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Esipu h e t.

Viassa annetaannyt Suomen rakkaille asujamille ensimmäinenyritet kotimaan muinaisten asiain kertomiseen omalla kielellä ja
»vahan pitemmässa järjestyksessä. Ennen ei ole tiettämästi
kotohistoriallisessa aineessa Suomalaisille Lukijoille kirjoitettu
muuta, kun aiman »vaillinaisia Ajantietoja, joita Virsikirjoissa
ja joskus erittäinki on präntätty, paitsi sitä lyhykäistä osotustaentisissä Turun Wiikko-Sanomissa.

Syy tähän koetteeseen f
oli seuraama. Kun Mehiläisen

toimittaja, Herra Tohtori Lönnroth kuukauskirjassaan tahtoi
antaa Suomalaisille maanmiehillensä tietoja kotimaan tapah-
tuneista asioista ensimmäisistä ajoista ja nykyiseen aikaan asti,
eikä ollut hänellä itsellään, muilta Suomen kielen ja muinais-
tiedon karttumista tarkoittamilta töiltänsä, tähän tilaa ja jou-
toa, niin roaati hän minua asiaan ryhtymään. Samalla an-
toi han walmiiksi kirjoitettuna awuksi, mitä Historiassa siww.
I—l 21
— 12 ja 65—71 löytyy luettamana, joka siis on hänen tekoa,

paitsi muutamia muutoksia sanain kirjoittamisen laadussa.
Alkutarkoituksena oli suomentaa w. 1832 Turussa präntättyä
ruotsinkielistä opetuskirjaa, nimellä: Lärobok iFinlands
Historia och Geografi, ja siihen lisäillä muista kirjoista,
mitä olisi asiaan sopiwaista ja maanmiehille tietä tarpeellista.
Alakirjoitettu, joka ci katsonut woimainsa määrää, rupesi työ-
hön. Mutta työn alla harvaksi hän, kuinka oli waikeata sol-
meta yhteen muista kirjoista otetutta tietoja fuomennettaman
kirjan kanssa, ja hänen täytyi melkein kokonaan poiketa mai-
nitun kirjan kerrontalaadusta ynnä ruweta lamallaan uutta
umpitieta puhkomaan. Turun pispat pantiin kokoonpitämakft
perusteeksi, ja Ruotsin ynnä Wenajän Historian päätapahtu-
mat yleisen Maanhistorian kanssa yhdistäwäksi siteeksi, niin-
kuin senlaista Suomen Historian kirjoituslaatua jo kotwan
onki pidetty asianomaisimpana. Paitsi kirjan sisässä nimite-
tyltä lähteitä, joista Porthaam, Tengströmit ja Hippinki erit-
täin owat mainittawat, owat kerrotut tiedot Reinin, Arroids-
sonin, Softit, Lehnbergin ynnä muittenki tänne koskemista
kirjoituksista keksityt ja kootut. Niin on tämä historiallinen
koetet syntynyt, aina joka kuukauden Mehiläis-osaksi kokoon-
ajateltu ja rvalmistettu, eikä ole pitemmän ajan mietinta ha-



neliä ollut osana. Sentähden onki siinä epätasaisuus ja hor-
juwa järjestyksen hakeminen tawattawa, jota olemme kirjoituk-
sessa Suomen Historian Paakappaleistakokeneet oikasta, osot-
tain siinä samalla, alkawaisen hywäksi, lyhykäisen silmänteen
kokoHistorian sisällapidosta. Muuten on tämäHistoria loppu»
puolella, jossa sen pitäisi olla pisimmän, kuitenki lyhykäisim-
mästi kerrottu, johonka on syynä, että tahdoimma wiimme-
wuodella lopettaa koko Historian ja että aika ja sia ei pitem-
pätä lausetta suwannut eikä sietänyt.

Walmistaissa täta tekoamme owcch niin asiain tutkiminen
ja järjestäminen, kun kielenki taintumattomuus tämänlaisiin
kirjoituksiin, ja roielä lisäksi osaamattomuus ja tottumattomuus
kirjoittajan puolelta, ottaneet wälistä hywinki kowaan, eikä ole
tässä woitil kun asioita wahän sinnepäin suunnitella. Wirheitänimein suomentamisessa, pränttirvirheitä ja muita wikoja on
monta, ja niistä omat tähdellisimmät työn lopulla parannetut,
sitä myöten kun ne owat silmään pystyneet. On ehkä mui-
taki tähdellisiä, joit' ei ole hawattu. Edellämainituista ja
muistaki syistä emme pidä täta Historiata wielä tässä tilas-
saan aiwan soweliaana Suomen yhteiselle kansalle luettawaksi;
waan olkoon han paremman, soweliaamman edellakäwijänä.
Minkä olisimma mielellämme suoneet on, että ne »vaikutukset
ja uudistukset, kun Jumalan Henki on evangeliumillisessa
Seurakunnassansa tuon tuostaki aina matkaansaattanut, ja
jonka ainoastaan ennättäwäiset »vaikutukset pakanaisen ja paa-
wilaisen ajan pimeydessä owat tawattawat, paremmin olisiwat
tulleet silmäin eteen pannuksi. Ne, ja niiltä siitetty sisällinenSeurakunta,owatHistorian ytimeksi luettawat; niistä onkaikki
laitokset, tapahtumat, kansalliset menestykset ja rasitukset ym«
märrettäwät; ne owat ne, kun elahyttäwät koko Historian ja
antawat sille oikian arwonsa. Mutta niitä asioita ei ole tässä
kun lyhykäisimmasti »viittailtu, silla niihin karmittaisiin suuri
lvalo ja tarkka tutkiminen, eikä ole meissä ollut sen täyttajatä,
ja olemme sentähden ennemmin waikenneet,kun niin korkioista
asioista pahasti ja ikaäskun tuulta pieksain puhuneet. Sen
waan tiedämmä, että missä Seurakunnassa Kristinusko puh-
taana elää ja waikuttaa, sen Historiasta, jos se oikein kirjoi-
tettaisiin, olisi määrättömästi oppia saatawana.

Lopuksi tulee mainita, että Suomen Historiassa oppi-
neimpia miehiä on tarpeellisten kirjain lainaamisella, joskus
neuwoillansaki, tätä yritystä edesauttaneet, josta heille tässäsydämellisen kiitoksen kannamme.

Helsingissä Kesäkuulla w. iB4O.
J. F. Kainonen.



Suomen Historian
Pääkappaleet.

Johdatus (Muistutus) Siivu 1, 2.

Pakanaisuskon Aika.
Tietämättömiltä ajoilta ennen Wapahtajan synty-

mätä niin wuoteen 4157 jälkeen Wapahtajan.
Usko on päkanainen ja seisoo Luonnon jumaloit»
tamisessa. Suomalaisten muutot ja asettaumi-
set. Heidän ensimmäiset tapaukset ja elämän-
laatu.

1. Suomalaisten perisuku ja muutto nykyi-
sille asunmaillensa.

>!^llomalaisia kansoja peittää aikanansa koko Pohjaisi
Aasian lakeuden. Mitenkä niitten oli laita,muitten Aasia-
laisten kansain suhteen. Mitenkä ne arwättawasti lewe<
siwat, joko itäänpäin Amerikaan (e. m. Gröönlannilaiset),
eli länteenpäin Euroopaan, elikkä myös jäi heistä joukkoza
Siperiaan. Syy heidän eroamiseen. Mitenkä nämät kan«
sat Hunnein,A warein,Hunkarilaisten ja Suo»
malaisten nimellä kulkemat kunne kuki Euroopassa, ja
mitenkäLappalaiset ynnä »varsinaiset Suomalaiset, jotka asus->
keliwat pohjaisimpina kaikista, nykyisen Wenajän maan
läpi lähenewät nykyisiä asunmaitansa, jättain Uralituntu»
rin jaWolkajoen seuduille pienempiä lahkokansoja jälellensä.
Osiksi siwu 3, ja s:ki alchuolella.
2. Suomalaisten asettauminen maassansa

ja heidän ensimmäiset waiheet.
Warsinaiset Suomalaiset, joista Lappalaiset

alusta pitäin jo näyttämät olleen eroitettuna, jakautuiwat
kahtehen joukkoon, Hämäläisiin ja Karjalaisiin.
Hämäläisten laumaan kuulmwat nykyisen Turun puolessa
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II

asuwat Suomalaiset eli Sumi t, ja myskin luulta,^
wasti Wirolaiset alkuperäsin. Karjalaisille näyttämät
Permiäläise t ja Kainulaiset (ynnä myöhemmäi-
set Sawo luiset) olleen lähimpiä kansalaisia. Mitenkä
nämät nimitetyt kansalahkot ascttautulwat. Ketä ennen
esiwanhempaimme tannetuloa' asui Suomen niemellä. Per-
miäläisten tila. Siwu 4—7.

l,) Hämäläiset.
Hämäläiset (Jamit) ynnä Suomalaiset (Sumit) ja

heidän ensimmäiset sodat, enimmiten Nowgorodin kanssa.
Siwu 18—20.

I») Karjalaiset.
Heidän ystäwällisyys Venäläisten kanssa ja sodat

niitä wasten. Siwu 20—23.
c) Kainulaiset.

Heidän maata kutsuttiin ulkokansoissa Kwaänlanniksi.Eriäminen Karjalaisista ja asettuminen kahdenpuolen Poh»
janlahta. Sodat Ruotsia (ja Norjaa) wasten Karjalais-
ten kanssa, sittä Karjalaisia wasten Norjalaisten kanssa.
Farawidi. Thuorolsi Kweldulfssoni. Anundi sodittaa Kai-
nulaisia. Siwu 23—28.

3. Suomalaisten pakanainen usko.
Sen lyhykäinen osotus. Mitenkä se meihin asti sai«

lnneistä loihtu-, tarina- ja laulurunoista ynnä muistaki
tiedon lähteistä on tutkittawa ja saatawa. Siwu 7—12.

4. Suomalaisten pakanaisaikaset tawat
ja laitokset.

Mitenkä ne oliwat heidän senaikuisen uskonsa kanssa
yhtäpitawäiset. Monesta nykyisen Suomen kansan ta-
wasta woipi taappäin päättää heidän senaikuisehen elämän-
laatuun. Mistä muut tiedot tähän tutkintoaineeseen owat
saatawat. Kauppa Skandinawilaisten ja Slawjanein yn-
nä muittenki kanssa. Katso osittain muillaki paikoin,
mutta erittäin siwu 65—71.



Paawinuskon Aika.
Tämä aika kestää wuodesta 1157 wuoteen 1523,

niinmuodoin Zs»6 wuotta. Kristinusko tulee
Suomeen, ehk' ei wiela puhtahassa muodos-sansa. Ruotsi panee Suomen allensa ja tuopi
sinne oman maansa lait ja asetukset. Paawin-usko muodostaakaikki luontonsa mukaan.

1. Suomen walloittamisen aika.
(w. 1157— 1323, eli 166 wuotta.)

Mitenkä pakanallisuus wiela on wallallansa, jota was-
taan Kristinusko sotii (siwu 62 keskellä). Suomalaisten
nimi alkaa tulla yhteiseksi kansan nimeksi. Ruotsin tila
kun lätee Suomea »valloittamaan. Siwu 28— 29.

a) Ensimmäisestä Ruotsalaisten walloitusretkesta
Thuomas pispaan saakka (w. 1157

— 1209.)

Ruotsin Kuninkaat:
Swerkerin jaEri-
kln sukukunnat.
trikkiiXpytMi160)

RaarleSwerkerssoni(tii6B)3Boitri2)anjfan
SfÄ»S£pajan,joka jo oliwähänaikaa ollut hallituksissa.
RnuutiErikssoni (f
1195).LoiKaarleSwer«
feröfontn ynnä Nasta-
kumnkaatßolmiaßu-

Suomen pispat jaheidän ajan pää-
tapahtumat:

1. Pyhä Henrikki. Hän VN
pjZpa Upsalasta ja tulee Suomeen
Kuningas Erikkl IX kanssa, joka
walloittaa osan maastamme sekä ra-
kentaa Turun linnan. -Erikki muuttaa
tänne Ruotsalaisia. Henrikki saarnaa
Kristinuskoa ja murhataan w. 1158.
Siwu 29—32.

2. Rudolphi. Nowgorodin ruh«
tinaa Swiatoslawa lyöpi Ruotsalaiset
wuonna 1164 Woro«ajoen luona.
Nowgorodilaiset yllyttawat pakanoita
Suomen kristiseurakuntaa Ramitta*
mäan. Saarni Aleksanderi III:ncnbulla.
Nudolphi tapetaan n?. 1178 Kuureilta
(Karjalaisilta). Siwu 32—34.

3* Folkwiinus. Wiissata Wasi-
leiwitsa käypi ro. 1186 Samein maata
häwittämässä. Heti perästä Karja-
laiset Määlarijärwen seuduilla Ruotsiaroswomassa. TappamatpaäpispanJo-
hanneksen. Tukhulmia aletaan raken»
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IV

taa tämänlaisten roswomisten esteeksi.
Nowgorodilaiset häwittäwät hirmui--

SwerkeriAaal-lssoiu sesti Suomessa w. 1191 (eli 1198),
(^ 1210). polttamat »vastaperustetun Turunkau-

pungin ja sortamat piankokonaan sen
wiela heikon kristiseurakunnan maas-samme. Siwu 34—36.

K) Thuomas pispasta Ruotsalaisten toiseen walloi-
tusretkehen saakka Suomeen (w. 1209—1249.)

ErikkiX Rnuutssoni
(f 1216).
pötyäni Swevkers-
soni (f 1222).

EriM XI Erikssoni
(©ammalf tfli—

Waötakuningassa:
!Rnttuti lohanssoni(Pitkä). Folkungein ka-
pina lakkaa w. 1248.
Erikki XI kuolee »♥
1250.

4. Thuomas, Englannista, oli
ennen jo työskennellyt Suomessa kun
saapi Paawi Innocentius III:lta w.
1109 wahwistuksen pispanwirkaan.
Paawi Honorms III:nen w. 1221
kirjoitetusta bullasta nähdään, mi-
tenkä pakanat jo heti alusta wäijywät
Suomen seurakuntaa. Wasilei Wse«
wolodowitsa Nowgorodista käyvi w.
1227 Suomea häwittämässa. Hämä-
läiset puoleltansa karkaamat 3000:nen
miehen kanssa Wenäjälle Issadya ja
Aunusta wasten, mutta meneytywät
sillä matkalla. Thuomas lewittää in-»
nolla Kristinuskoa ja perustaa sen uu-
destansa Suomessa. Paawi Gregorius
IX:nen bullat. Ne osottawat,mitenkä
pakanat wäijywät Suomen knstiseu-
rakuntaa ja mitenkä Paawi piti sen
asioista huolta. Pispanistuin muute-
taanNousiosta Rantamäelle. Grego-
riuskehoittaa ensistä Kalpaweljejä Wi«
rosta, sittä <Hkandinawiatt asujamia,
ristisotaan Suomen pakanoita was<
ten. W. 1240 karkaaki Ruotsalaisia,
Norjalaisia,Suomalaisia jaHämäläisiä
Wenäjalie, mutta Ruhtinas Aleksan»
deri lnöpi heidät Newajoella ja saapi
siitä Newskin kunnianimen. Tyskan
Ritarit perustamat Koporin linnan.
Nhuomas saapi anottuansa päästön



V

pispanwirasta w. 1245, pakenee Wc«
näläisten ja Karjalaisten käsislä Got«
lanniin ja kuolee w. 1148 Wisbyys-
sä. Siwu 36—42.

5. Beero I. Wiholliset ahdistamat
häntä Suomessa, mutta hän saapi
apua Ruotsista. Siwu 42—43.

o) Ruotsalaisten toisesta walloitusretkcstä Suomeen
niin kolmantehen saakka (w. 1249—1293.)

Folkungein su-kukunta.
'Waldemar:(f1302.)
Hänen isä Bircteri
jaarli,Riikin hallitsi-
jana kuolemaansa asti
w. 1266, jakaaHert-
tuakuntia muille pojil-
lensa.

tNaunus Laduloosi
(-f- 1290.) Nosti kapi-
nan weljeänsä Walde-
maria wasten. Kunin-
gasSwealaisten «li w.
1276 ja koko' Ruotsin
»vallassa w. 1279.

Ennen Beeron aikoja oli sisällinen
heikkous estänyt Ruotsin Kuninkaita
Suomea auttamasta. Nyt tulee w.
1249 Birgeri Jaarli Suomeen, pe-
rustaa Hameenlinnan ja jättää Ruot-
salaisia Uusmaahan asumaan. Hämä»
laiset tunnustamat Kristinuskon. W.
1256 käypi sotajoukko Suomesta ja
alkaa rakentaa linnaa Newajoensuulla;
mutta Aleksanderi Newski ajaa heidät
matkoinsa ja lähtee wielä seuraamana
talmma Hameeseen, jota hämittää.
Beero antaa osan tuloistansa Ruotsin
Kuninkaalle ja kuolee noin w. 1258.
Siwu 43—48.

6. Nagwaldi I. Suomalaisten
täytyy antaa rumanapua (maatskottia)
papistollensa. Ragwaldikuolee W.1266.
Siwu 48.

7. Katillus. Pohjassa kaywat
Karjalaiset ja Kainulaiset sotia Norja-
laisten kanssa. Pirkkalaiset saäwat w.
1277 Kuningas MaunusLaduloosilta
luwanpannaLappalaisetPohjanmaalla
allensa (siw. 63 seurr.). Samaan ai-
kaan tulee myös Pohjanmaa Turun
hiippakunnan alle, s. o. täytyy ottaa
Kristinuskon ja antauta Ruotsin ala-
maiseksi (siw. 84.). Karjalaistat! ru-
»vettiin nyt Ruotsinl alle saamaan.
Paawi Gregorius X:ncs kehoittaa syn-



VI

tein anteella ristisotaan niitä wasten.
Katillus rupeaa ystäwyydessä heitähoukuttelemaan, joka onnistaaki niin,
että Wenälaiset wihastuwat Karjalai-
siin ja alkamatheitä sodittaa. W. 1284
tuleeRuotsalaisia Suomesta Karjalata
warsin allensa panemaan, mutta aje-
taan pois Nowgorodilaisilta. Samaan
aikaan tule Bengtti, Birgeri Jaarlin
poika,Suomen Herttuaksi. Katilluksen
loppu w. 1286. Siwu 48—51.

8. Johannes I. Hän ja hänen
jälkeenseuraajat »valittiin! Suomen
Tuomiokapitulilta.Ennen oliwat Ku-
ninkaat asettaneet pispoja maahamme.
Johannes muutettin »♥ 1290 pää*
pispaksi Upsalaan. Siwu 51.i

BirgeriMaunussoni 9. Maunus I. Tämä on ensim«Sr??K,»!i2JI*TS«S mainen Suomesra kotoperäinen pispa.reit jKmuteioiu Sota: „-... ' r c... ,4U
hallitsijana »:tcenl3o3. ©nncmmaifet oliwat enimmastt West-»
Birgeri, w. 1306 »et* gööthiläisiä. Nowgorodilaisel käymät
jestensäErikinja\t>Äl* w. 1292 Hämeessä ja häwittäwatdemarm wanklna, ja- Afsporin linnan. Samana wuonnakanes7waltansa,^taä' karkaa 800 Ruotsalaista Venäjälle,
heidät wankeiksi ja sur- jossa tulemat meneytymään. Hämä«maa w. 13185 ajetaan laisten »eroa helpotetaan. Karjalan
Kuningaswallasta. walloitus tulee nyt tapahtumaan.

Siwu 52.

Ruotsalaisten kolmannesta walloitusretkestä
Suomeen rauhaan saakka Pähkinäsaaressa
(w. 1293—1323).

Maunuksen ollessa pispana lähtee
Thorkeli Knuutssoni w. 1293 Kar->
jalata »valloittamaan. Pispa Petrus
Westeroosistaonhänen seurassa. Nhor-
keli rakentaa Wiipurin linnan. Panee
Ruotsin alle 14 Karjalaisten kihla-
kuntaa ja kääntää ne Paawinuskoon.
Nowgorodilaiset tulewat w.1294Ruot-
salaisia Wiipurista poisajamaan, ehk'
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Mauuus Eriksson,
(Liehafko,f 1374). Wa-
littu kolmiwuotiassaKil--
ninkaatsi w. 1319; sa-mana »vuonna Norjasi

ei heidän yritys menesty. Ruotsalaiset
ottamat VenäläisiltäKäkisalmen. Sig-
c,e Laaka. W. IWS ottamatVenäläi-
set Käkisalmen takasin ja tappamat
Ruotsalaiset siinä. Thorkcli Knuuts-
suni lähtee w. 130(1 uudellensa Karja-
laan suurella laimastolla. Rakentaa
Landskruunan.Nowgorodilaistenkans»sa sota. Haraldi. Matti Kattilmunds-
soni. Ruotsalaiset palaamat laimoil-
lansa, jättain Eteenin linnanhaltijaksi
Wiipuriin. Hawittäwät mennessään
Inkerinmaata. Päämhtinas Andrei
Aleksandrowitsa tulee ja hamittääLandskruunan m. 1301. Pispanistuin
on w. 1390 muutettu Näntämäelta
Turkuun. Waldemari Suomen Hert-
tuana. Suomi jaetaan noin w. 1306
Turun, Hämeen ja Wiipurin linnojen
wälillä. Maunus pispa kuolee noin
1306. Simu 52-58.

10. Rag maldi 11. Wenäläiset
tahtomat saada Karjalata jällensä.
Rakentamat Käkisalmen uudestansa ja
uudelle paikalle m. 1310. Ruhtinas
Dmitrei Llleksandromitsan retki lä-
mein maahan m. 1311. Ruotsalaiset
polttamat Laatokkakaupungin. Karja-
laiset tulemat m. 1314 Käkisalmeen
ja tappamat Wenäläiset, jotka wuo-
rostansa tulemat ja tappamat siellä
olemat Karjalaiset. Ruotsalaiset ha-
wittawat Laatokkajärmen seuduilla w.
1317. Seuraamana muonna hämittä-
mät Wenäläifet Turun kaupungin
(Lyderemin). Kuusiston wasta raken-
nettu howi poltetaan. Ragmaldi kuo-
lee m. 1321. Simu 57—60.

11. Benediktus. Ruotsalaiset
piirittämät m. 1322 Käkisalmea ja
Juri Danilowitsa Wiipuria; ehk' eiwät
tuumat kummankaan puolen menes-
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saki. Matti Rättil- tyneet. Mainittu ruhtinas Juri ra.
mundssom Siahallit- w. 1323 Pähkinälinnan, Päh.
sijana wuoteen 1633. kinasaarelle. Siellä saapi, B:nap.

Syyskuuta,ensimmäinen rauha Ruot-
sin ja Wenäjän walillä aikaan, jonka
kautta Karjala enimmäksi osaksi jou-
tuu Ruotsin alle ja »valloittamisen so-
dat päätymät. Rajaksi tulee Rajajoki.
Rauhan ehdot. Siwu 60—62.

2.Paawinuskonkukoistamisen aika Suomessa.
(w. 1323— 1490, eli 167 wuotta.)

Benediktuksen aikana aletaan Suo-
men maata rniwata. Hän rupeaa
myös papiston woimaa ja rikkautta
lvarsin kartuttamaan. Narimontti Li-
thowiasta on w. 1333 saanut Newa-
joen ympäristöt allensa. Riitoja ra-
jalla Paawin- ja Greekanuskoisten
Karjalaisten wälillä. W. 1337 Kar-
jalaiset Wenajätä hawittämassä, ja
Nowgorodilaisetz seuraamana wuonna
sitä kostamassa. Sen perästä käymät
Ruotsalaiset jaWenälaiset wuorotellen
toistensa maata hawittämassä. Mau«
nus Liehakko estää nämät rajasodat
ja uudistaa Nomgorodin kanssa Päh»
kinasaaren rauhall. Benediktus kuolee
w. 1339. Siwu 71—75.

12. Hemminki. Pyytää lyödä,
minkä moipi, papiston ja kirkon alle.
Edesauttaa loistamaisuutta jumalan-
palweluksessa. Wiipurilaiset menewät
w. i343Wiron talonpoikia auttamaan.
Ruotsalaiset asukkaat Pohjanmaalla
saamat m.,1348 luman käydä kappaa
koko Pohjanmaan rantamailla. Sa-
mana wuonna lähtee KuningasMau-
nus Wenajätä Paawinuskoon kään«
nyttämään. Kastaa Issorilaisia us-
koonsa. Ottaa Pähkinälinnan, jonka
Wenälaiset seuraamana wuonna saa-



IX
. Mauntls Erikssonin
wanhin poika, HerltuaAvitti,ottaa wäkistlla
te. 1350 kruunun isäl-
tänsä. Kuolee w.1859,

Toinenpoika
Kuningas Norjassa, tu-
lee tt>.'lö'o2Ruotsissaki
walituksi. "Ba6fetaan i-
sänsä kanssa w. 1363
pois mallasta.

Ruttinkaitza wie--
raistasukukun-
nista dM^kaN-
saisten seassa:)llbrekti Meklenbu-
rista(f 14L'2). Kunin-
gas«Oiaunuö Eritösonin
sisaren poika. Hu. 1363
Kuninkaaksi^ äßonftiia
n. 1389. 3rtaäU(i.w.
1395.

wat ryntamallä takasin. Nowgorodi»
laiset käymät w. 1351 Wiipurissa,
hämittäwät maata. Maunus kulkee
Wiroon. Lahjoittaa Porwon pitäjän,
Pernon ja Sipoon kanssa, Paadis-
ten luostarille. Tekee wuodeksi
rauhan Dorpatissa (Tartolinnassa) w.
1351. Kauhia rutto ha>vittää maata
(Suuri kuolema). Vengti Algotssoni,
jolla Suomi on ollut laanityksenä ja
tullut hauella kowasti rasitetuksi, me-
nettää sen weromaansa. Kuningas
.Erikli, Maunuksen poika, panee Niilo
Thulncssoni Bjelken hallitusmieheksi
maahamme. Kuningas Hookani antaa
w. 13l)2 Suomelle saman oikeuden
Kuningasw-.aleissa,kunmuilläki Ruot-»
sin maanosilla on ollut. Tästä seurasiyhtäläinen oikeus Riikin kokouksissa,
ja on st Suomen ensimmäiseksi pe»
rustuslaiksi lliettawa. Atbrekti Mrklen»
burista piirittää Turun kaupungin ja
saapi Niilo Thuuressonin ynnä pispa
Hemmingin puolellensa. Pispa saapi
siitä moninaisia etuja. Ulmilalle (Po«
lille) annetaan w. 1365 kaupunki-
oikeus. Hemminki kuolee w. 1365.
Siwu 75—81.

13. Henrikki IIHermannin»
poika. SaapiRaamilta huostakirjan
(Suomen.kirkolla Kokemäessä raken.
tietään linnaa, iDaan se tulee Kunin-
kaan käskystä pmetuksi. Henrikki kuo-
lee noin w. 1368. Siwu 81—

14. Johannes llPetrinpoika.
Lyöpi Wiipulin linn^nhaltijan Suuno
Houkanssonin pannaan. Kuolee w.
1370. Siwu 82.

15. Johannes 111 Westfaali.
Suomi on (sitte wuoden 1369) Voo
lönssoni Griipillä laanityksena. Mai«
nittu mies rakentaa w. 1371, elikkä
seuraamana wuonna,Raaseporin, jonka
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Margareta (-j- 1412)
Walittu Ruotsissa w.
1388. Tekee Kalmari»
Yhdistyksen w. 1397.
Erikki Xlll pomme-
rista (1- 1459). Wa-
littuRuotsis>a w.139tt.
Margaretan kanssahal-
litsija.

linnan allemaata»naarataan kuuluwakss.
800 lönssonilähtee w.1374 Viipuriin
£)orpattni raudan pitentamaän. Paawi

,Urdani Viruen dulla wuodelta 1378
näyttää, etta wihcllisuuksia Wenäjan
kanssa cinali oli heti noussut. Riita
pispa Johanneksen ja Upsalan Pää-
pispan Birgeri Grcgorinpojan' tt>aStlld
hiippakuntansa rajoista. Kuningas Al«
drekti tuomitsee asian Pääpispan eduksi,
mutta Turun pispa woittaa kuiten»ki
Ssoo lönssonin awulla. Johannes
pispa kuolee w. 1384. Siwu 82—35.

16. Be ero llBalkki. Enimmäs-
ti rauha Neuäjan puolelta. Simeoni
Olgerdowitsalla ja JunSwiatoslawit-
falla owat, Patrikei Narimantowitsan
perästä, Narimontin perintömaat.
Suomi otetaan pois 800 lönssonin
perillisiltä, jotka [taan saawat Wiipu-
rin läänillensä. Ulkomaalaisten sota»
miesten ja Witaliweljein rasitukset
Suomessa. Kirkon 'ja pappissaadyn
woimat aina kaswamassa. Beero
Baltti laittaa Arkhidiakunin wiran
tuomiokapitulissa. Kuninkaalliset owat
hywäntahtoiset Suomen pispaa ja
kirkkoa wasten. Nunnaluostarin ra-
kentaminen Koroisissa on tuumassa.
Tama pispa kuolee w. 1412. Siwu
85—88.

17. Maunus II Tawasti.
Tämä on paawinajan paraimpia pis«
voja. Hänen kautta tehdään jumalan-
palwelu jamuu kirkon kohta sen ajan
»vaatimuksia myöten täysinäiseksi. Os«
taa Paadisten luostarilta w. 1428
Porwon pitäjän jällensä Turun hiip-
pakunnalle. Kuusiston howi rakenne-
taan kirvestä. Porwon kaupungin alku
näiltä ajoilta. Sen kiwikirkko råken,
netaan w. 1418. Rauma saapi w.
1441 kaupunkioikeuden. Naantalin
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tEnttelbrcFti Engel-
brektssonilii4'^..)lait
letErikin ÄBflingaéttJti
rasta w.1434 ja pitää
sitta tnaltaa Ruotsissa.
Erikki tuleeiatlfnfdÄu=
ninkaaksi; mutta laske-
taan kaikissa rii-
teissään pois Kuningas-
wallasta.

VhristopheriBave-
rista (f 1448). «Bas
litiv Ruotsin Kunin-
kaaksi >v. 1440.

'Raarle jßnuut?fom
(23onbc)3I?tifin()ottajana
w. 143b— 1441.
23enttti löranssoni

ja Niilo 'löranosoni
(Oksenstieriia) Niikin-
haltijana m. j44S.
Aaaxle 2\nuutfifoui
Söatittu ro. 144SKu-
ninkaaksiRuotsissa. Pa-
keneeDantsiglinw.l4s7.

Knninqassa ro.
1464: yllensä fniunu;
l)oittanaw. l4G5imulta
»vielä sittäki Kuningassa
n). 1467.

Rristiani l (Oibenbu--

Nu^!^3u!ii.^aksi"2"^7.f?Ä%
wirastansa w. 1464.
Sillä wälillä:
lönssiBengtsson!

LNtÄt^s:
foni (Waasc) w. 1464
ja Erikki Akselssom
(Toni) w. 1466, 07

«Kunnan haUttst-

luostari perustetaan w. ja senwi>,'nl!a syntny kaupunki. MaunuZ
Tawastin toimesta saapi Suomi Ku«
ninkaali,silta moninaisia etuja, samalla
ajalla kun Ruotsissa on suurin kur-
juus. Erikki XIII jakaa maamme
Eteläis-Suomen ja Pohjais-Suomen
Lakikuntaan. Turkuun asettaa hän
Maanoikeuden. Erikki Puuke Kors-
Holmasta kavinoipi Pohjanmaalaisten
kanssa w. ja yhdistäypi Engel-
brcktin kanssa. Kaarle Knuutssoni
saapi w. 1440 laanitykseksi koko Suo.
men, jota hänen laänitystä sittä aina
wäheimellään. Kuningas Kristophcrin
Lakikirja annelaan w. 1442. Sinä
wuotena kaypi miehiä SuomestaPles<
lowan alustaa härvittämässa. Ruot-
salaiset liittoumat w. 1447 Walkin
kaupungissa Tyskan Ritarein kanssa
Wcnäjätä wasten. Seuraawana wma
sotiwat he Ncwajoella. KapinaSata»
kunnassa. Maunus Tawasti heittää
wanhuutensa wuoksi pispanarwon jäl«
kecnsturaajallensa w.1450 jakuolee kaksi
wuotta myöhemmin. Siwu 88— 93.

18. Olawus Maunuksenpoika.
On hywin oppinut mies. Asuu Ku-
ninkaallisten armoissa. Erikki Aksels-
soniTotti ottaa Suomen linnat Kaarle
Knuutssonin puolluksella Kristian!
Omaiselle. Pispa Olaus kuolee ».1460.. 19. Konradi^Nitsi. Kiwikirkko-
ja rakennetaan tämän aikana monet.
Tuomiokapitulin jäsenetmuutetaan w.

Turussa asumaan. Suomenhiippakunnan'Messuaa präntätään
W. 1488. Kun Ruotsissa rapina Ku-
ningasta wasten tapahtuu, tawataan
pjZpH Konradi Kristianin puolella.
KaarleKnuutssoni elää köyhänäRaa-
fcpovin linnassa.

— Wenäläiset ornat
14H3 karanneet Suomeen jaKuningas
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Steeni Stuure
hempi(f1503)Ruotsin
.Rttftnöottajana wuo:
beita 1471—1497 ja w.
1501.

Kristani tullut liattakaijotttamaan.We-
näläifet ornat sittali raamittaneet lout<
fenosfa ja muuallafi. Mutta m. I4(i8
tehdään heidän fanSfa uusi fotilakko
miideksi muooefsi. Niitten kuluttua
ornat Wenaläifet m. 1473 Suomea
häwittämässi.Erikki Äaarlöfoni SBaafe
sotii Nomgorodilaisia masten. Erikki
Akselssoni Totti faapi Wiipurin lah-
joitukseksi. 2Baru§taa muurit sen ym-
pari. Rakentaa Samonlinnctn. ©aapi
w. 1479 apumäfeå ©teeni Stuurelta.
KaypiWenäjätä häwittamässa. Erikki
Akselssonin kuoltua w. 1480 omat ha.
nen läänitykset Suomessa langenneet
weljillensäliwarille jaLaurille. Steeni
Stuure omistaa ne sittä itsellensä.
Ruotsalaiset lyömät rauhan Tyskän
seuran MeStarin Freytagi von Loring-
hoffin kanssa w. 1488. Papinsaarella
uudistetaan liitto Wenäjätä wasten.
Samana wucmna Wenäläisia Karja,
lassa. PispaKonradi kuolee w. 1489.
Simu 94—99.

3. Paawinuskon lakastumisen aika Suomessa.
(w. 1490—1523, eli 33 wuotta.)

Wiholliset häwittäwät koko Paawinajan koreuden: en»
sista Wenäläiset, sitta Danskalaiset.

20.Maunus NiilonpoikaS tiern-
korssi Särkilahdesta. On saa.

Tyskan Keisaritta Pfaltsigreiwin
arwon. Hänestä lähin eimät sodat Wc-
neljän kanssa ole paljaita rosworetke»
ja, niinkuin ennen enimmasti, waan
Wenajan waltiasten ankaroita sotia.
Suuri Wenäläissota alkaa n). 1490.
Koko Suomi, paitsi Turun puolta,
tulee hawitctyksi. Sota näyttää sev-
ra^winaki wuofma pitkittäneen, waikk'
ei ole siitä täysinäisiä tietoja. Dans«
kan Kuningas kaypi liittoon liwana

3tn>«n«iu
Wasllei-
'J^l/jfÄ
onstt2Bfnä=

.jata sittewm
1462* Wal-
S""kJ4J2
jOaS
menettää
»voimansa,
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Robani il
(+1513). Wa-
littu Ruotsin
kuninkaaksi jo
1483, mutta
tulee rcaltaan
wasta w:nä
1497. Laske-
taan Kuntn-
oa6tt)traétan=

fa Ruotsissa
Yö. 1501.

Swantte
riilefoni
Stuure.Sitt:
Vei7w,
1504 tuote*
maansa asti
w. 1512.

Wasileiwitsan kanssa. W. 1495 hä-
tyyttää liwana kowastiSuomea. Wa-
silci Shuskoi. Sawonlinnaa ja Wii<
puriapiiritesään. KnuutiPosse linnan-»
haltijana. Wiipurin pamahus.Wenälai-
setpotkimat pakoon. SteeuiStuure tu«
lee sotalaumalla Suomeen. Wasilei
Kossoi sotii soitolla Suomea maaten
w. 149<). ©teeni ©tuure palaa Ruot-
siin. Jättää Swantte Stuuren sota«
joukon kanssa Suomeen. Swantte
Stuure ajaa wiholliset maastamme,
karkaa Wiroon, ottaa Iwangorodin ja
palaa Suomeen. SteeniStuure wuo-
den lopulla taas Suomessa. Swantte
palaa suutuksissa Ruotsiin. ©teeni
Stuure bett hänen perässä. ©teeni
menettää waltikk^nsa ja saapi Dans«
kanKuninkaalta Sokani II:lta Suomen
laänitykseksi, josta häneltäkuitenki suu-
"nosa pian otetaanpois.PispaMaunus
Sarkilahdesta laittaa Dekaanin wiran
Tuomiokirkolla ja »()teifen atrioitsemi-sen Turussa. Kuolee w.1500. Siwu
gn -jq^

21. Laurentius Mikhaelinpoika
Suurpaä. Dänskalaista Maunus
Frillea piiritetään Turun linnassa, joka
w. 1502 tulee Steeni Stuure Wan-
hemmalle otetuksi. Muuki Suomi luo-
puu Stuureen. W.1504tekeeSwantte
StuureWenajan kanssa sotilakon20:fft
ajastajaksi, jonka kautta 14 wuotta
°",n'n °!k»,m. We,Mäiss°t° >°spu
Plspa Laurentius Suurpään aikana
jaetaan Karjalan ja Sawon pitäjiä.
Hän halwataan ja kuolee w. 1506.
22.10hanneslVOlawinpoika.

Täytyy ostaaKuusiston linnan cbeUsen pispan mäeltä. Danskalaiset alka-
niat Suomea häwittaä. W.1509 ros«
wowat he rantamaita ja 2 p. Elok.
ryöstää sekä tappaa Otto Ruuthi Tu.

wu.^°.u
kuole

w. 1505.
Wasileilv.Hallit-

U^^""
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SteeniSwan-
tesfoniStuure
( Nuorempi ).

Rttfintjoitajana
Ruotsissa wuo-
leéta 1512 kuo-

ltnwuoteensa
1520.

ketottani II
Lyranno (+
1559).Kuningas
Ruotsissa w:na
1520.Poisajettu
Ruosin Aunin;

gaéiétuimetta
w. 1521.

(Siistattu
Ilvaafe Ntikin-
hoitajana Ruot-
sissa w. 1521.
Kuningassa iv.
1522.

russa. W.1510 ottaaSeweriniNorbyy
Kastelholman linnan. Samana w:na
läkähtyy pispa Suomessa ruokapalaan.
Siwu 106—107.

23. 2(r idib t Kurkki. On kelpo
mics. Sotilakko SBenäiän kanssa tulee
(». 1510 eli 1513) pitennetyksi 60:!ft
ajastajaksi. Kristiani Uinen kiihdyttää
Suomen päälle Venäläisiä, jotka to.
1515, ja kahtena sitä seuraawanaki,käy-
wätSuomessa häwitäntäretkellä. Kris»
tiina Gvllenfiiernan puollusmiehina
Suomessa owat: Pispa,Ooke lörans-
soni Totti,TönncsErissoni Totti,Niilo
Eskilssoni Baneeri. Suomen Herroja
kutsuu Knstiani Tukhulmiin. Eiwät
lähde. HemminkiGaddi ottaa yo. 1520
SuomenKristianille. (Suomen^erroja
mestataan, ja HemminkiGaddi niittenseassa. Gustawi Waase lähettää w.
1521Suomeen Niilo Arwidssoni West»
gööthen ja Henrikki lönssonin Haa-
gasta, joitten kanssa Niilo Moonssoni
Grabbe Grabl'akasta yhdistyy. Ne mie-
het piirittäwätTduomas Wolffia Tu-
runlinnassa.Kastelholma antaupiGus-
tawille. Eritti Fleminki pääsee Turun
linnasta, jotaaina piiritetään. Sewerini
Norbliy tulee kewäilla Wolffia autta-
maan. Ruotsalaiset pakenematHämeen
sisälöilll.Pispa Arwioi menee Pohjan-
maalle,paetenRuotsnnpa!N,mutta huk«
kuu merellä ro. 1522. Hän on »viim-
meinen Paawinajan pispa. Siwu lO?
—1 12.
Norbyytä Hameeseen paenneet,Suo»

men Herrat jakautumat.EriktiFlcminki
Gustawi Waasen luo. NiiloGrabbe hä-
tyyttää pienellälaiwastollansa Danska-
laisia, jotka häwittäwat Suomen ranta«
maita. Thuomas Wolffi, kun lähtee
ruokatarpeita nmmään Tukhulmiin,
otetaan Gustawi Waasclla liini jahir-
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tetaän nnniköydellä tammeen.Kuningas
Gustawi I, ajettuansa Danskalaiset .Ruotsista, lähettää limari Flemingin
Étrifft Flemingin kanssa sotajoukolla
Suomeen,ottamaan maamme Danska-
laisilta. Kuusiston, Turun ja muutki
linnat saawat ©Hataroin miesten käsiin.
Danskan sotajoukko pätenee Hameen-
linnan kautta Wilpuriin ia sieltä man*
hansa. Suomi on »vapautettu w.1523.
Siwu 1^2—114.

4. Sisämäinen tila Paawinuskon aikana.
Kirkollisuuden puoli. Paawi ja Kardinaalit. Prii»

maspispat, Pääpispat ja pispat. Suomen Primas»
pispa kundissa, ja Pääpispa Upsalassa. Tuomio»
kapituli ja sen jäsenet. Pienemmät pappiswirat. Le«
gaatit ja Bullat. Luostarit owat Munkki- ja Nunna»
luostareita. Wirat niissä. Mitä lajia luostareita Suo-
messa löytyi ja mitenkä monta. Koulut maassamme.
Nuorukaiset käymät ulkomaalla sywemmältä oppi»
massa. Johannesßuddeeli Räaii. Kirkkoja. Paawin-
uskon harjoituksia ja uskonaincita. Siwu 114—119.

Kansat untaisuuden puoli. Tyskän Keisari. Maalli«
nen hallitus Suomessa ensistä pispoilla, sittä maalli-
silla Herroilla. Linnanhaltijat. Tuomioistuinten ja
Kerajäin kohta. Suomalaisia ei tehdä orjiksi niinkuin
Wirolaisia. Mitä lajia maita löytyi Suomessa.
Tihunti eli Kymmenekset. Karjalan ja Helsingin
laki. Nerojen laatu.,. Siwu 119— 121.

Kaupan asiat. Hansalaisten kauppa (siwu 62 seur.).
Missä järjestyksessä kaupungit maassamme syntyi-
wät. Kalanpyynti Pohjanmaalla. Pirkkalaisten kau-
pat. Siwu 121—123.

Uskon ja Tapain tila. Kumpanenkihuono. Miten
pakanallisuus tallaajalla ftkausi Kristinuskon kanssa.
Weljeykset. Siwu 123—124.
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Evangeliumin Uskon Aika.

Tämä aika kestää wuodesta 1523 nykyiseen aikaam-
me asti. Puhdas Evangeliumi sotii sotimis-tansa Pakanallisuutta, Paaromuskoa ja muita
lihallista oppeja wasten. Sodai Ruotsin ja We-
najan wälilla kestawat siksikun Suomi joutuu
jälkimäisen Mallan alle, alkain siitäpitäin käydä
uutta tietä. Walistus ja hywät kansalliset lai-
tokset owat rotowasrinousemassa.

1. Suomi Ruotsin Wallan alla Evangeliu-
min Uskon Aikana.

(w. 1523—1809, eli 286 wuotta.)
Pakanaistn, Paawilaisen ja, Lutheruksen Opinparanta«

misen kautta puhdistetun, Evangeliumin Uskon luonto kes-
kenänsä. Siwu 125, 126.

v) Suomen wapauttamisesta Danskalaisista niin
Stoldowan rauhaan saakka (w. 1523—1617.)

VDaaf n
kuningas-
suku:
Gustawi

I:nenhallitsee
Äuningaéfa
sitte tv.1522.

Walipispa (Srillj Swenssoni
fyoitaa, erdän pispanarwoisen miehen
Wincentiuksen annilla,Suomen kirkon
asioita. Petrus Särkilahti tulee
Wittembergistä ja alkaa saarnata puh-
taöra Evangeliumia Suomessa. Jo-
hani Westgööthe Weksöösta kantaa
pispantuloja Kuninkaalle. Rauha We«
najan kanssa tulee Nowgorodissa w.
1524 wahwistetukss. Erikki Swens-
soni lasketaan Kuninkaalta n». 1526
wirastansa. Westeroosin Mikinkbkous
w. 1527. Siwu 126-128.

1. Martiinus Skytte, Suo-
mesta syntysin, wihitäan w. 1528
kotimaamme pispaksi. Hän on ensim-
mäinen evangeliuminen pispa. Hänen
aikana häwiää paawilunnan rakennus
Suomessa. Wuonna 1529 pidetään
Riikinkokousta Oörebruossa. Suoma-
laiset eli Ruotsalaiset kirkonmenot tu-
lemat latinaisten siaan. Luostarit ha-
wiawät. Kruunu wetaa kirkon omai«

wasilei
IV.asI'

tvano?
witsahal-lttseeTsaa-
rina sitte
uv1505.
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suuksia allensa. Pispa Martiinus toi»
mittaa erinäisillä ajoilla nuoria miehiä
Suomesta ulkomaalle oppimaan.Niit-
ten miesten seassa on Thuomas Fran«
sinpoika, Mikhaeli Agrikola. Paulus
luusteni, Erikki Härkäpää ja Jaakko
Teitti (Finno?), jotka kotiuttuansa
parantamat koulujen tilaa ja lemit-
täwät Eoangeliumia. Mikhaeli A-
grikola kääntää suomeksi suuren osan
pyhästä Raamatusta, joka siihen asti
oli ollut aiwan suomentamatoin. Grei-
wi lohani Hoijasta, jolla on lääni-
tyksiä Suomessa, menee w. t533
Kuninkaan wihollistcn, Lybekkiläisten,
puolelle. Ruotsi tulee w. 1540 pe-
lintöriikiksi. Kuningas ppytää edes-
auttaa kauppaa Suomessa ja sinne
wetää Wenäjän kartuttaman kaupan.
Kun ei tämä hänen tuumansa on«
nista Viipurissa, niin päättää >hän
sentahden laittaa uuden kauppapaikan
Santahaminassa, lähellä Helsingfor-
sia, joka kaupunki häneltä w. 1550
tulee perustetuksi. Se oiwallinen pispa
Martiinus waipuu w.155t) kuoleman
uneen. Siwu 128—134.

2. Mikhaeli Agrikola, joka
ennenki oli edesseisonul pispanwirkaa,
tehdään w. 1554 Turun hiippakun-
nan pispatsi. Kuningas on nimittäin
mainittuna wuonna eroittanut Tu-
rusta Wupurin hiippakunnan, asettain
jälkimäisen pääksi Paulus luustenin.
Pirkkalaiset omat w. 1551 menettä-
neet waltansa Lappalaistenyli. Edellä-
käyneistä rajariidoista syttyy w.1555
ankara sota Wmäjän kanssa. Ilmana
Gregoreimitsa Bibikoma tulee hämit-
täin Suomeen sotcllaumalla. Amiraali
Jaakko Bagge wastustaa wihollista.
Kuningas tulee itse Suomeen sodan

3

Iwatw IV
wasllei-
witsa hal-
litfeeSCenäj
jätäiv.1534
—1584.
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«vtfHXIV
(+ls77)tulee,

isänsä ©us:
tawi l:fen ro.
1560 kuoltua,
Kuninkaaksi.

lobrtiu 111
anastaa iv.

asioita taluttamaan, Wuoden i"j*>6 Å*
lulla tulewat taas Wenaläiset suurella
sotalaumalla. häwittawät Vawonlinnan
ja piirittawät Wiipuria, joka tapahuk-
sesta kuitenki tulee pelastetuksi. Soti-
lakko tehdään kesäkuussa, ja miehiä,
joitten seassa pispa Agrikola, lähetetäänWenäjälle rauhaa tekemään, joka w.
1557 solmitaanki 4O:ff< wuodeksi. Pa-
luumatkallansa Wenäjältä kuolee Agri-
kola wiimmeksi mainittuna wuonna.
Tähän aikaan tehdään koko SuomiPaä-ruhtinaskunnaksi, ja Knninkaan poik',
Sokani saapi Turunpuolen maata, Sa-
takunnan ja Ahwenanmaan kanssa, hert-
tuakunnaksi allensa. Siwu 134—140.

3. Petrus Follingius, kolosinRuotsista, asetetaan w. 1558 pispaksi
Turkuun. Hän on pahankurinen mies
ja kokee sortaa Suomen kieltä. Wuonna
1560 pidetäänRiikinkokousta Arbogassa.
sgjcon maa antaupi Ruotsin alamal-
eksi, josta seuraa kauan kestäwiä wi-
hollisuuksia Puolan ja Wenajän kanssa.
Kuningas Erikki laskee Follingiuksen tv.
1563 pispan wirastanfa. Hän kuolee
ci kauan jälestä. Siwu 140—141.

4. Paulus Suurteni muutetaan
Follingiuksen perästä Wiipmista pis-
paksi Turkuun. Viipuriin pannaan Ka-
nuutus lohaninpoika pispaksi, ja kun
hän jo tt). 1564 kuolee, saapi Erikki
Härkäpaä saman voivan. Kunigas Eri-
kin hallitusaikana käydään sotaa Liwos-sa. Wenäjän kanssa saapi sotilakko ai-
kaan. Herttua Sokani elää Turussa,
naipi Puolasta ja käyttäypi ynsiästi
lveljeänsä Kuningas Erikkiä wastaan.
Kuningas lähettää Suomeen sotalau-man, joka piirittäin ottaa Turun linnan
w.1563, jaHerttua joutuu wankeuteen,
josta hän ivatta iv. 1567 pääsee. 10-
-hani yhdistäypi sen perästä nuoremman
«veljensä Herttua Kaatlen kanssa Sini
ningas Erikkiä wasten, joka wuoros-
tanfa w. 1568 otetaan wangikst. loha-
njn noétua Kuninkaaksi Otyy %$m
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ls6Bweljensi
Kuningasis-

tuimen. Hal-
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ljän kanssa sota. Ruotsin lähettiläiset
Wenäjälle, joitten päänä pispa luus-
teni oli ja joilla oli tarkoituksena Tsaa<-ein kanssa rauhan asioista keskustella,

Heitä rääkätään
wankeudessa pari wuotta. Wuonna 1571
karkaamat Menäläiset Suomeen ja ha-wittawät Ayräpaän Jääsken ja Lape
peen tienoilla. Rutto liikkuu samalla.Mutta w. 1575 tehdään kaksiwuotinensotilakko Suomen puolesta, ehkä sotayhä kestää Wirossa. luustenin aikana
tulee Oulun linna w. 1570 rakenne-
tuksi. Laurentius Petrinpojan Kirkon-
järjestys saatään w. 157^, ja lohani
alkaa toden perästä Paawinuskoa jäl-
lensä maahan pakkaamaan. luusteni
on kotimaan kieltä harjoittama mies ja'Suomen ensimmäinen nimeltä tuttu
historioitsija. Hän kuolee W. 1576.
Siwu 141—145.

Paulus luustenin perästä sanotaanTurun Kirkkoherran Henrikki Knuu-
tinpojan Superintendcntineli Tuomio-
prowastin arwolla toimittaneen Turun,
ja Erikki Härkapään w. 1578 kuoltua
arwattäwasti Wiipurinki, hiippakunnan
asioita. Tällä ajallu on taas sotimistaWenäjätä wasten. W. 1577 karkaa
Tatarilaisjoukko Suomeen, waan tape-
taan maan asukkailta. Seuraawanaki
wuonna tulee lauma Venäläisiä Suo-
meen, käypi Helsingforsiin asti, sieltäWiroon. Ruotsi liittoupi Puolan kans-sa. Henrikki Klaawukpoika Horni sotii
»voitollisesti Liwossa. W. 1579 sotiiRuotsin armeia kolmelta paikalta rvihol-
lista wasten. Mutta w. 1580 saapi
Franskalainen Pontus de la Gardie esi-
miehyyden Wenäjätä wastaan, ja siitäalkaa sota kokonaan toisin luonnista-
maan. Samana wuonna ottaa hänKäkisalmen ja Karjalan, joka saa oman
Maanherransa (Pähkinälinnan lääni).
Seuraamana wuonna woittaa hän koko
Inkennmaan. Kun hänell' on mielessä
mennä Nowgorodiaki ottamaan, niin
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Sigismun>
di,Kuningas
Puolassa, tu*
tee isänsäI«-
-hani lllmen
fuoltuaßuot-
sinki kunin-
kaaksi. Hert-tua Kaarle
on .Riifinhoi:
tajana Ruot-
sissa,Jun.Ku-
ningas elää
puolan
fa.©igiéitiun-
d< kuolee w.

1032.

tapahtuu sotilakko Wenäjan kanssa w.
1583. Näillä ajoilla elää se hengellinen
wirsiniekka Jaakko Finno, noin w.1580.

5. Erikki Erikinpoika. Hänen alle
yhdistetään w. 1583 jällensä Turun ja.
Wiipurin hiippakunnat. Kuningas Jo-
hanin aikana rientää hän saada paawi«
laista

f
lithurgiata Suomessa lewitetykfi.

Näyttää olleen enemmin kawalata laa-
tua. Tämän aikana on suuri f

kurjuus
Suomessa. Ensiwuosina häwittäwät all-
tuiset karkausretket, niin pohjassa kun
etelässä, maatamme. Rauhan keskuste-
lemisia on tapahtunut useimmasti Plussajoen suulla, lähellä Nanvaa; niin
myöskin iv. 1592. Kun siihen aikaan
Herttua Kaarle Siqismundin siasta tu*
(cc RiikinhoitajanaNuotsia hallitsemaan,
ettaa ban warjelukseensa ja suojaansa
evangeliumisen uskonsa wuoksi ahdiste-
tut papit. Ne waikuttawat yhteisen ko-
suksen Upsalassa tu. 1593, jossa usko
tulee paawilaisista lisäyksistä puhoiste-
tuksi ja Evangelium! Ruotsin waltakun-nassa kaikeksi ajaksi perustetuksi., Siina
kääntyy pispa Erikki Erikinpoikaki E-
vangeliumin puolelle. Klaawu Fleminki-on npt GuwernöörinäSuomessa. Hän

puolesta kaikella ta-
toallaKaarle Herttuan tuumaa. Herttualahottaa Kaarle Stecnbokin Suomeen
Fleminkiä Kuninkaasta wieroittamaan.Waan Fleminki ci ole hewillä wieko-
teltu. Hän alkaa «»t lyödä wankeuteen
Kaarlen ystawia. Kuningas antaa hä-
nelle yhä suuremman rvallan. RauhaWenäjän kanssa päätetään wiimmen
Teusiinassa, lähellä Narwaa, t». 1595.
Wiro tulee Ruotsille; rajat käydään.
Samana rvuonna Söoerkyöpingin Rii-
kinkokous. Fleminki saapi uuden halli-
tusmuodon Suomelle Riikinhoitajan ar-
won kanssa. Hän pitää siellä suuria
sotalaumoja, joitten ruokkiminen fappi
rahwaalle niin waikiaksi, etta Pohjan-
maalaiset lähettämät Bengti Poutun,
Kyrönpitäjästä, Herttualle siitä walit-

Feodoril-ivanoroit*sa, Wenä-
icin Tsaari:
na ro. 1584
-1598.
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KaarleIX
nousee roetjen
poikansa Si-
gtsmnndin st-
aan,jonka tian
on woittainit,
ro. 1600 Ku-
ninkaaksi.
Hallitsee kuo-
lemaansa asti
ro. 1611.

lamaan. ,Herttua kehoittaa kapinaan,
joka onNuiasodan nimellä tuttu jajossa
11,000 Suomalaista arwellaan henkensämenettäneen. Kapina lewiaa Karjalaan
asti. Jaakko Ilkka ja Hanno Krankka,
Abrahami Melkhiorssoni,Israeli Laars-som ja hänen kanssa olewat talonpojat
lyödään Flemingiltä w. 1597 Ilmajoen
warrella, jonka perästä kapina alkaa a-
settua. Fleminki kuolee samana wuonna
ja Arwidi Stoolarmi tulee hänen ftaatt
Sigismundin uskolliseksi puoltajaksiSuo-messa. Herttua löytäypi sotajoukolla
Suomessa, ja Fleminki pakenee maan
sisään. Turun linnaa piiritetään ja sitä
puoltaa Flemingin leski miehullisesti.Se tulee »viimmenDanieliHiortin »viek-
kaudella otetuksi. Herttua palaa wanki-
joukolla Ruotsiin. 30. 159» tapahtuu
Suomalaisten, makkararetkeksi kutsuttu,
karkaus Ruotsiin. Kaarle woittaa Ston-
gebruon tappelussa samana wuonna Si-
gismunoin, joka nyt oliPuolasm tullut
sotalaumalla Ruotsiin. Näiltä ajoilta
on Siqismundin wallan loppu Ruot-
sissa. W. 1599 soditaan ainaki wiela
Suomessa. loakhimi Skeli waltaa
Herttualle Kastelholman. Herttua itse
tulee Suomeen, ottaa maan allensa,pii-
rittää Wiipurin. Sigismundin puoltajia
rangaisee ban lomitu W. 1600 pide-
tään LinkyöpingissäRiikinkokousta, jossa
Herttua antaa tuomita hengiltä pois
monta nläistä Ruotsin herraa. Pispa E-nm Enkinpoika, joka oli Mensa pyö-
ahtanyt paawinuskon puolelle, tulee fa*ma»a wuonna menettämään tulonsa ja
»«f wuotta myöhemmin wlrkansakl,
'onka han wasta tv. 1612 tulee saamaan
takasin Gustawi Adolphilta. Kaarle me-
nee Liwoon sotimaan Puolalaista was-
taan. Sieltä palatessansa matkaa hannu 1602 Turusta Pohjanlahden ympäri
Ruotsiin. 30, 1604 pidetään Riikin-
kokousta Norkyöpingissä, jossa Ruotsin»valtakunnan kruunu annetaan Kaarle
lX:nelle. Oulun kaupunki perustetaan

Boris ©o
dunowa

nousee lan-
konsa geo*
boriSroano-
roitfan pe*
rtetäSßend
jan roalti-
jofft. Hän
tulee Spä-
Dmitreittä
niin ahdis-tetuksi, etta
myrkyttää
itsensä tt>.
1606.
tvasileil-wanowit:sa Shus-
fot tulee
Boris @o-
bunoroan
perästäWe-
näjän roat-
tijafsi.Hån*
tii roaétaatt
tlmantuu
uusi Epä-
Dmitrei.
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Gustawi II
Adolpbinousee isänsä

kuoltua peri-
tylle istut-

melle. Am-
mutaa» ro.

1632.

w. 1605 ja Kajaanan linna w. 1507.
Sotaa käydään yhä Liwossa waihettele- .
walla onnella. Kaarle tekee w. 1608
Wiipurissa liiton Wasilei Shuskoinkans-sa Puolaa ivastaan. Jaakko de la Gar-
die, Pontuksen poika, lähtee sen perästä

°»v. 1609 Viettäjälle ja sotii siellä miehen
taivalla,maikka onki paljo »vastoinkäymi-
siä. Monta linnaa lankiaa hanen kasiin-fa, yksinNotvgorodiki. Nyyenskantsia ale-
taan rakentaa. W. 1611 perustetaan

f SBaafan kaupunki. Samana rouonna
■ kuolee Kaarle IX, ja Gustatvi Adolphi
;tulee hänen siaan. Tila on silloin maassasisällisesti ja ulkonaisesti peljattawainen.
Sigismuydi Puolasta alkaa hywäillä
nuoren Kuninkaan kruunua, waan han
tulee estetyksi. Rauha Danskan kanssa <

Knaärodissa ro, 1613. Sota leimahtaa '
Söenajan kanssa. Guétarot Adolphi tu-!
lee Suomeen sitä taluttamaan, Jaakko j
de la Gardie ja Etvertti Hornt ivoitta-,
Ivat fodasfa erinomaisen kunnian. Ruotsi,on woittopuolella. Kuningas kutsuu \
Suomen Säädyt kokoukseen Helsinqfor-

Säädytfun tv% 1616. Helmikuussa w. 1617
päätetäänStolbowan rauha, jossa Suo-
men raja Laatokkajarwen asti.siirretään.

:Mikhaeli. Feodoro--
, tvttfrt Ro-. mattorna

»valitaan
,1610 ehbo.1 tellunßuot-
fin prinftn
KaarlePhi-
lipin siaan
Tsaariksi'.
Hänen huo«
»et hallitsee
rotflåSßfnés
jälla. m-.
fboett geo*
dororottsa
kuolee rotna
1645.

!>) Stolbowan rauhasta Uuskaupungin rauhaan
(w. 1617—1721).

Kuningas Gustawi Adolphi eroittaa
w. 1618 Turun hiippakunnasta jällensä
Wiipurin, johonka hän asettaa Olaus
Elimääuksen pispaksi. Kuningas »valloit-
taa Liroon maan. Hän perustaa Suo-messa kaupunkeja w. 1617 Uuskaupun-
gin, w. 1620 Joensuun ja Kokkolan
kaupungit, ja w. 1621 saapi myös
Tornio kaupunkioikeuden. Sisällinenmeno maassa alkaa kaikin tulla parem-
paan järjestykseen. Howi-Oikeus Tu-russa laitetaan w. 1624. Pispa Erikki
Erikinpoika, joka edelläkäwijänsä mukaanon Suomen kieltä kirjoituksissa harjoi-
tellut, kuolee w. 1625. SiwU 145— !L5.
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Rristiina.e-
delltsen tytär,
Drotninki ro.
1632,0ttaa it-se hallituksen
roastan ro.
1645, jättää
kruununsa ro.
1654,+1689.
Hänonrotim-
meinen hal-
tttsija SSJaa--
sen kuningas-
surouéta.

Pfaltst-;
Lsw e i-, s

brykkenin j

6. lisakki Rothoiv tus, Ruotsista
fnntpsin tulee »v, 1627 Turun pispafff,
Hav nostaa KriStillifppben Suomessa
huonosta tilastansa parempaan asuun.
Kuningas »voittaa Kuurinmaan, Sigis-
mundin taptpp suostua Ruotsille etuisaan
rauhaan AttmarfiSsa »v. 1629. Wuonna
1630 laitetaan ©pmnastumi 'Turkuun..Suomalaiset seuraamat juurta Kunin-
qastanfa 30-wuotifeen sotaan. Guétaivt.
Adolphi ammutaan siellä »v. 1632, jonka
perästä Akseli Oksenstierna, Kristiman
alaikdisppben aikana, saapi toimen foban
asioista osaksensa. Rothorotus ja Greirot
Pietari Braahe waikuttawat talla ajalla
phbessdkotimaamme hpwdksi epäuskon fe-
kä järjettömänelämän hdroittdmifelld ja
hpwdntekewdisten laitosten matkaansaa-
misella, Braahe on rv. 1637 saanut
Suomen Guroernoorind hallittawakst,
mutta kutsutaan ro. 1640 muihin »vir-
koihin Ruotsiin, Mainittuna »vuonna
1640 tulee hdnen kautta Suomen Aka-
demia Turussa, entisen Gpmnaffumin
siaan, asetetuksi. TrhvtalUkouluja laite-
taan moneen kaupunkiin. Suomen Lap-
valaiset faawat omituisia pappeja. Ppha
Raamattu fuomeksi annetaan iv. 1642
ensikerran tdpsindisend prdntistd. Sa-
mana wuonnaJaapi Akademia omituisenlirjanprdnttddjan. Bromsebruon rauha
w. 1645. Kolmetfpmmentdwuötinensota,
loppuu w. 1648, Söeötphalifenrauhankautta, Ruotsin »voitoksi. Samana wuo= \
tenä tuke Pietari Braahe taas Suo- \men Guwernooriksi, jota wirkaa l)an \
rvuoteen 1654 asti hoitaa, Sortawalan
kaupunki perustetaan iv. 1640, Vraa-
hen eli Salosten pnnd Kristiman kau-
pungit w. 1649, Kajaana iv.1650, Ro-
thowius kuolee wuonna 1652. Siwu
165—175,

7. Eskhillus Petrddus, fpntpnpt
Ruotsissa, tulee Rothowtuffen jälkeen
pispakst Turkuun. W.1653 perustetaan
Pietarsaaren kaupunki. Drotninki Kris-
tiina poisluopuu Ruotsin kruunusta w.

AlekseitNtkbae-
lowttsa
Tsaari ro.1645, +
1676»
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RaarleXl,
»bellisen potka
Kuningas ro.
1660, ottaa
itse hallituk-
sen »vastaan
ro. 1672, +
1697.

1654 ja Kaarle X:nes Gustawi noufce
kuninkaaksi. Kuningas sotii Puolassa
erinomaisella menestyksella. Tämä sota
rasittaa Suomea miesotoilla ja muu-
tenki. Venäläiset hyökaäwat w. 1656
maahamme, hamittamat Karjalata ja
polttamat Nyyenstantsin. Pohjanmaal-
laki käypi Wenäläisia. . Gustawi Lee-
wenhaupti wastustaa wihollista ja ajaasen wiimmen pois maasta. Sota muut-
taupi Liwoon. Pispa petraatte on har-
joittanut Suomen kieltä. Hän kuolee
tv. 1657 ruttotautiin, joka silloin taas
Suomessa liikkuu. Siwu 175—178.

8. Johannes Terseerus, Daala-
reissa syntynyt, seuraa Peträausta pis-
panwirassa. Matkustaissansa Tyskan-
maalla tiedon etsinnössä, tulee hän tu-
tuksi Kalikstuksen kanssa, jonka wapaam-
pia ajatuksia sitten seuraakin. Ennen
pispaksi tultuansa elää hän »viroissa
Turun ja Upsalan Akademioissa. Ku-
ningasKaarle X:nen sodat kestämät yhä.
W. 1657 kaypi,han Danmarkkia mas-
ten, jonka täytyy w. 1658 suostua rau-
haan Roskhildissä. Samana muonna
matkaänsaattaa Leewenhaupti Wallisaa-ressa sotilakon Wenäjan kanssa. Danska
alkaa sodan uudestansa ja Kaarle X:nes
kuolee m. 1660. Hänen poikansa Kaarle
XI alaikäisyydessä tekemät Ruotsin paa-
herrat rauhan waltakunnan wihollisten
kanssa: Danskan kanssa Kyöpenhami-nassa m.1660, Puolan kanssa Olmvassa
«>. 1660 ja Wenäjan kanssa Kardiksessa

Mutta toiselta puolen sekau-
tuuRuotsi mieraisiin sotiin ilman syytä.
Terseeruksen aikana alkaa Suomen rah-mas jo suureksi osaksi kirjanlukemiseen
harjaantua. Tätä pispaa, joka luon-
nollista mapaamielisyyttä harjoitteli, wi^
haamat mainomiehet Turussa, marsinkise tuima Smenonius. He saattamat m.
1664 pispan pois Mirastansa Suomessa.Lopulla kuolee hän pispana Linkyöpin-
gissä. Siwu 178—181.
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9. Johannes Getselius Wan«
hempi, talonpoikaisista »vanhemmistaWestmanlanniosa, on ensista Dorpatin
Akademiassa Professorina, sitta pasto-
rinaDaalareissa,sitta Superintendenttina
Liwossa. Kutsutaan Terseeruksen perästä
pispaksi Turkuun. Kuningas Kaarle XI
ottaa w. 1672 itse hallituksen »vaataan..
Hänellä on ensistä tovat sodat käytä-
»vind, sillä »vihollisia nousee kaikilta haa-
roilta Ruotsia wastoin. Wiimmen saa-
taan rauha muittenki wihollisten kanssa
ja Danskan kanssa w. 1679 Lundissa,
Tämän perästä alkaa Kuningas sisällis-
td tilaa »valtakunnassansa kaikilla fet-
noin parantamaan. Hän hankkii itsel-lensä täyden yksnvallan riikissansa. Alkaa
toimittaa Reduktiuonia s. o. lahjoitel-
luinkruununomaisuutten jällenottamista.
Kaikkinaiset keinot tulemat Suomessa
edesautetuksi. Getselius, joka »virkansa
puolesta samalla on Akademian Sia-
kanslerina, parantaa kaikella taivalla
Suomen Korkiopiston tilaa. Toiselta
puolen pitää hän tarkan huolen rah-
waanki opettamisesta. Hän »varustaa
heille kirjanprantistään täysin maarm
kirjoja. W. 1685 annetaan uusi ylös-
pano suomalaisesta pyhästäRaamatusta,
jonka Henrikki Floriinus on alkukielen
jälkeen parantanut. 16«6-wuoden kirkko-
laki annetaan suomennettuna samalta
Floriinukselta »valkeuteen. GetselivsWanhempi kuolee lvuonna 1690. Siwu
181—185.

10. Johannes Getselivs Nuo^
rempi, »vanhemman Getseliuksen poika,
tulee, kotona ja ulkomaalla opittuansa
ynnä oltuansa Professorbna Turussa ja
sitta Vuperintendenttinä Inkerinmaassa,
isänsä perästä pispaksi. Sen mainion,
isältänsä jo w.1674 aljetun,Raamatttyön päälle tekee hän aina ahkerasti
työtä. Karsii yhdessä isänsä kanssa rvai-
jymisiä roihamiehiltä. Hanen aikana
owat Suomella ko»vat päi»vät. Wuo-sma 1695), 1696 ja 1697 oroat warsin

4

Feodori
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l,ankarat nälkä* ja kuolintvuodet, Kttnin«-
gas Kaarle Xl kuoltua w. 1697 waö-s taanottaa hdnen poikansa Kaarle Xils waltafunnan hallituksen, Npt nousemat
kauhiat sodat. Danska, Wendja ja
Puola yltyivät beti Ruotsia »vastoin,
jotka kaikki nuori kuningas alussa ja-
losti tvoittaa. ©e kuuluisa Nanvan
woitto Wendtdiétcn pii w.1700. Suuri
Pietari^ perustaa w. 1703 Wendjdn ui*
jaan pääkaupungin Pietarporin. Puo-lan roalta joutuu Karlen fdftin. RauhaAlt^anjtatiSfa w. 1706.

'
Wendldisetpiirittdtvat Wiipuria w. 1706 ja pcttta-

roat Porwon w. 1708. (Suuri Pietariwoittaa Karlen Pultawan tappelussa
». 1709. Wendldifet piirittdwdt taas
3Btipuria w. 1710 ja ryntdwdtki senKesäkuussa. Wiimmeinen Wiipurin ptS<
pa Sawcttt Luudi pakenee heitd Ruot-
siin. W. 1712 tapahtuu Sarkasota.©e mainio MaunuS Steenbokki futis-
tuu sankarillisesti sotien TpSkdnmaalla
w. 1713. Samana wuonna alkaaTsaaritäydellä todella ryntaa Suomea. Gette-
raali gpbefferi ci woi häntä wastustaa.Armseltti, joka Lpbekkerin perästä tulee
fodan päämieheksi Suomessa, »vastustaa
Wendldisid Pdlkdneelld, ja olisiIsonKp-
rön tappelussa (w, 1714) ehta totitta*
nutkin, jos ci de la Varre olisi »voittoa'menettänyt. Samana »vuonna 1714 pa-
laa Kaarle XII TutftnmaaSta, jossa hän
sitte Pultawan tapon on elellyt,Straal-
fundiin ja sieltä Ruotsiin. WI 1715
piirittdtvat Wendldiset ndlkdan Äajaa-
nan linnan, joka oli ainoa Ruotsalais-
ten käsissä uneta löptpwä paikka Suo-messa. Sitta on Suomi, rauhaan asti,
6 wuotta Wendjdn sotamiesten kasissa.Edellinen waino on Ison .Wihan ni-
mellä hywin tuttu. Varuona Gortsi
toimittaa rauhan keskustelemiset Wend-
jän kanssa Loföon luodolla w. 1718,
mutta ne herkictwdt kun kuningas Nor-
jassa ammutaan samana wuonna, W,
1718 kuolee mv^Srin Getselivs Nuo-
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Ulrtifa Ele-
onuora,ebel-
lisen sisar,

»valittusm jOrotnins
fiif ro. 1719,
jättää ro:na
1720hallituk-sen aroiomie-■

bellcnja. >
Hessen- >

Rasselin <
kuningas
sukua on:
FredrikkiI

Kuningas ro.
1720,+1751.

fempi Ruotsissa, jonneka han mnitten
kanSsa on tvihan aikana paennut. Näi-
bin aifotn owat svuret hengelliset lii-
kunnot Suomessa, »vaikutuksia sitta eld-
wdn uskon »voimasta, ' joka TpSkdn»
maalla Speenerin perdStd liikkui. Getse-
tittS

f
»vainoaa lopulla naita ennen hä-neltä itseltään halattuja liikunnolta, eh-tien mukamas wield kuitenkin opin puh*

tantta.
Getseliuksen kuoltua on Suomi pis-

patoinna rauhaan asti, ja hiippakuntain
asioita hoitamat maanpastoreista tehdyt
Konsistoriumit. Wsiwalta Ruotsissaherkiää, jaWapausaika alkaa, kun Kaarle
Xll sisar Ulriika Eleonuora nousee hal-
litselvaksi Drotningiksi weljensa perästä,
Ts.^n Pietari antaa laiwastonsa häwit-
MRuotsin rantamaita. W. 1720 an-
tM Drotninki »valtakunnan hallituksen
alviomichellensä Fredrikki I.selle, joka os-
taa rauhan muiltaki wihollisilta ja We-
näjältä ro. 172 Uuskaupungin rauhas-
f'V antain entiset »voittomaat, ja Suo?
men pianHaminata myöten, Wenäjalle.
Siwu 185—195.

>

c) Uuskaupungin rauhasta Suomen walloittamiftn
Wenäläisilta (w. 1721—1809.)

11. Hermannni Witte, Liwosta
syntysin, asetetaan heti rauhan perästä
pispaksi Turkuun. Silloin asetetaanmyöskin Wiipurin entinen pispanistuin
Gymnasiumin kanssa Porwoon, jonka
ensimmäiseksi pispaksi lohani Getselius
Pojanpoika tulee pannuksi. Akademia,
sodan aikana häwinnyt, uudistetaanTv«russa w. 1722. Wihan perästä on sur-
keus Suomessa, jonka katowuodet w.
1722 ja 1723 wielä enentäwät. Witte
kuolee w. 1728. Siwu 195, 19«.

Ratbarii,
na IAlef,
fetewnaseuraa armo*
mt,btansä

hqtlituffeS.
fa ro. 1725,+ 1727.
Pietarill
Alctfeic-
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12. Lauri Tamnuliini, spntpansd

Suomalainen, tulee Akabemian Pro-
fessorista piSpafft. Sisällinen riitaisuusRuotsin »valtakunnassa alkaa tdhdn ai-
kaan jo aina enemmin ilmautua, Sam-
meliini kuolee tv. 1733. Siivu 196.

13, luonas FahleniuS, Ruotsa-lainen, seuraa Tammeltimn jälkeen.
Hattvin ja mpéfptrt cbellifelld ajalla jo
ilmautuneet feuruuffet - riitelewdt Ruot-
sissa keskenänsä, ja JRtiCinfofouffta pide-
thhnpian phtdldiseen. MpSspin seuruttS,
joka halusi raubaa Wendjdn kanssa, on
cnsiStd pddlldpditt. Mutta 1738-rouotis
feSfa RiifinfokouffeSfa pddsetvdt Frans-
kalle pStdwdllifet Hatut »voitolle, ja w.
1740 pddtetddn jo fota 2öendjdtd was-
toin. Sen kanssa fdppi hullusti. W.
1741. woittaa fe »vihollinen Generaali
Wrangelin ja ottaa Lappeenrannan.'
Tauti ja eripuraisuus »vauvaa Ruotsin
leiriä. LphprVufen sotilafon pecdstd kar-,
taatoat Wendldiset Suomeen ja Ruot-
sin armeian tdptyp hdpidllisesti antauta
»vihollisille Helsingforsin tpfottd to. 1742.
Sodan päämiehet Vuddenbrokki ja Lee-
wenhaupti faatvat sen håpidn »vuoksi
»varrettomat pddt. Surussa tehoaan w.
1743 rauha Wendjdn kanssa, jossa ("e
wasta linnoituksilla »varustettu Hantina,
ynnä Lappeenranta ja (Saivonlinna,
maan kanssa jtpmenjofea mpoten, an-
netaan 2öendjd(ie. W. 1745 peruste-
taan Lotvtifa rajakaupungiksi, Samana
wuonna tulee FahleniuS niin kitvttloi-
feksi, ett'ci wot itse hiippakuntaansahal-lita. Hdn kuolee tv. 1748. Tdmdtt, ja
kahden harita edellisenki,. piSpan aikana
on Uskon harjoitus himottawana ja tie-
don tutkinnot laiminlpodpt. Siivu 196
—199.

ivitfrt.Kei-
sari »v.1727,
f- 1730.

Anna.
Iwanow-
,ta, Keisa-
rtnofl w:na
1730, +

1740.

Eliisabe-
tl)t pet-
rowna,

lapsukaisen
SiroanaAn-
tonoroitfan
ja hänet, äi-
tinsäAnnan
poiéforret-
tua, Keisa-
rinna ro:na
1741, +
1762.

14. lohani Vrowallius, hankiRuotsista, on Fableniuksen saitaudessa
jo edesseisonut pispantoimituksia ja tulee
hänen kuoltua siihen wirkaan pannuksi.
Tämän aikana aletaan w. 1749 Swea-
poria rakentaa. Fredrikki w. 175,1Holstein
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Gottor-
jmn fiinin*
°rt|

5n I i"i'
Äuntnnaé it>.
1751/11771.

Gustawt
111, fbelli!en
potka,Aunin-
gas ro. 1771,-+ 1792.

kuoltua tulee Adolphi Frebrikki Aunin*
Pna^ H^ mataa w. 1752 Suomes-
frt' 'oéta parannuksia" maallemme seu-
rrtrt* Vrowalliuksen elämä päätyy jo tv»
«7^** _ ~ , .«„._,

15» Kaarle Fredrtkkl Mennan-
beri, syntynyt wihan aikana Tukhul-
missa Suomalaisista wanhemmista, tu-
lee Turun Professorista pispaksi. Hän
ja Browallius owat Luonnontutkijoita,
joka taito yonLinneen kautta Ruotsissa
oli tullut

c rakastetuksi. Jumaluusoppi
alkaa jäädä syrjään. 50. 1758 annetaan
suomalainen Pyhä Raamattu, taas pa-
rannettu VrowaNiuksen ja Professori
Kleewberginkautta, ulos präntista. Rii-
dat Myssp- ja Hattu-seuruuksen wälillä
kcstäwät yhä. W. 1764 päätyy se Pom-
merin fota joka alkoi w. 4757. Sisä-mäistä tilaa Suomessa koetaan paran-
taa. Kuningas Adolphi Fredrikin w.
1771 kuoltua nousee Gustawi lll:maé
hallitsemaan ja hänen kautta päätyy w.
1772 se t-iitafa Wapausaika. Kuningas
bankkii itsellensä suuremman wallan.
Tämä Kuningas kulkee w, 1775 ensi-
kerran Suomessa, josta maalle seuraaparannutpa. Pispa Mennanderi (11786)
muutetaan w. 1775 päapispaksi Upsalaan,

16. Jaakko Haartmann.i, syntynyt
hanki tutkan aikana Tukhulmissa, tulee
Mennanderia seuraamaan. Näiltä ajoilta
alkaa kewiämiclinen siwistys ja tieto aina
enemmin Suomessaki ihmisiä jumalisuu-
desta poisluowuttaa. Kansallinen tila
paranee Kuninkaan toimella. Iso jakoa
ja koskenperkk.mksia toimitetaan. Uusiakaupunkeja perustetaan: w. 1779 Kuo-
pio ja Samperi, n. 1785 Kasköö; ja
Hameenlinna muutetaan w. 1788 sowe-
liaammalle paikalle. Kauppa alkaa olla
kartuttama. W. 1788 kuolee Haart-
manni.

17. Jaakko Gadoliini, Suoma-
lainen ja Turun Professori, tulee sittäpispaksi. W. 1788 alkaa Kuningas so-
taa Wenäjätä wastoin. Meritappelo

Pietari M
Feodoro-witsa.Kei-
sari Tam»
mifuusfaro.
1762+Hei:
nät. s. ro.
Äfltbarii*
na11Alef*
seiewna,e*
bellisen puo-
liso. Keisa-
rinna ro:na
1762, + -
1796.
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GustatviIV
Adolphi,e:
delltsen poika,
jSCuntngaS ro.
1792, ottaa
itse hallituk-sen »vastaan
tv.1796, las-
ketaan funin-
gaététutmelta
ro. 1809 ja
lähtee perehi-
nensäßuotsis-
ta, + 1837.

Huoglanntn tpkonä 17 p. Heinäkuuta.
Sen wuoden sotiminen herfiäd Anjalan
kapinaliittouksen tähden. W. 1789 saa-
toat Ruotsalaiset Parihtmden tuhona
woiton,mutta (uototaiivaSto tuleeRuot-
sinsalmen luona Ipodpkst. Saman wuo-
den RiikinkokoukseSsa saapt Kuningas
MdiStpS- ja Vakuutuskirjan kautta phä
suuremman »vallan. W. 1790 tvoitta-
toat Ruotsalaiset Walkialan tpkond. Ku-
ningas tulee laitvaStolla salivatuksi Wii-
purin tähteen, joSta hddin tuskin pddfee
felwtdmddn, mutta saapi taas woiton
meritappeluSfa Ruotsinsalmen tpkond.
Siitä solmitaan rauha, 14 p. Elokuuta,

. Wdrroldn fpldésd, jossa kaikki pannaan
entiselleen. W. 1792 ampuu Ankar-
siromi Kuninkaansa. GuStatvi IV;s A*
bolphi tulee tsdnsd perdstd Kuninkaaksi,
ehkä Herttua Kaarle alaikdisppdeSsd »vielä
hoitaa rtikid »vuoteen 1796, GuStawi
Abotphin hallitus on alussa ci moitit-
tama, ©isällinen tila Suomessaki onparanemassa. Suomen Huoneenhallitus- jsen Seura alkaa w, 1797 töitänsä. Kv-!
ningaS {'appi usiammaSti Suomessa,
tviimmekerran w. 1802

'
Drotninkinsa j

kanssa. PiSpa Gadoliinin kuolema ta- 1
pahtuu mpoS w. 1802. i

18. Jaakko Tengstroini, fpntpnpt l
Kojolassa, »valitaan Jumaluusopin
Professorista piSpafsi (+ 1832). Isoja
oppineita löptpp tdhdn aikaan Suomen
Akabemiassa, joistaPorthaani onerittäin
nimitettdtvd. Wiha Napuoleoniin tuot-
taa GuStawi Abolphille soban Wendjdn
kanssa, joka muuttaa Suomen tilan,
W. 1808 karkaa Wendldinen maahan,
Suomen armeia tappelee miehullifcSti,
mutta ci tvot maatansa »varjella. Olki-
joen fotvtnnon perdstd, Marraskuussa,
jdttdd armeia Suomen ja afettaupi
Tornion paikoille. W. 1809 karkaawat
Wendldiset Ahvenanmaahan ja.Kurkun
pii Uumioon. Suomen armeian jään-
nökset antatuvat KaalikseSsa Wendldi-
sttte ja saawat palata kotiinsa. Wdhaista

Pauli Ipe*
trowirsa,
ebellisen

poika, Kei-
fart ro.1796+ 1801.

Alefsan-
dertlpau,
lowitsa.Keisari ro.
1801 + w.
1825.
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ennen lasketaan Kuningas Ruotsalaisiltaarmostansa, ja Kaarle Kili nostetaan
siaan. Suomi on Wenalaisten wallassa.

2. Suomi Wenäjän Wallan alla.
(Sitte wuoden 1809.)

VvenäjänReisa-
vit ja pääruhti-
naat:
Alefsanberi I. Hallit:
ff »vuotan 1825,

,
Keisari AleksanderiIkutsuu Suomen

Säädyt w. 1809 Herrainpäitville Por-woon, jotka 25 p. Maaliskuussa alfa»
wat. Siellä wakuuttaa hän heidät enti-sen Uskon ja perustuslakien muuttu-
mattomasta pitämisestä. Säädyt tun-
nustamat Keisarin korkeimmaksi Paäk>-sensä,Waltijaksensa jaPaaruhtinaaksensa.Suomen Hallituksen järjestys toimite-
taan. Kesäkuussa, 19 paiwänä, päättää
Keisari Herrainpänvät. Syyskuussa, 17
paiwänä, tapahtuu Haminan rauha,
jossa

fRuotsi antaa oikein muodollisestiWenäjalle koko Suomen,Ahwenanmacm
ja Tornion, niin etta Muonio- ja Tor-
niojoet tulemat rajaksi. Suomen Halli-
tukseksi asetettiin Hallitus-Seura Sur»
kuun, joka w. 1816 on saanut nimen:
Keisarillinen Senaatti Suomessa, ja w.
1819 on muutettu Helsingforsiin, joka
kaupunki jo ennen oli Suomen pää-
kaupungiksi määrätty. W. 1811 yhdis-
tetään Niipurin lääni muun Suomen
kanssa. Samana wuonna laitetaan
Seura Suomen asioille Pietarporissa»
W. 1812 kulkee Keisari Suomen kautta
Turkuun. W. 1817 pidetään riemu-
juhlaa Lutheruksen Opinparantamisen
muistoksi. Silloin tulee Turun hiippa-
kunta Päabiippakunnaksi ja sen pispa,
joka eroaaSiakanslerin wirasta, pääpis-
paksi Suomessa. W. 1819 matkaa A-
leksanderi koko Suomen läpi aina Tor-
nioon asti. Hän kuolee 1p.Joulukuuta
lv. 1825.
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Nikolail, nnfyinen

Keisarimme,hallitsee sit-
te w. 1825.

Kaikkeinarmollisin Keisarimme muut-
taa hen Seuran Suomen asioille Pie-
tarporissa Kansliaksi Waltakunnan Sih-
teerille. Turun palon perästä ro. 1827
muutetaan Korkiopisto Helsingforsiin, jase saapi uudet säännöt seka uuden jär-
jestyksen. Turkuun laitetaan Gymna-
siumi. W. I^3l tulewat läänit uudes-
tansa jarjestytctyksi. Howi-Oikeus on
laitettu Wiipuriin, ja muutamia uusia
kaupunkeja perustettu. Näillä ja mo-
nella muullaki laitoksella on kansallistajärjestystä kartutettu. Muutoin toiwot-
taa sisältäpäin katsoin, halajaminenpa-
remman kristillisyyden ja Suomalaisuu-denki perään, uuden, iloisemman ajan
lähenemistä.



Suomen Historia.
Muistutus.

e^Hlsekkullaki kansalla on ylen wähä tietoja ensim^
Maisista ajoistansa. Silla kun kirjoitusoppi wielaoli
tuntematoin, piti merkillistenki asiain ja tapausten
jäädä unhotuksiin, paitsi mitä runoissa ja tarinoissa
säilytettiin. Mutta runoissa ja tarinoissa asiat enst'«
alkuansakki paremmin kuwaillaan, kun järkkäa to-
tuutta myöten selwitetäan. Ja kun niillä sitten ei
oletkaan parempata säilyttajäta, kun ihmisen muisto,
niin ne polwl polwelta, joko peräti unhotetaan, eli
kuitcnki muuttuwat semmoisiksi, että tarkimmallaki
työllä ei aina tulla tuntemaan, mikä niissä olisi
tvtta, mikä muuta.

Niin on meilläki Suomalaisilla wähä muinais
sista ajoistamme tietoja. Arwattawasti oli itse elä-
Malaatuki sillon paljo yksikertaisempi ja harwon
mihinkäänmuuhun ylettywa, kun jokapäiwäisihin ela«
tustarpcisiin. Semmoisina jouduttiin paremmin st-
wistyneitten kansain, Venäläisten, Tyskaläisten^) ja
Ruotsalaisten keskelle. Uudet opit, tiedot ja muis-
toaineet alkoiwat lewetä Suomeen, omat wanhat,
Mitä löytyiki, joutuiwat aina enemmin unheelle.
Suomalaiset niitä ei pitäneet sen auvoisina, että
erittäin muistella; muukalaisille oliwat wieläki wähä?
pätöisempiä ja muuten ymmärtämättömiä. Niin ka-
tosiwat muinaisajan ilmanki waillinaiset tiedot muis-
tosta; kirjassa niitä ei ollutkaan. Mitä muukalaisten

*) Tawallisesti kutsutaan Saksalaiseksi, Saksan maaksi, mits
tässä kirjassa tulemma Tyskälaiseksi ja Tyskän maaksi(Tyskäksi) nimittämään. Saksa on ainoastaan osa Tys»
kasta ja sentahden et sowelias koko maan nimitykseksi.

1
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kansain kirjoituksissa hywin harwoin löytaan Suomen
muinaisaikohin koskewaista, se myös useinki ei taida
olla todenmukaista. Sillä kun tawallisesti eliwät
wainossa Suomalaisten kanssa ja waan harwonmuussa tapauksessa heitä nimittämätkään, niin ar-
wattawasti eiwät mainitsekkaan hymää heistä, sillä
eipä mielakään ole totuttu miholliselle oikiata armo-
ansa antamaan. —

> Sama köyhyösmuinaisajan tie-
doissa kohtaa myös Wirolaisia, Lappalaisia ja muita
Suomen heimokansoja, ett'ei tule siitäkään toimottua
apua. Mitä itse Suomen kielestä, manhoista sana-
laskuista ja tamoista möisi muinaiselämaä kohtaan
päättää eli armata, sitä ei mielä ole oikein tarkasti
tutkittu. Tarinoita siitä ajasta asti ei löydy, tus-
kin nimeksikään, ja runot, mitä miela löytyy, liene-
wat aikaa myöten niin muuttuneet, että työläästimoi
eroittaa, mikä niissä on alkuperäistä, milä myö-
hemmin lisäksi tullutta. Ompa miela niiden syntymä-
aikaki melkein tuntematoin. Niin on kaikelta koh-
dalta työläs ja mahdotoinki tarkempata ja täydelli-
sempätä tietoa Suomen muinaisajasta saada. Se
aika, jonka paremmin tunnemma, ei ulotu, kun 700
wuotta taaksemme, ja ompa alkupuoli siitäki hymin
laiha tiedoiltansa. Tarkoituksemme tällä kirjalla on,
lyhyeltä kertoa, niin hymin, mitä Suomen muinais-
ajasta puuttumaisemmasti, kun seuraamaisista liia-
tenki nykyisemmistä ajoista täydellisemmasti tun-
nemma, ja toimomma, että Suomalaiset lukiat, näh-
den missä waiwoissa, wainoissa, sodissa ja muissa
rasituksissa esi-isämme seka uskonsa että muun koh-
tansa puolesta enimmiten eliwät, oppisiwat oikein
tuntemaan nykyisen rauhansa, onnensa ja aikansa,
ja sen niin itsensä, tun jälkeistensa hywäksi käyt-
tämään.
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I.
Alkuluku.

Suomalaisten Kansain Muinaisaika.
a).Miidcn alku, asuntopaikat ja muutto

pohjaisille maille.
slasian maanosan keskeltä ja itäpuolelta lahti mvi«
naisaikaan moninaisia kansoja länteenpäin waelta«
maan. Ne matkallansa hajausiwat, kunne kukin
utautuin, wieläki wuosituhatten jälkeen joitakuita
jälkiä yhteisestä peräsuwustansa osottain. Semmoisia
Aasiasta kotiperäisiä kansoja sanotaan Hunnit,
Awarit, Turkit, Hunkarilaiset ynnä monet
muut olleen, joiden seassa myös Suomalaisetkin
kansakunnat, jotka epäilemättäki owat Hunkarilaisten
heimolaisia.

Se on saatu jotenki tutkituksi, että Suomalais-
ten kansain esi-isät monia wuosisatoja ennen Wapah-
tajan syntymätä eleliwät itäpuolella Uralin tuntureita,
jotka juoksemat pitkin Euroopan ja Aasian wäliä,
toisen toisesta eroittain. Täällä, monia satoja peni-
kuormia nykyisestä Suomesta dtäkaakkoista suuntaa,
olisi heillä Aasian länsise uduilla, Urali- ja Himalaia-
tunturein walillä, Obi- ja Siirijokein latwoilla sekä
warsilla, ollut laajat asuntoperänsaHunnilaisten kan-
sain nimellä, joiden jälkeisiä, ja ainaki heimolaisia,
seuraawan ajan Hunnit, Hunkarilaiset ja Suoma-
laiset olisiwat. Wähä ennen Wapahtajan syntymätä
lähtiwät Suomalaiset erille ja siirtyiwät pohjaiscen-
päin Kyöttiläisilta ja muilta kansoilta pakotettuna.
Eliwät sen jälkeen jonkun ajan länsipuolella Urali-
tunturia, Wolka- ja Kaamajokrin warsilla, siirtyi-
wät siitä lanteen ja pohjaiseen päin, siksikun neljän-
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nen wuosisadan lopulla Wapahtajan syntymästä näyt-
tämät tulleen nykyisille asumamaillensa.

Ketä maassa ennen Suomalaisten tännettuloa
asui, siitä ei ole miclä oikein selmaa tietoa saatu,
ehkä onki paljo ja kauan siitä keskusteltu. Se on
tietty asia, että Suomen rantamailla sitä ennen eli
ihmisiä, ja että näitä Suomen periwanhoja asuk-
kaita nimitetään Juuteiksi, mutta ci ole miela
woitu selwittää, mitä kansasukua nämät Juutit oli--
wat. Enimmiten on luultu niiden olleen Suomen
kansan heimoa. Mutta sitä luuloa mastoin löytyy
usiampia asianhaaroja wanhoissa tiedoissa, joista pi-
kemmin woisi päättää, luuttein olleen heimolaisia
niille kansoille, jotka asuimat länsipuolella merta.
Myös näyttää Suomalaisista tarinoista, kun olisimaassa ennen nykyisiä asukkaistansa ollut ihmisiä,
joiden kanssa elnvat wainossa. Semmoisia luulta-
wasti oliwat Hiisi, Wuorenwäti, Juuttaat
ja muut sitä laatua. Luulisi myös semmoisista yli
koko maan löytymistä paikkojen nimista, kun Hii-dcnmesi, Hiidenk angas, Hiidenselkä, Hii-
tola ynnä muiden omat, näitä paikkoja Hiidenmäeltä asutuiksi. — Näyttää kun olisi Suomalaisten
tännettulon aikana maa enimmästi ollut autiona,
paitsi meren rantoja, joilla asuttiin. Silla jos olisi
Maan keskessaki asujoita löytynyt, niin armattamasti
eimät olisikkaan ilman suuritta soditta heittäneet asun-
tojanssa Suomalaisille, mutta semmoisista sodista ei
juuri mitään muistella kansan tarinoissa eikä muissa
tiedoissa. Tiettäwästi oliwat myös kauan aikaa jäl-
keen maan sisemmäiset paikat ilman makinaisia asuk-
kaita, eikä kun kalastajilta ja metsamiehiltä jollon-
kullon majailtuina.

Siirtomatkallansa näille pohjaisille maille eleli-
wät Suomalaiset aikansa Wenäjän ja Preussianki
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maassa, silla yhtä lähtöänsä he eiwat kulkeneetkaan
Tästä heidän pitemmän eli lyhemmän ajan niillä
paikoin asunnostansa löytyy wielä läpeensä jälkiä
Kaspiamerestä aikain ja Jäämereen asti. Jo iki-
wanhuudesta näyttää heidän erouneen kahteen lah-
koon, Lappalaisiin ja Suomalaisiin, joilla ny-
kyjään kielensä, tapainsa ja elämänsä puolesta on
suuriki eroitus. Suomalaiset taasen jakausiwat kah-
teen joukkoon, Hämäläisiin ja Karjalaisiin,
joista Hämäläiset kulkiwat ja eleliwät länsipuolella,
Karjalaiset itäpuolella toinen toisestansa. Kulkunsa
ajalla pohjaisille maille Lappalaiset aina siirtyiwät
Suomalaisten edellä, ja nämät heitä seuraten lewesi-
tvät länteen ja pohjaiseen päin, itää kohti lewene-
mästä wastasiwat Uralitunturit. Sillä tawoin joutui
Hämeen lahkokunta Liwon ja Wiron maihin, etelä-
puolella Suomenmerta, ja saman meren pohjaispuo-
lellenki aina Pohjanlahteen asti. Itäpuolella näitä
asuiwat, kuin jo sanottiin, Karjalaiset, leweten aina
Wiena- ja Jäämeren rannoille asti. Siitä sitte siir-
tyiwät pian koko laajuudeltansa länteenpäin, niin että
tuliwat pohjaispuolelle Newajokea ja Suomen mertaki,
eroittain talla tawalla Wirolaisit Hämäläisistä;
wielapä ulousi osa heistä Kainunki maahan ja Lapin
rajoille. -^Tällä tawalla tulee ymmärrettawäksi, kuinka
Hämäläiset kahdelta puolen, idästä ja pohjaisesta,
joutuiwat Karjalaisten waliin, joka muulla tawalla
tulisi waikiammaksi selwittää^

Ilman näitä kahta suurempata lahkokuntaa, jotka
Suomeen ja sen rajamaille wihdoin asertuiwat, on
monta pienempätä kansan lahkoa Wenäjän maalla
saanut Suomalaisista alkunsa. Semmoisia omat In-
keriläiset ja Issori laiset Inkerin maalla, Wi-
rolaise t ja Liw o laiset Wipossa ja Liwosfa/
Permiläiset ja Syrjäläiset Perunassa, VseZ
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remissit, Tsuwassit ja Mordwiinit Wolka-
joen tienoilla, Woguulit kahdappuolin Uralitunturia,
Wotiakit ja Ostia ki t Siperiassa; y. m.

Kaikista Suomalaisista kansoista tuliwat Per-
miäläiset wanhaan aikaan kuuluisimmiksi. He asui-
wat Wienajoen warrella Wolka- ja Kaamajoesta al-
kain aina Wienamereen asti. Eteläpuolella asumain
rajakkojensa kanssa käwiwät kauppaa, josta heille lan-
kesi paljo rikkautta. Indiasta ja muista Aasiaisista
maista käwi, kuin wastaki nähdä samma, walta-
kauppatie K<ispiamören rannalta Polkari kaupunkiin,
Wolkajoen rannalla, ja siitä Permiän kautta mereen,
jossa Skandinawian laiwat niitä odotteliwat. Tämä
kaupankäynti sekä rikastutti että siwistytti Permiäläi-
sct yli muiden Suomalaisten kansojen siihen aikaan.
Pcrmiäläisten elosta ja tawaroista mainittiin lawialti
ei ainoastaan pohjaisilla mailla, mutta Greikalaistenki
seassa Konstantinopolissa, wieläpä Arabiassa ja Per-
siassaki.

Senaikuinen Suomalaisten pakanallinen usko ja
Jumalan palwelu muodostui erittäin Perimän maas-sa täydellisempää» pukuunsa. Ei tietä muissa Suo-
malaisissa löytyneen Jumalan kuwaa, niinkuin Per-
miässa.. Pohjoispuolella Wienajokea niemellä oli Ju-
malan kuwalla erityinen pyhitetty paikkansa, ja korkia
tarha sen ympäri tehty, jossa yöt päiwät pidettiin
wahtia, ett'ci pääsisi kenkään pakanoitsemaan tätä
korkiata pyhitystä. Tänne wedettiin puoli, kolmas
osa eli wähempi kuollutten tawaroista, joita säilytet-
tiin suurissa multalajissä. Onnellisesti päättttyin
matkain jälkeen ja luultawasti muissaki onnellisissa
tapauksissa tuotiin myös Jumalalle lahjoja. Loitom-
panaki asumain Suomalaisten kansojen luullaan tässä
pyhityksessä lumalanpalwelunsa tähden toisinaan
säyneen ja samassa kauppaa Pcrmialäisten kanssa
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harjoittaneen, joka aina enemmin mahtoi kartuttaa
Permiäläisten woimaa ja muita etuja. Oliki tämä
lumalanpyhityspaikka aina Skandinawilaisten me-
renkäwiäin mielessä, jotka sen ryöstämällä toiwoiwat
saada kuuluisata nimeä rohkeudestansa jamuutenki sen
tawarois.ta rikastumansa.

Suomeen tultuansa jakausiwatSuomalaiset, kuin
jo on edelläki nimitetty, kahteen ka»salahkoon, Ha»mälaisiin ja Karjalaisiin, joilla kielenmurtees-
sansa on selwä eroitus, waikka ei niin suurikaan, ett'ei
helposti ymmärtäisi toinen toista. Hämäläiset aset-
tuimat länsipuolelle Kymenjokea ja Päiänettä, pitkin
Suomen merta ja Pohjanlahta Pohjanmaan rajoille
asti, Karjalaiset taasen waltasiwat itäpuolen maata,
lewesiwät siitä Pohjanmaalle Kainulaisten nimellä,
ulousiwat sieltä toiselle puolelle Torniota eli länsipuo»
lclle Pohjanlahta Ruotsin maahan, josta kuitenki
jälle poiskäännytettiin Ruotsalaisilta, ken niihin ei itse
sekautunut ja wiimmein sukunimensäkki unhottanut.
Monta sataa wuotta jälkeenpäin oli Hämäläisten ja
Karjalaisten walillä maa wielä eninlmiten autiona
taikka muuttelehtawaisilta Lappalaisilta asuttuna. Myö-
hemmin pakotettiin Lappalaiset näiltäki seuduin pois-
muuttaumaan, ehkä lienee heistäki moni Suomen
kansaan yhdistynyt.

b) Suomalaisten muinaisusko ja
Runolaatu

Suomalaisilla näyttää jo ikiwanhuudesta olleen
tieto yhdestä, korkeimmasta, olennosta, jota palwe-
liwat ja nimittiwät Jumalaksi. Hän itse pilwein
päällä taiwaaösa asuwa ei juuri alentanut itseänsä
maallisihin toimituksiin, joista piti huolen allansa
kuulumain erityisten olentojen eli haltiain kautta.
Ainoastaan eräisimmissä tapauksissa taisi itsekki nai«
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hmryhtyä. Kun näitä maalla, medessä, ilmassa j.n.e.
löytymiä haltioita myös tawallisesti lumaloiksi huu-
dettiin, niin siitä ruwettihin korkeinta Jumalala eroit-
tamaan nimityksillä Vlijumal?, taiwaallinen
Jumala. Ia koska häntä pidettiin muita manhim-
pana, sanottihin häntä siitä ukoksi, isäksi, taa-
toksi j.n.e. Pilmista lähetti eli loi hän tuulet, sa-
teet, leimaukset toisinaan hyödyksi, toisinaan »vahin-
goksi ihmisille. Häneltä rukoiltiin hywää wuoden-
kaswua jahänen maljaansa, Ukon maljaa, juotihin
kewätkylwön tehtyä, josta toiwottiin paremman me-
nestyksen seuraaman. Merimiehet rukoiliwat häneltä
säätä ja metsämiehet monastikki pyysimät hänen kul-
taisella kurikallansa eli nuialla metsän elämiä säika-
hyttämään ja näkymille ajamaan. Pahansuopia,
noitia, kateita ja muita mihollisia pvyttiin hänen
niyös useinki nuolillansa ampumaan. Ia tawallisesti,
jos mitä tahansa pienemmiltä lumaloilta rukoiltiin,
niin Ukkoa samassa ei unhotettu, josta näyttää hä-
nellä päätoimi ja malta kaikissa olleen.

Pienempiä lumaloita erityisillä toimituksillansa
olimat Ah ti, meden isäntä, Wellamo, meden emän-
tä, Tapio, metsän kuningas, Miiritär, Honga-
tar, metsän emäntä, Tellermo, Tapion tytär,
Maanhaltiat, Noronneiti, Kckri (Keuru
eliKöyry), jota pidettiin karjaonen ja maankasmuin
suojeliana, Lempi, naimisonnen hallitsia, Kuutta-
ret, Paimättäret, Otamattaret ja muut
Tähdettäret, Tuulettaret, Ilmattaret
Etelättäret, Luonnottaret, Kukattaret,
Sinettäret, Runottaret, Kantelettaret ja
muut semmoiset, joilla itftkkullaki oli lähin huoli ja
toimensa siitä, mitä nimensä merkitsemä!, tzilehcnsä
ei »äyta löytyneen mitään niin suurta eikä pientä
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kohdelmata maailmassa, jolla Mumais-Suomalaisten
uskossa ei olisi erityinen lähin haltiansa ollut.

Semmoisia lähellä olewia marjelioita kyllä tar-
lvittiinki itsekkussakki paikassa, sillä löytyipä pahojaki
olentoja, pahoja lumaloita, joilta aina oli waaroja
ja wahingoita peljättäwänä. Semmoisia oli erittainki
Lempo ja Piru, jota mastoin Hiisi,Juuttaat
j.n.e. lienemat myöhemmin tulleita pahalaisten ni-
mityksiä. Perkele näyttää oleman joku nimimuutos
Pirusta ja semmoisena uuteen uskohon oteltu, sa-
matekkun entinen lumalanki nimi.

Jumalan nimisina esimanhcmmillamme olimat
myös useinki Väinämöinen, Ilmarinen y. m.,
waikka näyttääki, kun olisimat alusta tamallisia ih-
misiä olleet ja masta myöhemmin taitonsa ja muun
paremmuutensa suhteen lumaloiksi merraillut. Wäi<
nämöinen oli onnellinen sodissa, mahtama monissa
taidoissa ja näyttää joitakuita sääntöjä eli lakeja
Suomalaisille antaneen. Hän teki (ensimmäisen) kan-
teleen ja soitti sillä itse niin, ett'ei sitä ollut metsässä,
ilmassa eikä medessä, joka ei tullut kuulemaan. Itse
ilman neitsyetki, metsän ja Meden emännät riensimät
kuulemaan uutta kanteleen iloa. Wäinämöisen itsensä
kämi soitanto niin mielelle, että liikutuksestaan itki
karpalonsuurempia kyyneleitä soittaissansa. Runoissa
nimitetään häntä ylchensa maka aksi ja manhaksi.
Sodissa jamuissa maikioissa tiloissa turmiteltiin usein
hänen nimeensä, niinkuin muinenki Jumalan.

Ilmarinen tuli mainioksi sepintätaidostansa,
jossa hänellä ei löytynyt mertoja. Luullaan myös
hanen olleen ensimmäisen, joka opetti Suomalaisia
rautaa laittamaan ja takomaan. Wainamöiselle oli
hän sodissa, matkoissa ja muissa tiloissa usein suu-
reksi amuksi. Hantäki kunnioitettiin toisinaan Juma-
lan nimellä Melaisiltansä.
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wanhassa runossa, sen munasta syntyneen, tanvaan
yläisestä puolesta tehdyksi, maan alapuolesta, rus-
kia.''sta auringon, kuun walkiaisesta ja tähdet muista
muruista. Talla munalla esi-isämme ehi!ä ku<vaili-
wat sitä muodotointa alkuolentoa, josta Jumala
maailman loi, ja jota raamattu nimittää tyhjäksi.
Wettä mainitaan wanhimmaksi, tulta jälkeen syn-
tyneeksi, rautaa tulenki jälkeen. Maa olisi alusta
ollut medellä peitetty, josta sitte mätäs nousi kui-
wempata maata, ja mättaliallä kaswo paju ensimmäi-
seksi puusi. Muuten mainitaan runoissa suuresta
puota- eli tuliwuodesta, jona koko maa paloi,
ett'ei jaanyt kun suurimman tunturin laella palama-
tointa paikkaa. Ensimmäisen tulen muistellaan tai-
maasta tulleen. Ensnr.mäisiä ihmisia nimitetään itse-
loiksi, ilman tarkempata tietoa niiden ilmaumisesta.
Muuten on usiammilla aineilla syntnkertonsa runoissa
luettawa, waikk'ei arwattawasti enää semmoisena',
kun se alkutiedoissa mahtoi olla.

Tulewaifestaki elämästä oli Muinais-Suomalai-
silla jonkunlainen pimiä tieto. Tuonelaksi, myös
Manalaksi nimitetään sitä paikkaa, johon »vaina-
jat joutunvat. Se oli Tuonenjoen takana, jonka
poikki wainajoita soudeltiin. Tuoni itse) eli Ma-
nalainen, oli paikan haltia ja kawi wainajoita ke-
räämässä. Ketä hänen matkassansa ei tullut, sitä
tuskin wastaan otettiin. Kun Wainamöinen kerran
lähti itseppäallensa Manalassa käymään, tutkittiin hä-
neltä tarkoin syytä, minkatähden tuli. Ee sitte tältä
saatua laskettiin rautawerkko jokeen, ett'ei uimallakaan
pääsisi takasin, sillä ken kerta oli sisälle päässyt,
sitä waan ei enää mielellään pois laskettu. Muuten
elämä Tuonelassa luultiin oleman jotenki tämän elä-
män mukainen, jos kuitcnki kaikesta laadusta wähän
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kehnompi. Muuta rangaistuksin ja palkinnon tilaa
ei kyllä luultu olemankaan, kun että pahat sielläki
eliwat pahempina, hywat parempina, ehkä muuten
toinen toisensa stassa. Sillä näistä kahdesta erini-
mityksestä, Tuonelasta ja Manalasta, ei millään sowi
päättää, että olisi kaksi eriasuutoaki wainajoilla ol-
lut.

—
Eroitettu Manalasta cli Tuonelasta oli Kal-

misto, jossa erityinen haltia Kalma waslaanotti
ja hallitsi ruumiita. Sillä kun kuollessa henti ruu-
miista erosi, lähti se sillansa eli jossain uudessa ruu-
miinmukaisessa puwussa Tuonelaan, eikä entisen ruu-
miinsa kanssa, joka Kalmalle annettiin.

Tastaki lyhyessä ja waillinaisesta kertomisesta
muinaisuskon pääasioista on nähtawa, Suomalai-
silla silloinki olleen jonkun tiedon yhdestä korkeim-
masta Jumalasta, joka muilla alaisilla haltioillansa
piti huolen maailmasta. Paljo luultiin kuitenki ih-
misen taidoillansa woiwan, liiatenki alhaisempani lu-
malain rinnalla, joita sentähden millon uhreilla ja
lupauksilla, millon komilla sanoilla ja uhkauksilla ko-
ettiin myönnytellä. Tästä ihmisellä olemasta, mah-
dolliseksi luullusta, suuresta woimasta lumalain rin-
nalla, ruwettiinki muutamia Jumalöiksi, Puoli-
juma loiksi j.n.e. nimittämään, jolla ennestäanki
puuttuwainen tieto Jumalasta wielä enemmin l/äm-
mentyi. Tytywäisyyttä ja onnellisuutta ci tainnut
semmoinen usko ajattelewaiselle antaa.

Tiedon Muinais-Suomalaisten uskosta jamuusta
elämästä saamma Suomen wanhoista, meihin asti
säilyneistä runoista. Naita runoja laulellaan wielä
nykyaikoinaki kyllä, tawallisesti Karjalaisilta asutuilla
paikoilla. Niitä on kolmesta erilajista, nimittäin
tarinarunoja, loihturunoja ja lauluja.
Kaikista niistä, waan erittäinki tarina- ja loihtu-
runoista saadaan joitakuita tietoja muinaisesta elä-
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mastä. Niiden ikä ei ole tarkon tuttu, maan uskot-
tawasti owatmuutamat niistä päälle tuhannenki wuo-
den wanhoja ja usiammatki ennen Kristinuskon
maahan lewenemistä syntyneitä. Näyttää, kun olisi
niiden syntymäaikoina Karjalaiset jo olleet Hämäläi-
sistä erillään, waan kuitenki wielä asuneet pienene
millä tiloilla, ei niin laajalta kun jälkeenpäin ja ny-
kyaikoina. Sillä jos olisiwat syntyneet nämät runot
ennen Suomalaisten toisistaan eroamista, niin olisi
Wäinämöinen, Ilmarinen ja muut, joista niissä yh-
täläiseen mainitahan, muissaki Suomen lahkokansoissa
tuttuja nimiä; jos taas olisiwat wasta sitte syntyneet,
kun Karjalaiset jo asuiwat nykyisessa laajuudessaan,
niin kaiketikki eiwat olisi yhdet runot niin ylchensa
tutut. Miten owat tämanaikuiset runot myöhemmin,
niinkuin Paawinuskon aikoina muodostuneet, siitäsaamma wasta tilaisuuden puhua.

II.
Ensimäinen Aikakausi.

Suomen Historia maan walloitta-
miseen asti Ruotsalaisilta.

Edellisessä on sanottu, kuinka Suomalaiset muutteli-
tvat nykyisille asumapaikoillensa ja miten siellä asek
luiwat. Nyt tahdomma, ennen kertomista maamme
tilasta sen walloittamista edelläkaywillä cijoilla, aluksi
wahän silmäillä, mimmoinen oli luonnet ja elämä-
laatu kummallakl woimakkaalla ja -«vierasheimoisella
kansasuwulla, Skandinawilaisilla ja Slawjaneilla, joi"
den wälille csiwanhempamme oliwat joutuneet.
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Skandinawilaiset, nykyisten Ruotsalaisten
ja Norjalaisten ynnä muidenki esi-isät, oliwat jo
»vuosisatoja ennen Suomalaisia tulleet maahansa ja
siellä kansakuntihin yhdistyneet. Wakewä ja sotasa
kansa, ei heillä pitänyt halu niin paljon rauhallisiin
töihin antauta, kun pikemmin sotarctkillä eräillä.
Melkein kaikki Euroopan rantamaat heiltä seuraamilla
ajoilla roswoiltiin ja weroteltiin. Meritse tawallisesti
kultein, oliwat he Normannein, Wareegein ja Wii«
tingein nimellä ylehensä tutut ja peljätyt. Paka-«
naUineu uskonsa heitä tähän clamälaatuun ama enem^
min kehoitti, luivaten sodassa kuolleille isoimman au-
tuuden tämän elämän perästä. Muutoin ei paha-
luontoiset, oli heillä ilkeys ia kaikkinainen riettaus
wihattu, waan se mahdoloin jodan ja tawarain himo,
se heitä pilaili. 2ahän ja tämmöiseen kansahan
alettiin Kristinuskoa TyZkan maalta pitäin lewit-
täa, ja ehkä kauan wastusteliwatki, woicti heidät
kuitenki ewangeliumin lempiä totuus. Wasta wuon-
na 1000 jälkeen Wapahtajan syntymata otettiin heiltä
yleisemmasti Kristinusko wastaan, ja siitäpitäin alkoi
heidän raaka luonnetkin wahitellen taltua. Rohheus
heillä ainaki on ollut jälellä, ehkä aikaa woittain
Kristillisyydeltä lemmitcttiin. Tama kansasuku ensin
Suomalaisten tawaroita wainoili; sittemmin Kris-
tinuskolla on meidät siivistänyt.

Slawjanit, joissa nykyiset Wenäläiset ja
muut heidän heimolaisiksi luettawat kansat juurraksen,
Suomalaisia kaakkoiselta ja eteläiseltä suunnalta ah-
distuvat ja 'aina enemmin pohjaiseen pakottiwat.
Ehk' ei »voimatoin kansa, kuitenki heillä ei, niinkuin
Skandinawilaisilla, hclu palanut sodan askareihin,
waan sen siaan oli kauppakäynnin kautta saatu »voitto
ja rikkaus heille mieluisampi. Seitsemennellä »vuosi-
sadalla näyttämät jo Suomenmercn likitienoille tul-
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leen. Ennenkö, waiko wasta jälestapain, sit' ei tar-
koin tuta, maan se ainaki on tiettynä, että näihin
aikoihin wikewä kauppakäynti Aasian ja kaakkoisen
Euroopan kanssa näillä tienoin alkoi syttyä. Täm-
möisistä kauppateistä owat nämät merkillisimmät.
Yksi kawi Suomenmeresta Newasokea ylöspäin Lato-
kaan; siitäpitain eteläistä suuntaa Wolkkowijoen, ll-
majarwen ja Lowajoen mesiä myöten; siitä maakan-
naksen yli Smoleskiin ja Dnieperijokea alaspäin, Kii-»
jowan siwutse, Mustamereen; siitä Konstantinopoliin
ynnä muihin eteläisiin paikkoihin. Toinen walta-
kauppatie, niinkuin ennenki (siw. 6) jo on mainittu,
käwi Kaspiamerestä ylöspäin Wolkajokea, jonka lat-
woilla erkani, ja kulki taikka Wienajokca alaslaskein
Wiei.amerecn tai maitse Latokaan. Edellisempätä
kauppatietä käwiwät paraasta päästä Slawjanit,
waan luultuwasti moni Latokan seuduilla asuma Suo-
malainenki; toinen näyttää olleen paremmin Permiä-
läisten käsissä, joiden lltimmäisiä heimolaisia Karja-
laiset arw^tahan olleen. Pohjaisilta mailta wictiin
enimmiten metsän riistaa, niinkuin kalliita turkkinah-
koja, eteläisille; eteläisiltä taas korennuskaluja ja muu-
ta semmoista pohjoisille. Wolkatiellä tuotiin kauppa-
kaluja aina Indiasta ja Persiasta; Dnieperiä myö-
tän Konstantinopolista ja muista senpuoleissista mais-
ta. Sekä Suomen- että Wienamerta purjehtimat
Skandinamilaisten ja muidenki laiwat saadaksensa ete-
lamaiden kaluja, joita waihtoiwat itsellensä näiden
maiden tarpeisiin. Waan eiwätpa näitä kaluja aina
waihtamaUa tahtoneet itsellensä hankkiakkaan. Pian
tylläki kiihtyimät nimitettyjä maita sotamukaiftsti
ryöwäilemäan ja werottclemaan; jommoisista heidän
sotayrityksista, sekä Jää- ja Wienameritse Permiaan,
että Suomcnmeretsckkin seaseutuisiin maapaikkoihin,
heidän manhoissa tarinoissa on paljonki puhetta.
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Tämmöisestä kohdelmasta kertoo Nestori, Wenajän
wanhin historioitsia alkupuolelta 12^ta »vuosisataa,
melkein tällä tawalla: "Wuomla <^59 tuli Warreegeja
(Ruotsalaista) toispuolen merestä ja weroltiwat Slaw-
janeja, Suomalaisia (Tsuudej a, jolla nimityksellä
Wenaläiset Karjalaisia ja muita Suomalaisia kansoja
ymmärtiwät) ynnä muita. Wuonna Hl) 2 nostiwat
Slawjanit ja Suomalaiset kapinan W^reegeja was-
taan, ajoiwat heidät pois yli meren eiwatka weroa
pitemmältä maksaneet. Nyt alkoiwat itseksensä hal-
lita, ja warustuslinnoja rakennella. Waan heillä ci
ollut ei lakia, ei oikeutta; yksi suki» toistansa wai-
noili; riita ja tora oli yleensä wallallaan; ja wie-
läpä alkoiwat kesketiänsakki sotia. Niin tulnvat koolle,
keskusteliwat toinen toisensa kanssa ja sanoiwat:
Hankkikaamme Ruhtinas, joka meidät hallitsee, pi-
tää kurin ja järjestyksen sekä oikein tuomitsee.
Niinpä meniwät yli meren Wareegi

-
Ryssain luo,

ja sanoiwat heille: Suuri on maamme, dywa ja kai-
kella siunattu, lvaan ei ole yhtään järjestystä; tul«
kaatte, olkaa Ruhtinaamme ja hallitkaatte meitä.
Niin tuli kolme »veljestä ynnä suuren joukon heimo-
kansalaistansa, rakensiwat L^toka »nmisen warustlis-
linnan, jossa wanhin näistä, Nmmkki, asettausi elä-
mään. Näistä Wareegcista ja näiltä ajoilta Rys-
sän nimi on alkuansa." — Tässä Nestorin kertomuk-
sessa nimitetyt Suomalaisel, mahtoiwat olla Latokan
seuduilla ja liki Wcnälaistä asumia; sillä ylipäätä o-
liwat wiela Suomalaiset omin waltoinensa, ja Per-
miäläiset warsinki onnellisessa ja lukoistawassa tilassa.
Ryssän nimi tuli näistä Wareegcista, jotka luulta-
wasti oliwat Ruoslagen (eli Ruuslagin, josta muu-
kalaiset: Ruskii, Rusz y. m.) paikkakunnasta Ruotsin
maalla. Samasta Ruoslagista, jota ollst ollut en-
simmäinen Suomalaisille tuttu Ruotsin paikkakunta, ar«
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wellaan koko Ruotsin maan nykyisen Suomalaisen ns-
mensa saaneet». — Wenäjän wallan alku ja ensimmäi-
nen tila näyttää olleen seuraawata laatua. Kun en-
sin Latoka- ja- Ilmajänvein ympäristöillä kauppa-
käynti sai alkunsa, rupesi aina enemmin luonnista-
maan, sekä rikkauksia kokousi, eikä ollut warsinaista
ja yhteistä hallitusta, joka kaikki täkäläiset kauppiain

kansat olisi kurissa pitänyt; niin alkoi riitoja, kapi-
noita ja muita tulla Mallallensa, ja
wicläpä käwi meriroswojaki, enimmiten Skandinawi»
asta, yhtäpäätä näitä rasittamassa ja näiden hy-
wyyksiä persomassa. Siitä koolle tultua, näkiwät
paraimmaksi kutsua järjestyksen hoitajiksi Ruurikki ja
hänen seuransa, jotka oliwat sodassa kuulusaita mie-
hiä ja kentiesi jo cnnenki tuttuja. Niinpä tuliwatki,
ja Ruurikki muutti pian Latokan kaupungista Now<
gorodiin, joka jo ennen oli asuttu kaupunki, waan
jonka nyt linnoilla warusti. Siitä alkoi Ruurikki e«
ncmmin waltiaan kun maawartiaan tawoin menetellä,
pani laajalta maata allensa, pakotti kansat itsellensä
weroa (aprakkata) maksamaan,^ puollusti sekä woi-
mastutti omalaisiansa ja sorti maan alkuasukkaita.
Kuitenki oli tämä takalaisten kansain tila siitä koh-
dasta samanlainen, kun ennen Ruurikin tulcmistaki,
että eliwär kihlakansallisuuksissa omin esimichinensa
ja käwiwat kauppaa ynnä sotiati, miten miki halusi;
se waan oli eroituksena, että jokainoan täytyi Päa-
ruhtinaalle aprakkata maksaa. Kauan aikaa oliwat
namät maat jalestaki talla asemmella. Myöyhem-
min muutettiin pääkaupunki Kiijowaan. Kuitcnki yli
Nowgorodi lvoimakkaimpia ja rikkaimpia Wenäjän
kaupunkeja, ja wastaki oli silla omat Ruhtinaansa,
jotka, kun waan weronsa Paäruhtinaalle maksoiwat,
itseppaallensä saiwat muita, niinkuin Hämaläisiäki ,
lvainoilla ja soditella. Oli tällä kaupungilla ainaki
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kaikista Wenajan Ruhtinaskunnista enimmasti Suo-
malaisten kanssa tekemistä. — Wenäjän walta oli
sitte Ruurikin aina ollut isommassa. PaaruhtinaZ
Wladimiri I:mainen, jota Suureksi hokemat,
otti Kristinuskon w. 988, ja pian alamaisensakki
tätä hänen esimerkkiä seurasiwat. Pappeja tuli Kons-
tantinopolista, jonka tähden Kristillisyys Wenäjällä
Greekanuskon laatuiseksi muodostui. Siitä tuli kir-
joitusoppi, kouluopetus ja wahitcllen muuki siwistys
maahan. Tämä Ruhtinas jakoi Wenäjän kaupungit
pojillensa, josta hirmuiset wcliriidat syttyiwät. la-
roslawi I:mainen laati sääntöjä maallensa, joiden
warjossa Nowgorodi warsinki woimastui. Kun tä-
maki Ruhtinas ennen kuolematansa jakoi maan poi-
kainsa wälillä, niin siitäpä wasta welisotia, siitäpä
wasta hämminkejä. Vhtcys katosi, maa hajousi, ja
tämä onnetoin tila kesti monta ,wuosisataa. Niinpä
nousi muutaman ajan perästä (w. 1157) uusi Pää-
ruhtinaswalta Vladimirissa, joka ei nimeksikään Kii-
jowan alle kuulunut. Niinpä wähelii aina enemmin
.Nowgorodinki kuuluwaisuus Päaruhtinasten alle.
Näihin aikoin alkoiwat myös wainot Wenälaisten
s—^enimmiten Nowgorodilaisten— ) ja Ruotsalaisten
wäliNa. Entinen ystäwyys ja tihiä kanssakäyminen
näiden keskellä oli sitte laroslawi I:mäisen ollut lak-
kaamassa, waan katkesi nyt sikseen. — Wenäjän si-
sällisesti irtauttua rupesi pian ulkonaisiaki wihollisia
ahdistamaan. Ensisti hatyyttiwat Polowtsit;
-mutta' kahdennellatoista sataluwulla tuliwat Mon-
quolit, jotka woittiwat Wenälaisten sotajoukot,
walloittiwat pian koko maan ja häwittiwät sen pa«
raimmat kaupungit tulella. Nowgorodi tuli kyllä

5) Wuosisata ja sataluku nain eroitetaan: Nykyinen »vuosi-
lukumme 15i,'!!i on e.m. (esimerkiksi) kahdeksannellatoista
sataluwulla, waan yhdeffannellätoista wuosisadalla.2
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naista rasituksista säästetyksi, waan täytyi ajan pit-
kään kuitenki weroa Monguoleille wetää. Permiälai-
set, jotka jonkun ajan näyttämät Nowgorodia totel-
leen, kadottamat myös näihin aikoin moimansa ja
alenewat alamaiskansaksi. —

Maa al-ensa pantua antoimat kuitenki Monguolit sen omilta
Ruhtinailtansa hallitkaa, joista moni, niinkuin masta
nimitettamä Aleksanderi Nemski, wiisaudclla ja mie-
huudella koki isänmaansa onnettomuutta huojentaa ja
auttaa. Kuitenki oli tilaa smäki kohdasta mitä huo-
nompia, että sisällisiä kapinoita alituisesti kuohui.

—
Tämmöisenä täytyy meidän Wenäjä talla kerralla
jättää.

I. Suomalaisten kansalahkoista
walloittamisen ajan edellä.

(suomessa asumain Suomalaisten kansalahkot olimat
Hämäläiset ja Karjalaiset. Näihin woipi wielä lukia
Kaii ulaisctki, maikka kylläki on luultama, että alku-
peräsin Karjalaisten laumaan kuuluimat. Kainulai-
silla oli eriastmtonsa ja muut erityiset tapahtumansa,
ja micläpä aikaa woittain taisi kielimurret ja tamatki
wahitcllen muuttua; sentähden on myös sowelias
heistäki tässä erittäin tiedustella.

a). Hämäläiset.
Tämä kansalahko asui isommassa laajuudessa,

kun mitä nykyjään Hämeeksi kutsutahan; sillä sen
asunnot ulottuimat Suomenmereen ja Pohjanlahteen
asti. Kaikista Suomen maan nykyisistä kielimur-
teista on Hämäläisten murret Wirolaisten kieleen li-
kinnä, joiden heimoista he näyttämät alkuperäsi» ol-
leenki. Ruotsiksi kutsutaan Wirolaiset Esteiksi, ja
Hämäläiset, kuten wkläki Taivasteiksi, muutamassa
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wanhassa kirjoitlcksessa Tawesreiksi (Taw-Esteiksi),
jossa alkusana Taw lislannin kielellä merkitsee soista
ja wetistä maata, niinkuin Wirolaisclla sanalla Häm,
josta Hämäläisten nimen arwellahan tulleen, on sa-
ma merkitys. Näyttää kun olisi kutsuttu nykyisen
Turun seuduilla asuwiaHämäläisiä Suomalaisiksi.
Kun sittemmin maan hallitus siihen puoleen asetctti»
hm, mahdettiin heistä koko maata rumeta Suomeksi
kutsumaan. Tämän todistuksena on, etta Wenajan
wanhat aikakirjat ei Harmoin nimittämät Suu meja
(Suomalaisia), jotka Hämäläisten ja Ruotsalaisten
kanssa yhdistyneinä kamimät sotia. Sanotaan myös
Turun seuduilla asuwata wakcä wielaki erinomaisesti
Suomalaisiksi kutsuttaman. Aina on seki merkittama
asia, ett'ei pohjoispuoli Wenäjän Karjalata wieläkään
Suomen nimeä ymmärrä, waan kutsuu meitä Ruot<-
salaisiksi ja itsiänsä Karjalaisiksi, walista, ehkä har»
woin ja paremmin juhlanimeksi, Kalcmaisilsiki.

Melkein ainoat tiedot Hämäläisten ensiajoista
saadaan Wcnajan manhoista aikakirjoista, joissa
heitä läämein nimellä osotetaan. Vhtäpääta he
sotimat taikka Nomgorodilaisten, tai Karjalaisten
kanssa. Muutoin luullaan heidän, kuten Wirolaisista
ja myös Karjalaisista on tietty, merirosmomistaki
harjotelleen» Sotasalta ja ei aiwan wähä jo yhtey-
tyneelta wäeltä näyttämät he mainituissa kirjoissa,
waikka on kylläki arwattawa, ett'ci wihollisensa, Wä-
näläiset, heille missään ansiollista armoa antaneet.
Ensikerran mainitaan läameja muonna 1042, jolloin
Nomgorodin Ruhtinas Wladimiri laroslawitsa (s. o.
laroslamin poika) moitollisti heitä maassansa wai-
noiU. Mutta pianpa sotajoukossansa alkoi rutonlaa-
tuinen tauti rymytä, joka hänen pakoitti kiireesti
kotiinsa palaamaan. Wuonna N24 soditti Nomgo-
rodin Ruhtinas Wsewolodi Mistislawitsa läämcjä,
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waan oli silla matkallansa nälkään nääntymässä,
koska kewattulwat pilasiwat tiet, että ruokatuonti ia
muidenki tarivettcn saalis estettiin. laämit tuliwat
lv. 1442 Nowgorodilaisten Latokan seuduilla olcwihin
maanääriin, polttiwat ja häwittiwat maata; mutta
sieltä he pian kaijotettiin. Seuraamana wuotena so-
dittiwat heitä Karjalaiset heidän omassa kotimaassa,
ja woittiwat. Kuitenki tuli w. 1149, arwattawasti
jään yli, 1000 Jäämiä Watialaisten maata waino-
maan. Se lahkokunta asui Narowa- ja Inkerijokein
wälilla ja oli Nowgorodin wallan alamainen. Täl-
läki kerralla ryöstiwät ja häwittiwät, waan pakotet-
tihin, Nowgorodilaisten awulla, pian palaamaan. — -
On pengottu tässä ensisti nimitettyin sotayritysten
läämejä wastaan osottanehen ainoastaan Latokan
itäpuolelle Hämäläisistä sekaunutta lahkokuntaa. Jos
hywin olleeki; waan se on ainaki tietty, että tässä
wiimmeiseksi nimitetty sotaretki, ja seuraawatki wasta
nimitettäwät, osottiwat Eteläis

-
Suomessa asuwiaHämäläisiä.

Tämän perästä Hämäläisistä ei noljäänkymme-
nehen wuoteen Wenäjan aikakirjoissa mainita mitään,
ja syy siihen on, että Ruotsalaiset näihin aikoin al-
koilvat waltaansa ja uskoansa heidän seassa lewittaa,
joiden kanssa heillä siis oli täysi tekeminen, ett' ei-
wät muihin sotiin kerennect ruwetakkaan.

b). Karjalaiset.
Karjalaisilla oli asuntonsa pohjaispuolella Lato-

kata, Newajokea ja Suomenmerta, aiM Wienamereen
asti. heidän maan sisemmaiset tilat näyttämät olleen
harwassa asutut; mutta meripuoli ja Latokan seutu
oli ar,wattawasti rahwakkaampi. Arwellaan heidän
paljo karjaa pitäneen ja siitä syystä Karjalaisten ni-
men saaneen. Sawolaiset oliwat myö alkuperäsin
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tähän Karjalaisten lahkokuntaan kuulumia; eikä kaita
nimiä wanhimmilla ajoilla mielä toisistaan eroite-
takkaan.

Skandinawian wanhat tarut antawat meille
aikuisimmat tiedot Karjalaisista. Niinpä puhuwat jo
liwari Widfamen (s. ö. Laajamaltaisen) kuudennella
sataluwulla Wiron, Liwon ja Karjalan mallanneen.
Niinpä tiedämmamelkein yhdenlaista Erikki Eemunds-
sonista, Ruotsin Kuninkaasta. Tämä mahtaa ollasama mies, jota Tuulilakiksiki hokemat, koska hänellä
aina, minne maan purjehti, sanottihin myötätuulen
olleen. Mainittu Kuningas kukisti Finlannin (Suo-
men; — eli mahdettasiinko tässä ainoastaan Hämä-
läisten maata osottaa? —

), Karjalan, Wiron ja
Kuurin maan, ja laajalta muitaki itäisiä maita.
Hän oli paraissa moimissaan keskitienoilla yhdeksättä
muosisataa. Edelläkirjoitettua Nestorin kertomata
myöten oli Wareegejä yksillä ajoilla käynyt merotta-
massa Suomemneren jaLatokan seuduilla asumia kan-
soja, niin Suomalaisia kun Slamjanejaki. . Nämät
kahtalaiset tiedot osottamat epäilemättäki samaa mal-
taamista. Ei saa niin ajatella, kun olisimat esiman-
hempamme jo näihin aikoiyin mapautensa menettä-
neet. Nänlät maltaamiset eimät maan malloittamista
osottaneetkaan, eimatkä muutoinkaan olleet pysymäi-
sempiä, kun että, milloin ei ylimoimainen sotajoukko
käynyt päälle, merot myös jäimät maksamatta.

Venäläisten kanssa elimät Karjalaiset enimmi-
ten hymässä somussa. Keskinäinen kauppakaynti ja
keskinäiset tarpeet mahtoimat tehdä heitä niiden ys-
tämiksi, niin että mielisuosiosta taisimat yhteisen rau-
hallisuuden ylöspitäjille (— ensisti RuuriUlle ja sitta
muillenki Ruhtinaille — ) lahjoittaa jotaki hymyyksis-
tänsa. Siitäkö se tulleett, että Nomgorodin aina
enemmin rikastuttua ja moimastuttua, Karjalaisetki
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heidän alamaisten seassa nimitetään. Tällä alamai«
suudella el muussa olleen peränsä, kun mainitussa
mielisuosioisessa annossa, tekee seki asia uskottawaksi,
ett'ei Karjalaisissa, niinkuin muissa Nowgorodin alle
kuulumissa paikkakunnissa, näytä Wenalaista hal-
litusmiestä löytyneen. He oliwat, kuten muistaki
Suomalaisista kansoista on tietty, kihlakuntihin yh-
teytyneet ja tuliwat koolle milloin halu ja tarwer
waati. Eikä näytä tämmöinen heidän kihlakuntai-suus olleen aiwan löyhällä jälella, koska he tawataan
usein yhdistyneinä ei ainoastaan omain tupainsa war-
jelemiseksi,waan myös pitemmille sotaretkille, niinkuin
Wenäjään, Wiroon,Ruotsiin ja muunnekki. — Jos
eliwatki ystawyydessa Wenäläisten kanssa, niin oli
heillä sen siaan Hämäläisten kanssa yhtäpäätä sotia
ja wainoja. Siitäkö se mahtanee tullakki, etta wielä
tanäki päna Hämmäläisten nimi on maamme poh-
jaisilla ja itäisillä seuduilla haukkumanimenä, jota
toista ärsyttäissä käytetään.

Wenäjän aikakirjoissa nimitetään jo sangen wan-
haan aikaan Tsuudeja. Mutta kun tällä nimellä ei
aina osoteta Karjalaisia, waan useimmiten muitaki
Suomalaisia kansoja, niin ei woi siitä päättää mi-
tään puheessa olewaan kansalahkoomme. Karjalaisten
nimi kohtaa meitä wasta w. 1143, jolloin nähdään
heidän läamejä hätyyttäneen, woittaneen ja kaksi
alustaki heiltä ottaneen. Tällä kerralla näyttämät
olleen yllytetyt Nowgorodilaisilta kostamaan laämein
edellisenä wuotena Latokakaupungin seuduilla tehtyä
häwitysta. Tastapitäin mainitaan usein Karjalaisia,
ja wälistä tawataan he osamiehinäki Wenäjän wal-
lan sisamäisissä riidoissa ja kapinoissa. Niinpä muu-
tamastikki sattui, että Rostowin jaSuusdalin Ruh'
tinas Juri' Dolgoruki (s. o. Pitkäkasi) oli syöstanyt
Isäslawi Mistislawitsan Kiijowan pääruhtinaalliselta
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istuimelta, jonka itse tahtoi anastaa, ja että Isas-
lawi meni apua hankkimaan pojaltansa laroslawilta,
joka oli Ruhtinaana Nowgorodissa. Nomgorodilai-
set suostuiwat tähän apuantoon, ottiwat heidän Ruh-
tinaskuntaan kuulumista kansoista lisäwäkeä, joiden
seassa Karjalaisiaki nimitetään, tuliwat w. 1149

maisemille, polttain ja hämittäin kaikki
mitä eteen sattu, waltasiwat monet kaupungit, ja,
ennenkun luri, teiden ja kelinkehnoudelta estetty, en«
nätti tulla alamaistansa auttamaan, oli jo Pääruh-
tinas sotajoukkonensa seitsemella tuhannella wangilla
Nowgorodiin palaamassa. Sinne tultua erosi kuki
kansa, runsaalta ryöstösaaliilta rikastettuna, kotiinsa.
Tämä tapahtui samana wuotena, jona Hämäläiset
käwiwat Watialaisten maata häwittämässä. (Olisi-
watko ehki nämät siitä uhmistuneet, että tiesiwät
miesten oleman poissa ja maan siis turmatoinna?)

Kun Ruotsalaiset alkoiwat pysywäisempatä wal-
taa Suomessa perustaa, ja siitä sotia syttyi heidän
ja Venäläisten wälillä, niin näemmä Karjalaisten
wielä kauan aikaa yhtä seikkaa wanhain liittolais-
tensa kanssa ajaman.

c). Kainulaiset.
Ennen wanhaan käwi sanoma muissa maissa,

Pohjais-Euroopassa muka löytymän kokonaisen kan-san, jossa ei muuta kun naiswäkeä elänyt. Näitä
nimittiwät Amatsuoneitsi ja maata Amatsuonein
maaksi eli Kwäänlanniksi. Muutamilta näytti
tämä puhet kuitenki liian mahdottomalta, jonka täh-
den sen niin selwittiwät, että arweliwat waimon
tässä maassa waltaa pitäwän, siitä satuisen sanoman
tulleen. Mimmein sanoo eräs manhanaikuinen kir-
joittaja, joka muutamalta pohjaisia maita matkusta-
neelta mieheltä oli saanut tarkempia tietoja, tästä
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kummasta kohastaan seuraamilla sanoitta: "Eteläisen
Norjanmaan wierella on Ruotsi, ja saman Norjan
pohjaispuolcn wicrcllä on Kwäänlanni. Kwäänit
wainowat wälistä tunturein yli Norjalaisia; ja Nor-
jalaiset wälistä Kwaaneja. Siellä (Kwaänlannissa)
on sangen suuria jarwia makialla wedella; niinpä
wetäwät Kwäänit aluksiansa maan yli näihin jär-
wiin ja wainowat Norjalaisia: heill' on alukset wal-
lan siewia ja wallan kewiöitä." — Tästä näemmä
nimitetyn kansan eläneen nykyisessä Norlannissa.
Että oli asuntoa Helsinglannissaki, on muista syistä
arwattawa. Sen myös asuneen itäpuolella Pohjan-
lahta todistawat monet syyt, e. m. seki, että eräs
wanhanaikuinen lislannilainen taru sanoo Kwään-
lannin löytymän itäpuolella Pohjanlahta, ja wieläpa
olewanki saman maan, kun mitä Finlanniksi (Suomeksi)
nimitetään. Wälistä mainitaan myös Lännis-Kwäan-
lannista ja Itais-Kwäänlannista, jotka oliwat Poh-
janlahdelta eroitetut.

—
Satuisa sanoma naiskansasta

näyttää tulleen siitä, että kun Kainulaisten nimi muu-
kaloittiin Kwäaneiksi (Kwäaniläisiksi), ja tämä nimi
näyttää tulewan waimon lislannilaisesta nimityksestä
quen (quaen), niin siitäpä he heti tehtiin naiskansak-
si, siitäpä sitte Greekalaistenki satu Amatsuoneista
heihin arweltiitt käyttäwän. Botnin (Öster- Nor-
ja Wester-Botnin)' nimi, joka heiltä asutuille pai-
koille ruotsiksi annetaan, on yhtapitawä kun wielaki
tawalliset Suomalaiset nimitykset Alamaa, Poh-
janmaa ja Kainunmaa, merkiten nämät kaikki
alaista maata.

Kaimilaiset oliwat luiurawasti alkuperäsin Kar-
jalaisten kansalahkoon kuulumia. Tämän luulon näyt-
tää todistaman se, että heidän jälkeisten kieli on mo-
nessa Karjulan eli Samon kielimurteen laatuinen, ja
stki, että Karjalaisten kanssa, kuten nähdä saamma,
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yksituumaisesti kawiwät sotia, ehkä myöhemmin, jo
toisistaan wierastuttua, wälistä keskenänsakki otteli-
wat. Arwelewat muutamat heidän Karjalasta yli
Maanselän tulleen nykyiseen Kajaanan maahan, siitä
sitta Pohjanlahden rannoille ulouneen aina Norlan-
niin asti. Sillä keinoin olisi Lappalaisia tullut hei-
dän eteläpuolellaki Suomen sisälöillä olemahan, joissa
näitä myös kauan jalcstä tawataan. Kun cliwät e-
rillä Heimolaisistansa, toisilla asemilla ja toisissa ti-
loissa, sekä Skandinawilaisten ja Lappalaisten pa-
rissa; niin alkoiwat »vähitellen itsestyä ja erota Kar-
jalaisista, warsinki kunHämäläisiä heihin myöhemmin
sekausi. — Syynä,että Kainulaisten täytyi Norlannista
paeta, oli wäestön Ruotsissa ja Norjassa aina cnane-
minen, ja muutenki sisällisten kapinoitten ja rauhat-
tomuutten kotimaassa kuohuminen, sekä uuteen, paka-
noilta tuimasti wil)attuun uskoon pakottaminen, jotka
yhteisesti alkoiwat raakaa wapautta ahdistaa. Sii-
täpä rupesi wäkeä pohjaiseenpäin tunkemaan; eikä
niiden edessä Kainulaiset kestäneet. Tämä tapahtui
yhdeksännellä »vuosisadalla ja heti seuraamillaki.

Minkä Kainulaisten sotayrityksistä tiedammä, se
löytyy wanhoissa Skandinawian (eli lislamnn) ta-
ruissa, joita, ehkä wälistä näyttäwatki melkein sa-
tuisilta, emme kuitenkaan saa sikschen tyhjiksi ja pe-
rättömiksi laskea. Niinpä mainitaan Sigurdi Rin-
gin, Ruotsin ja Danskan Kuninkaan aikoina, scitse-
niennella sataluwulla, Kainulaisten yhdessä tuumassa
Karjalaisten kanssa Ruotsin maata sodittaneen. Noin
100 wuotta tämän jälesta sanotaan Kainulaisten
Halogalannissa, Norjan maalla, sotaa käyneen.
Dwat sturaawatki tiedot meihin saakka säilyneet.
Aikuisin oli jo Norjasta pitäin kappakayntiä Finmar-
kin (Ruian-Lapin) kanssa harjoitettu, ja warsinki oli
Haleyeiksi kutsuttu kauppiaisseura silla rikastunut ja



26
woimastunut, samatekkunPirkkalaisista meidän maas-
sa masta saamma nähdä. Kun se tuli aina kartut-
tawaisemmaksi, niin löiwät Norjan Kuninkaat sen
allensa ja pahtasiwat asetettuhun maksoon haluamalle.
Haratdi Hoorfagerin (s. o. Kamiotukan) päästyä Ku-
ninkaaksi, lahjoitti hän sen woimakkaalle ja rikkaalle
miehelle, Thuorolfi Kweldulfsonille. Kun
tama Thuorolfi muutamasti oli käymässä kauppamail-
lansa Finmarkissa, niin hawaitsi toispuolen tunturein
asumia miehiä (arwattawasti Kainulaisia) sinne tul-
teen ja kauppaa sikäläisten kanssa käymän. Siitä
karkasi hän heidän päälle, tappoi heidät ja otti kai-
ken heillä myötänsä oleman tawaran. Wuonna 877
lähti Thuorolfi taasen Finmarkktin, ottain mukaansa
100 miestä. Talia kerralla kämi kaukana maassa.
Kun tuli loitos itäänpäin, niin sauvat Kainulaiset
tiedon hänestä, ja heidän Kuningas Faramidi lähetti
miehiä Thuorolfia apuhun pyytämään, silla Karja-
laiset häwittiwät Kainunmaata. Lahettiläiset lupasi-
wat Thuorolsijle yhden werran woittosaaliista, kun
Kuninkaansukki sai; ja jokainoalle Thuorolfin mie-
histä kaksiwcrtaisesti, mitä yhdellä Kainulaisista oli
odotettamana. Oliti sääntönä Kainulaisilla, että Ku-
ningas woittotawarain jaossa sai kolmannen osan.
Niinpä päätti Thuorolfi, keskusteltua miestensä kans-
sa, lahteä Kainulaisten tykö, silla tumassa olewat
tamarat häntä houkutteliwat. Taru, josta nämat
tiedot omat otetut, kertoo tästälähin naiden maiden
olosta. Idässä Naumdalista on lämtlanni, sittä
Helsmglanni ,sittä Kwäänlanni,sittä Finlanni (Suomi)
ja mielä sittaki Karjala; mutta näiden kaikkein yla-
puolclla onFinmarkki. Waan Thuorolfista mainitaan,
hänen tulleen itää kohti ja tamanneen Faramidin.
Nämat matkasimat sittä yhessa 400:dan miehen kans-
sa, joista sata oli Norjalaisia ja muut Kainulaisia,
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wihollistensa asuntamaills Karjalaan, ja saiwat siellä
woiton ynnä määrättömiä nkkauksiaki. Sittä pala-
slwat jälleen Kainunmaahan, ja Thuorolfi erkani hy-
wässa ystawyydcssa Kuninkaasta, poiketen Finmark-
kiin. Wielä mainitaan Thuorolsin sittäki,kerran käy-
neen Farawidin kerallisena Karjalaisia sodittamassa.—

Tassa nimitetyt Karjalaiset mahtoiwat asua liki-
tienoilla Wienamerta, jota Karjalan merkeksiki (Ka-
relastrand) wälistä taittiin kutsua. Jos se olisi sa-
nallisesti ymmärrettäwä, kun tässä Suomalaisten
Kuninkaasta puhutaan, mm pian olisimma selwät
koko kertomastamme, sillä tiedämmahaan esiwanhem-
millamme kuningaswaltaa ei löytyneen. Muutenki
näyttää oudonlaiselta, kun Farawidin nimi ei ollen-
kaan tunnu suomalaiselta. Mutta jos sitä huomait-semma, esi-isiNämme ainaki sotaretkillänsä täytyneen
olla joku päamiehenä, muutenhaan kaikki heidän yri-
tykset nähtäwästi olisiwat tyhjään rauenneet, ja että
muitaki mahtawaisempia uroita, kun warsinki täm-
möisiä pää- eli esimiehiä, usein wanhaan aikaan ku-
ningasnimellä kunnioitettiin; niin ei se kuningasnimi
meitä tästä kertomasta wierastuta. Farawidin nimi
saattaa olla. muukaloittu jostaki suomalaisesta oma-
nimestä, sillä niinpä tawallisesti muukaloittiinkl suo-
menkielisiä nimiä tuntemattomaksi. — Kertojan myöski
Anundista, Eedmundi Gammalin (s. o. Wanhan) po-
jasta, hänen isältänsä lähetetyn Kamunmaahon Ruot-
sin waltaa enentämään. Waan tämä hänen yritys
sai onnettoman lopun, silla niin Anundi, kun kaitki
miehensakki menetettiin lähteitten myrkyttämällä asuk-
kailta.

—
Muuten sanotaan, warsinki Norlannin

Kainulaisista, heidän olleen hywiu sotasia, niin että
he, millon ei jäykkä wastus pidättänyt, likimaitansa
yhtäläiseen käwiwät wainomassa.

Tässä on melkein kaikki, mitäKainulaisten ensi-
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ajoista tiedämma. , Kun Pohjanmaa Ruotsalaisilta
Valloitetaan, tulewat myös Kainulaiset Ruotsin wal«
laa alle.

2. Suomen walloitta m isen aika.
Tällä ajalla, joka on merkillisimpia maannne

muistokirjoissa, alkamat erityisten Suomalaisten kan-
salahkojcn tapahtumat aina enemmin yhtehen häm-
mentyä, heidän erityiset nimet yhteisessä Suoma-
laisten nimessä wähitellen yhdistyä, samalla tawalla
kuin pienoiscl purot toinen toisensa perästä wctensasuurempaan jokeen kantamat ja siitä alkain yhteisellä
nimellä juokseivat. Kummastuttaa kylläki asiain juok-
sun miettijätä, katsellessa csiwanhempaimmc tilaa tällä
aikajaksolla. Uusi usko lcweni Pohjaisessa, he oli-
wat kahden wieraan, Kristillisyyden allusiemenillä jo
lahjoitetun kanstlsuivun keskellä, eiwätkä kuitenkaan pi«
täneet yhtä, waan jakautuiwat. Hämäläiset, sitä
myöten kun kristiytyiwät, meniwät Ruotsalaisten
puolelle; ja Karjalaiset, jotka kauemmin pakanallisuu-
dessansa pysyiwät, oliwat Nowgorodilaisten ystawina.
Näidey kansa lahkojen wanha eripuraisuus sai aina e-
nemmin sytykettä, ja sotia alkoi alituisesti kuohua.
Waan namät sodat ciwät olleet ainoasti heidän ryös<
tösodat, ne oliwat paremmin Kristinuskon sodat.
Mutta totuus moitti s pakanallisuus meni alle, Kar-
jalaiset ja Hämäläiset yhdistyiwat.

Ruotsista pitäen käytiin uusi siemen Suomen
maahan kylwamässä. Ehkä nimitety Ruotsin maa jo oli,
noin w. 10U0, Olawi Sköötkonungissa saanut Lnsi-
maisen kristityn Kuninkaansa ja Kristinoppia niihin ai-
koihin rvarsinki siellä lewitettiin, niin löytyi kuitenki
wielä paljo epäjumalisuuden puoltajia ja rakastajia.
EteläisRuo sissa eli Gööthein tykönä oli Kristin-
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usko joMallallaan^ waan Pohjais-Nuotstssaeli Smea-
lais ten maassa wanha usko rakastettu ja kristityt
paremmin sorretut. Siitä nousi mainittujen Ruotsin
kansalahkojen wälillä (— samateklun meidän Hämä-
läisten ja Karjalaisten — ) keskinäisiä riitoja, sillä
yhdistämä sidct, wanha usko, oli katkennut. Kiin-
nitys näiden wälillä kesti siihen saakka, kun Erikki
IX, Pyhän nimellä kunnioitettu, jälkeisiltä, tuli Göö-
thein ja Swealaisten Kuninkaaksi." Hänen aikaan,
kolme wuosisataa Kristinuskon ensimmäisestä saarnaa-
misesta Ruotsissa Ausgariukselta ja puolitoista wuo-
sisataa Olawi Sköötkonungista, tuli, marsinki Eng-
lannista, paljo lähetysmiehiä henkensä waaralla us-
koa Swealaistenki seassa lewittämaan. Niinpä wa«
kautuu nyt tämä oppi Ruotsissa ja wanha usko wai-
kcnee uhrincnsa ja puoltajinensa.

a). Ruotsalaisten ensimäisestä walloitus-
retkestä Suomeen Thuomas pispaan ,

saakka (»♥ 1157—1209). .

Syitä tutke.issa minkatahden Ruotsalaiset nyt
rupesiwat Suomea ahdistamaan, hawaitsemma niiden
olleen kahta laatua. Ensimäinen syy oli heillä maan«
sa ja Maltansa puolesta; sillä esiwanhempamme tai-
siwat, heki kohdastansa, wälimmiten meriroswomis-
tensa retkillä käydä Ruotsia häwittämassä, ja oliwat
myös manhastaan Ruotsalaisille meroa maksaneet,
ehkä ei pysywäisesti eikä nyt pitkään aikaan. Toissa
jcl kylläki ctemampänä syynä oli se yli koko kristi-
kunnan tähän aikaan lcmeynyt halu uskonsa seikan
edesauttamiseen, nähtäwä, niin hymin Ristisodiksi
kutsutuissa yrityksissä pyhää Palestinan maata Ma-
hometilaisiltä jallewoittamaan, kun myöski ennäisten,



30

epailemättäki usein sulasta rakkaudesta palamain miess
ten lähetykset pakanoita Pohjais-Euroopassa crhetyk-
sistänsa walkeuden tielle kääntämään. Näiltä syiltä
wuikutlttu, ja muutoin itsekki oman aikansa jumali-
suuteen hartaammasti mielistynyt, lähtee Erikki IX,
noin w. 1157, Suomea käännyttämään. Hänellä oli
myötänsä suuri sotajoukko ja pappejaki, joiden seassa
pispa Henrikki. Laiwoilla tuli hän meren yli, ja
Turun seuduilla arwellaan hänen maalle noöneen sekä
panneen ensiperustuksen sittemmin mainioon Turun
linnaan. Suomalaiset, jotka oliwat aiwan warusta-
mattomat, woitettiin helposti. Siitä näyttääEteläis-
Suomen rantamaat walloittaneen ja miekan terällä,
sen ajan laatuun, pokoittaneen asukkaita Kristinuskoa
tunnustamaan. Tällä kerrallako, eli heti prrästa lie-
nee Etcläis^Suomen luodoilla ja mantereella löytywät
Nuotftlaisct uutisasukkaat tänne muutettu. Ne oli-
wat Helsinglamun paikkakunnasta, niinkuin monet ni-
met m. Helsinki) wieläki todistamat. Tähän ai-
kaan mahdettiin myös ensimäinen Suomen kaupunki
Aurajoen (Awarajoen) rannoilla perustaa, ehkä se
alussa mahtoi olla kehnon kylän tapainen ja muu«
toinki oli wähäistä ylempänä näkyistä Turkua, Rän<
tämaessä ja Maariankirkon paikoilla.

Wielä samana kesänä purjehti Erikki takasin ko-
timaahansa, jättäin jälelle Suomeen Henrikki pispan
pappein ynnä sotajoukonki kanssa. Tämä Henrikki
oli Englannista syntysin ja neljäs pispa Upsalassa.
Kuninkaan poikettua rupesi hän hywin intoisesti
Suomalaista maan sisemmäisilläki paikoilla uuteen
uskoon käännyttämään. Näyttää kunolisi hän jo alus-
ta alkain ollut walmis henkcnsakki tässä työsä, jos
niin suotaisiin, menettämään. Ia niinpä tapahtuiki
talwella perästä. Tästä hänen martyrikuolemasta
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VN kaksi erityistä kertomata legendoissa säilytetty.
Yksi sanoo hänen eräälle miehenmurhaajallc kirkon
rangaistusta päättäneen, 'ja silta sentähden tapetun.
Toinen taas, joka todenmukaisemmalta näyttää, ker-
too asian seuraamalla tawalla. Henrikki tapasi mat-
kallansa Kiulon pitäjässä waimoihmisen, joka siihen
määrään oli pakanallisessa epäuskossansa^ kuntia, ett'
ei pitänyt mitään pispan opetuksista ja wielapä päät-
teeksi ei tahtonut häntä huoneessansa sallia, eikä an-
tanut ruokaa nälästyneelle miehelle. Henrikki käski
tulkkinsa wäkiwallalla ottaa, mitä tarwittiin, ja jätti
lähettyänsä kaikista kolnnkertaiscn makson waimolle.
Heti pispan mentyä tuli tämän waimon mies,Lalli,
kotiinsa. Siitä waimo kertomaan tästä wallatto-
nnmdesta, lisäten wielä pispan muutaki siwcyttö-
myytta tehneen. Siitä Lalli heti pispan jälkeen,
saawutti hänen Kiulojärwellä ja kysyi minkätähden
tämänlaista oli tehnyt. Pispa nosti lakkia ja ter-
wehti. Samassa siwalsi Lalli häntä kirweelle pää-
hän, niin että paikalla kuoli. Lalli otti pispan
hiipan, pani päähänsä; leikkasi sittä häneltä peuka-
lon, jossa oli kallis kultasormus, ja meni kotiinsa.
Legenda sanoo wielä seuraaman, jota emme uskotta-
waksi tähän panekkaan. Henrikki oli aawistanut
kuolemansa ja lähettänyt seurassaan olewan pojan lä-
himmäisestä talosta noutamaan harkaparin, jota ei
wielä millonkaan oltu auran edesä käytetty. Näiden
härkäin piti wetaä hänen ruumista, saada mennä
miten ja minne tahtoiwat, ja missä kolmannen ker-
ranj seisahtiwat, siinä piti hauta pispalle kaiwetta-
man ja kirkko rakennettaman. Niin seisahtiwat Nou-
siksessa, ja sille paikalle rakennettiinki kirkko ja hauta

5) Niin kutsutaan mlmkkein kertomisia Pybain elämästä,
Paawinuskon ajoilta. Niissä ei ole kuvallisesti paljo to-
tuutta ja se wäha, mikä onki, rumennettu.
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pispalle. Nousiksesta muutettiin sitta Henrikin luut
Turkuun, josta ne myöhemminWenäjälle wietiin. —
Kun Lalli oli päässyt kotiin, niin tapahtui kummia,
joista ei tainnut murhatyötänsä kiittää. Hiippaa
kun rupesi päästänsä ottamaan, niin ei lähtenyt muu-
ten, kun että päänahkat! ja tukka kiskottiin irti; fa-
mate ci sormus lähtenyt kädestä muuten, kun sormen
kanssa. Wanhanaikuiscssa suomalaisessa runossa,
jossa tätä pispan kuolemäta kerrotaan, on luettawa
erään paimenen Lallilta, hänen kotiin tultua,kysyneen:

"Kusta Lalli lakin' saanut,
Mies paha hywän kypärin,
Pispan hiipan hirtähinen?"

Mutta kun Lalli laMa päästänsä tawotti,niin "hiuk-
set himahteliwat" ja kun sormuksen sormesta meti,
niin "sormen suonet liukastelit."

Henrikki tehtiin kuolemansa jälkeen Pyhäksi ja
luetaan ensimaiseksi Suomen pispaksi, maikka hänellä
luultawasti ci ollutkaan muu mielessä, kun panna
Suomenki Upsalan hiippakunnan alle.. Suomen A-
postoliksi häntä pikemmin woisi werrailla. Turun
Tuomiokapitulin sinetissä on wiela nähtäwä hänen
leikattu sormi sormuksenensa kmvattuna.

Henrikkia seuranneista pappismiehista mahdet-
tiin seurawaki pispaksi kutsuttu, ehk^ ei Paamilta
sillä korkonimcllä wielä koristettu, Wcstgööthiläinen
Rudolphi ottaa. Kuningas Erikin käännytäntäin-
nosta on arwattawa, tämän heti Henrikin tapettua
Suomen kotiseurakunnan hoitajaksi ja wiela edes-
päin lewittäjälsi walitun.

Kun näin oliwat tulleet Ruotsalaiset Suomeen
ja rumenneet sitä täysin tuumin allensa panemaan,
niin näyttämät Nowgorodilaiset, joilla oli moninaisia
etuja Suomalaisista odotettamina, sitä karsain silmin
jo alustaalkain katselleen. Joko lienewät Nowgorodi-
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täiset nyt heti käyneet Ruotsin woittomaata wai^nomassa, eli olisiwatko ainoastaan pakanoita liki?
maissa siihen kiihdyttäneet; sillä Ruotsalaiset nähdään
w. 1i64 lähtewan sotahan heitä wastaan. Mahtoiki
olla tarkoituksena tällä sodalla, saada wiholliset
niin peljästymään, että eiwäl wasta uskaltaisi käydä
Ruotsalaisten rauhaa rikkomassa. Ei kaiketi woi ym-
märtää, mikä hyöty Ruotsalaisille olisi siitä lähtenyt,
jos olisiwat yltyneet wihollisuutten alkajiksi ja tahal-
laan suututtaneet woimcckkaita naapureita. Wenäjän
aikakirjat sanowat Ruotsalaisten tulleen ää.llä aluk-
sella Latokan kaupunkiin, joka oli lähellä Wolkkowi-
joen laskupaikkaa Latokajarween. Mutta kun ei hei-
dän yritys tätä kaupunkia wasten onnistanut, niin
meniwät Woronajocn luokse, joka taas on Wolk-
kowi- ja Swirrijokein wälilla. Waan pianpa jou-
tuiki Ruhtinas Swiatoslawi Nowgorodista, jamoitti
heidät 28 p. Toukokuuta. Ruotsalaiset menettiwät
33 alusta; muut alukset paasiwät pakoon, wieden
haawoitettuja myötänsa. — Siitä ett'ei Ruotsin ai-
kakirjat mainitse tästä sodasta mitään, on päätetty
tämän, ilman Kuninkaan awutta, ainoastaan Suo-
messa asumilta, eli sinne muuttaneilta Ruotsalaisilta
tehdyn.

Kun oli tämän yrityksen näin pahastij käynyt,
niin ei siitä ollutkaan mitään hywää, waan sen siaan
kiihtyiwät wiholliftt tuhatta enemmin. Pakanat, ni-
minomaisesti Karjalaiset, Watialaisct ja Hämäläiset,
rupesiwat wieläankarammasti kun ennen waiwaamaan
ja ahdistamaan. Tähän oli Nowgorodilaisten yllytys
suurena syynä. Niin oliwat he myös yllyttäneet Kuu-
reja ja Wirolaisia wainomaan Ruotsalaisia heidänomassa kotimaassa. Muutoin ei tietä Nowgorodilais-
ten itsensä tällä kerralla käyneen kostamassa. Näiltä

3.
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ajoilta on wiela jalella bulla Alexanderi lls:nelta>
kirjoitettu Tuskulumista wuotten 1170 ja N72wä-
lillä, jossa sanoo Suomalaisten, kun wihollisct owat
tulemassa, lupaaman pitää Kristinuskon ja hartaas-
ti opettajia pyytämän; mutta, kun mihollinen on
poikennut, saarnaajia ylonkatsoman jamieläpäkomastj
wainowanki. Sentähden kieltää Paawi Ruotsalaisia
heille apua antamasta, "jos eiwät ennen jätä heillä
mahdollisesti löytymiä linnoituksia Ruotsalaisten halt-
tuun, eli kuitenki aseta jonkun muun rauhan pantin j
niin ett' eiwät enää woisi Ruotsalaisten walppautta
pettää." Tässä nimitetyillä Suomalaisilla osotetaan
Suomenniemen lounaisperukan asujamia, joita erino-
maisesti kutsuttiin Suomalaisiksi, ja jotka jooliwas,
ainaki nimeksi, ottaneet Kristinuskon sekä Ruotsalais-
ten Mallan alle antauncet.

— Rudolphi, joka tällä
rauhattomalla ajalla oli ollut Suomen seurakunnan
päänä, sai miimmen onnettoman lopun. Muutamata
wanhaa tietoa myöten otettiin hän v. N7B wan-
giksi, poismietiin sekä tapettiin Kuureilta. On kuitenki
luultawa naiden Kuureiksi nimitettyin mainojain ol-
leenki Karjalaisia; sillä nämät kat,sanimet sekoitetaan
usein Ruotsin wanhoissa kirjoituksissa.

Rudolphin jälestä tawataan Folkwiinus seu-
rakunnan hallitsiana. Kurjassa tilassa oli Ruotsalais-
ten seikka Suomessa tämänki aikana. Armattamasti
ei ole meihin saakka säilynyt tietoja kaikista tapah-
tuneistarasituksista,näiltäniinkuin eimuiltakaan ajoilta;
waanonainaki wähä nähteeksi säilynyt. Wuonna NB6
waelsi joukko nuoria miehiä Nomgorooista, johdate-
tut Wiissata Wasileiwitsalta, läämein maahan, jolts

*) Niin kutsutaanPaawein lähetyskirjoja, joissa tawallisestijostaki allensa kuulumain Seurakuntain asiasta säätämät!
Ne owat näillä wanhoilla ajoilla sangen paljo walaisewatmeidän, niinkun muidenki, historiata^
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retkota palasnvat onnellisesti ja patjoin mankein
kans>a. Koska täta kersoissansa Wenäjän historioit-
siat eimät ollenkaan nimitä Ruotsalaista, niin on siitä
päätetty heidän wallaN näihin aitoin ei^ wielä olleen
lawialta Suomessa lewitctyn. Seuraamana muolena,
elitkä wasta ro. 1188/ nahdäsn Karjalaisten Ruot-
siin purjehtiman, polttaman Sigtunan kaupungin ja
tappaman Pääpispan (Arkdi-Pispan) Johanneksen ta-
lossansa Almarstäkissä. Maälarijsrmen ympäristöillä,
jossaKarjalaiset nyt oliwat käyneet hawittämässä, löy-
tyimatki Podjais-Ruotsin rikkaimmat kylät jakaupun-
git. Pidattäakftnsa nnnroswoja sinne »vasta pääse»
masta, ja niiden häwityksiä karttaaksensa, alkoiwat
Ruotsalaiset tästapitäin rakentaa ja asututtaa Tuk-
julmia, jonka kaupungin mainitaan oleman "atraimen
Maalarin järween." Wiimmimainittuhun Karjalaisten
hawitysrctkeen Mahtoi kentiesi Nowgorodilaisten yl-
lytys olla syynä. Muuten todistaa fefi asia tämmöi-
sestä Nowgorodilaisten ja Ruotsalaisten aina kiihty-
mästä eripuraisuudesta, etta samaan aikaan wiholli-
fuuS nousi ja kauppa katkesi Nomgorodin ja^Gotlan-
nin malilla, joka tila kesti aina muotcen 1201, ja
aukasi uuden kauppatien Dyynajoen ja Pleskomin
kautta Wenäjän sisätöille. Wuonna 1191 kämimat
Nowgorodilaiset, yhessä Karjalaistenkanssa, Hämettäja Ruotsin uutismaata wamomassa ja hamittamässä.
Tällä kerralla näyttämät tahtoneen Ruotsin wallan
ja Kristinuskon alkeet Suomessa supi menettää. Lie-
neekö se ollut tällöin, eli, niinkuin toinen tieto osot-
taa, masta m. 98, kun äsken perustettu Turun
kaupuntiki heiltä poltettiin.

Wiimmimainitutt waitton kautta oli Kristillisyys
ja Ruotsin malta Suomessa niin sortunut, että oli-
sitko sirä nimeksikään enää ollut jäleNa. Lieneekö
Folkwiinus siinä tullut surmatuksi, eli olisitko hänellä
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ollut joku muu loppu; siitä ei ole meillä ollenkaan
tietoa.
&)rj Thuomas pispasta' Ruotsalaisten toi-seen walloitusretkehcn! saakka Suomeen (m*

1209-1249).
Nyt olemme Thuomas pispan ajoilla. Lähes

puolen »vuosisadan ahkerat työt Kristinuskon lewittä--
silta oliwat pian siksehm turhautuneet ja pakanalli-
suus jälleen päässyt wallallensa, kun tama mies tuli
Suomeen. Tilan olleen semmoisen näemmä siitä, että
Paawein kirjoituksissa, joita löytyy monta näiltä
ajoilta, sanotaan Suomalaisten hänen kanttaa "uu-
destansa tullehen totuuden tuntomi." Thuomas oli
Englannista kotoperasin ja oli ennen ollut Tuomio-
herrana Upsalassa. Eräs dulla, annettu Paawi Inno-
centius MmcltaLundin Päapispalle w. 1209,onniin
kauniisti walaisewa hänestä muutoin hämärätä tietoa,
että sen «tässä tahdomma .sisälläpidoltansa mukailla.
Paawi kirjoittaa: "maan, jota Suomeksi s^inL-nicla)
nimitetään, walkeuden Isan awulla ja muutamain
wapasukuisten toimen kautta, käännytetyn Kristinus-
koon, waan että, — slttäkun pispaa siellä, (tässä oso«
telaan Folkwiinusta), wietettyä elämänsä kathoolisen
usksn lemittämisessä, on tullut kutsutuksi taiwaallisen
palkinnnon ottoon, —

ei toista hänen siaan wielä
ole asetettu; siis —

koska niin hywin istuituksen
uuteuden tähden, kun asukkaitten uppiniskaisuuden ja
maankowan sekä kylmän luonnon tähden, siihen wir-
kaan asetettu näyttää wahemmin tulleen jollekkullekun-
niaistuimelle koroitetuksi, kun pikemmin martyrikruu»
nulla uhatuksi,— ei ole kukaan muu tämän hiippakun-
nan hallitusta tahtonut, kun se, joka, palamasta in-
nostansa pyhän sanan lewiltämiseen, on walmis Kris«
wksen tähden kärsimään waiwaa ja tuskaa. Mutta
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kun nyt on tapainsa ja wanhuutensasuhteen wakau»
nut, taidoista ja awuista hywin ansainnut mies,—

joka Jumalan sanan tähden, jota pitemmän ajan
jo on saarnannut tälle kansalle, on monta waiwaa
kärsinyt, — tullut kutsutuksi siihen wirkaan, eikä
Lundin Pääpispa ole uskaltanut sitä waalia wahwis-
taa, koska mies olisi muka syntynyt laittomasta
awiosta, waan täytynyt lykätä asian Paawin pää-
tettäwäksi, ja pyytää paasölupaa(dispenssiä) edesoso-
tetulle; — niin on Paawi myös, pakoittawan täy-
tymisen ja stlwän woiton wuoksi, nähnyt hywäksi
siihen antaa suostumuksensa." — Tästä näemmä
pispclnistuimen Folkwiinuksen perästä olleen jonkun
ajan astttamatoinna. Ansainnut mies, josta puhutaan,
oli Hhuonas, tämän kautta, (niinmuodoin w.
1209,) pispaksi wahwist^ttiin. Hän oli jo aikansa
Suomessa työskennellyt, kun tama wahwistus tuli.
Ehkä hän oli syntynyt semmoisesta awiosta, ett' ei
Paaweilta saatyn kanuonisen lain jälkeen olisi saanutpispaksi korotettua; niin annettiin hänelle kuitenki
tämä korkowirka, koska hän oli taitawa ja nerokas
stka cvangeliumin lewittämista innoitsewa mies, ja
wielapa oli jo tottunut maan luontoon ja tapoihinki.

Wuonna 122lkirjoittaa Paawi Honorms 111,
saaneensa Upsalan Pääpispalta tietä, kuinka "Thuo-
maalle uskottu seurakunta on uudestansa tullut to-
tuuden tuntoon, waan kuinka likinäisiltä raakalais-
kansoilta, jotka rientävät repiä juurinensä tämän
uuden istmtaksen, kärsii paljo ahdistusta ja wai-
waa; ja koska naiocn hirmuinen menetys tu-
lisi eitetyksi, jos kauppa heidän kanssa herkeäisi, niin
kielletään kaikki kristityt heidän tykö purjehtimasta,
jal eloa selä muita tarpcßa heille wiemästä." Tästä
näemmä mitenkä pakanat telmiwat. Mutta Nowgoro-
dilaisiltaki oli Suomm seurakunnalla rasituksia karsit-
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jämänä. Niinpä tied<fmmä Ruhtinas laroslawi Wse-
wolodowitsan Nowgorodilaisten kanssa w.1227merm
yli purjehtineen Hämäläistä jg Suomissa olemia
Ruotsalaisia (Nemtftja) mastaan, maata hämittäneen
ja paljoin mankein kanssa palanneen. Tämä kostet-
tiinHämäläisiltä, jotkaseuraamana wuotena laimeilla,
30()0:nen miehen kanssa, stilasiwat Latokajärween ja
Mriftiwät sen kaakkoisella rannalla olewata Issadya
ja Aunusta (Olonetsiä). Paljon ottiwat wankrja;
mutta palatessa ajoi heitä perästä näiden palkkain
päämies, Wolodislawi. Tappelu oli kiintiä, kesti yö-
hön asti; waan wiimmen »voitettiin Hämäläiset. Sa-
Massa pöhfäsi Wolodislawi muutumalle saarelle, (— >

se pli luultavasti Pählinasaari Ncwajoessa — ), kat-
kastakstnsa paluumatka wihollisilta. Hämäläiset anoi-
Mt rauhaa; mutta kun tata ei heille suotu, tappoi-
Wat de kailki wankinsa, jättiwät laiwansa kostoksi,
ja pakeniwat metsäin sisään. Siellä imnoysi iso osa
heistä, ja wielä stmrcmpi surmattiin Issorilaisilta
(Inkeriläisiltä) ja Karjalaisilta, joita Nomgorodilaiset
oljmat usuttaneet. Harwat näkiwqt kotimaitansa.

Ihmettltäwa on nähdä,millä innolla ja menes-
tyksellä pispa Thuomas kartutti ja lewitti Kristilli-
syyttä, maikka sotia ja hawityksiä ympärillä alitui-
sesti kuohui. Niin ihantclee muutamassa kirjoituk-
sessa P^alviki, ".uinka yksi Herran miinamaen työ-
miehistä, Suomen pispa, oli nykyjään uudestansa
Kristukselle, Suomessa ja likinstisissä maissa (— Hq-
meessä ja kentiesi K^rjalaösaki — ), moittanut suurm
kansap, j^ka tähän asti epäjumaloita oli palmellut."
hisakss sanoo, etta "Wenäläuet, jotka omat heidän
naapurit, h^itä wastaan moninaisella tawalla kuohu-
wal, stntadden että omat fathoolisen uskon tunnusta,
neet, ja että ne kokemat kaikesta moimastansä syöstä
hkits polosn." Tämä bulla on kirjoitettu w, 1229
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Paawi Gregorius IXmeltä. Wuodelta 1230 löytyy
bulla, jossa farna Paawi sanoo kuulleensa Karjalai-
sista, Inkeriläisistä, BSBirolaifisfa ja SBatiatcttftéta,
"heidän siihen maataan hirmuisuuksta harjoittaman
kristittyjä mustaan Ruotsin waltakunnassa, että, jos
ei oikioppisen uskon tunnustajat miehullife^tt heitä
woötaatipifo, fyystä on itse uskon sortuminen nimi-
tcttyhpn maitokuntaan lahinaiftsfä maissa (Suomessa)
peljattäwä." Sentähden kieltää Pctarpt, kirkon ran-
gaistuksen uhalla, nimitetyille pakanoille wiemastä
"fotiafeita, laiwanaineita, eli muita kaluja, joilla rooi*
siivat kristittyjä wainota, famalla taivalla kun on
yhteisessä kirkonkokouksessa kieletty yksiä kaluja ®a*
rasieneille (Mahometiläisille) wiemastä." Ennemmäi-
fenäki wuotena oli Paawi yhdenlaista kieltoja an-
tanut.

Jos edellisestaki kyllä hawaitsemma Paawein
tähän aikaan aina ottaneen tarkan tiedon Suomen
tilasta, niin pystny se wielä enemmin silmäämme,
kun näemmä heidän pienemmistaki seurakunnan asi-
oista huolta pitälvan. Otettua w. 1^229 Suomen
p!span, papiston ja muunki wäestön Roomin paa«
wisistuimcn crinomaisthen suojaan, antaa Gregorius
IX apostolisin wahwietuksensa niihin, pakanallisen
jumalanpalvelun harjoituksiin inuincn kuuluwihin
lehtoihin ja pnhiin maihin, joita askenkaännytetyt pa«
lanat oliwat seurakunnan omaisuudeksi lahjoittaneet.
Samaan allaan muutettiin pispanistuin Maariankir-
kplle Rantamäessä, arwattawastiNousisista Thuo-
mas oli siihen pyytänyt lupaa Paawilta ja pannut
syyksi, että entinen paikka oli hankala, waan tämä
sowelias. Wuonna 1232 lahjoittaa edellämainittu
*) Ensimmäisen kirkon maassamme olleen Nousisissa, wiittaa

edellämainittu (siw. 31) legendan kertoma, ja muut?
syyt.
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Paawi "Maskuun maanalan, jota Liedoksi (öundoksi)
sanotaan," eräälle pappismiehelle Nousisisfa, ja hänen
kautta Kirkolle.

Kun rauhattomuudet fdammatta kuohuiwatSuomessa,. eikä Raamein ja pispa Thuomaan huo-
lenpidot ja toimet sitä woineet parantaa niin alkoi
Gregorius IX:äs toista tuumaa tämän surkeuden aut-
tamiseksi pitää. Samaan aikaan lewltettihin Wirossa
ja lahinäisiösä maissa Kristinuskoa, ja tätä oppia
edesauttamaan oli warsinainen ritariseura (w. 1202)
syntynyt, jonka jdfonid kutsuttiin Kalpaweljiksi.
Näille lähettää haarot kchoituskirjan lähtemähän
Suomen Kirkkoa auttamaan. Mutta kun ei siitä läh-
döstä näytä tulleen mitään, niin kirjoittaa hän w.
4237 bullan, jossa Ruotsalaisia ja lähinäisten saaris-
tojen asujamia teloittaa ottamaanristimerkin ja läh-
temähän warsinaiseen Riistisotahan pakanoita was-
taan. Siitä bullasta nähdään, "mitä hirmuisuuksia
pakanalliset Hämäläiset harjoittiwat, warsinkine, jotka
oliwat Kristinuskosta jällensa langenneet. Siinä sa-
notaan, "kuinka Hämäläiset, ristin wihallisten wiet-
telyksestä, oliwat osiksi palanneet entisihin turhuuk-
siinsa, ja kuinka he muiden raakalaisten kanssa perä-
ti kristillisen seurakunnan isttntuksia hawittawät. Pie-
noisia lapsia, joille Kristuksen walo kasteessa jo oli
loistanut, surmaamat he kcmhialla tawalla; täysikas-
vuisilta raatelemat ja repiwät he sisukset, ja teuras»
tarvat niitä epäjumalillensa, toisia ajon?af he pyhäin
puittensa ympäri, siksikun ne henkensä heittämät. Pa-
peilta puhkomat silmät, eli silppowat heidän käsiä ja
muita jäseniä; toisia peittämät oljtlla ja heittämät
tulen tuhottawaksi." Eittä lupaaRaatoi, itsiotetusta
wallastaan, kaikille, jotka tähän sotaan menewät,
"fontein anteen ja nmutcnfi samoja et^ja, kun jos
itse ldf>tifnx>dt Pyhässä m^.ssa sotimaan." — Tällä
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Paawin kehoituskirjalla näyttä olleen seurana se, etta
Ruotsalaisia parin wuoden perästä hankkiusi sotaan.
Wenajan walta oli jsiihen aikaan sangen kowasti
Monguoleilta rasitettu ja ahdistettu (k. siw. 17).
Sentähdcn mahtoiwat arwella nyt saada Nowgorodi
helposti kukistetuksi. Waan mitenpä kawi?

— Näin
kertoo eräs Wenajän aikakirja: "Wuonna 1240 tuli
Ruotsalaisia, Norjalaisia, Suomalaisia ja Hämä-
läisiä monten laiwain kanssa New a- ja Issorajo-
kein suulle, ja tahtoiwat walloittaa Latokakaupungin,'
Nowgorodin ja koko Nowgorodin alustan. Ruotsalai-
silla oli myötansä päämies ja pispojaki. Ruhtinas
Aleksandcri ei silmaräpaystä wiiwytellyt, woan kii-
rehti Latokan ja Nowgorodin asukkaitten kanssa wi-
hollisten päälle karkaamaan, ja woitti heidät,
Sophian woimalla ja Jumalan äitin, sen puhtahan
Neitsy Maarian esirukouksilla, 15:ta päiwäna Heinä-
kuuta. Ruotsalaisten päämies, Spirodoni, kaatui,
ja muutamain puhetta myöten yksi pispaki, paitsi
mitä alaisemmista surmattiin. Kaksi laiwaa lastasi-
wat Ruotsalaiset ylaisempäin miesten ruumeilla, ja
lahettnvät ne edeltäpäin meren yli. Muun joukon sy-
sasiwat kaiwettuhun kuoppaan. Monet haawoitettiin.
Tappelu kesti kello v:desta aamulla yöhön saakka.
Ennenkun aamu koitti, wetäysiwat wiholliset sieltä
häivynalaisina." — Eotaioukko ei ollut tällä kerralla
Ruotsin Kuninkailta hatckittu, waan kokoonpantu wa-
paehtoisista. Mahdollisesti oli .Thuomaski seurassa.
Koska tappelu tapahtui Newojoen wierellä, niin sai
Alcksanderi siitä Newskin (s. o. Newalaisen) kun-
nianimen. Samana wuotena kawiwat Tyskan Rita-
rit 5) Wirossa ja Watiassa, ja rakensiwat Kopprin

*) Palestinassa, jossa tdl)dn aikaan Ristisotia käytiin, oli ti-
tarisettroja sairasten ja kttfjain hoidoksi tlmautttnut, ja nit-
den seassa Tyskan ritariseura w. 1190, slamd kutsut-
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kaupungin, jonka edellänimitetty Aleksanderi kuitenkj
hetiseuraawalla wuodella, yhessaKarjalaisten jamui-
denki kanssa, käwi hawittamäosä, poiswei osan Tys-
kalaisistä ja toisen päästi irtaalle.

Surulla luemma eräästä paawibullaöta, kuinka
Thuomas, tämä Suomesta niin ansainnut mies, joka
oli sortuneen Kristillisyyden uudestansa isänmaassam-
me ylösauttanut, eikä siinä työssä waaroja ja wai-
woja kammonut, loppuelämässänsä oli kowia rikoksia
tehnyt; silponnut ihmisen, että se siitä kuoli, jamuu-
toinki tvaaristäliyt paawillisia kirjoituksia. Omassa
anomuksestansa antaa hänelle Paawi pääsöluwanpis-
panarw sta. Tämä tapahtui w. 1245. Heti jalestä
näyttää Wenälaisiä ja Karjalaisia SuM.a taasen
häirittäneen, jonka tähden Thuomas pakein Gotlan-
niin, jossa kuoli w. 124^, arwattawasti murheilta
ja omantunnon waiwoilta ahdistettuna, ja haudattiin
Wisdyyn kaupungissa. Tämmöinen oli sen miehen
loppu.

Thuomaan jalestä tuli Bcero Ipispaksi, jokst
ennen oli ollut Kuningas Crikki Xl:ta Kansleri ja
Mliut<nki ole hänelle sukuja. Hän<llä oli, niinkun
näyttää, paljo ahdistusta kärsittäwänä; ja se on
seuraamalla tawalla ymmärrettä-vä. Kun Ruotsalais-
ten sotayritys el ollut w. 1240 onnistanut, waan he
täytyneet Nevajoelta pötkiä pakoon, niin uZkaltuiivatsen kautta wiholliftt »vielä enemmin »vainoissansa
kristittyjä wastaan Suomessa. Oi tosin ole meillä

titn sittemmin Preussian maata Kristinuskohan käännyt-
tämään. Wuonna 1227 yhdistyi se Wiron käännyttämi-
seksi laitetun^alpatpetjeinritariseuran kanssa, ja tulee w^«
lista meioan historjata koskemaan.
Alkutiedot mmittawät tässä Karjalaisten siaan Kuurejq.
Mutta niinkuin edellisessäki jo on wiitattu, niin sekoite^
taan nämät kansamme! usein.
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tästä asiasta täysinäisiä littoja, maan siitä mainosta,
joka Pispa Thuomaan ajoi Suomesta pakoon, ha«
waitsemma sen kuitenki. Nyt mahtoi, Veeron ensim-
mäisillä pispawuosina, Suomen seurakunnan tlla tulla
wielä maarallistmmaksi, koska Ruotsin Kuningasten
täytyi rientää apuhun.

c). Ruotsalaisten toisesta walloitusretkesta
Suomeen niin kolmanteen saakka (ro.
1249—1293).
Sitä ymmärtääksemme minkätabden Ruotsin Ku-

njnkahat olimaj jättäneet mattansa seikan Suomessa
lähes kokonaisen muosijadan ilman »varsinaisetta awut«
ta, on Ruotsin tila silla aikamalillä katseltawa. Erik-
ki IX:tta edellisen Kuninkaan nimi oli Sm e rkeri.
Nämät miehet olimat kahta erityistä sukukuntaa, ja
heidän jälkeiset riitelewät nyt kuningasmallasta, jon-
ka wuorotellen tulewat saawuttamaan. Erikki IX oli
jonkun ajan yhteisesti hallinnut Sivcalaisia ja Göö-
th^jä, maan Gööthit tahtoimat hänen siaan Kaarle
SwerkerssoniaKuninkaaksensa, ja sanotaan tämän kaksi
muotta ennen Erikin kuolemata jo siksi tulleenki. Erik-
ki tapettiin m. 1160 Danskan Prinssiltä Maunus
Henrikssonilta, joka tehtiin Kuninkaaksi, waan
jo seurawana wuotena siitä armosta poistettiin kan-
salta ja Kaarle Swerkerssonilta. HamanKaar-
len mainitaan ilman mastuksetta olleen aikansa Swe<
alaisten jc> GöötheinydteisenäKuninkaana. Mutta hän
moitettiin w. 11tt7 Knuuti Erikssonilta (Erikki
IX:nen pojalta), joka ftn perästä tuli hallitutsecn.
Siitä syttyi miisimuotinen sisällinen kapina tämän ja
Kaarlen puollukstn mNilla. Knumi Erikssoni kuoli
1195. Sittä tuliKaarle Smerkerssonin poika, Swer-
kcri 11, Kuninkaaksi. Waan hänkici saanut elää rau«
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hassa, sillä Knuutin pojat nostiwat kapinan, joka
niin päätyi, etta hav maastansa ajettuna wiimmen
menetti henkensäkki tappelussa l;eitd n>cSten, ro.1210.
Niinpä tuli nyt hanen wastustaja Erikki Knuuts-
so ni Äuninfaaffi, jonka feitfv-nienvouotifena hallitus-
liikana oli rauha (f 12.16). lälk^enfturaawa Kuningas,
lohani, oli walittaissa wielä lapsi, ja tamanuoruus
mahtoiki häntä sodista pidättää. Hän oli wiimmei-
nen Kuningas Swerkerin sukukunnasta. Tämän kuol-
tua koroitettiin (m. 1222) Erikki Xl,Sammalkieli
ja Nilkku liikanimeltä, hallitus istuimelle. Hänen
kanssa sammuu Erikki IX.-nm sukukunta Ruotsin ku-
ningasistuimella. Kun Swcrkcrin ja Erikin sukukun-
nat näinhallituiftsta kamppailiwat, niin alkoi ylimyk-
siä siinä siwulla nousta kunniaan ja woimaan.
Näistä on warsinki mer!illinenmainio Folkungem
sukukunta, joka pakoitti tentti Xl:ta kerran Danmark-
kiinki maastansa pakenemaan. Waan kuitcnki tuli
hän jällensä hallitukseen.

— Tästä sus näemmä, että'
Nuotissa pian lakkaamatta rymysi feötinäiftä sotia,
etta rcutanajat oliwat lyhykäisiä, ja että Ruotsin
Kuninkahat fenfdt)ben ditåt saattaneet »valloitusta
Suomessa ahkerammasti ajaa, eikä auttaa siclläole-
waisia kansalaistansa.

Mutta kun Folkungein kapina oli w. 1248 la-
kannut, niin päätti Erikki XI saada pakanallisetHä-
mäläiset kukistetuksi, jotka Suomen kristiseurakuntaa
oliwat wainoneet. Tähän on pantu syyksi siihen ai-
kaan Ruotsin kirkollisuuden järjestäjäksi Paawilta lä-
hetetyn pispa Wilhelmin Sabiinasta jaUpsalan Pää-
pispanki keboitukset. On myöski luultawa pispa Bee«
ron, joka Suomessa nyt kowasti ahdistettiin paka-
noilta, kutsunehen sukulaisensa, Ruotsin Kuninkahan,
apuun. Ennemmäisillä kerroilla, tun olemme sitte
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Erikki Pyhän nahliehet Ruotsalaisia tuleman Suo-
men seurakuntaa auttamaa», oliwat ne, taikka Paa-
lvein luwatusta syntianteesta, tai, mikä myöski on
luultama, Suomen pispain kutsumisesta, wapaehtoi-
sesti lähteneet; mutta nyt lähettää itse Kuningas
sotajoukon. Se kokoonpantiin yläiscmmistä jaalaisem-
mibta, ja mainitaan fYn olleen sangen suuren. Pääksi
asetettiin Birgeri Jaarli, joka oli fofo Ruotsinmaassa wirtansa ja mahtinsa puolesta Kuningasta
lähin mles.

Niinpä purjehtii Birgeri »♥ 1249 Suomeen.
Paikasta, jossa hän maalle lasti, ornat arwelot toi-
sistaan eroa'.uaiftt. Mainio Ruotsin histvrioiisia
Messenius, (10:ta sataluwrUta), sanoo tästä Virge-
rin sotaretkcstä, "hänen cnsisti tulleen (nykyisen Waa-
san seuduilla) Pohjanmaalle, soittaneen fela tappa-
neen meloin kaikki häntä mcétuötatran tahtomat,
Pohjalaiset, niiden siiaan hankkineen uusia asukkaita
Ruotsista, käännyttäneen jälelle jääneet Pohjalaiset
Kristinuskoon, maan fa^tel)en seurakuntaan, Pietar-saareen ja Vitutapäreen, jakaneen, ja wieläKorshol-
man *) linnan rakentaneen, estääksensa sillä paka-
noita kapinata nostamassa; siellä laiwastonsa heittä-
neen, Hämeen metsän (Maanstlän) kautta painaneen
Hämecsehen, helposti woittaneen fulla asuwaiset,
jotka waati Kristinuskoa ja Ruotsin »valtaa tunnus-
tamaan; wielä päätteesi Hämeenlinnan rakentaneen,
silla Hämäläiset kurissa pitäneen." Uftammat owatki

♥)Niin kutsutaan täta paikkaa tawallisesti Suomalaiseltakiwäeltä; mutta mahdollisesti on silla suomcnkielinenki, ch-kä harwemmin käytetty, nimityksensä. Kun tämmöisiäpaik-
kain suomalaisia nimiä ci wielä löydy missään kirjassa
täydellisesti koottuna, waan niistä olemme kyselemällä
täytyneet selwan sa^da; niin taitaa joéfué n-()cti)ffta ta-
pahtua, joita,niinkuin muitafj it'iil;ctta, aiwomma työm-
me lopulla mahdollisuutta myöttn oikoa.
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Messtniuksen jälkeen asian tällä tawalla selwittaneet.
Mutta nykyisimmillä ajoilla on Suomen historiasta
hywin ansainnut Professori Rcini joksiki ( jäykillä
syillä näyttänyt, SBaafanfeuDUn ja eteläisen puolen
Pahjanmaata wielä kauan jalestaki, saati siltä näihin
aikoin, olleen synkkänä erämaana ilman mäfi.naifttta
asukkaitta, ja siis nykyisten Ruotsalaisten uutisasuk-
kaitten silloin ci wielä sinne saatetun muuttaa eikä
Korsyolma, jota wasta puolitoista wuosisataa jälem-
pata maiiiitaan, rakennelma; ja niinmuodoin näillä
ja muillaki syillä tchcht uskottawaksi, että Messeniuö
on tästä asiasta kertonut paremmin arweloa kun tar?
kcmpata tietoa myöten> warsinki kun kaikki häntä
wanhemmat tarujat eiwät siitä mainitse mitään^ Mo-
niabat owat luulleet ;p,erin nykyisen Ponnk^upungitt
seuduillamaalle laskeneen,siitä Kok^jokea eliKokemäen jo-
tta (muufalaifeéti: Kumo) myötenHameesehen tuntu-
neen; waan ci sekään naylä todenmukaiselta. Kaikkia»
luontewin on evellänimitetyn Professorin seltvltys, joka
ofottaa, etta Birger! oli Eteläis Suomessa maalle
hoSnut, luultawasti Hankoniemen (muuf. HangoUdd)
ja Puojolahdcn (Pohjcinlahden Pohjan pitäjässä) seu-
duilla, josta oli mesiä myöten »varsin siewä pääsö
häneltä tällä kerralla perustettuhan Hameenlinnaan.
Kun t»anf)itnniat tiedot sanomat hänen Hämäläisten
nam kristityillä afufuftaneett, niin onki arwattawa
Ruotsalaisia tällä kerralla nykyisehen Uusmaahan
(Uuteen maahan,Nylanniin) muutetun ♥).Nyt, kun
*) Edellisessa olemme (slw. 30) [anoneet, Eteläis-Suomen

ttutigafu!|aitten Enkki Pyhän aikoina tänne muutetun;
eikä kylläkään saa epäillä, ett' ci niitä silloin olisi muutet-
tu, sillä sen tsoistaw,U monet syyt. Vitutta luuttapa on,
etta Uus Maan ruotsalaiset uutisasukkaat wasta Virge-
riltä tänne tuotiin, ja että ne olnvat Hesinglannista kolo-
sin. Småart tama asia ci ole wielä täysinmäärin tutkittu.
Katso Reinin jutelmahan: De !<>?<>, quo artna Tavastig
illaturns, appulerit Birgerua Dux; joka on näitäsangen
walaisewa kirja. . .
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Oitgeri wiela oli Suomessa, salistahan myös koko
Hameenmaan Kristinuskoa tunnustaneen; eikä nähdä
fcn siitä tämän perästä enämpi luopumankaan.

Birgerin Suomessa wielä ollessa tuoli Kunin-
gas Erikl-i XI (w. 12Ö0), ja palattuansa havaitsee
Birgeri wahälkäisin poilansa Waldemarin Kunin-
kaaksi walitun, itsensä Riikiichoitajatsi, jonka wallanpiti
kuolemaansa asti w. 1266. Hän oli säännöillänsä
lvatuuttanut Kotirauhan, Waimorauhan, Kirlkoiau-
l)an ja Keräjäraudan, seka wääraä kostoa kieltänyt.
Waldemarin nyt päästyä omin päinsä hallitsemaan,
antausi hän himojm ja huwitusten orjaksi, wähan
huolein mictään muusta; niin että »veljensä, joille
isä oli kappaleita maasta osittanut, nostiwat kapi-
noita häntä was:aan, jotka niin paätyirvät, että Wal-
deman nienctti waltansa ja Ma unus tuli w. 1276
siaan Kuninlaaksi. Tämä Maunlis haUitsi kuole-
maansa asti (w. 1290), ja laitti säännölUään järjes-
tyksen sekä rauhan maalinsa, niin että hän siitä
sai kunnianimen Ladllloosi, s. o. Latolukko, sillä
l)än oli lajeilla ikäaekun pannut lukon talonpojan la-
tohon ja aittaan.

Mutta Suomessa hallitsi Beero seurakuntaa.
Alkupuolella hänen pikpanaikaa olemme jo nähnedet
sotia palaneen, janiinpänäyttää loppupuolellaki ollehen.
Wuonna !266 tuli suurella sotajoukolla Ruotsalaisia,
Hämäläisiä ja Suomalaisia, autetut Tyskän Ritari-
seuran Mestarilta, ja alkoiwat rakentaa linnaa Na-
rowajoen suulla, (samoilla tienoin, jossa myöhemmin
Narwanlinna rakennettiin)) mutia kun Novgorodi-
laiset kokosiwat sotawäkea ja lähetiiwät Alclsanderi
Newskiä apuhun noutamaan, niin pöttiwät wcholliset
meren yli pakoon. Seuraamana talwena malkasi ni-
mitetty Ruhtinas Äleksanderi Hämeefthen, waan ta-ma retki oli sangett wailvaloista. Talwipaiwät oliwat
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lyhyet ja taiwas pimiä^ niin ett' ei tietty oliko st
päiwä mai yö, ja tämä pani monen seurassa olewan
poloon; mutta Nowgorodilaisia, niitä »varjeli Jumala.
Osan Hämäläisistä (läämcistä) tapettua, toisen man-
giutettua, palasiwat Nomgorodilaiset Ruhtinas Alek-
sanderin kanssa hywasti warj/ltuna kotiinsa, palwellun
ristin ja pyhän Sophian woimasta. Nain kertowat
Wenäjän aikakirjat.

Becro kuoli w. IL6B (?) ja haudattiin Ranta-
mäessä. Wiela löytyy hänestä mainittuna, että oli
työntänyt Suometa lähtewät tulot sukulaisi'Uensa
Ruotsin Kuninkaalle- käsihin. Ne maksettiin wanhaan
aikaan natsoissa ja pispat oliwat täta ennen niitä
omiksi ja Kristinuskon lemittämisen tarpeiksi käyttä-
neet. Mutta kun wiinamäl'n työmiesten aartehet oliwat
taNä tamalla mähenncct, niin näyttää jälteensemaawa
pispa, Ragwaldi 1., siitä snysta säätäneen, että
kansan piti sieluhoitajiLenfa antaa ruwanapua (ruot-
siksi: matskott), josta pispaki alussa otti osansa.
Mamittu Ragwaldi tuoli w. 1^66 ja hanen jälkeen
tuli Westgöötdiläinen Katillus pispaksi.

Kar-llukftlla oli aikanansa paljo Karjalaisten
kanssa tekemistä. Siltä osalta tätä kansalahtoa, joka
asui Wicnameren tienoilla, eli Pohjais-Karjalaisilta ,
niinkuin myös muilta Pohjaisessa elämiltä kansoilta,
käytihin näihin aikoin keskinäisiä sotia, joilla ei oUut
tvähäistäkaän yhteyttä Etelais-Suomessa kuohulvain
metelein kanssa. Sen näyttämät meille seuraamat
tiedot. Wenäjän Ruhtinas, usein mainittu Aleksan-
der! Newski, lähetti '.v. 1247 miehiä keskustelemaan
Norjan Kuninkaan Maunus Hookanssonin kanssa
keskinäisten hävitysten karttamiftksi Finmarkin asu-

ja Wenäian waNan alle kuulumain Lappalais«
tcn seka Karjalaisten mälillä. Yhdenlaisen lähetyt sen
tiedämma wiisi wuotta myöhemmin tapahtuneen.
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Wuonna 1271 käymät Karjalaiset ja Kainulaiset
Norjan paikkakuntaaHelgelannia hämittamässä. Wuon-
na 1279 menemat Karjalaiset ja ottamat wangiksi
erään Thorbjörn!Skaunin, jokaoli tuntureilla (Ruian-
Lapiösa) weroa Norjan Kuninkaalle kantamassa. Nä«
mät tiedot osottawat meille senki, että Pohjais-Kar-
jalaiset Venäläisiltä jo pidettiin alamaisina, eli ai-
naki puollustettawina liittolaisina. Samanlainen oli
muidenki Karjalaisten jälki, joista tiedämmä, että o-
liwat w. 1253 käyneet Venäläisten kanssa häwitän-
täretkellä Wirossa, kostamassa Liwon Ritarein kar-
kausta Pleskowin kaupunkia wasten.

— Mutta paitsi
näitä Karjalaisten sotia, jotka eiwät Suomen seura-
kuntaa ollenkaan koskeneet, ticdämma eräästä Kunin-
gas Waldemarin aikoin kirjoitetusta Paawi Grego-
gorius X:nen bullasta, heidän wälimmiten käyneen
Suomen krislittyjäki wainomassa. Gregorius sanoo
"surulla kuulleensa, kuinkaKarjalaiset ja muutki paka-
nat likinälslssä maissa kowasti runtelemat jaahdistamat
Jumalan Valtakunnanoikiuskoisia jäseniä (Suomessa).
Niin on tänäki muotena tapahtunut, että omat hirmui-
sesti muutamihin sen maan paikkoihin karanneet, tappa-
neet monta uskowaista,tulellahäwittäneet taloja japeru-
koita,pakanoittaneet pyhityksiä jamuita paikkoja, jotka
Jumalanpalwelukseksi omat aiwotut, myötänsa mieneet
monta pyhässä kasteessa mastuudessa syntynyttä las-
ta, ja niitä pakanallisiin menoihin ja komimpaan or«
juuteen pakoittaneet." Wielä lisää Paawi kehoituk-
sia Ristisotahan näitä wastaan, luwaten synkin an-
teen ei ainoasti itse sinne lähteneille, maan myöski
niille, jotka Marsillansa semmoista yritystä edesaurti-
wat ja puoltimat. Mutta ei tietä näistä kchoituk-
sista mitään sotaa seuranneen. Sen siaan taisi Ka«
tillus ja hänen apumiehet Suomen sturatunnan hoi-
dossa, kun pitkällisellä koetuksella olimat tullehet näke-

-4
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tnäan, ett'ei pakko ja »vihollisuus Karjalaisten jayks
käa luonnetta moinut masentaa, rumeta rauhallisella
tiellä heidän ystämyyttä hakemaan ja kentiesi katholiseen
uskohonki heitä houkuttelemaan. Tällä tuumalla mahtoi
olla ei aiwan huono menestys, kouka Wenäiäisct nyt
alkamat pitää Karjalaisia uskottomina liittolaisina.
Semmoisesta syystä oli Ruhtinas laroslawi laros-
lawitsalla W. 1209 mielessä, lähtea heitä kuritta-
maan, maikka hän siitä pidätettiin Nowgorodilaisten
rukouksilta. Epäilemättä oltwat Karjalaiset talla ker-
ralla täytyneet luwata uskollisuutta laroslamille,
maan kuinka wähä se oli heille mieluista, nähdään
siitä, että seuraamana wuotena jo käwiwät Nowgo--
todilaisten kanssa nimitettyä Ruhtinasta sodittamas-sa. Edellämainitusta syystä lähtee myös Ruhtinas
Dmiitri Aleksandrowitsa w. 1278 Nowgorodilaisten
ja muidenki Wenäläisten kanssa Karjalaan, rangaisee
kowasti asukkaita ja hämittaä heidän maata. Mutta
tämän menetyksen perästä mahtoi Karjalaisten ystä-
wvys Wenäläisiin wielä enemmin kylmetä, jos toi-
selta puolen eimät micla Ruotsalaisihinkaan taipuneet.
Seuraamain aikain tapaukset osottawat meille keski-
näisen tilan. Ruotsalaiset purjehtimat m. 1283 La-
tokajärmeen, tappamat Obonesisia kauppamiehia,
ottamat heiltä tamarat ja palaamat runsaalla moitto-
saaliilla kotiinsa, tapeltua mähäsen Latokakaupungin
asukkaitten kanssa Nemajoella. Tällä kerralla eimät
näytä tahtoneen tehdä mitään pahaa Karjalaisille;
mutta seuraamana muotcna tulemat he, johdatetut e-
räälta Trundalta, marsinaisesti meroa Karjalaisilta
pyytämään, mikä sen ajan puheenlaadussa merkitseesamaa, kun panna heidän maata allensa. Mutta

*) Nowgorodin aluet oli jaettu wiiteen osaan, joista itäpuo-
lella Dnieka- ja Latokajarwia olewa nimitettiin Obone-
siseksi Wiisosaksi (Oboneschkaja Pjätina).



51

koko yritys tehtiin mitättömäksi Nowgorodilaisllta,
sillä RuossalaijVt woitettiin Newajoella ja taytyiwät
ilman werotta pöikiä matkoinsa. Niin nähdään kuin-
ka Ruotsalaiset (— ne oliwat arwattawasti Katilluk-
selta hankittuja miehiä Suomesta

—
) jo likeniwät

Karjalaisiin ja kärhentiwät saada niitä allensa, waan
kuinka Nowgorooilaisetki kokiwat sitä estämällä omaa
etuansa katsoa.

Katillus oli pispana wuoteen 1286 asti. Tätä
tnnen oliwat Ruotsin Kuninkahar enimmlten panneet
pispoja maahamme, jonka tähden usiammat oliwatkt
Kuninkaan Kanslereja ja niinmuodoin liskoNisimNiia
ja päällcluotett.nvimmia Miehiä, jommoisia tosin yh-
tapäätä ahdistettu Suomen seurakunta tanvitstki.
Mutta Katillus oli asettanut Tuomiokapitulin, jonka
jäsenet (

— niitä oli alussa 4— ) wasta tulewat pis-
poja walitsemaan Sentähden näemmäki seuraa--
wain pispatn ei oleman Kanslereja eikä muita Kn-,
ningasten likimmaisiä, waan pappissäätyyn kuulumia
miehiä. Niin oli e. m. heti Katilluksen perästä wa^
littu pispa, Johannes 1, Priiori (ft o. päallysmies)
Wadstenan luostarissa. Ensimmäiset pispat oliwat
saaneet melkein itsewaltiaisesti hallita Suomen asioita.
Sittä pani Birgcri Jaarli poikansa Bengtin, Ku-
ningas Maunus Laduloosin weljei,, Suomen Herttu-
aksi, ja tämä onki ensimmäinen tietty maallinen hal-
litusmies isänma-assamml'. Kun semmoisia hallitus?
miehiä wastaki pantiin Suomeen, niin taisi pibpain
suuri malta sen kautta tulla wähän lyhennetyksi. Jo-
hannes kutsuttiin neljän wuoden perästä (w. 1200)
Päapispaksi Upsalaan, ja hänen jälcötä koroitettiin

*) Oli tosin pispoilla enncnki ollut jonkunlainen Kapituli,
": mutta nyt tuli f« wa^ia oiklaan arwoonsa, kun |ai cjttnto--

klänsä rumeta »valitsemaan. Tainan wallan hankki K,^
tillus, noin an 1275, Tuomiokavitlttltte.

'
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Maunus Ipispanarwoon. Tämä oli syntynyt Rus-
kon kappelissa, Martalän talossa, ia oli ensimmäinen
suomenkansainen pispa, walittu edellämainitulta Tuo-
miokapitulilta.

Maunuksen pispanaika oli monen merkillisen ta-
pauksen alainen. Nowgorodilaiset, joilla oli täysi syy
peljätä Ruotsalaisten Karjalan omistamista tarkoitta-
mia yrityksiä, lähtewät w. 1292 Hämeseen, hämitta-
wat maata ja ottamat sisälle Aksporin, joka ar-
wattawasti oli joku linnoitus nykyisessä Akkasten pi-
täjässä. Tämä Nowgorodilaisten menetys taisi olla
sangen rasittama Hämäläisille, koska Maunus pispan
täytyi huojentaa heidän weron neljästä nahkasta joka
jousimiestä kohtaan (joka miestä, kun jousta kykeni
pitelemään) kolmeen nyt ainoastaan maksettawaan
nahkaan. Kun pispat sittemmin tahtoiwvt saada jäl-
leen tämän joksikuksi ajaksi myönnitetyn nelja>nen
weronahkan, niin syttyiwat siitä pitkälliset riidat hei-
dän ja Hämäläisten walillä. Mutta ei Ruotsalais-
tenkaan mieli edellisestä häwityksesta hämmästynyt,
waan he lähtiwät miela samana wuotena 800:dan
miehen woimalla Newajoelle, sen likimaita allensa
panemaan. Neljäsataa miestä lshti Karjalaisia ku-
kistamaan, ja toiset neljäsataa Inkeriläisiä, waan
Wenajän aikakirja sanoo, että he kummallaki paikalla
taikka tapettiin tai wangiutettiin. Ja tämän perästä
tapahtuu Thorkeli Knuutssonin sotaretki.
d). Ruotsalaisten kolmannesta walloitusretkes-

ta Suomeen, rauhaan saakka Pähkinäsaa-ressa (w. 4293—1333).
Ennemmäisten wuotten Karjalan »valloitusta

tarkoittamat sotayritykset olimat Ruotsalaisille täydesti
näyttäneet, kuinka sitä ei ollut mahdollinen, saada ai-
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kaan jos ei heillä olisi joku wahwa paikka Karja-
lassa, josta saattaisiwat häirittää »vihollisia ja jonka
muurein sisälle »vastoinkäymisen paiwäna saisiwat toi-
wotun turwan ja warjelluksen. Ruotsissa oli Kunin-
gas Maunus Laduloosi (w. 1290) waipunut jakuol-
lessansa pannut Marskin Thorkeli Knuutssonin
hallitusta pitämään kruunun perijäksi walitun poikansa
Birgerin ala-ikäisyydessä, niinkun myös Birgerin
weljesten, Erikin ja Waldemarin nuoruutta hoita-
maan. Thorkeli Knuutssoni mietti tarkasti Suomen
asiat, näki edellämainitun puutteen selwästi ja päätti,
saadaksensa kunniaa ja armoa riikinhallituksellensa, läh»
tea sitä auttamaan ja niinmuodoin lopettamaan E-
rikki Pyhältä ja Birgeri Jaarlilta aloitetun työn —
Suomen »valloittamisen. Koottua sotajoukon purjeh-
tii hän w. 1293 Karjalaan ja rakentaa siellä Wii-
purin linnan. Hänellä oli myötänsa Westeroosin
pispa Petrus, joka nyt saarnasi Karjalaisille kat-
holista uskoa, niinkuin muinen Pyhä Henrikki Hä-
mäläisille. Tosin näyttää Kristinusko jo olleen Kar-
jalaisille ennen tuttu, silla Wenäjän aikakirjat sano-
was, että Ruhtinas laroölawi oli w. 1227 lähettä-
nyt pappeja kastamaan Karjalaisia, niin että "pian
koko kansa tuli kastetuksi"; mutta kun tämä ei ollut
katholinen, waan Greckan usko, niin pitiwat paa-
wilaiset sen yhdenarwoisena, kun pakanallisuuden, jon-
ka tähden niin Karjalaiset kun Wenaläisetki heiltä
wanhoissa kirjoituksissa pakanoiksi nimitetään. Ia ei
se mahtanut ollakkaan, mitä Karjalaisiin suinkin tu-
lee, paljo parempi pakanallisuutta; joku nimikristilli-
syys, jonka siwulla entisiä jumaloitansa estämättä
palweliwat. — Tämän tehtyä palasiwat Thorkeli ja
Petrus pispa »vielä samana kesänä Ruotsiin. Wiipu-
riin jätettihin sotajoukon kanssa eräs paälleluotettawa
ja uljas mies, jonka nimi ei löydy missään mainit-



54

tuna, Karjalan walloitusta ajamaan. Tähän aikaan
mainitsee Niimikhronlka *) 14Karjalaisten kihlakuntaa
(GMalag) Ruotsin wallan alle pannun, jotka täytyi
wät ottaa katholisuslon ja tuliwat, niinkuin wasta
koko »valloitettu Karjalaki, Turun hiippakunnan alle
kuulumaan.

Viettäwa oli, ett'ci Nowgorodilaiset täta Ruot-
salaisten likenemistä kylmällä sydämellä katselleet,
waikka heidän tällä ajalla rasitettu tila ei myöten?
antanut heti lähteä wihollisten aiwoituksia estämään.
Mutta seuraamana wuotena kokosiwat he wa^
haisen sotajoukon, minkä saiwat, ja tuliwat <stena p.
Maaliskuuta Wiipurin lmnaa hawittamaän. Waan
ei ollut heillä onnea. Paitsi sitä, että korkia tulwa
nousi ja hewoisilla ei ollut ruokaa, niin wastusteli?
wat Ruotsalaisetki niin michullisesti, että paljo We-
näläisistä tapettiin eli haawoitettiin, ja jääneet täy-
tyiwät wetäytä kotiinsa.

Ruotsalaiset rupesiwat nyt Viipurista pitäin
Karjalata laajemmalta allensa saamaan. Wuoksijoen,
suulla, missä se laskee Latokajärween, löytyi linnoi-
tus, Käkisalmi, joka oli Venäläisten hallussa.
Tätä lahti eras Sigge Laaka piirittämään, ottisen sisälle, lähetti wangit Wiipuriin ja alkoi wah;
wistaa linnan linnoituksia, ett' eiwat Wenaläiset sai-
si sitä Mensa; waan ne tuliwat ei kauan tämän ja«
lestä (w. 129ö), woittiwat linnansa takasin, tappoi-
wat kaikki Nuotsalaisit, siinä Siqqenki seassa, niin
että ainoastaan kolme miestä pääsi pakoon, wiemä«
han Wiipuriin surullisen tiedon tästä towereinsa
surmasta.

Kun tama Käkisalmen onneloin tapaus tuli
Torkeli Knuutösonin komiin, niin pani hän sen hy«

*) Kirja, joss^ riimeillä Ruotsin muinaisasioita kerrotaan»
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win pahaksi ja rupesi mielessään pitämään, saada
linna rakennetuksi Newajoella, joka olisi tehnyt koko
Karjalan walloituksen missiksi ja Nowgorodin wallan
sortumista waikuttanut. Mutta Kuningas Birgerin
naimiset oliwat cnnen pidettäwät, ja mahtoi olla
niMtati syitä, että tämä tuuma wasta w. 1300
sai aikaan. Marski hankki kauniimman laiwaston,
mitä Ruotsissa wicla oli nähty, NOO:Ua aluksella, ja
purjehtii Newajoelle. On Okhta niminen puro, joka
pohjaispuolelta laskee Newajokeen, ja siinä laskupai-
kalla on niemi. Tälle niemelle, jossa rannat oliwat
niin sywät, että laiwat pääsiwät juuri kiini maahan,
laskee Vhorkeli maalle ja rupeaa linnaa rakentamaan,
jonka nimittiMaanKruunuksi eli Landskruunaksi.
Arwaat sen, miten tämä oli Nowgorodilaisille mie-
leen. Paäruhtinas ei ollut sillon Nowgorodissa, waan
kuitenki hankittiin niin suuri sotajoukko, että sen mai-
nitaan olleen aina 31,000 miestä, joiden piti kai-
kesta woimasta tätä Ruotsalaisten peljattäwätä yri-
tystä estää. Mutta kun Ruotsalaisille tuli sanoma,
etta Wcnaläisiä oli laiwoilla Latokajärwessä, niin la-
hettiwät he 800 miestä, eräs Haraldi paämiehenä,
niitä tulemasta pidättämään. Waan kun lähetetyt
tuliwat Latokajärween, niin nousi ankara tuuli, joka
heidät ajoi Karjalan rannoille. Myrskyn pitkittäissa
käwiwät he Karjalaisten kyliä häwittämassa ja polt-
tamassa, ja wasta kuudennella päiwällä tyweni ilma,
niin että pääsiwät palaamaan, jatuliwat Pähkinäsaa-
reen, jossa tapasiwat csijoukonZ omasta sotalaumas-
tansa, Sinne tultua näkiwat kaukana Latokajärwessä
1000 Wenälaisten laiwaa purjehtiwan saarta was-

Muutamat Ruotsin tiedot sanomat sen tapahtuneen w.
I2W, joka ei sowi yhteen muitten tietöin kanssa. Wenä-
jän aikakirjat nayttawat tässäki paälleluotettawammilta,
jyita siis olemme seuranneet.
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ten. Tässä ei ollut wiipyminen senlaista paljoutta
wasten, waan he wetaysiwätpikaisesti Landskruunaan,
päalauman luokse. Wenälaiset tuliwat heti perästä,
ja oliwat kuiwasta puusta korkioita lauttoja rakenta-
neet, joita sytyttiwat palamaan ja antoiwat wirran
wiedäRuotsalaistan laiwastoa wasten, sitä silla polt«
taaksensa. Mutta Ruotsalaiset ennättiwät wetäa rau-
tawitjan joen yli, joka esti mainitut wirralta wiedyt
tulitornit wahinkota tekemästä. Nyt tuliwat Wena-
läisetki päiwässä kimaltclewilla kypäreiUa ja kilwilla.
Landskruunassa oli saatu kahdeksan tornia warustimi-
nensa rakennetuksi, ja naiden ympärillä oli sywä es-
tohauta. Yhtä näistä torneista rupesiwat Wenälai-
set wäkirynnäköllä ottamaan sisälle, waan Ruotsalai-
set wastusteliwat niin urhollisesti, esimiehityt Matti
Kättilmundssonilta, Henrikki von Kyrnilta ja Pcderi
Posselta, ett'eiwät Wenäläisct woineet mitään. Wiim-
mein meniwät Ruotsalaiset hautansakki yli, ulos lin-
nastaan, ja siitä alkoi kauhia tappaminen ja weren-
wuodatus. Toisellaki paikalla oli 1000 Wenaläista
asettunut. Matti Kattilmundssoni meni rohkeutensa
innossa niiden tykö ja haastoi niitä walitsemaan ul-
jaimman miehensä hänen kanssa tasapäässä tappelossa
miekkailemaan; mutta eiwät Wenäläiset siihen antau-
neet. Koko päiwän tapeltua ja werta kummanki puo-
len runsaasti wuodettua taytyiwät Wenäläisec wiim-
men wetayta sieltä pois ja antaa Ruotsalaisten päät-
tää ftn linnan rakennuksen, joka osotti Nowgorodin
wallan sortamista.

Saatua Landskruuna walmiiksi rakennetuksi jät-
tiwät Ruotsalaiset siihen wartowäkea, paniwat Stee-
nin paallysmieheksi ja lahtiwät iloiten kotiinpäin.
Mutta ennenkun päasiwät Ruotsiin, pidätettiin he
Ncwajoen suulla wastatuulilta, jolla ajalla Matti
Kättilmundssoni käwi Inkerinmaata hawittamässä ja
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sen rauhallisia asukkaita tappamassa. Mutta ei yli-
mielisyyden kostokaan kauan wiipynyt. Wartowaki,
joka oli Landskruunaan jätetty, alkoi tulla huonolle
jalello wastamuuratussa linnassa, jonka kosteus sekä
pilasi ruoka-aineet että myös saattoi keripukin ja
muitaki tauteja miesten sekaan, jotka alkoiwat tuolla
toinen toisensa perästä. Nyt tahtoi moni ajattelc-
wampi mies lähettää sanaa Marskille Ruotsiin tästä
tilasta ja pyytää ruokaa seka terwettä socawakeä;
waan päällysmies Steeni sano ei tahtomansa mureh-
duttaa Marskin sydäntä, ja niin jäi se tuuma teke-
mättä. Wenäjan Päaruhtinas Andrei Aleksandro-
witsa oli, kuultuansa Ruotsalaisten tulosta ja Lands-
kruunan rakentamisesta, minkä pikimmän moi, hank-
kiunut sitä estämään. Nyt, kun Landskruunan war-
towäki oli siinä huonossa tilassa, tulee hän sotajou-
kolla. Sotapetolliftöti houkuttelee hän Ruotsalaiset
linnastansa tasaiselle kentälle, karkaa niiden päälle;
mutta ne paäsnvät kuitenki tappelemalla jällensä lin-
naan. Siitä rupesi Andrei kaikella woimalla linnaa
ryntämaan. Nyt sanotaan siinä ei olleen enampi kun
43 miestä täydessä woimassa wastustelcmaan, koska
muut taikka sairastlwat tai oliwat kuolleet. Kun
wielä huoneet linnassa sytytettiin palamaan, niin ei
siinä tosin ollut wastustclioilla paljo toiwoa. Steeni
rupesi nyt antamisesta puhumaan Wcnälaisille, pny-
täin henkensä pelastusta, muuten saisiwat tehdä ha^
nen waikka orjaksi. "Älä murehduta Marskin sydäntä"
huusi nureksimalla äänellä hänelle silloin muutama,
paraaltaan kun moniaaösa kellarissa miekka kädessä
koki wihollisia wastustella. Waan mitä se wastus-
teleminen enää auttoi. Linna otettiin 19:ta p. Tou-
kokuussa w. 1301, jälelle jääneet miehet wietiin wan-
kina Wenäjälle, ja Maan Kruunu makasi rauniona
maassa. "Niin päätyi ilo ylimielisestä woitosta.
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Saman pchätköön jokainen, kun ei ajoissa tiedä wa,
rustaatse" sanoo eräs wanhanaikuinen kirjoittaja tästä
tapa!)uksesta.

PispaMaunus oli hywin hiljaista jalempeata luon-
netta eikä sekauintt näihin sotiin ja muutenki ei muihin-
kaan riitasiikkoihin. Sen siaan näyttää hänellä hiippakun-
tansa sisamaiset asiat olleen huolena. Pispanisluin muu-
tettiin w. 1300 nykyiseen Turkuun^), joka kaupunki
näiltä ajoilta jliontaaki warsinaisen alkunsa. Myöslaitti
hän siellä ensimmäisen Domimkani-luostarin.

—
Mitä

Suomen maalliseen hallitukseen tulee, niin olemme jo
nähneet Bengtin Herttuaksi sen yli tehdyn, maan hä-
nen perästä tulee Waldemari, Kuninkaan weli.samaan arwoon (w. 1302) teroitetuksi. Suomessa
löytyi nyt kolme linnaa, Turun, Hämeen ja WiipU-
rin linnat, joiden wälillä koko maa (noin 1306) ja-
ettiin. Linnain päällysmiehillä näyttää olleen joku
Maaherran malta ympäristön asujanten yli.-^-Mau-
nus kuoli noin w. 1306 ja hänen jälkeen tulißag-
waldi II Suomen pispakst.

Mutta käännämmäkö nyt silmämme Ruotsiin
päin. Siellä oliwat Herttuat E, rikki ja Waldc<
mari riitaunect weljeusä Kuningas Birgerin kanssa
ja kun sinä sowittiin, niin tuli Thorkeli Knuutssoni
sowinnon weriseksi uhriksi, jonka pää tt>. I3W kat-
kesi mestausmiehen kirweellä. Samana wuotena otti-
wat Herttuat Kuninkaan wangiuteen, josta hän parin
wuoden perästä kuitenki pääsi ja otti wuorostaan w,
13l7 heidät kamalatta tawalla kiini sekä tapatti nä-
lällä, waan menetti samalla itsekki kruununsa. Sem-»
moiset oliwat weliriitain kauhistukset! Nyt walittiin
Erikti Herttuan kolmiwuotias poika Maunus, sit-

5) Tätä paikkaa näyttää ennen pidetyn hautausmaana,kos-
ka sitä Unitankahaksi mainittiin.
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temmin Lieh a koksi kutslittu, Kuninkaaksi. Tämän
nuoruuden ajalla hallitsevat ylimyrsel Ruotsia, joiden
seassa Karjalan sodasta meille tultu Matti Kättil-
mundssoni.

Niinpä nyt taas Karjalan sodista. Saatua
Wiipuri rakennetuksi oli Karjalan walloitus jo nah-
tawä, waikka muutamia wuosikymmelnä kului, ennen*
kun se marsinaisessa rauhassa Nowgorodilaisilta ö.n*
nettiin. Landskruunan hamitettyä olisi ehki Siuctfni
walta Suomessa tullut huojumaan tilaan, joe Now«
gorodilaiset olisiwat heti käyneet päälle; mutta sisäl-
linen heikkous esti heitä siitä. Wasta wuonna I3K)

lähliwat Nowgorodilaistt Karjalaan, purtiwat &a?)*
salmen entisen linnan ja rokcnsiwat uuden wahwltn-
man Wuotsijoen suulla olemalle luodolle. Tällä näyt-
tämät Karjalaisten kurittamasta cfcttanccn. Multa
wuotena jällettä lahti toinen sotajoukko, jct)bctcttu
Ruhtinas Dmiitri Romanowitsi^lta, Hametta kulista-
Maan. Wenaläiset näyttämät claineen Puojolahs
teen, jota aikakirja nimittää Kauppajoeksi; siitä
menneen Karisjokea, Lohjajarwea jaHiid^nwettä myö-
ten; siitä kulkeneen Hameenlinnaan, joka poltettiin;
siitä lviimmen tulleen Vernon pitäjän paikoille, josta
sitta seilasiwat kotiinsa. Talla retkellä häwitettiin
Hämettä (Jäännin maata, joka nimitys mäta tässä
wiimmekerran kohtaa) laajalta. Kaksi wuotta tämän
perästä aikoiivat Nomgorodilaiset lähtea uudestansa
Suomeen, mutta "ne hullut Nemtsit (Ruotsalaiset)",
niinkuin aikakirjan sanat kuulumat, ennattiwät ennen
ja tuliwat polttiwat Latokakaupungin. Ne oliwat av 3

wattawasti Wiipurista. Karjalaiset, yllytetyt Ruot-
salaisilta, tuliwat w. 1314 Käkisalmeen, ottiwat lm?
nan sisälle ja tappoiwat jokainoanVenäläisen. Mutta
pian tuliwat Nowgorodilaiset sinne, johdatetut eräältä
Feodorowalta, ottiwat jälleen linnan ja tappoiwat



60

tvuoroötansa kaikki Ruotsalaiset ja kapinoitsewat Kar-
jalaisi Nyt oli lyhykäinen rauhanaika. Mutta
w. 1317 tuliwat Ruotsalaiset, häwittiwät Latoka-
järwen tienoilla sekä tappoiwat Obonesisiä kauppa-
michiä. Tämä kostettiin seuraawana wuotcna We-
näläisiltä, jotka tuliwat Aurajoelle (aikakirjassa: Pol-
naja) ja waltasiwatsekapolttiwat "Suomalaisen Ruh-
tinaan kaupungin Lyderewin". Lyderewi on Turku,
nim kutsuttu senaikuisen päällysmiehen Lyderi von
Kymin nimeltä. Tällä kerralla poltettiin myös edel«
lisenä wuotcna Maunus pispalta rakennettu Kuu-
siston howi (ruots. Kustö). Näissä paloissa tuliwat
maamme wanhimmat kirjalliset muistomerkit tiäwi-
tetyksi, jonka tähden tiedot wanhimmista ajoista o-
watki niin »vaillinaiset. Wuonna 1322 nähdään uu-
den kopakan nouseman. Ruotsalaiset piirittawat taa«
sen Käkisalmen linnaa, jota eiwät kuitenkaan woi
saada sisälle. Tästä tiedon saatua lähtee Pääruhti-
nas Juri Danilowitsa wuorostansa Wiipurin linnaa
piirittämään, hankkii nakinkeinoja, joilla kaupunkia
pahasti pelmuuttaa, maan kun kuukauden perästä ru-
peaa linnaa wakirynnaköllä ottamaan, niin ei woi
saada. Ei tiedä kuitenkaan, miten lopulla olisi käy«
nyt, jos eiwät tähdelliset asiat olisi pikaisesti kutsu-
neet Ruhtinasta kotimaahansa. Mutta kun seuraa-
wana wuotena sai joutoa omista asioistansa, niin ei
lähtenytkään jälleen Wiipuria hätyyttämään, maan
rakensiPäbkinäsaarella Pähkinälinnan (muuk. Nö-
teborg, Drechowets). Tämä linna esti nyt Ruotsa«
laiset Latokajärwestä, ja jos se olisi ennen saanut ai-
kaan,niin olisiwat tosin Nowgorodilaisten asiatKarja-
lassa tulleet paremmalle jälelle.

Kuittnki tawataan Kcirjalaisia wiela, ei monta wuotta
jälestä, apumiehinä Wenäjän sotajoukoissa.
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Tällä tawalla oliwat Ruotsalaiset ja Wenaläi-
set enemmin kun puolitoista wuosisataa sotineet Suo-
men omistamisesta, ja nyt kääntywät heidän asiat
rauhaan, B:tena p. Syyskuuta w. 1323. Sotain
pitkittäissa oli sen woimakkaan Hansa seuran kauppa
Wenajän kanssa tullut estymään, jonka tähden se
näyttääki tämän rauhan aikaansaamista kiirehtineen.
Ruotsin Kuninkaalta tuli mainitussa asiassa lähetti-
läistä Pahkinäsaareen, ja ehdoista sowittua sol-
mittiin siellä ikuinen rauha Ruotsalaisten ja Wc-
näläisten wälillä. Paaehtona oli, että kaupan Now-
gorodilaisten kanssa piti saada ilman esteettä käydä.
Narwan kaupunkia eiwät Ruotsalaiset saaneet auttaa;
eikä saatu rajoilla kummankaan puolen linnoja ra-
kentaa. Karkurit piti ulosannettaman; yksinäisten
loukkaukset ei kummankaan wallan rauhaa rikkoman;
eikä yhden riikin alamaisten toisen maassa omaisuuk-
sia ostaman. Raja asetettiin sillä tawalla, että puoli
Karjalata tuli Wenäjän wallan alle jäämään ja
toinen puoli, nimittäinkihlakunnat Hyräpää, lout-senus (läskis) ja Sawo, Ruotsalaisille annetta-
maan. Muuten kulki raja näin: Systerbakistä (?)
Sääjoen kautta Wuoksijokeen, (jossa Päiwäkiwi, ja
Utenkiwi Hirwisaarella, oliwat rajamerkkinä); siitä An-
drien ja Räisälän pitäjäin kautta Torsajärween, Raut-
järwin kappelissa; siitä Puroweteen ja Oriwetcen ja,
luojärwen kautta, Kajanan rajoille, jostapitäin raja
luultawasti seurasi, niinkun nytki, Maanselkää aina
mereen asti.

Sillaikaa oli pispamuutoski Suomessa tapahtu-
nut: Ragwaldi II w. 1321 kuollut ja Benedik-

5) Se jäi Wenajän alle, warjelemaan meille Muinmsaikmn
runoissa ja tawoissa säilytetyt muistomerkit, jotka koko
Karjalan nyt Ruotsin alle tultua, olisnvat nahtawasti i-jaksi päiwäksi «lihotuksiin joutuneet.
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tus ftaan tullut walituksi. Myös tawataan Meta
jdlfejd Pohjais-Zuomenki sodista tällä aikajaksolla.
Paitsi mitä Pohjanmaalla taisi tapahtua, niin mai-
nitaan Karjalaisten taikka Wettälaisten, wuosina
1301, 1310 ja 1323, wainoneen Norjanmaan poh-
jaispuolta. Ia niin nyt lopetamma tämän jakson
kertoman.
3.Suomen sisämäisistä asioista ennen

maan walloittamista.
Edellisessä olemme nähneet, kuinka Kristinusko

ja Ruotsi,: aita oli, ehkä kowain kiistojen waihcclla,
»vähitellen tullut maahamme ja ikääskun särkenyt en-
simmäisen kuoren kowan raakuuden. Mutta se oli
wielä aiwan päallinäisesti meidän tykönä, ja csiwan-
hempamne pian yhdenlaiset lamoiltansa, kun ennenki;— paallinaiftöti oli ruotsalaisuus, sisamäisesti paka-
nallisuus. Nyt tahdomma lahtea katselemaan täta
heidän sisamäistä menoa, johonka päasemmä mallot-
tussodista soweliasti kääntymään, joöensisti puhumina
heidän

a) Kaupanasioista.
Isänmaamme muinaisaikaiset kauppateiden haa-

rat omat enimmästi niin wähan tietyt, että niiden
hamarassa saa kyllikseen haparoia, hywa jos sitten-kään saapi wähäisen selwän oikiasta jälesta.

Jo olemme ennen (siw. 14) lyhykatsisti puhu-
neet muinaisajan kauppakäynnistä Venäjällä, josta
monen kansan, yksin Persianki, wanhat tiedot piti-
wat todistusta. Silloin olemme senki maininneet,
etta Skandinawilaiset ja heidän heimokansat ka-
wiwat Suomenmcren ja Newajoen kautta kauppaa
Slawjanein kanssa. Niiden kansain kauppakannti tuli
niin kartuttamaksi, että sen edesauttamiseksi yhdis-
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tyiwät seuraan, jota Hansaseuraksi kutsuttiin, ja
jonka laiwat harjoittiwat tihiätä kauppaa, warsinki
Nowgorodin kanssa. Mutta Suomenniemen snvu pur-
jehtiissansa käwiwat nämät Hansalaiset Suomalais-
tenki tawaroita, asetetuilla eli tawallistssi tulleilla pai-
koilla, itsellensä waihtamaösa. Semmoisia paitkoja E-
teläis-Suomessa oliwat, paitsi Ncwajoen rantoja,
Koiwistosaari (munk. Björkö),lähclla Wiipuria,
ja Häme ensatamaksi kutsuttu paikka, joka mah-
toi olla Hankoniemen ja Puojolahden seuduilla, jota
jälkimäistä Wenajan aikakirja nimittaaki Kauppa-
joeksi. Näihin paikkoihin toiwat Suomalaiset kalu-
jansa, jotka enimMaksi osaksi oliwat metsän clmväin
nahkoja ja saiwat niitä wasten wierailta kauppa-
nuehilta suolaa ja muita tarpeita. Muuten näyttää
Koiwistosaaren kauppapaikka, ennen Wiipurin raken-
tamista, kuuluneen Rowgorodilaisten alle. Myöhem-
min alettiin muillaki paikoilla, e. m. 'Aura- ja Ko-
kejokein suulla, yhdenlaista kauppaa harjoittaa.

Nyt owat meillä wielä Pirkkalaisten kau«
pat, muutot ja walloitulstt edessä, ja siinä samassapaha päästö päästettawänä. Näistä arwelemma seu-
raawalla tawalla. Kun wanhin ja päälleluotcttawin
tieto sanoo, että Birqeri Jaarli, pannessansa Hä-
meen w. 1249 Ruotsin alle, oli "asututtanut sen
maan kristityillä (Ruotsalaisilla) miehillä," niin mah-
toi Ruotsalaisia Hämcenlinnaanki ja sen likiseuduille
tulla asumaan. Kun wielä toinen tieto sanoo, etta
28 wuotta sen jälestä (w. 1277) Kuningas Maunus
Laduloosi oli antanut "Pirkkalaisille, jotka asuiwat
Pirkkalan pitäjässä, omaisuudeksi kaikki Pohjanmaalla

*) Raha merkitsi wanhassa Suomenkielessä,kuten wicläki La-
pissa, samaa kun elawain nahkaa; ja koska nahkoja rahan
asemesta pidettiin, niin sai se sana siitä sittä nykyisen
merkityksensä.
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majailemat Lappalaiset, jos he panisiwat neRuot-
sin kruunun alle;" niin on kyllä arwattcnva, että na-
mät Pirkkalaiset olnvat niitä Birgcriltä Hämeenlin-
nan seuduille muutettuja Ruotsalaisia, jotka jo asui-
wat Pi^kkalassaki ja kawiwät kauppaa Lappalaisten
kanssa. Saatua sen kuninkaallisen luwan rupcsiwat
he rikkauksien kiimassa kowin rääkkäämään Lappalai-
sia, jotka wielä asuiwat heitä likellä,niin että nepä-»
keniwat ulemmas pohjaiseen. Mutta Pirkkalaiset, >

—
joiden rikastuttama kauppa Lappalaisten kanssa nii-
den siirtymisellä pohjaiseen tuli hankalaksi, joidenka
tawarat sen aikuisilla asuntopaikoillansa olimar (e.m.
wuonna 1292) tulleet ryöstetyksi Wenäisiltä ja
joille meren rannalla olewa seka kalaisilta joeilta
kuurnailtu eteläinen Pohjanmaa näyttikyllä soweliaal-
ta asuntapaikalta — muuttiwat sinne majansa. Nä-.
mät mahtoivat ollakki ensialkuna nykyiseen Ruotsa-seen uutisasuntoon Waasan läänissä, ehkä Ruotsalai-
sia myöhemminki, warsinki Korsholman rakettaissa,
saattoi sinne muuttaa elämään — Tulttuauusille
majoillensa rikastuiwat Pirkkalaiset mahdottomasti
Lappalaisten kautta, joita werotteliwat. Mutta Lap-
palaiset pakeniwat Tornion ja Kemin seuduille, ja
kun Pirkkalaiset sielläki kawiwät heitä ryöstämässä,

*) Tarkemman tiedon puutteessa olemme tämän arwelon
tähän panneet. Löytyisi siihen kyllä wähän todistuksia,
waan ei sia anna myötä niitäkään wähiä tähän panna.
Sen waan tahdomme mainita, että tämä anvelo sopii,
muutamassa tarkoituksessa, niin sen kanssa, kun Messe-
uius sanoo Pohjanmaanuutisasunnon tulosta Suomeen
Birgen Jaarlin kanssa, kun senki, kun muutamat arwele-
watPirkkalaisten olleen waan Hesinglannisia kauppaa käy-
piä talonpoikia, sillä Birgeriltä muutetut Ruotsalaiset
nänttäwät olleenki Helsinglannista kolosin. Pohjanmaan
untisasunnon täytyi tulla taikka suoraan Ruotsista, tai
Eteläis-Suomesta, ja jälkimäisten luuloon löytywät pa-
raimmat todistukset.
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Niin taytyiwät he wetayta niille tienoille, missä nytki
asumat. Kahdcnpuolen Pohjanlahden päätä asui
Kainulaisia. Naiden asumamaitten siwu oliwat
Lappalaisetki pohjaiseen paenneet, jossa tapasimat
lahkoweljijänsä. Kuitenki pantiin Lappalaiset Pirkka-
laisten kautta wiimmen Ruotsin wallan alle, ja sa-massa pölakässä (— jos lienee Nuotsinpuoleltaki au-
tettu

—
) taytyiwät ,myös Kainulaiset Ruotsin yli-

waltaa tunnustaa. Ia näin armelemmaPohjanmaan,
samoilla ajoin kun Karjalanki walloitusta tuumiteltiin,
tulleen Ruotsin alle.

b). Muista sisamäifistä menoista. -
Tähän tutkintoaineeseen saadaan johdatus muu-

tamista kielessä löytymistä nimityksistä ja rinnalla
pitäin, mitä Suomalaisten heimokansoissa löydamma
näihin asioihin kuulumaksi. Tässä tahdomma olla
lyhytpuheiset.

Jotain paremmin järjestynyttä hallitusmuotoa
ei näytä olleen «muinaisilla Suomalaisilla. Perheen
wanhimmalla .oli malta huoneessansa ja hänen ei
tarminnut kuulla, jos ei koko heimon päällystä. Tä-
mä päallysmalta itsetkussaki heimokunnassa arwatta-
wasti annettiin sille, joka ikänsä, rikkautensa ja ne-

ronsa puolesta oli muita etewämpi. Wanhuus pidet-
tiin ilmanki suuressa kunniassa. Wainon aikoina piti
«siampien heimokuntain rumeta jonkunlaisten yhteyteen
eli liittoon keskenänsä. Usiampia semmoisessa lii-
tossa olemia heimo- ja kyläkuntia näyttää wanha sana
kihlakunta alkuansa merkinneen. Kihlakuntien piti
toisinaan kcräytä kokoon, neuottelemaan yhteisistä a-
sioista ja näitä kokouksia sanottiin keräjiksi, jolle
sanalle nyt on toinen, tamallinen merkityksensä an-
nettu, ikäaskun kihlakunnallenki', joka ei enää
mitään erityistä liittoa merkitse. Sanat juttu
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(liracezz,) ja jututa (s»rnceßß») näyttää, kun olisi
silloinki muutamia riitoja lain edessä ratkastu, jota
myös sana sakko merkitsee, jos ei lienekki tämä jäl-
kimmäinen sana myöhemmin Wenäjän kielestä saatu.^)
Semmoisia keskinäisiä juttuja 'ja riitoja taittiin kyllä
näissä keräjissa päättää, joiden päätarkoitus kuitenki
taisi olla muista yhteisistä asioista neuotella, »uin-
kuin kotimaansa warjelemisesta peljättäwältä wiholli^
selta, sodista, rauhan päättämisistä ja muista senlai-
sista. Niinkuin rauhanki aikana osotettiin joku alani-
maisuus perheen wanhimmille, heimojen päällyksille ja
ehkä muillenki esiwalloille taikka esimiehille, joista kui-
tenkaan ei mitään paremmin tietä, kun että itse
nimitykset osottawat semmoisia olleen; niin näyttää
sodissaki enin walta yhdelle eli muutamille »valituille
annetuksi, joita sanat päämies, pällitkö, hal-
litsia, linnan wanhin, linnan isäntä jne.
merkitsewät. Sanat wero,wcto,maarahat te-
kewät myös uskottawaksl sen asian, että jo sillonki
oli joitakuita yhteisiä maksoja Suomalaisilla. Sa-
noista orja ja wapaa näyttää, kun olisi joku
muuki eroitus ollut erinäisten ihmisten wälillä,paitsi
esimiehyytta ja alammaisuutta, jos ei kuitenki liene
orjiksi sillon kutsuttu, mitä myöhemmin palwelioiksi,
rengeiksi, piioiksi j.n.e. Se merkitys on orjan nimellä
usein wielaki.

Suomalaisten lumalanpalwelu sillon oli mel-
kein yksinkertainen. Kirkkoja ei löytynyt, eikä tiettä-
wästi kuwia,paitsi mitä Permiässä, ja seki awoimen
taiwaan alla, ehkä muuten tarhan sisässä. Eikä ol-
lut pappeja, waan jokainen oli oma pappinsa ja liia-
tenki wanhimmat, jotka pyhissä taksoissa, pyhitettyin
puitten juurella, koskilla, hetteillä, kalmistoissa, korki'

Wenälaimn sana: Zaxonb, laki
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oilla muorilla j.n.e. palmelimat Jumalala eli luma-
loita, rukoiliwat onnea ja menestystä, niin rauhassa,
kuin sodissa, uhrasimat ja toisinaan

—
ihmislaki.

Muutamat paikat ja seudut näyttää olleen erin-
omaisessa armossa, joita wanhastaan wieläki pyhik-
si huudetaan nk. Erapyha, Pyhämaa, Pyhä-
järwi, Pyhäjoki, Pyhäkoski j.n.e. Jos nämät
oliwat yhteisiä uhripaikkoja, taikka muita juhlallisem-
pia kokouspaikkoja, elikkä mistä Uenewät pyhän ni-
mensä perineet, sitä ei tiedä sanoa. Muutamia kyllä
huudetaan uhripaikkoja olleen, csimerk. Cräpyhän
niemen Orimeden pitäjässä, mutta lienee ehkä sillaki
ollut pyhän nimensä jo ennen, kun siinä uhraamaan
rumettiin, sillä pyhä muinaisaikoina ei näytä mer-
kinneen muuta, kun jotakuta pelmolla, mapistuksella
ja kauhistuksella lahestyttawata eli koskettamata.

Mutta maikka ei ollutkaan Suomalaisilla mui-
nen erityisiä pappeja, niin löytyi kuitenki sillon paljo
semmoisia ihmisia, joilla oli joku pian papinmukainen
armonsa. Semmoisia oliwat erinimillänsä tietäjät,
loihtijat, lukijat, laulajat, lumoajat, noi-
dat, welhot, poppamiehet, myrrysmiehet,
intomiehet ja muut semmoiset, joita toisinaan
puolijumaloiksi ja koko jumaloiksi nimitettiin.
Heillä ainoastansa oli tieto luonnon salaisimmista »vai-
kutuksista ja moima saada niitä tahtonsa jälkeen käy-
mään. Itse paikasta liikkumatta lähettimät henkensä
tutkimaan ja ilmisaattamaan, mitä kaukana muissa
paikoissa tapahtui. Sanoillansa ja muulla tiedolla
panimat käärmeet, metsänpedot ja muut semmoiset
mahingoitsemattomiksi, eli nostattimat niitä mihamiehiä
masten, sanoillansa paransimat taikka^ saattimat tau-
teja j.n,e. Tämä taika,eli kelmatoin sekä perätöin luulo
tietäjistä ja loihtioista, ei ole mieläkään Suomen
kansassa peräti herjennyt. Mahtoi siis muinaisaikana
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olla paljo suurempi ja siitä oman kansan turhasta
uskosta muutki kansat rumeta Suomalaisia suurina
noitina ja tietäjinä pitämään, niinkuin pitiwätki.

Sodissa oliwat Suomalaiset muinaisaikaan kuu-
luja ;a urhoollisia. Dlemma myös jo maininneet hei-
dän monista sotayrityksistänsa. Heidän miekkansa ja
nuolensa oliwat parahimmia, mitä löytyi, ja ulkokan-
soissaki suuressa armossa Pidetyt. Toisenlaisia sola-
aseita eli warustimia oliwat kalpa, keihäs, kilpi,
kypäri, sotisopa, nuija, jousi j.a.e. Nuolista
eroitetut oliwat wasama t, joilla myös ammuttiin,
waan enimmiten metsässä. Luultamasti sotimat ye
ratsahinki, koska runoissa wieläki muistellaan sotio-
rosista. Että he myös ymmärsiwät warustaa a«
sunpaikkansa wihollistä wasten, sen luulisi moiman
arwata omituisesta sanasta linna, joka semmoista
warustusta merkitsee, ja myös niistä monista jään-
nöksistä Suomessaki, joissa muinaisaikaan joitakuita
warustuksia näyttää olleen.

— Wesillä mahtoiwat he
muinen kyllaki liikkua, niinkuin ne monituiset mene-
hen nimetki osottawat. Semmoisia nimiä omat
ruuhi, kuutti, kannas, pursi, laiwa, alus
ja muita niihin kuulumia: airot, mela (miiletys-
niela), teljot, tuhto, purjet, purjetpuu j.n.e.

Wanhuudesta alkain wiljeliwätSuomalaiset maata
ja pitiwät karjaa, niinkuin niihin toimituksiin kuulu-
ivat periwanhat moninaiset sanat ja nimet kielessäsen wiela todistamat. Toinen tamallisin elatuskei-
nonsa oli metsänkäynti ja kalanpyynti, joihin moni-
naiset, sillon wiela erämaina löytywät, taajat metsät,
korwet, joet ja järwet heitä runsaalla annillansa maa-
wtteliwat. Raudan teko ja takominen oliwat myös
wanhuudesta tuttuja keinoja. Rautansa tekimat järmi-
ja suomalmista. Muita tuttuja, omituisilla sanoilla
nimitettyjä metalleja oliwat waski, hopia, kultaa
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Sillä ctta kulta olisi ulkokielistä lainattu nimi, sitä
ci taideta todeksi näyttää, ja jos taittaisiinki, niin siitä
ei wielä seuraa, että kulta wasta myöhemmin tuli tu-
tuksi.— Tawallisimmat maakaswu-aineet oliwat ohra
(otra, osra), nisu eli wehnä, herne eli rokka,
nauris (nakris),ruis ja kaura stakra). Rukihin
ja kauran nimet luullaan kuitenki myöhemmin ynnä
itse ainetten Ruotsalaisilta ja Venäläisiltä tutuiksi
tulleen, jota ei sentähden woida todistaa. Waan ne
kahtalaiset nimitykset nisuilla ja herhehilla to-
distanewat, etta Suomalaiset niitä alkumajoillansa ei
tunteneet, niinkuin muutki erinimet yksille aineille,esimerk.
pirta, kaide, sukkula, syöstäwä, lewet, kiela-
musta, mellitsä, mylly j.n.e. näyttänewät, etta
ne wasta Suomalaisten erilahkohin saatua tuliwat
tutuiksi. Nyt unhotuksiin saanut taito mehiläisten
(mettiäistcn, kimalaisten) pidosta ja korjuusta näyt-
tää aikoinansa otteen hywin tuttu Suomen kansalle.
Eräässä, ei niinkään wanhassa, (w. 1Z95 tehdyssä)
rajakirjassa Suomalaisten »välillä Wenäjän ja Ruot-
sin puolella kielletään wielä kowasti rajakkoin toisensa
mehiläispesiä wahinkoitsemasta. Tätä mehiläiskor-
juuta myös todistamat monet kielessä wielä löyty-
wat sanat mehiläinen,mettiäinen,mesiäinen,'
mesiläinen, kimalainen, mesi, sima, waha
(waksi) j.n.e. Toiset sanat näyttämät oluenpanonki
Suomessa olewan perimänhän taidon. Semmoisia
sanoja omat olut (o!o, olonen), kalja, taari, hii-
wa, käyte j.n.e.

Mutta usiammilla käsitöillä ei ole omia nimi-
tyksiä, jonka tähden nearwattawasti wanhaan aikaan
osittain oliwat tuntemattomia osittain toimitettiin itse-
kultaki. Ainoastaan wärttinällä eli kehräwarrella keh-rääminen, jonkunlainen kankaankutominen, waatetten
ja kenkien ompelu, niinkuin myös tawallisten tarwet-
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kalujen walmistaminen puusta ja raudasta oliwat
sillonki hywin tuttuja. Niitä, jotka erittäin puusta
eli raudasta mitä osaawasti walmistiwat, sanottiin
sillon yhteisellä nimellä sepiksi. — Erityiset tähtein
nimet niinkuin otawa, otawan sarwet ja purs<
to, seuloinen, pohjantähti, kointähti, lin-
nunrata j.n.e. muistuttamat heidän jonkun tiedon
nilstäkl keksineen.

Luku ja kirjoitus mahtoiwat kyllä olla kuultuja
asioita el)k' ei ilman paremmin tuttuja, waikka niillä
on wanhat omituiset nimensä. Lukemiseksi alku-
ansa sanottiin, niinkuin wieläki, kaikenlaista räkinöi-
mistä ja kirja merkitsi ylehensä jotain moniwäristä
taikka jota nyt kirja waksi sanotaan. Kun puus-
tawia ennen sanaksi saatua piti ikaäskun lukea, niin
siitä tuli lukemiselle uusi, nykyään tawallisempi mer-
kitys. Ia kun olilyatki mennehen ajan kirjat näkö-
änsä hywin kirjawat, mikä mustalla, mikä punasella,
mikä muulla painettu, niin siitä saiwatki nykyisen
nimensä.

Runoille ja lauluille oli Suomen kansa muinen
erinomattain harras. Laululla ja soitolla »vietettiin
pitkät talwiset illat kotona, lyhennettiin työt ja mat-
kat ulkona, enennettiin ilo häissä ja muissa kokouk-
sissa. Niin niitä, jotka laittoiwat uusia, kuin, jotka
laulonvat cnnenkuultlija runoja, sanottiin runonie-
koiksi, runosepiksi. Laulaja lauloi runojansa
joko ylsin cli k<isi Ndcsta toisen tumppalin kanssa,
jota sanottiin puoltajaksi eli saistäjäksi ja aina
kertoi laulajalta tuullun kokonaisin wärsyn, jonka
alla toinen muistutteli sanoja uudeksi wälsyksi. Lau-
lanta käwi kyllä yksitapaisibti, multa oli luitenli tau-
nis ja suloinen kuulla, ehkä ieralla wähan surulli-
n^nki. Paras ja kuuluisin soittoncuwo oli kantele,
jolla sekä yksin, että lauluäänen awulla soitettiin.
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Sillä oli muinaisaikaan 5 maskista kieltä, waan nyky-
aikoina monasti 8, 10, 12 ja usiampiaki. Toista
laatua oli jouhikantele, kahdella monikertaisella
jouhikielellä, jota myös erityisellä jousellansa soitet-tiin, ei kun waskikanteletta, sormilla. Muita soitto-
neuoja oliwat torwi, huilu, pilli ja sarwi.

Oli myös tapana, huwiksi ja ajanwietteeksi las-
kea toinen toisellensa armoituksia, joista moniki
on kyttä mieltä täynnä. Muuten haasteltiin satuja,
tarinoita, kaskuja ja muita loruja, joita »van-
halla sanalla wielä paikoin yhteisesti saarnoiksi
nimitetään. Tanssin ilo ei myös ollut tuntematoin.
Sillä on mielaki kielessä löytywät erityiset nimityk-
sensä kisa (karkelo), tanhu, tanhuaminen, hy-
pintä, HYPPY jn.e. Näiden ohessa oli paljo mui-
taki huwituksia, joissa nuori mäki harjoitti ruumiinsa
»voimaa ja mikkelyyttä, liiatenki joutoiltoina «Ikosessa.
Semmoista manhanaikaisten humitusten jäännöksiä tai-
tamat nykyiset k iekan nakkuu, hiipanjuoksu,
lymyaminen,karhusilla 010 ja muut sitä laa-
tua alkuansa olla.

Suomalaisten uskosta talla ajalla, mimmoinen
se mula emmmasti oli kansassa/ olemme jo ennen
(sim. 7 seur.) puhuneet.

III.
Toinen Aikakausi.

Suomi Ruotsin wallan alla Paawin-
uskon aikana.

Kolmella walloitusrctkcllä oliwat Ruotsalaiset
saaneet Suomen Maltansa alle, ja joka kerralla oli
linna (— Turun, Hameen ja Wiipurin linnat— )ra-
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kennettu woitettua maata kurissa pitämään ja wi-
hollisilta warjelemaan. Siitä oli ikuisessa rau-
hassa Suomi Nowgorodilaisilta annettu Ruotsalai-
sille, joka rauha kuitenkaan, niinkuin nähdä saamma,
ei tullut aiwan pitkä-ikaiseksi. Tämän aikakauden
tapahtumat pyöriwät nyt sillä kannalla, että mainit-
tu rauha aina rikotaan ja Mensa uudistetaan, ynnä
etta Paawinusko juurtuu meidän maahan ja muo-
dostaa kansan tawat ja mielenlaadun toisenlaiseksi.
Wenäjan walta pysyy wielä kauan entisessä kurjassa
tilassansa, ja Ruotsin sisällisesti riiraunut walta ei
ole ollenkaan paremmalla jälellä. Waan siinä huo-
noudessa walmistuu wähitellen uusi, iloisempi aika
kummallenki kansalle, ja myös meille.

I. Suomen Historia.
Ensisti puhumma warsinaisesta Historiasta tällä

ajalla, ja sen jälkeen kansan sisamäisista menoista,
tawoista ja muista senlaisista.
a) Pähkinäsaaren rauhasta suureen Wenäläis-

sötahan saakka (w. 4323—1490).
Benediktus on nyt pispana, ja onki yhdes-

toista sitä arwoa maassamme. Hänen aikaan ru-
peaa sekä maamme että pispainki luonto muuttu-
maan. Synkkiä metsiä perkattiin wiljawiksi kaswin-
maiksi; uusia siemenlaatuja, niinkuin on pellawa, hamp-
pu ja humala, tuotiin näinä ja cnnemmäisinä aikoi-
na maahan, ja rahwas opetettiin niitä wiljelemään;
uusia pitäjiä kirkkoinensa ja pappinensa laitettiin mo-
nella perukalla. Mutta pispaki rupeaa omaa ja wir-
katowereinsa etua tarkasti katsomaan. Dominikani-
munkit Turussa saiwat Priiorin ja järjestyneen olon;
Tuomiokapituli sai lisää jäseniä; tihunnin makso pis-
palle ja papeille, jossa esiwanhcmpamme käyttämät
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wahän sitkastelleen, kiinnitettiin kowilla käskyillä;
sitte Maunus pispan ajoin a^ttu riita Hämäläisten
kanssa neljännesta weronahkasta lopetettiin pappis-
saädyn woitoksi; Kirkon omaisuudet kartutettiin kai-
kella tawalla. Ja kun Upsalan Päapispa Petrus
Philipinpoika w. 1335 käwi Suomessa wisitcerin-
gillä, niin matkaansaatti Benediktus, omaksi ja pap-
peinsa hywaksi, tulojen enentämisen. Silloin hankki
hän myös itsellensä luwan hiippakuntansa aluetta
käydä wisiteeraamassa, joilla matkoilla hywyyksia hä-
nelle arwattawasti karttui. Syyskuussa piti myös
pappein tästedes wuosittain kokouta Turkuun; eikö
liene silloinki aina joku kenkki pispalle lentänyt.
Kaikki näyttää, clt'ei pispa ja papit enää, kuten cn-
simaisinä aikoina, niin hywin uskon karttumista ja
lewenemistä huolineet, kun rikkauksien hankkimista
itsellensä.

Tämän pispan ajalla tuli jo Pahkinasaarcn
rauha ensikerran rikotuksi *), ehk' ci Ruotsin Kunin-
kaan suostumisella. Wenäjän ja Ruotsin »vallan wä-
lilla asumain Karjalaisten kesken, joistaRuotsin wal-
lan alle kuuluwa osa tunnusti Paawinuskoa, ja toi-
nen Wenäjän alle kuuluwa Greekanuskoa, syttyi kiis-
toja ja toria, joita paawilaiset papit, uskoninnostan-
sa niuka, wicla enemmin kiihdyttiwät. Neljätoista
wuotta rauhan jälestä, eli w. 1337, meniwät Suo-
men Karjalaiset, esimiehityt Ruotsalaisilla, rajan yli,
ja tappoiwat suuren joukon Wenäläisia, Nowgorodi-
laisia ja Latokakaupungin kauppamiehiä, ynnä jokai-

*) Näiden sotain kertomisessa tulemma niinkuin usein,mu-
toinki, paraasta päästä seuraamaan, mitä Prowasti Hip-
PlNgin kirjassa: JNeva och JNyenskans inull S:l Petler-
burgs- anläggning, löytyy Wenäjän wanhlnn aikakirjan!
tiedoista (jotka owat paljo tarkemmat ja paälleluotetta-
wammat, kun ruotsmpuoleiset tiedot,) näihin asioihin kos-
kewaista kirjoitettuna. ,
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noan Greckanuskolaisel,, lun tapasiwat. Tämän teh«
tyä wctäysilvat he Wiipuriin, jossa sama werinen
leikki uudistettiin sinne haoissaan paenneitten grcekan-
uskoisten Karjalaisten kanssa. Kewaillä seuraawana
wuonna (l33<^), kun sanoma naista tapahtuneista
rauhattomuuksista oli tullut Nowgorodiin, laittausi
Feodorowa, kaupungin Posadnikta rohkiain sota-
sankarein kanssa Pähkinälinnaan, uhkaawata waaraa
estämään. Sieltä lähetti wat ne miehiä Wiipuriin,
jossa paällysmiehen nimi näyttää olleen Stceni,
syytä tutkimaan tähän rauharikkoon ja kostamista
pyytämään. Waan ei siitä tullut sen parempata.
Ruotsalaiset lahtiwqt heti Neivajoen kautta Latoka-
järwecn, häwittiwät Obonesin seuduilla, piiritliwät
Latokakaupuiikia, jota eiwat kuitenkaan woineet saada
otetuksi. Silloin tuli nuoria Nowgorodilaisia esimies
hinänsa Karjulaan ja Wlipuril, seuduille, kostamahan
kärsittyjä rasituksiansa. Suuri osa maata häwittct«
tim autioksi, kyliä poltettiin, eläwät tapettiin ja,
otettua ison joukon wangiksi, palasiwat närnät Now-
gorodiin. Mutta samaan aikaan, eli heti perästä,
lähti taasen Ruotsalaisia Wiipmista, häwittiwät We-
näjän Karjalata ja Watiata, waan woitettiin silla
kerralla, waikka Wonäläisiltaki paljo miehiä kaatui.
Wahäistä cnlien näitä oikoia (w. 1333) oli stn woi-
makkaan Lithowian Herttuan Gediminin poika, Na-
rimontti, saanut Nowgorodilaisilta lahjaksi Venä-
jän Karjalan ynnä Newajoen likimaat, niinmuodoin
samat paikat, joilla sodat nyt oliwat kuohuneet.
Mutta sodan kiihtyissä pakeni Narimontti Lithowiaan
ja heitti alamaisensa wihoNist/n raastcltawaksi, jonka
tähden Nowgorodjlaiset täytyiwätki niitä puoltaa.

*) Pofadnikaksi kutsutaan Wenajallä kaupunkein päällys-
mietnd.
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Kuten enmnki on sanottu, niin oli Ruotsin Ku-
ningas Maunus Eriksson! (Liehakko) walittaissa wie-
la lapsi, jonka tähden Matti Kättilmundssoni hallitsi
riikiä. Mutta w. 1333 otti Maunus itse hallituk-
sen wastaan. Kun edellämainitut metelit Suomessa
tuliwat hänen korwiin, niin pani hän ne hnwin pa-
haksi ja lähetti miehiä Nowgorodilaisille sclwittämään,
etta kaikki tapahtuneet »vihollisuudet oliwat masten
Kuninkaan tahtoa käyneet ja etta Wiipurin päällys-
miehen, Steenin, itsepäisyys oli niihin ollut syynä.
Silloin solmesiwat Nowgorodilaiset uudestansa rau-
han Ruotsin kanssa, samoilla ehdoilla kun Pähkinä-saaressa oli tapahtunut, paitsi että Kobilitski»
sestä Karjalasta*) piti Kuninkaan itsensä kans.
sa wielä tuumiteltaman. Sentähden lähettiwätki
Rowgorodilaiset miehiä Maunuksen tylö, joka nyt
mnös kirjoitti rauhakirjan alle. Mutta Kobilitski-
sestä Karjalasta sanoiwat Wenajan lättiläiset tällä
tawalla: "Jos joku meidän alamaisista karkaa tei-
dän puolelle, niin anna rangaista eli hirttää hänen,
saman aiwomma me tehdä jos joku teidän miehistä
tulee meidän tykö; mutta näitä samauskolaisiamme
emme ylönanna, ne owatkerran uskohomme kastetut ja
paitsi sitä ei heistä oletkaan enää monta jälellä e-
lossa. Niiden tähden on Jumala meille wihastunut."

Benediktus kuoli w. 1339 ja Hemminki
walittiin pispaksi. Wielä enemmin sun edellinen pis-
pa kartuttaa tämä Kirkon ja pappissaadyn setä mah-
tawaisuutta etta lawaroita, ja Suomen seurakunnan
ulkonainen muoto tulee warsinki hänen kautta järjes-
tntetvksi. Pispamstuin ja Tuomiokirkko saapi, joko

*) Emme woi fettmttaå, mitä osaa Karjalasta tällä nimi-
tyksellä ofotctaan. Sana "Kodilitskinen,, antaa tietä,, että
hewoiökorjull oli siinä kansabsa hywässa woimaösa, elikkä
etta he pliwat }:atiumut)ina (ob.iefa fuulufaita.
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testamenteilla eli lahjoituksilla, wälistä ostamattaki,'
paljo omaisuuksia allensa; jumalanpalwelussa aletaan
harjoittaa mahdotointa kopeutta ja loistawaisuutta,
warsinki Tuomiokirkossa, joka saapi oman Prowas-
tinsa (Tuomio-Prowastin); jaPaawilahjoittaa 40:nen
päiwan syntianteen niille, jotka asetetuina juhlapäiwinä
käywät Turun Tuomiokirkossa ja sitä lahjoittamat.
Hemminki laittaa Turussa ensimmäisen opiston ja
kenkkaamälla joukon kirjoja Tuomiokirkolle perustaa
hän siellä ensimmäisen kirjaston. Papit, joiden tu-
loc lisätään, saawat tärkkiä sääntöjä, kuinka jumalan-
palwclua pidettämän tulee, mutta kielletään ilman
pispan luwatta seurakunnastansa minnekkään reisu-
masta, ja pitämästä salawuoteudessa saatuja lapsian-
sa tykönään sekä niitä elättämästä, johonka jälkimäi-
seen kieltohan pispa panee syyksi, "että kirkon tawa-
rat sillä tawalla wahenewät" — ei hänellä siisnäytä
turmelluin tapain parantaminen olleen niin aiwan
huolena. Tihunnin makso kiinnitetään,usein uudiste-
tuilla käskyillä ja Paawi wahwistaa sen papeille
annetun luwan panna ne sanankuulioistansa pannaan,
jotk' eiwät tihuntia tahdo maksaa. Maath koetaan
tälläki ajalla saada aina enemmin perkatuksi ja wil-
jawaksi; ja uusia pitäjiä, laitetaan ennen olematto-
mille paikoille. Pohjanmaalla saawat Naarapään
(Närpisten), Mustasaaren ja Pietarsaaren pitäjästen
asukkaat (w. 1348) luwan käydä kauppaa koko Poh-
janmaan rantamailla. Semmoisia muutoksia tapah-
tui pispa Hemmingin aikana, ja toisista s^nnma
wasta tilan wiela lisäksi puhua.

Mutta tapahtuipa sotiaki ja muita rasituksia
tämän pispan aikana. Niiden cdelläkäwijänä on seu-
raawa yritys. Wirossa oliwat talonpojat w. 1343
nostaneet kapinan Tyskan Ritareita wastaan ja lä-
hettäneet Viipurista ja Turun pispalta apua pyytä-
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mään, luwatcn palkinnoksi antaa heille Recwalin
kaupungin. Wiipurista lahtcki muutamia laiwoja
apuun, mutta kun ne tuliwat Recwaliin, niin oliwat
talonpoikain tuumat Ritarein walppaudella jo mität-
tömäksi tehdyt ja estetyt, jonka tähden Viipurilaiset
täytyiwat olla ystawinä sinne tuleminaan ja heti pa-
lata kotiinsa. Niin meni se yritys tyhjään.

Mutta Wenäjän kanssa nousee nyt uusi sota.
Kuningas Maunus Erikssoni oli Paawilta saanut ke-
hoituksia ja Kirkon tawaroista apua sotahan Wena-
laisiä wastaan, joila nyt toiwottiin saada käännyte-
tyksi katholiseen uskoon. Tätä Paawin ja arwatta-
wasti koko pappisläädyn tahtoa tayttääkjensä ja
muutenki ilkiälla elämällään saatua pahaa nimeä pa-
rantaaksensa alkaa han warwata sotawäkcä, jota tyh-
mästi kyllä enimmiten hankki ulkomaalta, ja lähteesen perästä w. 1348 matkaan. Ensisti purjehtii
hän Koiwistosaareen, lähellä Wiipuria, ja lähettää
sieltä miehiä Pähkinälinnaan, kehoittamaan Wenäläi-
siä lähettämään tykönsä oppineita miehiä, jotka tuli-
siwat hänen kanssa keskustelemaan kummanki uskon
paremmuudesta. Kuitenki panee hän möytä uhkauk-
sia kaikella woimalla Wenäläisten maahan karata,
jos eiwät he mielineet ottaa sitä uskoa, jota hän
tunnusti. Siihen wastasiwat Wenäläiset seuraamalla
tawalla: "Jos tahdot tietä kumpika usko, sinun-
ko wai meidän, on parempi, niin lähetä Patriar-
kbalta Konstantinopolissa kysymään, silla sieltä me
olemme saaneet puhdasoppisen uskomme, waan si-
nun oppia emme pidä puhtahana emmekä oikeana.
Kenell' on wääryys, niin antakoon sitta myöten."
Ainaki lähettiwät Nowgorodilaiset miehiä tästä asi-
asta Kuninkaan kanssa puhelemaan, waan Maunus
uhkasi heitä, niinkuin ennen. Silloin meniwat We-
näjän lahettiläiset Pähkinälinnaan ja sulkiwat sen
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portit Kuningas Maunukselta. Nyt rupesi Kuningas
kastamaan Issorilaisia'' katholisehen uskoon, ja joka
ei antanut kastaa itseänsä, se tapettiin. Tästä tie-
don saatua lähettiwät Nowgorodilaiset miehiä Isso-
rilaisia auttamaan ja 500 Ruotsalaista tapettiin eli
lvaligilitettiin, jonka perästä miehet palasiwat Now-
gorodiin. Sen jalestä tokosnvat Nowgorodilaiset so-
tawäkeä ja lähettiwät wielä apua Paäruhtinaaltaki
anomaan, jota he eiwat kuitenkaan saaneet. Siitä
lähtilvat sotajoukkonensa, minkä oliwat saaneet ko-
koon, Latokakaupunkiin. Sillaikaa oli Maunus pii-'
rittänyt Pähkinälinnan, ottanut sen wäkirynnäkölla
sisälle, tehnyt Wenalaisen wartowäen wangeiksi, joista
muutamia kuitenti päästi irtaalle, ja jättänyt warto-
wakeä linnaan, jonka perästä itse oli lähtenyt sieltä
pois. Mutta nyt lahtewät Nowgorodilaiset Latoka-
kaupungista liikkeelle ja asettauwatPähkinäsaaren ym-
päriNe. Siellä oliwat kaiken talwea, siksikun he,

p. Helmikuuta w. 1349, ryntamallä waltasiwat
linnan, tappoiwat osan Ruotsalaisista ja toisen wan-
giuttiwat. Seuraawa wuosi kului ilman mitään mer-
killisyyttä, mutta w. 135! lähtiwät Wenäläiset Ruot-
sin Karjalaan. Maaliskuussa 21 p. tuliwat he Wii-
puriin, jonka esikaupungit poltettiin. Päiwäna jä-
lesta käwiwat Ruotsalaiset ulos linnastaan, mutta
Nowgorodilaiset karkasiwat heidän päälle, ajoiwat
heidät Mensa linnaan ja tappoiwat osan heistä.
Sen perästä häivittiwät lähinäisia maanääriä, tap-
poiwat waimoja ja lapsia, ja tuliwat wiimmen wan-
kijoukon kanssa jällensä Nowgorodiin.

—
Maunus

oli samana wuotena Turun kautta, jossa hänen näh-
dään wapauttawan Kirkolle kuulumat omaisuudet we-
romaksosta, kulkenut Wiroon. Siellä waihettiin wan-
keja Dorpatissa, ja rauha 23 wuodeksi näyttää
myös silloin saaneen aikaan. Samalla matkallansa
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lahjoitti Kuningas Paadisten luostarille Wirossa
Porwon pitäjän, Pornon ja Sippoon kappelein
kanssa, ja kun Suomen pispat wasta tahtoiwat saa-
da niitä jällensä allehen, niin nousiwat pitkälliset
riidat. —

Nyt on tässä wälilla sanottawa siitä hirmui-
sesta ruttotaudista, joka näihin aikoin kulti maan
halki. Ensin alkoi se Indiassa j^ tappoi matkallansa
Pohjaiseen hirmuisesti mäkeä kaikista kansoista. Sinne
tuli se erinomaisella tawalla. Muutamana paiwäna
nakiwät Bergenin kaupungin asukkaat, Norjassa, sa-
tamaansa ajeltawan aalloilta laiwan, jossa ei löyty-
nyt yhtäkään ihmistä, sillä ne oliwat kaikki kuolleet.
Bergenilaiset weiwat hoksaamatta lastin maalle ja
siitä tarttui heti rutto, joka niin kauhiaSti kuoletti
Norjassa, että enemmin kun joka kolmas henki sur-
mausi. Muutamissa pitäjissä kuoli jokoinoa ihminen,
niin että sanotaan kauan jalestä synkkäin metsäin si-
sässä löydetyn kirkkoja, joiden olosta ei kukaan sil-
loin enää tiennyt mitään. Ei Ruotsin käynyt paljo
huokiammasti, kun Norjan. Näissä maissa surmasi
tauti w. l35l). Wenäjallä mainitaan sen olleen w.
4352. Tiettäwä on, ett'ci se aiwan Suomenkaan
siwu mennyt. Tämä tauti alkoi pistoksella, meren
sylkemisellä ja paisumilla, ja kuoletti sangen wähässa
ajassa. Samanlaisia ruttoja kawi wastaki (e. m.
tvuosina 1413 ja 1427) myös meidän maassa.
Tautia nimitettiin hirmukuolemaksi eli suureksi
kuolemaksi (ruotsiksi: Digerdöden, Stordöden). —
Samoilla ajoilla oliwat myös kowat nälkäwuodet.

KuningasMäunuksen nuorempi poika, Hookani,
tuli w. 1350 Kuninkaaksi Norjassa. Samaan ai-
kaan walittiin myös wanl>'wpi poika, (trikki, ty-
tymattömältä kansalta isänsä siaan Kuniikaaksi Ruot-
sissa. Sutä syttyiwat sodat isän ja poikansa Erikin
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wälillä, ja Maunuksen täytyi antaa pojallensa koko
Suomen ynnä osan muustaki wallastansa. Vengtti
Algotssoni oli tätä ennen tullut Maunukselta saa-
maan koko Suomen noromaaksensa, ja siellä mah-
dottomilla weroilla sangen kowasti piinannut rah-
wasta; mutta nyt menetti hän wcromaansa, ja C-
rikki wahenti, Suomessa käyessäan, talonpoikain mak-
settawat, antoi wielä maamme asukkaille luwan en-
tistä myöten wiedä kalujansa myötäwäksi Tukhulmiin
ja Pohjanmaalaisille wahwistuksen ennen saatuhun
kauppaoikeuteensa, ynnä suositsi pappissäätyä ja pani
Niilo Thuuressoni Bjelken hallitusmieheksi
maahamme. Mutta Erikki kuvli w. 1359 ja Mau-
nus sai jällensä kpko wallan. Ryt yltyi toinen poi-
ka, Hookani, kiihdytetty Ruotsin mahtawilta, Mau«
nusta" masten,.otti hänen (w.1361) wangiksi; muita
sopi kuitenki kohta isänsä kanssa, jonka perästä nai
Danskan Prinssessan Margarethan. Seuraamana
wuotena walittiinl Hookani Upsalassa isänsä Walta-
keralliseksi Ruotsissa, jolloin Suomalaiset myös sai-
wat oikeuden olla läsnä Kuningaswaalissa, joka oi-
keus sittemmin jatkeni siihen, etta saiwat Riikikoko-
uksien päätöksissä ottaa osaa. Maunus ajoi nyt pois
riitistään kaksikolmatta mahtawata miestä, jotka me-
niwät Albrektin Meklenburista tykö ja tarjo-
siwat hänelle Ruotsin kruunun. Albrekti purjehtiki
ajettujen Herrain kanssa Ruotsiin ja walittiin Tuk-
hulmissa, josta Maunus oli paennut, w. 1363 Ku-
ninkaaksi. Niilo Thuuressoni Bjelkke Suomesta oli
mennyt Albrektin puolelle. Mutta siinä maassa oli
wielä Maunuksellaki puoltajia, jonka tähden Albrekti
(w. 1364) lähti sinne, piiritti Turun linnan ja weti
lahjoilla pispa Hemmingin puolellensa. Semmoisia
lahjoja oliwat:j ennen pispallc lahjoitettujen hyötyjen
wahwiötaminen, muutamain pispan palweliain wa-
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wapaubtaminen kaikesta weromaksosta kruunulle ja
luwan antaminen pispalle (ja hänen jälkeenseuraa-
jille) tehdä tihunnin maksossa kiikastawille, mitä tah-
toi ja näki hywäksi. Albrekti antoi käskyn wirka-
miehillensä ylöskantaa pispan tulot kruunun maksetta-
wain kanssa ja wieda kannetut omistajallensa kastin.
Myös jätti lian 40 kalpamiestä (mui^eri) Suomeen
ja sääsi, että jos mainitut kalpamiehet sakotettaisiin
jostaki rikoksesta, niin pitäisi pispan saada käyttää
sakot omaksi hywäksensa. Siinä kyllä Hemmingille!
Albrekti antaa seuraamana wuotena (1365) Ulwi-
lan kylälle kaupunki-oikeuden, josta nykyisen Porin-
kaupungin alku onki luettawa.' Pohjanmaalaiset
saamat häneltäki wahwistuksen kauppaansa. — Mau-
nus ja Hookani Kuninkaat oliwat Albrektin tultua
menettäneet Ruotsissa waltansa. Ainaki toiwoiwat
he saada sen wielä takasin, kokosiwat sotajoukon,
waan woitettiin Enkööpingin tappelussa (w. 1365).
Maunus saatiin kiini ja pidettiin kauan wankeudessa,
josta hän kuitenki aikaa woittain pääsi irti ja hukkui
wiimmen (w. 1374) Norjassa. Hänen kanssa sam-
muu Folkungein suku Ruotsin hallitusistuimclla; ja
wieraista kansoista peräisiä Kuninkaita,
(joiden siwulla omakansaisia miehiä pyrkii ja pääseeki
maansa waltioiksi), tulee nyt Ruotsia hallitsemaan.
Albrekti on niistä ensimäinen.

Noin w. 1365 kuoli Hemminki ja sai jälkeen-
seuraajaksi Henrikki IIHermanninpojan. Tä-
mä lähti käymään Paawin luona Awignonissa ja

*) Paarott asuiwat taroalltfeéti Roomissa. Mutta kun
Franskan Kuningas Phtltppt Kaunoinen oli laitta?
nut miehen omasta kansastansa Paavoiksi, niin muutti sew. 1309 asuntonsa 2frotgnoniin, Franskan maalla. Siellä
ctsuiwvt Paatvit rvuoteen 1378, jolloin Roomissa walittiin
toinen, omituinen Paaroi. Nyt oli siis Kristikunnalla
kaksi Paanua, jotka panttaamisella fofiroat toisiaan sortaa.
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sai häneltä huostakirjan Suomen Kirkolle sekä itsel-
lensä luwan, ilman Paawilta

-
kysymättä ja kenelle

hywäksi näki, jakaa pienempiä pappitiloja. Tämän
pispan aikana walittawat Satakuntalaiset Kuningas
Albrcktille waikeudesta heidän perukulla nyt laitetta-
wan Kokemäen linnan rakentamisessa ja ruokki-
misessa, jonka tähden Kuningas käskee linnan sorta-
mista. Henrikki kuolee w. 1368 (?). Sitta tulee
Johannes IIPetrinpoika pispaksi, joka ennen
oli ollut opettajana (Magister regens) Pariisin Kor-
kiopistossa. Tästä on mainittuna, etta oli pannut
pannaan Wiipurin linnan päällysmiehen €uuno Hoo-kanssonin, arwattawasti siitä syystä, etta tama en-
nen oli Kuningas Albrektin käskystä lyönyt kruunun
alle muutamia Turun Tuomiokirkolle kuulumia omai-
suuksia. Ei ollut siis hywä Kirkon tawaroihin kos-
kea! Mainittu päällysmies näyttää kmtenki ennm
kuolematansa — hän murhattiin Uusmaassa — pääs-
seen parmasta, koska hän sai tulla haudatuksi Tuo-
miokirkossa, jota wahä ennen oli "oman, waimonsa
ja lastensa sielujen autuuden wuoksi" lahjoilla rikas-
tuttanut. Wielä hankki Johannes pispa, niin Ku-
ninkaalta kun Paawiltaki, wahwistuksia Kirkkonsa oi-
keuksiin. Hän kuoli n?. 1370,

Nyt tulee Johannes 111 Westfaali pis-
paksi, syntynyt Turussa, jossa oli ollut Kaniikina
(Tuomioherrana). Wuotta ennen kun tämä pääsi
pispaksi, tapahtui, että Albrekti hätyyttettiin Norjan
Kuninkaalta Hookanilta ja että hänen siinä hädässä
täytyi antaa 800 lönssoni Griipille pian yh-
täsuuren wallan, kun itsellensäkki oli. Tämä 800
lönssoni oli rikkam ja matarom mies koko riitissä.

Mimmein löytyi niitä kolmekki yhtaikaa, siksikun K ost-
nitsin Kirkonkokous (w. 1414) teki lopun näille sekan-
nuksille.
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Paitsi suuria omaisuuksia Ruotsissa, oli hänen alle
koko Suomi joutunut, jossa hän hallitsi pian itse-
waltiaasta. Siellä rakenti hän nykyisessa Karisten
pitäjässä Raaseporin linnan, ja jonku ajan pe-
rästä näyttää länsipuoli Uusmaata tulleen Wiipu-
rista irrotuksi ja pannuksi Raaseporin linnan alle
kuulumaan. v. "

Jo oliwatDorpatissaWenäjan kanssa (w. 13Z1)
uudistetun rauhan wuodet loppumassa, ja sen tähden
lähtee 800 lönssoni w. 1374 Wiipuriin, niitä rau-
hajatkolla pitentämään. Mutta pian taisi kuitcnki
wihollisuuksia nousta, sillä kun Urbani VI w. 1378
kirjoittaa kehoitusbullan ristisotahan WenäläiM was-
taan, luwaten tawallisuutta myöten runsahan synti-
anteen lähtiöille, niin mainitsee hän myös edellakay-
neista wihollisuuksista.

Johannes pispa hankki Paawilta wahwistuksen
Kirkon omaisuuksille^ ett'ci niitä kukaan (— niinkun
Albrektilla ja hänen miehillä oli ennen ollut suuri
halu

—
) saisi wähentäa. Tiedot mainitsemat wiela

kahdesta riitaseikasta, jotka tähän aikaan oliwat ky-
symyksessä. Uksi oli Uusmaalaisten kanssa, joiden
Ruotsalaiset asukkaat ruwanawun (maatstotin) mak-
sosta mukisiwab, waan pispa sai sen selwälle jälelle.
Toinen riita oli Upsalan Pääpispan kanssa hiippa-
kunnan rajoista. Sen asian laita on tämmöinen.
Wanhaan aikaan oli Hesinglanni, niinkuin myös koko
Lappi ja Pohjais-Suomi Kantalahtea ja Oulujokea
myöten, kuulunut Norjalaisten alle, jotka siellä mat-
kasiwat kauppimassa jaweroa ottamassa *). Sill'aikaa
oliwat Turun pispat saarnanneet Kristinuskoa Poh-
janmaalla ja panneet sen Torniota myöten hiippa-

*) Katso: Schlölzer,Allgemeine Nordische Geschichte,
ja myösmitä fin»; 25 seur. olemme jo ennen sanoneet.Kainulaiset maksoiwat siis jonkun ajan weroa Norjalaisille?
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kuntansa alle kuulumaan. Mutta kun Ruotsalaiset
tuliwat saamaan Helsinglannin, jonka raja silloin u-
lettuiOulujoelle asti, niin jäi kuitenki koko Oulu- ja
Torniojokcin wälillä olewa maa, jossa ei löytynytkun
yksi ainoa Kemin kirkkokunta, Suomen pispalle, ja
muun osan Hesinglannia otti Upsalan Paapispa.
Kun pispa Hemminki myöhemmin (noin 1350) kä-
lvi Pohjanmaalla, niin tapasi hän Torniossa sama-
nimisen Upsalan Pääpispan. Silloin oli tullut puheeksi
rajoista ja sowittu sillä tawalla heidän kesken, että
Tornion piti kuuluman Upsalan, ja Kemin Turun
hiippakunnan alle. Nykyinen Paapispa Upsalassa,
Birgeri Gregorinpoika, ei ollut kuitenkaan siihen ty-
tywäinen, waan tahtoi wielä allensa ne lohirikkaat
Ii- ja Oulujoen tienot. Sentähden hankki hän sekä
wanhoista kirjoituksista kun myös silloin elawilta
wanhoilta miehiltä todistuksia, että mainitut paikka-
kunnat kuuluuvat Helsinglanniin. Sen näytti hän
niin selwästi, että Kuningas Albrckti (w. 1377) an-
toi hänelle niihin wahwistuksen. Mutta Johannes
hankki myös puoleltansa todistuksia, "että mainitut
maat, wanhain miesten Pohjanmaalla, Ulwilassa ja
Pirkkalassa sanaa myöten, ottivat sata wuotta ja
enampiki kuuluneet Turun hiippakunnan alle" ja
kun wielä 800 lönssoniki oli hänen puolella, niin
nieniKuninkaan wahwistus mitättömäksi, ja Suomen
pispat saiwat wastaki pitää riidassa olleet maanalat.
Tämä riita on siitä merkillinen, että siinä kaiwettiin
esiin kaikki wanhat tiedot useinmainittuin paikkain
entisestä olosta, josta meillekki on silla keinon tiety
säilynyt.

*) Sen sanoo, ehk' ei jumi samoilla sanoilla, muutama to-
distuksista (katso: Porthan, Chron. löpise, Finl. pag.
274. not. 332). Sitä myöten olisi Pohjanmaa saanutKristinuskon nom pispa KMuksen aikoina.
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lahannes Wcstfaali kuoli w. t384, jonka pe-
rästä Paawi Urbant VI aikoi itse hallita Suomen
hiippakuntaa; mutta maamme kaukanaisuuden tähden
Paawin asunnoilta walitsee hän kuitenki Beero II
Baltin pispaksi, joka oli syntynyt Suomessa, waan
ulkomaalla opastunut Maisteriksi.

Beero Balkin aikana oli maallisen hallituksen
kohta tämänkaltainen. Se mahtawa 800 lönssoni
kuoli w. 3386. Sen perästä alkoi Kuningas Al-
brekti rohkiammasti Ruotsin ylimysten kanssa mene-
tellä ja tahtoi saada kolmannen osan heidän kasiin
joutuneista kruunu-omaisuuksista jallensa kruunulle,
jolla warsmki tarkoitti niitä 800 lönssonille lahjoi-
tettuja äärettömiä omaisuuksia. Mutta perilliset tä-
män miehen kuolihuoneeseen nostiwat kapinan ja tar-
josiwat w. t3BB Ruotsin hallituksen Margaret-
halle, joka jo ennen oli awiomiehensä Hookanin
jälkeen perinyt Norjan, ja Danskan isänsä jälkeen.
Margaretha tuli Ruotsiin, löi Albrektin w. 1389
Falkööpingin tappelussa ja otti hänen wankeuteen*).
Nyt taytyiwat RuotsinHerrat suostua tälle waimoNe
niihin waatimuksiin, joita eiwat Albrektille ollehet
mielineet täyttää; sillä kaikki, mitä sitte Albrektin
tultua hallitukseen oli kruunun omaisuuksista tullut
poisannetuksi, piti nyt jällen annettaman. 800 löns-
sonin perilliset saiwat Wiipurin läänin ja kaupungin
ynnä muutamia paikkoja Ruotsissa, waan täytyiwät
antaa kaikki muut omaisuutcnsa jalelleen kruunulle.
Margaretha antoi nyt walita sisarensa tytönpojan,
Erikin XIII Pommerista, jonka Danska ja
Norja jo oli ennen ottanut waltiakscnsa, Ruotsin Ku«
ninkaaksi. Kun sittä uusi Kuningas Kalmarin kau-
pungissa kruunattiin, niin yhdisti Margaretha Dans-

*,) Wankeudesta pääsi hän wasta w.1395 ja kuoli Mäkrumnlheittom w. 1412.
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kmi, Norjan ja Ruotsin kruunut yhden hallittawiksi,
sillä keinoin, että kaikenaikainen rauha piti oleman
niiden kolmen rukin walillä, jotka kuki omituisilta
takiltansa hallittiin ja pitiwät yhteisesti walita Ku-
ninkaita seka toinen toistansa puoltaa. Tämä on se
niin mainio Kalmarin yhdistys, joka tapahtui
w. 1397. Margaretha pitäysi kuitenki hallituksessa
aina kuolemaansa asti w. 1412, jolloin Kuningas
Erikki pääsi yksinään hallitsemaan. — Näillä ajoilla
oli Ruotsin ja Suomenki tila mitä kurjimpia ja rau-
hattomimpia. Albrekti ensistä, ja sittä muutki Ku,
ninkaat, toiwat paljo Tyskaläisiä ynnä muita ulko-
naisia hallittawahan maahansa, joille linnojen halli-
tus ja kaikenlaisia etuja annettiin ja jotka sangen ko-
wasti kansaa rasittiwat. Mutta eiwät Ruotsin yli-
myksetkään olleet muukalaista parempia; kaikki kunnia
ja jumalanpelko oli hciltäki kadonnut. Nalkäwuosia
käwi päälle ja se wahä, mikä maasta saatiin, syötiin
seka ryöstettiin ryöwäreiltä ja kurittomalta sotawä-
elta. Siihen tulee wielä niin kutsuttujen Witali-
weljein ryöstöt. Niillä oli alussa ollut tarkoituk-
sena wiedä Tyskan maalta ruokaa Kuningas Albrek-
tin Tukkulmissa piiritetyille puoltajille, mutta rupesi-
wat sittä sillä nimellä meriroswoiksi, jotka käwiwät
Suomessaki rantamaita häwittämässä ja ryöstämässä.

Wenäjän ja Ruotsin hallitsiain walillä näyttää
nyt sattuneen se keskinäinen kohta, että kumpanenki,
asioilta omassa maassansa estetty, ei huolinut toisel-
tansa maapaloja kiskoa, waan ainoastaan pitää en-
nen saadut huustassansa. Sentähden, kun tällä a<
jalla mainitaan rajameteleistä, niin owat ne, ilman
hallitsiain tahdotta, hurjapäisiltä weitikoilta matkaan-
saatetut. Narimontilla oliwat Newajoen likimaat ja
osa Wenäjan Karjalata olleet omaisuutena, ja hänen-
pottansa Patrikei Nariman towitsa tuli w.
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NB3 niitä sitta hallitsemaan. Mutta kun tämä ru-
pesi asukkaita kowasti wallikoimaan, niin käwiwät
Karjalaiset NowgorodilaisiNe walittamassa, jotka sen-
tähden ottiwat häneltä pois suurimman osan mais-
tansa. Wuonna 1389 tuli Narimontin »veljenpoika,
Simeoni Olgerdowitsa, ja sai mainitut paikat
allensa. Silloin lähti Ruotsalaisia w. 1392 Newa<
joella häwittämaän, mutta lyötiin Simeonilta, joka
tämän perästä palasi Lithowiaan. Sitta sai Mallas-
tansa ajettu Ruhtinas Juri SwatoSlawitsa
Nowgorodilaisilla mainitut maat, jotka hänen kohta
kuitenki täytyi pelwosta jättää. Nyt tuli w. 1395
Ruotsalaisia laamakaupunkiin, josta he heti kaijotet-
tiin; mutta wuottna perästä oli heitä taas liikkeellä,
ja häwittiwät Wenäjän Karjalassa kaksi pitäjästä ynnä
polttiwat monta kirkkoa, eikä tietä muuta tästäkään
kerrasta, kun että Ruhtinas Konstantin! ajoi heidät
matkoinsa ja antoi leikata kielen niiltä, jotka oliwat
hänen kasiin joutuneet. Wuonna 1407 tuli Simeoni
Olgerdowitsa jällensä Newajoen tienoille ja otti en-
tiset maansa hallitakseen. Eikö liene se asia ollut
Ruotsalaisille mieleen, eli mikä lie ollut syynä, koska
he w. 1411 karkasiwat hänen alustalle ja ottiwat
Tiwcrskin kaupungin. Tästä tiedon saatua käwi Si-
meoni heitä jälelleen ajamassa. Mutta ei sillä hywä.
Hän karkasi myös Ruotsin Karjalaan, poltti ja ha-
witti sitä laajalta, ja warsinki saiwat Ruotsalaiset
hänen hirmuista kostoa kärsiä. Hän tuli aina Wii-
puriin asti, poltti sen esikaupungin ja wei myötänsa
paljo wankeja. Mutta kaksi wuotta sen perästä
meni Simeoni kaiken wäkensä kanssa Lithowiahan
jälelleen.

Beero Balkin ja kolmen häntä ennemmaisen
pispan aikoina oliwat Kirkon ja pappissäadyn »voi-
mat aina olleet karttumassa, uusia kirkkokuntia lsti<
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tettu ja täysi pakanallisuus rumennut etempätä (Suo-
men sisäisemmilta ja pohjaisemmilta tiloilta) katsele»
maan. Hänestä muistellaan, etta oli käynyt Roo-
missa Paawia miellyttämässä, ja Tuomiokapituli hä-
nen kautta saanut uuden Arkhidiakonin wiran. Mar-
garetha ja Kuningas Erikki näyttämät olleen hänelle
aiwan hywäntahtoiftt, koska antoiwat lahjaksi Mas-
kuun pitäjän Pi-ikkiön kanssa. Siitä hywäntahdosta
tuli se hyöty Suomen kirkolle, että nimitetyt kunin-
kaalliset persoonat (w. 1403) kenkkasiwät 300 hopia-
markkaa ijankaikkiseksi messuksi, jota Turun Tuomio-
kirkossa piti "aina Tuomiopäiwään asti" pidettämän.
Beerolla oli myös tuumassa saada Koroisissa, lähellä
Turkua, nunnaluostari rakennetuksi, waan lieneekö
siitä tullut malmista, kosk' ei sitä sen perästä enäm-
pi muistella. Muuten oli hanenki aikana isänmaam«
me erämaitten asututtamisesta ja perkkaamisesta paljo
huolta asianomaisilla.

Maunus II Tawasti tulee nyt, Becro
Balkin w. 1412 kuoltua, Suomen pispaksi. Hän
oli syntynyt Mynämäen (Wirmon) pitäjässä, tullut
PraagissaMaisteriksi, ollut ennen Arkhidiakonina Tu-
russa ja Kuningas Erikin Kanslerina, sitta tullut
Roomissa wihityksi pispanarwoon. Muutama kirjoi-
tus paawinuskon ajoilta sanoo: "Turun Seurakun-
nassa Hemminki ja Maunus Tawasti pispoille (py-
hän Henrikki pispan perästä) ei löytyneen koskaan
»vertaisia, jotka ajallansa olisiwat tehneet niin paljo
ja niin suuria töitä." Ia tosin näyttaäki tämä pis-
pa, sillä ajalla kun eli, Suomelle paljo hywää wai-
kuttaneen. Sen hänestä woipi sanoa, että oli kai-
kella muotoa kelpo paawilainen, waan ei enempäta-
käan. Hänen jumalisuus, jota senaikuiset ihmiset
paljo ylistäwät, ei näytä olleen puhtahana aikansa
echetyksiötä. Sen innossa, lähti hän pyhässä Paleö-
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tinan maassa käymään, jolta matkaltaan toi koris-
tuksia Tuomiokirkolle. Usein hankki hän Roomista
taikka muualta syntianteita niille, jotka lahjoillansa
muistiwat Tuomiokirkkoa eli koululaitoksia. Hänen
kautta tehtiin jumalanpalwelun loistawa meno ynnä
muutti Kirkon askareet paawinuskon waatimuksia
myöten täysinäiseksi. Ison osan päiwästa weisattiin
ja pidettiin jumalanpalwelua Tuomiokirkossa, jossa
myös, pispalta ja muiltaki lahjoitetulla tawaralla,
nyt laitettiin alttareita ncljäänki toista asti. Tuo-
miokapitulin jäseniä lisättiin 6:desta 10:ncen ja palk-
koja enennettiin. Kirjasto Tuomiokirkossa kartutettiin
pispalta kenkätyillä kirjoilla. Kirkon oikeuksia puol-
lustettiiq ia uusia saatiin. Porwon, Paadisten luos-
tarille lahjoitettu, pitajas, Pornon ja Sippoon kappe-
lein kanssa, ostettiin (w. 1428) Mensa Turun hiip-
pakunnalle. Rasituksiksi tähän aikaan owat luttta-
wat: ruttotauti, joka usiamman kerran oli liikkeellä,
ja Turun palo w. 1429. Sen palon perästä an-
nettiin syntianteita "7:meksi wuodcksi ja 7 kertaa
40:neksi paiwäksi" niille, jotka Tuomiotirkkoa lahjoit-
tiwat.

—
Seurakuntain luku maassamme encntvy

tämänki pispan aikana. Kuusiston howi taikka
linna rakennetaan häneltä kilvestä, kun oli ennen ol-
lut puusta. Näiltä ajoilta alkuansa mahtaa myös
Porwon kaupunki olla, jonka kiwikirkko, (nykyinen
Tuomiokirkko,) taisi tulla noin w. 1418 rakennetuksi.
Rauma saapi w. 144 lkaupunki-' ja heti perästä
kauppa-oikeuden. Naantalin luostari perustetaan
w. 1443, jonka wieressä olewa kyla saapi Kunin-
kaalta kaupunki-oikeuden. Ia muuta senlaista vv«
distusta.

Mutta enin kiitos on meillä Maunus Tawas-
tille siitä kannettawa, etta han, milloin kapinat ja
hämmingit kiehuiwat Ruotsissa ja rahwas oli rasit-
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tasoiltansa pian mencytymässa, aina pysyi »valtiain
ystawänä ja kehoitti niitä Suomen hywää katso-
maan. Kuningas Erikki XIII Pommerista, joka
rienteli kaiken hallitus aikansa saada sukunsa otetuksi
kruunun perilliseksi, ja käwi pitkällisiä sotia Sleswi-
gin omistamisesta, tuli Ruotsia wierailla nälkäisillä
hallitusmiehilla ja ylönpaltisilla weroilla ja maksoilla
waiwaamaan. Mutta Suomessa kaski hän oikeuden
rikkomatointa pitämistä, kielsi kowasti asetelluin we-
rojen enentämistä ja jakoi wielä w. 1435 maamme
kahiehen, Eteläis-Suomen jaPohjais-Suomen,
Lakikuntaan. Myös sääsi hän, että Maanoike»
uden, niinkuin korkeimman Suomessa olewan Oikeu-
den, piti lvuositlain Juhannuksen aikoina kokouta
Turkuun, lykätyltä riitaseikkoja ja kanteita wirkamie-
hia wastaan ratkomaan: ja piti sen olla kokoonpan-
nun Pispasta ja muutamista Tuomiokapitulin jäse«
nistä, ynnä kaikista maassa asumista Riiki-Raat?ista,
Lakmanneista, Kihlakunnan Tuomareista, ja Fouteis-
ta, joiden welwollisuus myös oli huolta pitää kai-
kista Kuninkaan ja maan hywäksi tulemista asioista,— Ruotsissa oli Kuningas Erikki pannut souliksi
Daalarin maahan erään Danskalaisen miehen, lösse
Erikssonin, joka rupesi kowin mielettömästi elämään,
hirtti talonpoikia, piinaten heitä sawussa, ja waljasti
raskaita waimoja heinäkuormain eteen. Silloin wa-
litsiwat Daalarilaiset nerokkaan »vuorimiehen, Engel-
brekti Engelbrektssonin, tästä ja muusta va«
hasta menetyksestä Kuninkaalle walittamaan. Mutta
kun ei walituksesta seurannut parannusta, niin nuosi
Daalarin maassa w. 1433 kapina. Engelbrekt»' oli
päämiehena ja pian käwi koko Pohjais-Nuotsi hä-
nen puolelle, siltä muukin osa muata. Crikki
Puuke, jolla oli Korsholman linna *) allansa, oli

.Ei ole tietoa, milloin tämä linna rakennettiin. Wan-
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s

noussut Pohjanmaalaisten kanssa ja antanut lohani
Folkessonin kautta ottaa Ahwenanmaan ynnä siellä
oleman Kastelholman linnan. Wieraat ja pahanilki-
set hallitusmiehet ajettiin pois maasta; Kuninkaalle
lähetettiin sana, ett'ei enää ollut mieli häntä kuun-
nella; Engelbrekt! walittiin w. 1345 Riikihoita-
jaksi. Nyt rupeamat ylimykset Kuningasta likcne-
mäan ja sowintoa hänen kanssa tuumimaan. Wiimme
mainittuna wuotena käwi Kuningas Tukhulmiösa, jol-
loin Kaarle Knuutssoni (Bonde) tehtiin Mars-
kiksi ja Kristeri Nilssoni Waase Drotsiksi.
Mutta pian tekiroat Herrat uuden Riikihoitojan
waalin ja walitsiwat siksi Kaarle Knuutssomn. Hä-
nen täytyi kuitenki, kun kansa rupesi komin nurise-
maan, jakaa sen anvonsa Engeldrektin kanssa. Wuon-
na 1436 lopetti Engelbrekt! kuulut päiwänsä, mur-
hattu petoNiscsti. Nyt oli Kaarle Knuutssonilla yk-
sinänsä Ruotsi hallussa, maikka Erikki miela kantoi
Kuninkaan nimeä. Mutta w. 1439 laskettiin Eritti
XIII kalkeissa riikeisjaän pois miralta ja Mallalta.—
Kaarle Knuutssoni ei saanut talla kerralla kauan
hallita Ruotsia, sillä Kristopheri Bayerista
walittiin w. 1440 Kuninkaaksi. Kaarle sai Ku-
ninkaalta omaisuudeksi melkein koko Suomen, joka
hänellä ennenki jo o!i ollut, maan josta hänen nyt
täytyi antaa Raaseporin jaKorsholman linnat Drot-
sille Kristeri Nilssoni Waaselle, jolla taas Wilpuri
oli ennen ollut ja jonka muodcn perästä kuoltua hän
sai ne jalellecn ja asetlausi Wiipurisja elämään, täy-
tyen ainaki antaa Turun ja Hameen linnat Kunin-
kaalle. Niin sekawasti linnoja näihin aikoin mahta-
wain walillä waiheteltiin! Kristopherin aika»a oli-
wat wirat Ruotsissa omakansaisten käsissä, joitaKu-

hoisfa kirjoituksissa mainitaan siitä ensikerran w. 1398, eli
ainaki alkupuolella wiidettätoista wuosisataa.
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ningas heille' myömällä jakoi. Ankaroika nalkamuo-
sia kohtasi, niin että rahmaan täytyi syödä silkkaa
petäjäistä, ja siitä rumettiin Kristopheria Petäjais-
kuninkaaksi hokemaan. Muuten annettiin Yhteinen
Lakikirja w. 1442, kutsuttu Kuningas Kristophcrin
Lakikirjaksi, jaKirkon oikeudet wahwistcttiin. Wuonna
1446 lahti Kuningas Gotlannia masten sotaan, jo-
honka Kaarle Knuutssoniaki oli Suomesta kutsuttu.
Gotlannissa oli Witaliweljein rosmonpesä, joiden pa-
rissa kruunuheitto Kuningas Erikki miela eli
Mutta ei siitä sodasta tullut heille hämittajätä.
Loppuelämässänsä tarkotti Kristopheri saada Ly-
bekki haltuunsa; mutta ei saanut, ja kuoli samana
wuonna 1448. Kaarle VIII Knuutssoni tuli sil-
loin BOo.dan Ritarin kanssa Ruotsiin ja walittiin
Tukhulmin Riikikokouksessa Kuninkaaksi. Kaarle lahti
heti Gotlannia allensa saamaan, mutta sekin yritys
meni mitättömiin.

Kun Wenäjan Karjala ja Nemajoen likimaat
oliwat Simeoni Olgerdomitsalta tulleet jätetyksi, niin
näyttämät Nowgorodilaiset tahtoneen ottaa niitä jal-
lensä allchen, josta Lithomian Ruhtinasten kanssa
tuli heittä riita. Se ei ollut kuitenkaan pitkällinen,
sillä Nowgorodilaiset, joilla yhdeltä puolelta oli pel-
käämistä Ruotsalaisia ja Tyskan Ritareita, toiselta
puolen Moskoman Paaruhtinasta, pyysimät Lithomian
ystawyytta ja liittoa, jota heidän nyt myös nähdään
usiammasti uudistaman. Tältä ajalta mainitaan,
että miehiä Suomesta oli w. 1442 käynyt Plesko-
wan alustalla hamittämässä ja että ne otettiin wan-
kiksi ja hirtettiin Wenäläisiltä. Kaarle Knuutssoni
ottaa siihen siaan Wmaläisia Pleskowasta wankiksi,
mutta mapauttaa heidät kuitenki, ottain lunnahia.

Goilailnissa eli Erikki 10 wuotta ja muutti sittä isan-^maahansa Pommeriin, jossa kuoli w. 1459.
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Mutta seuraamana wuotena tuli liwana Wolodi-
mirowitsa, Simeonin nepain, Nowgorodiin, ja
sai Rarimontin entiset perintomaat. Kun hän w.
11444 käwi Narwanlinnaa piirittämässä, niin karka-
siwat Tyskän Ritarit Inkerinmaahan ja hawittiwät
kauhiasti. Waan he taisiwat itsetti kärsiä siinä pal-
jo tappoa, koska pyysiwat Ruotsalaisten apua ja
liittoa. Kristopheri Kuningas lahettiki heidän tykö
miehiä, ja Walkin kaupungissa liittousiwat Ruot-
salaiset w. 1447 Ritarein kanssa, yksituumaisesti
Wenälaisia hätyyttämään. Ia niin tawataanki seu-
raawana wuotena Liwon ja Preussian Ritareita y-
hessä Ruotsalaisten kanssa Newajoella Wenälaisia
wasten sotimassa.

Pispa Maunus Tawasti, joka, paitsi muita an-
siollisia töitänsä, oli myös aikanansa asettanut Sa-
takunnan rahwahalta nostetun kapinan, heittää wan-
huudelta waiwattuna pispanwirau w.1450 ja kuolee
kaksi wuotta sen perästä lähellä Naantalin luostaria
olemassa kartanossansa 95:den wuoden wanhana, ol-
tuansa 38 wuotta pispana. Hänen siaan walittiin
sukulaisensa Olawus Maunuksenpoika, seura-
kunnan pääksi, ja wihittiin Roomissa. Hän oli
wanhan pispa Maunuksen kostannuksella ollut ulko-
maalla oppimassa, tullut Pariisissa Maisteriksi ja
Jumaluusopin Bakkalaureukseksi, ollut Pariisin Korki-
opiston Rektorina ja sitta suuressa armossa pidettynä
opettajanaki mainitussa opistossa. Hänen mainitaan
olleen kaikesta kohdasta korkioppisen ja warsin kauno-
puheisen miehen.

Kaarle Knuutssoni Kuningas riensi kaikesta
woimasta tulla Norjanki Kuninkaaksi. Hän pääsi
kyllä siksi; mutta Kristiani Oldenburista oli
Tanskalaisilta tullut walituksi, ja han sai pian Kaar-
lelta edun Norjassaki, tahtoi myös ftada Rotsin.
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Kaarle hankki sotawäkeä, ja siitä sodittiin monta
wuotta, waikka Kaarlella ei nöytä olleen täyttä ne-
roa seikkansa puoltamisessa. Silloin oli suuri nälkä
ja kurjuus Ruotsissa. Wiimmen tuskausi Kaarlelle
rahwaski, koska hanen foutit oliwat yhtä ylimieliset
ja kawalat, kun ulkomaisetki oliwat olleet; ja kun
hän tahtoi kieltää testamenttein wastaista' antamista
Kirkolle, niin närkästyivät papitkin. Upsalan Pää-
pispalönssiBengtssoni (Oksenstjerna), jotta
oli wanhaa wihaa Kaarlelle, sai nyt helposti rah-
wasta puolellensa, nosti w. 1457 kapinan häntä
wasten, ja Kaarlen täytyi paeta Dantsigiin. Heti
tuli Kristiani IOldenburista laiwastolla
Danskan maalta, ja hän kruunattiin Tukhulmissa.
Mutta Suomessa oli Kaarle Knuutssonilla wielä
miehiä, jotka pitiwät hänen puolta ja uhkasnvat ker-
naammasti antauta Wenäläisille, kun laillisen Kunin-
kaansa walapatollisille pettäjille. Mutta Erikki
Akselssoni (Totti), joka ennen oli ollut linnan-
haltiana Turussa, tuli Suomeen ja sai petoksella ja
wäkiwallalla sen maan linnat ja osat allensa, ja
wastustelewat Herrat taytyiwat wiimmen antaa
myötä. Wiipuri walloitettiin wasta, sittäkun tapah-
tunut tulipalo oli pakoittanut asukkaita myönnittä-
mään. Ia niin tuli Suomiki wielä samana wuote-
na ottamaan Danskalaisen Kuninkaaksensa.

Olawus pispa oli Kuningas Kaarlelta ollut
rakastettu ja nimitettiinki hänen Neuwonantajaksi,
mutta Kristianissa sai hän yhtä hywäsuosioisen Ku-
ninkaan, joka myös antoi Kirkolle ja pappissaädylle
täyden wahwistuksen heidän oikeuksiin. Hänen ai-
kaan tapahtui tulipalo Turussa ukonleimaukselta.
Hän kuoli w. '1460..

Konradi Bitsi, joka äitinsä puolelta oli wa-
han sukuja edellisen pispan kanssa, oli Leiptsigissä
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tullut Maisteriksi ja ollut Tuomiopromastina Tu-
russa, hän wihitttin nyt Sienassa (Italian maalla)
pispaksi Suomeen. Paitsi isompain pitäjästen jaka-
mista, Kirkon järjestystä ja puoltamista, tihunnin
makson kiinnittämistä, jotka asiat tälläki pispalla o-
liwat huolena, niin rakennettiin hänen aikaan monta
kimikirkkoa, jaSairashuonet laitettiin papeille. ,Wad-
stenan luostarista tuli (w. 1462) munkkeja Naan-
talin luostarissa kowempata järjestystä matkaansaat-
tamaan ja asettamaan muutamia pispan ja munk-
kein malilla sattuneita riitoja. Tuomiokapitulin jä-
senet, jotka ennen oliwat asuneet seurakunnissansa
siellä täällä maalla, muutetaan w. 1486 Turkuun
pysywäisesti asumaan ja saawat sen muoksi lisää
palkkaa. Wuonna 1488 präntättiin Leiptsigissä
Suomen hiippakunnan Messukirja (^li883l«). Se on
ensimmäinen Seurakunnan hywäksi präntätty kirja
meidän maassa. Myös muistellaan kaksi tulipaloa
tämän ajalta, Turussa (w. 1473) ja Kuusiston
linnassa.

Alussa oli Ruotsin tila Kuningas Kristianin
aikana onnellinen, mutta sittä rupesi hän lisätyillä
weroilla ja muillaki keinoilla siitä maasta itsellensä
rahaa kiskomaan, jolla suututti kansan. Wuonna
1463 kawi sanoma, että Kaarle Knuutssonin piti
Dantsigista tuleman sotalaumalla Ruotsiin, joka pu-
het waikutti Kristiania tulemahan Tuthulmiin. Sil-
loin kaski hän uuden weropanon, jdnka ylöskanta-
jaksi asetti ennen jo mainitun Pääpispan lönssi
Bengtssonin, ja lähti itse Suomeen Wenäläisia so-
dittamaan, niinkuin heti nähdä saamina. Mutta ta-
lonpojat Ruotsissa wihastuiwat weropanosta ja
nostiwat kapinan. Kuningas, Suomesta palattu-
ansa, sanoo Pääpispan oleman siihen syynä ja ot-
taa hänen kiini. Siitä intousi rahmas, karkasi Tuk-
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hulmia wasten, mutta woitettiin ja paljo heistä ta«
pettiin. Silloin tawataan pispa Konradiki Tukhul-
missa Kuninkaan puolella, jolta oli saanut omai-
suuksia lahjaksi, ja kun tällä tawalla oli tullut wir-
kaweljejansa wastaan olemaan sekä muutenki rikkonut
Kirkon lakeja, niin oli hän joutunut pahaan huutoon
ja omantunnon nuhteisiin, josta hänen eräs Paawin
kirjoitus wapauttaa 5). Kuningas otti nyt Ruot-
sista tawaroita, mitä waan woi saada, ja purjehti
Danmarkkiin, wieden lönssi Bengtssonin wankina
myötänsä. Mutta heti nousi Linkööpingin pispa
Ke tteli Kaar ls soni (Waase) kapinan päämieheksi
ja antoi w. 1404 tehdä itsensä Riikihoitajaksi. Ku,
ningas tuli kyllä tätä estämään, waan woitettiin.
Nyt tahtoiwat talonpojat kiiwaasti Kaarle VIII
Knuutssonia jällen Kuninkaaksensa, ja hän tuliki
samana wuotena Dantsigista, mutta ajettiin puolen
wuoden perästä hallituksesta nyt irti päästetyltä
lönssi Bengtssonilta. Sitta ulousi Kaarle Suomeen
ja asui Raaseporin linnassa puolineljätta wuotta suu-ressa köyhyydessä ja puutteessa. Raaseporin linna
oli ollut pispa Konradi Vitsin omaisuus, waan hä-
nen täytyi kauan wastusteltua jättää sen Kaarlelle.
Nyt oli ensistä pispa Kettili, hänen kuoltua usei-
mainittu Paäpispa, ja wiimmen häntä wastaan C-
rikki Akselssoni (Totti) Riikihoitajana. Mutta
w. 1407 kutsuttiin Kaarle VIII Knuutssoni
kolmannen kerran Ruotsin Kuninkaaksi. —

Walkin
kaupungin liiton perästä ei tietä miten asiat muuta-
maan aikaan oliwat Wenäjän kanssa. Mutta w.1463
nähdään Wenäläi 'en taas maahamme karanneen, ja

Siitä kirjoituksesta nähdään, että pispain täytyi wa-
lalla luwata asetettuin wuotten perästä itse eli jonku ast'a<
miehen kautta käydä Paawin tykönäRoomissa (ja hänelle
tvieda lahjoja); jota walaa wastenKonradi oli, estetty köy-
hyydeltä ja. Suomessa kuohuwilta sodilta, tullut rikkomaan^
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se oli silloin kun Kuningas Kristian! tuli Suomeen
ja esti »vihollisen aiwoituksia. Seusaawana wuotena
oliwat Wenälaiset kuitenki Joutsenossa ja monessa
muussaki Karjalan pitäjässä hirwiästi tappamassa,
polttamassa ja hawittämässa. Mutta w. 1408 teh-
tiin Wenäjän kanssa sotilakko wiidekft wuodeksi.

Kaarle Knuutssonilla oli paljo sotimista wiha-miehia masten, mutta Stuuret puoltiwat häntä ja
pitiwät hanen nyt- hallitusistuimella kuolemaansa asti,
joka tapahtui w. 4470. Kalmari-yhdistys oli jo en-
nenki muuttunut tyhjäksi nimeksi mieltä mailla, ja
nyt muuttui se wielä enemmin, kun Etuuret tuli-
wat hallitsemaan. Steeni Stuure Wanhcmpi
walittiin w. 1471 Riikihottajaksi, sillä kunin-
gasnimeä hän ci tahtonutkaan. Mutta kun Kristiani
tuli Danskasta, saamahan jälellccn Ruotsissa menete-
tyn kruununsa, niin tapahtui kiintia tappelu Brunkke-
bergillä, juuri Tukhulmin wictessa, jolla oli se seu-
rana, että Kristianin täytyi paeta, ja Steeni Stuure
sai rauhassa hallita miehuudella ja walppaudella
woitettua maatansa. Siitä löihenhän rauhallisia töitä
tekemään, ja Ruotsilla oli nyt onnellinen aika. Niin
lopetti hän sen mcidänki maassa olleen tawan, etta
suurempain kauppakaupunkeinMagistraatissa piti puo-
leksi oleman Tyskäläisiä. Niin laittt Upsalan Korki<
opistonki w. 1477.

—
Mutta w. 1473 oliwat We-

näjän kanssa tehdyn sotilakon wuodet loppuneet, ja
namar naapurit oliwat Suomea taasen häwittämässa.
Nowgorodilaiset olisiwat sitta kyllä taipuneet rauhaan,
waan Erikki Kaarlssoni (Waase), joka oli tullut
Suomen awuksi lähetetyksi, ei huoli siitä ja pitkittää
sotaa wiela kolme wuotta. Wuonna 1476 saapi
Crikki Akselssoni (Torri) Wiipurin lahjoitukseksi,
ja laittaa muurin kaupungin ympäri, ett'eiwat We«-
nälaiset sitä hewillä saisi polttaa. Sawossa laittaa

7
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han Wenanalaisten waralle samana wuotena Sawon»
linnan (ruotsiksi: Olofsborg, Nyslott,) jonka ensistä
teki puusta, mutta kaksi wuotta jälempätä laittiwah-
wemmaksi ja seisowammaksi. Miten rauhatoin sitä
rakettaissa aika oli, nähdään muutamasta Erikki Ak-
selssonin kirjoituksesta, jossa sanoo, "'että kun työ?,
miehet lähtiwät santaa, kiwiä ja kalkkia noutamaan,
niin täytyi minulla olla joka proomun kanssa sota-
miesjoukko ja 12 eli 14 omista palwelioistani rint-
alastasissa ja miekoissa Venäläisten wuoksi." Sa-
mana wuotena lähti myös Erikki Akselssoni senaikui-sen Tuomioprowastin Maunus Niilonpojan Sarki-
lahdesta kanssa Ruotsiin, saamahan apua Wenäläisia
wasten; waan eiwät saaneet ollenkaan sotawäkeä, kun
ainoastaan sotitarpeita. Kuitenki sai Erikki Akselssoni
w. 1479 Steeni Stuurelta apuwakeä Ruotsista, ja
nyt "lahti hän Wcnajalle, 20 eli 30 penikuormaa,
ja teki siellä suurta wahinkota: tappoi niin ihmisiä kun
eläimiä, miehiä kun naisia, wanhoja kun nuoria,
moneen tuhanteen."

Ruotsin entinen Kuningas KristianiIkuoli w.
1481 jahänen poikansa Joh ani (Hanssi) tuli hänenperilliseksi Danskan kuningasistuimella. Mutta Ruotsi
ja Norja eiwät tahtoneet häntä omanansa tunnustaa,
niinkun Kalmari-yhdistys waati yhteistä Kuningasta.
Ainaki uudistettiin mainittu yhdistys niin kutsutun
Kalmari-Recessin kautta w. 1483, jota myöten
Johanin piti tulla Kuninkaaksi, ehkä wallan oleman
ma.htawilla papeista ja maallisista. Mutta Riiki-
hoitaja Steeni Stuure esti tämän tuuman aikaan-
saamista, ja niin jäi se tuumaamisiin wielä neljätoista
wuotta. Hän joutui sitta riitaan niiden woimallisten
Akselssonein (Tottein) kanssa, jotka oliwat hänelle
sukuja ja ensistä oliwat auttaneet Riikihoitajaksi, ja
samassa wierausi hänestä muitaki mahtawia, että ha-
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nen tila nyt oli joksiki huojuwainen. Entinen Riiki-
hoitaja ja Sawonlinnan rakentaja Erikki Akselssoni
oli kuollut w. 1480 ja jättänyt lahjoituksensa Suo-messa, Wiipurm, Raaseporin, Hämeen ja Sawon
linnat, neljillensäIiwarille ja Laurille, jotka
eiwät aikoneet niitä jattaa, ennenkun kaikki weliwaina-
jansa tehdyt kostannukset Suomen warjelcmisessa wi-
hoUisilta heille maksettaisiin. Mutta kolmen wuoden
perästä täytyi liwari Akselssonin, weljensa Laurin js
kuoltua, antaa muut linnat Suomessa Steeni Stuu-
relle, paitsi Raaseporin, jota wasten hän sai Ruot-
sissa siaan maata allensa. Sitta menetti hän w.
1487 Ruotsissa kaikki lahjoituksensa, Raaseporin otti
Knuuti Posse Steeni Stuurelle, ja hänen täytyi pa-
eta Danmarkkiin.

Wenäjän kanssa einäytä nyt olleen sotia. Mutta
Ruotsalaiset oliwat auttaneet Riigan kaupunkia Tys-
kän Ritareita wasten ja niinmuodoin tulleet heidän
kanssa riitaan. Nyt tekiwät he rauhan uuden Seu-
ramestarin Freitagi von Loringhoffin kanssa
w. 1488. Samalla sanotaan keskinäisen liitonki
Wenäläisia wastaan tulleen taas tehdyksi Papin-
saareksi (Prestholmen) nimitetyllä saarella Uus-
ma/issa. Ia tokipa tarwittiinki, silla kohta nousemat
Wenajältä hirmuiset ukonpilwet, tulett ja leimauksen
kanssa.— Samana wuotena oli Wenaläisiäki ollut taas
Karjalassa, mutta tulleet Knuuti Posselta kaijotetuiksi.

MaunusNiilonpoika StiernkorssiSärki-
lahdesta tulee nyt, Konradi Vitsin w. 1489 kuoltua,
pispaksi; syntynyt Suomessa, Maisteri Pariisissa,
Tuomioprowasti Turussa, Tyskan Keisarilta Fredrikki
Illmelta walittu Tyskan riitin Pfaltsigreiwiksi, (joka
arwo piti oleman perimöinen kaikille wastaisillenki
TurunTuomioprowasteille,) janytpispaksi. Hänen ajan
saamma nähdä olewan Suomelle sangen rauhattoman.
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b.) Suuresta ■ Wcnäläissodasta Suomen
wapauttamijeen &cmsMatfista

(m. 1490—1523).
Tällä nyt kerrottamalla ajan jaksolla tulee ha-wiamään, mitä Suomi oli edellisinä rauhanaikoinä,

pispain ja muitten huolen kautta, rikkaudessa ja moi-
massa kasmanut. Minkä osan maata Wenäläinen
jättää häwittamattä, sen roswoaa Danskalainen.
Mutta maallisen tunvan kadottua tulewat esiwanhem-
pamme sen perästä saamaan uuden, hengellisen loh-
dutuksen, — evangeliumia puhtahassa kirkkaudessansa
tuwetaan sitta heille saarnaamaan.

Wenäjälle owat ensin silmät nakattamat. Siellä
oliwat Monguolit laskeneet kaikkiRuhtinaskunnat wc«
rolliseksi allensa ja kowassa orjuudessa pitäneet sitä,
kuitenki omilta Ruhtinailtansa hallittua, maata, jonka
tilaoli sangenonnetoin kaikestakohdasta. Wahitc llenoli-
wat Moskowan Ruhtinaat saaneet jonkutapaiscn
edellisyyden muitten Ruhtinaisten rinnalla, ja heistä
syntyiki sankari, Dmitri IV Donskoi, joka ensi-
kerran uskalsi Monguoleja sodittaa, ja löi heidät
Kulikow an kentillä, Donijoen warrella, w. 1379.
Ei kuitenkaan tämä woitto wielä woinut Wenajan
wapauttamista waikuttaa. Mutta liwana 111
Wasileiwitsa nousee w. I^o2 Moskowan Ruhti-
nasistuimelle, ja nyt tapahtumat hänen kautta suuret
muutokset Wenajän tilassa. Monguoleillc, jotka lähes
puolikolmatta wuosisataa oliwat Wenäjata orjuutta-
neet, ei hän maksanut enää weroa ja irtausi heisiä
kokonaan. Se monihin Ruhtinaskuntiin jaettu Wena-
jan walta yhdistettiin häneltä wahwalla kädellä
Moskowan alle, ja hän nimittiki itsensä KaikenWe-
näjän Itsewaltiaaksi. Myös täytyi se ennen
niin yläwä Nowgorodiki, jonka sisällisct riidat jo oli-
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wat wiimmeisina aikoina huonontaneet, antauta lv.
)470 hänen alamaiseksi: menetti muutamia wuosia
jälcmpätä kaiken itsinäisen waltansa, ja pian hawisisen kauppa ja rikkauskin.

Mitä fot',hin Ruotsalaisten ja Venäläisten wa-
lilla tulee, niin oliwat ne tabänasti käydyt aino-
astaan Nowgorodilaissilta, usein yksinäisiltä ros-
woweitikoilta siitä kaupungista, ja jos joku muukin
Ruhtinas joskus niihin ryhtyi, niin tapahtui se aina
Nowgorodin puolesta. Mutta nyt, kun Wenäja on
yhdistetty yhden malliaan alla, ja koko maan woimat
hänelle omat altisna, niin tulemat ne Suomelle ja
Ruotsille paljoa waikiammaksi ja peljattawammäksi.
Se hawaitaan jo siinä ankaruudessa, jolla se sota
käytiin, kun alkoi w. 1490 ;a on pitkänisyydessänsä
sekä kowuudestansa tullut kutsutuksi suureksi Vse-
nälaissodaksi. Mainittuna wuotena karkasiwat
Venäläiset Pohjanmaalle, häwittiwät Kemissä, lissä
ja Limingassa miekalla ja tulella. Ei muitakaanlisän-
maamme paikkoja säästetty. Miten kauhia tämä me-
netys muillaki paikoin oli, nähdään Riimikhronikan
sanoista, "että Karjala, Sawo ja puoli Hämettä oli
autiana enemmän kun 80:nen peninikuorman laweu-
delta." Jos siinä olisikki wahän lisätty, niin ei mah-
tanut tosin olla helppo se wuosi Suomelle. Ei tietä
jos sota aina oli kuohumassa hetiseuraawina wuosina,
waan w. 1492 walitsi Ruotsin Riiki-Naali Knuuti
Possen, Lakmannin Erikki Ragwaldssonin ja kaksi
hengellistä Herraa, nimittäinMaisterit Maunuksen ja
Henrikin, (toinen Dekaanus, toinen Kaniiki Tuomio-
kirkolla,) sodankäynnin taluttajoiksi ja huolenpitäjiksi.
DanskanKuningas lohani kawi sturaawana wuotena
liittoon ja ystäwyyteen liwana Illmen Wasileiwit-san kanssa, ja Ruotsalaiset sanoiwat, että hän oli
liwanata yllyttänyt Suomea sodalla waiwaamaan.
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Wuotena sen perästä taisiki jo Wenäläisiä käydä Suo-messa, waikka siitä ei ole meillä täysinäistä tietoa.
Mutta w. 1495 tuli kowa aika maallemme. liwana
Wasileiwitsa oli koonnut 60,000 miestä sotawäkeä ja
lähettänyt niitten kanssa Wasilei Shuiskoin Wiipuria
piirittämään, samalla kun toiset laumat karkasiwat
Itäis-Suomen pohjaisemmille paikoille ja piirittiwat
Sawonlinnaa. Knuuti Posse oli linnanhaltiana
Wiipurissa. Kolme kuukautta piiritettiin sitä linnaa,
Wenaläiset oliwat jo tulleet muureihin asti sekä am-
puneet ne suurilla kanuuneilla rikki, ja 30:tenä Mai-
raskuuta alettiin warsinainen ryntaminen. Mutta
hirmuisella pauhinalla kiitiwät yhtäkkiä ne ryntawät
wiholliset ylös ilmaan, eloon jääneet pötkiwät peljäs«
tyksissä pikaisesti pakoon, ajetut perästä aseutuneilta
talonpojilta, joiden sanotaan heistä tappaneen wielä
9000 miestä. Samoin täytyiwät Wenäläiset jättää
Sawonlinnan ottamattomaksi, sillä Sawolaiset kai-
joittiwat heidät maanääristänsä ja löiwät kuoliaaksi
kenen heistä waan tapasiwat. Maa oli tällä tawalla
tullut puhtaaksi wihollisista. — Se kumma tapaus,
jonka kautta Wiipuri pelastettiin, tuli arwattawasti
siitä, että muurin alle kaiwettuhun kuoppaan oli pantu
ruutia, joka wihollisten ryntäissä sytytettiin sekä len-
nätti ne ilmoihin; ja sitä on kutsuttu Wiipurin
paukaukseksi. Heikkoluuloinen rahwas arweli tä-
män tapauksen taijoilla matkaansaatetuksi Knuuti
Posselta, jota suurena »velhona pidettiin, ja kummia
puheita käwi siitä jälestäpäin kansan suussa.

Sill' aikaa kun Knuuti Posse näin miehullisesti
puolti Suomea, kokosi Riikihoitaja Steeni Sture
isoimman sotajoukon, kun Ruotsi hänen päiwinä oli,
nähnyt. Se nousi enempään kun 40,000:tecn mie.
heen. Hän rupesi itse sen pääksi, mutta wiiwytteli
niin kauan lähtöänsä Suomeen, että oli jo myöhä'
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syksyllä kun han tuli matkaan, ja iso osa miehistä
meneysi merihädässä ja wilussa. Kun Riikihoitaja
»viimmen tuli Suomeen, niin oliwat jo wiholliset
kuulumattomissa, ja hän jakoi ruanpuutteen wuoksi
sotalauman talwikortteleihin ympäri maata. Mutta
talwella seuraamana wuotena 1496 leimahti sota
taas korkeimmalleen. Wenäläisct tuliwat jälelleen tal«
wisydämellä. Stuure ei woinut niin heti saada ko-
koon ympäri maata oleman sotalaumansa, ja hän ei
ollut wiela päässyt liikkeelle Turusta, kun Wasilei
Kossoi oli painanut rajan yli, lyönyt joukon Ruot-
salaisia, piirittänyt Wiipurin, kostaaksensa enemmäi-
sen wuoden tappoja häwittänyt Karjalan, Sawon ja
Hämeen maan, samonnut Turun lääniin asti ja tap«
panut noin 7000 ihmistä. Ia kun Sreeni Stuure
lopulla Helmikuuta sai sotalaumansa koolle ja marssi
rajaa masten, niin oliwat Wenäläiset jo suuren woit«
tosaaliin kanssa palaamassa. DanSkan puolelta pe-
lottamat asiat waikuttiwat SteeniH heti lähtemähän
Ruotsiin ja ottamaan osan sotajoukosta myötänsä.
Swantte Stuuren jätti hän muun sotalauman
päämieheksi Suomeen; ja nyt karkaamat Ruhtinaat
liwana ja Pietari Ussatoi, jotka otiwar Pääruhti-
naan käskystä koonneet merestä sotawäkea Wienan
tienoilla, Kajaanan maahan, Pohjanmaan äärille,
(jota Welaläiset nimittiwät Kymmenisen joen
maaksi,) ja lokkasten pitäjähän, jolloin maata ha-
witettiin aina Torniojokea myöten. Sillon sanotaan
Limingan asujanten, wasta wälttääksensä tämänlaista
rauhattomuutta, antauneen Wcnajän wallan alle, jos-
ta asiasta oliwat lähettäneet miehiä Paaruhtiuaan
kanssa Moskowassa keskustelemaan. Vilutta Wenä-
läiset ajettiin pakoon Swantte Stuurelta, joka me-
ritse karkasi heidän maahan, otti lähellä Narowata
löytywan Iwangorodin linnan ja palasi Suomeen
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wankein ja runsaan woittosaaliin kanssa, tarjottua
woitetun Iwangorodin Liwon Ritareille ja sen sor-
rettua, kun Ritarit eimat huolinneet sitä lahjaa hä-
neltä ottaa. >

— Wuoden loppupuolella tuli Eteeni
Stuure taasen Suomeen uudella sotalaumalla, mutta
ci saanut Swantte Stuurca lähtemään talwiretkelle
Wenäjän maahan, niinkuin oli toiwonut,silla Swantte
oli suuttunut hänelle siitä, että luuli itsensä jätetyksi
wiimmekerralla wihollisten syötiksi. Suutuksissaan
jättää Swantte äkisti sotajoukon ja palaa Ruotsiin.
Riikihoittaja menee myös Swanten perästä, kun oli
ensin hankkinut wartowäkea Wiipurin ja Sawonlin-
nan waraksi ynnä laittanut wartolinnoituksia Uus-
tnaan ja Hämeen puollukseksi. Hän olisi hywinmie-
lellään tehnyt rauhan wihollisten kanssa, jos olisi
siinä tapannutkin, koska hänen woimat eiwat tassa
sodassa warsin riittäneet ja hänellä muuten oliRuot-
sissa paljo huolta Danskan Kuninkaan ja woimakkain
ylimysten juonten tähden; mutta Ruotsin Raati oli
semmoista tuumaa wastaan. Niin oliwat fen wuo-
den sotayritykset lopulla.

Sit' ei woi kieltää, ett'ei Steeni Stuure joksiki
huolettomasti käyttänyt Suomen puoltamisessa. Siitä
asiasta ja, muut mainimatta, siitäki, etta han oli

liitollansa Liwon Ritarein kanssa ärsyttänyt Wena-
läisia sotaan, syytti häntä Ruotsin Niiki-Raati ja
kutsui DanskastaKuningas lohanill:sen Ruotsiin.
Kuningas tuli. Silloin ulousi Riikihoitaja Daalarei-
hin ja sai talonpoikia puolellansa, joiden kanssa käwi
Kuningasta wasten; mutta ei onnistanut. Siitä tuli
hän saamaan Suomen, Ahwcnanmaan ja monta
paikkaa Ruotsissa läänitykseksi, mutta täytyi heittää
walnkan Kuninkaalle, joka kruunattiin wiela samana
nuonna 1497. Steeni Stuure sai kuitenki wielä olla
yksi neljästä Ruosia lMtftwasta Riiki-Raatista,
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Mutta pian waikuttiwat wihamiehet, etta hanen täy-
tyi lahjoituksistansa antaa Turun, Hameen jaSawon
linnat sekä läänit takasin Kuninkaalle.

Maunus 111 Stiernkorssista, joka nyt oli ollut
pispana, ei löydy paljo muuta mainittua,' kun että
häntä kiitetään, että hänellä oli Kirkon puolta pi-
täissansä paljo wastuksia ja mielikarwaita, ja että
hän oli laittanut Dekaanin arwon Tuomiokirkolla,
sekä muutenki pappiwirkain tuloja lisäillyt. Myös
tietään hänen toimittaneen yhteisen atrioitsemi«
sen saätyweljillensa ja muillenki köyhille Turussa.
Sammui w. 1500.

Tämän perästä tulee Laurentius Mikhae-
linpoika SuurpaH pispaksi. Hän oli kolosin
Turusta ja Pariisis-Maisteri. Wihittiin wasta wuo-
den perästä, Upsalassa, saatuhun armoansa. Hänen
aikana tapahtui, että Herrat Ruotsissa luopuiwat
jällensä pois Kuningas Johannista ja walitsiwat w.
1501 Steeni Stuure Wanhemman uudellensa
Riikihoitajaksi. Silloin oli Suomessa Danskalainen
mies, Maunus Frille, joka piti Johaninpuolta, eikä
tahtonut Steeni Stuuren ystäwille antaa Turun lin-
naa. Mutta ne piirittiwat sitä yli kolme kuukautta,
jonka perästä linna, Tnskäläisen wartowäen petok-
sesta, joka tahtoi saada kasiinsa muutaman siellä löy-
tymän suuren rahasumman, annettiin,6:tena p.Syys-
kuuta w. 1502, Steeni Stuurelle. Muu osa maata
taisi »vastustelematta häneen luopua. Niikihoitajalla
bli wiela taistelemista Danskalaisia waötaan ja jkuoli
w. 1503, myrki)sta niinkuin sanotaan. Waikka
Danskan Kuningas nyt tahtoi saada Ruotsin mul-
taansa, niin waltttiin kuitenki, Hemminki Gadin ne-
rosta, Swantte Stuure Riikihoitajaksi scuraawana
wuotena.— Samana w. 1504 tehtiin sotilakkoWe«
näjän kanssa äo:neksi ajastajaksi, josta on nchtäwa,
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että sotatila oli kestänyt aina siihen saakka, waikk'
ei siitä ole littoja, ja se mahtoi olla huokiampi Suo-
melle loppupuolellaan, Venäläisten sodan tähden Li-
won Ritariseuran ja Lithowian kanssa. Suuri We-
näläissota oli siis pitkittänyt 14 wuotta.— Nytseu-
raamat rasitukset Tanskalaisilta.

Pispa Laurentius Suurpään aikana jaettiin,
lvarsinki Karjalassa ja Sawossa, jossa pitäjät oliwat
niin laajat, että oli muutamilla 15 penikuormaa ja
enempiki kirkolle, seurakuntia pienemmiksi; ja muuta-massa Tukhulmin Rilkikokouksessa päätettiin uutten
kirkkojen rakentamista isänmaassamme. Tämä pispa
tuli, misiteerinki matkallansa )lhwenanmaahan, yhtäk-
kiä halwatuksi ja kuoli muutaman ajan perästä w.
1506. Sittä walittiin Johannes IV Olamin-
poika, hanki Suomalainen syntymältänsä jaPariisis-
Maisteri opiltaan, jälkeenseuraawaksi pispaksi ja wi-
hittiin wasta seuraamana muotena Upsalassa, saatua
ennen Paawilta wahwistuksen maaliinsa. Hänen täy-
tyi ostamalla saada Kuusiston linnaa edellisen pispan
wäeltä, jotka eiwät mielineet sitä antaa, ennenkun
saiwat LOO markkaa.

Riikihoitaja Emantte Stuure oli erityistä (ni-
mittäin Natt- och-Daagin) sukua, kun Steeni Stuure
Wanhempi oliollut, ja hänen aikana tapahtui alitui-
sia kapinoita Danskalaisten kanssa. Hänell' oli aut-
tajana ja ystämanä Hemminki Gaddi, mies hen-
gellisestä säädystä, mutta useimmin tawattu sota- ja
hallitusasioista, kun alttarilla, ja palama mihasta
Danskan nimeen. Mutta isoin osa Naatista ja mel-
kein kaikki pispat oliwat Danskan puolella ja aikoi-
wat aina kutsua Kuningas Johania takasin, jota
Smantte ja Hemminki estimät. Kun namät miim-
meksi mainitut miehet miela saiwat Hansaseuran puo-
lellensa, niin alkoiwat he Danmarkkia komcmmasti
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hätyyttää ja kostaa sen häwitäntäretkia Suomeen.
Danskalaiset oliwat nimittäin roswonect jahäwittä-
neet Suomen rantamaita w. 1509. Saman wuoden
2 p. Elokuuta, kun kaikki Turun asukkaat nukkuiwat
unen lewossa, tuli sydänyöllä yhtäkkiä Otto Ruuthi
Danskalaisten kanssa suurella rymäkällä ynnä tor-
wein ja sotasoitinten pauhinalla kaupunkiin, ja alkoi-
wat ryöstää ja murhata hirwiästi. Tuomiokirkosta
ryöstettiin kaikki kirjat, korennukset ja irtain omai-suus; samoin yksinäistenki huoneista. Ryöstötawara
kannettiin Danskalaisten laiwoille. Vläisemmista
murhattiin monta, ja toinen osa wietiin wankina
Danmarkkiin. Nämät worat wiipyiwät wielä muu-
taman ajan Turussa, pitkittäin ilkiätä työtänsä.
Wuotena perästä oli myös Amiraali Sewcrini Nor»
byy liikkeellä ja otti Kastelholman linnan Ahwenan»
maalla, tehden linnanhaltian frouanensa wankiksi.

Arwidi Kurkki walittiin pispaksi, kun Jo-
hannes Olawinpoika, palattuansa wisiteeringiltä Kar-
jalassa, oli w. 1510 kuollut suuresta ruokapalasta,
joka hänellä oli kurkkuun tarttunut ja hänen läkä-
hyttänyt. Arwidi oli ulkomaalla tullut Maisteriksi
ja ollut Dekaanus Turussa, walittuansa pispaksi läh-
tenyt Italiaan saamahan Paawilta wahwistuksen
maaliinsa, ja wihittiin wuoden kuluttua Strengnää-
sissä. Isänmaansa hywaa tarkoittama mies oli tä-
mä pispa. Hänen walintawuotena, elikkä Wenäjän
tietoja myöten wasta 9:tenä Toukokuuta w. 1513,
pitennettiin se wähää ennen 2l):nesi wuodeksi sowittu
sotilakko, Nowgorodissa 60:neksi ajastajaksi, samoilla
ehdoilla kun Pähkinäsaaren rauhassa Maunus Lieha«
kon aikana.

Mutta Riikihoitaja Swantte Stuure oli kuollut
pikaisesti w. 1512 ja Ruotsin kansa siaan walinnut
hanen pojan, Steeni Stuure Nuoremman,riikiä
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hoitamaan ja wartioimaan, ehkä Naati ja ylimykset
tahtoiwat siihen wirkaan Erikki Trollea. Dan-
markin Kuningas lohani 11, oli myös kuollut w.
1513, ja poikansa Kristiani 11, Tyranno
(Hirmuwaltia) ansaitulla liikanimellä, tullut hallituk-seen. Hän oli jo isänsä elaissa tullut Ruotsissa ote-
tuksi kruunun perilliseksi,^ ja kun ei hän heti päässyt
siihen armoon, niin sanotaan hänen, samalla tawoin
kun isänsä ennen, yllyttäneen Venäläisiä Suomehen
karkaamaan. Wuonna 1515, ja kahtena sitä seuraa-
wana, mainitaanki Wenäläisen häwittäneen Suomea
eli Norbotnia, jolloin siis waSta käyty sotilakko heti
rikottiin. Sota oli myös w. 1516 noussut Steeni
Stuuren ja Danskan wälilla, Pääpispan GuStawi
Trollen juonilla, joka wiimmen tuli arwonsa me-
nettämään ja hänen auttaja, Kristiani, woitcttiin
Bränkyrkan tappelussa, lähellä Tukhulmia, w. 1518.
Nyt asetettiin Paawin käskystä hengellinen oikeus
Danmarkissa, ratkasemaan Mirastansa lasketun Pää-
pispan kanteita Riikihoitajata wasten, ja Stceni
Stuure kaikkine puottajinensa tuomittiin pannaan.
Siitä rupesi Kristiani sotajoukkoa kokoamahan, joka
w. 1520 lahti Ruotsia kurittamaan. Boogesunoin
tykönä tuli tappelu, jossa Steeni Stuure Nuorempi
woitettiin, ja kuoli muutaman ajan perästä haawois«
tansa. Riikihoitajan kuoltua tuli hämmästys Ruotsin
kansaan, eikä kukaan tiennyt mitä nyt oli tehtäwä-
na, kun Danskalainen miekalla ja tulella läheni pää-
kaupunkia. Ainoastaan Steeni Stuuren leski, se roh-
kia Kristiina Gyllenstierna, piti uskalluksensa
tallella ja puolti Tukhulmia, joka Kristianilta piiri-
tettiin, waikka jo oliki suuri osa Ruotsin Herroja
tunnustanut Kristiania Kuninkaaksensa. Mutta kun
Hemminki Gaddiki nyt meni Dansk^laisen puolelle
ja houkutteli Kristiinata samaan, niin anboi wiimmen
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tama waimo (7:tcna Syyskuuta)' Tukhulmin Kristi-
anille, joka hänelle lupasi antaa omaisuudeksi Ha-
meenlinnan sa sen läänin ynnä Kokemäen kartanon.'
Myösluwattiin Ruotsalaisille kaikkinainen rauha, sekä
Kristiinan ystäwille ja puoltajille Suomessa, joiden
seassa nimitetään pispa AcwidiKurkki, Ooke lörans-
soni Totti, Tönnes Erikssoni Totti ja Niilo Cskils-
soni Banecri, täysi roapaus kaikesta rangaistuksesta
ja wainosta. Mutta pian näytti Kristian!, mitä
hänelle oli mielessä ja mitenkä hän aikoi lupauksi-
ansa täyttää. Lumattuja omaisuuksia ei annettu Kris-
tiinalle. Marraskuussa B:tena päiwänä, kun uuden
Kuninkaan kruunaamiscn juhlaa pidettiin Tukhulmissa,
suljettihin portit Tukhulmin linnaan, jossa tiettäroästi
nyt löytyi paljo kansaa, ja muutamain cdclläkäyneit-
ten syyttämisten perästä rumettiin mestaamaan kaik-
kia, kun ei luultu olewan Danskan ystäwiä, ei ai-
noastaan Herroja, waan myös muita läsnäolelvaisia
alhaisempia, ilman armoa ja oikeutta. Olaus Mag-
nus, joka on kirjoittanut kirjan Pohjaisten Kansain
elosta, jossa Suomestaki tulee paljo puhumaan, näki
omilla silmillään 94 ihmistä mestattawan. Toisia
hirtettiin eli piinattiin kuoliaaksi. Tämä on se mai-
nio Tuk hulmin werilo yly. Mutta tulipa Suo-
mellenki muoronsa. Heti Ruotsiin tultuansa oli Kris-
tiani lähettänyt käskyjä sen maan Herroille, tulema-
han Ruotsiin riitin asioista keskustelemaan. Mutta
lienewatkö Herrat jotaki petosta aawistaneet, sillä ei
heistä yksikään käskyä totellut. Sittä oli Kristiani
lähettänyt Hemminki Gadin sotajoukolla, Suo-
men maata kukistamaan ja sen linnoja ottamaan.
Linnat , antausiwat hänelle »vastustelematta, sillä ei
arweltu wastuksen enää mitään auttaman; entiset
linnaichaltiat laskettiin Miroistansa, joihin Tyskalaisiä
ja Danskalaisia miehiä pantiin. Turun linnaan ase-
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tettiin wasta mainittawa Thuomas Wolffi. Mutta
nyt tuli Kristianilta werinen käsky, jota myötenOoke
löranssoni Totti mestattiin Hämeenlinnan ulkopuo-
lella (27 Marrask.). Hemminki Gaddi sai myöswan-
hoilla päiwilläan hawaita, miten Kristianin laatuiset
miehet palkitsemat ystäwiansa; sillä hän ja Niilo
Eskilssoni Baneeri mestattiin Raaseporin etuloilla
<10 louwk.) Pispa Arwidi säilytti henkensä; joko
hän lie Kuusiston linnassa saanut turmansa, eli muu-
ten tiennyt paeta wainojiansa. Sillä keinoin menet-
teli Kristiani Ruotsissa, ja yli 600 ihmistä oli hen-
geti nutistettu, kun hän seuraaman wuoden alulla
palasi Danmarkkiin.

Kun namät kauhistukset paraaltaan tapahtuiwat
Ruotsissa, tawatahan Gustawi Eriks soni Waa-se, karattuansa wankeudesta Danmarkissa Lybekkiin
ja sieltä lähettyänsä Ruotsiin, eräilemässä Danska-
laisten pelwon tähden Daalarein metsissä, puimassa
talonpoikain riihissä, piiloutuneena wainojiltansamuin
heinakuormassa, muin kaatuneitten puitten alla, muin
kuopissa ja kellareissa: hän ft nuori aatelismies, jon-
ka rehellisessä sydämessä ajatukset Ruotsin wapautta-
misesta oliwat nousseet, ja jonka aikeensa hän nyt
tulee, niinkuin hänellä oli itsellänsa tapana sanoa,
"Jumalan ja Ruotsin talonpoikain kautta" tayttä-
määnki. Hän sai Daalarilaiset ja sen perästä talon-
pojat muillaki paikoilla puolellensa, sitta wapasukusia
Herrojakin; piiritti Tukhulmia, jossa kaupungissa
Magistraati pyysi Suomesta awuksensa miehiä ja
sotitarpeita; ja »valittiin Syyskuussa w. 1521, Her-
rainpäiwillä Wadstenassa, Riikihoitajaksi. Nyt
alkoi hän Suomenki wapauttamista miettiä; lähetti
sinne Niilo Arwissoni Wes tgööthenjaHen-
rikki lönssonin Haagasta, sotamiesjoukonkanssa,
ja näihin yhdistyy Niilo Monssoni Grabbe
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Grabbakasta ynnä monta muuta wapasukuista Suo-
malaista. Nämät miehet alkoiwat 24 Marraskuuta
piirittää Turun linnaa, jossa Thuomas Wolffi
oli haltiana, ja löytyi hänellä siellä paljo wartowa-
kea seka runsaasti sotitarpeita. Siihen siaan oli pii-
rittäjilla sota-aseista ja ruutista suuri puutet,jo"ta
pispa Arwidi ainaki koki heille warustaa. Waan ei
tahtonut piiritystyö Ruotsalaisilla menestyä. Eräällä
kcrkauskerralla otettiin muutamia Ruotsalaisista, joi-
den seassa Niilo Arwidssonin weli Bengti van-
giksi. Wolffi antoi dinttaä kaikkityyna linnan-
muurin ulkopuolella. —

Ahwenanmaahan lähetti
Gustawi Hemminri von Brokkenhuusin, ottamaan
Kastelholman linnaa, jota Lyyderi Friimanni Kristi,
anin puolesta hallitsi; ja waMa Ruotsin päämies
tapettiin wiimmennimiletyltä kaksitappelossa, niin taisi
linna kuitenki hetimiten tulla otetuksi.

Seuraamana wuotena 15H2 kawi Tammikuussa
Kristianilta kaikille lilmanhattioille Suomessa käsky,
jossa heitä haastetaan tappamahan ne kiiai saadut
ja linnoissa säilytetyt Herrat Gustawin puolluksesta.
Sentähden antoi Wolffi ottaa hengen kaikilta Turun
linnassa löytywiltä Suomm Herroilta, joiden seassa
oli Tönnes Eriksson! Totti ja Lakmanni Pohjain
Suomessa Henrikki Steenssoni. Samanlainen surma
olisi myös tullutErikki Flemingille, mutta hän
oli ajoissa saanut tiedon Kuninkaan käskystä ja
mietti keinoja, mitenkä pelastaa itsensä ja muitaki
maanmiehistansä. Hän tekeysi siis Kristianin pa-
raaksi ystäwatsi, jonka kautta sai Wolffin hywäsuo-
sion itseensä, hän tarjousi karkaamaan piirittajöitten
päälle, johonka määrälliseksi katsottuun yritykseen
linnassa olemat Ruotsalaiset sotamiehet piti panta-
man, sillä heidän kuolemasta ei paljon huolittu.
Tämä lauma piti lisattamän Danskalaisilla, jotka pi-
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taisiwät Ruotsalaiset kurissa. Fleminki sai salaa sa-
nan Ruotsin päämiehelle aikomisistansa, ja kun hän
oli käynyt ulos linnasta, niin rupesiwat karkaajat ja
päällenkarattawat yhessä tappamaan niitä muassa o-
lewia Danskalaisia, ja Fleminki miehinensa oli wa-
pautettu. — Turun linnaa piiritettiin aina kewai-
meen asti, jolloin Sewerini Norbyy tuli sen
awuksi. Niilo Arwidssoni ja Ruotsalaiset, joilla oli
kowin wahä woimia wastukseksi, täytyiwät nyt we-
täytä pois Turusta. Heidän lahtiissä kirposi tapa-
turmaisesti'mli yhteen ruutitynnyriin, ja siitä syttyi
tulipalo kaupunkiin, joka valaissansa Danskan sota-
wäeltä ryöstettiin. Ruotsalaiset pakeniwat maan si-
sälöille Hämeeseen, jonnekka Danskalainen ei heitä
ajanut perästä. Pispa Arwidi Kurkki, joll' enaa
ollut Kuusisron linnassa turwapaikkaa, pakeni Dans-
kalaisten edellä Raumaan, sieltä meritse Ulwilaan,
sieltä Näärapäähan, ja sieltä aikoi tulla Ruotsiin,
mutta hukkui merihädaässä monen wapasukuisen mie-
hen kanssa Suomesta, jotka oliwat perehinensä hä-
nen seurassa olleet. Sinne nzeni Suomen 23:mas
ja wiimmeinen paawinuskoinen pispa. Hämeesehen
paenneista miehistä, joilla ei enää ollut toiwoa saa-
da maata puollustetuksi, jakaupi sotalauma: Erikki
Fleminki menee isoimman joukon kanssa ja yhdis-
täypi Gustawi Waasen laumoihin; Niilo Grabbe
jääpi Suomeen, warustaa itsellensä pienen laiwaston,
hätyyttää sillä Danskalaisia, missä waan heitä ta-
paa pienemmissä joukoissa, ilmautuu wälistä Raase<
porissa, Ponvossa elikkä Kokemäessä (Kuusistossa?),
pakenee hädän tultua Nironki puolelle, ja tekee sillä
keinon paljon pahaa Kristianin wäelle. — Danska-
laiset häwittawat rantamaita Suomessa; Kuusiston
linna otetaan heiltä sisälle; Norbyy purjehtii sinne
tänne Ruotsin ja Suomen walillä, auttain ahdistet-
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tvja linnoja maila ja wäellä. Niinpä kaski hän
Thuomas Wolffinti Suomesta ottaa ruokatarpeita,
minkä woisi saada, ja wiedä niitä Tukhulmiin. Wolffi
lahtiki suurella laiwajoukolla anottua apua wiemaän.
Mutta Gustawi Waase oli Lybekkiläisten awullasaa-
nut sotalanvoja, jotka piiliwätRuotsin luotojen walillä
ja nyt tuliwat ottiwat koko Wolffin laiwaston sisuksinen-
fa, ynnäWolffin itsensä wankiksi, ja sitte hirtettiin hän
tammeen, ansaituksi kostoksi monista hirmutöistänsä-

Gustawi Waasella kawiwät toimet hywästi
Ruotsissa: yksi linna toisen perästä otettiin häneltä,
yksi etu seurasi toistansa. Tukhulmi oli wielä Dans-
kalaisilla. Sitä piiritettiin monelta haaralta, ja
Norbyyn apuanto estettiin. Kristianilla ja hänen
puoltajilla ei näytä olleen ollenkaan tointa ja. tolk-
kua muuhun «n hirmutöihin ja ilkeyksiin. Se wai-
kutti, etta Danskanki Raati ja Herrat jo rupesiwat
häntä pelkäämään ja wihaamaan. He antoisat
kruunun Fredrikki l:mdifelle, joka teki liitonHam
lalaiéten kanssa. ,Kristiani ci uskaltanut wastustaa,
kokosi tavaroita, ■ minkä fai, ja purjehti w. 1523
Huhtikuussa muutamilla laiwoilla pois Danmavkista,
l)ätta\n ijäksi päiroatsikruununsa. Sitta elihän kruunu-
heittona, piöcfiitn lopulla I*7 wuotta wankina jahiolifr
(lind tilassa. &åé\a oli hänen'Man miclettöniyytensa
kosto! MuttaFredrikki ottiDanskan lrunnunifa talbot
hanki Kalmari-yhdistyksen ehdoilla saada Ruotsi^Nsnsa,
jostahän kirjoittiRuotsiin. Waan jicltä ivastasiRaati:
ettahe oliwat walmnect O us tawi ■ :stnEriks sonin
Ruotsin Kuninkaaksi. Se oli tapahtunut Ntreng-
nääsin Rttkinkokoufstssa, 7:tend paiwäna Kesäkuuta.
Niin päätyi Kalmari-yhdistys, jonka onnettomuus,oli
kestänyt 126 wuotta.

'Samassa kuussa antaisi Tuk-
hulmiki Gustawille, ja pian oli koko Ruotsi.l.hänen
hallussa ja papaana.



114

Kun Kuningas Gustawi I:nen oli saanut Ruot«
finperkatuksi Danskalaisista, niin tuliSuomen wuoro.
Elokuussa w. 1523 lähetti hän sinne wahwan sota-
lauman Ruotsalaisia, Tyskälaisiä ja Suomalaisia,
Amiraalin liwari Flemingin myötä, jonka piti
weljensä Erikki Flemingin kanssa ajaa Danska-
laiset matkoinsa. Armeia nousi maalle Kuusiston
linnan tykönä ja otti sen toissa päiwanä wakirynnä-
köllä. Sitte meni se Turkuun, jonka linna l2:ta
päiwän perästä saatiin otetuksi. Alussa käwi Dans-
kan sotajoukko Ruotsalaisia wastaan, mutta wetäysi
pian Hämeenlinnan kautta Wiipuriin, kun oli saanut
tarkempia tietoja wihollistensa woimasta. Ruotsa«
laiset jakausiwat nyt pienempiin joukkoihin, jotka wä-
hitellen ottiwat Hameen, Raaseporin, Sawon ja Wii-
purin linnat Danskalaisilta; jälkimmäinen otettiin
Niilo Grabbelta. Ennen Joulua oli koko Suomi
tempastu wihollisten kourista. Kun ei ollut Dan-
Markista apua odotettawana, niin menetti Danskan
puollus rohkeutensa, ja eiwat he tahtoneet eiwätka woi-
veet pitemmältä wastustella. Näin tuli Suomi wa-
paaksi Danskalaisista.

2. Suomen sisämäisistä asioista
Paawinuskon aikana.

Kukin aika on, omituisen luontonsa ja laatunsa
puolesta, muista eroitettu: niin myös Paawinuskon
aika. Tässä tahdomma nyt sowitella muutamia en-
nen mainimatta jääneitä eli jo mainittujaki asian-
haaroja yhteen; sillä täydellisempatä osotusta tämän
monesta syystä kyllä merkillisen ajan elämään emme
woi antaa.

Ensisti tahdomma Kirkollisuuden puolta
katsella. Siellä kohtaa meitä heti Paawikunnan ra-
kennus. Roomin seurakunnalla, joka Apostolein ai<
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kana perustettiin, oli, niinkuin muillaki, pispansa.
Kun muutamain wuosisatain perästä Kristinusko
oli pilaumassa, ja sen opettajat maallista kun»
niata ja rikkautta rupesiwat halailemaan, niin syn-
tyi Roomin waltakaupungin pispain päässä se aja-
tus, että he muka olisiwat Apostoli Pietarin jalkeen-
seuraajat wirassa, joille taiwaan awaimet olisiwat
jätetyt. Sentähden rupesiwat he muitten Kristikun-
nan Pispain siwulla edellisyyttä tahtomaan. Heitä
kutsuttiin pa apöiksi,josta sanasta Paawimuukaloi-
malla on tullut. Tämä tuuma onnistikin. Roomis-
sa kaswoiwat Paawit aina enemmin kunniassa ja
woimassa; mutta siinä samassa laswoi heidän maal«
linenki, Kristillisyydestä erkanewa ja maallista tarkoit-
tama, mielikin. Sillä keinoin oli Paawi pian saa-
nut koko Kristikunnan allensa, paitsi Greekan kirk-
koa, joka hänestä erkani eikä tahtonut häntä totella.
Kun Kristinuskoa ruwettiinSuomeen lewittämähän,oli
Paawein walta jo täydessä woimassaan, ja he hal-
litsiwat ikääskun mahtawat Kirkkoherrat, joitten pitä-
jän alle puoli Euroopata kuului ja malsoi heille
tihuntia. Heillä oli Roomissa Konsistonumi, jonka
jäseniä kutsuttiin Kardinaaleiksi, ja niiten piti
olla Paawein neuwonantajina ja auttajina Kristikuntaa
hallitessa. Myls piti heidän walita Paawcja, kun
entinen oli kuollut. Tcmän Roomin kirkkowallan
alle kuuluiwat ensistä Paapispat (Arkhipispat),
jotka tawallisesti wihkiwät allensa kuuluwia P ispoja
ja pitiwät jotaki komentoa heidän yli. Walittu,
waan wiela wihkimätöin,pispa sai nimen Elek tus
(Walipispa). Mutta Pääpispainki yli oli waliöta
asetettu Priimas eli Priimaspispa. Suomi, niin-
kuin Ruotsikin, kuului Lundin Priimaspispan ja
Upsalan Päapispan alle. Samatekkun Paawilla oli
myös pispoilla Konsistormminsa eli Tuomiokapi-
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tuli, joka heitä walitsi ja auttoi hiippakuntaa halli-
tessa. Tuomiokapitulin jäseniä löytyi Suomessa lo-
pulla 12, joista Tuomioprowasti (Aicftij*niepo-
»im»), Arkh ioiakonv s jaDekaan vs oliron t muita
etewammät, ja niitä muita kutsuttiin alhaisemmiksi
Tuomioherroiksi ('Äaniifeifft). Tuomioka-
pitulilla oli alussa tuomitsemista useimmissa rikos-
seikoissa, ja myöhemminki oli sillä monessa asiassa
ratkascmisen oikeus, waikka Lakmanneja ja muita
Tuomareita jo löytyi meidän maassa. Papit oli-
wat alhaisempia hengellisiä ja toimittivat jumalan*
palwelua seurakunnissa maalla ja kaupungeissa. Pa-
peilla oli wälista wierellä Kappalainen (Capella-
nus), eli edestänsä wirkaa toimittama SiaUinen
(Vicarius). Muita papillisia wirkoja oliwat Diako-
nein ja KHuo vipappein (Cboralcs) Voivat. Il-
man sitä löytyi alhaisempia, lukkarintapaisia kirkon-
wirkoja monesta lajista. Kun Paaivi tahtoi saada
jotakin toimitetuksi kaukanaRoomista olemissa maissa,
niin kirjoitti hän siitä Bullia pienoille eli muille;
tvaan kun asia waati, niin lähetti hän Selaat eja
edestänsä seikan selwittamaän. — Paitsi näitä maal-
lisia pappeja löytyi myös muita, jotka suuremman
pyhyyden perään pyöriwät ja eliwat yhteydessäLuos-
tareissa (Kluostarcissa). Niitä laitoksia löytyi
erityisiä miehille ja naisille, eli munkki ja nunna-
luostareita. Päällysmies kutsuttiin 2£ potiffi (nais-
luostareissa Apetissaksi), ja sitä lähin roirka oli
Priorin (Priorinnau eli Naispriorin), muista al-
haisemmista mainimatta. Tämmöisiä luostereita oli
erilajistc», joilla oli itsekkullaki omituiset asetuksensa,
tarkoittamat puhdasta, kaikesta irstaisuudesta ja ylöl-
lisyydestä »vapaata, jumalisuuden■harjoituksille wihit-
tt)d, clämäta. Suomessa löytyi luostareita kolmesta
munkkiseurasta eli ordenista, nimittäin: kaksi Domi-
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nikani- luostaria, joista yksi oli Turussa ja toinen
Wiipurissa: kolme Franc iskäni- luostaria, joista
yksi oli Viipurissa, toinen Raumassa, ja kolmas oli
Köölannluostari Ahwenanmaalla: yksi Brigit tini-
luostari Naantalissa, jossa oli munkkeja ja nunnia
yhessä ja joka oli Wadstenan luostarista Ruotsissa
saanut alkunsa

Kun Kristinuskoa ensin ruwettin Suomessasaarnaamaan, niin tarwittiin arwattawasti pappeja,
jotka maan omalla kielellä woisiwat pakanoita opet-
taa ja saada heitä erhetyksistänsä luopumaan. Mut-
ta semmoista saatettiin ainoastaan sillä tawalla saada,
että kääntyneitä pakanoita papeiksi opetettiin. Sentäh-
den onki arwcltu jo aikuisin koululaitoksen löytyneen
pispanistuimen tykönä, jossa papiksi aiwotut miehet
saiwat wahän opetuksensa. Pispanistuimen muutettua
Turkuun pitkitti tämä koulu, Turun kathedrali-
koulun nimellä, oloansa. Sillä oli Tuomio-kapitulin
jäseniä opettajina, ja se sai wanhaan aikaan niin
suuren armon, että Ruotsistaki tuli nuoria miehiä
siinä oppimaan. Paitsi tätä löytyi jokaisessa luosta-
rissa koululaitos, joista Rauman koulu (Oaiie-
Ainin Ismiinout,6) oli warsin mainio Paawinajan
loppupuolella. Näissä kouluissa tehtiin erinomattain
papinalkuja wirkaansa mahdollisiksi. Mutta jos joku
tahtoi saada täydellisemmän ja laweamman opin,
niin täytyi hänen ulkomaisissa opistoissa, niminomai-
sesti Pariisin ja sittä Praagin ynnä Leiptsigin Kor-
kiopistoissa, keksiä tietoja, niinkuin monesta pispasta
olemme jo nähneet. Alhaisempain pappein ei näytä

*) Kahden ensiksi nimitetyn nmnkkiseuran perustajat vliwatDominikus,Hispamasta, ja Franciskus, Italiasta.
Kumpiki seura sai wahwistukstnsa Paawilta w. 1215 ja
lewisi heti sen perästä pohjaiseenki/ Brigittinein perustaja
oli se mainio unien näkijä Pyhä Vrigitta Ruotsista,
joka kuoli w. 1373.
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tarwittneen maatansa ulompana käydä oppia hake«massa. Oppineilta Suomessa kokoonpannuista kir-
joista ei löydy paljo mainittawata, paitsi että eräs
Johannes Budde eli Rääki, joka Paawinajan
loppupuolella asui wälistä Wadstenan, wälistäNaan-
talin luostarissa, on kirjoittanut usiampia kirjoja ju-
malisesta sisälläpidosta. Rcchwasta ei opetettu luke«
maan, waan ainoastaan muutamia rukouksia ulkoa
taitamaan.

Sitä myöten kun Kristillisyys lewesi maassa
ja asukkaita lisaysi, rakettiin myös Kirkkoja. Nou-
sisten jaRantamäen kirkot taisiwat olla kaikkian en-
simmäiset; Hameessa laisi Hattulan kirkko, Karja-
lassa Wiipurin ja Sawilahden eli Mikkelin, Pohjan-
maalla Mustasaaren, Pietarsaaren, Salon ja Kemin
kirkot olla ensimmäiset. Seurakuntia jaettiin sittä ai-
kaa myöten pienemmiksi, ja jokainen sai tiettäwästi
pappinsa, joka kirkonmenoja toimitteli, kasti ja
jakoi Sakramentit. Ulkonainen koreus oli kirkoissa
tarkoitettu, warsinki Tuomiokirkossa, jossa Altta-
reita oli kyllin rakettu Pyhäin kunniaksi ja muis«
toksi. Kirkonmenoista oli Messu etewin temppu:
»vähemmässä armossa pidettin Sakrame nti t, joita
sli silloin seitsemän, ja Saarna, joka useimmiten,
niinkuin muukin jumalanpalwelu, tapahtui latinaksi,
illnan että kuunteliat mitään siitä ymmärtiwat. Mes-
suamalla toiwottiin saada sielut Kiirastulen (eli
Perkantotulcn) piinasta pelastetuksi, ja semmoisia messu-
ja eneni lopulla niin, etta papit salwat mclkeen pai-
wät päästänsä kirkossa »veisata ja loilotella. Kaikki
jumalisuus oli täytetty ulkonaisten menoin harjoi-
tuksena; Raamattu oli papeillenki tuntematoin kirja;
ja jss joku wähän wapaammasti uskalsi ajatella, eli
käytti itseänsä jotenki Kirkon asetuksia ja tapoja mas-
toin, Niin joutui hän Pannaan s. o. suljettiin Kir-



119

kon yhteydestä. Siihen siaan olemme nähneet, kuin-
ka Aneita, eli syntianteen »vakuutuskirjoja, jaettiin
niille, jotka Kirkkoa rikastuttiwat. Pyhiä miehiä
pidettin aiwan epäjumalisessa kunniassa, ja heille pi-
dettiin omituisia juhlapäiwiä, jonka kautta tiettawäs-
ti joutopäiwät eneniwät ja työpäiwät wäheniwat.
Näitten Pyhäin lukuun kuului e. m. Suomen ensim-
mäinen pispa Pyhä Henrikki: ja pispa Hemminkikin
tehtiin w. 4514 Pyhäksi, waan se tapahtui komin
myöhä, ett' ei hänellä ollut siitä pitkällistä kunniata.
Tämmöisten Pyhäin sanoitin tehneen paljo Ihmet-
töitä kuolemansaki jälkeen; ja toiwottiin heidän ei
ainoastan esirukouksillansa taiwaassa, waan myöskin
liikanaisten hywain töitttllsä lahjoittamisella, woiwan
hankkia anteetsi saamisen syntisille ihmisille, waikka
on kylläkin epäiltäwä asia, zos moni näistä Pyhis-
tä itsekkään oli taiwaassa saanut siaa.

Nyt owat Kansakuntaisuuden asiat sil-
mailtäwät. NiinkuinPaawi hengellisillä siteillä hallitsi
Kristikuntaa ja oli pispain päänä, niin piti myös
Roomin eli Tyskän Keisarin olla Kuningasten
ja Ruhtinaien yhteisenä päänä: edellisellä piti hen-
gellinen waltikka, jälkimäiselle miekka siinä Kristi-
kunnan yhteisessä waltakunnasa oleman. Tämmöisen
näemmä kaiketi tarkoituksen olleen yhteisen Historian
keskiajalla, waikk'ei se koskaan saanut warsin aikaan;
sillä ensistä nousi pian yhtäläisiä riitoja Paawein ja
Keisarein wälillä) ja toiseksi eiwat Kuninkaat ja muut
Ruhtinaatkaan usein paljo Keisaria totelleet. Erin-
omattain oliwat pohjaiset riikit omin päinsä. Ainaki
olemme siw. 99 nähneet esimerkin senlaisesta Tyskan
Keisarin luullusta ylinäisyydestä Suomenki perukan
yli. Ruotsin Kuninkaat elikkä, oikeimmin sanottu.
Kuninkailta läanityksillä lahjoitetut ylimykset, pitiwät
siis maallisen hallituksen Suomessa Paawinuökon



120

ajalla. Mutta ei alussa miela niin. Suomi oli Paa-
>wcin ja Turun pispam toimella^ eli amaki Kristin-
uskon lemittäniisen , tarkoituksessa, tullut malloitetuksi;
ja scntahden faiwatki pispat ensiaikoina pian yksi-
nään Hallita ja mallita isanmaaösamme, niinkuin
myöK käyttää kaikki tulot omaksi ja Kirkon hywaksi.
Wasta Beero limäinm antoi osan maarahoista Ku-
ninkaalle, ja noin 1284 tuli maVta Viraeri Jaarlin
poika BiMgtti, Herttuan korkommella, Suomen en-
simmäiseksi maalliseksi haltiaksi. Siitä lähin löytyi
aina mahtawia Herroja, jotka Kuninkaalta oliwat
saaneet, joko Suomen kokonaan eli osia siitä maasta,
lahjaksi allensa. Näihin owat myös Linnanhaltiat
luettawat, joilla oli jokuntapainen komento litnmn
alle kuuluman maan yli, ja joitten nimet owat osiksi
meihin asti säilyneet tiedossa. Wasta Pähkinasaaren
rauhan perästä lamataan (w. 1324) ensimmäinen
Lakmanni maassamme. Sen perästä jaettiin Suo-
mi w. 143Z kahteen Lakikuntaan, ja silloin asetettiin
myös Maanoikeus (kats. siw. 90), mutta tämä oi-
keus herkesi heti asettajansa? kuoltua. Muuten tawa-
taan Suomessa tällä ajalla Kihlakunnan Tuo-
mareita, Fouteja j. n. e. Talonpoikaisista malit-
tiin silloinki ymmärtamia miehiä Lautamiehiksi,
jotka Tuomarin kanssa istuiwat oikeutta. Lykätyt
asiat meniwat kihlakunnan oikeudesta Lakmanniin,
sieltä Tutkintakeräjihin (ruots. Räfsteting), joita
Kuningas itse eli jonku siaisensa kautta piti kerran
nmodessa. Muuten oli lupa heti edcstuoda asiansa
korkeammanki tuomio-istuimcn eteen, ilman sen käyt-
tämättä alemmassa oikeuspaikassa. Kuningas piti
myös erinomaisissa tapahuksissa jonkutapaista kihla-
kunnan oikeutta, jota kutsuttin Oikasukeräjikfi
(ruots. Rättareting).



Nain oliwat Ruotsalaiset tuoneet oman maansa
asetukset Suomeen. Se oli myös mäaraämättömästi
hywa asia, ett' eiwät he, niinkuin Wirolaisten kanssa
tehtiin, laskeneet Euomm rahwasta orjuuteen, wcan.
antoiwat sen omituista maata wiljcllä ja omaisuutta
itsellensä hankkia. Ennen isännättömille erämaille ra-
ketuista taloista tv'i Meromaita, waan kun kruut
nu oli sittemmin laskenut allensa kaikki erämaat, niin
tuliwat siellä raiwatut tilukset Kruununmaiksi.
Paitsi näitä löytyiKuninkaankar tanoita, (Kunin-
kaan ja hänen miesten rawinta- ja asuntapaikat,)
Maallisia Vapaamaita, Hengellisiä Wa-
paamai ta, (Kirkon alle kuulumat talot,) y.m., jotka
ciwat warsinaisesti weroa maksaneet. Isoin wero oli
maksettawa papistolle. Tämä oli Tihunti eli Kym-
menek set, maksettu ensistä metsän eläinten nahkois-sa, myöhemmin jywissaki,mutta Ruotsalaisitta uutis-
asukkailta lehmänannilla nk. woilla, juustolla jamuulla
senlaisella. Edellisessa tapauksessa sanottiin makson
tapahtuneen Karjalan ja jälkimäisessä Helsingin
lakia myöten. Werot oliwat alussa sangen pienet,
waan niitä lisättiin ajan kuluissa. Wiimmen rumet-
tiin niitä rahassaki kantamaan, kun se oli kauppias^
ten kautta tullut maassa tawalliseksi, ehkä oli alussa
lupa kahdeksan talonpojan arwion jälkeen antaa ra-
han siasta kalujaki. Muutoin oli työnteko linnoissa
ja kunilckaankartcmoiösa sangen painawainen welwolli-
suus talonpojalle.

Mitä Kauppaan Paawinuskon ajalla tulee,
min olemme jo ennen (siw. 62 seur.) puhuneet siitä,
kun Hansalaiset kawiwät Nowgorodin kanssa.
Mutta Karjalaiset ja Ruotsalainen wartowaki Niipu-
rissa taisiwat walistä ryöstämisillansa sitä kauppaa
estää, koska mainittu seura pyysi ja saiki ensistä w.
1295 Kuningas Birgmltä, sittä muiUaki ajoilla ja
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muiltaki Ruhtinailta, suojakirjoja kaupankäyntiinsä
Newajoella. Siellä ja muillakin paikoilla waihtoiwat
he Suomalaisten kaluja itsellensä. Muuten ascttausi
heitä,kaupan wuoksi, maassati asumaan, jonka tähden,
koska he usein taisiwat olla kotosin Saksasta Tyskän-
maalla, kauppamiehiä wieläki paikoin kutsutaan Sak-
soiksi ja Tyskaläisia tawallisesti Saksalaisiksi.
Kaupungit ja linnat, joissa heillä taisi olla warsinai-
set kauppapaikansa, oliwat Suomessa syntyneet seu-raamassa järjestyksessä: Turku,Hameenlinna, Wiipuri.
Ulwilau eli Porin kaupunki, Raasepori jaKorSholma,
Porwo, Rauma, Naantali, Sawonlinna, paitsi Käki-
salmea, Landstruuliaa ja Pähkinälinnaa, joitten alus-
tat Pahkinäfaaren rauhan perästä kuuluiwat Wenäjän
alle. Näistä oli Turku mahtawin kaupallansa ei
ainoastaan Suomessa, mutta koko Ruotsin waltakun-
nassaki oli se mahtawimpia: sitälähin oli Wiipuri.
Pienempäin kaupunkein täytyi wiedä kalunsa Tukhul-
miin, mikä ei paikalla tullut Hansalaisten asiamie-
hilti ostetuksi. Pohjanmaalla oli lohen ja silah-
kan pyynti hywin tuottawainen keino, ja jokcin suilla
kokousi siellä tvuosittain kalan ostajia Tukhulmista
ynnä muistaki Ruotsin ja Suomen kaupungeista, ja
warsinki Torniossa lamattiin Juhannuksen aikana ul-
komaalaislaki, niinkuin Wenälaisiä ja Norjalaisia, käy-
mässä. Emme tiedä minkä osan Pirkkalaiset *)
ottiwat tässä kaupassa, waan on ainaki syy ar-
wella sen ei olleen aiwan wähaisen. Wuonna
eräältä Kuninkaan mieheltä kirjoitetusta kirjasta näh-
dään, että mainitun kauppiaisseuran miehiä oli silloin
jo tullut Norlanniinki asumaan. Samassa kirjoituk-

*) Oikeemmasti kutsuttaisiin namät kentiesi suomeksiki Bir-
kaarleiksi, joka sana merkitsee porimiestä eli linuanucötä,
sillä Pirkkalan pitajas taisi saada heistä nimensä, eikä toi-
sappäin; sekä muutenkl erotteeksi mainitun pitäjän asuk°
kaista.
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setzsa seisoo myös kielto, "ett'ei kenenkään pitänyt es-
tää Lappalaisia metsänkäynnissänsä, ei Pirkka,
laistenkaan, jotka tulemat niitten Lappalaistan asun-
tapaikoille, wiipywät heidän luona, elikkä palaamat
heidän tyköä tomaroinensa." Muuten näyttämät Pirk-
kalaiset tällä ajalla käyneen aina Satakunnassa ja
Turussa asci kauppimassa ja keinottelemassa.

Tapa in perustehena on kullakin ajalla Uskon
eli jumalisuuden hywempi eli huonompi tila. Kris-
tillisyys oli tällä Paawinuskon ajalla menettänyt kai-
ken koko ihmistä parantaman luonteensa ja muuttu-
nut ulkonaiseksi harjoitukseksi, jonka simulla ihmisen
sydän sai olla alallaan luonnollisessa pahuudessansa,
joka usein ulkonaisilla töillä miela tuli peitetyksi ja
kaunistelluksi;—ja niin oliwat tamatki sitä myöten.
Ehkä tiettämäöti joukossa aina löytyi parempiaki,
(niinkuin e. m. woisi arwella monesta oman hyötyn-
sä ja henkensäki maaralla Kristinuskoa lemittämasta
miehestä walloittamisen ajalla,) on kuitenki tämän
ajan muoto siltä kohdalta sangen kamala tarkemmin
katsomalle. Papit olimat tamallisesti,' joko ulkokulla-
tutta pyhiä, jotka hymillä töillänsä ja pyhyytensä
harjoituksilla tahtoimat taimasta itsellensä kiskoa,
elikkä rnpimät he ulkonaisestikki suurissa synneissä.
Heille oli e. m. tullut Paawilta kielto, ett' eimat
saisi naida; mutta sen siaan lamataan heillä jal-
kamaimoja, joitten kanssa synnnttimät lapsia. Sama-
te oli juopumus ei Harmassa löyttäma' mikä. Maal-
liset Herrat rasittimat talonpoikia mäkikestingcillä ja
muutenki, käyttimät määrin oikeutta, ottimat lahjoja
ja elimät hekin usein pahasti ja törkiästi. Kun maa-
kunnan päämiehet ja opettajat olimat senlaisia, niin
mahtoi tila olla ei aiman kaunis rahmahassakaan,
ehk' ei liene samaan määrään ollut; sillä raaka kan-
sa tulee usein luontonsa wereksiltä woimilta pclasle-
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tufft elämän irsraifuute^n aiwan sywälta, tahraumasta.'
Eteläis

-
Suomessa taisi Paawinusko sywemmältä

juurtua rahwaaseen ja ajaa ulos pakanalliset ta-
roat ja muistot, (jonka tähden Hämäläisten wanhim-
mat Runot owatki siksehen unhotuksiin kadonneet);
waan selwän pakanallisuuden siaan tuli epäuskollinen
pakanallisuus Kristinuskon nimellä ja muodolla.
Maamme pohjaisemmilla paikoilla näyttää pakanalli-
suus wiela olleen joksiki,woimissaan ja kukistama-
toinna, jos kohtaki lie rahwas ylipäätä siellä myös
ollut kastettu. Sen todistamat silta ajalta peraiset
ja meihen asti säilyneet Karjalaiset Runot, joissa
Kiessus, Neitsyt Maaria, Santti Pietari j. n. e. ta-
lvittaan yhdessä armossa Ukon, Väinämöisen, Ilma-
risen, ynnä muitten jumatain ja] sankarem rinnalla.
Wanha pakanaisusko lisättiin Raamatussa tawatta-
willa persoonain nimillä, joitten toimituksihin sommi-
teltiin entisten jumalain työt, kaikki sekasin ja ka-
moittawassa hämmennyksessä. Niin on e.m. Wapah-
tajakin sillä keinoin saanut omanlaatuisen elämäker-
tansa, joka on, osiksi präntätyistä osiksi pranttää-
mättömistä, Runoista nähtäwä. — Lopuksi tahdom-
ma wielä mainita Weljeyksista (ruotsiksi: Brödra-
stap, Gilden), joita laitettiin jonkun Pyhän eli pyhi-
tyksen muistoksi. Niihin yhdistyi mies- kun matmos
wäkeäki, omituisten asetusten alla jumalisuuden har-
joituksia ja rakkauden töitä täyttämään, niinkuin myös
määrätyillä ajoilla kettinkiä ja Pernua pitämään.
Semmoisia tietään kaksi löytyneen Suomessa, nimit-
täin Pyhän Annan ja Kolmen Kuninkaan
ZHcljeykset (Fralernitates 5:«.N Annse & Trium
lieguni), jotka pispa Maunus Tawastin aikana fats
wat alkunsa, paitsi mitä meikäläisillä saattoi olla
Ruotsin kanssa yhteyttä sellaisissa laitoksissa.
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