon. 

Käytännölliseen kristillisyyteen on luettava Jannen ja hänen isänsä 
20/ 4 1836 tekemä päätös kieltäytyä alkoholijuomien käytöstä. Janne 
ei päätöksessä elämänsä loppuun pysynyt. Lieneekö päätös sitä sisäl

tänytkään. 
Vielä on mainittava toimenpide, jossa talon naisilla oli pääosa. Löy

tyy näet Jannen almanakoista joku merkintä siitä, että pappilaan koot
tiin köyhiä ruualla kestittäviksi. 

Tämä vilkas toiminta oli täydessä käynnissä 1836, mutta ei ollut 
ominaista yksin Stenbäckeille. W egeliusten ja Essenien perheissä Maa
lahdella ja Oravaisissa oltiin samoin toimessa. Sitä havaitaan myös 
Keski-Pohjanmaalla. 

Heränneet papit alkoivat ahkerammin seurustella keskenään «pie
tisti kokouksissa «.' Näissä tilaisuuksissa oli pääasiana keskustelu uskon 
ja herännäisyyden asioista. Yhteyttä pidettiin varsinkin Lagukseen. 

Täm!:i toiminta ei miellyttänyt viranomaisia, mutta kun rovastikun
nan esimies, Vöyrin kirkkoherra itse vaikuttavana tavalla oli toimin
nassa osallisena ja salli sen tapahtua, ei viranomaisilla hänen eläissään 

ollut valtaa puuttua asiaan. Karl Fredrik Stenbäckistä on sanottu, että 
hän ei liittynyt heränneihin. Joku on otaksunut hänen olleen siirty
mässä tähän «uuteen kristillisyyteen«. Mutta minkä tähden olisi ollut 
tarpeellista 75-vuotiaan vanhuksen liittyä sinne tai tänne? Riittänee, 
että hän käytännössä tuki lastensa heränneitä pyrkimyksiä, vieläpä itse 
otti niihin osaa, samaan aikaan kun muualla lääninrovastit ja muut 
hengelliset ja maalliset viranomaiset ahdistelivat heränneitä samanlaisen 
toiminnan johdosta. 

Talon naisten kanssa vedettiin Laura mukaan tähän toimintaan. Hä
nen soitannollinen harrastuksensa sai uutta viehätystä, kun vanhojen 
soittokappaleitten rinnalle ja tilalle 1837 ennättivät Sionin virsien ja 

Halullisten sielujen hengellisten laulujen sävelmäin nuotit. Näitä Vöy
rillä, kuten muuallakin, monistettiin ja levitettiin. Voidaan kuvitella 
Lauran näitä pianon ääressä ahkeraan opetelleen. Siitä tuli olemaan 

7 Janne Stenbäckin almanakat. 
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hänelle hyötyä, kun hän parin vuoden perästä oli siirtyvä niiden var
sinaiselle laulualueelle. 

Herätyksen jälkeen sisarten ulkoasu muuttui. Muodin mukaisista 
tukkalaitteista luovuttiin. Hiukset kammattiin jakaukselle keskelle 
päätä ja letitettiin. Sormukset ja muut korut pantiin lähetyslaatikkoon. 
Vaatteista ratkottiin pitsikaulukset ja kirjavat osat. Niitä jopa poltet
tiin. Ulkoasu yksinkertaistui rinnan uskon käsityksen kanssa. Elä
mänsä loppuun Laura kantoi vaatimatonta kansan naisen pukua. 

•Näissä herätyksen ilmiöissä, kirjavien vaatteiden karttamisessa jne. oli pal
jon liioiteltua. Mutta varmaankin se ei ollut Jumalalle vastenmielistä, sillä 
se lähti sisällisestä toivosta voida olla hänelle mieliksi. Muuten sitä ei 
koskaan katsottu pääasia-ksi. Se tapahtui vaistomaisesti ja sen tähden ei 
ollut vaikea ·kieltäytyä•, kuten sitä silloin nimitettiin.• 

Näin muisteli herätyksensä aikoja Lotta-sisar vanhoilla päivillään Kuo
piossa. 

Herätys levisi ja sen koskettamaksi tuli pian etevä nuori pappi L. 
Achren, 8 jonka verraten laaja kirjallinen työ, esim. Björkqvistin postil
lan ruotsinnos, koitui herännäisyyden hyväksi. Herätyksen vuonna 
1836 hän kihlasi Lotta Stenbäckin ja häät vietettiin maaliskuulla 1838. 

Perheen isän terveys oli 1837 alkanut heikentyä. Alkuvuodesta 1838 
voimat yhä vähenivät, kunnes kuolema kohtasi huhtikuun viimeisenä 
päivänä. Leskelle ja naimattomalle tyttärelle myönnettiin oikeus lukea 
hyväkseen kirkkoherran tulot 1/ 5 1838-1/ 5 1840. 

Laura oli nyt orpo. Turvattomuuden tunne sai muodon hänen ru
nossaan, joka julkaistiin «Evangeliskt veckobladin« numerossa 16 22/ 4 
1839. Siinä kirjoittaja kyselee missä onni olisi löydettävissä ja enem
mänkin, missä iäinen rauhan maa on. Hän tietää yhden, joka yhä 
uudelleen ojentaa kätensä kutsuen: «Seuraa minua, jos tahdot!« Minkä 
tähden viivyttelen seuraamasta, vaikka hänen lahjoittamansa totuus tuo 
mukanaan rauhaa ja vaikeutta? Hänen seurassaan voi kaikkialla onnel
lisena asua ja saapua iäisen rauhan maahan. Runo osoittaa esikuvaan, 
veli Larsin runouteen. Lauran luonteen mukaisesti se rauhallisesti 
etenee kohti «ainoata tarpeellista«. Hänen runoistaan on joku muukin 
tallella. Perheen piirissä ymmärrettiin Larsin runoutta ja ihailtiin sitä, 
koska sitä jäljiteltiin. 

Samaan aikaan kuin Laura otti ensimmäisiä askeleitaan uudella 
uskon tiellä Vöyrillä, oli Pyhäjärvellä Henrik Schwartzberg joutunut 

8 Tor Krook e.m. teos II s. 64-. 
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Jumalan edessä tilille työnsä hoitamisesta ja oman sielunsa asiassa. 
Hänen kehityksensä selvyyteen ja vapautuneisuuteen näyttää tapahtu
neen ripeämmin. Laura, joka oli syvempi luonne, tarvitsi pitemmän 
kehitysajan. Taistelua omaa kärsimätöntä tahtoaan vastaan riitti läpi 
elämän, mutta tie avun Iähteelie valkeni tutummaksi. 

On aiheellista kysyä millä mielellä Stenbäckien perhe otti Henrik 
Schwartzbergin Lauran kosijana vastaan? Kun Lars ilmoitti sisarelleen 
Lotalle aikovansa tutustuttaa toisiinsa Laura-sisarensa ja yliopiston 
aikuisen hyvän toverinsa Schwartzbergin, suositellen tätä sulhasehdok
kaana, joutui Lotta järkytyksen valtaan niin, ettei saanut unta seuraa
vana yönä sydämen tuskan takia. Tämä ennakkotuska ei sulhaseen tu
tustuttaessa varmaankaan osoittanut tarpeettomaksi. Miten hienoluon
teinen Laura voisi tuon miehen kanssa mukautua yhdyselämään avio
liitossa? Paljon myöhemmin, 1890-luvulla Kuopiossa, on Lotta suora
sukaiseen tapaansa kertonut Selma Mustakalliolie vaikutelmistaan: 

«Oli surkuteltavaa, että hyveellinen (den dygdiga Laura) Lauran 
piti mennä avioliittoon tuon Schwartzbergin kanssa. Jos se olisi 
ollut joku toinen, mutta kun se oli Laura. « 

Lausunnossa heijastelevat tunnelmat 60 vuoden takaa. Janne Sten
bäckin poika pastori Mikko Liukku kertoi Viipurissa 1916 hänelle lap
suuden kodistå jääneen sellaisen käsityksen, että Laurån erinomainen 
hiljaisuus johtui hänen miehensä rajuudesta. Ehkä sana «rajuus« voi
daan panna liioittelevan Stenbäckiläisen luonteen tilille. Mitä itse asiaan 
tulee, sanoi Maria Henrikintytär, joka isänsä kuollessa oli 15-vuotias 
ja eli sitten äitinsä kanssa 15 vuotta, asiasta nimenomaan tiedusteltaessa: 
«Eihän tuo ilostunut sittenkään, kun miehensä kuoli, vaan sitä harva
sanaisemmaksi tuli. Se kuului hänen luonteeseensa. « Sen nämä omais
ten myöhäiset lausumat kuitenkin osoittivat, että Lars-veljen ja N. K. 
Malmbergin suositteluista huolimatta, Henrik Schwartzbergiin suhtau
duttiin varauksin. Lauralle olisi suotu toisenlainen aviomies. Luon
nollisesti sulhanen itse on antanut arvostelemisen aihetta. Stenbäckit 
tunsivat hänen rinnallaan ylemmyyden tunnetta. Myöhemmin häneen 
totuttiin, vaikka hänen vilkas ja ailahteleva luonteensa tasaantui vasta 
viimmeisellä ikävuodella. Lars piti häntä arvossa, Janne lausui hänestä 
tunnustuksen sanoja ilmoittaessaan apelleen hänen kuolemasta ja Lotta 
piti lankoaan rakkaassa muistossa mm. kirjoittaessaan Johannes Henri
kinpajalie 24/ 111890. Tärkein on Lauran arvostelu miehestään. Hänen 
varaukseton tunnustuksensa on luettavissa hänen kirjeestään tulevalle 
miniälleen Emmi Gummerukselle vuonna 1873. 
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Nämä Laura Stenbäckin vaiheet, joita tässä lyhyesti on kosketeltu, 
on Jooseppi Henrikinpoika herkällä lapsen rakkaudella kuvannut ru
nossaan «På Myrberget i Vörå i Juni 1913«. 

HAAT. 

Sulhanen oli ehdottanut hääpäiväksi 9/ 1 1839. Tammikumt 10 p:nä 
ne Vöyrin pappilassa pidettiin. Kutsukirjeitä lähetettiin eri tahoille 
säätyJäisille ja talonpojille Sortavalaa ja Helsinkiä myöten mm. Henrik 
Renqvistille. Sulhanen kutsui häävieraita lähinnä Keski-Pohjanmaalta. 
Täältä tuli Jonas Lagus, Savosta L. J. Niskanen, Lapualta N. K. Malm
berg ym. Erityisesti on mainittava Pyhäjärveltä veisuumiehiksi vara
tut Matti Tikka Hattukankaalta ja Anna Liisa Lapinkoski. Häiden jär
jestely oli Lars Stenbäckin käsissä. Kuten 1834, oli nytkin ruokailu 
vanhalla puolella. Sen sijaan uudella puolella ei nyt tanssittu vaan pi
dettiin seuroja päivät pääksytysten. Näyttää siltä, että häävieraita saa
pui arvioitua enemmän, koska ruokavarojen täydennykseksi oli karjasta 
otettava iso härkä. Tällaisissa suurissa pidoissa oli varsin tavallista, että 
vieraat päivittäin vaihtuivat, kaukamatkaisimmat viipyivät koko ajan. 

Vaikka hääpäivänä vähin keskeytyksin veisattiin, luettiin ja puhut
tiin, ei kuitenkaan unohdettu, että oltiin häissä. Lotta Achren muis
telee erityisesti seurojen rukouksia, jotka olivat niin voimakkaita, että 
«huone tuntui liikkuvan<<. Seurojen väliajoilla keskusteltiin autuuden 
asiasta ja muista yhteisistä kysymyksistä. Kalajoen käräjät eivät olleet 
vielä päättyneet ja uusia syytteitä oli odotettavissa, vuoden alussa ilmes
tymään alkanut uusi heränneitten lehti oli saanut julkisuuteen ensim
mäisen numeronsa. Eräällä väliajalla kiintyi läsnäolevien huomio La
gukseen ja Malmbergiin, jotka silmät loistaen vilkkaasti keskustelivat 
ja. kuultiin heidän sanovan: «Kuka olisi uskonut tätä (avioliittoa), kun 
ohmme yhdessä Kalajoella?« Häiden viimeisenä päivänä kerrotaan 
morsiamen, ajatellessaan pian tapahtuvaa eroa rakkaasta kodistaan is
tu.utuneen pianon ääreen ja tunteiden vallassa aloittaneen virren: ,:Ah, 
~1k ompi elom tääll, tuska, vaiva tuskan pääll.« Läsnä olleet yhtyivät 
v1rteen, mutta oli luonnollista, että tämä «morsiamen virsi« aiheutti 
monenlaisia mietteitä. Jäähyväiset otettuaan vieraat lauloivat seisaal
taan: «Nyt yhdess joukoss lähtekäämm, iäisiin häihin pyrkikäämm.« 
Voimakkaitten tunnelmain vallassa juhlapäivät vietettiin ja läsnäolevien 
ja poisjääneiden heränneiden rukoukset ja siunausten toivotukset kan
nattivat morsiusparin suurta juhlaa. 
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Kaikki eivät kuitenkaan tulleet tämän yhteishengen koskettamiksi. 
L. J . Achren lienee ollut pettynyt, kun ystävänsä F. G. Hedberg ei 
ollut häissä.l Tälle hän kirjoitti 31/ 1, ettei häissä tapahtunut mitään 
merkittävämpää. Hänen vaimonsa sen sijaan muisteli näitä häitä: 

. Lauran häät oli suuret; oikeat p ietistihäät. Kansaa oli paljon se:kä herroja 
että talollisia Kajaanista, lisalmelta, Savosta ja Helsingistä. Hyvin elävää 
oli siellä ; puheet ja laulut vuorottelivat. Lars oli Lauran häissä läsnä. Se 

oli hän, joka oli johtava henkilö juhlatilaisuudessa.• 

Häät olivat aikanaan ohi. Kun pappila taas oli asettunut arkiseen 
elämän menoon, oli Lauran ryhdyttävä muuttopuuhiin. 

Omaa kotiaan varten näyttää Laura saaneen taloudessa tarvittavia 
esineitä, joita eräässä Sievistä lähetetyssä kirjeessä luetellaan. Sen 
puolesta nuori pari pääsi elämisen alkuun. Vöyrin pappilasta joutikin 
tällä kertaa antaa niitä, koska oli tiedossa, että pappilan pito keväällä 
vuoden perästä oli loppuva. Sitä paitsi Laura sai myötäjäisinä yhden 
vuoden tulot Vöyrin kirkkoherran virasta. Se tuli olemaan välttämätön 
lisä apulaispapin niukkaan palkkaan. Lauralle henkilökohtaisesti mer
kitsi kuitenkin eniten pianino, joka kevätkelillä hyvin peitettynä kule
tettiin Pyhäjärvelle. Janne Stenbäckin almanakassa tammikuun 21 p:n 
kohdalla on merkintä: «Laura muutti kotoa pois - saatoin häntä Pie
tarsaareen asti. « 

Sulhanen oli todennäköisesti jo aikaisemmin palannut virkapaik
kaansa, esim. 12 p:nä, jolloin joukko pappeja matkusti häistä Kimon 
tehtaan kautta pohjoiseen. Laura puolestaan on 11 päivää häitten jäl
keen lähtenyt kauas erämaan pitäjään uutta kotia ja elämää aloittamaan 
miehensä rinnalla. Matka Pietarsaaresta jatkui Kokkolan ja Kannuksen 
kautta Lauralle tuttuja teitä. Tuskinpa hän on malttanut olla poikkea
matta Laguksen luo Ylivieskassa. Täältä oli sitten sopiva seurata Kala
jokilaaksoa, jota tie noudatteli. Ylivieskaan on varmaankin ennättänyt 
tieto Piippolasta Konrad Ottelinin, Lauran langon kuolemasta, joka oli 
tapahtunut Lauran lähtöpäivän aamuna klo 7. Pyhäjärvelle hän lienee 
kuitenkin suoraan matkustanut. Piippolan hautajaisiin matkatessaan, 
Janne Stenbäck viipyi kaksi päivää Ylivieskassa. Schwartzbergeistä 
tiedetään, että he ovat 1839 käyneet kaksi kertaa Piippolassa. Tämä 
käy ilmi kirjeestä 2/ 4 1839. Sisaruksista oli Marie nyt 25-vuotiaana 
leski. Kolmen pienokaisensa kanssa hän muutti huhtikuun 17 p:nä 
takaisin lapsuutensa kotiin Vöyrille. 

Kuoleman sanomain kera Laura tuli Pyhäjärvelle. 

1 L . J. Achrenin kirje F. G. Hedbergille 31 /1 1839. Lut. Evank.yhd. arkisto. 
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ENSI AIKA PYHÄJ ARVELLA. 

Pyhäjärven kappalaispappila-nykyisin kirkkoherran- on järven 
rannalla, lähellä kirkkoa. Järven puoleisessa ullakon kamarissa 
Schwartzbergit asuivat miehen ollessa Lesceliuksen apulaisena. Raken
nus oli myöhemmin kansakoulun opettajan asuntona, siellä kertoo Lau
ra, tyttärelleen Marialle 7/ 7 1883 käyneensä Liisu W:n (Weisell) luona, 
joka asuu «papan kamarissa«. 

Yhteiselämän alkuaikana oli Schwartzbergeillä useampia matkoja. 
Kaksi matkaa Piippolaan Marie Ottelinia auttamaan ja niiden välillä 
matka Kalajoen käräjiin huhtikuun 9 p:nä. «Täällä olen kuunnellut 
kerettiläisjuttua neljänä päivänä« Henrik kirjoitti langolleen. Kirjeestä 
voidaan varmuudella päätellä, että käräjät liittivät hänet yhä lujempaan 
kohtalonyhteyteen heränneiden kanssa. Näkökulma laajeni, kun selvisi 
mistä todella oli kysymys, ei suinkaan pääasiassa jostakin säästölaati
kosta, vaan siitä oliko kansalla oleva vapaa uskonnon harjoitus ja oliko 
papeilla oleva oikeus vapaasti opettaa kansa tarkoituksenmukaiseksi 
havaitsemaliaan tavalla. 

Kotiin kevään ajaksi asetuttuaan oli edessä seurakuntatyö. Lauralla 
oli kielellisiä vaikeuksia uudessa asemassaan supisuomalaisessa seura
kunnassa, jossa säätyläisiä oli vähän. Aviomies oli ongelma sinänsä. 
Tämähän oli harvinaisen yllättävä mies, vilkas ja välitön, täynnä aloit
teit~, toisinaan aivan mahdottomia. Olipa Lauran tottuminen häneen 
helppoa tai vaikeaa, yksitoikkoiseksi ei elämä ainakaan tullut. Seu
roissa oli vaikeampaa. Seurojen alkamista odoteltaessa pastori joutui 
heti puheisiin miesten kanssa ja ummikkoruotsalainen rouva jäi emän
tien pariin tukalaan asemaan, kun ei taitanut suomea. Alusta alkaen oli 
hänen tultava toimeen omin avuin. 

·Siihen aikaan olivat pitäneet polvirukouksia ikinkerehlJ.ä ja seuroissa. Sillä 
oli rouvalla ollut hienot silk'kiset puvut tulennaltaan, ettei tahtonut uSkaltaa 
polvilleen laSkeutua, tietenkään ei aivan puhtaille, veistämättömille iattia
laudoille. Sitä se oli pastori eräässä kdkouksessa taivutellut .• 1 

Kertomus voi olla tosi mutta tuskin Schwartzbergeistä. Ensinnäkin 
epäilyttää puhe hienoista silkkipuvuista, koska Stenbäckin tytöt herää
misensä jälkeen luopuivat ylellisyydestä vaatetuksessaan. Toiseksi on 
psykologinen selviö, ettei ihminen ensiherätyksen aikana rukoukseen 
käytäessä ajattele vaatteitaan, vaan rukousta. 

1 Kertoi Pekka Kauranen. 
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Pyhäjärven kertojain yksimielinen käsitys Laura Schwartzbergistä 
oli: «Rouva oli sellainen hiljaisempityylinen. Näytti muuten olevan 
yhenmielinen, toen päältä sanan harjoituksessa.« 2 

S I E V I S S Ä 1 8 3 9 - 4 1. 

Pian Ylivieskan herätyksen 1832 alettua käytiin Sievistä (Evijär
veltä) tutustumassa Jonas Laguksen julistukseen. Seuraavina vuosina 
kuului toisesta napuripitäjästä, Nivalasta, samanlainen saarna. Sievi
läisille tuli sinnekin asiaa N. K. Malmbergiä kuulemaan. Tämä kertoo 
kälylleen Evelina Bergrothille: «Sievissä on samanlainen kuohu kuin 
Haapajärvellä,« 1 jossa ahkerasti pidettiin seuroja ja saatiin sen johdosta 
kärsiä «oikeaoppisten« vihaa. Sievin heränneiden lukumäärästä ei ole 
niin tarkkaa tietoa kuin Nivalasta ja Kalajoelta, joissa Malmbergin mu
kaan edellisessä oli 400-500 ja jälkimmäisessä n. 100.2 Jotain tästä 
kertoo Sievin kanttorin Efraim Rivanderin todistus Kalajoen käräjillä. 
Hän sanoo koettaneensa estää sieviläisten alituisia kirkkomatkoja Niva
laan, mutta oli saanut vastaukseksi: «Siellä on oikea hengellinen pappi, 
mitä meidän papeista, nehän ovat kuin kuolleet pölkyt.« Todistukses
sa mainitaan edelleen herännäisyyden synnyttämistä ristiriidoista lukui
sissa perheissä. Sievissä näyttää herännäisyys saaneen paljon kannat
tajia mutta myös vastustajia ennen Henrik Schwartzbergin tuloa sinne 
armovuoden saarnaajaksi G. Thorenin leskelle. 

Kesäkuussa 1839 Schwartzbergit muuttivat Sieviin. Heidän koti
elämänsä on ollut tyytyväistä. Täällä heille syntyi kaksi poikaa ja muo
dostui todellinen perhe. 

Lienee aina ensimmäisen lapsen syntyminen jännittävä tapahtuma 
sekä vanhemmille itselleen että omaisille. Sisarukset osoittivat huolen
pitoa jo ennen lapsen syntymää. Marraskuun 26 p:nä matkusti Marie
sisar Sieviin Lauran avuksi ja tueksi ja viipyi siellä tammikuun 18 p:ään 
1840. Paluumatkasta kirjoittaa Henrik: «Nyt palautan Marien, jotta 
Mamma toivomuksensa mukaan pääsisi Kuortaneelle.« Samasta kir
jeestä käy ilmi, että Janne-veli oli antanut neuvoja kuka kätilöksi oli 
kutsuttava ja miten muuten oli meneteltävä. Neuvot myöhästyivät, 
koska lapsi syntyi kirjeen kirjoittamispäivänä joulukuun 19 p:nä. 

2 Kertoi Elisabet Kauranen ym. 
0. Kares: •Palava kynttilä· s. 120. 
L. J. Achrenin kirje F. G. Hedbergille 26/4-19/ 6 1838. 
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Kasteessa lapsi sai nimen Gustaf, mutta Kusti nimellä hänet omais
ten kesken tunnettiin. Kusti kerkesi puolen vuoden ikäiseksi, kun 
Laura jälleen alkoi odottaa lasta. Helmikuun 17 p:nä 1841 lähetetään 
Henrikin isä, . Jaakko Mustakallio Vöyrille hakemaan apua Lauralle. 
Marie oli jälleen auttamassa sisartaan ja viipyi tällä kertaa toukokuun 
8 p:ään asti. Schwartzbergeille syntyi toinen poika maaliskuun 9 p:nä 
Hietalan talossa Sievissä. Poika sai kasteessa nimen Lars ja hänen 
kummeistaan voidaan mainita F. G. Redberg ja J. Hemming, molemmat 
rouvineen, L. J. Niskanen emäntineen, Marie Ottelin ja Oulun Nokelan 
isäntä Heikki Klemola. Toisen lapsen syntyminen on varmaankin vai
kuttanut sen, että isä haki Ullavan kappalaisen virkaa. 

Lasten lisäksi tuli perheeseen isänisä Jaakko. Tiedetään Schwartz
bergien ennen 24/ 4 1839 käyneen Raahessa. Pyhäjoen kautta matkus
tettaessa on sopinut Henrikin isän liittyä matkaseuraan, eli on ainakin 
sovittu hänen tulostaan Sieviin. Vasta 28/ 3 1840 mainitaan Jaakko Mus
takallion olleen siellä. 

Sievissä oli 1840 puute syömäviljasta. Kun Marie tammikuussa kyy
dittiin Vöyrille pyydetään ja saadaan sieltä tynnyri ohria ja 3 tynnyriä 
tai enemmän rukiita, jotka kyytimies palatessaan jauhatti myllyssä. 
Sisarensa mukana Laura lähetti toivomusluettelon tarvitsemistaan esi
neistä mm. pöytä (levypöytä), jotka oli jyväkuormaan sijoitettava. 

Muutto Sieviin oli tapahtunut kesällä. Silloin oli mahdoton kulettaa 
Lauran pianoa. Muutakin tavaraa jäi Pyhäjärvelle odottamaan talven 
keliä. Näitä tavaroita lähti 28/ 3 Henrikin isä noutamaan. Kirjeessä 
siltavouti H. Lesceliukselle on mitä yksityiskohtaisimmat neuvot miten 
soittokone oli rekeen sijoitettava ja suojattava pakkaselta ja kolhiutu
miselta. Lauran rukki, kerinkakko ja viipsinpuut ja villat oli kuorman 
päälle asetettava. Lapsen hoito sitoi äidin kotiin, mutta sen ohella oli 
aikaa mielityöhön, kehräämiseen. Yksinäisyyden ja ikävän hetkien 
haihduttamiseksi oli saatava tilaisuus soiton harjoittamiseen. Mies oli 
toimensa takia paljon poissa kotoa ja Lauran äiti oli noin viikko aikai- 
semmin palannut Sievistä Vöyrille. 

Vöyrillä oli tapahtunut muutoksia. Vappuna Stenbäckit olivat siir
tyneet pappilan vanhalle puolelle, josta Janne perheineen muutti ensin 
käräjätuvalle ja sieltä Rökiöön Anthuksen taloon. Kesäkuun 10 p:nä 
oli entisen kodin tavarain huutokauppa ja 7-8/ 10 pappilan tulo- ja 
lähtökatselmus, tulijana tohtori K. J. Estlander. Stenbäckin perikunta 
tuomittiin maksamaan tulijalle 630 rpl. Kaikki viisi sisarusta olivat jo 
heinäkuun viimeisenä päivänä 1839 kokoontuneet muistorikasta lap
suudenkotia hyvästelemään. 
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Omaiset eivät unohtaneet Laura-sisarta. Lokakuussa 1839 kävi veli 
Janne vaimonsa kanssa Sievissä. :Pian Kuortaneelta palattuaan 1840 
äiti, Eva Maria, maaliskuun alkupuolella tuli Sieviin, jossa hän viipyi 
10 päivää. 

Marraskuun 2 p:nä 1840 lähti Vöyriltä viesti Eva Maria Stenbäckin 
sairastumisesta keuhkokuumeeseen. Taudin saatua välillä paremman 
käänteen, se uusiutui entistä ankarampana ja johti marraskuun 17 p:nä 
klo 2 kuolemaan. Hautaus tapahtui 26 p:nä Vöyrin pappien hautaan. 
Perillisten kesken sovittiin perunkirjoitus alettavaksi tammikuun 21 p:nä 
1841.3 Jo 18 p:nä Henrik ja Laura olivat Vöyrillä, koska seuraavana 
päivänä oli Laihialla Lauran serkun Carolina Stenbäckin ja Ruoveden 
kirkkoherran apulaisen K. E. Bergrothin häät. Perunkirjoituksen toi
mimieheksi oli pyydetty luutnantti Ottovon Essen Kimon tehtaalta. Se 
suoritettiin kahdessa jaksossa 21-23 ja 28-29 p:nä. Keskeytyksen 
aiheutti paitsi sunnuntai 24 p., jolloin Schwartzberg saarnasi Vähä
kyrössä ja Achren Vöyrillä, myös seuraavina päivinä Munsalass<l pidetyt 
J. E. Wegeliuksen ja Maria Charlotta Wegeliuksen häät. Tämä tilaisuus 
muodostui heränneiden pappien kokoukseksi, jossa Stenbäckien piirin 
lisäksi oli J. Wegelius, E. Svahn, J. Lagus, Fr. östring ym. saapuvilla. 

Äitiä muistelivat lapset kauan. L. J. Achren kirjoittaa 7/ 11841 F. G. 
Hedbergille: 

• - Meillä on toivo hänen sielunsa pelastumisesta. Hän ennätti ennen 
kuoLemaansa tulla pannuksi syytteeseen jwnalanpelk.onsa tähden, josta hän 
oli iloinen .• 

Lotta Achren :kirjoittaa 12/3 1887 Ebba Stenbädkille: 
·Ajattelen, kunhan ei minun !käy kuten Mamman, hän oli hyvin reipas 
kunnes kuolema muutamassa viikossa lopetti hänen päivänsä.• 

Lars muisteli vielä 21/3 1852 äitiään: 
·Reipas ja ymmärtäväinen nainen. Lopuksi Jumalan voittamana tuli hän 
selvästi ja rehellisesti herätetyksi ja sai kaiken inhimillisen käsityksen mu
kaan autuaan kuoleman.• 4 

Henrikin ja Lauran vuodet Sievissä olivat omaisten vaiheissa monen
laisten jännitysten vuosia. Näin oli myös seurakuntatyössä. 

Suuret seuratilaisuudet Kalajoella, Kuortaneella, Vöyrillä, Ala- ja 
Ylivieskassa, Teerijärvellä ym. olivat verrattavissa suvantopaikkoihin, 
vaikka niissäkin ilmeni kireitä yhteenottoja. Mainittakoon tapahtumat,!' 

3 Janne Stenbäckin almanakka 1841. 
4 Martti Ruuth: .ur Alfred Kihlmans brevväxling.. Kirkk.hist. seurantoimi

tuksia XLI s. 262. 
5 Janne Stenbäckin almanakka 184{). 
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jotka 31/ 7 1840 alkoivat Ylivieskassa Lars Stenbäckin ja Ebba Arppen 
kihlajaisilla. Sulhanen tuli Paavo Ruotsalainen toverinaan yliopiston 
200-vuotisjuhlilta. Henrik Schwartzberg toi L. J. Niskasen ja kiuru
veteläisen Olli Oikkosen. Janne Stenbäck ja L. J. Achren olivat myös 
mukana, kun elokuun 1 p:nä joukolla matkustettiin Alavieskaan, jonne 
mm. J. Wegelius ja E. Svahn jo olivat saapuneet. Seuraavana päivänä 
oli V. österbladhin virkaanasettajaiset, joissa läsnä oli piispa, 2 tuomio
kapitulin jäsentä, 2 rovastia, 10 pappia, 3 maisteria ja muita. Herän
neiden kesken tuli raittiusasiasta kireä väittely, jolloin K. K. von Essen 
nuhteli Paavo Ruotsalaista väkijuomien liiallisesta käyttämisestä. Väit
tely ei estänyt seuroja pitämästä. Ne päätettiin täällä polvirukouksella. 
Matkan aikana saatiin nähdä Lars Stenbäckin yliopiston juhlia varten 
julkaisema runokokoelma. 1 Sitä Malmberg ylimielisesti arvosteli ja 
loukkasi syvästi StenbäckHi. Elleivät toiset runojen sanomaa ymmärtä
neet, kuuli ainakin Laura monissa runoissa oman sydämensä äänen. 

Seur~kuntatyö oli Sievissä samanlaista kuin Pyhäjärvellä, mutta 
armovuoden saarnaajana oli Schwartzbergin hoidettava virkatehtävät 
omalla vastuullaan. Niihin kuului pitäjänkokousten johtaminen. Pitä
jänkokous oli sekä kirkollinen että kunnallinen itsehallintoelin. Se rat
kaisi kirkon talousasiat, köyhäinhoidon, kansanopetuksen, terveyden
hoidon, lainamakasiinien, tienteon, kestikievarinpidon ym. yleisten asioi
den kysymykset. Kansanopetuksen kohdalla oli juuri kyseellisinä vuo
sina toteutettavana uusi alote. Salon tuomiokunnan (Kalajoen, Haapa
järven, Pyhäjoen ja Salon pitäjät) tuomarina kuollut Zackris Alopaeus 
oli lahjoittanut varoja «Alopaeus rahastoiksi«, joita kaikissa alueen seu
rakunnissa oli hoidettu ja käytetty meidän päiviimme asti . cköyhäin 
koulujen« eli. Alopaeuskoulujen ylläpitämiseksi. Koulujen ohjesääntö 
vahvistettiin korkeimmalla taholla 20/ 12 1839. Missä määrin tämä ope
tustyö Sievissä Schwartzbergin aikana pääsi alkamaan, on jäänyt sel
vittämättä. Sievin kappalaisen velvollisuuksiin kuului käydä kerran 
vuodessa pitämässä saarna kaukaisimmilla kylillä, Sikalanperällä ja 
Kiiskilänpäässä. Muuten virkatehtävät olivat samat kuin yleensä Keski
Pohjanmaalla. 

Herännäisyyden tila Sievissä, Schwartzbergin tullessa, muistutti Py
häjärven oloja hänen papiksi tulonsa vuonna. Molemmissa pitäjissä oli 
noin kaksi vuotta aikaisemmin liikkunut huomattavampi herätys. Pyhä
järven erämaan seurakunnassa, lähellä Savon rajaa, se esiintyi rauhalli
sempana ja tuntehikkaampana, Sievissä, lähempänä Pohjanlahden ran
nikkoa, oli veren käynti kansassa kiivaampaa. Muistitietoihin nojautuen 
Rosendalilla ym:lla on sellainen käsitys, että juuri Schwartzbergin toi-

• 
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miaikana Sievissä herännäisyys sai paljon uusia kannattajia ja kanssa
käyminen Ylivieskan ja Nivalan heränneiden kesken tuli vilkkaam
maksi. Sievin pastori nähtiin usein yhteisissä seuroissa Kansassa kas
vanut henkinen vireys johti samanlaiseen toimeliaisuuteen kuin Pyhä
järvellä. Sieviin rakennettiin seuratupa ja heränneet erosivat ulko
naisesti maailmasta pukeutuen savolaisten tavoin körttipukuun. Ker
rotaan silloin pidetyn Sievin ensimmäiset körttihäät, joiden sulhanen oli 
Kristian Haikala Eskolasta Sieviin muuttanut herännyt nuorimies. 
Mutta vielä olivat vastustajat lujissa asemissa. 

Schwartzbergin kirje 23/ 12 1839 vaikuttaa liioittelevalta, kun hän 
kuvailee reipasta menoa paikkakunnalla: 

.Perkele raivoaa kauheasti. Hän hyppli ja potkii usein kuin löyhäpäinen 
aivan kuin hän olisi kuoleman !kidassa. Kuitenkin uskon, että kuvittelu on 
hänelle pahempi kuin itse rutto - en usko, että hänen oltavansa on vielä 
niinkään vaarallinen.• 

Vihan purkauksiin vaikutti kansan herääminen ja rakenteilla oleva 
«kerettiläistenc kirkkotupa: «-mutta emme mekään aina ole niinkään 
pelkureita.« Kirje päättyy noina aikoina usein toistettuun tunnus
sanaan: «Ei ole hätää, Jeesus elää!« Vastustajien kiivaudesta kerrottiin 
vielä 1908-09 Sievin kirkkoherran apulaiselle Lauri J ohanneksenp. 
Mustakalliolle, miten pastorin ankarat saarnat suutuUivat isäntämiehet 
niin, että nämä kirkosta poistuessaan hyppivät tasakäpälää ja kiroillen 
uhkailivat pappia. Tulivat kuitenkin joka pyhä uudelleen, joutuivat 
vähin erin omantunnon hätään ja kävivät pastorin puheille. Siellä asiat 
selvisivät ja lopuksi he asettuivat empimättä pappinsa puolelle. Muisti
tieto ja kirje kuvaavat tilanteen samalla tavalla tässä tapauksessa. 

Pastorin omaa uskon elämää on säilyneiden kirjeiden nojalla luon
nehdittava siten, että herätyksen kapaioaika oli hänen kohdallaan ohi. 
- «Kuitenkin kehdossa makaamisella on aikansa. Kunhan vain emme 
omatahtoisesti siitä hyppäisi pois.« 

Heränneiden ja heidän pastorinsa vastustaminen ei rajoittunut viha
mielen purkauksiin. Kappalaisen leski, nimismies ja lukkari kantelivat 
kuvernöörille pastorin toiminnasta heränneiden hyväksi. Syksyllä 1840 
kuvernööri oli karkeasti uhkaillut Schwartzbergiä ja seuraavan helmi
kuun 21 p:nä hän tuli Sievin kirkkoriidan takia tarkastuskäynnille. 
Schwartzberg oli vakuutettu, ettei häntä tulla sivuuttamaan. 

•Saa nähdä, mitä tästä tulee. - Kuitenkaan ei ole mitään vaaraa, kunhan ei 
vain suomalaisen kristillisyyden kuolinpesän perunkirjoituksessa ja arvioin-
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nissa minun käteni kuvernöörin ta!kia rupea vapisemaan niin, etJtä kirjoitan 
•sju för tu•, niin että siitä tulee hyvin varois.saan oleva pesä ilman lyhen
nyksiä.• 

Eikä hän sano voivansa luottaa edes hyvään käsialaansa. Tarkas
tuksen pöytäkirjoja ei ole onnistuttu löytämään Oulun maaherran ar
kistosta.6 Niissä tuskin näkyisikään kuvernöörin ja apulaispapin teo
logiset, eli ainakin kirkolliset keskustelut, joiden luonteen erehdyksettä 
voimme kuvitella. Ennestään korkeiden hallintoviranomaisten mustalla 
listalla olleen Schwartzbergin tilille tuli hänen toiminnastaan Sievissä 
uusi raskauttava merkintä. Lagerborg voi todeta 1838 kenraalikuver
nöörille tekemänsä ilmoituksen ainakin tässä vaiheessa pitävän paik
kansa. Muuten kirje kielii kirjoittajastaan. Oli ilmeistä jännitystä, 
vaikka se yritetään peittää iloittelevalla itsevarmuudella. Lopputo
teamuksena voisi olla sanat: Saa tässä valvoa itseänsä. 

Aikaisemmin mainittiin, että Jonas Lagus teki tästä Oulun kuver
nöörin käyttäytymisestä ilmoituksen Turun tuomiokapituliin, ehkä 
nuoruuden tuttavalleen Bergenheimille.7 Siinä hän huomauttaa, miten 
F. G. Hedbergiä kohdeltiin Oulussa ja miten kuvernöörit pyrkivät 
sivuuttaen << hengellisen hallinnon << käymään opettajasäätyyn käsiksi 
hillittömästi, 

· kuten tapahtui näinä päivinä täällä Kalajoella, kun nimismiehen, hassah
tavan papin lesike:n ja kailkelle tosi !kristillisyydelle vihamielisen lukkarin 
löysien juorujen perusteella hyökättiin Sievin armovuodensaarnaajan Sch
wartzbergin kimppuun raaoin sanoin ja uhkauksin, vaikka hän aina on koet
tanut noudarttaa suurta varovaisuutta, salaamatta sen tähden totuutta, jota 
hän siunau!ksella on julistanut.• 

Kirje päättyy kysymykseen eikö olisi aika esittää maan hengellinen 
tila keisaria myöten sellaisena kuin se todellisuudessa on ja asettua avoi
mesti totuuden puolelle, sillä jos heränneet poljetaan maahan, on vuoro 
tuleva herroille itselleen. 

Sievin heränneet kiintyivät Schwartzbergiin vilpittömällä luotta
muksella, joka ei herännäisyyden jakaantuessa lakannut, vaikka siellä 
moni silloin, ehkä itselleen tietämättä, luopui alkuperäisestä uskon kä
sityksestä ja kannatti Vilhelm Niskasta. Nyt vielä oltiin yhtä ja sa
malla kun Sievi'ssä herättiin, alkoi naapuriseurakunnissa monen usko 
seisahtua «maailman vainon kovuuden tähden<<.s 

6 J. A. Mannermaan tiedonanto. 
7 M. Akiander e.m. teos VI s. 278. 
8 E.m. teos VI s. 134. Muita teoksia esim. Tor Krook: Väckelserörelserna osv. 

II s. 292-. 
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RAUTIOSSA 17 3-29 9 1841. 

Tänä puolen vuoden aikana, ollessaan Raution kappalaisen Esaias 
Castrenin sijaisena tutustui Henrik Schwartzberg Keski-Pohjanmaan 
mystikoihin. Seurakunnassa oli tapahtunut herätyksiä, todennäköisesti 
Ylivieskan herännäisyyden haarautumana. Mutta jo sitä ennen oli 
paikkakunnalla Lohtajalta tulleita «vanhoja heränneitä c, mystikoita, 
joiden kanssa uusi pastori joutui kosketuksiin. 

Kristuksen valtakunnan näköaloja kuvataan seuraavasti: Rautiossa 
oli Sieviin verrattuna jumalinen ja siivo seurakunta. Siellä oli kahden
laisia heränneitä, jo aikaisemmilta ajoilta niitä, jotka olivat «Sysmettän 
teko-oppiin mieltyneitä« ja viime aikoina herätykseen tulleita. Jälkim
mäisiin oli tekopyhyyden henki edellisistä tarttunut, josta aiheutui hei
dän vakiintumattomuutensa. 1 

Kuvauksesta jää vaikutelma haparoivista heränneistä, joiden rin
nalla Sysmettän <<heränneet« olivat valta-asemassa. Suunnilleen samoin 
on N. K. Malmberg 1836 H. Renqvistille kuvannut rannikkoalueen 
<<vanhoja heränneitä<<. Hänen kirjeestään saadaan kuitenkin tieto tuon 
liikkeen,- Pohjanmaan rukoilevaisuuden- leviämisestä yli «Rannan« 
Pohjois-Pohjanmaalle saakka. Tiedetään F. G . Hedbergin Oulun van
kilassa tavanneen <<Kaije-Nikun<< (kaiteen tekijä N.) ,2 joka kuului tähän 
liikkeeseen ja asui Salaisissa, myöhemmin Paavolassa. Näihin täytynee 
lukea se joukko heränneitä, jonka Janne Stenbäck tapasi lissä muutet
tuaan sinne 1843. 

Akianderin tiedonantaja J. P. Sahlgren sanoo, että mystikoiden «Oppi 
on leviäiti levennyt ja Lohtajalla on heitä paljon«. Pohjanmaan herän
neet ja mystikot ovat joutuneet kosketuksiin ja saaneet vaikutteita toi
sistaan, tässä tapauksessa heränneet mystikoilta. 

Schwartzbergin arvostelu heidän tekopyhyydestään, antikristillisyy
destä ym. on tunnettu ajan riitakirjoituksista, joissa mainituilla isku
sanoilla leimataan jokainen poikkeaminen oman joukon omaksumasta 
uskon käsityksestä. Näin arvosteltiin Ruotsalaisen nimellä kulkevassa 
herännäisyydessä renqvistiläisyyttä ja päinvastoin. Tätä tärkeämpi on 
toteamus, että Pohjanmaan heränneet papit eivät kyenneet eroittamaan 
Pohjanmaan rukoilevaisuutta renqvistiläisyydestä. 

Mainittu Sysmettä on Lohtajan Maringaisten kylän Vuolteen talossa 
18/ 3 1776 syntynyt Matti Sysimettä, joka miehuutensa päivinä omis-

1 Henrik Schwartzbergin kirje Janne Stenbäckille 18/ 6 1841. 
2 Lauri Takala: .Suomen evankelisen liikkeen historia 1 s. 344 ym, 
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tettuaan Sysimettän talon, kuoli 19/ 2 1853 saman talon torpparina. 
Hän on kaikista rajoituksistaan huolimatta luettava mystikoiden etu
rivin miehiin. Hän on henkilökohtaisesti käynyt liikkeen varsinaisen 
johtajan Anders Collinin luona Tukholmassa. 

Suomen mystikot edustivat käytännöllistä kristillisyyttä lähinnä 
sisällisenä voimakristillisyytenä. He eivät eronneet ulkonaisesta kir
kosta. Mutta uskon peruskäsitys oli heillä toinen kuin luterilaisella 
kirkolla. Kokkolan lukkarina kuollut Anders Nyström (s. 16/ 1 1761) 
on uskonveljiään neuvonut ymmärtämään, että Jeesus on väkevä 

<< ulkona meitä <<, mutta tulee väkeväksi meissä vasta, kun yksimielisesti 
rukouksessa (polvillamme) vedämme ja imemme nestettä, voimaa, rak
kauden olentoa meihin <<ja nöyryydessä kiitollisessa tilassa pitkittää niin 

kauan kuin minä löydän tyytyväisyyden ja luvan nousta seisoalle eli 

istualle eli myös makuulle <<. Kieltämätön asia on, että Paavo Ruotsa

lainen ja Jonas Lagus ovat antaneet näihin verrattavia neuvoja Kris
tuksen sisälliseen tuntemiseen pääsemiseksi. Lagus käyttää sanonta

tapaa: imeä voimaa. Toisistaan he erosivat lähinnä siinä, että mystikot 

ajattelivat rukousharjoitusten kautta löytävänsä oman sielunsa pohjalla 

jumaluuden, jota vastoin heränneet liittivät uskonsa historialliseen 
Kristukseen ja jumalansanaan raamatussa. Henrik Schwartzberg ilmai

see tämän: 

• Veli kulta! puhdistakaamme lkorvarrune kuullaks.emme kerrankin Jumalaa 
ulkopuolellamme Evankeliumissa, eikä aina perkelettä sisässämme valheessa.•3 

Mystikkojen käytännöllisyys ilmeni siinä, että vasta-aikaville ei 

annettu vaikeatajuisia, esim. Görlitzin suutarin J. Böhmen, kirjoja luet

tavaksi vaan heille ojennettiin uskon ja uuden elämän vakiinnuttami

seksi <<Pieni Kemppi<< ja Arndtin <<Totisesta kristillisyydestä«. 

Käytännöllinen toiminta saavutti mittavat suhteet oman käsinkir

joitetun kirjallisuuden levittämisessä. Mystikkojen Römelingin, Porda

gen, Berniers-Louvignin ym. kirjoja käännettiin ruotsiksi ja suomeksi, 
joita sitten sadoin arkein jäljennettiin. Keski-Pohjanmaalla suutari 
Jaakko Lutsio oli ahkera jäljentäjä. Selostaessaan vuoden 1856 Suomi
kirjan artikkeleita mm. J. 0. 1. Ranckenin tutkielmaa mystikoista, J. V. 

Snellman arvioi tämän uskonnollisen ilmiön «uskomattoman merkilli

seksi« todistukseksi Suomen kansan syvien rivien henkisestä vireydestä.4 

3 H. Schw:in kirje Janne Stenbäckille 19/3 1840. 
4 J. V. Snellman: Kootut teokset VIII s. 210. 
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Ilman ulkonaista mainostusta, kirjallisuuden , kahdenkeskisten keskus
telujen ja kirjeenvaihdon välityksellä liike levisi ja sai paljon kan

nattajia. 
Mystikoiden uskon harjoituksessa oli tärkein sija kolme kertaa päi

vässä pidetyillä p olvirukouksilla. Epäilemättä siinä tuli tekopyhyyttä
kin harjoitetuksi. Näin rajoitettuna on Schwartzbergin puhe teko
opista täysin mielekäs. Kannattajien keskuudessa mystikkojen opilliset 
käsitykset eivät ilmenneet puhtaaksi v iljeltyinä. 

Mielenkiintoinen ja laajempia yhteyksiä käsittelevä on oivallus, että 
heränneet vähemmistönä olostaan ja saamastaan vastustuksesta huo
limatta vaikuttivat ympäristöönsä sen yleistä mielialaa vakavoittavasti . 
«Ja niinkuin on, kuten luulen, kaikkialla missä heränneitä on tai on 
ollut, että heidän oppinsa tunkeutuu läpi suruttomankin joukon, niin on 

osittain tapahtunut täälläkin. «1 

Suomen myöhäisempi herännäisyys on saanut vaikutteita monelta 
taholta. Hurmosherätyksen ja mystikkojen vaikutus on suoranaisten 
lähteiden vähälukuisuuden takia vaikeampi osoittaa. Mystikoiden vai
kutus heränneihin näyttää Rautiossa 1841 olevan todettavissa. 

Seurakuntatyö Raution vähälukuisessa (888 henkilöä 1840) seura
kunnassa ei Schwartzbergin taimiajan lyhyyden tähden voinut olla yhtä 
tehokasta kuin paljon suuremmassa Sievissä (1947 asukasta). Kerro
taan (Rosendal) herännäisyyden kuitenkin tänä lyhyenä aikana vir

kistyneen Rautiossa. 
Schwartzbergin perheen piirissä suunnitellaan joka kesäisen Vöyrin 

matkan asemesta Lauran sisarusten kokoontumista Teerijärvelle Niilo 
Berghin ja Karin Fonseliuksen häihin elokuun 4 p:nä. Samalla mat
kalla on Henrikin mentävä Ullavalle asti 8 p :nä pitämään vaalisaar
nansa, jonka aiheena oli Luuk. 16: 1-9, Jeesuksen kuvaus väärästä huo
neenhaltijasta. Näin jäi Lauralle häitten jälkeen muutama päivä ollak
seen sisarusten luona. Häistä muodostui todellinen «pietistien kokous «, 
jossa Paavo Ruotsalaisen ohella oli 24 pappia ja paljon muuta kansaa. 
Pihalla laskettiin olleen 57 kiesit. Ullavalta palattuaan Schwartzberg 
kirjoittaa H. Lesceliukselle: «Luultavasti en pääse Ullavalle « ja näin 

todella kävikin. 
Odotettuja olivat heränneiden ystävien käynnit Schwartzbergien 

kodissa. Maaliskuisten Kalajoen markkinain aikana odotettiin herän
neiden johtomiesten poikkeamista Rautioon. Paitsi heitä muisteltiin 
Pyhäjärven monia ystäviä. Jo elokuussa oli tullut tieto Schwartzbergin 
siirtämisestä Perhoon. Sen johdosta hän kirjeeseen 31/ 8 panee seu

raavat sanat suomeksi: 

5 
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. Peljättää minua välistä menoni P erhoon , ettei siellä ole yhtän heränneitä. 
Kuitenkin en minä muuttoani pahanakan pidä. • Kirj eessä läh etetään ter
veiset tytöille (Lesceliuksen), Stinalle, Kuorppalan Samulille, MurtomäEn 
Ollille, Vaa:ksjärven Eliakselle ja · kaikille muille ystäville • . 

Näin alkoi verrattain lyhyeksi muodostunut toiminta Perhon erä

maaseudulla. 

P E R H 0 S S A 2 9 1 9 1 8 4 1- 8 1 6 1 8 4 2. 

Perho, joka on lännessä Lappajärven ja Viropelin ja idässä nykyisen 
Kivijärven korkeudella, oli Kokkolan suureen seurakuntaan kuuluva 
saarnahuonekunta. Saarnaajan J. Peranderin apulaisena Henrik Sch
wartzberg toimi täällä 8 kuukautta. 

Tunnettua on, että arkkipiispan aloitteesta tuomiokapituli siirteli 
nuoria herännäispappeja, etteivät nämä kauan saisi vaikuttaa samassa 
se_urakunnassa. S chwartzbergin siirtäminen Perhoon lyhyen Rautiossa 
olon jälkeen on voinut johtua asiallisistakin syistä. 

Perhosta Schwartzbergit ylläpitivät yhteyttä Etelä-Pohjanmaan 
omaisiin ja eri tahoille heränneihin ystäviin. Janne Stenbäckin muis

tiinpanojen mukaan on Henrikin isä maaliskuun 3 p:nä käynyt Vöy

rillä. Matkan tarkoitusta ei ole mainittu. Samassa kuussa on Matti 

Kaurala Pyhäjärveltä käynyt Perhossa. Täältä hän sai mukaansa jou

kon kirjoja myytäväksi ja kirjeen Herman Lesceliukselle. Kirjeestä 

saa sen käsityksen, että Kaurala oli saattamassa pastoria Perhoon Py

häjärveltä, jossa tämä oli ollut Lagusta tapaamassa. Oli päätetty toimia 

niin, että Schvartzberg saisi siirron Pyhäjärvelle, jossa I. Lescelius vai

keasti sairaana odotti kuolemaa. 

Kirjeestä, jonka päiväys on turmeltunut mutta on todennäköisesti 

kirjoitettu maaliskuulla, selviää, että heränneet olivat luvanneet noutaa 

Schwartzbergit Pyhäjärvelle. Matkaa ei ollut vähempi kuin 11 penin

kulmaa, kun talviteitä ajettiin nevoja ja järven jäitä myöten Lestijär

velle, Reisjärvelle ja Pyhäjärvelle. Kirjoittaja otaksui odotettavan mää

räyskirjan tulevan Pyhäjärvelle. Kun kuitenkin rekikeli keväällä saattoi 

piankin loppua, oli heti määräyksen saavuttua annettava vapaaehtoi
sille hakijoille siitä tieto, että kerkiäisivät tehdä tämän matkan. Siinä 

tapauksessa, että määräys viipyisi, oli joka tapauksessa se kiireellisenä 
vaikkapa jonkun jalankulkijan mukana Perhoon lähetettävä. 

_______ _j_ 

6i 

Näyttää todella siltä, että viihtymättömyys on sanellut näin kiireh
tiväisen kirjeen. Siihen on osaltaan vaikuttanut palaYa halu päästä 
Pyhäjärvelle etenkin nyt, kun siellä apulaista välttämättä tarYittiin. 
Odotettu määräys ei kuitenkaan talvikelin aikana joutunut. Talouden 
hoito on osaltaan tuottanut vaikeuksia, k oska muutto tapahtui kesän 
kelillä ja vain välttämättömimmät tarve-esineet Yoitiin ottaa mukaan. 
Lauran ikävystymiseen on lisäksi vaikuttanut se, että hän jälleen. mie

liala herkimmillään , odotti uutta lasta. 
Odotettavana olevan synnytyksen takia ilmestyi Henrik toukokuun 

30 p:nä Vöyrille Marie Ottelinia n outamaan Lauran toveriksi. Kun 
he kesäkuun 1 p :nä lähtivät Uuskaarlepyyn, Pietarsaaren ja K okkolan 
kautta Perhoon (yli 200 km), saattoi Janne perheineen heitä Kimon 
tehtaalle. Määräys Pyhäjärvelle tuli n äinä aikoina. Lauran oli kui
tenkin lasten ja sisarensa kanssa jäätävä Perhoon, jossa 17 7 1842 syntyi 
perheen ensimmäinen tyttö Maria, jota p ahjalaisittain kutsuttiin Mai

juksi. 
Perheen kasvaminen ja siirrot lyhytaikaisiin toimipaikkoihin kan

nustivat hakemaan vakituista virkaa. Perheen isä haki nyt S oinin kap
palaisen tointa, kaukainen erämaan pitäjä sekin. Samana päivänä. kun 
tytär syntyi, saarnasi h än S oinissa. Silloin oli 8:as sunnuntai k olminai
suuden päivän jälkeen ja saarnattava oli vääristä profeetoista (Matt. 
7: 15-21). Vaalimatka S oiniin oli yhtä tulokseton kuin edellisenä ke
sänä Ullavalle. Pettymystä korvasi tietoisuus siitä, että n yt saatiin 
uudelleen perustaa koti Pyhäjärvelle, josta ei vähälle aikaa ollut odo

tettavissa siirtoa muualle. 
Missä määrin Rosendalin käsitys, että «Schwartzbergin kautta levisi 

herännäisyys Rautiossa - ja Perhossa, missä hän toimi 1 10 1841-3 6 
1842 «, (M. Rosendal: Heränn.hist. II s. 363) pitää paikkansa, ei ole ollut 
tämän kirjoittajan todettavissa. Mikäli näissä seurakunnissa tapahtui 
samaa kuin Sievissä, on Rosendal oikeassa. 

S C H W A R T Z B E R G I EN TA L 0 U D E S T A. 

Perheen vakinainen tulo rajoittui apulaisen palkkaan. Se oli , 1840 
tapahtuneen maan rahalaitoksen uudistamisen aikoina 100 rpl. vuodessa. 

Talouden ylläpitoa varten olivat Vöyriltä saatavat varat tarpeellinen 
lisä. Toimeentuloa helpotettiin toisen kerran Pyhäjärvelle asetuttaessa 
ostamalla pieni maatila, vuokraamalla heinämaita, hankkimalla lehmiä 
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ja palkkaamalla palvelusväkeä. Hevonen oli jo aikaisemmin täytynyt 
olla matkojen tekoa varten. Perheen lisääntyessä kasvoivat sen menot. 
Lapsia syntyi alle kahden . vuoden väliajoin. Ennen Säräisniemelle 
muuttoa ~Ii perheessä viisi lasta. Siihen kuului kuuden vuoden verran 
myös isänisä Jaakko. 

Schwartbergit olivat usein matkoilla. Monet niistä olivat puolipa
kollisia. Muutenkin heränneet olivat liikkuvaa väkeä kokoontuessaan 
perhejuhliin ja suurempiin seuroihin. Eikä autuuden asioissa liikut
taessa laskettu vaivannäköä eikä kuluja. Matkaku~?tannukset eivät 
yleensä nousseet suuriksi. Esimerkiksi Janne Stenbäckin matka listä 
Lapuan kaksoishäihin 4-16 p:nä heinäkuuta 1846 maksoi hänelle 10 
ruplaa. Kustannukset jäivät vähäisiksi, kun kuljettiin sukulaistalasta 
toiseen ja tuona aikana pohjalaiset pappissuvut olivat tavalla tai toi
sella keskenään sukulaisia. Tahi poikettiin herännäispappilaan ja he
rännäisyys yhdisti likeisemmin kuin sukulaisuus. Henrik Schwartz
bergistä kerrotaan, että hän hevostaa~ sääliessään käveli reen perässä 
pitkät matkat tai meni edellä ajavan kannaksille tarinoimaan. Milloin 
hän istui reessä ei hevosen tarvinnut juosta kuin joka toisen viittavälin 
(talvitiet jäällä olivat kahden puolen viitoitetut) ja silloinkin vain niin 
kovasti, että isäntä reippaasti kävellen olisi 'pysynyt rinnalla. Näin 
vaatimattomasti kuljettaessa tarvittiin matkustamiseen kuitenkin varoja. 

"Herännäispappien tavoin tarvitsi Schwartzberg rahoja kirjallisuuden 
ostamiseen, levittämiseen ja kustantamiseen. Kirjeissä on joitakin mer
kintöjä ostetusta kirjallisuudesta. Tammikuussa 1840 hän pyytää lan
koaan ottamaan Luther mukaansa Kuortaneelle saadakseen sen siellä. 
«Luther« tarkoittanee Lutherin postillaa, jonka Janne lanko oli syksyllä 
itselleen hankkinut. ·Seuraavana vuonna on tilattu vihkoittain ilmes
tyvä «Prachtbibel« ja Dillnerin 1832 painoon toimittama laulukirja, 
Psalmodikon. Herännäispiireissä luettua kirjallisuutta mainitaan vain 
sivumennen. Sen hankkiminen pidettiin itsestään selvänä asiana. 
Björkqvistin postilla, Luthe:rin Isä meidän selitys ja saman Lyhyt tapa 
tutkistella Jumalan 10 käskyä jne. tulee mainituksi, mutta eivät sellåiset 
kirjat k)lin raamattu, virsikirja, Siionin virret, Hu'najan pisara ym., 
jotka kuuluivat jokapäiväiseen varustukseen. Suomalaisen kirjallisuus
seuran toimitusten ensimmäisenä osana 1834 ilmestynyt kirja «Kultala« 
oli tunnettu. Sanomalehdistä tiedetään Schwartzbergin lukeneen jo 
1830-31 Oulun Viikkosanomia ja 1845-47 P. Hannikaisen toimittamaa, 
valtiollisen sanomalehdistömme esikoista «Kanava. Sanansaattaja Vii
purista«, Laura Schwartzbergin Vöyriltä mahdollisesti mukanaan tuo-
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masta kirjallisuudesta ei ole säilynyt tietoja. Perheen kirj~on kohta
loksi tuli tuhoutua 1859 Säräisniemen pappilan palossa. 

Heränneet papit olivat ahkeria kirjallisuuden levittäjiä. Renqvistin 
suurtyö, 60 julkaisua, enimmät suomennoksia, on tunnettu. Keski
Pohjanmaalla asti oli hänellä asiamiehiä. Pohjanmaan pappien osuus 
kirjallisuuden levittämisessä ja kustantamisessa ei ole vähäinen. Kun 
vuosina 1839-45 oli voimassa sensuurin kielto uusien painosten otta
misesta heränneiden yleisesti käyttämistä pienistä hartauskirjoista, ku
ten Vilcoksin cHunajan pisara«, kustannettiin neljä suurta postillaa, 
nimittäin Björkqvistin kahtena painoksena 1841 ja 1849, J. WegeliUksen 
1848, A. Nohrborgin 1848 ja vihdoin vuosikymmenen vaihteessa Luthe
rin Kirkkopostilla. Näiden lisäksi painatettiin luvallisia hartauskirjoja, 
kuten Lutherin «Isämeidän selitys« ym. Henrik Schwartzberg on otta
nut osaa tähän kirjallisuuden levittämiseen. Sitä valottaa hänen kir
jeensä H. Lesceliukselle Perhosta 1842. Sen mukana lähetetään myytä
väksi erilailla sidotuita «Björkqvistejä« 15 kappaletta ja nimetyille hen
kilöille lahjaksi kaksi kappaletta. Edelleen «Isä meidän selityksiä• 10 
kappaletta myytäväksi ja yksi ilmaiseksi jaettavaksi. Jälkimmäisen 
kirjan oli N. K. Malmberg suomentanut ja Janne Stenbäck ja L. J. 
Achren kustantaneet. Molemmat ovat heti löytäneet tiensä Perhoon ja 
sitä kautta Pyhäjärvelle. Schwartzberg mainitaan Laguksen tilikirjassa 
myös raamattujen levittäjänä.1 Tätä työtä ei tehty omaksi hyödyksi. 
Kirjallisuutta jaettiin sen tarpeessa oleville ilmaiseksikin, luonnollisesti 
jakajan kustannuksella. 

Varsinaista kirjan kustantamista on Schwartzberg avustanut. L. J. 
Achren oli kääntänyt ruotsiksi katolisen papin Martin Boosin elämä
kerran. Schwartzbergin osuus sen kustantamisessa oli 175 rpl. Boos 
oli evankeelisen opetuksensa tähden ollut vankeudessakin. Aikana, 
jolloin Suomen heränneitä uskonsa tähden ahdisteltiin, he rohkaisuk
seen lukivat mm. Boosin kirjoja. Niiden on todettu (L. Takala) vai
kuttaneen F. G. Hedbergin kehitykseen, joka johti häne{l eristäytymi
seensä heränneistä. Toisen kerran joutui Schwartzberg tekemisiin kir
jan kustantamisen kanssa, kun Paavo Ruotsalaisen «Muuan sana herän
neille jne.« Jonas Laguksen ruotsintamana painettiin 184 7 Ruotsin 
Piteåssa.2 Vihkosen kustantamiseksi lainasi Lagus Schwartzbergiltä ja 
Olli Murtomäeltä kummaltakin 63 rpl:aa, jotka hän myöhemmin suo-

1 Tor Krook: En - väckelsehövding - s. 349. 
2 Helge Nyman: ·Den bidande tron hos Paavo Ruotsalainen.• Helsingfors 1949 

s. 347-358. 
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ritti takaisin. Kielirajasta riippumatta kustannettiin ja levitettiin tar

peellisiksi katsotuita kirjoja. 
Taloudesta puhuttaessa on sana veloista, rahojen lainaamisesta ja 

käräjäsakkojen maksamisesta paikallaan. Jälkimmäisiä rahamenoja oli 
herännäispapeilla, kun he vapaaehtoisesti maksoivat seurakuntalais
tensa puolesta, näille seurojen pidosta ja niissä käynneistä tuomittuja 
sakkoja. Näin menetteli Schwartzbergkin. Rautioon muutettuaan tuli 
tiedoksi, että eräälle Sievin talolliselle oli tullut sakkoja 35 ruplaa «lu
vattomien seurojen pitämisestä«, jonka Schwartzberg oli luvannut suo
rittaa. Sen johdosta hän pyytää lankoaan Vöyrillä, vaikkapa rästi
luetteloa vastaan perityttämään summan, «sillä tätä asiaa ei suinkaan 

saa laiminlyödä". 
Schwartzberg oli velkainen apulaispappi. On yllättävää, että hän 

esiintyy lainan antajana. Langolleen Jannelie hän 13/ 4 1839 kirjoittaa: 
<<-ja lainaa minun puolestani F. 0. Durchmanille 100 RD eli enemmän, 
aina sen mukaan kuin hän tahtoo ja rahoja on.<< 

Kehoitusta noudatettiin. Tämän käsittämiseksi on muistettava, että 
heränneet tukivat toisiaan taloudellisissa vaikeuksissa. Kellä oli, se 
lainasi ilman korkoa. Vasta herännäisyyden eristäytymisen aikana 
alkoivat siitä luopuneet vaatia korkoa lainoilleen. 

Henrik Schwartzbergin kirjeissä on usein kysymys rahoista. <<Onko 
sinulla rahoja?<< - << Parahin Janne, tee voitavasi saadaksesi meille ra
haa! << jne. Ei ole ihmeteltävä, jos hätä tilassa, Vöyrin palkkasaatavain 
viipyessä oli pakko tehdä luottavaisesti velkaa. Aikaisemmin on todettu 
Schwartzbergillä olleen opintovelkaa. Sen E. R. Alcenius 1839 vaati 
maksettavaksi. Tiedetään tapahtuneen, että erimielisyys uskon kysy
myksissä antoi aiheen taloudellisiin pakotteisiin. Alceniuksen lainan 
irtisanomista ei voi todistaa johtuneen tästä syystä, vaikka hän ja Sch
wartzberg olivat julkisesti olleet Kalajoen käräjissä eri rintamassa. 

Velkojia oli toisinaan useampia yhtä aikaa. Suunnitellessaan tammi
kuussa 1841 matkaa Kuortaneelle Schwartzberg pyytää langoltaan 
rahaa 

•- sillä muuten minä joudun kauheaan pinteeseen ja Kuortaneella ne repi
vät minut kappaleiksi - Malmberg, Holmström, Lagus ja Österbladh. -
Sitäpaitsi on karhuja myös kotipalkkakunnalla. - Ota rahoja mukaasi vä
hintäin 200 RD .• 

Schwartzbergin raha-asiat olivat hänen apulaisena ollessaan aina 
vähän poikkiteloin. Hän kirjoittaa 9/ 12 1845: 

· Sinä tietänet, että olen vaalisijalla Säräisniemeen. Saa nähdä miten onnis
taa. Ja kuka tietää olisiko meille juuri hyvä tulla sir.ne, vaikka minä usein 
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tavallaan toivoisin sitä raha-asioitteni takia, jotka aina ova t tiellä. käänty ipä 
minne tahansa , koskapa järki oikein päättää, että apulaisen palkka on liian 
vähäinen minun taloudelleni .• 

Kirjeen lopussa oli toteamus : << Lauran perintö on lähimmässä vaiheessa 
loppuun kulutettu. Ei mitään valoisia näköaloja tulevaisuuteen - .« 

Kirjeenvaihto langoksi en välillä osoittaa minkä verran Janne Sten
bäck on sisarensa perintönä rahoja lähettänyt Schwartzbergille. Jannen 
muistiinpanoja apuna käyttäen saadaan seuraavat summat: 1839 huhti
kuusta elokuuhun 522 rpl. 24 kop. lisäksi lokakuussa joku määrä. 1840 
ei ole mainintoja. 1841 lähetetty 727 rpl. 1842--43 yhteensä 173 rpl. 
Kaikkiaan siis 1422 rpl. Jos tähän lisätään 1846 ja 1848 saadut 58 rpl. , 
jotka eivät tarvitse olla näitä myötäjäisrahoja, nousee summa pyörein 
luvuin 1500 ruplaan. 

Henrik Schwartzberg näyttää soveltaneen käytäntöön neuvoa, joka 
hänelle annettiin, kun hän morsiamensa varallisuuden tähden aikoi pur

kaa kihlauksensa: Anna rahan mennä, niinkuin on tullut. Meidän aineel

listuneena aikana voidaan menettelyä tuomita. Asiallista pohjaa sillä 

sikäli olisi, että Janne Stenbäck ainakin kerran on lankoaan siitä muis

tuttanut.3 Menettelyä voidaan ymmärtää, kun lähimmät ja kenties ihail

lut ystävät Lagus ja Malmberg antoivat siihen aihetta. Laguksen toisen 

vaimon perintö kului sekä hyväntekeväisyyteen että hyödylliseen rai

vaus- ja rakennustyöhön. Malmbergistä hänen elämäkertansa kirjoittaja 

käyttää mainintaa: <<Suuresti velkaantunut << . Unohtaa ei sovi, että 

Schwartzberg sijoitti rahaa karjaan ja vähäiseen maatilaan ja, todennä

köisesti juuri tänä aikana, verrattain monipuoliseen puusepän- ym. työ
kaluihin, joita hän ainakin Säräisniemellä hyödyllisesti käytti. Tämän 
esityksen puitteissa on ilmennyt muitakin syitä. Mitä syitä etsittäneen
kin, varsinainen syy aineellisten arvojen syrjimiseen oli siinä, että ajan 
heränneet papit olivat sanan julistajan tehtävään niin ehdoitta vihkiy
tyneet, että vain se oli heille arvokasta ja kaikki muu vähäpätöistä vai
vaa. Kokoava katsantokanta voidaan ilmaista 0. H. Helanderin sanoilla. 
<<Ei ole hyvä leikitellä raha-asioilla, mutta ei ole sekään hyvä, jos ne 
käyvät niin vakaviksi , että ne tuottavat meille unettornia öitä.« 

Schwartzbergien talous saatiin pystyyn Vöyriltä tuotujen tarve-esi

neitten avulla. Sieltä käsin on edelleen saatu tukea rahan, viljan ym. 

avun muodossa. Kaikista vaikeuksista huolimatta he ovat tulleet toi
meen ahtaana apulaispappiaikana. 

3 Päätellen Schwartzbergin kirjeestä 19/3 1840. 
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UUDELLEEN PYHÄJÄRVELLÄ 

8 1 6 1 8 4 2 - 1 1 5 1 8 4 8. 

Herätyksen kevätaika oli mennyt myrskyineen ja päivän paisteineen. 
Herännäisyyden miehet olivat kirkollisen ja valtiollisen vastustuksen 
aiheuttamain kärsimysten tietä ' lunastaneet uudelle uskon käsitykselle 
elämisen edellytykset. Siitä oli tullut varteen otettava tekijä yhteiskun
taan. Sen voimantunto oli kasvanut ja kehitys pysähtynyt. Syntyi 
sisäisiä uudistuspyrkimyksiä ja niitä vastustavaa oikeaoppisuutta. Al
koi sisäisen eristäytymisen aika. 

Siitä ei vielä mitään tiedetty, kun Schwartzbergit, . kolmen vuoden 
kiertolaiselämän jälkeen, asettuivat tuttuun pappilan ullakkokamariin 
Lesceliusten armovuosien ajaksi. Täällä syntyi heille poika, joka sai 
isän nimen Henrik. Heikku-nimellä hän omaisten kesken tunnettiin. 

Seuraavan vuoden maaliskuussa valittiin uudeksi kappalaiseksi Jo
nas Lagus, joka tuli virkaan Vappuna 1845. Silloin muuttivat Schwartz
bergit asumaan kirkolta Salmen kylälle päin olevaan Hattukankaan 
puhtoon, Uuteentaloon, jossa oli kaksi kamaria ja keittiö ja erillään 
kärryliiteri ja rannalla venelato. Kylpemässä käytiin talon saunassa. 
Täällä taas syntyi poika Johannes. Hattukankaalla asuttiin kolme vuotta. 
Uusitalo tuhoutui tulipalossa syksyllä 1848. 

Perheen toimeentulon turvaaminen. aiheutti talon ostoaikeita, koska 
Vöyrin pappilan tuotto ei enää ollut takaamassa tulevaisuutta. Siihen 
kerrotaan liittyneen aatteellinenkin aivoitus. Perheen isän mielestä 
työmiehen asema etenkin maalla oli raitis ja vapaa. Sen tähden hän 
esitteli, ettei lapsia koulutettaisi, vaan «Niskala ostetaan ja asutaan sitä«. 
Niskala on Mäkiöiskylän puolella, ei kaukana Kauralasta. Ylempänä 
on Mäenpää, eivätkä Lehmipalo ja Lintumäki ole monen matkan päässä. 
Näin ei kuitenkaan käynyt, sillä kirkonkirjojen mukaan on, todennä
köisesti 1842, Sammallahden numeroita 3/ 16 manttaalin tila Väisälä 
tullut perheen omistukseen (äges af kapellanen Schwartzbel'g). Edel
liset omistajat, Tuomas Olavinpoika perheineen, siirtyivät 1841 tai 1842 
Mäkiöistenkylän Vuohtoniemelle Rannin taloon. Tila ei kuitenkaan 
kauan ollut Schwartzbergeillä, sillä jo seuraavassa kirjassa 1848-54 on 
heidän nimensä viivattu ja tilalle kirjoitettu: «Omistaa siltavouti H. 
Lescelius.« Mutta aikansa talo palveli pastorin perhettä. Tämän tuo
ton ohella tarvittiin vuokramailta korjata heinää. Niin olivat kerran 
pastori, tämän isä ja Severi saaressa heinää tekemässä. Kaisa Mäenpää 
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oli poikia paimentamassa, etteivät hukuttaudu. Kesken kaiken tuli 
pastori lapsia katsomaan ja kyseli, oliko Kaisalla ikävä ja olivatko pojat 
pahankurisia. 

Maanviljelys aiheutti kotioloihin muutoksia. Oli pidettävä kotieläi
miä hevosen lisäksi lehmiä. Näitä hoitamaan tarvittiin talousapua, pii
koj~ ja renki. Pastorin isä hoiti aluksi hevosen ja toimitti rengin työt. 
Myöhemmin Kauralaan emännäksi mennyt Severi oli rouvan apuna. 
Näiden välille kehittyi elämän kestävä ystävyys, Severi kun oli hyvin 
perillä Jumalan sanasta. Hänen sanotaan saattaneen perheen Säräisnie
melle. Lasten kaitsijoina ja kotimiehinä isäntäväen ollessa matkoilla 
oli nuorempia apulaisia, ainakin Mäenpään Kaisa, joka muuttovuonna 
oli 16-v~otias ja pastorin rippikoulun oppilas ja kertoi näiltä ajoilta pal
jon muistelmia. Suuren muutoksen kotioloihin aiheutti pastorin isän, 
Jaakko Mustakallion kuolema 1845. 

Kotitöihin otti pastori itse osaa. Sitä paitsi hän suunnitteli ja rakensi 
pieniä kojeita mm. tupakan hakkuukoneen. Hattukankaan rantaan hän 
laittoi kivistä laiturin «papin sillaksi« sanotun. 

A vicpuolisoiden keskinäisistä suhteista on säilynyt muutamia vaati
mattomia muistelmia. Niinpä Johannes-pojan ollessa kapalassa mies 
veti reellä vaimonsa saunaan. Erimielisyyttä taasen aiheutti miehen 
vaatimus luopua kultasormuksista. Olisikohan ollut tarkoitus auttaa 
jotakin tarvitsevaa? Rouva oli kuitenkin vastustanut sanoen: «Nämä
hän ovat avioliiton merkki.« Mutta miehen mielestä: «meillähän on 
lattia täynnä avioliiton merkkejä ja muuta ei tarvita.« Toisen kerran 
oli rouva hyväntahtoisuudessaan järjestänyt vihkimisen kirkkoajalla. 
Kirkosta tultuaan oli pastori siitä suuttunut vaimolleen, mutta samassa 
malttanut mielensä ja toimittanut vihkimisen. Asiallisena syynä kii
vastumiseen oli seurakuntalaisten epätapa, nämä kun jumalanpalveluk
sen aikana toimittelivat omia asioitaan tai vetelehtivät taloissa. Vihki
misen järjestäminen kirkon aikana saatettaisiin tulkita tuon epätavan 
suosimiseksi. 

Perheen piirissä harrastettiin laulua. Äidin piano oli ahkerassa käy
tännössä. Heränneiden keskuudessa se oli harvinaista. Oli näet per
heitä, joissa soittokone ja sen käyttäminen tuomittiin maailmallisuu
deksi. Näin ei Schwartzbergeillä. Piano oli ruskea taffelipiano, joka 
joutui kauppias Durchmanille Raaheen. Siellä sitä 1883 Jooseppi Hen
rikinpojalle näytettiin. Harvinaisuutensa tähden se jäi kansan miesten 
ja naisten mieleen. He kertoivat miten rouva kokosi lapset ympärilleen 
laulamaan pianon säestyksellä. Lapset taas muistelivat, että usein vei-

--- ---------
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sattiin Sionin virsiä, Laulukirjaa ja Virsikirjaa ja ahkerasti istuttiin pia
non ääressä ja opeteltiin. Kerran oli pantu päämääräksi opetella kaikki 
virsikirjan sävelmät. Toisinaan annettiin jokaiselle lapselle oma virsi, 
joka oli opeteltava ulkomuistista veisaamaan. Isä oli usein mukana 
harjoituksissa. Hänen lempivirtensä oli: «Herraa hyvää kiittäkäät.<< Sio

nin virsistä oli rakkaimpia n:o 8 Vanhasta Sionista. Molemmilla van
hemmilla oli tarkka korva ja kaunis lauluääni. Helposti he oppivat nuo
tilleen laulamaan. Pastorin laulua kuvaili kansa heleäksi, juoksevaksi, 
ei hyvin korkeaksi mutta sieväksi ääneksi. Hyvin hän messuista kir
kossa suoriutui. Seuroissa hän halusta paljon veisasi, aloittipa joskus 

itsekin virren. Hänen kaunis lauluäänensä oli jo ylioppilaana huomattu. 
Perheen äiti oli lapsuudesta saanut kehittää näitä taipumuksiaan. Soitto
ja laulutaitoa hän omassa kodissaan jatkuvasti viljeli, siitä huolimatta, 

että perheen kasvaessa äidin työ lisääntyi ja tuona aikana muutenkin 
oli emännillä moninaisemmat työt kuin nykyään. Päivän vaivojen ja 

harmien keskellä oli vapauttavaa istuutua hetkeksi pianon ääreen soit
tamaan ja laulamaan. Hänen lahjojaan ja taipumuksiaan ei sivullinen 

voinut arvata, hän oli niin hiljainen ja vaatimaton. Kun hänet kerran 
Oulussa 1870 saatiin soittamaan, hän alkoi arastellen, mutta pian lämpeni 
ja innostui. Erään nuoren pojan mieleen jäi, että tuo osaa soittaa. «Ai
van kokonaan uudelta kannalta alkoi arvostella tuota vaatimatonta 
körttimummoa, kun kuuli hänen soittavan.« Lapsille periytyi laulutaito, 
jota kotona lähinnä äidin ohjaamana kehitettiin. - Vanhin poika valmis
tui lukkariksi ja Kalle-niminen poika oli 1870-luvulla Helsingin ruotsa

laisessa teatterissa oopperoita esitettäessä mukana laulamassa. 

Laulun ohella suosittiin kodissa leikkejä. Lapset eivät orjailleet isää. 
Kun tämä ajatuksissaan käveli edestakaisin huoneessa, seurasivat lap
set huvittuneena kauan aikaa koputtaako isä joka kerran kääntyessään 
kengän kärjellä toisen kantaa. Toisinaan lapset pyörivät isän kintereillä, 
mikä riippui nutun helmassa, mikä pääsi selkään, mikä taas nostettiin 
käsivarrelle ja tämä vasta oli lapsista hauskaa. Talvella isän palatessa 
pitäjäitä pakkasen kohmettamana ja lasten rientäessä vastaanottamaan, 
tapahtui niinkin, että päällysvaatteet riisuttua alettiin «surviaistanssia 
hyppimään, ukko keskellä ja lapset ympärillä«. Vapaa, leikkisä, mutta 
samalla vakaa henki vallitsi kodissa, mutta ilkeyttä ei siedetty. Lapset 
puettiin kyllä körttipukuun, mutta ei poikien kauan sitä pukua tar
vinnut kantaa, huomautti tytär Maiju. 

Kotioloihin toivat lauantai-illat vaihtelua. Usein tuli heränneitä jo 
iltapäivällä Uuteentaloon kirkkokortteeriin, varsi~kin läheisempiä ys-
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täviä, kuten Kauralan väki. Lähempänä kirkkoa oli seuratupa sitä 
varten, mutta se kävi yleensä ahtaaksi, kun näinä aikoina käytiin Pyhä
järven kirkossa aina Maaningan rajoilta asti. «Kun nukkumaan ruve
taan, paiskau heti maata, että sopisit« neuvottiin lapsia. Lauantai oli 
silloin seurailta ja kuten vieläkin varsinainen saunailta. Seurat pidet
tiin seuratuvalla ja oli siellä kirkonkylän herrasväkeäkin mukana. Mut
ta kahdesti viikossa pastori tavallisesti k ylpi talonväen mukana. Hän 
otti kovan löylyn, kylmä huuhtelu päälle ja sitten kotaan istumaan tal
vellakin, kunnes tukka jäätyi. 

Varsinaisia vieraskäyntejä oli vähän. Nekin muodostuivat luonte
vasti seuroiksi. Pastori oli varsin halukas seurustelemaan, missä vain 
puhetoverin tapasi ja mielellään hän keskusteli miesten kanssa myös 

maallisista asioista ja laski leikkiä. Hänen vilkas luonteensa tuli m o

nella tavalla ilmi. Suvi-ilmalla talvella käytiin lumisotaan. Antti Mä

kelän häissä olivat Lukkari Matti ja pastori toisiaan lumitelleet. «Mutta 

ei siihen pappiin pallit sattuneet, se kun pyörähti niin sukkelasti.« Toi

sen kerran pappilan pihalla sattui lumipallo Viikin Eevan silmään. Tämä 
siitä sydäntyi «karkeasti puhumaan«. Silloin oli pastori sanonut: «Nyt 

pitää ruveta malttamaan mieltään.« Hattukankaalla pidettiin lukkarin 

koulu ja rippikoulu, siellä kun saman talon alueella asuivat lukkari ja 

pastori, nämä välillä olivat lyöneet painia. Vanhassa Kauralassa pas

tori kävi omia aikojaan, viikoilakin ja oli yötä. Makasi miesten kanssa 

tuvan lattialla, kantoi vain halkoja päänaluisiksi ja pölkkyjä penkin 

alle, että siitä on tosi hyvä ponnistaa unta. Säräisniemelle lähtiessään 

hän oli kuitenkin arvellut: «Pitää minun nämä kurit jättää tänne, 

muuten säräisniemeläiset katsovat hulluksi.« Näillä matkoilla herän

neitten tuttavien luo oli rouva ja joku lapsista useimmiten mukana, 

vieläpä pastorin vieraitakin. Kärsämäeltä oli näin joku pappi mukana, 
kun tulivat Niskalan purolle venheellä ja sieltä Mäenpäähän: «Niin 

nousivat katolle ja halkopinoille ja kirjoittelivat. « Todennäköisesti kui

tenkin piirustivat tai maalasivat maisemaa. Henrik pastori itse oli 
taitava piirtäjä ja Mäenpäästä oli valtava näköala yli avaran Pyhä

Jarven. Tutuissa taloissa, kuten Kauralassa, saattoi pastori ensi töik

seen takaista: «Laitappas Anni ruokaa, kun tällä meidän emännällä 
kuuluu olevan nälkä.« Siihen oli rouva kiellellyt: «Ole nyt vaiti; eihän 
mulle tällä matkalla ennättänyt nälkä tulla. « On luonnollista, että vain 

läheisiä puhuteltiin näin tuttavallisesti. Mutta milloin kinkereillä ruuat 
oli laitettu ostotavaroista, saattoi pastori nuhdella isäntäväkeä, koska 
piti olla kotimaista ja yksinkertaista ruuat ja puvut. Yksinkertai-
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suutta pastorin omassa kodissa pyrittiin toteuttamaan. Seurustelu tut
tujen kesken oli välitöntä, jonkun ahdasmielisen mielestä ehkä rieha
kasta, kuitenkin määrättyyn rajaan saakka, sitten oli maltettava mie
lensä. Läheisiä tuttuja tällä << alavaolosella« pastorin väellä oli eri puo
lilla pitäjää. Seurustelun tuoma viihdytys ei kuitenkaan ollut pääasia, 
vaan keskinäinen rakentuminen Jumalan sanan tutkimisessa ja elämään 
soveltamisessa. Käytäntöön oli vakiintunut sanonta << parannuksen asia <<. 

Siitä riitti selvän tekoa. Seurojen jälkeen tehtiin olkilaverit tuvan 
lattialle, päänaluset keskelle, naiset toiselle, karsinan puolelle, miehet 
toiselle puolelle. Siinä jatkui keskustelu uskon asiasta hiljaisella äänellä. 
Aamun silmässä vähän nukahdettiin. «Yleisesti siitä parannuksen 

asiasta paljon keskusteltiin.« Se oli heille niin tärkeä asia ja suotuisaa 
oli yhdessä siitä puhella. Kieltämättä tämmöinen itseään ilmaiseva 

selvän teko yhtyneenä raamatun ja hartauskirjain lukemiseen oli 
omiaan kehittämään henkisesti valveutuneita miehiä ja naisia. Esitet

täköön esimerkkinä siitä miten tavallinen seurustelu muodostui impro

visoiduksi seuratilaisuudeksi, seuraava kertomus: 

. Pastori oli mennyt Lintulaan yöksi. Sieltä tuli aamupuhte·ella Kauralaan 
Lintumäen Heikki-ukon kanssa. Siiihen kokoontui sitten muitakin. Lehmi
palonkin isäntä oli siinä. Pastori käveli lattialla edestakaisin, kysyi sitten: 
· Mikä se onkaan teksti? • Siihen pian itse vastasi : . Joka juo tästä vedestä, 
hän ei janoo iankaikkisesti. • Siitä oli puhunut pitkän aikaa.• 

Kun sen jälkeen joku aloitti virren, voitiin seurustelua jatkaa puhein 
tai keskusteluin. Seurustelu oli vapaamuotoista sielunhoi"toa. 

Heränneet papit olivat sitä mieltä, että heille oli hyödyllistä seurus

tella heränneiden kansan miesten kanssa. Käsitystä perusteltiin: <<He

ränneet kansan miehet ovat Jumalan koulussa oppineet uskon yksin

kertaisuutta ja saaneet hengellistä valoa ja viisautta. Ilman heitä oli

simme me oppineet herrat pian kuolleita supranaturalisteja.« l Kun 

näin ajateltiin kansan miehillä autuuden asian olevan puhtaammalla 
kannalla, oli seurustelu heidän kanssaan papeille kehittävää.l 

Heränneiden säätyläisten seurusteluun ottivat kansan miehet osaa. 

Mutta papit pitivät myös omia «pietistien kokouksia<< ja harjoittivat kes

kenään sielunhoitoa. Janne Stenbäckin muistiinpanoissa ilmaistaan 

tämä sanoilla: <<Samtala, resonera, prata, meddela oss.<< Ajan seurus
telun varjopuoli oli yleinen <<totin<< juonti ja niinkuin tavallista johti 

1 E. Aspelin: Lars Stenbäck s. 160. Janne Stenbäckin kirje apelleen 22/11 1847. 
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alkoholijuomien käyttö kohtuuttomuuksiin. Tämä tapa ynnä herän
neiden joukkovoiman kasvaminen aiheutti huolettomuutta elämässä ja 
ylimielisyyttä käytöksessä. Varoittavia ääniä kuului jo varhain, Lagus 
Kalajoen käräjien aikana, K. K. von Essen Alavieskassa 1841 ja Paavo 
Ruotsalainen Ruovedellä 1841. Schwartzbergin ja Laguksen tiedetään 
yksityisessä tapauksessa vaatineen ehdotonta raittiutta. Ylimielisyy
teen olivat kaikki taipuvaisia, koska luulivat olevansa oikeassa. Tämän 
takia sai ruotsalainen K . 0 . Rosenius Espoon häissä 1843 var.sin nurjan 
käsityksen Suomen heränneistä. Kun taas F . G . Redberg ilmaisi uskon 
käsityksensä yleiseksi tulleesta p oikkeavalla tavalla, J onas Lagus tuo
mitsi hänet kohtuuttoman karkeasti.~ Valaiseva kuvaus heränneiden 
käyttäytymisestä suurissa juhlissa tavataan Henrik S chwartzbergin kir
jeessä K. J. Engelbergille Lapuan kaksoishäistä 1846. Sitä on eri näkö
kannalta käsitelleet F. G . Hedberg, M. R osendal , E. Aspelin , W-K. 
Kuuliala, 0 . Kares:: ym. Näissä löytää kyllä karsittavaa ainesta, kun 
vertaa niitä liitteenä olevaan alkuperäiseen kirjeeseen. Tässä nämä. 
yhtä hyvin kuin Schwartzbergin kuvaus, sivuutetaan sitä suuremmalla 
syyllä, kun mainitut henkilöt ovat yksimielisiä siitä, että mainitussa 
tilaisuudessa käsitellyt tärkeimmät yleiset asiat olivat uskonnollisen 
kirjallisuuden Suomen kieli ja uuden kirkkolain ehdotus, joiden joh
dosta käytyyn keskusteluun Henrik Schwartzberg otti pontevasti osaa. 
Hänen mielipiteensä heränneiden pappien saarnan sisällöstä ansaitsee 
kirjeessä huomiota. 

Pohjanmaan heränneiden pappien r yhmä muodosti ikään kuin suu
ren sukulaisjoukon, jonka jokaisen jäsenen kohtaloita seurattiin, ei 
tosin yksinomaan kunkin ulkonaisten vaiheiden, vaan pikemminkin yh
teisen suuren asian takia. Sen sisäpuolella oli sisaruspiirejä. Sellainen 
oli Stenbäckien sisaruspiiri ja tätä suurempi Bergrothien. S tenbäckien 
sisaruspiiri on oiva esimerkki siitä, että hengen yhteys oli näissä koossa 

pitävä voima, sillä kun Lars Stenbäck erosi herännäisyydestä, vieraan
tui hän sisaruksistaankin. Se ei kuitenkaan estänyt häntä m yöhemmin 
tukemasta sisarten perheitä aineellisella avulla. Hengen yhteyttä y llä
pidettiin seurustelun avulla. Siitä oli seurauksena monet matkat ja 
ahkera kirjeenvaihto. 

Heränneiden huvitilaisuudet olivat seurat. Niiden puhtaasti henki
nen laatu ja niihin liittyvät muut, esim. sosialiset, tekijät ovat arvioitavat 

2 Laguksen kirjeet. Lauri Takala: Evank. liikkeen hist. II s. 12. &2 ym. 
. 3 F. G. Hedberg: • Verklärans vederläggning. III s. 91-, M. Rosendal: H eränn. 

h1~t. III s. 48-', E . Aspelin-Haapkylä: Alfred Kihlman I s. 84-, W.-K. Kuuliala : 
K1rkk. hist. seuran vuosikirja XXIII s. 42-, 0 . Kares : Palava kynttilä s. 26&--. 
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korkealle Suomen kansan verrattain nopeassa kehityksessä henkiseen 
valveutuneisuuteen. Stenbäckien sisaruspiirissä oli kuitenkin tapa toi
meenpanna saman mielisten säätyläisten kanssa huviretkiä. Näitä teh
tiin Iissä Iin saaristoon, joista Augusta Qvickström nuoruuden muistel
missaan mainitsee. Kertoessaan matkasta Pyhäjärvelle Laguksen luo 
kesällä 1845, mainitsee Maalahden J. Wegelius, että eräänä päivänä 
pappilan väki vieraineen lähti veneretkelle saareen <<jonne Laura Sv. 
oli kutsunut meidät kahville ja siellä poimimme marjoja.<< Etelä-Pohja
laisille olivat järvimaisemat ihastuttavia ja kirkas vesi houkutteli ui
maan joka päivä. 

SEURAKUNTATYö. 

Virallisen seurakuntatyön johdossa oli pastorin ohella kirkkoneu
vosto ja pitäjänkokous. Pöytäkirjoista käy ilmi miten seurakunnan 
asioita hoidettiin. Pyhäjärvellä olivat yleensä esillä samat asiat kuin 
muissakin seurakunnissa. Niistä muutamia esimerkkejä: Vuonna 1842 
päätetään hajallinen kirkon kello korjauttaa tai vaihtaa uuteen Pieta
rissa. Seurakunnan rakennuksia huolletaan mm. kattoja korjaamalla. 
Keväällä 1843 toimitetaan uusi ruotujako. Köyhäinhoidon asiat, esim. 
ruotuvaivaisten asettaminen käsitellään säännöllisesti. Sosialista avu
liaisuutta osoitetaan avustamaHa 21 rpl:lla Abram Lintumäkeä tämän 
palaneen omaisuuden korvaamiseksi: «koska on ollut tavallista seura
kunnassa korvata vahinko, johon joku sen jäsenistä tulipalon takia 
joutuu.« 

Eniten oli aikaa käytettävä pitäjällä liikkumiseen. Näillä matkoilla 
Schwartzberg kiinnitti erikoista huomiota lapsiin ja vanhuksiin. Kinke
reillä hän puheli vilkkaasti ja osoitti ystävällisyyttä lapsille mm. jake
lemalla heille pieniä kirjasia. Hänen oman lapsuutensa merkkitapaus 
oli kinkereillä saatu kirjanen. Milloin muina aikoina viivähdettiin pi
tempään talossa, hän meni lasten leikkipaikalle puhelemaan ja vuolek
simaan heidän leikkeihinsä talouskaluja. Laguksen tytär Albertina 
muisti hänen kerran tehneen heille, lapsille, isomman ja pienemmän 
rakennuksen, «pytingin« ja niihin leikkikaluja ja maalanneen ne. «Hän 
oli hyvin kätevä.« Seurojen alkua odoteltaessa ei pastori mennyt ka
mariin, vaan missä näki tuvassa vanhuksen istuvan, meni pyytämättä 
tämän puheille ja tarjosi nuuskaa otettuaan sitä itse ensin. Näiden 
vanhojen ukkojen ja mummojen, noiden «huonoimmien« vieressä hän 
halukkaasti jutteli. 
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Virallisiin toimiin kuuluivat matkat sairasten luo, joita silloin oli 
paljon enemmän kuin nykyään, kahdet kinkerit ja rippikoulut, joita taas 
pidettiin lyhyemmän aikaa kuin nykyään. Pastori «ei tahtonut joutua 
lähtemään rippikouluun, ja kun sinne sitten joutui, ei tahtonut malttaa 
lähteä sieltä pois. « Kaisa Mäenpää sanoi, ettei pastori ollut ankara 
opettaja. Kaisa oli osannut hyvin vastata ja pääsi vähemmällä kuin tai
tamattomat. Häneltä oli kysytty: «Mikä autuuden perustus on? « johon 
hän vastasi: <<Kristus« . Muistinsa mukaan ei häneltä sen koomin ky
sytty. Laguksen apulaisena oli Schwartzbergin asiana pitää rippikoulu, 
mutta lienee Lagus oppilaita lopuksi kuulustellut. Näin tapahtui kesällä 
1846, jolloin Lagus oli sängyn omana sairaana ja rippikoulutytöt hänen 
pyynnöstään tuotiin kamariin. Hän oli puhunut heille niin vaikutta
vasti, että tytöillä, liikutuksensa takia, oli vaikea löytää ovea lähtiessään. 
Löytyy myös esimerkkejä siitä, että Schwartzberg pitäjällä liikkues
saan puhutteli erityisesti nuoria suorasukaisesti. Kaikkien kanssa oli 
keskusteltavana se «parannuksen asia<<. 

Herätyksen alkuajasta lähtien ryhtyivät sen vaikutuspiiriin joutu
neet nuoret papit ripeästi vapaaehtoiseen seurakuntatyöhön. Silloin 
olivat työmuodoista tärkeimmät kirjallisuuden, lähinnä raamattujen le
vittäminen ja seurat. Veisuuseuroista Pyhäjärvellä 1835 Jonas Lagus 
vei mukanaan pysyvän rakkauden sikäläisiin heränneihin. Seurojen 
vaikutus juuri silloin papinvirkaan tulleeseen Schwartzbergiin ei ole 
ollut vähäinen. Nyt toista kertaa Pyhäjärvellä toimiessaan, hän otti 
sydämen halulla niihin osaa vaimonsa ja <<jalan päällä« olevien lastensa 
kanssa. Näitä tilaisuuksia tarjoutui omassa seurakunnassa, läheisessä 
Kalajokilaaksossa ja kauempana. 

Seurat pidettiin silloin pääasiassa samalla tavalla kuin nykyään. 
Eroavaisuutta oli siinä, ettei ennen tiedetty kiireestä, eikä seuroihin 

käytetty aika ollut rajoitettu. Veisattiin vanhaa, karoliiniajan virsi
kirjaa, vanhaa Sionia ja Laulukirjaa, <<kauniita viisuja «, joka oli nimel

tään <<Halullisten sielujen hengelliset laulut« . Henrik Schwartzberg on 

ollut kiinnostunut näistä, koska on kirjoittanut, mahdollisesti koonnut

kin, kansan käyttämät sävelmät. Seuroissa «kuka tahtoi, sai alottaa, ei 
tarvinnut oottaa papin käskyä<<. Veisuun päätyttyä jäi seuraväki hil

jaisena odottamaan, ikään kuin kuulostamaan, annetaanko heille pu

hetta vai luetaanko? Odotuksen jatkuessa, varsinkin jos puhuja ei 

vielä ollut tuvassa, alettiin uusi virsi. Virret ja laulut veisattiin yleensä 

alusta loppuun. Jokaiselle veisuun taitajalle muodostui lempivirsiä. 

Ne osattiin ulkoa ja vähitellen osattiinkin pääkohdin ulkoa kaikki taval-
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lisimmat virret. Pastorillakin oli lempivirtensä. Seuroissa luettiin 
Björkqvistin tai jonkun muun postillan saarna. Aikalaisista J. V. Snell
man ja myöhemmin herännäisyyden historioitsija M. Rosendal valitti
vat sitä, että seuroissa raamatun luku oli vähäistä. Pyhäjärvellä lukivat 
ja puhuivat Murtomäen Olli ja <<Lintu-Henter« (Lintumäen Heikki). 
Laguksen aikana kohosi heränneiden varsinaiseksi maallikkojohtajaksi 
«Kärkelän seppä << Adam Tuoriniemi, joka oli omaksunut Laguksen us
konkäsityksen monia ulkonaisia ilmaisumuotoja myöten. Hänen lausu
miaan on koottu ja monistettuina levitetty, varsinkin ruotsiksi käännet
tyinä, << Smedens ord«, säätyläisten keskuuteen. Jonkun virren jälkeen 
seuroissa puhuttiin. Schwartzbergin seurapuheet eivät olleet hänen 
saarnojensa kaltaisia. Seuroissa hän puhui keskusteluäänellä, <<mutta 
sukkelakielinen se aina oli << ja vilkas mielikuvitus löysi vertauksia 
puheen havainnollistamiseksi. Lauantai-iltoina olivat siis seurat seura
tuvalla, muina iltoina miten sattui pitäjällä kodeissa. Pyhäisinä aikoina 
kulettiin niin Pyhäjärvellä kuin Säräisniemellä useissa taloissa peräk
käin ja huoneet olivat täynnä seuraväkeä. 

Tätä vapaata opetustyötä heränneet papit harjoittivat evankeliumin 
antamin valtuuksin ja olivat valmiit sen puolesta kärsimään, milloin 
vaadittiin. Mutta yhteistä jumalanpalvelusta ei sen tähden saanut lai
minlyödä. Seuraava muistelma valaisee tätä. 

· Oli joku pitäjänapulainen Sonck, joka Haapaveden emä:kirkolta kävi vuo
rollaan saarnaamassa Pyhäjärvellä, huonompilahjainen. Kerran oli pastori 
(Schwartzberg) samana sunnuntaina käymässä. Pyhäjärveläiset kävivät 
Sonckilta pyytämässä, että antaisi pastorin saarnata. Ei ollut siih·en suos
tunut, kun oli saamansa valmistanut kerta, Sonck. Kun hänestä ei muu
tenkaan pitäneet, halusivat olla jumalanpalveluksesta poissa Schwartzbergin 
ja Laguksen kanssa. Lagus oli sanonut siihen: . Jos yhteinen jumalanpal
velus ylenkatsotaan, niin ollaan hukassa kaikki. · 

Jumalanpalveluksen kunnioittamisesta huolimatta, oli pääpaino ajoittain 
kuitenkin vapaaehtoisessa seurakuntatyössä. 

HENRIK SCHWARTZBERG SAARNAAJANA 

Viranomaisten toimenpiteistä johtui, että heränneiden pappien julki
nen esiintyminen rajoittui pääasiassa jumalanpalvelukseen kirkossa. 

Pyhäjärven vanha kirkko oli va?timaton puinen ristikirkko kahdek
sine ikkunoineen. Saarnatuoli oli vanha, alttaritaulua, lehtereitä ja 
lämmityslaitteita ei ollut. Lattia oli maalaamattomista lankuista. Ovet, 

·, 
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joiden päällä oli pyöreä ikkuna, penkit ja ikkunan puitteet olivat hel
miäisvärillä heikosti maalatut. Valaistusta varten oli kynttiläkruunu 
ja erilaisia kynttilän pitimiä. Kirkossa oli kastemalja, kaksi messupukua, 
papin kappa ja luonnollisesti mustapenkki ja jalkapuut . Ulkopuolelta 
vuorattu kirkko oli punamullalla sivelty . Kellotapulissa oli kaksi kelloa, 
joista pienempi oli 1843 ostettu Pietarista. 4 

Alttaritoimet ovat meillä uskonpuhdistuksen ajan perintönä suhteel
lisen laaja osa jumalanpalveluksessa, mutta saarnaa on Suomen kirkko 
pitänyt sen pääosana. Aikakauden saarna tahtoi taivuttaa kuulijoita 
tietopuolisesti hyväksymään kristillisen opin. Vedottiin järkeen pysty
viin todisteluihin, harjoitettiin liikuttavaa kaunopuheisuutta, milloin ei 
suorastaan annettu käytännöllisiä neuvoja aineellisen talouden alalta. 
Heränneiden mielestä nämä saarnat olivat <<sokerinmakeita hengellisiä 
mietiskelyjä tai monisanaisia ja mahtipontisia korulauseita, jotka pyr
kivät peittämään latteuden ja aution tyhjyyden kristillisyyden tunte
misessa << .5 Kuulijat arvelivat: Kun parhaan vakaumukseni ja yleisen 
tavan mukaan palvelen Jumalaa, ei kai hän voi minulta enempää vaatia. 
Kaikkialla omaksuttu ajatustapa missä uskon elämä on tuntematon. 

Aikakauden saarna oli kaavamaisesti jäsennelty. Siinä oli kaksi osaa, 
joita edelsi esipuhe. Tätä noudattivat herännäispapit Pohjanmaalla. 
Esimerkkeinä mainittakoon Jonas Laguksen painosta julkaistu saarna.6 

Mutta muuten saarnan muoto, sisältö ja sen esitys muuttui herännäi
syyden vaikutuksesta. 

Herännäispapit pyrkivät tietoisesti kehittän1ään saarnaa ja saarna
tapaansa.7 Kehityksen pani alkuun erilaiset syyt. Schwartzberg saar
nasi aluksi vanhempien pappien, yliopiston seminaarin ja suositeltujen 
saarnakirjojen (P. Hagberg ym.) neuvon mukaan. Pyhäjärven kansa 
ei voinut seurata hänen saarnojaan, koska se ei ymmärtänyt niitä. Tästä 
hänelle eri tahoilta huomautettiin ja siitä hän sai aiheen muuttaa saar
natapaansa. Tähän on huomattava vaikutus ollut myös hänen herää
misellään. Toisia taas kokeneemmat neuvoivat, kuten J. Wegelius vä
vyään, välttämään pauhaavaa esitystapaa, koska «Jumalan henki voi 
toimittaa asiansa yhtä hyvin, kun sinä hiljaisella vakavuudella esität 
totuuden«.8 Schwartzbergin lanko L. J. Achren taas oli mietiskellyt 

4 Tor. Krook: En-väckelsehövding osv. s. 193-. 
5 Lars Stenbäck, joka myös lausui: •- framläspa komplimanger inför Gud •. 
6 Jonas Lagus: · Saarna l:senä rukouspäivänä 1855. Oulu 1860 P . Aschanin & 

kumpp. kirjapaino. 
7 J. 1. Bergh: · Försök till framställande af kyrkans förhållande till verlden i 

närvarande tid.. Kuopiossa 1847 J. Karsten. 
8 J . Wegeliuksen kirje Janne Stenbäckille. 

6 
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asiaa ja sen tuloksena hyljännyt tavallisen saarnanuotin, koristeellisen 
lausumisen ja kaunopuheisen viimeistelyn esityksessä ja pyrki sano
maan «totuudet samoin kuin tavallisesti puhun«.9 Kehittämiseen olikin 
syytä, sillä herätyksen alkukiivaudessa saama usein oli «rahvaanomaista 
eikä suinkaan siistittyä puhetta«.10 Ulkonaista esittämistä on ollut 
omiaan kehittämään myös heränneiden pappien vapautuminen kirjoi
tetusta saarnasta. Jatkuvasti saarnoja kirjoitettiin ja valmistukseen 
uhrattiin aikaa, mutta ne alettiin esittää vapaasti. Toisilla oli edessään 
saaman jaoitus tai ajatuksia paperille kirj oitettuna. Monilla, kuten 
Schwartzbergillä, ei ollut sitäkään. 

Huomattavimmin kohentui herätysajan saarna, kun papit alkoivat 
käyttää tavallista puhekieltä. Muukalaisuudet, kuten ylösetsiminen, 
ymbärins käändyminen, skyndinen jne. hylättiin. Edelläkävijänä tässä 
kulki 1832 kuollut Alavieskan Klaus J. Kemell, joka saamoissaan ja 
kirjallisissa töissään käytti ytimekästä Keski-Pohjanmaan kansan kieltä. 
Tästä tuli pian Pohjanmaalla yleinen «Saarna-suomi«. Henrik Schwartz
berg alkoi saarnoissaan ja seurapuheissaan käyttää kansanomaisilla ver
tauksilla rikastettua kieltä. Paitsi saamoissaan viljelivät heränneet 
papit kirjallisuuden suomennostyössä puhtaampaa Suomen kieltä. 

Näitä ulkonaisia uudistuksia tärkeämpi oli saaman sisällön uudis
tuminen. Lakattiin tyrkyttämästä tyhjää kirjaintietoa ja voimatonta 
siveysoppia, joka ei ollut muuta kuin pakanallista tietoa kristinuskon 
perusopeista. Sen sijaan puhuttiin siitä, mitä ilmeisiä muutoksia kris
tillisyys vaikuttaa todellisessa elämässä ja miten nämä vaikutukset saa 
aikaan raamatun sanassa läsnä oleva elävä Kristus siten, että niistä tulee 
<<todellista sisäistä totuutta<<.11 

Uudistuvan saaman arvovaltaisina edustajina oli Pohjanmaalla he
rännäisyyden valta-aikana monta etevää saarnamiestä. Näistä . A. V. 
Ingman asettaa eturiviin Durchman veljekset ja N. K. Malmbergin. Jäl
kimmäistä on sanottu aikansa parhaaksi kansanpuhujaksi. Sitä vah
vistaa Lotta Achrenin arvostelu: << Niin ei ole vielä kukaan Suomessa ei 
ennen eikä myöhemmin puhunut.<< ' 

Saarnalahjojensa ja kansanomaisuutensa takia Henrik Schwartz
berg oli varsinkin Keski-Pohjanmaalla haluttu vieras seuratilaisuuk
sissa. Usein hänet pantiin saarnaamaan. Olisi luullut tottumuksen ke
hittäneen itsevarmuutta. Mutta kerrotaan hänen eräänä Juhannuksena 

9 L. J . Achrenin kirje F . G. Hedbergille 21 / 5 1836. 
10 Lotta Achrenin kirje Johannes Schw:lle 25/ 5 1882. 

. . 11 Jonas Laguksen saarna. Lars Stenbäck: · Tvenne predikningar. . Helsingfors 
ohmanska bokhandeln 1852. 
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joutuneen kovin ahdistuneeksi, kun Ukko Paavo määräsi hänet saar
naamaan. Samaa pyhää arkuutta hän lienee jatkuvasti tuntenut. S itä 

todistanee hänen saarnatapansa. 

Herännyt kansa oli vakuuttunut siitä, että heidän pappinsa todella 
pyysivät ja saivat Jumalalta sanottavansa. Tähän käsitykseen sanotaan 
Schwartzbergin saarnatavan osaltaan vaikuttaneen. Sen erikoisuutta 
korosti kansan sanalliselle ilmaisulle ominainen kuvarikas kieli. Hänen 
esiintymistään saarnastu olissa kuvasi eri kertojat varsin yhtäpitävästi. 
<< Heilu saarnastuolissa käsineen kahen puolen lautoo, niinkuin niitto
mies, kurkisti joskus alas <<, oli sukkelakielinen, liukaspuheinen jne. ja 

käytti viljalti vertauksia. 

. Jos outo kahtoo kaukoo vi:katevartta, niin eihän se tiiä mitenkä sillä työ 
tehhään ja mitenikä päinkään sillä niitetään. - Te teette syntiä kuin mes
sinkihöylällä. - Kun sanotaan: Nyt joutua pois täältä , nyt paletaan! niin 
ruvetaan sanomaan: Ei ole mitään hätää. - Niinkuin la~et marjassa huutaa: 
Täällä marjoja, täällä marjoja.• 

Vertaukset sovitettiin uskon elämään tai eläväitettiin niillä evankeliu
min julistusta. Kun viimeisen vajaaksi typistyneen vertauksen esi t

täjältä, Miina Sammallahdelta, k ysyin: Mitä pastori sillä mahtoi tar

koittaa? vastasi hän: << Tottapa se uskovaisia tarkoitti .« 

Kun pastori aloitti saarnansa, seisoi hän vaiti tovin aikaa katsellen 

seurakuntaa, käännellen k äsissään kirjaa ja alkoi sitten hiljaisella, tus

kin kuuluvalla äänellä << harvasteen ensimmäisiä sanoja lausuili «. «Sil

loin sanoivat: Hänen henkensä huokailee apua Jumalalta, tai: Sillä ei 

ole mitään sanomista, ennen kuin hänelle Herra antaa. Mutta k yllä sitä 

sitten tulee.<< Tapahtui kerran Iissä, että eräs isäntä ehdotti vieraalleen: 

<< Tuleppa kuulemaan pappia, jollaista et ennen ole kuullut.« Niin me

nivät kirkkoon. Vieras pitkästyi Schwartzbergin saarnan hankalaan 

ja hapuilevaan alkuun ja kuiskasi: «Lähetään pois, eihän tästä mitä 

tule.« Mutta isäntä sanoi: «Ootahan, vielä sitä tuleekin.« Kirkosta 

poistuttaessa sanoi vieras: «No, en mokomaa pappia ole ennen kuullut. « 

Oli ollut silloinkin sanottavaa, vieraalle asti. 

Alkuun päästyään saarnaaja pian innostui, ääni vahveni ja sanat 

sakoivat, pian se täytti koko kirkon. Kiivaimmillaan ollessaan oli aihee

seen sopiva sanoa: <<Niin minä soitan kuin hätäkelloa teille.<< Suuri oli 

itkun kohina kirkossa ollut silloinkin, mainitsi kertoja. Tahi saarnaaja 

löi nyrkkinsä saarnastuoliin sanoen: «Jumala olkoon tuomari, jos minä 

valehtelen! << Saarnan edistyttyä innoituksen asteelle se aivan odotta-
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matta katkesi. Saarnaaja oli osan aiheestaan käsitellyt. Taas seisoi hän 
hetken sanaa sanomatta, niisti nenäänsä, pyyhki silmiään, käänteli kir
jaa ja alkoi verkalleen uudelleen, jolloin taas pian kiihtyi. Kansa sanoi 
häntä «kauhtuvaluontoiseksi« saarnaajaksi. Kaikki eivät luonnollisesti 
tästä saarnatavasta pitäneet. Liikanimissä «Satu-Heikki, Hurja-Heik
ki «, esiintyy arvostelua, mutta saattaa niissä kuulua orastavaa oman
tunnon pahoinvointia. Yleinen oli kuitenkin se käsitys, jonka Elisabet 
Kauranen ilmaisi sanoilla: «Näytti olevan sielun ja ruumiin voimat 
yhessä työssä«, ja Leskelän Olli: «Kaikki pitivät, että oli innokas saar
naaja«. 

Schwartzbergin saamoista ei ole säilynyt yhtäkään. Muistinvarai
sista katkelmista ei voi tehdä johtopäätöksiä saarnan sisällöstä. Liisa 
Suihkonen sanoi Viipurissa: << Saarnoissa oli laki ja evapkeliumi edus

tettuna«. Augusta Qvickström, joka serkkunsa Maria Chydeniuksen 

häissä Kärsämäellä maaliskuussa 1857 sai pysyviä vaikutteita, muisti 
erään yhtenäisemmän ajatussarjan Schwartzbergin puheesta. 

· Häissä käytettiin Jumalan sanaa, paljon laulettiin ja luettiin eräs vieraista 
eräs neiti Salo alkoi puhua kielillä juuri ennen 'kuin aiottiin' käydä matka~ 
aamiaiselle, siellä tuli vakava mieliala, 'kun hän lopetti aloitti setä Svartz 
berg vanhasta Sionista virren N:o 8, silloin tuntui se ihmeelliseltä, sitten 
puhui Svar-brg ensin kaikille, sitten erityisesti meille nuorille: Nyt on 
Herra lähellä nyt on otollinen aika ne sanat muistan niin hyvin , kun hän 
sanoi: •Te, jotka jäätte kotiin, te ette saa antaa Jeesuksen matkustaa poiS! 
meidän !kanssamme ja me, jotka matkustamme, emme saa jättää J eesusta 
tänne, vaan tulee meidän 'kunkin kohdaltaan pyytää, että saamme hänet 
seuraamme .• 

Erään vihjeen siitä, mitä Schwartzberg ajatteli ryhtyessään saarnaa
maan, saamme seuraavasta kertomuksesta. Hänen poikansa Lars valitti 

nuorena pappina 30/ 8 1864 Oulussa tapaamilleen isänsä ystäville Olof 

ja Viktor Lars Helanderille kykenemättömyyttään saarnatoimeen. Nämä 

rohkaisivat ja neuvoivat nuorta miestä, muistellen, että hänen isällään 

oli tapana kiinnittää huomio pois saarnaajasta ja oman kelvottomuuden 

alakuloisesta mietiskelystä siihen tehtävään, johon nyt oli käytävä kä

siksi: «Säkki silmillä, säkki silmillä« siinä vakaassa luottamuksessa, että 
«hakkaajahan se kirveenkin terottaa«. 

Henrik Schwartzberg on saarnaajana luettava tilapäispuhujiin. Emme 

tiedä miten hän valmistautui saarnaamaan, mutta esitetystä käy ilmi, 

että hetken innostukseen auttoi häntä hänen suggestiivinen menette

lynsä ja esitystä siivitti hyvin toimiva mielikuvien yhteytyminen. 
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Herännäisyyden saarna toi kirkon juhlavaan jumalanpalveluksE-en 
yksityisen ihmisen uskonkilvoituksen ja seurat taas toivat Kristuksen 
seurakunnan kodin piiriin. Siellä uskon asiasta käydyt keskustelut 
ovat osaltaan herättäneet Suomen kansaa tietoisuuteen itsestään ja 
tehtävästään. 

HENRIK SCHWARTZBERG 

JONAS LAGUKSEN APULAISENA. 

Pyhäjärven kappalaiseksi tuli keväällä 1845 Jonas Lagus. Sairaalloi
suutensa tähden hän tarvitsi apulaisen. Tähän toimeen hän jo maalis
kuussa hankki tuomiokapitulin määräyskirjan Schwartzbergille. Siinä 
määrättiin apulaisen vuosipalkaksi «sata ruplaa h opeaa, vapaa asunto 
ja puut sekä hevonen virkamatkoille«. Laguksen tilikirjasta selviää, 

että osa palkasta suoritettiin viljana. 

Esimiehen ja apulaisen suhde on ollut hyvä. Lagus oli pitäjällä 
nimittänyt apulaistaan: «uskolliseksi edelläkävijäkseen«. Tämä taas 
liittyi esimieheensä ehdottomalla luottamuksella varsinkin uskon asiassa. 
«Lagus oli ihan oikeassa hengellisissä asioissa. « Myös keskinäinen 
seurustelu oli läheistä. Heränneiden pappien ja maallikoiden käydessä 
Pyhäjärvellä, vieraat pidettiin yhteisinä.1 Hyvään suhteeseen \"iittaa 
sekin, että Schwartzberg on kastanut Laguksen tyttäret Leontinen 25 3 
1846 ja Albertinan 24/ 9 1847 ja oli vaimoineen edellisen kummina. 
Vihdoin apulaisen muutettua Säräisniemen kappalaiseksi , Lagus kir
joittaa: «Schwartzbergit muuttivat maaliskuun 30 p:nä Sääresniemelle : 
me kaipaamme heitä suuresti.«~ 

Laguksen usein sairastaessa jäi seurakuntatyö, pitäjän matkat, rip
pikoulut ym. pääasiassa apulaisen suoritettavaksi. 

Pyhäjärvellä oli vielä 1916 muistitietona, että Lagus ja Schwartz
berg ovat yhdessä kirjoittaneet kirjan: «Saatanan vimma kristityssä 
maailmassa.« Asia määriteltiin lähemmin näin: Toisella oli ollut silloin 
virkavapautta, kun olivat kirjaa kirjoittaneet. Tällaisenaan muistitie

dolta ilmeisesti puuttuu todellisuuspohja, koska mainittu kirja ilmestyi 
ruotsinkielisenä 1851 Falunissa ja vasta edellisenä vuonna tavataan 
viittaus kirjaan, joka silloin lienee ollut haahmottumassa.3 Mutta tällöin 

1 J. Wegeliuksen kirjeet Janne Stenbäckille. 
Jonas Laguksen kirje pojalleen Elielle 20 / 4 1848. 
Jonas Laguksen kirje Betty Reuterille 9/7 1850. 
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oli Schwartzberg ollut muutaman vuoden Säräisniemellä. Kuitenkin 
on uskottavaa, että heillä on ollut yhteisiä kirjallisia töitä. Ainakin 
uuden kirkkolain ehdotuksesta annettavaa lausuntoa laadittaessa tie
detään Laguksen käyttäneen Schwartzbergiä apunaan. 

Molemmille papeille olivat juhlahetkiä, kun heidän arvostamansa 
«ukot«, L. J. Niskanen ja varsinkin Paavo Ruotsalainen ym. vierailivat 
Pyhäjärvellä. Erämaan seurakunnassa on aina minkä tahansa vieraan 
saapuminen juhlahetki. Tällainen juhla-aika oli alkuvuodesta 1847, 
jolloin ensin oltiin Raahen markkinoilla helmikuun 1-3 p :nä. Siellä 
oli koossa uskomaton paljous herännyttä kansaa eri puolilta Suomea. 
Ikäänkuin jatkoksi oltiin Maarianpyhinä Pyhäjärvellä, jonne esim. 
Oulun seudulta lähti 15 hevoskuormaa heränneitä. Siellä tavattiin 
Etelä-Pohjanmaalta tulleet Malmberg, Essen ja Kihlman. Täällä olivat 
«ukot« erityisen vakavalla rakkaudella valvoneet seurakunnan parasta 
ja juuri parhaille ystävilleen jaelleet vakavia muistutuksia.4 Näitä 
tilaisuuksia oli vuosien varrella muitakin. Mainittakoon vielä yksi 
vuodelta 1842. Silloin seurojen yhteydessä kuultiin todennäköisesti 
ensi kerran Pohjanmaalla kielillä eli harroksissa puhujaa. Maria Lesce
lius, sittemmin avioliitossa Robert Weisellin kanssa, oli edellisvuotena 
saanut vakavan herätyksen, puhui tuolloin ja joskus muulloinkin hor
rostilassa suomeksi ja ruotsiksi.5 Sitä katsottiin ihmeenä, koska Poh
janmaalla harvoin sellaista tapahtui. 

UUDEN KIRKKOLAIN EHDOTUS. 

Lainoppineen J. J. Nordströmin toimittama ehdotus uudeksi kirk
kolaiksi ilmestyi 1845. Siitä oli mm. papiston määrä antaa lausuntonsa 
vuoden 1847 loppuun mennessä. Ehdotus herätti yleistä mielenkiintoa, 
varsinkin herännäispapistossa. Pyhäjärven pappien lausunto käsittelee 
kovakouraisesti ehdotuksen puutteita. Niitä olivat: 

1) Eräiden twmustuskirjain syrjäyttäminen. 
2) Yksityisten hartaqs'kokousten kieltäminen. 
3) Pappisylimystön vallan laajentaminen. 
4) Hierarkkinen harvainvalta pappeinkokouksessa. 
5) Kirkkokurin puuttuminen. 

4 Janne Stenbäckin kirje apelleen 21 /4 1847, vrt. almanakka 1847. 
5 Carl Aug: Malmberg (i April 1896): •Några ord om den beryktade mannen 

P~avo. Ruotsalame~ · s. 31-32, 37. (Lisäyksiä ja oikaisuja Akianderin teokseen : 
H1stonska upplysnmgar osv.). M. Rosendal: Heränn.hist. II s. 371-. 
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Tätä lausuntoa ei tässä yhteydessä ole mahdollista selostaa eikä ver
rata lakiehdotukseen. On ilmeistä, että tärkeimpänä asiana pidetään 
yksityisten hartauskokousten kieltoa, koska sen kohdalla tehdään posi
tiivinen muutos ko. lakipykälään. Sen ohella on arvostelijoille tärkeä 
kysymys papin vapaudesta opettaa seurakuntaa sopivaksi katsomaliaan 
tavalla, josta jo käräjäjuttujen aikana taisteltiin. 

Papiston lausuntoja tutkiessaan E. G. Palmen 1 tulee siihen tulok
seen, että missä herännäisyyden vaikutus oli heikko, lausunnot olivat 
harvat ja osaksi vähäpätöiset. Mutta «tulvimalla niitä tulvi sieltä 
missä Paavo Ruotsalaisen herätystyö oli syvimmät vakonsa kyntän~ 
sivistyneiden sydämiin. Pohjanmaan merkitys on tässä suorastaan val
tava«. 

Lausuntonsa ovat Lars Stenbäck ja K . K. von Essen 1847--48 jul
kaisseet painosta. Niitä verrattaessa Jonas Laguksen lausuntoon havai
taan yhtäläisyyksiä. Kirkkolaille asetettavat johtavat periaatteet ilmais
taan samalla tavalla : Kirkkolain tulee opin, elämän ja hallinnon säädök
sissä perustua raamatussa kirkon luonteesta lausuttuihin alkuperäisiin 
käsityksiin. Samalla taisteluvalmiudella puolustetaan tunnustuskirjoja ja 
vapaamuotoista seurakuntatyötä ja hyökätään pappisvaltaa ja pappein
kokouksen harvainvaltaa vastaan. Yhtäläisyyksiä löytää yksityiskohtia 
myöten. Sellaisia ovat esim. puhe «kristillisestä yhteishengestä«, , tai 
vakuutus: seurojen julkisuus estää väärinkäytöksiä, tai havainto, että 
ehdotuksen perustelujen ja lakitekstin välillä vallitsee ristiriita. ilmei
set yhtäläisyydet selittyvät yhteisestä alkujuuresta käsin. 

Lausuntojen yhteinen alkulähde on löydettävissä Lapuan häissä 
1846 käydyissä keskusteluissa. Liitteenä olevassa kirjeessä Schwartz
berg kertoo virittäneensä asiasta neuvottelun. Siinä kävi ilmi, että 
pelättiin kirkkolain tulevan ehdotuksen muotoisena hyväksyt~ksi. Tä
män estämiseksi oli käytettävissä olevin keinoin sitä vastustettava. 
Ripeästi ryhdyttiin myös kaikkien tunnustuskirjojen julkaisemiseen. Ne 
ilmestyivät 1849 J . Grönbergin suomentamina ja kustantamina. 

Schwartzbergin osuus asian käsittelyssä ilmenee hänen kirjeestään. 
Siinä hän ei suinkaan väitä olleensa ensimmäinen, joka pani vastus
tuksen alulle.2 Hän on vain kaksi kertaa ehdottanut keskustelua lakieh
dotuksesta. Pohjanmaan pappien kirjeenvaihdosta 3 selviää että he 
heti ehdotuksen saavuttua perehtyivät siihen ja päättivät vast~staa sitä. 

1 E . G. Palmenin tutkimus kirkkolain esitöistä. Kirkkohist.seuran vuosikirja 
1914. 

Palmenin käsitys. 
Esim. J . Wegeliuksen ja Janne Stenbäckin kirjeenvaihto. 
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On pidettävä selviönä, että Pyhäjärven papit ovat asiasta neuvotelleet. 
Schwartzbergin itsepintaisuus virittäessään keskustelua voidaan lukea 
hänen luonteensa tilille, mutta johtunee todennäköisemmin siitä, että 
oli sovittu Laguksen kanssa asian esille ottamisesta Lapuan kokouksessa . 
Yhtä todennäköistä on, että siellä esitetyt näkökohdat on selostettu 
Lagukselle, kuten tapahtuu kirjeessä K. J. Engelbergille. Pyhäjärveltä 
etsittiin ja saatiin ajatusten vaihtoa toisten hengenheimolaisten kanssa 4 

ja näin syntyneet lausunnot käsittelevät kysymystä yleiskirkon edun 
kannalta. Ei voida sanoa heidän olleen «ummehtuneita maalaispap
pejac.5 

~aguksen, Schwartzbergin, Z. Castrenin, A. ja K. J. Engelbergin ja 
K. A. Odenvallin allekirjoittamaa lausuntoa on erehdytty nimittämään 
Schwartzbergin lausunnoksi. 6 Tosiasiassa hän on pääasiassa toiminut 
Laguksen lausunnon puhtaaksikirjoittajana ja levittäjänä.7 Laguksen 
lausunnon pääkohtiin perehtyi kuvernööri Lagerborg syksyllä 1847 Py
häjärvellä Laguksen luona. Hän arvosteli sen niin tärkeäksi, että pyysi 
saada lähettää sen oman lausuntonsa keralla suoraan senaattiin. La
gerborgin lausunnossa tavataan jälkiä Laguksen mielipiteistä. Jo syys
kuussa oli Laguksen lausunto jossain muodossa valmis, koska Janne 
Stenbäck oli sen saanut syyskuun 26 p:nä langoltaan ja jäljensi sen 
heti, yötä avuksi ottaen, itselleen ja apelleen. J. G. Lagus, M. Montin 
ja Stenbäck lähettivät sen omassa nimessään rovastilleen Liminkaan. 
Laguksen alkuperäinen tai täydennetty laitos on ollut myös V. Öster
blahdin ja J. Remmingin lausunnon pohjana, joka Raahen rovastikun
nan kautta kulki tuomiokapituliin. J. Wegelius piti saamaansa jäljen
nöstä «monessa tapauksessa varsin osuvanac,8 Henrik Schwartzberg 
teki tässä yhteiseksi otetussa asiassa sen, mikä hänen tehtäväkseen oli 
tullut ja · teki sen hänelle ominaisella päättäväisyydellä. Kuitenkin on 
sanottava, että Pohjanmaan herännäispappien lausunnoissa yleensä ve
dottiin Stenbäckin ja Essenin julkaisemiin arvosteluihin.9 

Nämä papit olivat tietoisia siitä, että lakiehdotus hyväksyttynä olisi 
johtanut kirkon ylhäispapiston mielivaltaan. Ja koska «kaikesta des
potismista papillinen on häijyin«, oli sitä vastustettava. Avarakatsei
suutta todistaa heidän vaatimuksensa, että kaikille maan säädyille on 

Toisin Palmen. 
E. Aspelin: Alfred Kihlman 1 s. 94. 

o E. G. Palmen, M. Rosendal ym. 
7 Tor Krook: E~- väckelsehövding- s. 317. 
8 J. Wegeliuksen kirje Janne Stenbäckille 10/12 1847. 
9 Sama samalle 15/9 1847. Pietarsaaressa oli hyväksytty Karl Stenbäckin pe

rusteellinen lausunto. 
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varattava oikeus ratkaista kirkon yhteisiä asioita. Lähimpänä heidän 
sydäntään oli kuitenkin herännäisyyden saavuttaman elintilan säily
minen,- jota lakiehdotus selvästi uhkasi. Laguksen lausunnon lopulla 
vaaditaan papeille rajoittamatonta vapautta opettaa puhtaasti evan
keliumia, mutta kielletään heiltä valtiollinen valta ja yksipuolinen valta 
kirkon asioissa. Näitä sanoja on pidetty Laguksen ohjelman julistuk
sena.10 

Muista lausunnoista mainittakoon Vaasan hovioikeuden, Oulun ku
vernöörin, Yliopiston ja yksityisistä Iisalmen kirkkoherran R. V. Fros
teruksen (sittemmin Kuopion piispa) ym., jotka kaikki olivat hylkääviä. 
Lakiehdotus ei saanut lainvoimaa. Myöhemmin F. L. Schaumanin uusi 
lakiehdotus noudatti toisia periaatteita, joista tärkein on ns. demokra
tinen periaate, jonka toteuttamista herännäispapit lausunnoissaan vaa
tivat. 

ERISTÄYTYMISEN AIKA POHJANMAAN 

HE R Ä N N Ä 1 SYYDESSÄ. 

Edellä on lyhyesti mainittu kirkon ja valtion viranomaisten toimen
piteistä herännäisyyden tukahuttamiseksi. Ne aiheuttivat herännäi
syyden itsesäilytysvaiston tehostumisen. Väliaikaisesti havaittiin pak
kotoimenpiteet tarkoituksetto.miksi, kunnes uuden europalaisen le
vottomuusaallon vaikutuksesta niihin jälleen aiottiin tarttua. Ne teki 
tarpeettomiksi 1840-luvulla alkaneet ja 1850-luvulla jatkuneet herän
näisyyden eristäytymisen tapahtumat, joissa sen sokea ja vaistarnainen 
itseään tuhoava voima tuli viranomaisten avuksi. 

Niin eri tavalla kuin herännäisyyden hajaantuessa syntyneet ryhmät 
selittävätkin eristäytymisensä syitä, joiden yksityiskohtainen arvostele
minen ei tähän yhteyteen sov~llu, havaitaan niissä tehostunutta itse
varmuutta milloin mitäkin uskon käsitystä, osittain sen sisältöä, useam
min sen sanallista ja teollista ilmaisutapaa yli kaiken korostettaessa. 
Näin nousi riitoja uskon kysymyksistä. Kun uskon käsityksen kan
nattaja on joku henkilö, muuntui erimielisyys huokeasti henkilökohtai
seksi riidaksi, kateudeksi ja panetteluksi: «Itsekukin surkutteli toisen 
lankeemusta salatulla ilolla.«1 

10 Tor Krook: En - väckelsehövding - s. 320. 
1 Jonas Lagus: •Saatanan vimma kristityssä maaihnassa•, painettu Jyväskylässä 

1888 s. 31 ym. 



90 

Ruotsalaisen nimellä kulkevan herännäisyyden hajaantumisen sy
vimpänä syynä ovat siinä itsessään havaittavat eri suuntiin vääntävät 
voimat. Tosiasia näet on, että Paavo Ruotsalainen hajoitti J. Lustigin 
johtaman laurri.an ja Ruotsalaisen ympärille kerääntynyt joukko pyrki 
alituisesti hajaantumaan eri paikkakunnille nousseiden tai kansan nos
tamien johtajien toiminnan takia. 2 Kirkollinen papisto syytti koko he

rännäisyyttä eristäytymisestä kirkon yhteydestä.3 

Vaikka Henrik Renqvistin ero Ruotsalaisesta oli jo aikoja tapah
tunut, sinetöitiin se 1844 edellisen väärää oppia vastaan 4 julkaisemalla 
kirjalla. Mainittuna vuonna F. G. Hedbergin herännäisyydestä ottaman 
eron johdosta käydyissä väittelyissä näyttää Henrik Schwartzberg olleen 
syrjästä seuraajana. Näin elokuussa Ylivieskassa 5 ja 1846 Lapualla.6 

Eikä s3vintokokouksesta huhtikuun 10 p:nä 1844, jonne Schwartzbergin 

muiden ohella piti saapua tullut mitään. 
Hedbergin alkuperäinen tarkoitus oli reformoida herännäisyys te

rottamalla kristityn pelastusvarmuutta, johon suoratoimisesti oli uskolla 
käytävä käsiksi, mutta yrityksen epäonnistuminen johti hänet eroon 
herännäisyydestä. Hedbergiläisyys levisi aluksi Etelä-Suomeen. Sen 
nykyinen monipuolinen toiminta tapahtuu «Luterilaisen evankeliumiyh

distyksen« piirissä. 
Etelä-Pohjanmaan papit erosivat herännäisyydestä 1852 dramaatti

siksi kärjistetyissä olosuhteissa. Heidän eristäytymisensä Keski-Poh
janmaan heränneistä alkoi jo 1844; 7 Lapuan kaksoishäitten aikoina he 
elättivät epäluuloja ja 1849 vakoiltiin pohjoisia heränneitä.8 Myöhem
min he ottivat oppia saksalaisen teologin J. T. Beckin metafysillisestä 

mietiskelystä. Heistä sai alkunsa Suomessa ns. Raamatullinen suunta, 
jonka nimekkäin mies oli myöhemmin arkkipiispa G. Johansson. Hänen 
ja eräiden muiden kautta on suunta saanut vaikutteita Keski-Pohjan

maan laguslaisesta herännäisyydestä. 9 

Suunnan tarkoitus alusta alkaen oli luoda herännäisyyden, varsinkin 
niskaslaisuuden yksipuolisuuksista vapaa opillinen järjestelmä. Suunta 
levisi pääasiassa papiston keskuuteen. 

2 L. J. Niskanen: · Muistokirja . - ja Rosendal: Heränn.hist. 
3 Näin esim. Limingan rovasti A. G. Borg rovastintarkastuksessa 29/8 1847, 

Janne Stenbäckin kirjeselostus J. Wegeliukselle 23 /9 1847, vrt. J. V. Snellman: 
Kootut teokset V s. 22a-. 

4 H. Renqvist: • Väärän opin kauhistus.• 
5 Lauri Takala: Evank.liikkeen hist. II s. 239--41. 
6 F. G. Hedberg: Verklärans vederlägg. III s. 91. 
7 Takala: E.m. teos II s. 232--4. 
8 Alfred Kihlmanin kirjeenvaihto, jonka senaattori 0. Kairamo jo 1920-lu

vulla luovutti tämän kirjoittajan käytettäväksi. 
9 Yrjö J. E. Alanen: ·Gustaf Johansson• s. 15, 39, 187, 206, 223. 
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Stenbäckin sisaruspiiristä Lars liittyi eristäytyvään ryhmään. Hän 
halusi valistaa omaisiaan ja kirjoitti siinä tarkoituksessa langolleen Hen
rik Schwartzbergille pitkän kirjeen. Se ei ole säilynyt, mutta mauu
taan jälkimmäisen kirjeessä Janne Stenbäckille 14 3 1852: 

· Larsilta sain hyvin pitkän kirjeen, josta en paljon ymmärrä. Sen kuitenkin 
ymmärrän, että varmasti hän siinä puhuu herätysten väärästä suuntaukseEta 
maassamme ihmisesimiehyyden takia. • 

Tämän maininnan perusteella voidaan päätellä, että kirje on kehi
tellyt samoja kysymyksiä, joita esiintyy Lars Stenbäckin kirjeessä hel
mikuun 14 p:ltä J. I. Berghille. 

Henrik Schwartzberg on sanojaan säästämättä vastannut langolleen. 
Tästä Lars Stenbäck mainitsee 22/ 5 1852 A. Kihlmanille : 

· Näinä päivinä oli minulla kirje Schw.(:ltä), joka henkii ei ainoastaan puo
luemieltä ja rajoittuneisuutta, vaan myös vakaumusta omasta virheettömyy
destä ja käsityksestä, johon ei kukaan muu ole voinut päästä.• 

Tähän kirjeeseen on Stenbäck vielä vastannut. Siitä sanoo Janne 
Stenbäck: «(Luin) Lassen kirjeen, jossa hän lopettaa kaiken yhteyden 
Schw:iin.<< Tuimasti siis iskivät mielipiteet vastakkain. Mutta väittely 
ei päättynyt tähän. Jonkun ajan kuluttua Schwartzberg teki matkan 
Etelä-Pohjanmaalle ja tapasi lankonsa. Silloin taas jatkettiin väittelyä, 
tosin yhteisymmärrykseen pääsemättä. 

. Lars ei tahtonut puuttua ei oppiin eikä parannukseen, vaan pysyi jäykkänä 
ja uskollisena pinttyneessä harhakäsityksessään, että L :s (Lagus) ja toiset 
täkäläiset ovat asettuneet 'korkealle yli muiden ja sieltä julistavat kirouksia 
ja pannatuomioita kaikista sikäläisistä, jotka eivät tunnusta heidän '"yliher
ruuttaan .• 

Näistä Etelä-Pohjanmaan ennakkoluulojen ja järkeisopin liejusta 
päättää Schwartzberg pysyä erillään ja kehoittaa Iin omaisia tekemään 
samoin. 

Keski-Pohjanmaalla eivät heränneet paljon tienneet eteläisten rii
doista. Vasta kesällä 1852 esim. Laura Engelberg ja Laura Schwartz
berg niitä koskettelevat. Heinäkuussa kirjoittaa Laura Schwartzberg 
sisarelleen Marielie käynnistään Pyhäjärvellä: 

. Siellä kuulin ihmeellisiä asioita heränneistä, että tulin herätetyksi kuin 
unesta.• (Etelässä oli näet kokonaan luovuttu parannuksen harjoituksesta.) 
- •ja ellet sinä myös ota järkeäsi vangiksi Kristuksen kuuliaisuuteen niin 
täytyy sinun langeta Larsin valoon, joka ei ole muuta kuin suruttomuutta.• 
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Varoitettiin ja lausuttiin kirpeitä vakaumuksen sanoja lähimmilleen. 
Mutta koko sisaruspiiri vilpittömästi suri Lars veljen «valoisaa pi

meyttä«. 
~ristäytymisen aikana jakaantui Keski-Pohjanmaan herännäisyys. 

Toiset, Vilhelm Niskanen kannattajineen, teroittivat seuroihin kokoon
tumisen ensiarvoista merkitystä uskon elämälle. Toiset liittyen Jonas 
Lagukseen, laguslaiset, tarkkailivat uskon elämän sisäisiä tapahtumia 
niiden toteutuessa sielullisina kokemuksina ja ulkonaisen elämän muu
toksina. Niskaslaiset kielsivät persoonallisten kokemusten arvon uskon 
elämälle seurojen ulkopuolella. Laguslaiset kielsivät uskon elämän to
tuudellisuuden henkilökohtaisten kokemusten ulkopuolella ja ilman 

niitä. 
Herännäisyyden jakaantumista Kalajokivarrella on aikalaisista laa

jimmin käsitellyt V. Niskanen «Muistokirjassaan<<, jonka arvoa Rosen
dalin koulukunta väheksyy.10 Sen heikkoudet eivät estä löytämästä 
siinä tapahtumain etenevää linjaa, jonka luotettavuus on pääkohdin 
osoitettavissa samanaikaisilla asiakirjoilla ja sen omalla sisällöllä, se 
kun kertoo avomielisesti myös niskaslaisuudelle epäedullisista asioista. 
Sen heikkoudet eivät myöskään peitä sen opillisten selvitysten mielek
kyyttä. Muistokirjan kiihkeä poleeminen sävy osoittaa, että laguslai
suus oli vastustuksen arvoinen, vieläpä valtaliike Keski-Pohjanmaalla. 

Paavo Ruotsalainen kirjoitti jakaantumisen torjumiseksi kirjasen: 
<< Muuan sana heränneille talonpojan säädystä« ja henkilökohtaisia nuh
dekirjeitä Niskaselle ja Lagukselle.U Ne eivät kuitenkaan johtaneet 
tarkoitettuun tulokseen, vaan kyseeilinen jakaantuminen oli 1850 to
siasia Kalajokivarrella. 

Nis\aslaisuus levisi aluksi (1845) Etelä-Pohjanmaalle malmbergi
läisyyden nimellä. Keski-Pohjanmaalla sen vaikutusalue jäi paikalli
sesti rajoitetuksi, eikä tavoittanut edes Nivalassa kaikkia heränneitä. 
Vielä .1898 oli Nivalassa laguslaisia heränneiden piirejä.12 

·Henrik Schwartzberg on mm. Sievin Kiviniemessä ristiäisseurojen 
aikana nlJhdellut V. Niskasta 1) opin erehdyksestä: <<Sinulla ei ole puh
das oppi, sinä kiellät kolmannen uskonkappaleen.<< 2) johtaja-aseman 
kipeydestä: «Sinä vedät ihmisiä puoleesi. Ei Johannes niin tehnyt, vaan 
hän veti heitä Kristuksen tykö. Saarnaa sinäkin ihmiset pois luotasi 

10 Rosendahl: Heränn.hist. III s. 139 •epäselvä•, s. 357 •Sekava• ym. - A. J. 
Soveri: •Heränneet. s. 37 ·hämärä ja muodoltaan sekava•. - 0. Kares: Palava 
kynttilä s. 354 •Pinnallista ja kevyttä tavaraa•. 

11 Ruotsalaisen · Muuan sana -•. Piitimen painos kts. H. Nyman: ·Den bidande 
tron -• s. 357-. Kirjeet kts. Akiander VI ja Kirkkohist.seuran toimituksia XII, 2. 

-------------------
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Kristuksen tykö.« 3) elämäntavasta: cKomeasta ajamisesta maalatuissa 
kärryissä« ja ckansalta kunnioittavan palveluksen ja pitopaikkojen her
kullisen ruuan« vaatimisesta. Niskanen puolustautui syyttämällä Sch
wartzbergiä «Tuhlaajapojan« vanhemman veljen vikamielestä. Väitte
lyitä on tälläkin linjalla käyty, mutta niiden merkitystä hajoittavina 
tekijöinä ei ole yliarvioitava, sillä tunnettua on, että alkuajoilta saakka 
oli kokoonnuttaessa aina varattu aikaa keskusteluille. Pohjalaisten 
keskustelut kehittyivät luontevasti kiivaiksikin väittelyiksi. 

Jonas Laguksen osuutta eristäytymisen ajan tapahtumiin käsitel
täessä riennetään korostamaan hänen kohtuuttoman kiivaita tuomioi
taan, jotka kyllä olivat omiaan laitontamaan henkilöitä ja heränneiden 
ryhmiä toisistaan, mutta niiden perimmäistä tarkoitusta ei ole ymmär
retty, ei ainakaan korostettu. Laguslaisuudessa oli eristäviä tekijöitä, 
joista vähin ei ollut heidän askartelunsa uskon sisäisissä tapahtumissa 
<<samoin viri ttyneen velj espiirin << keskuudessa. 

Herännäisyyden vaiheita 1800-luvun toisella puoliskolla on usein 
esitetty niin, että niskaslaisuus kulki voitosta voittoon ja laguslaisuus 
kuoli vähitellen kokonaan. Asiatiedoista, joita tavataan Rosendalin, 
Viihelmi Malmivaaran, Auk. Oravalan, 0 . Kareksen ym. kirjoissa, sel
viää, että laguslaisia ryhmiä oli vuosisadan vaihteeseen saakka kaik
kialla Keski-Pohjanmaalla. Näitä oli vielä 1910-luvulla ainakin Oulussa 
ja KuopiossaY1 Kainuun omalaatuinen korpi-herännäisyys oli kaut
taaltaan laguslaista ja on siellä paikoin kokoonnuttu joka pyhä seuroi
hin ainakin Talvisotaan saakka. 

Hajaannuksen aikana F. G. Redberg pysähtyi ihmisen pelastusvar
muuden tilaan, V. Niskanen päinvastaiseen tilaan seurojen ulkopuo
lella ja ns. Etelä-Pohjanmaan raamatulliset vähitellen omaksumaansa 
opin järjestelmään. Jonas Laguksen uskon käsitys ei muodostunut nor
matiiviseksi, koska se ei milloinkaan tullut valmiiksi ja, koska hänen 
ajatuksensa oli, että <<Jumalan Hengen tuli antaa vapaasti kehittää itse
kunkin individualiteettiä«. Uskon käsityksen näköpiiri ei sulkeutunut. 

* * 
* 

12 Kertoi 1940-luvulla Nivalan Virtalassa maanv. ja saamaaja Matti Junttila 
•uuden herätyksen saamaajana. toimineelta isältään kuulemiaan. Kalajoen osalta 
Oiva Virkkala: ·Alkulähteille• s. 37. 

13 Oulussa 1910-luvulla Elias Lönnrot johdossa kts. 0. Kares: •Heränneen kan
san vaellus• V s. 405, 1 s. 432 ym. - Kuopiossa kokoonnuttiin toistensa luona n:.m. Pappila_nmäellä raamattua lukemaan, keskustelemaan ja veisaamaan. Luet
tun n:otsalaista raamattua ja veisattiin suomalaisia Sionin virsiä, kertoi Sylvi Mus
takallio o.s. Jalkanen. Vrt. 0. Kares: Heränn.kansan vaellus IV s. 334 ja Siiri Kor
honen: · Hanna Kruskopf. kristillisessä kalenterissa • Valohon• 1919 s. 72-. 
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Henkilökohtaisia ristiriitoja aiheutti hajaannuksen aikana parhaas
taan toisten panetteleminen, sairastuttiin «Pohjanmaan tautiin«. N. K . 
Malmberg tunnustaa kirjeessä A. Kihlmanille 17/ 10 1849, että Etelä
Pohjanmaalta «juoruhaluiset naiset - tuolla pohjoisessa ovat edusta
neet meitä«. On jälleen muistettava, että jo 1846 Etelä-Pohjanmaalla 
uskottiin juoruihin. On tullut tavaksi väittää, että toisten parannuksen 
arvosteleminen on alkanut Keski-Pohjanmaalta, nimenomaan lagus
laisista. Mikäli juorut ovat sieltä alkaneet, on alkajaksi nimettävä Vil
helm Niskanen, joka <<Muistokirjassaan« avoimesti tunnustaa arvostel
leensa laguslaisten parannusta. Varsinainen herännyt kansa siellä on 
ollut tietämätön juoruista. Sen osoittaa 1. 0. Appelbergin A. Kihlma
nille laatima tilanneselostus syksyllä 1849 Utajärveltä. 

N. K. Malmberg syyttää juorujen levittämisestä Lagusta ja keski
pohjalaisia lokakuussa 1849: 

•- Toinen tieto toisensa perästä saapuu sieltä sinulta ja Schwartzbergiltä 
järj-ellisY.Ydestärnme, maailman kaltaisuudestamme, maailman rakkaudes
tamme, itsevanhurSk.audestamme, jokapäiväisen parannuksen puutteesta ym. 
ym. - Olette vain tavanneet muutamia maita kierteleviä juoruakkoja täältä, 
joita olette pitäneet koko seutumme edustajina.• 

Seuraavana vuonna koskettelee Malmberg samaa ristiriitaa kirjoit
taessaan langolleen J. 1. Berghille: 

.Tuo väitteesi, että koko Pohjois-Pohjanmaa pitää häntä (V. Niskasta) vaa
ränä profeettana, on niinikään kummallinen. Jos Lagus, Schwartzberg, En
gelberg ja joku seppä niillä seuduilla ja muut tuonkaltaiset järjel1iset ke
rettiläis-mestarit pitävät häntä semmoisena, niin tahtoisin tietää ovatko he 
sitten Jumalan seurakunta. - Suureksi osaksi olette te sielläpäin minusta 
kolmannen ja neljännen vuosisatojen kristittyjen kaltaisia, joista elämä pois
tui ja jotka vain riitelivät opista. Sanalla sielläpäin en tarkoita muita kuin 
·Lagusta, Schwartzbergiä, Engelbergiä, Juhani Niskasta ja muuatta Arosta 
Kiuruvedeltä, jotka ovat 'erinomaisen alttiita toimittamaan tietoja ukolle.• 

Samanlaisia syytöksiä esittää V. Niskanen <<Muistokirjassaan«. Tär
keintä on tässä yhteydessä muistaa, että syytös ei ole todistus.14 

Malmbergin väitteiden johdosta ainoastaan kaksi huomautusta. Tässä 
kirjassa on käytetty lähteinä mm. kolmikanta kirjeenvaihtoa Schwartz
berg - Stenbäck - Wegelius. Siitä selviää miten harvoin Paavo Ruot
salaisen luona käyntiin. Väite uskon elämän poistumisesta laguslaisista 
kumoutuu A. Kihlmanin kirjeenvaihdossa olevista kahdesta lokakuulla 
1849 kirjoitetusta kirjeestä. 1. 0. Appelberg kertoo toisten parannuk-

14 Kirjeiden otteet Rosendalin Heränn.historiasta. 
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sesta mm. heränneiden riidasta Iisalmella, jota käytiin selvittämässä 
Nilsiässä. Omasta parannuksesta ei ole sanaakaan, sen sijaan kyllä 
omasta viihtymyksestä. Schwartzberg puhuu nöyrästi harjaantumatto
muudestaan parannukseen ja Jumalan sanan tottelemiseen. Kirjeet 
ovat eri hengessä kirjoitetut, mutta eivät todista Malmbergin väitettä 
oikeaksiP 

Malmberg itse joutui henkilökohtaisen hyökkäyksen alaiseksi, kun 
Etelä-Pohjanmaan papit hankkivat eroa herännäisyydestä. Näiden csa

laliittolaisten« pelokas ja salamyhkäinen toiminta ja heidän vinovih
jeensä on vastenmielistä luettavaa heidän kirjeenvaihdossaan.16 Syy
tökset olivat kyllä raskaat, todistaminen vaillinaista. Malmbergiä arvos
teltaessa ei ole lupa unohtaa häntä 1846 kohdannutta halvausta, joka 
uusiutui 1849, eikä sen tavallisia seurausilmiöitä. J. Wegelius mainitsee 
sivumennen erään piirteen, joka myös voi luoda valoa asiaan. Elokuussa 
1846 odotettiin Purmoon Edv. Svahnin hääpäivän seuroihin Malmbergiä, 
joka ei kuitenkaan voinut saapua cför någon hans hustrus opasslighets 
skull«. Syytökset on Malmberg torjunut.H 

Alkuun päästyään juorut etsivät kohteikseen kenen vain. Mamselli 
Agnes Calamnius tunnustaa kesällä 1850 Keuruulla levittäneensä huhu
puheita Henrik Schwartzbergistä. Tekoaan hän katui ja tahtoi hyvittää 
sen ja kysyi tämän johdosta neuvoa Frans Bergrothilta: 18 

Valitettuaan sekaantumistaan heränneiden epäluuloihin hän jatkaa: •- eniten 
kaduttaa minua se, jota kerroin Schwartzbergistä kesällä Keuruulla (Hilda 
muistanee mitä se oli). En muista mitä ajattelin, mutta kevytmielistä 3a 
väärin oli minun panna sellaisia juttuja liikkeelle ja sitä paitsi olin minä 
liioitellut paljon.• 

Kirjeestä ei käy selville mitä takapuheita on pidetty. Kirjeen muusta 
sisällöstä ansaitsee huomiota laguslaisten opetuksesta ja elämästä siinä 
annettu tunnustus. 

Kun uskon elämässä sen käsitteellinen ilmaiseminen saa korostetun 
aseman, syntyy oppiriitoja, joilla on taipumus kehittyä henkilökohtai
suuksiksi. Jonas Lagus neuvoi menettelemään näin: On sanottava to
tuus katseltavaksi ja sitten rauhallisesti suljettava korvan:;a ja varoi
tettava heikkoja sieluja juoruilta, noilta itsemurhaajan myrkyiltä. 

15 Kirjeet 22 /10 ja 18/10. 
16 A. A. Favorinin kirje A. Kihlmanille 15/12 1851, M. Ruuth: Kihlmans 

brevväxling s. 130, 138. -Jonas Lagus: · Dessa arma skrymtare lekte Kura gÖIIU'la 
bakom Mlbgs nattstol.. 

17 J. Wegeliuksen kirje Janne Stenbäckille 14-15/ 12 1846 · Inflamation i hjär
nan• ja 9/9 1846. 

18 Kirje Iistä 26/3 1851 Kirkkohist.seuran arkistossa. 
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MUUTTO SARAISNIEMELLE. 

Schwartzbergit kiintyivät Pyhäjärven heränneihin. Nämä taas osoit
tivat heille rakkauttaan monella tavalla. Hengen yhteys liitti heidät 
toisiinsa. Kun lisäksi Lagus oli seurakunnan kappalaisena, on luon
nollista, että oli vaikeaa ajatella muuttoa toiseen seurakuntaan. Järki 
kuitenkin sanoi selvästi, ettei apulaisen palkka perheen ylläpitoon riit
tänyt. Perhe kasvoi mutta taloudellinen tila huononi. Apulaisen pieni 
palkka oli tosin sama vuosittain. Maasta ja varsinkin karjasta saatu 
tulo oli suunnilleen sama. Mutta Laura emännän perintö, jonka turvin 
oli tähän asti tultu toimeen, alkoi ehtyä. Oli siis pakko hakea vakituista 
virkaa. Tähän vaikutti sekin, että Laguksen sisaren tytär Leontine 
Reuter, joka pääasiassa asui Laguksen luona, oli avioitunut 1844 ja 
halusi luonnollisesti miehensä Laguksen apulaiseksi. 

Syksyllä 1845 oli Paltamoon kuuluva Säräisniemen kappalaisen virka 
avoinna. Sitä haki nyt Schwartzberg, yhdessä G. Löwenmarkin kanssa. 
Heillä oli suunnilleen samanlainen pappistutkinnon arvosana, mutta 
Schwartzbergillä oli virkavuosia vähemmän. Mielialaa Pyhäjärven Hat
tukankaalla kuvaa kirje 9/ 12 1845: «Sinä tietänet, että olen ehdolla 
Säräisniemelle. Saa nähdä kuinka onnistaa. Ja kuka tietää olisiko 
juuri hyväkään meidän tulla sinne, vaikka minä usein tavallaan sitä 
toivon toimeentulon takia. « 

Vaalisaarnat tulivat sitten ajallaan, todennäköisesti maaliskuulla 
1846. Schwartzberg matkusti tuon pari sataa kilometriä pitkän taipa
leen omalla hevosellaan. Tie oli tuttu Oulun tie Vornan sillalle asti, 
josta käännyttiin Kestilään ja Säräisniemelle. Matkalla oli tilaisuus 
tavata K. J. Engelberg. Maria Henrikintytär kertoi, että isä kunnioitti 
suuresti Engelbergiä. Hevosen hoitajana oli «Nikki« Parviainen mu
kana. Hän on kertonut pastorin saarnanneen vaalia sanoilla: <<En minä 
tullut teidän tykönne korkeilla sanoilla«- (1 Kor. 2, 1). Vaalisaarnan 
on täytynyt herättää paikkakunnalla huomiota, koska se painui nuorten 
mieliin. Niinpä puuseppä Antti Mikkosen äiti, myöhemmin Schwartz
bergin rippikoululainen, muisteli sitä vielä vanhana: 

. Schwartzberg, lkun oli Säräisniemen seurakuntaan tullut vaalisaarnaa pitä
mään, niin oli ensin sanonut: 

Yks lammas eksyi laumasta 
ja joutui kauas korpeen. 
Sen ylitse mieltä karvasta 
ja murhetta kantoi paimen. 
(Karoliiniajan virsikirja N:o 207 toinen säkeistö.) 
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ja sitten oli katellut vain kauan aikaa eikä puhunut mitään. Niin seura.~unta 
oli alkanut suihkia, että ei,pä tainnut tulla mitään. Vain sitten, h."Un oli 
ruvennut tulemaan saamaa, niin oli siellä vettynyt silmät melkein kaikilta.• 

Kertomukset voivat kuvata yksityiskohtia oikein, mutta määrätystä 
evankehumista on varsinainen vaalisaarna varmasti pidetty. 

Vaalipyhä on todennäköisesti ollut maaliskuun 22 p :nä, koska seu

raavana perjantaina on tieto vaalin tuloksesta ennättänyt Iihin, jolloin 
Janne Stenbäck merkitsee almanakkaansa: «H. Schwartzberg oli saanut 

Säräisniemen yksimielisesti«. Keväällä, toukokuun 14 p :nä kirjoitta
massaan kirjeessä hän ihmettelee, kun ei viimeisessä «Abo Tidningar«

lehden numerossa ollut uutista Schwartzbergin nimittämisestä. Aika

naan 15/ 4 oli valtakirja kuitenkin annettu ja kahden vuoden perästä 

1/ 5 1848 oli astuttava virkaan. Edessä oli ero Pyhäjärveltä ja muutto 

Säräisniemelle. 

Jonas Lagus varautui ajoissa uuden apulaisen saamisesta. Z. Cast
ren sai määräyksen tähän toimeen marraskuun alusta 1847. Samasta 

päivästä lukien sai Schwartzberg virkavapautta neljäksi kuukaudeksi. 
Hän perheineen asui Pyhäjärvellä ja oli tänä «ootosaikana« vapaampi 

liikkumaan pitäjällä. 

Nykyaikaisia lähtöjuhlia menoineen ei silloin pidetty. Lähtöajan 

seurat ja keskustelut olivat luonteeltaan samanlaisia kuin muulloinkin. 

Oli suuret kehruu- ja karttuutaikoot Hattukankaalla, kenties juuri 
Schwartzbergeillä, pastorin lähdön aikoina. Siellä oli paljon heränneitä 

tyttöjä. Pastori siinä puhutteli jokaista erikseen. Briita Liisa Vännille 
hän sanoi: «Sinä meet maailmaan«. Liisa: «En mee«. Pastori: «Meet 

kyllä, jos piru elää«. Pastorin leski Albi Simelius tätä kertoessaan lisäsi: 
«Oli mennytkin«. Olkkolanpuron Petru muisteli viimeisiä seuroja: 

·Pastori piti Perälän talossa (v. 1916 asumaton, kirkolle päin Ol.'kkolanpurolta) 
viimmeiset seurat ennen lähtöään. Ne olivat hyvin elävät. Viimmeisenä 
virtenä oli veisattu: ·Minä vaivainen mato ja matkamies• - (Karoliiniajan 
virsikirja N:o 226 alkaen 9:nnestä säkeistöstä). Sen oli pastori itse aloittanut. 
Kaikki olivat itkeneet ääneen.• 

Aivan lähtiessä eivät kuitenkaan joutaneet pitämään seuroja. «lte 
kuhhii nuo Iie ollu puhheilla. Paljo siellä oli immeisiä lähöllä«, kertoi 

Miina Sammallahti. Viimeiseen asti on siis jatkunut sielunhoidollinen 

keskustelu, johon Schwartzberg jo nuorena pappina 1835 Pyhäjärven 

herätyksen valtavuosina oli Lagukselta saanut ohjausta. 

7 
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Muuton tapahduttua kirjoittaa Lagus kaipaavansa suuresti Schwartz
bergiä. Seurakuntalaisten kaipausta kuvattiin sanoilla: Hän «oli rakas
tettu ja paljon muistettu ja kaivattu << . 

Säräisniemen pappilassa oli suuret asuintilat. Vaikka Schwartz

bergit olisivatkin ostaneet edeltäjältään huonekaluja, joka oli varsin 

yleinen tapa, tarvittiin niitä huomattavasti enemmän kuin heillä Hattu

kankaan kahden huoneen asunnossa oli. Perheen isä on luonnollisesti 

niitä tuona neljän kuukauden virkavapauden aikana valmistanut, hän 

kun oli << nikkarimies<< ja <<teki talonpoikaisia töitä<<. Heidän irtaimis

tonsa ei ollut samaa suuruusluokkaa kuin vakituisten pappien. Mutta 

muuttokuormia kertyi enemmän kuin kahdella hevosella voitiin kul

jettaa. Mikäli Säräisniemeen on sovellettava tietoa, että noina aikoina 

ei Pohjois-Pohjanmaan seurakuntalaisilla ollut tapana hakea muutta

van papin tavaroita,1 on muuttoon tarvittu pyhäjärveläisten apua. Pap

pien muutot olivat ennen vaivalloisia verrattuina nykyisiin. 2 Pitemmät 

muutot oli edullista suorittaa jo talvikelillä ja oli tällöin, jos suvi-ilmat 

olivat sulattaneet lumet silloisilta alkeellisilta maanteiltä, ajettava syrjä

teitä ja mikäli mahdollista järven selkiä ja jäätyneitä nevoja. 

Muutto tapahtui maalis-, huhtikuun vaihteessa. Ne ovat suvi-ilmalla 

huikaisevan valoisia päivät silloin ja varhaiskevään valon paljous kas

vaa Pohjois-Pohjanmaalle mentäessä. Matka tehtiin Nissilän-Saares

mäen kautta ja sinne ajettiin todennäköisesti Kiuruveden Lapinsalon 

kautta. Saaresmäki kuului silloin Säräisniemeen, nykyisin Vuolijokeen. 

Sieltä laskeuduttiin Vuolijoen suun kautta Oulujärven jäälle, jonka 

lähes loputtomia selkiä ajaen päästiin pappilan rantaan. 

Perheen Heikku-poika, joka silloin oli neljän vuoden vanha, muisti 

muuttomatkan. Sivutiet olivat jo kallellaan ja ilma oli suvinen. Pojat, 

Heikku ja seitsenvuotias Lassi pysyttelivät reen kannaksilla. Ajettiin 

halkohäkissa, jota pojat sopivan liirauksen nähdessään, koettivat saada 

kumoon. Reki oli kuitenkin pojille raskas kaataa. Monien yritysten 

jälkeen se vihdoin onnistui ja reki kaatui vasemmalle puoJelle tietä peh

meään lumeen, josta äiti huutava lapsi (Johannes) sylissään yltäänsä 

lumisena nousi. Se kepponen oli poikien mielestä urotyö, jolle saattoi 
makeasti nauraa. Perille lopulta päästiin Säräisniemen pappilaan. 

1 Paavo Virkkunen: ·Kahden sataluvun vaiheilta • s. 9. 
2 E. Aspelin-Haapkylä: Muoto- ja muistikuvia III s. 192-. 

Säräisniemen vuonna 1859 palanut pappila. K uvan on rov. 
Heikku Mustakallion yksityiskohtaisen selostuksen mukaan re

konst?·uoinut Isa Mustakallio. 

S Ä R Ä 1 S N 1 EM E L L Ä. 

1848-1857. 

Seumkunta ja Pappila. 
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Säräisniemen kappeli (nykyään Vaalan seurakunta) Oulujärven 
rannoilla etelän, lännen ja pohjoisen puolella oli 1840-luvulla pinta
alaltaan n. 1/ 5 nykyistä Uudenmaan lääniä. Väkiluku oli 1850 ainoas
taan 2317 henkeä. Koko Paltamon pitäjässä, johon Säräisniemi kuului, 
oli vain 7709 asukasta. Säräisniemi rajoittui idässä Paltamoon (Puo,
lanka, Paltamo), etelässä lisalmeen (Vieremä),- Vuolijoki kuului Sä
räisniemeen- lännessä Piippolaan (Pyhäntä, Kestilä), luoteella Limin
kaan (Temmeksen ja Tyrnävän ylipää) ja Muhokseen (Muhos, Utajärvi) 
ja pohjoisessa Kiiminkijoen ylipään erämaihin. Säräisniemellä on ollut 
asutusta yhtäjaksoisesti kivikaudelta alkaen. Historiallisena aikana on 
Manamansalon saarella 1500-luvun puolivälissä ollut Kainuun maan, 
silloisen <<Oulujärven eli Oulun erämaa« seurakunnan ensimmäinen 
kirkko. Väkiluvun kasvaminen on päässyt alkuun varsinaisesti 1600-
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luvulla, kun satavuotiset vainon ajat päättyivät. Ensimmäinen histo
riallinen vuosiluku lienee 1571, jolloin Vienan karjalaiset hävittivät mm. 
Säräisniemen kylän taisteltaissa Pohjanlahden satama-alueiden nautin

taoikeud·esta. 
Seurakunnan hoidon kannalta olivat oleellisia tekijöitä laajat vesi

alueet. Säräisniemeen kuului suurin osa Oulujärveä, jossa luoteen 
ilmalla avautuva Niskaselkä yksinään vastasi lähes Pyhäjärven seura
kunnan aluetta. Suuri osa maa-aluetta oli nevoja, joista laajin Pelson 
suo oli n. 150 km2 ja alkoi muutaman kilometrin päässä pappilasta. Ke
sillä oli näin ollen pitkiä soutumatkoja ja käveltävänä pitkuspuisia pol
kuja ikuisten nevojen yli. Nykyaikaisia maanteitä ja laivareittejä ei 
luonnollisesti ollut. Pitäjän luoteisosassa oli yhtenäisempiä Rokuanvaa
ran kankaita ja lentohiekkaisia kumpuja. Erikoista maiseman piirrettä 
edustavat järven jyrkät, vaaleat hiekkatörmät, jotka Vaalasta alkaen 
ulottuvat Säräisniemen niemimaalle jatkuen Manamansalossa. Niiden 
vaikutusta korostavat matalassa rantavedessä kauas ulottuvat kellervät 
hiekkalietteet. Yksipistonselän mainittavin lahti on Painuanlahti, jonka 
rannalla pappila on. Sen rantamatala jatkuu kymmeniä syliä järvelle, 
kunnes << rinteessä« äkkiä syvenee. 

Pappila oli keskiajan maalain mukaan rakennettu umpikartanoksi 
ja jaettu miespihaan ja karjapihaan. Päärakennus oli taitekattoinen ja 
asennoltaan lännestä itään. Piha ja sen ympärillä kaikki rakennukset 
olivat etelän puolella. Pohjoisen puolella pienten peltojen takana oli 
punaiseksi maalattu tuulimylly. Päärakennuksessa oli viisi huonetta ja 
kaksi kamaria ullakolla. Länsipäässä oli keittiö ja emännän huone, itä
päässä vierashuone ja isännän <<kanslia«, jonne päästiin vain eteisestä. 
Sali oli keskellä pohjalaistuvan tapaan. Läntinen vinnin kamari oli 
lasten huone ja itäinen, josta näköala avautui Oulujärvelle, <<nikkari
kamari«, jossa isä joutaajoilla teki puu- ym. käsitöitä. Rakennuksen 
itäsivulla oli sisäkaivo. 

Neliskulmaisen umpipihan länsipuolella oli pirttirakennus (2 pirttiä). 
Paitsi työväkeä asui siellä <<Suu-Kaisa«, pappilassa perintönä kulkenut 
huonemies. Pirttien eteläpuolella oli leveä sola, josta karjapihan tie 
kiersi rakennuksen sivua. Solan eteläpuolella oli korkea lato ja sen 
eteläseinän vierellä neliskulmainen humalisto. Suorassa kulmassa itään 
oli navettarakennus kaivoineen ja karjakeittiöineen ja itäpäässä olevine 
latoineen. Sisäpihan itäpuolella, vastapäätä pirttejä, oli vanha asuinra
kennus, jonka keskellä oli <<vanha sali<<, pohjoispäässä pitkä kamari ja 
eteläpäässä pari pienempää kamaria. Tämän rakennuksen eteläpuolella 
oli kivistä tehdyn kellarin kumpu, pieni käymälä ja lampola karjapihan 
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itäsivulla. Lampolan nurkasta pirttirakennuksen nurkkaan kulki Yi 

teeseen lankkuaita portteineen eroittaen sisä- ja ka~japihan toisistaan. 
Vähän ulompana navetan itäpuolella oli kaksikerroksinen ruumenaitta, 
sen lähellä jauhoaitta ja jyväaitta, nekin kaksikerroksisia. 

Päärakennuksen ja pirtin välissä oli lankkuaita ja pirtin nurkalla 
kaksipuolinen portti, josta tie vei maantielle ohi kanalan ja vähän etem
pänä saunan ja tästä maantielle ulottuvien halkopinojen. Kymmen
kunta syitä maantien toisella puolella oli paja, jossa isä usein takoi. 
Jyväaitan sivu vei tie rantaan. Siinä oli mänty tien varrella ja rannassa 
nuottakota. Navetan eteläpuolella, peltojen takana oli kaksi riihtä 
neljän sylen päässä toisistaan. Vanhan rakennuksen itäpuolella oli 
aidan ympäröimä puutarha. Schwartzbergien aikana tehtiin puutar
haksi päärakennuksen pohjoispuolella olevat peltotilkut. 

Rakennuksia oli pappilassa tavallista runsaammin. Uusi sauna kui
tenkin rakennettiin entisen huonokuntoisen tilalle. Paja ja nuottakata 
eivät näytä kuuluneen lain edellyttämiin rakennuksiin, koska ne voitiin 
myödä 1858 pidetyssä huutokaupassa. 

Tästä, Lämsälän pappilasta, oli kirkolle matkaa n. 2 km ja emäkir
kolle 5 lf2 peninkulmaa. Tilalla oli peltoa 14 tynnörinalaa, joista saatiin 
50 tynnöriä viljaa. Niityt olivat kaukana ja huonotuottoiset, mutta kun 
palkka maksettiin osittain heinänä voitiin niiden turvin elättää 2 hevosta 
n . 10 lehmää, nuorta karjaa ja 10 lammasta. ' 

Palvelusväen kohdalta päästiin alkuun, kun Nikki Parviainen ja 
Severi Kaurala tulivat talon asumista alottamaan. «Niiles on jo matkus

tanut Pyhäjärvelle ja isällä on ollut sangen ikävä häntä «, käski Henrik 

isä sanoa pojilleen, jotka olivat Iissä lukemassa, eräässä sisältönsä puo
lesta kevääseen 1849 ajoitettavassa kirjeessä. Hän ei viihtynyt Säräis
niemellä, jossa kielimurrekin oli erilainen kuin Pyhäjärvellä. Nikin 
puhuessa omaa murrettaan saivat rippikoulupojat aiheen matkia häntä. 

Siitä tämä suuttui ja vaati t~on matkijan erottamista koulusta, mutta 
pastori oli sanonut: <<Eihän se käy, kun poika on paras oppilas luokalla«, 
kertoi Pekka Kauranen. Kuitenkin tapaamme Niileksen jälleen huhti
kuun loppupuolella 1851 Säräisniemellä. Laura emäntä kirjoittaa 23 
p:nä sisarelleen Marielle: <<Niiles puhuu alituiseen lähdöstään ja nyt 
käynee niin kesäkelin alkaessa ja silloin tulee Melalahti Matti tänne 
kesämieheksi.« Mutta vasta maaliskuun alussa 1852 hän lopullisesti 
palasi Pyhäjärvelle Manamansalon Tervon isännän mukana, tämä kun 
tarkoitti matkallaan tavata Lagusta. Lagus oli kuitenkin Rosansa kanssa 
Etelä-Pohjanmaalla. Talon renki oli, ainakin edellytettiin olevan, mel-
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koinen ammattimies. Hänen tuli osata tehdä pms1a talousastioita ja 
muita työvälineitä, rekiä, auroja ym. kutoa verkkoa ja korjata rikkeimiä. 
Metsästä tuli havaita luonnon väärät puut ja keksiä niiden käyttö ta
loudessa . Varsinaisen ulkotyön lisäksi näitä valmistettiin puhteilla, 
jolloin myös työvälineet sahat, kirveet ym. kunnostettiin. Kunnollisten 
työmiesten saamisessa oli isännillä kilpa ja niistä pidettiin kaikin tavoin 
kiinni. 

Naispalvelijain puhdetöitä oli, navetan ja talouden ohella, karstaa
minen, kutominen, ompeleminen jne. Heidän tuli osata pellavien ja 
villojen käsittely kokonaisuudessaan, muista taidoista puhumatta, sitä 
paitsi oli kesällä oltava ulkotöissä. Pappilan taloudessa tarvittiin nais
työvoimaa enemmän kuin muualla, kun pappila, varsinkin erämaan 
seurakunnissa oli matkustavien säätyläisten kestikievarina. Säräisnie
men pappilassa tiedetään esim. 1851 olleen neljä piikaa. Näistä isäntä
väen mukana Pyhäjärveltä tullut Tiina, joka oli heränneitä, oli silloin 
poikien huoltajana Kajaanin koulukortteerissa. <<Stina meni nyt taas 
poikien kanssa ja Emma jäi kotiin, että nyt olen täällä vain kolmen su
ruttoman piikani kanssa << , kirjoittaa Laura Pääsiäisen jälkeen. Näistä 
Sofi oli aikeissa mennä Knuutilaan palvelukseen. Greetan kanssa oli 
emäntä itse ruvennut hoitamaan kanoja, jotka oli muutettu kanalaan 
navetasta kesän ajaksi. Palvelusväen vapaaviikko syksyllä vaikutti ta
lon elämänkulkuun. Viikkoa ennen keyriä talon emäntä kirjoittaa : 

. Kyökkipiiak.si saan minä Arolan Marin - sangen nuori ja kokematon. Hyvin 
mielellä~ hän tuntuu tulevan eikä (sano) pelkäävänsä työtä. Kyllä olen 
vähän peloissani, että sekä Vappu että Mari vielä tulevat sangen tyytymät
tömiksi kaikesta, vaikka heillä onkin nyt halu tulla ·tänne. • 

Palvelusväki vaihtui pappilassa, kuten taloissakin. Tiina uskollisesti 
pysyi paikoillaan ja kuoli Säräisniemellä vähän isäntänsä kuoleman 
jälkeen. Kerrotaan pastorin kuoleman koskeneen häneen niin kovasti, 
että kerran yövuoteellaan puhkesi kielillä puhumaan ja sanoi, ettei sä
räisniemeläisille enää anneta herännyttä pappia, kun olivat ylönkatso
neet pastori vainajan opetukset. 

Emännän ja isännän piti pystyä siihen mihin palvelusväkikin, vie
läpä neuvomaan näille uusia ja parempia menettelytapoja. Kesäaika 
on noilla leveysasteilla maataloudessa jatkuvaa uuvuttavan kiireen ai
kaa. Silloin on koko talon väki apuväkineen heinä- ja elotöissä. Talon 
e~ännän huolena on silloin ruoanlaitto ja sisätyöt. Tytär Maiju muis
teli: <<Äiti ei ollut mielellään talousaskareissa.« Sen sijaan muuta työtä, 
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kuten kudontaa ja varsinkin kehräämistä hän aamuvarhaisesta iltaan 
saakka teki. Toisinaan oli työtä vaivaksi asti, toisinaan helpompaa. 
«Minulla on ollut tänä aikana niin huolista vapaa elämä ja kaikki on 
mennyt niin hyvin tässä ulkonaisessa puuhassa, joka aina on minulle 
tuska.« -Isännän kätevyys oli tunnettu Pyhäjärvellä ja tuli tunnetuksi 
Säräisniemellä. 

Palvelusväen palkkaus ei paljon vaihdellut vuosittain eikä paikka
kunnittain. Hyvällä syyllä voidaan esimerkkinä käyttää P yhäjärven 
oloja, jossa 1851 maksettiin rengille 15 ruplaa hopeaa vuodessa, pestuu
raha siihen luettuna, kolme paria pieksuja, kaksi paitaa ja yksi pari 
hurstihousuja, yksi pari koko- ja kaksi paria puolisukkia, käsineet ja 
nahkarukkaset. Piialle 6 ruplaa hopeaa ja 1 rpl. pestausrahaa, kolme 

paria kenkiä eli pieksuja, neljä vyyhtiä villalankaa ja kymmenen kyy
närää hurstia. Jossain määrin palkka vaihteli palvelusväen kykeneväi
syyden ja tehdyn sopimuksen mukaan. (Laguksen kirje 21/ 12 1851). 

MAAN V I L J EL Y S J A TA L 0 U S. 

Oma maanviljelys oli välttämätön varsinkin aiemmalle papistolle, 
jonka palkkaus oli vähäinen. Kirkkoherrat kantoivat palkkansa ruhti
naskuntiin. verrattavilta alueilta. Maanviljelys ei kuitenkaan kaikilta 

eikä kaikkina aikoina menestynyt. Iin kappalaisen pappila, jossa Janne 

Stenbäck isännöi, oli pelloiltaan Säräisniemen pappilan veroinen mutta 
muilta eduiltaan parempi. Kuitenkin oli hänellä siellä vaikeuksia -tiluk

siensa hoidossa. Omaa talouttaan ajatellen Schwartzberg kirjoittaa: 

.saa nähdä kuinka alkaa minulla suuri talouteni kannattaa. Akat (vaimon
sa Laura ja kälynsä Lotta) moittivat minua toisinaan, että .olen liian suruton, 
toisen kerran, kuten esim. eilen, että minä liian uskollisesti astun edeltäjäni 
jalan jäljissä. Molemmissa tapauksissa voivat akat olla osaksi oikeassa, 
mutta pelottavalta tuntuu varsinkin, jos heidän jälkimmäinen viittauksensa 
toteutuisi. Voi kuinka sitä on mieletön. Milloin on vinossa yhtäälle, milloin 
toisaalle, mutta aina hullusti. • 

Arveluihin antoi aihetta, kun Schwartzberg, päästyään vaimonsa perin
nön turvin aikaisemmista veloistaan, oli Säräisniemelle muuttaessaan 
uudelleen velkaantunut. Kuultuaan tämän vaikeuksista oli Myllyran
nan rautahytin isännöitsijä Aksel Backman syksyllä 1849 kehoittanut 
Schwartzbergiä pyytämään A. Kihlmanilta korotonta lainaa. Tätä pyy-
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täessään Schwartzberg sanoo olleensa pakotettu ostamaan eläimiä ja 
paljon muuta saamalleen virkatilalle ja joutuneensa velkaan edeltäjäl
leen ja muille ja täytyvänsä lainoistaan maksaa korkoa. 

·En minä tiedä minne perintövarat ovat menneet, niin olen kuullut muiden 
ihmettelevän, enkä itsekään muuta voi. Jotakin vähäistä voisi minulla vielä 
olla, mutta en ole voinut ahdistaa ystäviäni, vielä vähemmän ottaa korkoa. • 

Näin perustellen hän pyytää Kihlmanilta 3-500 rpl. hopeaa korotto
mana lainana, «niin vapauttaisit sinä minut monista huolellisista mietis
kelyistä, joihin jokaisen tarpeen kohdalla tahdon vajota.« Tietoa ei ole 
miten kirjeeseen on vastattu. Joka tapauksessa karjan ja maatalous
kaluston hankkiminen ylitti käteiset varat. Lainoja oli otettava sieltä 
ja niillä ehdoilla, joilla onnistui saamaan. Tämä velkaantuminen, maan
viljelys jne. tuntui entisen «ekonomian« rinnalla suurelta. 

Maanviljelys Säräisniemen korkeudella, soisilla ja pohjoisilla erä
maa-alueilla oli ilmojen armoilla enemmän kuin rintamailla. Kylvön 
myöhästymisestä päivällä tai kahdella voi syksyllä koitua suuri vahinko. 
Harvoin, ehkä keskimäärin kerran 10:ssä vuodessa, tuli kaikista maan 
antimista hyvä sato. Tyytyväisenä vähemmän täydelliseen tulokseen 
kirjoittaa Laura syksyllä 1851: «Hyvä vuosi tuli meille, ainoastaan peru
nat saimme pieniä ja vähän ja suuri osa pilaantuneita, että ehkä pilaan
tuvat kaikki ennen kevättä.« Mutta esim. katovuonna 1856 ei saatu ol-

. lenkaan itävää viljaa omasta pellosta eikä ollut odotettavissa palkan 
kannassa pitäjältä. Silloin oli turvauduttava lähinnä omaisiin. Seu
raavan vuoden tammikuussa tiedustellaan siementä Iistä kevään kylvöä 
varten. Ohran siementä tarvittiin vain 3 tynnöriä, kun syksyllä puolet 
ohramaasta oli kylvetty rukiille. Rukiin siementä oli, vaan ei «tark
koja« ja niistäkin pelättiin idun häviävän ruosteen takia laarissa. Ru
kiin siementä tarvittiin ainakin 4 lfz tynnöriä. Vastaus lienee ollut 
myönteinen, koska kesäkuun 1 p:nä poika Kusti lähetettiin Iistä nou
tamaan kylvösiementä. Vuoden tulo oli siis vaihteleva. Hyviä vuosia 
tiedetään Pohjanmaalla olleen 1849 ja 1850 ja juurikasveja lukuunotta
matta 1851. Hallan, kuivuuden ja märkyyden aiheuttamia katovuosia 
olivat 1853, 1855 ja 1856. 

Viljelyskasveista yleisin oli ohra. Ruista ja perunaa ja naurista vil
jeltiin myös yleisesti. Kauraa ja vehnää on esiin. Iissä ja Paavolassa 
kokeilun mielessä viljelty. Paltamon kirkkoherran apilan ja vikkerin 
peltoviljelys oli uutta. Vaatekasvit, pellava ja hamppu, kasvatettiin 
kaikkialla talon- ja palvelusväen pukemiseksi. 
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Puutarhaan ja sen hoitoon on kiinnitetty huomiota, koska sitä Sä
räisniemen pappilassa laajennettiin. Keväisin kunnostettiin hyötylavat, 
joissa taimet kasvatettiin avomaalle. Heme, papu ym. vihanneksia kyl
vettiin penkkeihin. Lisäksi viljeltiin vanhoja maustekasveja ja kukkia. 
Ruokavalion täydennykseksi kerättiin luonnon marjoja, varsinkin puo
lukoita. Lasten mieluisia muistoja olivat marjaretket Palokankaalle, 
jonne pappilasta oli n. neljänneksen (2,5 km) matka. Hillat eivät joka 
vuosi kehittyneet marjoiksi. Miehille tärkeä puutarhan kasvi oli tu

pakka. Kessuja poltettiin ja pidettiin suussa. cRouhe-Heikiksi« tämän 
takia pastoria joskus nimiteltiin. 

Karjanhoito oli sekä maanviljelykselle että talon väen elannolle tär
keä. Keväällä 1851 oli pappilassa 12 lammasta ja 12 karitsaa ja neljä 
vasikkaa juotettavina. Lehmiä oli ainakin viisi, koska lokakuussa syn
tyi vielä vasikka. Huutokaupassa 1858 myötiin kuusi lehmää, härkä, 
kaksi hiehoa ja kolme vasikkaa ja myöhemmin 11 lammasta. Näiden 
lisäksi on luonnollisesti jätetty kotieläimiä jatkuvaan omaan käyttöön. 
Karja oli järjestetty pitkin sisäruokintakautta kantavaksi, joten maitoa 
oli suurelle perheelle puuttumattomasti. Puuastioissa kerma nostatet
tiin, käsin kuorittiin ja siitä voi kotona kimuttiin ja saatiin erilaista pii
mää, joka kesäkuumalla oli virkistävää juoda. «Erittäin hyvin on meillä 
ollut maitoa tänä syksynä, ne ovat tähän asti lypsäneet hyvin vanhal
taan«, kirjoittaa emäntä 1851. Huutokaupan esineistöstä nähdään, että 
karjapihalla on ollut havutukki, jonka päällä kassaralla havuja pienen
nettiin lannan -sekaan, joka lapioitiin navetan päässä olevaan tunkioon. 
Kesällä taas havuja levitettiin karjapihalle, jossa lehmät iltaisin ja 
aamuisin lypsettiin. 

Suuri Oulujärvi ei aina antanut kalastajalle saalista. Syksyllä 1851 
oli näin laita. «Emme ole yhtään kalaa saaneet tänä syksynä.« Tätä 
kirjoitettaessa oli lokakuun loppu käsillä ja järven rannat jäässä, joten 
ei ollut enää saaliista toivoa. Tavallista tämä ei ollut. 

.Painuanlahden mataloilla hiekkarantamilla uiskenteli aina suuret seipiparvet. 
Isämme laitatti S€ntähden meille noin parin korttelin korkuisen nuotan, jonka 
perässä oli merta. Tällä nuotalla kierrettiin seipiparvet ja kun ainat yhdis
tettiin, niin kahlaten ajettiin kalat mertaan. Näin saatiin seipiä nelikoittain 
kesän pitkään. Isällä oli myös selkänuotta ja rantanuotta. Mielessäni on 
eräskin kesä, kun me pojat päivät pitkät ajoimme Kiviharjulta :kärryillä ka
loja, maaten kalakuorman päällä. Sitten :kokousi kylän väki perkkaarnaan 
kaloja pappilassa. Rantanuotalla pyydettiin kaloja Painuanlahdesta. Muistan 
kerrankin, kun vanhemmat veljet, Edla Gyllenberg ja kait joku piioistarnrne, 
oltiin nuotalla - niin saatiin yhdestä apajasta 32 kuhaa ja suuri vasullinen 
seka-kaloja.• 
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Tyvenen aikana pojat onkivat syvärinteeseen raketuista murroista. Sel
känuottaan oli pappilalla osuus, puoli nuottaa. Toinen puoli oli talolli
silla. Tulee Oulujärvestä suuriakin saaliita, mutta lapsen mielikuvitus 
voi joistakin kärrykuormista rakentaa päivittäin jatkuvat kalan perkka
jaiset. Joka tapauksessa on kalastukseen uhrattu aikaa ja huolta. Huu
tokaupan pöytäkirja avaa seuraavat näkymät. Jo varhain keväällä ran
tavesien suliin, pellon ojien kohdille, asetettiin rysiä. Sulan veden ai
kana laskettiin kalojen kutu- ja liikepaikkoihin mertoja. Verkoilla ka
lastettiin pitkin kesää. Pitkäsiima laskettiin silloin tällöin ja nuotalla 
vedettiin apajoita. Pappilassa kalastus oli tärkeä elinkeino. 

Metsästyksestä ei tämän kirjoittaja ole löytänyt mainintoja. Kun 
huutokaupassa myötiin pyssy, on oletettava sitäkin käytetyn. Tätä 
tukee Heikki-pojan vanhuuteen asti jatkunut innostus metsästämiseen. 
Hänen, «Jänis-Heikin<<, puuhista on olemassa lukuisia kertomuksia. Voi 
olettaa, että metsämiehen mieli on saanut virikkeitä jo varhaisnuoruu
dessa Säräisniemellä. 

Säräisniemen kappalaisen palkkaus on P. Aschanin toimittamassa 
matrikkelissa pääkohdittain mainittu. Seurakunta maksoi <<50 tynnöriä 
viljaa, 20 leiviskää voita, paitsi juustoja, leipiä, lihaa, vasikan nahkoja, 
heiniä ja muita vähempiä palkkaetuja<<. Vilja maksettiin tavallisesti 
puoleksi rukiina ja ohrana. Seurakunnalta tuleva voin määrä vastasi 
170 kiloa. Edellyttäen, että lehmäitä kannettiin naula voita, on Säräis
niemellä silloin ollut n. 400 täysi-ikäistä lehmää, eli yksi lehmä 5-6 
asukasta kohti. Varsinainen palkka ei tuona niukkana aikana ollut 

suuri. Pienempiin palkkaetuihin kuului pääasiassa luonnossa maksetta
via eriä. Paltamon pitäjän muiden kappalaisten vastaavat palkkaedut 
maksettiin talon savulta seuraavasti: yksi juusto, kaksi leipää, pala nau
dan lihaa ja vasikan nahka. Torpparit ja itselliset suorittivat kultakin 
ruokakunnalta yhden päivätyön omassa ruuassa. Lisäksi tuli papille 
ruumisrahaa talon isännän ja emännän kuollessa yksi lammas ja lap
silta 16 äyriä hopearahaa. Pariskunnan vihkimisestä annettiin pari vil
lasukkia ja käsineet (vantut). Heinä maksettiin kahdella tavalla, joko 
talvikuorman verran tai leiviskän mitalla esim. 10 leiviskää ( = 85 kgr) 
savulta. Säräisniemellä oli tuona aikana 103 savua. Sen mukaan tuli 
seurakunnalta heiniä vähintäin 8755 kg. Palkkausta arvosteltaessa on 
muistettava köyhien kohdalta tehdyt vähennykset ja hallavuosien mak
sukyvyttömyys. 

Elettiin rahan niukkuuden aikaa, eikäpä sitä luontaistaloudessa mo
neen asiaan tarvittukaan. Vältämättömiin rahamenoihin hankittiin varat 
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myömällä ylimääräisiä pellon ja karjan tuotteita. Rahaa tan·ittiin sil
loinkin veroihin. Esim. Papiston Leski- ja Orpokassaan suoritettiin Sä
räisniemen ja Iin kappalaisen virkaluokassa v. 1851 yli 8 ruplaa \-uo
dessa. Ostossa olivat suola, rauta ja nautintoaineet, kuten parempi tu
pakka, kahvi, sokeri, riisiryynit ym. Iin haminassa sai taYaraa huokeam
malla kuin sisämaassa, mutta vertauskohtana voidaan niitä hintoja mai
nita. Syyskuun alussa 1851 maksettiin leiviskästä (8,5 kg) kahYia 4 
rpl:aa, samoin sokerista. Riisiryynit maksoivat 50 kop. ja kannu (2.6 
lt) siirappia 80 kop. Samaan aikaan myödessään härän sai ainoastaan 
8 rpl, tynnöristä ruista saatiin 4-5 rpl. ja ohrista 3--4 1h rpl. Myödes
sään 1854 voita sai Janne Stenbäck leiviskäitä 2 rpl. 75 kop. ja 1855 ai
noastaan 2 rpl. 55 kop. Mutta ostaessaan voita hän sai maksaa yli 3 rpl. 
Tähän tapaan pappien kaupanteko on käynyt paljon myöhemminkin. 

Täydellisen luontaistalouden työvälineistön hankkiminen aiheutti 
Henrik Schwartzbergin velkaantumisen. Mutta aikanaan pidetty perun
kirjoitus osoitti, että omaisuus vastasi velkoja, jäipä lähes 500 rpl :n 
säästö. <<Kuka olisi uskonut sitä<<, huudahti Janne Stenbäck kirjeessään 
apelleen ja lisää: <<Mutta Jumala huolehtii omistaan.« Säästö olisi 
ollut suurempi, ellei nälkävuosien takia rästien poistot olisi olleet var
sin huomattavat. Säästön syntymiseen vaikutti vähentävästi perheen 
varsin avokätinen varojen käyttö hädässä olevien hyväksi. Lopuksi on 
mainittava se, että huutokaupassa myömättä jätetty omaisuus tuhoutui 
tulipalossa. Talous, jonka suurenemisesta Henrik Schwartzberg vuonna 

1848 hätäili näyttää tulleen hoidetuksi niin, että voidaan sanoa perheen 

olleen vaatimattomasti toimeentulevan. 

P I I R TE I TA TA L 0 U S E S I N E I S T ö S T Ä. 

Säräisniemen pappilassa toimitettiin huhtikuun 19 ja 20 p:nä 1858 va

paaehtoinen huutokauppa. Sen pöytäkirja antaa monipuolisen kuvan 

Schwartzbergien talousesineistöstä. Näistä voidaan päätellä mitä työ
tapoja oli käytännössä. Myötyjen esineiden luettelo ei kuitenkaan ole 
täydellinen, koska niitä oli jätettävä suuren perheen jatkuvaan käyttöön. 

Maanviljelyskalut on todennäköisesti myöty kaikki, koska puustel
lin maat oli tammik. 13 p:nä vuokrattu, ja pojat olivat pyrkimässä luku
tielle. Tässä esineistössä tavataan lukuisia kuokkia, vikaterautoja pe
räti 20, sirppejä, pohtimia, raudoittamattomia työrekiä 4 kpl, mutta myös 
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rauta-aura ymm. Maata on siis otettu kuokkien viljelykseen, heinä ja 
elo on leikattu mies- ja naisvoimalla. Isännän kuoleman jälkeen ei 
kukaan ollut raudoittanut talveksi rekiä. 

Kotitalouden esineissä kiintyy huomio puuastioiden paljouteen. Oli 
puukuppeja, -lusikoita, eri kokoisia kapustoja, pyttyjä, maitokehloja, 
leilejä, puupulloja, sammioita, tynnyreitä. Mitta-astiat kuten kupit, vii
den kupin, neljäsosa, puoli ja koko tynnörin mitat olivat puusta. Metal
liesineitä sen sijaan oli vähemmän, esim. kaksi kuparista kahvipannua, 
kannellinen kastrulli, jalkapannu kansineen, kaksi muuripataa, joukko 
pienempiä esineitä kuten viisi lyhtyä, pöytäveitsiä 6 paria ym. Oli 
kynttiläjalkoja, kahdet kynttiläsakset kynttilän niistämistä varten ja 
saksien lautaset, 10 syvää ja 12 matalaa lautasta, teekannu, lasiesineitä, 
savipullo jne. Huonekaluista oli osa maalattu valkeiksi, osa punaisiksi. 
Näiden värit osoittavat, ettei tunnettu värien, ei edes punaisen pelkoa. 
Myötävänä oli myös pari pöytää ja kirjakaappi. Elettiin puuastioiden 
valtakautta. Niiden puhtaana pitäminen antoi talon naisille runsaasti 
työtä. Naisten puhdetöitä varten oli viisi rukkia, karstoja ja kangas
puut. Itselleen talon emäntä jätti ainakin yhden rukin ja kangaspuut. 

Myödyt vaatekappaleet kuvastavat isännän pukeutumista. Niistä 
mainittakoon 5 takkia, 6 housut, 2 liivit ja musta takki. Talvivaatteet 
olivat sarkaa, kesävaatteet pumpulikangasta, kotona kudottiita ehkäpä 
valmistettujakin. Alusvaatteet ja päähineet olivat tavalliset. Lisäksi 
oli nahkapusero ja -takki sekä vasikannahkainen turkki. Oli muutama 
piippu, joista yksi <<hopiapislaakinen«, partaveitsiä, ja silmälasit täyden
tämässä isännän varusteita. Tupakkaan otettiin tuli yleensä tuluksilla. 
Taulaa oli myös tarjolla, vaikka sitä osattiin käävistä valmistaa joka 
talossa. 

Kirjeenvaihtoa varten oli mustepulloja, joista yksi lasinen, yksi teräs
kynä mutta 20 hanhenkynää. Nämä tehtiin itse, samoin kirjekuoret, 
ellei kirjeen viimmeinen sivu jätetty tyhjäksi, joka sopivasti taitettuna 
palveli osoitesivuna. Kirjeet suljettiin lakalla, jota oli myötävänä 7 
tankoa. 

Esineistöstä havaitaan isännän harrastusten suuntautuneen puuse
pän, piirustajan ja sepän aloille. Hänellä oli paja täydellisine pajaka
lustoineen. Varastossa oli erilaista rautaa n. 40 leiviskää, rautavannetta, 
rautalankaa, lukkoja, avaimia ym. ja paljon rautaromua, joka osoittaa, 
että työtä oli tehty. Oli vielä laatikollinen messinkiä. Piirustajan ja 
rakennusmestarin varusteet olivat ajan tavan mukaan yksinkertaiset. 
Sen sijaan puusepän välineet olivat sekä runsaat että monipuoliset. 
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Terveyden hoitoa varten oli kuppauskirves ja nippu sarvia. Sau
nassa otettiin tavallisen kylpemisen lisäksi muurahaiskylpyä, hierontaa 
ja suonen iskentää, jolloin saatettiin laskea verta jopa tuopin verran. 
Käytettiin takkatulen edessä paahtamista, voideltiin jäseniä omatekci
sella kanferiviinalla ja vatsavaivoissa nautittiin kotipolttoista Yiinaa. 
Säräisniemen pappilassa oli viinapannu ja piiput. Ettei täällä viinaa 
nautintoaineena käytetty todistaa se, että Schwartzberg asetti langol
leen vaatimuksen ehdottomasta raittiudesta ja siihen pääsemiseksi laati 
järjestyssäännöt tämän huoneelle. 

Kalastusneuvoja on huutokaupan luettelossa luonnollisesti runsaasti. 
On rysiä, mertoja, verkkoja, koukkuja (omatekoisia) , siimaa, kaksi ve
nettä, toinen suuri nuottavene ja % selkänuottaa. On kaiketi näistä 
osa jätetty poikain käyttöön. Nuottakata sen sijaan myötiin. Pastori 
oli rakentanut rannalle veneladon. Meren rannikolla syntyneenä hän 
käsitti, että venettä, matkamiehen toveria, oli suojeltava. 

Karjan laadusta ei saa täyttä varmuutta. Joukossa oli joku musta 
lehmä, joitakin kirjavia, mutta hiehojen joukossa oli punavalkea yksilö 
ja vasikoista oli kolme punaista. Lehmien keskihintana saatiin 13 ruplaa, 
lampaista 50-60 kopekkaa. Johtuen hallavuodesta ja rahan kireydestä 
ei huutokauppa tuottanut edes tyydyttävää tulosta. 

Yksityiskohtaisen katsauksen Schwartzbergien talousesineistöön an
taa huutokaupan pöytäkirja. Siitä ovat kuitenkin poissa osa huonekaluja, 
ruokatalouden ym. esineitä, makuuvaatteet ja käyttökelpoiset pitovaat
teet. Aiottiin asua edelleen armovuosien ajan pappilassa ja sitten siir
tyä pienempiin oloihin. 

PUHDETöiST Ä. 

Talviajan pitkät ja pimeät puhteet eivät muodostuneet ongelmalli
siksi. Ei tarvinnut lasten kysyä: «Mitä minä tekisin?«, eikä nuorten: 
«Minne menisin?« Oli paikka, jossa perheen kaikki jäsenet, «perhe
kerhon<< kokoontuessa, saivat sopivaa askartelua. Pirtissä tehtiin puh
detöitä. 

.Syksyiset ja pimeät puhteet kuluivat myöskin pikaisesti ja kyllä me löy
simme kyllin ajan viettoa. Istua tulen ääressä ja panna nuot muka tyhmem
mät ja nuoremmat siskot kolmella arvoituksena .Hymölään•, kertoa satuja, 
vuolla pirtissä hevosia, tehdä rekiä, arkkuja vastakiskotuista päreistä, kun 
naiset rukkinsa ääressä ja miehet astian tevossa olivat työssään pihdissä 
palavan päre-loiston ääressä.• 
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Olosuhteet pakottivat valmistamaan kotona sen mikä tarvittiin. Rahaa 
oli vähän ja kaupan kalliit tavarat kaukana. Puhteilla miehet tekivät 
puuastiat, haravat, vikatteen, kuokan ym. varret, kiskoivat päreet, pai
noivat luokit ja reen jalakset, kutoivat kalanpyydykset ja korjasivat 
valjaat, jalkineet. Todennäköisesti nahkat peitattiin kotona, koska tämä 
taito osattiin runsaat puolivuosisataa myöhemmin Pohjanmaalla. Rauta
esineitäkin pystyttiin takamaan pajassa. Ainoastaan ammattitaitoa vaa
tivissa tehtävissä käytettiin räätäliä ja suutaria. Lasten huvittamiseksi 
isä nikkaroi ja maalaili, varsinkin joulun edellä monenlaisia leikkikaluja. 
Käsityön taitoa ja kotiteollisuutta oli pakko harjoittaa ja kehittää ja on 

sitä Oulun läänin alueella jatkuvasti tehty. 
Naisten työt olivat puhdetöiden luontoisia. Heidän kotiaskareensa 

olivat nykyisiä lukuisammat ja työteliäämmät. Ei ollut koneapua nave
tassa, ei separaattoreita, ei meijereitä. Ruoka-aineita oli talveksi varas
taitava, kalat suolattava ja savustettava, lihat suolattava ja palvattava, 
makkarat, maltaat ym. valmistettava itse. Vielä voi mainita kynttiläin 
valamisen, pellavan, hampun ja villojen jalostamisen langoiksi. Talvi
kaudet kudottiin villa-, puolivilla- ja pellavakankaita. Niistä naiset om
pelivat puvut itselleen ja lapsille, alusvaatteet ja kesäiset karkeat hurs
tipuvut. Tämän lisäksi vielä nykyiset naisten kotiaskareet. 

Naisten työt olivat emännän vastuulla, jonka johtamiskyvystä ja 
omakohtaisesta työhön tarttumisesta riippui pysyikö monipuolinen koti
talous täystehoisena. Laura Schwartzbergin osalle tuli suuri perhe ja 
äidin työ lisääntyi jokaisen lapsen kohdalla. Mutta toimelias emäntä 
hän lisääntyvästä työstä huolimatta oli. Kirjeessään hän joskus kertoo 
kotitöistään. Milloin on kangas valmistunut, milloin kudottavana, mil
loin suunniteltuna, usein 30 kyynäräinen, ja vaikka kangas toisensa jäl
keen valmistui, piti joskus valittaa: <<Minä saan tuskin vaatteita omalle 
väelle«. 

Naisten työt eivät rajoittuneet sisätöihin. Keväällä, kesällä ja syk
syllä huolehdittiin puutarhasta ja oltiin apuna viljelyksillä. Työtaakka 
oli suuri ja on sitä vieläkin pienviljelmillä, jollainen Säräisniemen pap
pila oli. 

Hyvinä vuosina jäi luontaistalouden aikana verrattain vähän ostetta
vaksi. Hallavuosina sen sijaan koko elanto. 

Ruokatalous on polkenut paikallaan meidän päiviimme asti. Pääate
rian keittoruoka valmistettiin viikon eri päivinä tavallisesti seuraavan 
kaavan mukaan: Maitovelli, lihavelli, puuro ja sunnuntaina lihapottua. 
Nämä lienevät olleet pappilassakin pääruokalajeina. Kun Heikku-poika 
oli lukemassa lissä, hän kerran kieltäytyi syömästä · lihapottua. Eno 
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Janne ei luvannut antaa muuta ruokaa. Seuraavana päi' änä tuotiin 
sama lautanen uudelleen ja uudelleen poika jätti syömättä. Kun se 
kolmannen kerran uudistui, käski eno pojan noutamaan Yitsat. Ne 
taivuttivat pojan syömään. Opetuksesta oli myöhemmin hyötyä hänen 
ollessaan maanmittari Tavaststjernan apulaisena J yväskylässä. · sillä 
syyspuolella, karttojen piirustuksen aikana, annettiin apulaiselle. emän
nän käskystä, joka päivä aamiaiseksi ja ehtoon ruuaksi kokonaisina kei
tettyjä perunoita, «kuoripottuja « ja lasillinen maitoa , puoliseksi lihapot
tua ja lasillinen sahtia. Tämä esimerkki osoittaa miten vähän huolta 
kiinnitettiin ruokavalioon. Lieneekö Säräisniemen pappilassa ollut toi
sin? Sitä tavallaan tukee Laura-äidin neuvo äsken avioliittoon men
neelle tyttärelleen Marialle: «Sinun ei pidä olla kitsas ja pitää huonoa 
ruokaa väellesi - ette te sen vuoksi tule köyhemmiksi • . 

LASTEN KASVATUKSESTA. 

Lasten elämä pappilan avaroissa tiloissa muodostui vapaaksi. Piha 
oli iso ja jyväaittain edessä oli pienempi aukio, jonka luoteisnurkassa oli 
kellarin kumpu, lasten hupainen leikkipaikka. Talvella, ainakin las
kiaisena, saatiin aikuiset mukaan hiihtämään. Kesällä Painuanlahden 
hiekkalietteillä kahlattiin ja uitiin. Oli isä sielläkin toisinaan lasten to
verina. Leikki-ikäisiä lapsia oli perheessä Säräisniemellä 3-5 kerral
laan. Näistä oli erikoisen vilkas poika Heikku. H änen ollessaan 1851 
lukemassa Iissä, toteaa äiti: «-nyt on sangen paljon hiljaisempaa t~ällä , 
kun Heikku on poissa.« 

Säräisniemellä syntyi perheeseen vielä viisi lasta. Muuttovuonna, 
syyskuun 15 p:nä, ilmoittaa isä langolleen: 

. Nyt on minulla jälleen perillinen, poika , joka on suuri ja lihava , ei kuiten
kaan niinkuin sinä, ja näyttää eniten muistuttavan Heikkua. Laura oli hä
nen kanssaan kovassa kyydissä, ehkä vaikeammassa kuin koskaan e1men, 
viimme perjantaina 8:na kl. n. 3 i.p :llä. Hän on ollut terve ja enimmäkseen 
siivo. Mutta Laura on ollut huonompi. Varsinkin maanantaina ajatt elimme 
me, eli Lotta, että hän kuolisi. Vähitellen hän on sitten virkistynyt, mutta 
on vielä sängyn oma ja täytyy hoitaa kuin sairasta. Keskiviikkona ajat
telimme ikastaa hänet ja kutsua isoisän ja sedän nimellä Jakob, mutta ei tullut 
Engelberg eikä kukaan muukaan kutsutuista vieraista. Luultavasti he kaik
ki olivat sateen ja myrskyn, töiden ja kiireen takia niin pyörällä päästään, 
etteivät löytäneet tänne. Ja kun nyt kaikki tämä epäonnistui , niin jäänee 
hän kastamatta. - Mutta kuule Janne! tule ensi tilassa tänne, niin saat sinä 
kastaa hänet .• 
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Sitten syntyi 1/ 11 1850 tytär Laura, joka koko talven sairastettuaan 
keväällä 15/ 5 kuoli. Jo 25/ 4 1852 syntyi poika Kalle ja vuoden ja 11 
kuukauden kuluttua 11/ 3 1854 äidin iloksi tytär Johanna ja lopuksi isän 
kuolinvuonna 18/ 7 1857 nuorin lapsi Jooseppi. «Viimme lauantaina klo 
8 i.p:llä sai Laura tunnin kuluessa siromuotoisen pojan saunassa. Hän 
on voinut hyvin; lapsi on ollut itkuinen. « 

Kasvatuksen pyrkimys oli opettaa kotona lapset lukemaan ja kir
joittamaan, hyödylliseen työhön ja ennen muuta uskon harjoitukseen. 
Säräisniemen pappilan lapset saivat sen lisäksi musikaallista kasvatusta, 
jota soitto- ja laulutaitoinen äiti kykeni antamaan. 

Järjestyksen ylläpitäjänä ja hyveiden edistäjänä käytettiin sekä ko
tona että koulussa vitsaa. Oli pappilassakin hienot, oksitut vitsat pul
lossa likaamassa lipaston päällä. Ne entisajan koululaiset, jotka koulu
ajastaan asiallisesti kertovat, sanovat, ettei vitsoja hetikään joka päivä 
käytetty. Se käsitys, että koulunkäynti oli pelkkää «patukka«-sotaa, on 
pidettävä liioiteltuna. Kotikasvatusta on samoin monissa jutuissa ku
vattu alinaikaiseksi piiskaamiseksi. Säräisniemen pappilassa se toimitus 
tapahtui poikkeustapauksessa: 

•- kaikesta viipillisyydestä (tahallinen häijyys) seurasi aina kuri, salin pii
rongilla vesipullossa säilytetyllä piiskalla; muusta melusta ja vahingosta ei 
isä koskaan kurittanut lapsiaan eikä koskaan pikaisuudessaan, vaikka olikin 
pikaluontoinen. Äidin en koskaan muista lapsiaan kurittaneen.• 

Tätä tukee Maiju-tyttären tasapainoinen ja tarkka muisti. 

· Isä ei usein antanut vihtaa lapsilleen, eikä tehnyt sitä mielellään. Ei hän 
myöskään koskaan uhannut vitsalla. Mutta lapset pelkäsivät vihtaa, sillä 
'kun sitä annettiin, niin annettiin kovasti, mutta ei kovalla aseella, eikä millä 
sattui, vaan hienoilla vitsoilla. Isällä oli vieraskamarissa shenkin päällä 
pullossa vedessä likaamassa varuilla vitsat, norjat tuoreet, oksitut, joita kuri
tuksessa käytettiin. Isä ei heittänyt huomiseksi vitsan antoa, vaan pistäytyi 
hetkeksi lauhduttelemaan itseään rapuille tai muualle. Ja nopeasti lepyttyään 
tuli antamaan vitsaa. Usein oli äiti saapuvilla, kun pojat saivat selkäsaunan.• 

Ennen kuritusta istahti isä tuolille ja selitti syyn rangaistukseen. Jo
hannes poika muistaa kerran esittäneensä: «Anna mamman antaa.« Isä 
oli silloin heti ojentanut vitsat äidille, «eikä se koskenut hetikään niin 
kovasti kuin isän kädestä«. Sen perästä poika muisti pyytää: Anna 
mamman antaa. Maiju, joka oli kauan aikaa ainoana tyttönä poika
joukossa, ei muistanut saaneensa vitsaa kuin kerran. Se tapahtui erään 
sunnuntain aamuna, kun isä öli lähdössä kirkkoon ja Maiju riiteli Kustin 
kanssa pallituolista. 
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Epäkohtana voidaan pitää, kun vitsaa annettiin kovin \ arhaisella ja 
myös varttuneella iällä. Mutta eihän tuona aikana tunnettu nykyai
kaisia kasvatuksen periaatteita. Ojennus oli suorasukaista, noudattaen 
ohjetta: «- joka lihassaan kärsii, se lakkaa synnistä.« Vaikka siis 
kuritusta kasvatuksen apuna käytettiin, ei lasten suhde isään muo
dostunut orjalliseksi. Mahdollinen tilapäinen jännitys laukesi, kun isä 
oli valmis johtamaan lasten leikkejä ja mellastamaan heidän kanssaan. 

Kasvatus työhön näyttää lähteneen leikistä. Poikien pienoisnuotta 
toi huvitusta työhön. Sillä he pyytivät kalaa talven varaksi. Jotenkin 
pieninä isä antoi pojille puukon. «Ja osattiin sitä käyttääkin, kun ensin 
oltiin useampia verihaavoja saatu ihoon« , kehaisee poika Heikku. Hänen 
kohdalla kehuminen ei ollut liioittelua. Hän oli harvinaisen kätevä 
käyttämään puukkoa, niin että ulkomaan eläimetkin olivat kuvissa 
nähdyn kaltaisia. Jo aivan pieninä kuletti isä poikansa heinäniitylle ja 
muuhun ·maanviljelystyöhön, johon pojat varttuneempina saivat ottaa 
osaa. Vanhimmat pojat Kusti ja Lars tekivät 1853 kaikki rengin työt. 
Kun lapset pienestä pitäen seurasivat kaikkia isän töitä, tämähän oli 
kaiken tekijä, on se yllyttänyt heidän yritteliäisyyttään. 

Äiti antoi lapsille kaikkein ensimmäisen opetuksen. Nuorin pojista 
kertoi oppineensa aakkoset äidin rukin ääressä. Äiti nousi jo neljän 
aikaan aamuisin kehräämään ja lauleli rukin hyrrätessä virsiä, Sionia 
ja Laulukirjaa. Silloin osattiin enimmät ulkoa. «Äitini lauluun minä 
tavallisesti heräsin «, sanoi nuorin lapsista. Hän kertoi myös: «Ensim
mäisten kirjain joukossa, joita vapaaehtoisesti lueskelin, oli Kalevala. « 
Varsinaiseen opiskeluun perehdyttiin tämän jälkeen jonkun omaisen tai 
heränneen papin kodissa. Lukemisen alkeita antoi mm. eno Janne 
lissä. Siellä olivat jo 1849 kaksi vanhinta, jotka äiti vei sinne tammi
kuussa ja isä haki kotiin kesäkuussa. Siellä olivat myös Heikku ja 
Johannes alkuvuodesta heinäkuuhun vuosina 1851 ja 1854. Nuorem
mille ::tntoivat ohjausta mm. V . L. Helander ja V. Österbladh. Täm
möinen valmistava kotikoulu käytiin yleensä ennen alkeiskouluun me
noa. 

Lähinnä äiti opetti lapsiaan laulamaan. Soitto-opetuksesta ei ole 
nimenomaisia tietoja. Isä oli mukana kotona ollessaan. Isän harras
tuksena oli koota kansan hengellisiä sävelmiä ja arkkiveisujen runoutta. 
Yhdessä lankonsa J annen kanssa hän on kokoelmansa julkaissut «Hen
gellisten virtten« nimellä, joka Heikku Henrikinpojan tiedonannon mu
kaan tuli yleiseen käytäntöön ainakin Pohjanmaalla. Aikuisilla sel
visi lapsille saamansa laulun opetuksen suuri arvo. Isänsä muistopat-

8 
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saan paljastustilaisuudessa poika Heikku esitti tunnustuksen sanoja 
vanhemmilta saadusta musikaalisesta kasvatuksesta. 

Schwartzbergit kuuluivat siihen sukupolveen, joka vanhoilta perityn 
katsantokannan mukaan aikoi ainoastaan pojille antaa opetusta oppi
koulussa. Tyttöjen kasvatus tähtäsi luku- ja kirjoitustaidon lisäksi käy
tännölliseen kodinhoitajan tehtävään. Niinpä, kun heränneihin kuu
luva pastori Landgren itse aikoi suorittaa pastoraalitutkinnon ja oli 
«lähettänyt tyttärensä muodissa oleviin tyttökouluihin«, katsottiin hänen 
luopuneen heränneiden periaatteista molemmissa asioissa. Nämä pe
riaatteet eivät suinkaan aina olleet pinttyneestä tavasta omaksutut. 
StenbäcKien sisaruspiirissä niitä tuki hyvä harkinta ja sen mukainen 
käytäntö. Vastustettiin poikien liian varhaista koulun käyntiä ja tyt
töjen koulutusta kokonaan, koska oli havaittu siitä koituvan vahinkoa 
lasten luonnolliselle kehitykselle. Sen on moster Lotta kirjeissään 28/ 12 
1878 ja 9/ 5 1885 selkeästi lausunut. Tyttöjen kasvattaminen kunnolli
siksi kodin hoitajiksi tapahtui kotona ja heränneiden pappien perheissä. 

Paitsi kunnon talouden hoitajiksi kasvatettiin tyttöjä koko naissuvun 
sekä biologiseen että henkiseen elämäntehtävään, tradition vaalimiseen. 
Usein joutuivat papintyttäret pappiloihin emänniksi. Näin ei käynyt 
Schwartzbergien perheessä, mutta kristillisiä tapoja lapset omissa per
heissään ylläpitivät ja kehoittivat lapsiaan jatkamaan niitä. Tyttöjen 
kasvatusta sääteli naissuvun ikivanha kiintymys turvalliseen omaan 
kotiin. Ehkäpä nainen ennen monipuolisemmin kuin nykyään vaali 
kodin perinteitä. Ainakin Laura Schwartzbergin kiintymys omaan ko
tiinsa oli ilmeinen. Palattuaan tyttärensä Marian kanssa Etelä-Poh
janmaalta syksyllä 1851, hän ilmaisee kiintymyksensä sanoilla: «Oli 
sitten niin hupaista tulla kotiin, että minusta tuntui, ettei kellään ole 
sellaista kotia kuin minulla.« Samoin, oleskeltuaan kevätlukukauden 
1870 Oulussa ja kesäkuun alussa Pyhäjärven Salon mökkiin päästyään, 
hän kirjoittaa: «-oli niin hupaista päästä kotiin, että tuntuu arvioimat
tomaita Jumalan lahjalta, että on olemassa tämä pieni koti.« 

Tärkein kasvatuksen tekijä oli lapsen omakohtainen usko Jumalaan. 
Sen hetkellisistäkin ilmiöistä iloittiin. Siitij. veisattiin ja kirjeissä muis
tutettiin lukemaan raamattua ja rukoilemaan. Että taloudellisuus ja 
ulkonainen viehkeys oli toisarvoista kykyä ja lahjaa, käy ilmi äidin ar
vostelusta tulevasta miniästään Johanna Ottelinista: «- kunnollinen, 
yksinkertainen ja kaunis tyttö, jolla, kuten uskon, on huolta sielustaan. « 
Tämän kasvatuksen tähden isä tahtoi lapset mukaan seuroihin ja mat
koille. Lapsille oli henkisesti avartavaa nähdä matkoilla erilaista elä
mää ja uusia seutuja. Mutta päätarkoitus oli totuttaa heitä heränneiden 
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keskinäiseen seurusteluun ja mikäli mahdollista uskon yhteyteen. 
Kaikki lapset eivät voineet yhtäaikaa päästä mukaan. Niinpä pantiin 
lapsille vuorojärjestys. Vuoroaan lapset sitten ykstuumaisesti odottivat. 
Tämmöisten matkojen vaikutusta lapsen mieleen on Juhani Aho las
tussaan «Pyhiinvaellus« kuvannut. Seuroissa oli veisuu parasta, mutta 
pitkät luvut ikävystyttäviä. Niiden sisältö oli lasten käsityskyvyn ulko
puolella. Lapset tiesivät kuitenkin, että seurojen jälkeen isä toimitti hei
dät heti leikkimään. Kun puheissa ja luvuissa samat asiat toistuivat 
määrätyssä muodossa, jäi niistä mieleen joitakin käsityksiä uskon 
asioista, jospa vääriäkin, jotka aikanaan herättivät vastavaikutuksia 
lasten kehittyessä. Luullaan, että yksipuolisesti uskonnon virittämä 
kasvatus aiheuttaa kielteisyyttä. Toisaalta arvellaan varhaislapsuuden 
vaikutusten antavan suunnan elämälle. Onneksi ihmisen sisällisen elä
män toiminnat ja kehitys eivät tapahdu inhimillisten kaavailujen mu
kaan. Schwartzbergien lasten elämässä on havaittavissa epäilyksen 
aikoja, vieraantumista uskon harjoituksesta, jollakin on ollut boheemi
kausi, mutta kehityksen tulos oli jokaisen kohdalla varsin myönteinen. 

Tiedossani ei ole miten toiset lapset arvostelivat isää kasvattajana, 
mutta poika Heikku, jo mainitussa puheessa lausuu siitä: «- kaiken 
tämän tähden olen ainakin minä puoleltani saanut sen vakuutuksen, 
että hän oli taitava lasten kasvattaja ja lukisin itseni onnelliseksi, jos 
olisin seurannut hänen jättämää esimerkkiä.« 

Äitiä kasvattajana kuvaa seuraava muistelma: «Rouva oli Salossa 
ja oli hyvin lasten mieliksi. Kasvatti sillä tavalla lapsiaan.« Salon 
mökki oli myöhemmin lapsille rauhan ja rakkauden maja. Sinne he 
riensivät äitiä ja sisaruksia tapaamaan. - Äiti oli varoittanut poikia, 
etteivät varhaiskeväimenä riisuisi avojaloin. Mutta kun jalkineet ja 
sukat vesilammikoissa kastuivat, niin täytyihän ne riisua, vääntää sukat 
kuivumaan aurinkoon ja sillä aikaa koetella miltä jalkapohjaan tun
tuivat vasta paljastuneet pälvipaikat. Illalla kotona sierottuneita jalkoja 
kirveli ja äiti sai voidella «noita vareksen jalkoja« kermalla. Äitiä 
kasvattajana muistellessaan, kirjoittaa hänen nuorin poikansa: «Sy
vimmät jäljet jätti sydämeeni kuitenkin äitini hurskaus, ahkeruus ja 
palvelevaisuus.« Lasten mieliksi oleminen ei estänyt äitiä, joka van
hempana oli hyvin päättäväinen, rankaisemasta lapsiaan. Milloin oikeaa 
aihetta oli pani hän esim. nuorimpansa nurkkaan. Siellä tämä aikansa 
itki. Ehtyvän itkun välissä jonkun kerran virkkoi: «Jo helepottaa.« 
Mielen rauhoituttua poika huudahti: «Jo helepotti!« ja juoksi samassa 
äidin luokse. Äiti oli myös kieltänyt, ettei luvatta saanut mennä ky
lään. · Rikkomuksesta seurasi vitsaa äidin kädestä. 
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Lasten kasvatusta tuki ratkaisevalla tavalla vanhempien uskon elä
män 'esimerkki, varsinkin sen vilpitön totuudellisuus. Raamattua, sakra
menttejä, jumalanpalvelusta jne. käytettiin todellisuudessa tapahtuvan 
uskon eli parannuksen harjoittamiseksi, jolloin tapahtumisen ja toimin
nan pääpaino ei ollut tässä harjoituksessa, vaan noiden välineiden kautta 
tapahtuvassa Kristuksen vaikutuksessa, joka muutti pysähtyneen itse
keskeisen vajavuuden valituksen tai autuuden riemun nautinnon kris
tuskeskeiseksi uskon liikkeeksi. Lapset havaitsivat vanhemmissaan tätä 
uskon epäjatkuvaa liikettä. Se heijastui teeskentelemättömänä ympä
ristöön, perheeseen ja seurusteluun ja siitä jäi lasten mieliin pysyviä 

vaikutteita. 

Lasten kasvaessa tuli isälle huoli heidän tulevaisuudestaan. «Jumala 
siunaa Schwartzbergiä pojilla ja paholainen tahtoo tehdä niistä hänelle 
ristin turhien laskelmien kautta heidän menestyksestään«, arvelee lanko 
Janne. Onko pojat pantava oppikouluun vaiko käytännölliselle alalle, 
oli se kysymys, joka askarrutti isää kauan aikaa. Hän oli usein nopea 
tekemään päätöksiä, jospa ei aina täysin harkittuja, sen vuoksi horju
minen tässä kysymyksessä antaa aiheen otaksua joko, että edesvastuu 
poikien tulevaisuudesta oli tosi raskas, tai että äiti oli johdonmukaisesti 
koulutuksen kannalla. 

Lasten ollessa poissa kotoa, koulussa ja myöhemmin avioliitossa, pi
dettiin yhteyttä yllä kirjeenvaihdon kautta. Kirjeissään vanhemmat 
säännöllisesti kehoittivat uskon harjoittamiseen. Pojista Johannes jou
tui moster Lotan kasvatettavaksi ja koulutettavaksi. Hänen ollessaan 
Vaasan yläalkeiskoulussa kirjoittaa isä lokakuussa 1857 kerrottuaan 
kotioloista: 

•Kun sinä o1et niin kaukana .poissa kotoa, niin rukoile, että Jeesus olisi 
sinua lähellä. Sano usein Jeesukselle millainen Johannes on. Sillä jos sinä 
et siltä välitä, on paholaisella niin hauskaa, nauraa ja iloitsee, kun Johannes 
on kevytmielinen, hui:kentelevainen ja poikamainen, sillä sen kautta saa hän 
Johanneksen vähitellen ja huomaamatta häijyksi. Mutta jos sinä heti, kun 
sen huomaat, sanot Jeesukselle millainen Johannes on, niin saa paholainen 
niin pitkän nenän, kun kevytmielinen ja poikamainen Jdhannes pakenee 
Jeesuksen armon siipien alle. Mutta ajattele Jeesusta, puhu hänen kans

saan siihen asti, että tunnet, ettei Jeesus hylkää Johannesta vaan katsoo ar
mollisesti häneen, vaikka Johannes ei olekaan hyvä, eli ole ollut sellainen 
!kuin olisi pitänyt olla. Sillä Jeesuksen puhdas ilo on siinä, että se, joka ei 
ensinkään ole hyvä, antaa Jeesuksen tehdä hyvää itselleen ja yrittää, ei osaa, 
vaan yrittää, yrittää, yrittää pitäytyä Jeesuksen armoon, olkoon millainen 
tahansa. 

ll7 

Tervehdä Mosteria ja sano hänelle, ettei hänen tule hemmoitella Johan
nesta vaan olla vähin ankara; sillä jos Jdhannes saa olla mieliään myöten, 
niin tulee hänestä varmasti sellainen, joka ei välitä Mosterista eikä Jeesuk
sesta. Voi hyvin. Sinun oma isäsi.• 

Tämä lapsentajuisesti kirjoitettu kirje on syvästi sydämellinen mutta 
ei hempeämielinen. Samanlaisia olivat äidin kirjeet lapsilleen. Maiju
tytär oli ollut jo 12 vuotta avioliitossa ja odotti nuorinta lastaan, kun 
äiti neuvoo häntä: 

·Ei sinun, Maria, tule olla huolissasi ja alakuloinen, se vaikuttaa vahingol
lisesti sinun terveyteesi, sinähän tiedät että elämä ja kuolema on sinun va
pahtajasi käsissä - että sinä olet syntinen, sen tiedät, tunnetpa sen enem
män tai vähemmän, niin teet sinä vastoin hänen rakkauden vetämistään, 
ellet heittäydy hänen armoistuimensa eteen kerjäämään anteeksiantoa ja osaa 
hänestä, jdka on vapahtanut meidät kaikki. Minä olen yrittänyt tänä aikana 
!kääntää viheliäisen ikävöimiseni häneen - ja paljon olen vapautunut oman 
:kelvottomuuteni ja huonouteni kiduttavasta, epäuskoisesta tuskittelemisesta.• 

Uskon harjoituksen tuli näkyä suhteessa lähimmäisiin ja yleensä 
sosialisessa kentässä. Nuorimman pojan kihlauksen johdosta äiti toi
vottaa onnea ja jatkaa: «Minä uskon, että sinä olet alkanut avioliittosi 
Jumalan pelossa ja sen vuoksi uskon myös, että se ainakin sinun puolel
tasi kestää« - Kerrottuaan tuttujen henkilöiden kihlausten purkautu
misista - «Jaa, on liian edesvastuutonta, että mies menettelee tässä 
asiassa noin kevytmielisesti. « 

Äiti antoi neuvoja ylioppilaspojalleen vaatetuksesta ja ruokailusta, 
mutta seurasi myös hänen aatteellisia harrastuksiaan. Poika oli serk
kunsa Lauri Kivekkään mukana antautunut suomalaistaisteluun. Äiti 
kirjoittaa: 

·Mutta, rakas Jooseppi, älä ota sivupuuhia, sanomalehtiin kirjoittamista ja 
muuta, sillä silloin käy helposti niin, että ne tulevat päätehtäväksi ja luke
minen jää sivuasiaksi. - Sinä ehkä naurat äidin pelolle, mutta esimerkkejä 
löytyy siltä, että moni, joka on suuresti alkanut on langennut syvemmälle 
kuin olisi uskonut. Terveellinen pelko tulisi aina olla korkealentoisilla sie
luilla, niinkuin sinulla. Ennätäthän sinä vielä kirjoittaa sanomalehtiin sitten, 
kun tulet maisteriksi. Voi, miten hyvää tekee äidin sydämelle, lkun lapset 
menestyvät myös näissä maallisissa, hengellisissä (menestys) olisi kuitenkin 
parasta.• 

Neuvot kumpusivat suoraan äidin rakastavasta sydämestä. 
Kauttaaltaan on näiden vanhempien kasvatustavalle oleellista, että 

ajalliset asiat, aineellisetkin, avomielisesti ja ilman teennäistä hurskau
den korostusta, kytkeytyivät uskon harjoitukseen. 
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LA S TE N K 0 U L U T U S. 

Tunnettua on, että 1800-luvun loppupuolella Suomen sivistyneistössä 
monen tiedonalan edustajat olivat lähtöisin maalaispappiloista, kansan 
keskuudesta. Käytännön toimia arvosteltiin alemman asteisiksi. S äräis
niemen pappilassa oli asianlaita toisin. Isä oli jo Pyhäjärvellä suunni
tellut ohjata lapsensa käytännön alalle, - «että Niskala ostetaan ja asu
taan sitä.« Mutta hänen rakentelemansa tuulentupa oli ristiriidassa 
pappilatradition kanssa, jonka kirjoittamaton laki oli, että pojat oli oh
jattava lukutielle. Isän oli vaikea luopua haaveestaan kuvitellessaan työ
miehen asemaa maalla ja erittäin lukkarin virkaa <<raittiiksi ja peräti 
vapaaksi« toimeksi. 

. Minä näin mikä ahdistus Schwartzbergillä oli pojistaan. Ei hän tahdo estää 
heitä opis'kelemasta, jos heillä, :kuten Larsin laita näyttää olevan, on siihen 
taipumusta ja pel:ko hänellä on pann~a heidät meidän nykyisiin kouluihimme, 
joissa nuoret ilmeisesti hemmoitellaan ruumiin ja sielun puolesta. - Jaa, 
Schwartzbergiä tuli todella sääli.· 

Näin Janne Stenbäck apelleen Jaakko Wegeliukselle, joka vastaa, ettei 
Schwartzbergin tulisi mietiskellä poikiensa tulevaisuutta, vaan uskoa 
heidät lähinnä Jumalalle ja antaa käydä lankonsa Larsin koulua Vaa

sassa. Samaan asiaan palaa Stenbäck vielä kahden vuoden perästä. 
Kerrottuaan, että Schwartzbergin pojat Henrik ja Johannes ovat luke
massa Iissä, hän jatkaa: «-vanhinta hän aikoo lukkariksi ja toista kar

variksi. Antaa se suuri poika joukko hänelle paljon päänvaivaa. Jos 

heistä sitten mahtaa tulla miehiä jokaisesta.« Schwartzbergin epäröin
tiin oli useampia syitä. Hänellä itsellään oli kokemuksia lukualan valo

ja varjopuolista. Hänen oli vaikea luopua tunnepitoisista kuvitelmis
taan. Lisäksi vallalla olevaa koulujärjestystä ei pidetty tarkoituksen

mukaisena. Jälkimmäiseen oli todellista syytä. Sanomalehdissä oli 
vaadittu koulujärjestyksen uudistamista ja itse J. V. Snellman puhuu 
äreästi «istumisesta kymnaaseissa «. 

Vanhempien kesken ei tarvitse edellyttää erimielisyyttä tässä asiassa, 

vaikka se olikin äiti, joka 1849 vei vanhimmat poikansa veljensä val
mennettaviksi oppikouluun, sillä syksyllä 1850 vei isä heidät Kajaanin 

alkeiskouluun, jossa he lukivat kolme vuotta. Mutta 1853 isä aikoi 

toden teolla toteuttaa haavettaan ja antoi heidän vuoden verran tehdä 

kotona maanviljelystöitä. Seuraavana vuonna oli neuvotteluja Larsin 
lähettämisestä Rechardtin luo Tornioon nahkurin oppiin. Suunnitelma 
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ei lopuksikaan toteutunut, sillä 1855 Lars pantiin Kajaanin kouluun ja 
1857 Ouluun. Varojen niukkuus on voinut osaltaan vaikuttaa siihen, 
että isän onnistui paremmin pitää päätöksensä vanhimman poikansa 
kohdalla. Alkutalvesta 1855 hän näet vei Kustin Ylistaroon lukkari 
N. Sareliuksen kovaan kouluun, jossa poika oli kaksi vuotta. Palat
tuaan kotiin hänet lähetettiin Paltamoon lukkari Lehrbäckin koulu
tettavaksi, samalla kun hän opiskeli Kajaanin koulussa. 

Isän kuoleman vuonna näytti poikien tulevaisuus ratkaistulta. Kusti 
oli lukkarin opissa, Lars ja Heikku Oulun kouluissa, J ohannes Vaasan 
yläalkeiskoulussa ja kotona Säräisniemellä Edla Gyllenberg opetti nuo
rempia. Lopulta kävi niin, että kaikki nuoremmat poj at lukivat yliop
pilaiksi ja valmistuivat virkamiehiksi, viisi heistä papeiksi. Vielä nuo
rempi tytärkin lähti lukualalle ja valmistui seminaarin k äytyään kansa
koulunopettajaksi. 

KOTOISISTA OL01ST A. 

Kodissa ovat taudin ajat vaivaloisimpia. Eikä Säräisniemelle saatu 
lääkärin ja apteekin apua lähempää kuin Kajaanista ja Oulusta. Mutta 
eihän silloin varsinaisia tauteja olleet muut kuin kuolemantaudit ja 
kovat kulkutaudit, joita tosin liikkui enemmän kuin nykyään. Molem
pia tuli pappilan perheen osalle. Lasten yleisestä terveydentilasta äiti 
voi täydellä syyllä sanoa: «Enpä ole tarvinnut nähdä lasteni paljon sai
rastavan.« 

Säräisniemelle muuton vuonna äiti oli vaikean synnytyksen takia 
kuoleman kielissä. Talvella 1849-50 oli isällä vaikea silmäsairaus. 
Joulun seuduilta maaliskuulle hänen täytyi maata pimeässä huoneessa 

siteet silmillä. Ainoastaan kerran hän sidotuin silmin voi tänä aikana 
saarnata. Sen lisäksi sairastivat kaikki nuoremmat lapset vaikean iso

rokon. Marraskuussa 1851 syntynyt Laura tytär oli koko talven ki
vuloinen ja huhtikuun 18 p:ää vasten yöllä hän sairastui kuolintautiinsa. 

Kun Kajaanissa ja sen ympäristössä silloin raivosi tuhkarokko, luultiin 
taudin olevan sitä, mutta tohtori määritteli sen cChataral Feber« ni

mellä ja antoi siihen lääkkeiksi «Kräkvin och Resin olja till afföring «. 

Lapsensa sairasvuoteen ääressä valvoneen ja väsyneen äidin suorastaan 

nyyhkyttävistä kirjeistä saadaan tietää taudin kulku, joka päättyi tou
kokuun 15 p:nä kuolemaan. Lapsen hautajaiset olivat vaatimattomat, 
ehkäpä sellaiset kuin Jonas Lagus on kuvannut kirjeessään 3 2 1857. 
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Lokakuussa isä valmisti haudalle ristin, «josta tuli perin kaunis<<. Vii
kon kuluttua pienen Lauran kuolemasta kuoli Iissä Lotta Achrenin 
ainoa tytär Mia eli Maria. Kesän vietti Lotta sisarensa luona Säräis
niemellä. Laura Schwartzberg oli nyt tilaisuudessa matkustamaan 
Etelä-Pohjanmaalle virkistäytymään ja samalla hakemaan tyttärensä 
Maijun kotiin. Perheen isää vaivasivat tavan takaa uudistuvat ravit
semushäiriöt, «ähky<<. Sitä parannettiin kotoisin menettelytavoin: <<
minä hieroin kanferiviinalla koko aamun ja hän paahtoi itseään tulen 
edessä, niin, että se kuitenkin meni ohi<<, kertoo Laura kirjeessään. 
Vuonna 1853 oli lapsilauma tuhkarokossa ja 1857 <<Erkinpäivänä<< piti 
äidin matkustaa Kajaaniin hoitamaan Johannesta. Kohtalokkaaksi tuli 
tautisuus syksyllä 1857. 

Lapsilla oli avarat leikkitilat sekä sisällä että ulkona. Erikoisuutena 
mainittakoon, että pallituolit olivat monipuolisessa käytännössä. Niitä 
mm. puettiin vaatteisiin ja puhuteltiin leikkilapsina. Ulkona kevät
hangilla pojat kaivoivat lumipesiä ja käytäviä ja kesillä harjoiteltiin 
notkeutta v~ativia temppuja, joita sitten esitettiin vanhemmalle väelle. 
Talven puolella seurattiin miesväen puhdetöitä pystyvalkean palaessa 
takassa ja päreen pihdissä. Elämä pirtissä oli tavallista vilkkaampaa, 
kun joku ammattimies oli talossa töissä. Silloin kuultiin uutisia ja 

opittiin uusia satuja, tarinoita ja arvoituksia. 

Leikkitovereilla Heikulla ja Johanneksella olivat Maaselän mökin 

pojat Jussi ja Taavetti ja Hukkalan Esan tyttö Rippa-Lippa eli <<Möllö
lukkari <<, hän kun vähimmästäkin ääneen itki. Mökit olivat n. 1% km 

päässä Venetheiton kylään päin. Kirkolle mentäessä oli Nokkalan 
puro, jonka varrella myös oli mökkejä. Väliin niidenkin lapset kävivät 
pappilassa leikkimässä. Leikin ohella opittiin hyödylliseen työhön, josta 
kalastus oli mieluisinta. 

Palvelusväen kanssa oltiin samaa perhettä. Erityisesti heränneiden 
palvelijain suhde lapsiin oli läheinen ja huolehtivainen. Havainnolli
sen kuvan tästä antaa Tiinan kirje J ohannekselle syksyllä 1857: 

· Rakas lapsi. Muista sitä Jesusta Ehristusta, joka sinunni on niin kallisti 
ostana ja Lunastana ja älä unhota sitä Hyvä, mitä Herra on sinulle tehnyt 
kuin Seun sinuva niin monta kerta kuhtuna Paranuxe. Wieläi Sanon, muista 
Jesuusta niin nuora kuin nyt olet äälä sästä niin vanhaxi kuin minä olen. 
Hyvästi TervesUä sano Rouvalle ja jusepille ja sinulle Ystäväs tina. 
Minä niin useen teitä muiStan Rouva ja jusepiia ja jcrhannesta. Tervesiiä 
vielä Palio minulta, huonolta tina Rievulta. • (Rouva oli Lotta Achren ja 
jusepi hänen poikansa Josef). 
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Äiti oli kotoisten olemisien keskus sekä luonnon järjestyksen että 
isän varhaisen kuoleman jälkeen. Eläessään isä huolehti vointinsa mu
kaan lasten viihtyisyydestä. Sopi hyvin hänen cliikkuvallec luonnol
leen keksiä leikkejä, ohjata kalastamaan, näpertelemään, piirustamaan 
ja töihin, joita itsekin teki. Lapset kykyjensä ja luonteensa mukaan 
jäljittelivät isää. Mutta hän oli usein poissa kotoa pitäjällä ja ulompana. 
Sekin vaikutti äidin valta-aseman hyväksi. Äiti oli järjestyksen ihmi
nen. Hän paheksui myöhemmin nähdessään lastensa kodissa epäjär
jestystä tai sotkuista talouden pitoa. Lienee äiti jo luonnostaan ollut 
työteliäs, mutta suuri perhe ja silloinen kotitalous on vaatinut yhtä
mittaista työn tekoa. Näin tuli tavaksi, että aina piti olla työtä. Äiti , 
yhtä vähän kuin sisarensa Lotta ei edes vanhoilla päivillään viihtynyt 
siellä, missä ei heille ollut sopivaa ja miellyttävää työtä. Molemmat 
sanoivat silloin: <<Olen täällä tyhjän panttina« (Jag är här till överlopps). 
Isä oli myös alituiseen työssä. Hänen kiireellisyyttään kuvaavat kir
jeissä esiintyvät sanat <<i brådskan<<. Ei hän toimiltaan joutunut ajoissa 
syömäänkään, joten tottui jäähtynyttä ruokaa syömään. Kun joskus 
sattui heti ensi kutsun jälkeen tulemaan aterialle, jolloin ruoka siis oli 
kuumaa, saattoi hän kiivastua : «Minkä tähden te laitatte minua kut
sumaan, vaikka ruoka on kuumaa? Tiedättehän te, etten minä maita 
jähdyttää. << Samassa hän huomasi olevansa itse syypää ja leppyi yhtä 
nopeasti kuin kiivastui. Hän oli yleensäkin perään antava; varsinkin 
äidin ilmaistua mielensä, taipui isä. 

Äidin sisaret olivat, usein kuukausiakin, talossa auttamassa. Heidät 
lapsineen luettiin perheeseen kuuluviksi. He tarttuivat kaikkiin talou
den toimiin ja osasivat johtaa niitä. Heidän työinnostaan kertoo seu
raava muistelma: 

·Marie Ottelin kutoi kerran Säräisniemellä kangasta ja intoutui niin ahke
ra:ksi, että se Henri:k langon mielestä oli liikaa. Eräänä aamuna, kun hän 
jälleen kiiruhti kangaspuille, oli kankaalle pUrretty (hiilellä) kuva. Siinä oli 
Marie 'kutomassa ja paholainen hosumassa häntä selkään suurella vitsalla. • 

Äidin sisaret muistivat Lauran poikajoukkoa vaateavustuksilla ja nekös 
olivat pojille mieluisia. 

Näinä aikoina alkoivat pukea Iissä ja Säräisniemellä pappilan lapsia 
körttipukuun. Tämä pukuasia jäi lasten mieleen, koska heitä sen täh
den toverinsa pilkkasivat. Muuten he siitä kertoivat eri lailla. Toden
näköistä on, ettei poikien kauan tarvinnut käyttää körttipukua. Kir
jallisuuteen on vakiinnutettu sellainen käsitys, että varsinkin laguslaiset 
heränneet olivat pikkumaisen tarkkoja ulkonaisissa tavoissa, mm. pu-

--------·-- - -· -----
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keutumisessa. Tätä käsitystä ei ainakaan Säräisniemen pappilan osalta 
vahvista oikeaksi seuraavat pari tapahtumaa. Aiti oli teettänyt Hei
kulle ja Johannekselle puserot karkeasta hurstista ja värjännyt ne pu
nertaviksi. Koreasta puserostaan Heikku ylpeili, mutta Johannes sanoi 
häpeilleensä sitä. Vaikka pukuasioissa oltiin vapaita, ei saanut kuiten
kaan loukata lähimmäisen tunteita. Kun äiti kerran oli ostanut pojille 
kiiltonahkaiset vyöt, loukkaantuivat heränneet niihin, huomauttivat 
siitä, koska pitivät niitä liian maailmallisina. Silloin isä otti vyöt ja 
paiskasi ne palavaan uuniin. 

Kodin juhlista oli joulu lasten mielestä kaikkein suurin. Sitä odo
tettiin ja äidin piti aina uudelleen selittää kuinka monta yötä vielä oli 
nukuttava. Isä oli entistä enemmän nikkarikamarissaan. <<Hän tekee 
joululahjoja«, puhuivat lapset. Osaksi he niitä näkivätkin, ei tosin avai
men reiästä, josta väliin käytiin tirkistelemässä, vaan pirtissä, kun isä 
uunissa kuivatti maalaamiaan hevosia, kätkyitä ym. «Odotuksen ilo 
kohosi korkeaan juhlamieleen tuuhean ja valaistun kuusen ympärillä. 
Entä joulutavarat, joita vähitellen annettiin toisesta huoneesta, ne yllä
pitivät lasten huvitusta niin, että tahtoivat karkoittaa unen yövuoteelta.« 
Talikynttilät valaisivat huonetta ja pöytää, jonka ääressä isä luki evan
keliumin ja yhteisesti veisattiin. 

SEURAKUNTATYö. 

Schwartzbergien vuonna 1848 muuttaessa Säräisniemeen oli Euro
passa levotonta. Vallankumousten kohu tuntui tuolla Kainuun etu
maastossa vain heikkona kaikuna. Nimismiehet se ainakin Kainuussa 
ja Oulun tienoilla sai toimeliaiksi 1830-luvun tapaan uudelleen kirjoit
tamaan seuroissa kävijöiden nimiä. Muuta seurausta siitä ei ollut kuin 
jälkipolville jäänyt todistus sen ja kaikkien aikojen virkavaltiaiden mie

likuvituksen ja keksimiskyvyn ilmeisestä avuttomuudesta, köyhyydestä 
ja saamattomuudesta. Ei myöskään vuosien 1854-5 sodasta olisi sisä
maassa suuria tiedetty, ellei kesällä 1854 olisi ruotuväki kutsuttu asei
siin ja mm. Oulun pataljoona perustettu. Siihen otettiin miehiä emä
pitäjien kirkoilla. Tällaisesta tilaisuudesta Iissä tiedetään, että heinä
kuun 25 p:nä pidetyn pitäjänkokouksen jälkeen, kahden päivän ku
luttua otettiin sotaväkeen 25 reipasta poikaa, joita päällystön pyynnöstä 
kappalainen tervehti muutamilla jäähyväissanoilla. Tavalliseen elä
mänmenoon ei vaikuttanut myöskään Säräisniemen siirtyminen van-
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Säräisniemen kirkko 

hasta Turun hiippakunnasta uuteen Kuopion hiippakuntaan, joka 1851 
aloitti toimintansa piispana Iisalmen kirkkoherra R. V. Frosterus, mies 

joka teologisen seminaarin opettajana oli yliopistossa ohjannut mm. 
Schwartzbergin käytännöllisiä harjoituksia. 

Henrik Schwartzbergin ensimmäinen ja ainoa vakituinen virka oli 
tämä Säräisniemen pitäjänapulaisen eli kappalaisen virka. Muuttovuo

den ensimmäinen perheen ja seurakunnan juhla oli virkaanasettajaiset. 
Juhlaa ryhdyttiin jo keväällä järjestämään ja neuvottelun jälkeen pää
tettiin se pidettäväksi heinäkuun 9 p:nä. Oli näet otettava huomioon, 
että syksyllä odotettiin uuden lapsen syntyvän perheeseen. Kirjeitä ja 
kirjoitettuja kutsukortteja lähetettiin heränneille papeille ja maalli
koille. Kutsuvieraiden taholla ryhdyttiin ajoissa sopimaan matkusta
misesta sinne. Virkaanasettajaisiin kokoontui heränneitä pappeja Kai
nuusta, Pohjois- ja Keski-Pohjanmaalta ja ruotsalaiselta Etelä-Pohjan

maalta. Heinäkuun 6 p :nä tuli Janne Stenbäck vaimonsa Ullan ja lap
sien kanssa. Seuraavana päivänä tulivat Rosa ja Fredrik Simelius 
ja 8 p:nä Jaakko, Lotta ja Betty Wegelius Maalahdelta ja Lars ja Ebba 

Stenbäck Vaasasta, Sotkamosta K. R. ja Wendla Petterson, Henrik 
Trast Pitäjäkosken «ruukilta« ja Pekka Janson, joka jo 1820-luvulla oli 
toiminut Kainuun evankelistana, Iisalmelta L. J. Niskanen ja monia 
muita mm. Kajaanin heränneitä. Virkaanasettamisen toimitti kl. 10 
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kirkossa Paltamon kirkkoherra Karl Aejmelaeus. Saarnan piti Janne 
Stenbäck. Päivän muita vaiheita kuvaavat Stenbäckin sanat: «enim
mäkseen juttelua - ja vähän veisuuta - rovasti Aejmelaeus saapu
villa.« - Nähtävästi hän on illan tyvenessä lähtenyt pois, koska seu
raavana päivänä pidettiin rehelliset seurat. Sitten alkoivat vieraat lähteä. 
Ensin matkustivat sotkamolaiset Pettersonit, Trast ja J anson. Iltapäi
vällä useat muut vieraat mm. Simeliukset. Seuraavana, eli 11 p :nä 
lähtivät kauppias Laurell Oulusta ja pastorit Montin Kiimingistä ja 
Naukler Tyrnäväitä ym. Mutta saman päivän ehtoon puolella tuli yllät
täen Jonas Lagus Albertinansa kanssa «suureksi iloksi<< jäljellä oleville. 
Seuraava päivä vietettiin lähiystäväin parissa keskustellen ja kävelyret
kiä tehden ,käytiin mm. kirkossa. Se oli heille hupainen päivä. Seuraa
vana, eli 13 p:nä palasivat Lagukset Pyhäjärvelle ja Wegeliukset ja 
Stenbäckit Siikajoelle. Juhlat olivat kestäneet viikon päivät ja läsnä 
oli ollut, nimeltä mainittuina 20 henkeä vieraita, lisäksi lapset, Lauran 
sisaret ja paikkakunnan kutsutut. Jaakko Wegelius unohti matkan var
relle kalossinsa, joita hän elokuussa pyytää tiedustelemaan Säräisnie
meltä: - <<ehkä voisivat tulla omistajalleen sisaresi Lotan mukana.<< 

Virallinen seurakuntatyö ei poikennut siitä, mihin Henrik Schwartz
berg oli jo Sievissä ja Pyhäjärvellä virkaa toimittavana kappalaisena 
tottunut. Vakinaisten johtoelinten lisäksi oli katovuosien aikana va
littava toimikunta huolehtimaan köyhäinhoidosta. Köyhinä vuosina 
1856-7 oli toimikunnalla palj<m työtä. Qli jäänyt laste:akin mieleen, 
että ajoittain pidettiin tavallista tiheämmin kokouksia pappilan tu
vassa. Schwartzbergin kirjeestä 20/ 7 1857 saadaan valaistusta avustus
toiminnan laajuudesta. Mainittuna talvena oli Säräisniemellä pienem
missä erin jaettu 100 mattoa jauhoja. Samoin saadut monenlaiset lah..: 
joitukset. Valtion töinä oli teetetty kolmenlaisia kehruuksia ja kuto
misia; lisäksi oli seurakunta ja köyhäin kassa teettänyt kehruita ja 
kudontaa. Tilien selvittely antoi päänvaivaa siinä määrin, että Schwartz
berg oli pyytänyt Kajaanin V. L. Helanderia avuksi. Tilit tuskin val
mistuivat kenraalikuvernööri Bergin Kajaanissa elokuun 1 p:nä pitä
mään kokoukseen, johon hätäavustuksesta vastuussa olevia toimimiehiä 
oli kutsuttu. 

Kajaanin kokouksesta elokuun 4 p:nä palattuaan, oli Schwartzbergin 
heti seuraavana päivänä lähdettävä rovastin määräämille kesäkinke
reille, jotka Säräisniemellä pidettiin säännöllisesti elokuun alussa. Ne 
kestivät lähes viikon. Talvikinkerit pidettiin maaliskuulla. On toden
näköistä, että Pohjanmaan seurakunnissa noudatettiin samanlaista kin
kerien pitojärjestystä. Pyhäjärven kinkerien pitoa kuvaili Mäenpään 
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Kaisa eloisasti. Syksyllä luettiin lapset talo talolta. Silloin lukkari ja 
unikko (suntio) kantoivat kappansa ja papit luettivat lapsia . KeYät
kinkereillä kyseltiin vanhemmilta ja nuoremmilta, jotka saivat käydä 
pöydän edessä lukemassa. Yöpaikoissa oli iltaisin seurat. cOli hy.-in 
rohkeeta se puhe, ei ollut mietoo. « 

Nuorison lukutaitoa koetettiin kohentaa rippikoulussa. Kaija Vappu 
Kemppainen, joka oli Schwartzbergin rippikoulussa Säräisniemellä, 
kertoi seuraavan tapauksen: 

· Rippikoulussa k erran oli Jaalangan ty töiltä k ysynyt : · Mi ten J umala pelasti 
ihmiset syntiinlankeemuksesta?• Mutta ei kukaan osannut vastata. Niin oli 
siepannut pöydältä kirj a t ja k ellon ja ä rj äissyt, ettei yk sikään t)itö pääse läpi 
koulusta. Sitten oli sanonut, että katotaanhan tie tääkö nämä muut tytöt. No. 
Kaija Vappu oli sanonut : · Lähettämällä poikan sa maailmaan.• · Mi~ä se asia 
näkyy? • •Toisessa uskonkappaleessa.• Siitä oli h eti l eppynyt.• 

Kirkkotoimia ei kovimman talven aikana pidetty säännöllisesti kir
kossa, vaan taloissa. Helmikuussa 1852 olivat Iin sukulaiset käymässä 
Säräisniemellä. Sunnuntaina 1 p:nä pidettiin jumalanpalvelus Juuson 
talon pirtissä, jolloin Schwartzberg saarnasi ja Janne Stenbäck «mes
susi << . Kappeliseurakuntain papeille antoi saarna-apua emäseurakun
nan apulainen. Hän tuli usein yllättäen, eikä aina sopivana pyhänä. 
Näin kävi pääsiäismaanantaina 1851, jolloin kajaanilaisista pääsiäisvii
kon vieraista V. L. Helanderin oli määrä saarnata. Saarna-apua antoi 
joskus Iin Stenbäck ja Kajaanin Relander. Seurapuhujista on mainit
tava Trast, Janson, L. J. Niskanen ja Vilhelm Niskanen, joka oli niin 
myöhään kuin joulukuussa 1848 vierailemassa Säräisniemellä mukanaan 
joukko Nivalan heränneitä, jotka olivat palaamassa Kajaanin markki
noilta. Myös Pyhäjärveltä kävi "\iUOsittain heränneitä entistä pastoriaan 
tervehtimässä ja heidän joukossaan oli myös joku seuroissa puhuva 
mies. 

Kinkerimatkojen lisäksi oli pitäjällä liikkuminen runsasta. Usein 
kävi niin, että vieraat tullessaan eivät tavanneet isäntää kotosalla. 
<<Sch. ei ollut kotona, tuli myöhemmin, tai, tuli seuraavana päivänä«, 
toistuu Janne Stenbäckin muistiinpanoissa. Tehtävät olivat monet. 
Seuroja pidettiin perhejuhlien yhteydessä ja ne pidettiin kodeissa. Mil
loin oli morsiamen kodissa läksiäiset ja huomenissa sulhasen kodissa 
häät, milloin taas oli kastetilaisuus. Sitä paitsi pyydettiin seuroja niiden 
itsensä takia, vieläpä taloihin, joissa kaikki perheen jäsenet eivät niitä 
hyväksyneet. Oli myös aivan yleistä, että pappi haettiin sairaan luo. 
Näistä pari esimerkkiä. Suorsan talossa vihitytti itsensä pariskunta, 
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jolla ennestään oli kaksi lasta ja kolmas tulossa. «Hän oli itse niin 
kohteliaasti pyytämässä meitä. Siellä ei ollut muita kuin nimismiehen 
ja Kirjavalan ja Kirkonisännän väki. Me naiset lauloimme siellä muu
tamia virsiä - ja siellä oli kaikkia mahdollisia tarjouksia, konfekteja 
myös me saimme vielä kotiin Jaakalle koko joukon.« Pitäjän maantie
teellisestä asemasta johtui, että matkat toisinaan olivat pitkiä ja vai
valloisia. Pyhäjärven Pekka Kauranen kertoi seuraavan tapauksen. 

·Säräisniemellä oli vaikeat matkat. Yön ylikin viipyi pastori matkoilla sai
raitten luona. Kerrankin oli muuan apteekkari tullut pappilaan. Pastori oli 
juuri lähtenyt sairaan luo. Apteekkari oli illalla sairastunut ja lähettänyt 
miehen Kajaanin apteekista rohtoja hakemaan, neuvoen tarkoin talon, jossa 
apteekkari asui. Mies palasi kotiin Kajaanin matkalta ennen kuin pastori 
sairasmatkalta .• 

Seuroja oli joka sunnuntai pappilassa tai pitäjällä. Pyhäisinä ai
koina kulettiin monissa taloissa peräkkäin ja huoneet olivat täynnä 
väkeä «monelta kirkolta, Kajaanistakin rehtoreita«. Ilmeistä on ensin
näkin, että seurat liittyivät kirkollisiin toimituksiin ja toiseksi, että 
1850-luvulla Säräisniemellä seurat olivat saavuttaneet puolivirallisen 
aseman seurakuntatyössä. 

Laguslaisten pappien seurakuntatyöhön kuuluivat kahdenkeskiset ja 
ryhmäkeskustelut Uskon asioista niissä neuvoteltiin käytännöllisin ja 
henkilökohtaisin sovituksin. Heidän vakaumuksensa oli, että kristilli
nen rakkaus ei ollut totuudellinen, jos pääasiassa oman kunnian kor
jaamiseksi ei veljelle koskaan sanottu muuta kuin lihallisesti hyvää ja 
~iellyttävää, ja että, ellei viallista neuvottu ja nuhdeltu, ei enää har
joitettu todellista parannusta. Että Schwartzberg on tämän periaatteen 
omaksunut, se ilmenee sekä hänen kirjeistään että toiminnastaan. 

Kylmälän kylässä Juurikan ukkoa pidettiin etevimpänä parannuksen 
tekijänä ja itse hän oli tietoinen siitä. Hän ajeli Oulujärven jäitä Ka
jaanin markkinoille, kun Schwartzberg saavutti hänet. Tämä hyp
päsi reestä ja juoksi ukon keveän kirkkoreen kannaksille ja samassa 
virkkoi: «Kuules! Oli kerta eräs mies, joka keveällä reellään kovaa 
kyytiä ajoi markkinoille. Tiellä oli kylmettynyt hevosen kikara, johon 
satutti rekensä ja kaatui kaikkine tamineineen. Tunnetko sinä tuon 
miehen?« Vastaus oli hiljainen: «Tunnen.« «No, vieläkö hän siellä 
kumossa makaa?«, lopetti pastori tämän kohtikäyvän keskustelun ja 
palasi rekeensä. - Samoin Kärsämäen häistä kevättalvella 1857 pa
lattaessa Schwartzberg tapansa mukaan siirtyi toisen reen kannaksilta 
toisille ja suorasukaisesti ja vilkkaasti keskusteli tai neuvoi ja kehoitti 
nuoria vastaheränneitä. 
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Seurakunnassa pastoria pidettiin luotettavana neuvon antajana. Hän 
oli kyllä kiivas luonteeltaan, mutta kansan miehet eivät orjailleet häntä. 
Jo Pyhäjärvellä nuoren vastaheränneen papin kamarissa käytiin ahke
rasti keskustelemassa ja kuului sieltä milloin itkua. milloin yeisuuta . 
Herätyksensä alusta viimeiseen elinvuoteensa Schwartzberg kä~"iti täl
laista seurustelua tehokkaana seurakuntatyön muotona. 

Suomen kirkon historiassa oli 1857 merkkivuosi. Kesäkuun 18 p:nä 
maan kaikissa kirkoissa vietettiin kristinuskon maahan tulon riemu
juhlaa, koska oletettiin kuluneen 700 vuotta Erik kuninkaan ja Henrik 
piispan ns. ristiretkestä. Tämä kesäinen Heikin-messu sattui torstai 

päivälle. Samana vuonna ilmestyi Runebergin virsikirjan ehdotus, 
A. V. Ingmanin korjama raamatun suomennoksen ensimmäinen osa ja 
M. Akianderin Suomen herätysliikkeitä valaisevan lähdeaineiston en

simmäinen osa. Missä määrin nämä teokset ennättivät Säräisniemen 
pastorin käsiin, ei ole tiedossa. Ingmanin <<koetusraamattu « sai csak
seen ankaraakin arvostelua. Keski-Pohjanmaan laguslaisten pappien 
vastustus oli jäykkää ja myös yksipuolista, mutta se tapahtui Henrik 
Schwartzbergin kuoleman jälkeen. 

S E URA K U N N A N H E N G EL L I N E N T I LA. 

Säräisniemelle on herätysaalto saapunut jo toistakymmentä vuotta 

ennen Schwartzbergin tuloa. Tässä yhteydessä on palautettava mie
leen Elias Lönnrotin artikkeli <<Lahkolaisuudesta Kajaanin tienoilla« 

Helsingfors Morgonbladissa 1835. Siinä esiintyy selostus hänen kes
kustelustaan Manamansalossa, josta saadaan monipuolinen kuva Säräis
niemen heränneistä. Käy ilmi, 1) että heränneet pitivät seuroja, joissa 

veisattiin, rukoiltiin ja «Saarnattiin« , 2) että heillä oli lukukirjoja, esim. 
Pietari Toppin «Huutavan ääni«, 3) että esiintyi kielillä eli horrospu

heita ja 4) että käytettiin körttipukua. Suhde maailmaan oli kielteinen, 

tanssi, soitanto, leikit ja niihin kuuluvat laulut tuomittiin, kirkko luet
tiin maailmaan kuuluvaksi, «kun maailma kerran on langennut Juma

lasta, ei se ole pyhä, vaan päinvastoin«. Seurat ymmärrettiin uskollis
ten ja valittujen pyhäksi yhteydeksi. Lönnrot puolusti kirkkoa ja ar
vosteli heränneiden seuroja, pukua ja käyttäytymistä. Keskustelu
toveri luki hänen väitteensä samaan luokkaan kuin sielun vihollisen 
houkutukset palata maailmalliseen elämäntapaan. Selostuksesta jää 
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empimättä vaikutelma: Kainuun herännäisyys eli 1830-luvun puoli
välissä voimallisen kasvun aikaa ja oli <<tarttuvalla« asteella. Liike oli 
maallikoiden johtama, niiden joukossa jo mainittu Janson, joka vaikutti 
liikkeen tervehdyttämiseksi. Sitten Paavo Ruotsalainen kävi Kajaa
nissa, jossa A. J . Malmgren apulaisineen toimi Kainuun herännäisyyden 
hyväksi. Myöhemmin tuli heränneitä pappeja, kuten A. N . Holmström 
Kuhmoon, K. R. Pettersan Sotkamoon, K. A. Lilius Kiannalle, K . J . 

Engelberg Ristij ärvelle, Schwartzberg Säräisniemeen ja armovuoden 
saarnaajaksi Hyrynsalmelle K. 0. Tenlen. Kauimmin vaikutti kuiten

kin Engelbergin jälkeen Ristijärven kappalaiseksi tullut Fr. Fr. Lönnrot. 
Näiden pappien ja maallikoiden kautta Jonas Laguksen uskon käsitys 
valloitti K ainuun. Laguslainen herännäisyys on Kainuussa toiminut 
elinvoimaisena meidän päiviimme asti. Esimerkiksi Liliuksen vaikutus 

oli niin huomattava, että vielä 1930-luvulla Kiannalla Ruhtinaansalmen 
Saarijärvellä, - silloin etappikommunistien solmukohta - pidettiin 

säännöllisesti seuroja, joissa luettiin vanhoja postiiloja ja veisattiin van
haa virsikirjaa ja Sionia. Ristijärven Lönnrotin vaikutus ulottui var

sin laajalle Kainuussa ja sitä ovat jatkaneet maallikot mm. Monolan 
Jaakko Heikkinen pääasiassa Ristijärvellä, Paltamossa, Puolangalla, Hy

rynsalmella, Sotkamossa ja kauempanakin vielä 1940-luvulla ja 1950-

luvun loppuun Jussi Heikkinen Ala-Vuokin kylästä. Schwartzbergin 

toimintaa Säräisniemellä muisteltiin 1907 << kyyneleet silmissä<<. 

Tämän herätyksen merkitystä Kainuun kansan kehitykselle ei ku

kaan kykene oikein arvioimaan, ellei itse ole pitkospuita kymmeniä ki

lometrejä taivaltanut selkosten yli siellä tutustumaan kansan uskon 

viljelykseen. Kokonaan virheelliseen tulokseen päädytään, jos arvos

tellaan sitä tiheään asuttujen rintamaiden näkökulmasta. 

Säräisniemen hengellistä tilaa Schwartzbergin aikana kuvailee Ro

sendal Herännäisyyden historiassa III s. 376-7. Kuvauksen oikeelli

suus on ilmeinen ja sen yksipuolisuudet oikaisee teos itse ansiokkailla 

asiatiedoillaan. Vaikka Schwartzbergin aikana herännäisyys Säräis

niemellä on virkistynyt, se ei kuitenkaan, vaikutusvaltaisesta asemas

taan huolimatta, ollut enemmistön liike. Oli vastenmielisyyttä sen elä

vää kristillisyyttä kohtaan, uskontietous oli heikkoa esim. rippikou

lussa, tapahtui siveellisten tapojen omavaltaista loukkaamista, harjoi

tettiin yhä kalevalaisen sivistysajan tapoja, kuten noituutta. Kerrotaan 

näet, että eräs hermotautinen tyttö oli käynyt noidissa ja saanut avun. 

Kun pastori tapasi hänet ja kuuli mistä apu oli haettu, nuhteli hän 

ankarasti tyttöä ja kirosi nuo pakanalliset parannuskeinot. Tyttö tuli 
uudelleen sairaaksi ja kesti kuusi vuotta ennen kuin parani. Uskottiin. 

että papin sana oli voimallisempi kuin taikasana. Miten menettelyä 
arvosteltaneenkin , kieltää ei voi, ettei pastori olisi edustanut herännäi
syyden joko-tahi kantaa johdonmukaisesti ja sanonut suoraan. mikä 
käsitys hänellä itsekustakin oli. 

Näin meneteltiin myös pappisveljiin nähden. Janne Stenbäck oli 
1856 muuttanut Paavolan kappalaiseksi ja kertonut siellä tapahtuneista 

herätyksistä. H änelle vastattiin: 

•- että kansa h erää P aavolassa, on rohkaisevaa sinulle ja jokaiselle. joka 

huolehtii Juma la n asiasta, mutta siitä ei seuraa, että sinä olet \·ah·eilla ja teet 

parannusta. Sentähden, rakas J anne, älä katsele sellaisia, Yaan katso omaa 

h etk ellistä elämääsi, kuinka vakavasti sinä etsi! H erraa. Itse kukin meistä 

Jumalan herättämistä papeista on , jos saan päättää itsestäni. kokenut jotain 

vastaavaa, mutta paholaisen vaikutuksesta juuri siitä ottanut aiheen luopua 

pelosta ja vapistu'ksesta, jolla meidän tulee laittaa autuaaksi tullaksemme. • 

Schwartzbergin aikana Sär äisniemi, herännäisvaltaisena alueena. 

kuului verrattain yhtenäiseen laguslaisuuden valtapiiriin, joka käsitti 

Kainuun, K eski- ja P ohj ois-Pohjanmaan. Herännäisyys ravisteli erä

maan kansaa ja itsekutakin hereille lähinnä uuteen uskon harjoitukseen. 

Mutta tästä henkisestä vireydestä avautui myöhemmin tie monipuoliseen 

toimeliaisuuteen m yös yhteiskunnallisella alalla. 

Henrik Schwartzbergin viimeisenä elinvuotena tunkeutui seurakun

nan hengelliseen tilaan uusi herätysliike. «Osa Venetheiton herän

neistä on jo saanut maistaa Babylonin porton haureuden viiniä ja oyat 

hulluiksi tulleet .<< Nämä Schwa;tzbergin sanat eivät ilmaise, mistä oli 

kysymys. Lauseen väkevillä sanoilla voidaan tarkoittaa laestadiolaista 

herätysliikettä, joka näinä aikoina vyöryi Lapista etelään ja jonka uhka 

tunnettiin jo 1852 Iin seuduilla. Laestadiolaisen liikkeen historioitsijat 

(V. Havas, M. Miettinen ja 0. Virkkala) kertovat sen levinneen P oh

janmaan jokivarsia sisämaahan. Venetheiton k ylä K estiiän rajalla ei 

ole kaukana Siikajoen yläjuoksulta. Laestadiolaisuuden var sinainen 

leveneminen Säräisniemellä tapahtui S chwartzbergin kuoleman jälkeen. 

Säräisniemellä elettiin kirkkokeskeisyyden aikaa. Kirkkomatk oja 

jaksoivat ja viitsivät silloin soutaa ja kävellä muutkin kuin heränneet. 

Kansan uskon käsitys oli yhtenäinen, ei pohdittu herännäisyyden mie

lipide-eroavaisuuksia, eikä jakaannuttu eri leireihin. 

9 

--------------·--- -----
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YLEISKIRKOLLISISTA ASIOISTA 

Huomautuksia raamatun käännöksestä. 

Turun raamattuseura suunnitteli 1852 uutta suomalaista raamatun 
painosta. Suomen kielen tarkastus annettiin sitä ennen prof. G. Geit
linin ja leht. M. Akianderin tehtäväksi. Nämä julkaisivat työnsä tu
lokset nimellä: << Anmärkningar till finska Bibelöfversättningen. « Siitä 
vaadittiin papistolta lausunnot. Ne menivät hajalle, enemmistön kan
nattaessa kielellistä uudistusta. Asiasta käytiin yleinen keskustelu sa
nomalehdissä. A. V. Ingman kannatti varovaista kielellistä korjausta. 
Sen hän sai suoritettavakseen. Keskustelussa lausuttiin mielipiteitä 
siitä, millaista raamattu-suomen tulisi olla. Ingman oli nyt sitä mieltä, 
ettei kansanomaisesti kuvaileva «murre-suomi« sellaisenaan sovi raa
mattuun, vaan vaatii se vakavampaa ja juhlavampaa kieltä_! Tällä kan
nalla oli Henrik Schwartzberg jo 1846 asiasta Lapualla väiteltäessä. 
Siellä hän vaati tätä periaatetta sovellettavaksi kaikkeen uskonnolliseen 
kirjallisuuteen. Mutta heti tämän jälkeen hän Stenbäck-sisarusten ko~ 
kouksessa Munsalassa asettui jyrkästi vastustamaan kaikkia suomalai
sen raamatun kielellisiä korjauksia pitäen niitä tarpeettomina ja vaa
rallisina, kun Lars Stenbäck taas oli sitä mieltä, että suomalainen raa
mattu olisi mitä pikimmin puhdistettava siinä vilisevistä ruotsalaisuuk
sista. Oli siis ennakolta selvää, mihin suuntaan Schwartzbergin lau
sunto raamatun kielen korjauksista tulisi käymään. Ennakko keskus

.telu käytiin asiasta Säräisniemi-Ii linjalla. 

Eräässä kirjeessä Schwartzberg perustelee torjuvaa kantaansa osoit
taen havainnollisin kuvin, ettei Suomen kansa ole eläimen asteella, 
vaan siihen kuuluu järkeviä ihmisiä, jotka jo vuosisatoja ovat viranomai

sille esittäneet anomuksia milloin missäkin asiassa. Tämän takia suo
malaisen raamatun tulee jäädä nykyiselleen siihen asti, kun kansa 
kokonaisuudessaan ja oma-aloitteisesti anoo hallitukselta raamatun kie
len korjausta tai uutta suomennosta. 

Molemmissa paikoissa oltiin lausuntoa kirjoittamassa. Säräisnie
mellä se on ollut valmis elokuussa 1852. Silloin näet Iin sukulaisten 
käydessä siellä on lanko Janne kirjoittanut otteita Schwartzbergin 
«Opusculumista«. Sitä hän lokakuussa selostaa apelleen. Schwartzber
gin laaja kirjoitelma oli silloin jätetty hänen rovastilleen tuomiokapi-

1 W.-K. Kuuliala e.m. teos s. 55-57. 
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tuliin toimitettavaksi. Siinä vastustettiin kaikkia raamatun kielen kor
jauksia seuraavilla syillä: 

1) Raamattu on kirjoitettu puhtaalla Suomen kielellä. Kielen kehit~·s taas 

ei tapahdu oppineitten kautta , vaan niiden kautta, jotka sitä puhuYat >ym
märtämättä mitään muuta kieltä >. Kielen kehitys on puolustetta\·issa 

niiden elinkeinojen ja te<>llisuuden haarain alalla. joita jatkU\·asti Yoidaan 

parantaa , mutta ei raamatun kohdalla , joka on Jumalan sanaa. Se >ei Yoi 
tulla paremmaksi ennen kuin raamattu tulee paremmaksi ja raamattu ei 

voi tulla paremmaksi ennen kuin Jumala tulee paremmaksi>. 

2) Kirjoittaja väittää, etteivät nykyajan oppineet voi ymmärtää raamatun 

alkukieliä paremmin kuin entisaikana on ymmärretty ja tämän vuoksi 

suomalaisen perustekstin muutoksiin ei ole suostuttava. 

3) Virheiden etsiminen ja muutosten vaatiminen johtuu vihamielisyydestä 

kirkkoa kohtaan, mutta kirkon lapset tahtovat pitää sen, mikä heillä on. 

eivätkä halua valaa uudelleen raamattua. 

4) Koska raamattu on kansan yhteistä omaisuutta, ei yksi ainoa ~ääty saa siitä 
päättää. 

Lausunnon viimeinen kohta on sukua kirkkolakiehdotusta arvosteltaessa 
esitetylle periaatteelle, ettei yksi sääty voi tehdä koko kansaa sitovia 
päätöksiä. Tämä eri yhteyksissä esitetty mielipide on alkuseurakunnan 

käytännön sovellutusta, siellä kun ratkaisuvalta oli koko seurakunnan 
käsissä. Muuten lausunto on, Stenbäckin selostuksesta päättäen, ollut 
pintapuolinen ja sisältänyt epäonnistunutta sofistiikkaa. 

Henrik Schwartzberg oli kieltämättä vanhoillinen tahtoessaan raa

mattu-suomen pysyttää entisellään. Mutta peräti uudenaikainen hän oli 

vaatiessaan kaikille säädyille päätösvaltaa kirkon yhteisissä asioissa. 

Suomen kieli on meidän päiviimme mennessä kehittynyt siten, että on 

muodostunut lukuisia tyylilajeja, esim. teollisuuden ja liike-elämän 
kieli, josta Schwartzbergin havaitsemme puhuvan. On kehittynyt myös 

raamattu-suomi, «tämä yksinkertaisuudessaan jalo, järeä ja voimallinen 
tyylilaji, joka noudattelee vanhahtavaa lauserakennetta, ydinlauseita ja 

yksityisiä sanoja myöten«.2 On todettu, että «nykyisessä Matteuksen 

evankeliumin käännöksessä on 3 4 kaikista sanoista seisonut paikoillaan 

jo kauemmin kuin 400 vuotta. 3 « Laguslaisten pappien vanhoillisuus 

raamatun kielikysymyksessä on näin saanut jalostuneen muodon nyky

raamatun kielessä. 

A. F . Puukko: .suomalainen raamattumme s. 390. 
3 Martti Rapola: .suomalaisia näköaloja s. 22. 63. 
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Piispantarkastus Paltamossa 1850. 

Arkkipiispa Melartinin kuoleman (184 7) jälkeen nimitettiin vasta 
1850 E. Bergenheim Turun piispaksi. Saman vuoden syyskuulla hän 
lähti pitkälle tarkastusmatkalle, joka Pohjois- ja Keski-Pohjanmaan 
osalta oli jäähyväistarkastus, nämä alueet kun seuraavana vuonna siir
tyivät uuteen Kuopion hiippakuntaan. Tarkastusmatka alkoi syyskuun 
9 p :nä Paltamossa ja jatkui ainakin Iihin, Liminkaan, Kalajoelle, Kok
kolaan, Pietarsaareen, Isokyröön, Pirttikylään, Korsnäsiin (Ristin
taipale), Närpiöön ja Lapväärtiin. Heränneiden pappien kirjeenvaih
dossa selostetaan näitä tarkastuskokouksia. Niistä ilmenee, että uusi 
piispa hyvin tarkkaan ja tilanteen mukaan joko joustavasti tai moittien, 
tutki herännäisyyttä ja siihen liittyneiden pappien toiminta~ . Keskus
telujen kohteena olivat seurat, körttipuku ja pappien matkat, etenkin 
matkat Nilsiään. Kokkolassa piispa «gamla Krokota« Elfvingin tuke
mana julisti: «Seurat ovat ei ainoastaan hyödyttömiä vaan myös vahin
gollisia, että niiden täytyy lakata eikä niitä kahden vuoden perästä tule 
enää olemaan« jne. Saapuvilla oli ainoastaan 8 herännyttä pappia. Pie
tarsaaressa sen sijaan oli läsnä 16 herännyttä pappia, joka piispaa häm
mästytti. Siellä hän lähinnä N. K. Malmbergin kanssa väitteli seurojen 
tarpeellisuudesta. Kun tämä lopetti dramaattisesti: «- vilja de taga 
mitt embete, min egendom, ja mitt lif, så må gå!<<, oli piispa kiivastu
neena vedonnut erityisesti papin velvollisuuteen osoittaa kuuliaisuutta 
esimiehilleen. Isokyrössä ja Lapväärtissä tapahtui heränneiden ja 
oikeaoppisten pappien kesken vähäisiä yhteenottoja. Arkkipiispa oli 

täällä mukautuvainen. Kenties hän sitä ennen Vaasassa Lars Sten
bäckin virkaanasettajaisissa oli saanut päteviä tietoja herännäisyyden 
tosiasiallisesta levinneisyydestä suomalaisella ja ruotsalaisella Etelä
Pohjanmaalla. 

Tässä yhteydessä ovat mielenkiintoisimmat Paltamon kokouksen vai
heet. Tilaisuudesta on tallella Janne Stenbäckin selostus, joka perustuu 
Schwartzbergin kertomukseen. Rosendal on myös historiassaan sitä 
kosketellut. Saapuvilla olivat Paltamon ja Kajaanin pappien lisäksi 
Sotkamosta K. B. Ståhlberg ja K. R. Pettersen, Kuhmosta A. N. Holm
ström, Säräisniemeltä H. Schwartzberg, mahdollisesti muitakin. Ko
kouksessa käsiteltiin ensin kysymystä mitä «konventikkelit« ( = seurat) 
ovat. Arkkipiispa ei tosin määritellyt mitä ne ovat, sanoipa vain: <<On 
vaikea sanoa mitä konventikkeli on.« Kuitenkin hän tuomitsi ne. Tä
män jälkeen kysymystä selviteltiin seurakunnittain. Paltamon osalta 
kirkkoherra ja lääninrovasti Karl Aejmelaeus lausui: «Ainoastaan sel-
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laisia seuroja pidetään, joihin heränneet kokoontuYat perhejuhliin. ku
ten häihin, kastetilaisuuteen ja hautajaisiin. « Tämä lausunto oli pää
asiassa totuudenmukainen ja siihen päättyi keskustelu Paltamon osalta. 
Nyt kääntyi puheenjohtaja ensin Sotkamon kirkkoherran ja pian .Kuh
mon kappalaisen puoleen. Holmström nousi silloin ja ilmoitti koon
neensa kotiväkensä usein mutta varsinkin sunnuntai-iltaisin harjcitta
maan veisuuta ja Jumalan sanan lukemista. Oli myös tapahtunut, että 
muitakin osittain niitä, joita myrsky esti palaamasta suoraan kirkosta. 
osittain muista syistä, oli ollut mukana, ilman että isäntä oli ajanut 
heitä pois. Piispa oli siihen sanonut: «Tuollaiset ovat pelkkiä tekosyitä«. 
Holmström puolestaan väitti tiukasti , ettei kenenkään pitäisi voida estää 
häntä käyttämästä raamatun sanaa perheväkensä kanssa. Väittelyn jat
kuessa kiivastuivat molemmat papit. Piispa ei suoraan kieltänyt seu
rojen pitoa, sillä kuten hän sanoi: «Perhehartautta «, etenkin papin luona 
hän ei tahtonut estää eikä kieltää. Omana mielipiteenään hän lausui, 
että seurojen laittomuus riippuu siitä miten niitä arvostelee. Meillä on 
monia laillisia teitä kristillisyyden edistämiseksi kuulij oittemme kes
kuudessa. Käyttäkäämme niitä hyvin, ettei niitäkin meiltä riistetä. 
<< Pappi saa aikaan enemmän, jos hän maanantaista alkaen valmistaa 
saamansa, kuin jos hän laiminlyö sen ja sitten luulee postiiloita ja muita 
sellaisia seuroissa lukemalla tekevänsä mitä hänen virkansa vaatii.« 
Holmström väitti, ettei hän laiminlyö saarnaansa seurojen takia. Siihen 
tarttui nyt piispa: <<Kysyn: Voiko pastori Jumalan ja omantuntonsa 
edessä vakuuttaa, että kaikki on tehty niin tarkoin kuin tulee tehdä?« 

Mitä Holmström olisi osannut tähän vastata? kysyy Janne Stenbäck. 
Mutta J. Wegelius vastauskirjeessään arvelee, että Holmström todella 
esitti vain tekosyitä, eikä hänen olisi tarvinnut ollenkaan vaieta piispan 
edessä, vaan tehdä selväksi, että hänen päivittäin täytyy rukoilla Da
vidin kanssa: << Herra älä käy tuomiolle palvelijasi kanssa «. 

Toisena asiana käsiteltiin körttipukua. Lääninrovasti vastasi, että 
heränneiden puku on hyvin tarkoituksenmukainen ja hyvä. Ainoastaan 
joidenkin naisten puhtautta pidettiin epätyydyttävänä keskustelun ai
kana. Se päättyi kuitenkin kuin seinään, kun lehtori V . L. Helander 
lausui: 

•- att endel menniskor af naturen äro rensaliga , andra smutsiga, man kan 
således ej tillräkna detta de väckta enkannerligen.• 

Kolmantena asiana otettiin puheeksi heränneiden ja erittäin pappien 
matkustelemiset. Kysyttiin: «Oliko joku nuoremmasta papistosta ollut 
matkoilla ja oliko se tapahtunut kirkkoherran luvalla? << Holmström 
ja Pettersan sanoivat matkustaneensa, mutta oli se tapahtunut kirkko-
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herran luvalla. Silloin sai Ståhlberg nuhteet: «Mutta siitä ei ole mitään 
ilmoitettu tuomiokapituliin!« «Oliko joku toisista ollut matkoilla?« 
Schwratzberg vastasi: <<Minä olen.<< <<Luvallako?<< <<Ei vaan ilman.<< 

Piispa jatkoi: 

. Olen kuullut puhuttavan pappien ja pietistien matkoista hänen luokseen , 
joka kutsuu itseään kahden, pian varmaankin •kolmen 'hiippakunnan piis
paksi, tarkoitan Paavo Ruotsalaista. Myönnän, että tämä ukko on vaikut
tanut paljon hyvää ja itse minä toivoisin mielelläni saavani puhutella häntä , 
mutta minä en voi kuitenkaan muuta kuin verrata noita tiheitä käyntejä 
hänen luonaan paavilaisten .matkoihin pyhien haudoille •. Sillä ·tämä ukko 
on nykyään ruti vanha ja on, 'kuten tunnettu juomari, joka juopottelusta on 
ollut haastettu oikeuteen, mutta vanhuutensa hehl&:ouden turvin onnistunut 
tähän asti pysymään poissa oikeuden istunnoista. Hän on siis .hauta •. Kat
sovatko herrat noita matkoja ehdottoman välttämättömiksi?• 

Schwartzberg vastasi: <<Minä en pidä niitä ehdottoman välttämättöminä 
autuuteen, sillä minä tiedän, että ukko on, niin hyvin kuin toisetkin, 
ihminen.<< Asian käsittely jäi tähän. Mutta myöhemmin kysyi arkki
piispa yksityisesti Schwartzbergiltä: <<Sanokaa minulle vilpittömästi 
minkä tähden te olette käynyt Paavo Ruotsalaisen luona?<< << Joo, hän 
oli haastettu heränneitä vastaan käytyihin, tunnettuihin Kalajoen kärä
Jim. Hänen tiensä kulki Pyhäjärven kautta, jossa minä olin toimessa. 
Silloin keskustelin hänen kanssaan ja havaitsin hänellä olevan harvi
naisen puhtaan käsityksen vanhurskauttamisen opissa. Sen tähden 
olen kysynyt häneltä neuvoja omantunnon vaikeuksissa.<< Tähän ei 

arkkipiispa enää sanonut mitään. 

Tarkastukset osoittivat korkean viranomaisen pyrkineen tukahdut
tamaan herännäisyyden. Vielä kesällä 1852 arvelee Wegelius hänen yhä 
toivovan tehdä tyhjäksi kaikki herätykset. Toisaalta tarkastuksissa sel
veni herännäisyyden silloinen asema, levinneisyys ja vaikuttavuus. On 
ilmeistä, että herännäisyys oli piispalle vastenmielinen. Mutta itse hän 
oli sopeutuvainen tosiasioiden edessä siellä, kuten Paltamossa, jossa 
Helander käytti visailevan puheenvuoron ja Schwartzberg esiintyi suo
raselkäisesti, kuitenkin ilman ylimielisyyttä, tai kuten Isokyrössä ja 
Lapväärtissä, jossa heränneet papit esiintyivät peräänantamattomasti, 

vaikka arvokkaasti. 
Henrik Schwartzberg on ottanut osaa yleiskirkollisiin ratkaisuihin. 

Hän arvosteli niitä yhteisen kansan tarpeiden ja oikeuden kannalta, hä
nelle ominaisella jyrkällä tavalla. Hän oli lyhytnäköinen ja vanhoillinen 
mielipiteissään. Mutta sitä oli suurimmalta osalta koko Suomen kansa, 
eikä sitä, historialliset olot huomioon ottaen, sovi arvostellen ihmetellä. 

HERANNEIDEN JOHTOMIESTEN 
K U 0 LE M A N TAPAUKSIA. 
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Laguslaiset heränneet pitivät Paavo Ruotsalaista varsinaisena johta
janaan. Hänen kuolemansa jälkeen, se tapahtui tammikuun 27 p :nä 
1852, turvauduttiin entistä enemmän J onas Lagukseen. On todisteita 
siitä, että hänen kirjeensä jäljennökset ovat lisänneet luottamusta hä

neen sielunhoitajana. Pyhäj ärvelle suuntautui cpyhiinvaeltajain« mat
kat ei ainoastaan laguslaisuuden yhtenäisalueelta vaan myöskin Itä
ja Etelä-Suomesta. Runsaat viisi vuotta sai Lagus johtaa heränneitä. 

Intomielisen taistelun aika oli jo päättynyt ja Laguksen lisääntyvän sai

rauden mukana valtasi hänet alistuneisuuden mieliala. Mutta milloin oli 

neuvottava uskon harjoitukseen, olivat hänen sanansa sattuvia ja tuo
reita. Tämä voidaan todeta hänen kirjeenvaihdostaan. P yhäjärven 
pappilan salissa istuivat taas kerran Laura Schwartzberg, Lotta Achren. 

Rosa Lagus ja joku muu. Henrik Schwartzberg oli Laguksen kamarissa 
keskustelemassa hänen kanssaan. Sieltä tultuaan hän käveli muutaman 

kerran salissa edestakaisin, pysähtyi sitten ja lausui : «Niinkö paljon sitä 
pitää itseään kieltää! <<, ja itseään kieltää sen ajan heränneet juuri osa
sivat, lisäsi tämän kertoja Johannes Henrikinp. Schwartzberg. Lagus 
kuoli kesäkuun 24 p:nä 1857. Sen johdosta kirjoittaa Henrik Schwartz
berg: 

. Laguksen kuolema !Pyhäjärvellä vaikutti tilapäisesti minussa vakavamman 
päätöksen pitäytymään Kristukseen, koska tunsin jääneeni niin turvatto
maksi, juuri kuin oma isäni olisi kuollut. Sillä hän oli kuitenkin ainoa, 
jaka uskalsi ja puhtaasta rak'kaudesta kykeni sanomaan minulle, mitä hän 
arveli minusta. Ja me olemme jo kyllin ennättäneet huomata miten hen
gellinen ystävyys päättyy - ellei tehdä todellista parannusta.• 

Olisi luullut, että Schwartzberg, «uskollinen edelläkävijä«, olisi rientä
nyt Laguksen hautajaisiin. Näin tuskin on tapahtunut, koska kotona 
milloin tahansa odotettiin lapsen syntymistä. Se kuitenkin tapahtui 

vasta heinäkuussa. 

Laguksen kuoleman jälkeen halusivat pyhäjärveläiset saada Henrik 
Schwartzbergin kappalaisekseen. Lintumäen Heikki kirjoitti , että aio
taan kerätä puumerkkejä ja anoa hänet suoraan ehdolle. Tätä lain
vastaista ja järjetöntä aloitetta vastusti Schwartzberg ja neuvotteli kir
jeellisesti Z. Castrenin kanssa mihin olisi ryhdyttävä tuon houreen ty
rehdyttämiseksi. Paras ratkaisu oli hakea avoimeksi tullutta virkaa ja 
siihen sekä oma että pyhäjärveläisten halu kehoitti . «Pyhäjärveläiset 
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olivat pyytäneet panemaan vaaliin. Oli kirjoittanut, että oli pannut 
vaaliin ( = lähettänyt haku paperinsa). Mutta samaan aikaan tuli kuo
linsanoma. Paraiksi ennätettiin ilostumaan, kun tuli surua.« 

HENRIK SCHWARTZBERGIN KUOLEMA. 

Vankkaa terveyttä vaati laajan Säräisniemen seurakunnan hoito ja 
se Henrik Schwartzbergillä ylipäänsä oli. Ajoittain uusiutuvat «ähky«
kohtaukset aikoi hän 1849 parantaa silloin muodissa olleella vesihoidolla 
(<<att dricka brunn<<). Kajaanissa oli hyvin tunnettu terveyslähde, jonne 
Schwartzberg kesällä meni. Hoitoon kuului lähdeveden lisäksi mää
rätyt annokset kivennäissuoloja, esim. böömiläistä Karlsbader suolaa, 
jota veteen sekoitettuna nautittiin. Hyvä terveys ei kuitenkaan ole 
ehdottoman varma suoja rajuja kulkutauteja vastaan. 

Säräisniemen laajimman vesiperäisen Pelson suon kuivattaminen oli 
jo aikaisemmin ollut valtion yleisten töiden suunnitelmissa. Vuonna 
1857 siihen käytiin käsiksi. Pohjanmaalla oli 1850-luvulla katovuosia, 
joista 1856 oli ankarin. Silloin oli talvea vielä toukokuussa. Kuukauden 
puolivälissä oli etelämpänä esim. Pyhäjärvi hevosen kantavassa jäässä 
ja rehupula huutava. Varsinkin pieneläjät olivat kärsineet sekä aineel
lisesti että terveydellisesti. Tätä heikkokuntoista väkeä tuli syksyllä 
1857 Pelsolta työtä etsimään. Työväen asunto-olot olivat siellä huonot 
jopa kurjat ja ruoka heikkoa. Näihin oloihin tuli lisäksi lavantauti
epidemia. Se kohtasi koko Säräisnientä, mutta varsinkin pelsolaisia. 

Kulkutauti oli alkanut jo syyskuun puolella, koska pappilassa oli 
sairastettu lokakuun 11 p:nä jo muutamia viikkoja. Kaksi viikkoa myö
hemmin 26 p:nä oli kahdeksan potilasta, neljä pirtissä ja neljä sisällä. 
Marraskuulla tuli uusia taudin tapauksia, joita vielä seuraavan vuoden 
alkupuolella esiintyi. Palvelusväen sairastaessa jäi sairaiden hoito ja 
talous harvempien, lähinnä emännän tehtäväksi. Hänkin sai tartunnan, 
vaikka tauti hänellä oli lievempää. Keskellä tätä työn ylipainetta ei 
emännällä päivisin ollut juuri aikaa istahtamaan. «Se voi olla minulle 
terveellistä«, hän sanoo. Sairausaikana kirjoitetut kirjeet ovat yhtä 
tasapainoisia kuin muulloinkin. Niissä ei valiteta, olot vain todetaan ja 
kuoleman läheisyys tunnetaan. 

Pelsolla oli sairaus pahimmillaan lokakuun lopulla. Kuun viimei
senä päivänä kävi siellä tohtori Palmros Oulusta ja määräsi siellä, kuten 
pappilassakin sairaille joitakin tippoja. Koko pitäjän oli tauti saastut-
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tanut, «-täällä melkein kaikki makaavat sairaina ja monet kuole\·at • . 
kuvaa tilannetta isä viimeisessä kirjeessään pojalleen Johannekselle. 

Taudin päästyä suureen valtaan täytyi pastorin olla yötä päivää sai

rasmatkoilla. <<Isä ei tälläkään viikolla ole ollut kotona muuta kuin 
eilen<<, kirjoittaa äiti marraskuun alkuviikolla. Sairashoidon puutteelli
suus, ehkä olemattomuus, kuvastuu Schwartzbergin kirjeessä Pelsolta 
lokakuun lopussa. 

•Nyt olen taas täällä Pelson sairaalassa, jossa täytyy ripi ttää sairaita huo
neissa, joissa makaa 30 henkeä ja vähemmän. - Sitä paitsi on sairaita mel
kein jokaisessa talossa. Katku on tympäisevä .• 

Sairasmatkat eri puolille pitäjää ja varsinkin Pelsolle ovat kestäneet 
viikottain. Näissä oloissa ei ole ihme, että Henrik Schwartzberg sai tar
tunnan. Hänen tautinsa kehittyi yhdeksässä päivässä ratkaisuun. Janne 
Stenbäck kirjoittaa: 

•- Minä mainitsin, että lanko Sch. sairastui 9 p :nä . Sitten oli tauti kehit
tyny~, -~iin . että hän hyvin kovan 'lmolinkamppailun jälkeen vähän yli 9 
k~Slnvnkkoiltana 18 marraskuuta (kuoli) . Appi ei voi mitenkään uskoa 
mlten järkyttävän odottamaton ja raskas tämä isku oli. - sillä varmasti oli 
~~nrikin sielu siinä tilassa, että se oli otollinen Herralle. - Ja kunhan Herra 
han·et nyt sai, on hänellä neuvonsa toisten hyväksi. • 

Laura Schwartzberg oli leski, ympärillään yhdeksän lasta, joista 
vanhin oli pian täyttävä 18 vuotta ja nuorin täytti isän kuolinpäivänä 

4 kuukautta. Aineellisen toimeentulon vaikeudet astuivat vasta vähi
tellen hänen tietoisuuteensa. 

Oli leuto ja kostea ilma ja sitä jatkui joulukuun puoliväliin. Vaina
jan ruumiin muuttuminen ja hautajaispuuha huolettivat leskeä. Mutta 
pojat olivat kouluissa ja sairaus ahdisti perhettä. Tytär Maiju, joka . 

kuolinsanoman saavuttua marraskuun 21 p:nä Paavolaan heti lähetet
tiin äitiä auttaman, sairastui pian lavantautiin. 

HAUTAJAISET. 

oltiin pakotettuja siirtämään joulukuun 16 p:ksi, poikien tähden. Kun 
he kotiutuivat, kertoi poika Heikku isän ruumiin ääressä ihmetellen 
tarkastaneensa isän kasvojen muotoa, jotka hänen mielestään olivat 
vanhimman veljen, Kustin näköiset. 
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Hautajaisissa olivat läsnä V. Österbladh Piippolasta, A. . Holm
ström Kuhmosta, K. R. Pettersan Sotkamosta, V. L. Helander ja J. 
Krank Kajaanista ja Janne Snellman. Vainaja siunattiin kirkossa, jossa 
saarnan Hebr. 13, 7. 8. johdolla ( << Muistakaa opettajianne«) piti Janne 
Stenbäck ja ruumiin siunauksen toimitti Österbladh. Seurat pidettiin 
pappilassa. Seuraavana päivänä järjestettiin kiireimmät asiat, annettiin 
mm. 470 rpl. köyhäinhoitokunnalle ja perunkirjoitus määrättiin aika
vaksi tammikuun 13 p :nä klo 3 i.p:llä. Sitten vieraat palasivat koteihinsa. 

Ehdittyään vähän toipua puolison kuoleman aiheuttamasta iskusta 
Laura Schwartzberg ilmaisee tunteensa sanoilla: <<En tarvinne sanoa
kaan, että elämä on minulle sietämätön taakka. Mutta Herra auttakoon 
minua viheliäistä. << 

A R V 1 0 1 N TE JA HE N R 1 K S C H W A R T Z B E R G 1 S TA. 

Esityksen kuluessa on osoitettu, että herännäisyys Schwartzbergin 
aikana oli vähemmistön liike. Tämä tosiasia, joka on tunnettu vielä 
tänä päivänä, ei liikkeen vaikuttavuutta vähennä. Kansan enemmistön 
mielialoja kuvaavat Schwartzbergin nimittelyt <<mokoma Satu-Heikki<<, 
<<Hurja-Heikki<<, joista edellinen tarkoittanee saarnaajan kansantajuisia 
vertauksia ja jälkimmäinen saarnan esittämistapaa. Molemmista kui
tenkin huokuu yliolkainen arvostelu. Varsin luonnollista on, että monia 
pastorin avomielisyys ja suorasukaisuus saarnoissa ja seurustelussa on 

kiusannut jopa suututtanut. 
Pyhäjärven heränneiden jälkiarvostelu on jo mainittu : <<Pastori oli 

rakastettu mies, paljon muistettu ja kaivattu«. Ja näillä sanoilla on 
katetta siinä avuliaisuudessa, jota siellä myöhemmin osoitettiin hänen 
perheelleen. 

Säräisniemellä arvonauto Schwartzbergin työtä kohtaan tuli liikut
tavalla tavalla näkyviin hänen muistokivensä paljastustilaisuudessa 1907 
heinäkuun 3-4 p:n välisenä yönä. Sotkamon sukukokouksesta tehtiin 
laivamatka Säräisniemelle. Perille päästiin iltayöstä. Mutta kirkko, 
jonne ensin kokoonnuttiin oli täynnä tummapukuista erämaan kansaa, 
joka kirkkomaalle kokoontuneena näytti yhä lukuisammalta. <<Juuri 
silloin nousi aurinko kirkkaana.« Kansan miehet ja naiset keskusteli
vat tutunomaisesti suvun jäsenten kanssa ja kertoivat omakohtaisia 
muistojaan pastorin opetuksista kirkossa ja rippikoulussa. Kun Anna 
Rakel Joosepintytär 195~ täytti 60 vuotta ja piti vierailleen puheen, 
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mainitsi hän nuoruutensa valtavimman elämyksen olleen tämän iso

isänsä hautakiven paljastushetken. 
Virkatoverit tunsivat Schwartzbergin taistelijaksi, joka pysyi omak

sumallaan kannalla sekä pienissä että suurissa kysymyksissä, miehenä. 
jossa yliopiston aikainen suomalais-kansallisen innostuksen siemen oli 
noussut uskon innoituksen taimelle. 

Omaisten arviointeihin on tapa varauksin suhtautua. Tässä esitetään 
niitä, koska niiden totuudellisuutta on monesta syystä vaikea epäillä. 
Lanko Janne Stenbäck kirjoittaa apelleen: 

. Jonas Lagusta lähinnä oli hän joukossamme se, joka kauimmin ja vakaim
min oli harjoittanut parannusta, jolla oli selvä käsitys oikeasta parannuksen 
järjestyksestä, tunsi kokemuksesta esteet ja edistämiskeinot, harhatiet ja 
vihollisen juonet - oli myös niin miellyttävä ja valloittava lahja johtaa ja 
viedä .toisia totuuden tuntemiseen - kaiken tämän johdosta olisi hänen, jos 
kenen, pitänyt saada elää ja tehdä työtä Jumalan valtakunnan hyväksi. -
Mutta Jumala tahtoi toisin. Hän tahtoi näyttää, että hänen silmissään me 
papit olemme sangen vähäpätöisiä välineitä, huutavan ääni korvessa, jota 
ilman hän kaipauksetta voi olla - Mutta että jokainen sielu on arvaamat
toman kallis hänelle.• 

Aviopuolison arviointi esitetään lopuksi tähdentäen aviopuolisoiden 
luonteen vastakohtaisuutta ja heidän perinteellisten tekijäinsä eroa
vuutta sekä niitä olosuhteita, joissa hän miehensä rinnalla joutui elä
mään synnyttäessään ja kasvattaessaan lukuisan lapsiparven köyhissä 
oloissa kaukana saloseuduilla ja menettäessään miehensä juuri, kun 
häntä parhaiten olisi tarvittu. Laura Schwartzberg kirjoittaa poikansa 

Jaakon morsiamelle Emmi Gummerukselle 10/ 12 1873: 

. Kunpa te tulisitte yhtä onnellisiksi kuin minä olin, ja minä toivon ja rukoi
len Jumalaa, että Jaakko tulisi isänsä kaltaiseksi, silloin sinä tulet varmasti 
onnelliseksi, sillä ne 19 vuotta, jotka me olimme yhdessä kuluivat minulta 
niin onnellisesti ja nopeasti, että niiden muisto on kuin suloinen uni.• 

Tämä arvostelu ei ollut ainoa kerta, jolloin äiti varauksettomasti asettaa 
pojilleen heidän isänsä esimerkin seurattavaksi. 

Henrik ja Laura Schwartzbergin luonteenpiirteitä ovat vaiottaneet 
tämän esityksen kuluessa kerrotut, vähäpätöisiltä näyttävät tapaukset. 
Mielessäni on ollut, että henkilöistä ehkä saadaan oikeampi kuva, kun 
he itse saavat teoillaan ja käyttäytymisellään puhua. On kuitenkin 
mainittava, että Henrik Schwartzberg muuttui viimeisenä elinvuote
naan peräti hiljaiseksi ja vähäpuheiseksi. Se herätti huomiota sekä Sä
räisniemellä että Pyhäjärvellä. Kyseltiin: Mikä sinun on? Hän vastasi: 
<<Minä en voi enää leikkiä laskea, se on minun kohdallani kuollut. « 
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LA URA SCHWARTZBERG LESKENÄ 

SÄRÄISNIEMELLÄ 1857-61. 

Yleinen vaikea aika jatkui vuosikymmenen ajan. Säräisniemellä se 
merkitsi seurakuntalaisten alentunutta maksukykyä. Sitä kuvastaa pe
runkirjoitus tammikuussa 1858, jolloin todettiin 1125: 3 rpl:n palkka
saatavat, joista poistoja oli tehtävä 529: 69 rpl:aa. Velkoja ilmeni 629: 32 
rpl:aa ja irtain omaisuus arvioitiin 274: 61 rpl:ksi. Kun sitä huhtikuussa 
huutokaupalla myötiin saatiin vain runsaat 350 rpl:aa, <<kaikki meni 
polkuhintaan. « Liikenevää omaisuutta oli jatkuvasti myötävä. Lauran 
oli luovuttava rakkaimmasta esineestään pianosta. Se vietiin kesällä 
1858 Raaheen, jossa se joutui kauppias Durchmanille. Pappilan maat 
vuokrattiin armovuosien ajaksi, oli puhetta palkkatulojenkin vuokraa
misesta. Armovuosien anomus Janne-veljen kirjoittamana lähetettiin 
helmikuussa. Perheelle myönnettiin kaksi ylimääräistä armovuotta. 

Säilyneet kirjeet, Janne Stenbäckin muistiinpanot ja levottomuus, 
joka ilmeni alituisena matkustelemisena, osoittavat miten juurettomaksi 
Laura Schwartzberg tunsi itsensä. Ainoastaan lapset kiinnittivät häntä 

enää elämään. Mutta monia unettornia öitä lasten tulevaisuudesta huo
lehtiminen aiheutti äidille. Omaiset ja heränneet papit auttoivat per
hettä mm. tukemalla poikia heidän opinnoissaan. Säräisniemen seura

kunnan hoidosta kantoi Laura Schwartzberg huolta. Kova isku oli 
hänelle kappalaisen vaali <<Mikkelinä<< 1858, kun valituksi tuli Z. G. 
Ansten eikä Fr. Fr. Lönnrot, jota Laura toivoi miehensä työn jatkajaksi. 

Vaikeudet tulevat usein joukolla. Säräisniemen pappilan perheelle 
oli varattu vielä uusi koettelemus. 

TULIPALO. 

Maaliskuun 28 p:nä 1859 oli tavaton tuisku ja paha ilma. Illalla klo 
11 heräsi pirtissä asuva <<Suu-Kaisa<<, joka huomasi päärakennuksen 

keittiön olevan tulessa. Pirtissä asuvat kävivät herättämään nukkuvaa 

väkeä. He pelastuivat kyllä itse, mutta huoneisiin ei voitu enää palata 

omaisuutta korjaamaan talteen. Tytär Maria otti mukaansa vähän ma

kuuvaatteita ja hopealusikat, jotka eivät olleet jokapäiväisessä käytän

nossa. Muu omaisuus paloi pappilan mukana. Parin tunnin kuluttua 
oli pappilasta jäljellä vain navetta ja aitat. 
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Kovan onnen perhe sai nyt suurta myötätuntoa osakseen. Toimeen
pantiin vaatteiden ja rahan keräyksiä laguslaisen herännäisyyden 
alueella ja ulompanakin. Yleisempää huomiota siihen kiinnitti Palta
mon kappalainen Adolf Forbus lähettämällä «Helsingfors Tidningarc
lehteen kirjoituksen, joka julkaistiin toukokuun 4 p:nä cLandsorten «
osastossa. 

Saatuaan ensimma1sen suojan Kestiiän pappilassa, muuttivat 
Schwartzbergit Paavolaan kevään ajaksi. Sinne avustukset kerättiin . 
Kesäkuussa oli raha-a~ustusten määrä 922 : 18 rpl. , joka lokakuuhun 
mennessä kasvoi 1570 rpl:ksi. Tämän lisäksi suuret määrät vaatetta, 
käytettyä ja uutta mm. kokonaisia särtinkipakkoja. Paavolasta Laura 
kirjoitti jokaiselle tietoon tulleelle avun antajalle kiitoskirjeen ja kuitin. 
Suurta tuntemattomien joukkoa oli kiitettävä sanomalehden välityksellä. 

Tulevaisuus näytti nyt aineellisessa mielessä valoisammalta. kun 
vielä Säräisniemen seurakunta oli vuokrannut perheelle asunnon Uusi
talo nimisestä talosta armovuosien ajaksi. Niiden päätyttyä muutti 
perhe Pyhäjärvelle. 

P Y H Ä J Ä R V EL L Ä 1 8 6 1- 7 6. 

Ensimmäinen asunto saatiin Hattukankaalta Riskin talosta. Oman 
kodin hankkiminen oli kuitenkin mielessä. Kirkonkylältä saatiin suul
lisen sopimuksen perusteella rättäri Polsan talosta tonttimaa ja tynnö
rinala peltoa. Talvella oli Vuohtomäen Karvolassa rakennus myötä
vänä. Se ostettiin. <<Oli paljon isäntiä, jotka yhtyivät yhteen ja pitivät 
<<kinkerit« talvikelillä, purkivat ja vedättivät rakennuksen kirkolle , 
jossa se yhteisvoimin nostettiin harjapäälle ja kaikki lahjaksi.« Näin 
syntyi <<Salon mökki<<. Kesällä 1862 se oli valmis ja perhe muutti sinne 
heinäkuun 29 p:nä. Siitä tuli lukuisien heränneiden kirkkokortteeri. 

Pyhäjärven herännyt kansa kohdisti rakkautensa Schwartzbergin 
perheeseen, kun sen ei ollut sallittu saada isää pastorikseen. Tuotiin 
halkoja, vaihdettiin lehmiä, tehtiin talviheinät ja kirkkokortteeriin tuo
tiin eväitä niin paljon, että melkein viikoksi riitti salolaisille niitä syödä. 
<<Tavattaessa aina keskusteltiin uskonnollisista asioista.« 

Kappalaisen lesken eläke ei riittänyt suuren perheen tarpeisiin eikä 
velkaantumista siis voitu välttää. Pojat hankkivat lainoja ja rahoittivat 
lukumenonsa. Lasten elämä osoittaa vireää eteenpäin pyrkimistä. Kusti 
oli saanut pätevyyden lukkarin virkaan ja toimittuaan Temmeksellä ja 
Alavieskassa hänestä tuli Haapajärven lukkari, palvellen seurakuntaa 
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Salon mökki Pyhäjärvellä. 

yli 40 vuotta ja hoitaen monia luottamustehtäviä. Maiju oli 1868 ompe
luopissa Fiia Pietilän luona Oulussa. Hänelle ostettiin ompelukone, 
jota monet ankarasti arvostelivat. Mutta äiti pysyi päätöksessään. Ko

neella saatiin lapsille puvut ja perheen ulkopuolelle ommeltaessa pientä 
tienestiä. Toisetkin lapset auttoivat perhettä ansiotuloillaan. Kaikki muut 
lapset valmistuivat lukualalle. Lars tuli papiksi 1863 toimien Pulkkilan 
apulaisena. Mutta hän kuoli jo kesällä 1865. Johannes valmistui 1867 
papiksi ja 1876 lehtoriksi Kuopion lyseoon. Heikku tuli papiksi 1872 
ja Jaakko 1874. Ylioppilaaksi tultuaan Kalle antautui rautatien pal
velukseen ja kuoli asemapäällikkönä. Hanna valittiin Kaavin kirkon
kylän kansakoulunopettajaksi 1876. J ooseppia osa veljistä suunnitteli 
nahkurin alalle, mutta opin alalle hänkin joutui valmistuen lehtoriksi 
Porin ruotsalaiseen tyttökouluun ja myöhemmin papiksi. 

Ehkäpä Salon aikaa kuvaa osuvasti seuraava nuorimman pojan 
muistelma: 

«Suuria ilon päiviä olivat ne, kun veljet tulivat joululomalle. Äiti 
piti paljon Non-omenista. Veljet toivat niitä muutamia kappaleita 
hänelle ja joulukuuseen.« 
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Mustakallion sukua kokoontun eena vuonna 1899 S alon M ök in puutarhaan. 
Eturivi: Mikko, Ev ert, Lauri Joh.p ., Laura, Eino, Lauri Heikunp., A ili S chwartz-

berg, Jaakko Riberg, Elias ja Rauna S chw . 
Toinen rivi: Henti, Juho , Maria, L iisu, Kusti, Heikku, Johannes ja Jaakko Schw. 
Kolmas rivi: Lauri Jaak.p. , Juuso, N iilo, Eelis S chw., S elma, Martti, Hannes 
ja Jooseppi Mustakallio , Joos eppi Riberg, Hanna Schw ., Hanna R iberg, M aria 

ja Niilo Malkki, Emmi, Hanna, l n es, Helmi ja Hilja S chw. 
Taaimpana ikkunan kohdalta alkaen: K . A ., Hannes ja N iilo R iberg ja Johannes 

Schwartzberg. 

Nykyaikana on vaikea arvioida miten monesta huvista ja nautinnosta 
poikien oli pakko lukukauden aikana kieltäytyä, voidakseen ilahduttaa 
äitiään muutamalla Non-omenalla. 

K A A V I L L A 1 8 7 6 - 1 8 8 5. 

Laura Schwartzbergin rauhallinen koti tyhjeni lasten jouduttua vir
koihin ja perustettua omia perheitä. Hän päätti lopuksi jättää Salon 

mökin ja muuttaa Hannan luo Kaaville. Se ei tapahtunut k ivu ttomast i. 
Olostuminen uuteen ympäristöön kävi helpommaksi, kun siellä oli pap

pilan herännyt tytär, 20-vuotiaana leskeksi jäänyt Hanna (J ohanna 
Sofia) Kruskopf o.s. Ottelin, laguslaisia heränneitä hänkin. Tämä joh
datti hänet Kaavin säätyläisten pariin. Mutta varsinainen kansakin 
lähestyi tuota hiljaista papin leskeä arvonannolla ja luottamuk sella. 
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Täälläkään ei Laura Schwartzberg säästynyt aineellisilta vahingoilta, 
kun Pyhäjärvellä Polsan pakkohuutokaupassa Salon pellon nautinta 
joutui pois häneltä ja huoneet oli pakko myödä luultua halvemmalla. 

Kotiseudun ikävä on Laura Schwartzbergiä vaivannut. Sen tähden 
hän on tehnyt matkoja Pyhäjärvelle, <<jossa parhaat ystävät olivat«. 

Viimeisen matkansa hän ulotti Vöyrille saakka 1883. 

Ennen joulua 1885 oli suunniteltu matkaa Heinävedelle, jossa tytär 
Maiju oli avioliitossa, ja sieltä Helsinkiin Joosepin häihin. Odottamatta 
tuli Jaakko poika hakemaan äitiä Vieremälle, jonka kappalaiseksi hän 

oli muuttanut. Matkan varrelta Kuopiosta äiti kirjoittaa Maijulle: 
<< Pian on edessäni viimmeinen matka, vanha ja väsynyt minä olen.« Vä

symystään hän vielä uudelleenkin vakuuttaa. Vieremälle tulostaan kah
den viikon kuluttua hän sairastui keuhkokuumeeseen, joka joulukuun 
24 p:nä päättyi kuolemaan. Laura Schwartzbergillä oli edessään viimmei
nen muutto Iisalmen hautausmaalle, jonne äidin haudalle poika Jaakko 
hankki pienen muistokiven. 

Sisaret Lotta ja Marie yllättyivät kuolinsanomasta. Heidän kir
jeensä kuvastavat syvää kaipausta. Kaavilla oli Joosepin lanko Valter 
Lampen tutustunut Laura Schwartzbergiin ja lausui hänestä: 

«Hän oli hiljaisen hengen personifikatio. Suloinen ilmestys.<< 

LOPPULA USE. 

Henrik ja Laura Schwartzbergin elämän kaari alkoi heidän herää
misestään ja kulki sen jälkeen uskon elämän viittoja myöten. Tämä 

tiesi kieltäytymistä sovinnaisesta jumalisuudesta, joka ei ollut muuta 

kuin juhlatapoja, tyhjää kirjainviisautta, voimatonta siveysoppia, eli 

lyhyesti pakanallista tietoa kristinuskon tärkeimmistä totuuksista. Heitä 

arvosteltiin ylenmäärin subjektiivisiksi tai aiheettomasti eristäytyneiksi. 
Tämän arvostelun vastineena voidaan tuoda esiin Erik Ahlmanin sanat: 

«Subjektiivisuus, kun se on vakavaa, on vaaratonta.« Mitä eristäyty

miseen tulee, oli se luonnon alkuperäislaatuna vallalla Pohjanmaalla. 

Miehen toiminta seurakunnissa ei tarkoittanut voittaa ihmisiä lagus

laisiksi, eikä heränneiksi, vaan kristityiksi. Laguksen uskon käsityksen 
omaksuttuaan he vähitellen oppivat käyttämään sitä teknillisenä me

nettelytapana uskon elämän toteuttamiseksi. 

Heidän elämänsä ei kulkenut ulkonaisesti huomattaviin asemiin 
yhteiskunnassa. Heitä voi hyvällä syyllä nimittää herännäisyyden rivi
miehiksi. Heidän elämäänsä hallitsi uskon kilvoitus, itseään kieltävä 

toiminta ympäristön hyväksi ja vastuun kantaminen heille uskotuista 

tehtävistä. Nämä <<pyhiinvaeltajat« ovat päässeet päämäärään. 
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Hauta Säräisniemen kirkon kupeella. 

HENRIK SCHWARTZBERGIN KIRJE K. J. ENGELBERGILLE. 

Bästa Broder! 

Tusen tack, att Du släpte mig på resan. Få vi änn resa i tiden , så skall jag väl 
laga Dig ut härnäst; ty jag är ju i tillfälle dertill. Jag fantiserar nemligen om 
vårt trefliga granskap såsom Pastorer i Säräisniemi och Gestilä. Enligt Dina hels
ningar genom Castn!n till mig borde jag nu berätta Dig allt , h vad jag på r esan sett 
och hört. Få nu se huru jag årkar och minns. Söndag mårgon hant jag till predikan 
i Munsala. Roligt var det att höra predikas rent Guds ord på Svenska. På efter
middagen v·ar jag i sällskap med Helander Olof och Österblad. Helander var 
bekymrad om en sak. En del af bröder der söder ut, Helander äfven , hade tagit 
det till en sed, att, iafsigt att varningar och bestrafningar ifrån Guds ord skulle mera 
bita, i sina predikningar inmänga åtskilligt af folk.ets hvar dags lif jemte speciela 
brott och facta som i byalagen under veckan inträffat. Nu hände sig, att en väckt 
bonde i Munsala, för att köra bort en fattig karl, af granskapet, ifrån sin gård 
emedan han i fyllan varit oregerlig, skulle med såfstången hotande slå honom på 
stussen, men i det samma hade han bugat sig så att det tog i hufvudet. När det 
gick så olyckligt hade bonden jemte den slagnas hustru och några andra, för att 
skaffa tidig bot, företagit sig att båtledes föra patienten till Jakobsstad, men han 
hade på vägen aflidit. 1 förskräckelsen återvända de straxt och bonden går genast 
till Ui.nsman och berättar hela tillgången. Sedan mördaren efter en omväg kom
mit hem, hade Länsmannen jemte några karlar infunnit sig hos honom för att 
gripa honom. Men då han kände förhållandet och folket men isynnerhet den af
lednes hustru varit bekymrad öfver händelsen, ty den afledne hade altid njutit 
mycket godt af mördaren, så kunde icke Länsman nu gripa honom med mindre 
folket och isynnerhet mördaren genom bränvin och andra mojänger stärkt hans mod. 
Mannen skall vara på Korsholms slott och Östring har varit dit till tals med honom. 
Underligast är att icke engång de häftigaste Christendoms fiender skola vara i 
stånd att fägna sig öfver händelsen. När nu detta inträffat, hade Logiken lärt He
lander sluta: Vidröres icke denna händelsen på predikstolen; så får hvar och en 
orsak, att säga: Werldens synder varda nog bestraffade, men icke de väcktas. 
Följande Söndagen skulle R. Redberg predika i Munsala. Helander be
rättade för honom händelsen, och bad honom på lämpeligt sätt inflicka den 
samma i sin predikan. Följden blef, att predikanten i utmålning af åt
skilliga slag menniskor yttrat sig ungefärligen sålunda. Man ser äfven de väckta 
med såfstången i hand klabatjera lifvet ur menniskor. De väckta hade ganska illa 
upptagit detta, och jag tyckte att det var icke underligt, emedan de redan förut af 
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sjelfva händelsen hade merän nog att bära. Helander ogillade äfven Hedbergs 
sätt att framställa saken, men var belkymrad deröfver, •att de väckta deraf tagit 
anstöt, emedan saken i sig sjelf iC'ke bort vara oriktig eller någon tili förargelse. 
Och då han häri ville höra min tanka bad jag honom consulera med förståndigare 
och mer erfama, sade dåck att jag för min del ogillar icke blått framställnings 
sättet utan ock hela saken, och att vi icke borde publicera nästans fel och !komma 
honom ondt ryckte uppå, om vi vill undvika att blifva ansedda såsom löpande med 
sqvtaller, eller något dyli-kt hvad jag pratade med honom. Af Östrings bref tili He
lander om samma sa'k, tyckte jag, att ö string hade den !Jan:ken, att den olyC'kliga 
mannen hade dragit Guds vrede öfver sig och kommit till en sådan gerning deri
genom att han upphörde med byggningens uppförande åt Helander, hvarmed han 
jemte andra väckta begynt, hvilken byggnad de öfriga vädkta fulländat, så att He
lander nu har en ståteligare byggning, med kakel kaklungar etcetere, än många 
kaplaner. - Tisdagen på f:m. reste jag med Österblad isällskap med Janne Sten
bäck och Musteiin ifrån Munsala åt Lappo. På •ett håll då vi reste tillsarnrnans ville 
Janne bli arg, då jag företog rnig att galnas och genom all möjelig pjaller och krån
g.el bevisa att 'lmn är tokig herre och icke herde då han icke okallad besöker bön
der, utan vill vara prest blott och alLenast i kyrkan - Torsdagen på ef:m. kornrno 
vi till Lappo. Der voro redan Paavo och bägge Niskanen jemtJe Rauha Daniel och 
Niemi Hu:sbond ifrån 'Pidisjärvi samt en stor hap Prester och annat herslkap så af 
man och qvinno kön. Paavo var särdeles rasik och treflig. Genast jag treffade ville 
han se rnitt pass; och då jag, lik Taitarnatoin, icke hade något att fl"amvisa; tog han 
fram sitt, nemligen Hedbergs skrift • Wäärän opin kauhistuxesta etc-• hvilken han 
skrifvit emot Renqvists bok med sarnrna titel men af Gubbarna kallad Ukon ruu
mis saarna; derifrån las han det som lände honom till beröm men ej anna:t. 1 mitt 
tycke var herskaps sällskapet icke egenteligen roligt. Nog låddes det vara utan 
krus vänligt och broderligt; men ändåck fint och främmande, oaktadt vi äfven sjöng 
med accompaniemang af Fortepiano. Men då Gubben till en stund kom i hopen, 
spatserade af och an salsgålfvet, och talte något litet emellan psalmerna, kålfvan

des i förbifarten en och annan så mig som andra, hvarvid jag var epäuskonen som 

pinat min hustru till dylik etc så tydkte jag att det blef annat ljud i skällan och 

allt blef trefligare och muntrare - Men då blef äfven qvällsvards bestyret. Efter 

qvällsvarden blef sarn vanligt, stoijigt och förskingradt väsende. Och då följande 

dagen skulle blifva ett förnämt bröllopp börjades ännu med salons skurning; men 

då de knappt hunnit dermed tili hälften, strömar Malmberg, Gubben och allihopa i 

salen och käringarne med deras ämbare, såfvar, koppar och tyg ut genom dörrar 

utan att i brådskan hinna plåcka upp deras kluttrasor. Gubben åter att spatsera af 

och an, hvarvid hans fötter på det våta och hala gålfvet ville slinta i deras kluttra

sor dem han alltid måste sparka undan. Wid detta tillfället var Gubben så särdeles 
upplifvad för den dyra saken, att jag åtrninstone allrig sett honom så. Han var rätt 
underlig att se, ty han ragla, ej olik den som är på tre qvart. Sedan höllt han bön. 
Det var äfven särdeles och underligt, ty han slog braf hårt em'ellanåt i stolen och 
välsignelsen• blef stympad. Roligt hade det varit att veta, hvad hvar och en tänkte 
om denna afton - (Redan då jag kom träffade jag min ordinations kamrat A. H. 

Ingman i Soini. Då han tidigare om aftonen skulle gå till Prostgården der hans 
brors bröllopp nyss varit, tyckte jag min skyldighet vara att gå och följa honom. 
På vägen blef genast tai om Christendom. Han var så ifrig och andägtig att han ej 
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hant lyddas om jag sagt honom hvad som helst. Wid afskedet skulle \'i k\·ssas och han 
lämnade mig ganska ömt Jesuxen Christuxen Jlan Pojan nimeen hy\'ästi. Kaikkia 
sitä löytynee!) - Följande dagen på f:m. sjöng vi en stund i salen jemte Fortepiano 
och Gubben spatserte af och an och gaf slängar åt hvem det träffade, hYanid jag 
åter icke blef glömd, som dagen förut. Det var bra roligt. På eft:m. blef det stora 
böllopet. Då R. Helander och Mamsel Forsman sarnt A. Kihlman och A . Fabritius 
(till den sednares bröllopp blef jag äfven af Essen såsom tillställare bjuden sedan 
jag ifrån r esan hemkommit. ) blefvo sarnrnan vigde på en gång. h\'an-id jag äfYen 
såsom gamma! ledamot vid Musik sällskapet måste för .sången delt.aga. Der \·ar 
rysligt mycket folk , och kanske ännu mera dagen derpå. Och är det underligt då 
200 personer af herskap och lika många bönder dit skall ordenteligen blif\'it bjudna. 
Ehuru bönderna och en del herskap blifvit bjudna tili andra dagen d . 10. Hela 
bröllopps dagen var icke der nere, vidare än då de vegs, och som hastigast i far
stugan då J. Bergh Ias och talte, vet således ingenting af det nedra lih·et , förmodar 
dåC'k att då hela La.ppo Noblessen var der, der måtte haf\·a öfvats finhet och för
närnhet i högsta grad hela efter middagen - J ag var der uppe och hade många 
trefliga stunder med Gubbama. Sarnrna dag om afton ~kref Niskanen efter 
Gubbens diktamen en uppsatts tili företal tili den omtalta Hedbergs s.krift. Detta 
företal S'kref Fr. Durchman i permen på den som Gubben ägde och som han kallade 
sin passi, för att af Niskanen föras åt Doct. Frosterus i Idensalrni, efter han med 
Niskanen redan förut häftigt stridt för den Renqvistiska boken. Denna uppsatts 
lydde så: · Tässä seuraa yksi vähäinen selitys kirja Renqvistin hävitöintä kirjaa 
vastaan; ja tämä on tapahtunut jo Kuningas Ahasveruksen a:kana. Ja Mardokai 
näki silloin unen, että kaksi suurta lohikäärmettä soti keskenämä, että maa jytisi 
siitä. Ja nämät lohikäärmet olit, niinkuin jokainen tietää, että Haaman oli ensim
mäinen ja Mardokai oli toinen. Ja nyt tällä aikaa meidän Christillisessä Seura
kunnassa on Herra Pastori Renqvisti yksi ja Hedbergi on toinen. Nän1ät pedot nyt 
sotivat keskenänsä, niinkuin lohikäännet. Nyt he pyytävät yhdestä mielestä ylös

niellä sen vähän Esterin, mutta hän on sen suuren Kuningas Ahasvaruksen käs

kystä suojeltu hänen linnassansa, ettei nämät pedot voi häntä vahingoittaa. Kel-

. vatkoon tämä vähäinen esipuhe tämän kirjan Esipuheeksi, vaan itse luokia taitaa P . 

Raamatusta sen enemmän käsittää ja selkeyden löytää. + d· - Följande mårgon 

uphäfde sig ett väder mig tili heder och skarnrn - Redan här hernrna fick jag i en 

bdk Lyhyt tapa tutlkistella Jlan 10 käskyä, Uskon Tunnustusta ja H erran Rukousta 

af Luther, hvilken Durchman öfversatt. Deraf fick jag redan äkää mot Durch

man. Redan förr men isynnerhet 2 dra bröllopps dagen om mårgon las 

Durchman med särdeles affection för sig och andra sin öfversättning af Luthers 

Kyrko Postilla 3 dje vihko, som redan genom gått censuren, så väl för dess utrnärkta 
innehåll; ty det goda som icke fanns i den Svenska öfversättningen hafva de gräfvit 
ifrån dett Tyska Originalet t; ex: om pollutioner mm., som för den utmäkta fins

kans skull t:ex: tulla tupsahtaa taivaaseen, och att Paulus kallas Kiättävä tulen 
tupru ect-hvilket allt möjeligen kunde försvaras. Men sjelfva affectationen förar
gade mig. Redan under läsningen anmäkte jag att namnen borde skrifvas såsom 

de står i Bibeln. 1 Gubbarnas karnrnare (Paavo var ej tillstädes) blef det fråga 
om finskan, hvarvid jag ville gå åt Durchmans finska, och då det allt mer och 
mer samlades folk, anmärkte någon att Durchman och Ingman i Härmä borde vara 
närvarande, och dervid blef det. Jag gick ut. Då jag straxt derpå 'kom upp på 

--------------------------- ----
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yttre vinden der vi herrar brukade ligga, var dispyten om samma sak i högsta 
gång, någon måtte hafva närrmt åt Durchman om mina påståenden gissade jag. 
Men då Ingman, hvilken till högsta grad var betrykt af sårg öfver sin hustrus 
hastiga död, var der inbegipen, ville jag icke gå fram utan höllt mig mera bakom 
och svarade åt dem som ville hafva mig i dispyten: parempihan minun on valmista 
kuulla. Emedlertid talte jag med Berndt Bergrot, att han för all del skulle narra 
Ingman bårt ifrån hela dispyten minä armahtaisin häntä, mutten Durchmannia, 
kärsiköön hän, kyllä se kestää. Men Ingman ficks ej heller bort, och jag kunde 
icke längre döljas, utan måste fram. Då blef ett vanligt gräl. Durchman sade åt 
mig: Du kan icke finska. Jag stort: Minä olen haamasta äitin kohdusta täysi ja 
selvä suomalainen, mutta sinä ainoastaan puolisko mm. allt utom hufvudsa:ken. Jag 
ville påstå att språkets ovanlighet och granlåt förtar andan och vigten af innehållet. 
Men ingen reson togs. Efter en stund då jag såg, att härmed ingenting vinnes, ville 
jag göra slut på alltsammans och sade ungefär sålunda. Peräänajate'lkoot itse, jos 
ei juuri meidän joukko, senkautta että me suomia muuttelemme hengellisisä kir
joisa, anna mailmaUe tilaa muuttaa koko P: Raamattua ja niin pois ottaa ko!k.o 
Jumalan sanan. Häraf blef ingenting. Till slut kommer dit äfven Wilhelm Nis
kanen och Malmberg. Niskanen talte bara om små saker t:ex: mitä se hyödyttää 
että kirjoittaa ett prikku ja ei (ett'ei) eikö se ole selvin kirjoittaa ettei eli myös 
että ei o.s.v: Malmberg likna granna finskan vid en utspökad hora o.d. När detta 
kom till tänkte Durchman att alla äro på min sida och ingen på deras, hvarpå han 
och Ingman i vredes mod ströko af ifrån hela bataillen. Största delen om ej nästan 
alla prester och herrar voro närvarande härvid och äfven åtskilliga bönder ifrån 
Storkyro och annorstädes ifrån. En del såsom Östring, Svan mm. tycktes taga mitt 
parti andra åter Durchmans. - Så snart detta var slut, 'kallade Ma·lmberg mig 
på tu man hand och sade, att Durchman genom käring sqvaller fattat den tanken, 
att såväl jag som andra vänner här norrpå och i Savolax äro emot honom och alla 
andra der söderut, och han antog hela dispyten såsom säkert bevis på sin förut fattade 
idee, sålunda nerrrligen, att då vi intet uppsåtligt ondt hos dem kunde finna, så 
måste vi anfalla dem för små saker - och bad mig straxt gå till Durchman för att 
tala med honom på tu man hand. Jag gjorde så och gaf tillkänna att jag ville tala 
med honom enskildt. Genast lyftade han på hufvud och axlar och såg stindt på 
pannan i hår roten, såsom hans säd är, och sade: Hvad har du att säga åt rnig? 
Säg straxt. Jag mente, att ehuru det jag ville tala med honom är ingen hemlighet, 

så angår det likvä'l icke andra, ty vinds kammaren der vi voro var nästan fuilL 

med folk. - Efter en stunds dubier och haesitationer sade han: får Ingman komma 

med? Jag: A, ja! fast huru många, men det är onödigt emedan saken icke angår 

dem.- Wi tre gingo och satte oss i en knut på yttre vinden. Jag sade åt Durchman 
ungefär så: <På denna resa har jag hört, att Du, troligen genom sqvaller, fattat den 

tanken att vi der norpå hysa misstankar om er här på orten och eder Christendom. 

Han genast: nå, är det icke så? Jag: Mitä ajatuksia minkin mielen alla liikkunee, 

vet jag icke; men aldrig har jag hört om något sådant, utan jag är öfvertygad, att 

allt sammans är osannt och bara djefvulens sållande. Hvad mig enskildt angår, så har 
jag icke annat emot Dig, än att Du öfversatt Luthers lyhyt tapa; ty då jag första 
gången Eåg den blef jag arg på Dig, och tänkte: kylläs kuulet kuin sun tapaan. -
Sedan funderte vi en stund om denna boken, han försvarte jag stjelpte den, och om 
den förmodade schismen, allt utan hetta. Ingman sade icke ett ord. - Durchman 
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blef väl lungnare, men tycktes i hemlighet vara trogen sina fantasier. - På för 
middagen gick Paavo till Kauppila dit bönderna hade samlat sig och sjöngo. Han 
las ifrån Björkqvist Predikan på 3 dje Söndagen efter Påsk och ianledning deraf 
höllt ett litet tal. Sedan las han äfven ett stycke ifrån Björkqvist och talte. Det 
var braf roligt och uppmuntrande. På eftermiddagen gick gubben åter dit, och 
höllt ett kårt afskedstal. Derefter gjorde han sig resfärdig. - Då han skulle resa, 
kommo nästan alla bönder ifrån Kauppila för att se hans afresa, och nästan alla hos 
Malmbergs gingo äfven ut på gården - Så att den stora gården var så fullpackad 
af folk, att man icke ville slippa ur en fläck . Just då han skulle resa sade han tili 
sin reskamrat Handelsman Petander: Missä putelli? Och då han ifrån konten drog 
fram den samma och gaf åt gubben, tog han en duktig klunk sägande: juomar.in 
nimee pitää mun kumminkin kantaa. Sedan gaf han flaskan åt sin kamrat och då 
han skulle supa derifrån skrek gubben: Kah, älä kaikkia juo. Så att alla måst.e 
skratta. Gubben saltade ock allt detta genom åtskilliga kårta stråfer såsom kahto
kaat eteenne o.s.v. Och så foro de. - Ikävä mielissään gingo bönderna åter tili 
Kauppila och jag gick äfven jemte några andra af bättre folk . Der sjöngo vi en 
god stund och jag las äfven efter J. Niskases anvisning en predikan ifrån Wigelii 
Postilla på 2 dra dag Påsk- Sedan vi kommo derifrån , påminte jag bröderna om nya 
Kyrko lagen och hvad dervid vore att göra, hvarom jag redan förut väckt fråga. 
Härom ventilertes åt höger och vänster braf länge. Följden af allt blef detta, att 
den bör motsägas och motskrifvas af alla utan afseende på stånd; ty' den angår 
alla stånd. Först skulle nemligen denna sak vidröras på landets allmänna tidning 
för att se och höra hvad verlden tänker derom, och att derigenom, om möjeligt 
låcka vapnen ur händerna på motståndarena. Emedlertid skulle hvar och en upp
teckna allt hvad han kunde hafva att anmärka deremot. Sedan vid ett lämpeligt 
concilium oecumenicum skulle af allas anmärkningar göras ett utdrag, hvilket skulle 
gå rakt till Kejsaren. Hvars och ens skilda anmärkningar skulle dessutom genom 
Prostar, Guvernörer m.m. gå till Domkapitlen o.s.v. Och då genom detta förslag 
största delen af våra Symboliska Böcker afskaffas, beslöts äfven att de alla skulle 
genast öfversättas på Finska och befordras till Trycket inan den hinner få laga 

kraft, ty sedan detta skett är väl deras utkommande på Finska icke tänkbar. Grön
berg i Tammerforss åtog sig med några andra detta arbete. - Samma afton upp

stod åter ett yrväder genom min dumhet. Jag går nemligen, efter qvälsvarden upp 
i vindskammaren der gubbarna bodde. Der var Durchman, Ingman bägge Niskaset 

och en hel hop andra i en häftig fundering om finskan. Min förra häftighet mot 

deras finska uppbröt genast, kanske blandadt med missnöje deröfver, att jag i min 
andäktighet tyckte sådant prat föga gagna. Hvarpå jag straxt, utan att höra efter 

om de voro ense eller oense om saken, började föra bud såsom en galning - unge

fär sålunda: Woi kuin ette häpiä loru suomianne sotkia hengellisiin kirjoin. Ke

mellin sotkuinen juttu juomareista koottu kohmeloväestä, Kultala, Kanava ja muut 
semmose-t lorut niihin on teidän suomenne hyvä ja minä suuresti kunnioitan sitä 
niisä; mutta kuin ette häpiä siat tukkia sitä hengellisiin kirjoin och dylikt por
rande utan anda ei jättäin suun siaa toisille. Och ehuru J . Niskanen hotade mig 
med keppen om jag ej upphör i tid. Men ingenting kunde hjelpa, mun piti säpät
tää. Durchman ämnade, ämnade men hant ingenting. Till slut skulle Ingman börja 
med någonting, men Durchman tystade ner honom genast. Hvarpå Durchman satte sig 
bredt och ärevördigt på en stol med hög röst pitämään minulle ruumis saarnaa med 
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den ledaste och gemenaste skrymtare ton med skjeeelu, skynddein, Juumalan etc.ra 
Jag måste då naturligtvis sluta och höra på färdigt. Den rållen spelte Durchman 
så mästerligt, utan hackande och sökande efter ord, att alla måst•e skratta. Sedan 
han en stund predikt strök han med Ingman på dörren, och återkom efter en stund 
muuna miessä utan hetta och någonting. Der vaka vi ännu flere timmen och re
sonerte om ett och annat, hvarvid isynnerhet andan dref Durchman att prisa Luther 
och hans skrifter. J. Niskanen beskref huru Wegelius framställer salighets ordning 
och sade: tuskin teidän Lutheruksenne sitä asiata niin komeesti selittää. Durchman: 
paljo paremmin m.m. Durchman gjorde äfven sin tros bekännelse om Luthers 
skrifter, och det var ganska braf. Nog hade jag flere gånger lust att hugga i då 
berömde Luther men måste dåck tiga för att icke åstadkomma åter någon galen
skap - Sålunda' slöts den dagen utan 'något vidare gräl. - Följande mårgon van
ligt res stoj (ehuru alla dagar voro resdagar; ty folk kom och folk for hela tiden). 
Förr än vi foro, gick Malmberg, Durchman och jag lite afsides för att öfverlägga 
om ett och annat, men isynnerhet om den förmodade schismen i församlingen . Wi 
skildes vänligen och broderligen i verkligt uppsåt att hvarförsig hafva Hedbergs 
varnande exempel för ögonen, att icke tro alla bud som afgrundens förste expedie
rar för att ibland oss åstadkomma partier och död. - Sådant var detta bröllopet. 
Någon skall räknat efter att der varit 48 Präster. Jag tror att detta tillfälle besöktes 
af flere. Församlingens egne präst.er 4 till antal voro säkre, alla andra ville åt
minstone hetas väckta. - Största delen af sälskapet for jemte Niskaset, Pikku 
Micko, Rauhala Daniel och Niemelä Nämndeman ifrån Pidisjärvi, foro tili Ala
härmä till Fru Ingmans begrafning. Jag for icke dit; ty Laura ville åtminstone en 
dag vara med sina bröder och systrar i Munsala. Der skall varit braf roligt -
Söndags afton hade Länsman Nyberg med Nämndemän kommit till Ingman. De 
hade varit dryckesrörda och troligen af Lantmätaren uppäggade. Han hade af hus
bonden begärt nattqvarter, men icke fått emedan han redan upplåtit sina rumm åt 
gästerna. Han hade mycket frågt efter Nilsiä gubben. Herrarne hade bjudit 
honom in till sig, men förgäfves. Ändteligen hade det lyckats för Malmberg. Han 
hade velat öfverfalla Essen, att han icke bjöd honom tili bröllopet. Malmberg hade 
sagt: Sade jag icke att det var svinaktigt att icke bjuda broder Nyberg. Han hade 
sagt: Nog vet jag att det icke var broder Malmbergs fel; men Essen Essen - Han 

hade varit arg på Ingman att han ej bjöd honom tili begrafningen. Malmberg hade 
åter sagt. Jag sade ju åt honom; men han sörjer ju och är galn som man ser, är 

det då underligt om honom. På detta sättet hade Malmberg stulit hans hjerta och 

då blef allt bättre. Då hade de börjat att trycka honom en efter annan. Och Julius 
Bergh proponerande skålar på Academiskt vis hade mycket bidragit dertill. Följ

den blef att de supu honom sprut full och hans nämnd dåck så att de förmådde 

skjöta om honom. Han hade fallit och aldeles smutsat ner sina kläder då Bröderna 

skulle begifva sig derifrån - Den dagen (Lördagen) hant vi tili Keppos. Hade 

Patron (0. Essen) varit hemma, så hade der troligen blifvit ett annat Durchmanskt 

tumult för hans tidningar: ty han hade på bordet alla i Finland utkommande Tidnings 
blad utom ett eller högst två, enligt Jannes intygan. Af Helander fick jag sedan 
höra, att de icke voro hans, utan voro der, såsom hos deras Postmestare. - 1 Mun
sala råkade jag åter med Lars Stenbäck i samma dispyt, som med Durchman i 
Lappo. Hvarvid han påstod att vår Finska Bibel öfversättning såsom gjord af 
Svenskar och icke Finnar, är full af Sveticismer och borde nödvändigt öfversättas 
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på renare och bättre Finska. Jag bjöd tili, hvad jag kunde häremot. Men hans 
Doctors hatt tycktes blifvit så utblottad på allt sundt förnuft , att den tycktes icke 
kunna inrymma något annat ljus. Jag ville ändteligen göra prosessen kårt och 
mente: Eiköhän tällä ajalla koska mailma kaikin puolin hampaitansa hivoo, olis 
itsekullakin muuta tekemistä, kuin käännellä ja väännellä Suomen k ieltä ja muitä 
turhan päiväsiä ja tarpeettomia asioita, eli luuletko sillä tavalla saapas asees kuura
tuxi ja itses valmistavan sota paraadilie, kuin tarvitaan m.m. Härpå knös han ingen
ting - och dermed blef det slut. - Jag tänkte: Ack! huru svårligen de studerta 
karlar kunna hålla sina långa naglar; ty fingrarna klia beständigt . Det värsta är 
dåck det, att de tro, att Gud gifvit dem och uppehåller hos dem en sådan tj yforgan . 
- Ingenting annat kommer jag nu i håg om denna resan , Än att Malmberg skrifvit 
till Lagus, att verlden genom detta bröllop blifvit väckt, och att Wasa Guvernören 
gifvit ordres åt sina Länsmän att flitigt afhöra deras predikningar, att raportera in 
om de hafva sammankomster, om bröllop etc.ra. Men angifvas böra de icke. Han 
hoppas väl på andra vägar komma till målet. En sak rinner mig ännu i hågen : 
Handelsman Kolander i Nycarleby (han är väckt) hade jemte en annan blifvit ut
nämnd till Rådman. Deras Installations kalas skulle hållas just då Guvernören 
återvände norrifrån. Kelander hade icke låft deltaga i kalaset. Likafult anställdes 
högtidligheten med alla omständigheter. Och Installandi skulle genom signal med 
Rådstugu kloekan inställa sig. Men då det gälde. Ingen Kolander kom. Han hade 
genom Wasa rest till Lappo bröllopp. Af hela kalaset blef ett noll. Guvernören 
hade rysligt grälat på borgmästaren och i vredesmod rest sin väg ifrån hela staden. 
- Löytyy taitamattomiakin mailmasa -

Ännu har jag att berätta åt Dig om en annan resa: Jag var med min hustru och 
Iilla gåssen jemte Carin Lescelius och en qvinna ifrån Pyhäjärvi rest till Nilsiä, 
förra veckan. Tvenne karlar ifrån Kiuruvesi, Niskanen och Marie Lescelii man 
Robert Weisell ifrån Idensalmi förökte sälskapet. Wi foro med båt, åkte med 

skjuts, och gingo till fots. Der såg jag braf anderliga trakter och gick öfver ett 
berg, hvilken på afstånd syntes öfver målnen. Såg Savojärvi by, Rahasen Pekka 
Ruotsalainen, Kalliolaben ukko m.m. Underliga minnesmärken af det förstörda 
Sion på den orten - Såg äfven stället, der jorden uppslukat tvenne karlar med 
deras not men skickat den tredje, Paavos måg Johan Markkanen, att föra bud åt 
andra. Träskbottnet hade på det stället tili en vidd af flere hundra qvadrat famnar 
ifrån fem alnars djup sjunkit mer än tio famnar. Gubben var frisk. Genast då vi 
kom borjade han att tala om sina frestelser: Kaikkiakin kuin rikkasten synnit ovat 
ruvennet minua vaivaamaan, sittenkuin maalliset eesottc.miset ovat ruvennet me
nestymään m.m. - Braf trefliga resonnemanger hade gubben. lsynnerhet talte han 
mycket om penseyden uni: joka aina on muassa, jos ei olla opin erehyxesä kuinka 
senkautta lapsen oikeus katoo = = se nähdään siitä ettei voida Christusta omistaa 
itsellensä auttajaxi; vaan mieli vaappuu sinne tänne. m.m. Woi kuinka löyhäsä on 
ihmisen henki, den må vara lekamlig eller andelig, vaikka se niin lujasa näyttää 
olevan.-

Ulla är vår Castrens och min Doctorinna uti att gnida , liksom fordom D in , 
derför kunde vi icke ej heller för kall väderleks skull vågade midt i alltihopa 
kom(ma) till Säresniemi bröllopet ehuru gerna vi det önskatt. Wi borde träffas 
snart, få se när det skeer - Må väl - önskar Din 

Heikki. 



HENRIK SCHWARTZBERGIN KIRJE LOTTA ACHRENI~LE. 

Käraste Wänn! 

Att du, enligt ditt bref till Marie och Laura, är alldeles bårtblandad icke all
enast ifrån bättringens dagliga öfning utan ock ifrån förstånd om en sann bättring; 
det har du derföre, att du icke velat använda upplysningens nåd och den hemliga 
visdom, hvilken Gud flera gångor dig gifvit, till att stundligen söka Christus och 
altt hvad dig fattats hos honom, utan till dispyter och gräl med din höglärde bror. 
Underligt förefaller mig, att du ej långt för detta ihågkommit Christi ord: hvilken 
som ej försakar systrar och bröder för min skull, han är mig icke värd. Derföre, 
käraste syster! om du ännu vill hafva en frällst själ, så kom i håg hvadan du fallen 
äst och gör de första gerningar. Huru då? Komm i håg, huru du i fordna tider 
skän:kte Christo det rena nöjet, att du vände dig till hans fria och oförskylda nåd; 
du må hafva varit hurudan som hellst. Eller vågar du hysa och hos dig under
hålla den fördömmande misströstan, att den nådiga Frälsaren icke mer vill eller 
förmår hjelpa dig stackare. Täcks du sålunda tacka honom för hans blodiga svett 
och död - Skynda dig derföre, käraste Lotta! utan beräkning och funderingar -
ödmjuka dig under Guds mäktiga hand, och gif honom äran, som den ogudaktiga 
rättfärdig gör, och de döda lefvande. Voj, hvad du ännu skulle få skämmas ögona 
ut för den nåd, som dig säkert skulle vederfaras, om du vågade börja öfva för
tröstan till Christus, om det ock svarade huru motbjudande, kallt och död som 
hellst; men ihärdigt utan att tröttna, sa ty saken är dess värd. Gör du åter icke 
detta, så blifver utan tvifvel den allmänna blindheten äfven din lott. Hvad du 
gör, så gör snart; men utan vidlyftiga funderingar om läran. Lämsä i Gestilä (på 
resan) 28/7 52. Din H. Schwartzberg 
Låt Lars vara, hvad i verlden har du att göra med honom. 

KAKSI LAURA SCHWARTZBERGIN RUNOA. 

Hannas 12 Födelsedag den 11 Martii 1866. 

Det nyttigt är hjelp Gud du må det lära. 
Beflita dig derhos om dygd och ära 
Din ungdomstid ej nöta fåfängt bort 
Det läras bör är drygt, men tiden kort. 
Din lefnad måste du din Gud befalla, 
Han värdes dig allt stadigt vidmakt holla, 
Att du fulländar väl ditt vandringslopp, 
Behåller tron samt kärlek och gott hopp. 

Hvart skall jag gå? 

(Painettu 22/ 4 1839 Evangeliskt Veckobladin numerossa 16) 

Hvar finns väl den, som vill mig lycklig göra? 
Hvar är den vrå, der jag kan lycklig bo? 
Hvem är ock den, som vill mig visligt föra 
Hem till det land, der jag får evig ro? 

Jag känner En, som jämt mig räcker handen: -
. Följ mig du arma! följ mig, om du vill!· -
Och visar skenet från de bättre landen, 
Och talar mig så godt och vänligt till. 

Ack, hvarför dröjer jag att honom följa? 
Han Sonen är ifrån det rika hus; 
Han skall för mig ej någon sanning dölja, 
Men i mitt hjerta gjuta frid och ljus. 

Och Han är den, som vill mig lycklig göra, 
Och öfver allt kan jag då lycklig bo; 
Och Han är den, som vill mig visligt iöra 
Hem till det land, der jag får evig ro. 



HENRIK JA LAURA SCHWARTZBERGIN PERHE. 

Henrik Schwartzberg s. Pyhäjoella 7. 5. 1811, yo. 25. 5. 1832 (pohj.), 
vihitty Turussa papiksi 13. 6. 1835, kappalaisen apu!. Pyhäjärvellä 0.1., 
armovuoden saarnaaja Sievissä 15. 6. 1839-, sijaiskappal. Rautiossa 17. 
3. 1841-, saarn. apul. Perhossa 29. 9. 1841-, virka- ja armov. saarn. 
Pyhäjärvellä 8. 6. 1842-, kappal. apu!. siellä 26. 3. 1845-, valtak. pitä
jän apul:ksi (kappal.) Säräisniemellä 15. 4. 1846, virkaan 1. 5. 1848-, 
k. siellä 18. 11. 1857. - Puoliso Vöyrillä 10. 1. 1839 Laura Katarina 
Stenbäck s. Kuortanella 22. 2. 1816, k. Iisalmella Vieremällä 24. 12. 1885, 
vanh~mmat Vöyrin kirkkoh. lääninrov. Karl Fredrik Stenbäck ja Eva 
Maria Gummerus. 

Lapset: 

Gustaf (Kusti) s. Sievissä 19. 12. 1839, k. Haapajärven kanttorina 11. 
12. 1912. - Puoliso 30. 3. 1864 Liisa Simelius s. Rantsilassa 7. 4. 
1841, k. Haapajärvellä 31. 10. 1920, vanhemmat Rantsilan kant
tori Niilo Jaakonp. Simelius ja Liisa Iisakintytär. 

Lars s. Sievissä 9. 3. 1841, k. armov. saarn:na Pulkkilassa 7. 7. 1865, 
naimaton. 

Maria s. Perhossa 17. 7. 1842, k. Heinävedellä 17. 6. 1932. -Puoliso 
4. 9. 1872 Heinäveden kant.tori Matti Malkki, tämän toisessa 
aviossa, s. Heinävedellä 29. 6. 1835, k. siellä 12. 11. 1910, van
hemmat taloll. Niilo Maikki ja Magdalena Gerdt. 

Henrik (Heikku) s. Pyhäjärvellä 0.1. 4. 4. 1844, k. Sotkamon kirk
koh:na 27. 12. 1913.- Puoliso 8. 1. 1875 Johanna Ottelin s. Reis
järvellä 31. 10. 1853, k. Oulussa 17. 12. 1925, vanhemmat Reis
järven kirkkoh. Karl Adam Ottelin ja Fredrika Simeliu~. 
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Johannes s. Pyhäjärvellä 0.1. 15. 2. 1846, k. Kuopion tuomiorov:na 
18. 9. 1915.- Puoliso 17. 8. 1870 Hanna Rahm s. Heinävedellä 28. 
1. 1853, k. Kuopiossa 6 . . 12. 1926, vanhemmat rovasti J. J. Rahm 
ja Carolina Gran. 

Jakob (Jaakko) s. Säräisniemellä 8. 9. 1848, k. Pyhäjärven 0.1. kirk
koh:na 20. 1. 1909.- Puoliso 1. 7. 1874 Emmi Maria Gummerus 
s. Kokkolassa 2. 8. 1841, k. Pyhäjärvellä 30. 12. 1926, vanhemmat 
rovasti Aleksanteri Jaakko Gummerus ja Emma Nordling. 

Laura s. Säräisniemellä 1. 11. 1850, k. siellä 15. 5. 1851. 

Karl (Kalle) s. Säräisniemellä 25. 4. 1852, k. Sairalan asemapääll:nä 
16. 1. 1899. - Puoliso 12. 3. 1885 Helena Katarina Malinen s. 
Kerimäellä 4. 1. 1855, k. Helsingissä 1. 10. 1910, vanhemmat taloll. 
Anton Malinen ja Helena Malinen. 

Johanna (Hanna) s. Säräisniemellä 11. 3. 1854, kansak. op. Kaavilla, 
k. Helsingissä 8. 9. 1929. - Puoliso 10. 8. 1880 kansak. op. Kaa
villa Kaarlo Arvid Riihikallio (Riberg) s. Torniossa 11. 10. 1856, 
k. Helsingissä 23. 1. 1927, vanhemmat nahkateht. hoitaja Nils 
Riberg ja Anna Brita Niemitalo. 

Josef (Jooseppi) s. Säräisniemellä 18. 7. 1857, k . Parikkalan kirk
koh:na 20. 4. 1923. - Puoliso 4. 1. 1886 Agnes Selma Helena 
Lampen s. Kuopiossa 6. 4. 1867, k. Helsingissä 5. 2. 1936, vanhem
mat teol. tri. Johan Kristian Lampen ja Selma Adolfina Ottelin. 
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