
P
itäjän käräjänkirjurina olin jo jonkin aikaa ollut 
huolissani kylillä vellovasta taikauskosta. Kovin 
moni tuntui vielä uskovan yliluonnollisiin voimiin 

ja luottavan poppamiesten, tietäjien ja noitien apuun. 
Kaiken maailman kivut ja vaivat häipyivät, kun nämä 
tekivät taikojaan. Varastettu omaisuus ja kadonnut karja 
ilmestyivät kuin taikaiskusta ihmisten ilmoille. Lemmen
asiat saivat uutta nostetta, eikä tehnyt yhtään pahaa 
langettaa muutama kunnon kirous ikävien naapurien 
tai sukulaisten ylle.

Kirjoittelin lehtiin asiasta varoittavia juttuja, mutta 
niillä ei ollut tehoa. Lemillä noitia riehui useita, pieniä 
ja tuntemattomia, muutama iso ja laajalti tunnettu ja 
pelättykin. Yksi pahimmista oli Molo, oudon oloinen ukko, 
joka paransi sairaita hautausmaalla ja teki viheliäisiä 
taikojaan kuolleiden luita polttamalla tai niitä ristiin 
rastiin ripotellen.

Sitten yhtenä kertana, vain viikko ennen joulua, olin 
iltamyöhällä matkalla kyliltä kotiini Palolaan, kun näin 
Mataran mäellä emännän ulkona pimeässä pakkasessa. 
Ihmettelin hänelle syytä tämän myöhäiseen valvomiseen, 
jolloin emäntä kertoi, että mökissä oli parhaillaan kovin 
sairas mies ja miehen seurassa Molo. Olivat lähdössä 
parannusretkelle hautuumaalle.

Päräytin mielessäni muutaman kirosanan, mutta 
en emännälle mitään virkannut. Hymähdin noille tie
tämättömille, pakkasen puremille kasvoille hyvänyön 
toivotukset ja jatkoin matkaani. Mutta kulman takana 
hyppäsin kuskin pukilta, kietaisin ohjakset reenperään 
kiinni ja annoin hevosen jolkottaa yksinään kotiinsa. 

Pehmeä lumi narskui pieksujeni alla, kun tein matkaa 
hautausmaalle. Jäin odottamaan tulijoita sakariston 
eteiseen, josta olisi suora näkymä hautausmaan portille. 
Kylmä alkoi jo nipistellä rukkasen peittämiä sormia ja ve
din valkeata lammasnahkaista turkkiani tiukemmin kiinni, 
kun kaksi hahmoa lähestyi, toinen toista kumarassa 
tukien ja vääränlaiset kintut puolelta toiselle hoippuen. 
Höyry kohosi molempien suusta pimeään yöhön. Kovasti 
olivat tosissaan ja kääntyivät kohta portilta sivummalle, 
mistä tiesin löytyvän hiljattain maahan pannun vainajan 
hautamontun.

Piilossa pysytellen läväytin nyrkkini pari kertaa 
voimakkaasti sakariston seinään. Kulkijat pysähtyivät. 
Toinen, arvatenkin Molo, katseli karvahattu keikkuen 
suuntaani, sylkäisi, mutisi jotakin ja veti saapikkaansa 
kärjellä kolme vinoristiä lumeen. Iskin uudestaan nyr
killäni seinään, jolloin noita toisti temppunsa ja alkoi jo 
vetää otteessa pitelemäänsä miestä eteenpäin. Siinä 
samassa ryntäsin hirveästi huutaen piilostani, huidoin 
käsiäni ja lähdin juoksemaan miehiä kohti. Niin Molo kuin 
kuolemansairas mieskin ottivat jalat alleen ja kaikkosivat 
yllättävän nopeasti paikalta.

Hetken aikaa töpsyttelin heidän perässään, mutta 
jätin sen sitten. Ehkä on parempikin, että Molo ja mies
parka levittävät tästä eteenpäin juttua hautausmaalla 
kohtaamastaan oliosta, jota heidän kiljuntansa perus
teella luulivat itse perkeleeksi. n

Pekka Vartiainen

I
n my capacity of municipal court clerk, I had been 
concerned over the superstition prevalent in the 
villages for some time. Too many still seemed to 

believe in supernatural forces and rely on the help of 
shamans, sorcerers and witches. Any manner of pains 
and afflictions vanished when they cast their spells. 
Stolen property and lost cattle turned up in the human 
world as if by magic. Affairs of the heart were given a 
new boost, and a few decent curses on bothersome 
neighbours or relatives never went amiss.

I penned cautionary pieces on the subjects to news
papers, but they had no effect. In Lemi, there were 
several witches on the loose, minor and obscure, with a 
few great and renowned, even feared. One of the worst 
was Molo, a strange kind of a chap, who healed the sick 
in the graveyard and cast his vile spells by burning bones 
of the dead or scattering them here and there.

Then on one occasion, just a week before Christmas, 
I was on my way home to Palola from the villages at a 
late hour, when I spotted a woman out in the dark and 
hard frost on the Matara hill. I enquired the reason for 
her being up so late, whereupon the mistress told me 
that there was a very sick man in the house at the time, 
and Molo attending to him. They were about to set off 
on a healing trip to the cemetery.

I blasted off a few curses in my head, but said 
nothing to the woman. I flashed a wry smile with my 
goodnight wishes at that ignorant, frostbitten face and 
went on my way. But around the corner I jumped off the 
driver’s seat, tied the reins to the back of the sledge, 
and let the horse trot home on his own. 

The soft snow squeaked under my leather boots 
as I made my way to the cemetery. I stopped to wait 
for the party in the sacristy anteroom, whence I had 
a direct sight line to the cemetery gate. The frost was 
already pinching at my mittenclad fingers and I drew 
my white sheepskin coat tighter around me, when two 
figures approached, one supporting the other, bent over 
and bandy legs staggering from side to side. The steam 
rose from both mouths into the dark night. They seemed 
to be full of purpose and soon turned to one side from 
the gate, towards the spot where I knew there was a 
recent grave. 

Staying in my hiding place, I slammed my fist force
fully against the sacristy wall a couple of times. The 
travellers stopped. One, presumably Molo, turned to 
look my way with his fur hat swaying, spat out, muttered 
something and drew three diagonal crosses in the snow 
with the toe of his boot. I thumped the wall again with my 
fist, whereupon the witch repeated his ruse and began 
to drag the man in his grip forward. At that, I rushed out 
of my hiding place emitting terrible roars and waving 
my arms, and ran towards the men. Both Molo and the 
deadlysick man took off and vanished from the place 
with surprising speed.

I jogged after them for a moment, but then left off. 
Maybe it is best that, from here on, Molo and the poor 
man will spread the tale of the creature they met in the 
graveyard, which they believed to be Beelzebub himself, 
judging by their shrieks. n
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E
ri puolilla Suomea toimi vielä 
1800–1900-lukujen vaihteessa paljon 
noitia, joilta ihmiset kävivät kysymässä 
apua mitä erilaisimpiin asioihin. Noitiin 

suhtauduttiin kaksijakoisesti, yhtäällä heitä 
kunnioitettiin ja pelättiin, toisaalla heidän 
toimintaansa paheksuttiin. Useat lehdet 
julkaisivat noituutta kuvaavia ja arvostelevia 
kirjoituksia. Yksi Lemin alueen kuuluisimmista 
noidista oli nimeltään Molo. Oheinen tarina 
seuraa käräjänkirjuri Laurénin kertomukseen 
pohjautuen kohtaamista tämän kanssa.

A
t the turn of the 1800-1900s, there 
were still a lot of witches operating 
in various parts of Finland, and 
people consulted them over most 

diverse matters. The people’s view of the 
witches was divided; on one hand they were 
revered and feared, on the other their activities 
were frowned upon. Many papers published 
writings describing and criticising witchcraft. 
One of the most famous witches in the Lemi 
area was called Molo. This story, based on a 
report by Court Clerk Laurén, describes an 
encounter with him.
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