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IV.
Kolmas Aikakausi.

Suomi Ruotsin wallan alla evangeliumisen
uskon aikana.

Tahanasti on kirjoitettu Suomen olosta Paka-
nallisuuden ja Paawinuskon aikana: edellisemmästä
ajasta sangen lyhyesti, jälkimäisestä wähäistä pitem-
mältä, ehkä siitäki waillinaisesti. Pakanallisuudessa
tawataan esiwanhempamme upotetut ja maipuneet
Luonnon typeryyteen, jonka moninaiset woimat heiltä
tehdään jumalallisiksi Haltioiksi, ja tuwaillen laula-
matki he yhteyttänsä sen jumaloitetun Luonnonkanssa:
Paawinuskon kautta tulee Kristillisyys ulkonaisesti
heidän sekaan, alkaa päältäpäin särkeä heidän luon-
nollista eloa ja oloa

— sillä ci opetus käynyt warsi-
naisesta luonnon muutoksesta, waan oli päältäpäin
pakoitcttu ja sisaänkuritettu heihin

—
ja siitä tulee

omankaltainen ulkoq kullattu siwistys, joka kyllä saa
kansan luonnollisesta tilastansa siirretyksi, waan ei
woi sitä parantaa. Parannuksen siaan turmeltumat
tawat wielä enemmin: se luonnollinen kauneus, kun
on kukkaisella tawattawa ja on pakanallisuudelle an-
tanur sen, wanhimmista Runoistansa meitä wastaan
wieläki huohtawan, yksikertaisen ihanuutensa, katoaa
kokonaan ja muuttuu Miaksi Kristillisyyden ja paka-
nallisuuden sckannukseksi. Hengelliset ja maalliset esi-
miehet, itse petetyt, pettamät tällä ajalla kansaparkaa,
pitain sitä pimeydessä. Mutta Totuuden Henki on
ensin siinnyt ja syttynyt' Tyskänmaalla Lutheruk-
sen (Lutherin) rinnassa ja rumennut sittä siilä w.
1517 puhaltamaan ympäri maan mantereen. Se on
pian tullut Pohjaiseenki —

ja Antikristuksen istuin
alkaa huojua ikääskun kaatuakseen.

—
Ajalla, kun
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sittä sturaa, on ensijaksossa Evangeliumin sota Paa-
winuskoa wastaan, joka wiimmen woitetaan, tawat<
tawa. Ainaki pysyy meidän paiwiin asti kansassa
jäännöksiä ennen mainituista Paawilaisuuden ja paka-
nalliftn uskon turhuuksista, joitten kanssa uudenmuo-
toisia Totuuden wihollisia yhdistyy liittoon, ja niitä
maston saamma nähdä Cvangcliumin sotiman soti-
mistaan. Mitä maalliseen kohtaan tulee, niin pitkit-
tawat Ruotsalaistan ja Venäläisten walillä sodat
Suomen omistamisesta s— joka on niitten sotain ai»
näki oleva päätarkoitus, eht' eiwat riltaweljct sitä
näytä aina niin sellväbti tienneen its.kläan — ) koko
tämän aikakauden läpi, sillä lamalla, että Ruotsi tu-
lee ensistä saamaan Inkerin ja Wironki maat allen-sa, mutta mattaa sitta »vastanimitetyt maat, ajan
perästä csnl Suomestaki, ja aikakauden lopulla koko
Euomen, joka Wcnajan Keisarilta otetaan. Kummanki
riitakansan tila paranee, ja walistus on rotowasti
uoustmaösa, ensistä Ruotsista, sittä Wcnäjälläkin.
a). Suomen tDapauttamifesta Tanskalaisista

niin rauhan saakka Stolbowassa
(w. 1523— 1017).

Kun Kuningas Gustawi Imiäinen, (W aase n
sukua, joka nyt tulee aikansa Ruotsia hallitsemaan,)
oli ajanut Danskalaisen Suomesta ja ottanut sen
maan maltittansa alle, niin lähetti dan hengellisiä ja
maallisia Herroja Suomesta, entisiltä Ruotsin »val-
tioilta Venäjän kanssa solmittua rauhaa wahwista»
maan, joka wahwistaminen myös tapahtui Nowgo-
rodissa 3:tena p. Huhtikuuta w. 1524. Sen pe-
rästä, kun pispanistuin Arwidi Kurkin kuolemalla oli
tullut autiaksi, tawatahan Suomessa eräsRitamnieo,
lohani Westgööthe Weksööstä, pispan tuloja
Kuninkaalle kantamassa. Pispun wirkaa edeöseisoi,
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Clektuksen eli Walipispan armolla, Maistoi Erikki
Ewenssoni, Dekaanus Lintööpingistä. Mutta kun
ei tämä ollut wielä pispaksi wihitty, ja paatvilainen
laki ei luwannut semmoisen tehdä kaikkia pispanwiran
toimituksia, niin oli hänellä apuna eras Wincentius,
joka oli wihitty pispa ja sai siis kaikki toimittaa.
Tähän aikaan tuli Tyskan maalta Wittembergistä,
jossa Lutherus oli opettajana Korkiopistossa, häne»

koulussa oppinut ja Evankeliumin puhdistettuun to-
tuuteen mieltynyt mies, Maisteri Petrus Särki-
lahti, Suomeen ja rupesi innolla Evankeliumiasaarnaamaan. Ei ole meillä tästäasiasta laweampata
tietoa, kun että edellämainittu Orikki Swenssoni 01l
häntä wastaan ollut, ja että tämä Erikki w. 1526
laskettiin Gustawilta wirastansa, kun oli rumennut
Kuninkaanki aiwoituksia eikä tahtonut
suostua siihen, Turun, hiipatunnan papistolle makset-:
tawaksi päällenpantuhun, ZOOO.-nen markan ulosonla-
miseen. Kuningas oli nimittäin tullut Lutherukscn op-
piin mieltymään, josta hän jo Lybetisja ollessaan oli
saanut tiedon, ja piti mielessään stn mukaan paran-
taa hengellisen kun maallisenki tilan Nikissänsä. Sen-
tähden antoi hän saarnata Evangeliumia Ruotsissa
(— weljekset Olaus ja Laurentius Petrinpojat
tekiwät sitä warstnki menestyksellä — ) ia waikka siitä
tuli ankara tora ja huuto wanhan uskon ja tilan
puoltajilta, niin rupesi hän kuitenki erinomaisella roh-
keudella Kirkon ja papiston mahdottomista tawarois-
ta ottamaan täytettä suuriin, walrakunnan hywää tar-
koittaissa ilmautuneihin, tarpeisiinsa. Seuraamana
wuonna 1527 tapahtui West eroosi n Riikinko-
kous, jossa popit ja muut Kuninkaan wastustajnt
taytyiwat myöntää, ja silloin päätettiin, että kaitti
Kirkoille ja Luostareille lahjaksi annetut omaisuudet
pitiwat Kruunulle ja Aatelille jällensä annettaman.
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Aatelin piti wähin ylöspitäa Luostareita, siksikun
niitten senaikuistt asukkaat saisiwat muualla tilan
elättää päätänsä. Kymmeneksistä piti myös kolmas
osa Kruunulle tuleman, sitä myöten iun Kaniikit,
joilla oli niistä palkkansa saatawa, ennättäisiwät
kuolla. Tämmöisistä muutoksista nousi kapinoita,
yksi toisensa perästä, erinäisissä Ruotsin paikkakun-
nissa; mutta ihmeteltäwällä nerolla ja woimalla sai
Kuningas kuitenki ne kaikki asettumaan ja tahtonsa
sekä aikeensa täytetyksi.

Lähes kuusi wuotta oli Suomi nyt ollut ilman
warsinaisetta pispatta. Mutta alulla wuotta 1528
wihittiin Martiinus Skytte, joka edellisenä wuo-
tena jo taisi olla walittu, isänmaamme pispaksi. Se
tapahtui Kuningas Gustawin suostumisella, joka
myös nyt kruunattiin. Samana wuotcna tuli myös,
Kuusiston lmna, pispain entinen tunvapaikka, Kunin-
kaan käskystä sorretuksi. Tämä pispa Martiinus oli
syntynyt wapasukuisista wanhemmista Suomessa,
saanut Rauman ja Turun!kouluissa ensimmäisen o-
petuksensa, lähtenyt sitte Ruotsiin, jossa käwi Sig-
tunan Dominikani- munkkein seuraan, joitten Prio-
riksi ja koko sen muntkiseuran Päawisitecraajaksi

'

Ruotsissa hän, käytyä oppimassa Tyskänmaalla ja
matkustettuansa aina Italiassa, tuli otetuksi, ja jonka
wirkansa han kiitettäwallä toimella edesseisoi, siksikuw
tuli korkeampaan arwoon nostetuksi. Häntä kiite-
tään hywin jumaliseksi, puhdastapaiseksi, köyhille ja
kaikille ihmisille hywäntekewqiseksi mieheksi. "Niilw
kuin muitten pispain aikoina," kirjoittaa luusteni
aikakirjassaan, "papiston woimat ja arwo oliwat kas-
waneet ja kukoistaneet; niin rupesiwat ne pisM
Martiinukscn ajoilta muuttumaan, wähencmäan ja,
lakastumaan, siksikun tuliwat kokonaan, toisenmuotoi-
siksi." Wuonna 1^29 oli Kuningas pitänyt kokousta
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Aörebruossa, jossa monen paawilaisen tawan pois-
paneminen päätettiin. Kaikki tämänlaiset muutokset
pitiwat, Kuninkaan tahdon jälkeen, tapahtuman »vähi-
tellen, eikä aiwan akistä. Kaksi wuotta myöhemmin
pidettiinki jo ensimmäinen ruotsinkielinen messu Turun
Tuomiokirkossa. Ennen rawallinen latinainen messu
ja muuki jumalanpalwelu alkoi tästäpitain häwetcl
maalla kun kaupungeissa, warsinki Kuninkaan annet-
tua w. 1538 siitä käskyn, ja suomalaiset eli ruotsa-
laiset kirkonmenot tuliwat siaan. Sitä myöten kun
Westeroosin Riikinkokouksessa oli päätetty alettiin nyt
Suomessa häwittää luostareita: Turun Dominikani-
luostari paloi (w. 1537) ja siinä oliki sen loppu;
Franciskani-luostari Raumassa herkesi ja tehtiin Kirk-
koherran maaksi (w. 1538); kumpanenki luostariWii«
purissa^ sorrettiin (w. 1541) ja niistä käytettiin ki«
wet ja tiilet kaupungin seka linnan muurein paranta-
miseksi. Munkkeja muutettiin tawallisesti papeiksi
maaseurakuntihin. Myös nähdään pispan ja Tuomio-
kapitulin jäsenten wiewän osan saatawistansa rahassa,
jywissä, suola- ja kapakalassa j. n. e. Kuninkaalle
Tukhulmiin, ynnä alhaisempainki pappein antaman
osan tuloistansa kruunulle; ja Kuningas muistutta<t
uudistetuilla käskyillä rahwasta tihunnin tarkastcr
maksamisesta. Kirkon omaisuuksia ja wapaamaita we-
detään kruunun alle. Kaikki nämät omat my.ös seu-
roja lviimmcmailntun Riikinkokouksen päätöksestä.

Näin oli jo Suomessa rumettu kaikkinaisia muut-
tamaan, mutta ennenkun itse perustus ja päämaali
näille muutoksille saatettiin saada warsin k-äymään,
niin oli tarwcs saada hywiä opettajia maahan. Pa-
raimmat laitokset, joissa opettajia kansalle warustet-
tim, oliwat Turun ja Wiipurin koulut, ehkä wiela
sangen waillinaiscösa tilassa kumpiki. Turussa oli
Teinein eli koulupoikain luku sangen suuri. Ne

9
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Vliwat enimmaksi osaksi taysikaswuisia talonpozaw
poikia ja käwiwät lupa-ajoilla ympäri pitäjissä, opet-
tain lapsia ja^ apua kerjäten. Näillä matkoillansa,
jotka kauan aikaa jalestäki ja lähemmä' meidän ai-
koja wielä owat olleet tawallisina, eliwat he usein
hywin irstaisesti ja pahasti, pettiwat yksikertaisia ta-
lonpoikia j. n. e., jota järjettömyyttä wästen pispat
usein atttoiwat käydä kowia kieltoja. Mutta saadak-sensa uskon parantamisen seikan menestymään oli
pispa Martiinus Skytte, Kuninkaan suostumisella,
lähettänyt erinäisillä ajoilla kahdeksan nuorta miestä,
joitten seassa nimitämme Kanuutus lohaninpojan,
Thuomas Franssinpojan, Mikhaeli )lqrikolan, Paulus
luustenin ja Erikkt Härkäpään (M>lk6^nus), ulko-
waalla ja warsinkiWittembergissä oppimaan. Niitten
Miesten awulla lewitettiin nyt puhdas Evangelium!
ympäri koko Suomea ja koululaitokset maassa paran-
nettiin. Thuonlas Franssinpoika (Keyoy?),
Maisterina palattuansa Wittembergista, taisi noin
w. 1Z35 tulla Turun koulun Rektoriksi, jota hän
paljo paranti ja edesauttoi. Hän kuoli Pastorina
Satakunnassa. Mutta erindmattaitt on Mikhaeli
Ägrikola muistettawa. Hän oli syntynyt Pernon
pitäjässä, saanut Wiipurin koulussa ensimmäisen op-
pinsa, sitte tullut Turkuun, jossa hän otettiin pispa
Martiinukftn kirjoittajaksi ja sen perästä hänenKans-
leriksi eli Sihteeriksi. Ia koska hän Petrus Särki-
lahden saarnain kautta oli rakastunut Evangelium!»
puhdistettuun oppiin, niin wihki pispa hänen papiksi,
jonka perästä hän rupesi wireästi saarnaamaan niin
Turussa, kun myöskin, pispaa wisitceringeillä seura-
tessansa, maalla. Tämän perästä tuli hän lähetetyksi
Wtttembergiln, laweampia tietoja saamaan. Sieltä
Maisterina palattuansa sangen kauneilla todistuskir-
joilla Lntherukselta ja Metankthonilta Kuninkaalle,
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asetettiin hän Rektoriksi (Thuomas Franssinpojan pe-
rästä?) Turun kouluun, jota »virkaa hän lähes 19
wuotta toimitti kiitettawalla innolla. Han waikutti
silla ajalla paljo hywää ei ainoastaan koulupoikain
opettamisella, waan myöskin saarnoillansa, joita hän
tiheästi piti. Mutta w. 1548 täytyi hänen, Kunin-
kaan käskystä, jättää sen wirkansa PaulusIuus-
ienille, jonka perästä Agrikola oli, niinkuin ennenki,
pispan Kanslerina ja neuwonäntajana. Kun pispa
Martiinus wanhoilla päiwillansä ei enää woinut wir«
kaansa toimittaa, näemmä Agrikolan Kanvv tus
lohaninpojan kanssa, joka silloin oli Kirkkoher-
rana Turussa, käywän pispan asemesta hiippakuntaa
wisiteeraamassa. Warsinki on Agrikola kiitollisessa
muistossa pidettäwä siitä, että hän oli tiettäwästi
ensimmäinen, joka Suomen kieltä rupesi tutkimaan ja
sitä kirjoituksissa käyttämään. Rektorina ollessansa
Turun koulussa oli hän jo pränttäyttänyt muutamia
suomalaisia kirjoja, nimittäin: Aapisen, Kathekismuk»sen ("Alku Opista Uskoon") ja w. 1544 Rukous-
kirjan. Tässä Rukouskirjassa tawataan wielä jään-
nöksiä paawinuskosta e. m. rukouksia Pyhille ja En-
keleille. Sen perästä antoi han w. IZ4B Uuden
Testamentin suomeksi, ja seuraamana wuotena "Käsi-
kirjan, Messun ja Passion"

— kolme erityistä kirjaa.
Pispa Martiinuksen kuoltua oliwat Agrikolan kirjalli-
set työt seuraamat. Davidin Psaltari suomeksi käwi
ulos w. 1551. luusteni sanoo aikakirjassaan tämän
kirjan sillä keinoin syntyneen, että kun hän (luusteni),
Rektorina ollessansa Turun koulussa, oli antanut kon-
lupoikain, opetellaksensa kirjoittamaan, kääntää psal-
meja suomeksi sen jälkeen kun Lutherus oli alkukielestä
ne tulkinnut, niin oli hän jälestäpäin ne käännökset
parantanut ja oikaösut. Sittä käwi myös Agrikola
arwattawasti ne läpi ja antoi parannettuna pränttiin.
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Samana wuonna käwi prantistä: "Weisut ja Ennos-
tuxet Mosesen Laista ja Prophctaista uloshaetut",
jossa kirjassa löytyiMooseksen Weisut, walitut luwut
Isommista Prophetaista ja yhdeksän önnemmäista
Wähempätä Prophetaa. Wiimmeiset kolme Wähem-
mistä Prophetaista, ynnä muutamia kappaleita Moo-
seksesta, tuliwat seuraawana wuotena walkeuteen.
Kaikki namät kirjat präntättiin Tuthulmissa. Jos
Suomen kieli wielaki on kankia kirjoituksissa käyttää,
niin oli se silloin tiettäwästi wielä enemmin, josta
Agrikola Uuden Testamentin esipuheessa kirjoittaa
(— kun wäbän muutamma sen aiwan waillinaisen ja
wääran sanain kirjoittamisen laadun — ) seuraamalla
tawalla: "Etta tämän maan kieli on ennen näitä ai-
koja, juuri wähä, ja lähes ei mitäkan kirjoisa eli
pockstawisa pruukattu taikka harjoitettu; niin ota nyt
tämä, ehkä kuinga kaltainen hen olis, otollisesta.
Herran puolesta." Koko Raamatun pranttäyttämisesta
estiwät Agrikolata isänmaamme wähäiset warat, josta
hän toisen, kirjan esipuheessa riimilöien sanoo:

"Ettei me Suomalaiset saa
Prentettu koko Biblia;
Että me olemma köyhät sangen
Cn senlvuoksi epäuskon langen."

Näitä kirjoja pranttäyttaissä ei näytä Agrikolalla
olleen Kuninkaalta apua, waan omalla huolella ja ra-
han menekillä, — ehkä kukaticsi, niinkuin pian olisi
mieli muutamista syistä arwata, suomenkielen hyljää-
jitten wäijymistenki waiheella, (jossa kyllä saattoikiu-
sauksia "epäuskoon lankeemiseen" toko työnsä otolli-
suudesta ilmautua,) —

niitä toimittaneen. Mikähyöty
siitä lahti, kun esiwanhempamme nyt saiwat tilan itse
Raamatuista totuutta tutkia, ja mikä kiitollisuus meillä
sen edun warustamisesta Agrikolalle on kannettawa,
sen tuntenet itsestäsi maanmieheni!ErikkiHärk a-
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pää, syntynyt Pornossa, tuli wasta w. 1551^ kun
pispa Martiinus jo oli kuollut, Maisterina Wittem-
bergistä kotiin, kauneilla todistuksilla Lutherukselta ja
Melankthonilta. Hän oli myös kelpo opettajitten
kelpo oppilainen. Hän tuli noin w. 1556 Turun
koulun Nektariksi (luustenin perästä?) ja rupesi Gree-
kan kieltä (Uuden Testamentin alkukieltä) siellä Tei-
neille opettamaan, mutta wihamiehet saattoiwat hänensen innon wuoksi wiralta pois.' Anaki tulee hän,
niinkuin kaikki muutki tässä nimitetyt miehet paitsi
Thuomas Franssinpoikaa, lopulla pispaksi Suomeen
teroitetuksi.

Pispa Martiinuksen aikana Ruotsissa tapahtu-
neista asioista owat wielä seuraamat mainittawat.
Hollannilaiset oliwat kateista Lybekkiläisten kauppa-
oikeuksiin Pohjaisissa riikeissä, ja haluten saada tä-
män kartuttaman kaupan itsellensä omituiseksi, warus-
taneet sotalauman kruunuhcitto Kuninkaalle Kristiani
II:selle, joka asui heidän maassa. Siihen yhdistyi
Ruotsista pakolaisia Herroja. Nyt lähti Kristiani
w. 1531 menetettyjä riikijänsä jalelleen woittamaan,
purjehti ensista Norjaan, sai sen maan puolellansa ja
allensa, mutta woitettiin sittä yhteytyneiltä Ruotsin
ja Danskan Kuninkailta, ja otettiin loppupaiwiksensä
(w. 1532) wankeuteen, niinkuin ennenki jo on mai-
nittu. Silloin sai myös rauha aikaan Pohjaisten
riikein ja Hollannin wälillä, josta Lybekkiläiset alkoi-
wat peljätä kauppansa etujen menettämistä mainituissa
riikeissä. Sentähdm alkoiwat he sotaa Ruotsia ja
Danmarkkia wasten. Siina tohussa tuli Kuningas
Gustawin lankomies, Greiwi lohani Hoi jasta,
joka oli Kuninkaalta saanut omaisuudeksi Wiipurin
laäninensa, Satakunnan ja suuren osan Uusmaata,
»vietellyksi menemään Lybekin puolelle. Hän jätti
linnanhaltian Wiipuriin jo purjehti itse waimonensa
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w. 1533 Lybekkiin; mutta laänitys Suomessa otct«
tim seuraamana wuotena Erikki Flemingiltä ja Niilo
Grabbelta Kuninkaalle. Siitä sodittiin mutaman ai-
kaa, sikslkun Lybekki teki rauhan ensistä Danmarkin
ja sittä Ruotsinki kanssa. Nyt menetti Norja itsi-
näifyytensä ja tuli Danskan alamaiseksi. Mutta tämän
perästä oli Kuningas Gustawilla wiimmeinen jamai-
kein meteli Ruotsissa askeltamana. Se oli Dakke-
kapina, joka kesti monta wuotta ja herkesi wasta
w. 1544. Riikinkokouksissa w. 1540 ja 1544 teh-
tiin Ruotsi perintö-riikiksi, ja Kuninkaan wan-
hin poika Erikki katsottiin jalkeenseuraajaksi. Tämän
Mintöyhdistyksen kautta tuli Danmarkki suljetuksi
Vastaisesta oikeudesta Ruotsin kruunuun; mutta sitä
oikeutta ei heittääksensä rupeaa se wasta pitämään
kolme kruunua, joka on Ruotsin riikin merkki, riikin-
sinetissänsä, ja siitä tulee pitkiä riitoja.

Näitä ja muitaki muutoksia sai Martimus Skytte
aikanansa nähdä tapahtuman, ja warsinki mahtoi,
niinkuin luusteniki sitä miittaa, se asia olla hänelle
outoa, että kokö paawilainen usko asetuksinensa ja lai-
toksinensa, jota nuoruudessansa oli nähnyt koko Kristi-
kunnassa pidettamän suuressa armossa ja kunniassa,
hänen wanhoilla päiwillä oli hämitettynä ja kadon-
nunna. Mutta hän oli itse kiitettämällä mielen wa-
paudella! ja tahdon hywyydcllä semmoista muutosta
waikuttanut. Hän waipui juuri muoden 1550 lopulla
kuoleman uneen, kun wiimmeiseltä huolet ja murheet
jo olimat hänen heikontaneet.

Mikhaeli Agrikola, jonka nuoremman ijän
elämänwaiheista jo olemme puhuneet, oli Martiinus
Skyten wiimmeaikoina pispanwirkaa toimittanut ja
taisi tehdä sitä heti hänen kuolemanfaki jälestä. Tä-
hän aikaan oliKuningas rumennut Ruotsissa jakamaan
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hiippakuntia. Suomesta oli yläisempia pappeja kut
suttu Tukhulmiin ja kun he w. 1554 tullwatKunir
taan puheelle, niin sanoi Gustawi pispain ei enää
tarwitsewan Roomista hankkia itsellensä wahwistusta,
jakoi silloin Suomen kahteen hiippakuntaan ja asetti
Agrikolan pispatsi Turkuun, mutta Wiipurin hiippa-
kunnan pääksi (Ordinariukfeksi) asetti hän Paulus
Juustonin, jonka alle Karjala, Sawo ja itäpuoli
Hametta ynnä Uusmasta tuli kuulumaan. Että pap-
pcin wihkiminen saatettaisiin juontaa ensimmäisestä
Kristiseurakunnasta, antoi Kuningas wihkiä närnät
eräältä pispalta, joka itse oli Paawilta tullut hen-
gelliseen wirkaan siunatuksi. Agrikolan paras työ- ja
waikutusaika oli ennen pispaksi tultuansa, silla hänen
pispanaika on alituisilta sodilta häiritetty, ett'ei ole
enää rauhallisiin töihin tilaa.

Wenäjälla oli Päaruhtinas liwana 111 Wasilei-
witsa, 44 wuotta hallittuansa, kuollut w. 1505 ja
poikansa Wasilei IV:jäö sen perästä hallinnut wuo-
teen 1533 asti. Sittä oli Wasilein mainio poika,
liwana IV Wasileiwitsa, noussut Moskowan
paäruhtinaallisrlle istuimelle. Tämän kanssa oli Gus-
tawi w.1524 Nowgorodissa tehnyt so tilaton, joka w.
1537 oli tullut wahwistetuksi. Ainaki nousi ei kauan
sen perästä tawallisia metelejä rajalla, jotka mieliä
wihastuttiwat. Siihen tulee wiela, että Pirkkalaiset
oliwat Lapissa kantaneet weroa Wenajan wallan ala-
maisilta ja että Ritariseura Liwossa ja Puolan Ku-
ningas tahtoi Gustawia kanssansa liittoon ja awuksi
Wenäjän Päänchtinasta wastcn, joka heidän maata
halaili. Nämät asiat waikuttiwat sodan Wenäjän
kanssa, johonka Gustawilla ei ollut ollenkaan halu
antauta, waan hän tuli wähän wäkisellakin wedetyksi.
Suomalaisten sanotaan kalastaneen, heinää tehneen
ja kylwaneen Wenäjän puolella, ja Wenälaisten polt«
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taneen heidän touwot jonka perästä Suomalaiset
w. 1554 polttamat kyliä Wenäjällä ja tappamat ih-
misiä. Seuraaman muoden alulla tulee 8000 We-
näläistä hämittäin Suomeen, piirittäwät Wiipuria,
mutta ei heillä asiat onnistu. Kewäimen tultua mars-
sii isompi Wenajan armeia, johdatettu Ilmana Gre-
goremitsa Bibikoffilta, Suomeen ja jakaupi neljäänosaan, joista yksi woitetaan lönssi Moonssonilta,
mutta muu osa häwittää Karjalata ja Pohjanmaata.
Rutonlaatuinen tauti tappaa tähän aikaan Ruotalais-
ten sotalaumassa. Amiraali Jaakko Bagge tulee
syksypuoleen laiwaston ja »vereksen sotcnväen kanssa
Ruotsista Wiipuriin, marssii Wenäjän alustalle, lyöpi
wastaan tulleen sotalauman japiirittää Pähkinälinnaa
(Syyskuussa 15—29 p.), mutta täytyy jättää pii-
rittämisen, hätyytetään Venäläisiltä, jotka häneltä aje«
taan takaperin, ja palaa tapolla Wiipuciin. Kuningas
Gustawi oli itse, poikansa Johanin kanssa, tullut
Turkuun (13:ta Elok.) ja tamataan Viipurissa 25:na
Syyskuuta. Hän asettaa siellä päämiehiä sotalau«
malle, käskyllä ett'eiwät kamisi »vihollisiin käsiksi,
waan sotisiwat ainoastaan wastustellen ja marustaisi-
wat esihakkauksia soweliaille paikoille. Sen perästä
lähtee Kuningas Turkuun. Wenäläiset tulemat muo-
den 1556 alulla Suomeen armeialla, jonka sanotaannousseen 150,000:ten mieheen, ottamat Kiwennawan
linnan^), polttamat ja hämittamät sen seudun, woit-
tawat Ruotsalaiset, jotka pakenemat Wiipuriin, joka
piiritetään. Toinen joukko oli naklauMut Samoon,
häwittänyt Sawonlinnan kaupungin ja palannut run-
saalla woittosaaliilla. Pelko ja hämmästys oliRuot-
ii Se paikka, jostanyt taisteltiin, kutsuttihin Riitamaaksi

>^^) Kiwennawan pitäjässä löytyi silloin Kuninkaankartano
linnoituksen kanssa, mahdollisesti sama paikka, jota nyt
Pontukfen linnaksi kutsutaan.
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sin leirissä mailallaan ja Gustawi aikoi jo paeta koko
maasta, jonka arweli olewan menemässä. Mutta
Wiipuri tuli tapahuksesta pelastetuksi. Piiritys oli
siellä kestänyt kolme päiwää, kun Ruotsin sotawäki
yönaikana weti heiniä linnaan. Kärryjen ratinasta
puusillan yli luuliwat Wenäläiset »vihollisen saaneen
lisäwäkeä janyt rupeaman loivasti heitä hatyttämaän.
Sentähden wetäysiwat he pikaisesti sieltä, ja Bagge
ajoi heitä takaa. Ainaki oliwat Wenälaisct saaneetsuuren woittosaaliin ja ynnältä wankeja. Kuningas,
jolle ei sota eikä maan asukkaatkaan olleet mieleen,
oli tuskautunut koko oloonsa Suomessa ja tahtoi rau-
haa. Sotilakko tehtiin, 4:nä Kesäkuuta, kuudeksi kuu-
kaudeksi, ja Turun Kirkkoherra, Kanuutus Johanin»
poika, lähetettiin Moskowaan suosiollista matkaa ja
wastaanottamista Ruotsin lähettiläisitte tahtomaan.
Kun nämät paraaltaan tapahtumat, tulee käsky ottaa
joka kymmenes mies Ruotsissa ja Suomessa maalta,
aseilla ja puolen wuoden monttumilla, ja kaupungeista
niin paljo miehiä, kun maan »voitaisiin saada. Sa-
wossa ja Pohjanmaalla marustetaan joukko kiihta-
joita, joitten pääksi Klaamu Fleminki asetetaan. Koko
sotalauman yli saapi Herttua lohani, Kuninkaan
toinen poika, esimiehyyden. Kuningas jätti nyt lo^
hanille Hcrttuakunnaksi Turun läänin, Satakunnan ja
Ahmenanmaan, ja hänen piti horniansa Turussa pitä-
män. Nyt sanotaan Myös Suomen tulleen Pää-
ruhtinaskunnaksi. Kun Kanuutus lohaninpoika
oli hywälla waStuulla tullut Wenäjältä kotiin, niin
lähti miehiä, joitten seassa Upsalan Paäpispa Lauren-
tius Petrinpoika jaTurun pispa Agrikola Moskowaan
rauhasta keskustelemahan. Silloin, 2:ncn p. Huhti-
kuuta w. 1557, asetettiin raja, niinkuin ennen Pah«
kinasaaressa, ja rauha 40:neksi muodoksi sai aikaan,
joka krsalla ristisuutclulla wahwistcttiin. Paluumat-
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matkallansa Moskowasta kuoli Agrikola samana wuonna
Kyröniemen kylässä, Uudenkirkon pitäjätä ja

Wiipurin lääniä. Hänellä oli jo ennen ollut heikko
terweys. Han oli ensimmäinen pispa Suomessa,
joka oli nainur.

Kuningas Gustawi oli elämänsä lopulla tullut
hywin kiwuloiseksi ja kartyftksi. Hän kuoli w. 150l)
Syyskuussa, ja Erikki XIV nousi isänsä istuimelle.
Mutta ennenkun heitämme Kuningas Gustawin, on
kaupan ja muutamain muittenki sisämäisten asiain
kohta hänen aikana katseltawa. Suomen kauppa oli
Paawinuskon aikana ollut kowissa siteissä, jotka sitä
loistamasta estiwat. Gustawi otti tämän seikan tar-
kalle silmälleen, mutta ne muutokset, joita hän sen
edesauttamiseksi koki matkaansaattaa, eiwät näytä siinä,
kohdassa suurempata wapautta waikuttaneen. Hänen
mielensä teki erinömattain saada Wenäjän kartuttawa
kauppa, joka Nowgorodista oli muuttaunut Narwaan,
Reewaliin, Riigaan ja muiden senpuoleisihin kaupun-
keihin, Suomeen wedetyksi ja talutetuksi. Wiipuri
näytti häneltä soweliaalta paikalta, jossa kaikki kau-
pan haarat juoksisiwat yhteen. Sentahden kielti hän
jo w. !1525 Sawolaisia ja Wiipurin läänin asuja-
mia käymästä kauppaa muualle kun Viipurissa, ja
warsinki kiellettiin kaikki kauppa suorastaan Wenäjän
kanssa. Myös antoi hän mainitulle kaupungille mo-
ninaisia muitaki wapauksia ja oikeuksia, niinkuin oi-
keuden pitää 4 wapaamarkkinala, nimittäin Ayrä-
paässä, lääskessa, Lappwedessä ja Wekkelahdessa
elikkä Wupurissa itsessään. Kaikella muotoa koki
hän saada Wiipurin woimassa ja rikkaudessa nouse-
maan. Mutta kun ei Wenäjän kauppa, niinkuin hän
oli toiwonut, ruwennut ainakaan siellä loistamaan,
niin päätti hän sen kaupungin syrjäisen tilan olewan
siihen jyyna ja rupesi Santahaminassa (Sands
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hamn) semmoista kauppapaikkaa laittamaan. Hän
pakotti asukkaita Porwoöta, Ekenäasiotä, (jotka hä-
neltä w. 15W oliwat saaneet kauppakaupungin oi-
keuden,) Raumasta ja Ulwilasta sinne muuttamaan.
Santahamina on saari lähellä Helsingin kau-
punkia, jonka Gustawi oli w. 1550 perustanut
sillä paikalla, missä nyt Wanhakaupunki (Gammelstad)
on tawattawa. Saaren tila oli siis sangen someli-
aalla paikalla. Mutta heti nousemat sodat Wenäjän
kanssa tekiwat senki tuuman aikaansa amattomaksi, ja
Ulwilasta sekä Raumasta sinne muuttamaan käsketyt
asukkaat saiwat jo w. 1557 luwan mennä takasin
kotikaupunkiinsa asumaan. Semmoisia kaluja kun
suola- ja kapakala, terwa ja laudat owat, kielti Ku-
ningas kowasti muualle wiemästa kun Tukhulmiin.
Hänellä oli aikomisena saada kaikki kauppa ainoas-
taan taupunkein asujamiita harjoitetuksi, jonka tähden
talonpoikia, pappeja ja muita mirkamiehia Suomessa
kiellettiin kauppaan ja laiwankulkuun ryhtymästä.
Pohjanmaalla ei saatu muualla harjoittaa kauppaa
kun Tornion, Kemin, lm ja Oulun salamoissa.
Pirkkalaisten tila tuli myös nyt muuttumaan. Heitä
tawataan tähän aikaan Pohjanlahden päässä asentoapitämässä, jossa kantamat meroa Lappalaisilta jakul-
kemat aina Jäämeren rannoilla asti kalastamassa.
He maksoimat manhastaan jonkun mahan Kuninkaalle
oikeuksistansa, maan Gustami enenti paljo sitä mak-
soa. Mutta ei he ainoastaan kantaneet meroa, maan
hallitsimat myös ja ratkasimat riitoja Lappalaisten
seassa. Kun he sen Maltansa kautta tulimat Marsin
rikkahaksi ynnä komin kowasti ja ylpiasti Lappalais-
ten kanssa menettelimät, josta malituksia Kuninkaalle
kannettiin, niin otti Gustami heiltä (m. 1551) pois
sen Maltansa Lappalaisten yli, ja lähetti Lappiin omia
hallitustnichiansa, jotka Lappalaisilta saiwat nimen:
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Konunga Olmai s. o. Kuninkaan miehet. Pirkka-
laisten wallan Lappalaisten yli herettyä, ci heidän
kauppa wielä kuitenkaan tauwonnut, waan he osteliwat
jokein suilla löytywille kauppapaikoilla kaluja ulko-
naisilta kauppiailta ja weiwat niitä Lappalaisten tykö
wyötäwäksi ja waihetettawaksi. Semmoista kauppaa
harjoittiwat myös Pohjanmaan talonpojat, waikka
Kuningas oli heitä kaupankäynnistä kieltänyt. —
Kuningas oli Suomessa käydessään nähnyt paljo puu-
toksia maamme hallituksessa ja tilassa. Erinomattain
oliwat kruunun wirkamiehet ylimielisiä ja rasittiwattalonpoikia. Matkoillansa waatiwat he rahwaalta
kyytiä ja ylöspitoa maksotta. Sitä wallattomuutta
estääksensä käski Kuningas maanteitten warsilla lait-
taa kestikiwareita, eikä sietänyt wirkamiehiä ilman
maksamatta kultia, muuten kun wirantoimituksillansa.
Kato- ja nälkäwuoder, tau,dit, tulipalot (e. m. Tu-
russa) lisasiwät talläki ajalla esiwanhempaime tilan
onnettomuutta.

—
Suomen luostareista oli Naantati

ollut rikkahin. Mutta w. 1559 anasti kruunu sen
tulot, jonka kautta hän tuli saamaan 105 taloa.
Wanhoille ja kiwuloisille luostariwäästä annettiinkui-
tenki ruoko aina kuolinpänvään -asti. '

Agrikolan jälkeen oli Ruotsista kotoperäinen
Maisteri, Petrus Follingius, tullut w. 155<")

pannuksi Turkuun pispaksi. Hänen mainitaan olleen
hywin oppineen miehen; mutta mieleltänsä ja tawoil-
taan oli hän kokonaan toista laatua, kun Agrikola.
Siihen aikaan mahtoi löytyä Ruotsissa mahtawia
miehiä, jotka eiwät mielellään nähneet Suomenkieltä
kirjoituksissa käytettawan ja jumalisuuden harjoitusten
kieleksi nostettawan, waan olisiwat suoneet koko kie-
len häwenewän ja Ruotsinkielen tulewan siaan.
Näitten pahansuopaisten juonilta tuli tämä ummikko
Ruotsalainen Suomeen -pispaksi, ja hän taisiki woi-
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miaan myöten kokia isänmaamme kieltä sortaa. Jos
näitten tuuma olisi menestynyt, niin olisi Suomen
kansa epäilemattaki wielä tähänkin aikana tietämättö-
myyden ja epäuskon pimeydellä sokaistu, niinkuin
paawinuskon aikana; mutta toisin oli päätetty. Tä-
män pispan mainitaan muuten olleen kawalata ja
miekasta luonnetta, ja papit walittiwat paljo hanen
itanmtta ja ahneutta. Lopulla joutui hän Kuningas
Erikin wihaan, joka arweli hänen pitämän Herrtui
Johanin kanssa yhtä itseänsä wasten. Eritti laska
hänen sentähden w. 1563 pois wiralta, mutta asetti
hänen kaksi wuotta jälempäta pispaksi Reewaliin.
Waan kun han oli Turussa kapineitansa muuttamas-sa, niin tapasi hänen kuolema.

—
Paulus luus-

teni muutettiin nyt pispaksi Turkuun. Wiipuriin,
lossa han ennen oli ollut, asetettiin Kanuutus
lohaninpoika pispaksi, mutta kun hän pian (w.
1564) kuoli, niin pantiin ErikkiHärkäpää hä-
nen siaan (w. 1568). luusteni oli syntynyt luus-
tilan kartanossa, Wiipurin pitäjässä, talonpoikaisista
»vanhemmista. Hän oli kotikaupunkinsa koulussa saanut
ensimmäisen oppinsa. Sittä oli hän naulinnut Turun
koulussa opetusta Thuomas Franssinpojalta, jokamyös
ncuwoi ja juohdatti koulupoikia Kristinuskoon. Kaksi
wuotta Turussa opeteltuansa, kutsui pispa Martiinus
hänen tykönsä ja teki hänen esilukiaksi atriallansa; ja
samalla sai hän opetustyötä Turun koulussaki. Sen
perästä wihki Martiinus Skytte hänen (w. 1540)
papiksi. Ehkä hänellä ei ei ollut wielä lawiata op-
pia, pantiin hän kuitenki Wiipurin koulun Rektoriksi.
Siinä wirassa oltuansa kaksi wuotta, lähetettiin hän
Wittembergiin sywemmälta oppimaan, jossa hänellä
oli tilaisuus kuunnella Lutherusta, Melankthonia ja
muita mainioita opettajia. Sen jälkeen käwi han
muissaki Tyskänmaan Korkiopistoissa. Palattuansa
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"

Suomeen, oli han ensistä Rektorina Turussa, sitta
pispana Wiipurissa, josta hän tuli Turkuun. Hän
oli taas Suomen kieltä taitawa mies, ja on kirjoitta-
nut sillä kiellä Kathekhismuksen, siinä suuressa wan-
keudessansa, josta heti tulemma puhumaan. Hän on
Suomen ensimmäinen nimeltä tuttu historioitsia ja on
koonnut aikakirjaan kaikki tiedot Suomen pispoista
itseelisä asti, kun hänellä oli tila saada. *) Hänen
aikana rakettiin Oulun linna w. 1570, tuli Pää,
pispan Laurentius Pctrinpojan, meidänki maassa sev»
rattu, Kirkonjärjestys walkeuteen (w. t571) ja alkoi
Kuningas Ichani (w. 1574) tahtoa saada Paawin-
uskon jällensä maahan.

Erikki XIV oli.nyt Kuninkaana Ruotsissa. Ha.
nen weljet, lohani ja Kaarle, oliwat isältänsä saa-^
neet Herttuaklmnaksi maata allensa. Johanin Hert-
tuakunta oli Suomessa ja piti sisäUänsa Turun lää-
nin, Satakunnan ja Ahwenanmaan kanssa, joihin wielä
tuli Raaseporin lääni. Arbogassa w. pidetyssä
Riikinkokouksessa asetettiin Hcrtuitten kohta Kuninkaan
ja riikin suhteen. Kun he saiwat Kuninkaalta wa-
hemmän perintöä isänsä perästä, kun oliwat toiwo-
neet, niin alkoi heidän mieli wierauta hänestä. Tä-
hän aikaan ahdistettiin Wiron ja Liwon maata Puo-
lan Kuninkaalta, ja Wenäjän Pääruhtinaalle teki sitä
myös mieli. Siinä hädässään antausi pian koko Wiro

♥)Tämän aikakirjan on Kanslii-Raati ja muinan ProfessoriTurussa, kiitollisesti muistettava Henr. ©abc. Porthaani,
antanut prantistä uloskäydä, itseltänsä kootuilla lisäyksillä
jokaisen siinä mainitun pispan aikaan ja elämäkertaan, ni-
mflla: Pauli Juusten Cbronicon Episcoporum Finlan-
densium, annotationibus & Öylloge niotnunentoriirH
illiistratum. Siinä kirjassa owat pian ainoat tiedot Suo-
men pispoista koolla, ja siitä olrmmeki ott>m«c, mitä ta*
hanasti olemme kertoneet. Mutta laman perästä on ker-
tomamme lähdet jokaisen pitemmältä muisteltawan pispan
elämäkerrassa, aina paikallansa ja erittäin tietäannettawa.
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Nlwtsin M/ joka omaisuus tuotti Ruotsille koko Eri-
kin hallitusajan ja wastaki puolitoista wuosisataa kes<
täwiä sotia. Puola tuli silla keinoin Erikin wiholli-
ftksi. Wenajan kanssa oli sama korppu tapahtumas-sa, waan Erikii lähetti Pääruhtinaan tykö miehiä,
jotka saiwat sctilakon kahdelsi wuodeksi aitaan, ja se
wahwistettiin w. 1564. lohani eli Herttuakunnas-sansa aiwan omin päinsä, ei totellut missään Kunin-
gasta', eikä sietänyt hänen sotawäen kulkea maansa
läpi. Wielä lisäksi kawi han Puolasta naimassa Ku-
ninkaan sisaren, Kathariina lagellonikan, ja lainasi
langolleen suuren rahasumman. Erikki,suuttunutHert-
tuan ystäwyydesta »valtakunnan wihollisen kanssa,
kutsui Riikinkokoukscn yhteen, joka tuomitsi Herttuanhengeltä pois. lohani puolestansa kutsui Suomalai-
set kokoukseen Turkuun, joka oli hänen asuntopaikka,
ja saiki ne kanssansa yhdistymään Eriktiä wasten.
Kuningas lähetti nyt sotajoukon Suomeen, joka pii-
ritti Johania Turun linnassa. Linna antausi kahden
kuukauden perästä, 12:ta p. Elokuuta w. 1563, Ku-
ninkaan puollukselle. Sen perästä wietiin Herttua
wankina Ruotsiin ja pidettiin Griipsholman linnassa.
Sittä oli Erikillä wielä sota Danskanki kanssa kay-
täwä. Vankeudestansa paasi lohani w. 1567, jonka
perästä hän yhdistyi HerttuaKaarlen ja monen mah-
taman Herran kanssa Crikkiä wasten. Kuningas otet-
tiin w. 1568 wankiksi, pidettä Turun, Kastelholman
ja monessa muussaki linnassa, siksikun hänen kurjat
paiwat w. 1557 myrkyllä lopetettiin. Hän oli alussa
hallinnut hywästi, mutta lopulla rumennut kowasti,
wälista miclipuolcisestaki, alamaistensa kanssa menet-
telemään, joita oli joskus omalla kädellansaki mur-
hannut. lohani IH.mas, anastettuansa Kunin-
kaallisen istuimen, käwi cnsistä sotaa Danmarkin
kanssa, joka päätyi Stettinin rauhan kautta w. 1570,
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ja sen perästä oliRuotsilla silta puolen 40:nen lvuo-
tinen lepo. Mutta Wcnajän kanssa tuliwat asiat
epätietoistmmiksi. Johanin ystäwyys ja sukulaisuus
Puolan Kuninkaan kanssa, jonka maan ja Wenäjän
wälilla riita oli yhtynyt, teki hänen liwana IVmelta
Wasileiwitsalta wihatuksi. liwana kehoitti häntä ai-
naki lähettämään miehiä Moökowaan, kanssansa kum«
manki waltakunnan rauhanasioista keskustelemaan.
Lähetys tapahtuiki w. 1509. Pispa Paulus luus-
teni oli sen päänä. Kun hän ja muut hänen kcral-
lisensa tuliwat Wenäjälle, niin ryöstettiin heiltä ta-
warat ja he otettiin kiini wankeuteen, jossa saiwat
huonolla ruokolla ja korjuulla kitua kaksi wuotta.
Wasta w. 1572 pääfiwät he kotiinsa palamaan.
Tämän oli Pääruhtinas antanut tehdä heille, kostaak-
sensa sitä kun Wenäjan lähettilaiset wahää ennen,
Tukhulmin otettaissa Herttuilta, oliwatRuotsissa kär«
sineet sotaväellä yhdenlaista menetystä ja heitä Tu-
russa pidätetty 8 kuukautta. Silla wälilla oli josota
noussut Wcnäjän ja Ruotsin kesken, ehkä st enimmi«
ten telmi Wirossa. Wuonna 1571 oliwat Wenäläi-
set karanneet Suomeen, hawittancet Wironlahdessa
ja muillaki paikoilla Helsingforsia myöten. Seuraa-
wana wuotena oliwat Wenäläiset hawittämäsfä Ayräs
pään, Jääsken ja Lappwcden tienoilla. Ruotsa-
laisilla ei ollut tarpeeksi miehiä, warsinki katsumiehia,
ja kaikkinainen muuki puutet kawi päälle, eiwätka he
sentähdcn woineet estää »vihollisia eestymastä. Rutto
oli samalla liikkumassa. Mutta w. 1575 tehtiin
taksiwuotinen sotalakko Wenäjan kanssa Suomen puo-
lesta, jota wastoin sota wielä pauhasi Liwossa, jossa
Ruotsalaiset menettiwat kaikki linnansa, paitsi Neewalia.

Pispa luustenilla oli ollut senlainen onni ja
luonnon sujuwaisuus, että hän oli woinut pysyä kah-
den niin kiukkuisen ja muutcnki erimielisen Kuninkaan
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armoissa, knn Erikki ja lohani oliwat. Hän kuoli
w. 1576. Hänen perästä sanotaan Kirkkoherran
Turussa, Henrikki Knuutinpojan, Superinten-
dentin eli, niinkun toiset tahtomat, Tuomioprowas-
tin (— hänen olisi pitänyt olla ensimmäisen sitä
arwoa evangeliumisen opin aikana

—
) arwolla Tu-

run hiippakunnan asioita toimittaneen. Kun Wii«
purin pispa, Maisteri Erikki Härkapää,- myös oli
kuollut w. 1578, niin taisi senki hiippakunnan halli-
tus tulla häneltä toimitetuksi. Mutta kun Kunin-
gas lohani koki saada Paawinuskon laatuisia kirkon-
menoja waltakunnassansa otetuksi, ja Henrikki Knuu»
tinpoika paneusi sitä tuumaa wastaan, niin laski
Kuningas hänen ammatistansa. Sen perästä yhdis-
tettiin taas w. 1583 Turun ja Wiipurin hiippakun-
nat Erikki Erikinpojan "") alla. Han oli syn»
tynyt Liwosta kotoperäisestä mutta Laitilassa (Leta-
lassa) pastorinwirkaa toimittamasta isästä, oli ulko«
maalla tullut Maisteriksi ja sangen aikaisin pitänyt
Ruotsissa paawinmessua eli lithurgiata. Geeften
kaupungin koulun Rektorista tuli hän pispaksi ote-
tuksi, ja oli luwannut Kuninkaalle tehdä mainitun
lithurgian Suomessa harjoitetuksi. Muuten ei ole
paljo tietoja hänen hallituksesta, waan ainaki näyt»
tää kun olisi häntä ei aiwan ilman syyttä tawaram
liikanaisesta himosta laitettu. Tämän aikana eli
Maisteri Jaakko Finno (noin w. 1580), joka on
suomenkielisten wirsien kirjoittamisesta tullutmainioksi.

Wuonna 1577, kun se mahaa ennen käyty joti-
lakko jo oli lopulla, karkasiwat 1200 Tatarista rat<
sumiestä Suomeen, mutta maan asukkaat kamimäs
niitten päälle ja tappoiwat ne. Seuraamana muotena

*) Mitä tästä pispasta tulemma sanomaan, on otettu Pro-
fessorin loh. laak.

'
Tengströmin jutelmasta:De viris in

Fennia peritia literarum Grtecarum claris,■ffw»9«— 3o,
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tuliwat Wenalaiset Suomeen, samosiwat Säkjärwett
ja Uusmaan kautta Helsingforsiin asti, sieltä jäätä
myöten Wiroon. Ruotsi yhdistyi nyt liittoon Puo-
lan Kuninkaan Stephan: Bathorin kanssa, Wenäjän
waralle. Henrikki Klaawunpoika Horni pitää nyt
woitollista sotaa Liwossa, ottaa monta linnaa ja
kaypi Inkerinmaata häwittämassä. Wuonna 1579
jakausi Ruotsin sotalauma kolmeen: yksi osa käwi
Inkerinmaan kautta Nowgorodia wasten, toinen Wii-
puristaPähkinälinnaa ottamaan, kolmas joukko meni
Sawonlinnasra Aunuksen maata häwittämään. Sillä
keinoin oli sodittu ilman warsinaista mieltä ja pää-
tarkoitusta. Mutta w. 1580 sai Franskasta koto-
peräinen sankan, Pontus de la Gardie, Kunm<
kaalta esimiehyyden sodassa Wenäjatä wasten. Heti
ilmausi hän Käkisalmea piirittämässä, jonka linnan
otti Marraskuussa samana wuonna. Sen perästä
seurasi kohta koko Karjalan eli Pähkinälinnan läänin
walloitus, johonka omituinen Maanherra asetettiin.
Seuraamana wuonna kawi Pontus jään yli Nar-
waa kohen, otti monta linnaa, ja ennen wuoden lop-
pua oli koko Inkerinmaa Ruotsin alla. Pähkinä-
linna tuli myös otetuksi, mutta menetettiin heti pe-
rästä. Nowgorodi oli wiela walloitettawana, mutta
teitten kehnous esti sinne pääsemästä. Nyt sattui
Wenäjän Waltialle tekemista omassa Nikissään, johon-
ka hän tarwitsi kaikki sotawoimansa. Han halusi
siis rauhaa, joka myös sai w. 1583 aikaan kolmeksi
wuodeksi, Plussajoen suulla lähellä Nanvaa. Tämä
sotilakko uudistettiin w. 1685 neljäksi wuodeksi, ja
sitä toimittaissa hukkui myös Pontus de la Gardie.
Puolan kanssa oli Wenäläinen jo w. 1582 tehnyt
rauhan. Pontuksen nimi elää wielä rahwaan muis-
tossa koko Karjalassa ja Inkerissä, jossa muisto-
merkkejä hänestä wiela tawcttaan. Wuonna 1586
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tuli lähettiläisia Plussajoen suulla taas koolle, rau-
haa Wenajän ja Ruotsin wälillä tekemään, mutta
kun ei ehdoista saatu sowituksi, niin wahwistettiin
entinen sotilakko .ainoastaan. Ainaki käywat talon-
pojat lista, Pohjanmaalla, hawitäntaretkella Kanta-
lahdessa ja Wienameren tienoilla, ja Wenatäiset puo-
leltansa heidän maassa, w.1588. Seuraawana wuon-
na on 3000 Wenalaistä Limingan seudulla häwittä-
massä, mutta Ruotsalaiset käywat taasen, Kajaa-
nan maasta pitäin, sitä Wienan ja Wardöhuusin (?)
tienoilla kostamassa, jolla retkellä heidän sanotaansaaneen puolen miljuunaisen hopiarupiloita woitto-
saaliiksi. Nämat taisiwat olla paremmin yksinäisten
retkiä. Mutta w. 1590 tuli 300,000 Venäläistä
Ruotsin waltaa wasten: osa häwittaa Suomea Tur-
kua myöten, toinen Wironmaata, ja kolmas walloit-
taa linnat Inkerinmaasa. Seuraawana wuonna kä-
wiwät Ruotsalaiset Wenäjalle, hawittiwat laaman,
Kop^rin ja Nowgorodin seuduilla, mutta kun kuuli-
wat suuren armeian Wenäläisiä olewan tulossa, niin
palasiwat he, ja paluumatkalla meneysi paljo heistä
wilulta ja taudeilta. Toinen osa Ruotsalaisia kar-
kasi Gdowin tienoille. Samana wuotena (159^)
kawi myös lauma Ruotsalaisia Kajaanan maasta
Wenäjalle, otti Sumski-ostrogiksi (Suomen linnaksi)
kutsutun linnan Wienameren tykönä, ja häwittäa
millä paikoin muutamia luostareita. Mutta he ajet-
tiin Venäläisiltä pakoon, jotka Kajaanan seuduilla
nyt taas hawittiwat. Wuonna 1592 tuhoiwat We-
nälaiset Suomea ilman wastuksetta Turkua myöten,
ja 8000' Wenaläista käwi Pohjanmaalla. Niinnäh-
dään näistä, mikä weren paljous taasen oli wuota-
nut Suomessa ja sen likimailla. Wiimmenimitettynä
wuotena oli jo miehiä Plussajoelle lähetetty, rau-
hasta keskustelemaan. — Nyt kuoli Kuningas Jo-
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hani III:mas w. IZ9H. Hän oli w. 1.578 pois-
wannouaur Evangeliumista ja ottanut katholisen us-
kon, jonka tahtoi saada Ruotsissaki Mensa tunnus-
tetuksi. Hän wainosi siis niitä pappeja, jotka siihen
eiwät suostuneet. Mutta uskonsa tähden roihatut
hengelliset otti Kaarle Herttua turmiinsa. Wielä tah-
toi Kuningas saada uuden messujärjestykftn Kaarlenki
Herttuakuntaan. Mutta tästä ja muistaki asioista
tuli riita Kuninkaan ja Herttuan walillä, josta yh-
den aikaa oli jo sotaki nousemassa, waan ei kuiten-
kaan noussut. Wenäjan kuuluisa Ruhtinas liwana
IV Wasileiwitsa, joka oli kutsuttanut itseänsä Tsaa-
riksi ja Kaiken Wenajän Itsewaltiaaksi, ja
jonka aikana Kaasanin, Astrakhanin ja Siperian ää-
rettömät maat pantiin Wenäjan alle, oli kuollut w.'
1584. Sitte tuli hänen poikansa, Feodori Iwa-
nowitsa, Wenäjan Waltiaksi. Puolan Kuningas
Stephani Bathori oli myös kuollut, ja koska hän
oli nainut Kuningas Johanin naon, niin otettiin hä-
nen perästä Johanin katholisecn uskoon kaswatettu
poika Sigismundi .Puolan Kuninkaaksi. Tämä
tuli myös isänsä kuoltua Ruotsin Kuninkaaksi, ehkä
Kaarle Herttua, Sigismundin wielä poissa ollessa,
Riikinhoitajana hallitsi Ruotsia. Niin olnvat uudet
miehet nyt hallituksessa.

Kuningas Sigismundin aikana tawataan kol-
me erityistä seuraa Ruotsin »valtakunnassa. Yksi oli
lesuitain ja Paawinuskoisten Herrain seura, joka piti
Kuninkaan puolta ja koki mattaansaattaa wihaa Raa-
tin ja Herttuan wälillä. Toinen oli Ruotsin yli-
mysten seura, jotka oliwat walinnect Sigismundin
Kuninkaaksi, saaduksensa hänen Puolan maassa elel-
lessä omin päinsä hallita Ruotsia. Naita kumpais-
taki wasten oli Herttua Kaarle, joka piti Evan-
geliumin puolta, ja sentähden wääntiki Ruotsin rah-
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was yhtä köyttä hänen kanssa. Kun hän heti Ku-
ningas Johanin kuoltua Riikinhoitajana hallitsi Ruot-
sia, oli se maa täynnä uskonsa tähden ajetulta eli
wangituita pappeja. Namät tahtoiwat Kaarlea Kir-
konkokouksessa uskon seikkaa wahwistamaan ja war«
jelemaan. Semmoinen kokous tapahtuiki Upsalassa
w. 5593, jolloin evangeliumisen uskon puhdistaminen
Ruotsissa ja Suomessa Mensa waikutettiin. Suo-
mesta oli siinä kokouksessa läsnä pispa Crikki Eri»
kinpoika neljän Tuomiokapitulin jäsenen ja suuren
joukon kanssa papillisesta säädystä. Paitsi sitä oli
paljo maallisia wirkamiehiä maastamme mainitun ko-
kouksen päätöksessä. Silloin sai myös papisto jal«
lensä sen menetetyn oikeutensa walita päämiehiänsa.
Seuraamana wuonna- tuli Kuningas itse Ruotsiin.
Hän ei tahtonut mielellään wahwistaa edellämaini-
tun kokouksen päätöksiä, mutta pakoitettiin siihen
Kaarlelta ja Naatilta Upsalassa, jossa kaupungissa
hän myös tuli kruunatuksi. Kun Sigismund! sen
perästä lähti takasin Puolaan, niin jätti hän riikin-
hallituksen Ruotsissa Kaarlelle ja Naatille. Heti
kawi kuitcnki Herttua sowintoon Naatin kanssa, jota
myöten hänen piti Riikihoitajana, perintöyhdistyksen,
Kuningaswalan ja Upsalan kokouksen päätösten jäl-
keen, Ruotsissa hallitusta pitämän.

Jo on ennen mainittu, etta Wenajalta jaRuot-
sista oli Kuningas Johanin kuolinwuotena miehiä ko-
koontullut Plassajoella rauhaa tekemään. Niittenseassa oli Klaawu Fleminki. Saatua tiedon Ku-
ninkaan kuolemasta oli tämä mies jättänyt rauhan
toimitukset muitten kasiin ja Pää-Guwernöörin ase-
mesta palannut Suomeen. Hän oli siellä asettanut
teille ja lauttapaikoille sotamiehiä, ett' ei kukaan hä-
nen tietämättä päässyt maassa liikkumaan, antanut
sotawäen walalla wahwistaa uskollisuuttansa Sigis-
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mundille, johonka oli pyytänyt kirjoituksitta kehoitta»
Ruotsalaistat!; sillä ja kaikella tamalla kokenut puol-
taa Kuninkaansa seikkaa ja sortaa Kaarle Herttuan
häneltä kyllä hawatuita aiwoituksia. Seuraaman
wuoden (1593) Tammikuussa oli lohani Sparre,
Kuninkaan käskystä, tullut Turkuun, kokoutuneilta
Suomen Säädyiltä ottamaan walaa uskollisuuteen
Sigismundille, heitä uskonharjoitusten wapaudesta
makuuttamaan ja linnoja Kuninkaan puolta pitämille
miehille antamaan. Samana wuotena Helmikuussa
oli jo sotilakkoki kahdeksi wuodeksi saatu Wenajän
kanssa aikaan. Myös oli Kaarle Steenbokki Hert-
tualta tullut Suomeen lähetetyksi, Fleminkia pakoit-
tamaan itsellensä kuuliaiseksi, eli muussa lapahuk-
sessa ottamaan laiwaston ja sotalauman hänen hal-
lusta; waan tämä mies meni maahan tultuansa Fle-
mingin puolelle, joka asetti hänen linnanhaltiaksi Kä-
kisalmeen. Siitä pani Fleminki muutamia Kaarlen
ystawia »vankeuteen Turun linnaan, piti laiwaston
ja sotalauman Suomessa, maan täytyi niitten ylös-
pidon tähden rasittaa rahwasta korkioilla maksoilla,
joka sentähden alkoi kapinoita, waan saatiin aset-
tumaan. Tämmöisillä toimillaan oli Fleminki saa-
nut senlaisen luottamuksen Kuninkaaltansa, että Ku-
ningas oli antanut hänelle täyden oikeuden tehdäSuomessa, mitä hänen, Kuninkaan, hywäksi olla mah-
taisi. Fleminki oli myös laimastollansa tuonut Ku-
ninkaan Ruotsiin, silloin kun hän käwi kruunautu-massa, ja sieltä häntä Mensa kaimannut. Rauhan
aikaansaminen Wenäjän kanssa oli aina ollut tuu-massa, ja sitä kiiruuttamaan oli armeiaki Wiipuriin
koottu. Vuonna 1595 saiki se aikaan Teusiinassa,
lähellä Narwaa, niillä ehdoilla, että Ruotsi tuli pi-
tämään Narwan ja Wironmaan, mutta Wenälainen
saamaan takasin Käkisalmen lääninensa. Rauhan piti
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oleman ikuisen ja rajan wanhaa jälkeä myöten kulke-
man. Seuraawana »vuonna asetettiin pohjainen raja
Pisamvuoresta/ Nilsiällä, pohjaista suuntaa Keurittu»
järwcen ja Tiilikanjarwccn, sitta Maanselanmäen,
Suomensuon ja Maansclänlammin kautta Tipaswaa»
raan, Colkamassa, sittä Korpilammin. Selkäsuon,
Kalliojärwen ja Wuokinlatwan ynnä Sawitaipaleen
kautta liwaaraan ja luarijärween niin Jäämeren asti.

Samana wuonna kun Teusiinan rauha tapah-
tui, ja uuden Kirkonkokouksen Upsalassa päätettyä,
jossa opistojen kohta parannettiin, kätviRuotsin wal-
takunnan kansa yksiin Riikinkokoukseen Söderköö-
pingissä. Siellä päätettiin, ett' eiwät Paawin-
uskoisct saisi jumalanpalweluansa wapaasti harjoittaa
riitissä, että Kaarle Herttuan piti Riikinhoitajana,
Sigismundin poissa olletzsa, kuninkaallisella mahdilla
käyttämän oikeutta, ja ett'ci yhtäänKuninkaan sääntöä
saataisi ilman Herttuan jaNaatin suostumisetta maas-
ia julistaa. Klaanm Fleminki Suomesta, ehkä kut-
suttu, ei tullut siihen kokoukseen. Kuningas, jolle senpäätökset tiettäwästi eiwät ollehet ollenkaan mieleen,
antoi Flemingille uuden hallitusmuodon Suomea war-
ten Riikinhoitajan arwon kanssa, ja maikka sota We-
näjän kanssa jo oli herennyt, niin piti Fleminki kui-
tenki sotalauman Suomessa, Kuninkaan »valtaa Mä
puoltaakstnsa ja ylöspitääksensä, ja siihen yhdistyi
edellämainitun Riikinkokouksen kanssa tytymättömia
miehiä. Mutta sotamiesten ylöspitaminen käwi ras-
kaaksi rahwaalle, jonka tähden Pohjanmaan asujamet
lähettiwät Kyrön pitäjästä kotoisen talonpojan,
Vengtti Poutun, Herttualle tästä walittamaan.
Herttua kchoitti pahaa pahalla kostamaan ja mie-
kalla poisajamaan sotamiehiä. Poutu palasi Ruot-
sista Pohjanlahden ympäri, matkallansa kehoittain
kaikkia Pohjanmaalaisia kapinoitsemaan, tappamaan
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Kuninkaan sotamiehiä ja ryöstämään hänen ystäwit-
tensa omaisuuksia. Kapina leweysi Karjalaan asti.
Jaakko Ilkka eli Iltainen, talonpoika Ilmolan
(Ilmajoen) pitäjästä, oli Eteläis-Pohjanmaalaisten
esimiehenä, käwi Hameeseen, ajoi. Kuninkaan ratsu-
miehet pakoon ja ryösti hänen puoltajitten kartanoita.
Wuoden lopulla lähti Fleminki Turusta liikkeelle, yh,
distymään muun sotawäen kanssa kapinoitsioita was-
ten. Flemingin ratsuwäki tawoitti w. 159^ Pirkka-
lan pitäjässä Jaakko Ilkaisen' seuranensa, jonka täy-
tyi tapolla wetäyta siihen metsään, kun eroittaa Ha-
meen Pohjanmaasta (Hämeenkankaalle). Puolalainen
Abrahami Melkhiorssoni, Kuninkaalta asetettu
hallitsiaksi Pohjanmaalla, sai Jaakko Ilkaisen muuta-
main puoltajillensa kanssa wangiksi ja antoi tappaa
hänen. Bengtti Poutu wietiin wankina Turkuun,
jossa hän kuoliki. Mutta talonpoikain wiha kiihtyi
tästä tuhatta enemmin ja he karkasiwat, johdatetut
Harmo K rankalta, takatuupasta Abrahami Melk-
hiorssonin päälle, tappoiwat paljo hänen wäkeä ja
ajoiwat hänen itsensä pakoon. Sillä pakomatkallansa
otettiin hän Kaarlebyyssä talonpojilta kiini ja lähe-
tettiin Tukhulmiin, jossa Herttua antoi kuolettaa hä-
nen. Sen perästä karkasiwat talonpojat muun Ku-
ninkaan wäen päälle Pohjanmaalla, jonka osiksi hu«
tuttamalla osiksi muullati tawalla surmasiwat. Hert-
tua lähetti Foutin IsraeliLaarssonin talonpo-
jille esimieheksi, jotka sentahden eiwätenää kuunnelleet
Harmo Krankkaa. Mutta Fleminki tuli 2Zoo:dan
miehen kanssa Pohjanmaalle, tarjosi talonpojille wa-
pautta kaikesta edeswastauksesta, jos he nyt tahloi-
siwat Kuningasta totella ja maksaa werojansa; waan
kun eiwät siihen suostuneet, niin käwi Fleminki hei-
hin käsiksi Ilmajoen warrella, kierrätti heidät ja tap-
poi eli hukutti heistä öWO miestä. Wangcutetuiöta
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talonpojista karsimat muutamat ruumiinrangaistusta,
toiset wictiin mankina pois, toiset taas päästettiin
komilla uhkauksilla irtaalle. Kirkkoherroja Pohjan-
maalla, jotka oliwat talonpoikia yllyttäneet, kowuut-
tcli Fleminki ankarasti, ja Kyrön pappila ryöstettiin.
Flcminki palasi sen perästä Hämeeseen ja pani sen
maan järjestykseen ja rauhaan. Muutamasti tapet-
tiin 300 Hämäläistä, jotka aseillensa poisnakattua
rukoilimat armoa. Tässä kapinassa sanotaan 11,000
Suomalaista henkensä menettäneen. Siinä sotimat
talonpojat, täydellisempäin aseitten puutteessa, lvii-
katteilla, nuijilla, y. m., josta koko meteliä on ru-
wettu Nuia sodaksi kutsumaan,, jolla nimellä se
wieläki elää kansan muistossa.

Puolasta oli Kuninkaan lähettiläistä tullut Ruot^
sun Södcrkööpinginpäätöksiä laimimaan, ja nämät
waikuttiwatki, että kunHerttua tahtoi sotajoukon woi-
znalla saada Suomen allensa, niin paneusi Raati sitä
»vastaan. Sentähdcn tahtoi Herttua jättää Riikin-
hoitajasuutensa, .jonka aikoi Arbogan Riikinkokouk-
sessa antaa Säätyjen käsiin. Tämän kokouksen pää-
tös, johon ei Raati antanut suostumustansa, piti si-sällänsä, että Herttua Säädyiltä oli tullut houkutel-
luksi »vielä Riikinhoitajana olemaan, että Kuninkaan
piti riikiin kutsuttaman ja Suomen sotajoukon woi-
nialla otettaman. Sen perästä lähti Kaarle Herttua
Elokuussa sotajoukolla Suomeen. Siellä oli Klaamu
Fleminki jo kuollut 13:ta p. Toukokuuta, luultawasti
myrkystä, eikä noidan nuolilla niinkuin siitä höpis-
tiin, ja Armidi Stoolarmi hänen siaan tullut
Kuninkaan seikan pääksi siinä maassa. Kaarlen tul-
tua pakeni Stoolarmi Hämeeseen. Turun linnaa pii-
ritettiin. Sitä puolti Flemingin leski, ja waikka
hänellä ci ollut apua odotettamana, ei Stoolarmilta
eikä Kuninkaalta, ja Herttua päällen päätteeksi ott
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saanut lisawäkeä Pohjanmaalta, niin ei hän ainakaan
heittänyt. Kun Herttua oli turhaan

pyytänyt wäkiwallalla saada linna otetuksi, niin lä-
hetti han wiimmen erään Studentin, Danieli Hior-
tin, joka usein oli ollut Flemingin talossa, linnaan,
ja tämä wiekotteliki nyt osan wartowäestä luopuma-
han Herttuaan, jonka perästä linnan täytyi lopulla
Syyskuuta antauta. Kaarle anasti nyt Suomessa
olewan laiwaston ynnä sotitarpcet, jätti linnan ystä-
willensa haltuun ja purjehti Ruotsiin wankijoukon
kanssa, joitten seassa Flemingin leskikin oli.

— "
Seuraamana wuotena IZ9B oli Sigismund! päättä-
nyt sotajoukolla itse karata Ruotsiin ja kchoitti sen-
tähden Suomalaisia hänelle awuksi joutumaan. Niinpä
purjchtiki 3000 miestä Ruotsiin ja riipottnvat ank«
kurinsa Grööneborin satamassa, lähellä Enkööpinkiä.
Tässä käwiwat Uplannilaiset, esimiehityt kahdelta Ju-
maluusopin Professorilta Upsalasta, heidän päälle yh-
deltä ja Ruotsin laiwaöto toiselta puolen. Suoma-
laiset ajettiin pakoon, menettiwät 300 miestä, jotka
Ahwenanmaalla saatiin kiini ja hirwiälla tawalla sur-
mattiin. Koska näitten laukuissa löyttiin paljo mak-
karoita, niin kutsuiwat Ruotsalaiset pilalla tätä yri-
tystä makkararetkeksi. Sillaikaa oli jo Sigis-
mundiki sotajoukon kanssa joutunut Kalmariin. Ruot-
sin laiwasto purjehti nyt Ahwenanmaalta Herttualle
awuksi. Suomalaiset taasen seilasiwat puoleltansa
Stoolarmin kanssa Tukhulmiin ja wapauttiwat enim-
mäksi osaksi ne mennytwuonna Herttuan ottamat
wankit, aikoiwat myös karata Kaarlen omaan Hert-
tuakuntaan. Sillä wälillä tuli Kaarlen sotalauma
Sigismundilta kierrätetyksi ja tappasi Steegeborin ty-
könä, waan Kuningas kaski sotimisen lakata, sääö-
taaksensa Ruotsalaisia. Keskusteleminen oli sen pe-
rästä matkassa, waikk'ei siitä tullut mitään. Uudessa
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tappelossa Stongebruon luona, lähellä Linkööpin-
kiä, woitettiin Sigismundi. Hän kotiutti nyt Suo,
malaiset, jätti Riikinhallituksen Kaarlelle ja lähti
jällensä Puolaan. Sieltä wacoitti hän lviela Suoma-
laisia pysymään itsellensä uskollisina ja lupasi lähet-
tää heille apua Herttuala wastcn. <

—
Wuonna H599

käytiin sota taas Suomessa. Ruotsin Säädyt kielti-
wät kuuliaisuuttansa Sigismundilta, ehkä he lupasi-
wat hallituksen hänen pojalle Wlad islamille, jos
tämä määrätyn ajan sisällä tulisi Ruotsiin ja siellä
kaswatcttaisiin. Tältä ajalta onki Sigismundin hal-
lituksen loppu Ruotsissa luettawa, ehkä hän wicla
hallitsi Puolan maata aina wuoteen 1632. Sota oli
tämänkaltainen. Kastelholman linnan otti Sigis»
mundin puolluS. Pohjanmaassa yllytti eräs Hert-
tuan Fouti rahwasta Kuningasta wasten, mutta
Stoolarmin laiwat karkasiwat Mustasaaren tykönä
hänen päälle, ja hän menetti kaikki aluksensa. Sigiö,
mundi lähetti 300 ratsumiestä awuksi Suomeen,
(joka oli ainoa häneltä saatu apu,) ja he tuliwat
Viipuriin. HerttuanAmiraali, loakhimi Skneeli,
waltasi sen wähaä ennen menetetyn Kastelholman,
purjehti sen perästä Turkuun ja piiritti sen linnaa,
jonka ulkopuolella hän mestautti muutamia wankeja,
säikyttääksensä silla wartowakea. Itse Herttuaki tuli
Suomeen, marssi Paimion sillan yli, karkasi muuta-
man Suomalaisten lauman päälle ja woitti sen,
josta jäännökset wetaysiwät Wiipuriin. Herttua otti
Helsingforsissa kaikki laiwat, paitsi kahta, jotka pää-
siwät Neewaliin pakoon. Sitta käwi han Wiipurin
päälle, jossa ei ollut kun 1300 miestä wartowakeä.
Herttualla oli ystäwiä kaupungissa, jotka erään por-
tin kautta päästiwät hänen sotawäen kaupungin si-
sään. Wartowäen täytyi silloin wetäytä linnaan,
joka myös pian antausi. Kowa tuomio kohtasi pää-
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miehiä, jotka osiksi tapettiin, osiksi wietim wankina
Ruotsiin, mutta ulkomaalaiset päasiwät wapaasti me-
nemään. Stoolarmi tuli Skheelilta pakoitetuksi anta-
maan hänelle Turun linnan, ja Herttuaki tuli Tur-
kuun, jossa menetteli kowasti Kuninkaan puollus«
miesten kanssa. Ne joko mestattiin, joitten seassa
oliKlaawuFlemingin wasta Puolasta tullut 21-wuo-
tias poika, eli muutoin surmattiin ja wankeudessa
rietattiin. Kun Herttua oli silla keinoin tehnyt Suo»
mcn kuuliaiseksi itsellensä, niin palasi hän jällensä
Ruotsiin.

Ruotsin waltakunnan Säädyt kokousiwat Helmi-kuussa w. 1600 Linkööpinkiin. Siellä matkaan»
saatti Herttua senlaisen päätöksen, että iso osa Ruot-
sin Riiki-Raateja ynnä muitaki mahtawia Herroja
hengeltä tuomittiin, joka tuomio myös isommaksi
osaksi tuli täytteeseen. Prinssi Wladislawille päällen-
pantiin wiiden kuukauden sisällä tulla Ruotsiin, muu-
toin tulisi Herttua kruunun ottamaan wastaan. Rii«
kinkokouksen perästä lähti Kaarle Liwon maahan.
Hän tahtoi siellä käydä Puolalaisten päälle, ett' ci
sota tulisi Suomea eikä Ruotsia waiwaamaan, waan
käytäisiin wieraassa maassa. Tässä sodassa moitti-
mat Ruotsalaiset ensimälta monta linnaa ja kaupun-
kia. Muutaman ajan perästä lahti Herttua sieltä
pois,' jättäin muille csimiehyyden armeian yli. Tu-
lusta pitäin lähti hän w. 1602 matkaamaan Poh-
janlahden ympäri Ruotsiin. Hän oli ensimmäinen
Ruotsin Kuningas, kun kulki sitä matkaa, ja katsoi
sillä soweliaita paikkoja kaupungeille, joita hän aikoi
rakennuttaa Pohjanmaalla. Wuonna 1604 pidettiin
Niikinkokousta Norkööpingissa, jossa kruunu an-
nettiin Kaarle IXmelle ja perintöyhdistys jatkettiin
osiksi waimollisellenki polwelle. Ehkä sota alussa oli
menestynyt Liwoösa, niin menettiwat kuitenki Ruotsa-
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laiset siellä wiimmen kaikki wahwat paikkansa. Tämä
waikutti Kuningasta itse lähtemähän sinne sotimaan.
Mutta ei tahtonut sittäkaän oikein onnistaa ja paljo
sotawakea meneysi (w. 1695) Kirkholman tappelussa
lähellä Riigaa, jossa tilassa Kuningaski oli henkensä
menettää. Sittemmin tuli Ruotsi Wenäjänki asioihin
sckaumaan. Siinä maassa oli Feodori Iwanowitsa
kuollut w. 1496 ja Boris Godunowa noussut
Tsaariksi, mutta tuliEpa-Dm itr eilta, (eräsmunkki,
joka sanoi itsiänsä Feodorin jo kuolleeksi pojaksi
Dmitreiksi, ja sai apua Puolalta,) niin ahdistetuksi,
että hänen w. 1606 täytyi myrkyllä lopettaa päi-
wänsa. Epä-Dmitrci menetti mielettömän käytöksensä
tähden pian henkensä ja arwonsa. Siltä walittim
Wasilei Iwanowitsa Shuskoi Wenäjan Wal-
tiaksi, ja häntäki wastcn ilmautui uusi Epä-Dmitrei,
joka myös sai apua Puolalaisilta ja woitti pian suu-
remman osan Wenäjätä puolellensa. Ruotsi, jonka
sota-asiat Liwossa taas olnvat rumenneet paremmin
luonnistamaan, teki w. 1608Wiipurissa liiton Shus-
koin kanssa, jota myöten Shuskoin piti Ruotsin Ku-
ninkaalta saaman apua wainojatansa wasten, mutta
tämän palkinnoksi antaman sen w. 1599 jällensa We-
näjän alle joutuneen Käkisalmen linnan lääninensa ta-
kasin Ruotsille. Sitä liittoa myöten lähti Jaakko
de la Gardie, Pontus de la Gardien Suomen sota-
wäen pääksi asetettu poika, Maaliskuussa w. 1609
Wenäjälle, ja hän marssi kohti Nowgorodia, kun oli
sitä ennen turhaan koettanut saada Koporin linnan
käsiinsä. Mutta hänen sotajoukko oli enimmästään
kokoonpantu ulkomaalaisista, jotka, kun eiwat heti saa-
neet täyttä palkkaansa ja toiwottua woittosaalista,
eikä Shuskoi antanut luwattua Käkisalmea ja muita
apukeinoja, alkoiwat äkäytä ja tahtoa pois. Siitä
pahasta tilasta paasi de la Gardie sillä keinoin, että
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han wiimmen sai rahaa ja lähetti" wastahakoisinimat
sotawaestä takasin. Hän alkoi nyt ryöstämällä ottaa
Wenäjän laiwoja, joita tapasi Newajoella, niin oman
käden oikeudella ottaaksensa sitä lumattua apua, jota
ei hymalla woinut saada. Sitte lähti hän Käkisalmea
wakirynnäköllä ottamaan, jonka yrityksensä hän toi-
woi menestymän, koska Latokankaupuickiki oli mahaa
ennen antaunut Ruotsin waltaan (m. 16M). Mutta
ei ollut hywä ottaa sitä kowasti wastustcltua Käki-
salmea, ja siihen tuli wielä sanoma, että Wenäläiset
oliwat jättäneet Shuskoin, yhdistyneet Puolalaisten
kanssa ja malinneet Puolan Prinssin Wladislawin
Waltiaksensa. Nyt näytti kyllä waikialta de la Gar-
diclle saada aikomistansa satuun. Mutta hän mietti
sen, että jos Ruotsin wihollinen, Puola, pääsisi yh-
distymisensä kautta Wenäjän kanssa yhä wahwistu-
maan, niin tulisi siitä warsin kowat ajat hänen isan«
maalle. Han koki siis kaikista woimistaan estää sen-
laista yhdistystä ja lähti sentähden Suomesta nou-
tamaan lisawäkea. Wiipurissa ollessaan sai hän ila-
huttawan tiedon, että Käkisalmi jooli antaunut Ruot-
salaisten armoihin (m. 1611). Itse kiirehti hänRuot-
sin waltaa niillä tienoin makuuttamaan ja antoi Ne-
wajoella rakentaa linnoituksen, joka wasta kohtaa
meitä Nyyenskantsin nimellä. Nowgorodinki sai
hän waltaansa, jonka asujamet nyt ehdhttelimat We^
najän kruunun Kaarle IX:nen pojalle Kaarle Phi-
lipille. Moskomaki yhdistyi 3^owgorodin kanssa
hymässä tahdossa Ruotsia kohden. Monta linnaa
ottimat Ruotsalaiset, mutta tuon tuostaki tahtoimat
sotamiehet akäytä. Ankara sota alkoi nyt myösRuot-
sin ja Danmarkin wälillä. Samana wuonna kuoli
Kaarle IX:säs, 30 p. Lokakuuta w. 1611. Tämä
Kuningas oli aikanansa wastustellut Paawinuskon
jällentuomista Ruotsiin, mutta erkani itse Lutheruksen



159
opista, tahkoin KalwiiM uskon puoleen nojauta.
Muuten oli hän kowuudcllansa, joka usein hirmu suuk-
siinki häntä wiettcli, pilannut sitä hywää nimeä, kun
hänen nerokkaat toimet itsestänsä ansaitsisiwat.

Kuningasistuimelle nousi nyt Gustawi ll:nen
Adolpyi, Kaarle IX:nen poika, joka isänsä elaissä
jo oli asetettu PääruhtiNaaksi Suomeen. Kun tämä
werratoin mies tuli Kuninkaaksi, oli, paitsi sotia
Danskan, Wenäjan ja Puolan kanssa, (jota jälkim-
mäistä tällä haawaa ei kuitenkaan käyty,) ei ainoas-
taan Suomessa, maan Ruotsissaki höyhyys, kurjuus
ja kaikkein asiain hämmennys Mallallansa. Suomi oli
siihen aikaan, (paitsi Ahwenanmaata, joka oli omi-
tuisena lääninä,) jaettu »viiteen hallituskuntaan, ni-
mittäin Turun, Wiipurin, Hämeenlinnan, Sawon-
linnan ja Kajaanan. Meidän maasta piti de la Gar-
dien sotajoukon saada rahaa ja ylöspitoa, mutta ei
woitu saada kokoon kun roähäpatöisen rahasumman.
Se suuri puutet kun Liwossa oli, piti myös Suo-
mesta autettaman. Paljon melskeen perästä lähetet-
tiin wiimmen jywiä Helsingforsista Narwaan. Puu-
tet oli niin suuri ett' ei ees woitu kurecreille täysiä
matkatarpeita hankkia. Sisämainen tila maassamme
oli mitä huonompia. Isot läänitvkset oliwat siihen
määrään wähentaneet kruunun omaisuudet, että aiwan
wähä oli jälellä. Laänitysten omistajat piinasiwat
ja köyhyttiwät talonpoikiansa niin, etta ne oliwat wä-
hällä tulla samaan orjallisten tilaan, kun heidän lah-
koweljetki eteläpuolella Suomenmerta. Werot, paällen-
panot, kyyti- ja paiwalyö-welwollisuudet lisättiin hriltä
omin tahtoinsa. Wäkinäisyyksiä tehtiin monesta la-
jista, eikä ollut missään tila saada oikeutta, kun yk-
sinKuninkaan wirkamiestenki täytyi laänitystcn omis-
tajilta kärsiä wääryyttä. Papit enentiwät myös ti-
huntiansa ja rasittiwat kaikella tawalla kuuntelioitansa.
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Sotamiehet käyttiwat itseensä yhdenlaisella tuimuu-
della, kun jos olisimat eläneet mihollisten maassa.
Yhteinen onnettomuus lisättiin wiela katowuosilta ja
muiltaki luonnollisilta turmioilta. Talonpoikia waelsi
silloin suurissa joukoissa maasta pois Wenäjälle ja
Limoon. Niitä majamuutteloita koettiin mäkisellä es-
tää. Myös alkoi Kuningas jo kaikenlaisen kurjuuden
juurta wastustaa ja parantaa. Entisiin onnettomuuk-
siin tuli wielä uusi sodanpelko, joka Suomea ahdisti.
Sigismundi Puolassa luuli nimittäin aikomisensa
Ruotsin kruunun Kuningas Kaarlen kuoltua helpom-
masti menestymän. Siina toimeessa antoi hän le-
wittää kapinakirjoituksia Gustawi Adolphia masten.
Näitä hänen pauloja koetettiin ainaki Ruotsin puo-
lelta kaikella lamalla estää. Sanoaksensa enemmin
woimia sotaan Wenäjätä ja Puolaa masten oli Ku-
ningas, ehkä tapolla, tehnytDanskalaisen kanssa rau-
han Knäärödissä w. 1613. Jo mainittiin ennenki,
että osa Wenajän kansaa tahtoi Kuninkaan nuorem-
pata meljeä, Herttua Kaarle Philippiä, Tsaariksensa.
Herttua tuliki nyt siinä toiwossa Wiipur.tn, mutta
Wenaläisten mieli oli muuttunut ja he itsellensä jo
walinneet omakansaisen Tsaarin, Mikhaeli Feodo-
romitsan Romanoman, jonka sukua nykyinen
armollisin Keisarimmeki on. Tästä asiasta tulikiin-
tiä sota. "uningas päätti itse lähtea Suomeen so-
taa taluttamaan ja sen maan tilaa parantamaan.
Riikinkokousta pidettiin m. 1614 Oörebruossa, jonka
päätettyä Kuningas masta pääsi lähtemään,kulki hanki
pohjaisen puolen Pohjanlahta ja tuli ensin Turkuun,
jossa koki kaikenlaista järjettömyyttä parantaa. Vse-
näjän sodan muoksi lähti Kuningas it,. Narwaan, ja
wihollisuudet saiwat alkunsa. Erinäisiä Wenajän
joukkioioita kämi Pohjanmaata ja Karjalata hamittä-mässa, mutta kaijotettiin pian Ruotsalaisilta. Latoka-
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jarwessa oli kummallaki riitaweljella laiwoja, joilla
wälistä pientä merisotaa käydä natistctliin. De la
Gardie löi sekä ajoi pakoon, ensistä Heinäkuussa
Bronitsin ja ftttä syksypuoleenEtaraia-Russan tykönä,
ne svuret Venäläisten sotalaumat,kun nytoliwat rajalle
kokoutuneet. Kuningas itse woittiGdowin. Seuraamana
wuonna tuli Gustawi taas sotalaumansa tykö,ja »vaino-
tietä käytiin yhtä tuimasti kun ennen. Kuningas piiritti
tällä kerralla Pleskowia, ja se erinomainen sankari
Emertti Horni, joka miehuudellansa oli Ruotsin
menestystä tassa sodassa paljon »vaikuttanut, tuli
silloin ammutuksi. Ehk' ci linnaa saatu otetuksi, niin
teki tama monta kuukautta kestäwä piirittäminen
ainaki sen werran, etta Wenäläiset, jotka ilman sitä
ahdistettiin Ruotsalaisilta ja Tataaxilaisilta sodalla,
nyt suostuitvat Englannin wälimiehyyteen ja rauhan
tekoon. Jo oli usiammasti ennenki keskusteltu rau»
hasta, ja koko seuraama muosi 1616 oli täynnä sen-
laisia toimia. Siinä siwulla oli Kuningas hankkinut
waroja ja tarpeita sodan pitkittämiseksi. Hän oli myös
kutsunut Suomen Säädyt miimmeiseksi mainittuna
wuonna kokoukseen Helsingforsiin. Siellä lu-
pasiwat Suomalaiset Gustamille uskollisuuttansa so-
dassa Puolaa masten, uuden kyytijärjestyksen otta-
mista, ja sodanamun antamista, niin paljon kun tvåan

woisiwat saada. Kaikki Säädyt lupasimat panna jos
henkensaki Kuninkaan puolesta, milt' ci olisi mah,
dollinen saada rauhaa mihollisten kanssa, jota he au
natt toiwotteliwat. Wielä lähettimät he kirjojaki
Ruotsin Säädyille, joissa heitä kehoittimat Kunin-
gasta kaikella lamalla auttamaan jaheidän esimerkkiäseuraamaan. Kauan keskusteltua päätyi miimmen
Wcnäjan sota, 27 P. Helmikuuta w. 1617, rau«
haan Stolbomassa, joka on kyla ci kaukana
Latokasta. Siinä antoi Ruotsi Wenäjälle takasin

10^
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joukon woitettuja linnoja, mutta sai pitaa Käkisalmen
lääninensä, ynnä Pähkinälinnan ja sen osan sitä lää-
niä, kun on Latokajärwen ja Suolne-nneren wälilla.
Siihen tuli wielä Inkerinmaa Iwangorodin, laaman
ja Koporin linnojen kanssa, niinkuin koko Liwon
maaki. Paitsi sitä sai Ruotsi 20.000 Rupilctta.
Muuten uudistettiin se Tcusiinassa tehty ikuinen rau-
haki, ja keskinäisen kaupan oikeus saatettiin matkaan.
Niinpä oli nyt Ruotsi woittanut sen, mitä kauan oli
toiwonut, nimittäin saanut luontewan, wesilta, soilta
ja wahwoilta linnoilta tuumatun rajan woimallista
naapuriansa wasten, jonka tällä tawalla oli sulkenut
Itämerestä. Niin kauan kun raja oli senlainen, oli
Ruotsilla myös toiwo saada pitää Suomen, joka
maa muussa tapauksessa kawi waikeaksi warjeltaa.
Mutta Mikhaeli Feodorowitsa, jonka Gustawi rau-
hassa oli tunnustanut oikeaksi Wenajän Waltiaksi, ei
tahtonut mielellään jättää kalkkia luwatuita paikkcja
Ruotsille, josta oli wähälla sota uudelleen nosta.
Wasra w. 1621 tuli raja asttetuksi, kun Gustawi
oli antanut takasin pari kylää.

Nyt tahdomma wiela sanoa, minkä mahan tie-
dämma Eritti Erikinpojasta, joka talla ajalla Suo-
men Kirkkoa oli hallinnut. Me näemmä hänen
lohani III:nen aikana rientäneen saada paawilaistn
messujärjestykftn Suomeen, mutta sen Kuninkaan
kuoltua muuttaneen mielensä ja Upsalan Riikmko-
koutsessa w. 1593 tunnustaneen entisen erhetykftnsä,
ruweten siitalahin sen kokouksen päätöksiä saamaan
Suomessa täytteeseen, josta hywästä Klaawu Fleminki
oliki muutamasti pieksäin ajaa hänen Turun Tuomio-
kirkosta. Mutta miten lienee ollut, sen waan nä-
emmä, että tämä pispa oli uudelleen kääntynyt paa-
winuskon ja Sigismundin puolelle, jonka tähden
Kaarle !X:säö taisi jo w. 1600 ottaa häneltä tulot
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ja noin 1605 pispanwiranki) jonka han wasta wuo<
den 1<)l2 tienoilla näyttää saaneen jallcnsa Gustawi
?ldolphiltc!. Sitta oli hän loppuelämänsä Evangeliu»
min puolelta waikuttawa.

Tässä jälestäpäin on myöski mainittawa muu-
tamista sisamäisistä asioista sitta Gustawi I:mäisen
ajoin. Erikki XlV:ta hallitessa utausi kirkonwiina
loppumaan maassa, jonka tähden kysymys nousi pap-
pein ftassa, jos ei miinan asemesta jotaki muuta juo-
maa saataisi Sakramentissa käyttää. lohani III:nen
aikana oli tulipaloja usiammasti Turussa, ja taute«
jaki maassa liikkeellä, joita muinaki aikoina tawa-
taan. Hänen hallitessa tuli käsky suolahctteittenperkkaamisesta ja Salpeterin teosta Suomessa. Sil-
loin toimitettiin myöski Naantalin luostarin jällensä
korjaamista. Sigisnumdi Kuningas ei elänyt itse
lähellä Suomea, eikä oletkaan hänen ajalta paljo
merkittawätä. Mutta Kaarle IX:nen kautta tapahtui
monta muutosta meidän maassa. Hän koki paran-
taa Lappalaisten tilaa, ja antoi w. IIW7 Kajaanan-
linnan rakentamisen alkaa, erinomattain auttaaksensa
sillä kauppaa Lapin kanssa. Oulun kaupunki pe-
rustettiin w. 10l)5, mutta sai wiisi wuotta jälem-
pata wasta oikeutensa. Mustasaaressa perustettiin
w. ll>ll kaupunki, jonka Kuningas sukunsa nimeltä
kutsui Waasaksi. Muitaki kaupunkeja oli aikeessa,
mutt' ciwät wiela ennättäneet saada satuun. Pohjais-
Saivosta ja Rautalammin, tienoilta muutettiin Suo-
malaisia Ruotsiin, Wermlannin craiuaita huuhtaa-
malla raiwaamaan, jossa niitten jälkeisiä wieläki ta-
w^taan ja cwat lewenneet muihinki Ruotsin jaNor-
jan paikkakuntiin. Wirkamichet oliwat muuten Kaar-
len aikana Suomessa hywin wallattomia, jota koh-
taa hällki woimiaan myöten koki parantaa.
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b). Stolbowan rauhasta Ison Wlhan loppu-
rauhaan saakka Uuökaupunglssa.

(w. 1617—1721.)
Edellisellä ajalla oli Evangeliumin saarnan kautta

totisen walistuksen aamurusko jo alkanut koittaa Suo-
messa ja maallmenki tila ollut järjestymässä. Mutta
walcin oli tullut hirmuisia sisällisiä kun ulkonaisiaki
sotia, tautein ja katowuotten kanssa; Kuninkaita, jotka
lientiwät saada Paawinuskon jällensä otetuksi; pap-
peja, jotka huolimattomuudessansa eiwät, niinkuin
olisi pitänyt, urhoollisesti antauneet pimeyttä lvas-
tahan sotimaan: ja Evangeliumin ilahuttawat alku<-
»vaikutukset meidän maassa oliwat taasen tukehtu-massa, josta tapain turmellus ja moninainen onnet»
tomuus seurasi. Nyt aukenemalla ajan jaksolla owat
Ruotsin »valtakunnan »voimat korkeimmallaan ja Suo»
mcnki rajat leweimmällään, ja nyt tawataanki mei-
dän maassa visvoja ynnä muita walistuksen edes-
auttajia, jotka,

— ehkä usein »vielä itsekki oman ai-
kansa epauskollisten luulojen turhuuksissa kiini ja siissen iloisen ja puhtahan wapauden puutteessa, jonka
Kristinuskon luonnet itsestänsä tuottaa

— kokemat
kansan opettamalla pimeyttä hajoittaa ja kiitettäwällä
toimella kaikenlaista hyivää matkaansaattaa. Siihen
tulee suuria Kuninkaita ja Hallitusmiehiä, jotka isän-
maamme järjestystä sekä woimaa erinomaisesti kar-
tuttamat. Niinpä saamat nyt opistojen, oikeuspaik-
kain ja muitten hywäntekewäisten laitosten kohdat
»vähitellen parempaan ja kylläki hywaän asemecn.
Sotia ci ole niin paljo eikä niin häwittäwiäkun en-
nen. Mutta lopulla nousee Ison Wihan kautta hir-
wiä tuisku, joka häwittää entisen tilan ja elämän,
waa« tuottaa myötansä puhdistetun siemenen, josta
uusia uskon ja taidon hedelmiä alkaa wähitellen
Suomellemme kaswaa. —
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Se mies, jonka huolen kautta Kristillisyys tällä
kertaa alkoi huonosta tilastansa tulla paremmalle jä<-
lell?, oli lisakki Rothowius pispa Turun
hiippakunassa. Kuningas Gustawi Adolphi oli ni-
mittäin w. 1618 jallcnsä eroittanut Wiipurin hiippa-
kunnan Turusta ja asettanut pispaksi ensiksi nimitet-
tyyn muutaman kelpo miehen, Maisterin Olaus
EliMä äukse n, jonkahiippakuntaan myösKäkisalmen
lääni ja Inkerinmaa tuli kuulumaan. Saman mie-
hen oli Kuningas w. 1619 jo katsonut pispaksi Tur-
kuunki, mutta ei tullut siitä mitään, silla se wanha
pispa Crikki Erikinpoika, (jonka huonoon hallitukseen
Kuningas oli tainnut tuskauta,) sai ainaki wielä ar«
mon hallita Turun alle kuuluwata puolta entisestä
hiippakunnastansa kuolemaansa asti, joka näyttää ta-
pahtuneen w. 1625; ja sen perästä tuli Rothowius
tämän wiran saamaan Jo oli kulunut 42 wuotta
sittäkun Erikki Erikinpoika oli tullut pispaksi Suo-
meen, ja silla ajalla oliki Kristillisyys maassa tur-
meltunut. Hän oli epärehellistä ja ylpeätä luon-
netta, joka tuotti hänelle lopulla monta ilkeätä riitaa.
Muuten oli hän hywin oppinut mies, ja on kirjoit-
tanut suomeksiki muutamia kirjoja, joista nimitämmä,
Upsalassa w. 1Z93 pidetyn kokouksen päätösten jäl-
keen tehdyn, Kirkon Käsikirjan, niinkuin myöski suo-
menkielisen Postillan kahdessa wahwassa osassa.
MuttaRothowius oli syntynyt köyhistä wanhemmista
Ruotsissa, opastunut ensista kotimaassansa ja sitta
syvemmältä ulkomaalla, josta palattuansa hän 23
wuotta oli ollut pastorina Nyykööpingissa, ja muu-
tettiin sieltä kelwollisuutensa wuoksi w.1627 pispakfi
*) Katso tästä miehestä edesmenneen pispan laak. Teng-

pioniin kirjaan: Diss. acad. Vitam et Merita lsaaci
Kolliovii expositura.

**) Katso A. O. Rhytseliuksen: Episcoposcopia Sviogo-
Uiica, Osa 11, fin?. 54.
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Turkuun.' Sinne tultuansa kutsui hän heti hiippa-
kuntansa papit koolle ja alkoi kaikella tawalla kansan
walistusta toimittaa. Sitä edesauttaaksensa waikutti
hän, että Kuningas w. 1630 laittoi Gymnasiu-
min Turkuun, jossa opettajia kansalle koulittiin.
Mutta muista tämän pispan teoista saamma wasta
tilan puhua, kun ensinnä olemme katselleet lyhykäi-
simmästi Kuninkaan ja hänen miesten suuria töitä.

Gustawi Adolphi oli isältänsä perinyt kolme so-
taa ja niistä jo päättänyt kaksi, nimittäin Danskan
ja Wenäjan kanssa. Mutta kolmatta, eli Puolan so«
taa, ei hän woinut niin pian saada loppumaan. Si«
gismundi piti wielä aikomisensa Ruotsin kruunuun
tarkasti mielessään, waan oli Kuningas Gustawin
ensimmäisinä hallituswuosina wähiltä maansa woi-
miltä, ja sodilta muitten kanssa, estetty Ruotsia was-
ten kamppailemasta. Sota oli kuitenki aukinainen,
sillä ei Gustawi woinut saada häntä rauhaan. Ai-
noastaan sotilakkoja tehtiin tuon tuoStaki kahdeksi
lvuodeksi. Mutta w. 1621 lahti Gustawi toden pe-
rästä tätä wihollistansa wasten sotimaan ja saarti
suurella sotalaumalla Riigan kaupungin, jonka saiki
otetuksi. Samalla oli koko Liwon maa walloitettu.
Sittä seurasi kaksiwuotinen sotilakko. Mutta w.1625
alkoi sota uudelleen, ja Gustawi sai parannetuilla
sotikeinoillansa isoja woittoja ynnä Kuurinmaanki al-
lensa. Hän rupesi sen perästä Puolan alle kuulu-
wata Preussia» maata walloittamaan, sai Ruotsista
suuria apuja wapaehtoisesta Aatelin ja kansanki tah-
dosta. Siitä sodittiin monta wuotta, Ruotsin puo-
lelta enimmiten woitolla. Gustawi lähti itse aina
talwiksi kotiinsa; kesällä oli hän sotimassa. Wiimmen
tuli Sigismundin tila niin ahtaaksi, että hän suos-
tui fotilakkoon 6:ksi wuodeksi Al tmarki ssa w.
1629, jossa sai Mensa muutamia linnoja, mutta
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Ruotsi piti suurimman osan woitettuja malta hal-
tussansa. Tämän kautta tuli Puola, niinkuin Wenaja
Stolbowassa, suljetuksi Itämerestä. Sigismundi tun-
nusti nyt wiimmen Gustawi Adolphin Ruotsin lailli-
siksi Kuninkaaksi, mutta ei jättänyt sittäkaän walkkauk-
siansa Ruotsin kruunuun.

— Tämän sodan heret-
tyä joutui Gustawi Adolphi uuteen sotaan Tyskän-
maalla, jolla oli sangen painama merkitys maailman
asiain juoksussa. Paawilaiset ja Tyskän Keisari ah-
distiwat nimittäin Evangeliumin uskon tunnustajia
warsin kowasti, ja sota näitten wälilla oli jo sitte
wuoden K)18 ollut taytäwissa, kutsuttu Kolmet-
kymmentä-wuotiseksi sodaksi. Kun Evange-
liumin puoltajat fuuri oliwat kukistumassa, lähti
Gustawi Adolphi, ehkä hänen waltakunnan asiat
kyllä olisiwat rauhaa waatineet ja woitto oli sangen
epätietoinen, kuitenki w. 1630 heitä ja niinmuodoin
Evangeliumin seikkaa auttamaan. Tämä sankari löi
nyt Keisarin suurimmat sotalaumat ja kuuluisimmat
Generaalit, mutta menetti itsekki henkensä Lytsinin
tappelussa 6:tcna p. Marraskuuta w. 1632. Tälle
Kuninkaalle haetaan waiwoin wertoja maailman suu»
rintenki Waltiasten seassa. Hän oli eris muista ei
ainoastaan urhoollisuutensa ja wiisautensa puolesta
niin sodassa kun hallituksessa, mutta mielenlaatunsaki
kohdalta, sillä hänen sywa, oman syntisyytensä ja
huonoutensa tuntewa ja sentähden kaikissa Jumalaan
ainoaan turwaawa, jumalisuutensa teki hänen totiseksi
Kristityksi korkiassa säädyssänsä — ja niin oliki hän
»välikappaleena Herran suuria ja ihmeteltäwiä töitä
täyttämään. Hänestä on somascsti sanottu, että hän
oli alottanut kaikki työnsä rukouksella ja sentähdm
ne aina kiitosweisuilla lopettanut.

Mutta tätä suurta miestä paremmin tutaksemme
olisiwat ne moninaiset laitoksetki, joita hän walta«
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kuntansa fisamäisen tilan parantamiseksi matkaansaat-
ti, lueteltawat. Waan ei ole tässä tilaa enempään,
kun että muutamilla esimerkeillä osotamma, mitä hy-
wää hänen hallitus Suomelle tuotti. Uusia kaupun-
keja rakennettiin ja entistenki kuhta tuli paranemaan
uutten oikeuksien lahjoittamisella elikkä entisten suu-
rentamisella. Wuonna 1617 perustettiin Uuskau-
punki (ruotsiksi: Nystad) ja 1020 Joensuun
(Ny Carleby) ynnqKokkolan (Gamla Carleby) kau-
pungit, ja seuraamana wuotena sai Tornio kaupun-
kioikeuden. Kauppa tuli paljon edesautetuksi. Usiam-
mat wanhat kaupungit saiwat luwan käydä sitä
ulkomaallaki. Käsityöntekijät eli Hantwärkkärit kau«-
pungeissa saiwat järjestyksen keinoissansa sillä että
heidän yli asetettiin päällysmies, jonka Oltermannin
kanssa piti kullakin ajalla määrätä yhteisen hinnan
kaluille. Kaikki tienokeinot oliwat olleet pahalla ja-
lella, mutta niitä koettiin kaikella tawalla edesauttaa,
niinkuin myöski talonpoikain maanwiljelöä. Wapasu-
kuisten ja wirkamieslen itfiwaltaisuus ja rasittawai-suus oli noussut sangen korkiaan määrään. Tämän-
lainen pahuus oli jo niin juurtunut, ett' ci Kunin-
gas kaikella toimellaan kyennyt sitä sikseen parantaa.
Ainaki teki hän, mitä woi. Wuonna 1624 lähetti
lian Riikinmarskin Gyllcnhielmin Suonuen, fouteilta
ja muilta wirkamiehilta tilintekoa waatimaan, ja sa-
nomaan, ett' ei Kuninkaallinen Majesteeti ollut heitä
tänne pannunna tyhjäntekijöiksi. Tämän piti myös
estämän Aatelia kruunulle kuuluwata maanomaisuutta
pitämästä ja wäärillä paallenpanoilla rahwasta wai-
waamasta. Tuomioistuimet oliwat rappiossa ja niitä
parannettiin. Wääran oikeuden käyttämisen esteeksi
ja koska asioissansa sorretuilla oli joksiki hankala
Ruotsista saada oikeutta, asetti Kuningas w. 1624
Suomelle omituisen Howi-Oikeuden Turussa,
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josta wiela oli tila Kuninkaanki eteen lykätä asiansa.
Nyt asetettiin myös raja maallisen ja hengellisen oi-
keuden walilla. Pispan ja hänen Kapitulin alle
tllliwat kuulumaan senlaiset asiat kun juopumus ja
nulimkilainen elämän irstaisuus owat, paitsi hetigelli-
sia asioita, jotka tiettäwästi myös oliwat heidän rar-
kastawina. Turun Gymnasiumin laittamisesta on jo
ennen mainittu. Terweyden hoidoksi laitettiin hospi-
taleja. Sotamiehet tuliwat parempaan asuun ja jär-
jestykseen, ynnä sauvat paljo kunniata miehuutensa
wuoksi Kuninkaan sodissa, jota he eiwät Harmoin
olleet woittamahan auttaneet. Ia paljo muuta sen-
laista. Kun nyt sitä muistelemma, että ne alitui-
set sodat waatiwat erinomaisia kostannuksia siitä jo
entisestään köyhästä Ruotsin niin
on tosin ihmetcltawa, mistä juuri talla ajalla saa-
tiin tilaisuutta ja waroja näitä töitä täyttämään.
Mutta ainaki tuli tauti- ja nälka-wuosien ynnä sen
paljon miehenoton kautta, kun sotiin tarwittiin, isän-
maamme tähän aikaan puolittain autiahan tilaan.
Paljo rahwasta muutti myös pois koko maasta, eikä
lvoitu sitä estää. Näihin ei ollut Kuninkaan maan
aikain kowuuden syytä, silla jos nyt olisi ollut huo-
nompi hallitus,niin olisi kansa tainnut johonki joutua.

Kuningas Gustawi Adolphin kuoltua tuli hänen
6 wuotias tyt,är Kristiina Ruotsin Waltiaksi. Tä-
män alaikäisyyden aikana piti wiisi waltakunnan kor-
keinta wirkamiestä hallituksesta huolta. Niistä tuli
se kuulu Akseli Oksenstierna, edesmenneen Ku-
ninkaan rakastettu ja häneen kclwollisuutensa wuoksi
pian werrattawa ystawä, saamaan huolen Tyskan-
maan sodanasioista päällensä *). Sitä sotaa käytiin

Munittawa asia on, etta pispa Rothowius oli ollut tä-
män miehen nuormiden opettajana ja hänen johdattajana
Tyskanmaalla oppimassa käydessä. Hän piti miehenaki
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erinomaisella kunnialla ja onnella Baneerin, Lenartti
Torstenssonin ja Wrangelin esimiehitessä, jotka kaikki
näytäksen Gustawi Adolphin kelpo oppilaisiksi. Nuon-
na 1648 loppui tämä 30-wuotinen sota Mes tpha-
lisen rauhan kautta, jossa Ruotsi sai Pommerin
ja moniaita muitaki paikkoja Tyskänmaalla ynnä suu-
ren rahasumman sotakuluketten peittämiseksi. Silla ai-
kaa oli se entinen sotilakkoki Puolan kanssa tullut w.
1635 jatketuksi 26:ksi wuodeksi Stuhmsdorffissa,
jossa Ruotsi antoi Preussiassa walloitetut maat ta-
kasin Puolalle. Myös oli sota Danskan kanssa taas
ollut käytäwissä, joka oli w. 1645 päätynyt Bröm-
sebruon rauhan kautta, ja siinä oli Ruotsi tullut
muutamia maanpaikkoja ja etuja saaman. Samana
wuotena oli Kristiina Drotninkikin jo ottanut itse
hallituksen wastaan. Hänen nuoruudessa riitistä huol-
ta pitawäin Herrain hallitus oli siis loppunut, ja
ehkä silla ajalla kunniata oli Ruotsille runsaasti kart-
tunut ja monta hywää laitostaki saanut aikaan, niin
oliwat, toiselta puolen katsoin, tawarat ja woimat
maasta kadonneet ynnä Wapasukuisten sääty itsellensä
liikanaisia oikeuksia wallannut, josta epätytywaisyys
oli kansaan tullut.

Mutta nyt lähdemmä Suomen Kirkon ja kan«
fallisen hallituksen kohtaa Diotninki Kristiinan ala-
ikäisyyden kun itsehallituksenki aikana katselemaan. Me
tapaamma kaksi erinomaista miestä, jotka yhessä ja
kumpiki puoleltansa tällä ajalla kokewat Suomen tilaa
parantaa ynnä pimeyden ja epäuskon waltaa häwit-tää. Ne owat pispa Rothowius ja Greiwi Pie-
tari Braahe. Miten paljo heillä oli parantamista
ja minkälainen pimeys woitettawana, näyttäköön seu-
raama lyhykäinen maamme senaikuisen tilan osotus.

entistä opettajatansa kunniassa, ja- tästä keskinäisestä koh-
dasta tuli paljo hywää Suomelle wuotamaan.
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Tawat oliwat warsin turmeltuneet niin rahwaassa
kun rahwaan wartioissa ja paimenissa. Juopumus,
huoruus, wäaryys ja muut sitä laatua, oliwat joka»
paiwäisenä harjoituksena. Turhat, epäuskolliset luu«
lot sokasiwat mielcn maan oppineimmiltaki miehiltä,
saati sitta muilta. Niinpä luetaan tämän ajan tie-
doissa keräjöim isistä noitia »vastaan ynnä semmoisia-
ki, jotka warsinaisesti oliwat lupautuneet Perkeleelle
ja hänen kanssa liittoon antauneet. Niin oli myös
tähtiennustelman (asuaio^i») epäuskollinen taito har-
joitettuna maan korkeimman opetuspaikan opettajilta
jamuiltaki oppineilta miehiltä. Raamatun suomentaja
Martiinus Stodius, tuli Konsistoriumin edessä syyte-
tyksi taioista, joilla hän muka olisi muita pilannut ja
wiekotellut; waan lopulla nähtiin, että nämät syyttämi-
set oliwat siitä saaneet perustuksensa, että hän tar-
kemmin kun muut senaikuiset tunsi luonnon tvaikutuk-
set, e.m. oli kupewalla lasilla tulta ottanut taiwaasta,
jota konstia pidettiin Perkeleen taikana *). Näin
muitaki syyttömiä taikauksesta paituutettiin kerajihin.
Virkamiesten käytös oli sangen epärehellinen, silla
pitkällisten sotain wuoksi ei ollut waltakunnan Halli-
tus saanut tilaa heitä tarkasti silmällä pitää, eikä joka
aika kowaan tilintekoon waatia. Pienimmästä niin
korkeimpaan tekiwät wirkamiehet wääryyttä: tuomio-
istuimen edessä ei saanut rahwas oikeutta, warsinki
maan ylimyksiä wasten, jotka tekiwät mitä tahtoi-
wat, ottiwat lahjoja, ryöstiwät rahwasta laittomilla
päällenpanoilla, asettiwat tuomareiksi kenen halusiwat
käskyläislstänsä j. n. e. Braahe tuli Marraskuussa
w. 1637 Suomeen, sitä maata Guwernöörin asemesta
hallitsemaan. Ahwenanmaa ja Wenäjän Karjala kuu-

Yksin pispa Rothowiuski, joka ei ollut kaikissa irti ai-
kansa epäluuloista. Braahe näki näissä asioissa selwem-mästi.
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luiwat myöskinhanen alle. Samana talwcna matkasi
hän wielä frouanensa maan läpi aina Wiipuriin,
Käkisalmeen ja Sawonlinnaan, sotawakeä myönsta-
röien ja kaikkinaista järjettömyyttä parannellen. Ke-
sällä samana wuonna kawi han Turun ja Porin puo-
lessa hallituskuntaansa tuntemaan oppimassa. Tämän
matkan päätettyä lähetti hän Ruotsiin Hallitukselle
kirjallisen kertoman Suomen peräti kurjasta tilasta,
parannuksia edespannen. Hallitus wastasi niitten ole-
wan tehtäwäna, mutta ennen kaikkia oleman tarpeel-
lisen koululaitosten kautta kelwollisempia opettajia
sekä wirkamiehiä kansalle warustaa, sillä kaikki wiim-
men paraneman. Pispa Rothowius oli puoleltansa
kaikista woimistaan kokenut tätä samaa kaunista tar-
koitusta edesauttaa, sekä kirjoitusten ja alinomaisten
maanitusten kautta papeille, kun myös kiiwasten saar-
nainsa kautta Turussa. Seurakuntia jaettiin pienem-
miksi, uusia kirkkoja rakennettiin, ja Suomen Lappa-
laiset saiwat omituisia pappeja. Kiiwautmsa ja in-
tonsa wuoksi sai Rothowius, niinkuin on maailman
tawallinen meno, wihollisia. Hänen kanssa yhdessä
luumin taisi Greiwi Braahe waikuttaa, että Hallitus
päätti laittaa triwiali-kouluja useimmissa Suomen kau-
pungeissa, ja warsinki, etta se laitos sai aikaan, josta
walistuksin ilahuttawat säteet pitiwät leweta ympäri
Suomea. Tämä oli Turun Akademia, joka wä-
hää ennen perustetun Gymnasiumin siaan w. 1640
laitettiin, ja jonka Kansleriksi Braahe itse tuli pan-
nuksi. Asetukset oliwat silla samanlaiset, kun Upsa-
lanki Akademialla oliwat. Rothowius oli Siakansle-
rina. Tähän asetettiin kymmenen Professoria, ja koko
laitos jaettiin neljään Taitoluokkaan eli Fakulteetiin,
nimittäin Jumaluusopin, Lainopin, Tiedotsemaopin
ja Laäkkiopin. Wiimmeiksi mainittuun asetettiin seu-
raamana »vuotena uusi, yhdestoista Professori, ja
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wasta pantiin kahdestoistaki Tiedotsemaopin luokkaan.
Ensimmäisena Akademia» wuotena ei ollut kun 44
oppimaista Turussa, joista ainoastaan kahdeksan oli-
wat Suomalaisia. Muut kalkki oliwat Ruotsista,
josta maasta wastaki käwi paljo nuorukaisia meidän
Akademiassa. Seuraamana »vuonna nousimat oppi-
waiset jo kolmeen sataanki. Wuonna 1642 sai Aka-
demia Kirjanpränttääjän Turkuun, joka oli en-
simmäinen meidän maassa. Seuraamana wuonna au-
keni iso aarret Suomen kansalle. Se oli Koko
Pyhä Raamattu, Wanha ja Uusi Testamentti,
joka nyt ensikerran täysinäisenä kami suomeksi walkeu-
teen, präntätty Tukhulmissa. Mitä Agrikola oli ai-
kanansa Raamatusta suomentanut, se oli jo sotain ja
muitten hätäpäiwäin kautta tullut kareeseen, elikkä oli-
wat hänen käännökset enää hywin Harmassa tamatta-
wat. Pispa Rothowius ja Suomen papisto olimat
sentähden siitä suuresta puutteesta usein muistutta-
neet maltakunnanHallitsijoita, anoin että se tulisi kruu-
nun kostannuksella autetuksi. Hallitus otti tämän
wiimmen korwiinsa. Neljä miestä »valittiin kään-
nöstä »valmistamaan, nimittäin Gymnasiumin Lektorit,
sittä Professorit Akademiassa,Esk hillus Pe tra äus
ja Mar timus Stodius, ynnä lähellä Turkua ole-
mat pastorit Henrikki Hoffmanni ja Gregori
Matinpoika Famoriinus, jotka olimat niin Raa-
matun alkukielissä kun myöski Suomen puheessa op-
pineita miehiä. Waltalunnan Hallitsijain tahto, kir-
joituksessansa Rothowiukselle, oli, että näitten miesten
piti "läpikatsoa, mitä muilta erittäin saattoi olla jo
kirjoitettu ja kaatty, sekä parannella siinä mikoja;
mutta mik> ei ollut ennen käännetty, sitä uskollisesti
suomentaa, kaikissa seuraten Luthcruksen miimmcista
käännöstä ja muutenki itse alkukieliä, sitä tarkoittain,
että Suomen kieli tulisi selwää ja hywää, jota kai-
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kissa Suomen maalipaikoissa woitaislin ymmärtää, ja
että kitrjoiuslaatu olisi yleensä yhdenkaltaista." Ni-
mitetyt miehet parantiwat siis elikkä kääntiwät uu-
dellensa Agrikolan (ja mahdollisesti muittenki) ennen
tehtyjä käännöksiä ynnä suomentiwat ennen wielä
suomentamattomat Raamatun kirjat, ja he tekiwät
sitä työtänsä niin kiiwaasti, että Raamattu Lutheruk-sen esipuheitten sekä muitten wielaki suomalaisissa
Taysidiblioissa tawattawain apukirjoitusten kanssa tuli
muutamain wuotten kuluttua, elikkä w. 1642, kansan
käsiin. Tästä kalliista tawarasta piti jokaisen kir-
kon ottaman yhden kappaleen tarpeeksensa. Näillä
laitoksilla ja toimilla oli siis kansan »valistumista
erinomaisesti waikutettu.

—
Greiwi Braahe oli w.

1640 tullut kutsutuksi muihin Mirkoihin Ruotsiin,
jonka tähden han tällä kerralla jätti Suomen, mutta
tuli w. 164AjäUensä Guwcrnööriksi meidän maahan
ja edesseisoi sitä wirkaansa wuoteen 1654 asti. Wuonna
165l)oli hän Tornion kautta matkannut DrotninM
kruunaaman juhlalle Ruotsiin. Kansallisessa paallen-
katsannossa hätien kautta tehdyistä muutoksista ja
parannuksista owat seraawat muisteltawat. Wiipuriin
ja Hämeenlinnaan pantiin erityiset Maanhcrrat, saa-
daksensa sillä taivalla niin wirkamiehet kun rahwaanki
paremmin kurissa pysymään; sillä itäpuolella maata
oli elämä warsinki raaka ja wallatoin ynnä paran-
nukset enimmän tarpeeseen. Maksettawat kruunulle
laitettiin stlwemmalle jälelle. Tuumassa oli yhdistää
Päiäneen järwen muitten suurten jarwein ja merenki
kanssa, jota työtäBraahen piti teettää ja josta sisä-
mäiselle kaupankäynnille toiwottiin werrattomia etuja;
mutta ei tullut siitä malmista. Uusia kaupunkeja ra-
kennettiin, ja wanhemmat saiwat lisätyltä oikeuksia.
Wuonna 1649 perustettiin Braahen eli Salosten
kaupunki, jolle perustaja antoi sukunsa nimen, ja
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Kristiinan kaupunki, jonka Braahe nimitti wai-
monsa Kristiina Katariina Steenbokin muistoksi.
Wanhan Helsingin kaupungin aikoi hän muuttaa sen
kaupungin ja Porwon wälillä olemalle Santasaa-
relle (Sandö),ynnä Kuopiossaki laitattaa kaupungin;
waan eiwat nämät tuumat tulleet täytteeseen. Muu-
ten tuli Sortama lan (m. 1640) ja Kajaananki
kaupunki (m. 1650) talla ajalla perustetuksi; niin-
kuin myös Brahelinnan jäännökset, Kristiinan pi«
läjässä, wielä muistuttamat tästä suuresta miehestä.
Sotamiesten kohta tuli Braahen kautta parempaan
asuun, ja hän oli ensimmäinen, kun sai ne wastaha-
toiset Samolaiset sotamiehiä oikein antamaan. Wirka-
miesten »vallattomuuksia oli tämäki kokenut estää,
chk' ei hän saanut sitä pahaa sikseen paranemaan.
Hän kuoli manhana Ruotsissa w. 1680.

Rotdomius taipui w. 1652 kuoleman uneen,
oltuansa 25 wuotta pispana. Häntä seurasi pispan-
wiraösa Eskhillus Petraäus ""),syntynyt Ruotsis-sa, jossa oliki ensimmäisen oppinsa käsittänyt, mutta
sitta useimmiten Kuninkaallisten kostannuksella käy-
nyt ulkomaalla tietoja saamassa. Hän asetettiin en-
sista Lektoriksi Turun kouluun, sittä Gymnasiumiin,
ynnä Tuomiopromastiksi mainitussa kaupungissa. Jo
olemme maininneet hänestä Raamatun suomentajittcn
seassa. Ehkä Ruotsalainen, oli hän kuitenki lukemalla
niin oppinut isänmaamme kie^a, että hän kykeniRaa-
mattua suomentamaan ja mieläpä kirjoittamaanki en-
simmäisen opetuskirjan Suomen kielen luonnosta
Akademia» laitettua tuli hän Jumaluusopin Profes-
soriksi ja ensimmäiseksi Rektoriksi. Sitta walittiin
*) Katso tästä miehestä Professorin Soi), %aah Tengströ-

min edellisessä meiltä osotettuun kirjaan, si'w. 34—47»
**) Nimeltä: Lingnas Fennicaa brevis lnstitulio, joka lv.

1649 ensimmäisen Kirjanpränttääjän Pietari Waldin txj-
köna präntättiin.
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hän Turkuun kokoutuneilta papeilta sen hiippakunnan
pääksi. Waikka tämä mies ei näytä olleen niin nero-
kasta ja asiaan ryhtywätä luonnetta, kun moni hä-
nen edelläkäwijöista ja jalkeenfeuraajisia, niin koki
hän ainaki kohdaltansa parantaa kansan tapoja sekä
wastustella epäuskollisia luuloja. Waan ei ole paljo
hänen töistä tietoja.

Drotuinki Kristiinan aikana perustettiin w. 1653
Pietarsaaren kaupunki (ruotsiksi: Jakobstad).
Mainittu Drotninki oli haNitessansa tuhlannut sen
pitkällisten sotain kautta muutenki köyhtyneenRuotsin
waltakunnan tawaroita. Wiimmein paatti hän jättää
koko kruununsa ja muuttiki pois maastansa w.1554,
waikka sitä tuumaa koettiinRuotsissa kaikella tawalla
estää. Wapasukuisttn ja wapaattomain säätyjen wä-
lillä oli talla ajalla ollut suuri eripuraisuus. Kris-
tiina oli erinomaisesti oppinut ihminen, josta kuiten-
kaan, hänen suuren kevytmielisyytensä tähden, ei tul?
lut alamaisille hyötyä. Hän eli sittä enimmiten Ita-
liassa, jossa kuolili w. 1089. Tämän kanssa sam-
muu Waasen sukukunta Ruotsin hallitusistuimella.
Nyt tuli Gustawi Adolphm sisaren poika Kaarle
X:nes Gustawi, Pfaltsi-Greiwi Tsweibrykkenista,
Kuningasistuimelle nostetuksi. Hänen hallitusaikana
oli alituisia sotia. Puola ei tahtonut häntä Kunin-
kaaksi tunnustaa, josta tuli heti wihollisuus. Kaarle
purjehti meren yli Puolaa wasren, joka tähän aikaan
oli monelta haaralta ahdistettu, ett' ei ollut hänessä
warslnaista wastustajata. Kaarlen asiat menestyiwät
niin hywasti, etta han muutamain kuukautten sisällä
oli woittanut uuden riitin itsellensä Puolassa. Mutta
ei ollut se woittomaa pysywainen. Puolalaiset nos-
tiwat kapinan, ja ehkä Kaarle soti urhoollisesti heitä
wasten, woittain heitä useimmassa tappelussa, niin
täytyi hänen ainaki jättää kaikki siltaan, kun Dans-
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kalainen nosti sodan Ruotsin waralle ja Osterriikin
Haltija antoi apua Puolalle. Kaarle lahti nyt (w.
1557) sotalaumanensa Danmarkiia wasten, woitti
Danskan armeian, otti wähässä ajassa luutlannin
allensa, marssi sittä talwipakkasella sen muuten ei he-
willä matkattawan Pienen ia Ison Baltin salmen
yli ja seisoi yhtäkkiä sotajoukollansa Kööpenhaminan
porteilla. Tästä tuli kiiret Danskalaisille, että he
antausiwat rauhaan Roskhiloissa w. 1658, jos-
sa Ruotsalaiset tuliwat Skandinawian eteläisen puo-
len, merta myöten, muutamia paikkoja Norjasta ja
moniaita luotoja haltuunsa saamaan. — Silla aikaa
oli Suomellaki taas rasituksensa. Ne alituiset sodat ja
miesotot tuliwat sangen painamaksi meidän köyhälle
maalle. Ainaki kokiwat niin wapasukuiset kun muutti
wiimmcisiä woimiaan myötenKuninkaan tahtoa täyt.
tää ja waltakunnan ahdistettua tilaa auttaa. Mutta
Wenäläisetki oliwat taas meidän maata wasten^ liik-
keellä. Se rauhanen Tsaari Mikhaeli Feodorowitsa
oli kuollut w. 1645 ja hänen poika Aleksei Mi-
khaelowitsa noussut hallitsemaan. Tämä tahtoi
saada Mensa ne maat, kun hänen isänsä oli Stol-
bowassa antanut Ruotsille, jonka tähden hän teki to-
ran sitä monelta haaralta ahdistettua Ruotsia was-
ten. Wenälaiset höykkäsiwät ensista Karjalaan w.
1666, jonka ilman wastuksetta saiwat häwittaä.
Silloin yhdistyiwät ne Ruotsin alle kuuluwat gree-
kanuskoiset Karjalaisetki Wenäläisten kanssa ja tap-
poiwat seka tuhoiwat kansalaistansa wielä pahemmin
kun wihollinen, joka oli myös päättänyt tappaa kaikki
maan asukkaat, kutk' eiwät tahtoneet Greekan uskoa
ja Tsaarin yliwaltaa tunnustaa. Se Newajoella ra-
kennettu Nyyenstantsin linna poltettiin, ja enempi
kun 70,000 tynnyria jywiä ynnä suuri mäq^ä suo-
loja tuli siinä hawenemään. Pohjanmaallaki käwi-
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wat Wenälaiset Kajaanaa myöten polttamassa ja tap-
pamassa. Mutta Gustawi Leewenhaupti oli
saanut esimiehyyden Suomessa, ja hän pidätti wii-
saudellansa wihollista etemmäs pääsemästä. Wiim-
memainitun wuoden lopulla pakoitti hän sen wetäy-
mään oman maansa rajain sisälle. Sen perästä kään-
tyiwät Wenäläiset päawoimansa kanssa, jonka sano-
taan nousseen 100,t)t)0:tem mieheen, Liwon maahan.
Siellä saiwat kasiinsa muutamia pienempiä linnoja,
mutta Riigaa piirittäissä menettiwät he ison osan
miehistöstänsä ja taytyiwat siltään heittää sen kau-
pungin sekä palata kotimaahansa. Sittä ei ollut
muuta sotaa kun muutamia rosworetkiä, siksikun soti-
lakko Vallisaaressa, 20:tena Marraskuuta w.
1658, Leewenhauptin kautta kolmeksi wuodeksi saatiin
aikaan.

Niinkuin usein muutoinki, oli tällä aikaa rutto
taas ollut liikkeellä Suomessa, ja pispa Petraaus oli
sitä pakoon muuttanut Turusta maalle asumaan;
mutta siellaki tapasi hänen mainittu surma, syksyllä
y). 1657. Seuraamana wuonna asetettiin Johan-
nes Terseerus^) häntä pispanwirassa seuraamaan.
Syntytyt Daalareissa oli hän koulutaidot käsitetty-
änsä ollut Ruotsissa maapappina ja sittä Gym-
nasiumin sektorina, sen perästä lähtenyt (w. 1633)
Tyskänmaalle sywempata oppia saamaan ja siellä
wiipynyt neljä wuotta, kuunnellen aikansa kelwolli-
simpia opettajia Jumaluusopissa, joitten seassa oli se
wapamielinen Kalikstus. Kun oli sieltä kotiutunut,
tuli hän muutaman ajan perästä Jumaluusopin Pro-
fessoriksi silloin perustetussa Turun Akademiassa.
*) Katso tästä miehestä pispmvmnajan %aah Tengströmin:

Minne ölver Johannes Elai Terserus; Turussatv,1795»
**) Eskillus hetteettä oli muutaman aikaa ollut hänen opet-

tajana.
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Seitsemän wuotta oltuansa siinä wirassa, muutettiin
han yhdenlaiseen ammattiin Upsalassa. Täällä eli
hän Drotninki Kristiinan erinomaisissa armoissa;
mutta joutui pappissäädyn ja Wapasukuisten wihoin,
joitten aikomista hän oli wastustellut. Pispana Tur-
kuun muutettuansa alkoi hän niin itse, tapaansa myö-
ten, kaikkinaista järjestystä noudattaa, kun myösti
muilta samaa waatia. Ahneesti teki hän työtä ja
talutti wiisaasti kaikki asiat. Wisiteeringeillä, kehoi-
tuksilla ja kaikella tawalla «koki hän hiippakuntciansa
parantaa ja saada opettajat kun muutti pahoista ra-
ivoistansa luopumaan. Mihin määrään walistus rah«waassa jo oli eestänyt, näyttämät Tersterukstn omat
sanat, "että Pohjanmaalla, warsinti sen pohjaispuo-
lella, Ahwenanmaalla ja Turun luodostossa on jo
pappein ahkeruudella niin kauas päästy, että kaikki
20:nen eli 3l):nen wuoden alla olcwat ihmiset taita-
wat hywästi lukea äitinkieltänsa." Sitä oli tähän-
asti pidetty mahdottomana asiana, "ilman kouluun
lähettämättä opettaa Suomalaisia lapsia lukemaan,"
mutta han toiwoo jo tapahtuneista esimerkeistä, etta
kaikki pian saataisiin opastumaan. Muutoin oliwat
emiset epäluulot wiela kansassa jälellä. Terseerus ei
ollut itsekkään niistä wapaa, joka näytäksen silloin,
kun erästä Studenttia Konsistoriumissa syytettiin lii-
tosta Perkeleen kanssa. Tämän arweltiin siitä seu-
raawan, että Studentti oli mahassa ajassa erinomai-
sesti kaswanut tiedoissa ja wielapa muitaki yhtä pian
oppiin auttanut j.n. e. Miesparan olisi »vireytensä
tähden täytynyt mennä kuolemaan, milt' ei Greiwi
Braahe, joka wiela Ruotsiin muutettuansa pysyi Aka-
demian Kanslerina, olisi asian paremmin ymmärtä-
nyt ja hänen pelastanut. Kuitenki oli Terscerus pal-
jon koroitettu sen epäuskon ja sirneyden yli, kunpaa-
dutti hänen aikalaistensa sydämet, ja hän koki myös
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sitä pahaa hawittää. Tämän »vapaamman mielen-
laatunsa tähden tuli han, wihamiesten wäijymisistä,
wirkansaki menettämään. Syy saatiin muutamasta
Selityksestä Lutheruksen Kathekismuksen yli, jota hän
pappein hywäksi w. 1662 pränttäyttiRuotsin kielellä,
silla eiwät kaikki taitaneet latinata. Siina hakiwat
hänen wihamiehet, warsinki Jumaluusopin Professori
Turussa Swenonius, kaikki paikat esiin, joista wään-
telemällä häntä waäräoppiseksi saattoiwat syyttää.
Terseeruksen asiata tutkittiin Ruotsissa, jossa hänen
kanssa niin armottomasti meneteltiin, että tuliw.1664
wiraltansa pois lasketuksi. Sen perästä eli hän muu-
taman ajan roirkaheittona, mutla tuli sitte saamaan
Kirkkoherran tiloja Tukhulmissa ja lopulla pispan-
wiran Linkööpingissa, jossa hän oli 7 wuotta ja jos-
sa hänen päiwät w. 1678 päätyiwät.

Kuningas Kaarle X:lle Gustawille oli Roskhil-
din rauhan perästä wiela tullut sota Danskalaisen
kanssa, joka ei rumennut täyttämään niitä ehtoja,
kun oli luwannut. Tässä sodassa tappasi Kaarle
enimmiten, ja monta riikia nousi Danskan puolesta
Ruotsia masten, niin että tila tuli sangen pcloitta-
waksi, siksikun Englanm ja Franska joutui auttamaan.
Mutta samassa kuoli Kuningaski w. 1660. Han oli
ollut sodassa ja muutenki miehekseen kiitettäwä, mutta
alituiset metelit estäneet häntä parannuksia waltakun-
tansa sisämaisissä asioissa tekemästä. Nyt tahtoi
Kristiina saada kruununsa rakasin, waan turhaan, silla
edesmenneen Kuninkaan poika Kaarle XI:ta nos-
tettiin isälliselle istuimelle. Koska hän wielä oli pieni
lapsi, niin piti hänen alaikäisyyden aikana wiisi wal-
takunnan korkeinta Herraa, Leski-Drotningin kanssa,
hallituksesta huolta. Hallituksen ensimmäinen toimi
oli saada wiholliset sowintoon. Puolan kanssa lyötiin
rauha Oliiwasfa (w. 1660), jossa se tuli saamaan
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kaikki paikkakunnat niinkuin ennen sotaaki, mutta täy-
tyi jättää aikomisensa Ruotsin kruunuun ja Liwon
maahan. Danskan kanssa tehtiin rauha Kööpen-
haminassa, jossa Ruotsi tuli saamaan kaikki ne
paikat kun wiimmerauhassaki, paitsi Trondhiemiä ja
Bornholmaa. Vallisaaren sotilakon perästä oli W?-
näjän kanssa rauhasta keskusteltu, ja se saiki aikaan
Kardiksessa w. 1661. Siina laitettiin kaikki sa-
malle jälelle, kun oli Stolbowassa päätetty. Nyr oli
Ruotsin waltakunnatta kaikilta puolin lepo, mutta
Hallitus oli niin kelwotoin, että antoi ulkomaalaisen
lahjoilla wiekotella itsensä sekaumaan wieraisiin rii-
toihin ja sotiin, joissa paljo »valtakunnan waroja hu-
peni. Muuten hallitsiwat he enimmästään pahasti ja
ainoasti omaksi hywäkscnsä. Mutta w. 1672 was-
taanotti Kuningas itse hallituksen. Hänen alaikäisyy-
dessä oli Ruotsi tullut liittoumaan Franskan kanssa,
joka nyt tuotti Kaarlelle muutamain wuotten perästä
ankaran sodan. Sima lyötiin Ruotsalaiset Branden-
burin Kuuhri Ruhtinaalta, ja wielä lisäksi nousiwatHollanni, Hispama, Osterriiki ja Danmarkki Ruotsia
wasten, niin että Ruotsalaiftt ennen wuoden I<>7B
loppua oliwat silseen poisajetut Tyskänmaalta. Silla
aikaa oli Danskalainen w. 1676 karannut Ruotsiin,
ja maikka ei ollut Kuninkaalla paljoksi wakeä mirdä
häntä wasten, niin lisäsi hätä ainaki urhoollisuudessasen, mikä paljoudessa puuttui, ja hän woitti wähilla
sotamiehillaän mihollistn suurimmat laumat. Merellä
ei ollut samanlaista onma, sillä Ruotsin laiwasto tuli
pian sikseen tuhotuksi. Wiimmen saatiin rauha mat-
kaan muittenki »vihollisten kanssa, ja Danskan kanssa
w. 1679 Lundissa, jossa »valloitetut paikkakunnat
kumiminki puolen annettiin takasin. Tämän Ruotsille
määrättömiä maksaman sodan perästä rupesi Kaarle
Xl.-ta »valtakuntansa sisämäistä tilaa kaikcllaj huolella
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parantamaan, jonka kautta hän on itsellensä ikuisen
muistomerkin perustanut. Saattaaksensa kenenkään
estämättä tehdä parantamia muutoksiaan, tahtoi hän
alamaisiltansa täyttä itsemaltaa, joka 1(V0:n wuoden
kokouksessa hänelle myönncttiinki, ja se tuli seuraamissa
kokouksissa tarkemmin määrätyksi ja asetetuksi. Tällä
mahdilla warustcttu, rupesi hän ylimyksille lahjoitet-
tuin kruununomaisuutten jällenottamista eli Reduk-
ttuonia toimittamaan, samalla tamalla kun Gustawi
I:mäinen oli ottanut papistolta heidän määrättömät
omaisuutensa ja tamarania. Sen kautta tuli Suomes-
saki Braahesumun, ja muittenki, suuret omaisuudet
Mensa otetuksi kruunulle, joka tämän kautta taas
sai hywaan woimaan. Alaikäisyydessä hallitsemien
Herrain kanssa piti Kuningas komaa tilintekoa, ja
heidän täytyi selmittäa kruunulle ne kostannukset, kun
se oli heidän tähden tullut tekemään. Sotamiehet
jaettiin maantiloilla elämään, ja uusi laiwasto raken-
nettiin waltakun»alle. Paljon tehtiin huoneenhallituksen
auttamiseksi, ehkä siinä joskus wäärinki toimia käy-
tettiin, niinkuin kaupan asettamisessa. Termankauppa
annettiin SuoMlssaki yksinäiselle seuralle kasiin, josta
Pohjanmaalaiset ja Wiipuri kantoiwat walituksia,kun
sillä tulimat hamiamaän. Kumpaisetki wasta raken-
netut Braahen jaPietarsaaren kaupungit estiwät »van-
hempain naapurik>iupunkein nousemista, eikä yksikään
näistä päässyt rikastumaan. Sentahdcn käski Kaarle
w. 1t)8t) asukasten nimitetyistä paikoista muuttaa
Oulun, Kokkolan ja Joensuun kaupunkeihin. Mutta
ei tullut siitä muutosta estetten tähden mitään, ja ne
saimat olla alallansa. Kauppa oli kaswamassa. En-
nen oli tarmetkapineita enimmasti ostettu ulkomaalai-
silta, yksin ne karkeat hatutki, joita talonpoikaiset kan-
toiwat; mutta nyt rumettiin kaikkea senlaista koti-
maassa askaroimaan. Pohjanmaatta ja Wiipurissaki
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rakennettiin laiwoja, ja ulkoa hankittiin taitawia teko-
mcstareita talonpoikia tämmöiseen työhön opettamaan.
Muuten oli tämä aika rikas lakein laatimiscstaki.
Meri-, Sota-, Howi- jaKirkkosaännöt,niinkuin myöski
Käytösorteleita wirlamiehille, annettiin järjestykftn
edesauttamiseksi.

Joka Terseeruksen perästä Kuningas Kaarle Xl:ta
aikana Turun hiippakuntaa hallitsi, oli lohani
Getsellus, lisänimellä Wanhempi erotteeksi pojas«
tansa ""). Syntymäpaikkansa oli hänellä Ruotsissa,
Westmanlannin maakunnassa ja Getsalan rusthollissa,
jossa hänen isänsä eli talonpolkana ja josta hän otti
Grtseliuksen nimensä. Koulut käytyä tuli hän Upsa-
lassa Studentiksi, josta lähti silloin perustettuun
Dorpatin Akadennaan **). Siellä tuli han Professo-
ritsi, oli kuuluisa opiltansa ja kirjoitti monta kirjaa,
warsinki Grenan kielessä. Wuon»a 104^) joutui
hän saamaan Skedewin pastorintilan Daalareissa, jossa
hän hiljaisuudessa waikutti ll) wuotta, ja pantiin
sittä Lilvonmaan Superintendentiksi. Sitä wirkaa edes-
seisottuansa kolme wuotta Seurakunnan hywäksi, ase-
tettiin hän w. 16t)4, kun Tt>rfterus pantiin wiralta
pois, pispaksi Turkuun, jossa han waikutti 25 wuotta
aina kuolemaansa asti. Kolissa, missä hä»ellä oli
tekemistä, jätti hänen järjestäjä ja parantama kä-
tensä tässäk ammatissansa dywänttkewäisiä jälkejä.
Pispann?iran kanssa oli Akademia», Siakanslerin arwo
yhdistetty. Korkiopiston rahanasiat oliwat sangen
huonolla jalella hoilajitteosa huolimattomuuden kautta,
jota kohtaa Getselius pyysi saada selwemmafsi. Tä-
män kaikkinaisten hywäin taitojen lewityspaikan kas-
*) Pitempiä tietoja saadaan tästä miehestä .Professorin loh.laak. Tengströmin kirjassa: Biskopen iAbo Slik Juliaa

Gezelri den äldres Minne; Turussa w. 1825»
♥*)Tämaki laitos oli w. 1632 saanut suurelta Gustawi

Adolphilta alkunsa.
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wu ja kunnia oli hänellä tarkasti sydämellä. War-
sinki piti hän papinalkujen johdattamisesta huolta ja
opetti heille asianmyötäisemmän saarnauslaadun, kun
oli muuten siihen aikaan jo tullut tawaksi saarnata
ei kansan hywäksi, waan oman oppinsa näytteeksi.
Kouluja koki hän saada parempaan asuun ja neuwoi
opettajille mukawampia opetuskeinoja. Rahwaan wa«
listuminen oli hänen Hellimpänä murheena. Siina
tarkoituksessa piti hän wisiteerinkejä ja papinkokouksia
useammasti kun joku muu Suomen pispa, lähetti
tiheästi kirjallisia kehoituksia papeille, aina ja joka
paikassa muwoin Katekismuksen wireään ja sowe-
liaahan harjoittamiseen. Ia tältä ajalta onki se Suo-
men kansan erinomainen etu warsin juonnettawa, etta
rahwas on pian yleensä kirjanlukemiseen harjautunut
ja siis hänellä silta kohdalta Raamatun awarat ja
rikkaat yrttitarhat awoinna. Mutta se laitos, jolla
hän sai toimensa warsin menestymään, oli omituinen
kirjanprantti, josta »verrattomasti hywää Suomen
Seurakunnalle wuoti *). Akadcmialle, kouluille ja
rahwaan ylösrasennukseksi präntättiin siinä runsaasti
kirjoja, joitten puutet oli tähänasti ollut suurena wa-
listuksen esteenä. Suomalaisia kirjoja alkoi tähän
aikaan joksiki löytyä. Getseliuksen präntista toimi-
tettiin w. 1685 uusi ylöspano Pyhästä Raamatusta,
jonka Paimion Prowasti Henrikki Floriinus
oli alkukielten jälkeen taas parantanut. Sama mies
suomenti myös sen w. 1686 säätyn Kirkkolain, jossa
Getselius oli ollut yhtenä tekijänä ja joka Suomes-
saki tuli seurattawaksi. Tähänasti oli, pispa luuste-
nin aikana tehty, Laurentius Petrinpojan Kirkonjär-
jestys ollut ojennuksena, ja pispat oliwat aikain waa-
timuksen jälkeen siinä tehneet parannuksia ja muutoksia
*) Akademian kirjanpräntti oli hywin rappiossa, ett' ei sillä

saatettu tarpeita täyttää.
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hiippakunnallensa. Näillä ja muilla töittänsä on Get<
selius Suomalaisten ikuisen kiitollisuuden ja muiston
ansainnut. Mutta hänen elämänjuoksua katsellessa
täytyy kyllä murheella hawaita, kuinka hänellä suur-
ten lahjainsa siwulla oli suuria wikojaki. Mahtinsa
wictteli häntä ylpeyteen, joka taas tuotti monta wi-
hamiestä. Tässä mainitsemma ainoastaan, että hän
eli Akademian Professorein kanssa pian alinomaisissa
riidoissa, joita Kanslerilla Greiwi Braahclla oli täysi
työ saada asettumaan. Joskus wei wiha hänen kel-
wottomiin kostamisen koetuksiinki. Ett'ei hän ollut
epäluuloistakaan aiwan wapaa, näyttämät moniahat
esimerkit.

Wanhemmalla Getseliuksella oli poikansaIohani
Getselius Nuoremman kanssa joka häntä
myös tulee pispanwirassa seuraamaan, monta yhteistä
asiata. Tämä oli, käytyänsä koulut ja Akademiat
Ruotsissa, wanhempainsa kanssa muuttanut Liwoon
ja sieltä Turkuun. Upsalassa oli hän wiela sittaki
käynyt opettelemassa, ja lähti sieltä, warustettu ku-
ninkaallisella rahanawulla, w. 1670 reisumaan ulko-
maalle, siellä oppineemmaksi ja kokeneemmaksi tul^
maan. Hän matkasi Danskan, Hollannin, Englan-
nin ja Franskan maat. Sitta palasi hän Tyskän-
maan kautta, jossa, niinkuin muillaki paikoin, hän
tektysi tuttawaksi oppineimmille ja kuuluisimmille mie«'
hille, joitten kanssa kotiuttuansaki wielä kirjoituksia
waihetteli. Turkuun tultua neljäwuotiselta matkal-
taan, asetettiin hän Jumaluusopin Professoriksi,
jossa hän waikutti niin opettajana, kun myöski siinä
mainiossa Gctseliusten Raamattutyössä, jonka isänsä
oli w. 1674 alottanut ja jonka päälle poikaki mcl«
♥)Tästä miehestä jahänen merkillisistä ajoista loataan opet-

tawaisia tietoja Professorin loh. laak. Tengströmin kir-
jassa: Gezelii den yngv-es Minnej Helsingissä w. 1833.
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keen kalken aikansa teki ahkerasti työtä. Taalla kir-
joitti hän myös wuosittain saarnoja Rukoussunnun-
taitten tekstein yli, ja niissä tawattawa wapaampi
seka elawämpi henki wihastutti niin sen ajan ))uus«
taimeen takertuneita oikioppisia, etta rup?siwc>t isää
ja poikaa niistä wainomaan seka wääräoppiseksi kai-
kella kurin saamaan. Sen näyttämät Getseliuslen
riidat Swenoniusta ja Andreeas Petraäusta wasten,
ehkä niitten yltyminen on osiksi muistaki syistä juon-
nettawa. Wuonna 16.81 pantiin Getsclius Nuorempi
Superintendentiksi Inkerinmaahan, jossa waikeassa
wiraSsa han senlaisella innolla ja menestyksellä wai-
kutti, että se siwistys, joka siinä maassa meidän päi-
wina tawataan, enimmaksi osaksi on hänen työksi
luettawa. Siinä ammatissa paäsiwät hänen sisalliset
woimar, wastuksilta iiinnitetyt, wasta oikein wah«
wistumaan. Mutta wanha Getsclius, toiwossa saada
pojan jälkeenseuraajaksensa Turun hiippakuntaan, toi-
mitti että hän muutettiin pispan apulaiseksi Turkuun,
yhtä wuotta ennen isan kuolemata, joka tapahtui
w. 1690. Hett sai lohani Getselius Nuorempi Ku-
ninkaalta wahwistuksen pispanwirkaan Turussa. Hä-
nen aikana omat Suomella warsin komat päiwät.

Ensl'msincn kowa rasitus, joka alkupuolelta Get-
selius Nuoremman pispanaikaa, mutta Kuningas
Kaarle Xl:ta wiimmeisina hallituswuosina, tapahtui
Suomelle, oli ne monet sina/n hirwiät nälkä- ja
kuolinwu odet, kun nyt perätysten seurasnvat ran-
gaistukseksi sille, enemmäisten hywäin wuotten aikana
kansaan lewenneelle,ylpeydelle ja ylellisyydelle. Wuon-
na 11i95 pani halla touot, ja w. Iti96 kylmi kaikki
selwäksi. Kun seuraawanaki wuonna 1697 kylwä-
mättä jääneitten peltoj.>n ja kylmanki kautta tuli
nälkawuosi, niin nousi surkeus rahwaassa jos jonnekki.
Petäjäis-, oltu ja wehkaleipä tuli yleensä syötäwaksi.
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Hewoisia, koiria ja eläinten raatoja nieliwat nälaS»
tyneet ihmiset hyminä herkkuinaan. Waan senlai-
sesta luonnottomasta ruuasta seurasi kiwuloisuus;
ihmiset waelsiwat hahmojen kaltaisina ja alkoiwat
kuolla tutulta. Kuolleitten luku oli monta kertaa
suurempi, kun syntyneitten. Mikkelistä w. 4696
Juhannukseen seuraawana wuonna, oli yksinään Tv»
run hiippakunnasta kuollut yli 60,000 hckeä. Nal<
kaa pakoon muutti paljo rahwasta wieraisiin maihin
elämään. Euuri osa maita jäi silla tawalla autiaksi;
ainoastaan Uusmaan ja Hämeenlinnan lääneissä lu-
ettiin ei wähc'Mpatä kun 657 sontaista autiataloa.
Kaarle Xs.ta koki kyllä kiitettäwällä toimella tätä
Suomen kurjuutta auttaa, waan mitä ne wahät a-
wut koko maalle tchoitsiwat. Mainittu waltakun-
nallensa hywantekewäinen ja elämälleenki ylistetiäwa
Kuningas kuoli »v. 1697, paraaltaan kun tämä on»
mttomuus maata painoi, jättäin hallituksen Neuwoille
(Raatille) ja pojallensa Kaarlelle.

Se toinen witsa, kun wastamainttun onnetto«
muuden perästä nyt kohtasi isänmaatamme, oli Kaarle
Xll:ta sodat, jotka joko suorastaan telmiwät Suo«messa, elikkä ainaki wetiwat sieltä miehiä ja waroja
ulkomaalla tuhottawakst. Mainittu Kuningas otti
15'wuotiassa isänsä perästä hallituksen ivastaan ja
halusi kaikesta sndämestänsä rauhaa, mutta kun ci»
wät naapurit sitä hänelle suoneet, niin syntyi hänessä
st wallatoin sodanhimo, joka oli wähallä wiedä
Ruotsin »valtakunnan kadotukseen. Wuonna 1700
nousi ensistä Danskalainen Ruotsia wasten, muttase nuori Kaarle lurit.i hänen pian rauhaan Trawen»
thaalissa, samana wuonna. Silloin, nousi myös Z2e°
näjä Ruotsin waralle. Aleksei Mikhaelowitsa oli siinä
waltaku»nassa kuollut w. 16/6 ja hänen poikansa
Feodori I:mäiney hallinnut wuoteen 1632, jonka
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perästä Feodorin sisar Sophiia tuli welZeinsi Ii»
wanan ja Pietarin puolesta hallintoa pitämään, siksi-
kun Pietari I:mäinen,Suureksi kutsuttu,m.IW9
otti maltittansa ja rupesi yksinänsä hallitsemaan.
Tämä Tsaari Pietari, nykyisen Wenajan walistutsen
perustaja, oli jo wahwistanut Kardiksen rauhan ja
lumannut pysyä rauhasena, mutta lausui ainaki Mos«
lomassa sodan Ruotsia masten, samoilla ajoin kun
Kaarle oli Danskan sodan päättänyt. Hän ott myös-
kin karannut sotajoukolla Inkerinmaahan. Tästä tie-
don saatua lahti Kaarle pikaisesti häntä wasten ja
moitti monikertaisen Venäläisten sotalauman Nannan
tappelussa. Kaksi mihollisistansa jo moitettua lähti
tämä nuori sankari m. 1701 kolmattaki eli Puolan
Kuningasta kurittamaan, jonka niin pani ahtaalle,
että sen täytyi Alt-Ranstatin rauhan kautta (m. 1706)
wahwistaa uuden Kuninkaan laillisuutta,, jonkaKaarle
oli hänen siaan asettanut Puolalaisten pääksi. Sillä
aikaa oli Tsaari Pietari, jonka moimat yhden, ehkä
suurenti, tapon kautta eiwät wielä masenneet, jo w.
t702 ottanut Pähkinälinnan, (nyt Shlysselporiksi
nimitetty,) ja seuraamina muosina saimat muutki sen-
seutuiset linnat hänen kasiin. Wuonna 1703 oli hän
rumennut Nemajoen suulla uutta pääkaupunkia We-
najan mallalle rakentamaan, jonka «imeliänsä kutsui
Pietarp oriksi, ja lähellä olemalle Retusaarelle
rakennettiin Kruunstadti. Ruotsalaisten moimat
Suomessa oluvat komin mahat näitä Tsaarin tuumia
estämään, eikä niitä pidetty sen meroisina, koska toi-
wottiin Kuninkaan, Puolasta palattuansa, ne pian
tyhjäksi tekemän. Tsaari kämi tuon tuostaki Ruotsa-
laisten alustata wainomassa: Wiipuria piiritettiin
w. 1706, ehk^ei se yritys menestynyt, ja Wenäläiset
kämimat w. 1708 seka polttimat Pormon kaupungin.
Mutta Kaarle Xllta, elettyänsä moitollisesti monta
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wuotta Puolassa, lahti sieltä wiimmen Wenäjätte
marssimaan. Tsaari kawi häntä wastaan ja woitet-
tiin ensimmälta, mutta Pultawan tappelussa,
Ukräänin maakunnassa, woitti hän w. 1709 Kaar-
len, joka pääsi hädin tuskin pakenemaan Turkinmaa-
han ja tulee siellä monta wuotta wiipymään. —
Tästä Pultawan taposta on »varsinainen Ruotsin
waUan onnettomuuden alku luettawa. Wihollisia ru-
pesi kaikilta puolin päällen painamaan. Danskalainen
höykkäsi Skoonen maakuntaan Ruotsissa, mutta »voi-
tettiin Maunus Steenbokilta, joka myös Pom-
merissa, Tyskänmaalla, soti Voitollisesti Saksalaisia
(Sakfenilaisia) ja Danskalaisia wasten, joitten kanssa
Wenälaisiaki oli yhdistyneenä; waan han kukistui
siellä wiimmen w. 1713. Pultawan tapon perästä
alkoi myös waino Suomeaki wasten warsin. Maa-
liskuussa w. 1710 tuliwat Venäläiset ja rupesiwat
Wiipnria piirittämään. Tsaari oli itse paikalla.
Wartowaki ja kaupungin asukkaat wastusteliwat hy-
win urhoollisesti, mutta muurit ammuttiin heiltä
rikki, ja neljäntoista wiikon perästä täytyi kaupun-
gin antauta wihollisten käsiin, 14 p. Kesäkuuta.
Heti perästä otettiin myös Lappeenranta ja Käki-
salmi. Nyt rumettiin Suomessa wasta innolla hank-
kiumaan wastuuseen; miehiä nostettiin tukulta janos-
towäli kawi Wiipuria jallensä ottamaan, jost' ei ai«
nakaan tullut mitään walmista. Mutta Tsaari ei
hätyyttänyt enää maata sinä eikä seuraamana wuonna,
ja aika oli melkein lewollinen. Wuonna 1712 oli myös-
kin rauha, paitsi että Raja-Wenäläiset käwiwat Ka-
jaanan kaupungin supi häwittämassa. Tämä tapah-
tui siitä syystä, että tullimiehet oliwat omistaneet
ne sarkapakat, joita Wenäjän markkinamiehet ennem-
mäisenä wuonna oliwat jättäneet kaupunkiin tule»
wiksi markkinoiksi warjcitawaksi. Sentähden on ta«
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må waino saanut Sarkasodan nimen. Waan w.
1713 tuli Tsaari täydellä todella Suomea

'

kukista-
maan. ©eneroali Lybelk vi oli täällä sotajoukon
paämiessa, ja hanclla oli kasky walttaä pddtappeloa
seka ainoastaan ec-tcllä wihollista. Mutta ei ollut
hanassa täyttä tolkkua siihen wirkaan. Hän wctaysi
wahittllen taappain ja antoi tie tilat mennä kasis-
tansa, joissa olisi saattanut woitolla n)i(;ofltfca päätte
käydä. Venäläinen otti Helsingforsin, jossa löytm
suuria warahuoneita ja jonka Ruotsalaiset lähettyänsä
sentähden sntyttiwät palamaan. Nyt oli wihollisilla
awonainen tie Turkuun. Ne tuliwat sinne, josta p'a«.
raat wirkamichct ja tawarat jo olnvat Ruotsiin muu-
tetut, ja kaupunki ryöstettiin. Sen perästä tuli y-
lcinen epatytywasyys Lydekkcrii, paamiehyytcen, ja
hanen wirka annettiin nyt Armfeltille. Tama aset-
tautui Pälkäneen' jarwen tykönä sowelioalle paikalle,
jossa Venäläiset, lytena Lokakuuta, käwiwat Ratten
päälle. Armfcltti wastusteli kyllä urhoollisesti pai-
kastansa ja löi Wenaläiftt pakoon, mutta täytyi kui-
tenti lähteä sitltä ?)o&jnnmoofle «jftdrmddn. Venä-
läiset tapasiuat hanen sitta Isossa Kyrössä, jcssa
kowa tappelu tapahtui, 19 p. Helmikuuta w. 17J4.
2frmft'(tin jalkawaki ajoi miehullisesti njtboDifen pake-
nemaan, ja woitto näytti jo olewan l)dnm käsissä,
kun ©onfvaait de la Barre lähti pakoon ratsuwäen
kanssa. Tämän kautta tappasiwat Ruotsalaiset koko'
naan, ja ?lrmfcltin täytyi paeta Kokkolaan. Huhti-
kuussa waltasiwat fofd häwittnvat Venäläiset At)we-
nanmaan, ja Kesäkuussa antausi Sawonlinna. Nm-
wotkt Ruotsissa katsonvat jo lnrhaksi työksi enää
tahtoa wastustaa wihollista Suomcöft. He kasknvät
sentähdcn Armfeltin wahäw sotalaumansa kanssa tulla
Ruotsiin, ja Lokakuussa oli jokoko maa jätetty puol-
tajiltansa. Kajaana oli ainoa paikka, joka oli wiela
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Ruotsalaisten hallussa, mutta kuukaudessa piirittiwät
Wenaläistt senki linnan nälkään w. 1715. Suomi
oli tämän perästä 6 wuotta Wenäjan solawaen hal«
lussa, siksikun rauha sai aikascksi. Tämän pitkän so-
dan aikana, joka Ison Nihan nimellä »vielä elää
kansan puheessa, oli isänmaamme kärsinyt werratto-
masti. Rahwasta oli joukoissa noussut »vihollista was«
tustamaan ja kokenut, missä maan sai, sitä surmata.
Wihollinen sitä mastoin ei myöskään säästänyt,rvaan,
murhasi, poltti ja ryösti armottomasti. Iso joukko
maan asujamia muutettiin Wenajälle, siVlla olewia
autioita maanääriä asututtamaan. Todenmukaisen
laskun jälkeen arwlllaan Suomessa laman wainon
lopulla ri löytyneen kun 200,000 henkeä jälellä. —
Kun namat paraaltaan Suomessa tapahtuiwat, eleli
Kuningas Kaarle XII Turkin maassa, kehoittain
TurMlaista sotaan Tsaaria wasten. Wissi wuotta
siellä oltuansa lahti Kuningas w. 1714 kotiinpäin,
ja tuli ratsastain kahden seurakumppalin kanssa Straal»
sundiin. Tätä paikkaa ohdistiwat wiholliset niin an-
karasti^ että häl-ell' ei ollut muuta, kun päästä koti-
maahansa Ruotsiin, josta hän nyt oli ollut 15 ajast-
aikaa poissa. Ruotsin »valtakuntaa hätyytti wiholli-
sia kaikilla haaroilta. Wenaläinen, Danskalainen
ynnä Preussian, Saksenin ja Englannili, (tämä
Hannowcrin tähden,) Waltiaat oliwat nyt Ruotsia
wastcn. Kaarlen riitissä oli »vielä rahan ynnä kaik«
kinaisten tarwt'tten crinonniinen puutct, johonka Ba«
ruona Görtsi ihmeellisellä »viisaudellansa ja nerolla
löysi oinali apukeinoja. Sama mies toimitti myös,
että Loföön luodolla, lähellä Ahwenanmaata, ru-
lvettiin w. 1718 Wenajän kanssa rauhasta keskus-
telemaan;, ja oliki siellä Ruotsille nykyisessa tilas-
sansa ctmsa rauha aikaan saamassa, kun Kuningas
Kaarle, joka nyt oli Danskaa wasten sotimassa Nor«
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jassa, petollisesti ammuttiin samana wuonna, ja rau<
hantoimitukset jaiwät siltaan. Heti nousi Kaarlen
sisar, Ulriika El e onuora, hallitusistuimelle. Hän
jätti Reumoille ja kansalle sen yksiwallan, kun hänen
isällä ja weljellä oli ollut. Tästälähin on siis pit-
kään aikaan Kuninkailla aiwan wähäsanomista Ruot-
sin waltakunnassa. Tämän Drotningin aikana reh-
tiin rauha Englannin ja Preussian kanssa. Tsaari
Pietari halusi myöskin rauhaa, mutta kun ei Ruotsin
puolelta ollut täyttä totta sen matkaansaamisessa,
niin wihastui hän ja antoi laiwastonsa häwittää
mainitun riikin rantamaita, aina pohjoisimpia ääriä
myöten. Mutta Drotninki jätti w. 1720 koko halli-
tuksen atyiomichcllensä, joka Fredrikki I:mäisen
(Hessenistä) nimellä nousi kuninkaalliselle istuimelle,
ja hänen ensimmäinen toimi oli saada rauha Dans-
kan ja Wenajän kanssa. Kumpanenki sai pian ai-
kaan. Rauha Wenajän kanssa lyötiin, 30 p. Elo-
kuuta w. 1721, Uuskaupungissa, jonka kautta
Ison Wihan onnettomuus loppui. Siina jätti Ruotsi
Wenäjalle Liwon, Wiron ja Inkerinmaan, ynnä Wii-
purin läänin Karjalassa, jossa rajat käytiin. Sitä
mastoin piti muu osa Suomea jällensä annettaman
Ruotsille, ja Wenäjän wielä lisäksi maksaman kaksi
miljuunaa rahassa. Ia niin oli nyt Ruotsi tämän
kautta menettänyt kaikki ne edut, kun suuri Gustawi
Adolphi oli woittanut. Suomen wastainen onni oli
myöskin jo nahtäwä.

Tämän lyhyen ja waillinaisen osotukscn perästä
Kaarle Xll:ta sodista ja Suomen kärsityistä rasi-
tuksista, tahdomma nyt mahan silmäillä Seurakun-
nan tilaa sillä ajalla. Niinkuin kansallisessaki paällen-
katsannossa, oli myöskin kowa hengellinen sota kuo-
humassa meidän maassa. Se alussa eläwä
liumin oppi oli jo paatunut opcttajitten sydämessä



kotvaksi kuoreksi, ja tästä syntyi f ihoinen lailli-
suus ynnä siitä seuraama wihollisuus kaikkea wa-
paampata yritystä kohden. Niinkuin Kalikstus £*)§*
kanmaalla, niin oli myös meidän tykönä Tersierus
wapaamman ja mielewämmän käytöksen seka tiedon
oikeutta puoltanut ja saanut sen edestä kärsiä Väijy-
mistä. Sama oli Getseliuksillenki, ifalle ja pojalle,
tapahtunut. Mutta tama paremmin luonnollinen wa-
paus, maikka kyllä totuutta aawistawa, ci käynyt
ainakaan ulos siitä määrättömästä wavauden sywyy-
desta, jonka tosi elämä Jumalassa tuottaa. Tyskan-
maalla oli myöhemmin, Speenerin kautta ja hä-
nen jälestä, senlainen Henki ruwennut liikkumaan,
kun lyöpi supi maaman kaikki luonnon hywpyd^t
sekä niin tyhjentää ihmisen, etta, jos mieli päästä
pahan luontonsa poluksi jäämältä, hänen täytyy kai-
kista »voimistansa ja kaikesta sydamestansa rumeta
Totuuteen ynnä siihen perustettuun elämähän rientä-
mään, jonka kauneudesta hän ennättämän Armoy
kautta jo on saanut tiedon ja esimaun. Tämä Hen-
gen waikutus, jolla Herra joka aika on uudistanut
itsestään luopuneen Seurakuntansa, oli heti tullut
Suomeenki. Ehkä siinä uuden elämän sodassa muu-
tamia, niinkuin näyttää olleen Pietari Shääfe-
rin ja Lauri Mstaadiuksen laita, oli joutunck
määrälle tielle horjahtamaan, ja he sentähden tulleet
wainoa kärsimään,niin wihasiwat tämän ajan sokiat oi-

kean Opin puoltajat yhtä kowasti niitäki, jotka oli-
wat woineet ijankaikkiseen Totuuteen perustauta ja
kilwoitteliwat elämän tietä, niinkuin Pudasjärwen pa»
pm, suomenkielisen Postillan kirjoittajan, lohani
Wegeliuksen ja muitten esimerkit kyllin ofottawat.
Samalla tawalla kun opettajatki, jakausimyöskansa tå»
hän aikaan kahtchen osaan, ja Evangeliumituli, luon-
toansa myöten, riidan ja wainon olla aina enemmin
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tutuksi ja puhdistetuksi. Getselius Nuorempi oli alus-sa itsekki ollut Speemrin ystäwäna sekä eläwämmän
kristillisen menon levittäjänä, maan mitenkä lie wan-
hemmuuten tullut hairaumaan, ja liekkö toisellaki puo»
len ollut joskus syytä, että hän alkoi peräti wihata
ja wäijyä tätä uutta tietä. Niinkuin hän wainosi
wapaampata Kristillisyyttä, niin esteli hän myöskin
tiedon wapaampia kokemia, jotka perustuksensa, ehkä
harwemmin seurantojensa suhteen, owat edelliselle su-
kuja. Muuten oli Getselius Nuorempi, ei ainoastaan
intosan ja järjestystä rakastaman luonteensa, mutta
myöskin suurten taitoinsa kautta Suomelle hywaä
waikuttanut. Tiheästi käwihänen, isältänsä peritystä,
präntista kirjoja Seurakuunan hywäksi, joista nimi-
tämmä uuden suomenkielisen Wirsikirjan, ja ne itsel-
tänsä wuosittain kirjoitetut Rukoussunnuntaitten saar-
nantekstein selitykset, joilla hän edespani parannetun
saarnauslaadun esimerkkejä. Siitä suuresta Raamattu-
työstä tuli hänen elinaikana jo Uusi Testamentti
walkeuteen, mutta Wanha Testamentti wasta hänen
kuoleman jälestä. Ennenki jo oltua maastansa pako-
falla, lähti hän w. 1713 muitten muassa wihollisen
kasista Ruotsiin, jossa eli loppupaiwänsa, ajellen rii-
toja Generaali Lybekkeriä ynnä niitä uskonsa wuoksi
tuomioistuinten eteen nyt wedettyjä wasten. Getse-
liuksen toimesta asetettiin myöskin Tukhulmissa eri-
tyinen Seura, uskonasioista tulleita riitoja ratkase-
maan. Murheella täytetyt oliwat Getseliuksen elämän
wiimmeiset päiwät, kun näki kaikki wasten tahtojansa
lopulla käywän. Wuonna 4718 meni hän ijankaik-
kisuuteen.

Wiipurin pispoista emme ole pitkään aikaan
maininneet mitään. Ehkä hekin kokiwat hiippakun-
tansa »valistumista edesauttaa, niin ei heillä ainakaan
ollut sitä mahtia, kun Turun pispoilla, joille huoli
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Akademian asioista antoi suuremman waikutustilan
isänmaan hywäksi Kun Wenäläinen w. 1710 otti
Wiipmin, niin pakeni pispa Dawetti Lundi Ruot»
siin, ja hiippakunnan kirkollinen järjestys jäi aina
rauhaan asti hoidettawaksi maanpastoreista tehdyiltä
Konsistoriumeitta. Samalla tawalla hallittiin Tu<
nmki hiippakuntaa, ehkä Getselius muutaman aikaa
Ruotsista pitäin piti huolta kummanki yli. Wenäjän
kiitollisesti meiltä muistettawan Ruhtinaan Galitsi-
nin toimista tuli sodan aikana kirkollinen järjestys
pysymään.

c). Uuskaupungin rauhasta niin Suo-
men »valloittamiseen SKknåfäiftftä.

(tv. 1721—1809.)
Iso wiha oli, niinkuin kowa ja hawittawä ra»

juilma, käynyt yli Suomen maan. Surkialta näytti
sen perästä mridan tila. Ihmiset oliwat tuiki wä«
hässä, suuria maanääriä oli autiana, kaupungit ha«
*) Tassa hiippakunnassa seurasiwat Olaus Elimääusta, joka

w.1627 kuoli,Maisterit Nikolaus Maunuksenpoika,
joka taisi kuolla ro. 1632, Gabrieli Melartopäaus
(11641), jonka perästä Inkerinmaa sai omatSuperinten-
dentinsä, Petrus luonaanpoikaBiugge (-!- 1657)/
Nikolaus. LaurinpoikaMalmenius eli Nykopen-
ftö (f 1664), Petrus Laurinpoika Brommius
(f 1671). Sitta seurasi Doktori Ilbrahami Thauwo-
nius (f 1679) ja Maisteri 'Henrikki Karstenius,
joka kuoli 1683, oltuansa jo kaksi wuotta pispanwirasta
wapaana.Näittenperästä tulilvat DoktoritPetrusBongi,
sangen wihainen oikioppincn (t 1696), Petrus Laur-
bekkius (t 1705) ja Sametti gunbi; joka paettuansa
tuli pispaksi Skaaraan. Näitten ja sitta Porwonki pis«
päin elämästä saadaan lyhykäisiä tietoja Nhytseliuksen kir»
jassa: Episcoposcopia Suiogolhica, ja aina nykyisiin aU
koin asti kirjassa: förteckning på Biskopar iSverige
och Finland ifrån Reformationen till närvarande tid;
Khristiansstaassa w. 1830. Muuten on M.I.Alopää-
uksen: Borgå Gymnasii Historia, tämän hiippakunnan
asioita paljon walaisewa kirja.
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witetyt, kaikki kauppa wäsäytynyt, hewoiset ja juhdatsangen kalliit ja harivassa tawattawat, ja pellot ei-
wät olleet Muokassa eiwätkä kylmetyt. Tama tuli
wielä pahemmaksi, un w. 1722 ja 1723 tapahtuu
wat katowuodet. Ruotsista lähetettiin jywiä ja koet»
tim kaikella tawalla ylösauttaa meidän maata. We-
roja helpotettiin, ja wapaawuosia anneltiin niille,
jotka tahtoiwat uudestaan ylösottaa autiomaita. I-
fdtfpn rajan puoltamiseksi wahwisti Kuningas Fred-
rtkki I:mäinen linnoituksilla fen entisen Vehkalahden
kaupungin, joka nyt sai Haminan nimen (ruots.
Fredrikshamn).

Rauhan perästä asetettiin myöskin pispoja Suo-
men httppakllttnille. Turkuun pantiin ro. 1721
Hermanni Witte *), joka oli Liwossa syntynyt
ja opastlllmt Wittembergissä. Jälkimäisestä paikasta
oli hän tullut poisajetuksi ja sen perästä elänyt kor-
kioissa papjMsissa wiroisfa'. Turkuun tultuansa uu-
disti hän w. 1722 sen sodan aikana herenneen Suo-
men Akademicm. Knoli jo w. 1728. Sitta koroi-
tettiin plspanwirkaan Suomalainen Lauri Tamme-Uitti; Hän oli ollut Professorina Turussa, ja siellä
Ison Wihan aikana totuttanut sodan temppuihin
Oppimaista, joita myöskin waadittiin isänmaata puol-
tamaan. Muuten ci ollut silloin joutoa rientiimiftin
tiedon tiellä. Tammeliini oli elänyt kauan pakosalla
Ruotsissa ja saanut silla aikaa siellä edesseisoa wir«
koja. Hän kuoli ref.i733,ja hanen perästä tuli Juo-
näe Fahlenius, kotosm Ruotsista, pispaksi. Ol-
ltlsnsa Upsalassa opissa ja sitte wiroissaki siellä, tuli
*) Tdsta ja seuraamista Surun pispoista saadaan roahdn pi-

terapia tietoja ro. _ 1836 Helsingforsissa prdntdtystd
>

kir-
jasi»:- Cliffnologiska Förteckningar<)«!, Anteckningar
Öftef firtska Universitetets Inlcln:» Procancellerer samt
otver Faciil telenias Medlemmar oelt Adjuncter, från
t1niv^l8lt«t«l8 stiftelse inemot dess andra sekularår.
Se kirja pttdd myös stsalldnsa ofotuffta Tiedon kaSwami-
festa Suomessa.
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tämäki mies ensistä Professoriksi Turussa ja sen pe-
rästä pispaksi. Näitten pispain hallitessa oli sen-
lainen aika, jona Usko ainoastaan asuu ihmisten sy-
dämissä eikä ole wielä päässyt kaikkia hedelmiänsä
näyttämään. Pian kaikki tiedon tutkimiset oliwat
heidän aikana pysähtyneet.

Kun Wiipuri oli tullut wiimmerauhassa Venä-
jän alle jäämään, niin muutettiin nyt itäisen hiippa-
kunnan pispanistuin Porwoon, ja lohani Getse-
lius, Pojanpoika erotteeksi esi-isistänsä Turun
pispoista, sai jo w. 1721 tämän wiran. Wiipurin
entinen Gymnasiumi, joka sodanaikana oli ollut sul-
jettu, tuli myöskin Porwoon muutetuksi.

Tuskin oliwat ne haawat kerenneet mahan pa-
rata, jotka Suomea entisestään oliwat waiwanneet,
kun sota uudelleen nousi meidän maassa. Asia oli
tämmöinen. Ruotsin Kuninkaalla oli maltakunnassan-sa aiwan wähä sanomista, ja kun talonpoikain sääty
tahtoi antaa hänelle enempi maltaa, niin paneusiwat
kolme muuta säätyä sitä wastaan, ja hänen asia pa-
heni pikemmin, kun parani. Riitissä ilmautui kaksi
seuruutta, Hattuin ja Myssyin seuruukseksi ni-
mitetyt, joitten malilla mielet jakautuiwat kahteenosaan, ja se tuli usein kohtaamissa Riikinkokouksissa
nähtäwaksi. Wälistä oli näistä yksi woitolla, wä-
lista toinen. Myssyin seuruus, joka halusi rauhassa
elää Wcnäjan kanssa, oli woitolla 1738-wuotiseen
Riikinkokoukseen asti. Mutta silloin pääsiwät ne
Franskalle ystäwällistt Hatut maltaan, ja Suomessa
rumettiin heti sotajoukkoa warustamaan. Wuonna
1740 päätettiin sota Wenäjäta masten Riikinkoko-
ukftssa, ehkä mieletöintä se oli nykyisessa tilassa,
ja seuraamana wuonna Heinäkuussa käwi sodanlau-
set, maikka ei ollut wielä sotajoukkokaan koolla.
Ei siitä siis hywää tullutkaan. Esimiesten wälillä
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oli riitoja, ja kun wihollinen kawi (3 p. Syysk. w.
1741) Lappeenrannan luona Generaali Wranqelin
päälle, ja hän kutsui Buddendrokkia apuun, n,in ei
tämä lähtenytkään, waan Wrangeli tuli wähalla jou-
kollaan lyödyksi sekä kaupunki wallatuksi. Tauti al-
koi myöskin nyt kowasti tappaa Ruotsalaisten lierissä.
Mutta Venäjällä oli muutoksia tapahtunut, jotka
tuottiwat toiwon ctuisasta rauhasta. Suuri Pietari
I:mäinen oli kuollut w. 1725, ja Wenäjän Keisarin-
kruunu jäänyt hänen puolisolle Kathariina I:mäi-
slle. joka kuoli w. Sitta oli Pietari ll:ncn
hallinnut wuoteen 1730 ja Anna wuoteen 174l).
Sen perästä oli kruunu ollut liwana III:nclla,
kun Pietari I:mäisen tytär, Eliisabet hi, w. 1741
anasti sen häneltä kapinan kautta. Tämän kapinan
tapahtuissa kawi Leewenhaupti, jolla oli päätoimi
Suomen sodasta, sotilakkoon kolmeksi kuukaudeksi We-
näjän kanssa, ja rauhasta alettiin tuumata. Mutta
Leewenhauptin toiwoa wastoin laiminlöi Keisarinna,
kun oli ennättänyt walmiiksi warustauta, koko soti-
lakon, ja waino alkoi uudelleen. Leewenhaupti menetti
tästä kaiken tolkkunsa, ja maikka ei olisi niin oiwan
pakkoa ollut, wetaysi hän kuitenki taappäin yhdestä
paikasta toiseen. Helsingforsin tykönä tuli hän kai-
kilta puolin saarretuksi, ett'ei päässyt päkährämaän.
Siinä tapahtui Ruotsalaisille se suuri häpiä, että koko
armeian täytyi antauta »vihottiselle (4 p. Syysk. w.
1742). Ruotsin sotamiehet wietiin laiwoilla kotimaa-
hansa, mutta meneytyiwät enimmästi matkalla. Suo-
malaiset saiwat myöskin palata kotiinsa, kun heidän
rckimentit oliwat ennen tulleet puretuksi. Nyt ei ollut
Ruotsilla muuta, kun anoa rauhaa. Saadaksensa se
helpommasti menestymään, tuumattiin ottaa HerttuaAdolphi Fredrikki perintöruhtinaaksi, joka tapahtuiki,
waikka Daalarilaiset oliwat siitä nostaneet kapMan.
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Keisarinnan anmia oli juuri SuomestaRuotsinmaa-
han karkaamassa, kun sana tuli Herttuan »valitsemi-
sesta ja »vaikutti rauhan. Se lyötiin, 7:tenä p. Elo-
kuuta w. 1743, Turussa, nickä ehdoilla, että We<
näjä sai Haminan, Lappeerannan ja Sawonlinnan
haltuunsa, ynnä Kymcnjoki tuli rajaksi Wcnäjän ja
Ruotsin wälillä. Tämä sota oli maksanut paljo
Ruotsille, mutta ei ollut aiwan rasittawainen Suo^
melle, sillä Wenäjan sötalauma pysyi hywässä ku-
rissa. — Kun oliwat tämän rauhan kautta Ruotsin
rajalinnat saaneet Wenäjän alle, niin perustiFredrikki
I:mäinen w. 1745 Lowiisail kaupungin ja antoi
Chrenswäärdin w. 1749 ruweta Sweaporin lin«
naa rakentamaan.

Turun pispa Fahlenius joutui w. 1745 loppu»
elämäksecn siukaksi ja kuoli w. 1748. Nyt tuliRuot-
salainen Johani Browallius, joka oli Fahleni-
uksen kiwuloffmldessaki Turun hiippakuntaa edesseiso-
nut, pispaksi. Sitä ennen oli hän ollut Professorina
Turussa. Hän kuoli 48 ajastajan wanhana w.1755.
<^)änen jalkeenseuraajaksi pantiin Kaarle Fredrikki
Ucnnanderi, jonka isä oli ollut Pohjanmaalla
pastorina ja wihan aikana elänyt pakosalla Tukhul-
missa. Opasteltua Upsalassa ja Turussa, tuli Men^
nanderi Professoriksi jälkimäiseen paikkaan,
aikaan oli von Linneen kautta Luonnontutkinto tullut
Ruotsissa erinomaisesti rakastetuksi. Niin Browallius
kun Mennanderiki oliwat Linneen ystäwia ja itfekkikelpo Luonnontutkijoita. Mennanderi on ilman sitä
»vielä monen kirjoituksensa kautta Suomen Historiata
selwittänyt ja sen muistomerkkejä kokoillut. Mutta
Jumaluusoppi, jota ennen Isoa Wihaa oli niin pal-
jon rakastettu, alkoi jäädä syrjään, ja siitä alkoi us-
kokin muuttua luonnolliseksi Jumalan ihmettelenuseksi
töistänsä. Painamasta qrwosta on se tällä ajalla
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toimitettu suomalaisen Raamatun uudistus. Browal-
lius ja Professori Kleewbergi oliwat tehneet paljo
työtä sen parantamisen päälle, jonka perästä Men«
nanderi antoi sen w. 1756 ulos präntistä. Tämän
parannuksen perästäon se luottama paraimmiksi Raama«
tun käännöksiksi. Seuraawana wuonna tuli mnöskin
Ruotsin Waltakunnan Laki suomennettuna »valkeuteen.

Browalliuksen aikana tapahtui muutos hallituk-sessa. Fredrikki Ikuoli w. 1751 ia se ennen jo jäl-
keenseuraajaksi katsottu Adolphi Fredrikki (Hols-
tcinistä) nousi hallitsemaan. Wähän hänellä itseliänsa
sanomista ollen, riiteliwät hänen aikana ennen maini-
tut seuruukset keskenänsä, ja Rilklnkokouksia oli tihe-
ästi. Hattuseuruus oli wähän päässyt wallalle, kun
heti tuli sota, Pommerin sodaksi kutsuttu, jota ei täy-
dellä todella käyty ja joka päätyi w. 1762, »viisi
wuotta kestettyänsä. Sen perästä oli Myssyseuruus
päälläpäin, ja oliki niin melkeen koko tämän Kunin-
kaan hallitusajan. )ldolphi Fredrikki oli w. 1752
matkannut Suomen läpi ja siitä kulustansa antanut
Neuwoille kertomisen ynnä parannettawain puutetten
osotuksen. Ehkä se Ruotsin »valtakunnassa tapahtunut
rahanseikan sekannus uli Suomellenki suureksi tapoksi,
niin laitettiin toiselta puolen katsoin, tällä ajalla ai«
näki parannuksia maan sisämäistksi eduksi. Suomeen
tuotiin wäri- ja lääkkikaswuja istutettawaksi, kaupun-
kein kauppaoikeuksia lewitettiln, ja uutten fapriikein
eli tehtaitten nousemista toimitettiin. Kuningas A-
dolphi Fredrikki kuoli w. 1771.

Gustawi II1:nen kautta, joka heti isänsä pe-
rästä otti kruunun, tulee se aika päätymään, kun on
wuotten 1720 ja 1772 wälillä, kutsuttu Wapaus-
ajaksi ja merkitty Kuningasten aiwan wähän wal-
lan ynnä siitä seuraaman sisämäisen hämmennyksen
kautta. Wiimmeistksi mainittuna wuonna waikutti
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Gustawi sen muutoksen, joka pelasti Ruotsin walta«
kunnan monnvallan riidoista, antoi jallensä Kunin-
kaalle oikean mahtinsa ja tuotti laillisen hallitusmuo-
don. Tämän Kuninkaan ensimmäiset »vuodet oliwat
Suomelle, niinkuin Ruotsillenki, siunatut hywalla so-
wulla ja menestyksellä. Gustawi kawi w. 177-5 en-
simäisen kerran meidän maassa ja teki monta laitosta,
joista paljon hywaa on seurannut. Ennen oli hän
jo jakanut Suomen 6:teen lääniin jamäärännytMaan-
herrain asuntopaikat läänemfa keskeen. Nyt alettiin
suurella innolla toimittaa maantilustcn jakamista ison
jaon kautta. Waasaan laitettiin Ho.wi-Oikeus,
joka 28 p.Kesäkuuta w. 1776 tuli Tukhulmissa wihi«
tyksi. Kihlakuntain rajat tuli wat tarkemmin käydyiksi,
Tuomarein alustoita jaettiin pienemmiksi, teitä tehtiin
uudesta, jakoskenperkkaukset saiwatalkunsa. Uusia kau-
punkeja perustettiin: Kuopio w. 1779, Tamperi 1779,
ynnäKasköö1785; jaHämeenlinna tuli w. 1788 sowe-
liaammalle ja raittiimmalle paikalle muutetuksi. Kaup-
pa alkoi kukoistaa, ja sata Englannin ja Pohjas-
Amerikassa olewain uutisasuktojenfa wälillä,oli Suo-
men laiwankulkua erinomaisesti kartuttama isojen
wuokratawarain kulettamisella ja korkealla terwan
ynnä kaikenlaisten llUivantcirpeitten hinnalla. — Tämä
oli parempi ja rauhaisempi puoli Gustawi I1l:nen
hallituksesta. Mutta sen loppupuolella nousi maakun-
nassa suuri epatytywäisyi>s moneen Kuninkaan toi-
meen, ja oliki tähän usein hänen itftnsä syytä, ehk«
ne laittomaan »vapauteen harjautuneet ylimykset myös
toiselta puolen hakiwat syitä wihaansa ja uppiniskai^
suuteensa häntä waste». Tämä wiha puheksikapinaan
siinä jodassa, jonka Gustawi w. 1788 nosti Wenä«
jätä »vasten. Mainittu walta, — jossa, Keiscrinnan
Eliisavethin w. 1762 kuoltua ja Pietari llknen
muutamia kuukausia hallittua, uusi Keisarinna Ka-
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thariina ll:nen oli saanut kruunun, >— sattui sil,
loin olemaan sodassa Turkin kanssa ja kaikki hänen
sotalaumat siellä etelässä. Sentahden toiwoiki Gus-
tawi nyt saada tämän naapurinsa kukistetuksi ja ne
maat, kun se oli ennen Ruotsilta woittanut, jällen-
otetuksi. Hänen sotajoukko käwi rajan yli, ja pie-
nempiä tappeloita tapahtui. Meritappclosta Huog-
lannin tykönä, 17 p. Heinäkuuta, ei seurannut mi-
tään. Itäpuolella Haminata nousiwat Ruotsalaiset
maalle, ja sen kaupungin piti kaikilta puolin tulla
piiritetyksi, kun joukko upseereja ja sotamiehiä äkäysi,
eiwätkä tahtoneet totella Kuningasta. He sanoiwat
sotaa wasten riikin lakeja alotetukst'. Tällä kon>akor«
maisuudella oli siinä perustuksensa, että ne ylimykset,
kun 1772-wuoden hallitusmuodon muutoksen kautta
oliwat menettäneet waltansa, nyt oliwat wahwistu-
neet ja wannounect kapinaliittoon, joka Anjalan
liittouksen nimellä on tuttu. Kun Kuningas oli
tästä tiedon saanut, käski hän armciansa marssia ta-
kasin ja lopetti sen wuoden sotimiset; mutta maini«
tun liittouksen päämiehet tuliwat kowan rangaistuk,
sen kärsimään. Seuraamana wuonna tapahtui wä<
hempiä metelejä, waihettelewaisella onnella. Ruotsa-
laiset saitvat woiton Parkkumaen tykönä; waan hei-
dän luotolaiwasto tuliRuotsinsalmen luona lyödyksi.
Mutta wuoden 1790 sotaan warustausi Gustawi
III:mas kaikista »voimistansa. Warain kewäistä al-
koiwat nyt metelit, waan ei tullut mitään päättä-
wätä toimeen kummankaan puolen, waikka suurella
wihastuksella sodittiin. Ruotsalaiset saiwat woiton
Walkialan tykönä; waan Sawitaipaleen ja Anjalan
luona ajoi wihollinen heidät peräytymään. Sillä ai-
kaa oli Kuningas itse suurella laiwastollansa tullut
Wiipurin lakteen ja wihollinen salwannut hänen sin-
ne min pahasti, ,että hän ainoastaan suuren tapon
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kanssa pääsi lyömään itsensä sieltä läpi japois. Sitä
wastoin sai hän heti perästä suuren ja painawan
woiton meritappelussa Ruotsinsalmen tykönä. Se
woitto waikutti, että rauha, 14 p. Elokuuta, lyö-
tettiin Wärrölän *) kylässä, jossa kaikki paätet»
tim samalla asemella pysymään, kun ennen sotaaki.
Ei ollut Suomella ollut pahasti rasitusta tästä so-
dasta, waan sen siaan suuna rahasummia tullut liik-
keelle maassa, ja kaikki saaneet kalunsa korkeaan hin-
taan menemään. Ainoastaan muutamat sotaa seu-
raawat taudit oliwat tappaneet ihmisiä, ja wäestöta
maasra wäbentaneet. — Tämän sodan aikana oli
Kuningas Gustawi 1789:wuoden Riikinkokouksessa
kaikenlaisilla keinoilla pakoittanut kansaa suostumaan
siihen niin kutsuttuun Yhdistys ja Vakuutuskirjaan,
joka tuotti Kuninkaalle yhä suuremman wallan. Rii-
kin Neuwot tuliwat myös herkeämään, ja Kuninkaan
Korkein Tuomioistuin siaan. Mutta wiha Kunin-
gasta wasten kiihtyi tämän kautta aina enemmin,
ja waikutti, että hän tuli w.1792 ammutuksi eräältä
Ankarströmiltä. Hän oli aikanansa rakastanut pal-
jonkirjallisia taitoja sekä kehoittamalla niitä sytyttänyt.

Suomen läntisellä Seurakunnalla oli Gustawi
III:nen aikana, paitsi Kaarle Fredrikki Mennandcria,
joka 1775 muutettiin Pääpispaksi Upsalaan (-Z- 1786),
fturaawat kaksi pispaa. Jaakko Haartmanni,
syntynyt Tukhulmissa paon aikana, oli yksi. Häntuli, oltuansa Professorin wiroissa Turussa, Mennan,
derin perästä pispaksi. Kuoli w. 1788, jonka pe-
rästä Jaakko Gadoliini, Suomesta syntysin,
tuli siihen wirkaan,hanki TurunProfessorista. Tällä
ajalla oliwat Suomessa kirjalliset taidot nousemassa,
ehkä Usko usein wähenemässä.
*) Niin kutsutaan tätä paikkaa kylän keskuudessa. Kirjoissa

tule se Werelän nimellä esiin.
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Gustawi IV: jas Adolph, ei ollut wielä
täydessä ijässä, kun isä tapettiin. Hänen setä, Hert-
tua Kaarle hoiti riikin asioita siksilun Kuningas w.
1796 itse rupesi hallitsemaan. Gustawi Adolphin
ensimmäisinä hallituswuosina oliwat waltakunnan woi-
mat nousemassa, waikka katowuosiaki silloin tapah-
tui. Hänen hallitus oli siihen aikaan ei moitittawa.
Tarkkuudellansa koki hän parannella sen isänsä tuh-
lauksien kautta welkautuneen Ruotsin riikin waroja.
Koskenperkkausta toimitettiin innolla Suomessa. Huo-
neenhallitus siellä tuli myös nyt paljo karttumaan.
Sitä edesauttamaan yhdistyi 1 p. Marraskuuta w.
1797 taitamia miehiä Huoneenhallituksen
Seuraan, jonka kautta paljo hyödytystä on isän-
maalle tullut. Soita on sen neuwosta ruwettu muut-
tamaan kaswawimmiksi maiksi, rokonpanon ia Pota-
kan kylmön ensimmäinen toimittaminen on sen työtä,
ynnä paljo muuta senlaista. Kuningas otti tämän
Seuran huostaansa ja waikutti sen kautta maan hy-
wäksi. Hän kämi useammasti Suomessa, wiimme-
kerran w. 1802 Drotninkinsa kanssa, ja näki ahke-
ruuden seka menestyksen yleensä olewan kaswamassa.
Mutta sywäan juurtunut wihaFranskanKeisariaNapuo«
leonia wasten wei häntä sotiin, joissa Ruotsi tuli
werrattomasti tappaamaan. Tämä tuotti myöski sen
spday, joka eroitti koko Suomen maan Ruotsin wal«
takunnasta. Wenäjallä oli Kathariina ll:nen w.
1796 kuollut ja Pauli I:mäinen hallinnut wuoteen
1801, kun hänen poika, se erinomainen Illeksan-
deri 1.-mainen, otti Keisarinkruunun wastaan. Tilsi-
tin rauhassa oli Aleksanderi rumennut ystämäksi Napuo-
leonin kanssa Euglannia wasten. Tästä tuli heti
Aleksanderille sota Ruotsin kanssa, jonka Kuningas
oli Englannin ystäma, ja, niinkuin jo sanottiin, wi-
hasi Napuoleonia. Tammikuussa w. 1808 karkasi-
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wat Wenaiän sotalaumat kolmelta paikalta rajan yli
Suomeen. Ne nousiwat 30,000:teen mieheen. Suo-
messa ei ollut kun kolmas werta sotijoita, joitten siis
täytyi lvetäytä taappäin pienten nappailemisten wai-
heella. Ei ennen kun Siikajoessa paneusi Suomen
armeia oikein wastahakaan, 18 p. Huhtikuuta, ja
sai kowan tappelun perästä woiton. Heti jälestä
woittiwat Suomalaiset myöskin Rewonlahdessa. We-
naläiset rupesiwat nyt wuorostaan pakenemaan, aje-
tut perästä Suomen armeialta. Sitta tapahtuiwat
Suomalaisten woitot Pulkkilan, Joensuun, Lapuwan,
Kauhajoen, Alawon tykönä, ja Venäläinen pakeni
Saarijänveen asti. Sawossa pidätettiin se Toiwolan
lauttapaitassa. Mutta Venäläiset sauvat lisää wäkea
ja Suomen tappeloissa sekä lautein kautta wahenneen
armeian täytyi wetäyta jäUensä pohjaiseen päin.
Orawaisten kappelissa tapahtui Syyskuussa kowa ja
wcrinen tappelu, jossa yö eroitti fotiwaiset, waan
Suomalaisten täytyi paeta aina enemmin Pohjaan.
Samassa kuussa,29 p., tapahtui wabäinen sotilakko,
jonka kautta maa Himankata, ynnä Koljomvirtaa
lisalmessa, myöten jäi Venäläiselle. Sodan uudellren
alettua saiwat Suomalaiset lisalmessa kunniallisin
woiton. Tämä tapahtui Marraöluussa, jossa uudes-
taan Olkjocn sorou-.uon kautta sota tuli taukoamaan
pariksi kuukaudeksi, ja Suomen armeia jätti koko
Oulun läänin setä asettausi Tornion paikoille. Niin
oli nyt Suomi jätettynä, eikä sen sisällä enaa ta-
peltu. Sittä karkasiwat Wenälaiset talwipakkasella
w. 1809 Ahwenanmaalle, ynnä Kurkun yliUumioon,
ja Suomen armeian wähäisten jäännösten täytyi
Kaaliksessa antauta wiholliselle sekä saiwat palata
kotiinsa. — Mikä lie tämän sodan aikana otta-
nut Kuningas Gustawi Aoolphilta mielen, kun ei
hän lähettänyt apua Suomen armelalle. Ainoastaan
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Etelais-Suomeen tuliRuotsalaisia, jotk'eMt ainakaan
tehneet paljo mitään. Tämän sodan aikana oliDanmark-
kilin yltynyt Ruotsin wiholli^essi, «josta waara yhä
suureni. W^llakunnan suurimmassa hädässä ei aut-
tanut muu keino, kun että Ruotsalaiset,Maaliskuussa
w. 1809, ottiwat mielettömän Kuninkaansa wankeu-
teen ja nostimet Kaarle Xlll.la hallitusistuimelle.
Tama muutos oli tapahtunut pari wiitkoa ennen kun
Suomalaisi Kaaliksessa antaufinjat. Uusi Kuningas
tahtoi wiela sodalla parantaa riikinsa ahdistettua tilaa,
»aan ci auttanut mikään, ja hanen piti suostua
Hami nn ti rauhaan, se 17:ta Syyskuuta w.1801).
Siina täytyi Ruotsin antaa Wenäjälle koko Suomen,
Ahwenanmaan ja Tornion/ niin etta Muonio- ja
Torniojoet tulijat rajaksi. Tässä päätymät nyt mo-
liisatawuotlstt sodat Suomen omistamisesta. Ei kauan
jälestä sai Ruotsi myöskin vauvanFranskan ja San*
maitta kanssa.

Joko nyt taas silmäämme, kutka tällä ajalla
oliwHt Suomen Kirkkoa Hall nncct. Jaakko Gado-
liini oli ensista pispana Turussa »vuoteen '1802,
jolloin hän,kuoli ja Jaakko Tengströmi hänen
perästä tuli siihen wirkaan. Tama erinomaisilla
luonnon ja tiedon lahwilla koristettu mies oli synty,
nyt Kokkolassa Pohjanmaalla. Ennenkun tuli pis-
paksi, oli hän ollut Jumaluusopin Professorina Tu-
russa. Tällä ajalla kukoisti tiedon tuckinto Suomen
Korkiopistossa. Gadoliini ja Tengströmi oliwat siltä
kohdalta keduttaivat, jälkimmäinen historiallisten ja
miilteuki knjoitustens,, wuoksi. Mutta paitsi näitä
lö)tyi monta muutaki korkeassa armossa pioettäwätä
miestä. Niistä nimitämma ainoastaan Professorit
Porthaa nin jaKa lo niukse n,joitlen kuuluisat ni-
met owat ulkomaallaki kaikkuneet.
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Porwon hiippakunnassa, (josta Wiipurm puoli
Ison Wihan perästä oli tullut jäämään Wcnsjän
alle,) oli lohani GetstliusPojanpoika kuollut w.17.^»
ja hanen perästä Danieli Juslenius, joka on
kirjoittanut Suomalaisen Sanakirjan, tullut pispaksi.
Hän pakeni sodanaikana w. 1742 Ruotsiin ja jäi
sinne.Sitraseurasiwat lohaniNylander i(^176i),
Gabrieli Fortelius (-j-1788),PaawaliKro-
gius (-j- 1792) ynnä Sakharias Lygnäaus
Wanhempi, joka kuoli 1809 ja sai Maunus
Jaakko Alopaäuksen Meenseuraaj«iksensa. Mai-
nitut miehet waikuttiwat, kukin taitojaan myöten,
hiippakuntansa hywäksi.

V.
Neljäs Aikakausi.

Suomi Wenäjän Wallan alla.
Tässä sanomma sydämellisen jäahywästin Ruot-

sille, jonka kanssa Suomi oli 650 wuotta, moni-
naisten waihetten alla, kulkenut käsi kädessä, ja jonka
kautta Kristinusko ynnä siitä seuraamat edut jalaitok-
set oliwat tulleet meidän osaksi. Nyt on tästälähin
uusi tie meiltä astuttawana, uuden kumppalin paris-
sa. Wenäjän kanssa yhdistyttyämme omat rauha,
rikkaus ja kaikenlaisit hywät laitokset jo moninaisesti
näyttäneet, että tästä uudesta tilastamme on kaikkea
menestystä wastakin toiwottawano, jos waan itse
tahdomma onellisina pysyä *).—
*) Paallenluotettarvia tietoja tästä meidän nykyisesta kansalli-

sesta tilasta saapi Lukija Professorin Gabr. Reinin kirjas-
ta'. Statistische Darstellung clcs Gross-Fiirsteiithuins
Finn]andiHelsingforsissa 1839,
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Malilaisten w. 1808 karattua Suomeen, sääs-
tiwät he nahtäivästi täta maatamme, maksoiwat kaik-
ki tarwittawansa rahalla ja antoiwat kaikki asiat käy-
dä entistä uraansa. Ainoastaan niillä paikoin, jossa
asukkaat oliwat kapinoineet heitä wasten, tuli maa
kowaa kuritusta kärsimään. Kun mainitun muoden
lopulla Suomen armeia oli. jo paennut maastansaRuotsiin, ja Keisari Aleksander! jo ennen, (julistuk-
sen kautta 6:tena p. Kesäkuussa,) oli tietäantanut
SuomenPääruhtinaskunnan muuttumattomasti tulleen
Wenäjän wallan kanssa yhdistetyksi, niin kutsui hän
neljästä Suomen Säädystä, (nimittäin Wapasukuis-
ten, Pappein, Porwarein, ja Talonpoikain,) miehiä
Herrainpäiwille Porwoon maan asioista kes-
kustelemaan. Tama kokous piti 22 p. Maaliskuuta
lv. 1809 tapahtuman. Säädyt tuimat, ja 25:tena
päiwänä alkoiwatH^rrainpäiwät, joka oli sama paiwä,
jona Suomen armeia Kaaliksesfa antausi. Heti
alussa antoi Keisari, joka itse oli tullut Porwoon,
Säädyille kirjallisen makuutuksen näillä sanoilla: "Että
sitiäkun Me, Esikatsannon suomisesta, olemme otta-
neet Suomen Pääruhtinaskunnan haltuumme, niin
olemme Me tämän kautta tahtoneet makuuttaa ja
wahwistaa maan Uskon ja perustuslait ynnä ne edut
ja oikeukset kun kullakin Säädyllä nimitetyssä Pää-
ruhtinaskunnassa erittäin, niinkuin myös kaikilla fen
asukkailla ylimalkaa, yläisemmillä kun alhaisemmilla,
tähänasti, Konstitutmoma myöten, on ollut: Luwa-
ten pitää kaikki namat edut ja säännöt muuttumat-
tomina ja täydessä icotmaSfaan." Tama makuutus
annettiin jo fe 21 mainitussa kuussa, ja kahden pai-
wan perästä tunmistiwat i3aaot)f, jokaiselta erittäin
uudistetun uskollisuuden 'valan kautta, Wcnäjän Ka-
sarin korkeimmaksi Päälftnsä, Saltiaffcnfa jaPääml)
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tinaaksensa. Keisari lähti heti Turkuun, antain Sää.
tyjen sillä aikaa keskustella neljästä häneltä eteenpan-
nusta asiasta: I:ksi Maan sotamiehistön laitoksesta;
2:ksi Selwemmastä Kruunun maksettawain ylöskan-
notzta; 3.-ksi Suomen myntti- ja rahaseikan selwitta«
misestä; 4:ksi kaski Keisari heidän tutkistella siitä
häneltä, Hallitus-Seuran <A<^>,in«B (^ousolj) ni.
mellä, Suomen Päähallitukseksi määrätystä laitoksesta.
Näistä ynnä moniaista muislaki asioista keskustcliwat
Säädyt, ja 19:ta p. Kesäkuuta päätti Keisari, joka nyt
oli taas paikalla, Herrainpäivät. Wähän sen perästä
wahwisti hän mclkeen kaikki päätökset, kunSäädyt oli,
»vat hänelle eteenpanncet. Asukkaat wapautettiin,erityis-
tä maksoa wasten rahassa ja jywissä, 50:ksi wuodeksi
täyden armeiansa ylöspanemiseöta: kaikki entiset we-
rot tuliwat pidettäwäksi muinaisessa laskussansa, ja
Keisari oli sanonut ei tahtomansa erityistä woittoa
ottaa Suomen yhteisistä tuloista : Pankko, Säätyjen
edeswastauksen ja hoidon alla, piti laitettoman j. n. e.
Syyskuussa tapahtuiHaminan rauha, jossa Ruotsiantoi
Suomen Wcnäjälle ja niinmuodoin wahwisti sen, mi-
kä Suomalaisilta itsiltään, jo sodan alussa malalla
ja nyt wiimesi Herrainpäiwillä, oli tullut tehdyksi.

Tästälähin on Suomi osa Wenäjän Wallasta,
ja Wenäjän Keisari on aina samalla Suomen Paä-
ruhtinas. Muutoin owat Suomella ne lait,kun sen
tullessa Wenäjän alle oliwat Ruotsin Valtakunnassa
ojennuksena, perustuslakina. Niitä ei saa muutoin
muuttaa, kun yhteisellä Säätyjen suostumisella,
joita Keisari kutsuu Herrainp äimille keskustele-
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maan Hänen Majesteetiltansa edesasetetuksta asioista.
Muissa^kaik ssa^ on Keisarilla korkein niin

'

lakilaati-
roa kun täyttawäli w.Uta. Se 'Aleksanderilta Turkuun
laitettu Hallitus-Seura kokoonpantiin, asetuslan-
sa myöten, Paäguwernöörislä ja 14:ta jäsnes-
ti, joista .puoli on wapasukuisten säätyä, toinen puo-
li muuta. Mutta kun Wiipurin Idani w. 1811 Kei-
sarilta jallensa yhdistettiin muun Suomen kanssa,
niin tuli mainittu Hallitus-Seurcl lisätyksi kahdella
sieltä kotoisella jäsenellä. Tähän laitokseen kuuluu
myöskin Pro kura a to r in wirka, jonka welwolllsuus
on pitää silmulla, että laki ja oikeus niin HaNltus-
Seurassa kun muissaki paikoissa käytetään. Tämä
saman n Seura sai w. 18l nimen: Keisarilli-
nen Senaatti Suomelle, ja muutettiin id» 1819
Helsingforsiin, joka ennen jo oli määrätty Suomen
pääkaupungiksi. Aleksander! oli myöskin n?.1811 lait«
tanut Seuran Suomen asioille Pietarpo-
rissa, jonka työ oli Waltakunnan Sihteerin
kanssl it>atai!öfaa Keisarin eteen tuotawat asiat. Sa-
maila tavalla pantiin Aleksanderin aikana muutti
maan hallitukseen kuulumat »virat ja Seurat oikeaan
jarjestykseensä. Wirkamiesten palkkoja lisättiin, ja kaik-
kityyni alkoi fiaba uudeen muodon. Mainittu Kei-
fart lhx>i uudellensa Suomessa silloin kun hän w.
1812 kulki Turkuun. Mutta w. 1819 tuli hä-i kol-
mannen kerran noidan maahan, kulki Karjalan ja Sa-
lvoa kautta PHjmmaalle aina Tornioon asti, josta
palasi rantatietä takasin Pictarporiin. Talla mat-
kallansa woitti hän isällisellä laupeudella ja alasanta-

210
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ivalla käytöksellään kalkkein Suomalaisten rakkauden.
Kun hän 5 p.Joulukuuta w.1825 luoli, tuli hänen
weljensä, meidän nykyinen kaikkeinarmollisin Keisarim-
me Nikolai I:mainen, kruunun ottamaan. Heti
sen perästä tapahtui muutos Suomen asiain edestuo-
niisessa Keisarin eteen, sillä taivalla, että se entinen
Seura tuli herkeämään ja muutettiin Kansliaksi
Valtakunnan Sihteerille. Läänit tuliwut ,N)t w. 1831
uudestaan jarjlstytetyksi. Howi- Oikeus W iip li-

riin on laitettu w. 1839. Muuten on uusi kau-
punki tullut Iywäskylässä ja Mikkelissä perustetuksi,
ja Ah'.renanmaalla rakennettu uutta liimaa y. m.
Kaikkein meidän maassa seurattawain lakein ja ase-
tusten järjestämisen päälle tekee myöskin, erittäin sitä
wasten walittu, Seura paraaltaan työtä.

Kirkollinen järjestys on, wahemmin kun kansal-
linen, tullut Wenäiän alla muuttumaan. Kun Wii-
purin lääni yhdistettiin Suomen kanssa, niin tuli se.
Porwon hiippakuntaan liitetyksi. Suomen Korli-
opisto tuli jo alusta alkain monta etua saamaan.
Wuonna 1811 annettiin sille lisää palkoissa opetta-
jille ja waroja uusiksi laitoksiksi. Aleksander! laski
lv. 18l7 pitää riemujuhlaa Lutheruksen Opinparan-
tamisen muistoksi, ja silloin tehtiin Tmun hiippa-
kunta Päähiippakunnaksi. Silloin tuli myös sen pis-
pa, joka erousi Siakanslerin wirasta, Paäpispaksi
ynnä pappissaadyn korkeimmalsi pääksi Suomessa.
Kun Turku w. 1827 paloi ja siinä kaikki Akademia»
rawarat haweniwat, muutettiin Korkiopisto Helsing-
forsiin ja sai siellä uudet säännöt sekä uuden jarjes-
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tyksen. Turkuun laitettiin Gymnasium!. Koululai-
tosten parantaminen meidän maassa on myöskin ol-
lut tuumassa, ehk' ei se ole wicla saanut walmiiksi.

Hallituksen toimen kautta onmaamme sisamäinen
tila karttunut koskenperkkausten, wuorityön,maanpruu-
kin, käsityön j. n. e. edesauttamisella. Muuten on
kansassa itsessään mukaunut Seuroja niin Kristillisyy-
den kun myöski yhteisen Tiedon ja Suomen Kirjalli-
suuden seka Luonnontuntemisen edesauttamiseksi, jotka
ulkonaisesti osottanewat, etta uusi Uskon ja Tiedon
aika on lähenemässä.

Lopuksi ei muuta, kun rauhaa, menestystä
Suomellemme, ja että sen tie aina olisi totuu-
teen päin, eikä huikentelewaisuuteen!



Muist. Nimilehti, esipuhet ja parannukset tulewat tälle
Historialle 1840-wuoden Mchilä is es sä annettawaksi,
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P arannuksia*).

V-^iwu 1, riwi 20: T)>skäläisten, lue: Saksalaisten. Mmst.
Mitä Tyskäläisten nimen ylösottamisen syyksi on siwun alla sanot-tu, tulee laimituksi, jos tawallinen Saksalaisten ja Saksan nimitys
pidetään merkitsemään sitä, kun ruotsin jälkeen olemme Hibtoriassa
TyLkäläisitsi, Työkäksi kutsuneet, ja jos Saxen muukalaisesttnimi^
tetty maalipaikka kutsutaan meidän kielellä Sakseniksi, ja sen asuk-
kaat Sakseniläisiksi. — S. 3, r. 29: Ryöttiläisiltä. Sillä ni-
mellä ymmärretään samaa kansaa, jota muutoin Gutheiksi, Gothi-
läisiksi on kutsuttu.

—
S. 5, r. 35: permiläiset l. Permiäläiset.—

S. 6, r. I<>: samma l. saamma; r. 2l: perimän l. Permian.—
S. 8, r. 25: Aeuru l. Keuri.

—
S. 10, r. 13: puota I.

pouta; r. .',O: tältä l. tieltä.
—

S. 13, r.22: rohheus l. rohkeus^—
S. 14, r. 9: Gmoleskin l. Smolenskin; r. 25: myötänI.

myöten. — S. 15, r.3: warreegejä l. Wareegeja; r. 32: Ruos-
lagen I. Ruoslagin.

—
S. 16, r. 28: asemmella l. asemella.

—
S. 1», r. 5, 0: alensa l. allensa;r. IN: tilaa l. tila; r.11: huo-
nompia l. huonoimpia.

—
S. 19, r. 21 (ja muuallaki): läämein

I. lämein; r. .'ll,: woitolllötiI. woitollisesti.
—

S. 21, r. 6:
widfamen l.Widfadmen.

—
S. 22, r. 33-. Suusdalm l. Sus-

dalin.
—

S. 25, r. 33: kappakäpntiä l.kauppakuyntiä. —
S.27,

r. »: merkiksi l. mereksi.
—

S. 30, r.14: pokoittaneen l. pa-
koiltaneen; r. 23: nakyistä l. nykyistä.

—
S. 31, r. 12: kir-

weelle l. kirweellä; r. 2U: paikalla l. paikalle.
—

S. 32, r. 13:
hirtähinen l. hirtehinen.

—
S. 36, r. 22: pispaa I. pispa.

—
S. 39. r. 29: Rantamäessä l.Rantamäellä.

—
S. 40, r. 4:.lak-kaammatta l. lakkaamatta.

—
S. 44, r.5: Seitsemenwuotlsen<r

l. seitsenwuotisena. S. 45, r. 18: siiaan l. siaan.
—

S. 49, r. 25:
wastuudessa l. wastuude^ta.

—
S. 64, r. 13: l.

Wenaläisiltä;r. 2U: Tulttua l. Tultua. !Nuist. Historian wii-
dennessä arkissa, siwun t)4perästä, on suvujen luku yleensä määrin
präntätty, jonka lukija itsestänsä heti oikaekoon. — S. 82, r. 31:
itsellensakki l. itsellensäki; r. 33: scl>lut?.e,' l. «cklu?.er.

—
S. »4,

r. 34: 274 l. 374.
— S. 105, r. 5: mainittua l. mainittuna.

—
S. 106, r. 19- linnaa l. linna. — S. 107, r.13: morat l. wo-
rot.

—
S. 111, r.11: hinttää kaikkitypnä l. hirttää kaikki tyyni;

*) Nämat parannukset eimat ole täysinäisiä. Nimistä owat muu-
tamat Suomalaiset, »väärin kirjoitetut, ainoastaan parannetut.
Wenäläiset ja Ruotsalaiset nimet olisiwat sitä myöten oikasta-
wat, tun ne Mehiläisessä annetussa Wenäjän Historiassa lue-
taan. Muista wioista owat tähdellisimmät, silmään pystyneet,
parannetut. Pränttiwiryeista' owat ainoastaan ne, kun ei Suo;
men kieltä taitamitta ole itsestään wirheiksi ymmärrettäwät,
oikastut.
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r. 16^ wiimmennimitetyltä I. wlimmenimitetyttA. —

S. 136, r.
19: Ruotsista l.Ruotjissa.

—
S. 13<i, r.35' Metankthonilta

l. Welanklithonilta. — S. 133, r. 9: Anaki l. Ainaki; r.15: ka-
teista l, kateesta; r.35: Eana: waimoncnsa, tulee poisotettawakfi.—

S. 135, r> 111: juontaa l. juonnettaa; r. 22: Tämän l.Wasi-
lein; r. 31: halu I. halua. — S. 137, r. 21: kiihtajoita l. hiih-
tajoita. — S. 138, r. 19: muiden l. muihin. S. 139, r. 25: ran-
noilla l. rannoille.

—
S. 140, r. 4: löstywille I. löytywillä';r.

23- ruoko l. ruokko; r. 34: juonilta l. juonista. — S. 141, r. 3:
tähänkin aikana l. tänäkin aikana; r.9: Herttui l.Herttua r.
10: lasta l. laski.

—
S. 142, r. 25: pääruhtinaallel. Päarnh-

tincuilla.
—

S. 143, r. 11: sisaren l.sisaren; r. 29: w. 1657 l.
w. 1677.

—
S. 144, r. 14: palamaan l.palaamaan; r. 24: kat-

sumiehiä l. ratsumiehiä.
—

S. 151, r.8: Jäämeren l.Jääme-
reen.

—
S. 157, r. 8: w. 1496 l. w. 1498; r. 11: kruunun l.

kruunuun.
—

S. 172, r. 34: wiimmeiksi l. Wiimmeiseksi.
—

S.
174, r.2: kitrjoiusta l. kirjoitusta. — S. 177, r.25: höykkäsl-
»vät l. hyökasiwät. —

S. 189, r. 10: höykkäsi l. hyökäsi. S. 193,
r. 14: maaman l. maahan; r. 31: Sanat: suomenkielisen pos-
tillan kirjoittajan, tulemat poisotettawaksi, silla se ei ollut Pudasr
järwen pcppi, waan hänen poikansa, joka Postillan kirjoitti.

—
S.

199, r. 3: loattiin l. lyötiin. S. 207, r. 24: kaikenlaisit l. kai-
kenlaiset.

—
S. 210, r. 24: uudeen l. uuteen..

Seuraamat Historiassa kohtaawaiset nimet owat näin
oikastawat:

Tyskd, TyMläiset t. Saksa, Saksalaiset.
Kiulon järwt l.'Köyliön jämn.
Karisten pitäjäs l. Karjan p.
Nousisten pitäjäs l.Nousion p.
Systerbäkki l.Najajoli.
Latoka l. Laatokka.
loutsenuksen pit. l. Joutsenon p.
läokisten p. l. Jääsken p.
Itämeri (Östersjön) l.Pohjanmeri.
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