Maupertuisin jalanjäljillä

20.6.1736 – 9.6.1737

• Ranskan kuningas lähetti retkikunnan Peruun ja
Tornionlaaksoon selvittämään maan muotoa
- Tiedemies ja Akateemikko
Pierre Louis Moreau de Maupertuis (1698 – 1759)
- Matemaatikot Clairaut & Camus
- Astronomi Le Monnier
- Piirtäjä De Herbelot
- Sihteeriksi Sommereux
- Pappi & tiedemies Outhier hoitamaan sielunelämää
- Tähtitieteilijä Celsius (Uppsalan yliopiston tähtitieteen
professori)
- Lukuisia palvelijoita ja oma kokki

Matkaoppaana

 Anders Hellant toimi nuorena lääninkanslistina
Västerbottenin läänissä ranskalaisen
astemittausretkikunnan tullessa alueelle. Hänet
määrättiin tulkiksi retkikunnalle tämän oleskelun ajaksi
hänen ranskankielentaitonsa ansiosta. Myös Hellantin
paikallistuntemuksesta oli suurta hyötyä retkikunnalle.
 Myöhemmin Hellant oli yksi vaikutusvaltaisimpia
henkilöitä Tornionlaaksossa puolen vuosisadan ajan.
Hän toimi kuninkaan käskynhaltijana alueella
matkustaen usein kuukausia Pohjoiskalotilla. Huolimatta
kaikista velvollisuuksistaan Hellant jatkoi tieteellisiä
havaintoja erityisesti tähtitieteessä. Hänellä oli oma
observatorio Torniossa, mistä hän lähetti havaintojaan
tiedeakatemialle. Anders Hellant kuoli 1789.

Mittauksesta
 Retkikunnan tuli määrittää asteen
pituisen meridiaanin kaaren pituus
mittausalueellaan.
 Yhtä astetta vastaava meridiaanin
kaari osoittautui Perä-Pohjolassa
selvästi pidemmäksi kuin vastaava
kaari Ranskassa
 Kolmiomittaus perustuu siihen, että
kun kolmiosta tunnetaan kaksi kulmaa
ja yksi sivu, muut voidaan laskea.
 Saatiin kokeellinen vahvistus sille, että
Maa oli navoilta litistynyt.
 Lapin astemittaus vaikutti edullisesti
silloisen Ruotsi-Suomen kartoitukseen.

 Leveysaste-ero mitattiin sektorilla
Lohikäärmeen tähtikuvion deltatähden zeniittikorkeudesta.

Kaakamavaara & Nivavaara
6.7.1736

 Matkaan seitsemällä veneellä,
kutakin kuljetti kolme miestä

 Mukana kaikki 8 tiedemiestä ja
viisi palvelijaa, lisäksi pormestari
Pipping ja Hellant
 Karungista Kaakamavaarelle
matka vaivalloinen, 8h
 Ensimmäinen mittausmerkki
korkeimmalle kohdalle kuusi

 Maupertuis oli pystyttänyt
karsittuja puunrunkoja toistensa
nojaan pyramidiksi

 Ainoat puuttomat vaarat
Huitaperin lisäksi

Huitaperi, Horilankero, Napapiiri, Pullinki
 15.7. Huitaperi melkein pelkkää louhikkoa
 Huitaperi nimen kerrotaan tulevan sanasta Vit Bär, valkoisia
puolukoita kasvaa edelleen Huitaperissä

 17.7. Napapiiri
 18.7. Pullinki
 Horilankero punaista kiveä, jossa valkoista kristallia
 Tähtäysmerkki paloi 19.8., jouduttiin rakentamaan uusi

 13.8. ”Tulimme neljällä veneellä Tengeliönjoelle, jonka kosket
ovat pahempia veden vähyyden ja kivisyytensä kuin
vuolautensa vuoksi.
Hämmästyksekseni tapasin sen rannoilla, näin lähellä
kylmää vyöhykettä, yhtä heleänpunaisia ruusuja kuin
meidän puutarhoissamme kasvavat.”

Aavasaksa

 Koillisrinteellä haukat rakentavat pesiään
 Yli järvien, umpeen kasvaneiden metsien ja sääskimassojen jälkeen
Avasaxa lumosi maisemillaan
Huipulta näköala on kauneinta mitä voi kuvitella

 10 päivää, asukkaat toivat kalaa ja lammasta ja pahoja marjoja
 Joen tiheimmin asuttua ja kauneinta seutua
 Alkavan romantiikan kirjailijat sijoittivatkin tänne kaukaiseen pohjolaan
keijujen kotimaan
 Maaherra seurueineen saapui vierailulle, sotamiehet tekivät puista ja
lehvistä ruokasalin, jossa oli pöytä ja kaksi penkkiä

Niemivaara

 Kauniit järvet, jotka ympäröivät tätä ”vuorta” ja vaikeudet, jotka
kohtasimme kiivetessämme huipulle antoivat Niemivaaralle romantiikan
lumotun saaren tunnelman.
 Niemivaaran kallioita Maupertuis vertasi antiikin temppeleihin
 Suomalaiset olivat hyvin taikauskoisia ja kauniit maisemat loivat tarumaisia
oloja:
 Miekojärvessä nähtiin uimassa suuri eläin ”Haltio – henki, tai karhu joka
kaataa veneet.
 Samoin järvistä nousevia usvia kutsuttiin haltioiksi

Kittisvaara
 Pohjoisin mittauspiste
 ”Ihmeellinen” jäätymätön lähde
 Kaksi observatoriota sekä kota
 Pienemmässä heiluri & koje meridiaanin
suunnan määritykseen

 Suuremmassa sektori
 nukuttiin ”vartiossa”
 Sektorin kuljettamiseen tarvittiin kolme
venettä

 Tärkeimmiksi mittauspisteiksi
valikoituivat:
 Tornion kirkon torni

 Kaakamavaara, Karunki
 Huitaperi, Kainuunkylä
 Aavasaksa (huikeat maisemakuvaukset)
 Horilankero (nyk. Iso-Horila)
 Niemivaara, Juoksenki
 Pullinki, Svanstein/ Turtola
 Kittisvaara, Pello

”Pello hotellerie”
Korteniemen ”kartano”
 Kaksi huonetta käytössä
 Toisessa mitattiin, toisessa majoittuivat
Camus, Sommereux ja Hellant
 Paja, jossa taottiin useita työkaluja
 Saunomiseen varattu rakennus
 Lisäksi toinen suurempi huone, jossa kiuas
 Perhe nukkuu talvisin, käsityöt & kalaverkot
 Puraisen talosta käytössä oli myös kaksi
huonetta. Siellä majoittuivat:
Maupertuis, Clairaut, Monnier, Celcius ja Outhier

Perusviivan mittaus
 21. – 28.12.
 Tornionjoen jäällä
 Aavasaksan ja Luppiovaaran
välillä
 Pakkasta -18 - -25 astetta
 Kuusipuiset mitat 30 jalkaa

PORON TÄHTIKUVIO
(Tarandus vel Rangifer)
 Le Monnier nimesi pohjoiselle
tähtitaivaalle uuden Poron
tähtikuvion, retkikunnan
eräänlaiseksi taivaalliseksi
muistomerkiksi. Nykyisissä
tähtikartoissa sitä ei enää näy.
 Lähellä pohjantähteä

 Tornio perustettu v.1621
 Kaupungin paikalla vanha
kauppapaikka jo keskiajalla
 Vanha hautausmaa nyk. rakennetulla
kaupunkialueella
 Vauraimmat porvarit asuivat
rantakorttelissa
 Kirkon takana oli kaupungin hirsipuu ja
mestauspaikka sekä tuulimyllyjä
 Kivikellareita 1600 –luvulta, muutoin
puukaupunki
 Rannalla aittarivi
 Viides raatihuone rakennettiin vuonna
1722 torin länsipäähän (kuvassa)
 Ison vihan jälkeen tuhkasta nousi 70
taloa ja 3 pääkatua (14 pikkukatua)

Talvi Torniossa

Närä

 Ranskalaiset viihtyivät hyvin Tornion kaupungissa.
 Kolme mahtavinta taloa:


Talven majapaikat Torniossa:

 Länsi-Pohjanmaan rykmentin komentajan everstiluutnantti Carl
Magnus Du Rietzin virkatalo Haapaniemi,

 Camus & Herbelot Hra Planström

 Tornion pormestarin Petter Johan Pippingin kartano Närä sekä

 Clairaut Hra Kröger

 koulun rehtorin Juhana Wegeliuksen talo Kuusilahti eli Granvik.

 De Maupertuis & Sommereux
pormestarin veli Pipping
 Outhier Rva Tornberg
 Le Monnier & Celsius eräs
kaupungin porvari

Retkikunta asui joen rannalla saman kadun varrella, Outhier
seuraavalla kadulla aivan vastapäätä Maupertuisin taloa

Seurapiiriä
 Ranskalaisten varsinaiseen seurapiiriin kuuluivat:
 papistoa
 pormestari,
 paikallinen sotilaskomentaja
 porvareita

 kaikki puolisoinen.
 Maaherra Gabriel Gyllengrip (1687-1753))
 Länsipohjan rykmentin sotilaita kantajiksi, soutajiksi ynnä muihin tehtäviin.

 Aatelissäätyä Torniossa:
 Carl Magnus Du Rietz (1684 – 1741) sekä hänen puolisonsa Ebba
Katariina vieraanvarainen koti Haapaniemessä

 Vääpeli Gustav Bucht (1696-1759) hauta Matarengin kirkolla
 Tornion pormestarin talo Närässä, Petter Johan Pipping (1694-1766),
 luultavasti varakkain porvari, muumio Tornion kirkon lattian alla

 Papiston edustajia:
 Abraham Fougt (1684-1760) mainio seuramies ja vieraanvarainen
isäntä
 Erik Brunnius, Ylitornion esipaimen, 75-v ja miltei sokea
 virkaa hoiti poika Erik Brunnius nuorempi (1706-1783)
 veli Olaus Brunnius (1700 -57) toimi Alatornion kappalaisena

 Johan Wegelius, koulumestari

 Talven aikana he seurustelivat paljon
paikallisen porvariston ja näiden perheiden
kanssa.
 Perheissä he tutustuivat myös paikallisiin
nuoriin naisiin.
 Tapaamiset eivät jääneet vaille vaikutuksia
ja dramaattisiakin seurauksia.
 Historia tuntee torniolaisen raatimies
Planströmin tyttärien kohtalon sekä heidän
yhteytensä ranskalaisen retkikunnan
jäseniin vielä Pariisissa.

Ruokaa ja juhlia
 Ohraleipää, kuivattua kalaa, lohta,
maitoa, kermaa, voita ja juustoa
 Mittausmatkoilla leilissä piimää, jota
laimennettiin vedellä
 Keksiä ja muutama viinipullo

Kuva Peräpohjolan Markkinat. Tornio

 ”Rva Brunnius lähetti vaaralle muhennosta
ja vihreitä herneitä. Maan tavan mukaan
hän oli ne sokeroinut ja maustanut
sitruunankuorella.”

 Maaherran kunniaksi useammatkin kutsut

 Kappalainen Antilius toi olutta, pyitä ja
maustettua ohraleipää

 Ylitornion pappilassa lukuisat palvelijat ja
isäntäväki järjestivät illallisia

 Usein syötiin myös teeriä ja jäniksiä

 Paloviinakannut pöydissä

 Tukholmasta tuotiin viljaa, ruista, riisiä,
kaalia, suolaa, omenoita ja appelsiinejä

 Koulumestari Wegeliuksen luona
jäähyväiskutsut

Ruoka- aineita ja tapoja
 Perunaa ei todennäköisesti viljelty vielä näin
pohjoisessa,

 Ohra =>ohraleipä
 Maitotalous, maito, piimä, viili, juusto, voi
 Juusto syötiin yleensä kahvin kanssa ja sitä
tarjottiin pyhinä ja juhlissa jälkiruuaksi

 Riistaa, kalaa
 Aitoissa säilytettiin syksyllä teurastettuja ja
suolattuja lihoja, makkaroita ja marjoja

 1700-luvun alussa astiat olivat lähinnä puuta ja
tinaa. Posliini ja fajanssi yleistyivät
säätyläisperheissä vuosisadan loppua kohden.
Haarukkaan tuli kolmas piikki ja lusikan pesä
muuttui pyöreästä soikeaksi. 1800-luvulle asti oli
suosiossa ranskalainen järjestys tuoda kaikki
ruokalajit kerralla pöytään, joka vähitellen
väistyi venäläisen perättäisten ruokalajien
tavan edeltä. Astioita tuotiin Euroopasta ja
Kaukoitää myöten. 1700-luvun astiastot olivat
kuitenkin edelleen melko vaatimattomia,
verrattuna 1800-luvun mahtaviin kattauksiin.
Häälahjoina saadut suuret astiastot otettiin
esiin juhlapäivällisillä. Vaikka herraväki söi
posliinilta, nautti palvelusväki ateriansa
edelleen puulautasilta.

 Kevättalvella jauhon sekaan sekoitettiin
pettua (petunteko: männynrungoista
irrotetuista levyistä raavittiin kaarnaa ja
 Outhier kuvaa retkikunnan ajalta ”Monilla
pihkaa pois). Kuivaamisen jälkeen pettulevyt
talonpojilla on hopeisia lusikoita, pikareita ja
hienonnettiin huhmareissa
maljoja. Vähemmän varakkailla kaikki on
puuta.”

 Talonpojilla oli oikeus polttaa viinaa omiksi
tarpeikseen, kupariset viinapannut kihisivät
ahkerasti keväisin ja syksyisin.

Elämää kartanoissa 1700 - luvulla
 Mausteita ja hedelmiä kului kartanoissa paljon
ja osa kasvoi kartanon puutarhoissa kuten
hedelmäpuut, humala, punasipuli ja piparjuuri.
Juureksille rakennettiin kellareita. Kartanoista
puutarhakulttuuri levisi vähitellen torppiinkin.
1750-luvulla keittiöpuutarhoita oli kuitenkin
lähinnä pappiloissa ja kaupunkien porvaristolla.
Torppien velvollisuus oli 1900-luvulle asti
toimittaa kartanoille metsämarjoja. Arki oli
juhlia huomattavasti yksinkertaisempaa ja sitä
rytmittivät ruokavuoteen liittyvät tapahtumat,
kuten kotitekoisen meetvurstin ensimmäisten
viipaleiden tarjoilu.
 Uusia vihanneksia olivat kukkakaali ja pinaatti
ja mausteita sinappi, etikka ja siirappi. 1700luvun lopulla maahan saapui myös peruna,
mutta se kotiutui vasta vähitellen 1800-luvun
aikana. Säilönnän uutuuksia olivat hillot ja
hyytelöt. Vihanneksia muhennettiin kermaan
tai maitoon taikka lisättiin kastikkeisiin. Herneitä
ja härkäpapuja tarjottiin liharuokien lisäkkeinä.

 Uusia ruokia olivat paitsi muhennokset, myös
salaatit ja peruna ja lanttu ruuat. Pitkiin aterioihin
kuului makeita jälkiruokia, kuten eksoottiset
hedelmät, muodikkaat vanukkaat ja kotitekoiset
jäätelöt marjahillon kera. Niissä ei munia, sokeria tai
kermaa säästelty. Konvehdeiksi kutsuttiin sokerissa
pyöriteltyjä kuivattuja hedelmiä tai marmeladeja.
Muotiruokia olivat myös murekkeet ja leivonnaiset.
Sokerin ja suolan käyttö lisääntyi.
 Juomatavatkin siistiytyivät ja paloviinan käyttö
väheni oluen ja viinin tieltä. Pöydässä oli kuitenkin
edelleen viinakarahvi. Juotavaa varten katettiin
vain yksi lasi, joka väliin huuhdeltiin. 1720-luvulla
Suomeen saapui uutuusjuoma kahvi, jota rouvat
nauttivat aterian jälkeen. Tuolloin kahvi oli
ylellisyyttä, jota juotiin säätyläistenkin parissa vain
sunnuntaisin. Herroille oli tarjolla punssipoolia.
Teenjuonti yleistyi vuosisadan puolivälissä sekä
kaupungeissa että maaseudulla. Kutsujen aluksi sitä
tarjottiin pikkuleipien, korppujen ja keksien kera. Se
oli yleensä pitojen päättymisen merkki, jolloin sen
lisänä oli teeleipiä. Kun puistoista tuli huvimajoineen
eräänlaisia asunnon jatkeita, saatettiin ateriatkin
siirtää ulos. Teetä valmistettiin myös kotoisista raakaaineista.

Puvustus 1700-luvulla Torniossa
(pukuhistoriallisesta selvityksestä Anders Hellantin ja hänen
taloudenhoitajansa Birgitta Witten puvustukseksi)

 Tärkeää, että puvut tyyleiltään ja
malleiltaan ovat aikakauteen
säädynmukaiseen pukeutumiseen
sopivia
 Kansallispukuvaikutelma ei kuulu
asiaan
 Anders Hellant oli porvari
 Ruotsi-Suomessa oli miehen puku
kaavoittunut jo 1600-luvulla
ranskalaisen muotisuuntauksen
vaikutuksesta takkipuvuksi.
 Pukuun kuului:
 polvipituinen takki,

 Puku oli valmistettu yksivärisistä
villakankaista
 Liivi oli koristeltu, etuosastaan topattu ja
usein myös kuviollista silkkikangasta
 Vuosien 1720, 1731, 1735 ja 1736
ylellisyysasetuksilla pyrittiin hillitsemään
kuosimuutoksia ja kieltämään tuonti
 Säädynmukaisuudesta pidettiin 1700
luvulla tarkasti kiinni
 Vaatetus oli hyvin muodollista
 Porvarinaisten pukeutumista kuvataan
”sievisteleviä hupsuja”

 liivipöksyt.

 Taloudenhoitajan puvuksi on suunniteltu
hiukan sosiaalista asemaa paremmin,
muttei kuitenkaan porvarillisesti

 Pukuun kuului useita erilaisia
peruukkeja

 Puvuksi voisi sopia aikakauden
nuttupuku

 melkein yhtä pitkä liivi ja

Makupaloja
1700 - luvun elämästä
 Yhteydet Tukholmaan olivat melko vilkkaat, mikä näkyi
säätyläiskulttuurissakin. Varakkaat porvarit pukeutuivat jo 1700luvun puolivälissä tukholmalaisten tavoin ja käyttivät mm.
puuteroituja peruukkeja.
 Tornio oli vielä 1700-luvun alussa ennen kaikkea kauppiaiden
kaupunki, mutta vuosisadan lopussa olivat käsityöläisperheet jo
enemmistönä.
 Rukit tulivat Suomessa käyttöön jo 1600- ja 1700-luvulla, langat
kehrättiin kotona. Raaka-aineina käytettiin lampaista kerittyä
villaa, pellavaa ja hamppua, joita kasvatettiin itse tai ostettiin
etelämpää. Muiden ulkotöiden päätyttyä loka-, marraskuussa
ryhdyttiin varsinaiseen pellavan muokkaustyöhön.
 Tornion porvarit ostivat alueensa markkinoilta turkiksia ja
lapintavaroita sekä ruokatarvikkeita, joita vieraat kauppiaat
purjehtivat kesäisin Torniosta hakemaan. He toivat tullessaan
suolaa ja kankaita sekä mausteita ja tupakkaa.
 Suurehkoilla aluksilla kuljetettiin Tukholmaan lohta ja kapakalaa,
voita ja porontaljoja, mutta myös matkustajia, jotka tarpeen tullen
osallistuivat laivan töihin.
 Käsityöläisiä: hansikkaan-, säämiskän- ja vyöntekijät, satulaseppä,
karvari, värjäri, hatuntekijä, peruukintekijä, köydenpunoja, nikkari,
sorvari, karstantekijä, lasimestari, hienotae-, kello- ja kupariseppä
sekä maalari, tinanvalaja, kirjansitoja ja leipuri. Kultaseppiä,
räätäleitä ja suutareita oli eniten.
 Seppiä, muurareita, tynnyrintekijöitä ja kirvesmiehiä ei enää luettu
varsinaisiin käsityöläisiin.

 Tornionlaakson asukkaat tulivat
tunnetuiksi siisteinä, sitkeinä, osaavina ja
erittäin vieraanvaraisina. Tänäkin
päivänä on tunnettu ”Nordic Hospitality”
 Jokivarressa kanoja oli vain Ylitornion
Pappilassa.
 Talonpojat keräsivät munia
linnunpöntöistä ruuaksi.
 Posti tuli Tornioon kerran viikossa ja kulki
sieltä nopeasti pohjoiseen.
 Torniosta jokea ylöspäin jokaisella
talonpojalla oli cotta-niminen
lisärakennus, katolla on tuuliviiri
 Syksyn tullen saunottiin kovasti
”oksakimpun kera”
 Vuoteissa oli vain yksi lakana, toisen
sijalla on valkea jäniksennahkapeite
 Asukkaat eivät saaneet käyttää
verkapukua, eivätkä omistaa useita
samanvärisiä pukuja. Laskoksissa oli
oltava kuninkaan antaman
ylellisyysasetuksen mukainen leima.

Herra Maupertuis
Lapin matkailun isä
Kulttuurimatkailu tänään

•

Myöhemmille sukupolville aina meidän aikaamme
saakka teoksista on selvinnyt seikkaperäisiä tietoja
1700-luvun elämästä, asumisesta, tavoista ja
 Kohokohtia voisivat olla:
ihmisistä

•

Tornionlaakso nousi silloisen maailman tietoisuuteen
ihastuttavana kohteena
 Eurooppalaisen sivistyneistön ”Grand Tour” –
matkat omaksuakseen elämäntapojen
kultivoimista ja tunteakseen elämän ihanuuden
”doceur de vivre”
***

 Kulttuurimatkailu on juuri nyt pinnalla
 ”Modernit humanistit” ovat kiinnostuneet vieraista
kulttuureista (MEKin pääkohderyhmä)
 Kysyntää on uusille tuotteille, jotka yhdistävät
kulttuuria, perinteitä ja elämyksiä.

 Maupertuis, teematapahtumat
 maalais- tai kylämarkkinat
 varrassiian & savustetun lohen makunautinnot
Jokivarressa
 lautta- tai veneretket joilla ja koskilla
 tilaisuudet yhdessä kyläläisten kanssa,
 Suomen ja Ruotsin raja
 pienet museot, musiikkitapahtumat ja
näytelmät ovat aina viehättäviä
 Kotieläimet ja Lapin lehmät (”ne olivat pieniä,
melkein kaikki ovat valkeita ja sarvettomia”)
 Ja tietysti revontulet (kuvataan kirjassa usein),
hiljaisuus ja puhdas luonto

Kun tarina alkaa elämään
 Maakuntamuseon
Tutkimusmatkailijat osio

 Veneretki & Koskenlasku
Maupertuis´n tapaan
 Tilausillallisia ryhmille 1700 –luvun
Tornionlaaksolaiseen henkeen

 Maupertuis –kabinetti tutuksi
 Maupertuis-rieska

 Haltioidu Niemivaarasta kuten
Maupertuis – kävelyretki =>

 Satukirja Maupertuisin ja Hellantin
kanssa (joulumarkkinoille)

 Päiväretkeen kuuluu Ajangin haltiot
ja illallinen

 Satuseikkailu esikoulu – 3lk,
merkittävästä paikallishistoriasta

 La Figure de la Terre –lyhytelokuva

 Lauluja

 Anders Hellant –listaruoka
Mustaparta-ravintolassa

 Radiokuunnelmia
 Teatteria ensi-ilta 2016
 Kolmiomittaus ohjelmapalveluksi

www.maupertuis.fi

www.maupertuis.fi

