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ALKULAUSE. 

SoitanIlosta ja soittokoneitlta on histooriallisia kirjoituk!:!ia 

hyvin monta, lukuun ottamatta musiikinbistooriaa, vaikka ne 

suomenkieliselle kansalle ovat tuntemattomat siitä yksinkertai

sesta syystä, että ne ovat vieraskielisiä ja niin kalliita, ett'ei 

vähävarainen kykene niitä itsellensä hankkimaan. 

Sentähden tarjotaan täAsä suomenkielisenä vähäinen teoR 

soitannosta ja soittokoneista yleisesti ja erittäin urkulaitoksista 

Suomessa. 
Halu tehdä suomenkielisille kansalaisilleni tutuksi niin 

viehättävän taiteen kuin musiikin ja vasrinkin kirkkomusiikin 

histoorialliRet vaiheet on kehoittanut minua tämän teoksen toi

mittamiseen. 
Hyvin tnntien vähäpätöisyyteni senlaiseen yritykseen, roh

kenen kuitenkin sulkea tämän kirjasen suomenkielisten musiikin 

ystäväin suosioon siksi, kunnes joku taitavampi ryhtyisi valmiA

tamaan täyclellisemmän ja vajaavaisuksista vapaan suomenkieli· 

sen suomalaisen musiikin l,istoorian. Ja toivon että tässä löy

tyviä virheitä ja vajaavaitmuksia sekä sitä kirjoitustapaa, jota 

tässä olen käyttänyt, (nimittäin: musiikki, musikaallillen, soitan

to, soitannollinen, soitto, musiikki, urunpiiput, Ul"untorvet, ben· 

kiloodat, henkilaatikot, plur., sing., j_ n. e.) ei liian ankarasti 

arvosteltaisi. 
Tässä teoksessa, joka on suomellkielcllä ensimmäinen laa· 

tuansa, olen koettanut niin yksinkertaisesti ja lyhyesti kuin suin

kin on mllhclollista ollut esittää pääpiirteet soitan nosta, soitto-
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koneista ja soitannon vaiheista vanhImmista ajol;Jta kun ltlstoo. 

ria tuntee meidän aikoihimme saakka, erittäinkin kirkkomusii. 

kin ja nrkurakennusten alalla, joka onkin tämän teoksen pää. 
aine. 

Lähteinä tähän olen käyttiinyt useampia hirtooriallisia 

soitannollisia teoksia, joista muiden ohessa mainittakoon: ,I(ul'z

'lefasstes MIJsikaliches Lexikon 1737" ,Syntag11la Musicu1It M. 

PI'å'tol'ius> , >Histol'isk Afhcmdling om Mllsiken och [nstl'umentel'. 

A. Hylpltel's >, ) Die Ol'.qet von Tiipfe/'>, >Die Ol'gelballkunst nacht 

einen nellen TheO/'le dal'!Jesteltt t'on 1(ipfel' > , 'iliusikatiska Så'llslw

pet i 1bo 1790--1890. TV. L > ,De fO/'dna Mllsikalislca ,"'å'll

skapel'na LIbo af PIJj(, 11, 150.11>, ynnä monta muuta, joista 
edespäin paikallansa eriWLin mainitaan. 

I osa. 

Tässä osassa kerrotaan musiikin synnystä, sen takoituk 

sesta, siinä tehdyistä keksinnöistä ja soittokoneista yleisesti Van. 
han Testamentin aikana. 

II osa. 

Musiikin tarkoituksesta, nuottien keksinnöstä, kirkkonuo

teista, niiden synnystä ja luonteesta käytännössä, urkujen kek

sinnöstä ja soittokoneista yleisesti uuden testamentin aikana. 

III osa. 

Musiikin kehittymisestä Suomef!sa. Urkurakennuksesta 

yleisesti. Rhdoituksia urkulaitoksia varten Suomen seurakun

nille. Käsikirja urkureille urkujen hOidossa, virittämisessä ja taI" 

kastamisessa, sekä korjaus-suunnitelman tekeminen vanhoille 
vianalaisille uruille, ynnä 

Urkurakentajan ja seurakunnan keskinäisistä suostuml1k

aista urkujen rakentamisessa ja niirlen tarkastamisesta. 

.. 

v 
-VI osa. 

Uistooriallis·systemaatillinen luettelo urkulaitok~ista Huo. 
lIlessa . 

i-lekii kertomus maamme mainittavimmista urkurakenta. 
joista nykyään. 

Muutoin olen erit.yise~tii SY.l'stii käyttänyt nimityksiä: ääni

kertaa, manuaal, manuaalklaviatuuri, pedaal, koppel, principaal, 

eikä äanirekisteri, manuali, pedaali, koppeli, principaali j. n. e. 

sekä VUOroon pneuwaatillinen ja ilmanpuristuslaitos. 

Yielä pyydän lausua nöyrimmät kiitokseni niille her

roille papeille ja urkureille, ' jotka h)'yäntahtoisesti ovat edistä. 

11e('lt tämän teoksen toteutumista, lähettämällii tietoja seurakun 

tainsa urkulaitoksista, ja tOh-on, ettii tämä olisi tavallansa suo- . 

menkielisi,llo soitannon, ja erittiiin kirkkomusiikin halTl\stajille, 
vaikka vähäiseksikin hyödyksi. 

Ja sillä toivomuksella omistan tämiill teoksen 

nöyrimmästi 

SUO Ii'I E N U R K U R E 1 L L E. 

Telt:iä. 



Sisä llys. 

1 osa. 

Ensinuuiiinen luku. 

Soitannosta yleisesti siv. 1. 

Toinen luku. 

Hoitannosta ja sen tarkoitnksesta vanhan testamentin ai-
kana, erittäin Israelin kansan seassa - .aiv. 6 

Kolmas luku. 

Soittimista vanhan testamentin ajalla, erittäin Israelin kan-
salla - tOiV o 13 

N eljas luku. 

Muiden kansain musiikista vanhan testamentin aikana siv. 15. 

Vii,les luku. 

Roittokoneista yleisesti kaikilla kansoilla ennen Vapahta· 
jan syntymistä - si\' . 23. 

II osa 

Ensimmäinen luku. 
Maallisesta soitannosta uuden testamentin aikana yleisesti, 

erittäin Euroopassa siv. 26. 

Toinen luku. 
Soitannosta edellisellä vuosisadalla ulkopuolella Euroo-

pan siv. 34. 

VII 

Kolmas luku. 

Soittokoneista yleisesti edellisellä vuosisadalla, erittäin Eu-
roopassa siv. 

Neljiis luku. 

Maallisesta soitannosta pohjoismaissa Ruotsin vallan ai-
kana - siv. 

Viides luku. 

Hengellisestä soitannosta yleisesti uuden testamentin 
ajalla - siv. 

Kuudes luku. 

Urkujen keksinnöstä ja kä~'tännöstä yleisesti 

111 osa. 

Ensimmäinen luku. 

i':loitannosta ja soittimista yleisesti Huomessa 

Toillen luku. 

KirkkomuRiikin kehittymisestä erittäin -

}{olmas luku. 

Soittimi~ta n~' kyaikana ~'leisesti 

Neljiis lulm. 

Urknrakennuksesta ylei1'esti -

Viides luku. 

siv. 

si\'. 
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siv. 

~iv. 

YleiRiä ehdotuksia pienempi!\ ja suurempia urknlaitoksia 
varten 

KUlllles luku. 
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Scttscmiis luku. 
Ohjesuuntainen ehdotus seurakunnan ja lll'klll'akentajan 

keskiJläi~estä suostumuksesta urkujen rakentami-
sessa, ja niiden tarkastaminen - - - - si\'. 99. 

Knll(lt'kslls lulm. 

Ehdotus-suunnitelma vanhojen urkujen korjaamiseen, ja 
niicl011 tarkastamisesta - - - - - - - - _ siv. 104. 

IV 08a. 

J. 

IliHtooriallis-systemaatillinen luettelo urkulaitoksista Huo-
messa siv. 107. 

11. 

Kertomus Huomenll1aan etm-immistä mkul'akentajoista ny-
kyitiin siv. 169. 

Kertomus seurakuntain u rkujen laadusta on tässä teok
Ressa ylöspantll sen mukaan kuinka kustakin seurakunnasta olen 
saanut ilmoitukset; jotka toisinaan ovat olleet hyvinkin vaja
naiset ja vaikeat käsittää. Onpa useasti puuttunut seurakun
nan nimikin ilmoituksesta. .Ta moni on suoraan ilmoittanut ole
vansa kykellemiitöin antamaan tarkemmin pyydettyttyjä ilmoi
tuksia 

Olisiko sentähdeJl jonkun seurakunnaJl uruista puutteelli
nen tai vi rheellinen kertomus, niin ei se ole minun syykReni 
hIettava, vaan ilmoituksen antajan. 

Kunnioituksella 

Tek iä. 

---+--

Ensimmäinen osa. 

Ensimmäinen luku. 

Soitannosta y leise8ti. 

Sana Musiikki johtuu kreikkalaisesta sanasta 
llfovutr-r;, joka vielä johtaa alkunsa sanoista arro 
'cuijJ Mov(JWJl (laulunjumalattareilta), jolla on useim
missa eri kielissä sama käsite, vaikka sille on annettu 
toinenkin merkitus, kuten f//)j:J·at, joka merkitsee 
ahkeruutta, harjoitusta, j. n. e, jota vaaditaankin, jos 
tahdotaan saavuttaa edistystä ja taitoa musiikissa. 

Muinaisten kreikkalaisten tarut kertovat, että 
Apollo keksi musiikin ja runouden, ja että Tseyllä 
(Jupiterilla) ja Mnemosynellä oli yhdeksän tytärtä, 
jotka jumalattaret kutsuttiin yhteisellä nimellä 
f/.ovuat, josta nimestä johtuu musiikki· taiteen nimi. 
Niiden jumalatarten nimet olivat,: Kalliope, joka oli 
kaunopuheliaisuuden jumalatar; Klio, joka veisasi 
kiitettäväin töiden kunniaksi; Erato, joka keksi tans
sitaidon; Thalia, joka keksi näytelmätaidon ; Melpo
mene, joka keksi tragediiat (murhenäytelmät); Terp
sichore keksi kitaran ja sillä soittamistaidon ; Euter
pe puhallussoittimet; Polyhymnia historiain kiljoitta
misen jumalatar ja U rania veisasi taivaallisista hy
vyyksistä. 
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Sitäpaitsi oli heillä vielä monta muuta juma
lallista tehtävää, josta tarkemmin on kirjoitettu Acha
~iuks'3n mytologiassa. 

Muinaisten kllllsain musiikista on ainoastaan 
hämäriä tietoja saatavissa, jonkatähden ei ole ollut 
mahdollista siitä saada aivan täydellistä selvyyttä. 

Histoorian tutkijat ovat kuitenkin niin paljon 
saaneet selville, että ensialussa muinaiset kreikkalai
set käsittivät sanalla POVrft""l sekä soittoa, tans
sia, runoutta että myös kaikkea yhtäläisyyttä, sopu
sointua ja järjestystä taloudellisissakin asioissa y. m., 
ja että "asta pitkän ajan kuluttua ruvettiin sillä 
sanalla yksinomaan tarkoittamaan laulua, (" vocalmu
siikkia") ja soittoa ("instrumentalmusiikkia"). 

Musiikkitaito jaetaan kolmeen pääosaan, nimit
täin: tiet.eellinen, käytännöllinen ja runollinen. 

Tieteellinen osa käsittää histooriallisen tiedon 
musiikista ja käsityksen sen matemaatillisesta järjes
tyksestä, nuottien ja nuottimerkkien tuntemisen y. m. 

Käytännöllinen osa käsittää opin soittokoneilla 
soittamisesta ja laulutaidon oikeasta käytännöstä ja 
harjoittamisesta y. m. 

Runollinen osa käsittää kaiken sen, mikä kuu
luu sävellysoppiin, kuinka määrättyjen sääntöjen pe
rustuksella sovitetaan musiikki kappaleita soittamista 
ja laulamista varten. Paitsi tätä jaetaan musiikki 
vielä kahteen lajiin, nimittäin hengelliseen ja maal
liseen. 

Hengellinen musiikki käsittää kaikki ne musi
kaalliset toimitukset, jotka erittäin Jumalan kun
niaksi ja kiitokseksi toimitetaan, joista kirkkomu
siikin käsitteleminen on tämän kirjateoksen pää-aine. 

l.. 

\ 
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Maallinen musiikki käsittää ne musikaalliset 
toimitukset, jot,ka maallisissa juhlatiloissa, yleisissä 
ja yksityisissä tapauksissa toimitetaan. 

Musiikilla on se ominaisuus, että se vaikuttaa 
kaikkiin luotuihin olentoihin, vaikka eri tavalla. 

Enemmän kuin muut tieteet ja taiteet muis
tuttaa se ihmistä korkeimmasta olennosta. Kun toi
nen ihminen tulee ikäänkuin kehoitetuksi iloon ja 
sisälliseen tyytyväisyyteen, kuullessaan hyvin soin
tuvaa laulua tai soittoa, niin toineu ihminen siitä 
tulee levottomaksi ja synkkämieliseksi. Musiikin eri
lainen vaikutus perustuu ihmisen luonnonlaatuun, sillä 
siitä usein tulevat liikutetuiksi senkinlaiset ihmiset, 
jotka muutoin näyttävät olevan aivan tunteettomat. 

Siihen löytyy todistuksia sekä Raamatussa että 
maallisessa histooriassa. 1 Sam. 16: 23 luetaan, että 
kuningas Saul sai levon, kun Daavid soitti kantele ella 
hänen edessänsä. Ja 2 Kun. 3: 15 nähdään, että 
Herran voima tuli profeetta Elisan päälle, kun hä
nelle soitettiin kanteletta. Uskonpuhdistaja M. Lut
herus kirjoittaa Coburgissa ollessaan itsestänsä sa
maan tapaan. 

Muinaiset kansat pitivät musiikin tarpeellisena 
ei ainoastaan huojentamaan surua, vaivoja ja mur
heellista mieltä, vaan myöskin estämään vihastumista 
ja äkkipikaisuutta sekä kehoittamaan iloon, hy:ä
mielisyyteen ja tyytyväisyyteen. Albertus Krantzll1s 
kertoo kuinka Danan (Tanskan) kuningas Erik, kuul
lessaan musiikkia, ensin tuli surulliseksi, sitten iloi
seksi ja viimein rajupäiseksi. Alexanteri Suuri an
toi soittaa edessänsä silloin, kuin hän oli huonolla 
tuulella. Kerrotaan myöskin, että muutamat suuret 
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musiikin harrastajat ovat parantuneet taudeista heille 
toimitetun musiikin kautta. 

Natur-Kumit Lexikon, Httpner ja Hist. Mundi, 
Lib. IX. Cap. VII" Plinius, kertovat musiikin vaiku
tuksesta järjettömiin luontokappaleihin, vieläpä lm
loihinkin. Kerrotaan myöskin kuinka n. k. tanssi
tauti (tarantismus), joka liikkuu Italiassa, saadaan 
parantumaan musiikin kautta. 

:Musiikki muistuttaa meille, että meidän hen
kemme johtuu itse Jumalasta, ja että me, jotka syn
tiinlankeemuksen kautta kadotimme sen täydellisyy
den, joka ensin luomisessa oli meille annettu, yhtä
hyvin vielä meidän hajoavaisessa rakennuksessamme 
omistamme jotakin, mikä todistaa, että ihminen, edellä. 
kaikkein luotuin, on lähinnä Jumalaa ja on aiottll 
Jumalan kiito::;ta ja kunniaa ajassa ja ijanka,ikki
suudessa julistamaan, ja että hän jo täällä armon 
valtakunnassa on määrätty alkamaan sitä korkeim
man kiit,os-veisua, joka sitten kunnian valtakunnassa 
ijäti kestää kaikkein valittuin seassa. 

P. Raamatun mukaan pidetään ensimmäisenä. 
musiikin ja -soittokoneiden keksijänä Jubal Lamekin
poika, josta 1 :Mos. 4: 21 sanotaan, että hänestä tu
livat kanteleitten ja huiluin soittajat. 

Luomisessa annettiin ihmiselle tiytysti niin hy
vin musiikin kuin kaikki muutkin taidon lahjat, jo
ten siis musiikki johtaa alkunsa paratiisista. Ei tar
vinne epäillJi, että Aatamilla, joka ennen lankeemis
tansa oli varustettu suurilla hengen lahjoilla, oli 
myöskin ~usiikin taito, vaikka ei sen käytännölli
sestä harjoittamisesta äänellä tai soittokoneella mai
nita ennen kuin vasta noin tuhannen vuotta jälkeen-
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päin eli J ubalin aikana. Pantoppidan teoksessaan 
"W erldenes Ny het" mainitsee, että pakana-kansat 
Apollolla tarkoittivat J ubalia. Ja toiset heistä väit
tävät, että Merkurius olisi ensin keksinyt musiikin. 
(Katso Walks Phil. Lexikon.) Luultavaa on myöskin, 
että ihminen on ensi-alussa ottanut musiikille jon
kunlaista johtoa lintuin laulusta. (Katso Gestrin'in 
De Musica Hebrmorum Antiqua). 

J ubalin ajasta Mooseksen aikaan saakka ei raa
matussa mainita yhtään soittajoista eikä veisaajoista 
erittäin; muUa huomattava on, että vedenpaisnmisen 
aikana säilytettiin musiikkitaito Noakin ja hänen 
poikainsa kautta jälkimaailmalle. Patriarkkain aikana 
jo mainitaan soittimia käytännössä, (1 Mos. 31: 27) 
kuten Labanin puheesta Jaakopille - - - - -
> että minä olisin sinua saattanut ilolla ja laullllla, 
trummllilla ja kanteleilla.. Diodorus Siculus ker
too, että egyptiläisten kuningas Osiris, joka eli noin 
kaksituhatta vuotta maailman luomisesta, oli suuri 
musiikin harrastaja, ja että hänen linnassaan oli 
monta soittoniekkaa. Luullaan hänen myös keksi
neen jonkunlaisia huilusoittimia, joita tehtiin Niilin 
virrassa kasvavista kasveista ja nimitettiin 1,11onaulus. 

Tästä ajasta alkaen näkyy kansat ruvennefln 
soittimia käyttämään yleisemmin jumaliensa pal
veluksissa, joka meille osoittaa kuinka musiikki- ja 
laulutaito ainoan totisen Jumalan tuntijain seassa, 
oikein käytettynä, tulee Herran kunniaksi, ja että se 
on: ihmissuvulle lahjoitettu sielun ylentämiseksi ja 
lievitykseksi vaivoissamme täällä maan päällä. 

Vaikka väärin käytös niin musiikissa kuin kai
kissa muissakin laitoksissa on valitettavasti ajan mu-



6 

kana saanut Hij'aa, niin on musiikki kuitenkin itses
sään hyVä ja hyödyllinen sekä tarpeellinen. Ja vaikka 
Starke selityksissään 1 Mos. 4: 21 ei puhu suuresti 
musiikki-taidon kunniaksi; sillä hän sanoo, että se 011 

Kainin jälkeläisten keksimä, jotka pahuudessaan vää
rin käyttivät sitä taidetta ja sen kautta saattoivat 
päällensä vedenpaisumisen, niin se ennakkoluulo ei 
perustu todellisuuteen, sillä me tiedämme, että J u
mala itse on aHettanut ja järjestänyt musiikin kan
sansa seassa, kuten näemme 4 Mos. 10: 2-10: kuinka 
Jumala käski Mooseksen tekemään kaksi torvea ho
peasta, joilla piti määrätyillä ajoilla soitettam::m. 

Tarkemman käsityksen saamme musiikin keh
keymisestä, edistymisestä ja tarkoituksesta, jos sitä 
seuraamme erittäin vanhan ja uuden testamentin 
ajalla, huomioon ottaen siinä vielä kunkin eri aika
kauden, niin hyvin Israelin kansan kuin muiden kan
sa'in seassa. 

Toinen luku. 

Soitannosta ja sen tarkoitukEesta vanhan 
t.eEt.amentin: aikana. erittäin Israelin 

kanEan EeaEEa. 

Tuomarein ja Daavidin hallituksen -xäliajoilla 
näkyy musiikki-taito alkaneen kehittyä ja tulla enem-, 
män tunnfltnksi yleisesti siihen aikaan tunnettujen 
kansain seassa. 

Ki1"chel'us kirjoittaa, että egyptiläiset muka oli
sivat enHimmäiseksi vedenpaisumisen jälkeen ~.aat,ta-
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neet musiikin jonkinlaiseen käytäntöön, ja että Isra
elin kansa Egyptistä menneHRään olisi vienyt mu
siikki-taidon mukanaan. 

Job aikanansa puhuu jo kuinka "jumalatt.omat 
riemuitsevat trummuilla, kanteleilla ja iloitsevat hui
luilla". Siitä riemumusiikista, jonka Israelin kansa 
toimitti Herralle, lI1entyänsä Punaisen meren ylitse, 
kerrotaan 2 Mos. 15. 20. Jumala opetti itse Israelin 
kansalle musiikin ja sen käytännön, kuten näkyy 3 
Mos. 25: 9. jossa luetaan milloin ja mitä tarkoitusta 
varten piti pasuunalla soitettaman. 4 Mos. 3: 18 
nähtlään, että musiikki oli tärkeä osa Israelin kansan 
seremooniallisesta jumalanpalveluksesta, jota toimit
tamaan leeviläiset olivat asetetut. Jos. 6: 20 lue
taan millä tavalla Jerikon piirityksessä piti pasuu
nalla soitettaman. Tuom. 7: 16, 18 y. m. puhutaan 
Gideonin voitosta midianilaisten yli, jolloin pasuu
nalla soitettiin', ja 5: 3 Deboran veisusta; kertomus 
Jeftan tyttärestä 11: 34, ja Simsonin historia 16: 25 
todistavat että musiikkia yleisesti harjoitettiin jo
tähän aikaan Israelin kansan seassa. 1 Sam. 19: 20, 
10: 5, 18: 6 ja 2 Sam. 2: 14 kerrotaan, että profee
tat, erittäinkin Samuelin aikana, harjoittelivat mu
siikkia. 

Daavidin hallituksen aikana näkyy musiikkitaito 
olleen korkeimmillaan IHraelin kansan seassa. Hän 
oli jo nuoruudessaan harjoittanut kanteleen soittoa. 
ja oli siitä tunnettu kuningss Saniin hovissa. (Katso 
1 Sam. 16: 18.) Sittemmin, tultuansa kuninkaaksi, 
harrasti Daavid suuresti soitto- ja laulutaidon edisty
mistä kansan seassa. Silloin kuin Jumalan arkk~ 

tuotiin Gibeasta, niin > David ja koko Israelin two-
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ne soittivat Hcrran edessä kaikkinaisilla honkaisilla 
lwntelcilla ja harpuilla, psalttarcilLa, t7'wnmuilla, 
kulkusilla ja kymbaleilla». (Katso 2 Sam. 6: 5 ja 
1 Aikak. 13: 8). 

Israelin kansan jumalanpalveluksessa tavataan 
kaksi erinäistä musikaallista toimitusta, joita tehtiin 
arkin edessä uudessa todistuksen majassa, ja toinen 
Mooseksen asettamassa todistuksen majassa Gibeonissa. 
1 Aikak. 25: mainitaan, että Daavid asetti Assafin, 
Hemanin, ja Jedutun'in ylimmäisiksi soittomestareiksi, 
joiden johdettavana oli 288 soittajaa, jotka arvaUa 
jaettiin 24 vuoroon, missä oli 12 jokaisessa, ja vuo
ronsa mukaan toimittivat soittajain ja veisaajain vir
kaa temppelissä. Vielä nähdään 1 Aikak. 23: 5, että 
oli »neljä tuhatta niitä, jotlca Hcrralle kiitosta vei
sasivat kalltcleilla». Siitä juhlallisesta toimituksesta 
sanotaan Ps. 81: 5 »cttä se oli tapa israelissa ja 
Jaakopin Jumalan oikeus». 

Daavidin salmien nimi- ja päällekirjoitus alku
tekstin mukaan todistaa, että ne veisattiin vissien 
sääntöjen mukaan. Psalttari yleisesti nimitettiin Se
phacl' Tchillim, mutta rabbiinit ovat lyhentäneet sen 
Tillim, josta sananmukaall käännettynä tulee kii
toslaulukirja. Histoorian selittäjät ovat kääntäneet 
kreikkalaiset nimet lfialpot, salmikirja, ja Bt{Jlo:; 
']la lp, ClJ1J, psalttari-raamattu. Sana IPaUelv tarkoit
taa laulaa ja soittaa salmia. Tästä johtuu nimi 
"lal'c~(!t01J, eräs laji soittimia, jolla salmia soitet
tiin. Toisinaan on pääIlekirjoitus salmeissa "edellä 
veisaajalle kuorissa", Machalloth, ja toisinaan "veisu 
korkeimmassa kuorissa", Hammaloth, jotka nimityk
set .luullaan johtuvan niistä viidestätoista astimesta, 
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jotka johtivat temppeliin, taikka että leeviläiset 
veisasivat niitä sa.lmeja korotetuilla paikoilla, josta 
pidetään parvien rakennuksen kirkkoihin johtavan 
alkunsa. (Katso J. Stricker Diss. de titulis psalmo
rum Davidis). Suurina juhlina olivat erityiset salmit 
määrätyt veisattaviksi, jonka tehtyä ne säilytettiin 
arkin sivuIle siksi, kunnes niiden vuoro tuli uudes
taan. Useammat. kirkonopettajat ovat selittäneet is
raelilaisten kiitosvirsillä olleen seuraavan järjestyk
sen: ensimmäisenä päivänä viikossa veisattiin 24 sal
mi, toisena 48, kolmantena 82, neljäntenä 94, vii
dentenä 81, kuudentena 93, sapattina 92. Uuden 
kuun ja muina juhlina veisattiin 113 ja 118 salmit. 
Pääsiäisjuhlina veisattiin suuri Halleluja. HeIlun
taijuhlina soitettin kolme kertaa päivässä: ruoka-uhrin, 
kiitos-uhrin ja juhla-uhrin ajalla, ilman tavallista 
ehtoo-uhrin aikaa. Lehtimajan juhlina sen lisäksi 
koko kansa veisasi Hosiannaa. 

Sitäpaitsi olivat erityiset salmit määrätyt vei
sattaviksi erityisissä tilaisuuksissa. Salmit 3\:), 62 ja 
77 ovat J edutunilta edelläveisaajalle, salmit 50, 73-
83 ovat Assafin, 88 Hemanin, 89 Etanin, 90 Moosek
sen, 72 ja 1~7 Solomonin sekä 48, 49, 84 ja 88 ovat 
Korahn salmeja. 

Sanan Scla merkityksen ovat kirjoitusten selit
täjät eri tavalla tulkinneet. Toisten mukaan johtuu 
se heprealaisesta sanasta Sallal ja on sydämmen ylen
tämiseen kehoittava merkki; toiset sanovat sen mer
kitsevän samaa kuin aamen, se on: totinen tosi; toi
set taas luulevat sen tarkoittavan ilmoittelemista ja 
olevan huudahdus-sanan tai huomautusmerkin soitta
jille ja veisaajille pysähtymään vähäsen eli })itämään 
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paussia J. n. e. Daavidilla lienee sillä sanalla ollut 
syvällinen merkitys, kun hän veisasi Herralle, kuten 
Syr. 47: 10, 11 näkyy, ett.ä »Hän. vclsasi kaikesta 
sydämmesfä, rakasti sitä, joka hänen tehnyt oli. 
Hän asetti veisaajat alttarin tykö, ja alltoi heidän 
veisata heidän salaisia veisuJaan ». 

Kuningas Salomo harrasti myös suuresti mu
siikkitaidon edistymistä. Paitsi sitä musilmallista 
toimitusta, joka 1 Kun. 1: 39 mainitaan tapahtuneeksi 
silloin, kun hän voideltiin kuninkaaksi, näkyy 2 Ai
kak. 8: 14, että hän piti isäin säännöt ja laitokset, 
ja että hän antoi tehdä kanteleita ja psalttareita vei
saajille hebenin puusta, (A.lmyggion) jota ei ennen 
tapahtunut. Kun. 10: 12 - 2 Aikak. 9: 11. 

Temppelin vihkimisessä Salomonin aikana oli 
satakaksikymmentä pappia puhaltamassa vaskitorviin, 
paitsi sitä suurta soittokuntaa, joka soitti kymbaa
leilla, psalttareilla ja harpnilla, joista sanotaan 2 
Aikak. 5: 12, että soittajittell ja veisaajitten ääni 
kuului niinkuin yhden ääni, ja että Assaf, Heman ja, 
Jedut.un jo'htivat tätä suurta joukkoa, ja että senlai
nen toimitus kelpasi Herralle, sillä sen kestäessä, 
Herran kunnia täytti pilvessä Jumalan huoneen. 

Edellä mainitusta saattaa helposti käsittää, kuinka 
väsymättömiä soittajat ja veisaajat ovat harjoituk
sissaan olleet, sillä ainoastaan suurella vaivalla saavu
tetaan vähemmässäkin orkesterissa soittajain ja vei
saajain keskell senlainen sopnsointu, että kuuluu niin 
kuin yhden ääni. 

Salomonin jälkeisten kuningasten hallitessa nä
kyy tämä juhlallinen toimitus paljon hävinneen, var
sinkin sitten kun kymmenen sukukuntaa luopui, jonka 

• 
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lisäksi vielä useat jumalattomat kuninkaat elämäl
länsä vaikuttivat Jumalan palveluksen häviämiseen. 
Kuitenkin näkyy :2 Aikak. 13: 14, että temppelipal
velijain . soitant~ oli olemassa kuningas Abian halli
tessa. 2 Aikak. 15: 14 nähdään, että kuningas Assan 
aikana oli laita samoin. 2 Aikak. 20: 28 kerrotaan 
samaa kuningas JOi:iafatin aikana. 2 Aikak. 23: 13 
sanotaan sen vielä kuningas J oaksen kruunausjuh
lassa olleen olemassa, mutta 2 Aikak. 29: 25 ja 30 
näkyy että se toimitus kuningas Hiskian hallitukseen 
tullessa oli kovin rappiolla. Kuningas Manassen hal
litessa hävisi tuo juhlallinen toimitus kokonaan hä
nen epäjumaluutensa tähden. 2 Aikak. 35: 10 sano
taan, että kuningas J oas uudisti sen toimituksen hal
litukseen tultuaan. Kuningas Zedekian aikana, jol
loin temppeli ryöstettiin ja kansa vietiin Babylo
niaan vankeuteen, hävisi tämä juhlallinen musikaal
linen toi~itus peräti; ja 2 Aikak. 35: 25 mainitaan, 
että tällä aikakaudella oli olemassa ainoastaan vali
tusvirsien laulajoita ja laulajattaria. J erem. val. v. 
9: 17. 2 Sam. 1: 17-24 ja 19: 35 y. m. 

Raamatussa löytyy monessa paikassa rangais
tuksen uhkaus Israelin kansalle musiikin väärinkäy
töksestä. Hesek. 26: 13 uhataan tyyriläisiä >että hei
dän pahuutensa tähden ei pidä siellä harpun ääntä 
kuulwnan >, sillä se pidettiin suurena Jumalan ran
gaistuksena siiheu aikaan, jos musikaallista toimi
tusta ei ollut olemassa. Dan. 3: 5 näkyy, että 
kaldealaisilla oli musiikkitaito samaan aikaan tun
nettu. Nehem. 7: 67 sanotaan että Baabelin vanken
c1esta palanneitten soittajain ja veisaajain luku oli sata
kaksikymmentä kahdeksan, jotka olivat Assafin lapset, 
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mutta niitä oli yhteensä kaksisataa neljäkymmentä
V11S1. Esran 3: 10 sanotaan, että kun perustusta las
kettiin Jerusalemin uuteen temppeliin, olivat papit 
puettuina vaskitorvien kanssa. N ehem. 12: 27, että 
uudestaan raketun temppelin vihkimisessä olivat vei
saajat ja soittajat varustetut kymbaaleilla, psalttareilla 
ja harpuilla. Nehemia haJlitessaan uudisti levitaal
lisen jumalanpalveluksen Daavidin ja Solomonin käs
kyn mukaan ja asetti isäin säännöt käytäntöön, jotka 
pysyivät jotenkin järjestyksessään aina Kristuksen 
syntymään saakka. Senjälkeen kun pakanat kunin
gas Alltiokuksen aikana olivat saastuttaneet pyhän 
temppelin, sanotaan Makkab. 4: 54, että Judas Mak
kabeus ensin puhdistettuansa temppelin, toimitti siellä 
uhria huiluilla, kanteleilla ja kymbaaleilla. Sitten nä
kyy raamatussa kuinka kaikki juhlalliset toimitukset 
Israelin kansan seassa, sen mukaan mitä likemmäksi 
heidän perikatonsa aika läheni, sitä enemmin ja enem
min rupesivat häviämään, niin että Jerusalemin hä
vityksen aikana seitsemänkymmentä vuotta jälkeen 
Wapahtajan syntymisen sekä jumalanpalvelus että 
Mooseksen säännöt olivat pois kadonneet, josta juuta
laisten histooriankirjoittaja J osefus, joka silloin eli, 
niin merkillisesti kirjoittaa. 
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Kolmas luku. 

Soittimista vanhan testamentin aikana, . 
erittäin Israelin kansalla. 

Soittokoneet muinoin olivat hyvin monenlaiset, 
eikä niiden tutkijat ole suurellakaan vaivannäöllä saa
neet niistä täydellistä selvyyttä. Kircherns kirjoit
taessaan muinaisten kansain soitallnosta on teokses
saan }Vlusul'gia seurannut rabbi Abramin tiedonantoja, 
joka teoksessaan Schilte Haggebarim tehdyillä lisä
yksillä on täyttänyt sen vajanaisuuden, jonka hän 
havaitsi olevan Israelin kansan musiikin tuntemisessa. 

Aivan varmuudella kuitenkin tiedetään, että sen 
aikuiset soittokoneet olivat kolmenlaatuiset. 

Ensin kielisoittimet: (Kt.vv(!a, Kt{}a(!a ja i{ja}.,,;~
(!IOJ/.) Kinyra, Kithara ja Psalteerion, jotka piplian 
käännöksesf:ia ovat sovitetut kanteleeksi. Esran 8: 20 
sanotaan, että näiden soittajat nimitettiin Nethimeiksi, 
(Noghenim). Paludarus Vergelius'en "De inventione 
rerum", ja Plinion "Historia Mundi "-nimisissä teoksissa 
puhutaan siitä tarkemmin. Hieronymus teoksessaan 
"Ad. Dardanum" kirjoittaa, että viimemainitut soittimet 
olivat tehdyt puusta ja oli niissä kaksikym
mentäneljä kieltä ja näköänsä kolmikulmaiset. 
J 'osefus sanoo niissä olleen kymmenen kieltä 
ja soitetun jousella, Schytterus, että niissä oli 
kolmekymmentäkaksi kieltä, jonka ensimmäinen kek
sijä oli Jubal. Mutta IJfaA";~(!tOv'in ulkomuoto oli 
kuin leiIin tai pullon, jota nimi alkutekstin mukaan 
tarkoittaakin. Huomattava on että mainitut soitti-
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met olivat monta eri suuruutta, jonka tähden kielten 
lukumäärä niissä kunkin mainittujen miesten selitys
ten mukaan on vaihteleva, ja että erityiset salmit 
olivat määrätyt erityisillä soittimilla soitettaviksi, 
kuten salmien päällekirjoituksesta näkyy, vaikka muht 
soittimet kaikki, paitsi rummut, kutsuttiin yhteisellä 
nimellä N eginoth. Esimerkiksi salmit 4, 54, 55, 61 
ja 67 olivat määrät.yt veisattavaksi kahdeksankieli
sellä Semminith-soittimella, ja salmi 45 kymmenkie
lisellä Schoschannim'illä j. n. e. Kielisoittimien luku 
näyttää kuitenkin olleen suurempi kuin tässä on mai
nittu, sillä Schytterus mainitsee niiden joukossa vielä 
Asal', Gittih, Minnim ja NaiTn, Schalischim, Mich
tam, Machol, y, m .. joissa oli 3-4, 6, 8, ja 10 kieltä. 

Toiseksi puhallussoittimet: (llI113Vpa, instrumen
tum pneumatieum), joita edellisten soittimien mukaan 
nimitettiin myöskin yhteisellä nimellä Neginoth ja 
N achaloth. J osefus kertoo, että Charzozeroth oli 
,trumpetti, jonka suutappi oli ahdas ja torvi obukai
nen eikä aivan pitkä, mutta ulkopää hyvin avaraksi 
levitetty. Schophar oli pasuuna, ja alkutekstin "Seho
phar eLegans, gratus fuit" mukaan voidaan päättää, 
että siinä soittimessa 011 ollut kaunis ja miellyttävä 
ääni. Koorean oli eräs torvisoitin, jonka soittamiseen 
vaadittiin suurta taitoa, ja jos se soi hyvin, pidettiin 
sitä hyvän merkkinä. Takoa ja Theka-Schophar oli
vat jotenkin yhtälaiset. Pilli- ja huilu-soittiniet luul
laan olleen tehtyinä samaan tapaan kun meidänkin 
huilusoittimet. Chalil oli hyvin vahvaäi\ninan huilu 
ja käytettiin sitä suurina juhlina kun Hallelujaa vei
sattiin. N ekabhim oli vähän erinlainen kuin edellä 
mainittu. Mascharokitha ja Sumponea olivat senlai-

( 
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sia soittimia, joissa oli 2 ja 3 torvea yhdessä, sa
moin kuin nykyinen säkki pilli. 

Sitten oli israelilaisilla Ugabh yleinen suurempi 
soittokone, joka oli kokoonpantu monesta eri torvesta 
ja näkönsä puolesta tornin muotoinen ja varustettu 
kahdella henkipalkeelh. Ja luullaan siitä myöhem
pään keksityn urkurakennuksen johtavan alkunsa. 

Kolmanneksi rummut: TVP 7WI!OV, /(QoTa).01' ja 
':1vdxaQa, (Tympanon, Krotalon ja Anakara). Paitsi 
mainittuja oli vielä Tophet, Migrepha ja Azeberochin, 
jotka olivat tehdyt melkein samaan tapaan kuin ny
kyisetkin rummut, kumpikin pää peitetty toisinaan 
nahalla, toisinaan pergamentilla, joita juutalaisten nai
setkin käyttivät iloisissa tilaisuuksissa. Vielä oli erä8 
soitin Zilzelim, joka johtuu sanasta Kvp/Jor; ja Kvp,
fta}.OJI, ja olivat tehdyt metallista hyvin suuret ja 
avarat, jotenkin samanlaiset kuin meidänaikaiset 
kirkonkellot, jotka piplian käännöksessä ovat nimi
tetyt Ii:ymbal'eiksi. Talmutistit kertovat, että Jeru
salemin temppelin kymbaalin ääni kuului aina Jeri
koon saakka. Schytterus sanoo, että Mezilath ja 
Meziltaim olivat samanlaiset soittimet kun Zilzelim. 

Neljäs luku. 

Muiden kansain. musiikista vanhan testa
mentin aikana. 

Salomonin hallitessa luullaan musiikkitaidon ol
leen yleisesti tunnetun muittenkin kansain seassa 
paitsi Israelin kansan, Raamatussa mainitaan Job. 
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21: 12 ja 39: 28 sekä Hesek. 26: 13 kuin myöskin 
Dan. 3: 5 ulkopuolella Jundan maata asuvain k!msain 
soitannosta. Pakanain jumalain kuvat: Pan, Silvanus 
ja Faulli olivatkin kuvattuina haarukka kädessä, 
.iohon seitsemän pitempää ja lyhyempää pilliä oli 
kuvattu merkitsemään seitsemää eri-ääntä. Siitä ru
noileekin Vergilius: > Pan primus calamos cera con
jugere plul'es instituit. Est nihi disparibus septem com
paeta cicutis fistula - - >. Taru kertoo, että Orfeus, 
Apollon ja Kalliopen poika, oli niin taitava lyyran 
soittaja, eW:t sitä koko luonto ja luodut kappaleet 
ihmettelivät. An~fion oli Merkuriukselta oppinut huilua 
soittamaan niin mahtavasti, että kivetkin siitä liik
kuivat. Dalnan soitti kanteletta niin lnmoavasti, että 
hän sillä taivutti epäsiveelliset ihmiset kunnialliseen 
elämään. Thales kitaran soittamalla ajoi ulos pahat 
henget ja paransi useanlaatuisia sairaita. Muinaisten 
pakanakansain musiikista on tarkemmin kerrottu 
,.Kurzgefasstes Musicalisches Lexicon "issa, josta suu
rempi osa tietoja muinaisesta soitannosta on tähän 
teokseen otettu, sekä Plutarkon "Commentaria de Mu
sica"ssa. 

Assyrialaisten halli.tusaikana oli Kreikanmaalla 
musiikkitaito tunnettu. Mirzaim, Khaminpoika, ja egyp
tiläisten esi-isä, pidetään egyptiläisten soitannon kek
sijana. Heistä toiset väittävät, että Thaut keksi soi
tannon heidän seassaan, mutta toiset sanovat, että 
1<;is ensin toi soitannon heille. Kelttiläi;:;ten soitan
non keksijänä pidetään eräs BaI'Clus. Jafet, Noan 
poika, ja Euroopan kansain esi-isä, pidetään myös 
heiJän soitantonsa keksijänä. Hänen jälkeläi"ensä 
ovat siellä, mihin kukin heistä asettui, harjoitelleet 
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veisu- ja soittotaidetta luomisessa saadun taipumuk
sensa mukaan, kuinka kunkin kansan luonnossa löy
tyi enemmän tai vä.hemmän taipumusta siihen. Kreik
kalaiset ja egyptiläiset ovat olleet kuuluisimmat kai
kista taiteista, ja ovat kilpailleet kumpiko heistä olisi 
enemmän edistänyt musiikkitaitoa. Varma on, että 
kumpikin kansa heistä on suuresti edistänyt musiik
kitaitoa, mutta näyttää kuitenkin, että kreikkalaiset 
ansaitsevat saada etusijan, sillä histooria mainitsee 
kreikkalaisten seassa erään Hyaginus-nimisen soitto
mestarin jo v. 2450 ennen Krist. synt. Hänen jäl
keensä sanotaan olleen eräs Marsyas, kreikkalainen 
soittotaiteen edistäjä. Sanotaanpa tuon kuuluisan so
tasankari Achilleen olleen myös soitto taidon harras
tajan, ja että hän ja Trojan prinssi Paris keksivät 
uusia sääntöjä soitannossa. 

Thamyra'n sanotaan ensin keksineen doorilai
sen nuotin lajin. Tyrrheeniläisten kuningas Pis.eus 
keksi erään lajin pasuunia jo noin 260 vuotta ennen 
Rooman perustamista. Arkaadialaiset ja kretenssiläi
set ovat muinaisista kansoista olleet kuuluisat soitto
ja veisutaidostaan. 

77wI'bandus kirjoitti soitannosta ja teki sille 
määrättyjä sääntöjä. Hänen oppilaansa Coepius teki 
korjauksia Citra-soittimessa (kitara, sitra). Tyrtäys 
saattoi käytäntöön trumpeetit sparttalaisessa sodassa. 

Phynius en::;in opetti sitran soittoa atenalai
sille, ollen Kreikanmaalla Therbanduksen jälkeen kuu
luisin soittotaiClosta. Samaan aikaan mainitaan Kreikan 
maalla muutamia naisiakin soittotaidosta, nimittäin: 
SaNj'o, Corinna ja Lamia, jotka olivat myös etevät 
laulajattaret. 

2 
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Median hallitsijalla ja Makedoniall kuninkaalla 
Filippolla oli suuri joukko taitavia soittoniekkoja ho
vissaan. Noin 3400 v. ennen Krist. synt. keksi Py_ 
thagoras kahden vasaran erilaisesta äänestä puhtaan 
oktaavin eroituksen ja sai siitä johdannon matema
tiikan avulla laskemaan musiikin perusteet säännöl
lisemmiksi, ja laski matematiikan avulla kvintin ja 
kvartin oktaavissa sekä väitti, että matematiikan täy
tyy olla musiikin sääntöjen määrääjänä enemmän 
kuin korvakuulon, joka sitä ennen oli pidetty musi
kaallisten sääntöjen määräjänä. Hänestä alkaa mu
siikin kehittymisessä uusi aikakausi. Aristoteles toi
mitti erään kirj allisen teoksen soitanno:>ta. lVI uiden 
soittotaidon edistäjäin joukossa mainitaan myöskin 
Sokrates ja Epikuros, josta epikuurolaiset lajit johtu
vat. Aleksarlteri Suuri kunnioitti niin suuresti sit
ran soittaj oita 'rimoteus lVIilesiusta ja Aristonicusta, 
että antoi asettaa heidän kuvansa sitra kädessä 
Apollon kirkkoon. Euklicles on soitannollisessa kir
joitukse saan selittänyt diatoonillisen, luo oma tillisen ja 
yksi-sointuisen (enharmonisk) sukunuottien keskinäi
sestä yhteydestä toisiinsa. 

Noin 3620 v. ennen Krist. synt. väitti kuuluisa 
musiikkitaiteilija Aristakscno, että nuotit, jotka sil
loin olivat matemaatillisen laskun mukaan järjeste
tyt, eivät tyydyttäneet korvakuuloa J'ota hän vaati . , 
Ja hylkäsi kaikki Pythagoran tekemät matemaatilli-
set määräykset. Siitä syntyi erimielisyys soittotai
teilijain välillä, jota kesti yli neljäsataa vuotta Py_ 
t.hagoran ja Aristoksenon puoluelaisten Välillä, joista 
edelliset nimittiyät itsensä kanoonillisiltsi ja jälkim
mäiset harm 0011 ill i:3lksi. 

l 
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Aristokseno keksi terssin oktaavissa ja oli tai
tava säveltäjä. . Hänen tekemistänsä soitannollisista 
kirjoista on vielä jälellä De Elenwntis Harnwnices. 
Kreikkalaisten vapaasukuisten lapsille piti välttämät
tömästi opetettaman soitto taidetta, jos tahtoivat kuu
lua sivistyneiden joukkoon. lVIuinaiset kansat pitivät 
suuressa arvossa vanhat musikaalliset laitoksensa, 
eivätkä mielellään tehneet niissä muutoksia. Kreik
kalaiset luulivat, että jos siinä tehtäisiin uudistuksia, 
niin tulisi epäilemättä heidän hallitusjärjestelmällsä 
kärsimään jonkun muutokseu, jota he eivät millään 
muotoa salli neet. Cicero kertoo, että Plato ajatteli 
samoin noista uudistuksista soitannossa. 

Lakedaimonilaiset pitivät niin tarkoin vanhat 
musikaalliset järjestelmänsä pyhinä, että ajoivat soit
tomestarinsa Timoteon pois kaupungista syystä, että 
hän asetti omaan kanteleensa yhden kielen enemmän 
kuin heillä siihen asti oli tavallista ollut. Sybaarilaiset 
harjoittivat pitkällisen rauhan aikana hevosiansa mu
siikin mukaan tanssimaan ja tekemään kaikenlaisia 
temppuja. Kun he sitten joutuivat sotaan krotoonia
laisia vastaan, opetti eräs sybaarilainen karkuri krotoo
nialaisille sen musiikin, jonka jälkeen heidän hevo
sensa olivat opetetut tanssimaan, ja kun he vihdoin 
tulivat ratkaisevaan tappeluun, niin soittivat kroto
nialaiset sitä sybaarilaisten hevosille tuttua musiikkia, 
ja hevoset sen kuultuansa, kohta rupesivat tanssimaan 
ja tekemäään temppujansa, saattaen siten epäjärjes
tyksen sotajoukossa ja suuren tappion. 

Sivulla 2 on jo mainittu, että soitanto jaetaan 
kolmeen pää-lajiin: tieteelliseen, käytännölliseen ja 
runolliseen. Nämät pää-osat jakauvat vielä useam-



.. 
20 

paan eri osaan, nimiWtin: 1I1usica histol'ica, johon 
luetaan kaikki tieteellinen oppi musiikista ktlten kro
nologia, biografia y. m. 1I1usic(L acustica sisältää 
opin kaikista musiikissa kysymykseen tulevista ana
toomillisista osista, jotka ovat kuulo, ääni, liikunto 
j. n. e. Musica harmonica, oppi nuottien keskinäi
sflstä suhdasta ja sävellystaidosta. Enharnwnicum, 
oppi kvartti-nuoteista, Chromaticwn, oppi puoli-äänen 
askelista, nuottien muutoksista koroitettuina, lasket
tuina ja tasattuina. Diatonwn, koko-äänen askelista 
ja niiden luonnosta. Musica 7"ythmica, nuottien ar
von, harmoonialliset kadenssit, äänen mitan, jalkalu
vun y. m. Musica signat07·ia, nuuttien järjestelmän 
eli systeemin, nuottipinnat, tahdin, mensuurin, paus- . 
sit, pisteet ja muut yleiset merkit ja nimitykset mu
siikissa. Siinä eroitetaan vielä "Stylum ecclesisti
eum, kirkkomusiikki, Stylum theatl'aJem, teaatteri
musiikki ja Stylum camerffi, kamarimusiikki. 

Lud. Holberg kertoo, että muinaisten kansain 
moniääninen musiikki oli n. k. Homofoni'oita eli, 
kuten sitä italialaiset nimittävät Unisono. Eroitus 
olisi ollut ainoastaan se, että toiset soittivat tai vei
sasivat vaan oktaavin ylempänä tai alempana toisesta. 
Mutta koska ne muinaiset soittomestal'it, jotka ovat 
kirjoitelleet musiikista, usein mainitsevat teoksissaan 
hal'lnooniasta, consonantcista ja clissonantcista, niin 
näyttää silt~~, ei tä heidän musiikki taitonsa on ollut 
suurempi knin voimme luulla. 

Muinaiskreikkalaisilla oli ensi alussa vaan kolme 
eri nuotin lajia, (lV10di inucici) nimittäin: doorilai
/len, Ji'yy,r;ialaincn ja lyydialaincn. Edespäin kerro-

, .. 
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taan toisten nuottilajien keksinnöstä. Histooriat ker
tovat, että muinaiset kansat t.arkoittivat sanalla Jl1o
das myöskin samaa kuin nykyään sanoilla alle gro, 
andante, moderato j. n. e. Vaikka muinaisten kan
sain musiikki lienee ollut yksinkertainen, niin täytyy 
myöntää, että siinä on ollut luonnollinen viehätys. 
voima. Edellä mainittu tairleniekka, Lud. Holberg, 
kertoo noin 1750 v. paikoilla, ettei hän voi antaa 
lansuntoa sen aikaisesta alamooclillisesta musiikista, 
jotta häntä ei luultaisi musilmallista aistia ja korva
kuuloa puuttuvaksi henkilöksi. Hän sanoo musiikin
harrastajain vaativan maukasta soittoa, mutta kuun
tel evan mieluummin dissoneeravia s. o. epäsointuisia 
kuin puhdassointuisia säveleitä, sekä senlaista mikä 
hyvin pauhaa korvissa, ja lisää, että jos joku mui
naisista henkilöistä nousisi ylös ja kuulisi nykyisiä 
konsertteja, niin se suoraan päättäisi että soittimet 
ovat epäkmlllossa tai kappale on virheenalaisesLi so
vitettu eikä soinnu yhteen. Mutta toiselta puolen 
emme suuresti erehdy, vaikka otaksummekin, että 
heidän musiikkinsa oli puuttuvaista, senkintähden 
ett'eivät tienneet meidänaikaisista nuoteista eikä mitä 
kontrapunkti tarkoittaa, eivätkä voineet soittaa ja 
veisata senlaisia säveltöjä ja parttitullria kuin nyt: 
discant, alt, tenor ja basso, ei myös ymmärtäneet 
General-bassoa. (Basso-continuo), ja ettei heillä ollut 
siihen sopivia soittimiakaan. Kuitenkin oli heillä 
omituiset nuottinsa: ja heidän musiikkijärjestelmänsä 
oli jaettu kahdeksaantoista säveleesen, joilla kullakin 
oli oma nimityksensä, ja joista kukin merkittiin eri
tyisellä merkillä ~"IP,eia . . Senlaiset merkit käytettiin 
sekä veisu- että soittonuotteja varten, ja olivat kir-
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joitetut sanain ylle kahteen nvnn: ensimmäinen vei
saamista, toinen soittamista varten. 

Kirchel'us kertoo löytäneensä senlaisia nuotteja 
muinaisten kreikkalaisten kirjoista eräässä sisilialai
sessa kirjastossa, jotka olivat näköäusä tämänlaisia: 

Xf!vu{a Cfof!f1 tJ'~ Arro)),ulI'O'. 

8c on: Oi Apollon kultainen sitra! 

Prätorio on näyt.teeksi piirustanut muinaisten 
kl\llSain nuotteja, mutta niistä puuttuu osoitus millä 
ta valla nuotit koroitettiin, laskettiin ja tasattiin, eikä 
niissä löydy mitään vissiä järjestystä ajan, tahdin, 
mensuurin y. m. suhteen, jonkatähc1en niiden jälkeen 
ei ole voinut nykyiset ihmiset soittaa eikä veisata, 
jos ei ensin ole muulla tavalla harjoitellet melodiaa. 

Tuntematonta on kuinka muinai:-;ten kansain 
soittimet olivat sovitetut sopusointuun. Muutamat 
histoorian tutkijat luulevat, että heidän kanteleensa 
sointuivat hyvin keskenänsä. 

Vitruvius sanoo Aristoksenon musikaallisista kir
joituksista saaneensa selville muinaisten kansain in
tervallien nimiä, joissa cliapason tarkoitti samaa kun 
meillä oktaavi, eliatrion samaa kun terssi, eliatessa
ron samaa kun kvartti, eliapenta samaa kun kvintti 
ja cliesis jotakin puoliääntä j. n. e. 

Viides luku. 

Soittoköneista yleisesti kaikilla kansoilla 
ennen 'Vapahtajan syntymistä. 

Sen mukaan kuin Poluclol'us, Vei '{J ilius, Plini· 
us ja J\lIikael Prätorius teoksessaan Synta{Jl1'w mu
sicum muinaisten 1mnsain soittimista kirjoittaa, niin 
ovat ne olleet kaikilla kansoilla melkein samanhiset, 
nimittäin: kieli-, puhallus- ja rumpusoittimia. 

Kielisoittimien joukossa oli yleinen (:"feJ(a~UJ) 

harppu, Lyra eli Sitra ja Tesluclo (kilpikonna) j. n. e. 
Kreikkalaisilla oli (X n, v <;,), selys-niminen soitin, ja 
luullaan sen olevan n. k. Merkuriuksen sitra. Kal
tlealaisilla oli cathros, liibyalaisilla ascaurwn, foini· 
kialaisilla GO{J)t~ (foinix), jossa oli useita jänuekieliä, 
samoin kuin barbet, joka 01 i persialaisiJla yleisesti 
käytännössä. Paitsi näitä mainitaan useita muita kie
lisoittimia, joiden luettelemillen tulisi tässä liian ava
raksi, ja ovat ne olleetkin enimmästi jäljennöksiä jo 
mainituista soittimista, vaikka eri nimillä Muutamat. 
histoorian kirjoittajat ja tutkijat luulevat, että n. k 
Tetra('hol'dum: olisi ollut ensimmäinen kreikkalaisten. 
kantele, jossa oli neljå kielt-.ä, mutta toiset arvelevat, 
että se nimitys merkitsee sen ajan musiikki-systee· 
miä ja olisi ollut sama kun nykyinen oktaavi, sillä 
kreikkalainen sana Tetrach01'(l merkitsee neljää jär
jest,yksessä seuraavaa kieltä, aivan kun oktaavi tar
koittaa kahdeksaa peräkkäin seuraavaa eri säveltä. 
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Senlaisen tetrachordin mukaan järjestivät kreikkalai
set musiikkinsa, joita diatoonillisessa järjestyksessä 
heillä oli kuusi. Ensimmäinen oli b-c-d-e, toinen 
c-d-e-f, kolmas d-e-f-g, neljäs e-f-g-a, viides g-a-h-c 
ja kuudes a-h-c-d. Nykyisessä oktaavissa on täänlai
sia tetrachordia kaksi, ensimmäinen c-d-e-f, toinen 
g-a-h-c, edellinen ali- ja jälkimäinen yli-tetrachordi. 

Nykyisissä viuluissa, jos ne ovat viritetyt g-d-a-e, 
löytyy niinmuodoin joka kielessä tetrachordi, joka 
nykyään nimitetään kvartiksi. Ensimmäisen kielen 
kvartti on g-a-h-c, toisen d-e-f-g, kolmannen a-h-c-d 
ja neljännen e-f-g-a. Luullaan, että israelilaisten Min
nim on ollut samanlainen kuu nykyinen Violin, ja 
Machoi sama kun Violoncell. Epätietoista on oliko 
iV1agadis huilu tai kieli soitin. 

Puhallussoittimia oli useanlaatuisia, joista huilu-

.' 

soittimien joukkoon kuului israelilaisten Chalil, egyp- • 
tiläisillä Monaulus, syrialaisilia Gangris, teebeläisillä 
Athena, fryygialaisilla Tibia frygia ja tyrrheelliläisillä 
Tibia sa7'l'ana. Ascaulus, Caula ja Symponqja oli-
vat nykyisten säkki pilli-soittimien tapaisia. Aristo-
teleen aikana tehtiin Bamby<x-nimineri huilusoitin 
eräästä ruokosta jota nimitettiin Calamus, Ranska-
laiset nimittivät sitä Chalwnea; siitä johtuu nimi 
Schalmci. Eräs (Bvy-cXv"I)' buxina-niminen soitin lunl-
laan olleen jotenkin nykyisen vetopasuunall tapaan 
tehdyn. Roomalaiset käyttivät sotaväen musiikissa 
Litui, buxinre, cornure ja tubre, joita tehtiin vaskesta 
tai hopeasta. Teaatteri-musiikissa käytt.ivät rooma-
laiset tibia pares, impares, dextrre, sinistrre ja vasa-
echea. Athenalaisilla oli vielä FOlltix ja Palacoma-
gadis, joissa oli vahva ääni. Italialaiset käyttivät 
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kirkoissa Doppion, Sorduna, Chorus ja Rigabellum
nimisiä soittimia. 

Rwnpusoittimia oli Krotalum, Sist.rum, Ta
·baoth, Tophet ja Thekoa, joita kahta viimemainittua 
.egyptiläiset käyttivät. 

--~---



Toinen osa. 

Ensimmäinen luku. 

l\faalli:::esta soitannoeta uuden teetamen
tin aikana yleieeeti. erittäin Euroop::),sea_ 

Ensimmäisen neljän vuosisadan eli Rooman kei
sarien hallitusaikana rupesivat roomalaisetkin harras
tamaan musiikki taidetta enemmän kuin siihen asti_ 
He luulivat, että kansan luonto sen kautta taipuisi 
velttouteen, niin he kauan aikaa ikäänkuin kammosi
vat musiikin harjoittamista. Mutta vaikka niin oli, 
oli sittenkin musiikki yleinen roomalaisessa so
taväessä, ja löytyi myöskin monta oppinutta rooma· 
laista soittomestaria, niinkuin Appius. Claudius, Ga
binus, Licinus y. m. 

Keisari Neero oli niin suuri musiikin harrastaja, 
että panetti oman kuvansa, lyyry kädessä, rahoihin 
ja erityisiin maalauksiin, josta oli seuraus, että rooma
laiset mnusiikin harrastjap.t alkoivat kilpailla niissä 
näytelmäkappalten sovittamisessa joita N eero har
rasti. Suuri filosoofi Plutarko on kirjoittanut soi
tannosta Commentarium de musica-nimisen teoksen. 
Noin 118 v. jälkeen Krist. synt. mainitaan monta. 
roomalaista taitavaa musiikkimestaria. 

Samaan aikaan esiintyi taitava matematiikan ja
musiikin tutkija Ptolomäus Pelusius, joka toteen 

• 
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näytti, että matematiikka ja korvakuulo yhdessä vaa
ditaan määräämään musiikin viehätystä, ja väitti, 
että korvakuulo päättää ainoastaan äänen puhtauden. 
mutta matematiikka tarvitaan määräämään nuotti
askelon keskinäisen suhteen toisiinsa, jonka kautta. 
hän poisti sen epätietoisuuden, joka silloin oli ollut. 
yli neljäsataa vuotta Pythag01'aan ja Al'istoksenor; 
puoluelaisten välillä. Hän keksi Tertia-major (suu
ren terssin) oktaavissa, vaikka sen saatti käytäntöön 
eräs Josef Zarlinus vasta v. 1550 jälk. Krist, synt. 

Rooman keisarien vallan jakaumisen jälkeen, 
alussa viidettä vuosisataa, oli musiikkitaito yleisesti 
käytännössä Egyptissä ja Kreikanmaalla. Samaan 
aikaan eli eräs filosoofi Agenol': joka paljon kirjoitti 
soitannosta ja teki siihen parannuksia. Hänestä joh
tuvat agenorilliset teokset. 

Sen mukaan kuin katoolisen kirkon valta le
veni, alkoi myös musiikkitaito siellä saada jalansijaa 
niiden loistavain musikaallisten kirkkoseremooniain 
kautta, jotka katoolisissa kirkoissa olivat tapana. 

Kuuluisa musiikin ja matematiikan tutkija Boo
thius keksi noin 515 Chitrinchen-nimisen soittokoneen,. 
ja oli latinan kielestä kääntänyt muinaisten kreikka
laisten musiikkiteoksia, joita vielä Rooman kollegi
umi-kirjatossa säilytetään erinomaisena aarteena. 

Histoorian tutkijat ovat yksimielisesti kertoneetr 

että musiikkitaide ensin Kreikanmaalta tuotiin Roo
maan, josta se sitten on levinnyt Euroopan valta.kun
tiin. Sitten kun paavi Gregorius Suuri v. 600 kor
jasi, paransi ja harrasti kirkkomusiikin edistymistä r 

alkoi sen opetus ja harrastus tulla yleisemmäksi. 
'rähän aikaan alkoi musiikki taidon kehittyminen poh-. 
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joismaissakin elpyä, mikä siihen asti sielläkin oli ol
lut jotenkin alkuperäisessä muodossa. 

Ensimmäinen Saksan keisari Kaarle Suuri har
rasti paljon soittotaidon edistymiseksi valtakunnas
.saan. Hänen aikaansa saakka ei ollut tunnettu muuta 
Jmin neljä nuotin lajia (moclus) käytännössä, mutta 
.hänen kanUansa tuli niitä tunnetuksi neljä lisää. 

Seuraavalla vuosisadalla alkoi pohjoismaissa, ja 
.nainitaampa Suomessakin, katoolisen kirkon mukana 
levinneestä soitannosta, vaikka sitä silloin vallinneen 
pakanallisuuden tähden ei suuresti liene täällä har
rastettu. Ensimmäisiä mnsiikinmestareita Ew'oopassa 
-on tuunettu Ranskanmaalla ja Englannissa jo kuu
·dennella sataluvulla jäl. Krist. synt. 

Suomeen tuotiin kristinoppi 1157, jonka jälestä 
musiikkitaito myös tuli yleisemmäksi, vaikka ainoas· 
iaan sitä kirkoissa edistettiin. 

Ensimmäisen moniäänisen musiikki-kappaleen 
"Euroopassa on säveltänyt eräs englantilainen soitto
mestari Tunstanus noin v. 940 paikoilla jäI. Krist. 
.synt. 

Munkki Osbemus kirjoitti noin v. 1074 kaksi 
ll1usikaallista teosta: De l'e musica ja 'Focum con
J3onantis. Huomattava on, että kussakin valtakun
nassa on vasta sitten, kun kristinoppi on vakaantu
nut, musiikkitaide, samoin kuin muutkin tieteet ru
venneet paremmin edistymään. 

Vuonna 1024 keksi munkki Guiclo A1"entinus 
:sävellys-opin, määräsi tahdin, merkitsi nuottien arvon, 
-ajan-mitan ja mensuurin, joita siihen saakka ei vielä 
-tunnettu. 
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Tähän aikaan keksittiin Guidon järjestelmän 
mukaan nuotteja, (mensu1') jotka oliyat seuraavat: 

d \...-l <> A. 
r--1 'V 

:Maxima . Longa. Brevis. SemihreYiR. 

Jokainen maxima sisälsi kaksi longaa, joka 
longa kaksi brevistä joka brevis kaksi semibrevistä 

J. n. e. 
Jälkeenpäin keksittiin vielä seuraavat nuotit: 

Minima. Semi. Fusa. Scmifusa. 

Vähitellen johtui tästä tavallinen nyt käytän-
nössä oleva tahtijärjestömme. Varsinaista tahtijär
jestöä ei silloin vielä ollut, vaikka toisinaan seurat
tiin hyvin nykyisten trioolisuhteiden kaltaisia arvo
määräyksiä, josta syntyi hyvin monimutkaisia kom
binatiooneja. 

Guidon aikana ruvettiin mnsiikkitaidetta nimit
tämään Musica antiqva moclerna, jota sitä ennen oli. 
nimitetty Antiqva. Guido keksi ja käytäntöön pani 
viisilinjaisen nuottipinuan n. s. Scala perdagrammw11: 
musicum. Nuottien merkiksi asetti hän kuusi tavua: 
ut 1'e mi fa soI la J' a merkitsi ne kirjO aimilla a, b, , , , , , 
c, d, e, f. Tästälähin jätettiin pois käytännöstä Tet
J'{l[j,'amnulIn, neli-linjainen nnottipinta ja mustat nuo· 
tit, jolla tavalla vielä löytyy painettuna eräs messu
kirja 5ukholmassa (1548). Gnidon järjestelmän mu-
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l{aan asettivat oppineet soitannoll järjestelmän ja mää
Täsivät Monochorclian avulla "intervallien" keskinäi
sen suhdan. Joku aika myöhempään lisättiin Gui
don valit'iemain tavuen lisäksi tavu Si, seitsemännen 
nuotin merkiksi oktaavissa. Niiden, jotka sitten har
joittelivat laulamaan, sanottiin Solmiseeravan. 

Musiikin professori Franchinus GaSal'llS v. 1514 
järjesti ja selitti opin kahdestatoista eri nuotin la
jista, jonka jo ennen mainittu Boothius oli ensin kek
sinyt. Erittäin on mainittava, että kaikki paavit 
harrastivat musiikkitaiteen edistymistä. Keskipaikoilla 
viidettätoista vuosisataa alettiin Saksanmaalla kai
kissa kouluissa ja akadeemioissa opettamaan musiik
]{itaidet.ta. Eräs saksalainen nimeltä Bernhardus kek8i 
v. 1472 pedaali-laitoksen urkuihin. Vuonna 1547 
Herpol Homerus täydellisesti paransi ja käytäntöön 
pani äsken mainitut kaksitoista nuotin-lajia. 

Kuudennellatoista vuosisadalla oli Saksan maalla 
monta kuuluisaa säveltäjää: Mehul, Bach, Kerubini 
y. m. m. Samalla vuosisadalla tavataan monta kuu
luisaa säveltäjää kaikissa, Euroopan maissa. 

Seitsemännellätoista vuosisadalla tehtiin soitan
nossa Euroopan valtakunnissa monta hyödyllistä pa
rannusta. V. 1605 keksi Lud. Viadono general-basson, 
ja sovitti sävellysopin ja soittimien käytännön parem- . 
paan järjestykseen. Eräälle italialaisen musiikkitai
teen edistäjälle CoreUi-nimiselle asetettiin muistopat
sas Pietarin-kirkkoon Roomassa päällekirjoituksella: 
Co l'cll i princeps /Husicorum. Keisari Konstantino 
Suuren äiti Flavia Helena oli suuri musiikin harras
taja. Samaan aikaan mainitaan useita muitakin nai
.sia, jotka työskentelivät musiikin alalla, nimittäin: 

• 
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Anna de Patrhenai Ranskanmaalla, J ustina Vegeria 
Itaaliassa, Bertha Margareta Dresdenissä ja neiti Freu
denberg Hessenissä. Tähän aikaan oli Itaaliassa eräs 
luostari, jossa oli suuri orkesteri naisista kokoonpantu, 
jotka käyttivat vaikeimpia puhallus-soittimia. 

Mainittavimmat musiikki taiteen edistäjät seitse
männellä vuosisadalla olivat Mikael Prätorius, Kir
cherus, Printz, Werkmeister ja Hammerschmicl. He 
ovat kaiken enemmän vaikuttaneet musiikki taidon 
edistämiseksi useoihin maihin; muun muassa ovat 
sen levenemiseen pohjoismaissa: Rnotsissa ja samalla 
myöskin Suomessa. Prätorius Thyringistä on iki
muistettavaksi tullut musilmallisesta teoksestaan Syn
tagma musicwn, joka valmistui 1619. Kircherus 
Fuldasta oli jesuitti ja taitava musiikissa ja ma
tematiikassa, toimitti v. 1649 soitannosta teoksen 
"Musurgiam'J paitsi muita. Printz, Hammerschmid 
ja Werkmeister ovat myös toimittaneet useita soi
tannollisia kirjateoksia, joista lVJusic. LCcCikon'issa 
tarkemmin luetellaan. Ranskan kuninkaan Frans 1 
hovisoittomestari Montanus ensimmäiseksi jakoi nuo
tit kaunojuoksuihin (löpande figurer). Keisari l\1ak· 
similian II kunnioitti niin suuresti soittomestari Georg 
Fabriciusta soitannollisten teostensa tähden, että kruu
nasi hänet P03ta law'eatus'ksi, ja koroitti hänet aate
lissäätyyn. 

Kuudennellatoista vuosisadalla oli Saksanmaalla 
jumaluusopintohtori N. Selnecker tunnettu soitannolli
sista harrastuksistaan. Hänen sepittämiänsä virsiä 
ovat meidän nykyisessä virsikirjassamme N:o 322 ja 
400 ja koraali N:o 7 uudessa koraalikirjassa. Kircherns 
mainitsee Englallnin musiikinharrastajain joukossa 
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erään kreivi Sommerseth'in, joka noin v. 1650 pai
koilla keksi kahdeksankielisen Gigan. Englannin mu
siikki on syvällistä ja sisältörikasta ja moni ulko
maalainen musiikkitaiteilija on oleskellut Englannill 
musiikki-akadeemiassa sekä siellä vihitty tohtoriksi 
ja professooriksi, joiden joukossa mainitaan Händelr 

Benoni, Gren ja myöhemmällä ajalla kuuluisa violisti 
professori Wilhelm. Kuuluisa ruotsalainen säveltäjä 
Roman oleskeli myös Englannissa ja sai nauttia Hän
delin ja Pepuschin opetusta musiikissa. 

Ranskan musiikki on hyvin vilkasta ja viehät
tävää. Ranskalaiset ovatkin siinä hyvin edistyneet, 
ja ovat saaneet mainetta musilmallisten laitostensa 

kautta. 

Saksan valtakunnan musiikissa on omituinen 
viehättävä luonto_ Saksalaiset ovatkin siinä kuuluisat. 
Vuonna 1739 toimitti saksalainen Lorentz Mitzler soi
tannollisen kirjaston, (Musicalisch bibliothek), joka 
oli yhteenveto useiden musiikkimestarein arvoikkaim
mista teoksista. Saksan keisarinna Augusta Maria 
Louise Katarina oli suuri soitannon harrastaja ja sä
veltäjä. Useampain saksalaisten marssien sanotaan 
olevan alkuperäisesti hänen kädestään lähteneitä. 
Hä,n kuoli v. 1890. Saksalaisten joukossn ovat olleet 
kuuluisat: Mozart, Rinck, Volkmar, Faust, Vagner 
ja Vogler, muita mainitsematta. 

Itävallassa, Espanjassa ja Preussissa maillitaan 
myös useita musiikkitaitelijoita samaan aikaan. 

Ameriikassa ei silloin vielä mainita soitannon 
suuremmasta kehittymisestä muualla paitsi portugaa
lilaisessa ::;iirtokunnassa. Nykyään on musiikin taito 
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Ameriikassa kehittynyt samoin kuin muutkin tieteet 
taiteet ja keksinnöt. 

Venäjällä ei mainita soittotaitelijoista ennen 
kuin keisarinna Elisabethin hallitusajalla eräs Man
donin, joka edisti paljon venäläistä soitantoa ja hankki 
uudemman aikaisia ja käytännöllisempiä soittimia Ve
näjäu sotaväelle, joilla samoin kuin hovisoittokunnal
lakin siihenasti oli käytettävänä mitä kehnoimpia 
soittimia. 

Nykyisellä vuosisadalla on Venäjälläkin ilmaan
tunut monta taitavaa soittotaiteilijaa, joiden joukossa 
mainittakoon Rubinstein, kuuluisa säveltäjä ja pia
nonsoittaja, sekä na1s säveltäjä Badarscheffsky, syn
tyään puolalainen, sekä mainio naisviolisti Tel'esina 
Tua, jota pidetään nykyisen vuosisadan etevimpänä 
naisviolistina koko Euroopassa. 

Tataarilaisten musiikista ei ole paljon sanomista, 
kuitenkin on n. k. «Janitzal'>-musiikki heiltä pe
rintönä. 

Hollantilaisten vanhemmista soittotaiteilijoista 
mainitaan eräs Sarti. Tanskalaiset ovat paljon soi
tannossa edistyneet, vaikka kansan luonto yleisesti 
ei ole musikaallinen. 

Italia on aina ollut ikäänkuin kaiken taidetten 
aarre-aitta. Siellä on soitto taito edistyneempi kuin 
missään muussa maassa. 

Turkkilaisten musiikki ei ole näihin aikoihin 
saakka ollut aivan taiteellista eikä muita kun heitä 
it::;eään miellyttävää. Nykyisellä vuosisadalla on sitä 
kuitenkin saatettu parempaan kuntoon. Syy siihen, 
ett'ei musiikki ole heillä edistynyt, lienee se, että 

3 
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heidän Koraaninsa kieltää muutamissa eritiloissa mu
:;iikin käyttämistä. 

Albrektin "Hierarchia economia"ssa kerrotaan, 
että kun Ranskan kuningas Frans 1 lahjoitti erään 
soitt,imen sulttaani Soliman'ill8, niin hän löi sen kap
paleiksi pelosta, ett'ei se muka muuttaisi turkkilais
ten koko hallitusjärjestelmää. Nykyään kuitenkin 
mainitaan että turkkilaisten naisetkin soittelevat kan
teletta. Mielellään käyttävät turkkilaiset heliseyiä 
soittimia. 

- Niitä uudistuksia ja korjauksia, joita yleisesti 
on tähänasti kaikissa maissa soitannon alalla tehty, 
ei ole mahdollista näin vähäisessä teoksessa erittäin 
esitellä; se vaatisi suuremman tilan kuin tälle teok
selle on aiottu. 

Toinen luku. 

Soitann.osta yleisesti edellisellä vuosi
sadalla ulkopuolella Euroopan.. 

Aasialaisilla kansoilla on soitanto aivan yksin
kertainen ja soittimet samoin. 

Kiinalaiset pitävät itsensä myöskin musiikkitai
don keksijöinä, samoin kuin monen muunkin taiteen, 
eikä se väitös ensikatsannos~,;a näytäkään aivan pe
rättömältä, sillä paitsi israelilaisten soitannollisia lai
toksia, joista raamatussa kerrotaan, tavataan vanhim
mat soitannolliset järjestelmät Hinclussa ja Kiinassa. 
Brahma lahjoitti heille musiikin ja Naredin palveltiin 
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soitannon jumalana. Bramiinit sanovat heidän soi
tannolliset jäjestelmänsä olevan kirjoitettuina heidän 
pyhissä kirjoissaan, eikä niitä ole muille kielille kään
netty. He väittävät, että heidän musiikillansa mui
naisaikoina oli sen]ainen voima, että talvi muuttui 
kesäksi ja sade auringonpaisteeksi. 

Jo v. 2600 ennen Krist. synt. järjesti kiinalai
nen tietoviisas Lut/g-ly, Si-jung maassa banburuo
kosta tehtyjen eri suuruisten torvien ja siellä olevain 
ihmeellisten laululintujen avulla musiikin, joka sitten 
noin 500 vuotta ennen Krist. synt. sovitettiin 12 sä
vel-järjestöön. Kiinan vanhimmassa musiikissa oli 
ainoastaan viisi eri säveltä, nimittäin: a, d, g, c. f, 
eli skaalan muodossa heidän alimmasta äänestä f, g, 
a, c, d, f. Siitä muodostivat he molliskaalankin: f, 
g, ass, c, dess, f. Tästä näkyy että kiinalaiset ensi 
alussa välttivät puoli- äänen askeloja skaalassa. 

Ihmeellistä kyllä, on hindulaisten ääni-askelo 
meidän diatoonillisen askelon kaltainen. Professori 
Kristian Braad kertoo, että he sen ohessa myöskin 
tunsivat kromatillisen ja yksi-sointuisen sointu-suvun, 
mutta laulun rytmin ja ajanmitan määrää värssyn 
lJl"osadia, kielen moninaiset äänteet ja tavujen pituus. 

Vaikka heidän musiikkinsa on vuosituhansia py
synyt samalla alkuperäisellä kannalla, ovat heidän 
meloc1iansa merkillisiä suloisen, vaikeroivan ja suju
van luonteensa tähden. Noin 500 vuotta en. Krist.. 
synt. lisäsivät kiinalaiset askeloonsa puoli-äänet c:lle 
ja f:lle, jota sitä ennen oli vältetty. 

Tästä huolimatta oli kiinalaisten musiikki silloin 
paljon korkeammalla kannalla kuin euroopalaistert 
vuosituhatta myöhemmin. Merkillistä on vielä, että-

- - - '~""- -~ ~ -- -
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Skotlannin vuorelaisten melodiat perustuvat samoihin 
askeloihin kun kiinalaistenkin. 

Muutoin ovat kiinalaiset keksineet monenlaisia 
soittimia) vaikka käytännössä vähemmästä arvosta. 

Kiinalaisilla on kolmenlaisia rumpu-soittimia: 
ensin n. k. discantrumpu, jota täristetään hyvin vik
kelästi; toinen, jota vähän harvemmin ja kolmas basso 
jota vaan silloin tällöin lyödään musiikissa. 

Sitäpaitsi on heillä S-tapaan väännetty torvi, 
jolla puhaltavat auringon noustessa ja laskiessa, ja. 
silloin kuin joku heidän ylimmäisistä (Nabob) on 
ulkona. 

Kreikka ja Egypti ovat menettäneet vanhat 
loistavat musikaalliset laitoksensa, vaikka siellä vie
läkin löytyy paljon todistuksia niiden muinaiselta lois
tokandelta. Vielä löytyy siellä kuningas Daavidin 
aikana kaytettyjä. kielisoittimia käytännössa. 

Kerrotaan että Thaut keksi heille kolmikielisen 
lyyryn, ja antoi SE'n kielille nimet talvi, kevät ja kesä .. 
IIermes toimeen pani varsinaisen sävE'ljärjestön. 

Kreikkalaisten musiikki johtaa alkunsa noin 
1600 v. ennen Krist. synt., joka Aleksanteri Suuren 
hallituksen jälestä joutui rappiolle. 

Ameriikassa musiikki ei ole ollut erittäin kauan 
tunnettu, vasta v. 1770 paikoilla mainitaan sitä jul
kisesti esitetyksi yleisissä tilaisuuksissa. Sitävastoin 
ovat. roomalais-katoolilaiset olleet siinä suhteessa edellä. 
muita siirto kuntia Pohjoisameriikassa. Hernhutilai
sessa seurakunnassa ja erittäin betlehemiläisessä luos
tarissa Pensylvaniassa oli musiikkitaito jo edE'llisellä 
vuosisadalla hyvin edistynyt, ja silloin jo tavattiin 
siellä parannettuja soittokoneita käytännössä. 

, , 
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Kolmas luku. 

Soittokoneista yleisesti edellisellä vuosi
sadalla erittäin Euroopassa. 

Samoin kuin muinaiskansojen soittimet, niin ny
kyistenkin jaetaan kolmeen lajiin, nimittäin: kieli-, 
puballus- ja rumpusoittimiin. 

Kielisoittimia on monta eri lajia: muutamia soi
tetaan näppäimien avulla, toisia sormilla kieliin nä
päyttämällä ja toisia jousella. Kielisoittimet johta
vat alkunsa n. k. lVJonoch01'diwn-nimisestä koneesta, 
jossa on ainoastaan yksi kieli ja käytetään soitannol
lisen askelon tasaajana. Näppäimillä soitettavat kie
lisoittimet johtuvat Clavichordium nimisestä soitti
mesta, jossa ensialussa oli kaksikymmentä metalli 
kieltä. Esäs näppäimillä soitettava kielisoitin Arpi
chol'dium on tunnettu vanhimmista ajoista. Vuonna 
1724 keksi eräs Silbermann Dresdenissä soittimen, 
jolle antoi nimen Clav d' amour, josta nykyiset 
pianiinot, piaanot ja flyygelit ovat jäljennöksiä. En
simmäisen täänlaisen soittokoneen toi Ruotsiin eräs 
Kellner Dresdenistä v. 1728, joka tiettävästi on ollut 
ensimmäinen laatuansa Skandinavian maissa. Sen
jälkeen alkoivat soittimien tekijät valmistamaan niitä 
Ruotsissa, ja vihdoin nykyisellä vuosisadalla Suomes
sakin. Spinet, Virginal ja Clavi-Cymbal johtavat 
alkunsa edellämainitusta soittimesta. Vuonna 1741 
teki provasti Nils Brelin Ruotsissa pystysnorassa sei-
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sovan cymbaalin, joka vieläkin säilytetään .!,ukhol
man mallihuoneessa (modelkammaren). Tähän luok
kaan kuuluu vielä Clavicitherium, Claviorganum ja 
Claviergamba, joissa on kielet ja positiivilaitos. Ur
kurakentaja Södeström Ruotsissa valmisti ensimmäi
sen senlaiscn vähän jälkeenpäin edellämainitun vuo
den, jota myöskin säilytetään Tukholman mallihuo
neessa. Kantele, Sitra, Chitrinchen, Bandora, Harpo
net, Coloschial1, Mandolina, Barbitus ja Bsalterium 
olivat metallikielillä varustettuja soittimia, joita itä
mailla vielä tavataan kaytännössä ja ovat omituisia 
näkönsä puolesta. Venäläisillä on Psaltir-niminen kie
lisoitin. Espanjalaisilla on Gitarri, Scheidholds ja 
Trumscheild joista tarkemmin kerrotaan Prä torion 
toeksessa Syntagma musicum ja 1'lwat,.wn instrumen
torum" joissa on piirustuksia aivan vanhimmista soit
timista. Edellämainitut soittimet olivat joko yksis
tään metallikielillä tai sekaisin metalli- ja jännekie
lillä varustettuja soittimia. Samoin kun lyyl'Y, luuttu 
ja kaikki viulusoittimet, joita jousella soitetaan. 
Lnuttu oli ensin varustettu ainoastaan neljällä kie
lellä mutta sitten lisättiin siihen kahdeksan ja , 
useampiakin. Sen mukaan kuinka ne soillnutettiin, 
mikä oli varsin työlästä, kutsuttiin niitä monella 

eri nimellä. 
Theorba oli suuri basso-luuttu, jossa oli neljä

ja kuusitoista vahvaa jännekieltä. Qvintema oli neljä
ja viisikielinen, jota vieläkin Itaaliassa käytetään näy
telmämusiikissa. Lyyryt olivat useanlaatuisia: Ly,.a 
I'ustim (talonpoikaislyyry), jota soitettiin veivaamalla, 
ja suuri itaalialainen lyyry (Lyra lyroni) tekoansa 
kun Viola di gamba, jossa oli kuusitoista kieltä. 

39 

Tähän luokkaan kuului vielä Lyra di Bl'accio, 
Lyra Octachordis, Lyra. Pentachordis, Angelika, r:I.'a
li"chon Tetera-Tedescha j. n e. Alanelola oli vah
voilla jännekielillä varustettu, ja käytettiin bassona 
edellisille soittimille; on ollut Itaaliassa käytännössä 
ikimuistetta vista aj oista. 

Viull1soittimia löytyy monenlaisia, isompia ja 
pienempia, joita jousella soitetaan ja saksalaiset ni
mittävät niitä yhteisellä nimellä Geigen. Niistä mai
nitaan VioZa ele Bal'clone, jossa oli neljäkymmentä 
vahvaa jännekieltä, VioZa ele Bastarcla, jossa oli kuusi 
jännekieltä ja kahueksan metallikieltä, VioZa ele 
Galllua, Violetto, jossa oli kuusi kieltä, ja Violone, 
suuri bassoviuln, äänen ala16 jalkaa, nimitetään myös 
1 Tiolone G,.osse ja Violo de Basso. VioZa ele Spalct 
ja Violoncello ovat varustetut t,oisinaan kuudella vah-
valla jännekielellä. Kaikki pienet viulut, kuten Viola 
piccolo, Viola d' amour j. n. e., joita käden nojalla 
soitetaan kutsuttiin yhteisellä nimelht Viola de Brac
cio, (Bratsch). Senlaiset soittimet jaetaan basso-, te
noori-, altti- ja diskant-viuluihin. Tähän luokkaan 
kauluu vielä saksalaisten Breittlein, Sach-Geiglein, 
Qvart-Geiglein ja muinaisten kansain Fidla, nykyiset 
pienet viulut ja yksikielinen Trumpet marin y. m. 

PuhalLus-soittimia oli kahta lajia, senlaisia joi
hin saatetaan ilmanhenkeä sitävarten tehtyjen henki
palkeiden avulla. ja senlaisia, jotka ihmisen puhal
luksen kautta saadaan soimaan. Ellellisten joukkoon 
kunluu positiivi, regaali ja, urkulaitos, jälkimmaisten 
joukkoon kaikki t.orvi- ja huilusoittimet. Vetopasuuna 
(Zugposaunen), on tehty kahteen osaan ja äänen muu
tokset saadaan ulos- ja sisäänvetämällä toista osaa. 
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torvesta. Ne jaetaan basso-, tenoori-, altti- ja dis
kanttipasuunoihin, ja luullaan ne olevan ikimuistet
tavista ajoista tekonsa puolesta samanlaatuisia. 

Trumpettien äänen ala oli järjestetty omitui
sella tavalla eikä äänet askelossa seuranneet toisiansa 
peräkkäin kuten tavallisesti muissa metallisoittimissa, 
vaan näin: c - g - c -e - g c - d - e. Kornetti oli 
tästä kvinttiä korkeammalla ja Oorno-tortto kvinttiä 
matalampi. Oornett-dritto, Oornett-muto, Oornett å 
bouqvin kuuluivat tähän luokkaan. Niitä on myö
hemmällä ajalla korjattu, jonka vuoksi ne ovat tul
leet käytännöllisemmiksi ja saaneet eri nimityksiä. 
Ranskalaisilla oli bassotorvi, jota nimittivät Serpent; 
siinä oli erittäin syvällinen, pehmeä ja miellyttävä 
ääni. 

Huilusoittimien joukkoon kuului kaikki keve
ästi puhallettavat pillisoittimet, joita tehtiin kovasta 
puusta, Iuusta ja ebenhoItsista, buksbomista, norsun
luusta j. n. e., ja olivat enimmästi täysisäveleisiä 
basso -, tenoori-, altti- ja diskanttihuiluja. Qvinta
decima oli kaksi oktaavia korkeammalla äänensä alan 
suhteen kuin kornetti. 

Pienempiä huiluja nimitettiin: flageolet, fleute
dolce, flento -piccolo, mutta suuri basso huilu flautone, 
flauto-traverso, tibia-traverso, fistulo-minor, helve
tica ja fleute-traversiere vaativat vahvemman puhal
luksen kuin edelliset. Bombarda, schallmei, basa
neIl, sorduna ja schyarit olivat erinlaisia ja erisuu
ruisia soittimia. Hautbois tunnettiin vasta v. 1720. 
Faggot, jota toisinaan nimitettiin dulcian ja bassong, 
käytettiin bassona edellisille huilusoittimille. Doppion, 
krumhorn (käyräsarvi) ja zinka olivat samanlaisia. 
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Rakett, Rankett, Tourneboint, Sveitzer-pfeiffe ja Oli
fant olivat vanhimpain urkujen äänikertojen nimi
tyksiä. 

Rwnpusoittimet ovat olleet ikivanhoista ajoista 
tunnetut kaikilla kansoilla. Suuri rumpu Tro/11,be oli 
varustettu kahdAlla vahvalla metallikielellä ; pienem
piä nimitettiin yhteisellä nimellä Taubourin_ Tähän 
luokkaan kuului surtastrum, strofidel, claquebois, ba
lalaika, castagnet, schellen, riagar ja triangel y. m. 
vähempi arvoisia lyömäsoittimia. 

Neljäs luku. 

Maallisesta soitannosta pohjoismaissa 
Ruotsin vallan aikana. 

Diodorus Siculus kirjoittaa, että noin sate, vuotta 
ennen Krist. synt. käytettiin pohjoismaissa sitrasoit
timia pakanallisten jumalain palveluksessa, mutta sitä 
ei voida varmaan otaksua, että Ruotsin valtakun
nassa olisi senlaisia soittimia niiu aikaiseen ollut 
olemassa, varsinkin kun V. Dalin'in hist-ooriassa mai
nitaan, että vielä "Vapahtajan aikoina olisivat mei
dän meret ja järvet lainehtineet kolmetoista syItä 
korkeammalla kuin nyt", josta voi tulla siihen johto
päätökseen, että tuskin lainkaan löytyi täällä silloin 
asuttua maata, vielä vähemmän soittokoneita. Poh
joismaiden riimikroniikka kertoo monessa paikassa poh
joisten pakanakansain soitt,~neen uhritilaisuuksissa 
pilleillä ja rummuilla, sekä huusivat ja , kiljuivat 
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miellyttääkseen jumalatansa ja heikflntääkseen uhrat
tavan valitushnutoa kuulurnasta, varsinkin sillä ta
vattomalla aikakaudella, jolloin ihmisiäkin LU;ein uh
rattiin. 

Sigurd ja Gester olivat kanteleen soittajat. 
Isunger soitti useammanlaatuisilla soittimilla. Heillä 
oli omituinen tam:si, jota nimittivät Faldajykcr, ja 
soittajoita, jotka aina olivat, mukana sota- ja ryöstö
retkillä nimitettiin Lwlcrs-vänncr ja HqJ'oud-loclda1'i. 
Suuressa arvossa oli tietäjätaito eikä missään ole tie
täjiä niin snure",ti kunnioitettu kuin pohjoismaissa. 

Sittenkun kristinoppi tuotiin pohjoismaihin, al
koi muiden hyväin tapain muassa myöskin kirkko
musiikki vakaantua sen mukaan kuin kirkkojen luku 
lisääntyi. Soittajoita 11 imitettiin yhteiRellä nimellä 
»!eika7'ciksi >, usein Roittimensa mukaan pasuunari, 
ficllari, piipari j. n. e. 

Vanhoissa Ruotsin lakipykäläissä kiellettiin, että 
"Loddareita ja Leikareita ei pidä suojeltarnan eikä 
elätettämän", mutta sillä tarkoitettiin senlaisia, jotka 
kuljeskelivat ympäri maasta maahan ja kaik8nlaisilb 
ilveillä ja luonnottomalla soitannolla koettivat pettaä 
ja kerjätä, jonkatähden sen ajan raaka lainsäädäntö 
ei suuresti rangaissut vaikka senlaisen soittoniekan 
löiki.n kuoliaaksi. (Katso Ruotsin kuningasten ja 
ja päärniesten järjestyskaaren 3: 47). 

Pohjoismaiden kuninkaat harrastivat soitanLoa 
ja suosivat suuresti kunniallisia soittajoita, antoivatpa 
heidän opettaa soitantoa lapsilleenkin. Histooria ker
too, että Erik XIV oli neli-ääniseksi säveltänyt lati
naiset virret: In Te rfominc spcl'aoi ja Cor nOOUin 

Crca in mc Dcus. 
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Ikivanha tapa on ollut trumpetilla ja rummun 
lyönnillä antaa merkki jotakin erityista tarkoitusta 
varten. Kun Kristian tyranni pani toimeen Tukhol
man verilöylyn, niin ilmoitettiin siihen käsky trum
petilla. Rauhan ja sodan julistus, valtiopäiväin avaus 
ja tuomioistuimien juhlaranha ilmoitetaan samalla ta
valla. Ensimmäinen julkinen soittomestari Ruotsin 
kuninkaiden hovissa rnaillitaan olleen eräs Falken
dant, joka opetti torvisoittoa nai sillekin, ja että, kun 
Nils Stun~ 1566 juhlakulussa saapui Tukholmaan,. 
soitti silloin myöskin eräs orkesteri, jossa oli aillo
astaan naisia. Vasta kuudennellatoista vuosisadalla 
tiettävästi tunnettiin viuluja Ruotsin valtakunnassa~ 
jolloin useita ulkomaalaisia soittotaitureita oleskeli 
maassa, joista muutamat .iäivät sinne ainaiseksi. 

Kuningas Kustaa Aaclolfin ja varsinkin kunin 
gatar Kristiinan aikana edistettiin soitantoa suurella 
innolla valtakunnassa, jolloin eräs Jonas Kolumbus 
nimitettiin musiikin ja runouden opettajaksi Upsalal'l 
akadeemiaan. Hän toimitti uudemman aikaisia soit
timia ja julkinen musiikki-opisto pemstettiin Upsa
lassa. 

Kuningatar KrisLiinan hovisoittomestal'ina mai
nitaan oppinut mies ja taitava säveltäjä M~jbom, joka 
sittemmin nimitettiin musiikin professooriksi Amster
damissa v. 1711,. jonne hän matkusti jouduttuansa 
epäsuosioon kuningatar Kristiinan hovissa äkkipikai
sen luonteensa tähden. Hänen jälkeensä otettiin Kris
tiinan hovissa soittomestariksi ja hoviurkuriksi And. 
Dii.den, ja hänen jälkeensä hänen poikansa Kustaa 
Di\beu: jonka säveltämiä ovat virret 94, 116 ja 257 
meidän nykyisessä koraali-kirjassamme. Kuninkai-
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·den Kaarle X, Kaarle XI ja. Kaarle XII hallitus
aikana oppineet Upsalan akademiassa kirjoittivat useita 
musika.allisia teoksia, joiden luetteleminen tilan ah
tauden tähden ei ole tässä mahdollinen. 

Vähän ennemmin mainitaan Suomessa Turun 
;akadeemiassa annetun ulos eräs musikaallinen teos 
josta vast'ec1es tarkemmin kerrotaan. Kaarle XII 
aikana ruvettiin sotaväkeä komentamaan rummun
lyönnillä, jolloin myös tuli tunnetuksi n. k. Janitzar
-eli turkkilainen-musiikki. 

Kuningas Fredrikin aikana alkoivat soittotaitei
lijat harjoitella ainoastaan yhdellä soittimella, ja 
koettivat sillä saavutt,aa suurempaa edistymistä; sii
henasti soittelivat saksalaisten tapaan kaikilla soitti
milla. Vuonna 1732 antoi painosta D. Kellner sak
sankielisen Treulicher unterl'icht im, General-Bas 
. ' Jonka 1739 ruotsinkielelle käänsi J. Londe, joka teos 
oli ensimmäinen ja ainoa siihen asti ruotsinkielellä 
musiikista kirjoitettu oppikirja. Siinä kerrot,aan kuinka 
seitsenvuot.ias H. Londe Kelllll'lrin medootin mukaan 
osasi soittaa urkuja yhteisessä jumalanpalveluksessa 
ja, että yhdeksänvuotias neiti Freuc1enberg tunsi Ge
neral-Basson. Samaan aikaan oli valtakunnassa op
pinut soitto mestari Roman, syntyään suomalainen ja 
synnyn-nimeltään Raumanus, jonka tytär otettiin 
hovilanlajattareksi erinomaisen kauniin ja sointuvan 
lauluäänensä tähden. Hänen poikansa Johan Helmik 
Roman oli jo seitsenvuotiaana esiintynyt julkisesti 
viulunsoittajana. Hän matkusti v. 1714 Englantiin, 
jossa oleskeli oppilaana kuuluisan Händel'ill ja Pe
pusch'in luona. Häntä on pidetty taitavimpana sä
veltäjänä Ruotsin valtakunnassa. Muutoin oli hän 

1 
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oppinut ja uskonnollinen mies, eikä hänellä ollut ha
lua teaatterimusiikkiin, vaan teoksensa ovat enim
mäkseen kirkollista laatua. Hänen kuolemansa jäl
keen lahjoitettiin Turun akac1eemialle monta hänen. 
musilmallista käsikirjoitustansa, joista edespäill tar
kemmin kerrotaan. Kaksitoista hänen sonaattiam<1. 
on piirretty kupariplootuun, jotka säilytetään Tuk
holman taideakac1eemiassa. Hänen kertoo A. Hylp
heI' taitaneen jäljitellä kreikkalaisten ja latinalaisten 
soitantoa, ja osanlleen kaikilla soittimilla soittaa ja. 
seura La kaikkein maiden musiikin luonnetta. Ro
manin jälkeen nimitettiin hovisoittomestariksi hänen, 
oppilaansa Brand. Sama.naikuisten soittotaiteilijain 
joukossa mainitaan erittäin viulunsoittaja Sim,son ja. 
Vestl'öm, jot.1m saivat opetuksens'13 Itaaliassa kuului
san Tw'tinin luona, ja Ferling joka v. 1790 muutti 
Suomeen Turun akac1eemiassa perustetun soittoyh
distyksen johtajaksi ja akadeemian musiikinopetta
jaksi, josta edespäin tarkemmin kerrotaan. 

Kuningas Aadolf ja kuningatar usein ottivat. 
osaa julkisissa hovikonserteissa. Kuningas soitti 
Violoncelloa ja kuningatar Clavi Cymbaalilla, josta. 
oli seuraus, että säätyläisnaiset ja virkamiehet seura
ten kuninkaan ja kuningattaren esimerkkiä rupesivat 
soitantoa yleisemmin harrastamaan. 

Kuningas Kustaa III:n aikana perustettiin Tuk
holmassa musiikki-akadeemia v. 1771, jonka ensim· 
mäiseksi puheenjohtajaksi nimitettiin parooni Leijon-· 
hufvud, joka v. 1775 Suomeen siirrettyä harrasti 
täällä musiikkitaiteen edistymistä samalla innolla kuin 
sitä ennen emämaassa. Tukholman musiikki-akadee
mian ohjesäännöt olivat jaetut seitsemään pykälään;. 
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täydellisinä ottaisivat ne tässä lii'an avaran tilan, 
jonkatähden mainittakoon, että opetustapa oli jaettu 
kolmeen osaan: soitto-, laulu- ja sävellys-osastoon. 
Ne osastot olivat jaetut kolmeen luokkaan: oppi
lasten, oppineiden ja taidemestarien luokkaan. Sa
maan aikaan oli Tukholmassa seura Utile dulci, jonka 
tarkoitus oli edistää musiikki taidetta ja kehittää sen 
käytäntöä valtakunnassa. 

Viides luku. 

Hengellisestä soitannosta yleisesti 
uuden testaIUentin aikana. 

Raamatussa nähdään Es. 12: 5 ja 6 y. m. m. 
paikassa, kuinka Jumala mielistyy kristikunnan hen
gelliseen ja oikein toimitettuun musiikkiin. Siellä 
mainitaan hyvin usein kuinka pyhät profeteerasivat 
Herralle hllilnilla, cymbaaleilla ja kanteleilla. 

Johdannon uuden testamentin kirI; komusiikin 
järjestämiseen saamme itse Jumalan käskystä vanhan 
testamentin pyhille, kuten 3 Mos. 25: 9 ja 4 Mos. 
10: 2 y. m. m. paikassa nähdään. Vapahtaja itse nä
kyväisenä vaeltaissaan täällä maanpäällä on usein ke
hoittanut kiittämään Herraa laululla, ja varoittanut 
että meidän pitää se hengessä ja totuudessa tekemän, 
kuten Joh. 4: 24 ja Math. 26: 30 näkyy. Math. 24: 
31 itse Vapahtaja l)uhuu, että hänen tulonsa viimmei
selle tuomiolle pit?ä tapahtuman pasuunan soidessa. 
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1 KoI'. 15: 52 nähdään että kuolleet herätetään hau
doistansa Jumalan pasuunalla. Vanhan testamentin ka
noonillisissa kirjoissa mainitaan soitanJlosta kolmesataa 
kolmekymmentä seitsemän kertaa ja apokryfa-kirjoissa 
kaksikymmentä yhdeksän kertaa, jotka paikat erit
täin luetellaan Concordantz H alenius nimisessä teok
sessa. Uuden testamentin kirjoissa mainitaan pasuu-
11alla soittamisesta enemmän kuin kaksikymmentä eri 
kertaa, kanteleilla ja harpuilla kahdessakymmenessä
neljässä paikassa, pilleillä ja huiluilla kuusi kertaa, 
soittaa ja veisnta Ef. 5: 9, vei sata salmeja ja kiitos
lauluja yhdeksän kertaa ja kiittää veisuulla viisi ker
taa. Suruvirsien veisaamisesta puhutaan seitsemässä 
paikassa, Veisaajoista Ilm. 18: 22 y. m. m. kohden. 
Sentähden täytyy korkiasti arvostella meidän kristil-
1is"en sel1rakuntamme kirkkomusiikkia, kun se totuu
dessa toimitetaan korkeata tarkoitustansa varten. 

Ensimmäisillä kristityillä oli hyvin erin}ainen 
käsitys kirkkomusiikista mikä esti kauan seu kehit
iymistä. He luulivat, että musikaalliset toimitukset 
vanhan testamentin aikana olivat ainoastaan Moosek
sen asettamat, jotka samoin kuin muutkin vanhan 
testamentin esikuvaukset Vapahtajan tultua lakkaa
vat, vaikka 2 Aikak. 29: 25 nähdään, että "se oli 
Herran käsky Hänen profettainsa kautta!" joka on 
vakava puolustus niitä vastaan, jotka kirkkomusiik
kia vihaavat. 

Myöskin Jakob. 5: 13 mainitaan muun muassa , 
" - - jos joku on hyvällä mielellä, se veisatkoon 
virsiä", joka kreikkalaisen alku tekstin IliaUsTw mu
kaan on "se soittakoon kielisoittimella ". Augustinus 
kirjoittaa, että heidän veisuunsa ei paljon E'ronllut 
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tavallisesta puheesta, ja luullaan sen olleen yhtälainen 
kuin tavallinen l'ecitatiivi. 

Dionysius Areopagita kertoo teoksessaan "De 
Hierarchia Coelesti & Ecclesiastica", että jo ensim
mäisellä vuosisadalla jäI. Krist. synt. itämaisissa kir
koissa käytettiin musiikkia, mutta Plinius, Tertul
lianus ja Eusebius kirjoittaa, että he ainoastaan vei
sasivat salmia. Bälterin "Kirkkoseremoonia"-nimi
sessä teoksessa kerrotaan, ei tä heillä oli tapana vei
sata siten, että toisinaan alkoi veisuun yksi henkilö, 
joka veisasi yksin vissin ajan, jonka jälestä koko 
seurakunta siihen yhtyi. 

Neljännellä vuosisadalla jaettiin seurakunta kah
teen osaan, jotka vuoroon veisasivat; mikä veisuu
tapa nimitettiin Antiphonae Responso,.ia. Tapa vei
sata uskonvirsiä ja erityisiä salmeja vuoroon oli käy
tännössä kahdeksannentoista vuosisadan alussa muu
tamissa kirkoissa Ruotsinkin valtakunnassa. Skaran 
piispa Svedberg'in mainita an sen uudistaneen, joka. 
kuitenkin on sittemmin käytännöstä hävinnyt. 

Turun tuomiokirkossa on tällä vuosisadalla suu
rina juhlina veisattu juhlavirsi ja adventti-sunnun
taina Hosianna vuoroou. 

Edellisen vuosisadan keski paikoilla mainitaan 
Elfdalin seurakunnassa, y. m. m. pl:Likassa Ruotsin 
valtakunnassa, olleen tapana, attä mieh0t veisasivat. 
ensin yhden osan virrestä ja naiset toisen. 

Noin toisen vuosisadan lopulla vihittiin erityi
nen huone KVfjtaxa kristittyjen jumalanpalveluksen. 
toimittamista varten; siitä on nimi kirkko saanut. 
alkunsa. Muutamia heidän kokouksissaan vainon ai
kana käytetyistä lauluista on nimitetty Lucel'nates. 
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Hierarkialaiset eivät käyttäneet kirkoissaan minkään
laista veisua eikä soittoa. J ustinus marttyri, joka eli 
noin v. 160 paikoilla jäI. Krist. synt. sekä Kl8mens 
Alexandrialainen neljäkymmentä vuotta myöhemmin 
kirjoittavat, että kristityt kaikista vaikeuksista huo
limatta ahkerasti harjoittivat veisua ja soittoa. 

SitteIlkun Nikean kokouksessa v. 325 iärjestet
tiin jumalanpalvelus kirkoissa, alkoi kirkkomusiikki 
tulla yleisemmin käytäntöön. Niiden oppineiden kirk
ko-isäin joukossa; jotka elivät neljännellä ja viiden
nellä vuosisadalla jäI. Krist., manitaan monta musii
kin taitavaa, jotka suurella ahkeruudella harrastivat 
kirkkomusiikin edistymistä. 

Rooman piispa Sylvester v. 330 lisäsi messuun 
Kyrie eleeson'in. Vuonna 361, Laodicean kirkonko· 
kouksessa, päätettiin millä tavalla jumalanpalveluk
sessa piti veisattaman. Alexandrian piispa Ignatius 
ja Antiokian piispa Flavius v. 390 asettivat kirkkoon 
kuorolaulun. Piispa Sixtus oli jo toisella vuosisadalla 
määrännyt, että Herran ehtoolisen edellä piti veisat
taman Pyhä, pyhä, pyhä, Herra Jum,ala Zebaoth j. 
n. e., ja piispa Gelasius oli v. 493 säätänyt päätös
messuun Hallelujan. Piispa Ambrosius ensin käy
täntöön saattoi kirkossa n. k. Antiphonro ja Vigilro 
veisuutavan, ja piispa Hieronymns Horro Canonicro. 

Sittenkun piispa Gregorius Suuri nimitettiin 
paaviksi, alkoi kirkkomusiikki huomattavasti edistyä. 
Hän perusti Roomaan oppilaitoksen, jossa kirkkomu
siikkia opetettiin uusien sääntöjen mukaan, jotka ni
mitet.tiin gregorianillisiksi. 

Kreikkalaisten ensimmäinen säveljärjestö oli ai
noastaan kaksi oktaavia. Se alkoi isosta A:sta ja 

4 
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päättyi yksiviivaiseen "it:han. Säveljärjestönsä jakoi
vat he viiteen pienempään sävel-alaan, joista jokai
nen käsitti puhtaan kvartin, jonka he nimittivät tetr
akord'iksi. Heillä oli myöskin kromaat,illisia ja yksi
sointuisia tetrakord'ia. Tätä säveljärjestöä käytettiin 
aina siksi kunnes Guido toimeenpani laajp.mman sä
veljärjestön. Sitten kun kreikkalaiset lisäsivät A'Ololi
laisen ja .Toonilaisen nuotinlajin, alkoivat he sovitella 
näitä sävellajia kvartin alemmaksi tai samaan säve
leen ylemmäksi, joist::t. eedlliset merkittiin lisäsanalla 
»hypo>, ja jälkimmäiset sanalla »hyper». Näistä 
edelliset kutsuttiin authentillisiksi ja jälkimmäiset 
plagaallisiksi. Näin syntyi kymmenen lisäsävellajia, 
joita sitten kreikkalaisilla oli yhteensä viisitoista sä
vellajia. 

Piispa GregOl'ius Suuri hävitti 599 käytännöstä 
vanhan, eksyttävän kreikkalaisen sävelkil'joituksen ja 
pani sen sijaan käytäntöön latinan aakkoset, ja pe
rusti kreikkalaisten tetl'akord'ien sijaan sävel-jaon 
oktaaveihin, jotka Guido vasta noin neljäsataa vuotta 
myöhemmin täydellisesti hävitti. 

Paremman selvyyden vuoksi sävelkirjoituksessa, 
keksittiin yhdeksännellä ja kymmenennellä vuosisa
dalla keino vetää tekstirivin yläpuolelle vnva, jonka 
päälle tahi alle nuottimerkit asetettiin. 

Vähän jälkeenpäin lisättiiu vielä yksi viiva, 
joista alempi oli punainen ja ylempi keltainen. Edel
linen viiva nimitettiin f:ksi ja jälkimäinen C:ksi. 
Näiden mol!1mpain viivojen väliin sovitettiin sitten 
silmämäärältä nuottimerkit. 

Noin v. 930 mainitaan Hucbald, flandrilainen 
munkki, alkaneen ensimmäisenä sovittamaan useampia 
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yhtaikaa S01V1en eri-sävelten järjestöä, vaikka hänkin 
perusti kokeensa kreikkalaiselle säveljärjestölle *). 

Terssiä ja sekstiä piti Hucbald samoin kuin 
kreikkalaisetkin epäsointuisina, jonkatähden meloo
dian kuivuus ja akkordijen tyhjyys sekä avonaiset 
kvintit ja oktaavit tekivät hänen sävellys-yrityksensä 
meidän aikanamme kärsimättömiksi. 

Guido laajensi säveljärjestöä lisäämällä alimpaan 
säveleesen isoon A:han vielä G:n, ja nimitti sen Gwn
Inaksi, ja lisäsi "it:sta ylöspäin b:n, c:n ja d:n. 

Säveljärjestöä laajennet.tiin alespäin vähitellen, 
kunnes Guiseppe La::;al'ino 16:n vuosisadan alussa 
saavutti ison C:n sävelistön alhaisimpalla säveleenä. 

Jo 12:n vuosisadan al nssa oli Guidon keksimien 
viivojen päälle, alle, viivoille ja niiden väliin ruve
tun käyttämään nuottien merkkeinä pisteitä y. m. 
merkkejä. Samaan aikaan keksi Francis ]{ölniläinefl, 
mensuraalikirjoituksen, ja mensuraali-opin, jota; jär
jestelmää nimitettiin Musica pIan ja N/usica nwnsu
rato. 

Sitä ennen oli BJ'ecis, jolle annettiin nimeksi 
Tempus, ajan mitan määrääjänä. 

Kircherus kirjoitta, ettei latinalaisessa kirkossa 
tiedetty mitään eroitusta nuotinlajin suhteen, ja että 
piispa Gregoriuksen toimesta tuli niitä useampia tun
lletuksi, ja lisättiin muinaisten kreikkalaisten Dorins-, 
Phrygius- ja Lydiuslajin lisäksi neljäs, joka nimitet
tiin lVIi:rolyclius. Keisari Kaarle Suuren aikana lisät
tiin vielä neljä nuotinlajia, jotka nimitettiin: Joniusr 

*) Huomattava on, eWi jo muinai"öt kreikkalaiset esitti
yät soit toa ja laulua moni-ääniseRti. 

/ 
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Aeolius, Hypojoonius ja HypOffiOlius. Vähän jälkeen
päin lisättiin vielä neljä, nimittäin: hypodoorilainen, 
hypofryygialainen, hypolyydialainen ja hypomixo
lyydialainen, jotka järjestettiin kuuteen n. k. authen
tilliseen ja kuuteen plagaaliseen, jotka olivat seuraavat: 

Authcntillset. 

Joonilaincn c g c 

Dool'ilainen 

Fryygialaincll 

Lyydialainen T7T 

Mixolyydialaillcn 

Acolilainen a e a 

Plagaaliset. 

Hypojoonilainen g d g 

Hypodool'ilaincn a c a 

I-Iypofryygialainen h T 11 

IIypolyydialaincn c g c 

Hypomixolyydialainen d -;- d 

Hypomolilainen 

Sitten näitä lluotinlajia ruvettiin kutsumaan 
kirkkonuoteiksi ja niitä käytettiin aina seitsemännen 
vuosisadan loppuun asti. Ne olivat järjestetyt siten, 
että kunkin nuotin likin sukunuotin laji alkoi kvar
tin alempaa, joka merkittiin sanalla »hypo». Esi
merkiksi pannaan tähän joonilaisen nuottilajin askelo 
joka näköänsä on samanlainen kuin nykY,.inen diatoo
nillinen C-duurij mutta hypojoonilainen alkaa kvar
tin alempana. Molempain nuotinlajien määräävää. 
pää-ääni (finalton) on C, ja kirjoitetaan tällä, tavalla: 

Joonilainen. I-Iypojoonilaincn. 
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Koroitus- Ja laskumerkkejä ei käytetty, vaan 
jos senlainen pantiin kappaleen alkuun, merkitsi se, 
että kappale veisattiin tai soitettiin yksi-äänen askel 
ylempää ja päinvastoin. Kuitenkin merkittiin yli-
110useva kvartti f:stä h:hon sanalla diabolus, epäsoin
tuvana säveleenä. 

Vuonna 1694 painetusta suomalaisesta kirkko
käsikirjasta pannaan tähän näytteeksi, minkälaisia 
nuotteja silloin vielä käytettiin. 

.~ • • 1611 
II 3 t-E:::-==--x--'>-..A·L-_··t---~,:::-~·'--lt~"'·.-lL~·'-"·i 

Herra olkoon teicllin kansan'! Re on oikeus ja kohtuus. 

Sitten seuraa "Isämeidän", joka on painettu avo
naisilla <>, osaksi umpinaisilla • nuoteilla. 

Leridan kirkolliskokouksessa päätettiin, että ac1-
ventti pyhinä ja septuageesimasta pääsiäiseen asti ei 
käytettäisi kirkoissa musiikkia. Keisari Kaarle Suuri 
oli aikanansa käskenyt, että kaikissa hänen hallitus
maissaan piti kirkoissa veisattaman kuten Roomassa 
oli tapa ja tuotatti. veisaajoita ulkomailta, kun frank
kilai.sten raaka veisuu ei tyydyttänyt hänen kor
vaansa. 

Paavin vallan aikana väärinkäytettiin tuota lois
tavaa kirkkomusiikkia latinarikielisten kirkko- ja sie
lnmessujen toimittamiseen ja yksinkertaisen kansan 
sokaisemiseksi, kun kansa ei siitä ymmärtänyt mi
tään, näki vaan ulkonaisen loiston, joka sitä lumosi 
paremmin taipumaan paavin alamaisuuteen. 

Bälterin kirkko-seremoouiassa mainitaan, että 
auotti Notkerus olisi aikanansa keksinyt "seqvenssin" 
käymiset, mutta se näyttää liian aikaiselta. 
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Ennenkun urkulaitos kirkkoihin asetettiin, käy
tettiin kirkkosoitossa kaikenlaisia puhallus-, kieli- ja 
rumpusoittimia. 

Piispa Tuomas Asqvuinus kirjoittaa, että osa 
kristityitä ensimmältä kaihosi vat kirkko-musiikkia 
syystä, että he eivät ensinkään olisi muka jäljitelleet 
juutalaisia. Senlaisista ennakkoluuloista ynnä myös, 
että kirkkomusiikki olisi ainoastaan paaviIlinp:n lai
tos, ovat kirkkomusiikin viha ajat ottaneet itselleen 
puolustusta hylkäämään musiikin kirkosta. 

Uskonpuhdistaja M: Lutherus kirjoittaa soitan
nosta muun muallsa näin: "Lähinnä Jumalan sanp.a 
ei ole toista senlaista nautintoa, josta ihminen saisi 
niin paljon hyvää kuin musiikista, ja että musiikki 
on senlainen Jumalan lahja jota oikein käytettynä 
ei perkele voi kärsiä, vaan sen täytyy sitä paeta; ja 
että hyvin harjoitetulle ihmisäänelle ei voi mikään 
soittokone vertoja vetää". Hän asettaa musiikkitai
teen lähinnä jumaluusoppia korkeimmalle kunnia. 
sijalle. Lutheruksen säveltämiä koraaleja on useam
pia meidän uudessa koraalikirjassa, joista erittäinkin 
N:o 271 on kanneimpia. Lutherus toimitti saksalai
sen soittomestarin Walter'in avulla ensimmäisen sak
sankielisen messukirjan. 

Katoolisissa maissa on kirkkomnsiikki edist.y
neempi kuin muissa maissa; varsinkin Ita!\liassa, jossa 
se parhaiten loistaa. 

Kalviinin opin tunnustajat, presbyyterit, kvääk
kärit, separatistit ja brovinistit Englannissa eivät su
vaitse soittoa kirkoissaan. 

Kreikkalais-venäläisissä kirkoissa ei käytetä soit
timia, vaan suuri joukko hyvin harjaantuneita laulajoita. 

l 
1 
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Turkkilaisetkin ovat myöhemmällä ajalla ruven
neet kirkoissaan käyttämään soittoa kaikenlaisilla pu
hallussoittimilla, kun heidän koraaninsa kieltää kieli
soittimien käytännön moskeoissa. 

Abyssinialaiset soittavat pienillä kelloilla ja kul
kusilla kirkoi,;sa jumalanpalveluksessa. 

Noin v. 1050 alkoi ensin Ruotsin valtaknnna8sa, 
Ruotsissa., paavin säännön mukaan kirkkomusiikin 
käyttäminen. 

Paavi Vitalianius ja Hilldebrand antoivat käs
kyn munkeille ja papeille, ettei jumalanpalvelusta 
saanut toimittaa kansan kielellä. Bälterin kirkkose
remooniassa kerrotaan, että kirkkomusiikki pidettiin 
katoolisuuden aikana välttämättömästi uskontoon kuu
luvana ja syntein anteeksi-saamisen välikappaleena, 
vaikka kansa ja tuskin kaikki munkitkaan tiesiYät 
mitä veisasivat kun se oli latinan kielellä. Ja vaikka 
muutamia hengellisiä virsiä, niiL,kuin »0 Jwnal' si
nua me kiitämme>, ja «Yksi rikas Inies väkevä 
työs» olivat äidinkielellä painetut, niin ei niitä saatu 
käyttää muualla kuin kotihartaushetkinä. Ensimmä.i
llen ruotsinkielinen virsikirja painettiin Tuhkolmassa 
v. 1530, ja siinä oli ainoastaan viisitoista virttä. 
Näille virsille toimitti nuottikirjan professoori Olof 
Rudbeek vanhempi. Hyvin kauan kesti kuitenkin 
ennerilmin kirkkomusiikki sa,atiin Ruotsin valtakun
nassa yleisempään käytäntöön, kun uskonpuhpistuk
sen alussa luultiin, että se oli ainoastaan paavin 
säänt.ö, joka katoolisunden 10puUua myöskin piti kir
kosta poi~tett,aman, ja sekin että urkulaitoksia oli 
vielä peräti han·assa. Varsinkin esti sitä snuresti 
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uudestaan-kastajoiden rynnäkkö v. 1524, jotka tah
toivat silloin väkivallalla hävittää urut kirkoista. 

l\1usiikkitade alkoi vasta seitsemännentoista vuo
sisadan lopulla Ruotsin valtakunnassa huomattavasti 
edist,yä ja parantua. 

Kuudes luku. 

Urkujen keksinnöstä ja käytännöstä 

yleisesti. 

Nimi urut johtuu kreikkalaisesta sanasta 'OeyaJ'OJ', 

josta latinalainen nimitys OI:qanum on saanut alkunsa. 
Urut ovat sfmlainen soittokoneisto, mikä on yhdi8-
tetty useammasta eri puu- tai metallitorvesta ja soi
t etaan ilmanhengen (JlJ.E'v~la) avulla, ja on suurin ja 
täyc1ellisin kaikista keksityistä soittokoneista. Sitä 
11 imitetään syystä Or,r;amun pneumaticwn, Jnstf'u
mcntwn pnewnaticwn ja Rex omniwn insLrumcntwn 
Inusicof'wn. 

Siitä missä, ja kuka olisi ensimmäisen urlmlai
toksen suoranainen keksijä, ovat histoorian tutkijat 
hyvin erimielisiä. M uutalJ1at aivan vanhimmat kreik
kalaiset ja latinalaiset soittotaiteilijat kertovat eräästä 
soittokoneesta, jota he nimittivät Organum hyclrau
licwn ja JJ1aschina hydraulicum, joka oli kokoon
pantu useimmasta eri torvesta, ja jota soitettiin ve
·den avulla. 

• 

• I 
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Noin 250 v. ennen Krist. synt. keksi eräs Ctc
.sibius Aleksandriasta senlai8en vesi-urkulaitoksen tois
ten histoorittll tutkijain mukaan, mutta toiset väittä
vät, että kuuluisa matematiikan t.utkija A/'kimecles 
Syrakusasta noin neljäkymmentä vuotta myöhem
min olisi sen keksinyt. Mutta todellisemmalta näyt
tää, että viimemainittu teki täydellisemmäksi edelli
sen keksinnön. Monta oppinut'ta hist,oorian tutkijaa 
on koettanut saada selville millä tavalla muinaisten 
kansain Maschi71a hyclraulicwn oli tehty, mutta 
kaikki yritykset siitä ovat olleet turhat, niin että se 
nyt; saadaan lukea kadonneiclen taidett.en joukkoon, 
(Artes depertidas). 

Hieronymus kirjoittaa, että Jerusalemin temp
})slisSä olisi ollut eräs soittokone, luultavasti Ugabh 
tai Negabhim joista siv. 14 mainitaan, jonka henki-
palkeet olivat kahdesta elefantin nahasta, ja että 
niissä oli niin vahva ääni, joka kuului kuin ukkosen 
jyrinij, aina Öljymäelle saakka. Mutta kun matka 
Jerusalemista Öljymäello on lähes kolme kilometriä, 
ja kun soitto tapahtui temppelin vahvain seinäin si
sällä, niin 5e tuntuu mahdottomalta, jos ei otaksut
taisi, ett,ä Hieronymus ehkä tarkoitti israelilaisten 
Zilzeliumia, joka oli lähes yhtäläinen kuin meidän 
nykyiset kirkonkellot, joista edellä on kerrottu. 

Basilius kertoo, että IfjaJ..f1o~ oli muinaisten kan
sain musiikkikappale, joka taiteellisesti lleo Vln;at rreo~ 

n) o{!yaJIOJI, i'l. o. uruilla soitettiin. Juutalaisilla oli
vat Ugabh ja Nckabhim, senlaisia soittokoneita, jotka 
oli vat varustetut henkipalkeilla. Histooriasta päät
täen näytt.ää siltä kuin nykyinen urkulaitos olisi 
J,reikkalaisten ke ksirnä keisari J uliallllksen aikana, 
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johon luuloon on antanut aihetta eräs kirjoitus, lllinkä 
histoorian tutkijat ovat saksan kielelle kääntäneet, 
joka kuuluu: »Dicse pfc(tJcn. so ich sche, sinel VOI1 

gant;; besondre macht, Tl'aull es hat dieseluen neu
licht eine andre velt e/'(laeht. Denn uecol' 7loeh jc
nwnd bläst, hört maa sic sehön lieblieh klingcn. 
vVeil die bälge lult Ulul vincl in die glattcn, röhl'cn 
ul'ingen. 'Ven l1un jemand die c1aviere mit g!!.sehidc
tcn hän den l'iil'ht, Kan man alle stil1vnen hÖl'en, elie 
sehönste eintrarh{ ;;iel't». Mutta epätietoista on onko 
siihen antanut aihetta mainittu Ugabh eli lVJaehina 
hydrauliea, ta,i jonkulllt.,inen muinaisajan meille tun
t ematon, useist,a torvista koottu ja henkipalkeilla va
rustettu soittokone. 

Luullaan että urkulaitoksia Kreikan maalta en
sin levisi Italiaan, josta sittemmin levisivät muihin 
Euroopan maihin, v<tikka epätietoista on millä aika,
kaudella se on tapahtunut. Muutamat luulevat, että · 
BCBthius v. 515 ollessaan vankilla Roomassa keksi 
urkulaitoksen. Toiset kertoovat, että pa:wi Vitalianus 
v. 660 anboi rakentaa ensimmäiset urut kirkkoon 
Roomassa. Mutta histooria kertoo, että urkulaitokset 
olivat kauan aikaa ennen käytännössä huvin vuoksi 
itämaiden kuninkaiden hovissa. 

Histooriain tutkijat ovat olleet hyvin erimielisiä 
milloin Euroopassa olisi tavattu ensimmäisiä urkulai
toksia. Mikael Prät.orius kertoo teokses':laan ) Syn
tagma musieum" että urkuja Euroopassa tavattiin 
vasta kolmannella toista vuosisadalla. 

Ensimmäiset urkulaitokset sanotaan olleen varsin 
kalliita, kun niitä tehtiin toisinaan kullasta, hopeast,L, 
vaskesta, alabasterista ja lasista, v,likka ne muutoin 
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tekonsa puolesta olivat pienet Jft yksinkertaiset_ 
Hylpher kertoo, että Ruotsissa Salan kaupungin kir
kon uruissa on vieläkin kolme torvea hopeasta, nimit
täin: C jyreässä oktaavissa, joka painaa 130 luotia, 
samassa oktaavissa H painaa 48:\/16 luotia ja pienessä 
oktaavissa C painaa 46 15

16 luotia. Niitä oli ollut 
kokonainen äänikerta, jotka vuorimestari Grisbacka. 
oli lahjoittanut, mutta toiset olivat v. 1736 tulipa
lossa hävinneet. 

Katoolisissa kirkoi~sa käytetään pienempiä ur
kuja, joissa harvoin tavataan pedaali-Iaitosta, syyst.ä. 
kuin niissä urkuja parhaastaan käytetää}1 kaunovei
suun ja messun soittamiseen, jota varten ei vahvoja. 
pedaali-ääniä tarvita. 

Ruotsissa on v. 1344 Visbyn kirkossa tavattu. 
eräs muistokirja, jossa mainitaan, että sinä vuonna. 
oli siellä kuollut urkuri Eubertus, joka oli siellä ra
kentanut urut. Luullaan myöskin että Suomessa on 
ollut olemassa urkuja jo kuudennella toista vuosisa
(laIla, joista tarkemmin mainitaan urkurakennusluet
telossa. Vanhimmissa uruissa oli ainoastaan kakSI 
oktaavia ja yksi äänikerta; kuitenkin oli kolme, neljä 
ja viisikin torvea, jotka soivat samassa äänessä uni
sono, ja tavattoman, noin viisi ja kuusi tuumaa. 
leveät näppäimet, joita useinkin täytyi soittajan, kun 
ei niitä käsivoirnalla jaksanut ale~painaa, auttaa pol
ven kanssa menemään. Kuhunkin säveleesen kuului 
ainoastaan yksi näppäin (tangent). 

Höjen torpan knninkaankartanon kirkossa Ruot
sissa kertoo Hylpher olleen jäännöksiä senlaisesta. 
leveänäppäimisestä urkulaitoksesta, jotka v. 1722 tuli-
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})alossa hävisivät - suureksi vahingoksi muinais
muistolle. 

Kun uskonpuhdistuksen jälkeen jumalanpalvelus 
kirkoissa järjestettiin. olivat oppineet kirkkoisätkin 
,erimielisiä urkujen pitämisestä kirkossa. Arkkipiispa 
T,aurentius Petneus piti urut senlaisena laitoksena, 
joita mielensä mukaan saattaa kirkossa pitää tahi 
hyljätä, ja hylkäsi peräti sen paavillisen ennakkoluu
lon, että urut välttämättömästi täytyi uskontoon 
lmuluvana välikappaleena kirkossa pitää. 

Seitsemännellä toista vuosisadalla mainitaan Ruot
sissa olleen useita pappeja, jotka rakensivat urkuja, 
Niiden joukossa oli rovasti Jonas Rudberus, joka v. 
168, lahjoitti Lindköpingin kirkkoon omat tekemänsii 
urut, joissa oli neljäkymmentäkolme äänikertaa ja 
nityinen pedaali sekä kolme näppäimistöä. Niis:;ä 
Jöytyi seuraava kirjoitus: "Då präste-ÄmlJets bördall 
tung, mig lemnadt någon ledig stund, har jag med 
egen hand och flit, till Guds ära af christlig nit, gjord 
detta verk af stämmor fullt samt Zirat det mec1 Sölf 
och Guld, och skänkt Guc1s hl1s, att på sitt vis föröka 
Herrans lof och pris m. m.". 

Niiden joukossa kun Suomessa ensimmäisiä ur
lmja ovat rakentaneet, mainitaan Hans ja Henrik 
Gahman, Gren & Stråle, Carl -Wålström, P. Leu
ning, Lindqvist ja Thelin y. m. Kerrotaan että Stråle 
}lani käytäntöön ensin uruissa Vox Virginea-nimisen 
äänikerran, joka oli mukailu sitä ennen käytetystä 
Hautbois d' amour·nimisestä; sanotaan hänen teke
missään uruissa ta vatta van sekä V ox virginea että 
Vox hnmana. 

, 
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Vuoden 1686 kirkkolain 13 kap. 2 § säädetään 
millä tavalla Ruotsin valtakunnan kirkoissa piti 
jumalanpalveluksessa soitettaman. Ja v. 1734 liSäys 
uuteen kirkko lakiin 13 kap. 2 § määrää millä tavalla 
Herran ehtoollisen ajalla piti hartaammin soitetta_ 
man. Sitäpaitsi pitää jokaisessa seurakunnassa kant
toori-urkuri käytettämän kaikissa niissä tilaisuuksissa 
missä kirkollista veisua tai soittoa tarvitaan. 

Sitäpaitsi ovat seurakunnat velvolliset järjestä
mään kanttoori-urkurein palkat niin että sillä voipi 
kelvollinen urkuri tulla toimeen, ja että palkan pie
nuus seurakunnassa ei olisi haitaksi seurakunnan 
kirkkomusiikin edistymiselle. Nykyään on kuitenkin 
muutamia poikkeuksia lukuun ottamatta, kanttoori
urkurein palkat paikoin niin peräti pienet, että sillä. 
yksin ei kykenevää virkamiestä voi toivoakkaan. Sen
tähden useinkin on saatu virkaan senlainen hellkilö~ 
jonka kautta kirkkomusiikki enemmän taantuu, kuin 

edistyy. 

- - -'*1 X-i:-'- - -
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Kolmas osa. 

Ensimmäinen luku. 

Soitannosta ja soittimista yleisesti 
Suoluessa. 

Histooriasta tiedämme, että meidän suomalaisten 
esi-isämme ovat olleet laulun harrastajoita, ja aina 
vaikeimmissa tilaisuuksissa luottaneet ensin laulun 
tenhovoimaan, sekä että heidän keskuuc1essaan pidet
tiin tietäjät suuressa arvossa, ne kun tiedustelivat 
tulevia asioita, paransivat sairaita ja tekivät suuria 
ihm8itä laulun ja soiton (noitarummun) avulla. 

Suomen kansan laulun ja soiton sekä suomalais
ten kanteleen keksijänä pidetään Y.7äinämöistä, joka 
kaikissa ensin turvautui laulun voimaan ennen kuin 
miekkaama. 

Kaikista suomalaisista heimoista ovat karjalaiset 
näyttäneet olevansa taitavimmat runoilijat. - Muut 
kansat laulavat suuremmalla innostuksella, mutta har
taammin sydämmen pohjasta ei laula mikään kansa 
kuin suomalainen. Moni oppinut runoilija - ulko
puolella Suomen maata - on ylistänyt suomalaista 
-runoutta ihanimmaksi maan päällä. Suomalainen laulu 
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kaikessa yksinkertai:mudessaan on kaikkein laulujen 
helmi. 

Piispa Daniel Juslenius kirjoittaa suomalaisesta 
laulusta: "Suomen laulun kauneutta ja vaikuttavaista, 
sydämmen liikuittavaista luontoa emme taida lyhy
ellä kertomisella osoittaa, ja jos vielä tajtaisimmekiu, 
niin ei kukaan uskoisi kertomustamme todeksi, joka 
ei itse ole saman laulun sisällisimmän luonnon kanssa 
tullut tutuksi. Se oikl3in tul vehtii niin lausettensa 
kuin ajatusten somuudella." Suomalaisten heimokan
soilla inkeriläisillä on tapana pitää kuolleiden itki
jäisiä kuui:li viikkoa jälkeen hautajaisten kalmistoil
lansa. Heillä on myöskin morsiamen itkuja, joita 
morsian ennen häitänsä ja hääpäivänään itkee. Se 
olisi häpeä morsiamelle, ellei hän osaa hääpäivänääll 
oikein "kunnollisesti" itkeä, jonkat.ähden kuunianhi
moiset morsiamet itkeYätkin koko hääaikansa. 

Ensimmäiset sOlttimet suomalaisilla tiedetään 
olleen kantele, pilli, sarvi, luikku ja räikkä. 

Mitä edf'llä on kerrottu soitannosta pohjoismaissa 
Ruotsinvallan ja katoolisuuden aikana, koskee se sa
malla myöskin suomalaista soitantoa. Kun Turun 
akadeemia v. 1640 heinäkuun 15 p:nä vihittiin tarkoi
tukseensa ja seuraavana vuonna perustettiin ensim
mäinen kirjapaino Turkuun, alkoi Suomessa tiedeitten 
ja taideitten kehittymisaika. Turun akadeemiassa ru~ 
vettiin muiden taideitten ohessa opettamaan musiikki
taidetta. 

Jo v. 1673 annettiin Turuu akadeemiassa ulos 
tiet,eellinen teos musiikista: De llSll organorUln in 
Templis, toimittanut H. lVIunck, ja v. 1762 annettiin 
toinen teos samasta aineesta: De usu Musiccs mo-
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!'ali, toimittanut J. H. l\1echelin. Akadeemian puo
lesta harrastettiin kaikin tavoin musiikkitaidon edis
tymistä; kaikissa juhlatilaisuuksissa oli soittoa, johon 
akadeemian soitto kunnan apuna ka,ytettlin sotaväen 
musikantteja, joita silloin johti aina joku akadeemian 
professori tai maisteri 

Vakinaiseksi musiikinopettajaksi Turun akadee
miassa asetettiin v. 1741 K. P. Lenning. Hänellä oli 
myös urkurin virka tuomiokirkossa, sillä palkka aka
deemiassa oli niin pieni, että sillä yksinään ei voinut 
"rector musices" tulla toimeen. Hän oli ensimmäinen 
"director musices et cantus" Turun almdeemiassa ja 
koko Suomessa. Hänen kerrotaan olleen taitavan 
viulun, piaanon ja urkujen soittajan ja sanotaan myös
kin omistaneen suuren kokoelman mainiompain mu
siikkimestarein teoksia. Hänestä alkaa suomalaisen 
musiikin kehittymisen aikakausi. 

Noin v. 1749 paikoilla sai akadeemia Ruotsista 
kallisarvoisen kokoelman kuuluisan hovi soitto mestarin 
Johan Helmik Roman'in alkuperäisiä i3ävellyksiä. Ro
man oli syntyään suomalainen ja syntymä-nimeltään 
Raumanus; ja oli niin edistynyt musiikkitaidossa, 
että hän sentähden kutsuttiin "Musices Sacrae in 
Svecia instaurator & restaurator", eli ruotsalaisen 
kirkkomusiikin keksijä ja edistäjä. 

Sen mukaan kun Lenning vanheni, laimentui 
hänen musilmallinen intonsakin. Hän oli tosin aikansa 
etevimpiä miehiä musiikkitaiteessa, mutta tietysti van
hentumisensa tähden ei hän voinut seurata taiteensa 
vaatimuksia, jonkatähd'3n v. 1772 maisteripromotio
nissa valitettiin Lenningin kykenemättömyyttä mu
siikin johtajana. Hän kuoli 1788 ja hänen jälkeensä 
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sai saman viran hänen poikansa J. P. Lenning; mutta 
häneltä puuttui isänsä musikaallinen kyky. Ylioppi
laana ollessaan oli hän saanut musiikinopetuksensa 
Tukholman musiikki-akadeemiassa, ja sen jälkeen ol
lut urkurina Wiipurissa ja samassa kaupungissa ole
. van sotaväen soittokunnan johtajana, mutt.a hänellä 
ei ollut ajan vaatimusten mukaista musiikkimestarin 
kykyä. Kuitenkin ovat kumpikin Lenningeistä vai
kuttaneet suuresti suomalaisen soitannon edistymi
seksi maassamme. Vuonna 1770 perustivat muuta
mat musiikinharrastajat Turussa "Aurora-yhdistyk
sen ", jonka tarkoitus oli edistää soitto- ja laulutaitoa, 
kehoittaa ja auttaa sellaisia, joilla siihen oli halua ja 
taipumusta. Tämän yhdistyksen perustajana maini
taan Henr. Gab. Porthan, J. H. Kellgren, A. L. 
Clevberg y. m. m. Kulttuurihistooriassa mainitaan, 
että taideitten kehittyminen alkoi kuningas Kustaa 
III aikana, mutta tutkimus on näyttänyt, että alku 
johtuu kuitenkin n. k. "rauhan ajoista". 

Ensimmäinen julkinen konsertti Suomessa annet
tiin v. 1773 elokuun 31 p:nä Turussa. Professoori 
Gabr. Bonsdorf sanotaan olleen suuri musiikinhar
rastaja ja soittaneen ensimmäistä viulua. Piispa 
Jak. Tengström oli taitava huilunsoittaja. Nuoruu
tensa aikana kerrotaan hänellä olleen keuhkotaudin, 
joka säännöllisen huilun puhaltamisen kautta parantui. 
Vuonna 1790 tammikuun 24 p:nä kuningas Kustaa 
III syntymäpäivän muistoksi perustettiin Turussa mu
siikki-yhdistys, jonka johtajaksi saatiin Ruotsista 
etevä soittomestari E. Ferling, josta jo on ennen 
mainittu. 1'ämän soitannollisen yhdistyksen sinettiin, 
joka en tietämättömiin kadonnut, oli kaivettu yhdis-

5 
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tyksen mielilause . Ipse Apollo Cithal'wn dedit>, se 
on: Apollo itse lahjoitti sitran. l\1ainitun yhdistyk
sen soitannollisista harrastuksista musiikkitaidon edis
tämiseksi maassamme kerrotaan tarkemmin teoksessa 
"l\1usikaliska Sällskapet i Åbo 1790-1890. Bidrag 
till dess historik af V. L .". - Vuonna 1890 tammi
kuun 24 p:nä vietettiin Turussa suomalaisen musiikin 
satavuotista juhlaa. - Muiden soittotaiteilijainjoukossa 
mainitaan viulunsoittajoita Nordberg, l\1enander, Lit
hander, Diedrich, Sjöholm, Leijonhufvud, Mollin, Hirn, 
Hultin, Ikalen ja neiti Thorenberg, tuomiokirkon ur
kuri Thorenbergin tytär, joka on tiettävästi ollut en
simmäinen suomalainen nainen viulunsoittajoista. Soit
timina käytettiin viuluja, sitroja, huiluja, fagotteja, kla
rinetteja, oboe ja piaano. Tarkempia tietoja puuttuu 
minkälaisia muita soittimia silloin oli käytännössä. 

Aina vuoteen 1795 ei ollut tapana suomalaisten 
naisten julkisesti esiintyä laulajattarina konserteissa, 
vaan kun silloinen kuvernööri parooni von Wille
brand antoi näet vanhimman tyttärensä laulaa julki
sessa konsertissa erään soolo-kappaleen, niin alkoivat 
toisetkin naisista seurata hänen esimerkkiään, niin 
että samana vuonna pitkäperjantaikonsertissa esiin
tyiVät muiden muassa rouva Otteliana Bror ja neidet 
von Willebrandt, von Krethen, von Fredenskjöldt, 
Loffman ja Oaloander. - Tässä ei ole tilaa erittäin 
luetella niitä naishenkilöitä, jotka nykyään maas
samme ovat saavuttaneet mainetta laulussa. 

Musiikin harjoittajoiden luku alkoi Ferlingin 
aikana suuresti lisääntyä, saaden opetusta Ferlingin, 
Nordbergin ja Lithanderin tykönä. Uudemmanaikaisia 
musiikkiteoksia hankittiin ja uusimpia soittimia otet-
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tiin käytäntöön. Enimmästi harjoitettiin Bachin, Ohe
rubinin, Haydn'in, Händel'in, Krauss'in, l\1ehul'in, 
l\1ozart'in ja Vogler'in teoksia. Vogler'in "Hosianna" 
-esitettiin ensimmäinen kerta Suomessa Turun tuomio-
1i:irkossa v. 1807. Beethoven'in ja Mendelssohn'in te
oksia ruvettiin vasta myöhemmin harjoittelemaan. V. 
1794 marraskuun 1 p:nä perustettiin Kuopiossa musiikki
yhdistys kuningas Kustaa IV Aadolfin syntymäpäivän 
muistoksi. Vuonna 1801 heinäkuun 1 p:nä antoivat 
Helsingissä ensimmäisen julkisen konsertin "kammar
musicus" Orusell ja ylioppilas Lithander Porin lmu
pungissa tulipalon kautta hätää kärsiväin hyväksi. 
Samana vuonna 26 p:nä heinäkuuta kerrotaan Oulun 
Bmupnngissa annetun ensimmäinen julkinen konsertti 
:samaa tarkoitusta varten. 

Vuonna 1796 esiintyi unkarilainen hovisoitto
mestari Josef Krompfer konserttimatkoilla useammaSS3, 
maamme kaupungissa, elähyttämässä musiikinharras
tajoita. Musiikin histooriassa mainitaan hänestä, että 
hän oli niin edistynyt kontrabasson soittamisessa, 
.ettei toista löytynyt joka olisi voinut kilpailla hänen 
Jmnssaan. Seuraavana vuonna mainitaan Joh. Fred
Tik Bel'gvaldt, joka kuusivuotiaana oli esiintynyt 
viulunsoittajana eräässä kvartetissa, jonka Vogler oli 
sovittanut, ja yhdeksänvuotiaana säveltänyt erään 
ouvertyyrin, josta sai kuninkaallisen musiikkiakadee
mian kultamitalIin. Samalla ajalla mainitaan Porvoon 
tuomiokirkon urkurina E. Lithander hyvin etevänä 
laulu- ja soittotaidossa. Hänen sanotaan suuresti har
)'astaneen kirkkomusiikin parantamista ja edi5tämistä 
maassamme. Hänen veljensä, Gust. Lithander'in, ja 
erään toisen Fredrik Lithander'in, kerrotaan väsymät-
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tömällä innolla työskennelleen kirkkomusiikin korot
tamiseksi, ja että heillä oli suuri määrä sekä mies
että naisoppilaita, jotka kukin paikkakunnallensa men
tyään vuorostansa työskentelivät soitannon edisty
miseksi. Mainittu F. Lithallder oli etevä huilun- ja 
piaanonsoittaja ja taitava säveltäjä. (Kuollut 1823). 

Vuonna 1808 huhtikuun 9 p:nä annetussa kon
sertissa sanotaan tuon väsymättämän ja uutteran soit
tomestarin, Ferlingin, soittaneen ensimmäistä viulua 
viimmeisen kerran, sillä hän jo samana vuonna jou
lukuun 20 p:nä kuoli 76 vuoden vanhana. suureksi 
vahingoksi senaikaisille musiikkiharrastuksille, sillä 
niin kerrotaan, että "niinkauan kuin Ferling eli oli
vat soitannolliset harrastuksen virkeämmät kautta 
koko maamme, mutta hänen kuolemansa jälkeen la
maantui ne niin suuressa määrässä, että se on tun
tunut vielä viimmeisiin aikoihin saakka". Samana 
vuonna maaliskuun 22 p:nä marssi venäläinen ken
raali Buxhöfden sotajoukkoineen Turkuun, joka kes
keytti sekä musiikin että muiden hyödyllisten harras
tusten liikkeet maassamme. 

Sitten seurasi aikakausi, jolloin seisahti yleisten 
harrastusten koneisto, opistot ja koulut lakkasivat 
vaikuttamasta; ei saanut olla minkäänlaisia seuroja, 
sillä niitä epäiltiin. Teaatterimusiikki ja näytolmät 
alkoivat sitävastoin saada suuremman merkityksen; 
mutta tämän teoksen tarkoitus ei ole niistä tehdä 
selkoa. 

Vuonna 1811 nimitettiin ruotsalainen soittomes
tari Salge ,Turun akadeemian soittotirehtöörksi Tho
renbergin kuoleman jälkeen. Hänen sanotaan olleen 
todellisen taideniekan siinä virassa ja sangen eteväIi .. 
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bassoviulun soittajan. Vuonna 1821 nimitettiin kuu
rinmaalainen soittotaiteilija Kristian Dovner "direc
tor cantus"-virkaan Turun katedraali-koulussa, jossa 
hänen sanotaan suuresti vaikuttaneen soitannon edis
tymiseksi. Mainittu on, että t.ähän aikaan alkoivat 
soiti:tllnolliset harrastukset uudestaan elpyä maas
samme. Kerrotaan, että kun lakitieteen kandidaatti 
1. Pippingskjöld v. 181\:1 muiden opiskelevain kanssa 
palasi Tukholmasta, perusti hän täällä ylioppilasten 
kesken miesäänisen laulukunnan, jossa olivat jäseninä: 
Gustaf ja Aadolf Aminoff; Wilhelm ja Johan Gran
lund, Gabr. Wallenius, Immanuel Ilmoni, Uno von 
Troil ja Nils von Puff. Tämä miesääninen laulu
kunta on tiettävästi ollut ensimmäinen Suomessa, 
ja mainittua Pippingskjöld'iä pidetään suomalaisen 
kvartetti-laulun perustajana. 

Edellisten lisäksen mainittakoon tuomiokirkon 
urkuri A. Nyberg, joka vuonna 1824 otti eron tästä 
virasta, voidakseen paremmin käyttää aikaansa soi
tannon opettamiseen, johon hänellä sanotaan olleen 
erinomainen taipumus ja jota hän etupäässä innolla 
harrasti. 

Vuonna 1827 otettiin itävaltalainen hovisoitto
mestari Jos. Gehring soitannon opettajaksi Helsingin 
kaupungissa silloin perustettuun m~siikkiyhdistykseen. 
Tähän aikaan opetti soitantoa ensimmäisessä Suomen 
jalkaväen rykmentissä kuuluisa klarinetinsoittaja K. 
Hussek. Hänen aikanansa tehtiin yleisesti maamme 
sotaväen musiikissa suuria parannuksia ja hankittiin 
uudemmariaikaisia, mukavampia soittimia sotaväelle. 

Jonkun ajan kuluttua tapaamme Hussekin Waa
sassa työskentelemässä väsymättömällä innolla soi-
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tannon edist,ämiseksi, jonne hän rykmentin mukana 
muutti - epäilemättä suureksi hyödyksi seudun mu
sikaallisille harrastuksille. 

Turun palo v. 1827 ja yliopiston muuttaminen 
Helsinkiin, vaikutti jonkunlaista seisahdusta musi
kaallisissa harrastuksissa, jota kesti siksi, kunnes yli
opisto ennätettiin uudessa pääkaupungissa järjestää 
ja saada vaikutukseensa. Turun palossa hävisi suuri 
osa soittoyhdistyksen soittimia ja suurempi osa nuot
tivarastoa. Kaikeksi onueksi pelastui kuitenkin suuri 
kirja vahvoissa nahkakansissa, jossa tarkoin kerrotaan 
maamme ensimmäisistä musilmallisista vaiheista y. m. 
Tarkempia tietoja senaikaisista musikaallisista har
rastuksista ja harrastajoista saadaan teoksesta ,De 
fordna Musikaliska Sällskaperna i Åbo, af kapten 
Puff, II 153 ff· >. 

Noin vuoden 1838 paikoilla mainitaan Turussa 
"musiikki· koulu", joka oli perustettu kotimaisten soit
toniekkain valmistamista varten. Siinä olivat opet
tajoina ennen mainittu Dovuer (t 1842) ja F. Siber 
(i· 1856). Samaan aikaan muutti norjalainen soitto
mestari K. F. Möller Suomeen ja asettui 'Turkuun, 
jossa hän innolla ryhtyi laulun ja soiton opettami
seen. Häneltä on moni maamme vanhimmista luk
kareista ja urkureista saanut opetuksensa, ja ansaitsee 
muistella kirkkomusiikin edistäjänä maassamme. Sitä
paitsi oli hän v. t. urkurina Turun tuomiokirkossa. 

Siber'in ja Dovner'in jälkeen vuodest.a 1856 oli 
Turun musiikkikoulun opettajana A. Hausen (t 1868). 
Vuonna 1842 oli tunnettu kuuluisa ja sävellystaidos
taan etevä soittomestari Konrad Greve. 
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Ensimmäinen konsertti Turun palon jälkeen an
nettiin Turussa v. 1843 joulukuun 6 p:nä. -

Sittenkun vapaampi yleinen kehittyminen alkoi 
kaik~ssa .taiteissa ja niiden opetus saatiin jäIjeste
tykSI nOlden suurten vihollisuuksien ja lmuheiden 
kato- ja koleeravuosien jälkeen, ei soitantokaan ollut 
kauan ääneti. Tähän aikaan lauleskeltiin Fr. Ehr
ström'in yksinkertaisia sävellyksiä piaanon säestyk
tyksellä. Mutta 1835 kutsuttiin Hampurilainen soit
to~estari Fredrik Pacius lIlusiikinopettajaksi yli
OpIstoon. Hän on säveltänyt kauniita suurenlaisia. 
musiikkiteoksia, on esittänyt oppilaittensa kanssa 
muiden maiden mestariteoksia, ja pidetään maamme 
korkeimman' musiikin perustajana. Oli syntynyt Ham
purissa v. 1809 maaliskuun 18 p:nä, sai musikaallisen 
opetuksen Kasselissa Ludvig Spohrin tykÖnä. (Kuol
lut 1891). 

Runbergin sepittämä , "Maammelaulu" on sovi· 
teu,u vähintään kahdelletoista säveleelle, mutta Pa
ciuksen sävellys on saanut kaikista voiton. 

Samoin kuin "Maamme" sävellys, on "Suomen 
laulun" sävellys omaansa todistamaan, että Pacius 
muukalaisena on tajunnut suomalaisen laulun luonnon. 

Kun "Maamme laulu" ensikerran laulettiin v. 
1848 toukokuun 13 p:nä kevätkentällä ulkopuolella. 
Helsingin kaupunkia Paciuksen sävellyksen mukaan 
lukemattoman kuulijajoukon läsnäollessa, tuntui kuin 
olisi laulu tunkeunut ihmis-sydämmiin. Tuntematto
mat ihmiset laulun hurmauksesta puristivat toistflnsa. 
kättä, ja isänmaan rakkaus kaikessa suuruudessaan 
hehkui jokaisen silmissä. Paciuksen jälkiä on kul-
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kenut sittemmin nuorempia taideniekkoja, joista seu
raavassa luvussa tarkemmin mainitaan. 

Toinen luku. 

Kirkkom.usiikin kehittyn'lisestä 

erittäin. 

Niiden joukossa, jotka viiIlllneisinä vuosikym
meninä ovat edistäneet kirkkoveisuun- ja soiton ke
hittymistä, ansaitsevat paitsi muita tulla mainituiksi 
musiikinopettaja Lagi, yliopiston musiikinopettaja R. 
Faltin, etevä soil taja ja säveltäjä, toimittanut muun 
muassa kirkolliskomitean hyväksymän koraalikiljan. 
Hagfors, soitannon opettaja Jyväskylän kansakoulu
seminaarissa, tunnettu etevänä säveltäjänä, muodos
tellut yhden ajan kyätännössä olleen koraalikirjan. 
Lindberg, kokoillut joukon etusoittoja ja prreludioita. 
L. Hämäläinen, koonnut niinikään alkusoittoja ja sä
veltänyt alkuperäisiä marsseja y. m. Director musi
ces et cantus C. G. Wasenius, etevä viulunsoittaja ja 
säveltäjä. Hänen, tekemistään sävelteoksista ovat mu
tamat erinomaisen arvokkaita. O. Pahlman, tuomio
kirkon urkuri Turussa, kokoillut alkusoittoja ja prre
ludioita sekä säveltänyt alkuperäisiä kappaleita, on 
nykyään Turun urkurikoulun johtaja ja opettaja. A. 
Nordlund, joka toimitti ensimmäisen kelvollisen neli
äänisen koraali- ja messukirjan, joita kauan aikaa 
käytettiin maamme kirkoissa. Kukkasela toimitti pai-

~ 
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nosta. yksi-äänisen koraalikirjan, joka aikanansa oli 
suureksi hyödyksi maamme kanttoOl'eille N. Achte, 
toimittanut nykyään käytännössä olevan messu- ja 
ja kQraalikirjan uusille virsikirjoille, on nykyään kant
tOQri Helsingin kaupungin vanhassa kirkossa ja 0PElt
tajana sikäläisessä urkurikoulussa. Director musices 
et cantus Enckell Kuopiossa; director musices et can
tus Kunelius Oulussa; O. Vallen Porvoossa. Kant
toori Hymander Nikolainkirkossa Helsingissä, toimit
tanut uuden messukirjau, A. Nyberg ja C. Th. Möl
ler y. m. m., joiden erit.täin luetteleminen tässä ot
taisi liian paljon tilaa. Paitsi näitä ovat mainittavat 
vielä säveltäjöinä M. Wegelius, johtaja Helsingin 
musiikkiopistossa, muun muassa kirjoittanut ruotsin
kielellä "Allmän Musiklära loch II kursen", Genets: 
Mohring, Fabritius, Ingman, Merikanto, Kajanus, Il
mari Krohn, Linsen, Collan, Sibelius y. m. m., joita 
tilan ahtauden vuoksi ei voida erittäin mainita. 

Kaikista nuorimpain sitveltäjäin joukossa mai
nittakoon E. Sivori, joka kokoelmassaan "Mäntyhar
jun kansanlauluja", on osoittanut säveltäjä kykynsä. 
Saatuaan opetuksen Turun urkurikoulussa, Waseniuk. 
sen ja Pahlman'in johdolla, myönnettiin hänelle val
tion puolesta "stipendium", jonka saatuaan matkusti 
Leipzigin musiikkikonservatooriumiin täydentämään 
musikaallisia opit.ojaan. Kuuluisin ja taitavin sävel
täjä maassamme ennen Pacius ta on ollut Konrad 
Greve, joka sävellys-teoksellaan "Den bergtagna", on 
voittanut kaikki aikaisensa sävelniekat. Sotaväen 
musiikin edistäjöinä mainittakoon muiden muassa A. 
Leander, joka on toimittanut ensimmäisen suomen
kielisen "Torvisoitto-oppikirjan". Fohrström, hyvin 
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etevä ensimmäisen viulun soittaja ja säveltäjä. Hri
maly, E. Sneegvoight y. m. m., joiden luetteleminen 
erittäin ottaisi suuremman tilan kun tälle teokselle 
on aiottu, koska sen päätarkoituksena on tarkastella 
soitannon vaiheita erittäin kirkollisella alalla. Kui
tenkin mainittakoon vielä erittäin kuinka väsymä
töntä uutteruutta C. G. Wasenius on osoittanut 
maamme musiikkitaidon edistämiseksi. Vnonna 1857 
oli hän musiikinopettaja silloisessa Turun pataljoo
nassa. Noin 1860 perusri hän Orkesteri-yhdistyksen 
kotimaisista soittotaiteilijoista ja vähän myöhemmin 
"Auran laulukunnan", sittemmin kauppias-yhdistyk
sessä 69 miehisen lauluköörin, sekä käsi työläisten 
laulukunnan. Samaan aikaan oli hän vakinainen lau
lunopettaja 'kymnaasiossa, rouvasväen koulussa ja al
keiskoulussa. Kun urkurikoulu perustettiin 'rurkuun. 
otti Wasenius eron vakinaisista laulunopettaja viroista 
muualla, ja on siitä saakka työskennellyt yksinomaan 
sanotun koulun johtajana ja opettajana. Hänen sä
veltöjensä joukossa mainittakoon laulunäytös "Boupp
teckning", "Guldkorset", "Tre friare u

, ".Tuhlamarssi 
Porthallin kuvapatsaan paljastamis-juhlassa ja Turun 
uudesta raketun teaatterin vihkimisessä", "Den yng
ste". "Melodraama" sekä sävellyksiä torvisoittimille, 
mies- ja naisäänille y. m. m. Vuonna 1840 päätti Wa
senius Tukholman musiikkiakadeemiassa opintonsa 
täydellisen kurssin suorittaneena ja senjälkeen oles
keli Leipzigin musiikkikonservatoriossa. 

Mainittakoon vielä, ettei ole ennen ollut ainoa
takaan suomalaista miestä, joka niin väsymättömällä 
innolla on työskennellyt yleisesti musiikkitaidon edis
tämiseksi kuin Wasenius, ja että se harrastus ei liene 
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ollut hedelmiä tuottamaton. Noin v. 1876 paikoilla. 
mainitaan eräs ruotsalainen musiikin professoori O. 
Byström, joka innolla otti osaa soitannollisiin harras
tuksiin täällä Suomessa. Nykyään on saavuttanut täällä 
maineen salu;alainen soittomestari K. Myller-Berghaus~ 
hyvin perehtynyt musiikkitaiteen tieteellisiin ja käy
tännöllisiin mutkiin ja on esiintynyt etevänä sävel
täjänä. Hän on säveltänyt soittonäytelmän suoma
laisen kansan epoksesta "Kalevalasta u; on säveleihin. 
pukenut Kalevalan kertomuksen ja muukalaisena us
kaltanut semmoista, jota ei yksikään Suomen mies: 
ole tohtinuL; ja on siinä onnistunut, on oivaltanut· 
Samporunon. Vuonna 1890 helmikuun 17 p:nä esi
tettiin Turussa ensikerran soitto-näytelmä "Kaleva
lasta". Sivumennen mainittakoon, että Oulussa teh
tiin yritys kirkkomusiikin edistämiseksi perustamalla. 
sinne urkurikoulu, joka nyt on lakannut toimestaan. 
Kuopiossa puuhataan samanlaisen koulun aikaansaa
mista. Noin 10:nen vuotta takaperin perustettiin Hel
singissä musiikki.opisto kotimaisia taiteilijoita varten. 

Vähän ennemmin oli ylioppilasten ja virkamies
ten kesken perustettu miesääninen laulukunta, tun
nettu nimellä "M. M. ", jolle suuruudessa ja taidossa 
tuskin vertaista on löydetty Euroopassa ja sen ulko
puolella, ja joka on tullut laajalta kuuluisaksi kau
komaillakin konserttimatkastaan Pariisin maailman
näyttelyn ajalla v. 1889. Tilan ahtaus f\i myönnä. 
tässä erittäin mainita kaikkia niitä, jotka musiikin
harjoitusta ja sen edistymistä ovat harrastaneet. 
Kansanvalistusseura on ruvennut toimeenpanemaan 
laulu- ja soit.tojuhlia. Laulu- ja soittokuntia on pe
rustettu maaseuduillakin, ja näyttää ikäänkuin uusi 

, -' --,~ ~- ":::-"111.' ...... __ _ • _ __ 



76 

kevät alkaisi soitannollisille harrastuksille. Toivo
kaamme että into ja harrastus siihen kasvaisi, ja että 
sitä yhä suuremmalla innolla koetettaisiin edistää ja 
harjoittaa. - Tässä pääpiirteet suomalaisen musiikin 
kehittymisestä. - Taide on totisesti suuri ja ylevä 
Jumalan lahja, mutta jos siinä pahat himot esiintyvät, 
niin se ei ole enään totinen taide, silloin on se Ju
malan viholli:qen eikä palvelija. Katsokaamme sen
tähden ketä Herraa me palvelemme, ettei meissä valo 
muuttuisi pimeydeksi, "Sillä Herran päivä käy kai
ken kauniin käsialan ylitse, ja Herra yksin on silloin 
korkea oleva," Es. 2: 16, 17. 

Kolmas luku. 

SOittimista nykyaikana yleisesti. 

Siitä saakka kun soitto koneita on tunnettu, jae
taan ne pää-asiallisesti kolmeen luokkaan. nimittäin: 
Kieli-soittimet, puhallus-soittimet ja lyönti-soittimet 
(rummut). Kieli-soittimet jaetaan vielä kolmeen eri 
lajiin: ensiksi sellaiset, joita soitetaanjousella, (stråke), 
joiden joukkoon kuuluu kaikki pienet viulut: vi olin, 
violas, violoncello, kontrabasso, mandolina, jousi-sitra 
ja yksikielinen kantele eli salmonika; toiseksi senlai
set, joita soitetaan sormilla kieliin näpäyttämällä, joita 
ovat gitarri, harppu-citra, harppu, ja kaikki pienem
mät sitra-soittimet; kolmanneksi, joita soitetaan Inäp
palmlen (tangent,) avulla, kuten klaveeri, piaano, 
pianiino ja fiyygeli. Kielet mainituissa soittimissa 
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ovat toisisssa yksinomaan metallista, toisissa ainoas
taan jänteistä, sekä toisissa jänteisiä ja metallisia 
sekaisin. 

Puhallus-soittimet jaetaan laatunsa suhteen kol
meen lajiin: ensiksi senlaiset kuin ihmisen puhalt.a
malla pannaan soimaan ja ovat tehdyt puusta; toi
seksi soittimet, jotka ovat tehdyt metallista, ja kol
manneksi senlaiset, jotka sitävarten tehtyjen henki
palkeiden avulla saatetafln soimaan. Puhallus-soitti
mia on tavallinen huilu, varustettu 1-14 henkiläpällä 
ja erityisellä "brillerillä", piccola-huilu kuud'3lla hen
kiläpällä, flageolet 1-6 henkiläppää. Klarinetteja 
C, D, Ess, Ass ja B:ssä. Altti- ja bassoklarinetteja 
varustetut 17 -22 henkiläpällä, ja äänen ala kontra 
C:stä Ess'en, oboe, tavallinen fagott ja kontrafagott, 
ocarinos yksinkertainen ja koneistolla varustettu, sekä 
n. k. consert-ocarinos. Toiseksi metallista tehdyt: 
cornett B, cornett Ess, piccola-cornett Ess, F ja B, 
trumpet B ja C, sekä cornett a piston. Elyygelitorvi 
C ja B, altti F ja Ess trumpetin tai tuuba muotoa. 
Barytooni (Euphonium) C ja B tuuba muotoa. Basso 
tuuba E"s, F tahi B, bombarton C tahi B, helilwn 
B, C, Ess, F ja kontra B, waldhorn Ess tahi F. 
Venttiili-pasuuna (tenoori) B tahi U ja basso pasuuna 
B ja C. Veto-pasuuna (Zugposaunen) tenoori B ja 
basso-pasuuna F. Kolmanneksi rummut: orkesteri· 
rumpu, sotilasrumpu, turnaarirumpu, isorumpu, pata
rumpu, kone-patarumpu, käsirumpu, kulpa, kolmikulma 
(triangel), kastagnett, ksylofon, strofidel ja napsutill 
jota orkesterissa käytetään. Sitäpaitsi on vielä usean
laatuisia sekalaisia soittimia n. k käsiharmonikka, 
harmonika-huilu, consertinos, bandonion. Koneellisia 
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~soittirnia: seraphine, aristonia, euphonia, herophon, 
rnanophon, syrnphonia, harpe-piccola, guitarre, subli
:rne-harmonie, katupositiivi, orchestrion, piaano·urut 
{clavi-organum), jossa on metallikielet ja positiivi
laitos ja soitetaan samoilla näppäimillä. Uruista ker
rotaan edespäin. 

NeljäS luku. 

Urkurakennuksesta yleisesti. 

Urkul'akennus on taideteos, jonka onnistuminen 
Tiippu tekijän luonteen mukaisesta omaisuudesta. Se 
·on sellainen soittokone, jolla yksi ainoa taitava hen
kilö voipi soittaa kappaleita, johon muunlaisilla soit
~nilla täyt.yy olla useampia henkilöitä. 

Musiikin professoori J. G. Töpfer sanoo: "U ruissa 
olkoonpa ne suuremmat tai vähemmät, on viisi pää
·osaa: l:ksi torvisto, joita on kahta laatua, kielellisiä 
ja kielettömiä. 2:ksi henkiloodat. 3:ksi henkijohdot. 
4:ksi henkipalkeet. 5:ksi soittokoneisto, joka jaetaan 
1mhteen osaan: klaviatuuri ja r8kist.erikoneisto." 

Vielä on eräs laji urun torvia, joista toiset ovat 
kokonaan suljettuja yläpäästä ja toiset, jotka ovat 
-vähäisen jätetty auki ja siihen aukkoon on asetettu 
,erityinen putki. Viime mainittua äänikertaa nimi te
,tään putkihniluksi (rörflöjt). 

Urkujen torvia tehdään puusta, tinasta ja metal
lisekoituksesta, jossa on 1/" osa lyijyä ja "/4 tinaa. 

Labiaali· eli huilutorvessa on kolme eri osaa: 

• 
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varsinainen torvi, jalusta ja väliseinä. Labiaalitorvia 
tehdään avonaisia ja sulj8ttuja. Jos suljettu torvi on 
yhtäpitkä avonaisen kanssa, niin suljetussa on ääni 
oktaavia syvempi kuin avollaisessa. ./ 

Kahdeksan jalan suljettu torvi on samassa äänen
korkeudes::;a kuin avonainen kuusitoista jalkaa. 

Syvin ääni, joka ihmis-äänellä voidaan saada 
täydellisesti kuulumaan, on kahdeksan jalkaa. 

Neljän jalan ääni on naisten äiinen korkeus ja 
on oktaavia korkeampi edellistä. Kahden jalan ääni 
on lasten äänen korkeus ja on kaksi oktaavia kor
keampi edellisestä. Kuudentoista jalan torvessa on 
oktaavia syvempi- ja kolmenkymmenenkahden jalan 
torvessa kaksi oktaavia syvempi kuin ihmis-ääni. 

Kielellisissä torvissa on: 1 torvi (tuyan d' anche), 
2 suullinen (anche), 3 kieli (tullga), 4 pää (koppen), 
5 jalustin (dillen), 6 painin (krycka), jolla torvi vi
ritetään. 

Avonaisia torvia ovat: principaal 32, 16, 8 ja 4 
jalkaa; Octavi 16, 8, 4 ja 2 jalkaa; Qvintti 12, 6, 3 
ja 1'}2 jalkaa; Decima 3'/5 ja P/5 jalkaa; Scharf 
3 (chor) piippuinen, Seqvialtra 2 piippuinen ja Raus
qvint 2 piippuinen. 

Urkujen äänen ala määrätään torvien jalkaluvun 
mukaan. 

Principaalin suuruuden mukaan nimitetään urut 
koko-, puoli- ja neljäsosan uruiksi. 

Kaikki 32, 16 ja 8 jalan torvet pedaalissa teh
dään puusta; manuaalissa 16 ja 8 jalan mieluummin 
tinasta tai edellämainitusta sekoituksesta (orgelmetall). 

Suuremmissa uruissa tehdään principaA,I aina 
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puhtaasta englannin tinasta ja asetetaan rintamaan 

ja nimitetään sillDin "prDspektpipDr". 

Principaal-äänikertoja ovat: Geigenprineipaa18 

jalkaa, käytetään tDisessa manuaalissa. ViDla di gamba 

tehdään enimmästi metallista 8 jalk.; Dn manuaali

äänikertDja. Mutta JDS se tehdään puusta 16 jalk., 

niin se sillDin pannaan pedaaliin ja nimitetään ViD

lDnbas. J DS se t,ehdään puusta 8 jalk., niin se ni

mitetään ViolDncellD. Fleute-majDr tehdään 8 jalk. 

urkumetallista. Fugara 4 jalk. tinasta tai metallista. 

Fleute-harmonique 8 jalk. tehdään puusta. FlageDlet 

käytetään harvDin ja tehdään metallista. 

Huilu-äänikertoja ovat kaikki pehmeäsDintuiset 

ja vähän ilmanhenkeä vaativat äänikerrat, kuten: 

Fleuto trauversD, joka tehdään kDvasta päärDnapuusta. 

FlautD dDlce, tehdään 8 ja 4 jalk., ääni miellyttävän 

kaunis. Håhlfiöjt, jDta vanhemmissa muissa käytet

tiin, tehdään puusta 8 ja 4 jalk., mutta harvDin 16 

ja ~ jalkaa. 

Pehmeitä principaal-äänikertoja ovat: Spetsflöjt 

ja Flagflöjt 4 ja 8 jalk. Viola, GemshDrn, Salicional 

8 ja 4 jalk., tehdään tinasta 

Suljettuja tOl'via ovat: Stark-gedakt, Lieblich

gedakt, tehdään puusta 8 jalk. Kleingedakt tehdään 

4 jalk. urkumetallista. Mainittuja äänikertoja nimit· 

tävät urkuinrakentajat useimmilla eri nimillä. BDr

duna tehdään puusta 16 jalk., ääni on suhiseva ja 

epäselvä. Qvintaden:1 tehdään mieluummiin urkume

tallista 16 ja 8 jalk. Nachthorn 4 jalk., sen ääni 

vivahtaa waldhDrn'in äänen mUDtDDn. Undersatz Dn 

pedaaliäänikerta, tehdään puusta 32 jalk. Kun se teh

dään puusta 16 jalk., Dn se silloin suljettu. Rörflöjt 
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on erityinen laji tDrvia, jDtka eivät DIe kDkDnaan sul

jettu; ainDastaan alimmaiset tDrvet ovat kDkDnaan sul

jettuina. 
Qvintti-äänikel'toja ovat: Gedaktqvint, Gedakt

terz, Spetsqvint, Rörqvint, GemshDrnqvint, Nassart 

j. n. e. Tehdään 51j3 jalk., 3 1
/ 5 jalk., 22

/3 ja 13/ 5 

jalkaa; principaalin suuruuden mukaan, suuremmat 

tDrvet puusta, pienemmät metallista. 

Sekalaisia äänikertoja ovat: täydellinen CDrnett 

5 (ehDr) piippuinen, tehdään 16, 8 ja 4 jalk.; Mixtur, 

Scharff, Cornett, Seqvialtra, Rausqvint, Tertian ja 

Cymbal tavataan harvDin uudemmissa urkulaitDksissa. 

Nykyiset urkurakentajat käyttävät enimmästi vaan 

Mixtur äänikertaa, jDka on käytännöllisin edellämai

nitusta. 
Kielellisiä torvia oL'at: Basun, pedaali-äänikerta, 

tehdään puusta 3:2 ja 16 jalkaa, Trumpet, sama kuin 

basun, tehdääri myös 8 jalk., käytetään pedaalissa ja 

manuaalissa. ObDe Dn heikDmpi kuin trumpet. FagDtt 

tehdään 16 ja VDxhumana ainDastaan 8 jalk. SamDin 

PhysharmDnica, AeDline y. m., jDissa Dn heikko. ääni. 

Eri aikDina Dn urkujen tDrvia tehty savesta, 

lasista, po.rsliinista, paperista y. m. Mutta ko.kemus 

o.n o&o.ittanut, että kirkko.urkujen to.rvia Dn paras 

valmistaa puusta, tinasta ja tinasekaisesta lyijystä, 

jo.ta urkurakentajat itse valmistavat ja nimittävät 

si tä "urlmmetalliksi". Puusta tehdään: Basun ja U n

tersatz 32 jalk., Subbas, BDrduna ja Vio.lo.ncello. 16 

jalk. sekä Trumpet. Principaal myös sillo.in kun ei 

sitä aseteta. rintamaan. 
J DS urkuihin tahdo.taan hyvä äänenmuo.to., niin 

tehtäköön kaikki principaal-to.rvet kovasta tinast.a, kn-
6 
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ten Octava, Mixtur, Viola di gamba, Fugara ja Fleu
te-harmonique. .Metallista kaikki pienet qvintti- ja 
terz-äänikerrat, qvintadena, rörflöjt ja kleingedakt. 
Puusta kaikki huilu-torvet, isompi Gedakt ja kaikki 
suuret pedaali-torvet. 

Untersatz 16 jalk. nimitetään torvi, sitä lajia, 
kun se on avonainen, mutta sama nimitetään Subbas 
16 jalk. kun se on suljettu. Vanhemmissa uruissa 
tavataan "Tremulant", joka saattaa äänen varaJa
maan ja käytettiin etusoittoja soittaessa. - Tämän 
kirjoittaja on nähnyt eräässä maasenrakunnan kir
kossa senlaisen isomman urkuharmoonion, jossa oli 
trem ulan tti ·laitos. 

Fågelsång (lim1unlaulu), käytettiin vanhoissa 
uruissa. Se oli tehty siten, että 3 tai 4 torvea täy
tettiin vedellä, joihin johdettiin ilmaa, mikä antoi 
omituisen, linnunäänen muotoisen Ii versyksen. 

Cymbaltjärna oli myös tavallinen vanhemmissa 
~rkulaitoksissa. Se oli asetettu pedaalin ja manuaa
hn välille urkujen etupuolelle, ja tehty säteikön muo
toon, jonka jokais~ssa kärjessä oli 3, 5 ja 8 sopusoin
tuvaa kulkuista, joka sitä varten tehdyn koneiston 
kautta henkiloodasta tulevan ilmanhenO'en avulla nr-

• b 

kUJa soittaessa pantiin pyörimään. 
Vuonna 1750 mainitaan Hamburissa Pyhän Gerd

rud'in kirkon uruissa senlainen Cymbaltjärna, joka 
pyöri rupiinin päällä. Prätorius nimittelee teokses
saan Organographia, kaikki ne äänikertain nimet joita 
vanhimmat urkurakentajat käyttivät, vaan jotka sittem
min ovat jääneet käytännöstä, tai vaihdettiin uusiin. 

Henkiloota on urkurakennuksen sisäkoneiston 
tärkein osa. Suuremmissa uruissa tehdään jokaista 

l 
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.. 
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manuaalia varten eri henkiloota. Henkipalkeista joh
detaan ilmanhenki sitävarten tehtyjen henkijohtojen 
kt\utta henkilootaan ja ::::ieltä torvistoon. 

Regeroerk, on se koneisto, jonka tärkein osa on 
klaviatur-regering, minkä avulla soittaissa kaikki sii
hen kuuluva liikunto vaikutetaan. 

Register-regering, on se koneisto, jonka kautta 
ulkopuolelta järjestetään sisäkoneisto vaikutukseensa. 

Koppel-laitokset ovat senlaisia, joiden avulla 
yhdistetään erityiset osat uruissa toistensa kanssa 
yht'aikaa vaikuttamaan. 

Suuremmissa uruissa käytetään kaksi, kolme ja 
neljäkin manuaali- ja kaksi pedaali-klaviatuuria. Suo
messa ei ole sillä tavalla tehtyjä urkuja, mutta Sak
sanmaalla, Hamburissa, mainitaan niitä useampia. 

Nykyiset urkurakentajat ovat keksineet koppeli
koneiston käytännöllisemmäksi, kun ovat ruvenneet 
käyttämään pneumaatillista koneistoa, joka on sarja 
aivan pieniä henkipalkeita, yksi kutakin näppäintä 
varten, joihin johdetaan ilmanhenkeä suuremmista hen
kipalkeista. Koppelia käytettäissä nuo pienet henkipal
keet vuorottain aukenevat ja vaikuttavat, ettei kop
l}elin kautta lisääntynyt paino tunnu tuskin ollen
kaan, eikä väsytä soittajan sormia. Tämän koneiston 
tarkempi selitys ilman piirustuksia, joita tilan ahtau
den vuoksi ei ole voitu tähän ottaa, ei olisi miksi
kään hyödyksi. 

Vanhemmissa urkulaitoksissa käytettiin "Sväl
lare", jonka avulla crcrscnclo ja clecrecsenclo saatiin 
siten, että henkijohdon aukko suljettiin pienemmäksi 
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ja estettiin ilmanhenki täysivoimalla pääsemästä tor
vistoon. 

Nykyiset urkurakentajat ovat sen sijasta ruven
neet käyttämään n. k. expressioni-kaappia, (boites d' 
expression), jonka sisällä ne äänitorvet ovat asetetut 
joita käytetään crescenclon ja clecrescenclon aikaan: 
saamiseksi. Mainitun kaapin sivut ja päällystä ava
taan ja suljetaan polkimen avulla, joka on asetettu 
pedaal-kla via tuurin yläpuolelle. 

Aivan hiljakkoin ovat urkurakentajat keksineet 
n. k. »Rullsvällare< eli < General-cresccnclo» laitok
sen. Se hoidetaan ainoastaan yhdellä polkimella ja 
pyörällä, joka vähitellen aukaisee 1 a 2 äänikertaa 
erällään alkaen tuskin kuulu vasta pianissimosta ja 
paisuu vahvimpaan fortissimoon. Kun polin saatetaan 
päinvastaiseen suuntaan, alkaa decrescendo vahvim
masta fortissimosta ja päättyy heikompaan pi\l.nissi
moon. Koneen apparaatti on vielä järjestetty siten, 
että sen voipi seisahduttaa mihin äänenvahvuuteen 
haluaa. Sen lisäksi ovat nykyiset urknrakentajat ru
venneet uruissa muun koneiston sijassa käyttämään 
pneumaatillista (ilman puristus) koneistoa, jossa tihen
netty ilma toimittaa koneiston tehtävän. 

Tavallisimmat äänikertain nimitykset labiaali
torvistossa ovat: Principaal, Fllgaara, Gamba, Salicio
naal ja Fleute Harmonique, jotka ovat avonaisia. Bor
duna ja Subbas ovat suljettuja. 

Kieli t,orvistossa ovat: Trumpet, Basun, Vox hu
mana ja Euphoone. Muut ovat perusääni kertoja. 

Syvin ääni uruissa on 32 jalk. Oontra-Basunan 
C; viimmeinen pedaali-ldaviatuurin näppäin (tangent) 
vasemmalle. Sen torvi on 3~ jalk. pitkää ja henki-
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patsaan värähdykset ovat 32 kertaa sekunnissa. Vio
lon on 16 jalk. pitkä torvi ja henkipatsaan värähdyk
set 64 kertaa sekunnissa. Prinlipaal 8 jalk., jonka 0: 
on viimmeinen näppäin vasemmalle manuaaliklaviatuu
rissa, torvi 8 jalk. pitkä ja henkipatsaan värähdykset 
ovat 128 kertaa sekunnissa. 

-Viides luku. 

Yleisiä ehdoituksia pienempiä ja suu· 

reInpia urkulaitoksia varten. 

Kun maassamme on seurakuntia hyvinkin pie
niä eikä ole varoja aivan monilla äänikerroilla teh
tyä urkulaitosta kustautamaan, ja kun useinkin pie
nemmissä seurakunnissa on hankittu kirkkoihin ur
kuharmoonioita, jotka lämmittämä.ttömissä suojissa 
eivät ollenkaan menesty, niin annetaan tässä ensin 
})ienempi urkulaitoksen ehdoitus, joka, vaikka onkin 
,-ähäinen, vastaa kuitenkin monta vertaa paremmin tar
koituksensa kuin urkuharmoonia, eikä tule kalliimmak
sikaan, jos se tehdään ainoastaan yhden manuaA.li- ja 
erityisen pedaali-torviston kanssa seuraavalla tavalla: 

Manuaalissa: 

Principaal 8 jalk., tehdään hinnan helppoisuuden 
vuoksi puusta, alkaen Oo-Fo saakka; tästä alkaen 
metallista; soinllutetaan kohtalaisen vahvaksi. Men
suuri 00 5" 6'" syvä 4" 4'" leveä. 
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Borduna 16 Jalk., tehdään punosta, soinnutetaan 
. .. k' M . C 7" 1'" .. 5" 6'" aam täysl'nälse S1. ensuun, syva, 

leveä. 
Geclakt 8 Jalk., tehdään puusta, ääni täysinäi-

. . kM' C 4" 4" 1 .. nen, vaan eI läpltun eva. en suun : syva, 
3" 5/11 leveä. 

Octaava 8 Jalk., tehdään suuri oktaavi puusta toi
set metallista; sa.manlainen mensuLlri kun prineipaal 
8 jalk. Paras kuitenkin olisi se tehdä kokonaan 
urkumetallista. 

Pedaalissa: 

Subbas 16 Jalk., tehdään torvet puusta ja soin
nutetaan ääni täysinäiseksi. Mensunri C: 8" 3" 1 syvä, 
6" 6'" leveä. 

Geclakt 8 Jalk., tehdään puusta, mensuuri sama 
kun Subbas 16 jalk. Kun lisäksi tehdään koppeli 
pedaalin ja manuaalin välille, ja oetav-koppeli ma
nuaalissa, niin on tällainen urkulaitos erittäin sopiva. 
pienessä kirkossa. Ääni on juhlallinen ja kirkolli
nen, vaan ei läpitunkeva. 

Huomioon on otettava, ettei ehdoitukset ole teh
dyt ehdottomasti noudatettaviksi, vaan on erityisseik
kain määrääminen jätettävä urkurakentajan määrättä
väksi, joka tieteen ja kokemuksen nojalla voipi tar
kemmin niistä päättää, vaan ovat ne tehdyt johdan
noksi seuraamalla taitavimpain urkurakentajain "me
todiaa." 
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1. Kahdella manuaalilla ja eri Dedaali-torvistolla varustettuja, 

1 m anu a ali s s a: 

Prineipaal 8 jalk. Mensuuri CII 5/1 6/11 syvä, 4" 
4/11 leveä. Borduna 8 jalk. Mensuuri CII: 4" 4/11 

syvä, 2" 8'" leveä. Rörflöjt 8 jalk. Mensunri Co: 
3" 5/11 syvä, 2/1 8/11 leveä. Oetaava 4 jalk. Mensuuri 
sama kuin pirneipaal 8 jalk. Rörflöjt 4 jalk. Men
suuri sama kun rörflöjt 8 jalk. Mixtur 3 (ehor) piip
puinen. Mensuuri sama kun prineipaal 8 jalk. 

II manuaalissa: 

Gedakt 8 jalk. Mensuuri Co 3/1 8/11 syvä, 2" 
10'/2/11 leveä. Viola di gamba 8 jalk. Mensuuri Co: 
4" 4/11 syvä, 3" 6'" leveä. Fleute dolee 4 jalk. teh-· 

M . Co 2" 8/11 " 2" dään pääronapuusta. ensuun: syva, 
1'" leveä. Ääni kaunis ja kohtalaisen vahva. 

Pedaalissa: 

Subbas 16 jalk. Mensuuri C: 8" 3/11 syvä, 6" 
6" 1 leveä. Prineipaal 8 jalk. Mensuuri Co: 5/1 6" syvä, 
4/1 8/11 leveä. Gedakt 8 jalk. Mensuuri sama kun 
subbas 16 jalk. ja soinnutetaan tavallisen vahvaksi. 

Prineipaal 8 jalk. tehdään suuren oetavin torvet 
puusta, ylimmäiset tinasta. Borduna 16 jalk. tehdään. 
kokonaan puusta. Rörflöjt 8 jalk. tehdään puusta 
Co alkain. Oetaava 4 jalk. tehdään kokonaan urku
metallista. Rörflöjt 4 jalk. tehdään kokonaan puusta. 

• 
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Äänikertain mensuuri lasketaan siten, että osa 
torviston > dimcnsionista » lankeaa undcrimallc. 

Seuraa isompi w'kulaitos : 

1 manuaalissa: 

Prineipaal 8 jalk. Borduna 16 jalk. Rörflöjt 8 
jalk. Viola di gamba 8 jalk. Oetavaa 4 jalk. Rör
flöjt 4 jalk. Qvint 22/3 jalk. Mixtur 4 ehor. 

II manuaalissa: 

Gedakt 8 jalk. Fleute amabile 8 jalk. Flete 
traverso 8 jalk. Fleute amabile 4 jalk. Oboe 8 jalk. 
Gemshorn 4 jalk. 

Pedaalissa: 

Prineipaal 16 jalk. 
jalk. Prindpaal 8 jalk. 

Subbas 16 jalk. Basun 16 
Gedakt 8 jalk. 

Seuraa suurempi ul'kulaitos, Jonka saatta asettaa 
hyoinkin cäkirildwan seurakunnan kirkkoon: 

1 manuaalissa: 

Prineipaal 8 jalk., tehdään Englannin tinasta ja 
hyvin avara mensuuri. Asetetaan rintamaan. Borduna 
16 jalk., tehdään puusta; ääni täysinäinen. Dubbelflöjt 
8 jalk, tehdään puusta; suuren oetavin torvet sulje-

• 

89 

taan. Gemshorn 8 jalk., tehdään metallista; ääni 
pehmeä ja kestävä. Viola di gamba 8 jalk.; ääni 
hieno ja kestävä. Trumpet 8 jalk.; torvi tehdään 
sinkistä ja kieli messingistä. Oetaava 8 jalk., tehdään 
metallista; äänin täYilinäinen ja vahva. Oetay.a 2 
jalk., tehdään metallista. Dubbelflöjt 4 jalk., tehdään 
puusta; suuressa oetavissa suljetaan torvet. Cornett 
3 (ehor) piippuinen, Cymbal 3 (ehor) piippuinen, Mix
tur 4 (ehor) piippuinen, tehdään urkumetallista. 

II manuaalissa: 

Prineipaal 8 jalk., tehdään suuren oetavin torvet 
puusta, toiset metallista; ääni kaunis hnlun muotoi
nen. Gedakt 8 jalk. puusta; ääni pehmeä. Flente 
amabile 8 jalk., tehdään pääronapuusta, mensuuri ah
das; ääni hieno ja kaunis. Salieional 8 jalk., metal
lista; ääni kestävä ja suloinen. Oetaava 4 jalk., me
tallista; ääni laulun muotoinen. Qvinta 22/3 jalk. teh
dään puusta. Fleute dolee 4 jalk., tehdään puusta ; 
ääni pehmeä. Waldflöjt 2 jalk., tehdään metallista; 

mensuuri hyvin avara. 

Pedaalissa: 

Prineipaal 16 jalk., tehdään puusta; avara men
suuri, ääni täysinäinen ' ja vahva. Basun 16 jalk, 
tehdään sinkistä. Subbas lf; jalk., tehdään puusta; .. 
ääni täysinäinen ja vahva. Vi olon 16 jalk, tehdään 
lmusta; ääni vahva ja kestävä. Octaava 8 jalk., ääni 
täysinäinen ja vahva. Trumpet 8 jalk.; torvi tehdään 
sinkistä. Gedaktbas 8 jalk.; ääni täysinäinen ja vahva. 
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Jos vielä tällaiset urut varustetaan "Tutti" ja "Ge
neral ereseendo" laitoksilla, niin saattaa onnitella sitä 
seurakuntaa, jonka kirkossa on tällaiset urut. 

II. Ehdoitus kolmella manuaalilla ja eri Dedaali -torvistolla 
varustetulle urkulaitokselle. 

I m anu a a ali s s a: 

Prineipaal 16 jalk., torvet tehdään puhtaast,a 
tinasta ja asetetaan rintamaan (i prospekt). Ääni 
hyvin voimakas. Oetaava 8 jalk., torvet tinasta; ääni 
täysinäinen. Qvintadena 16 jalk., torvet tinasta; ääni 
täysinäinen. Trumpet 8 jalk., torvi tehdään sinkistä. 
Rörftöjt 8 jalk., metallista; ääni täysinäinen vaan 
pehmeä. Viola di gamba 8 jalk., tinasta; ääni voi
makas ja kestävä. Qvinta 5 1/z jalk.; tehdään puusta. 
Oetaava 4 jalk., tinasta. Fleute 4 jalk., tinasta. Qvart 
3 jalk., metallista. Gedl1.kt 8 jalk., puusta. Mixtur 
4 (ehor) piippuinen, tinasta tai urkumetallista. 

II m anu a ali s s a: 

Geigenprineipaal 8 jalk., torvet tinasta' ääni koh-, . 
tuullisen vahva ja laulun muotoinen. Borduna 16 
jalk., puusta; ääni täysinäinen: Rörftöjt 8 jalk., puusta. 
Gedakt 8 jalk., puusta; ääni täysinäinen. Fugara 8 
jalk, tinasta; voimakas ja vahva ääni. Oooe 8 jalk.; 
ääni laulun muotoinen. Oetaava 4 jalk., tinasta. Fleute 
d.olee 4 jall~., puusta; ääni pehmeä. Oetaava 2 jalk., 
t.masta. MlXtur 4 (ehor) piippuinen. 
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III manuaalissa: 

Gedakt 8 jalk., puusta; ääni vahvanlainen. Fleu
te amabile 8 jalk., tehdään päärona punsta. Salieio
naI 8 jalk., tinasta. Gemshorn 8 jalk., metallista. 
Fleute amabile 4 jalk., tehdään pääronapuusta. 
Gemshorn 4 jalk., metallista. Nassart 3 jalk., suuren 
oetavin torvet puusta. Waldftöjt 2 jalk., metallista; 
aani täysinäinen. Cornettino 3 (faeh) piippuinell ; 

ääni hyvin selvä. 

Pedaalissa: 

Ulltersatz 32 jalk. eli Contra basun 32 jalk. r 

torvet tehdään puusta; ääni kova, vahva ja voimakas. 
Prineipaal 16 jalk., torvi sinkistä; ääni voimakas_ 
Violon 16 jalk.; ääni vahva ja kestävä. Subbas lG 
jalk.; ääni täysinäinen. Basun 16 jalk., torvet teh
dään puusta. Oetaavbas 8 jalk.; ääni voimakas. Vio
loneello 8 ja.lk.; ääni voimakas ja kestävä. Trumpet 
8 jalk., torvet tehdään sinkistä. Oetaava 4 jalk., me
tallista. Clarine 4 jalk., torvet tehdään sinkistä. 

Kun vielä varustetaan tällaiset urut kaikilla. 
uudemman ajan keksinnöillä, niin aivan harvoin tu
lee maassamme suuremmat urut kysymykseen. 

Principaali-torvet soinnutetaan aina voimak
kaaksi. Violonbas, Violoncello ja Vi ola di gamba 
soinnutetaan vahvaksi ja täysinäiseksi, toisinaan hei
kommaksi, mutta paras on jos ne soinnutetaan koh
tuullisen täysinäiseksi. 

Spetsftöjt soinnutetaan pehmeän principaali äänen 
muotoon, kun se tavallisesti tehdään principaali-men

suurin mukaan. 
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Gemshorn soinmltetaan jotenkin täyteläiseksi, 

va~n Salieional pehmeäksi gamba äänen muotoiseksi. 

Fleute dolee ja Fleute amabile soinnutetaan hei

Jwn huilu - äänen muotoon, vaan Fleute traverso 

kovan huilu-äänen (skarp flöjt ton) muot,oon. 

Untersatz, Borduna, Gedakt ja Rörflöjt soiunu

tetaan kohtuullisen täysinäiseksi ja vahvaksi, vaan ei 

läpitunkevaksi, mutta Qvintadena kovaksi ja läpitun

kevaksi. 
Tinasta tai metallista tehdyissä torvissa, joissa 

on avara meusuuri, pitää olla vahva ja täyteläi

,seksi soinnutettu ääni, vaan ei läpitunkeva. Jos ne 

ovat 8 jalk., niin saattaa ne alimmaisissa oktaaveissa 

yhdistää puusta tehtyjen torvien kanssa, ilman suurta 

eroitusta äänen muodossa. Alle 8 jalk. pienempiä 

äänikertoja eivät taitavat urkurakentajat valmista 

mielellään puusta, paitsi huilu-äänikertoja, jolloin ne 

täytyy olla mensureerattu niin avaraksi kun mah

dollista. Päinvastoiu tehdään useasti 16 jalan torvia 

tinasta, urkumetallista ja siukistä. 

VioJa di gamba sekä toiset samaan tapaan teh

,dyt ääni torvet tehdään aina kovasta tinasta, sillä puu

torviin on vaikea saada niin läpi tukevaa ääntä, kun 

,ahtaaksi mensureeratuilla äänikerroilla täytyy olla. 

Gamba- ja Viola-äänikertain tapaan mensuree

Tatut 8 jalk. ovat ikäänkuin rajana metalli- ja puu

torviston välillä. 
Sanalla >Mcnsw'. ymmärretään maatemaatillinen 

yhtäläisyys erisuuruistBn torvien äänen muodossa y. m. 

Musiikin professoori 1. G. Töpfer sanoo teok

sessaan »Die ol'gclbaukunst, nach einen neuen Theo

ric clargestellt», että tehtäköön kirkkourut kuinka vä-
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häiset, niin pitää niissä olla pohjaääni Prineipaal 8 jalk., 

muutoin ei voida pieniä samanlaatuisia äänikertoja, 

asettaa vaan ainoastaan huilu ja Gedakt. , 
Jos pohja-äänikerta on Prineipaal 8 jalk., niin. 

tehdään Oetaava 4 jalk., ja tarpeen vaatiessa Mixtur 

3 (ehor) piippuinen. Näiden kanssa pitää väihintäin 

kaksi Gedakt äänikertaa 8 ja 4 jalan suuruudessa. 

asetettaman. 

Kuudes luku. 

Käsikirja urkureille urkujen hoidossa, 

virittämisessä, tarkastamisessa ja niiden 

l~äyttäInisessä. 

Ulkopuolisesta urkujen puhtaudesta voidaan jo 

päättää urkurin kelvollisuus. Jos paikat ympä

rillii ovat puhtaat ja kun'nossa, niin se todistaa että 

urkuri on järjestyksen ja puhtauden harrastaja, ja 

että hän pitää myös hoitamansa urut puhtaina ja 

kunnossa sisäpuoleltakin. 
Urkurin pitää useasti tarkast.aman, että henki

palkeet ja henkijohdot ovat tarkat ja kunnossa. Hän, 

ei saa vähentää eikä lisätä sitä p~inoa jonka urku

rakeutaja on nähnyt tarpeelliseksi asettaa henkipal

keiden päälle. Näppäimet manuaalissa ja pedaalissa 

pitää tasan ruuvattaman. Suuremmissa ilmanvaih

doksissa saattaa tapahtua, että muutamat torvet ään

tävät itsestänsä, (hylning), johon on syynä se, että 

henkiläppä ei tarkoin sulje kaneel-aukkoa. Syynä 

siihen voipi olla, että hiekkamurn jollain tavalla 
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tai kuollut kärpänen on pudonnut torveen ja joutu
nut venttiilin väliin. Silloin on venttiili varovasti 
vähän avattava ja linnun siipisulalla tasaisesti pyy
hittävä se pois. 

Jos vieteri on heikontunut, otetaan se ulos, ko
vennetaan ja pannaan paikoillensa. Jos johtolangat 
{pumpet-tråden) kulkevat ahtaasti, pitää ne auttaa 
-vapaasti kulkemaan. Jos tästä ei olisi apua, niin on 
vika kanselleissa ja rekistereissä, jotka vuotavat. Sel
lainen vika ilmestyy ainoastaan vanhoissa ja huo· 
nosti tehdyissä uruissa, eikä sitä voi auttaa muut 
kuin urkurakentaja. Sellaiset viat pitää urkurin 
ilmoittaman seurakunnan kirkkoherralle, jonka vel
vollisuus on seurakunnan kanssa keskustella niiden 
korjaamisesta ja kuntoon panemisesta. 

Avonainen-kielitol'visto tarvitsee virittämistä joka 
ainoan ilman muutoksen jälestä, ja jokaisen urkurin 
pitää olla niin taitavan, että voipi sen tehdä. 

Virittäminen toimitetaan viritys-aseen avulla, 
jolla kielen painin (krycka) lyödään ensin ylöspäin 
niin paljon, että ääni tulee alemmaksi, sitten varo
vasti lyödään alespäin siksi, kunnes se on tullut yh
teen normaali-oktaavin kanssa. 

Tapahtuisiko, että virittäissä ääni lyö ylitse, s. 
t. s. liki oikeata korkeutta ei anna puhdasta ääntä 
normaali-oktaavi~ ,kanssa, vaan undeciman, qvin
tin j n. e., niin silloin suullinen on siirtynyt oikealta 
paikaltansa, joka täytyy olla merkitty. Silloin ote
taan suullinen ja kieli ulos, puhdistetaan ja asetetaan 
hyvin paikallensa, jolloin tarkoitus on saavutettu. 

Manuaal-äänikertoja virittäissä vedetään nor
maali-octaava 4 jalk. auki, ja sen johdolla ensin viri· 
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tetään Trumpet 16 jalk., sitten Trumpet 8 jalk., ja 
että Trumpet 16 jalk. on auki, kun Trumpet 8 jalk. 
viritetään. 

Peclaali-äänikerrat viritetään samoin normaali
octava 4 jalk. johdolla. Ensin Trumpet 8 jalk., sen 
johdolla Basun 16 jalk. ja Trumpet 4 jalk. Contra
basun viritetään Basun 16 jalan johdolla j. n. e. 

Labiali- eli huilutol'vet pysyvät virityksessä 
useamman vuoden. Niiden virittäminen yleisesti on 
urkurakentajan toimitettava. Ainoastaan taitaville ur
kureille annetaan tässä muutamia yleisiä neuvoja. 

Jos ääni on matala metallista tehdyssä a vonai
sessa torvessa labiaalitorvistossa, niin torven yläpäätä 
levitetään ulospäin viritys:aseen suippo
päällä, jonka muoto on tähän sivulle piir
retty. Jos ääni on korkea, supistetaan tor
ven ylä päätä saman aseen lim'iöllä sisään
päin siksi, kunnes oikea äänen korkeus 
saavutetaan. Jos ääni on korkea suljetus
sa metalli- tahi puisessa labial-torvessa, niin on tukko 
(mössa) painunut liian syvään; se otetaan ulos ja 
vahvistetaan, että se pysyy oikean äänenkorkeuden 
paikalla. Jos ääni on liian matala, niin painetaan se 
syvempaan piipun sisälle siksi, kunnes se on joutu
nut oikean äänen korkeuden paikalle. 

Tarvitseisiko urut aivan perinpohjaisen virityk
sen, niin valitaan normaali-äänikerta, johon parhaiten 
sopii !principaal tai octava, joka moneen kertaan 
aivan tarkoin "tempereerataan", mikä toimitetaan use
ammalla eri tavalla. Jos viritys toimitetaan kvint
tien ja kvarttien mukaan, niin" tempereerataan" ensin 
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discant-oktaavi. Jos' diskant A:n äänenkorkeus on 
määrätty; toimitetaan viritys seuraavalla tavalla: 

a:tle kvintti alespäin d, pohja-ääneksi kvintille, 
cl:lle kvartti alespäin g, 
g:lle kvintti alespäin c, pohja-ääneksi kvintille, 
c:Ue kvartti ylöspäin j; 
lUe kvartti ylöspäin b, 

ensin aivan puhtaaksi, sitten hyvin pitkällä väräh
dyksellä ylemmä. Senjälkeen : 

a:lle kvartti alespäin e, 
dIe kvintti ylöspäin h, 
h:lle kvartti alespäinjiss, pohja-ääneksi kvartille, 

Jlss:lle kvartti alespäin ciss, s:n s:n 
ciss:lle kvintti ylöspäin giss, 
giss:lle kvartti alaspäin diss, pohja-ääneksi 

kvartille, 

ensin aivan puhtaaksi ja sitten hyvin pitkällä väräh
dyksellä alemma. Täten tempereerattu oktaavi pitää 
monta kertaa tutkittaman (corrigeras), jos se on sei
sovainen ja puhdas. ennenkuin yleinen viritys toimi
tetaan. 

Kun ollaan vakuutettu, että tällä tavalla tem
pereerattu oktaavi ei enään muutu, vaan on seisovai
nen, llllll sen johdolla viritetään koko torvisto ok· 
taavittain. Samoin pitää vielä koko normaali-ääni
kerta monta kertaa uudestaan tarkastettaman jonkun 
ajan perästä, että se on puhdas ja seisovainen. 

Jos normaali-äänikerta on 4 jalk., principaal tai 
octaava, niin sen johdolla viritetään kaikki 8,4 ja 2 
jalan äänikernit. Pedaalissa viritetään ensin princi-
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paal-bas 8 jalk. normaali-rflkisterin kanssa ja sen 
johdolla toiset basso-äänet, mutta jos on ainoastaan 
4 jalk., niin sen johdolla viritetään ensin principaal
bas 8 jalk. ja vasta sen mukaan toiset bassoääni· 
kerrat. 

Kaikki IwiLu-äiinikerrat, 8 ja 4 jalkaa, Gamba 
ja Gedakt pitää tarkasti useamman kerran normaali
rekisterin kanssa tutkittaman. Toisinaan sattuu, että 
viimemainitut äänikerrat soivat puhtaasti "normaali "
rekisterin kanssa, vaan eivät soi puhtaasti keske
nänsä. Sellaisessa tapauksessa täytyy vika auttaa 
Gedaktissa, jolla voidaan pikemmin ääni t.asoittaa kun 
kovempi luontoisella Gamba-iiänellä. 

KieLitol'oia virittäissä täytyy ensin katsoa, että 
kielenpainin (stämkrycka) kulkee edestakaisin niin pal
jon, että se kaikissa ilmanvaihdoksissa vastaa tar'koi
tuksensa. Jos ääni on matala, vaikka kieli on paini
mella lyhennetty niin paljon l~uin mahdollista) niin 
pitää kieli viilan kanssa lyhennettämän vapaasta päästä. 
Jos ' ääni on korkea) vaikka painin on aivan kielen 
juuressa, niin pitää kieli viilattaman juuresta ohukai
semmaksi. 

Suuria) avonaisia) puusta tehtyjä torvia virit
täissä lyhennetään torvelt yläpäästä siksi) kunnes äänen 
oikea korkeus on saavutettu; pienemmät puutorvet 
varustetaan n. k. nstämbläck") jonka avulla ne villi
tetään. 

Suuria) avonaisia) metalli- tai tinatorvia virit
täissä lyhennetään samoin torvea; pienemmät ~iritetään 
sitävarten tehdyn viritys-aseen avulla, jonka muoto 
on sivulla 95 piirrettynä. 

Nykyään ovat urkurakentajat varustaneet me-
7 
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tallitorvet n. k. virityssärmiöllä, joka leikataan nollan 
muotoon torven yläreunaan. 

Ja suuremmissa puutorvissa käyttävät erityistä 
liikkuvaa torvenjatkoa, joka kohotetaan ja. lasketaan 
sen mukaan kuin äänenkorkeus vaatii. 

1l1ixtul'-torvien virittäminen toimitetaan viim
meiseksi labial-torvistossa; se vaatii suurinta tark
kuutta ja kärsivällisyyttä, sillä yksi ainoa huonosti 
viritetty torvi mixturissa vaikuttaa vastenmielisesti. 

I-Ienl1:ipalkeet pitää virittäissä käydä tasaisesti; 
niiden tasainen liike on pääasia puhtaaksi virittäissä. 
Myöskin on tarpeellista, että ilmapuntarin avulla ta
sataan ilmanpaino palkeista ennenkuin aljetaan vi
rittämään. 

U7'kuJensoittaJan pitää aina asettaman urkujen 
ääni jumalanpalveluksessa siten, että se ei ole liian 
vahva eikä liian heikko verrattuna seurakullnan äänen 
vahvuuteen, vaan että sitä voipi seurakunta ohjee
nansa seurata. 

Koraalit pitää soitettaman niiden luonnon mu
kaan. Juhla- ja kiitosvirret soitetaan vilkkaammin 
ja vahvemmilla äänillä, mutta rukous·, katumus- ja 
hartaus- sekä Herran ehtoollisvirret vienommasti, 
hiljemmin ja surullisemmin. 

te 

I 
I 

Seitsemäs lulul. 

Ohjesuuntainen ehdoitll.s seurakunnan ja 
l:trkurakentajan kesldnäisestä suostuIlluk
sesta uusien urkujen rakentan:lisessa; sekii 

niiden tarknstaIllinen. 

Uusia kirkkoja rakentaissa olisi paras, että ky
syttäisiin neuvoa taitavalta uskurakentajalta ~nn~mkuin 
parvi urkuja varten valmistetaan, ja että slllolll teh
t.äisiin arvionmukainen urkujen suuruus- ja asema
ehdoitus. 

Ylipäänsä vanhoista uruista näkyy, että vanhim
mat urkurakentajat tekivät urkuihin hyvin läpitun
kevan ja kirkuvan äänen. Ne voitiin asettaa pienem
pään tilaan, tarvitsivat vähän aineita, pienemmät ~or
vet ja maksoivat vähän. Mutta sellaiset urut eIvät 
ty;dytä nykyajan soitannollista vaatimust.a kirk.k~
musiikissa, jonka tulee olla juhlallinen, maJesteetllh
.sen ja mieltä ylentävän. 

Seurakunnan ja urkurakf\ntajan pitää tehdä vä
Jillänsä "kontrahti", jossa on määrättävä niin tarkoin 
kuin mahdollista kukin erityinen seikka. 

Määrätään montako äänikertaa urkuihin tehdään; 
kuinka suuret kukin äänikerta ; minkälaisesta aineesta 
Kunkin äänikerran torvet tehdään; montako maanu
.aa1i. kla viatnuria; tehdäänkö k1a veeripöytä vai sovi
tetaanko mauuaali-k1aviatuuri muutoin; montako kop 
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pelia ja niiden paikka; minkälaiset henkiloodat ja. 
palkeet. Tehdäänkö ilmanpuristuslaitos, regulaattori, 
kombinatsionilaitos, "rullsvällare", ereseendo, diminu
endo, "melodi-värk", "Tutti" ja pneumaatilliset pai
nimet, (pneumatiska tryekknappar). Asetetaanko prin
eipal rintamaan (prospekt) ja mihin äänenlajiin urut 
viritetään, kuoro- tahi kammar-ääneen. 

Mutta silloin on huomioon otettava, että kuoro
äänessä tulevat urut helpommiksi kuin kammar
äänessä joka vaatii suuremmat torvet ja enemmän 
aineita mikä nähdään seuraavasta: 

Kun p/'incipaal 8 jalk. tinasta, jonka Co torven 
plootun paksuus on O''',7W, painaa kammal'äänen.
lajissa alkaen Co-d', 257 naulaa, niin sama ääni
kerta kuoroäänenlajissa Do -u' painaa 205 naulaa. 
Kammarääni on koko äänen alempana kuin kuoro
ääni ja siinä suhteessa tulevat kaikki torvet pitelll
miksi ja kalliimmiksi. 

Pedaali-ldaviatuuri pitää asettaa niin, että kes
kimmäinen Co on kohtisuorassa linjassa manuaali
klaviatuuri-diseant C:n kanssa. 

Pedaalklaviatuurin näppäimien päät pitää olla vaa
kasuorassa linjassa samoin kuin manuaal-klaviatuurin. 

Muutamat urkurakentajat ovat tehneet pedaali!
Idaviatuurin kaaren muotoon, mutta se tapa on hyl
jättävä ja epäkäytännöllinen, sillä reuuimaisia näp
päimiä painaissa taipuu jalka taaksepäin, Jossa ase
massa se kadottaa luonnollisen voimansa. Sellainen 
pedaal-klaviatuuri on luonnoton nähdäkin. 

Määrätään miten MixLur torvet kerrotaan, jos 
sellaista äänikertaa tehdään. Tavallisin Mixturin ker
tominen on c-g-c. Koristusten ja kuItausten väri 
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sekä muoto. Ylöspannaan määräaika jolloin urut pitää 
olla valmiit. Ja millä tavalla urkujen rakennns
palkka maksetaan ja kuinka suuresta summasta ra
kentaja suostuu urut valmistamaan. 

Paras olisi jos urkurakentajalle annet~aisiin 

kohta suostumuksen tehtyä yksi osa käsi rahaksi jn, 
toinen työn puolivälissä sekä loppu työn päätyttyä ja 
tarkastettua. Vakuuden vuoksi olisi hyvä jos urkura
kentaja suostuisi vastaamaan työstänsä neljän tahi 
viiden vuoden ajan. 

Urkuparvi pitää tarkoin tutkia, ettei se hääly 
eikä anna perään Imu paljon ihmisiä on päällä. 

Suotava olisi, jos suinkin mahc1ollista, että ur
kurin kavot olisivat soittaissa alttariin päin, tahi 
kumminkin sivuttain. Sellaisissa I:leurakunnissa. joissa 
on eri soittaja ja veisa.aja, ei se ole niin väIttämä
töin; mutta missä on sama soittaja ja veisaaja on se 
tarpeen vaatima. 

Muutama.t urkurakentajat ovat tf\lmeet eriväri
siksi manu~Lali- ja pedaali.klaviatuurin rekisteritappien 
päät, mutta se on hyljättävä tapa eikä sovellu este
tiikan kanssa; se todistaa vaan tekijänsä. sairasmie-
1istä kuvitusta. 

Tarlwstaissa soitetaan ensin koko uruilla ly
hyempi kappale joka käypi syvissä äänissä ja on pi
dettyjä sekä läpikäypiä säveleitä (genomgående ae
cOl'ller) kaksi- ja kolmiäänisesti, jolla tavalla saadaan 
tietää tuleekn henkipalkeista tarpeeksi ilmaa. 

Sitten soitetaa.n pienempiä kappaleita lyhyillä 
säveleillä (staeeaderade aecorder) hyvin nopeasti ja si
tomalla, jolla tavalla saadaan tietää jos torvet ääntävät 
pikaisesti ja selvään; johon tarkoit ukseen käytetään 
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»Contta punktin » tapaista kappaletta jossa »Cantu$ 
finnus» vaihtelee eri äänissä. 

Jos Mixtur on tehty, niin tarkastetaan ettei se 
koko. uruilla soittaissa kuulu yli urkujen äänen. 

Manuaali- ja pedaali-klaviatuurissa tehdään vielä 
soitonmukaisia liikkeitä ilman henkipalkeita alespai
namatta, että voidaan kuulla jos koneistosta kuuluisi 
soittoa häiritsevää (buller) ääntä. 

Torvistoa ei saa ahdistaa aivan pieneen tilaan, 
vaan pitää "kontrahdissa" määrättämän henkilaatikon 
avaruus jonka päälle torvet asetetaan. Keskinker
taisissa uruissa pitää päämanuaalin henkiloodan le
veys olla vähin täin 5 jalkaa, j å syvyys 2 1

/ 2 jalkaa. 
Pedaali-torviston henkilootan leveys noin 121/2 jalko, 
joka lasketaan Subbas-äänikerran mukaan, ja. syvyys 
liki määrin 2 jalkaa. Pää-henkijohdon neljännes sivu 
pitää olla noin 8~/-l tuum. Manuaali-koneiston henki
johdon neljännes sivu 6 tuum. ja pedaali-koneiston 
henkijohdon neljännes sivu noin 5 tuumaa. Henkipal
keita tehdään tarpeen mukaan. 

Tina- ja me tallit orvien kel vollisuutta tarkastaissa 
olisi hyvä jos silloin kuin niitä soinnutetaan, jolloin 
aina tä,ytyy vähän leikata torven yläpäästä, olisi luo
tettava henkilö saapuvilla joka tallettaa ne kappa
leet ja panee muistoon mistä äänikerrasta ja torvesta 
kukin kappale on otettu, niin niistä voidaan var
masti tehdä tarkastus metallin kelvollisuudesta. 

Suotava olisi myöskin, että tina- ja metallitor
via ylöspannessa olisi senlainen henkilö saapuvilla 
joka tuntee kunkin ääni kerran torvet ja tietää niiden 

painon. 
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,)Kontrahdissa . pitää määrättämän tina- ja me
tallitorvien puhtaus, paino ja plootun vahvuus. 

Jos tarkastaissa huomataan joku tinasta tahi 
metallista tehty äänikerta krontrahdissa määrätyn pai
non ja vahvuuden puolesta vaillinaiseksi, niin pitää 
urkurakentajan suostuman jättämään ybi osa työ
palkastallsa, joka "kontrahc1issa" pitää määrättämän, 
tahi tehköön urkurakentaja sen vianalaisen äänikerran 

uudestaan. 
Sittenkun työ on päättynyt, pitää tarkastajaksi 

haettaman sellainen henkilö, joka on hyväksi tun
nettu »musices e./Jaminatol": on saanut yleisen luot
tamuksen ja opetuksen johdannon julkisessa oppilai
toksessa »ditectol' nUlsices . , jonka pitää työstänsä 
tehdä pöytäkirja, johon merkitään: 

NJanuaal-klaviatuuri: äänikertain nimet, jalka
luku, torvien laatu ja soinnuttaminen, työn ja ainei
den kelvollisuus. 

I{ieli- ja labiaali-torvet: soinnuttaminen, äänen
voima; jos ääni tulee pikaisesti ja varmasti. 

Henki-koneisto: ovatko henkipalkeet tehdyt suos
tumuksen mukaan ja antavatko tarpeeksi ilmaa. 

Regering-lwneisto: onko manuaal-ldaviatuuri so
pivasti asetettu, joka silloin on hyvä jos päämanu
aali on niin sijoitettu, että soittajan käsivat'tet kyy
nätpäästä vähän taipuvat alespäin. 

Rekistel'it: asento, käytännöllinen vaikutus, ul
komuoto, paralellien liike ja kelvollisuus. 

Flenkiloodat: laatu, työn ja aineiden kelvolli
suus ja jos kansellit ovat tarpeeksi avarat. 

H enkijohclot: tarpeenmukainen avaruus; jos ne 
ovat kelvolliset ja tarkoituksensa vastaavat. Jos ääni 
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ei tule pikaisesti, vaan ikäänkuin paisuu vähitellen, niin 
se ou merkki, että palkeiden ja hellkiJaatikkojen väli 
on liian pitkä, tahi hellkijohdot ovat pienet, eli että 
niissä on paljon käällnö]csiä ja polvia. Sellaiset viat 
pitää välttämättömästi korjattaman ennenkuin urut 
hyväksytään. Ja että torvi~to ei ole ahdistettn ah
taasen tilaan, ja että tina- ja puutol'vet ovat tehdyt 
suostumuksen mukaisista ainei~ta. 

Urkujen ulkonäkD: onko rintama (faciat), maa
laus ja knltaus tehty piirustusten mukaan ja koko 
työ suoritettu kelvOllisesti ja suostnmuksen mukai::;esti. 

Kahdeksas luku. 

Ehdoitus-suunnitelma vanhojen urkujen 
korjaamisesta ja niiden tarkastaminen. 

Kun vanhoja urkuja on aikomus korjata, ison
taa ja puhdistaa, niin olisi suotava, että seurakunnan 
urkuri itse voisi antaa ohjeenmukaisen suunnitelman 
urkujen tilasta ja tarpeellisesta korjaukt38sta ja mitä 
olisi tarpeellista lisäksi rakentaa y. m. sekä voidak
seen erittäin ilmoittaa virhpet laadullensa. 

Johdoksi siihen annetaan tässä muutamia neu
vOJa: 

Henkilaatikkojen ja kaneellein kelvollisuus saa
daan tietää jos vedetään anki kaikki rekisterit ja 
painetaan ales yksi syvimmän oktaavin näppäin ensin 
sen tavallinen määrä, ja sitten painetaan sitä vielä 
hyvin lujasti ales niin paljon kuin suinkin saadaan . 
. J os ääni siitä tulee kirkkaammaksi, niin se on merkki, 

• 

• 
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ett'eivät "venttiilit" aukene tarpeeksi asti, mutta jos 
ääni pysyy yhtäläisenä, niin ovat kancellit kelvolliset 
ja "venttiilit" aukeavat tarpeeksi. 

Henkilaatil-ckojen ilman pitäväisyys saadaan tie
tää jos vedetään auki joku keveästi soiva ääni kerta, 
esim.: Gamba 8 jalk. eli Octaava 2 jalk. tahi Fleute 
4 jalk. Jos ne ovat asetetut henkiloodan päälle siinä 
järjestyksessä, että koko-äänet seuraa perätysten, niin 
koko ldaviatUluissa soipi suuret terssit. Silloin täyt
tyy kaksi kancellia ilmalla ja yksi jääpi väliin avaa
matta. Mutta jos nyt ilmanhenki pääsee vuotamaan 
toisesta kane ellis ta toiseen, niin soipi se välillä oleva 
äänikertakin. 

Jos ääntä lnmluu, vaikka kaikki rekisterit ovat 
kiinni, niin ovat kancellit vianalaiset. 

Vanhoissa uruissa tavataan useasti se vika, että 
torvisto on ahdistettu piene"ln tilaan, mikä vaikuttaa 
sen ett'ei isommat torvet soi puhtaasti. Missä vaan sel
lainen vika estetiikan suhteen tavataan, niin pitä se 
kaikilla mahdollisilla keinoilla korjata. 

Jos urkuparvi häälyy kun paljon ihmisiä on 
lJäällä, niin se pitää vahvistaa. 

Sitten tehdään urkurakentajan kanssa kontrahti 
samoin kuin uusia rakentaissa, jossa tarkoin määrä
tään kunkin eri kohdan korjaus, aine josta se teh
dään, työpaIkan suurus ja sen maksuaika. 

Työn päätyttyä toimitetaan tarkastus samOll1 
kuin uusien urkujen kanssa. -

Tässä mainitut tarkastusperusteet ovat annetut 
pääasiallisesti ohjeena käyt,ettäväksi tällaisissa tilai
suuksissa. 



106 

Sillä ei ole mahdollista eikä tarpeellistakaan tässä 
luetella kaikkia virheitä. Joka näitä ohjeita nou
dattamalla on saavuttanut tiedon urku]'en tilasta hän . , 
voipi niistä antaa jotakuinkin luotettavan korjaus· 
ehdoituksen, vaikka tietysti pitää urkurakentajalle 
jättää tarkempi määrääminen, joka kokemuksen ja 
tieteen nojalla voipi täydellisemmin asiasta antaa 
ehdoituksia. 

-_X-tol'--~ 

• 

NeJjäs osa. 

I. 

Histooriallis-systemaatillillell luettelo urkulaitoksista 

Suomessa. 
Seurakunnat aakkosellisessa järjestyksessä. 

Alavuus. Urut 9-ääniset, tehnyt 1872 C. Sultin 
ja P. Lybeck. Yksi manuaali ja siihen yhdistetty 
pedaali-koneisto. Äänikerrat: Principaal 8 jalk., Bor
duna 16 jalk., Salicional 8 jalk., Dubbelflöjt 8 jalk' r 
Echoflöjt 4 jalk., Octaava 4 jalk., Octaava 2 jalk., 
Qvinta 4 jalk., Trumpet 8 jalk. Ovat maksaneet 
7,000 mk. Yksi koppeli ja yksi kuutio-pale. Vihitty 
tarkoitukseensa Mikkelinpäivänä 1872. 

Akaa. Urut 9-ääniset, tehnyt H. Springerdt. Yksi 
manuaali ja siihen yhdistetty pedaali-koneisto. Ääni
kerrat: Principal 8 ja1k, Borduna 16 jalk., Saliciona1 
8 jalk., Rörflöjt 8 jalk., Flöjt 4 jalk., Octaava 4 jaJk., 

.. Octaava 2 jalk., Qvinta 3 jalk., Trumpet 8 jalk. ja 
yksi koppeli sekä kaksi "pumppu" pa1etta. 

Anjala. Yksiääninen urkuharmoonio. 
Alastaro. Urut 12-ääniset, tehnyt 1882 B. A. 

Thule. Muita tietoja ei niistä ole. 
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Alatol'uio. Urut tehty 1701 Gren & Stråhlen 

tehtaassa Ruotsissa, jotka mainitaan olleen erittäin 

kauniit ja 9-ääniset. Niiden kohtalosta ei ola tar

kempia tietoja. Nykyään on kirkossa 11-ääniset urut 
. . , 
JOIsta tarkempia tietoja puuttuu. 

Bl'omarf. Urut 13-ääniset, tehnyt 1885 J. A. 

Zachariassen. Kaksi manuaaIia, eri pedaali-torvisto 

ja klaveeripöytä. 

1 manuaalissa: Principaal 8 jalk., Borduna 1G 

jalk., Gamba 8 jalk., Dubbelflöjt 8 j,tlk., Octaava 4 

jalk., Octaava 2 jalk., Trumpet 8 jalk. 

II manuaalisssa: Salicional 8 jalk.; Rörflöjt 8 

jalk., Flente dolee 4 jalk., 

. Peclaalissa: Snbbas 16 jalk., Principaal !3 jalk., 

VioloneelIo 8 jalk. 

Kolme koppelia, pikainen fortissimo, "pneuma

tiska tryekknappar", kolme kuutiopaletta varustettu 

rI'lgulaattorilla ja ovat maKsaneet 11,000 mk.; lahjoit

tanut merikapteeni F. lVloberg Turusta. Vihittiin elo

kuun 16 p:nä 1885. Soittaja istuu alttariin päin. 

Dragsfjärdill kappeli. Urut 6-ääniset, tehty 1881 

Tukholmassa. Tarkempia tietoja ei ole. 

Elimäki. Urut 12:ääniset, tehnyt alknperäisesti 

A. Thule (vanhempi), joissa silloin oli 7 äänikertaa. 

Lahjoittanut amiraali Etholen ja maksoivat 4,200 mk. 

Vuonna 1887 korjasi niitä ja lisäsi viisi äänikertaa 

B. A. Thule, joten niissä nyt on: 

1 manuaalissa: Principaal 8 jalk., Borduna 16 

jalk., Dnbbelflöjt 8 jalk., Oetaava 4 jalk., Octaava 2 · 

jalk., Qvinta 3 jalk. 

II manuaalissa : Geigenpl'ineipaal 8 jalk., Flöjt 

harmoniqne 8 jalk., Salieionel 8 jalk., Flöjt 4 jalk. 

• 
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Peclaalissa: Subbas 16 jalk., Violencello 8 jalk.. 

Neljä koppelia, ereseendo- ja diminuendolaitos._ 

SoittajfL istuu selin alttariin. 

Enonkoski. Urut 4-ääniset. Tarkempia tietoja. 

ei ole. 

Espoo, Urut 12-ääniset, tehnyt 1791 O. Svahn, 

jolloin niissä, oli 10 äänikertaa. Vuonna 1831 korjasi 

niitä Råman. Nikkari Himmel teki v. 18GO kaksi 

äänikertaa lisää. Nykyään on niissä yksi manuaaIi ja 

siihen yhdistetty pec1aalikoneisto, seuraavilla ääniker

roilla: Prineipaal 8 ja 4 jalk., Oetaava 4 jalk., 

Oetaava 2 jalk., Gec1akt 4 jalk., Spitsfleut 4 jalk.,. 

Spitsfleut 2 jalk., lVlixtur 3 (ehor) piippuinen, Trum

pet 8 jalk., Trumpet 4 jalk., Voxhumana 4 jalk. lVlo

lemmat prineipaalit, oetaavat, l\lixtur ja Gedakt käy-. 

yät yli koko manuaal-klaviatuurin. Soittaja istuu 

sivuttain alttariin. 

Elikel'ö, On urut, mutta muita tietoja niistä 

eI ole. 

Euran pitäjä. lO-ääninen urkuharmoonio. 

Euran kappeli. Urut 8-ääniset, tehnyt v. 18R8 

J. A. Zaehariassen. Kabi manuaalia, eri pedaali

torvisto ja klaveeripöytä. 

1 manuaalissa: Prineipaal 8 jalk., Borduna 16 

jalk., Dubbelflöjt 8 jalk., Oetaava 4 jalk., Oetaava 

2 jalk. 
II manuaalissa: Salieional 8 jalk., Rörflöjt 8 

jalk. 
Pedaalissa: Subbas 16 jalk. 

Kolleetivi polin, neljä koppelia, kaksi kuutio-

paletta ja soittllja istuu alttariin päin. 
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Fagervikin tehdas. Vuonna 1763 teki Hedlund 
urut, jotka assessori .T. Hissing lahjoitti. NiiRsä oli 
yksi manuaali ja siihen yhdistetty pedaali-koneisto. 
Äänikertoja: Prineipaal 8 jalk., Gedakt 8 jalk., Oe
tava 4 jalk., Seharff 3 (ehor) piippuinen, Qvinta 3 
jalk. Tarkempia tietoja puuttuu. 

Finnby. Urut on, vaan niistä ei ole tarkempia 
tietoja. 

Finnström. Urut 8-ääniset, tehnyt v. 1868 P. 
Lindqvi8t & Östedt Ruotsissa. Lahjoittanut kapteeni 
.Jos. Ehrenmalm. Korjannut vuosina 1852 ja 1858 
B. Thule (vanhempi). Yksi manuaali ja siihen yhdis
-tetty pedaalikoneisto. Trumpet on nykyään aivan 
käyttämätön. 

}'ög]ö Urut on, mutta muita tietoja niistä ei ole. 
Getan kappeli. Urut 6-ääniset. Muita tietoja 

puuttuu. 
Halikko. Urut 15-äiiniset, tehnyt v. 1851 A. 

'Thule (vanhempi), yhden manuaalin kanssa. Vuonna 
1881 korjannut ja tehnyt toisen manuaalin ja, kaksi 
äänikertaa lisäksi sekä ereseendo-laitoksen J. A. 
.Zaehariassen. Muita tietoja ei ole. 

Haminan kaupunki. Vuonna 1772 teki Wähl
ström urut,. joiden kohtalosta ei ole tarkempia tie
toja. Nykyään on kirkossa pedaalilla varustett.u 7-
.ääninen urkuharmoonio. ostet.tu v. 1861. 

HammarJand. U~ut 9-ääniset, tehnyt 1865 J. 
Andersson Tukholmassa. Yksi manuaali ja eri pe
.daali-torvisto. Äänikertoja: 

Manuaalissa: Prineipaal 8 jalk., Borduna 16 j111k. 
Gedakt 8 jalk., Dudbelflöjt 8 jalk., Gamba 8 jalk., 
.Fleute 4 jalk., Oetaava 4 jalk., Trnml,et 8 jalk. 

• 
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Pedaalissa: Tuba 16 jalk. 
Oeta2v-koppel, pedaal-koppel, ereseendo ja dimi

nuendo. Yksi kaksinkertainen henkipale; ovat mak
saneet 6,500 mk. Vihittiin vuonna 1886. 

Hartola. Kirkossa on pedaalilla varustettu ur
kuharmoonio, lahjoitettu Eehon kartanoRta. 

Hattula_ Urut 15-ääuiset, tehnyt v. 1877 J. 
A. Zaehariassim. Kaksi manuaalia, erityinen pedaali
torvisto ja klaveeripöytä. 

1 manuaalissa: Principaal 8 jalk, Borduna 16 
jalk, Fleute-Major 8 jalk., Viola di gamba 8 jalk., 
Oetaava 4 jalk, Octaava 2 jalk, Mixtur 3 (ehor) 
piippuinen, Trumpet 8 jalk. 

11 manuaalissa: Geigenprineipaal 8 jalk., Ge
dakt 8 jalk, Fugara 8 jalk., Fleute dolee 4 jalk. 

Peclaali.~sa: Subbas 16 jalk, Basun 16 jalk, 
Prineipaal 8 jalk. 

Kolme koppelia, kolme kuutiopaletta ja soittaja 
istuu alttariin päin. 

Hauho. Urut 15-ääniset, tehnyt v. 1882 J. A. 
Zaehariassen. Kaksi manuaalia ja erityinen pedaali
torvisto sekä ldaveeripöytä. 

1 manuaalissa: Prineipaal 8 jalk., Borduna 16 
jalk., Fleute-Major 8 jalk., Viola di gamba 8 jalk., 
Oetaava 4 jalk., Oetaava 2 jalk., Mixtur 3 (ehor) 
piippuinen, Trulllpet 8 jalk. 

11 I1wnuaalissa: Salicional 8 jalk., Gedakt 8 
jalk, Fugara 8 jalk, Fleute dolee 4 jalk. 

Pedaalissa: Subbas 16 jalk, Borc1una 16 jalk., 
Prineipaal 8 jalk 

"Tutti", neljä koppelia, kolme kuutiopaletta . 
.ovat maksaneet 12,032 mk. 40 p:iä. Vihitty l:nä 
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adventti-sunnuntaina 1882. Soittaja istuu alttariin 
päin. 

Haukiputaa. Kirkossa on urkuharmooriio. 
Hausjärvi. Urut 16 ääniset, tehnyt v. 1886 

B. A. Thule. Kaksi manuaa1ia ja eri pedaalitor

visto. 
1 !7ulnuaalissa: Principaa1 discant 16 jalk, Flöjt

harmonique 8 jalk., Gedakt 8 ja1k, Bordun:t 16 jalk., 
Octaava 4 jalk, Octaava 2 ja1k., Qvinta 3 ja1k., 
Trumpet 8 jalk 

II manuaalissa: Geigenprincipal 8 jalk, Viola 
di gamba. 8 jalk, Dubbelflöjt 8 ja1k., Flöjt 4 jalk., 

Pcdaalissa': Violoncello 8 jalk., Subbas 16 jalk r 

Basun 16 jalk. 
Viisi koppelia ja kolme kuutiopaletta. Maksa

neet 11,500 mk Vihitty syksyllä v. 1886? 
Heinolan li:aupunki. Kirkossa urkuharmoonio r 

jossa on yksi manuaali ja siihen yhdistetty pedaaliko
neisto. 

Heinolan pitäjä. Kirkossa on kahdella manuaa
lilla ja erityisellä pedaalilla varustettu urkuharmoonio r 

jossa on n. k. "Tremulant"-laitos. 
Helsingin kaupunki. Nikolainkirkossa 54-ääni

set urut, tehty Walker & kumpp:in tehtaassa Lud
vigsbergin kaupungissa Wilrtembergissä. Kolme ma
nuaalia ja erityinen pedaalitorvisto. Soittaja istuu 
sivuttain alttariin päin. Vuonna 1881 tulipalossa va-· 
hingoittuivat ne vähän, jonka jä1estä niitä korjasi B.. 
A. Thule. Syksyllä v. 1891 korjasi niitä firma Wal
ker & 1mmpp. 

Vanhassa kirkossa mainitaan jo 1600 vuosilu-· 
vulla olleen urut, joiden kohtalosta ei ole tarkempia. 
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tietoja. Vuonna 1772 teki Carl Wåhlström uudet 
urut. Niitä mainitaan kerran korjanneen Åkerman 
Tuh1~01masta. Nykyään on 30-ääniset urut, joissa on 
kaksi manuaalia, eri pedaalitorvisto klaveeripöytä, 
kaksi pneumaatillista koneistoa ja soittaja istuu alt
tariin päin. 

Uudessa kirkossa: Urut 50-ääniset, tehnyt v. 
1891 Walker & kumpp. Ludvigsbergin kaupungissa 
\Vilrtembergissä. Ne ovat tehdyt aivan uusinta laa
tua, jonkalaisia ei vielä ennen ole missään valmis
tettu. Sisäkoneistossa ainoastaan sormenpaksuiset 
lyijy-putkilot välittävät yhteyttä koskettimien ja tor
ven-läppäimen välillä. Urkuja käyttää kaasulaitos. 

Helsingin pitäjä. Urut on, joista ei ole sen tar
kempia tietoja. 

HiitoJa. Urkuja hommataan parhaillaan. 
HolJola. Urut 17 -ääniset, tehnyt v. 1869 A. 

Thule (vanhempi). Yk~~ manuaali ja siihen yhdis
tetty pedaalikoneisto. Aänikertoja: Gedaktpiano 16 
jalk, Flöjt amabile 8 jalk, Fugara 8 jalk., Dubbel
flöjt 8 j::tlk., Flöjt 4 jalk., Principaaldiscant 16 jalk., 
Principaal 8 jalk, Octaava 4 jalk, Octaava 2 jalk, 
Trumpet 8 jalk., Qvinta 3 jalk, Borduna 16 jalk. 

"Melodivärk", Forte, kolme koppelia, pneumaa
tillinen koneisto, "Tutti", kolme kuutiopaletta. Ovat 
maksaneet 9,000 mk. Soittaja istuu alttariin päin. 

Huittinen. Urut 23-ääniset, tehnyt v. 1882 J. 
A. Zachariassen. Kaksi manuaalia, eri pedaalitor
visto ja klaveeripöyW .. 

1 manuaali::ssa: Prillcipaal 8 jslk., Borduna 16 
jalk., Fleute-major 8 jalk., Viola di gamba 8 jalk., 
Octaava 4 jalk,. Octaava 2 jalk, Qvinta 3 jalk Mix-

8 
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tur 3 (ehor) piippuinen, Trumpet 8 jalk., Fleute har
monique 8 jalk., Gemshorn 8 jalk. 

II manuaalissa: Geigenprineipaal 8 jalk., Sa
lieional 8 jalk., Rörflöjt 8 jalk., Olarinett 8 jalk., Gam
bette 4 jalk., Fleute. dolee 4 jalk. 

Pedaalissa: Prineipaal 16 jalk., Subbas 16 jalk. ; 
Basun 16 jalk., Prineipaal 8 jalk., Gedakt 8 jalk., 
Octaava 4 jalk. 

" Melodivärk", Tutti, viisi koppelia, kolme kuu· 
tiopaletta, II:ssa manuaalissa "Svällare". Soittaja is
tuu alttariin päin. 

Humppilan kappeli. Urut 7·ääniset, tehnyt v. 
1887 J. A. Zaehariaf>sen: Kaksi manuaalia ja eri 
pedaa li torvis to. 

1 manuaalissa: Prineipaal 8 jalk., Borduna 16 
jalk., Oetaava 4 jalk., Oetava 2 jaJk. 

II /1wnuaatissa: Gedakt 8 j alk., Gamba 8 jakl. 
Pedaalissa: Subbas 16 jalk. 
Kolme koppelia, kaksi kuutiopaletta ja pneu

maa tillinen koneisto. 

Hämeenkyrö. Urut 12·ääniset, tehnyt ,v. 18 ? 
B. A. Thule. Tarkempia tietoja ei niistä ole. 

Hämeenlinna Urut lO·ääniset. Tarkempia tie
toja ei ole. 

Iisalmi. Urut 18-ääniset, tehnyt v. 1883 J. A. 
Zaehariassen. Kaksi manuaalia, eri pedaalitorvisto 
ja klaveeripöytä. 

1 manuaalissa: Prineipaal 8 jalk., Borduna 16 
jalk., Fleute-major 8 jalk., Dubbelflöjt 8 jalk., Sali
eional 8 jatk., Octaava 4 jalk., Trl1mpet 8 jalk., Oor
ne tt 3 (faeh) piippuinen. 

• \ 
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II manuaalissa: Geigenprilleipaal 8 jalk., Ge
dakt 8 jalk., Flente dolee 4 ja Vi ola di gamba 8 jalk. 

Pedaalissa: Subbas 16 jalk., Basun 16 jalk., 
Prineipaal 8 jalk., Oetaava 4 jalk. 

Pneumaatillinen koneisto, kolme koppelia, neljä 
kuutiopaletta, ja soittaja istuu alttariin päin. 

litin pitäjä. Urut 16-ääniset, tehnyt v. 1884 
J. A, Zaehariassen. Kaksi manuaalia" eri pedaalitor· 
visto ja ldaveeripöyta. 

1 manuaalissa: Prineipaal 8 jalk., Borduna 16 
jalk., Fleute-major 8 jalk., Prineipaal 16 jalk., Gedakt 
8 jalk., Ootaava 4 jalk., Octaava 2 jalk., Qvinta 3 
jalk, Trumpet 8 jalk. 

II manuaalissa: Oorno di basetti 8 jalk., Ge
c1akt 8 jalk., Fugara 8 ~alk., Flauto dolee 4 jalk. 

Pedaalissa: Subbas 16 jalk., Borc1una 16 jalk., 
Prineipaal 8 jalk. 

Pneumaatillinen koneisto, kolme koppelia, neljä 
kuutiopaletta ja "Svällare". Soittaja istun alttariin 
päin. 

Ikaalinen. Urut 16-ääniset, tehnyt v. 1846 A. 
Thule (vanhempi). Yksi manuaali ja eri pec1aali
torvisto. Korjannut v. 1880 B. A. Thule. Ääniker
toja: Prineipaal 8 jalk., Borduna 16 jalk., Gamba 
8 jalk., Fleute-major 8 jalk., Dubbelfleut 8 jalk., Oe
taava 4 jalk., Oetaava 2 jalk., Qvinta 3 jalk., Fleute 
3 jalk., Trumpet 8 jalk. 

Pedaalissa: Oornett 3 (ehor) piippuinen, Sub
has 16 jalk., Violon 16 jalk., Violoneello 8 jalk., 
Viola 4 jalk., Basun 16 jalk. 

Yk&i koppeli ja vanhanaikainen henkipale. 

--~- ' ~ .:=---- . - . ' 
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Ilmajoki. V. 1766 teki Calr Wåhlström Luu
lajassa 8-ääniset urut. Yksi manuaali ja siihen yhdis
tetty pedaalikoneisto. Äänikertoja: Prineipaal 8 jalk., 
Gedakt 8 jalk., Spitsfleut 4 jalk., Qvinta 3 jalk., Oe
taava 2 jalk., Seharff 3 (ehor) piippuinen, Trumpet 8 
jalk., Trumpet 4 jalk. Vox virginea ja yksi kaksin
kertainen henkipale. Maksoivat 7,300 daaleria. 

Vuonna 1876 syyskuun 16 myytiin ne Raippa
luodon kirkkoon ja maksettiin niistä 2,750 mk. Ny
kyiset urut teki v. 1878 J. A. Zaehariassen, jotka 
ovat 16-ääniset. Kaksi manuaalia, eri pedaalitorvisto 
ja klaveeripöytä. 

1 manuaalissa: Prineipaal 8 jalk., Borduna 8 
jalk., Rörflöjt 8 jalk., Oetaava 4 jalk., Oetaava 2 jalk, 
Qvinta 3 jalk., Mixtur 3 (eho1') piippuinen, Trumpet 
8 jalk 

II manuaalissa: Geigenprineipaal 8 jalk., Ge
dakt 8 jalk., Harmonika 8 jalk., Fleute dolee 4 jalk. 

Pedaalissa: Subbas 16, Borduna 16 ja Prin
e1f>aal 8 jalk. 

Tnkoon pitäjä. Urut 16-ääniset, tehnyt v. 1843 
Thule. Yksi manuaali ja eri pedaalitorvisto. Ääni
kertoja manuaalissa: Dubbelflöjt 8 jalk, Fleut d' 
amour 8 jalk., Fleute 4 jalk., Oetaava 4 jalk., Oe
taava 2 jalk., Qvinta 3 jalk., Cornett 3 (ehor) piip
puinen, Trumpet 8 jalk., Oboe 8 jalk, Basun 16 jalk. 
Pedaalissa: Borduna 16, Trumbet 8, Viola 4 Violon
eeno 8 ja Violon 16 jalk. Yksi kaksinkertainen pale 
ja yksi koppeli. 

Isojoki. Urut 18-ääniset, tehDyt V. 1890 J. A. 
Zaehariassen. Kak~i mannaalia, eri pedaalitorvisto ja 
kla veeripöytä. 

T 

1 JJwnuaalissa: Principaal 8 jalk., Borduna 16 
jalk., Fleute-major 8 jalk., Viola di gamba 8 jalk., 
Dubbelflöjt 8 jalk., Oetaava 4 jalk, Oetaava 2 jalk, 
Qvinta 3 jalk., Trumpet 8 jalk. 

II manuaalissa: Geigenprincipaal 8 jalk., Sa
licionel 8 jalk., Gedakt 8 jalk., Fugara 4 jalk, Flente 
4 jalk. 

Pedaalissa: Subbas 16 jalk., Basun 16 jalk., 
Prineipaal 8 jalk., Violoneello 8 jalk. 

Pneumaatillinen koneisto, ereseendo ja deeres· 
eendolaitos, "Svällare", neljä koppelia, neljä kuutio
paletta. Soittaja istuu alttariin päin. 

Isokyro. Urut 16-ääniHet, tehnyt V. 1881 Åker
man ja Lnnd Tukholmassa. Muita tietoja ei ole. 

ImpiIahti. Urut on. Tarkempia tietoja ei niistä 
ole. 

.Jaakkima. Urut 17-ääniset. Tarkempia t.ietoja 
ei ole. 

Jalasjärvi. Urut 14-ääniset, tehnyt V. 1884 J. 
A. Zaehariassen. Kaksi manuaalia, eri pedaalitorvisto 
ja klaveeripöytä. 

1 manuaalissa: Prineipaal 8 jalk., Borduna 16 
jalk., Dubbelflöjt 8 jalk., Octaava 4 jalk., Oetaava 2 
jalk., Qvinta 3 ja Trumpet 8 jä,lk. 

II manuaalissa: Flöjtharmonique 8 jalk., Ge
dakt 8 jalk., Fleute dolee 4 jalk., Viola di gamba 8' 
jalk. 

Pedaalissa: Subbas 16 jalk, Basun 16 jalk., 
Salicional 8 jalk. 

Neljä koppelia ja kolme lmutiopaletta. Soittaja 
istuu alttariin päin. 
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Janakkala. Urut lO-ääniset, tehnyt v. 1879 B. 
A. Thule. Yksi manuaali. Muita tietoja ei ole. ' 

Joensnun kaupunki. Kirkossa on kaksiääninen 
urlmharmoonio. 

Jokiosten kappeli. Kirkossa on urkuharmoonio 
jonka manuaalissa on 21/2 äänikertaa ja pedaa
lissa 2 äänikertaa. 

Joutsa. Urut 9-ääniset, tehnyt v. 1879 B. A. 
Thule. Tarkempia tietoja ei ole. 

Joutseno. Urut 9-ääniset. Muita tietoja ei ole. 
Jomala. Urut 16-ääniset, tehnyt v. 1885 J. A. 

ZaehariasSEll1. Kaksi manuaalia, eri pedaalitorvisto ja 
kla veeri pöytä. 

1 manuaalissa: Prineipaal 8 jalk., Borduna 16 
jalk., Fleute-major 8 jalk., Oetaava 4 jalk., Oetaava 
2 jalk., Mixtur 3 (0hor) piippuinen, Trumpet 8 jalk., 
Fleutharmonique 8 jalk. 

II manuaalissa: Geigenprineipaal 8, Gedakt 8, 
Fleute dolee 4 ja Viola di gamba 8 jalk. 

Pedaalissa: Subbas 16, Basun 16, Prineipaal 
8 ja Oetaava 4 jalk. 

Pneumaatillinen koneisto, kolme koppelia ja neljä 
kuutiopaletta. Soittaja istuu alttariin päin. 

Jnvankosken tehtaan kirkossa on, urkuharmoonio. 
Juvan pitäjä. Urut 16-ääniset, tehnyt v. 1875 

B. A. Thule. Kaksi manuaalia ja eri pedaalitorvisto 
1 I1wnuaalissa: Prineipaal 8 jalk., Borduna 16 

jalk., Prineipaal diseant 16 jalk., Oetaava 4 jalk , 
Oetaava 2 jalk., Qvinta 3 jlllk., Trumpet 8 jalk. 

II manuaalissa: Gedaktpiano 16 jalk., Gamba 
8 jalk., Flöjt amabile 8 jalk., Dubbelflöjt 8 jalk., 
Flöjt 4 jalk. 
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Pedaalissa: Subbas 16 jalk., Basun 16 jalk., 
Violoneello 8 jalk., Oetaava 4 jalk. 

Pneumaatillinen koneisto, regulaattori, neljä kop
pelia ja kolme kuutiopaletta. Ovat maksaneet 14,262 
mk. Vihityt v. 1875 syyskuun 11 p:nä. 

Jyväskylä. Urut 11-ääniset, tehnyt v. 1886 J. 
A. Zaehariassen. Kaksi manuaalia ja eri pedaali
torvisto. 

1 manuaalissa: Prineipaal 8 jalk., Borduna 16 
jalk., Dubbelflöjt 8 jalk., Oetaava 4 jalk., Oetaava 2 
jalk., Flöjt 4 jalk. 

II manuaalissa: Rörflöjt 4 jalk" Fugara 4 jalk., 
Viola di gamba 8 jalk. 

Pedaalissa: Subbas 16 jalk., Violoneello 8 jalk. 
Kolme koppelia, "Tutti", kaksi kuutiopaletta ja 

n. k. "abstrakt"-henkilaatikot uusinta mallia. 

Jääsken pitäjä. Urut 6-ääniset. Kaksi manu
aalia ja erityinen pedaalitorvisto. Muita tietoja ei ole. 

Jämsän pitäjä. Urut 12-ääniset. Muita tietoja 
ei ole. 

Kalvola. Urut , 8-ääniset, lahjoitetut v. 1863. 
Muita tietoja ei ole. 

Kangasala. Urut 17-ääniset. Yksi manuaali. 
Muita tietoja ei ole .. 

Karjan pitäjä. Urut 16-ääniset, tehnyt v. 1878 
Gust. Norman Räävelissä. Kaksi manuaalia ja eri 
pedaalitorvisto. 

1 manuaalissa: Prineipaa18 jalk., Borduna 16 
jalk., Gedakt 8 jalk., Gemshorn 8 jalk., Håhlfleut 4 
jalk., Oetaava 4 jalk., Oetaava 2 jalk., Trumpete 8 
jalk., Qvinta 22

/
3 jalk., Mixtur 3 (faeh) piippninen. 
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II manuaalissa: Gamba 8 jalk., Fleute tra
verso 4 jalk. 

Peclaalissa: Subbas 16 jalk , Prineipaal 8 jalk , 
Violon 8 jalk. 

Kaksi koppelia, kombinationilaitos ja kolme pa
letta. Ovat maksaneet 6,800 mk. Vihitty kesällä V. 

1878. 
I{arjalan kappeli. Urut on, vaan muita tietoja 

ei niistä ole. 
Karjalohja. Urut 14 ääniset, tehnyt V. 1892 B. 

A. Thule. Kaksi manuaalia ja erityinen pedaali
torvisto. Ne on lajoittanut kauppias E. J. Willsted~. 
Muita tietoja ei ole. 

Karstula. Urut 7-ääniset, tehnyt V. 1866 P. & 
M. Lybeek. Yksi manuaali ja siihen yhdistetty pe
elaalikoneisto. Nykyään käyttämättömät. Erittäin on 
ilmoitettu ettei niillä ole soitettu "kymmeneen vuo
teen". 

Kaskisten kaupunld. Urut 12-ääniset, tehnyt 
V. 1875 J, A. ZaehariassEm. Yksi manuaali ja eri 
pedaalitorvisto. 

Äänikertoja manuaalissa: Prineipaal 8 jalk., 
Borduna 16 jalk., Viola eli gamba 8 jalk., Gedakt 8 
jalk., Oetaava 4 jalk., Oetaava 2 jalk., Trumpet 8 
jalk., Fleute harmonique 8 jalk" Fteute-oetaaviant 4 
jalk. 

Peclaalissa: Subbas 16 jalk., Trumpet 8 jalk. 
Kaksi koppelia ja kolme kuutiopaletta. 
Kemiö. Urut 20-ääniset, tehnyt v. 1859 A. Thule 

(vanhempi). Kaksi manuaalia ja eri pedaalitorvisto. 
1 manuaalissa: Prineipaal 8 jalk., Borduna 16 

jalk., DubLelfleut 8 jalk., Basettho1'11 8 jalk., Gamba 

,. 
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8 jalk., Gemsho1'11 4 jalk., Oetaava 4 jalk., Oetaava 
2 jalk., Qvinta 3 jalk., Co1'11ett 3 (ehor) piippuinen, 
Trumpet 8 jalk. 

II I1wnuaalissa: Prineipaal 4 jalk., Fluete 4 
jalk., Flauto d' amour 8 jalk., Salieional 8 jalk. 

Pedaalissa: Viola 16 jalk. Violoneello 8 jalk., 
Subbas 16 jalk., Oetaava 4 jalk., Basun 16 jalk. Yksi 
koppel manuaalin ja pedaalin välillä sekä kolme van
hanaikuista henkipaletta. Ovat maksaneet 5,000 rupl. 
Vihityt v. 1859. 

Keul'uu. Urut on, mutta niistä ei ole tarkem
pia tietoja. 

Kerimäld. Kirkossa un kaksiääninen urlmhar
moonio. 

Klrvu. Urkuja puuhataan parhaillaan. 
Kirkkonummi. Urut lO-ääniset, tehdyt v. 1859. 

Tarkempia tietoja ei ole. 
Kiikala. Urut 6-ääniset, tehnyt v. 1874 J. A. 

Zaehariassen. Yksi manuaali ja siihen yhdistetty pe
daali. Äänikertoja: Pl'ineipaal 8 jalk., Borduna 16 
jalk., Gedakt 8 jalk., Oetaava 4 jalk., Oetaava 2 jalk., 
Fleute dolee 4 jalk. Kaksi koppelia ja yksi kuu
tiopale. 

Kisko. Urut 13-ääniset, tehnyt v. 1883 J. A. 
Zaehariassen. Kaksi manuaalia, eri pedaalitorvisto 
ja kla veeripyötä. 

1 manuaalissa: Prineipaal 8 jalk., Borduna 16 
jalk., Dubbelflöjt 8 jalk., Oetaava 4 jalk., Oetaava 2 
jalk., Mixtur 3 (ehoI') piippuinen, TI'umpet 8 jalk. 

II manuaalissa: Geigenprineipaal 8 jalk., Rör
flöjt 8 jalk., Fleute dolee 4 jalk., Gamba 4 jalk. 

Pedaalissa: Subbas 16 jalk., Prineipaal 8 jalko 
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"Tutti", kolme koppelia ja kolme kuutiopaletta. 
Ovat maksaneet 9,500 mk. Vihityt v. 1883 elokuun 
12 p:nä. Soittaja istuu alttariin päin? 

Kivennapa. Urnt 13-ääniset, tehnyt v. 1887 J. 
A. Zachariassen. Kaksi manuaalia, eri pedaalitor
visto ja klaveeripöytä. 

- 1 manuaalissa: Principaal 8 jalk., Borduna 16 
jalk., Fleute-major 8 jalk., Viola di gamba 8 jalk., 
Octaava 4 jalk, Oetaava 2 jalk., Mixtur 3 (ehor) 
piippuinen. Ensimmäiseen manuaaliin voidaan vielä 
lisätä Gamba 8 ja Trumpet 8 jalk. 

II manuaalissa: Geigenprineipaal 8 jalk., Sa
lieionel 8 jalk., Rörflöjt 8 jalk., Prineipaal 8 jalk., 
Fleute dolee 4 jalk. 

Pedaalissa: Subbas 16 jalk., Prineipaal 8 jalk. 
Vastaisuudessa voidaan pedaaliin lisätä Basun 16 jalk. 
:- "Tutti", pneumaatillinen koneisto, neljä koppelia 
ja neljä kuntiopaletta. Soittaja istuu alttariin päin. 

Kokemäki. Urut 17 -ääniset, tehnyt v. 1881 J. 
A. Zaehariass(m, Kaksi manuaalia, eri pedaalitor
visto ja klaveeripöytä. 

1 nw.nuaalissa: Prineipaal 8 jalk., Borduna 16 
jalk., Fleute-major 8 ' jalk., Octaava 4 jalk., Oetaava 
2 jalk., Mixtur 3 (ehor) piippuinen, Trumpet 8 jalk., 
Fleute harmonique 8 jalk., Gemshorn 4 jalk. 

II 7nanuaalissa: Geigenptineipaal 8 jalk., Ge
dakt 8 jalk, Fleute dolee 4 jalk., Gamba 8 jalk. 

Pedaalissa: Subbas 16 jalk., Basun Prineipaal 
8 jalk., Oetaava 4 jalk. "Tutti", kolme koppelia 
Ja neljä kuutiopaletta. Soittaja istuu alttariin päin. 

Koivulahti. Urut 12-ääniset, tehnyt V. 1887 J. 
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A. Zaehariassen. Kaksi malluaalia, en pedaalitor
visto ja klaveeripöytä. 

1 manuaalissa: Prineipaal 8, Borduna 16, Ge
dakt 8, Oetaava 4, Oetaava 2 ja Corno 8 jalk. 

II manuaalissa: Rörflöjt 8 jalk., Gambette 4 
jalk., Fleute dolee 4 jalk. 

Pedaalissa: Subbas 16 jalk., Basun 16 jalk., 
Prineipaal 8 jalk., Gedakt 8 jalk. Kolme koppe
lia ja kolme kuutiopaletta. Soittaja istuu alttariill 
päin. 

Kokkolau pitäjä. Urut 16-äälliset. Muita tie
toja ei ole. 

Kokkolan kaupunki. (Gamla Karleby). Urut 
on kirkossa, jotka v. 1696 rakensi Joh. ja Krist. Bei
jer Tukholmassa. Kaksi manuaalia ja erityinen pe
daalitorvisto. 

1 7l'wnuaalissa: Prineipaal 8 jalk., Bord~ma 16 
jalk., Håhlflöjt 8 jalk., Oetaava 4 jalk., Oetaava 2 
jalk, Fleut 4 jalk., Qvinta 3 jalk., Mixtur 3 (eho1') 
piippuinen, Trumpet 8 jalk., Voxhumana 8 jalk. 

II manuaalissa: Gedakt 8 jalk., Oetaava 2 
jalk., Spitsfleut 4 jalk., Qvinta 3 jalk., Scharff ,2 (eho1') 
piippuinen. 

Pedaalissa: Prineipaal 8 jalk., Subbas 16 jalk., 
Basull 16 jalk., Trumpet 8 jalk., Oetaava 4 jalk. ja 
Cymbaltjärna jossa oli yhteensä kahdeksan pientä 
sopusointuista ·kulkusta. Vuonna 1748 korjasi ja vi
ritti ne uudestaan urkurakentaja Hedlund Ruotsista, 
ja teki liBäksi Qvintadena äänikerran pedaaliin. Muita 
tietoja ei nykyään niistä ole. 

Korl'i1ahti. Urut 14-ääniset, tehnyt v. 1853 
Råman Hämeenlinnasta. Yksi manuaali ja siihen 
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yhdistetty pedaali. Äänikertoja: Principaal 8 jalk., 
Borduna 16 jalk, Gedakt 8 jalk., Spetsfleut 4 jalk, 
Flagfleut 8 jalk., Rörflöjt 4 jalk., Qvintgedakt 6 jalk., 
Oetaava 4 jalk, Flöjt traverse 4 jalk., Oetaava 2 
jalk., Valdflöjt 2 jalk, Searff 2 (ehor) piippuinen 
Trumpet 8 jalk., Waldhorn 8 jalk. diseant, Wald
horn 8 jalk. basso. 

Yksi "makasiini pale". Ovat maksaneet 1,796 
ruplaa 284/7 kopekkaa; vihitty 1853 kesäkuun 24 p:nä. 

Kol'poo. Noin v. 1730 paikoilla on tavattu jään
nöksiä vanhoista uruista: muutamia torvia ja kaksi 
henkipaletta. Tarkempia tietoja niistä puuttuu. Ny
kyään on kirkossa urut 8-ääniset, tehnyt v. 1870 B. 
A. Thule, joista ei ole muita tietojaa. 

KOl'näs. Urut on. Tarkempia tietoja ei ole. 

'Kosken pitäjä. (Ihmeen läänissä) urut 15-ääni
set, tehnyt v. 1R79 Gust. Norman Räävelissä. Kaksi 
manuaalia ja erityinen pedaalitorvisto. 

1 manuaalissa: Prineipaal 8 jalk; Borduna 16 
jalk., Viola di gamba 8 jalk., Oetaava 4 jalk., Mix
tur 3 ehor, Håhlflöjt 8 jalk., Spitsfleut 4 jalk., Qvinta 
22/3 julk. 

II manuaalissa: Gedakt 8 jalk, Fleute dolee 4 
jalk., Flöjt traverso 8 jalk. 

Pedaalissa: Subbas 16 jalk, Prineipaal 8 jalk, 
Violon 8 jalk Kaksi vanhanaikaista henkipaletta. 
Ovat maksaneet 1,800 ruplaa ja vihityt edellämainit
tuna vuonna. Soittaja istuu selin alttariin. 

Kuhmalahti. Urut 7-ääniset, tehnyt v. 1884 
B. A. Thule, joista ei ole muita tietoja. 

KUl'kijoki. Urut 16-ääniset, tehnyt v. 1891 J. 

• ) 

• 

• 
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A. Zaehariassen. Kaksi manuaalia, eri pedaalitorvisto 
ja klaveeripöytä. Ovat maksaneet 12,000 mk. 

1 manuaalissa: Prineipaal 8 jalk., Basun 16 
jalk., Fleutemajor 8 jalk, Gamba 8 jalk, Oetaava 4. 
jalk, Oetaava 2 jalk., Mixtur 3 (ehor) piippuinen 
Trumpet 8 jalk. 

II manuaalissa: Prineipaal 8 jalk, Rörflötjt 8 
jalk., Fugara 8 jalk., Salisett 4 jalk., Fleute oetaa
viante 4 jalk. 

Pedaalissa: Subbas 16 jalk., Basun 16 jalk, 
Prineipaal 8 jalk. Kolme kollektiivipolinta, yksi 
kombinatioonilaitos, neljä koppelia, "Svällare" ja neljä 
kuutiopaletta. Soittaja istuu alttariin päin. 

Kuhmoisten pitäjä. Urut 18-ääniset, v. 1886 
B. A. Thule. Kaksi manuaalia, eri pedaalitorvisto 
ja klaveeripöytä. 

1 manuaalissa: Prineipaal 8 jalk, Borduna 16 
jalk., Prineipaal 16 jalk., Gedakt 8 jalk., Trumpet 8 
jalk., Fleute harmonique 8 jalk., Oetaava 4 jalk., Oe
taava 2 jalk., Qvinta 3 jalk. 

II I1wnuaalissa: Geigenprineipaal 8 jalk., Dub
belflöjt 8 jalk, Viola di gamba 8 jalk., Fleut 4 jalk. 

Pedaalissa: Violoneello 8 jalk., Snbbas 16 jalk., 
Basun 16 jalk, Borduna 8 jalk., Oetaava 4 jalk. 
Unisonokoppel, manuaalkoppel, pedaalkoppel. eres
eendo- ja diminuendolaitos sekä neljä kuutiopaletta. 
Koneisto tehty pneumaatillisen järjestelmiin mukaan. 
Ovat maksaneet 14,400 mk. Vihittiin elokuussa 1886. 
Soittaja istuu alttariin päin. 

Kuopio. Urut 28·ääniset. Muita tietoja puuttuu. 
Kuol'evesi. Urut 7-ääniset, tehnyt v. 1856 A. 

Thule (vanhempi). Yksi manuaali ja siihen yhdistetty 

I 
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pedaali. Äänikerrat : Prineipaal 8 jalk., Salieiona l 8 
jalk., Dubbelflöjt 8 jalk., Oetaava 4 jalk., Oetaava 2 
jalko, Qvinta 3 jalko, Fleute 4 jalk. Yksi koppeli 
ja yksi vanhanaibinen pale. Ovat maksaneet 600 
ruplaa. Vihityt elokuun 30 p:nä 1856. 

Kurikka. Urut 8-ääniset, tehnyt v. 1872 P. A. 
Springert. Muita tietoja ei ole. 

Käkisalmi. Urut LO-ääniset, tehnyt v. 1889 J. 
A. Zaehariassen. Kaksi manuaalia ja erityinen pe
daalitorvisto. 

1 manuaalissa: Prineipaal 8 jalko, Borduna 16 
jalko, Dubbelflöjt 8 jalk., Oetaava 4 jalk. Rausqvint 
2Z/3 & 1 jalko 

II manuaalissa: Salieional 8 jalk., Fleute dolee 
4 jalk. 

Peclaalissa: Subbas 16 jalk., Prineipaal 8 jalko 
Kombinationilaitos, neljä koppelia ja kolme kuu

tiopaletta. 
Kärsiimiiki. Kirkossa on 4-ääninell urkuhar

moonlO. 
Lappeenrannan kanpungin ja Lappeen pitäjän 

yht.eisessä kirkossa on 20-ääniset urut, tehnyt v. 1891 
J. A. Zaehariassen. Kaksi manuaalia, eri pedaåli
torvisto. 

1 manuaalissa.' Prilleipaal 8 jalk., Borduna 1G 
jalk., Fleute-major 8 jalk., Gamba 8 jalk., Dolee 8 
jalko, Flauto 4 jalk., Octaava 4 jalk., Mixtur 3 (ehor) 
piippuinen, Trumpet 8 jalk. 

II manuaalisssa.' Geigenprincipaal 8 jalko: Fu
gara 8 jalk., Fleute harmonique 8 jalk., Rörflöjt 8 
jalk., Clarinett 8 jalk., Fleute traverso 4 jalk., Prin
eipaal 8 jalk. 

• 

• 

• 
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Peclaalissa.' Violon 16 jalk., Subbas 16 jalk., 
Basun 16 jalk., Prineipaal 8 jalko Neljä koppelia, 
Tuttikollektivi kokoäänikerroille, Forte, Mezzoforte, 
creseelldo- ja deereseendolaitos, kymmenen erityistä 
koppelia, kuusi kuutiopaletta, pneumaatillinell ko
neisto ja koko sisuskoneisto aivan uusinta keksintöä. 
Soittaja istuu alttariin päin - Ocat 70:net kYl1une
nennet Zachariassen' in tekemät urut Suomessa. 

Laihia. Urut 8-ääniset, tehnyt v. 1879 J. A. 
Zaehariassen. Kaksi manuaalia, eri pedaalitorvisto 
ja klaveeripöytä. 

1 manuaalissa: Prineipaal 8 jalk., Borduna 16 
jalko, Fleute-major 8 jalk, Viola di gamba 8 jalk., 
Trumpet 16 jalk, Oetaava 4 jalk., Octaava 2 jalk., 
Mixtur 3 (ehor) piippuinell. Trumpet 8 jalk. 

II manuaalissa: Gemshorn 16 jalk., Rörflöjt 
Fugara 8 jalk., Harmonium 8 jalko, Fleute dolee 4 
jalk. 

Peclaalissa.' Viola 16 jalko, Subbas 16 jalk., 
Basun 16 jalko, Pl'ineipaal 8 jalko, Gedakt 8 jalk., 
Oetaava 4 jalk. Kolme koppelia ja kuusi kuutio
paletta. Soittaja istuu alttariin päin. 

Laitila. Urut 13-ääniset, tehnyt J. A. Zaeha
riassen V. 1880. Kaksi malluaalia, eri pedaalitor
visto ja klaveeripöytä. 

1 manuaalissa: Priueipaal 8 jalk., Borduna 16 
jalk., Fleute-major 8 jalk., Oetaava 4 ja 2 jalk. 

II Manuaalissa.' Fleute 8 jalk., Fugara 4 jalk., 
Viola di gamba 8 jalk. 

Peclaalissa: Subbas 16 jalk., Basun 16 jalk., 
Prineipaal 8 jalko, Gedakt 8 jalk. Kolme koppelia 
ja kolme kuutiopaletta. Soittaja istuu alttariin päin. 

( 
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Lammin pitäjä. Urut 6-ääniset. Muita tietoja 

eI ole. 
Lapin pitäjä. Kirkossa on amerikkalainen ur

kuharmoonio, jossa on 16 äänikertaa, kaksi manuaa
lia ja erityinen pedaalikoneisto. 

Lappträski. Ruotsalaisten kirkossa on 12-äälli
set urut. Suomalaisten kirkossa on 10-ääninen urku
harmoonio, ostettu v. 1861; maksanut 500 ruplaa. 

Lapua. Urut 14-ääniset, tehnyt v. 1876 J. A. 
Zaehariassen. Kaksi manuaalia, erityinen pedaali ja 

klaveeripöytä. 
1 manuaalissa: Prineipaal 8 jalk., Borduna 16 

jalk., Fleute-major 8 jalk., Oetaava 4 jalk., Oetaava 
2 jalk., Mixtur 3 (eho1') piippuinen, Trumpet 8 jalk. 

II 7lwnuaalissa: Geigenprineipaal 8 jalk., Rör
flöjt 8 jalk., Fugara 8 jalk., Fleute dolee 4 jalk. 

Peclaalissa: Subbas 16 jalk., Baslln 16 jalk, 
Principaal 8 jalk. Kolme koppelia ja kolme kuu
tiopaletta. Soittaja istuu alttariin päin. 

Lappvääl'ti. Urut ~9-ääniset, tehnyt v. 1866 
A. Thule (vanhempi). Muita tietoja niistä ei ole. 

Laul\aa. Urut 16 ääniset, tehnyt v. 1880 B. A. 
Thule. Kaksi manuaalia ja erityinen pedaalitorvisto. 

1 nwnuaalissa: Prineipaal 8 jalk.~ Borduna 16 
jalk., Prineipaal diseant 16 jalk., Flöjt harmoni.que 
8 jalk., Rörflöjt 8 jalk., Oetaava 4 jalk., Qvinta 3 

jalk., Trumpet 8 jalk. 
II nwnuaalissa: Viola di gamba 8 jalk., Flöjt 

amabile 8 jalk., Dubbelflöjt 8 jalk., Flöjt 4 jalk 
Seitsemän koppelia, ereseendo- ja diminuendolaitos, 
pneumaatillinen koneisto manuaalissa, ja kolme kak-
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sinkertaista henkipaletta. Ovat maksaneet 14,500 mk. 
Vihittiin lokakuun 30 p:nä 1880. 

Lavian pitäjä. Kirkossa on 4-ääninen urku
harmoonio, tehnyt 1869 J. Österlund. Ovat maksaneet 
2,000 mk Yksi koppeli ja vanhanaikainen henkipale. 

Leivonmäki. Kirkossa on urkuharmoonio. 
Lemlanti. Urut 7 -ääniset . Muita tietoja ei ole. 
LempääHi. Urut lO-ääniset, tehnyt 1880 B. A. 

Thule. ~~si manuaali ja sii.hen yhdistetty pedaaliko
neisto. Aänikertoja: P1'ineipaal 8 jalk., Borduna 16 
jalk., Prineipaal diseant 16 jalk., Oetaava 4 ja Oetaava 
2 jalk., Qvinta 3 jalk., Dubb8lflöjt 8 jalk., Viola di 
gamba 8 jalk., Flöjt 4 jalk., Trumpet 8 jalk. Kol
me koppelia, "Forte", kolme kuutiop:tletta; ovat mak· 
saneet 9,000. mk. Vihittiin lokakuun 19 p:nä 1880. 

Leppävh·ta. Urut 14-ääniset, tehnyt 1877 Gust. 
Norman Räävelissä. Kaksi manuaalia, eri pedaali
torvisto ja ldaveeripöytä. 

1 manuaalissa: Prineipaal 8 jalk., Håhlflöjt 8 
jalk., Håhlflöjt 4 jalk., Mixtur 3 (eho1') piippuinen, 
Qvinta 22/3 jalk., Borduna 16 jalk. 

II manuaalissa: Gedakt 8 jalk., Viola di gamba 
8 jalk., Fleute dolee 4 jalk. 

Pcclaalissa: Prineipaal 8 jalk., Subbas 16 jalkr 

Oetaava 8 jalk. Kabi koppelia ja kaksi vanhanai
kaista henkipaletta. Ovat maksaneet 8,000 mk. Soit
taja istuu altta1'iin päin. 

Liljendaalin kappeli. Kirkossa on 4 ääninen ur-
kulaitos. 

Lipel'in pitäjä. Urut 18-ääniset, tehnyt 1879 
J. A. Zaehariassen. Kaksi manuaalia, en pedaali-
torvisto ja ldaveeripöytä. 

9 
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1 nwnuaalissa: Principaal 8 jalk., Borduna 16 
jalk., Fleute-major 8 jalk., Octaava 4 jalk., Octaava 
2 jalk., Mixtur 3 (chor) piippuinen, Trumpet 8 jalk., 
Fleute harmonique 8 jalk. 

II manuaalissa: Geigenprincipaal 8 jalk., Ge 
dakt 8 jalk., Fleute dolce 4 jalk., Viola di gamba 

8 jalk. 
Pcdaalissa: Snbbas 16 jalk., Basun 16 jalk., 

Principaal 8 jalk., Octaava 4 jalk. Kolme koppelia 
ja kolme kuutiopaletta. Soittaja istuu alttariin päin. 

Loimijoki. Urut teki v. 1863 A. Thule (van
hempi), jotka ynnä kirkko elokunn 10 p:nä 1888 pa
loivat. Ni.issä oli kaksi manuaalia ja eri pedaali
torvisto, kuten urkuri on ulkomuististaan ilmoittanut. 

1 manuaalissa: Principaal 8 jalk., Borduna 16 
jalk., Dubbelflöjt 8 jalk., Flöjt 4 jalk., Octaava 4 
jalk., Octaava 2 jalk., Qvinta 3 jalk., Spitsfleut 4 
jalk., Trumpet 8 jalk., Corno di basetti 4 jalk., Scharff 
3 (chor) piippuinen. 

II mwmaalissa: Principaal 8, jalk., Fugara 8 
jalk., Gedakt 8 jalk., Fleute amabile 4 jalk. 

Pcdaalissa: Subbas 16 jalk., Basun 16 jalk., 
Flöjt 8 jalk., Salicional 8 jalk., Vi olon 8 jalk. 
Viisi koppelia, crescendo- ja diminuendolaitos. Mak
soivat 16,00 mk. 

Lohjaan pitäjä. Urut 18-ääniset, tehnyt v. 1877 
J. A. Zachariassen. Kaksi manuaalia, erityinen pe
daalitorvistn ja klaveeripöytä. 

I manuaalissa: Principaal 8 jalk., Borduna 16 
jalk., Viola di gamba 8 jalk., Octaava 4 jalk., Oc
taava 2 jalk., Mixtur 3 (chor) piippuinen, Trumpet 
8 jalk., Fleute harmonique 8 jalk. 

r 
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II Inanuaalissa: Gcigenprincipaal 8 jalk., Har
monika 8 jalk., Gedakt 8 jalk., Fllgara 8 jalk., Fleute 
dolce 4 jalk. 

Pcdaalissa: Subbas 16 jalk., Borduna 16 jalk., 
Principaal 8 jalk., Octaava 4 jalk. Kolme koppelia 
ja neljä lmutiopaletta. Soittaja istuu alttariin päin. 

Lohtaja. Urut 14-ääniset, tehnyt v. 1880 J. 
A. Zachariassen. Kaksi manuaalia, eri pp.daalitorvisto 
ja klaveeripöytä. 

1 71wnuaalissa: Principaal 8 jalk, Borduna 16 
jalk., Dubbelflöjt 8 jalk., Octaava 4 jalk., Oetaava 2 
jalk., Mixtur 3 (ehor) piip puinen, Trumpet 8 jalk. . 

11 manuaalissa: Geigenprineipaal 8 jalk., Ge
dakt 8 jalk., Fleute dolee 4 jalk., Viola di gamba 8 
jalk. 

Pedaalissa: Subbas 16 jalk., Borduna 16 jalk., 
Prineipaal 8 jalk. Kolme koppelia ja kolme kuu
tiopaletta. Soittaja istuu alttariin päin. 

Lopen pitäjä. Kirkossa on käytetty isompaa 
urkuharmooniota, vaan v. 1892 teki urkurakentaja 
B. A. Thule 16-ääniset urut, joissa on kaksi manuaal
klaviatuuria ja erityinen pedaalitorvisto. 

Lovisa. Urut on, vaan muita tietoja niistä ei 
ole. 

Luhanko. Urkuja puuhataan parhaillaan. 
Luoto. (Pyhämaanluoto Turun läänissä). Urut 

7 -ääniset, tehnyt v. 1887 J. A. Zachariassen. Kaksi 
manuaalia ja ensi-manuaaliin yhdistettu pedaali. 

1 nwnuaalissa: Prineipaal 8 jalk., Borduna 16 
jalk., Gedakt 8 jalk., Octaava 4 jalk., Octaava 2 jalk. 

II manuaalissa: Fugaara 8 jalk., Fleute dolee 
4 jalk. Kolme koppelia ja kaksi kuutiopaletta. 
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Luodon pitäjä. (Waasan läänissä). Urut 5-
ääniset, vaan tarkempia tietoja ei niistä ole. 

Längelmäki. Urut 12-ääniset, tehnyt B. A. 
Thule. Muita tietoja ei ole. 

Maaninka. Kirkossa on 16-ääninen urkuhar
moonio. 

l\'larttila. Urut 9-ääniset, tehnyt v. 1882 B. 
A. Thule. Kaksi manuaalia ja eri pedaalitorvisto. 

1 manuaalissa: Prineipaal 8 jalk., Borduna 16 
jalk., Dubbelftöjt 8 jalk., Oetaava 4 jalk., Oetaava 2 
jalk., Qvinta 3 jalk. 

II manuaalissa: Viola di gamba 8 jalk., Rör
ftöjt 8 jalk. 

Pedaalissa: Subbas 16 jalk. Kolme kop-
pelia ja kolme kuutiopaletta. Vihittiin heinäkuun 
2 p:nä 1882. 

Maalahti. Urut 14-ääniset, tehnyt J. A. Zaeha
riassen 1876. Kaksi manuaalia, eri pedaalitorvisto 
ja klaveeripöytä. 

1 manuaalissa: Prineipaal 8 jalk., Borduna Hi 
jalk., Viola di gamba 8 jalk., Oetaava 4 jalk., Oe
taava 2 jalk., Mixtur 3 (eho1') piippuinen, Trumpet 
8 jalk., Fleute harmonique 8 jalk. 

II manuaalissa: Rörftöjt 8 jalk., Fugara 8 jalk., 
Fleute" dolee 4 jalk. 

Pcdaalissa: Prineipaal 8 jalk., Subbas 16 jalk., 
Basun 16 jalk. Kaksi koppelia ja kolme kuutio
paletta. Soittaja istuu alttariin päin. 

Maarian pitäjä. (Räntämäki). Noin V. 1730 pai
koilla on tavattu jäännöksiä vanhoista urkulaitoksista, 
jotka luultavasti lienevät senaikuisia kun Räntämäellä 
oli tuomiokirkko. Nykyiset urut ovat 9· ääniset. Yksi 

1 
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manuaali ja siihen yhdistetty pedaalikoneisto. Muita 
tietoja ei niistä ole. 

Masku. Urut 8-ääniset, tehnyt 1885 J. A. Zaeha
riassen. Kaksi manuaalia, eri pedaalitorvisto ja lda
veeripöytä. 

1 mamtaalissa: Prineipaal 8 jalk., Borduna 1G 
jalk., Fleute-major 8 jälk., Octaava 4 jalk, Oetaava 
2 jalk. 

II manuaalissa: Salieional 8 jalk., Rörftöjt 8 
jalk. 

Pedaalissa: 
kollektivipolin ja 
tuu alttariin päin. 

Subbas 16 jalk. Neljä koppelia, 
kolme kuutiopaletta. Soittaja is-

Mikkelin kaupunld- ja maaseurakunnan kirkossa 
on 25-ääniset urut, tehnyt V. 1873 B. A. Thule. Kaksi 
manuaalia ja eri pedaalitorvisto. 

1 manuaalissa: Prineipaal 8 jalk., Principaal 
16 jalk., Borduna 16 jalk., Dllbbelftöjt 8 jalk., Fuga 
8 jalk., Flöjt 4 jalk., Oetaava 4 jalk., Oetaava 2 jalk., 
Qvinta 3 jal!.:., Cornett 3 (ehor) piippuinen, Trumpet 
16 jalk., Trumpet 8 jalk. 

II manuaalissa: Prineipaal 4 jalk., Euphone 
8 jalk., Rörftöjt 8 jalk., Viola di gamba 8 jalk., Flöjt 
t1'averso 8 jalk., Flageolett 2 jalk., Flöjt 4 jalk. 

Pedaalissri: Subbas 16 jalk., Basun 16 jalk., 
Qvinta 12 jalk., Violon 16 jalk., Violoneello 8 jalk., 
Oetaava 4 jalk. Kahdeksan koppelia, kolme regu
laattoria, "Rullsvällare", e1'eseendo- ja diminuendo
laitos, kombinationikoneisto, "Tutti", pneumaatillinen 
koneisto ja viisi kuutiopaletta; ovat maksaneet 18,000 
mk. Vihittiin marraskuun 1 p:nä 1873. Urut on 
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lahjoittanut kauppias Gabriel Liukkonen. Niitä kor
jasi ja viritti uudestaan syksyllä 1891? 

Mietoinen. Urut 6-ääniset. Muita tietoja eI 
niistä ole. 

lIouhijäl'vi. Urut 12-ääniset, tehnyt v. 1886 B. 
A. Thule. Kaksi manuaalia ja siihen yhdistetty pe
daali. 

1 ma11,uaalissa: Prineipaal 8 jalk., Prineipaal 
diseant 16 jalk., Borduna 16 jalk., Gedakt 8 jalk., 
Trumpet 8 jalk., Oetaava 4 jalk., Oetaa va 2 jalk., 
Qvinta 3 jalk. 

II manuaalissa: Dubbelflöjt 8 jalk., Fugara 8 
jalk., Fleut harmonique 8 jalk., Fleute 4 jalk. 
Kaksi oetaav-koppelia, unisono-koppel, manuaal-kop
pel ja pedaal-koppel. Ovat maksaneet 8,000 mk. 
Soittaja istuu sivuttain alttariin. 

l\lunsala. Urut on, vaan muita tietoja ei ole. 

Muul'lan kappeJi. Kirkossa on amerikkalainen 
urkuharmoonio, jossa on 14 äänikertaa, kaksi ma
nuaalia ja eri pedaalikoneisto. 

Mustasaari. Vuonna 1668 mainitaan ostetun 
urut yhteiseen Mustasaaren ja Waasan kaupungin 
kirkkoon, jotka v. 1714 sodan aikana hävitettiin. 
Rauhan palattua teki laivanrakennusmestari Theiin 
lO-ääniset urut, joita käytettiin muutama vuosi, jolla 
ajalla hän rakensi 20 ääniset urut niiden sijaan. Ny
kyään on 23-ääniset urut, joista ei ole tarkempia tie
toja. 

Mynämäki. Urut 12-ääniset., tehnyt 1867 A. 
Thule (vanhempi). Yksi manuaali ja siihen yhdis
tetty pedaali. Muita tietoja ei ole. 

I • 
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Myrsl.ylä. Urut 19·ääniset, tuotu Pietarin suo
malaisesta kirkosta. Tarkempia tietoja ei ole. 

Mäntyharju. Urut 12-ääniset. Muita tietoja ei ole. 
Mäntsälä. Urut 13-ääniset, tehnyt A. Thule 

vanhempi ja B. A. Thule nuorempi. Yksi manuaa1i, 
eri pedaalitorvisto ja k1aveeripöytä. 

Manuaalissa: Prineipaa1 8 ja1k., Prineipaal dis
eant 16 ja1k., Oetaava 4 jalk., Oetaava 2 ja1k., Qvinta 
3 ja1k., Borduna 16 jalk., Trumpet 8 ja1k., Rörflöjt 
8 ja1k., Vio1a di gamba 8 ja1k., Dubbe1flöjt 8 jalk., 
F1eut 4 jalk. 

Peclaalissa: Basun 16 jalk., Vio10neello 8 ja1k., 
Subbas 16 ja1k. Neljä koppelia ja pneumaatillinen 
koneisto. Ovat maksaneet 11,000 mk. Soittaja istuu 
alttariin päin. 

Nantaali. Noin kaksisataa vuotta sitten maini
taan N antaalin kirkossa olleen urut seuraavilla ääni
kerroilla: Prineipaal 4 ja1k., Gedakt 4 ja1k., Qvinta 
3 ja1k., Oetaava 2 ja1k., Super-oetaava 1 ja1k., Seharff 
2 (ehor) piippuinen. Yksi manuaa1i ja siihen yhdis
tetty pedaa1i. Ne vietiin Nauvoon. V. 1791 rakensi 
Svahn uudet urut Nantaalin kirkkoon. Nykyään on 
20-ääniset urut, jotka rakensi 1877 J. A. Zaeharias
sen. Kaksi manuaa1ia, eri peelaa1itorvisto ja k1aveeri
pöytä. 

1 manuaalissa: Prineipaal 8 ja1k., Borduna 16 
ja1k., Dubbe1fiöjt 8 jalk., Octaava 4 jalk., Oetaava 2 
ja1k., Qvinta 3 ja1k., Mixtur 3 (ehor) piippuinen, 
Trumpet 8 ja1k., F1eute harmonique 8 jalk. 

II n1anuaalt'ssa: Geigenprineipaal 8 jalk., Cems
horn 8 ja1k., Gedakt 8 jalk., Clarinett 8 jalk., Gam
bette 4 jalk., Fleute elo lee 4 ja1k. · 

- ' _\-:"'Vlc___ '_ _ 
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J>edaalissa : Subba~ 16 jalk., Basun 16 jalk., 
Principaal 8 jalk., Violoncello 8 jalk., Octaava 4 jalk. 

Neljä koppelia, "Svällare" ja viisi kuutiopaletta. 
Soittaja istuu alttariin päin. 

Nakkila. Urut 12-ääniset, tehnyt 1887 J. A. 
Zachariassen. Kaksi manuaalia; eri pedaalitorvisto 
ja klaveeripöytä. 

1 manuaalissa: Principaal 8 jalk., Borduna 16 
jalk., Fleute-major 8 jalk., Viola di gamba 8 jalk., 
Octaava 4 jalk., Octaava 2 jalk., Trumpet 8 jalk., 
Fleute hal'monique 8 jalk. 

II nwnuaalissa: Salicional 8 jalk., Rörflöjt 8 
jalk, Fug'ara 8 jalk. 

Pedaalissa: Subbas 16 jalk., Principaal 8 jalk. 
Neljä koppelia, "Tutti" ja kolme kuutiopaletta. Soit
taja istuu alttariin päin. 

Nauvo. Lähemm1L kaksisataa vuotta sitten ker
rotaan Nantaalista tuodun urut, joissa oli yksi ma
nnaali ja siihen yhdistetty pedaali. Äänikertoja oli: 
Principaal 4 jalk, Gedakt 4 jalk., Qvinta 3 jalk., 
Octaava 2 jalk., Super-octaava 1 jalk., Scharff 2 (ehor) 
piippuinen. Vuonna 1791 teki urkurakentaja Svahn 
12-ääniset urut, joissa oli yksi manuaali ja eri pe
daalitorvisto, ja maksettiin 2,100 riikin daaleria. V. 
1878 teki niihin lisäksi toisen manuaalin ja ääniker
toja: Principaal 8 jalk., Rörflöjt 8 jalk. sekä pedaa
liin Principaal 8 jalk, Subbas 16 jalk. ja koko sisä
koneiston uudestaan: kolme uutta kuutiopaletta. 
Nykyään on urut 16-ääniset. 

Normal'ku. Urut 5-ääniset, tehnyt v. 1874 A. 
B. Fredriksson. Yksi manuaali ja siihen yhdistetty 
pedaali. Äänikertoja: Principaal 8 jalk, Subbas 16 

137 

jalk, Gedakt 8 jalk., Octaava 4 jalk., Octaava 2 jalk. 
Yksi koppeli ja kaksi vanhanaikaista henkipaletta. 
Ovat maksaneet 1,4ÖO mk; seurakunnan kirkkoon 
lahjoittanut kauppaneuvos A. Ahlstöm. Vihittiin 1874 
kahdeksantena sunnuntaina kolminaisuuden päivästä. 

Nousiainen. Urut 12-ääniset, tehnyt v. 1886 J. 
A. Zachariassen. Kaksi malluaalia, eri pedaalitorvisto 
ja klaveeripöytä. 

1 Inanuaalissa: Principaal 8 jalk., Borduna 16 
jalk., Fleute-major 8 jalk., Gamba 8 jalk., Octaava 4 
jalk., Octaava 2 jalk., Trumpet 8 jalk. 

I1 manuaalissa: Salicional 8 jalk., Rörflöjt 8 
jalk, Fleute dolce 4 jalk. 

Pedaalissa Subbas 16 jalk., Principaal 8 jalk., 
Kolme koppelia, kombinationilaitos, "Tutti ", kolme 
kuutiopaletta. Henkilaatikot ovat n. k. "abstrakt
lådor", aivan uusinta keksintöä. Soittaja istuu aIt
tariin päin. 

Nummen pitäjä (Kaarina). Urut 8-ääniset" teh
nyt 1879 J. A. Zachåriassen. Yksi manuaali ja eri 
pedaalitorvisto. 

Nlanuaalissa: Principaal 8 jalk., Borduna 16 
jalk., Fugara 8 jalk., Gedakt 8 jalk, Octaava 4 jalk., 
Octaava 2 jalk., Trumpet 8 jalk. 

Pedaalissa Subbas 16 jalk. Kaksi koppelia ja 
kaksi kuutiopaletta. Soitt.aja istuu sivuttain alttariin 
päin. 

Nummen pitäjä. (Uudenmaan läänissä). Urut 
15-ääniset, tehnyt Gust. Norman Räävelissä. Yksi 
manuaali ja eri pedaalitorvisto, joista ei ole tarkem
pia tietoja. 
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NUl'mijäni. Urut 12-ääniset, tehnyt 1876 Aker
man Tukholmassa. Yksi manuaali ja eri pec1aalitor
visto. 

Manuaalissa: Prineipaal 8 jalk, Salieional 16 
jalk., Oetaava 4 jalk, Oetaava 2 jalk., Borc1una 16 
jalk, Fleute harmonique 8 jalk, Rörflöjt 8 jalk., 
Trumpet 8 jalk, Qvinta 3 jalk. 

Pedaalissa: Basun 16 jalk, Subbas 16 jalk, 
Violoneello 8 jalk Kolme koppelia ja kolme kuutio
paletta. Ovat maksaneet 15,000 mk. Vihittiin 1876 
kahdentenatoista sunnuntaina kolminaisuuc1en päivästä. 

Närpiö. V. 1747 teki Hedlund 6-ääniset urut, 
jossa oli yksi manuaali ja siihen yhdistetty pedaali. 
Äänikertoja oli: Prineipaal 8 jalk, Gedakt 8 jctlk., 
Oetaava 4 jalk., Rörflöjt 4 jalk, Regal 8 jalk Mak
soivat silloin 2,400 daaleria. Nykyään on 20-ääniset 
urut, tehnyt 1881 J. A. Zaehariassen. Kaksi ma
nuaalia, eri pedaalitorvisto ja klaveeripöytä. 

I manuaalissa: Prineipaal 8 jalk., Borduna 16 
jalk, Fleute-major 8 jalk, Spitsfleut 8 jalk., Cornett 
3 (eho1') piippuinen, Oetaava 4 jalk .. Oetaava 2 jalk, 
Gemshorn 4 jalk., Trumpet 8 jalk. 

II manuaalissa: Geigenprineipaal 8 jalk, Rör
flöjt 8 jalk., Fleute amabile 8 jalk. 

J>edaalissa: Viola 16 jalk., Subbas 16 jalk, 
Basnn 16 jalk, Violoneello 8 jalk, Octaava 4 jalk 
Kolme koppelia, "Tutti" ja neljä kuutiopaletta. Soit
taja istuu alttariin päin. 

Orihvesi. Urut 15-ääniset, tehnyt 1871 A. Thule 
(vanhempi). Yksi manuaali ja eri pedaalitorvisto. 

Manuaalissa: Prineipaal 8 jalk, Prineipaal 16 
jalk., Borduna 16 jalk., Subbas 16 jalk., Gedaktpiano 

\ 
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16 jalk., Dubbelflöjt 8 jalk., Fleute amabile 8 jalk., 
Fugara 8 jalk., Violoneello 8 jalk., Trumpet 8 jalk., 
Oetaava 4 jalk, Oetaava 2 jalk 

Peclaalissa: Basun 16 jalk., Violoneello 8 jalk. 
Neljä koppelia, ereseendo ja diminuenclolaitos, pneu
maatillinen koneisto, kombinationilaitos, "Tutti" ja 
kolme kuutiopaletta. Ovat maksaneet 10,000 mk. 
Vihitty 1871 Mikonpäivänä. 

Oravaiuen. Urut 9-ääniset, vaan tarkempia tie
toja ei niistä ole. 

Orimattila. Urut 20-ääniset, tehnyt 1873 Åker
man Tukholmassa. Tarkempia tietoja niistä ei ole. 

Oulu. V. 1651 teki urkurakelltaja Pehr Hans
son Theil urut, joissa oli 14 äänikertaa, ja maksoivat 
1,522 daa]aria, jotka v. 1714 sodan aikana viholliset 
hävittivät. V. 1726 teki urkurakentaja Beijer 14-
ääniset urut, joiden hinnasta maksoi yhden osan kaup
pias Karl Fagerholm. V. 1842 teki G. Andersson 
Tukholmassa 32-ääniset urut. Kaksi manuaalia ja 
eri pedaalitorvisto. 

1 manuaalissa: Prilleipaal 16 jalk. diseant, 
Prineipaal 8 jalk, Borduna 16 jalk., Flagflöjt 8 jalk., 
Fngara 8 jalk., Gec1akt 8 jalk., Oetaava 4 jalk., Oe
taava 2 jalk, Qvinta 3 jalk, Fleute 4 jalk., Seharff 
3 (ehor) piippuinen, Cornett 3 (ehor) piippuinen, 
Trumpet 16 jalk, Trumpet 8 jalk. 

II manuaalissa: Prineipaal 4 jalk., Viola eli 
gamba 8 jalk., Dubbelflöjt 8 jalk, Walc1flöjt 2 jalk, 
Fagott 8 jalk, Oboe 8 jalk., Corno di basetti 8 jalk, 
Fleute amabile 8 jalk., Spitsfleut 4 jalk 

Pedaalissa: Prineipaal 16 jalk., Prineipaal 8 
jalk., Gedakt 8 jalk, Oetaava 4 · jalk., Trumpet. 8 
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jalk.. Basun 16 jalk., Qvinta 6 jalk., Violoneello 8 

jalk., Subbas 16 jalk., Untersatz 32 jalk. Kolme kop

pelia ja kuusi henkipaletta. Vihittiin yllämainittuna 

vuonna. 

Oulaisten pitäjä. Urkuja puuhataan parhaillaan. 

Padasjoki. Urut 10-ääniset, tehdyt Saksanmaalla. 

Muita tietoja ei niistä ole. 

Paimio. Urut 13-ääniset, tehnyt 1878 J. A. 

ZaehariassE'm. Kaksi manuaalia ja eri pedaalitorvisto. 

1 manuaalissa: Prineipaal 8 jalk., Borduna 16 

jalk., Dubbelflöjt 8 jalk., Oetaava 4 jalk., Oetaava 2 

jalk., Qvinta 3 jalk.: Trumpet 8 jalk. 

II manuaalissa: Geigenprineipaal 8 jalk., Sa

lieional 8 jalk., Rörflöjt 8 jalk., Fleute dolee 4 jalk. 

Pcdaalissa: SubbaFl 16 jalk., Prineipaal 8 jalk. 

Kolme koppelia ja kolme kuutiopaletta. 

Paraisten pitäjä. Urut 15-ääniset, tehnyt 1862 

G. Andersson Tuhkolmassa. Kaksi manuaalia ja eri 

pedaalitorvisto. 
1 manuaalissa: Prineipaal 8 jalk., Bordnna 1G 

jalk., Rörflöjt 8 jalk., Gamba 8 jalk., Oetaava 4 jalk., 

Oetaava 2 jalk., Qvinta 3 jalk., rrrumpet 8 jalk. 

II manuaalissa: Flöjt harmonique 8 jalk., Sa

lieiollal 8 jalk., Fleute 4 jalk., Waldfleute 2 jalk. 

Pedaalissa: Subbas 16 jalk., Basnn 16 jalk., 

Oe11o 8 jalk. Neljä koppelia ja kolme yksinkertaista 

henkipaletta. Ovat maksaneet 4,()(X) ruplaa. Vihityt 

Pyhäinmiesten päivänä yllämainittuna vuotena. 

Pernaja. Urut 13-ääniset, joista ei ole tarkem

pia tietoja. 
Perniö. Urut 13-ääniset, tehnyt 1873 J. A. 

• 
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Zaehariassen. Kaksi manuaalia, en pedaalitorvisto 

ja klaveeripöytä. 

1 manuaalisM: Prineipaal 8 jalk., Borduna 16 

jalk., Viola di gamba 8 jalk., Oetaava 4 jalk., Oe

taava 2 jalk., Mixtur 3 (ehor) piippuinen, Trumpet 8 

jalk., Rörflöjt 8 jalk. 

II manuaalissa: Salieional 8 jalk., Gedakt 8 

jalk., Fleute dolee 4 jalk. 

Pedaalissa.. Subbas 16 jalk., Prineipaal 8 jalk. 

Nelji;i, koppelia ja kolme kuutiopaletta. Soittaja istuu 

alttariin päin. 

Petäjävesi. 
A. Zaehariassen. 
ja kla~eeripöytä. 

Urut 19-ääniset, tehnyt 1890 J. 

Kaksi manuaalia, eri pedaalitorvisto 

1 manuaalissa: Prineipaal 8 jalk., Borduna 16 

jalk., Fleute-major 8 jalk., Gamba 8 jalk., Dolee 8 

jalk., Oetaava 4 jalk., Oetaava 2 jalk., Mixtur 3 (ehor) 

piippuinen, Trumpet 8 jalk. 
II manuaalissa: Geigenprineipaal 8 jalk., Aeolin 

8 jalk., Dubbelflöjt 8 jalk., Fugara 8 jalk., Fleute 

oetaviante 4 jalk., Salieett 4 jalk. 

Pedaalissa: Viola 16 jalk., Subbas -16 jalk., 

Prineipaal 8 jalk. Neljä koppelia, "Svällare", viisi 

kuutiopaletta, pneumaatillinen koneisto, "Tutti", 

"abstrakt laatikot" ja »rckiste/'iklaviatul'i» uusin kek

sintö urkurakennusalalla sekä kolme kornbinatiooni

laitosta. Soittaja istun alttariin päin. 

Pel·tteli. Urut 12-ääniset, tehnyt 1888 J. A. 

Zaehariassen. Kaksi manuaalia, eri pedaalitorvisto 

Ja klaveeripöytä.: 
1 manuaalissa: Principaal 8 jalk., Borduua 16 
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jalk., Dubbelflöjt 8 jalk., OcLaava 4 jalk., Oetaava 2 
jalk., Trumpet 8 jalk. 

II manuaalissa: Geigenprineipaal 8 jalk., Rör
flöjt 8 jalk., Aeolin 8 jalk., Fleute dolee 8 jalk. 

Pedaalissa: Subbas 16 jalk., Prineipaal 8 jalk. 
Neljä koppelia, kolme kuutiopaletta ja "Tutti". Soit
taja istuu alttariin päin. 

Pietarsaaren pitäjä. Vnonna 1685 rakensi J. 
& C. Beijer 8-ääniset urnt, joissa oli yksi manuaali 
ja siihen yhdistetty pedaali, jotka v. 1714 sodan ai
kana viholliset hävittivät. Sitten v. 1738 teki urku
rakentaja Erik Grenman 21-ääniset urut, joista ei ole 
tarkempia tietoja. 

l'ietarsaaren kaupunld. Urut 18-ääniset, jotka 
v. 1888 teki J. A. ZaehariassElll. Kaksi manuaalia, 
eri pedfJ,alitorvisto ja klaveeripöytä. 

1 nwnuaaLissa: Prineipaal 8 jalk., Borduna 1G 
jalk., Fleute-major 8 jalk,. Gamba 8 jalk., Oetaava 4 
jalk., Oot.aava 2 jalk., Mixtnr 3 (ehor) piippuinen, 
Trumpet 8 jalk. 

II manuaalissa: Pl'inoipaal 8 jalk., Salicional 
8 jalk., Rörflöjt 8 jalk., Fugara 8 jalk., Aeolin 8 
jalk., Fleute dolee 4 jalk. 

I)eclaalis.~a: Subbas 16 jalk, Prineipaa18 jalk., 
Violoneollo 8 jalk. Kolme koppelia, "Tutti", viisi 
kuutiopaletta, rekisterikombinatsioni, "a,bstrakt laati
kot", pneumaatillinen konei::;to ja "expressio~ kaappi". 
Soittaja istuu alttariin päin. 

Pihlajayesi. Kirkossa on 3 ääninen urkuhar
harmoonio, jossa on eri pedaalikoneisto. 

Piikkiö. Urut 9-ääniset, tuotu Pietarista ja lah-

143 

joitettu kirkkoon v. 1880. Kaksi manuaalia ja eri pe
daalitorvisto. _ 

1 7neuwaalissa: Prinoipaal 8 jalk., Fugara 4 
jalk., Gedakt 8 jalk. 

II manuaalissa: Duloiana 8 jalk., Fleute tra
verso 8 jalk. 

Pedaalissa: Subbas 16 jalk. Kaksi koppelia 
ja yksi käsinkäytettävä henkipale. 

Pirkkala. Urut 8-ääniset, tehnyt 1876 B. A. 
Thule. Yksi manuaali ja siihen yhdistetty pedaali. 
Muita tietoja ei ole. 

Pielisjäni. Urut tehnyt 1892 B. A. Thule. 
Tarkempia tietoja ei ole. 

. Pirtti kylä. Urut 8-ääniset, tehnyt 186G A Thule 
(vanhempi). Yksi manuaali ja eri pedaalitorvisto. 

Manuaalissa: Prinoipaal 8 jalk., Dubbelflöjt 8 
jalk., Fugara 8 jalk., Trumpet 8 jalk., Ootaava 4 jalk., 
Ootaava 2 jalk., Flent 4 jalk., Qvinta 3 jalk. 

Pedaalissa: Subbas 16 jalk. Kolme koppelia, 
regulaattori ja yksi kuutiopale. Ovat maksaneet 4,000 
markkaa. 

Pohjan pitäjä Urut 12-ääniset, tehnyt P. Åker
man Tukholmassa. Niistä ei ole tarkempia tietoja. 

Porin kaupunki. Urut 28-ääniset, tehnyt 1872 
J. A. Zaohariassen. Kaksi manuaalia, eri pedaali
torvisto ja klaveeripöytä. 

1 manuaalissa: Prinoipaal 8 jalk., Borduna 16 
jalk., Fleute-major 8 jalk., Viola di gamba 8 jalk., 
Gemshorn 4 jalk., Ootaava 4 jalk., Ootaava 2 jalk., 
Qvinta 3 jalk., Mixtur 3 (oho1') piippuinen, Trumpet 
8 jalk., Fleute hapllonigue 8 jalk., Qomett 3 (ohor) 
Pllp!)U~nel} , 



II manuaalissa: Geigenprineipaal 8 jalk., Sa
lieional 8 jalk., Rörfiöjt 8 jalk., :E'agott & Oboe 8 
jalk., Fleute amabile 8 jalk., Gambette 4 jalk., Fleute 
dolee 4 jalk. 

Peclaalissa: Prineipaal 16 ja,lk., Subbas 16 jalk., 
Basun 16 jalk., Qvinta 10 jalk., Prineipaal 8 jalk, 
Violoneello 8 jalko, Gedakt 8 jalk., Oetaava 4 jalk., 
Basun 8 jalk. Viisi koppelia, "Svällare", pneumaa
tillinen koneisto ja kahdeksan kuutiopaletta. Soit
taja istuu alttariin päin. 

Ponoon kaupunki. Tuomiokirkossa mainitaan 
olleen urut ikimuistettavista ajoista, jotka v. 1708 
tulipalossa paloivat. Nykyisistä uruista eI ole tar
kempia t{etoja. 

Parneesin kappeli. Kirkossa oli 3 ääninen 
urknharmoonio muutaman vuoden käytännössä, mutta 
v. 1891 teki J. A. ZaehariassEm urut, joissa on kaksi 
manuaalia ja eri pedaalitorvisto. Ovat maksaneet 
5,000 mk. Muita tietoja ei niistä ole 

Pl·unkkala. Urut 6-ääniset, tehnyt 1887 B. A. 
Thule. Yksi manuaali ja siihen yhdistetty pedaali
koneisto. Äänikertoja: Prineipaal 8 jalk., Fugara 8 
jalk., Gedakt 8 jalk., Oetaava 4 jalk., Oetaava 2 jalk., 
Qvinta 2 jalk. Yksi koppeli. Ovat maksaneet 3,000 
mk. Vihittiin heinäkuun 24 p:nä mainittuna vuonna. 

Punkalaidun. Urut 7-ääniset, tehnyt 1875 H. 
P. Springert. Yksi mannaali ja siihen yhdistetty pe
daalikoneisto. Äänikertoja: Prineipaal 8 jalk., Ge
dakt 8 jalk., Gamba 8 jalk., Oetaava 4 jalk., Qvinta 
3 jalk., Octaava 2 jalk., Trumpet 8 jalk. Yksi kop
peli ja kaksi yksinkel'taista henkipaletta. Ovat mak
t<aneet 5,000 mk. Vihittiin 1875 syyskuun 12 p:nä. 

Pyhtää. Kirkossa on urkuharmoonio. 

Pyhäjoki. Urut 15-ääniset, vaan muita tietoja 
eI niistä ole. 

Pyhäjärvi. (Uudenmaan läänissä). Urut 6-ääniset, 
tehnyt 1874 Thule. Yksi manuaali ja siiheu yhdis~ 
tetty pedaalikolleisto. Äänikertoja: Principaal 8 jalk., 
Dubbelfiöjt 8 jalk., Flöjt amabile 8 jalk., Oetaava 4 
jalk., Octaava 2 jalk., Qvinta 3 jalk. Kaksi koppelia 
ja yksi kaksinkertainen vanhanaikainen henkipale. 
Ovat maksaneet 2,500 mk. ja vihittiin maaliskuun 3 
p:nä mainittuna vuonna. 

Pyhäjärvi. (Wiipurin läänissä). Urut 14-ääni
set, tehnyt 1884 J. A. Zaehariassen. Kaksi manuaa
lia ja eri pedaalitorvisto. 

1 manuaalissa: Prineipaal 8 jalk., Borduna 16 
jalk., Fleute-major 8 jalk., O(1taava 4 jalk., Octaava 
2 jalk., Qvinta 3 jalk., Trumpet 8 jalk. 

II manuaalissa: Geigenprincipaal 8 jalk., Rör
iiöjt 8 jalk., Fugara 8 jalk., Fleute dolee 4 jalk. 

Peclaalissa: Subbas 16 jalk., Principaa18 jalk., 
Violoncello 8 jalk. Kolme koppelia, kolme knutio
paletta ja "Tutti". 

Pälkäne. Urut 17-ääniset, tehnyt B. A. Thule. 
Tarkempia tietoja ei niistä ole. 

pöytyä. Urut ll-ääniset, tehnyt 1888 B. A. 
Thule. Kaksi manuaalia ja eri pedaalitorvisto. 

1 manuaalissa: Prineipaal 8 jalk., Prineipaal 
diseant 16 jalk., Borcluna 16 jalk., Geclakt 8 jalk., 
Octaava 4 jalk., Octaava 2 jalk., Qvinta 3 jalk., 
Trumpet 8 jalk. 

II manuaalissa: Geigenprincipaal 8 jalk., Viola 
10 
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di gamba 8 jalk., Flöjt harmonique 8 jalk., Flöjt 4 
jalk. 

Peclaalissa: Subbas 16 jalk. Kolme koppelia, 
"Svällare", ereseendo- ja diminuendo laitos) "Tutti" 
ja pussipalkeet. Vihittiin kesäkuun 6 p:nä mainit
tuna vuonna. 

Raahen kaupunki. V. 1630 lahjoitti kreivi 
Pietari Braahe vähäisen positiivinrkulaitoksen kirk
koon . V. 1680 teki Krist. & Joh. Beijer 8-ääniset 
urut, jotka v. 1714 sodan aikana viholliset hävittivät. 
Nykyään on kirkossa 18-ääninen urkuharmoonio, os
tettu 1879, tehnyt Ph. Trauper Stuttgardissa; se mak
soi 2,500 Riikinmarkkaa. Siinä on kaksi manuaalia 
ja eri pedaalikoneisto. 

1 manuaalissa.. Hantbois, Violon, Cornett, Che
ron, Bason, Basette, Saxophon. 

II manuaalissa: Fleute, Clarinette, Voxbelaste, 
Dulce, Bourdoun, Cor-anglais, Vox humana, Sourdine. 

Peclaalissa: Pedaal 8, Pedaal 16. "Tutti ", kaksi 
kombinatioonilaitosta ja tavallinen henkipale. 

Raippaluoto. Urut 8-ääniset, ostettu Ilmajoelta, 
(katso Ilmajoki). Ilmajoelle luullaan ne tuoduksi Luu
lajan kirkosta. Vuosina 1877 ja 1881 korjasi niitä J. 
Hanelius. Yksi manuaali ja siihen yhdistetty pedaali
koneisto joka ulottuu CO_g'. Äänikertoja: Prinei
paal 4 jalk., Gedakt 8 jalk., Fleute 4 jalk., jonka 
jatkona on Spitsfleute 4 jalk. diseantissa erityisellä 
rekisterillä. Qvinta 22/a jalk., Oetaava 2 jalk., Seharff 
3 (faeh) piippuinen, Trumpet 8 jalk., jonka jatkona 
on Trumpet 4 jalk. diseantissa erityisellä rekisterillä. 
Trumpet 4 jalk., jonka ja.tkona on Vox virginea eri
tyisellä rekiRterillä. Urkujen leveys on 91/2 jalk., 
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korkeus 14 jalk. ja syvYYS:4. l jI6 jalk. Manuaaliklavia
tuurin avaruus CO-e". Yksi kaksinkertainen van
hanaikainen henkipale 11/2 jalk. pitkä ja 3 jalk. leveä. 
Maksavat 3,635 mk. 58 p. Vihittiin Raippaluodossa 
1879 helmikuun 20 p:nä. Soittaja istuu selin alttariin. 

Raisio. Urut 14-ääniset, tehdyt 1864. Tar
kempia tietoja ei ole. 

Rauma. Kirkossa on tavattu urkujen jäännöksiä 
v. 1770 paikoilla. Uudestaan rakennettiin urut 1787, 
joiden kohtalosta ei ole tarkempia tietoja. Nykyään 
ovat urut 20 äiiniset, jotka teki v. 1890 J. A. Zaeha
riassen. Kaksi manllaalia, eri pedaalitorvisto ja lda
veeripöytä. 

1 manuaalissa: Prineipaal 8 jalk., Borduna 16 
jalk., Gamba 8 jalk., Aeolin 8 jalk., Octaava 4 jalk., 
Oetaava 2 jalk., Mixtur 3 (ehor) piippuinen, Trumpet 
8 jalk., Fleute harmonique 8 jalk. 

II manuaalissa: Principaal 8 jalk., Dubbelflöjt 
8 jalk., Dolee 8 jalk., Fleute amabile 8 jalk., Clarinet 
8 ja,lk., Salieett 4 jalk., Fleute oetaviant 4 jalk. 

Peclaalissa: Prineipaal16 jalk., Subbas 16 jalk., 
Borduna 16 jalk., Principaal 8 jalk. Neljä koppelia, 
pneumftatillinen koneisto, kombinatioonilaitos, kolme 
kolleetiivipolinta ja "General-ereseendo", joka ensi
kerran maassamme on otettu käytäntöön näissä uruissa 
sekä kuusi kuutiopaletta. Soittaja istuu alttariin päin. 

Rautalampi. Urut 20-ääniset. Tarkempia tie
toja ei ole. 

Renkoo. Kirkossa on vähäinen urkuharmoonio. 
Ristiina. Kirkossa on 41/2 ääninen urkuhar

moonio. Mainitaan myös noin satavuotta sitten raka
tun isompi nrkulaitos, josta ei ole tarkempia tietoja. 
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Ruotsinpyhtää. Urut on, vaan tarkempia tie
toja ei niistä ole. 

Ruovesi Urut 14-ääniset, tehnyt 1864 F. Buc
kert. Yksi manuaali ja eri pedaalitorvisto. 

Manuaalissa: Principaal 16 jalk., Borduna 16 
jalk., Viola di gamba 8 jalk., Håhlfiöjt 8 jalk., Spits
fieut 8 jalk., Stillgedakt 8 jalk., Octaava 4 jalk., 
Qvinta 22/3 jalk., Oetaava 2 jalk., Mixtur 3 (ehor) 
piippuinen. 

Peclaalissa: Violonbas 16 jalk., Subbas 16 jalk., 
Oetaavbas 8 jalk., Borduna 8 jalk. Yksi koppel, ja 
kolme yksinkertaista henkipaletta. Ovat maksaneet 
13,000 mk. Vihitty adventti-sunn~mtaina mainittuna 
vuonna. 

Ruununl.ylä. Urut 9-ääniset, tehnyt 1862 An
dersson Tukkolmassa. Yksi manuaali ja siihen yh
distetty pedaalikoneisto. Äänikertoja: Prineipaal 8 
jalk., Borduna 16 jalk., Gec1akt 8 jalk., Gamba 8 
jalk., Trumpet 8 jalk., Fleute 4 jalk., Oetaava 4 jalk., 
Qvinta 3 jalk., Oetaava 2 jalk. Kaksitoista koppelia 
ja yksi yksinkertainen henkipale; maksaneet 6,000 
mk. Vihitty Mikonpäivänä mainittuna vuonna. 

Rymättylä. Urut 8-ääni~et. tehnyt 1768 Karl 
Wåhlström. Yksi manuaali ja siihen yhdistetty pe
daalikoneisto. Änikertoja: Principaal 4 jalk., Gedakt 
8 jalk., Spitsfieut 4 jalk., Qvinta 3 jalk., Octaava 2 
jalk., Scharff 3 (ehor) piippuinen, Trumpet 8 jalk., 
jonka jatkona on Spitsfieut 4 jalk. dis.?antissa. Urut 
on lahjoittanut kirkkoon kauppiaR H. Osterman. Tar
kempia tietoja niistä puuttuu. 

ftäisälä. Kirkossa on 7 -ääninen urkuharmoonio. 

• 
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Salo. (Waasan läänissä). Kirkossa on 7 -ääni
ninen urkuharmoonio, tehty Lapualla. 

Savonlinna ja Säämingiu pitäjä. Urkuja puu
hataan parhaillaan . 

Sakkola. Urut 9-ääuiset, tehnyt J. B0uehardt. 
Tarkempia tietoja ei ole. 

SaltviI.. Urut 8-ääniset, tehnyt 1837 Sundqvist 
Turussa. Yksi manuaali ja siihen yhdistetty pedaali. 
Äänikertoja: Prineipaal 8 jalk., Octaava 4 jalk .. Oc
taava 2 jalk, Gedakt 8 jalk., Qvinta 3 jalk., Subbas 
16 jalk. Kahden äänikerran nimet ovat, epäselvästi 
ilmoitetut. Yksi kaksinkertainen henkipale. 

Sauvoo Urut alkuaan rakennettu v. 1671. Yksi 
manuaali ja siihen yhdistetty pedaalikoneisto. Ääni
kertoja oli: Prineipaal 4 jalk., Gedakt 8 jalk,. Oc
taava 2 jalk., Qvinta 3 jalk., Seharff 3 (ehor) piip
puinen, Trumpet 8 jalk.; siis 6-ääniset. Ne oli lah
joittanut kirkkoon ritaristo- ja aatelissäätyläiset, joita 
siihen -aikaan suuremmaksi osaksi asui Sauvossa. U r
kuparven reunassa on siitä kirjoitusta vähän jälellä, 
jossa luultavasti on ollut myöskin tekijän nimi mai
nittuna mutta siitä ei ole voitu saada varmaa tietoa, , 
kun yksi osa kirjoituksesta on maalilla tahrattuna. 
Niitä korjasi vuosina 1746 ja 1748 "direetor musices" 
Carl Lenning Turusta, josta maksettiin 6,000 daaleria 
kuparirahassa. V. 1795 ne uudestaan rakensi Carl 
Thorenberg Turusta, jolloin tehtiin äänikertoja: Prin
eipaal 8 jalk., Håhlfieut 8 jalk., Gedakt 4 jalk., Oe
taava 2 jalk., Gedaktbas 4 jalk., Spitsfieut 4 jalk., 
Qvinta 3 jalk., Borduna diseant i6 jalk., Trumpet 8 
jalk. ja Tremulant. Siitä maksettiin 6,000 Riikin
daalaria. V. 1797 huutokaupalla myytiin vanha urku-
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kaappi ja ne torvien y. m. jäännökset, joita ei raken
nukseen käytetty. Vuonna 1835 korjasi ne ja viritti 
urkurakentaja Råman Hämeenlinnasta ja teki lisäksi 
äänikertoja: Borduna bas 16 jalk., Subbas 8 jalk., 
Flageolett 4 jalk., Soharff 3 (chor) piippuinen sekä 
uuden ilmaloodan ja henkipalkeen. Korjaustyöstä 
maksettiin 600 Riikindaaleria ja 100 daaleria annet
tiin lahjaksi, johon kapteeni Otto Fock lahjoitti 10 
Riikindaaleria. Vuonna 1879 teki v. t. urkuri E. 
Lillberg kaksi lmutiopaletta ja viritti urut urkuri 
Sanc1ström'in kanssa, jolloin niistä poisotettiin Scharff 
3 (chor) piippuinen ja Trumpette 8 jalk. Nykyään 
on uruissa äänikertoja: Principaal 8 jalk., Borduna 
discant 16 jalk., Borduna bas 16 jalk., Subbas 8 jalk., 
Gedakt 8 jalk., Octaava 4 jalk., Octaava 2 jalk., F1ageo
fleut 4 jalk., Spitsfleut 4 jalk., Qvinta 3 jalk. Yksi 
manuaali ja siihen yhdistetty pedaalikoneisto sekä 
kaksi kuutiopaletta. Soittaja istuu sivuttain alttariin.
Ovat maaseutukirkoissa vanhimpia urkuja kuin tun
netaan, paitsi Räntämäellä ja Raippaluodossa. 

Snappertuna. Urut 9-ääniset, tehnyt Gust. Nor-
man Räävelissä. Muita tietoja niistä ei ole. 

Seinäjoki. Kirkossa on urkuharmoonio. 
Sideby. Kirkossa on 4 ääninen urkuharmoonio. 
Siuntio. Urut 13-ääniset, joista ei ole tarkempia 

tietoja. 
Sipoo. Urut 16-ääniset, tehnyt 1890 J. A. Za-

chariassen. Kaksi manuaalia, eri pedaa1itorvisto ja 
klaveeri pöytä. 

1 manuaalissa: Principaal 8 jalk., Borduna 16 
jalk., Gamba jalk., Dubbelfiöjt 8 jalk., Octaava 4 jalk., 
Octaava 2 jalk., Qvinta 3 jalk., Trumpet 8 ja1k. 

• 
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II manuaalissa: Geigenprincipaal 8 jalk., Aeolin 
8 jalk., Rörflöjt 8 jalk., Fleute dolce 4 jalk., Salicett 
4 jalk. 

Pedaalissa: Subbas 16 jalk., Basun 16 jalk . 
Principaal 8 jalk. Neljä koppelia, kolme kollectiivi
polinta, " Svällare", neljä kuutiopaletta, päältäpäin 
ilmanpuristuslaitos ja pneumaatillinen koneiRto, jotka 
ensikerran ovat näissä uruissa maassamme pantu 
käytäntöön. Soittaja istuu alttariin päin. 

Somero. Urut 18-ääniset, tehnyt 1880 J. A. 
Zachariassen. Kaksi manuaalia, eri pedaalitorvisto ja 
kla veeripöytä. 

1 nwnuaalissa: Principaal 8 jaLk., Borduna 16 
jalk., Viola di gamba 8 jalk., Gedakt 8 jalk., Octaava 
4 jalk., Octaava 2 jalk., Mixtnr 3 (chor) piippuinen, 
Trumpet 8 jalk. 

II manuaalissa: Geigenprincipaal 8 jalk., Rör
flöjt 8 jal.k., Fugara 8 jalk., Gambette 4 jalk., Viola 
di gamba 8 jalk. 

Pedaalissa: Viola 16 jalk., Subbas 16 jalk., 
Basun 16 jalk., Principaal 8 jalk., Violoncello 8 jalk. 
Kolme koppelia ja "Tutti". Soit! aja istuu alttariin 
päin. 

Sortavala. Urut 16-ääniset, tuotu Pietarin ruot
salaisesta kirkosta. Muita tietoja ei niistä ole. 

Sulkava. Urut tehnyt v. 1892 B. A,' Thule. 
Muita tietoja ei niistä ole. 

Sulva. Urut 9-ääniset, tehnyt 1875 J. A. Za
chariassen. Yksi manilaali ja siihen yhc1j~tetty pedaali
koneisto. Äänikertoja: Principaal 8 jalk., Borduna 
16 jalk., Dubbolfleut 8 jalk .. Octaava 4' jalk., Octaava 
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2 jalk., Qvinta 3 ja11l:., Flag:fl.öjt 4 jalk., Trumpet 8 
jalk. Kaksi .koppelia ja kaksi knutiopaletta. 

Suudin pitäjä. V. 1764 rakensi "direetor" Len
ning Turusta urut, joissa oli yksi manuaali ja siihen 
yhdistetty pedaalikoneisto. Äänikertoja: Prineipaal 
4 jalk., Gedakt 8 jalk., Rör:fl.öjt 4 jalk., Qvinta 3 jalk., 
Oetaava 2 jalk., Seharff 3 (ehor) piippuinen, Deeima 
1 '/, jalk., Trumpet 8 jalk. Ne myytiin Vårdön kirk
koon 1865. Sitten teki v. 1860 A. Thule (vanhempi) 
9-ääniset urut, Yksi manuaali ja siihen yhdistetty 
pedaalikoneisto. Äänikertoja: Prineipaal 8 jalk., Bol'
duna 16 jalk., Fugara 8 jalk., Dubbelflöjt 8 jalk., 
Trumpet 8 jalk., Oetaava 4 jalk., Oetaava 2 jalk., 
Fleute 4 jalk., Qvinta 22(.1 jalk. Yksi vanhanaikainen 
henkipale. Maksaneet 1,200 ruplaa hopeassa, johon 
knninkaankartanon vuokraaja Wikström on lahjoit
tanut osan. Vihittiin J uhannuspäi vänä mainittuna 
vuonna. Soittaja istuu alttariin päin. 

Sääksmäki. Urut 15-ääniset, vaan tarkempia 
tietoja ei niistä ole. 

rraivassalo. V. 1767 teki Carl Wåhlström urut 
11-ääniset. Yksi manuaali ja siihen yhdistetty pedaali
koneisto. Äänikertoja: Prilleipaal 8 jalk., Qvinta
dena diseant 16 jalk., Flageolett 8 jalk., jonka jatkona 
oli Spits:fl.eut 4 jalk. Basun 16 jalk., jonka jatkona 
oli Trumpet 8 jalk. Oetaava 4 jalk., Oetaava 2 jalk., 
Spits:fl.eut 2 jalk., Qvinta 3 jalk., Seharff 3 (ehor) 
piippuinell, Trumpet 8 jalk., jonka jatkona oli Spits
:fl.eut 4 jalk. sekä Trumpet 4 jalk., jonka jatkona oli 
Voxvirginea. Kolme henkipaletta. Vuonna 1890 ra
kensi J. A. Zaehariassen perinpohjin uudestaan 15-
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ääniset urut. Kaksi manuaalia, en pedaalikoneisto 
ja klaveeripöytä. 

1 manuaaLissa: Prineipaal 8 jaIk, Borduna 16 
jalk., FIeute-major 8 jaIk., Gamba 8 jalk., Oetaava 4 
jalk., Mixtur 3 (ehor) piippuinen, Trumpet 8 jalk., 

II manuaalissa: Geigenprineipaal 8 jalk., Rör
:fl.öjt 8 jalk., Fugara 8 jalk., Salieett 4 jaIk., Fleute 
oetaviante 4 jalk. 

PeclaaLissa: Subbas 16 jaIk., Basun 16 jalk., 
PrineipaaI 8 jalk. Neljä koppelia, pneumaatillinen 
koneisto, kolme kollektiivipolinta ja neljä kuutio
paletta. Soittaja istuu aIttariin päin. 

Taipalsaari. Urkuja kirkkoon hommaLaan par
haillaan. 

'l'ammela. Urut 18-ääniset, vaan tarkempia tie
toja ei niistä ole saatu. 

Tammisaari. Urut on, vaan niistä ei ole tar
kempia tietoja. 

'l'ampereen kaupunki. Uuden kirkon urut 33-
ääniset, tehnyt 1885 B. A. Thule. Kaksi manuaalia, 
eri pedaalitorvi~to ja pneumaatillinen koneisto. Tar-
kempia tietoja niistä ei ole saatu. . 

Vanhassa kiJ'kossa. ll-ääniset urut, tehnyt ·v. 
1848 A. Thule (vanhempi). Yksi manuaali ja siihen 
yhdistetty pedaalikoneisto. Tarkemmat tiedot niis
täkin puuttuu. 

Tampereen pULloillatehtaan saarnahuoneessa. 
Urut 23-ääniset, tuotu Englannista. Kaksi manuMlia 
ja ped·aalikoneisto. Muita tietoja niistä ei ole voinut 
soittaja antaa. 

'l'eisko. Urut 12-ääniset, tehnyt 1884 B. A. 
Thule. Yksi manuaali ja siihen yhdistetty pedaali-
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koneisto. Äänikertoja: Principaal 8 jalk., Viola di 
gamba 8 jalk., Flöjt harmonique 8 jalk., Flöjt 4 jalk., 
Dubbelflöjt 8 jalk., Borduna 16 jalk., Octaava 4 jalk., 
Octaava 2 jalk., Qvinta 3 jalk., Trumpet 8 jalk., 
Prillcipaal discant 16 jalk., Geigenprincipaal 8 jalk. 
Neljä koppelia ja kaksi vanhanaikaista hellkipaletta. 
Ovat maksaneet 8,000 mk. Vihittiin Juhannuspäi
vänä mainittuna vuotena. 

Tenhola. Urut 14-äiiniset, tehnyt 1888 J. A. 
ZachariassEm. Kaksi manuaalia, eri pedaalitorvisto 
ja klaveeripöytä. 

1 manuaalissa: Principaal 8 jalk., Borduna 16 
jalk., Gamba 8 jalk., Octaava 4 jalk., Octaava 2 jalk., 
Trumpet 8 jalk., Fleute harmonique 8 jalk. 

I1 manuaalissa: Geigenprincipaal 8 jalk., Sa
licional 8 jalk., Rörflöjt 8 jalk, Fleute dolce 4 jalk. 

Pedaalissa: Subbas 16 jalk., Basun 16 jalk., 
Violoncello 8 jalk. Neljä koppelia, pneumaatillinen 
koneisto, yksi kolectiivipolin ja kolme kuutiopaletta. 
Soittaja istuu alttariin päin. 

Terijärvi. Urut 15-ääniset, tehnyt 1881 P. 
Lybeck. Kaksi manuaalia ja eri pedaalitorvisto. 

1 manuaalissa: Principaal 8 jalk., Borduna 16 
jalk., Salicional 8 jalk., Dubbelflöjt 8 jalk., Gamba 
8 jalk., Corno 3 (fach) piippuinen, Octaava 4 jalk., 
Mixtur 3 (chor) piippuinen. 

II manuaalissa: Principaal 8 jalk., Gedakt 8 
jalk., Spetsfleut 4 jalk., Oetaava 2 jalk. · . 

Pedaalissa: Principaal 8 jalk., Subbas 16 jalk., 
Contrafagot 16 jalk. Neljä koppelia, regulaattori, 
kombinationilaitos sekä neljä kuutiopaletta. Maksoi
vat 8,000 mk. 
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'rornion kaupunld. V. 1753 rakensi L. Kind
ström 7-ääniset urut kirkkoon. Yksi manuaali ja 
siihen yhdistetty pedaali, jotka jo v. 1769 perinpohjin 
korjasi urkurakentaja Svalberg. Tarkempia tietoja 
ei ole. 

'rurku. Tuomiokirkossa on ikimuistettavista 
ajoiBta ollut urut. V. 1720 tavattiin jäännöksiä 12-
äänisestä urkulaitoksesta, jonka luullaan olleen use
amman sadan vuoden vanhan, mutta urkujen teki
jästä ei ole voitu saada tarkempaa tietoa. V. 1727 
rakensi Joh. Gahman 32-ääniset urut, jotka hovioi
keudenneuvos Han~ Wittfoth lahjoitti. Niissä oli 
kaksi manuaalia ja erityinen pedaalitorvisto. 

1 manuaalissa: Prineipaal 8 jalk., Qvintadena 
16 jalk., Flagfleut 8 jalk., Subbas 8 jalk., Qvinta 6 
jalk., Octaava 4 jalk., Rörflöjt 4 jalk., Rausqvint 2 
(chor) piippuinen, Nassart 2 (faeh) piippuinen, Mixtur 
4 (ehor piippuinen, Scharff 3 (faeh) piippuinen, Trum
pet 8 jalk. 

II manuaalissa: Principaal 4 jalk., Gedakt 8 
jalk., Qvintadena 8 jalk., Spitsfleut 4 jalk., Qvinta 3 
jalk., Octaava 2 jalk., Gemshorn 2 jalk., Seqvialtm 
2 . jalk., Seharff 3 (chor) piippuinen, Vox humana ja 
Tremulant. 

Pedaalissa: Principaal 16 jalk., Untersatz 16 
jalk., Octaava 4 jalk., Octaava 8 jalk., Qvinta 6 jalk., 
Rausqvint 2 (chor) piippuinen, Mixtur 4 (ehor) piip
puinen, Basun 16 jalk., Tl'umpet 8 jalk,. Trumpet 4 
jalk. Kesäkuun 6 p:nä v. 1765 löi salama tuomio
kirkon torniin ja sieltä alas urkuihin, jossa se vahin
goitti torvistoa, ja sulatti muutamia metallitorvia. 
Samana vuonna korjattiin ne ja maalattiin. Koriste-
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maalausten joukossa oli lahjoittajan kuva luonnolli
sessa suuruudessa urkujen etupuolelle maalattuna. V. 
1827 onnettomassa tulipalossa paloivat ne kokonaan. 
Senjälkeen v. 1842 rakensi Gust. Andersson Tukhol
masta urut, jotka maksoivat 22,996 mk. Vihittiin 
1842 kesäkuun 5 p:nä. Niissä oli silloin kolme ma
nuaaliklaviaturia ja eri pedaalitorvisto. Niitä korjasi 
v. 1874 J. A. Zachariassen ja teki kolme äänikertaa 
uudestaan, kolme pneumaatillista koneistoa, viisi re
gulaattoria, "Svällaren" ja sisuskoneiston melkein 
uudestaan, uudet koppelit ja kollecktiivipolkimet. 
Avonaiset torvet varustettiin virityslevyillä (stäms
litser) kaksi "Tntti "-laitosta, joilla silmänräpäyksessä 
saadaan kaikki vahvat ääni kerrat soimaan ja taas 
heikenemään. Uruissa on nykyään kolme manuaalia, 
54-äänikertaa, pneurnaatillinen koneisto, kuusitoista 
suurta kuutiopaletta ja eri pedaalitorvisto. Ovat 
erittäin hyvät ja monipuolisesti käytännölliset. Ääni 
harvinaisen kaunis ja miellyttävä. Soittaja istuu se
lin alttariin. Ne on lahjoittanut eräs leipurin am
matin vanhin Turusta. 

Turun Rouvasväen ,·ulwus/w,oneessa. Urut 8-
ääniset, tehnyt 1886 J. A. Zachariassen. Kaksi ma
nuaalia, eri pedaalitorvisto ja klaveeripöytä. 

1 manuaalissa: Principaal 8 jålk., Borduna 16 
jalk., Dubbelfleut 8 jalk., Octaava 4 jalk., Rausqvinta 
22/3 & 2 jalk. 

II nW12uaalissa: Rörflöjt 8 jalk., Gamba 8 jalk., 
Pcdaalissa: Subbas 16 jalk. "Tutti", kombi

natioonilaitos ja neljä koppelia. Soittaja istuu seu
rakuntaan päin. Ne on lahjoittanut kauppias Wige
lius. Niissä on kolme kuutiopaletta. 

• , 
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Turun Merimieslähetys huoneessa on vähäinen 
urkuharmoonio. 

Turun entisen akadermtian juhlasalissa on 4-
ääniset urut, jotka luultavasti ovat Thorenbergin 
tekemät. 

Turun läänin vankilan kirkossa on 3-ääniset 
urut tehnyt 1881 J. A. Zachariassen. Yksi manuaali , .. 
ja siihen yhdistetty peuaalikoneisto. Anikertoja: Prin-
cipaal 8 jalk., Gedakt 8 jalk., Octaava 4 jalk. Yksi 
yksinkertainen pale ja yksi koppel. Soittaja istuu 
selin seurakuntaan. 

Kalwlan vankilan kirkossa (Turun luona). Urut 
4-ääniset, tehnyt 1881 J. A. Zachariassen. Yks~. ma
nuaali ja siihen yhdistetty pedaalikoneisto. Aäni
kertoja: Principaal 8 jalk., Dubbelfleut 8 jalk., Oc
taava 4 jalk., Octaava 2 jalk. Yksi kuntiopale ja 
yksi koppel. Soittaja istuu selin seurakuntaan. 

Tlluloksen pitäjä. Kirkossa on 2 ääninen urku
harmoonio. 

rrllUSllla. Urut on, vaan tarkempia tietoja niistä 
ei ole. 

Tyrvää. Urut 15-ääniset, tehnyt 1883 J. A. 
Zaehariassen. Kaksi manuaalia, eri pedaalitorvisto 
ja klaveeripöytä. 

1 nwnuaalissa: Prineipaal 8 jalk., Bordl1na 16 
jalk., Fleute-major 8 jalk., Oetaava 4 jalk., Octaava 
2 jalk., Qvinta 3 jalk., Trumpet 8 jalk. 

11 manuaalissa: Geigenprineipaal 8 jalk., Rör
fiöjt 8 jalk., Fleute dolee 4 jalk., Gamba 8 jalk. 

Pedaalissa: Subbas 16 jalk, BaSUll 16 jalk., 
Prineipaal 8 jalk. Kolme koppelia, nMelodiväl'k", 
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ereseendo- ja diminuendolaitos sekä kolme kuutio
paletta. Soittaja istuu alttariin päin. 

Tytärsaari. Kirkossa on urkuharmoonio. 

1.'öysån lmppeli. Urut on, vaan tarkemmat tie
dot niistä puuttuu. 

Ulvila. Urut 13-ääniset, tehnyt 1889 J. A. 
Zaehariassen. Kaksi manuaalia, eri pedaalitorvisto 
ja klaveeripöytä. 

1 manuaalissa: Prineipaal 8 jalk., Borduna 16 
jalk., Fleute-major 8 jalk., Oetaava 4 jalk., Trumpet 
8 jalk. 

II manuaalissa: Geigenprineipaal 8 jalk., Rör
flöjt 8 jalk., Fleute dolee 4 jalk 

Peclaalissa: Subbas 16 jalk., Basun 16 jalk .. 
Prineipaal 8 jalk. Neljä koppelia, yksi kolleetiivi
polin, "Svällare", kolme kuutiopaletta ja pneumaatil
linen koneisto. Soittaja istuu alttariin päin. 

Urjala. Urut 8-äänisElt, tehnyt 1830 Joh. Rå
man Hämeenlinn~~sa. Yksi manuaali ja siihen yh
distetty pedaali. Aänikertoja: Prineipaal 8 jalk., Ge
dakt 8 jalk, Oetaava 4 jalk., Oetaava 2 ja,lk, Qvinta 
3 jalk., Seharif 3 (ehor) piippuinen, Spetsfleut 4 jalk., 
Trumpet 8 jalk. Yksi vanhanaikainen henkipale. 
Soittaja istuu sivuttain 1l1ttariin päin. ~ 

Uskela. Urut 13-ääniset, tehnyt 1874 J. A. 
Zachariassen. Kaksi manuaalia ja eri pedaalitorvisto. 

1 manuaalissa: Principaal 8 jalk., Borduna 16 
jalk, Viola eli gamba 8 jalk, Oetaava 4 jalk., Oetaava 
2 jalk., Mixtur (ehor) piippuinen, Trumpet 8 jH,lk. 

II manuaalissa: Salieional 8 jalk., Rörflöjt 8 
jalk Fleute dolee 4 jalk, 
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Pcclaalissa: Subbas 16 jalk, Trumpet 8 jalk. 
Neljä koppelia ja kolme kuutiopaletta. Soittaja istuu 
altt ariin päin. 

Uusi Kaarlepyy. V. 1768 teki laivanrakennus
mestari A. TheIin 8-ääniset urut kirkkoon, joissa oli 
yksi manuaali ja eri pedaalitorvisto. Äänikertoja 

Manuaalissa,' Prineipaal 4 jalk., Gedakt 8 jalk., 
Spitsfleut 4 jalk, Qvinta 3 jalk, Oetaava 2 jalk, 
Trumpet 8 jalk. 

Peclaalissa: Basun 16 jalk., Untersats 16 jalk. 
Kaksi henkipaletta. Tarkempia tietoja nykyisistä 
uruista ei ole. ' 

Uusikaupunki. Urut 28-ääniset, tehnyt 1886 
Marcussen & Poika Slesvigissä. Kaksi manuaalia ja 
eri pedaalitorvisto. 

1 nwnuaalissa: Principaal 8 jalk., Borduna 16 
jalk., Gemshorn 4 jalk, Oetaava 4 jalk., Oetaava 2 
jalk., Qvinta 2'/2 jalk., Cornett 4 (ehor) piippuinen, 
Mixtur 3 (chor) piippuinen, Viola di gamba 8 jalk., 
Fleute harmonique 8 jalk, Fleute-major 8 jalk, 
Trumpet 4 jalk. 

II manuaalissa: Geigenprincipaal 8 jalk, Sa
licional 8 jalk., Gambette 4 jalk., Flöjt 4 jalk, Cla
rinett 8 jalk., Rörflöjt 8 jalk., Fleute amabile 8 jalk., 
Gedakt 8 jalk 

Pcclaalisiia: Principaal 8 jalk., Principaal 16 
jalk., Violoncello 8 jalk., Octaava 4 jalk., Basun 1G 
jalk., Basun 8 jalk., Gedakt R jalk, Subbas 16 jalk. 
Crescendo- ja diminuendolaitos, kuusi koppelia, kuusi 
kuutiopaletta; ovat maksaneet 36,000 mk. Vihitty 
elokuussa mainittuna vnonna. 
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Uusikirkko. (Turun läänissä). Urut 13-ääniset, 
tehnyt 1888 J. A. Zaehariassen. Kaksi manuaalia, 
eri pedaalitorvisto ja klaveeripöytä. 

1 manuaalissa: Prineipaal 8 jalk., Borduna 16 
jalk., Fleute-major 8 jalk., Oetaava 4 jalk., Oetaava 
2 jalk., Trumpet 8 jalk. 

II manuaalissa: Geigenprineipaal 8 jalk., Sa
lieional 8 jalk., Rörflöjt 8 jalk., Fleute c101ee 4 jalk. 

l~edaalissa: Subbas 16 jalk., Basun 16 jalk., 
Prineipaal 8 jalk. Neljä koppelia, yksi kolleetiivipo
Iin, "Svällare" ja kolme kuutiopaletta. Soittaja istuu 
alttariin päin. 

Uusikirkko. (\Viipurin läänissä). Urut 15-ääni
set, tehnyt 1888 B. A. Thule. Kaksi manuaalia ja 
eri pec1aalitorvisto. 

1 manuaalissa: Prineipaal 8 jalk., Borduna 16 
jalk., Gec1akt 8 jalk., Fleute harmonique 8 jalk., Oe
taava 4 jalk., Oetaava 2 jalk., Qvinta 3 jalk, Trum
pet 8 jalk. 

II manuaalissa: Geigenprineipaal 8 jalk., Viola 
di gamba 8 jalk, Dubbelflöjt 8 jalk., ]'löjt 4 jalk. 

Pedaalissa: Basun 16 jalk., Subbas 16 jalk., 
Prineipaal 8 jalk. Neljä koppelia, " Svällare", eres
eenc1o- ja c1iminuenc1olaitos sekä kolme kuutiopaletta. 
Ovat maksaneet 10,320 mk. Vihitty Pyhäinmiesten
päivänä mainittuna VUOllna. 

Waasa eli Nilwlaiu kaupunki. (Vanhimmista 
uruista katso Mustasaari). Nykyään on 21-ääniset 
urut, tehnyt P. Åkerman Tukholmassa, joista ei ole 
tarkempia tietoja. 
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Wahdon kappeli. Kirkossa on 4-ääninen urku
ha1'moonio. 

Walkeala. Kirkossa on 19-ääninell urkuhar
moonio, ,jossa on kaksi manuaalia ja eri pec1aaliko
neisto. Ostettu v. 1882. 

Wallaja. Kirkossa on urkuharmoonio. 
Warkauden tehtaan kirkossa on lO-ääninen ur

kuharmoonio. 
Walkjärvi. Urkuja hommataan parhaillaan. 
Wehkalahti. Urut 16-ääniset, tehnyt 1882 J. 

A. Zaehariassen. Kaksi manuaalia, eri pec1aalitor
visto ja klaveeripöytä. 

1 manuaalissa,' Prineipaal 8 jalk., Borc1una 16 
jalk., Fleute-major 8 jalk., Oetaava 4 jalk., Oetaava 
2 jalk., Mixtur 3 (ehor) piippuinen, Trumpet 8 jalk., 
Fleute harmonique 8 jalk., Gemshorn 8 jalk. 

II manuaalissa: Ceigenprineipaal 8 jalk., Ge
c1akt 8 jalk., Fleute c10lee 4 jalk., Viola c1i gamba 
8 jalk. 

Pedaalissa: Subbas 16 jalk., Borc1una 16 jalk., 
Prineipaal 8 jalk. Kolme koppelia, "Tutti" ja neljä 
lmutiopaletta. Soittaja istuu alttariin päin. 

Wehmaa. Urut 15-ääniset, tehnyt 1889 J. A. 
Zaehariassen. Kaksi manunalia, eri pec1aalitorvisto 
ja klaveeripöytä. 

1 manuaalissa: Prineipaal 8 jalk.,' Borduna 16 
jalk., Fleute-major 8 jalk., Gamba 8 jalk., Oetaava 
4 jalk., Nixtur 3 (ehor) piippuinen, Trumpet 8 jal~ 

II manuaalissa; Geigenprineipaal 8 jalk., Sa
licional 8 jalk., Rörflöjt 8 jalk., Fugara 4 jalk., Fleute 
oetaviante 4 jalk., 

I)edrtalissa: Subbas 16 jalk_, Basun 16 jalk., 
11 
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Prineipaal 8 jalk. Neljä koppelia, pneumaatillinen 
koneisto toisessa malluattlissa, ereseendo- ja diminu
endolaitos, kolme kolleetiivipolinta, neljä kuutiopa
letta ja regulaattori. Soittaja istun alttariin päin. 

Wesilahti. Urut 20-ääniset., tehnyt 1887 B. A. 
Thule. Kaksi manuaalia ja eri pedaalitorvisto. 

1 manuaatissa: Prineipaal 8 jalk., Prineipaal 
diseant 16 jalk., Borduua 16 jalk., Flöjt harmonique 
8 jalk., Gedakt 8 jalk., Oetaava 4 jalk., Qvinta 3 
jalk., Oetaava 2 jalk., Mixtur 3 (ehor) piippuinen, 
Trumpet 8 jalk. 

II manuaalisi3a: Geigenprineipaal 8 jalk., Rör
flöjt 8 jalk., Dubbelflöjt 8 jalk., Viola eli gamba 8 
jalk., Flöjt 4 jalk. 

Peclaalissa: Subbas 16 jalk., Basun 16 jalk., 
Boreluna 8 jalk., Violoneello 8 jalk., Oetaava 4 jalk. 
Kolme koppelia, pneumaatillinen koneisto I:ssä ma
nuaalissa, "Svällare" ja neljä kuutiopaletta. Ovat 
maksaneet 15,700 mk. Vihittiin heinäkuun 8 p:nä 
mainittuna vuonna. 

Weteli. Urut 12-ääniset, tehnyt p. Lybeek Ruu
nunkylässä. Kaksi manuaalia ja siihen yhdistetty 
pec1aalikoneisto. 

1 manuaalissa: Prineipaal 8 jalk., Borc1una 16 
jalk., Oetaava 4 jalk., Oetaava 2 jalk., Salicional 8 
jalk., Gemshorn 8 jalk., Flagflöjt 4 jalk., Qvinta 3 
jalk., Trumpet 8 jalk. 

II manuaalissa: Gamba 8 jalk., Borduna 16 
jalk., Ekflöjt 4 jalk. Crescendo- ja diminuenc1ulaitos 

. ' neljä koppelia ja kolme kuutiopaletta. Soittaja istuu 
alttariin päin. Erittäin on ilmoitettu, että urut ovat 
raskaat soittaa ja paisuvat jokaisen ilman muutoksen 

( ) 

1. 
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aikana melkein auttamattomasti. - Sellainen vika 
tavataan aina vähemmän taitavien urkurakentajain 
tekemissä uruissa. 

Wesanto. Urut 12-ääniset, tehnyt 1890 B. A. 
Thule. Kaksi manuaalia ja eri peelaalitorvisto. 

1 manuaalissa: Prineipaal 8 jalk., Boreluna 16 
jalk, Gedakt 8 jalk., Trumpet 8 jalk , Oetaava 4 jalk., 
Oetaava 2 jalk., Qvinta 3 jalk. 

II manuaalissa: Geigenprineipaal 8 jalk., Viola 
di gamba 8 jalk., Dubbelflöjt 8 jalk. 

Peclaalissa,' Subbas 16 jalk., Prineipaal 8 jalk. 
Seitsemän koppelia ja yksi makasiinipale. Ovat mak
saneet 9,000 mk. 

Wihdin pitäjä. Urut 21-ääniset, vaan tarkem
pia tietoja ei niistä ole. 

Wirolahti. Urut on, vaan tarkempia tietoja 
puuttuu. 

Wiitasaari Urut 16-ääniset, tehnyt 1890 B. A. 
Thule. Kaksi manuaalia ja eri pec1aalitorvisto. 

1 manuaalissa: Principaal 8 jalk., Borc1una 16 
jalk., Gec1akt 8 jalk., Fleute harmonique 8 jalk., 
Flente-major 8 jalk., Trumpet 8 jalk., Oetaava 4 jalk., 
Octaava 2 jalk., Qvinta 3 jalk. 

II rnanuaalissa: Geigenprincipaal 8 jalk., Viola 
eli gamba 8 jalk., Dubbelflöjt 8 jalk., Flöjt 4 jalk. 

Peclaalissa: Subbas 16 jalk., Basun 16 jalk., 
Principaal 8 jalk. Viisi kappelia, crescenc1o- ja di
minuenc1olaitos, "Svällare", kombinationilaitos sekä 
makasiinipalkeeL kuudella laatikolla. Ovat maksaneet 
12,700 mk. Vihitty heinäkuun 27 p:nä mainitt.lma 
vuonna. 



164 

Wiapol'i. Lutherilaisen seurakunnan kirkossa on 
urkuharmoonio. 

Wiipul'in kaupunki. Siihen aikaan kun Wii- ' 
pllrissa oli tuomiokirkko, joka nyt on venäläisen 
sotaväen tavaramakasiinina, luullaan siellä olleen urut. 
Suomalaiseen kirkkoon mainitaan v. 1730 paikoilla 
ostetun ll-ääniset urut Lybekistä, joissa oli yksi 
manuaali ja siihen yhdi:'!tetty pedaalikoneisto. Niistä 
maksettiin 700 Riikinmarkkaa. Suomen valloituksen 
jälestä muutettiin samat urut ruotsalaiseen kirkkoon, 
jota nykyään käyttävät myöskin saksalaiset. Vuonna 
1887 rakensi J. A. Zachariassen suomalaiseen kirk
koon 27 -ääniset urut. Kaksi manuaalia, eri pedaali
torvisto ja klaveeripöytä. 

1 manuaalissa: Principaal 8 jalk., Borduna 16 
jalk., Fleute-major 8 jalk., Gamba 8 jalk., Gedakt 8 
jalk., Octaava 4 jalk., Octaava 2 jalk., Cornett 2 
(ehor) piippuinen, Mixtur 3 (ehor) piippuinen, Trum
pet 8 jalk., Fleute harmonique 8 jalk., Rörflöjt 8 jalk. 

II manuaalissa.' Prineipaal 8 jalk., Salieional 
8 jalk., Rörflöjt 4 jalk., Gedakt 16 jalk., Aeolin 8 
jalk., Clarinett 8 jalk., Principaal 4 jalk., Fleute tra
verso 4 jalk. 

reclaalissa: Principaal 16 jalk., Viola 16 jalk., 
Subbas 16 jalk., Basun 16 jalk., Principaal 8 jalk., 
Violoneello 8 jalk., Oetaava 4 jalk. Pneumaatillinen 
koneisto kummassakin manuaalissa, kaksi kombina
tionilaitosta, kolme kolleetiivipolinta, "Svällare", re
gulaattori, "General-creseendo" koko äänikerroille, 
mikä on ensimmäisen kerran maassamme pantu näissä 
uruissa käytäntöön kuin myöskin rekisterikombina
tionipaillimet, ilmalaatikot uusinta keksintöä ja kah-

" 
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deksan kuutiopaletta. Soittaja istuu alttariin päin. 
Tarkastajat ovat niistä antaneet tekiälle korkeimman 
kiitos- ja suosituslauseen. 

Wiipurin ruotsalaisessa kirkossa, joka on yh
teinen saksalaisten kanssa, on myös urut, jotka Suo
men valloituksen jälestä sinne muutettiin suomalai
sesta kirkosta. AlkuperäisElsti ostettu LyYbekistä. 

Wirtaan pitäjä. Urut 14-äänisElt, tehnyt 1885 
J. A. Zaehariassen. Kaksi manuaalia, eri pedaali
visto ja klaveeripöytä. 

1 manuaalissa: Prineipaal 8 jalk., Borduna 16 
jalk., Fleute-major 8 jalk., Salieiollal 8 jalk., Octaava 
4 jalk., Rausqvinta 22/3 & 2 jalk., Trumpet 8 jalk. 

II manuaalissa.' Geigenprincipaal 8 jalk., Ge
dakt 8 jalk., Fugara 8 jalk., Fleute dolee '4 jalk. 

Peclaalissa: Viola 16 jalk., Subbas 16 jalk., 
Violoneello 8 jalk. Kolme koppelia, kolme kuutio
paletta ja "Tutti". Soittaja istuu alttariin päin. 

Wirtsanoja. Kirkossa on ameriikkalainen urku· 
harmoonio. 

Wårdö. V. 1865 ostettiin Sundin pitäjän kir
kosta vanhat 8-ääniset urut, jotka toistfliseksi säily
tetään kunnanhuoneessa. (Niiden alkuperäisestä ra
kennuksesta katso Sundin pitäjä). V. 1889 teki J. 
A. Zaehariassen 8-ääniset urut. Kaksi manuaalia ja 
siihen yhdistetty pedaali. 

1 Inanuaalissa: Prineipaal 8 jalk., Subbas 16 
jalf., Borduna 16 jalk., Dubbelfleut 8 jalk., Oetaava 
4 jalk., Octaava 2 jalk. 

II manuaalissa: Rörflöjt 8 jalk., Salieional 8 
jalk. Viisi koppelia ja kaksi kuutiopaletta. Ovat 
maksaneet 5,630 mk. Ne on lahjoittanut kirkkoon 
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kapteeni Leander Olofsson ja hänen puolisonsa Ul
l'ika. Soittaja istuu sivuttain alttariin. Vihittiin 7 
p:nä heinäkuuta 1889. 

Wähäl,yrö. Urut 14-ääniset, 1878 J. A. Zaeha
riassen. Kaksi manuaalia, eri pedaalitorvisto ja lda
veeripöytä. 

1 manuaalissa: Prineipaal 8 jalk., Bordnna 16 
jalk, Rörflöjt 8 jalk., Oetaava 4 jalk., Oetaava 2 
jalk., Mixtnr 3 (ehor) piippuiuen, Trumpet 8 jalk. 

II manuaalissa: Oorno di basetti 8 jalk., Ge
dakt 8 jalk., Fugara 4 jalk., F leute dolee 4 jalk. 

. Pedaalissa: Subbas 16 jalk., Borduna 16 jalk., 
Trumpet 8 jalk. Kolme koppelia ja kolme kuutio
paletta. Soittaja istuu alttariin päin. 

Värtsilän tehtaan kirkossa on urkuharmoonio. 
Vöyri. Urut 20-ääniset, tehnyt 1862 Anders

son Tukholmassa. Kaksi manuaalia ja eri pedaali
torvisto. 

" 1 manuaalissa: Prineipaal 8 jalk., J?orduna 16 
jalk., Gedakt 8 jalk., Oetaava 4 jalk., Oetaava 2 jalk., 
Qvinta 3 jalk., Fugara 8 jalk., Oornett 4 (ehor) piip
puinen, Fleut 4 jalk., Trumpet 8 jalk. 

II manuaaLissa: Basette 8 jalk., Gamba 8 jalk., 
Fleute 4 jalk., Tvärnfleut 8 jalk. 

Pcclaalissa: Tuba 16 jalk., Subbas 16 jalk., 
Pl'ineipaal 8 jalk, Gedakt 8 jalk., Oello 8 jalk., Oe
taava 4 jalk. Neljä kappelia ja neljä tavallista hen
kipalet.ta. Ovat maksaneet 7,000 ruplaa. 

Ylistaro. Urut 14-ääniset, tehnyt 1873 J. A. 
Zaehariassen. Kaksi manuaalia, eri pedaalitorvisto 
Ja klaveeripöytä. 

1 manuaalissa: Prineipaal 8 jalk., Borduna 16 
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jalk., Gedakt 8 jalk., Oetaava 4 jalk., Oetaava 2 jalk., 
Qvinta 3 jalk., Trulllpet 8 jalk. 

Ii manuaalissa: Geigenprineipaal 8 jalk., Sali
eional 8 jalk, Rörflöjt 8 jalk., Fleute dolee 4 jalk. 

Peclaalissa: Subbas 16 jalk., Bordun 16 jalk., 
Prineipaal 8 jalk. Kolme koppelia sekä kolme lmu
tiopaletta. Soittaja istuu alttariin päin. 

Ylivieska. Kirkossa on 3-ääninen urkulaitos, 
joista ei ole tarkempia tietoja. 

YHine. Urut 14-ääniset, tehnyt 1888 B. A. Thule. 
Kaksi manuaalia ja eri peuaalitorvisto . 

1 ntanuaalissa: Prineipaal 8 jalk., Borduna 16 
jalk., Gedakt 8 jalk., Flöjt harmonique 8 jalk., Oe· 
taava 4 jalk., Oetaava 2 jalk., Qvinta 3 jalk., Trum
pet 8 jalk. 

II malluaalissa: Geigenprineipaal 8 jalk., Viola 
di gamba 8 jalk., Rörflöjt 8 jalk., Flöjt oetaviant 8 
jalk. 

Peclaalissa; Subbas 16 jalk., Violoneello 8 jalk., 
Seitsemän koppelia, ereseendo- ja diminuendolaitos, 
kombinationi-koneisto, "Svällare", "Tutti" ja kolme 
kuutiopaletta. Ovat maksaneet 9,900 mk. Vihitty 
heinäkuun 22 p:nä mainittuna vuonna. 

Ylöjärvi. Urut lOääniset, vaan tarkemmat tie
dot niistä puuttuu. 

Ätsäri. Urut 12-ääniset, tehnyt 1890 B. A. 
Thule. Kaksi manuaalia ja eri pedaalitorvisto. 

1 manuaalissa: Prineipaal 8 jalk., Bordnna 16 
jallk., Gedakt 8 jalk., Oetaava4 jalk., Oetaava 2 jalk., 
Qvinta 3 jalk., Trnmpet 8 jalk. 

II manuaalissa: Geigenprineipaal 8 jalk., Dno
belflöjt.8 jalk., Viola di gamba 8 jalk, 
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Pedaalissa: Subbas 16 jalk., Principaal 8 jalk. 
Neljä koppelia, kombinationilaitos, crescendo ja dimi-
nuendo, "Tutti" ja kuutiopale. Ovat maksaneet 9,500 
mk. Vihitty heinäkuun 6 p:nä mainittuna vuonna. 

---7.!~--

II. 

Ke:t'to:rnus Suo:rnenmaan etevimmistä 

uI'kurakentajoista nykyään. 

Kaikista tähänasti yleisesti tehdyistä keksin
nöistä ja parallnuksista urkurakennustaiteen alalla, 
ei ole mahdollista näin vähäisessä teoksessa tehdä 
perinpohjaista selkoa. Mainittakoon ainoastaan lyhy
esti niistä henkilöistä, jotka nykyään ovat maassamme 
urkurakennustaidetta edistäneet ja saattaneet sen uu
simpain parannettuin keksintöjen avulla käytännölli
semmäksi. 

Nykyään on maassamme yleisiä urkurakennus
tehtaita kaksi. 

tjuurin on tirehtööri J. A. Zachariassen' in urku
rakennustehdas Uudessakaupungissa; ja toinen B. A. 
Thulen urkurakenllustehdas Kangasalla. 

Tirehtööri J. A. Zachariassen on syntynyt Sles
vigissä, jossa hän useamman vuoden menestyksellä 
harjoitteli urkurakennustaidetta sukulaisensa, tuon 
maailmankuulun yhtiön Marcussen & Pojan tehtaassa, 
jonka puolesta kokoon asetti useita maailman suu
rimpia urkulaitoksia Saksassa, Tanskassa, Ruotsissa 
ja Norjassa. 

V. 1870 muutti Z. vakinaisesti Suomeen, Ja 
asetti urkurakennustehtaan Uudessakaupungissa. 
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Ensimmäiset urut täällä teki Z. Porin kaupun
gin kirkkoon. Niissä on kaksi näppäimistöä, ilman
puristuskoneisto manuaalissa ja klaveeripöytä. Koko 
sisuskoneisto on uusimman järjestelmän mukainen, 
jonkalaista ei sitä ennen ole maassamme käytetty. 

Niistä, kuten ylipään kaikista teoksistaan, ovat 
tarkastajat antaneet korkeimman kiitos- ja suositus
lauseensa häl1elle. 

V. 1882 sai Zachariasen Moskovan näyttelyssä 
tekemistänsä uruista hopeamitallin ja kunniacliploo
min. Ne samat urut ostettiin mainitusta näyttelystä 
Keisarilliseen oopperaan .M:oRkovassa. 

V. 1869 annettiin Z:lle urkurekennustirehtöörin 
arVOnImI. 

Viimmeiseen Tanskalais-saksalaiseen sotaan, ol
lessaan vielä silloin Tanskan alamaisena, otti Z. ali
upseerina osaa, josta hänelle annettiin tanskalainen 
sotilasknnniamerkki. 

Missä arvossa Z:n taitoa pidetään todistaa sekin, 
että hän kutsuttiin 1875 korjaamaan Turun tuomio
kirkon urkuja, joissa hän teki useita suurempia pa
rannuksia. 

Ollen likeisessä kirjeenvaihdossa suurimpain ja 
kuuluisimpain ulkomaalaisten urkurakennustehtaitten 
kanssa, voi Z. tarkasti seurata kaikkia siellä tapah
tuvia edistyksiä urkurakennusammatissa. 

Meidän maassamme on Z. ensimmäisenä käy
täntöön pannut urkuihin ilmanpuristuskoneiston, jossa 
tihennetty ilma toimittaa koneiston tehtävän. Hän 
on myöskin ensimmäinen ja ainoa nykyään Suomessa 
joka on palkittu urkurakennustaidosta. 
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Tirehtööri Zachariassen'in tekemiä urkuja on jo 
valmiina maamme kirkoissa 70, ja nykyään on hä
nellä useita tilauksia. 

Urkurakentaja B. A. Thule on syntynyt 1847 
Kangasalla. Hänen isänsä oli urkurakentaja, syn
tyisin Ruotsista. Muutti Suomeen 1842 ja asetti 
urkurakennustehtaan Kangasalla. 

B. A. Thule on harjoitellut urkurakennustaidetta 
isänsä tehtaassa. 

Ensimmäiset urut teki B. A. Thule ominpäinsä 
lV[ikkelin kaupungin kirkkoon, jois~a on 25-äänikertaa. 
Niistä antoivat tarkastajat kiitettävän lauseen. 

V. 1881 korjasi Thule Helsingissä Nikolain kir
kon urkuja, jotka silloin tulipalon kautta vahingoit
tuivat. 

Vuosina 1878 ja 1884 matkusti Thule ulko
mailla tutustuakseen urkurakennustaiteen uusimpiin 
keksin töihin. 

Suuremmat urut on Thule tehnyt Tampereen 
kaupungin kirkkoon. Niissä on 33 äänikertaa kaksi 
näppäimistöä, erityinen pedaalitorvisto ja klaveeri
pöytä. Muutoin ovat ne urut varustetut ilmanpu
rissuskoneistolla y. m. uudemman aikaisilla keksin
nöillä, joista tarkastajat ovat antaneet korkeimman 
kiitos- ja suosituslauseen. 

Urkurakentaja B. A. Thulen tekemiä urkuja on 
nykyään maassamme noin puoliväliin viisikymmentä (?) 
joissa suuremmaksi osaksi pedaalikoneisto on yhdis
tetty näppäintorvistoon. 
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Tällä vuosisadalla on ollut muitåkin nrkuraken
tajoita maassamme, niinkuin Råman, Lybeck, Sultin, 
Springert, Bouchard, Fredriksson y. m. vähempäin 
urkulaitosten tekijöitä, joiden teokset parkaiten to
distavat tekiänsä taitamattomuutta siinä ammatissa. 

- __ XHI"'---

Oikaistavia painovirheitä. 

Kun kirja oli valmiiksi painettu, huomattiin vielä seuraa

vat paiuovirbeet,: 

Sivu 1 rivi 8 ylbäältti seisoo: l11erkitlls, lue' merkitys 

5 » 1 Pantoppidan Pontoppidan 

9 » 10 alhaalta Solomonin Salomonin 

12 » 8 ylhäältrt Solomonin Ralomonin 

13 » 9 IIaggebarim Haggeborim 

13 » 12 alhaalta Paludarufl Poludorus 

14 » 14 8uutappi suuloppi 

18 » 12 kroomatillisen » kromaatillisen 

9 A ristakseno Aristokseno 

42 » 9 ylhäältä Luders· \-änner » Luder-svänner 

43 » 3 alhaalta Di.lclen Dliben 

50 » 10 ylhäältä eedlliset edelliset 

51 15 ruvetun ruvettu 

52 9 Autbentillset Authentilliset 

52 3 alhaalta n)ääl'äävää määräävä 

68 » 14 ylhäältä harrastuksen balTastukset 

70 » 10 alhaalta Turknnu Turkuun 

71 14 Runborgin Runeberg'in 

» 117 12 ylhäälUi Isokyro Isokyrö 

» 124 » 5 Scar!f Rcharff 

» 138 » 1 Akerman Akerman 

» 14-4 » 15 Parneesin Porneesin 

» 17U » 31 urknrekennus- » urkurakennus-
tirehtäöri tirehtööri 

» 172 » 2 parkaiten parhaiten 

Alkulauseen IY;llä sivulla 14 riv, ylhäältä seisoo: takoi
tuksesta, lue : tarkoituksesh'. YlIUla siv. 6 ri\'o albaalta seisoo: 
pyydetytt)' jen, lue pyyclettyjen. 

Pipnemmät Yirheet lukija hyviintahtoisesti oikuiskoon 
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130 500 5032 
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