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"VapaaherraVihtori von Heinonkoski Villeprant, syntynyt
Salmen SalimdessS,Jddkdrin
Ullan poikia", esitteli itsens6
lounaishdmdldisenperinteenkeruun suosituin kulkuri kansan suussaLotskoiviotai Lotskoipio.
Hdn eleli eldmdnsd ehtoopuolta kiertdvdndkyldhulluna
ja kauppamiehend1920-1990lukujen Lounais-Hdmeen
pitdjissd.
Mukanaanhdnelld oli aina
Taavetin harppu eli mdristys- EG
rauta. Nykyiiiin tuo kiiyhiin oo
miehen flyygeli tunnetaan =c
useimmiten nimelld juutalai- Eo
I
sen harpputai munniharppu.
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Kykihullut - milki nimelld kvlevhteis6jen "originelleja" on virallisestiiinsaanut
viime aikoina kutsua - olivat maaseutua
kiertdvid kerjiiliiisiii,irtolaisia tai muulla
tavalla yhteiskunnanulkopuolellaeldvid.
joista on juttuja perinneaikistot
ja vanhemmanvdestcinmuistit tdynnddn.SuomalaisenKirjallisuudenSeuraiulkaisi viime vuonnakirjan muodossanakcikulmia
suomalaiseen
kyldhulluuteennimelld Hullun kirjoissa(toim. pekka Laaksonen,Ulla
Pielaja PirkkoLahti.SKST508).
JostakinsyystdSKS:nHullun kirioihin
ei ollut pddssytmukaan tammelaiainen
Vihtori Heinoneneli Lotskoivio.Hdn olisi
sinne hyvin kuulunut. Hdn oli tunnettu
juttumies,jolla oli vallatonmielikuvitusia
synnynndinen
valehtelemisen
taito. Juttujensa mukaan hdn oli ollut tekemisissi
monien historian merkkimiestenkanssa.
m m . N i k o l a iI I : n . j aM a n n e r h e i m ki na n s s a
lentokotreajelulla.
Nriistii asioistakertoilee
mm. Lauri PohjakalliojouluaatonForssan
lehdessii
vuonnal98l artikkelissaan
Lotskoivio ja Juhalanmamma.Tammelankyldhulluhistoriaaon kirjattu mycis mm.
Lounais-Hdmeen
Kotiseutu- ia Museovhdistyksen
vuosikirjaan
IV vuodeltalg2g.
Lotskoiviooli koroisinKoion kvldstd.
Hdn eli eldmdnsii kulkurini mukinaan
laatikko,jossaoli naskaleita,
viiloja,silmdneuloja ym., joita hdn ndytteli mutta ei
kuitenkaan myynyt. Taloista hdn pyysi
y<isijanja ruoan. Moneenpaikkaanhdnet
otettiin vastahakoisesti,
sille hdnessdviiimeilld aina Taavetin harppua votkotti, kutettiin olevansyopiiliiisiri.Oisin hd.n"tahhdn syomistdsai...", kertoili minulle Lotskosi" itseddnniin ettei talonvdki saanut koiviosta urjalalainen Toivo Kotiniire.
nukuttua.
Professori Erkki Ala-Kcinnin perinteenMusiikkihistorian
kannaltaLotskoivion keruuryhmd sai Urjalan matkaltaan vuontekeemielenkiintoiseksi
erds seikka:olenna l98l runsaasti muistitietoa Taavetin
nainenosa hdnenolemustaanoli aina muharpusta ja myos aidon urjalalaisen sepdn
kana seuraavapieni metallinensoittopeli, takoman raudan. Forssassa toimivassa
Taavetinharppu. Senjdlkeen kun kulkuLounais-Hdmeenmuseossaon myris munmies oli talossatehnyt tdrkeimmiintehtdniharppu, joka museonjohtaja Lauri Pohvdnsd- kertonut kihipitrijienviimeisimmdt jakallion mukaan on kuulunut juuri Lotsuutiset - saanut palkkioksi syoteveeja
koiviolle.
kentiesyrisijankin,oli vastapalkkionvuoMunniharpulla on runsaasti kansanro: kiitossoittomdristysraudalla.
omaisia nimityksie,mm. suuharppu,huuli"Ohhoh, kun
tuli hiki, sano,siind tuli
peli, turpajurra. Urjalassa sitd on kutsuttu
ja kaikki, se sano. Sehdnse
saksanpolkat
Taavetin harpuksi, mdristysraudaksi, mri18 UUSIKANSANMUSIIKKI5/91
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Munniharppu Porvoon pitiij ?is.
t6. Omistaa Suomen kansallismuseo.

ristysraudaksi
tai mririniiraudaksi.
Ndmii kansanomaisetnimitykset ovat
niin hyvid,ettd ne voisivathyvinkinkorvata soittimestakdytetytvierasliihtriiset
sanat
juutalaisenharppu(tuleeenglanninkielisestd termistdjew's harp) tai munniharppu
(tuleeruotsinkielisestii
sanastamungiga).

Mdristysraudanhistoriasta,
rakenteestaia
k?iyttdyhteyksistd
On sanottu, ettd munniharppu on
maailman levinnein soitin. Sitd soitetaan

suuaukon laajuutta muuntelemalla.Tiill6in muunnellaanhuulien, kielen ja poskien asentoa.Ndin suuaukonmuutokset
itseasiassaluovat ddnet.Melodianselkiyttiimiseksi voidaan kriyttiiii eri iiiinteitd
(mm.a - k - a - k -...),joilla on tarkoituksena katkaistasuunja nielunyhteys.

Suomalaista
mdristyshistoriaa

Vapaaherra Vihtori von Heinonkoski Villeprant eli Lotskoivi o "kdynti ko rti ssaan". (kuva KMI:n kok.)

Varhaisimmattiedotsuomalaisista
munniharpuistaovat keskiajanlopulta.JukkaPekkaTaavitsaisen
mukaanarkeologisissa
tutkimuksissa on l<iytynyt esimerkiksi
Kuusiston linnan raunioista (1400Juvun
alussarakennetunlinnan hdvitti Kustaa
Vaasa vuonna 1527) kolme munniharppua. Muita keskiaikaisialdyt6jii on Raumalta,Turustaja Ulvilasta.
Muita museo-tai arkistosoittimiaei ole
kyetty ajoittamaan,lukuunottamattaOulusta loytynyttiisoitintajolla viiitetiiiintaidemaalariR.W.Ekmanin(1808-1873)
soitelleen.
Soittimeneliivd traditio on kiiynyt kuitenkin kovin kituliaaksitdlle vuosisadalle
tultaessa.Perinnearkistoissamme
on muistelmia soittajistaja soittimista,mutta yhtiidn soittoa ei ole saatu tallennettua.Museosoitintentaustatiedot ovat viihiiisiii;
useinmaalaismuseossa
olevaamunniharppua tai sen osaa ei ole soittimeksiedes
tunnistettu.
Varhaisia kirjallisia lzihteitiion niukalti.
Vanhimmat suomalaistakansanmusiikkia
ja kansansoittimia
koskevatmuistiinpanot
(mm. Porthan, Tengstrom,Gottlund) eiviit
munniharppua mainitse. Varhaisimmaksi
kirjalliseksitodisteeksionkin laskettukaunokirjallinen ldhde, Runebergin Hirvenjossa pelirautamainihiihtdjdt-runoelma,
taan kaikkiaan 14 kertaa. Kerjuri-Aaro
jopa
soitteli sita iltapuhteilla,tansseissa,
kiiriijillii.
Soittajiinja soitinseppiinliittyviit tiedot
ovat telte vuosisadalta.Kaiken kaikkiaan
ne ovat varsinsattumanvaraisia
mainintoja ja muisteluksia.Merkitteve yhteinen
nimittrijii ndillekin tiedoille kuitenkin on:
useatmunniharpunvalmistajatja soittajat
ovat olleet jollakin tapaa erikoislaatuisia
miehiii, kulkureita, kerjiilziisiii,kyliihulluja.

laajastiAasian,Euroopantai TyynenvalNeuvostoliitossa
teoksenKonsertti-improtamerenalueilla. Liihes tuntematon se on
visaatioitamdristysraudalle.
Ko. teos on
vain Afrikassaja Amerikan intiaanienkessaavuttanut suurta suosiota Jakutian
kuudessa.Tutkimuksia aiheesta on runASNT:ssa (nyk. Jakutian-Sahantasavalsaasti, kokonaisia kirjoja ilmestyy aika
lassa)erityisestisoittajansaIvan Aleksejeajoin (muutamia on esitelty artikkelin loja virtuositeetinansiosta.
vin entusiasmin
pussa).
Eurooppalaisen
munniharpunpddasialSoittimenvarhaishistoriaantutkiiat eilinen kiiyttciyhteyson ollut kuitenkin palvdt ota kovin hanakasti kantaa. *leisin
jon rahvaanomaisempi.
Soittimeenon jiitniikemys on, ettd munniharpun alkukoti
tynyt krisityksidsyntisestiielamdstd,taion eteliiisen Kiinan ja lounaisen Aasian
kuudestaja taikauskosta.Salatieteilijet
ja
alueella.Pitkiiiin luultiin, ettii munniharphypnotisoijat,samoin kuin aasialaisetsapu olisi tullut Eurooppaanvasta keskiajal- maanit,hyddynsivdtsennoitavoimia.
Suola. Varhaisimmatarkeologisetloyddt Kesmessamunniharppuon ollut koyhiillisen
ki-Euroopastaajoittuvat kuitenkin jo ajanrahvaan,kerjdliiistenja kulkureidensekii
laskummealkuun. SkandinaaviseitOvOOt lastensoitin.
ajoittuvat 120O-luvulle,
mutta on ep-ailty
munniharppuakiiytetyn jo viikinkiaikana.
Rakenteellisestimunniharppuja on kahta
pii?imallia.Bambusta tai muusta puusta Soittotapa
rakennetuissa
aasialaisissa
munniharpuissa
Eurooppalaista
soittimen viiriihtelevii kieliosa on iamaa
munniharppuasoitetaan Mdristysraudalla
siten, ette soittimen kehyksenkielensuuntanssisoittoa
taisethaarakkeetasetetaansoittaianhampaita vasten. Hampaiden viiliin-jdtetdiin
pieni rako, jossa soittimen kieli pddsee
Luonaishdmiiliiinen originelli Lotskoivdrdhtelemddn.
Huulet painetaankiinteiisvio ei itse valmistanutsoitintaan.Pohiati soittimenrungon ympiirille.Toisellakiikallio mainitsee,ette Lotskoivion mdrisdelldpainetaansoitinrunkohampaitavastysrauta oli Talpian ihmesepiin takoma.
Munniharppu eli lyhyen kukoistuskau- ten, toinen kiisi niippiiii kieltd joko sisiidn
Toivo Kotiniire taasmuisteli,ettii "Sonnin
den erikoislaatuisenataidemusiikkisoitti- tai ulospiiin.Kieltd ndpdttiiessd
soitin ansepiilki se kdvi Viilkkiliissii aina viilauttataa heikohkondiinen.Adntd voimistetaan massakieltii..."
mena_1700-ja 1800-lukujenSaksassaja
puhaltamallatai vetiimdlliihenkedsisddn.
Itiivallassa.Mm. Johann Georg AlbrechtsLotskoivion sanotaanjutelleen tarinoi- Beethoveninsiivellvkberger(1736-1809)
Munniharppu on ns. borduna-soitin. taan pedtiien kiiiintden,
omille jutuilleen
senopettajanatunnettu siivelsi erilaisille Jatkuvanaurkupisteend
soi perusiiiini,jonsalaanauraen.Miiristysraudansoitossaoli
munniharpuilleuseitakonserttoia.pelkkiiii
ka piiiille saadaanluonnonsdvel-eli yliisiisama tyyli: hiin kiiiinsi pddnsii pois eikii
historiaakaanei munniharppu taidemu- velsarjanmukaisestimelodia-iiiinet.
Hyvdn
niiyttdnytmitenZidnisyntyi.
siikkisoittimenaole. Mainittakoon mielensoittimen kdyttokelpoinen soittoala on
Musiikkinakaan ei Lotskoivion soittoa
kiintoisenayksityiskohtana,ette vuonna
noin kahdenoktaavinlaaiuinen.
aina osattu pitiiii: "Ei siinii mitiiiin melojakuutti-sdveltiiiii
1980 teki
N.Berestov
Aenien muuntelu saidaan aikaiseksi riaa ollu. Se vaan joskus piiriihti, piirahti
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The Jew'sHu{p
ainajoskus...",muisteliToivo Kotiniire.
Suomalaisen munniharpun kiiyttiiyhteyksistiiei liiemmiilti kuvauksia ole. Eriis
mielenkiintoinentiedonanto liittyy kuitenkin tanssikuvaukseen.
Muistelijana oli isoisiini Paavali Saha,jota Esa Helander iiinitti Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran
Kansanrunousarkistoonvuonna 1960.
Soittajanaoli Lotskoivio, tapahtumapaikka Urjalan Leikkikankaallajoskus 1920luvulla:
"Sillii oli semmonehaarukka tiissii sit,
jolla seveteli tossatolla lailla. Ja meilliikin
kerran pojaat rupes tanssaan aika lailla
sitten sentanssinmukaanja yhreltii meiriin
renkiltii putos housutkin, kun niin lujaa
mentiin. (naurua) Mentiin polkkaa, ettii
housutkin putos, kun Heinonkoski soittI...

"

Isiini Harri Saha muisteli Humppilassa
kuulleensajuttua Lotskoivion hiidsoitoista. Lotskoivio oli kertoillut soittaneensa
hiiitii yhteenmenoonkaksi piiiviiii. Joku oli
sitten kysiiissytetteik<ise rauta sitd menoa
kuumennut. Lotskoivio oli todennut, ette
site piti kastaa aina viilillii sahti- tai pirtulasiin...

LisEitietoja
mdristysraudasta:
Kuten edellii mainittiin, miiristysraudasta on kirjoitettu useita kokonaisia kirjojakin. Tuorein taitaa olla Leonard Foxin

ment(Oslo1973).
Suomalaisistaartikkeleista tiirkeimmd
ovat Jukka-Pekka Taavitsaisensoiti
t6- ja yleisesittelySuuharpuista
(Kotiseutu 311978)sekii Ilkka
sen artikkeli Munniharppu - unohtunut
ka{rsansoitin(Kansanmusiikki2/1980).

Aenitteillamiiristystiieri puoiilta
maa on varsin hyvin saatavilla.Maini
koon tiissii vaikkapa hyvd yleisesittelysoi
timen kiiytcistii ja soittotyyleistii eli
Wrightin iiiinite La guimbarde (Le
du Monde LDX74434).
Kaikkea erikoistakin soittimeen
viiii on ainakin periaatteessa
l6ydettii
Albrechtsbergerinkonserttoja on
(Orfeo 5-035821A), samoin aarioita
zartin oopperoista
na (Elite Special17-880)tai
Tuorein artikkelikokoelma mdny Terryii (Sonny Terry's new sound:
ristysraudasta on Leonard Fojawharp in bluesand folk music,
xin toimittama The Jew's harp.
FS 3821).
Suomessamdristysrautaon ollut j
toimittama artikkelikokoelma The Jew's
yhtyeidenja soittajien
kin
harp - a comprehensiveanthology vuodelkelmia on kuultavissa ainakin
ta 1988 (Associated University Presses, levyillii: Primo, Haltian
opissa(OMLP
Inc.) Sen oheen kannattaa etsiii Genevive Kdyhiit ritarit
& Prirro, Karhujuhla (Fr
Dournon-Taurellenja John Wrightin Les
3033) tai Suomen kansanmusiikki
Guimbardesde Muse de I'Homme (Institut
(KILP l4). Efektin luonteisena sitd
d'Ethnologie,Paris 1978).Vaikka ei rans- kuultavissalisiiksi useillaiiiinitteillii. I
kankieltii hallitsikaan. siind on erinomainen kuvakavaldimaailmaneri munniharpputyypeistii. Mainio pohjoismainentietopakettion norjalaisenReidarSevAginkirja
Det gjallar og det laet - fri skremme-og
lokkereiskapartil folkelege bliseinstru-

