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   Esipuhe

Väitöskirjan tekeminen on kuin kuvanveistoa. Materiaalista muokataan kohdet-
ta kuvaamaan sopiva kokonaisuus, muttei vuolla liikaa. Oma veistokseni val-
mistui luovuutta ja inspiraatiota ruokkivan stressin ja kiireen vallitessa, joka
yleensä varmistaa hyvän lopputuloksen.

Professori Veijo Saloheimon työ itäisten suomalaisheimojen liikkeiden ku-
vaajana on antanut työlleni pohjan. Tuo tutkimuskenttä on ollut laaja ja sen
mukaan Veijon elämäntyökin mittava ja vaativa. Kiitos omalta osaltani! Työni
ohjaaja professori Antero Heikkinen ansaitsee kiitokset loistavasta historian
kokonaisnäkemyksestään. Hän on saanut pidettyä minutkin aisoissa tempoessa-
ni tutkimusongelman ja sen rajausten kimpussa - asiat asiana.

Päärahoitus tutkimustyöhöni on tullut tutkimusohjelmasta ”Kahden puolen
Pohjanlahtea”. Tämän ohjelman keskeisiä tekijöitä ovat Suomen Akatemia ja
Ruotsin Pankin juhlarahasto. Ohjelman suunnittelutyössä on ollut mukana pro-
fessori Marjatta Hietala, jota kiitän myös tuesta työni kestäessä. Työn kuluessa
olen toiminut pohjoismaisessa tutkijaverkostossa. Tutkijakollegoista on mainit-
tava ensimmäiseksi projektini johtaja maantieteilijä Gabriel Bladh Karlstadin
yliopistosta. Yhteistyömme on ollut tuloksellista, vaikka niin erilaista työsken-
telykulttuuria edustammekin. Gabriel on totuttanut minut ruotsalaiseen tapaan
tehdä demokraattisia päätöksiä kokouksissa, ja minä olen toivoakseni sopeutta-
nut häntä suoraviivaisempaan ”suomalaiseen tapaan” toimia. Hyvä yhdistelmä
näiden kahden toimintamallin soveltaminen on kuitenkin ollut.

Kiitän myös Joensuun yliopiston historian laitosta ja tiedekuntaa sekä ulko-
puolisia rahoittajiani, joista ensimmäinen oli Alfred Kordelinin säätiö. Karjalai-
sen Kulttuurin Edistämissäätiöltä sain tutkimusrahoituksen kannalta ”pahassa
paikassa” apurahan, joka auttoi minua jatkamaan. Suomen Kulttuurirahaston
Pohjois-Karjalan osaston apurahan turvin tein työtä monta kuukautta. Arkistoni
sijaitsevat Ruotsissa, jonne pääsemistä istumaan pölyttyneisiin paperi- ja kirja-
kammioihin ovat auttaneet niin Ruotsalais-suomalainen Kulttuurirahasto,
Letterstedtska Stiftelse kuin Tapio Salmisen luotsaama Tampereen yliopiston
historiatieteen tutkijakoulukin. Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran ja sen kus-
tannusosaston toimituspäällikön Rauno Endénin kanssa on ollut inspiroivaa ja
miellyttävää työskennellä.

Historian laitoksen henkilökunnasta on mainittava erityisesti ystäväni Kari
Miettinen, joka jaksoi pohtia kanssani teoriakysymyksiä. Tiina Pitkänen on
taustatuki, jota ilman tuskin olisin jaksanut näin pitkälle. ”Pojat” laitoksellam-
me ovat koko humanistisen tiedekunnan helmiä. Työyhteisössämme kaikuu
nauru ja on aistittavissa oivaltamisen riemua. Jokaisen Agora-rakennuksen kah-
vilassa istuneen historian jatko-opiskelijan väitöskirjan aiheesta on saatu paljon
keskustelua aikaan. Annan anteeksi kahviini sekoitetut eri esineet asianosai-
sille. Nastoja ei sentään ole käytetty.
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Kiitän perhettäni, kahta tytärtäni ja miestäni hyvästä yhteistyöstä ”työyhtei-
sössämme”, jossa kaikki tekevät jonkinlaista luovaa työtä. Tytöistä, Suvi 9v ja
Anni 10v, on kasvanut joustavia, sopeutuvaisia ja osaavia koululaisia, jotka ovat
usein kysyneet mitä, miksi ja milloin ? vastauksen on antanut äiti tai isä sen
mukaan kumpi on ollut enemmän ”valveilla”.

Joensuussa 30.1.2002

Eija Lähteenmäki
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   Johdanto

Taustaa tutkimukselle

Ruotsin karttakuvan muutos 1500-luvun alun Olaus Magnuksen kartasta 1600-
luvun tilanteeseen oli huomattava. Kuva oli muuttunut radikaalisti, eikä sitä ol-
lut muuttanut pelkästään lukuisten uusien kaupunkien perustaminen, vaan
myös suurien metsäseutujen raivaaminen ja ottaminen asutukseen. Ensimmäis-
tä suurta metsien raivausaaltoa 1500-luvun puolimaissa keskisessä Ruotsissa ja
Savossa seurasi vieläkin totaalisempi maisemakuvassa nykypäivänäkin näkyvä
havupuumetsien raivaus ja viljelykseen otto. Tähän 1500-luvun lopussa alka-
neeseen Ruotsin suurten metsien asuttamiseen ottivat suomalaiset metsänrai-
vaajat osaa suurin joukoin. Lähinnä keskiseen Ruotsiin, eteläiseen Norrlantiin,
Värmlantiin ja aina Ångermanlantiin asti päätyi sadassa vuodessa noin 13 000
siirtolaista.1  Tuo määrä on huomattava, jos sitä vertaa Suomen arvioituun väki-
lukuun.2

Suomalaismetsien syntymekanismin tutkiminen antaa hyvän kuvan ajalle
tyypillisistä muutoksista ja ilmiöistä. Metsäsuomalaisten muutto alkoi Kaarle-
herttuan täysivaltaisuuden aikana (1570–1611) ja suuntautui suurimmaksi
osaksi hänen herttuakuntaansa. Muutto oli siis Kaarlen sallimaa ja jopa suosi-
maa. Suomalaisten sesonkityöläisten vierailut Ruotsiin olivat Ruotsin maata-
loudessa säännöllinen ja jokavuotinen ilmiö. Itäsuomalaisten laajaa muuttoa
Ruotsin suuriin metsiin 1580-luvulta lähtien ei voi verrata mihinkään aikaisem-
paan työväestön liikkeeseen yhteisessä valtakunnassa. Tuota suurta liikkuvuut-
ta kesti 1600-luvun puoliväliin asti.

Muutto alkoi Södermanlannista ja jatkui Närkeen, Värmlantiin, Taalainmaal-
le ja aina Orsaan asti. Tästä muuttoaallosta erillään on selvästi Gästriklannista
Ångermanlantiin ulottuvan metsäalueen suomalaisasutus. Ruotsin pinta-alasta
otettiin asutukseen ja viljelykseen aivan uudenlainen maatyyppi, nimittäin sen
korkealla sijaitsevat ennen raivaamattomat moreenimaat. Ne sijaitsivat usein
alueilla, jonne perustettiin kaivoksia, mikä seikka aiheutti yhteentörmäyksen
kruunun etujen kanssa. Suomalaiset asettuivat asumaan korkeille rinteille kauas
päävesiväylistä. Kaskeaminen ei Ruotsissakaan ollut tuntematonta, mutta mo-
reenimaiden saattaminen viljelykseen oli ollut vähäistä vanhoissa ruotsalaisky-
lissä. Vapailla moreenimailla, jonne suomalaiset muuttivat, sijaitsi vanhastaan

○ ○ ○ ○ ○ ○

1 Heckscher I:2 1936, s. 396.
2 Sundquist II 1931, s. 48–49. Sundquistin laskelmien mukaan Suomen väkiluku Kustaa Aa-

dolfin hallituskauden alussa (1612) olisi ollut 390 000 henkeä ja 1600-luvun puolivälissä n.
450 000 henkilöä. Käkisalmen läänin asukkaat ovat kummassakin luvussa mukana. Ks.
myös Lappalainen I:1 1970, s. 547, jossa Pekka Lappalainen on laskenut esimerkiksi Sää-
mingissä väkiluvuksi 2.500 henkeä ennen suuria kuolonvuosia 1690-luvulla.
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vain kantakylien karjamajoja ja metsäniittyjä. Kantakylien asukkaat ja tulok-
kaat laidunsivat karjansa samalla tavalla suurissa metsissä ja hakivat talvirehun
eläimille suurilta luonnonniityiltä.

Savolaisilla oli erämaakautensa perintönä tiettyjä ominaisuuksia, jotka so-
veltuivat uudisasutusalueilla selviämiseen. Kaskisuomalaisille ympäristö ei ol-
lut maisema esteettisine arvoineen vaan tuotantoyksikköjä, kuten soita, järviä ja
metsiä. Metsä jäsentyi taas pienempiin osioihin kuten kotieläinten laitumeksi,
naavantuotantoalueeksi ja muiden raaka-aineiden varastoksi. Kaski oli myös ta-
pa saada tietoja ympäristöstä ja sen resursseista. Kaskimatkoilla kartoitettiin
luonnonvarat ja alueet, ja tieto periytyi traditiona seuraavalle sukupolvelle.
Luontoa luettiin. Valittiin oikeat maatyypit tiettyihin toimintoihin, ilmastoltaan
suosiolliset paikat, sopiva ala kaskeamiseen, luonnon esteet jne. Näiden kyky-
jen ansiosta metsäsuomalaiset olivat oivallisia rajaseutujen asuttajia. Heillä oli
Savon uudisasutusvaiheen tuoma kyky hallita ympäristöään ja selvitä ilman
kyläasutuksen tuomaa turvaakin.

Valtiovalta tuki periaatteessa uudisasutusta asumattomille seuduille. Vaasa-
dynastian luoja Kustaa Vaasa kiinnitti huomiota siihen seikkaan, että talonpoi-
kaistiloilla eli runsain mitoin kruunua hyödyttämätöntä väkeä. Suurperheissä
saattoi olla jopa 5–10 pariskuntaa samalla verolla. Tilojen elinkelvottomiksi
halkomisen estämiseksi kruunu pyrki edistämään erämaa-asutusta. Uudisasuk-
kaiden ottamat viljelysalat 1500-luvulla olivat suuria, ja veronmaksukyvyn var-
mistamiseksi heille myönnettiin jopa kymmenen vapaavuotta veronmaksusta.
Veronmaksun alettua uudisasukas ei kuitenkaan pystynyt maksamaan täyden
manttaaliluvun mukaan maaveroa, vaan 1/12 manttaalia oli uudisasukkaalla
yleinen manttaaliluku. Kaarle-herttuan herttuakunnassaan toteuttaman uudis-
asutusohjelman tarkoitus oli saada lisää peltoalaa ja raivata vanhat autiotilat ve-
rokelpoisiksi. Uudisasutus tapahtui hänen herttuakunnassaan useimmiten van-
han autiotalon raivauksena. Territoriaaliruhtinas Kaarle aloitti myös ohjelman,
jossa kokeiltiin suurten kaskialueiden polttoa ja viljelyä suomalaiseen tapaan.
Vuonna 1587 hän käski alamaisiaan raivaamaan kaskialoja, joille voisi kylvää
tynnyrin ruista. Hänen tarkoituksenaan oli, että suomalaiset kaataisivat kasket
tai antaisivat tietämyksensä urakkaan. Kokeilun tulokset jäivät heikoiksi.

Metsäsuomalaismuuton ensimmäisen vaiheen tulijoiden asetuttua paikoil-
leen Ruotsiin tuli 30-vuotisen sodan vanavedessä uusia tulokkaita. Heistä suuri
osa oli suomalaisia sotilas- ja väenottokarkureita. Tulokkaat majoittuivat laitto-
masti jo paikalleen vakiintuneiden suomalaistalonpoikien luo ja nauttivat met-
sän antimista maksamatta veroa. Karkureita tuli Norrlantiin, Taalainmaalle,
Bergslageniin ja Värmlantiin suurin joukoin. Valtiovalta totesi tapahtuneen ja
yritti saada tulijat palaamaan Suomeen. Metsistä ei kuitenkaan ollut helppo ha-
kea ketään, joten kelvollisimmille luvattiin torppa viljelykseen. Ruotsin kaivok-
set kärsivät myös työvoimapulasta, ja siksi niihin hakeutuvia ei vainottu. Suo-
malaisista tuli vuorityöalueiden olennainen elementti, ja he löysivätkin useim-
mat Ruotsin uudet esiintymät kuten Hälleforsin hopeakentän. Villit suomalaiset
piti saada asettumaan paikoilleen. Heille perustettiin omia kirkkoja ja heitä var-
ten koulutettiin suomenkielisiä pappeja.
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1600-luvulle tultaessa suomalaisten uudisasukkaiden elämäntavat alkoivat
aiheuttaa kateutta ja oudoksuntaa paikallisissa asukkaissakin. Kaskisuomalaiset
selvisivät katoajoista huomattavasti paremmin kuin kantakylien asukkaat. Mitä
kantakylien väestö sitten pelkäsi? Syy lienee ollut juuri pelko metsän antimien
eli karjanlaitumien ja tarvepuumetsien menetyksestä. Tosiasiassa kaskeaminen
paransi pitkän ajan kuluessa maaperän ja metsän laatua, mutta tuon ajan ihmi-
sille siihen kuluva muutama ihmisikä oli liikaa. Myöhemmin kateutta aiheutti
se, että uudistilalliset välttivät kutsunnat. Kantakylien talonpoikien huomattua,
että suomalaisten tulolle ei voinut mitään, he alkoivat hyötyä yhteismaiden me-
netyksestä myymällä niitä tulijoille. Toinen, ehkä suurempikin ruotsalaisten ta-
lonpoikien kunniaan käynyt asia oli suomalaisten harjoittama laaja metsästys.
Metsän viljaa oli kyllä runsaasti, mutta kenellä oli oikeus kaataa sitä?

Uudisasukkaat lukuisine renkeineen halusivat vain kasketa. Heidän elämän-
tyylinsä ei aina sopinut keskusvallan vaatimuksiin Ruotsissa, koska kruunun
tarkoituksena oli viljellyn verotettavan pelto-alan lisääminen. Kuninkaallisen
kanslian kirje 1590-luvun lopulta kertoo seitsemän ruoveteläisen ja rautalampi-
laisen talonpojan halusta ottaa haltuunsa kylän ulkomaata Hälsinglannissa ko-
din perustamiseen. Tämä luku seitsemän on mielenkiintoinen siinä mielessä, et-
tä kyseessä voisi olla jonkinlainen työruotu tai kaskiyhtiö. Joukkio kuitenkin
hajosi Ruotsin puolella. Viisi meni Haslön kappeliin Bergsjön pitäjään Hälsing-
lannissa, josta neljä itsellistä jatkoi edelleen matkaansa. Kaksi tästä seitsemän
joukosta palasi Suomeen. He tulivat myöhemmin uudestaan perheineen Gävlen
kautta Hesundan pitäjään, jossa hakkasivat kasken talonpoikien maille näiden
luvalla. Kylvettyään rukiin he lähtivät etsimään torpanpaikkaa Torpin pitäjään.3

Pitäjän asukkaista oli 1600-luvulla noin 25 % suomalaisperäisiä. Edellä kerro-
tun joukon eräs jäsen perusti tilan nimeltään Store Mörtsjö.4  Tässä muuttomal-
lissa on joukko lähtenyt ilman perheitä ja ensimmäiseksi raivannut kasken. Vas-
ta sitten on etsitty torpanpaikka ja viimeiseksi haettu Tukholmasta lupa kunin-
kaalta. Ilmeisesti joukko tunsi kaskeamiskelpoisen maaston alueella ja onkin
oletettavaa, että joukkoon kuului palveluksessa olleita nihtejä.

Metsäsuomalaisten muuttoa Ruotsiin ryhdyttiin rajoittamaan 1600-luvulla
suurten kaivosyhtiöiden perustamisen aikaan. Metsiä tarvittiin suurliiketoimin-
naksi muuttuneen vuorityön tarpeisiin. Rautateollisuus koki suuren nousukau-
den, ja metsät saivat aivan uuden merkityksen ja arvon. Puuta tarvittiin suuria
määriä hiilenpolttoon teollisuuden tarpeisiin ja erilaisiin rakennushankkeisiin.
On havaittavissa metsäsuomalaisten toisen sukupolven välttäneen muuttorei-
teillään kaivosten ja ruukkien tarvitsemia metsäseutuja. Ruotsissa syntyneen
toisen metsäsuomalaissukupolven muuttosuunta vanhoilta asuinseuduilta oli
pohjoiseen ja länteen kohti Norjaa. Kruunu määräsi vuonna 1664 metsän haas-

○ ○ ○ ○ ○ ○

3 RA, Enskildas ansökningar och suppliker 23. Päiväämätön, osoitettu herttua Kaarlelle. Tar-
kiainen I 1990, s. 173. ”Henrik finne i Hasselaskogen böter för sina fyra husfinnar.” Nämä
itselliset Henrik Pålsson, Lars Larsson, Anders Andersson ja Pål Pålsson tavataan myöhem-
min Hamrasta.

4 Gothe 1945, s. 217.
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kauksesta kuolemanrangaistuksen. Jo tätä ennen noita ”metsien tuholaisia” oli
siirretty Inkeriin ja Uuteen Ruotsiin asti. Osasyynä kruunun haluttomuuteen pi-
tää suurta kaskiköyhälistöä metsissä oli myös se, että pelättiin tällaisen aineksen
aiheuttavan ulkopoliittisen epävakauden Norjan ja Ruotsin rajalle.5

Tutkimusperinne

Työhöni vaikuttaneista tutkijoista on tärkein kulttuurimaantieteilijä Gabriel
Bladh Karlstadin yliopistosta, jonka väitöskirja vuodelta 1995 ”Finnskogens
landskap och människor under fyra sekler”, käsitteli yhteiskunnan ja luonnon-
maiseman muutosta suomalaismetsissä pitkällä aikavälillä. Toisen huomattavan
maantieteilijän Erik Bylundin väitöskirja taasen käsitteli Bygdeån kylän asutus-
ta. Toivon, että olen saanut työhöni edes ripauksen kulttuurimaantieteellisestä
tutkimusotteesta.

Suomalaismetsien historiaa ja alkuperää on tutkittu jo nelisensataa vuotta.
1600-luvulta lähtien pappismiehet ovat julkaisseet Ruotsissa kuvauksia oman
alueensa kansan elämästä. Niihin liittyi usein myös kuvauksia metsäsuomalais-
ten tavoista. 1700-luvulla pappi Erik Fernow (1735–1791) kirjoitti Värmlannis-
ta kotiseutukuvauksen, jossa käsiteltiin myös suomalaisasutusta. Fernow pai-
notti nuijasotaa savolaisten Ruotsiin lähtösyynä.6  Vuonna 1771 Abraham
Hülphers kirjoittaa metsäsuomalaisten jo harjoittavan samoja elinkeinoja kuin
alueensa norrlantilaisetkin, mutta talous, käytös ja elämäntavat olivat heillä eri-
laiset. Metsäsuomalaisten kulttuuri oli hänen mukaansa häviämässä, ja savoa he
puhuivat enää pienessä piirissä.7

Metsäsuomalaiset ”löydettiin” uudelleen, kun suomalainen papinpoika Carl
Axel Gottlund teki kaksi pitkää matkaa Ruotsin suomalaismetsiin vuosina 1817
ja 1821. Toimintansa ansiosta hän sai lisänimen ”suomalaismetsien apostoli”.
Gottlund yritti saada perustetuksi oman suomalaiskihlakunnan Ruotsiin. Suo-
malainen mytologia oli muodissa Upsalassa 1800-luvun alussa, ja tässä Ruotsin
huomattavimmassa yliopistossa opiskeli paljon suomalaisia ylioppilaita. Carl
Axel Gottlundin opiskeluaika sattui juuri tähän muinaishistoriaan keskittyvään
Upsala-romantiikan aikaan. Metsäsuomalaisten olemassaolo oli täysi yllätys
ruotsalaiselle sivistyneistölle, koska kaskisuomalaiset elivät eristyksissä kauka-
na kantakylistä ja harjoittivat omia elinkeinojaan.

Gottlund aloitti uuden tutkimuslinjan metsäsuomalaistutkimuksessa 1800-
luvulla. Sen määrääviä piirteitä olivat kansallisromantiikka ja yksinkertaisen
kansan ihailu. Metsäsuomalaisiin liitettiin mystisiä piirteitä, ja heitä pidettiin
yksinkertaisina luonnonlapsina. Ruotsin ja Norjan suomalaismetsistä Gottlund
oli saanut tietoa arvostellessaan lehteen leipzigiläisen professorin Friedrich
Rühsin teoksen ruotsinnoksen ”Finland och dess Invånare”. Gottlundin mielen-

○ ○ ○ ○ ○ ○

5 Heckscher I:2 1936, s. 397.
6 Fernow 1898, s. 324.
7 Hülphers 1985, s. 46.
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kiinto heräsi ja hän halusi matkallaan suomalaismetsiin hankkia lähempiä tieto-
ja voidakseen tarkastaa ja korjata professori Rühsin tietoja metsäsuomalaisten
muutosta. Gottlundin mielenkiinto kohdistui myös heidän kieleensä.8

Gottlundin tutkimusten suurin puute oli se, ettei hän hallinnut loppujen lo-
puksi suomen kieltä niin hyvin, että olisi pystynyt tekemään havaintoja metsä-
suomalaisten kielestä. Lisäksi hänellä oli aikakauden mukainen taipumus ro-
mantisointiin. Luonteeltaan hän oli aika omintakeinen. Vuonna 1821 nuoren
ylioppilaan mukavuudenhalu oli kasvanut sitten edellisen retken ja hän tällä
kertaa majoittui mieluummin pappiloihin kuin torppiin, tehden niistä matkoja
ympäristöön. Hänen mukaansa kaikkialla missä ruotsalaistumista ilmeni, met-
säsuomalaisten jälkeläiset olivat laiskistuneet. Entisen puhtauden tilalle oli tul-
lut epäsiisteys ja huonot elämäntavat. Sulautuminen ruotsalaiseen yhteiskun-
taan oli ollut Gottlundin mukaan pahasta metsäsuomalaiskulttuurille. Tuolla
matkallaan hän tapasi mm. Tuppuraisen suvun jäseniä Ruotsissa, joiden nimi oli
kirkonkirjoissa lyhentynyt muotoon ”Tuppu”.9

Gottlund keskittyi tutkimuksessaan suomalaisasutuksen alkuperän ja iän sel-
vittämiseen. Hän keräsi tietoja haastattelemalla vanhuksia, jotka muistivat su-
kuhistoriansa monta sukupolvea taaksepäin. Lisäksi hän kyseli alkuperäisiä
asutuskirjoja, kiinnekirjoja, verollepanoasiakirjoja jne. Yleensä hänen saaman-
sa kuninkaankirjeet, vero- tai lupakirjat olivat vasta 1600-luvulta. Kaikkialla
missä nuori ylioppilas liikkui, tiesivät talonpojat vielä suvun suomalaisen suku-
nimen, vaikkei sitä ollut aina merkittynä kirkonkirjoihin. Torsbyssä Värmlan-
nissa oli huomattava suomalaisasutus, ja kirkonkirjoihin oli merkitty suomalai-
nenkin sukunimi. Haastattelujen ja lupakirjojen keruun lisäksi Gottlund tallensi
ensimmäisellä matkallaan vuonna 1817 runoja ja sävelmiä. Seuraavalla matkal-
la vuonna 1821 hän kävi myös Norjassa ja keräsi suomalaistorppien luetteloita.

Gottlundilla oli työssään samantapaisia ongelmia kuin esimerkiksi nykyisin
tutkittaessa, kuka on saamelainen kuka ei. Gottlund rajasi suomalaisuuden suo-
men kielen taitamiseen. Osan aineistosta hän keräsi kyselylomakkeilla papeilta
ja virkamiehiltä. Gottlundin työn loppuraportti, 500-sivuinen esitys suomalais-
kihlakunnan perustamisesta on osittain hävinnyt. Se sisälsi tutkimukselle kor-
vaamatonta aineistoa kuten karttoja, taulukoita, piirustuksia rakennuksista ja
kylistä sekä sukuselvityksiä.

Gottlundin merkitys on siinä, että hän loi metsäsuomalaisille kanavan Ruot-
sin ja Suomen välille kertoa ajatuksistaan ja oloistaan. Hän aukaisi katkenneet
yhteydet uudelleen. Ensimmäisellä matkalla ilmeni, että suomen kieli oli jo
eriytynyt metsäsuomalaisten käyttämästä puheesta. Sekä suomalaiset että ruot-
salaiset sanoivat sitä mongerrukseksi. Metsäsuomalaisten kielihän oli vanhaa
savon murretta, joka sekin itse Savossa oli jo kulkenut eri teitään. Suuret metsät
ja eristyneisyys olivat suojelleet metsäsuomalaisia ja pitäneet heidät kielellises-
tikin erillään valtaväestöstä. Savolaisten kulttuuri oli Suomessa kehittynyt sa-

○ ○ ○ ○ ○ ○

8 Gottlund 1985, s. 13.
9 Gottlund 1986, s. 51.
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maa tahtia muun yhteiskunnan kanssa, mutta heidän sukulaisensa Ruotsissa oli-
vat jääneet jonkinlaisiksi etnologisiksi jäänteiksi 1600-luvun tasolle. Jatko-
tutkimuksessa olisi tarpeen tehdä uusi perinpohjainen tutkimus Gottlundin ar-
kistoaineiston perusteella. Aineiston sijoittelun hajanaisuus on aiheuttanut sen,
että Gottlundin keräyksiä ei ole kokonaisuudessaan hyödynnetty.10

Gottlundin matkojen jälkeen kesti kauan, ennen kuin uusi tutkijasukupolvi
taas kiinnostui suomalaismetsistä. 1900-luvun taitteen molemmin puolin oli
seuraava suuri suomalaismetsiin kohdistuneen tutkimuksen aika. Tuolloin vael-
teli Ruotsin metsissä nuoria suomalaisia kansatieteilijäylioppilaita ja kielen-
tutkijoita, jotka etsivät ”alkuperäistä Suomea”. He keräsivät kertomuksia kirjal-
liseen muotoon, ja tallensivat vanhaa kieltä.

Kielentutkija Lauri Kettunen kuului tutkijajoukkoon, joka keräsi aineistoa
suomalaismetsistä. Ensimmäiselle kahdeksasta matkastaan hänet lähetti profes-
sori E. N. Setälä 1907.11  Kettunen on saanut oman muistomerkin Ruotsin suo-
malaismetsiin. Varsinaisesti Kettunen teki elämäntyönsä itämerensuomalaisten
kielten professorina Tarton yliopistossa (1919–1925) ja Helsingissä (1929–
1953). Akateemikko Pertti Virtaranta (1918–1997) tutustui metsäsuomalaistut-
kimukseen ollessaan suomenkielen lehtorina Göteborgin yliopistossa. 1950-lu-
vulla alkaneet metsäsuomalaiskuvaukset päättyivät vasta vuonna 1997.

Värmlannissa 1900-luvulla patikoineita ylioppilaita oli myös kansanrunou-
den tutkija Väinö Salminen. Metsäsuomalaiset asuivat jokseenkin kaukana toi-
sistaan erillisissä taloissa, aluksi juuri kaskimetsien takia, ja heidän kielensä oli
jo Salmisen vierailun aikana vuosisadan alussa huomattavasti köyhtynyt, koska
sillä ei ollut laajempia kontakteja Suomen suomeen. Salminen havaitsi, että
ruotsalaiset käyttivät puheessaan paljon kirosanoja, kun taas metsäsuomalaisil-
la oli ”vahva perkele”. Hänen mukaansa ihmiset rikastuttivat kertomusvaras-
tojaan metsissä kulkevien nuorten tutkijoiden avulla kuuntelemalla heidän kes-
kustelujaan kansanrunoudesta. Esimerkiksi metsäsuomalaissukuinen Kaisa Vil-
hunen rikastutti tarinavarastoaan kuuntelemalla vierailijoita. Hän oli kuullut
ensin Kalevalan Sammon ongelmasta luonaan käyneiltä tutkijoilta ja kertonut
samat asiat seuraavalle tutkijalle omina tietoinaan. Tämä tutkija julkaisi tarinat
Sammon synnystä tutkimustuloksinaan.12  Metsissä liikkuneet ylioppilaat ovat
siis tiedostamattaan ruokkineet uusia traditioita.

Kautta linjan kiinnittyy huomio siihen, että metsäsuomalaisia tutkineista suu-
rin osa on kielitieteilijöitä. Varsinainen perusteellinen tutkimus metsäsuoma-
laisista historiatieteen metodein on vielä tähän asti ollut tekemättä. Arkistojen
käyttäjiä on toki ollut jo aiemminkin. 1870-luvulla kielentutkija Torsten G.
Aminoff käytti ensimmäisenä kamarikollegion lähteitä. Aminoff törmäsi sa-
maan ongelmaan kuin muutkin metsäsuomalaisten runoja ja kertomuksia tutki-

○ ○ ○ ○ ○ ○

10 Gottlundin toiminnasta ks. Heikinheimo I 1933, s. 410–415 ja Tarkiainen II 1993, s. 132–
136. Yleensä Gottlundille ei annettu kaikkia asiapapereita, koska metsäsuomalaisilta oli
vuosien kuluessa huijattu heidän omistuksiaan todistavia asiakirjoja.

11 Tarkiainen II 1993, s. 162.
12 Salminen 1946, s. 78.
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neet. Osa materiaalista oli opittu kirjoista. Suomalainen historioitsija Petrus
Nordmann julkaisi 1888 tutkimuksen ”Finnarne i mellersta Skandinavien”, jos-
sa on käyty läpi arkistolähteitä 1500-luvultakin.13  Gottlundin sekä Albrekt Se-
gerstedin vaikutus tähänkin tutkimukseen on ilmeinen.14  Sekä Gottlund että
Nordmann painottavat esityksissään ruotsalaisten ja metsäsuomalaisten huono-
ja välejä ja suomalaisiin kohdistuneita vainoja. Huomattava metsäsuomalaisten
tutkija oli myös ruotsalainen Albert Palmquist, jonka arkisto on sijoitettuna
Karlstadiin.

Kielitieteilijä Richard Gothe piti Nordmannia viihdekirjailijana. Gothe teki
asutushistoriallisia tutkimuksia Keski-Ruotsin suomalaisalueista. Gothenkin
teoksiin voisin väittää liittyvän jonkinasteista metsäsuomalaisten romantisoin-
tia ja ihannointia. ”Hassela-finnarna”-kirjan ilmestyessä toisen maailmansodan
aikaan oli Suomi vaarassa menettää itsenäisyytensä. Ruotsissa oli tuolloin pal-
jon myötämielisyyttä suomalaisuutta kohtaan. Gothe kävi läpi paljon alkupe-
räisasiakirjoja Norrlannista, mutta muut alueet jäävät hänen aineistossaan vä-
hemmälle. Gothen teokset metsäsuomalaisista ovat kuitenkin tutkimuksen läh-
tökohta, olipa alue mikä tahansa. Gothen arkisto on Suomessa sijoitettuna Kan-
sallisarkistoon Helsinkiin.

Kielitieteilijä Richard Brobergin viimeinen teos ”Finsk invandring till
mellersta Sverige” ilmestyi vuonna 1988. Hän kävi läpi suuren määrän alkupe-
räisasiakirjoja ja keräsi valtavan aineiston myös varsinaiselta suomalaismetsä-
alueelta Värmlannista ja Norjasta. Hän aloitti myös perustutkimuksen metsä-
suomalaisten ensimmäisestä muuttoaallosta 1500-luvun lopulla Sveanmaan ja
Götanmaan rajoille.

Richard Brobergin nimeä kantava metsäsuomalaisarkisto sijaitsee Torsbyssä
Ruotsissa (Finnkulturcentrum). Se sisältää sekä Brobergin keräämän aineiston
että myöhemmin täydennetyn metsäsuomalaisia koskevan kirjaston. Arkisto
koostuu Richard Brobergin käsin kirjoittamista alkuperäisasiakirjojen kopiois-
ta, lehtileikkeistä, kirjeenvaihdosta ja valokuvista. Arkistoa ei ole mikrofilmat-
tu. Pelkästään Tiveden-osio käsittää n. 400 sivua tietoa alueesta. Richard
Broberg olikin ennen kuolemaansa keskittynyt tutkimaan juuri Tivedeniin ja
Karlskogaan suuntautunutta muuttoa. Tutkimus jäi hahmottelun asteelle.

Tunnetuin metsäsuomalaisten asutusliikkeen tutkija maassamme on profes-
sori Veijo Saloheimo. Aihe on liittynyt luontevasti hänen Savon-tutkimuksiinsa.
Siirtolaistutkimuksen keskuspaikka on Turun Yliopistossa. Turussa sijaitsee
myös Siirtolaisinstituutti. Reino Kero on käsitellyt amerikansuomalaistutki-
muksissaan myös metsäsuomalaisia. Artikkeleita asiasta ovat kirjoittaneet Suo-
messa Mauno Jokipii, Ilmar Talve ja Väinö Voionmaa. Valtionarkistonhoitaja
Kari Tarkiainen Suomen Kansallisarkistosta on aihetta käsittelevän tuoreimman
julkaisun tekijä (Finnarnas historia i Sverige I–III). Kyseinen teossarja esittää
kattavan kuvan suomalaisista ja heidän asemastaan yhteisen valtakunnan ajoista

○ ○ ○ ○ ○ ○

13 Tarkiainen II 1993, s. 160–161.
14 Keräilijä ja opettaja Albrekt Segerstedin kokoelma on Ruotsissa (Antikvariskt-topografiska

arkivet ATA) ja kopio siitä on Helsingin yliopiston kirjastossa.
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nykypäivään. Kirjan alkusysäys tuli komitealta, johon kuuluivat mm. professo-
rit Mauno Jokipii ja Pentti Virrankoski. Teoksen kantavana teemana on kanso-
jemme yhteinen historia. Syksyllä 2001 ilmestyi teos ”Det skogsfinska kultur-
arvet”, jonka toimittamisesta vastasi yhteysorganisaatio FINNSAM (Finn-
bygder i Samverkan) ja tutkija Maud Wedin.

Tutkimustehtävä

Vanhemman Vaasa-kauden (1523–1611) uudistuspolitiikan jatkuvuus ja savo-
laisten liikkuminen tuon politiikan puitteissa on tutkimuksen ydinkysymys.
Tutkimuksessa tarkastellaan mekanismeja, joiden puitteissa liikkuminen ja
tiedonkulku tapahtui Suomesta Ruotsiin ja päinvastoin. Euroopassa uuden ajan
alussa tapahtuneet valtasuhteiden muutokset kansallisvaltioiden synnyn, kau-
pan ja uskonnon alueella sysäsivät Ruotsinkin alueellisen laajentumisen tielle.
Kustaa Vaasan jälkeen vauhtiin päässeet laajentumishankkeet aiheuttivat talou-
den kuumentumisen ja lisääntyneitä työmahdollisuuksia.

Mitkä olivat Kustaa Vaasan toimien pontimet ja ainesosaset? Minkälaisista
verkostoista hän kehitti toiminta- ja hallintomallinsa? Mitä Kustaa Vaasan aloit-
tamia ”projekteja” Kaarle IX jatkoi ja mitä hän teki toisin? Mitkä olivat sisä-,
ulko- ja kauppapoliittiset asetelmat Ruotsissa ja Euroopassa kummankin toi-
minnan ajan ja miten ne muuttuivat?

Kustaa Vaasa aloitti Ruotsin uudistamisen eri aloilla ja pani käyntiin ohjel-
man, joka koski Ruotsin suuria viljelemättömiä metsäseutuja kuten Norrlantia,
Savoa ja Smoolantia. Hänen uudistustoimensa tähtäsivät resurssien hankkimi-
seen kruunulle ja liikuttivat talonpoikia alueelta toiselle. Muutto oli enimmäk-
seen kruunun ohjaamaa ja laillista. Kustaa Vaasan vakiinnutettua valtansa sisäl-
lissodan jälkeen ja maan muututtua Vaasojen perintövaltakunnaksi vuonna
1544 kuningas tehosti toimiaan uudisasutuksen suhteen.

Maaomaisuutta havittelemassa oli myös Ruotsin vanha aateli. Eerik XIV:n
lyhyenä hallituskautena (1560–1568) kuningas joutui käymään valtataistelun
ylhäisaatelin ja veljensä Juhanan kanssa ja hävisi sen. Kustaa Vaasan jälkeen
vallassa olleet kuninkaat Eerik XIV ja Juhana III jatkoivat valtion ja herttua-
kuntien territorioiden kehittämistä hankkimalla lisää keskitettyjä resursseja.
Eerik XIV:n aikana Kustaa Vaasan uudistukset kotimaassa pysäytettiin lähes
kokonaan. Juhana III:n valtakautena käytiin Euroopan, ja lähinnä Itämeren re-
sursseista suuri 25-vuotinen sota, jonka tuloksena Ruotsi sai alueita Baltiasta.
Sotien aiheuttama talouskasvu näkyy ”piikkinä” työvoiman liikkuvuudessa
perifeerisiltä alueilta kohti tuotantokeskuksia Ruotsissa.

Tietoverkostoa tutkin talonpoikaisyhteisön liikkuvien elementtien avulla.
Linnat toimivat innovaatiokeskuksina Suomessa. Tarkoituksenani on selvittää,
kuinka stabiili ja staattinen talonpoikaisyhteisö paikallistasolla loppujen lopuk-
si oli. Minkälainen talonpoikaisaines on valtakunnassa 1500-luvulla liikkunut
keskuksesta toiseen ja mitkä olivat nuo keskukset? Tällöin tulee käsittelyyn
maakauppiaiden, kiertävien käsityöläisten ja talonpoikaispurjehduksen rooli
tiedon ja innovaatioiden levittäjinä. Keskuksista käsittelen Savon ja Turun lin-
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noja ja niiden roolia uudistusten omaksujina sekä ympäristön ammattimiesten
kouluttajina. Kustaa Vaasa antoi poikansa Juhanan herttuakunnaksi suuren osan
Turun hiippakunnan alueesta Suomesta. Turussa tuleva kuningas kehitti taito-
jaan hallinnon alalla ja sai tuntuman Suomen asioihin. Juhanan aika Turussa
liitti Suomen yhä tiukemmin emämaan hallintoon. Tämä tarkoitti Ruotsin hal-
linnon leviämistä myös sellaisille syrjäisille seuduille kuin Savoon. Alkanut so-
ta mahdollisti yhteisön jäsenten suuremman liikkuvuuden ja tiedonkulun pa-
rantumisen. Liikkuvuuteen vaikutti vetävänä tekijänä mahdollisuus työhön
Ruotsissa. Työntävänä tekijänä oli taas halu päästä pois sodan jaloista Suomes-
sa. Juhana III toi myös renessanssiaatteet Suomeen. Renessanssi merkitsi koko
Ruotsissa uusia suuria rakennushankkeita ja uusia piirteitä myös rahvaan joka-
päiväiseen elämään. Juhanan herttuakunnan aika Suomen ja Ruotsin välisten
yhteyksien vahvistajana on yksi tutkimuksen teemoista.

Ruotsin laajentumissodat, joista tutkittavaan aikaan osuu Suomen historiaan
eniten vaikuttanut 25-vuotinen sota, johtivat Ruotsin kohti suurvalta-aikaa.
Ruotsi ajautui vuonna 1570 lähes 200 vuotta kestäneeseen jatkuvien sotien kau-
teen. Tuo sotiminen pakotti Ruotsin kruunun yhä tehokkaampaan resurssien
hankintaan. Resurssien käytön mestari oli isältään Kustaa Vaasalta toiminta-
mallit ottanut Kaarle IX, joka käytti herttuakuntaansa koealueena myöhemmin
koko valtakuntaan ulottamissaan uudistuksissa. Jotkut Kustaa Vaasan ja Kaarle
IX:n ideoimista uudistuksista on pantu yksinomaan Kustaa II Aadolfin (1594–
1632) toiminnan ansioksi, mutta siemen niihin oli kylvetty jo edellisellä vuosi-
sadalla.

Ruotsi tarvitsi 25-vuotisen sodan aikana työväkeä emämaan kaivoksiin, kar-
tanoihin ja metsiin entistä enemmän, olihan uhkana sodan häviäminen ja jo val-
loitettujen Baltian alueiden menettäminen. Lähin naapuri Tanska oli Ruotsin
perivihollinen, ja siksi Götanmaan ja Sveanmaan suuriin metsiin tarvittiin myös
metsäsuomalaisia rakentamaan Ruotsin omaa puolustusjärjestelmää.

Sotaa käyvässä valtiossa ihmisiä liikuteltiin kruunun haluamiin paikkoihin.
Talonpoika toimi kruunun laajentumispolitiikan resurssina keskusvallan ohja-
uksessa. Valtiovallan suhtautuminen sisäiseen siirtolaisuuteen vaihteli eri aikoi-
na, ja siksi Ruotsin kruunun toivomat muuttosuunnat vaihtelivat 1500-luvulla
harjoitetun ulkopolitiikankin mukaan. Ruotsin valloittamat uudet alueet olivat
kruunun toivomia ensisijaisia muuttokohteita, mutta ne eivät välttämättä olleet
juuri savolaisten haluamia kohteita. Toisaalta taas itärajan asutus Savossa piti
pitää vahvana ainaisen idän uhkan takia. Ruotsiin oli Savostakin jo 1500-luvul-
la yhteyksiä, mutta matka sinne oli huomattavan pitkä ja vaikea. Matkustus-
kiellot näkyvät määräyksissä ja asetuksissa 25-vuotisen sodan aikana.

Kustaa Vaasan testamentti vuodelta 1560 loi erityisen vahvan territorioruhti-
naskunnan, Kaarlen herttuakunnan. Kaarle toimi ensin territoriaaliruhtinaana
herttuakunnassaan jatkaen ponnekkaimmin kaikista Kustaa Vaasan pojista tä-
män uudistusohjelmia elämän eri alueilla. Työvoimana hän käytti myös entistä
liikkuvaisempia savolaisia. Metsäsuomalaistutkimuksessa on tähän mennessä
asetettu Värmlannin suuri metsäsuomalaisasutus etusijalle. Kuitenkin pelkäs-
tään tuon alueen asutuksen tutkiminen antaa vain kalpean kuvan koko muutto-
problematiikasta. Työni käsitteleekin pääasiassa 1580-luvun alussa alkanutta
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metsäsuomalaisten muuttoa Ruotsiin herttuakunnan alueelle Kaarle IX:n ajan
loppuun asti vuonna 1611.

Pääpaino tutkimuksessa sijoittuu Kaarlen toimintaan ennen hänen tuloaan
Ruotsin valtakunnan johtoon vuonna 1594. Metsäsuomalaisten muuton ensim-
mäinen suuri aalto sattuu juuri tuohon aikaan, ja sen kohde on Kaarlen herttua-
kunta. Syvätutkimusalueet ovat Södermanlanti, Itä-Götanmaa, Karlskoga
Värmlannissa ja Tiveden Länsi-Götanmaalla. Problematiikasta on kuninkaan ja
herttuan valtasuhteiden takia rajautunut pois Gästriklantiin alkanut muutto.
Nuijasodan tapahtumien kuvailu jää pois valitsemani aiheen yleisen tarkastelu-
tavan, joka on makrotaso, mukaisesti. Västmanlannin uudisasutusta käsittelen
Kustaa Vaasan vallan perustan Salan hopeakaivoksen yhteydessä. Kustaa Vaa-
san politiikan ja uudistushankkeiden jatkajana Kaarle-herttuan, myöhemmin
Kaarle IX:n (vallassa 1594–1611) toiminta antoi taas uutta vauhtia Ruotsin yh-
teiskunnan eri aloille ja myös liikkuvuudelle. Kaarlen lainsäädäntö- ja hallinto-
työ herttuakunnassaan kantoi hedelmää Kustaa Aadolfin hallintoaikana, ja
Kaarlen aloittamat kokeilut ja uudistukset pantiin täytäntöön koko maassa. Kun
Kustaa II Aadolf otti hallitusvastuun, sai hän hallittavakseen melko kehittyneen
sotilasvaltion.

Väitöskirja on osa hanketta ”Skogsfinnarna i Sverige 1580–1654, migration,
kolonisation och assimilation”. Tämä kolmivuotinen hanke on osa suurta Ruot-
sin ja Suomen välistä tutkimusohjelmaa ”Kahden puolen Pohjanlahtea”.

Aiheen käsittelytapoja ja näkökulmia

Tutkittuna aikana yhteiskunnan kehitys riippui saatavilla olevista resursseista
vielä enemmän kuin 2000-luvun alussa. Se joka oli saanut vallan käsiinsä keräsi
resurssit keskuspaikkaan eri toimijatasojen avulla. Näihin Kustaa Vaasan kerää-
miin resursseihin kuuluivat elintarvikkeet, vaihtotavarat ja työvoima. Myös
veronkannon keruumekanismien kehitys on katsottava resurssiksi. Hallinto-
miehet keräsivät ja kirjasivat Kustaa Vaasan hallintojärjestelmässä verotuoton
yhä tehokkaammin.

Valtaapitävät tarvitsivat resurssien hankkimiseksi ja vallassa pysymiseksi
myös sotilaallista voimaa ja voimannäyttöjä. Tämä voima saavutettiin uudista-
malla sotalaitosta, mikä puolestaan joudutti yhteiskunnan eri alojen kehittymis-
tä sotatalouden kautta. Tämä vanhemman Vaasa-kauden kehitys aiheutti mur-
roksen talonpoikaisyhteisössä. Varsinkin Suomen osalta se aiheutti maan integ-
roimisen yhä tiukemmin Ruotsiin ja sen järjestelmiin. Tämä lisäsi myös Suo-
men perifeeristen alueiden kuten Savon väestön liikkuvuutta saman valtion pii-
rissä. Ruotsi muuttui Kustaa Vaasan ansiosta talonpoikaisvaltiosta yhdeksi Eu-
roopan toimijaksi saksalaisten ruhtinaskuntien mallin mukaisesti. Kaarle IX vei
maan tielle kohti eurooppalaisuutta. Harjoituskenttänään tuo territoriaaliruhti-
nas käytti omaa herttuakuntaansa, jonka tuoton kasvu oli hänen pääideologi-
ansa (fursten lever av sitt eget). Metsäsuomalaiset ja heidän liikkumisensa liitty-
vät vanhemman Vaasa-kauden hallitsijoiden konseptiin resurssien keräämiseksi.
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Ruotsin uuden ajan historiaa 1500-luvulla on tutkittu viime vuosikymmeninä
lähinnä asutushistorian näkökulmasta. Ns. ”pohjoismainen autiotilaprojekti”
tuotti 1980-luvulla ansiokkaita tutkimuksia keskiaikaisen asutusregression
muuttumisesta viljelykseen otettujen alojen lisääntymiseksi vanhojen asutus-
keskittymien laitamilla suurilla metsäseuduilla. Näihin tutkimuksiin liittyivät
pyrkimykset kartoittaa demografisesti asutuksen kehitystä eri koealueilla Poh-
joismaissa. Autiotilaproblematiikkaan liittyi mm. keskiaikainen musta surma,
uusiutuvat pienet jääkaudet ja suurten sotien vaikutus asutuksen harvenemiseen
Pohjoismaissa. Janken Myrdal ja Johan Söderberg, jotka ovat tutkineet Ruotsin
historiaa teoksessaan ”Kontinuitetens dynamik. Agrar ekonomi i 1500-talets
Sverige” toteavat, että asutushistoriallisen teeman varjoon on jäänyt paljon tär-
keitä taloushistoriallisia tutkimusteemoja. Näistä he mainitsevat verojen kiristy-
misen ja sodan vaikutuksen talonpoikien aineelliseen elämään. Edellä mainitut
tutkijat ovat myös selvitelleet, millaista alueellista erikoistumista Ruotsin maa-
taloudessa tapahtui ja syntyikö uusia työnjakomalleja erilaisten tuotanto-
alueiden, kuten vuorityöalueiden ja tasankomaiden viljelysalueiden kesken.

Tutkimukseni keskittyy kahden uuden ajan vahvan hallitsijan, Kustaa Vaasan
ja hänen poikansa Kaarle IX:n, toimiin valtion varallisuuden keräämisessä ja
dynastian kasvattamisessa. Aikaa kutsutaan vanhemmaksi Vaasa-kaudeksi. Tut-
kimuksen alkuosassa pääpaino on Suomen integroitumisessa ruotsalaiseen Vaa-
sa-hallintoon ja maan resurssien käytössä Ruotsin suurvalta-aseman luomisek-
si. Tutkimusteeman keskeinen käsittelytapa on Kustaa Vaasan aloittaman uudis-
tuspolitiikan jatkumisen tutkiminen Kaarle IX:n ajan loppuun asti ja suomalais-
ten käyttäminen tämän politiikan resursseina. Savolaisten ”metsäsuomalaisten”
muutto Ruotsin metsiin otetaan erikoistarkasteluun suhteessa Vaasojen uudis-
tuspolitiikkaan ja hallinnon kehittymiseen sekä Euroopassa ajalle tyypilliseen
valtion ohjailuun kaikilla elämän aloilla. Ennen kuin tähän teemaan päästään,
on käsiteltävä suurten metsien uudisasuttamisen aiheuttamaa vaikutusta talon-
poikaisen yhteisön elämään.

Tämä tutkimus on liikkuvuustutkimus, ja tarkoituksena on saada selville il-
miöt varsinkin savolaisten muuton taustalla. Mitkä tekijät Euroopassa ja sen
mukana Euroopan mantereeseen integroituvan Ruotsin valtion kehityksessä
saivat aikaan eri yhteiskunnan alojen voimakkaan kehityksen, joka huipentui
Ruotsin suurvalta-aikaan? Tapahtuivatko muutokset Suomessa samaan aikaan
ja samalla tavalla kuin emämaassa Ruotsissa? Mikä oli se perusasetelma, josta
Ruotsi ja sen itäinen valtakunnanosa Suomi alkoivat kehityksensä vanhemmalla
Vaasa-kaudella? Tällä vertailevalla tutkimusotteella pyrin saamaan esille teki-
jät, jotka saivat talonpoikaisen yhteisön tietyt ainekset liikkeelle kohti vetäviä
tekijöitä perifeeriseltä ja suhteellisen vasta asutetulta Suomen metsäseudulta
Savosta.

Vaikutteita tutkimukseeni olen saanut Max Engmanin tutkimuksista. Eng-
man on tutkinut mm. Pietarin aluetta itäsuomalaisen perifeeristen alueiden työ-
voimaa vetävänä keskuksena. Engman on myös käsitellyt työvoiman liikku-
vuutta pitkällä aikavälillä. Hän painottaa tutkimuksissaan kaupunkien merki-
tystä keskuksina. Tutkimuksessani käsittelen Suomen ja lähinnä savolaisten
liikkeellelähtöä kohti Ruotsin keskustuotantoalueita ja työmahdollisuuksia.
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Muutto Ruotsiin oli usein vain viimeinen etappi pitkässä, jopa vuosikymmeniä
Suomen halki kestäneessä suvun muuttomatkassa.

Kustaa Vaasan hankkiessa resursseja valtansa ylläpitämiseen uudistettiin
Ruotsissa taloutta. Savo on tutkimuksessa esimerkkinä Ruotsin perifeerisestä
alueesta, joka oli työvoimaa luovuttavana puolena prosessissa. Luovuttajat oli-
vat talonpoikia. Työmahdollisuuksien lisääntyminen talouden ”kuumentuessa”
aiheutti resurssien ja työvoiman liikuttelun Ruotsin kruunulle kuuluneilla alu-
eilla. Mutta oliko Savo sittenkään niin ”ylikansoitettu”? Ja mikä osuus Suomes-
sa eri keskuksilla, kuten linnoilla oli työvoiman sitojina ja kouluttajina?

Sosiaaliset suhteet ovat historian rakenteiden keskeisiä vaikuttajia. Historian
tutkimuksessa on tutkittu verkostoja vallan ja talouden piirissä. Verkostojen
avulla pyrin selvittämään Kustaa Vaasan hallinnon vaikutuksen Suomeen ja sen
perifeerisempiinkin osiin. Suomessa on julkaistu viime vuosina monta tutki-
musta, jossa on käytetty verkostomallia, kuten esimerkiksi Jari Ojalan tutki-
mukset. Ne ovat 1700- ja 1800-lukujen taloushistoriaa, mutta hänen käyttämän-
sä mallin avulla voi esitellä myös Kustaa Vaasan vallan kasvumekanismeja. Ku-
ningas hoiti valtakuntaa kuin yritystä eri toimialoineen (regaalit). Hänen johta-
misstrategiaansa kuuluivat olennaisesti perheomistus (peritty tai hankittu tilus-
massa, arv och eget), patriarkaalinen johtamisrakenne sekä Vaasa-suvun vallan
legitimointi keskiaikaisilla hallitsijan oikeuksilla ja Västeråsin valtiopäivä-
sopimuksella vuodelta 1544.15  Myös Suomen aateliset allekirjoittivat sopimuk-
sen, ja heitä sitoi Kustaa Vaasan politiikkaan henkilökohtainen suhde kuninkaa-
seen. Tämä suhde oli saavutettu useimmiten liittymällä kuninkaan puolelle val-
tataistelussa, jonka jälkeen palkka tuli läänitysten ja virkojen muodossa. Aate-
listo muuttui soturiluokasta virka-aateliksi, jonka piti nauttia koko ajan hallitsi-
jan luottamusta. Suomi liittyi tällaisen sukuverkoston kautta tiukemmin emä-
maahan ja sen politiikkaan.

Tutkimuksessani on ylätasolla tarkoitus tutkia Kustaa Vaasan ja Kaarle IX:n
henkilökohtaisia verkostoja ja avioliittokenttää oman valtansa ja omaisuutensa
kasvattajana, samalla kun käsittelen hallinnollisella tasolla eri integraatio- ja
innovaatioväyliä Ruotsin ja Suomen välillä. Tällä tavalla pystyn yhdistämään
tutkimuksessa eri tasoja. Tällaisesta uudemmasta tutkimuksesta onnistuneena
esimerkkinä voi mainita Mika Kallioisen väitöskirjan ”Kauppias, kaupunki,
kruunu”, joka käsittelee Turun kaupungin porvariyhteisön ja talouden organi-
saatiota varhaiskeskiajalta 1570-luvulle toimijaverkostojen avulla. Ruotsalai-
nen Jan Samuelson käsitteli väitöskirjassaan ”Aristokrat eller förädlad bonde?”
samaan tapaan Ruotsin aatelin verkostoitumista vuosina 1523–1611.

Kustaa Vaasan ja Kaarle IX:n uudistuspolitiikka Ruotsissa koski monia elä-
mänaloja. Aion kuvata talouden ja hallinnon kehitystä Ruotsissa ja niiden aihe-
uttamaa savolaisten liikkuvuutta 1500-luvulla Myrdalin ja Söderbergin kolmi-
sektorimallin avulla. Pääongelma on se, miten Ruotsin yhteiskunnan kehitys

○ ○ ○ ○ ○ ○

15 Ks. Ojala 1997, artikkeli “Henkilökohtainen on taloudellista” käsittelee yritystä, perheomis-
tusta, johtamisrakennetta ja aseman legitimointia.
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vaikutti erityisesti savolaisten liikkeellelähtöön Savon ydinalueilta ja miten in-
novaatiot levisivät keskuksesta periferiaan. Uudistusten vaikutus oli siis kaksi-
suuntainen. Näkökulma on talous- ja hallintohistoriallinen. Valtiomuodostusta
Myrdal ja Söderberg hahmottavat ”keskus ja periferia”-ajattelun avulla. Mallin
mukaan tuotanto yhteiskunnassa voidaan jakaa kolmeen sektoriin. Ensimmäi-
nen eli primäärisektori liittyy elintarvikkeiden tuotantoon, sekundäärisektorilla
tarkoitetaan tavaroiden valmistussektoria ja tertiäärisektori käsittää aineettomat
”tuotokset” ja palvelut kuten hallinnon ja sotalaitoksen. Viimeksi mainittuun
kuuluu myös verotus. Maatalous on keskeisessä asemassa primäärisektorissa,
mutta käsityö, vuorityö ja kauppa ovat keskeisiä sekundäärisektorin osia. Kaik-
ki sektorit voivat kiihdyttää toista sektoria tai aiheuttaa kehityksen taantumisen.
Kolmisektorimalli liittyy vallitseviin eurooppalaisiin yhteiskunnan ja valtion
kehitysteorioihin. Tätä mallia käytti ansiokkaasti Anna-Maria Vilkuna väitös-
kirjassaan ”Kruunun taloudenpito Hämeen linnassa 1500-luvun puolivälissä”.
Tutkittu aika kyseisessä väitöskirjassa on suppeampi kuin omassani, ja kohtee-
na on linna ja sen työntekijöiden sosiaalinen asema tutkittuna kolmisektori-
mallin avulla.

Kolmisektorimalli ei ilman soveltamista sovi omaan tutkimukseeni. Myrdal
ja Söderberg katsovat uudisasutuksen koskeneen Euroopassa keskiaikaisen
maatalouskriisin autioittamia alueita. Maatalouden kehitys on näiden tutkijoi-
den mukaan aiheuttanut sysäyksen kahden muun sektorin kehitykselle ja myös
väestönkasvulle. Kun ensimmäinen sektori taantui, aiheutti se muissakin sekto-
reissa taantumista 1500-luvulla.16  Kritisoisinkin edellä mainitun teorian käsitte-
lyä kyseisessä teoksessa. Myrdal ja Söderberg jakavat tutkimuksessaan aika-
kaudet täysiin vuosituhansiin, joka on keinotekoista ajatellen esimerkiksi maa-
talouden kehityksen solmukohtien hakemista. Suomessa ei ollut myöskään
muualle Euroopalle niin tyypillistä autiotilaproblematiikkaa. Suomen autiotilat
olivat Anneli Mäkelän ja Eino Jutikkalan mukaan 1500-luvulla lähes yksin-
omaan kameraalisia yksiköitä. Poikkeuksena oli 25-vuotisen sodan rajan pin-
nassa asuvalle rahvaalle aiheuttama tuho ja köyhtyminen, joka aiheutti todellis-
ta demografista autiutta.17  Suomen perifeerinen asema ja jälkeenjääneisyys
emämaahan verrattuna aiheuttaa myöskin ongelmia mallin soveltamisessa. Li-
säksi Kustaa Vaasan vallan alussa Suomen integroituminen Ruotsiin oli vielä
käynnissä, ja syrjäseudut kuten esimerkiksi Savo olivat vielä löyhästi Ruotsin
kruunun hallinnon piirissä. Lisäksi tutkijat eivät ole käyttäneet juuri ollenkaan
suomalaisten tutkijoiden tutkimustuloksia. Uudisasutusosuuteen olisivat sel-
laisten suomalaistutkijoiden kuin Kauko Pirisen, Arvo M. Soinisen, Armas
Luukon, Jouko Keräsen, Anneli Mäkelän, Eino Jutikkalan ja Eljas Orrmanin
tutkimukset tuoneet uusia näkökantoja. Esimerkiksi Orrmania ja Jutikkalaa on
käytetty vain heiltä ilmestyneiden ruotsin- tai englanninkielisten kirjoitustensa
pohjalta.

○ ○ ○ ○ ○ ○

16 Kolmisektorimallista ks. Myrdal, Söderberg 1991, s. 16–18 ja 42.
17 Ks. Mäkelä 1979, s. 14 ja Jutikkala 1957, s. 117.
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Sovellan kolmisektorimallia tutkimuksessani erityisin painotuksin. Primääri-
sektorin kehityksestä otan käsittelyyn uudisasutusproblematiikan ja sen muille
sektoreille aiheuttaman muutospaineen tutkimisen. Muutospaine lisää aina
myös keskusten muodostumista ja ihmisten liikkuvuutta. Tutkimusalueet ovat
Kustaa Vaasan aikana koko valtakunta ja Kaarle-herttuan aikana hänen territo-
rionsa. Primäärisektorin puitteissa tapahtui 1500-luvulla valtavien metsien rai-
vaus, mutta mitään suurta teknistä edistystä sen sijaan ei maatalouden puitteissa
tapahtunut. Metsiä ei raivattu vain viljanviljelystä ajatellen, vaan eläinten re-
huntuotanto otettiin myös huomioon (niitty on pellon äiti). Väkiluku Euroopas-
sa, Ruotsi mukaan lukien, kasvoi. Savolaisten, taalainmaalaisten ja norrlanti-
laisten raivaamat ja viljelemät uudet suuret kaskialat 1540-luvulta lähtien ovat
tutkimuksessani lähtökohta, jolla perustelen tuotannon lisääntymistä ja väkilu-
vun kasvua Ruotsissa käyttäen kolmisektorimallia. Noita kaskialoja sijaitsi
Suomen puolella kaikilla savolaisten asuttamilla alueilla kuten Rautalammilla,
Etelä- ja Pohjois-Pohjanmaalla sekä Ruovedellä. Kaarlen herttuakuntaan syntyi
uusia pitäjiä raivaajien työn tuloksena.

Sekundäärisektorin kehitys ja erikoistuminen on punaisena lankana koko
työssä. Tutkimuksessa pääpaino on ihmisten liikkumisessa ja sen aiheuttajissa.
Uudella ajalla talonpojat liikkuivat saman valtion piirissä, samanveroisina kan-
salaisina. Vain kieli erotti. Maiden kehityserojen takia Ruotsi oli antavana osa-
puolena kaikissa uudistuksissa hallinnon alalla. Suomi puolestaan oli puskurina
itää vastaan ja väkirikas. Kaupankäynti vuorituotteilla kuten esimerkiksi rau-
dalla ja kuparilla integroi maaseudun ja kaupungin toisiinsa.18  Tämä näkyy to-
sin Ruotsissa vain suhteessa Tukholma–vuorityöalueet. Suomessa malli toimii,
kun kaupunkien harvalukuisuuden takia kaupan keskuksina pidetäänkin lin-
noja. Sekundäärisektorin kehitystä käsittelen ammattien erikoistumisen avulla
ja sen aiheuttamalla työvaelluksella.

Tertiäärisektorin (palvelut, hallinto ja sotalaitos) kehitystä käsitellään liikku-
vuutta vauhdittavana tekijänä. Suomessa linnat olivat tertiäärisektorinkin kas-
vupaikkoja ja keskusvallan tiedonvälitysfoorumeja. Tertiäärisektoriin kuuluva
sotatalous kiihdytti 1500-luvulla raudan kysyntää, joka työllisti myös talonpoi-
kaisia raudankäsittelijöitä sekä Ruotsissa että Suomessa. Samoin sota kiihdytti
hiilen- ja tervanpolttoa sekä kuljetuksia. Tertiäärisektorin taso erottaa keskiai-
kaisen ruotsalaisen yhteiskunnan 1500-luvun lopun yhteiskunnasta. Kehitys
auttoi talonpoikia pääsemään eroon feodalismin rippeistä. Tässä idearakennel-
massa nojaudun Heikki Ylikankaaseen, jonka mukaan ”modernilla valtiolla tar-
koitetaan valtiota, jonka kehitystä voidaan ohjata. Ohjailun välineenä ovat lait
ja virkamiehet. Ohjailun edellytyksenä on keskusvallan eli kuninkaan kasvanut
mahti. Uudenlaisen valtion perusta luotiin Kustaa Vaasan aikana”.19  Tertiääri-
sektorin mukanaan tuoma asioiden hallinnollinen kirjaaminen (esimerkiksi tuo-
miokirjat, virallinen kirjeenvaihto sekä kruunun tiliasiakirjat) kitki feodalismin

○ ○ ○ ○ ○ ○

18 Myrdal, Söderberg 1991, s. 53.
19 Ylikangas 1986, ”Teesi” s. 15.
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rippeet ruotsalaisesta yhteiskunnasta. Uusfeodalismin piirteitä tosin alkoi ilme-
tä Ruotsissa heti Kaarle IX:n kuoltua.

Talonpoikaisyhteisön differentiaatio ulottui linnoista käsin myös syrjäseu-
duille. Myös savolaiset talonpojat erikoistuivat tutkittuna aikana. Savo oli Ruot-
sin perifeerinen alue, ja väkeä vetävät keskukset sijaitsivat Keski-Ruotsissa.
Työnjaon kehitys Ruotsin eri alueiden kesken voidaan hahmottaa kolmisektori-
mallin avulla. Sekundäärisektori kehittyi vain primäärisektorin kehittymisen
seurauksena. Sekundäärisektorin työnjaosta voidaan mainita esimerkiksi Ruot-
sin tärkeiden vuorityöalueiden (Bergslagen) ruokahuolto. Tällaisella työnjaolla
on myös ollut kiihdyttävä vaikutus toisinkin päin. Uudisasutuksen tihentymi-
nen vuorityöalueiden tuntumassa edellytti maatalouden ja erityisesti eläinkun-
nan tuotteiden tuotannon lisäämistä.20  Talonpoikien erikoistuneet työtehtävät
ovat usein olleet sesonkiluonteisia, ja ne ovat saattaneet edellyttää pitkäaikais-
takin oleskelua Ruotsissa.

Suomen talonpoikaisyhteisön työnjakoa voidaan tutkia suhteessa paikallis-
yhteisö–, linna– keskusvalta. Savonlinnan lääni on hyvä esimerkki rajaan ja so-
tatoimiin liittyvien erikoistehtävien syntymisestä talonpoikaisyhteisössä. Linna
puolestaan paransi ympäristön elinkeinonharjoittajien tulonhankintamahdol-
lisuuksia niin rauhan kuin sodankin aikana. Hallintolinnan ylläpito tarjosi työtä
ympäristön ihmisille, mutta sodan aikana mahdollisuudet liittyivät pelkästään
sotatalouteen. Sodan aikana tosin linnojen palkka- ja ruokamenoja supistettiin
säästösyistä mahdollisimman paljon, joten esimerkiksi 25-vuotinen sota mer-
kitsi epävarmuuden aikaa linnasta riippuvaisille talonpojille. Myrdalin ja Sö-
derbergin mukaan sotilasvaltion syntyprosessi 1500-luvun lopulla ei ole aiheut-
tanut kovinkaan suuria taloudellisia tai demografisia muutoksia talonpoikais-
yhteiskunnassa.21

Koko tutkimuksen ytimenä on Ruotsin kehittyminen eurooppalaiseksi sotaa
käyväksi maaksi. Sota ohjasi kaikkea toimintaa yhteiskunnassa. Käsitteen mili-
tärstat–maktstat ”isä” on Charles Tilly, joka on tutkinut myös eurooppalaisen
kaupunkilaitoksen kehitystä. Anna-Maria Vilkuna käytti väitöskirjassaan myös
kyseistä teoriarypästä. Valtio kehittyi teorian mukaan valtion sotatalouden seu-
rauksena (militärstat). Virkakoneisto kasvoi sotilasjärjestelmän rinnalla (makt-
stat).22  Sotatalousvaltion pienteollisuus syntyi palvelemaan sodankäyntiä asei-
den, vaatteiden ja elintarvikkeiden valmistajana ja jakelijana. Samalla hovien ja
kartanoiden tarpeisiin syntyi ylellisyystuotantoa kuten lasi-, koru- ja elintarvi-
keteollisuutta. Työvoiman tarve ja liikkuvuus kasvoi nousevan sotatalouden an-
siosta. Nils Erik Villstrand on käsitellyt Ruotsin yhteiskunnan kehitystä keskus-
vallan ja paikallishistorian tasolla uuden ajan alussa. Hän lähtee siitä ajatukses-
ta, että Ruotsin suurvalta perustui talonpoikaisen miesväestön työpanoksen
pakkohyödyntämiseen. Työstä piti kuitenkin saada palkka. Luontaistaloudessa
eläneessä Ruotsin valtiossa palkitseminen tapahtui erilaisin vapauksin. Tällai-

○ ○ ○ ○ ○ ○

20 Myrdal, Söderberg 1991, s. 514.
21 Myrdal, Söderberg 1991, s. 520.
22 Vilkuna Anna-Maria 1998, s. 35.
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nen varhaisemman jakolaitoksen kokeilu toteutui mm. palkkiotorppina. Samaa
käsitekokonaisuutta valtion muodostajana on hyödyntänyt ruotsalainen Sven A.
Nilsson teoksissaan.

Sotilasvaltio-käsite liittyy tutkimuksessani Kustaa Vaasan aloittamaan laa-
jentumispolitiikkaan sekä siihen, miten se vaikutti savolaiseen talonpoikaan re-
surssien hankkijana. Sotilasvaltio loi lisää toimijatasoja yhteiskuntaan ja rajoitti
talonpoikien vapaata liikkumista pois kruunun tarvitsemasta vahvuudesta.
Edellä esitellyt kaikki teoriaryppäät nivoutuvat nykyisessä uuden ajan histo-
riantutkimuksessa yhteen. Tutkimuksessani on tarkoitus rakentaa malleja eri il-
miöille pikemmin kuin rakentaa kaiken kattava yksi teoria.

Lähteet ja niiden tulkintaa

Tutkimuksen päälähdetyyppinä käytän valtion virallista kirjeenvaihtoa. Pääsar-
jat ovat valtakunnanregistratuura ja Kaarlelle kuuluvien alueiden hallinnon
registratuura. Kustaa Vaasan registratuura on painettuna. Olen lukenut registra-
tuurat mikrofilmiltä kirje kirjeeltä vuodesta 1568 eli Juhana III:n astuttua val-
taan Käkisalmen luovuttamisvuoteen 1598. Vuodet 1598–1611 luin Suomen
Kansallisarkistossa sijaitsevista jäljennetyistä Suomea koskevista kopiokir-
joista.

Registratuura on kuninkaan, herttuan tai vastaavan kirjekonseptien jäljennös-
kokoelma, joka koskee valtakunnan tai herttuakunnan asioita. Kuninkaan kir-
jeestä tehtiin ensin konsepti, joka korjattuna kirjoitettiin puhtaaksi ja varustet-
tiin kuninkaan allekirjoituksin ja sinetein. Tämä kirje päätyi vastaanottajan ar-
kistoon. Konseptit järjestettiin myöhemmin kopiokirjaan eli valtakunnanre-
gistratuuraan. Hyvin olennaista tietoa saattaa löytyä 1500-luvulla kuninkaalli-
sessa kansliassa pidetyistä ns. diaareista. Tärkeitä ovat etenkin ns. sisään tullei-
den kirjeiden ja anomusten diaarit, koska kyseiset kirjeet ovat useimmiten ka-
donneet. Niissä kirjeiden sisältö esitetään tiivistelmän muodossa. Myös Kaarle-
herttuan kansliassa pidettiin ajoittain diaaria.23

Kirjeenvaihdon sisällön tutkimisessa auttaa useampi lähdekokonaisuus.
Registratuuraa tukevia arkistoja ovat eri viranomaisten arkistot ja yksityisten
ollessa kyseessä kuninkaallisen kanslian ja Kaarle-herttuan kanslian tulevien
kirjeiden diaarit. Registratuuraa tukeva kuninkaalliseen kansliaan saapuneiden
kirjeiden diaari, erilaatuiset anomukset ja sekä rahvaan valitukset antavat tietoa
viranomaisten ja rahvaan kirjeenvaihdosta ja osin täydentävät registratuurassa
käsiteltyjä asioita. Antero Heikkinen siteeraa metoditeoksessaan Olaus Petrin
tuomarinohjeita; ”yhden todistuksen nojalla ei pidä tuomita”. Historiallisen
vuoropuhelun keskeisiä periaatteita on vertailu. On käytettävä mahdollisimman
monia informantteja, joilla on tietoa asiasta.24

○ ○ ○ ○ ○ ○

23 Riksarkivets bestånsöversikt I:1 1996, s. 84.
24 Heikkinen 1996, s. 76.
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Kaarlella oli oma registratuuransa, ja hän hoiti myös valtakunnanregistra-
tuuran pidon Juhana III:n kuoleman jälkeen vuonna 1592. Magnus-herttualla ei
ollut omaa kansliaa eikä kirjanpitoa, vaan ne sisältyivät valtakunnanregistratuu-
raan. Registratuurat ovat jakaantuneet seuraavasti: Juhanan registratuura 1568–
1591, Kaarlen omien alueiden registratuura 1568–1591, josta se jatkuu valta-
kunnanregistratuurana. Valtakunnanregistratuuraan sisältyy erillisinä niteinä
myös Sigismundin osuus siltä ajalta, jolloin hän oli kuningas eli vuoteen 1599.
Registratuurista puuttuu muutamia kuukausia, osittain linnan palon ja osittain
ehkä arkistokeräilijöiden näpistysten vuoksi. Esimerkiksi 1580-luvun alku on
hyvin vajaa.

Registratuura on kronologisessa järjestyksessä kirjelmätyypeittään. Niitä
ovat valtuutukset, mandaatit, donaatiot, läänitysten vahvistamiset, sota-asiat,
rakentaminen, vastaukset avunpyyntöihin, maksusuoritukset, asetukset, kau-
punkien privilegiot ja kaivosten asiat. Jos päästiin kuninkaan luo, esitettiin sa-
malla monia asioita, joten samalle henkilölle voi olla peräkkäisiä kirjeitä eri
muodoissaan (mandaatti, määräys, avoin kirje, kirje jne.). Asiat olivat paperille
kirjoitettuina julkisia näyttöjä ja ne muotoiltiin julkisuuden takia tietyin sana-
muodoin. Joskus varsinainen sisältö on luettavissa rivien välistä. Kuten Antero
Heikkinen esittää tutkijan on pyrittävä saamaan mahdollisen tarkasti selville
ympäristö, jossa informantti toimii ja välittää tutkijan hyödyntämä informaatio.
Arvio tarkoitusperien vaikutuksesta tiedon luotettavuuteen tehdään vasta tämän
jälkeen, eikä silloinkaan ole kysymys mistään ”vähennyslaskusta”, intentioiden
kuorimisesta pois.25

Registratuurien volyymien muoto on muuttunut sitten 1500-luvun. Esimer-
kiksi valtakunnan registratuuraa uudelleen järjesteltäessä sivun reunaan on kir-
joitettu vuoden 1583 kohdalle, että osia registratuurasta on ollut kateissa ja löy-
detty uudestaan vuonna 1609.26  Konsepteja tuhoutui paljon Tukholman linnan
palossa 1697, josta lähtien alkaa ehjä sarja. Linnan palossa on tuhoutunut Sigis-
mundin osuus vuosilta 1595–1596.27  Vuonna 1908 registratuurat sidottiin uu-
delleen Ruotsin Valtionarkistossa. Kaikkia lähteneitä kirjeitä ei ole enää jäljellä,
eikä niitä alun alkaenkaan aina liitetty registratuuraan, jos ne katsottiin
vähäpätöisiksi tai aiottiin painattaa esim. asetuskokoelmassa. Toisinaan kirjat-
tiin vain otsikko.

Kuninkaiden ja ruhtinaiden kirjeitä voi myös olla muissa kokoelmissa kuten
Diplomatica-kokoelmassa, jonne arkistoitiin tietyt diplomaattista kirjeenvaih-
toa vieraiden valtojen kanssa käsittelevät asiat. Rajakysymyksiä ja sotaa Venä-
jää vastaan käsitteleviä asiakirjoja voi etsiä Muscovitica-kokoelmasta. Siihen
siirrettiin esimerkiksi Juhana III:n ja Iivana IV Julman kirjeenvaihtoa vuosilta
1568–1577. Joitakin kokonaisuuksia on myös erillisissä suplementtiniteissä,
joihin sisältyy lähinnä anomusluontoista materiaalia. Alkuperäisiä kirjeitä tai
niiden jäljennöksiä on myös voudintilien verifikaattiosuuksissa sekä Ruotsissa

○ ○ ○ ○ ○ ○

25 Heikkinen 1996, s. 77.
26 VR/JIII 1583, vuoden lopussa.
27 Riksarkivets beståndsöversikt I:1 1996, s. 73–74.
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että Suomessa.28  Registratuurat ovat osittain kirjoitettu konseptista puhtaaksi

jopa 20 vuotta myöhemmin, mikä on aiheuttanut kopiointivirheitä. Päiväämät-

tömät kirjeet sijoiteltiin tällöin oletettuun kronologiseen järjestykseen.

Monien 1500-lukua tutkineiden käyttämä lähdekokonaisuus on asiakirjanide

Södermanlands handlingar 1580:18 (SöH 1580:18), joka sisältää aineistoa

Kaarlen herttuakunnan uudisasutuksen muotoutumisesta ja verokyvystä. Ky-

seinen lähde koostuu monista eriaikaisista osioista, joista tärkein on luettelo

herttuakunnan uudisasutustarkastuksesta vuodelta 1586.29

○ ○ ○ ○ ○ ○

28 Riksarkivets beståndsöversikt I:1 1996, s. 73.
29 RA KA (Tukholma) Södermanland handlingar (SöH) 1580:18.
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Kyseiseen selontekoon liittyy monia aspekteja, kuten Kaarlen saatavien tar-

kastus ja tilojen veronkannon arviointi, kaupunkien perustaminen ja taksoituk-

sen yhdenmukaistaminen. Laskelmat liittyvät kruunun saataviin, lähinnä kym-

menyksiin ja apuveroihin herttuakunnassa. Kolmårdenin metsät olivat 1580-lu-

vulla ”ei kenenkään maata” josta kiistelivät niin vanha aateli, kuningas Juhana

kuin Kaarlekin. Kaarle määräsi näille alueille maantarkastuksen vuonna 1585.30

Tarkastus koski sekä epäselviä omistuksia että veroperusteiden täsmentämistä.

Tilat piti taksoittaa uudelleen koon mukaan. Vuonna 1593 Kaarle määräsi Erik

Jörenssonin tarkastamaan ruhtinaskunnan kaikki torpat, jotka hän oli viimeisen

kahdenkymmenen vuoden aikana antanut perustaa kruunun omistuksille. Erik

Jörenssonin (Tegel) oli tarkastettava perustamisvuodet, torpannimet, verollepa-

novuodet, raivatut pellot sekä luonnon niityt.31  Luettelot ovat eriaikaisia, mutta

varsinainen tarkastus päättyi vuonna 1594, jolloin Södermanlannissa oli torppia

409. Niistä 104 uudistorppaa ei vielä pystynyt maksamaan veroa.32

Lähdeteknisesti tarkastuksen (SöH:1580:18) fyysiseen ulkoasuun ovat vai-

kuttaneet myös tilivihkojen siirrot paikasta toiseen myöhemmin, jolloin muo-

dostui nykyinen kokonaisuus. Vihkoja on syntynyt eri syistä. Yhtenäisenä run-

kona niteessä on Kaarlen omien alueiden uudistorppien asutuksen tarkastelu

1580–1587 (Södermanland, Närke, Värmland, Vadsbo, Valla). Osa mainituista

tiloista on kruunun ja osa herttuan omia lampuotitiloja, joita ei ole vielä verotet-

tu. Verolle pantujen tilojen kunto tutkittiin ja luetteloitiin erikseen, ja joidenkin

verolukuja vähennettiin. Mutta useimmiten verolukuja kuitenkin viljelysalojen

kasvaessa nostettiin. Toinen osa niteestä käsittää Kaarlen jo vakiintuneiden lam-

puotitilojen karjaveroluettelot. Osa tarkastuskirjan aineistosta on tiettyjen aluei-

den kymmenystarkastusten tuloksia ja aatelin omistusten seuraamista.

Kustaa Vaasan uudistustyö loi historiantutkijoille loistavan materiaalin, yhte-

näiset tiliasiakirjasarjat. Suomen voudintilit ovat alkuperäisinä ja mikrofilmat-

tuina Kansallisarkistossa33  ja vastaava sarja Ruotsin puolella Ruotsin Valtionar-

kistossa Tukholmassa. Kamariarkiston palossa 1807 hävisi paljon materiaalia.

Suomen jouduttua Venäjän haltuun sijoitettiin suomalainen aineisto Senaatin

vintille, josta arkistokeräilijät haalivat aineistoa kokoelmiinsa.

Ruotsin Valtionarkiston Militaria-kokoelmasta käytän mm. Länsi-Götan-

maan nihtien ja huovien tilaluetteloita, joissa epiteetti ”finne” mainitaan. Lisäk-

si käytän luetteloita vuosilta, jolloin Savonlinnassa oli sijoitettuna jokin ruotsa-

lainen osasto. Ruotsiin takaisin marssivien ruotsalaislippueiden mukaan lähti

aina sotamiehiä myös Savonlinnasta. Kokoelmassa mainitaan myös tykistössä

palvelleiden nihtikäsityöläisten siirrot paikasta toiseen aina tarpeen mukaan

(Inkeri, Liivinmaa, Ruotsi). Miehistön palkkaus niin palveluksen kuin kotilo-

mankin aikana tulee myös ilmi kokoelmasta.

○ ○ ○ ○ ○ ○

30 KHR 1585, 15.5. ja 24.10.
31 VR/KHR 1593, 19.10.
32 RA KA (Tukholma). Hertig Karls räntekammare 16.
33 Ns. vanhempi tilikirjakokoelma eli sininen sarja, jonka J. E. Grönblad järjesti 1800-luvulla

aluejaon mukaan kronologisesti.
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Tutkittaessa savolaisten liikkeellelähtöä vanhoilta asuinpaikoiltaan Suur- ja

Pien-Savosta Rautalammin, Kainuun ja Pohjanmaan suuntaan on otettava huo-

mioon se, että muutto ei ollut suoraviivaista, vaan pikemminkin se eteni etappi

etapilta vuosien ja vuosikymmenten kuluessa. Sama piirre on selvästi näkyvissä

myös Ruotsin puolella. Paikallishistorioiden tuntemus oletetuilta lähtö- ja tulo-

alueilta on edellytys tälle työlle. Kun on kysymys liikkuvuudesta, pitää hallita

tiestöä, liikkumista ja kulkureittejä käsittelevä tutkimus sekä Ruotsissa että

Suomessa.

Minkälainen väestö lähti liikkeelle vanhoista asutuskeskuksista? Arvioni

mukaan lähtijöistä on suurin osa ollut tilattomia nuorukaisia, jotka liikaväestön

rasittamassa Savossa lähtivät etsimään elantoaan muualta. Liikaväestö oli syn-

tynyt osittain kruunun hallinnollisten toimien seurauksena, kun tilojen pirsto-

miskielto astui voimaan uudisasutusvaiheen jälkeen. Tilattomien paikallista-

minen lähteistä on vaikeaa, koska he eivät maksaneet maaveroa. 1500-luvun lo-

pulla ei juurikaan ole lähteitä tilattomasta väestöstä. Ei ollut vielä henkiraha-

luetteloita, historia- eikä rippikirjoja. Ainoita mahdollisuuksia tutkia tilatonta

miespuolista väestöä ovat palvelijaluettelot, kymmenysluettelot, apuveroluet-

telot, sotilasasiakirjat, linnojen ja kartanoiden tilit sekä maantarkastusaineisto

(esim. 1583–1589), joissa joskus mainitaan maata omistamattomat itsellisetkin,

joita olivat käsityöläiset, rengit, palvelijat ja alle yhden veromarkan kirvesmie-

het. Apuveroluetteloista ovat sotavuosien luettelot parhaimpia, koska niissä ei

käytetty vanhoja asiakirjapohjia niin kuin maakirjoissa, ja sotaveroa joutuivat

aina maksamaan itsellisetkin. Tukalassa tilanteessa kirjattiin kaikki mahdolli-

nen veroa maksava aines, jotta saataisiin varoja hyökkäyksen torjumiseksi tai

valtauksen rahoittamiseksi. Latokartanoiden tilit ovat linnantilien yhteydessä,

ja niistä voi paikallistaa myös ammattiväkeä. Samalla kuninkaankartanot toimi-

vat uudisasutuksen suojana.34  Kuninkaankartanot olivat sotaväen paikallisia tu-

kikohtia, ja karjakartanojärjestelmä muonitti linnaleirissä olevan sotaväen. Näi-

tä kartanoita olivat Savossa Kiiala Pellosniemellä, Visulahdella Sairila, Partala

Juvalla, Putkilahti Rantasalmella ja Tavinsalmi Maaningalla.

Maakirjat seuraavat hitaammin kuin papinveroluettelot vaihtuvuutta tiloilla,

ja niihin otettiin vain tietyn kylvöalan ylittävät viljelijät (1–10 veromarkkaa).

Niiden arvo on kuitenkin siinä, että maakirjan avulla saadaan tietoa ihmisten

ympäristöstä ja elinolosuhteista. Lähteenä maakirjat ovat ainoa yhtenäinen käy-

tettävissä oleva asiakirjasarja registratuurien ohella 1540-luvulta. Kymmenys-

ja papinveroluetteloihin merkittiin vain miespuolinen väestö, joka maksoi kym-

menyksiä tuotteistaan. Papinveroa maksettiin kaskesta 1570-luvulta lähtien, ja

sitä maksoivat alle yhden veromarkan viljelysalan (naurismaa) omistavat kir-

vesmiehetkin.35

○ ○ ○ ○ ○ ○

34 Renvall 1949, s. 29.
35 Bonsdorff I 1833, s. 832. Maakirja on pitäjittäin ja kihlakunnittain järjestetty maatilain luet-

telo maaveroa maksavista tiloista ja maaomistuksista ja muista kiinteistöistä
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Tutkimuksen ongelmia ja ratkaisuja

Vaikeutena tutkimuksen lähteissä on mm. henkilönimistön rakenne varsinkin

Ruotsin puolella. Savon maakirjoissa ja kymmenysluetteloissa on henkilö

useimmiten sukunimellisenä, mutta esim. Militarian katselmus- ja sotilastorp-

paluetteloissa mainitaan sukunimen sijaan etunimi ja patronyymi. Tässä tutki-

muksessa verotusasiakirjat ovat populaation keräämisessä ja seuraamisessa ai-

noa kysymykseen tuleva lähdetyyppi. Tutkimanani aikana verotuskäytäntö

vaihteli jopa pitäjittäin. Lisäksi verotus muuttui kohti henkilöverotusta.

Yksi tutkijoita hämmentävä kysymys on se, miksi ilmeisen sama ihminen voi

olla samana vuonna jopa kolmessa eri paikassa ”kirjoilla”? Selitys voi olla se,

että maakirjat olivat hitaita seuraamaan isännänvaihdoksia ja isännät saattoivat

olla mukana jossain kaskiyhtiössä toisella paikkakunnalla. Isännät saattoivat

myös maksaa veroa esimerkiksi oman rautahytin tuotosta jossain muualla kuin

asuinpaikalla. Lisäksi joillakin isännillä oli hallussaan kaksikin tilaa, joista he

ovat maksaneet veroa. Naisten seuraaminen 1500-luvun lähteistä on lähes mah-

dotonta, poikkeuksena linnantilit.

Ruotsin lähdeaineisto poikkeaa jonkin verran Suomen puolen vastaavasta.

Siellä Kamariarkiston voudintilien nimi on maakunta-asiakirjat (landskaps-

handlingar), ja sarja alkaa vuoden 1540 paikkeilla. Ruotsissa voutikuntien ja

pitäjien rajat muuttuivat jatkuvasti ja savolaiset näyttävätkin asettuneen useim-

miten niiden laitamille. Lisäksi kirkkopiiri saattoi rikkoa maakuntarajan. Maa-

kuntajako on maakunta-asiakirjoissa muuttunut. Esimerkiksi Länsi-Götanmaa-

han laskettiin myös Värmlanti ja Dal, Södermanlantiin Närke ja Västmanlantiin

Taalainmaa.36  Tutkijan on näistä karikoista selvitäkseen kartoitettava tutkitta-

van alueen kameraalinen historia. On kysyttävä kenen viranomaisen tilityksiin

alue on kuulunut minäkin ajankohtana. Tilittävä viranomainen on riippunut

myös siitä, minkälainen oli maanluonto kullakin alueen tilalla. Ruotsissa oli

paljon läänityksiä, koko maakunnan käsittäviä sekä myös pienempiä hajallaan

olevia yksikköjä. Läänityksiin sisältyvien lampuotitilojen paikallistaminen on

huomattavan vaikeaa, koska ne ovat yleensä maakirjoissa vasta 1600-luvulla

liitettynä maakirjan loppuun lyhennyksenä (eli summana jota voudin ei tarvin-

nut tilittää eteenpäin). Kokonaisuuden hahmottaminen vaatii lähteiden ja käsit-

teiden tuntemusta. Tilikirjoista voi saada lukuja ja tilien rakennetta tulkitsemal-

la esiin henkilöiden varallisuutta ja ammattia koskevia tietoja.

Asiakirjoissa, joissa kuvataan jonkun tapahtuman kulkua, voi havaita tuon

ajan ihmisten aikatajun erilaisuuden verrattuna nykypäivään. Tuon aikaisessa

lähteessä maininta ”äskettäin” tai ”muutama vuosi sitten” on voinut tarkoittaa

jopa vuosikymmeniä. Tämä on otettava huomioon esimerkiksi reduktioasiakir-

joissa tutkittaessa jonkin suomalaistorpan alkuperää. Lisäksi on otettava huo-

mioon pitkä viive, jolla asia kirjautuu tiettyihin lähteisiin. Kamariarkiston maa-

kunta-asiakirjoissa voi jokin luettelo olla sijoitettuna jopa kymmenen vuotta

○ ○ ○ ○ ○ ○

36 Almquist I 1917, s. 12.
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myöhemmin laadittuihin tileihin. Samoin tilitetään sotilastileissä monta vuotta

kerrallaan.

Vaikean lähteistön käsittelyssä täytyy käyttää kaikkia mahdollisia apuneuvo-

ja. Alkuperäisten kirjeiden luku mikrofilmiltä aiheuttaa ongelmia. Aina ei saa

sivunumeroa tai päiväystä varmasti selville kirjeen filmaamisen osittaisen epä-

onnistumisen tai tekstin vaikealukuisuuden takia. Kun päiväys on ollut epäselvä

olen käyttänyt paikan merkkinä nootissa kuukautta. Kun registratuurassa voi ol-

la runsaasti samaa asiaa käsitteleviä perättäisiä kirjeitä, olen merkinnyt asiakir-

jojen ajankohdaksi myös pelkän kuukauden. Muulloin olen viitannut lähdeviit-

teessä kirjeen päivämäärään, jolla dokumentti parhaiten löytyy asiakirjasarjasta.

Viitteiden merkitsemissä tulee ongelmia Juhanan kuoleman jälkeen, koska

Kaarlen omien alueiden asiat ovat samoissa kansissa kuin valtakunnan asiat,

joita hän hoiti valtionhoitajana. Vuosi jakaantui usein registratuurassa kahteen

niteeseen. Näiden niteiden lisäksi saattaa olla lisäniteitä (KHRsup.). Vuonna

1593 herttua toimi erilaisilla valtuuksilla koko valtakunnassa. Lähteiden tarkas-

tamisen helpottamiseksi olen merkinnyt ne KI, KII ja KIII.

Kaarle-herttuan valtuudet ovat tärkeä osa tutkimusproblematiikkaa. Titula-

tuurit eli henkilön kaikki senhetkiset kunnia- ja arvonimet ovat tärkeä lähde

ajoitettaessa päiväämättömiä kirjeitä. Kirjeenvaihdon titulointi paljastaa henki-

löiden valtasuhteita.37  Kaarlen titulatuurit vaihtelivat jonkin verran. Valtaneu-

vosto oli ajoittain tituloinnissa mukana ja tietyn ajankohdan jälkeen Kaarle al-

koi käyttää perintöruhtinaan nimeä. Samoin kuningatar Kristiinalle osoitetut

kirjeet on suhteellisen helppo ajoittaa titulatuurin mukaan. Niillä voi erottaa les-

kikuningatar Kristiinan (Kustaa Aadolfin äiti, joka käytännössä oli tämän ala-

ikäisyyden aikana maan johdossa) ja Kustaa Aadolfin tyttären kuningatar

Kristiinan kirjeet. Ajoittaminen käsialaa tulkitsemalla on vaikeaa valtakunnanre-

gistratuurassa, koska kirjeet kirjoitettiin usein puhtaaksi vasta 1600-luvun puolel-

la. Lisäksi huonokuntoisia kirjeitä kopioitiin myöhemmilläkin sataluvuilla.38

Ruotsin Valtionarkistossa ovat herttuoiden, virkamiesten ja ym. titulatuuriko-

koelma sekä kirjeen pohjamallit. Kyseiset mallit ovat olleet sihteereiden apu-

neuvoja registratuuran pidossa ja niiden avulla voi ajoittaa päiväämättömiä kir-

jeitä.

Registratuuran titulaari eli vanhempi rekisteri (1522–1690) on alkuperäisenä

Ruotsin Valtionarkistossa. Se on oiva apu tutkijoille, koska se sisältää luettelon

niistäkin kirjeistä jotka ovat tuhoutuneet esimerkiksi Tukholman linnan palossa.

Lisäksi rekisterin avulla voi ajoittaa päiväämättömiä kirjeitä. Titulatuurirekis-

teri on eri asia kuin titulatuurikirjat, jotka on tehty 1600-luvulla jälkikäteen.

Luettelo on kronologisessa järjestyksessä ja viittaa registratuuran sivunume-

roon. Tätä registratuuran rekisteriä (1547–1718) on kutsuttu myös ”Diaariksi”.

Kyseiseen rekisteriin on tehty aakkosellinen henkilöhakemisto viittauksi-

neen.39

○ ○ ○ ○ ○ ○

37 Kirjeenvaihdon retoriikasta ks. Samuelson 1993, s. 231.
38 Norborg 1972, s. 125.
39 Riksarkivets beståndsöversikt I:1 1996, s. 76–78.
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○ ○ ○ ○ ○ ○

40 Brunius 1980, s. 158.
41 RB:n arkisto, XIV, käsikirjoitus ”Västergötaland, Tiveden”.
42 RA KA (Tukholma) Strödda kamerala handlingar. VGH:17, Karlskogan kymmenykset

1594.

Tutkimusajalta on kortisto seuraaviin. Kaarle-herttuan registratuura 1568–

1593, Hogenskild ja Axel Bielken valtakunnanregistratuura 1589 heinä–loka-

kuu (Juhana III:n ulkomaanmatka), Sigismundin osuus 1594, 1597–1600, val-

taneuvoston registratuura 1596 loka–marraskuu, saksalainen registratuura

1592–1594, 1597–1601. Kortistoja säilytetään Ruotsin Valtionarkistossa.

Mistä erottaa metsäsuomalaisen Ruotsin lähteissä? Sotilailla epiteetti ”finne”

oli hyvin tavallinen, samoin kuin ”dalekarl”, ”ålänning” jne. Lähtöpaikkaa

osoittava loppuliite syrjäytyi kuitenkin Ruotsissa nihdin erikoistuessa johonkin

sotilastehtävään kuten rummunlyöjäksi, välskäriksi, sorvariksi tai tykistöön si-

joitettuihin käsityöläisammatteihin. Samoin olivat aatelin käsityöläisten am-

mattinimikkeet etunimen perässä.

Mistä erottaa itäsuomalaisuuden? Kaskisuomalaiset asettuivat metsäseuduil-

le ja kaivosalueille, kun taas länsi- ja eteläsuomalaiset asettuivat Ruotsiin pelto-

viljelyalueille. Lisäksi suomalaisten kaski oli lähinnä raivauskasken luontoista.

Lähteissä mainitaan kasken olleen keino tehdä myös suuria karjanlaitumia.

Kymmenysluettelossa ”finne”-epiteetti Ruotsissa esiintyy säännönmukai-

semmin kuin maakirjassa, koska se toimi jonkinlaisena muuttotodistuksena.40

Maakirjoissa omasta sukuyhteisöstään irtautuneita savolaisia uudisasukkaita ei

ollut tarvetta enää identifioida suvun eikä isän mukaan. Kymmenysluettelon

finne-mainintojen runsaus voi johtua siitä, että ne koskivat kaikkia, nihtejä, räls-

sitalonpoikia jne., jotka eivät taasen aina olleet maakirjoissa. Aluksi suomalai-

set kaskiuudistilalliset listattiin tutkimusalueella vuosiveroissa omana ryhmä-

nään ennen verollepanoa, jota seurasi hallinta ja perintäoikeus. Sukuoikeuden

pystyi ostamaan rahalla, ja talonpojalla oli tilaan myös omistusoikeus.

Tuomiokirjoissa ja sakkoluetteloissa epiteetti ”finne” mainitaan pitkänkin

ajan päästä muutosta. Niissä mainitaan myös suomalainen sukunimi useimmin

kuin muissa lähteissä. Tuomiokirjoissa kansallisuuden maininta tarkoittaa lä-

hinnä maantieteellistä määritystä. Suomalaisuuden toteamiseen joillekin tutki-

joille on riittänyt fin-alkuinen paikan tai torpan nimi. Ruotsissa jotkut tutkijat

ovat taasen johtaneet fin-alkuiset nimet esimerkiksi muinaispohjoismaisesta sa-

nasta ”fen” joka tarkoittaa suota.41

Karlskogassa etunimistössä oli paljon Mattis-, Lars- ja Olof-nimisiä jotka oli-

vat Savossa yleisiä (vrt. Mårten ja Simon Hämeessä ja Ruovedellä). Kuten edel-

lä esitettiin ei tyypillinen suomalaisnimi yksin riitä kriteeriksi kansallisuuden

määrittämiseksi. Vuonna 1594 kymmenystarkastuksen yhteydessä maksoi

Karlskogassa 50 talonpoikaa kymmenyksiä. Heistä 12 oli mainittu suomalai-

siksi. Syy kansallisuuden mainintaan tässä tapauksessa on se, että veronmaksu

ei ollut vielä alkanut. Lisäksi luettelossa ilman finne-mainintaa olleista asuk-

kaista seitsemän voidaan todeta tulleen jo aiemmin ja olleen suomalaisia.42  He

olivat luultavasti alkaneet jo maksaa veroa tiloistaan, ja kansallisuus oli pudon-
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nut pois kymmenysluettelosta. Suomalaisia sukunimiä ei 1500-luvun lopun läh-

teissä ole. Sen sijaan tuomiokirjoissa seuraavalla vuosisadalla suomalaisia su-

kunimiä jo on suurissa suomalaisvoittoisissa kihlakunnissa.

Kymmenysluetteloista ei voi torpannimen perusteella määritellä suomalai-

suutta. Yleensä uudistorpan nimi perustui kaskitermiin kuten ”Stubbetorp”

(kanto), ”Bråten” (aho) jne. Myös Norjassa torppa otti kaskeen viittaavan ni-

men. Sielläkin olivat savolaisten asuttamat seudut olleet jonkun pitäjän asumat-

tomia metsästys-, malminotto- ja karjamaja-alueita.43  Kielentutkija Tuula Eske-

land on väitöskirjassaan havainnut sen, että asutuksilla Norjassa oli ensisijaises-

ti joku suomalainen henkilönimeen pohjautuva nimi.44  Eskelandin väitöskirjan

aikarajaus keskittyy omaa aikarajaustani myöhempään aikaan. Raivausvaiheen

aikana 1500-luvulla annettiin lähinnä kaskeen ja muuhun alueella har-

joitettavaan elinkeinoon viittaavia nimiä. Torpan nimi saattoi muuttua viljely-

vaiheen mukaan.

Voiko torpan rakennuskanta ilmaista kansallisuuden? Olen tutkimuksessani

käyttänyt tietynlaista rakennuskantaa ja viljelyn kokoa itäsuomalaisen elämän-

tavan merkkinä. Itäsuomalainen perhe oli suuri ja huuhtakaskiala huomattavasti

suurempi kuin ruotsalaisten peltokaskiala. Rakennuksia on viljelymuodon takia

täytynyt olla lukuisia, ja keskuksena oli pirtti, jota ei ollut ruotsalaisilla. Noista

ylimääräisistä rakennuksista myös riihi oli tyypillisesti suomalainen samoin

kuin keittokota (stekarehus).45

Karlskogan suomalaisasutuksen tutkimiseen on mainio mahdollisuus Karl-

skogassa sijaitsevan paikallisen kotiseutuyhdistyksen arkiston avulla. Arkis-

toon on koottu järjestelmällisesti kaikkien nykyisen Karlskogan alueella ole-

vien torppien asutushistoria aina niiden perustamisesta alkaen. Torpat, jotka

myöhemmin siirrettiin esimerkiksi Degerforsin piiriin, eivät ole tässä arkisto-

kokonaisuudessa. Tällaista laajamittaista ja järjestettyä arkistointityötä, jota

Karlskogan kotiseutuyhdistys on tehnyt, en ole tavannut muualla Ruotsissa.

Ruotsinkielisten sitaattien käännökset ovat Eija Lähteenmäen tekemiä. Ruot-

sinkielisten ennen painamattomien sitaattien kieliasua on yksinkertaistettu vas-

taamaan ruotsinsanaston nykymuotoa.

Kuvat teokseen on valittu teoksesta Sveriges historia 3. Sveriges

nydaningstid, från år 1521 till år 1611.  Oskar Alin. Med 282 träsnitt. Stock-

holm 1878.

○ ○ ○ ○ ○ ○

43 Nesholen 1995, s. 145–146.
44 Eskeland 1994, s. 110.
45 Svenska Akademies Ordbok 1989, ”Stekarehus”, s. 11372–11373. Vrt. Myrdal, Söderberg

1991, s. 255, jossa rakennus määriteltiin pirtiksi.
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   Kustaa I Vaasan vallan
perustat

Ruotsin alue ja resurssit

Kustaa Vaasan (1496–1560) ryhtyessä tavoittelemaan valtaa Ruotsissa maa

kuului katolisen kirkon vaikutuspiiriin. Katolinen kirkko pyrki 1500-luvun

alussa nostamaan profiiliaan aloittamalla kristikunnan suurimman kirkon eli

Pietarinkirkon rakentamisen Roomaan Vatikaaniin. Kirkon suunnittelutöissä oli

mukana kuuluisia italialaisia mestareita kuten Michelangelo. Pietarinkirkon ra-

kennustyöt vaativat Vatikaanilta ja koko katoliselta kirkolta lisää varoja, jotka

pyrittiin osittain kokoamaan lisäämällä aneiden eli synninpäästöjen myymistä.

Vatikaanin strategiana oli lisätä tuottoa laajentamalla katolisen kirkon vaikutus-

piirissä olevia alueita. Ruotsin kansallisen profiilin luominen oli ristiriidassa

ylikansallisen katolisen kirkon kanssa. Tämä seikka johti uudenlaisten Saksasta

haettujen reformististen mallien käyttämiseen maassa. Välirikko kirkon kanssa

toi Vaasoille välineitä imperiuminsa rakentamiseen. Kartografian mestarinäyte

Olaus Magnuksen kartta vuodelta 1539 oli alunperin tarkoitettu katolisen kir-

kon tarpeisiin ja se esitti katolisen kirkon resursseja Pohjolassa. Kustaa Vaasalla

oli uskonpuhdistajana valta ottaa haltuunsa tämän työn hedelmät.

Olaus Magnuksen kartta kuvaa sen hetkiset tiedetyt Ruotsin kruunun mate-

riaaliresurssit. Näistä Kustaa Vaasan kannalta tärkeimmät olivat jalometalli- ja

rakennustarvikealueet. Olaus Magnus (l. Magni, 1490–1558) oli Ruotsin vii-

meinen katolinen arkkipiispa. Hän toimi myös kirjailijana, opiskeli ulkomailla

ja tuli valmistuttuaan kaniikiksi Upsalan tuomiokapituliin. Kustaa Vaasa tunsi

hänen tuotantonsa ja käytti häntä myös useissa diplomaattisissa tehtävissä. Kus-

taa Vaasan uskonpuhdistuksen vastustajana Olaus Magnus menetti kuitenkin

omaisuutensa ja virkansa Ruotsissa. Paavi nimitti hänet Upsalan arkkipiispaksi

vuonna 1544, mutta nimityksellä oli vain nimellinen arvo. Olaus Magnus kuva-

si Pohjoismaiden historiaa kuvateoksessaan Historia de gentibus septentriona-

libus.1

Mitä Olaus Magnuksen Carta Marina sitten kertoo Ruotsin silloisesta itä- ja

pohjoisrajasta Savossa ja Pohjanmaalla. Savo sijaitsi Ruotsin äärimmäisessä pe-

riferiassa. Pohjolan kuvaaja Olaus Magnus ei luultavasti henkilökohtaisesti tun-

tenut Savoa, mutta Pohjois-Pohjanmaan kylläkin.2  Suomen rannikko on kartan

perusteella ollut myös tunnettu luonnonvaroiltaan ja asutukseltaan. Olaus Mag-

nuksen julkaisemassa kartassa Ruotsin itärajalle on puskurina Venäjää vastaan

○ ○ ○ ○ ○ ○

1 Kartan synnystä ks. Johannesson 1982, s. 238–246 ja Fredrikson 1993, s. 14–15.
2 Enbuska 1991, s. 201.
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Kartta 1. Olaus Magnuksen talouskartta vuodelta 1539 esitti katoliselta kirkolta Ruotsin kruunun

haltuun joutuneiden maa-alueiden resurssit.
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Viipuri. Saimaan (Lagus niger), Juvan, Savilahden ja Savonlinnan sijoittelu on

vielä epämääräinen. Kartassa Ruotsin tykistö tähtää itään Venäjää (Moskovaa)

kohti.3  Olaus Magnus oli merkittävä myös Venäjän tuntemuksen välittäjänä

Keski- ja Etelä-Eurooppaan.4

Minkälainen tietous Olaus Magnuksella sitten oli varsinaisen Ruotsin aluees-

ta ja erityisesti maan raaka-ainevaroista? Karttahan oli aikansa ensimmäinen ta-

louskartta.5  Olaus Magnuksen tehdessä työtään olivat espanjalaiset jo löytäneet

valtamerentakaiset metallirikkaat alueet Meksikon, Keski-Amerikan, Perun ja

Chilen. Tieto rikkauksista oli kiirinyt varmaan jo tähän aikaan Ruotsiinkin,

mutta Euroopan markkinoilla eivät löydetyt raaka-aineet vielä liikkuneet.6

Kustaa Vaasa tarvitsi juuri kartan esittämää tietoa käytössään olevista luonnon-

varoista ja lähinnä metalliesiintymistä valtansa lujittamiseksi ja siirtämiseksi

omille pojilleen.

Karttaan sijoitettiin myös Ruotsin keskiaikaiset kaivokset, jotka sijaitsivat

peruskallioalueilla. Kaivosten ympäristön moreeniharjuille muodostui keski-

ajalla ja uuden ajan alussa vuorityöalueita (Bergslagen), joilla oli oma erikois-

lainsäädäntönsä. Kaivosalueilla oli omat privilegionsa jo vuodesta 1347 lähtien,

jotka houkuttelivat asumaan ja tekemään työtä niillä. Kaivoksen päivätyöläiset

saivat myös luvan raivata perintötorpan perheelleen. Kaivosmiesten privilegioi-

den mukaan he olivat saaneet ammoisista ajoista asti ampua villieläimiä kaivos-

alueella. Samoin heillä oli kutsuntavapaus.7

Ruotsin moreenimaiden asuttaminen alkoi jo ennen metsäsuomalaisten tuloa

vuorimiesten avulla. Vuorityöalueet vetivät puoleensa varhain myös muuta asu-

tusta ja muiden elinkeinojen harjoittajia. Kirkko ja kuningas tukivat ja harjoitti-

vat vuoriteollisuutta keskiaikana. Vanhin vuorityöalueista oli Läntinen Vuori

(Västra Berget eli Noraskoga) ja seuraavaksi vanhin Lindesbergslag. Vuorityö-

alueet kokivat 1400-luvun lopulla stagnaation sekä tuoton että asutuksen suh-

teen. Kustaa Vaasa aloittikin asutusohjelman, ja pyrki parantamaan vuorimies-

ten omaa viljelyshalukkuutta, joka hänen mukaansa oli siihen mennessä puuttu-

nut kokonaan. Alueille pystytettiin myös karjakartanoita ruokkimaan vuori-

miesten perheet.8  Olaus Magnuksen kartan esittämät vuorityöalueet olivat

muuttajien kohteita seuraavienkin Vaasojen aikana.

○ ○ ○ ○ ○ ○

3 Pirinen 1982, s. 47. Ks. myös sivun 48 kuvateksti.
4 Tarkiainen 1986, s. 38.
5 Ks. Heckscher I:1 1935, bilagor, diagram och kartor till första och andra böckerna, IX.

Heckscherin mukaan Olaus Magnuksen kartta sopii huonosti taloudellishistorialliseen tar-
kasteluun. Arvio lienee oikea, mutta vain Ruotsin periferiassa sijainneen Suomen osalta.

6 Rydberg 1992, s. 57.
7 Nelsson 1913, s. 302. Vuorityöalueesta puhuttaessa tarkoitetaan tässä tutkimuksessa Ruotsin

eri maakuntien asetuksin säädeltyjä tietyn mestarin tai voudin alaisuudessa olevia vuorityö-
alueita (Bergslagen), joilla oli omat privilegionsa ja rajoituksensa. Mikään vuorityöalue ei
sijainnut tarkasti jonkin tietyn pitäjän alueella uudella ajalla. Esimerkiksi lähemmin tutki-
muksen alla oleva Karlskogan vuorityöalue sijaitsi nykyisten Karlskogan ja Bjurtjärnin pitä-
jien alueella.

8 Heckscher I:1 1935, s. 189.
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Kartta 2. Lainsäädännöllä määritellyt Ruotsin vuorityöalueet Bergslagen. Piirretty Heckscher I:1,

1935 karttaliitteen mukaan.
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Salan hopeakaivos Västmanlannissa

Kustaa Vaasa halusi saksalaisen esikuvan mukaan keskittää päätäntävallan kai-

vostoiminnasta kruunulle. Hänen aikanaan vuorityötietämys lienee osittain tul-

lut Ruotsiin Braunschweigin englantilaisilta asiantuntijoilta ja saksalaisilta. Eu-

roopan kuninkaat ja ruhtinaat kilpailivat ammattiväestä, jota piti saada hoveihin

ja kaivoksiin. Ammattiväki liikkui koko Euroopan alueella saksaa puhuvan

maailman piirissä.9

Kustaa Vaasan vallan taloudellinen tukipilari oli Salan kaivos (Salaberget),

joka merkittiin jo Olaus Magnuksen karttaan. Salan hopeaesiintymä löydettiin

1500-luvun alussa, ja sitä hyödynnettiin intensiivisesti vuosina 1538–1548.

Maahan perustettiin sotavoimat ja rakennettiin laivasto, jotka myös rahoitettiin

Salasta saadulla hopealla. Euroopassa Salan hopea oli jo merkittävä markkina-

tekijä, kunnes Amerikan mantereen suuret hopeaesiintymät alkoivat virrata eu-

rooppalaisten käsiin.10

○ ○ ○ ○ ○ ○

9 RKG XXIV, 22.6.1559. Eerik-herttuan kirje englantilaisesta työväestä Braunschweigin kai-
voksilla, joita piti saada Ruotsiin. Ks. myös Heckscher I:1 1935, s. 111.

10 Heckscher I:1 1935, s. 163.

Salan hopeakaivos

Västmanlannissa oli

kuvattuna maakunnan

vaakunaan.
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Kaivokset tarvitsivat sotatalouden kuumennuttua raaka-aineita ja työvoimaa.
Kruunun metsävarat Salan lähellä oli varattu kaivoksen toimituksiin. Myöskin
ympäristön muista metsistä sai kaivos ottaa tarvepuita, mutta sysipuut kuuluivat
metsänomistajalle. Samoin kaivosten ja ruukkien tarvitsema vesivoima olivat
niiden vapaasti hyödynnettävissä.11  Tärkeille kaivoksille kuten Salalle ja Kop-
parbergille annettiin lisäksi monopoli ostaa kaikki sysi maakunnastaan. Vapaat
vuorimiehet olivat lähes kaikki paikallisia talonpoikia. Kaivoksissa työskenteli
kaivosrenkejä, päivätyöläisiä, seulojia, ajajia, sulattajia ja sydenpolttajia. Varsi-
naiset vuorimiehet toimivat pareina tai vakiovuoroissa. Kopparbergissä oli luul-
tavasti vapaat ruodut. Myös kruunulla oli osuutensa kaivoksissa, ja se tuotti nii-
hin oman työvoimansa. Sen hankkimana työvoimana käytettiin myös tuomittu-
ja rikollisia ja sotavankeja. Heihin tehtiin jokin merkki karkaamisen estämisek-
si. Nenä tai korvat viillettiin irti. Palvelusaika noilla kaivokseen rikoksen takia
tulleilla oli elinikä.12  Työolosuhteet kaivoksissa olivat vaaralliset, eikä niitä pa-
rantanut kaivostyöläisten runsas väkiviinan käyttö. Mahdollisuus nopeaan vau-
rastumiseen oli vastapainona vaakakupissa.

Kustaa Vaasa piti suomalaisia hyvinä ja vahvoina työntekijöinä. Lisäksi suo-
malaisissa oli se etu, että heidän karkaamisensa kotiin oli melko mahdotonta
pitkän matkan takia. Erikoistuneita ammattimiehiä ei varsinkaan Savosta vielä
saanut, jos ei suonkaivajia oteta huomioon. Ensimmäinen kirje, jossa puhutaan
Salan suomalaisista työmiehistä, on Kustaa Vaasan registratuurassa vuodelta
1548. Tuolloinhan Salan kaivos eli parhainta tuotantoaikaansa.13  Neljä vuotta
myöhemmin kuningas kutsui 40 vahvaa suomalaista Lindesbergiin kaivostöi-
hin. Tulijoiden toivottiin olevan seppiä tai ainakin osaavan käsitellä metalleja.14

Ruotsin kaivokset olivat myös suomalaisten tuomittujen karkotuspaikkoja,
mutta siellä työskenteli lisäksi vapaaehtoisesti suomalaisia renkejä talvisin
hankkiakseen perheilleen elannon. Suomi ei ollut ainoa työvoimaa luovuttava
taho Kustaa Vaasan aikana. Suomalaisten tehtäväksi näyttävät tämän hallitsijan
aikana jääneen raskaat ruumiilliset työt. Tervanpolttajatkin haettiin Puolasta
asti.15  Puolalaista työvoimaa käyttivät muutkin vanhemman Vaasa-kauden hal-
litsijat.

Salan kaivoksessa työskenteli sen kulta-aikoina Suomesta tulleiden joukossa
enimmäkseen länsisuomalaista väkeä. Richard Gothe tutki Salan kaivoksen
suomalaisia vuosilta 1533–1571 nimistön perusteella. Hän tunnisti joukon ni-
mistä itäsuomalaisiksi. Tällaisia sukunimiä Gothen mukaan ovat Kyröläinen,
Liitinen, Kemppainen, Hämäläinen, Hiironen, Oravainen ja Sormunen. Olen
tutkittuani samoja tilejä päätellyt, että osa hänen suomalaisiksi tulkitsemistaan
nimistä on mahdollisesti luettu väärin. Esimerkiksi nimet Hämäläinen ja Sor-
munen eivät havaintojeni mukaan esiinny aineistossa. Tileissä lukee niiden ti-

○ ○ ○ ○ ○ ○

11 RKG I, 23.4.1524. Ks. myös Heckscher I:1 1935, s. 138.
12 Heckscher I:1 1935, s. 190–192.
13 RKG XIX, 7.9.1548.
14 RB:n arkisto, X:1, ”Westmanland”.
15 RKG XXII, 16.7.1551. Puolalaiset osasivat tehdä tervaa Kustaa Vaasan haluamalla menetel-

mällä.
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lalla sen sijaan Hamar ja Sörman (Söderman).16  Ainoa selvästi nen-päätteinen
nimi läpikäymässäni aineistossa on Mats Honkonen.17  Mitä ilmeisimmin kai-
voksen suomalaiset ovat nimistönsä perusteella olleet lähes yksinomaan länsi-
suomalaisia.18  Noista länsisuomalaisista osa oli rälssisukuun kuuluneita nuo-
rempia poikia, kuten esimerkiksi Harvialan Karva Anders Persson.19  Tilanne
muuttui 1500-luvun lopulla Salan uuden nousun aikana. Kaivos veti tuolloin
puoleensa myös savolaisia.

Yhteydet Eurooppaan

Kustaa Vaasa rakensi valtakuntansa eurooppalaisten mallien mukaisesti. Saksan
uskonpuhdistajien idearakennelma sopi hallitsijalle hänen ottaessaan kirkon
omaisuuden kruunulle. Kustaa Vaasa sai vaikutteita monelta suunnalta. Hän
opiskeli ensin Upsalassa ja sai viimeisen silauksen politiikassa ja sotataidossa
Sten Sturen hovissa, jossa Hemming Gadd oli hänen opettajansa. Sisällissodan
aikana Kustaa sai turvapaikan Lyypekin kauppiaiden luona, jotka auttoivat hän-
tä myös palaamaan Ruotsiin. Tästä kuningas jäi kiitollisuudenvelkaan kaupun-
gin porvareille ja joutui lupaamaan kaupungille suuria kauppaetuja. Riippuvai-
suus Lyypekistä loppui 1530-luvulla, kun Kustaa Vaasa teki puolustusliiton
vanhan vihollisensa Tanskan kanssa. Irtautuminen Lyypekin vaikutuspiiristä
aloitti Ruotsissa uuden ulkopoliittisen suuntauksen. Habsburgien hovista tuli
Kustaa Vaasan palvelukseen alankomaalainen Conrad von Pyhy ja Pommerista
Lutherin suosikki Georg Norman, joka toimi niin kirkkoministerinä kuin tule-
van kuninkaan Eerik XIV:n opettajanakin. Nämä neuvonantajat toivat Ruotsiin
uuden valtioajatuksen: hallitsijan absoluuttisen vallan, Habsburgien dynastian
virkamiesjärjestelmän ja saksalaisten maaruhtinaiden valtiokirkkoajatuksen.
Saksalaissuuntauksen voimakkain kausi näkyy kuninkaan hallinto- ja talous-
päätöksissä vuosina 1539–45. Myöskin kirkollinen ja akateeminen eliitti vaih-
tui, kun uskonpuhdistajat saivat korkeita virkoja kirkon piiristä. Kustaa Vaasa
järjesti maan kameraalisen hallinnon saksalaisen esikuvan mukaan.20

Kustaa Vaasa haki lisätukea ja eurooppalaista statusta asemalleen avioitumal-
la Saksi-Lauenburgin Katariinan kanssa 24. syyskuuta vuonna 1531. Katariinan
vanhempien, Magnus-herttuan ja Braunschweig-Wolfenbúttelin prinsessan su-
kulaisuusverkostot antoivat uudelle dynastialle voimakkaan tukipilarin Euroo-
pan puolella myös taloudellisesti. Valtiontalouden vakiinnuttua Kustaa Vaasa
alkoi pyrkiä kohti perinnöllistä monarkiaa. Hän koki alemman aatelin palkitse-

○ ○ ○ ○ ○ ○

16 Ks. Gothe 1940, s. 21–22 ja RA KA (Tukholma), Bergsbruk 56, 57 ja 58. Kaivosvoudin tilit
sisältävät kaivoksen työväen palkkalistoja, vuorityömiesten torppien listoja, kauppiaiden,
jotka asuivat tai joilla oli koju alueella (esim. Päivä Pelle) listoja ja Salan kaivoksen tuomio-
kirjoja.

17 RA KA (Tukholma), Bergsbruk 58. Bergsmansgården och dess arbetsfolk 1573.
18 Ks. esim. Kallioinen 2000, s. 289. Liite 1, Turun porvarit keskiajalta vuoteen 1571.
19 Anthoni 1970, s. 166, nootti 5.
20 Saksalaissuuntauksesta ks. Blomstedt 1921, s. 62. Behre, Larsson, Österberg 1985, s. 31–32.

Svalenius 1969, s. 435–439 ja Elgeskog 1945, s. 40, nootti 59.
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misen läänityksillä turhaksi. Kuninkaan lähipiiriin jäi vaikuttamaan vain osa
vanhoja aatelissukuja. Toinen ja kolmas avioliitto toivat sukulaisuusverkostoon
mukaan lisää kotimaisia voimia, vahvoja aatelissukuja kuten Leijonhufvud ja
Stenbock. Avioliitto- ja läänityspolitiikka kytki myös ulkomaalaisia Ruotsin
kruunun palvelukseen. Kustaa Vaasa jakoi Suomesta ja Etelä-Ruotsista linna-
läänejä tukijoilleen. Esimerkiksi Viipurin linnalääni läänitettiin valtaneuvok-
seksi valitulle Hoijan prinssille Juhanalle, joka oli naimisissa Kustaa Vaasan si-
saren kanssa. Myöskin Brahet liittyivät Vaasa-sukuun avioliiton kautta. Kunin-
kaan järjestämä Anna Bielken avioliitto kytki erään Ruotsin mahtisuvun Suo-
men historiaan. Kustaa Vaasa loi uuden dominoivan neuvosaatelin avioliittopo-
litiikan avulla.21

Keskusvallan ohjaus – varhaismerkantilismi

Varojen kerääminen vallassa pysymiseksi vaati aina vain suurempia maksuval-
miuksia Kustaa Vaasalta. Ruotsin taloudesta 1500-luvulla puhuttaessa on otet-
tava huomioon se, että maa eli suurimmalta osaltaan luontaistaloudessa. Teho-
kas keino saada resursseja oli ottaa kirkon omaisuutta kruunulle, jossa toimessa
edettiin kuitenkin asteittain. Ideologisesti Kustaa Vaasa nojasi kirkon omaisuu-
den peruutuksessa uskonpuhdistajiin, joiden mukaan kirkon omaisuus kuului
kansalle, siis viimekädessä kuninkaalle.22  Kirkkoreduktion myötä kruunulle
joutuivat myös keskiajalta peräisin olleet luostarien ja kirkon hyttialueet. Val-
tion varoja koordinoimaan perustettiin rahakamari, jonne myös yhä lisääntyvä
tuotto Salan hopeakaivoksesta suunnattiin. Salan tuotto mahdollisti myös liik-
keessä olevien kolikoiden määrän kasvattamisen, joka oli tähdätty mannermai-
seen tapaan siirtymiseen keskiaikaisesta luontaistaloudesta rahatalouteen. Py-
syäkseen vallassa kuningas tarvitsi varantoja pitääkseen yllä häntä tukevaa ja
hänestä riippuvaista armeijaa. Maan kehitys otti ensimmäiset askeleensa kohti
rahataloudessa elävää eurooppalaista valtiota. Kustaa Vaasan aikana kruunu ei
kuitenkaan pystynyt muuttamaan suuntaa, vaan luontaistalous oli leimaava piir-
re Ruotsin taloudessa.23

Kustaa Vaasa tarvitsi järjestelmän, jolla kruunun talous pysyisi tasapainossa.
Tässäkin tapauksessa hän otti oppinsa mannermaalta, jossa varhaismerkantilis-
tiset käsitykset olivat päässeet vallalle keskiajan hajanaisten läänitysvaltioiden
muuttuessa uudenaikaisiksi aluevaltioiksi. Valtioiden talous perustui Euroopas-
sa yhä suuremmassa määrin rahatalouteen. Menestyksellisen kaupan edellyttä-
mä rahan kierto oli vilkkainta kaupungeissa. Kaupungeissa sai kruunu saata-
vansa rahana luontaistuotteiden sijasta, mikä oli myös merkantilismin periaat-
teiden mukaista.24  Myöskin uuden ajan virkamiehistö ja armeija edellyttivät

○ ○ ○ ○ ○ ○

21 Behre, Larsson, Österberg 1985, s. 31, Svalenius 1969, s. 433 ja Samuelson 1993, s. 127.
22 Svalenius 1969, s. 436.
23 Heckscher I:1 1935, s. 61 ja Odén 1966, s. 334.
24 Ranta 1981, s. 53.
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palkan maksua rahana. Hallitsijoiden hovin ylellisyystavaroiden kulutuksen
huima kasvu edellytti myös siirtymistä kohti rahataloutta ja verojen keräämistä
rahana. Merkantilismin oppien mukaan talouspolitiikan onnistumisessa olivat
keskeisellä sijalla vuorityö ja jalometallit. Salan ja Kopparbergin kaivokset oli-
vat Vaasa-suvun vallan kasvun avaintekijöitä. Kauppa- ja tullisodat ovat 1500-
luvulla hyvin tyypillinen merkantilismin ilmentymä. Nämä sodat testasivat
kunkin Euroopan valtaan päässeen uuden ja vanhan ruhtinassuvun verkostojen
pitävyyden.25

Ruotsalaiset kolikot

1500-luvulla. 1.

Kustaa Vaasan

neliöraha eli

klippinki. 2. Penninki

1520-luvulta. 3.

Aurtua vuodelta

1529. 4. Äyrin raha

vuodelta 1522. 5.

Markka vuodelta

1537. 6. Talari

vuodelta 1534. 7.

Riikintalari vuodelta

1595. 8. Vadstenan

klippinki vuodelta

1568.

○ ○ ○ ○ ○ ○

25 Behre, Larsson, Österberg 1985, s. 42. Kustaa Vaasan talousjärjestelmässä oli paljon piirteitä
merkantilismista. Hänen talouspolitiikkansa päätavoite oli puolustuspolitiikan rahoittaminen.
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Vuosisadan puolivälissä Kustaa Vaasa pyrki lähentymään Hollantia, Ranskaa

ja Englantia saadakseen näistä uusia vientimaita. Suhteita Englantiin yritettiin

myös totutusti vahvistaa avioliiton avulla. Kuningas suunnitteli avioliittoa Eng-

lannin kuningatar Elisabethin ja poikansa Eerikin välillä. Kustaa Vaasan aloitta-

maa laajentumispolitiikkaa jatkoivat hänen poikansa Eerik ja Juhana niin in-

nokkaasti, että valtion hopeavaranto kului varusteluun ja sotimiseen. Kustaa

Vaasan aikainen tasapainoinen valtion budjetti muuttui noiden veljesten halli-

tusaikana jatkuvaksi inflaatioksi ja lainanotoksi.26

Yhteydet Suomen ja Ruotsin välillä

Kustaa Vaasa koulutti kruunulle lojaalin virkamiehistön. Suomi oli 1500-luvun

alussa vielä suhteellisen löyhästi Ruotsin hallinnon alla. Kustaa Vaasa otti ku-

ninkaalliseen kamariin ja kansliaan jäseniä myös Suomesta. Tällä toimella hän

pyrki irtautumaan riippuvaisuudesta Ruotsin valta-aatelista, ja saamaan tukea

myös maan itäosasta. Suomen aatelin huono taloudellinen status teki siitä hy-

vän toimijan kuninkaan hankkeissa. Nämä vouteina, kihlakunnantuomareina ja

sotilaina toimineet suomalaiset palkittiinkin myöhemmin aateloimalla ja lääni-

tyksin. Kustaa Vaasan aikana rakennettiin verkosto, jonka avulla kruunun valta

ulotettiin Suomeen.27  Suomi integroitui Ruotsin kruunuun juuri yhtenäistämäl-

lä tertiäärisektori, johon kuuluivat virkamiehistö, lait ja sotahallinto.

Kuningas tarvitsi suomenkielentaitoista ja paikalliset olot tuntevaa väkeä

paikallis- ja keskushallinnon tehtäviin Suomessa. Kustaa Vaasan rekrytointi-

pohjana toimivat ne aatelissuvut, jotka olivat pysyneet hänen rinnallaan vallan-

tavoittelun aikana ja mm. osallistuneet Tukholman linnan ja kaupungin vartioi-

miseen sisällissodan ratkaisuhetkinä. Tehostuvan hallinnon ja sotatoimen pii-

riin ei kuitenkaan voinut rekrytoida ketään ilman jonkinasteista tietämystä

Ruotsin hallinnosta ja oloista. Hovi ja kartanot, samoin kuin kruunun kaivokset

Ruotsissa, olivat oivallisia koulutuspaikkoja suomalaisille. Hovissa nuoret suo-

malaiset olivat lisäksi hallitsijan isällisen valvonnan alla. Kustaa Vaasa koulutti

hallinnon vaatimiin tehtäviin Suomessa nuorukaisia myös maan alhaisaatelis-

tosta ja samalla sitoi laajempia piirejä toimiinsa ja päätöksiinsä. Suomen raja-

seudulle syntyi uusi ns. knaapiaatelisto (metsäläis- eli villirälssi), jonka tehtävä-

nä oli rajan valvonta ja puolustus. Järjestelmä oli toiminut jo keskiajalla mm.

Suomessa, Smoolannissa ja Länsi-Götanmaalla. Tästä palkkiona tämä ”vapaa-

sukuisten” joukkoon kuulumaton maalaisaatelisto vapautettiin maaveroista.28

Savolaiset knaapit olivat suurtilallisia. Valtansa loppukaudella kuningas jo vaati

Suomen aateliston jälkeläisiä hoviinsa palvelukseen ja koulutettavaksi.29

○ ○ ○ ○ ○ ○

26 Svalenius 1969, s. 441.
27 Samuelson 1993, s. 241.
28 Hildebrand 1896, s. 322.
29 Blomstedt 1921, s. 44, nootti 1.
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Kustaa Vaasan sisäpoliittiseen lähipiiriin kuuluivat Suomessa aatelisista Hen-

rik Klasson Horn, Jöran Fincke, Herman Fleming ja Klas Kristersson Horn.

Tott-suku tuli Suomeen avioliiton kautta.30  Tarvittavan koulutuspohjan edellä

mainitut saivat toimimalla Kustaa Vaasan valvonnassa eri tehtävissä Tukholman

hovissa tai rahakamarissa. Jotkut hovin ammattinimikkeet kuten jahti- ja keit-

tiömestari olivat vain nimellisiä. Esimerkiksi Jöran Fincke toimi hovissa keittiö-

mestarin tittelillä. Osa Tukholmassa koulutetuista aatelisista asetettiin keskus-

linnoihin Suomessa. Linnanpäälliköiden ja muun henkilöstön lojaalisuuden tär-

keys korostui vallantavoittelutilanteessa ja vallan pitämisessä.31  Suomalaiset

voittivat uuden hallitsijan suosion vallanvaihdoksen yhteydessä huomattavasti

helpommin kuin ruotsalaiset.

Fincke-suvun verkostot ulottuivat sekä Suomeen että Ruotsiin ja kuuluvat

olennaisesti tutkimusproblematiikkaan. Myös perifeerinen Savo oli tuttu suvun

edustajille. Kustaa Vaasan luottomiehistä Fincket kuuluivat Suomen keskiajalta

peräisin olevaan rälssisukuun. Nimi joutui suvun naislinjalle 1400-luvun puoli-

välissä, kun Gödik Fincke vanhemman suvunjatkajista vain tyttäret elivät

aikuisikään. Tämän nuoremman sukuhaaran yksi kantaäiti oli Gödik vanhem-

man tytär, joka avioitui Nils Jönsson Rengonpojan kanssa (Renkonen). Heidän

perillisensä Gödik Nilsson Rengonpoika otti Fincke-suvun nimen. Sukuhaara

näytteli lyhyttä mutta merkittävää roolia Ruotsin historiassa. Gödik Nilssonin

pojista Gustav toimi käskynhaltijana ja Jöran päätti Ruotsin asioita valtaneu-

voksena.32  Gustavin lapsista Gödik jätti jälkensä Ruotsin historiaan toimimalla

Savonlinnan ja Sten Hämeenlinnan linnanpäällikkönä. Sten menetti Sigis-

mundin kannattajana päänsä Kaarle-herttuan saatua vallan. Nuorin Fincke-suku

sammui miespuoleltaan tähän sukupolveen.33

Savonlinnan päällikkö Gustav Gödiksson Renkonen eli Fincke (1510–1566)

koulutettiin Kustaa Vaasan hovissa tuleviin tehtäviinsä yhdessä veljensä Jöranin

kanssa. Hovissa hän sai tietoja Ruotsin yhteiskunnasta, hallintojärjestelmästä ja

kameraalisesta hallinnosta pystyäkseen toimimaan Suomessa koko valtakuntaa

koskevien säännösten mukaisesti. Tukholman hovista ja lähinnä kuninkaan sak-

salaisilta neuvonantajilta ovat peräisin myös Fincken mukana Savoon saapu-

neet mannermaiset tuulahdukset. Fincken veljekset ja Henrik Klasson Horn oli-

vat Kustaa Vaasan suosiossa ja saivat etuisuuksia oppivuosinaan Ruotsissa.

Suurin syy suvun menestykseen oli kuitenkin se, että se kirjattiin Kustaa Vaasan

toimesta Västeråsin valtiopäivillä niiden sukujen joukkoon, jotka saisivat ylim-

mät luottovirat Suomessa ja Ruotsissa. Gustav Fincken toimesta uudisasutus

jatkui Savon erämailta aina Pohjanmaalle ja Oulujärvelle asti.

○ ○ ○ ○ ○ ○

30 Anthoni 1970, s. 236.
31 Anthoni 1970, s. 240.
32 Almquist IV 1922–1923, s. 119. Ks. myös s. 110. Jöran Eskilsson Fincke ei kuulu tähän

suomalaiseen aatelissukuun. Hän toimi voutina Hiidenmaalla 1570-luvulla. Ramsay on
Almquistin mukaan kirjannut nimen virheellisesti muotoon Jöran Gustafsson Fincke.

33 Ks. Blomstedt 1929, s. 29–30 ja Anthoni 1966, s. 29–35.
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Gustav Fincke luovi joustavasti isännän palveluksesta toiseen niin kuin

muutkin Suomen virkamiehet Kustaa Vaasan kuoltua. Tilanne oli kuitenkin on-

gelmallinen suomalaisille, koska osa Suomesta kuului Juhanan herttuakuntaan.

Eerik XIV käytti Gustaviinkin nähden houkuttimena ruotsalaista ritarinarvoa ja

valtaneuvoston jäsenyyttä maan pitämiseksi uuden kuninkaan politiikan taka-

na.34  Fincke joutui osallistumaan monen maanmiehensä kanssa Eerik XIV:n

aloittamaan laajentumis- ja valloituspolitiikkaan Liivinmaan suuntaan. Suoma-

laiset aatelismiehet olivat korvaamaton apu kuninkaalle myös Venäjän tunte-

muksensa takia.

Savon historiaan 25-vuotisen sodan aikana vaikuttanut Gödik Gustavsson

Fincke (1546–1617) hankki Juhana III:n luottamuksen taistelemalla niin Viros-

sa kuin Venäjälläkin Ruotsin kruunun lipun alla. Vammauduttuaan taistelussa

häntä käytettiin eri virkatehtävissä koko Suomessa. Savonlinnan päällikkyyden

hän sai vuonna 1582. Gödik sai nimensä historiaan taitavana suomalaisena hal-

lintomiehenä ja linnanpäällikkönä, joka pystyi luovimaan läpi nuijasodan krii-

sin menettämättä päätään. Tämä onnistui tasapainoiludiplomatian keinoin. Val-

tataistelun lopputuloksen selvittyä Fincke niin kuin muutkin suomalaiset eloon

jääneet aatelismiehet allekirjoittivat herttualle uskollisuudenvakuutuksen Tu-

russa vuonna 1602.35  Gödik oli isänsä tavoin innokas arkistoija ja asioiden

kirjaaja. Kummankin Savossa toimineen suvun jäsenen pitämä kopiokirja antaa

valaistusta linnan ja savolaisten uudisasukkaiden vaiheista 1500-luvulla.

Kuningas koulutti virkamiehiä myös poikiensa tarpeisiin. Juhanan herttua-

kunnan aikana Jöran Fincke toimi Turun linnan voutina ja muissa luottotehtä-

vissä. Jöranilla oli yhteydet Pohjanmaalle, Satakuntaan ja Ahvenanmaalle nii-

den laamannina. Hän toimi myös hovimestarina Saksi-Lauenburgin herttuatta-

ren palveluksessa. Hänelle annettiin koko tykistön johto Kustaa Vaasan Venäjän

sodan aikana. Jöran Finckelläkään ei ollut vaikeuksia siirtyä joustavasti uuden

kuninkaan Eerik XIV:n palvelukseen. Hän nousi ritariksi ja valtaneuvokseksi

Eerikin lyhyenä hallintokautena. Juhanan ja Kaarlen vallankaappauksen jäl-

keen Jöran Fincke toimi taas oitis uuden hallitsijan palveluksessa.36  Palkkiona

uskollisuudesta hänelle läänitettiin tilojen tuottoja mm. tutkimusalueeltani

Karlskogasta. Kuten myöhemmin tulemme näkemään hän omisti Karlskogan

nykyisen alueen keskuksen Bredegårdin, jota viljeli suomalainen. Fincket olivat

myös yrittäjähenkinen suku, joka osallistui mm. vuoriteollisuuden harjoittami-

seen Ruotsissa.

Ruotsin suuraatelisten omistukset eivät 1500-luvulla rajoittuneet vain itse

Ruotsin alueeseen, vaan heillä oli tiloja niin Suomessa, Ruotsissa kuin Tanskas-

sakin. Tästä hyvänä esimerkkinä on suomalainen Anna Klemetsdotter Hogen-

skild (Bielke). Hän omisti Suomessa, Södermanlannissa, Itä- ja Länsi-Götan-

maalla sekä Smoolannissa huomattavan määrän tiloja.

○ ○ ○ ○ ○ ○

34 Blomstedt 1929, s. 31–35.
35 Blomstedt 1929, s. 38–43.
36 Anthoni 1966, s. 32.
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Kustaa Vaasan suojatti Anna Bielke oli syntynyt Nynäsissä Uudellamaalla ja
omisti Suomessa suuren maaomaisuuden. Hän oli sukulaisuussuhteissa kum-
massakin maassa vaikuttaviin aatelissukuihin kuten Tottit, Hornit ja Fincket.
Ruotsiin siirryttyään Annan säterikartano oli Åkerö Södermanlannissa. Anna
Bielken Ruotsissa sijaitsevien kartanoiden tuotteita vietiin aina Amsterdamiin
ja Hampuriin asti. Suomen kartanot, kuten Nynäs, Vik ja Lahinen tuottivat elin-
tarvikkeita vietäväksi Nyköpingin kautta kaikkialle Ruotsiin. Tavaraliikenne
Annan kartanoiden välillä ympäri Pohjanlahtea oli säännöllistä, ja Suomen kar-
tanot kuten Lahinen Sääksmäellä luovutti työväkeä mm. Åkeröhön. Anna-rou-
va noudatti kartanoissaan samanlaista mallitilaohjelmaa kaskenpolttoineen
kuin itse suojelijansa Kustaa Vaasakin. Hänellä oli myös läheinen suhde Kustaa
Vaasan poikiin Magnukseen, Eerikiin, Juhanaa ja Kaarleen. Varsinkin Kaarlen
kanssa hänellä oli hyvät suhteet, mutta tämän jouduttua välirikkoon Hogenskild
Bielken kanssa käsitteli herttua Annan omaisuutta mielivaltaisesti. Anna omisti
tiloja myös Karlskogassa ja hän käytti suomalaisia lampuoteinaan Ruotsin ti-
loilla. Annan poika Hogenskild sai koulutuksensa Turussa ja sai osan opetus-
taan Mikael Agricolalta.37  ”Finska Anna” kuoli vuonna 1590, ja suurin osa hä-
nen omistuksistaan siirtyi hänen pojalleen Hogenskild Bielkelle.38

Hogenskild Bielke tunsi

Suomen ja Savon asiat

hyvin toimiessaan maassa

eri tehtävissä. Hänellä oli

omistuksia kummallakin

puolella Pohjanlahtea.

Kaarle-herttuan

päävihollisena hän

menetti omaisuutensa

Ruotsissa 1590-luvulla..

○ ○ ○ ○ ○ ○

37 Tarkiainen I 1990, s. 58–61.
38 Almquist 3:1 1946, s. 78. Ks. myös s. 203, nootti 4.
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   Uudisasutus
ja hallinnointijärjestelmät

Maanomistusolot

Maanomistusolot ja kylämuodostus poikkesivat toisistaan emämaassa ja Suo-
messa. Ruotsissa oli tasankoalueita Länsi- ja Itä-Götanmaalla sekä Upplannis-
sa, joissa asutus oli kyläasutusta, kun taas metsäseuduilla oli yksittäistaloja.
Norrlannissa ja Taalainmaalla oli hallitsevana verotalonpoikainen maanomistus
samassa määrin kuin Suomessa. Ruotsin alue ja olot eivät olleet yhdenmukaisia
valtakunnan kaikissa osissa. Heckscher ja useimmat muut ruotsalaiset tutkijat
eivät ota huomioon esimerkiksi Suomen yhteiskunnan historiallisia erityispiir-
teitä.

Niitä talonpoikia, jotka viljelivät kruunun tai aatelin tiloja, kutsuttiin kruu-
nuntalonpojiksi ja rälssitalonpojiksi. Kruununtiloja alkoi muodostua silloin,
kun kruunu otti omistusoikeuden kaikkiin suuriin metsiin. Autioitumiskehityk-
sen myötä kruunu sai haltuunsa myös vanhoja sukutiloja, joiden haltijoilla oli
ollut täysi omistusoikeus tiloihinsa. Kruunutalonpoikien asema vahvistui 1500-
luvun lopussa, kun heille myönnettiin tiloihinsa perinnöllinen hallintaoikeus.
Sukutilallisten asema taas heikkeni Ruotsissa Kustaa Vaasan ajoista lähtien.
Katsottiin, että sukutilallinen oli verovelvollisuutensa takia samanlaisessa alis-
tussuhteessa kruunuun kuin rälssilampuoti isäntäänsä. Verotilallisia kiellettiin
omistamasta enemmän maata kuin mikä oli tarpeellista heidän perheidensä yl-
läpidoksi. Samalla heitä kiellettiin jakamasta tiluksiaan.1  Maa siis kuului viime-
kädessä kruunulle.

Ruotsissa oli vielä 1500-luvulla keskiajan perintönä vahva maakuntaleima.
Erikoisasemassa valtakunnassa olivat Norrlanti, Taalainmaa ja Suomi, joissa
talonpojat olivat olleet vuosisatoja itsenäisiä ja omistaneet itse maansa. Ruotsis-
sa maakuntien erilaisuutta korosti vielä Västeråsin perintösopimus vuodelta
1544, joka teki kruunun perinnölliseksi, ja Kustaa Vaasan testamentti 1560, jo-
ka jakoi maan herttuoiden omistamiin lähes itsenäisiin alueisiin.2  Götanmaiden
ja Sveanmaan yhteinen historia oli myös suhteellisen nuorta.

Aatelin asema Ruotsissa muuttui. Ylhäisaateli oli keskiajalta periytyneiden
aatelissukujen jatke, ja uus- eli lahjoitusrälssi myötäili kulloistakin tukijaansa ja
oli riippuvaisuussuhteessa hallitsijaan. Näiden kahden ryhmän oikeudellinen
asema oli aivan erilainen. Edellisen ryhmän oikeudet vastasivat vielä 1500-lu-
vun lopulla lähes kuninkaan oikeuksia omilla alueillaan suhteessa alustalaisiin-
sa ja omistuksiinsa. Hallitsijan ja aatelin edut olivat yhteiset, joten jonkinlainen

○ ○ ○ ○ ○ ○

1 Ks. Carlson 1871, s. 40–43 ja Hytönen 1923, s. 564. Myös RKG XIV, 20.4.1542.
2 Behre, Larsson, Österberg 1985, s. 17 ja 43.
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tasapaino näiden välillä täytyi säilyttää. Aatelisto muuttui maata omistavasta
säädystä kruunun toimijaksi.3

Erilaisia maanluontoja

Vero- ja rälssitilat olivat muodostuneet jo keskiajalla. Kustaa Vaasan aikana oli-
vat Ruotsin maanomistusolot jo muuttuneet keskiaikaisesta tilanteesta. Tila tar-
koitti Ruotsissa vanhastaan maa-alaa, joka oli yhden talonpojan viljelyksessä ja
asuinpaikkana. Talonpojilla oli täysi omistusoikeus tilaansa, ja heitä nimitettiin
perintö- tai sukutilallisiksi. Tilapäinen vero kruunulle muuttui vakinaiseksi ve-
roksi, ja tilallisia kutsuttiin verotilallisiksi. Aatelin ratsupalvelun myötä vero-
tilat jaettiin kahteen luokkaan, joista toinen oli vapautettu verosta ratsupalvelua
vastaan. Näin muodostui rälssimaa ja veromaa. Omaa maataan viljelevä veroti-
lallinen maksoi kruunulle veroa, ja toisen maata viljelevä lampuoti maksoi
omistajalle maanvuokraa.4  Talonpoikia, jotka viljelivät kruunun tai aatelin tilo-
ja, kutsuttiin kruununtalonpojiksi tai rälssitalonpojiksi. He olivat tehneet sopi-
muksen maanomistajan kanssa käyttöoikeudesta määräajaksi.5

Ruotsin aateli sai ratsupalvelusta vastaan tiloilleen verovapauden Maunu La-
donlukolta Alsnössä vuonna 1285. Verovapaus oli sidottu alunperin sotapalve-
lukseen. Vain verotilallinen saattoi nousta aatelissäätyyn ratsupalvelusta vas-
taan, ja tila muuttui rälssinluontoiseksi. Maanlait kielsivät kuningasta toimil-
laan vähentämästä kruunun omaisuutta, mitä kruununtilojen muuttaminen räls-
siksi olisi merkinnyt. Verotiloja joutui aatelisten omistukseen perintönä, kau-
palla tai läänityksenä, mutta aateliton ei saanut omistaa rälssimaata. Vaasa-su-
kuiset hallitsijat käyttivät kuitenkin itse kruunun omaisuutta valtansa ylläpitä-
miseen. Kustaa Aadolfin ja Kristiinan aikana 1600-luvun ensimmäisellä puolis-
kolla kruunun verotuottoa oli lahjoitettu pois jo 38 750:n tilan verran. Vero-
talonpoikien ja aatelisten yhdenmukainen omistusoikeus tiloihinsa palautettiin
vasta vuoden 1789 valtiopäivillä.6

Keskiajalla kruununtiloja oli tullut kuninkaalle lahjana ja lojaalisuuden osoi-
tuksena vasalleilta. Kruununtilojen määrää lisäsi myös rutto 1300-luvulla.
Näistä mustan surman autioittamista tiloista sai katolinen kirkko lahjoina mel-
koisen osan haltuunsa. Kustaa Vaasan aloittama Ruotsin suurten metsien asutta-
minen lisäsi kruununtilojen määrää huomattavasti samoin kuin veroautioiden
kruunulle palautus. ”Veroraakkien” omistajat menettivät perintöoikeutensa. Ve-
rotilat palautuivat kruunulle, jos niiden rakennuksia ja aluetta ei pidetty kunnos-
sa eikä veroa suoritettu. Voudeilla oli tällöin oikeus asuttaa autio verotila uudel-
la asukkaalla, ja tilan maanluonto muuttui kruununtilaksi. Kruununtilat saivat
alkunsa kuitenkin suurimmalta osaltaan metsäseutujen uudisasutuksen seu-

○ ○ ○ ○ ○ ○

3 Behre, Larsson, Österberg 1985, s. 55–56.
4 Carlson 1871, s. 34–35.
5 Behre, Larsson, Österberg 1985, s. 10.
6 Carlson 1871, s. 41–43.
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rauksena. Kruununluontoisiksi kutsuttiin tiloja, joiden sekä maan että veron
omisti kruunu. Katolisen kirkon tilojen peruutuksen myötä kruununtilojen mää-
rä lisääntyi vuosina 1550–1560. Vuonna 1602 Ruotsin valtiopäivät säätivät ase-
tuksella myös aatelin ja muiden yhteismaille perustamien tilojen kuuluvan
kruunulle.7

Käsitteistö kameraalisessa lähteistössä ei ole yksiselitteistä, joten se on syytä
määritellä. Seuraavaksi luetellaan muutamia lähteissä olevia perustermejä. Tila
(hemman) tarkoitti maatilaa, jonka pelloilla oli määrätyt rajat ja jolla harjoitet-
tiin pääelinkeinona maataloutta tai jotakin muuta maaseudun pääelinkeinoista.
Kylä taas tarkoitti tilojen keskittymää. Kylän rajojen sisällä sijaitsevilla tiloilla
oli kylän tilusten yhteisnautintaoikeus.8  Taloa tarkoittivat ruotsalaiset termit
gård ja hus.9

Torppari näyttäisi olleen kruununtilojen muodostumisen aikainen nimitys
kruunun vuokraviljelijästä kruunun kameraalisissa lähteissä, usein myös uudis-
tilallinen. Aatelin lampuotitorpat eivät vielä 1500-luvulla näy Ruotsin puolella
kruunun maakirjassa. Suomessa ne esimerkiksi Rautalammilla ja Ruovedellä,
jossa niitä oli paljon, luetellaan kruununkin tileissä.10  Aatelin torppareilla oli
vuosisopimus tilojensa viljelemiseksi, ja tulevaisuus oli aika epävarmaa.

Kruunun maaregaalien juuret keskiajalta

Kustaa Vaasa toivoi jo valtakautensa alussa voivansa käyttää hyväkseen Saksas-
sa uudelleen ”muotiin” tulleita regaali-käsityksiä. Suurimman merkityksen sai-
vat Ruotsissa ja Suomessa maaregaalit. Kruunun regaalioikeus käsitti pääasias-
sa kyläkuntain ulkopuolella sijaitsevia metsiä, joiden suhteen regaalioikeusvaa-
timuksia perusteltiin valtion omistusoikeudella yksityisille kuulumattomiin
maihin ja yhteismaihin. Lisäksi kruunu katsoi omistavansa suuret vesialueet
sekä saaristo- ja osan jokikalastuksesta, vuorikaivokset ja löydöt. Kruunulla ei
tosin ollut 1500-luvulla mahdollisuuksia yksin hyödyntää kaikkia luonnonva-
roja. Niiden hyödyntäminen oli kannattavampaa vuokrata yksityisille. Hopea-,
kupari- ja kultakaivokset olivat saksalaisen esikuvan mukaan useimmiten kruu-
nun suorassa hallinnossa. Tavallisesti kruunulla oli oikeus puoleen kaivoksista,
vuorimiehillä toiseen puoleen. Kaivosteollisuus oli yleensäkin järjestetty Ruot-
sissa saksalaisen mallin mukaan. Järjestelmä oli tyypillinen saksalaisissa terri-
torioruhtinaskunnissa, ja sillä oli regaalioikeudellinen pohja. Kustaa Vaasa an-
toi ensimmäisen kruunun regaalioikeuteen perustuneen mandaatin rahvaalle
Värmlannissa jo vuonna 1535.11

○ ○ ○ ○ ○ ○

7 Carlson 1871, s. 40.
8 Bonsdorff I 1833, s. 4.
9 Ks. esim. Pirinen 1982, s. 65.
10 Regaaleista ks. Willgren 1923, s. 270.
11 Carlson 1871, s. 26. Käsitteestä kruunu ks. Karonen 1999, s. 20. Valtiota ei uuden ajan alussa

nimitetty ”valtioksi”, vaan ”esivallaksi”, ”kruunuksi” tai ”Kuninkaalliseksi Majesteetiksi”.
Näin yhteiskunta toisaalta personoitui hallitsijaan.
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Kustaa Vaasan toiminnan taustalla olivat Heckscherin mukaan taloudelliset
näkökohdat. Mitään lainmukaisuutta hänen toiminnastaan on turha etsiä. Ku-
ningas suhteutti toimensa ja määräyksensä aina tilanteen ja tarpeen mukaan
yhdistellen keskiaikaisia ja uusia mannermaisia hallintomalleja. Jopa kirkko
joutui luopumaan erityisasemastaan ja omaisuudestaan Kustaa Vaasan aikana.
Kustaan mielestä hän oli sama kuin kruunu ja kruunu oli sama kuin alamaiset.
Tätä symbioosia hän johti itseoikeutetusti patriarkan ja jopa despootin ottein.12

Kuningas katsoi siis kaiken maan, jopa sukumaan, peruuntuvan kruunulle su-
kutalollisen jätettyä kruunulle tulevat saannot maksamatta. Kuninkaan katsan-
tokannan mukaan kruununtilalliset ja sukutilalliset olivat samassa asemassa
kruunuun nähden. He olivat velvollisia pitämään tilansa hyvässä kunnossa niin
rakennuskannan kuin viljelystenkin suhteen. Tämä kaikki koitui kruunun ja tätä
kautta viimekädessä kansan hyväksi. Poikkeuksena oli kuitenkin rälssimaa, jo-
ka sekin oli sisällöltään muuttumassa. Nämä regaalioikeudelliset katsomukset
johtivat kruunun taholta mm. tilallisten maaomistusten ja erämaiden selvitte-
lyyn, rakennuskannan sääntelyyn ja pyrkimykseen maankäytön yhtenäistämi-
seksi Ruotsissa.13  Yksi tärkeimmistä savolaisväestön liikkeellelähtöön vaikutta-
neista seikoista oli tilojen halkomiskielto ja tilan minimikoon määritteleminen.
Uudisasutuksella Kustaa Vaasa pyrki saamaan lisää verotuloja kruunulle pitääk-
seen yllä saavuttamansa aseman niin kotimaassa kuin mannermaallakin. Savo-
laisten erityiselinkeino kaskiviljely oli tosin teknisesti vaikeampi verottaa uusil-
la maaveron laskuperusteilla.14

Miten metsään suhtauduttiin kruunun taholta Kustaa Vaasan aikana? Tammi-
metsät kuuluivat kuninkaan regaaleihin ja niiden haaskaaminen oli rikos jo van-
hojen maanlakien mukaan. Havupuumetsät ja varsinkin suuret aarniometsät oli-
vat vain haittana viljelylle, ja ne piti raivata pois. Noissa suurissa pimeissä met-
sissä lymyili myös ajalle tyypillisiä rosvojoukkoja. Puolustuksen kannalta met-
sät olivat vain haitaksi. Esimerkiksi Tivedenin metsät Länsi-Götanmaalla olivat
perinteisesti antaneet tanskalaisille mahdollisuuden päästä yllättämään svealai-
set. Samoin Tivedenin suuren metsän läpi piti saada yleinen tie, jolta ei saanut
poiketa Sveanmaan ydinalueille tultaessa. Tivedenin metsä sytytettiin sisällis-
sodan aikana palamaan, mutta Kristian II:n sotapäällikön Severin Norrbyn jou-
kot pääsivät kuitenkin sen läpi Ruotsin ydinalueille.15  Kustaa Vaasan suuria
metsiä ja uudisasutusta koskeva ajatusmalli toistui Kaarle IX:llä. Metsät tuli
hävittää ja saattaa viljelysmaaksi. Kruunun sysi- ja tarvepuumetsät kuuluivat
vain ja ainoastaan kaivoksille eli hallitsijan regaaleihin.16

Kenelle metsästysoikeus kuului? Ruotsin maanlaeissa metsästysoikeus oli
kaikille vapaa, ja se liittyi maanomistukseen. Kuninkaalla oli joissakin maakun-
nissa yksinoikeus metsästää jotakin tiettyä riistaa kuten hirveä. Läänityslaitok-

○ ○ ○ ○ ○ ○

12 Heckscher I:1 1935, s. 129.
13 Heckscher I:1 1935, s. 130.
14 Elgeskog 1945, s. 37.
15 RKG XIII, 5.6.1540, RKG XIV, 29.7., 25.8. ja 30.12.1542.
16 Heckscher I:1 1935, s. 138.
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sen aikana oikeus villiriistaan oli osaksi hallitsijan ”metsästysregaali” osaksi aa-
telin oikeus metsästää omilla maillaan. Suomen talonpoikaista metsästysoikeut-
ta ei juurikaan rajattu. Pohjola oli Euroopan turkistuotantoalue 1500-luvulla.
Verovaroina turkiksia ei Ruotsissa juurikaan saatu muualta kuin Norrlannista.
Kustaa Vaasa pyrki regaalioikeuksiinsa vedoten pitämään tiettyjen erittäin ar-
vokkaiden turkisten kuten mustien kettujen ja näätien osto-oikeuden kruunulla
ja Eerik XIV jatkoi samaa politiikkaa. Ainoastaan majavaa, kettua ja saukkoa
sai vapaasti metsästää. Aatelin vallan kasvettua 1600-luvulla varattiin maata-
omistavalle aatelisluokalle Ruotsissa monin paikoin yksinomainen metsästys-
oikeus.17

Talonpoikaisyhteisön vanhoihin oikeuksiin ja tapoihin eivät Vaasa-kuninkaat
uskaltaneet koskea. Jo Kustaa Vaasa teki uudisasutusohjelmassaan tarkan eron
vanhojen kantakylien ja uudisasutusten oikeuksien ja omistusten välillä. Uudis-
asukkaille myönnettiin vapaus perustaa torppia kruunun metsiin, jos niiden ole-
massaolo ei haitannut vanhoja kyliä tai tiloja. Tämä tarkoitti lähinnä kylien tar-
vepuumetsiä, niittyjä ja karjanlaitumia. Keskusvalta pyrki pitämään tasapainon
uudisasukkaiden ja vanhojen talonpoikaiskylien ja talojen edun välillä. Jos
konfliktitilanne näiden välille syntyi, joutui uudisasukas väistymään. Yhteisöt
pitivät myös oman sukunsa puolta. Tilanne oli sama Kustaa Vaasan jälkeen
Ruotsissa ja asutusvaiheen päättyessä uudisasutusalueilla kuten Rautalammilla.18

Keskusvallan ohjaus uudisasutuksessa

Aluksi on syytä tarkastella kysymystä Ruotsin erämaiden asuttamisen valtion-
johtoisuudesta ja syistä asutusohjelman käynnistämiseen. Oliko keskusvallan
eli Kustaa Vaasan erikoisintressinä asuttaa Ruotsin keski- ja eteläosien metsä-
alueita, vai oliko juuri Savon asuttaminen priorisoitua 1540-luvulta lähtien?
Kustaa Vaasan käskyjen, jotka koskivat suurten erämaiden uudisasutusta ja ve-
rolle saattamista, tarkoituksesta ovat tutkijat erimielisiä. Pentti Renvall päätyi
tutkimuksissaan siihen tulokseen, ettei Kustaan intressinä valtakunnanregistra-
tuuran sanamuodon mukaan ollut muu kuin asuttaa Ruotsin metsäseudut kuten
Gästrikland, Hälsingland, Ångermanland, Medelpad ja Taalainmaa. Pontimena
erämaiden asuttamiselle olivat hänen mukaansa yksinomaan keskusvallan halu
saada resursseja verotulojen muodossa.19  Ruotsalaisista tutkijoista torppa-asu-
tusta tutkinut Valter Elgeskog oli Renvallin kanssa samoilla linjoilla. Lisäksi
hänen mukaansa uudisasuttamalla takamaita pyrittiin estämään tilojen jakami-
nen liian pieniin osiin. Tämä koski tuohon aikaan erityisesti juuri mainittuja
Keski-Ruotsin metsäseutuja Norrlannissa.20  Keski-Ruotsin asutusohjelmalla oli
myös muita syitä. Pohjoiseen päin levittäytyvä asutus otti kruunulle alueita lap-

○ ○ ○ ○ ○ ○

17 Jännes 1922, s. 525.
18 Elgeskog 1945, s. 31. Vrt. Saloheimo 1959, s. 34–35.
19 Renvall 1949, s. 17–19.
20 Elgeskog 1945, s. 27.



U U D I S A S U T U S  J A  H A L L I N N O I N T I J Ä R J E S T E L M Ä T       51

palaisilta ja pirkkalaisilta. Lisäksi keskisen Ruotsin suurimmat kaivokset Kop-
parberg ja Dannemora tarvitsivat suuren alueen, jossa asui reserviä sekä työn-
tekijöiksi että tuotantolaitosten toimituksiin ja kuljetuksiin.21

Etelä-Ruotsin Smoolannin metsien asuttaminen liittyy ruotsalaisten Myrda-
lin ja Söderbergin mukaan kuninkaankartanoiden ja niiden latokartanoiden sa-
to- ja kymmenystarkastuksiin, ja näiden metsien asuttamisen pontimena olisivat
olleet verotukselliset näkökohdat. Kuninkaankartanoista kontrolloitiin kym-
menysten maksua. Kymmenysviljan kannossa oli perinteisesti monia tapoja.
Pappi haki useimmiten itse osansa pellolta. Piispalle ja köyhille menevä osa
puitiin talonpoikien tiloilla. Smoolannin maanlakien mukaan talonpoika sai pi-
tää palkkana puinnista oljet ja akanat.22  Kustaa Vaasa halusi kymmenysviljan
puinnin kartanoihin. Hänen kiinnostuksensa Etelä-Ruotsin metsäseutujen saa-
miseksi kruunulle tuottamaan kymmenyksiä aktualisoitui vuonna 1549 kunin-
kaankartanoiden perustamiskaudella.23  Nämä Smoolannin suuret metsät olivat
autioituneet keskiaikana. Kustaa Vaasan intresseihin kuului estää alueen autioi-
tuminen siankasvatuksen takia, mutta itse metsiin ei uudisasumusta saanut pe-
rustaa, koska siat laidunsivat suurissa tammi- ja pyökkimetsissä.24 Toki tämän-
kin rajametsäalueen asutus piti puolustuksellisesti pitää vahvana ainaisen Tans-
kan uhkan takia.

On mainittava vielä muutama tärkeä näkökanta Kustaa Vaasan uudisasutus-
politiikassa. Suurperheiden hajottaminen oli Kustaa Vaasan uudisasutusohjel-
man tarkoituksena tietyillä alueilla. Suurperheitä oli registratuuran mukaan
Taalainmaalla ja Norrlannissa sekä erityisesti Gästriklannissa. Orrmanin mu-
kaan myös itäsuomalaiset tilat olivat ylikansoitettuja.25

Taalainmaalla Kustaa Vaasan tarkoituksena oli saada erämaita asuttamalla
suurperheet hajaantumaan omille veroa maksaville tiloilleen. Tilojen elinkel-
poisuuden selvittämiseksi järjestettiin verollepano, ja kymmenystarkastus teh-
tiin asukasmäärän ja viljelysalan suhteen selvittämiseksi. Kustaa kirjoitti jo
vuonna 1540 Taalainmaan rahvaalle haluavansa hajottaa suurperheet, joissa oli
jopa 5–6 avioparia. Merkantilismin hengen mukaan joutoväki tiloilta piti lähet-
tää hyödyttämään kruunua Salan kaivokseen, muuhun palveluspaikkaan tai
käsityöläisiksi kaupunkeihin. Samoin rahvaan lapsia piti lähettää kouluihin, jot-
ta alueille saataisiin rahvaan olot ja kielen tuntevia opettajia ja pappeja, jotka
osaisivat myös opettaa uutta luterilaista uskonkäsitystä. Kustaa Vaasan uudis-
asutusohjelman piti tuottaa myös uusia kymmenysten maksajia ja näille uuden
opin mukaisia kirkonmiehiä. Rahvas pelkäsi kuitenkin lapsiensa koulutuksen
lisäävän kruunulle ja kirkolle maksettavia veroja. Lisäksi suurperheet elätettiin
työvoimaa vaativalla kaskitekniikalla. Kaskia sai toki kaataa, jotta saataisiin tur-

○ ○ ○ ○ ○ ○

21 Heckscher I:1 1935, s. 162. Dannemorassa valmistettiin raudan lisäksi myös salpietaria.
22 Myrdal 1985, s. 143.
23 Myrdal, Söderberg 1991, s. 277 ja 291.
24 Heckscher I:1 1935, s. 138.
25 Orrman 1986, s. 102.
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hat metsät raivattua viljelyksen tieltä.26  Kaarle-herttuan uudisasutusohjelman
pontimena olivat myöhemmin myös verotukselliset lähtökohdat.

Verollepano ja kymmenystarkastukset laajenivat koko maata käsittäviksi. Sa-
von puolella uudisasutus käynnistyi kuninkaan nimitettyä suomalaisen Kle-
metti-kirjurin linnan voudiksi vuonna 1542.27  Samana vuonna aloitettiin myös
Medelpadin, Taalainmaan, Gästiklannin, Hälsinglannin ja Ångermanlannin
uudisasutusohjelma.28  Myös ruotsalaisten peltokaskia ryhdyttiin verottamaan.29

Uudisasutus Savossa ja Pohjanmaalla

Sodan ja hävityksen toistuminen Suomen ja Novgorodin Karjalan rajoilla johtui
ensiksikin suomalaisen asutuksen ja eränautinnan etenemisestä Pähkinäsaaren
rauhan rajan yli. Seurauksena olivat rajakiistat. Edelleen Novgorodin Karjalan
elpyminen keskiajan lopulla johti voimistuviin yrityksiin entisten nautintaoi-
keuksien palauttamiseksi. Venäjän voiman kasvu ja Moskovan suuriruhtinaan
poliittinen ohjelma antoivat taustatuen karjalaisten vaatimusten elpymiselle.
Moskovan suuriruhtinaan suuret poliittiset ja kauppapoliittiset intressit olivat
kyllä toisaalla, missä vastapuolena olivat niin tataarit kuin Puola-Liettuakin.
Tämä seikka esti Venäjää kohdistamasta koko voimaansa Suomen itärajaa vas-
taan. Itärajan ongelma oli 1500-luvun alussa esillä monin tavoin.

Pähkinäsaaren rauhan alkuperäinen kappale oli hävinnyt ja Ruotsi käytti ar-
gumenttinaan väärennettyä Pähkinäsaaren rauhansopimuksen kappaletta (rau-

○ ○ ○ ○ ○ ○

26 RKG XIII, 27.10. ja 5.11.1540.
27 RKG XIII, 16.2.1542.
28 RKG XIII, 20.4.1542. ”Bref för menige man i gestrikeland, helsingeland, Ångermanland och

medelpad att fattige som ingen jord ega, må uptaga sådan, hugga, rödja och swedja på alla
lämpliga skogar....hurulunde udi alle Nordlanden, och synnerligen ther i gestrikeland stor
trong och brist förhanden är opå hemman och jordetorffver, theraf man sig näre och berge
kunde. Efter att folcket (Gud tess loff) fast förökes, så att Jorden som nu brukes och uptagen
är, them alle icke wäl föde kan, utan nödgas så folcket att liggie och trengies then ene in opå
then annen i somme gårder otte eller tie starke unge drenger och qwinfolk. Sommestedes
mere och sommestedes mindre. Ingen söker sig andre utväger, utan i så motto liggie och
trengies med hvarannan och kliva hemmanen sönder, så att the härnest förmeckle sig
hvarken bröd eller bergning. Likväll vill ingen lata lösa sig ut eller wike then annan, endoch
tilläventyrs af mong fattig man them sig gerne med skogarne ther the mångestedes finnes
gode legligheter till att rödia skogar och göra gode hemmen. Så blifer them dog likväll icke
undt eller efterlatidt, att the bygdelag, som förmene sig vara ägande udi skogarne dedär wele
egne under sig till fyre eller fem miler eller tilleventyrs mere in på skogarne, där de dock
(bygdelag) hvarken rätt eller skäl till hafe. Förty att sådana ägor som obygde liggie höre Gud,
oss och Sweriges Crone till och ingen annen. Så opå thet att tesse Nordlanden yttermere, än
som skett är, byggie och Cronones skatt therigenom förbätrad och förökad blife motte. Och
fattige män som nu hafe hvarken hus eller jord kunne med tiden komma till besittning...att
alle de fattige män som kunne och förmåge att upsökie sig bekväma och läglige bolstäder in
på skogarne, eller store allmenningar, där de kunde röida och bränna skogar ifrån sig, och att
göra oss...Då skall det stå them fritt och öppet före, utan hvarmans gensägn eller
förhindring...så att hvarken soknen, bygdelag, enslige gårder eller annen bygd skall härefter
wold och macht hafa att förmeene eller förbjuda them som på skogerne eller ödismarkkerne
byggie wele. Så fierran thet icke skeer opå theris egne bolstäder, engier eller fäbet. Icke skole
the heller wara förplichtige att göre Bygdelagen där någen sone eller gunst före...skole the
like som andre Cronones bönder...njute, bruke o behålla.”

29 RKG XXIII, 29.1.1552.
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hansopimuksen ”kopio”). Venäjän laatima Vatjan viidenneksen verokirja taas
esitti rajankulun ja asutuksen karjalaisille edullisesti. Venäjä oli luopunut vaati-
muksista Savilahden, Jääsken ja Äyräpään saamisesta takaisin, mutta Pähkinä-
saaren rauhan rajan mukainen kulku Savossa ja Pohjois-Pohjanmaalla pysyi Ve-
näjän vaatimuksena edelleen.

Toki rauha ei pitänyt, mutta antoi kuitenkin jonkinlaisen toipumisajan raja-
asukkaille. Kustaa Vaasa sai vuonna 1527 aikaan välirauhan, joka vakiinnutti
rajan Ruotsin kannalta edullisesti. Samalla alkoi Ruotsin laajentumisen aika, ja
Vaasat alkoivat tavoitella Ruotsiin ”vanhastaan” kuulunutta Käkisalmea ja Päh-
kinänlinnaa. Ruotsi alkoi aktivoitua myös vaatimaan Lappien verotus- ja nau-
tintaoikeutta, joka tuli olemaan omana tekijänään suurvaltapolitiikassa ja kaup-
pa-asetelmissa. Kustaa Vaasan aikana asutusekspansio Pohjanmaan jokilaak-
soihin ns. ”Kainuun” rajalle ja aina Oulujärvelle asti katkaisi karjalaisten van-
han kauppatien Oulun seudulle, ja myös heidän eräomistuksensa siirtyivät näin
Ruotsin kruunulle. Oulujärven asutusta vastaan tehdyt hyökkäykset lähtivät
useimmiten Käkisalmen läänin pohjoisosista käsin, jonka elinetuja tuo asutus
vakavasti uhkasi.30

Savon ja Pohjois-Pohjanmaan erämaiden asuttaminen liittyy suurelta osal-
taan Kustaa Vaasan aloittamaan Ruotsin valtakunnan laajentamiseen asutuk-
sella itään ja pohjoiseen päin. Asuttamalla saatiin rauhattomalle rajalle puskuri
venäläisvaaraa vastaan. Samoin siirrettiin Pähkinäsaaren rauhan rajaa pohjoi-
sessa asutuksen avulla, jotta saataisiin eliminoitua yllätyshyökkäykset rajan ta-
kaa.  Pohjanmaalle oli jokien keskijuoksuille jäänyt jonkinlainen asutuksellinen
tyhjiö, kun vanhojen kantakylien suhteellinen liikaväestö oli purkautunut joki-
latvoille osaksi oman sisäisen asutuspaineen, osaksi Kustaa Vaasan määrätietoi-
sen asutuspolitiikan ansiosta. Monin verroin pohjalaisia runsaammin asutus-
suunnitelmaa noudattivat savolaiset, joiden väestönkasvu kaskikauden edulli-
sissa ravinto-oloissa näyttää Luukon mukaan olleen harvinaisen voimakas.
Kaskiviljelyssä ja kalastuksessa oli heidän menestymisensä avain. Kaskiperheet
pysyivät samassa paikassa vain niin kauan kuin hyviä kaskimetsiä oli lähi-
mailla.31

Kauko Pirinen, joka kirjoitti Savon historian ennen Stolbovan rauhaa 1617,
sanoo teoksessaan kruunun intressinä olleen Savon erämaiden asuttamisessa
ensisijaisesti saada tuloja eli verokertymää lisää, ja toisella sijalla hän mainitsee
turvallisuuspoliittiset näkökohdat. Kuningas jakoi erämaita alamaisilleen ve-
ronmaksua vastaan.32  Jos suvun takamaat olivat asuttamatta eli eivät tuottaneet
kruunulle tuloa, palautuivat ne kruunulle, joka saattoi asuttaa ne.

Kustaa Vaasan aikainen laaja metsäseutujen uudisasutus rikkoi vanhan vero-
järjestelmän toimivuuden kaikkialla Ruotsissa. Savon erämaiden asuttaminen
loi aivan uuden tilanteen veroperusteita määriteltäessä Suomessakin. Keskus-

○ ○ ○ ○ ○ ○

30 Pähkinäsaaren rauhan rajan murtumisesta ks. Lähteenmäki 2000, s. 9–19.
31 Luukko 1954, s. 306–307.
32 Pirinen 1982, s. 64–65.
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valta tehosti veronkantoa ja uudisti veroperusteita, ja talonpoikien verokuorma
kasvoi. Tämä aiheutti veropakolaisuutta uudisasutusvaiheen jälkeen. Esimer-
kiksi Säämingissä vuoden 1543 verouudistus lisäsi suorituksia 30,2 %.33  Savo-
laiset lähtivät liikkeelle uudisasutusalueiltaan kohti Ruovettä, Rautalampea ja
Pohjanmaata. Oulujärvelle savolaiset saapuivat seuraavalla vuosikymmenellä,
jolloin Gustaf Fincke saattoi jo kantaa asukkailta veroa.34

Kuninkaankartanot hallinnon keskuksina ja mallitiloina

Kuninkaankartanoilla oli erilaisia funktioita eri osissa Ruotsia. Ruotsin kruu-
nulla oli hallussaan kummallakin puolen Pohjanlahtea valtavat alueet, joiden
keskitettyyn hallinnointiin kehitettiin kuninkaan- ja latokartanojärjestelmä. Sa-
vossa linna ja kuninkaankartanot ulottivat Ruotsin kruunun vallan rajalle, ja
valtarajan paikka muotoiltiin uudelleen. Kustaa Vaasan kiinnostus Savon uudis-
asutusohjelmaa kohtaan sattuu laajentumispolitiikan alkuaikaan samoin kuin
hänen aloittamansa karjakartanojärjestelmä. Sotajoukot tarvitsivat elintarvik-
keita ja niiden kuljetuksia. Elintarvikkeita saatiin uudisasukkailta luonnon-
tuotteina maksettujen verojen muodossa. Toiveena oli se, että mallitiloiksi pe-
rustetut karjakartanot auttaisivat kruunua joukkojen elintarvikehuollossa. Rajan
lähellä sijaitsevat kartanot toimivat myöskin uudisasutuksen turvana ja kruunun
hallintomiesten asemapaikkoina.

Vuonna 1537 Savonlinnan alaisuudessa oli kaksi maavoutia, joista toinen
Savossa ja toinen Pohjassa eli Pien-Savossa (Norrbotten). Norrbotten on mer-
kinnyt 1500-luvun kuluessa kunkin ruotsalaisen (savolaisen) uudisasutusvai-
heen mukaista ääripistettä. Yleisesti sillä tarkoitettiin asutuksen äärilaitaa, erä-
maata. Myöhemmin kummastakin voutikunnasta muodostettiin itsenäinen
tilityspiiri, jonka tuotto ohjattiin Helsingin kautta kuninkaan verokamariin Tuk-
holmaan. Juhana-herttuan hallintoajan alussa vuonna 1557 vouteja oli kuusi, ja
heidän asuinpaikkansa oli alueen kuninkaan- eli latokartano (myös karjakar-
tano).35  Kustaa Vaasan uudistusten toteuttaja Savossa, suomalaissyntyinen Kle-
metti Kirjuri, rakennutti pohjoisen uudisasutuksen suojaksi Tavinsalmen kunin-
kaankartanon. Suomen puolella mallitilana oli Kustaa Vaasan aikana Savossa
Rantasalmen kuninkaankartano, jossa tehostettiin sekä pelto- että kaskiviljelyä
uusin menetelmin. Ohran ja kauran viljelystä luovuttiin kartanossa, koska niitä
tuli muutenkin veroina. Sen sijaan rukiin viljelyä tehostettiin.36  Suuret lato-
kartanot olivat mallitiloina niin aatelis- kuin talonpoikaisviljelijöillekin.

○ ○ ○ ○ ○ ○

33 Soininen 1961, s. 230 ja Lappalainen I:2 1971, s. 223. Vrt. Orrman 1986, s. 189, jossa esite-
tään, että 1550–1560 lukujen verojenkorotukset eivät näy demografisena eikä kameraalisena
autiutena koealueilla Varsinais-Suomessa.

34 RKG XXIII, 11.10.1554.
35 Pirinen 1982, s. 434. Kartanoita olivat Aholahti, Heikinpohjanniemi, Kiiala (Moisio), Ranta-

salmi, Liistonsaari ja Pien-Savon kartano.
36 Soininen 1985, s. 200.
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Kuninkaankartanot toimivat myös kontrolliyksikköinä. Vouteja, jotka toimi-
vat sadon ja satoisuuden kirjaajina, pidettiin silmällä. Varsinkin keskushallin-
non pääresidensseistä Upsalasta ja Tukholmasta katsoen periferiassa sijaitsevat
Suomi, Smoolanti ja Länsi-Götanmaa olivat vaikeasti hallinnoitavia yksiköitä.
Länsi-Götanmaan vanhan aatelin vahva asema loi vielä oman jännitteensä val-
tasuhteeseen. Kuningas epäili voutien Ruotsin Götanmaiden puoleisissa osissa
säännönmukaisesti kirjaavan sadot omaksi edukseen liian alhaisiksi.37  Savossa
epäiltiin pikemminkin talonpoikien pimittävän kruunun saatavia. Savolaisille
näyttää myös olleen ärsyttävää vieraiden uuden hallinnon virkamiesten- ja pap-
pien kestitys ja kyyditys.38

Pohjanmaalla noudatettiin myös Kustaa Vaasan politiikkaa ja perustettiin
kartanovoutikuntia. Kunkin voutikunnan keskuskartanosta piti tulla maanvilje-
lyksen ja karjanhoidon mallitila, josta ympäristön talonpojat voisivat ottaa esi-
merkkiä ja jonka tuotteet oli tarkoitus käyttää ensi sijassa maanpuolustuksen
hyväksi. Mallitilana alueella toimi Pinonäsin kartano, jossa harjoitettiin myös
kaskenpolttoa.39  Pohjanmaalla puolustuksellinen aspekti kartanoiden perusta-
misessa oli yhtä vahva kuin Savossa. Pähkinäsaaren rauhan rajasopimus oli
vanhentunut verrattuna asutustilanteeseen, ja Ruotsin kruunun taholta linnoilla,
linnoituksilla ja kartanoilla pyrittiin ”venyttämään” rajaa itään ja pohjoiseen
päin. Savolaiset toimivat tämän puolustusvyöhykkeen rakentajina ja asuttajina

Myös Ruotsin vanhoilla viljelyalueilla kuten Itä-Götanmaalla Kustaa Vaasa
pyrki edistämään maataloutta mallitilojen avulla. Maanviljelyksen ongelmana
jo raivatuilla alueilla oli mm. niiden suo- ja vesijättöalueiden saattaminen hyö-
tykäyttöön. Valtakunnan itäosista tätä tietämystä löytyi. Suomeen ja erityisesti
Viipurin lääniin lähetettiin asiamies hankkimaan Ruotsiin talonpoikia, jotka
osaisivat tehdä suosta pellon. Myös viipurilaisia kalastajia piti saada Itä-Götan-
maalle.40  Ammattitaitoisia kaivajia ja muuta ammattiväkeä oli tarkoitus käyttää
Vadstenan latokartanon palveluksessa. Kustaa Vaasa pyrki kehittämään viljely-
tapoja kruunun saatavien varmistamiseksi. Varsinkin veroviljan kuivatukseen
tarvittiin hänen mukaansa parannuksia. Rahvaalla oli tapana laittaa kruunulle
tulevat viljat ja heinät kollektiiviseen kasaan, jossa ne mätänivät, kun kansa al-
koi viettää kosteita ja pitkiä elonkorjuujuhliaan. Kustaa Vaasa määräsikin, että
heinät oli tuotava suojaan Pyhän Olavin päivään (29.7.) mennessä ja vilja Pyhän
Bartholomeuksen päivään (24.8.) mennessä.41

Kustaa Vaasa rakennutti myös Norrköpingiin Itä-Götanmaalle kuninkaan-
kartanon, jonka tarkoitus oli olla mallitilana rahvaalle sekä kuninkaan mukana
liikkuvan hovin asemapaikkana. Kuninkaankartanosta muovautui myöhemmin
kruununhallinnon aluekeskus, ja sinne sijoitettiin tarvittaessa myös linnaleiri.
Kartano tuhoutui Tanskan sodassa vuonna 1567. Uusi kuninkaankartano val-

○ ○ ○ ○ ○ ○

37 Myrdal, Söderberg 1991, s. 283.
38 Pirinen 1982, s. 420.
39 Luukko 1954, s. 455 ja 524.
40 RKG XX, 8.12.1549.
41 RKG XIII, 27.10.1540, RKG XIII, 3.2.1541, RKG XIII 27.8.1541.
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mistui palaneen kartanon lähistölle Juhana III:n hallitusaikana. Kuninkaankar-
tanot tarvitsivat myös ammattimiehiä Suomesta, kuten tiilenpolttajia, kalkin-
polttajia, teurastajia, seppiä ja nikkareita.42  Hämeen ja Turun linnat näyttävät
olleen Kustaa Vaasan aikana erikoisammattiväkeä luovuttava keskus.43  Näistä
ammattilaisista osa jäi luultavasti pysyvästi Ruotsiin kruunun palvelukseen.
Myös Södermanlannin ja Uplannin suuret kartanot käyttivät suomalaisia seson-
kityöläisiä.44

Kustaa Vaasa kokeili kaskenkaatoa ja viljelyä kuninkaankartanoissaan. Kas-
keamista harjoitettiin Ruotsin kartanoissa 1540- ja 1550-luvuilla. Työvoimasta
oli kuitenkin kasvavan talouden aikana krooninen pula. Vuonna 1556 oli saatu
arvokasta sotasaalista, kun Ruotsin kartanoiden ja kaivosten työvoimaksi saa-
tiin karjalaisia sotavankeja.45  Sotavangit korvasivat myöhempienkin Vaasojen
aikana työvoimanvajausta miesten ollessa sotatehtävissä. Taalainmaalla ja itäi-
sessä Keski-Ruotsissa kaskia oli 15 kappaletta vuonna 1556.46

Uusi innovaatio viljan kuivatuksen alalla oli suomalainen riihi. Kuningas ke-
hotti koko valtakunnan linnaläänien vouteja pystyttämään alueelleen lisää rii-
hiä.47  Riihi ei kuitenkaan yleistynyt Ruotsissa, ja Juhana III joutui uusimaan
käskyn niiden rakentamisesta.48  Kustaa Vaasan kuoleman jälkeen uusi huippu-
kausi kaskimäärissä saavutettiin vasta Kaarle-herttuan nostettua kuninkaankar-
tanoiden kaskiviljelyn uuteen, tosin lyhytaikaiseen kukoistukseen.

○ ○ ○ ○ ○ ○

42 Blomberg 1997, s. 27.
43 RKG XVIII, 22.2.1547. Turun ja Hämeen linnoista lähetettiin työväkeä ja uurreastian

tekijöitä (laggare) Gripsholmin linnaan Ruotsiin.
44 Työvaelluksesta ks. mm. Tarkiainen I 1990, s. 52–58.
45 Melander 1939, s. 27. Kustaa Vaasan kirje Upsalan voudille Tukholman linnassa säilytettä-

vistä suomea puhuvista sotavangeista.
46 Myrdal, Söderberg 1991, s. 360.
47 Vilkuna Anna-Maria 1998, s. 180. Myös Hämeen linnan alueelle piti rakentaa lisää riihiä

Kustaa Vaasan toimeksiannosta.
48 RKG XXV, 20.6.1555 ja VR/JIII 1582, syyskuu.
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   Juhana III ja Suomi

Virkamiehet ja tukijoukot

Juhana III:n aikana Suomen ja Ruotsin väliset verkostot oli jo luotu. Bielke-su-
vun yhteydet Savoon syntyivät jo Kustaa Vaasan elinaikana. Gustav Fincke oli
Dacke-kapinan aikana kuninkaan pyynnöstä vartioimassa ja puolustamassa
Tukholman linnaa ja kaupunkia yhdessä linnan käskynhaltijan Ture Persson
Bielken kanssa.1  Myöhemmin Bielke asui vastavuoroisesti Savonlinnassa
Fincken apuna tämän järjestellessä erämaa-asutuksen verotuksen uudistamista
vuosina 1555–1556.2  Tuona aikana vanha kuningas myös oleskeli paljon Suo-
messa Venäjän sodan vuoksi, ja tarkasteli poikansa herttuakunnan asioita. Ho-
genskild Bielke oli vuonna 1564 vahvistamassa Hämeen ja Savon rajaa ja toimi
myöhemmin Savon kihlakunnantuomarina. Bielken titulatuuri Suomessa Sa-
von tilikirjojen mukaan oli Her Hogenskild uti Nynäs äitinsä Anna Hogenskild-
in Suomen pääkartanon mukaan. Kihlakunnantuomarin virkaa hän ei liene hen-
kilökohtaisesti hoitanut, vaan hänen puolestaan käräjiä pitivät lainlukijat. Sen
sijaan hän kävi Eerik-kuninkaan henkilökohtaisena tutkintatuomarina Savossa
ja Hämeessä.3

Kruunupäiden vallanvaihdosten yhteydessä tapahtui aina rotaatio myös hal-
litsijan virkamies- ja tukijoukoissa. Juhana III:n otettua vallan veljeltään Eerik
XIV:ltä siirtyivät Ruotsin johtaviksi suvuiksi vallankaappauksessa Juhanan
puolella seisoneet Per Brahe ja Hogenskild Bielke. Bielke oli myös mukana
vangitun Eerikin myrkyttämispuuhassa. Hogenskild Bielke sai palveluksistaan
Leckön linnan Länsi-Götanmaalta.4  Hänellä oli omistuksia myös Söderman-
lannissa ja Itä-Götanmaalla. Hogenskild Bielke joutui Kaarle IX:n aikana tuo-
miolle toimittuaan kuningas Sigismundin puolella. Yksi syy hänen epäsuo-
sioonsa oli juuri osallisuus Eerik-kuninkaan murhaan. Vielä katkerampi pala oli
Kaarlelle se, että Eerik XIV oli lahjoitellut Bielkelle alaikäisen herttuan tiloja
mm. Södermanlannista. Juhanan kuoleman jälkeen Kaarle peruutti kaikki
Bielken omistukset kruunulle ja vuonna 1605 hänet mestattiin.5  Suomen aate-
listosta Flemingit säilyttivät asemansa myös Juhanan aikana ja heidän titulatuu-
riinsa lisättiin säterin nimi; Fleming af Vik.

Suomen aatelin maaomaisuus oli Eerik XIV:n lahjoituspolitiikan vuoksi li-
sääntynyt. Siksi Juhana III aloitti kruunun verokertymän tarkastukset ja autioti-

○ ○ ○ ○ ○ ○

1 Blomstedt 1929, s. 31.
2 Blomstedt 1921, s. 273.
3 Ks. Pirinen 1982, s. 15, 483, 487 ja 489. KA (Helsinki) VT Savo, 6494:9. Lyhennysluettelo

1576.
4 Almquist I 1917, s. 46, nootti 1.
5 Almquist II 1919–1922, s. 141.
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lojen verolle saattamisen. Kuningas valitsi Suomen aatelistosta omat suosikkin-
sa, joille tiloja jaettiin. Aatelin lampuotiasutuksen estämiseksi ja puolustusval-
miuden takaamiseksi kuningas määräsi vuonna 1579 kaikki jäljellä olevat erä-
maat ja autiot otettavaksi viljelykseen Suomessa. Rautalammille ja Ruovedelle
ohjautuikin juuri tähän aikaan keskusvallan toimien seurauksena Savosta paljon
uudisasukkaita. Aateliset olivat asettaneet pitäjiin lampuotejaan veromaalle, ja
kruunun verotulot vähentyivät. Nämä aatelin lampuodit olivat haitaksi uudis-
asutukselle ja kiistelivät uudisasukkaiden kanssa kalavesien ja metsien käytös-
tä. Kruunu tulikin uudisasukkaiden avuksi, ja aatelin omistuksia yritettiin pe-
ruuttaa kruunulle sekä kieltää uusien alueiden ostaminen ja valtaaminen. Rauta-
lammilla omistivat lampuotitiloja mm. Bielket, Hornit, Tottit, Fincket ja Ta-
vastit.6  Muuttoliike on osittain kulkenut Suomesta Ruotsiin näiden sukujen
verkostojen kautta. Metsäsuomalaisten joukossa onkin oletettavasti huomatta-
van paljon juuri näiden aatelisten lampuoteja.

1580-luku oli kuninkaan tutkintojen aikaa Suomessa. Jo maanlakien kunin-
kaankaaressa oli kielletty rälssimiehiltä veronalaisen maan ostaminen. Jos näin
tapahtui, aatelisen olisi pitänyt pyytää kuninkaan lupa tähän ostoon. 1500-lu-
vun alusta lähtien oli järjestetty tarkastuksia Suomessa, jotta nähtäisiin, oliko
tällaisia kauppoja tehty kuninkaan tietämättä.7 Aatelin vallan kasvu vei kruu-
nulta tuloja myös viljatullien muodossa. Kruunun verotulojen lisäämiseen täh-
täsi myös tullimyllyjen rakentaminen ja verojen kerääminen talonpoikien omis-
ta jalka- ja puromyllyistä. Samalla piti tarkastaa aatelin myllyt. Näillä toimilla
pyrittiin estämään aatelin vallan lisääntyminen myös Suomessa.8

Turun linna Juhana-herttuan hovina

Linnat ja kartanot toimivat kaupunkien harvalukuisuuden takia keskuksina
Suomessa. Juhana III (1537–1592) sai Suomi-tietoutensa herttuakuntansa aika-
na. Kustaa Vaasa järjesti kaikille pojilleen omat tehtäväkenttänsä valtakunnassa.
Kahdeksantoistavuotias Juhana sai herttuakunnakseen alueita Suomesta. Hä-
nelle läänitettiin itämaasta vuonna 1556 Turun lääni, Kymenkartanon lääni, Ah-
venanmaa ja seuraavana vuonna Raaseporin lääni. Helsinki perustettiin maahan
uudeksi kaupan keskukseksi Kustaa Vaasan toimesta.

Juhana oli Kustaa Vaasan toinen poika, ja hänet kasvatettiin renessanssiajan
henkeen. Kuten veljensäkin, hän oli saanut opetusta antiikin kirjallisuudessa,
teologiassa, taiteissa ja eri kielissä. Turun aikanaan hän perusti kaupunkiin lois-
tokkaan renessanssihovin ja tuki suuria rakennushankkeita. Juhana III oli renes-
sanssiajan ruotsalainen, jolle ylellisyys oli itsestään selvä kuninkaan etuoikeus.
Toisin kuin uskonnollinen ja askeettisuuteenkin taipuvainen veljensä Kaarle

○ ○ ○ ○ ○ ○

6 Aatelisten omistuksista Rautalammilla ja Ruovedellä ks. KA (Helsinki) SAY 1580–1599.
7 Jutikkala 1939, s. 19.
8 Nilsson 1990, s. 85.
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hän piti hovielämästä ja ylellisistä huveista.9  Valtakunnanregistratuurasta voi
poimia lukuisia esimerkkejä Juhanan hoviin Tukholmaan Euroopasta tilatuista
ylellisyystuotteista ja mm. ulkomaisista musikanteista.

Juhana sai hyvin nuorena vaativan tehtävän eli Suomea koskevien asioiden
hoidon.10  Kustaa halusi kouluttaa jälkeläisensä kokonaisvaltaisesti tehtäviinsä
ja tekemään itsenäisiä päätöksiä. Pohjimmaisena oli kuitenkin Kustaa Vaasan
halu turvata jälkeläisten mahdollisuus ja resurssit elämään, joka sopi ruhtinaalle
ja hänen hovilleen. Kustaa Vaasa vieraili pitkään Turussa ja muualla Suomessa
venäläissodan aikana tutustumassa poikansa tehtäväkenttään. Juhanan ruhti-
naskuntaan kuuluivat Suomen viljavimmat ja vauraimmat seudut, joiden vero-
tuottoon perustuivat tuon renessanssihovin komeat puitteet Turussa. Kustaa
Vaasan esimerkkiä noudattaen Suomen herttuakunnan aikana maan hallintoa
kehitettiin ja yhtenäistettiin emämaan kanssa, kauppaoloja kehitettiin ja kiinni-
tettiin huomiota vuoriteollisuuden mahdollisuuksiin maassa. Suomi oli materi-
aalien toimittajana tärkeä Ruotsin renessanssiajan vilkkaan monumentaalira-
kentamisen kannalta. Herttualla oli apunaan ja luottomiehinään Suomessa Hen-
rik Klasson Horn ja Herman Fleming. Kustaa Vaasa järjesti poikansa olot Suo-
messa mahdollisimman valmiiksi. Hän valitsi itse hovin väen aina kanslia-
henkilökuntaa myöten. Hovissa oli vuonna 1563 palkattuna 262 henkilöä.11

Herttuakunnan aika oli ”kulta-aikaa” Suomen käsityöläisille ja muille am-
mattimiehille. Savokin antoi erikoistietämyksensä renessanssihovin käyttöön,
kun Turkuun lähetettiin savolaiset sepät Paavo Kämäräinen ja Paavo Paavonpoi-
ka Nousiainen.12  Turun linna muuttui keskiaikaisesta linnoituksesta oikeaksi
renessanssilinnaksi kaikkine ylellisyyksineen. Sieltä tuli vaikutteita myös Sa-
voon. Juhanan aikana Turun linna oli maan innovaatiokeskus, väylä keskushal-
linnon ja muun Suomen välillä.

Herttuakunnan aikana jatkui myös Kustaa Vaasan mallitilaohjelma Suomes-
sa. Maatalouden uutuuksia olivat Savossa tuntemattoman vehnän viljelykokeilu
sekä sikojen ja lampaiden kasvatus. Lampaat olivat Kustaa Vaasan suosimaa
englantilaisrotua. Moision eli Kiialan kuninkaankartano Pellosniemellä muut-
tui kuitenkin pian tavalliseksi nimismiehentaloksi. Kartanoiden tieltä joutuivat
talonpojat luovuttamaan maata ja useimmiten muuttamaan pois koko alueelta.13

Sairilan kartano Visulahdella sai sellaisen ennenkuulumattoman ylellisyyden ja
renessanssiajalle tyypillisen innovaation kuin lasi-ikkunat. Savonlinnassakin
oli pian jo oma lasimestari.

Saatuaan vallankaappauksen jälkeen kruunun itselleen Juhana III jatkoi koko
valtakunnassa Kustaa Vaasan aloittamia hankkeita. Eerik XIV:n aikaisia kokei-

○ ○ ○ ○ ○ ○

9 Lager-Kromnow 1975, s. 196.
10 Karonen 1999, s. 92. Helmikuussa 1563 uusi kuningas Eerik XIV vaati Juhanaa luopumaan

herttuakunnastaan tai panttilinnoistaan Baltiassa.
11 Lager-Kromnow 1975, s. 183.
12 Pirinen 1982, s. 400. Tuusmäellä oli huomattavan paljon ammattiseppiä. Heistä kuuluisin oli

Paavo Laurinpoika Kankkunen. Seppä Kankkunen poikineen kutsuttiin vuonna 1594
Ruotsiin takomaan suuria tykkejä Kaarlelle. Ammattimiesten erikoistuminen oli edennyt
pitkälle.

13 Wirilander Hannele 1982, s. 89, 90 ja 91.
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luja ja uudistuksia sen sijaan peruutettiin. Esimerkiksi rahana kerätystä kyyti-

velvollisuudesta palattiin vanhaan kyytijärjestelmään. Tämä lisäsi talonpoikien

kyyditysrasitusta ja aiheutti siirtymistä pois suurten teiden varsilta Savosta.14

Kustaa Vaasan verotulojen maksimointihankkeet kiinnostivat tietenkin laajen-

tumispolitiikan kannattajaa Juhana III:kin.

Turun linna ja kaupunki

elivät loistokasta renessans-

sia Juhanan herttuakunnan

aikana. Ruissalossa oli mm.

eläintarha, jonne oli tuotu

ulkomailta eläimiä.

Maalaus 1500-luvulta.

○ ○ ○ ○ ○ ○

14 Kyytilaitoksesta ja majataloista Savossa ks. Pirinen 1982, s. 471-475.
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Savonlinna kaupan keskuksena

Käsityöläiset ja maakauppaa harjoittavat talonpojat olivat talonpoikaisyhteisön

liikkuvin elementti. Keskusvalta pyrki kuitenkin estämään näiden ryhmien va-

paan ammatinharjoittamisen maaseudulla. Kaupunkilaitoksen kehittymättö-

myyden vuoksi linnat olivat tärkeitä kaupan keskuksia Suomessa. Myös tiedon-

kulku kulki keskuslinnojen välityksellä. Talonpoika eli luontaistaloudessa,

mutta jotkut tarvikkeet piti ostaa kierteleviltä maakauppiailta. Tällaisia elintär-

keitä tarvikkeita olivat suola, kupari ja kupariset astiat, padat ja pannut. Talon-

pojilla oli kruunuakin kiinnostavia maksuvälineitä kuten turkikset, vuodat ja

vilja. Kustaa Vaasan tavoitteena oli merkantilististen periaatteiden mukaan siir-

tää maakaupan harjoittajat kaupunkeihin tai linnojen valvonnan piiriin. Käsi-

työläiset tuotteineen kuuluivat myös maakaupan ohjeiston piiriin. Tätä maaseu-

dun väestön osaa ei pystytty verottamaan ja valvomaan. Henkirahaahan ei vielä

maksettu, ja apuverojen maksu ulottui käsityöläisiin vasta 25-vuotisen sodan

aikana. Kruunu pyrki saamaan ammattimiehet kaupunkeihin pystyäkseen

verottamaan heidän tuotteitaan. Maakauppiaat olivat usein suurtalollisia, jotka

harjoittivat tavaroiden kauppaa. Kustaa Vaasan pyrkimys kieltää maakauppa ja

vapaa ammatin harjoittaminen Savossa tähtäsi Viipurin aseman säilyttämiseen

alueen keskeisenä kauppakaupunkina.15

Savon ja Viipurin yhteyksiä ja tiedonkulkua hoitivat juuri kauppiaat vuotui-

silla maaseudun markkinoilla Lappeenrannassa. Savolaiset veivät uppiniskai-

sesti tuotteitaan muuallekin kuin Viipuriin, jolloin kauppiaita sakotettiin anka-

rasti. Vielä vuonna 1576 saivat Per Rytkönen, Olof Utriainen, Per Hokkinen,

Henrik Otinen, Anders Karjunen ja Olof Kilkkainen huimat 40:n taalarin sakot

kauppatavaroidensa viemisestä Viipurin sijasta Turkuun. Tuote oli luultavasti

arvoturkikset, joiden kauppa kuului kruunun yksinoikeuksiin.16  Savolaisten

yhteistyökumppaneiden uusmaalaisten maakauppias-talonpoikien kanssa vaih-

dettiin viljaa suolaan. Tavinsalmen pitäjän perustamisen jälkeen maakunnan

pohjoisosien kauppiaat alkoivat hakeutua Pohjanmaalle. ”Kainuun” eli Pohjois-

Pohjanmaan kanssa tehty kauppa kiellettiin vuonna 1571. Pirinen mainitsee täl-

laisia pohjalaisten alihankkijoita olleen mm. Pekka Vatasen ja Olli Toivasen,

joiden tuotteet kapahauki ja turkikset päätyivät välikäsien kautta Ruotsiin.17

Luultavasti näillä toimitusmatkoilla piipahdettiin joskus myös Ruotsissa asti.

Savolaiset kauppiaat ja linnassa vieraillut sotaväki välittivät Savonlinnassa

vierailleiden venäläisten kauppiaiden tuotteet kuten kankaat edelleen muualle

Suomeen.18

○ ○ ○ ○ ○ ○

15 Pirinen 1982, s. 410–411.
16 KA (Helsinki) VT Savo 6496:55v. Tavinsalmen käräjät 10.7.1576. Summa oli sama, jonka

joutui maksamaan taposta. Ks. myös Pirinen 1982, s. 394.
17 Pirinen 1982, s. 412.
18 Ks. Pirinen 1982, s. 414. Venäläisten kauppiaiden kanssa yhteistyössä olevia savolaisia oli-

vat mm. Antti Heinonen, Matti Savolainen, voudit Olavi Rennare ja Eerik Hinkanpoika,
Heikki Vepsäläinen ja Maunu Multanen. Myös Lauri Moilanen, Sihvo Haatanen ja Lauri
Sormunen on laskettavissa maakauppiaiksi. Tuovisilla ammatti kulki jo kolmannessa pol-
vessa. Pirisen mukaan maakauppaa harjoittivat Savossa monet vouti- ja kirjuriluokkaan
kuuluvat.
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Kauppaverkostot olivat keskusvallan määräämät. Hämeen linnan tilejä tutki-

nut Anna-Maria Vilkuna toteaa Hämeen ja Savonlinnan yhteyksien olleen vä-

häisiä, kun sen sijaan Viipuri oli kummankin linnan toimitusten keskus.19  Kaup-

piaita liikkui kuitenkin Hämeen ja Savon välillä. Savossa vierailleista hämäläi-

sistä maakauppiaista Pirinen mainitsee rautalampilaisen Niilo Kolarin, joka teki

kauppaa mm. Savon ja Hämeen välillä. Vientituote oli venäläinen sarka.20  Maa-

kauppiaat olivat aikansa tiedonvälittäjiä liikkuvan ammattinsa vuoksi. Tästä on

hyvänä esimerkkinä rautalampilainen Olli Kinnunen, jolla oli kapahaukivarasto

Lohtajan Viirteen kylässä. Kinnusen suku oli lähtöisin Savosta.21  Savoa ja Rau-

talampea merkittävämpi maakauppiasluokka oli Pohjanmaalla. Se osallistui ak-

tiivisesti myös nuijasodan tapahtumiin.

Käsityöläiset ja varsinaiset maakauppiaat otettiin kutsunnoissa ensimmäisinä

sotaan, koska heistä oli kruunun kannalta muuten pelkästään haittaa. Laivasto

oli varma paikka haluttomille rekryyteille. Laivoista ei niin vain karattu, ja niille

koottiin aina karkailevaisin aines kuten savolaiset. Toinen vaihtoehto näille

maakauppaa harjoittaville kierteleville miehille oli se, että he pestautuisivat

pappien, porvareiden tai talonpoikien luo palvelukseen. Norrlannissa oli suuri

joukko tällaisia kierteleviä maakauppaa harjoittavia miehiä, jotka sitten otettiin

meriväkeen.22  Näiden irtolaisten joukossa oli suomalaisia, jotka talvisaikaan

kuljeskelivat kauppiaina Ruotsissa ja kesäisin asuivat Suomessa. Juhana-kunin-

○ ○ ○ ○ ○ ○

19 Vilkuna Anna-Maria 1998, s. 73, nootti 81.
20 Pirinen 1982, s. 415.
21 Luukko 1954, s. 500.
22 VR/JIII 1577, 31.3.

Kustaa Vaasa pyrki

ohjaamaan savolais-

ten talonpoikien

kauppatavarat

kulkemaan Viipurin

kautta. Piirros 1600-

luvun lopulta.



64 J U H A N A  I I I  J A  S U O M I

gas oli kuullut, että nämä maakauppiaat antoivat tavaroita lainaksi huomattavan
suurella korolla.23  Maakaupan kielto ei juurikaan tehonnut. Maakauppiaat ja
kiertelevät ammattimiehet liikkuivat Suomessa keskuksesta toiseen.

Ammatit erikoistuvat, differentiaatio

Linnan palveluksessa olevat käsityöläiset asuivat linnojen yhteydessä olevilla
”malmeilla”. Nämä käsityöläiset olivat joko suoraan linnan omien palvelijoiden
luetteloissa tai sitten linnan huovien joukossa. Näistä käsityöläisistä tuli erityi-
siä ammattisukuja, joiden jälkeläiset jatkoivat isiensä ammattia. Pelkkä ammatti
ei 1500-luvulla elättänyt ketään, vaan elintarvikkeet perheelle tuotettiin osittain
itse pienillä maatilkuilla. Linnan ympäristön pitäjissä oli myös muita ammatti-
miehiä, jotka tekivät tarvittaessa töitä linnaan. Linna muodostui keskukseksi,
joka elätti ja koulutti suuren määrän ympäröivää rahvasta.

Maaseudun ammatit ovat luettavissa maakirjan sukunimistöstä. Linnan ja sen
ympäristön ammattimiehistä mainittakoon sorvari, nikkari, nahkuri, suutari, pa-
kari, timpuri, reisvänni (ratsusoini), kokki, tulkki ja räätäli. Erikoistuneet am-
mattilaiset kuten linnan asesepät olivat saaneet peruskoulutuksensa Ruotsissa jo
Kustaa Vaasan aikana. Savonlinnan sepätkin saivat kunnian osallistua suoma-
laisten aseseppien koulutusohjelmaan 1550-luvulla.24  Ajankohta liittyy kunin-
kaan aloittamaan laajentumispolitiikkaan ja Venäjän joukkojen liikehdintään
rajalla. Ammattinimistä muodostui myöhemmin usein myös sukunimi.25  Am-
mattien erikoistuessa Savossa näyttäisi uusien sukujen esiinmarssi ilmeiseltä
1600-luvulla.26  Kaupungissa sukunimi muuttui tavalliseksi porvarisnimeksi, ja
nimen kantajalla ei välttämättä ollut mitään tekemistä ammatin kanssa.27  Sa-
manlainen ilmiö on havaittavissa tutkittaessa ruukkien ja kaivosten tilejä.

Tiedustelija oli myös suvussa kulkenut ammatti. Savon ja Viipurin linnan
tulkit olivat venäjänkielentaitoisia karjalaisia, joiden todellisempi ammattinimi-
ke oli tiedustelija.28  Haapalan neljänneksen talonpojat olivat erikoistuneet juuri
tiedusteluun. Tällaisen ammatin harjoittajia Savonlinnan ja Viipurin läänissä
olivat Mats Tepponen, Nils Peikulainen, Staffan Rautanenä, Philippus Remoi-
nen, Olof Hauhiainen, Anders Willenkoukku, Hans Hötsinen, Henrik Jormoi-
nen. Jöran Jormoinen, Påvell Seloinen, Mårten Toivakainen, Lars Patrikainen,

○ ○ ○ ○ ○ ○

23 Tawaststjerna 1918–1920, s. 190.
24 RKG XXV, 24.2.1555.
25 Ks. Pirinen 1982, s. 399–404. Vierasperäistenkin sukunimien taakse kätkeytyi Savossa

tavallisia savolaisia käsityöläissukuja kuten mm. Hakkarainen, Tarkiainen, Yrjänäinen, Olk-
konen, Vanninen, Janatuinen, Hirvonen, Pelkonen, Uskinen, Kaiponen, Kosonen, Tuovinen,
Pulkkinen, Rinkinen, Venäläinen, Immonen, Kähkönen, Kietäväinen, Polvinen, Lapveteläi-
nen, Matilainen, Käkriäinen, Höyhenpoika, Savolainen, Tuhkanen ja Outinen.

26 Uusista ammattinimikkeistä ks. Saloheimo 2000, s. 262–300.
27 Kallioinen 2000, s. 218.
28 Tawaststjerna 1918–1920, s. 452. Linnan palkollisten tileissä esiintyviä ammattinimikkeitä;

tiilentekijä, uunimestari, seppä, suutari, tynnyrintekijä, portinvartija, pöydänkattaja, kella-
rinhoitaja, keittäjä, myllymies, venemies, maltaantekijä, kalastaja, renki, leipoja, sikopai-
men- tai piika, makkarantekijä, pesijä, vaivainen, vakoilija ja teloittaja.
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Mats Thomasson Kosonen, Hans Juvonen ja Mats Mäkeläinen. Useat näistä
karjalaisten vihaamista talonpojista palvelivat Tuomas Tepposen nostoväessä.29

Tiedustelijoiden perheetkään eivät saaneet olla rauhassa karjalaisten kostois-
kuilta, jolloin siirryttiin perhekunnittain kauemmaksi rajasta. Kari Tarkiainen
on Ruotsissa toimineita kruunun tulkkeja tutkiessaan havainnut näiden joukos-
sa olleen paljon Venäjältä karanneita tai siellä vankeudessa olleita.30

Vuosisadan loppua kohden tultaessa linnan käsityöläisten ammattinimikkeet
monipuolistuivat entisestään. Uutta olivat sellaiset nimikkeet kuten kattilasep-
pä, satulaseppä ja kankuri.31  Linnat ja kartanot olivat keskuksia, jotka antoivat
mallin elämästä ”suuressa maailmassa”. Myöskin talonpoikien talouteen tuli
uutuuksia. Varsinainen innovaattori Savonlinnassa näyttää olleen sen päällikkö
Arvid Henriksson Tavast, jonka aikana käsityöläisjoukko sekä monipuolistui
(mm. lasimestari) että harveni irtisanomisten johdosta.

Savossa syntyi myös pienimuotoista teollisuutta. Kruunulla oli oma harkko-
rautahyttinsä Rantasalmella, jonne se oli siirtynyt Säämingistä. Hytti oli perus-
tettu linnan tarpeita varten. Hytin varusteisiin kuului vesirattaan käyttämä väki-
vasara ja muutama suuri alasin. Vasarapajassa olivat pienet alasimet käsivasa-
roineen. Talonpojilla oli myös omia hyttejä, joissa valmistettiin harkkorautaa
kruunulle. Järvimalmista valmistettu harkkorauta oli 1500-luvulla vakinainen
veroparseli. Näissä talonpoikaishyteissä käytettiin myös nahkoja palkeisiin.
Rantasalmen tienoille oli keskittynyt muutakin pienimuotoista teollisuutta ku-
ten salpietarinvalmistusta. Salpietari oli ruudin raaka-aine, ja sen valmistus kuu-
lui kruunulle. Tuotantolaitosten kasaantuminen Rantasalmelle merkitsi myös
sitä, että ammattimiehet kuten sepät keskittyivät alueelle.32

Sodan aikana ammattimiesten liikkuminen sekä vilkastui että joutui kruunun
sääntelyn piiriin. Venäjän sodan syttyessä oli kruunun talous huonossa kunnos-
sa. ”Pitkä viha” aiheutti Ruotsin valtion ”kassakriisin”, ja vuonna 1576 Suomen
neljästä linnasta irtisanottiin 1 367 niihin palvelussuhteessa ollutta henkilöä.33

Käytäntö oli tuttu jo Kustaa Vaasan ajoista, jolloin hänen voutinsa noudattivat
linnojen ja kartanoiden taloudessa tiettyä tasapainoa. Sodan aikana latokarta-
noiden tuotto oli luonnollisesti laskenut. Kustaa Vaasan linnoille ja niiden vou-
deille osoitetun budjettiohjeen mukaan pöydässä ei saanut olla turhia ruokit-
tavia, eikä palkkalistoilla saanut olla enemmän kuin linnan maatalous tuotti.34

Savonlinnan käsityöläisten irtisanominen liittyy olennaisesti tutkimusprob-
lematiikkaan. Linnan ammattiväen irtisanomisesta käytiin vilkasta kirjeenvaih-
toa kuninkaan ja linnanpäällikön välillä. Linnapäällikkö Arvid Henriksson jou-
tui vaikean tehtävän eteen, kun hänen oli huomattavasti vähennettävä linnan ku-

○ ○ ○ ○ ○ ○

29 Tawaststjerna 1918–1920, s. 58 ja 629. Tawaststjerna 1929, s. 377, nootti 2. Tutkija Maud
Wediniltä saatu tieto. Kopparbergs, Säters och Näsgårds län, Österdalarna 1635:15v. Mats
Mäkeläinen mainitaan sukunimellä oikeusjutussa Taalainmaalla.

30 Tarkiainen 1972, s. 507 ja 513.
31 Pirinen 1982, s. 403–404. Lappalainen Jussi T. 1989, s. 74.
32 Soininen 1985, s. 180.
33 Tawaststjerna 1918–1920, s. 129.
34 Vilkuna Anna-Maria 1998, s. 40.
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luja. Vain minimi miehityksestä sai jäädä linnaan. Esimerkiksi kruununmetsäs-
täjät oli irtisanottava.35  Kustaa Vaasan ja Eerik-kuninkaan aikaiset vanhat pal-
velijat irtisanottiin ja myös heille osoitettiin torppa asuttavaksi.36  Savonlinnasta
irtisanottujen joukossa oli suoraan linnan palkkalistoilla olleita henkilöitä ja lä-
hiseudun asukkaita, jotka olivat saaneet säännöllistä ansiota linnasta. Vuoden
1576 autioiden asuttaminen uusilla viljelijöillä liittyy luultavasti irtisanomisiin.

Linnan kulujen alasajo aiheutti ketjureaktion talonpoikaisyhteisössä. Irtisa-
nominen linnan palveluksesta merkitsi juuri suvun nuoremmille ammatinjatka-
jille siirtymistä muualle tai joutumista sotamieheksi, kun urakehitys Savossa
estyi. Näistä ammatinharjoittamisen mahdollistavista muuttosuunnista oli tur-
vallisin Ruotsi, varsinkin väenottoja ajatellen. 1580-luvun taitteessa, jolloin
vahvistettiin Ruotsin vanhoja linnoja, tuli sinne suuri joukko suomalaisia.
Muutkin keskukset ja muuttotyhjiöt, kuten esimerkiksi Pohjois-Pohjanmaa,
Baltia ja 1580-luvulla miehitetty Käkisalmen lääni tulivat kysymykseen.

Kaarle-herttua ylittää valtuutensa rekrytoimalla väkeä Suomesta

Ruotsi kärsi 25-vuotisen sodan aikana kroonisesta työvoimapulasta. Kaarle-
herttuan mahdollisuudet saada työväkeä herttuakuntansa eri projekteihin olivat
rajoitetut. Kruunun intressit työvoiman ja sotilasmateriaalin käytössä kulkivat
aina edellä. Herttuan piti tulla toimeen niillä resursseilla mitä herttuakunta tar-
josi. Erikoisammattiväen rekrytoinnissa hän joutui kuitenkin käyttämään myös
suomalaista työvoimaa. Kaarlen toimet olivat kruunun regaalien vastaisia ja
laittomia. Minkälaista ainesta Kaarle-herttua sitten tarvitsi? Toivottavaa oli, että
tulijoilla oli jokin erikoistaito ja palveluksesta vapautetut nihdit olivat toivottuja
asukkaita rajaseuduille. Kaivoksiin tarvittiin puuntoimittajia ja hyttien osakkai-
ta. Samoin Kaarle tarvitsi väkeä tammien hakkuuseen laivojen rakentamisek-
si.37  Nämä viimeksi mainitut ryhmät hyödyttivät myös kruunun intressejä.

Viljantuotanto piti turvata, ettei tarvitsisi turvautua tuontiin, ja samalla tilat
pysyisivät veronmaksukykyisinä. Autioituminen oli todellinen ongelma Ruot-
sissa. Ympäristön talonpojat ja papit kalusivat yleensä pitkään autiona olleet ti-
lat tyhjiin. Niiden metsät hakattiin ja jopa rakennukset siirrettiin pois. Pahinta
kruunun ja herttuan kannalta oli se, että verotulot jäivät saamatta ja paikallisyh-
teisö joutui kantamaan ylivoimaisen rasituksen mm. teiden ja siltojen kunnos-
sapitona. Samalla uudisasukkaat toimittivat kaupunkeihin ruokaa ja toimivat
aputyöväkenä kaivosten kuljetuksissa.

Kaarle ylitti siis valtuutensa rekrytoimalla väkeä Suomesta. Kaarlen pääresi-
denssi oli Nyköpingin linna Södermanlannissa, jonka puolustuksen parantami-
seen hän käytti paljon työvoimaa ja varoja. Valtakunnan työreservit sijaitsivat
perinteisesti Taalainmaalla ja Suomessa. Näiden maakuntien talonpojat liikkui-

○ ○ ○ ○ ○ ○

35 KA (Helsinki) VT Savo 6487:56, 1575.
36 KA (Helsinki) VT Savo 6497:14v, 1577.
37 KHR 1574, 25.12. Kaarle pyysi Juhanalta lupaa tilata 40 puunhakkaajaa Suomesta.
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vat Ruotsissa eri työtehtävistä toiseen, joskus yhdessäkin, aina tarpeen mu-

kaan.38  Sodan aikana kuningas käski käyttämään tätä joukkoa vain kruunun

töissä ja sotateollisuudessa. Kaarle käytti tätä työvoimaa kuitenkin vielä Ny-

köpingin linnan rakennustöissä ja muissa tehtävissä, joista yleisin olivat metsät-

yöt. Linnan rakennustöiden jälkeen joukko lähetettiin taas uuteen kohteeseen

herttuakunnassa. Richard Broberg laski Nyköpingin linnan rakennustyömaalla

34:n työntekijän olleen suomalaisia talvella 1581.39  Luku on suuri normaaliin

miehitykseen verrattuna.

Virallisessa kirjeenvaihdossa mainitut herttuakuntaan tulleet savolaiset ovat

tosiasia. Heitä tuli Kaarlen villieläinten metsästäjiksi, maanihdeiksi ja käsityö-

läisiksi. Heitä osallistui myös herttuan kaskikokeiluun. Houkuttimena tulijoille

olivat herttuakunnan palkkatorpat. Suomalaisten jousiampujien määrästä ei ole

tarkkaa lukua, mutta heidän olemassaolonsa alueella näkyy lähteissä.

Savonlinnasta lähti 1570-luvun lopulla ruotsalaisten joukko-osastojen muka-

na, mm. käsityöläisiä Ruotsiin linnan irtisanomisten yhteydessä. Osa heistä

Savonlinna koulutti ja

antoi elannon alueen

talonpoikaisperheille.

Linnan palveluksesta

irtisanottiin vuonna

1576 käsityöläisiä ja

palveluskuntaa.

Muutto Ruotsiin alkoi.

○ ○ ○ ○ ○ ○

38 Hedberg Lennart 1995, s. 279–280.
39 RB:n arkisto, Södermanlands handlingar 1581:6, Nyköpings slotts och ladugårdarnas

räkenskaper 1581. Jäljennöksestä olen saanut tiedon tutkija Gabriel Bladhilta.
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päätyi herttuan alueen palkkatorppiin. Suomesta herttuan palvelukseen tullut
käsityöläinen kirjoitti Kaarlelle seuraavasti: Teidän Armollinen Ruhtinaallinen
Korkeutenne. En voi salata Teiltä suurta hätää ja surua, joka on kohdannut mi-
nua köyhää miestä. Olen ottanut asuttavaksi ja rakennettavaksi torpanpaikan
iäiseen omistukseen ja perinnöksi Teidän Korkeutenne luvalla ja hyväksi Åkerin
kihlakunnan Härad- nimisessä pitäjässä. Minulla on teidän Korkeutenne avoin
kirje etsiä pieni torpanpaikka, raivata se ja rakentaa, josta kiitän Teitä armolli-
simmin. Nyt minut on kutsunnoissa kirjoitettu kuitenkin laivamieheksi, johon
toimeen en sovi enkä voi mennä, koska en sellaisesta toimesta tiedä mitään.
Olen toiminut vain uurreastiantekijänä. Pyydänkin saada jäädä torppaani, jos-
sa olen asunut vain lyhyen aikaa, voidakseni ansaita elantoni ja maksaakseni
Teille kuuluvat saatavat niin kuin kuuliaisen alamaisen kuuluu. Toivon Teille
rauhaisaa ja pitkää hallitusaikaa. Teidän köyhä palvelijanne. Mats Olofsson
Suomesta.40

Kirje on päiväämätön ja osoitettu Kaarle-herttualle. Arkistosijoittelun (kung-
liga kansliet) ja käsialan perusteella arvioisin sen olevan vuodelta 1593 Juhana-
kuninkaan kuoleman jälkeen. Kirje kirjoitettiin sodan aikana (ennen 1595).41

Käsityöläistorpparien ottaminen sotaväkeen liittyy luultavasti tilanteeseen, jos-
sa Kaarle oli ryhtynyt uusimaan laivastoa tulevaa rauhaa ja kauppamahdolli-
suuksia silmälläpitäen. Laivanrakennukseen tarvittiin paljon puuseppiä koko
valtakunnasta. Suomen voudeilta pyydettiin tämän tästä kymmeniä työntekijöi-
tä laivatelakoille.

Herttuakunnan uudisasutuskartoituksesta saamme selville Mats Olofssonin
torpan perustamisvuoden, joka on 1585. Torpan nimi oli Ekestorp ja myöhem-
min Ekesvald, ja se sijaitsi Åkerin kihlakunnassa. Mats oli raivannut myös kas-
ken ja suoniityn. Miehen pystyttämästä rakennuskannasta näkee hänen eläneen
pääasiassa jostain muusta elinkeinosta kuin maanviljelystä. Aineistossa näkyy
yleensäkin, että käsityöläiselle oli tyypillisempää rakentaa tupa kuin suomalai-
nen pirtti.42  Yksi Kaarlen masuuneista sijaitsi Åkerissa, jossa valmistettiin myös
tykkejä ja muita sotatarvikkeita.43  Mihin puuastiantekijöitä sitten tarvittiin? Pit-
kän 25-vuotisen vihan aikana nämä ”laggarit” tekivät puuastioita lähinnä ruuk-
kien tarpeisiin.

Oliko Mats sitten 25-vuotisen sodan aikana Suomen linnoista irtisanottuja
käsityöläisiä? Mats Olofssonin ammatti puuastiantekijä oli Savossakin tunnet-
tu. Linnan huovien tileissä puuseppänä toimi vielä vuonna 1575 Mats Olofsson.
Vuoden 1576 tileissä huovien luettelossa häntä ei enää mainita.44

Herttuakuntaan muutti myös suomalaisia metsästäjiä. Juhana III:n aika mer-
kitsi ylellisyyskulutuksen ja villieläinten metsästyksen kasvua.45  Kuninkaan
turkisvarastot kasvoivat, mikä sai myös Kaarlen aktivoitumaan alueillaan. Met-

○ ○ ○ ○ ○ ○

40 RA, Enskildas ansökningar och suppliker 22, K–Ö. Till Hertig Karl, odaterad.
41 KHR 1589, tammikuu. Åkerissa määrättiin järjestettäväksi kutsunnat.
42 RA KA (Tukholma) SöH 1580:18, s. 269 ja 327.
43 Hedberg Lennart 1995, s. 119. Ks. myös nootti 97.
44 KA (Helsinki) VT Savo 6480:50v ja 6499:9. Linnan tilit vuosilta 1575 ja 1577.
45 Odén 1966, s. 308–309.
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sästäjiä tarvittiin hovien ja osittain myös ruukkien ja kuninkaankartanoiden toi-
mitusten vuoksi. Niiden väelle maksettiin palkka luonnontuotteina kuten nah-
koina, kankaina ja elintarvikkeina. Samoin pitkien sotavuosikymmenten aikana
olivat myös metsästäjien tuotteet haluttuja hyödykkeitä.46  Kaarle liikkui hert-
tuakunnassaan hallintotoimissa hoviväki mukanaan, ja kuninkaankartanoissa
piti olla yhtä hyvä varustustaso kuin Tukholman linnassakin. Ruukit tarvitsivat
elintarvikkeita ja myös nahkoja tuotantoprosessissaan. Metsästäjien saaliit ke-
rättiin karjakartanoihin.

Savonlinnan tileissä esiintyy jo 1570-luvulla maininta vuosipalkkaisista
kruunun villieläinten metsästäjistä. Näiden tehtävänä oli toimittaa nahkoja Ju-
hana III:n hoviin Tukholmaan. Sinne lähetettiin nahkoina punakettuja, kärppiä,
näätiä ja yksi karhu.47  Jouset soveltuivat paremmin kuin tuliaseet turkiseläinten
ampumiseen. Samoin metsästysajan sattuessa talveen oli suksimiehen paras
saalistusase jousi.

Linnan palveluksesta irtisanottujen metsästäjien muuttosuunta Savonlinnasta
näyttää kulkeneen ensin ainakin Ruovedelle. Sinne muodostui kruununmetsäs-
täjäyhteisö, jonka jäsenistä osa oli savolaisperäisiä.48  Kaarlen herttuakunnas-
saan aloittama ”virallisten metsästäjien” rekrytointi sai myös suomalaisia mes-
tariampujia siirtymään sinne. Jahtimestariksi herttuakuntaan nimitettiin Jakob
Koskild.49  Kaarle rakennutti rautaruukin ja karjakartanon Vänernin rannalle, ja
tästä kokonaisuudesta kehittyi myöhemmin Kristinehamnin kaupunki. Bron
ruukin ja karjakartanon tileissä mainitaan jo 1580-luvun alussa herttuan villi-
eläintenampujat.50  Kaarle-herttualla oli alueillaan myös lohenkalastajia. Lohi
toimitettiin suurelta osaltaan Kroppan ruukkiin.51

Aiemmassa tutkimuksessa on yhdistetty täysin eri asioista käytyä kirjeen-
vaihtoa palvelemaan metsäsuomalaisten alkuperän selittämistä. Osa virallisessa
kirjeenvaihdossa mainituista savolaisista jousiampujista osallistui kuuluisalle
Vienan-retkelle, jolla yritettiin kiertää venäläisten selustaan Käkisalmen valta-
uksen yhteydessä. Juhanan närkästys metsästäjien siirtymisestä herttuan palve-
lukseen liittyi osaksi valtuuskysymyksiin ja osaksi sotatilanteeseen. Kuningas
ilmaisi jyrkän kantansa siitä, että sotilaallisesti tulenarassa tilanteessa raja-
maasta ei saanut tuoda pois puolustusvoimaa, ei edes ammattiväkeä.52  Herttuan
oikeuksiin ei kuulunut kutsua väkeä Suomesta, mutta hän teki kuitenkin niin.
Varsinkin itärajalla asuvien savolaisten värvääminen 1580-luvun vaihteessa sai
aikaan kiivasta kirjeenvaihtoa tästä valtuuksien ylityksestä. Kuninkaan asema

○ ○ ○ ○ ○ ○

46 Odén 1966, s. 303.
47 KA (Helsinki) VT Savo 6498:57, Juhana III Arvid Henrikssonille 13. syyskuuta 1575. Ks.

Myös Pirinen 1982, s. 394, jossa käytetty edellisen vuoden tilityksissä saman kirjeen
duplettia 6487:56. Pyyntiartikkeleista ks. KA (Helsinki) VT Savo 6486:23v., 1576.
Hermelin, röd räf, clockewärk, samfong, mård.

48 Jokipii 1959, s. 276. Savolaisia olivat Henrik Manninen ja Lars Kukkonen, jotka olivat
kuninkaanmetsästäjinä Ruovedellä vuonna 1576.

49 Westling 1883, s. 55.
50 Hedberg Lennart 1995, s. 116.
51 Fernow 1898, s. 317. Karlskoga historia 1936, s. 100–101.
52 KHR 1577, lokakuu.
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kruunun intressien hoitajana velvoitti pitämään myös Suomen itäisimpien
alueiden asutuksen kunnossa ainaista idän uhkaa vastaan.53

Kaarle laajensi Juhanan kuoleman jälkeen valtaansa hänelle varsinaisesti
kuulumattomaan Länsi-Götanmaahankin. Metsästäjät ja käsityöläiset sijoitet-
tiin omiin ammattitorppiinsa. Kaarlella oli Länsi-Götanmaalla kaksi säteriä ja
ammattitorpat oli perustettu säterien tarpeita silmälläpitäen (Jägaretorp, Skytta-
torp, Fiskaretorp, Guldsmedstorp jne.).54  Herttuan omille metsästäjilleen toimi-
tettiin kallisarvoista suolaa, niin että tuotteet säilyisivät Kaarlen hoviin asti.55

Lisäksi hänen alueillaan oli omat metsänvartijansa estämässä metsänhaaskausta
ja erityisesti laitonta linnustusta ja metsästystä.56  Tällä laittomalla metsästyk-
sellä tarkoitettiin lähinnä aatelin omien metsästäjien harjoittamaa riistanpyyntiä
kruunun metsissä.

Metsästäjäsuvut liikkuivat myöhemminkin keskiseen Ruotsiin. Valtakunnan
tasolla virallinen jahti-instituutio Suomessa toteutui vuonna 1610, jolloin Kaar-
le IX nimitti jahtimestariksi Hans Bånghin. Samana vuonna kruunun virallisiksi
metsästäjiksi nimitettiin ruoveteläiset Lars Henriksson, Klemet Larsson, Olof
Persson, Jöns Jönsson Kovanen ja Anders Andersson Sormunen. Lars Henriks-
son sai tilan Torniosta. Heidän tehtävänsä oli metsästää Pohjanmaalla ja toimit-
taa henkilökohtaisesti nahkat hoviin Tukholmaan.57  Sormuset olivat metsästäjä-
sukua, jonka talo Sormunen sijaitsi Kurun Aurejärvellä, ja siellä asui Pystisen
suku. Talon nimi muuttui sukunimeksi Anders Persson Sormusen aikana isäntä
Pietari Vanhasen (gammal) kuoltua.58  Osittain kruunun metsästäjäinstituutio
liittyy maakaupan kieltoon. Samoihin aikoihin alkoivat vanhat vihollisuudet
Tanskan kanssa uudelleen. Jahti-instituutio liittynee myös osittain pohjoisrajan
vartiointiin.

○ ○ ○ ○ ○ ○

53 Ks. VR/JIII 1580, 19.6. ja RA kungliga kansliets ingående diarier, Klas Fleming 1580 17.8.
Herttuan suomalaisista villieläinten ampujista syntyi virallinen kirjeenvaihto, joka sattui
Ruotsin kohtalonhetkiin vuonna 1580, jolloin maassa oli sekä paha ruttoepidemia että
hyökkäysoperaatio käynnissä Käkisalmen, Iivananlinnan ja Narvan valloittamiseksi. Kir-
jeenvaihdossa puhuttiin, että savolaisia yleensä ja myös erityisesti mainiten savolaisia jou-
siampujia oli mennyt viime talvina Ruotsiin perheineen. Lukumäärää kirjeenvaihdossa ei
mainita. Vienan-retkestä ks. Ks. mm. Luukko 1954, s. 738–741 ja Tawaststjerna 1918–1920,
s. 486–487. Savosta, Viipurista ja kummaltakin puolen Pohjanlahtea kerättiin hiihtäjiä, jotka
pyrkivät valtaamaan Venäjän Lappia ja Tanskalle kuuluvia Lapin osia. Venäläisiä pajareita,
kauppiaita ja suurtalonpoikia piti ottaa panttivangeiksi. Hans Garp sai ohjeet kuninkaalta,
kuinka menetellä suksimiesten kanssa, jotka otettaisiin Savosta, Ångermanlannista, Länsi- ja
Itä-Pohjasta matkalle Venäjälle Lapinmaiden läpi. Venäjän Lapin lappalaiset piti houkutella
maksamaan veronsa kruunulle eikä suuriruhtinaalle. Tanskalaiset piti saada luopumaan
oikeuksistaan Venäjän Lapinmaihin. Suuriruhtinas oli pystyttänyt alueelle puulinnoja, jotka
oli vallattava. Myös luostarit oli asutettava omalla väellä.

○ ○ ○ ○ ○ ○

54 Elgeskog 1945, s. 57.
55 VR/KHR 1595, 18.7.
56 VR/KHR 1596, syyskuu. Metsät mainitaan kruununmetsinä.
57 Karl IX:s reg. 1609, s. 371 ja 1610, s. 410 ja 416.
58 Jokipii, Kankaanpää, Nissilä, Orkamo 1960, s. 57.
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   Ruotsi suuntaa Eurooppaan
– 25-vuotinen sota

Murroskausi

Uuden ajan alussa Ruotsi alkoi muuttua maakuntavaltiosta yhtenäisvaltioksi.
Maan kehitys Kustaa Vaasan jälkeen kulki kohti alueellista laajentumista. Voit-
toalueet täytyi pitää asuttuna tai asuttaa luotettavalla väellä, mieluummin kruu-
nun omilla alamaisilla. Sotateollisuus täytyi saada myös käyntiin. Suurta liikku-
vuutta, johon savolaiset ottivat suurin joukoin osaa, kesti aina 1600-luvun puo-
leenväliin asti.

Hansan valtakaudella oli Suomenlahden eteläpuoli, lähinnä Liivinmaa työvä-
keä vetävä pooli. Sinne muutti Suomen ylijäämäväestöä, varsinkin palkollisia.
Kustaa Vaasan aikana Ruotsin kruunu halusi muuttaa ihmisvirran suunnan
Ruotsiin rakentamaan uutta suurvaltaa. Kun Kustaa Vaasan päävastustajat olivat
Tanska ja Hansa, hänen poikiensa valtakaudella politiikan suunta siirtyi itään.
Tanskan uhka piti kuitenkin aina pitää mielessä. Kun Pohjois-Viro vuonna 1561
liitettiin Ruotsiin, tuli muutto sinne sallituksi.

Kauppa-asetelmat muuttuivat Euroopassa, ja uusista markkinoista syntyi kil-
pailua. Venäjän markkinoilta saatavat elintärkeät tuotteet kuten nahkat, hamppu
ja pellava olivat Länsi-Euroopan merivaltojen kiinnostuksen ja kilpailun kohtei-
na.1  Samoin Solovetskin suolankeittämöt (varnitsat) aiheuttivat aktiviteettia
pohjoisessa Ruotsin ja Venäjän etupiireillä. Suuri 25-vuotinen sota oli kauppa-
sota Venäjän markkinoista ja Baltian satamista. Venäjän epävakaisen sisäpoliit-
tisen tilanteen ansiosta Ruotsille avautui uusia mahdollisuuksia kaupan suhteen.
Ruotsin suunnitelmissa oli saada mm. Venäjän kauppatavarat kulkemaan valloi-
tetun Narvan kautta. Tässä ei onnistuttu, vaan kauppa kulki Arkangelin tai Itä-
Preussin (Puolan) satamien kautta edelleenkin. Ruotsin yritys saada Venäjän
kauppa kulkemaan Viipurin ja Tallinnan kautta epäonnistui myös.2  Ruotsilla oli
kuitenkin sillanpääasemat Baltiassa.

Täyssinän rauhan sinetöityä vuosisataisten kiistojen rajan Ruotsin ja Venäjän
välillä suuntautui Ruotsin mielenkiinto taas etelään päin. Vanhat vihollisuudet
Tanskan kanssa leimahtivat uudestaan liekkeihin. Nämä sotilas- ja kauppapo-
liittiset ilmansuunnan vaihdokset aiheuttivat aina ihmisvirtojen liikesuunnan
muutoksen. Tällä kertaa pakolaisvirta pyrki sekä länteen että itään Suomesta.
Lähteissä mainitaan lukuisia itään (Ryss) muuttaneita vuodesta 1587 lähtien.
Hallavuosien aikana muuttoliike Savosta kiihtyi, ja vuoteen 1611 mennessä ta-

○ ○ ○ ○ ○ ○

1 Behre, Larsson, Österberg 1985, s. 62.
2 Mm. Attman 1979, s. 99 ja Tawaststjerna 1918–1920, s. 394.
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lonpoikia joiden muuttosuunnaksi mainittiin itä oli 156 kpl. Ruotsi mainitaan
muuttokohteeksi kerran, jolloin kyseessä oli käsityöläisen pitkäaikainen oleske-
lu Ruotsissa.3

Osassa Eurooppaa oli 1500-luvulla väestönkasvu nopeaa. Suomessa oli alu-
eita, joilta tuo mainittu väestö valloitetuille alueille voitiin rekrytoida. Savo
kuului nopean väestönkasvun alueisiin, minkä lisäksi tilojen pilkkomiskielto
synnytti suuren tilattomien joukon. Osittain kaskivarallisuuden takia vilkkaasti
lisääntyneet savolaiset ja karjalaiset olivat työvoimareserviä, jota liikuteltiin
täyttämään asutustyhjiöitä. Nämä tyhjiöt olivat syntyneet sotien ja niitä seuran-
neiden alueiden valloituksen, hävityksen ja säilyttämisen seurauksena. Kau-
punkien perustaminen aiheutti myös tyhjiön vetäessään asukkaita ja käsityöläi-
siä ympäristön maaseudulta. Maata omistamaton liikaväestö oli laajentuvan ja
sotaakäyvän Ruotsin etu. Nämä tilattomat ja talottomat olivat liikuteltavissa il-
man että paikallisyhteisön järjestelmät sortuivat.

Ruotsi laajenee ja asutustyhjiöitä muodostuu

Ruotsin kruunu joutui resurssien hankkimiseksi muotoilemaan uusia toiminta-
malleja osittain juuri sodan takia. Sotahan toi uusia taloudellisia mahdollisuuk-
sia ja voittoja.4  Kruunun piti varmistaa raaka-aineiden ja työvoiman saanti kuu-
mentuneessa sotataloudessa. Sodan tuotos, valloitettu alue tai linna, täytyi säi-
lyttää järjestämällä sen muonitus lähistöltä. Yleensä ei aluetta pyritty ryöstä-
mään tyhjiin karkaamisten estämiseksi. Ympäröivän maaseudun talonpoikien
oli tarkoitus olla puskurina hyökkäyksen varalta. Samalla talonpojat huolsivat
linnan. Usein valloitettu alue kuitenkin autioitui pahoin pakkosiirtojen ja pako-

Narvan kaupunki oli

25-vuotisessa sodassa

eurooppalaisten

valtioiden tavoittele-

ma satamakaupunki.

Ruotsin hallussa se

oli vuodesta 1581

lähtien.

○ ○ ○ ○ ○ ○

3 Pirinen 1982, s. 299–304. Ks. myös KA (Helsinki) VT Savo 6585:23, maantarkastus 1589.
VT Savo 6686:94 ja 6690:39v., autiotutkinnat 1600–1602. VT Savo 6732:60, autiotutkinta
1608. VT Savo 6735:50, autiotutkinta 1609. VT Savo 6747:41, autiotutkinta 1610. VT Savo
6752:80, autiotutkinta 1611.

4 Behre, Larsson, Österberg 1985, s. 70.
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laisuuden takia, ja sinne jouduttiin siirtämään talonpoikia emämaasta. Pitkään
palvelleille nihdeille annettiin usein mahdollisuus ottaa autioita asutukseen.
Myös suomalaisia käsityöläisiä muutti Baltiaan.5

Baltian voittomaiden hallinto ja talous täytyi järjestää Ruotsin mallien mu-
kaisesti. Ruotsi rakensi linnoituksia, joiden huoltoon tarvittiin talonpoikia ja
heidän maksamiaan veroja palkkoihin. Lisäksi itse linnakkeita täytyi vahvistaa,
koska tykistön tulivoima kehittyi koko ajan.6  Linnojen kunnossapito oli elineh-
to alueiden säilyttämiseksi Ruotsin vallassa. Niiden huollon takia oli järkeväm-
pää vahvistaa asutusta ja rakentaa maata, ettei tarvitsisi tuoda kaikkea emä-
maasta.7  Strategiahan oli aivan sama Suomen itärajan suhteen vuoden 1587 jäl-
keen. Talonpoikia ei saanut kohdella huonosti, etteivät he karkaisi. Baltian hal-
linnossa yritti Ruotsin kruunu kohdella talonpoikia paremmin verrattuna
alueella aiemmin vallinneeseen malliin. Kaarle-herttua käynnistikin vuonna

Kartta 3. Skagerrakilta Arkangeliin. Vaasain valta- ja asutuspolitiikan kenttää 1500-luvulla. Veijo

Saloheimon piirtämän kartan mukaan.

○ ○ ○ ○ ○ ○

5 Loit 1982, s. 196.
6 Johansen, Mikkelsen, Christenssen 1997, s. 26.
7 Linnoitusten huollosta ks. Almquist I 1917, s. 22.
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1601 laajan reformiohjelman, jolla talonpoikien oikeusturvaa pyrittiin kohenta-
maan.8  Aatelisvaltaa pyrittiin rajoittamaan lakien ja hallinnon uudistamisen
kautta.9

Liivinmaa oli autioitunut, ja asutusta täytyi sielläkin vahvistaa. Juhana antoi-
kin sihteerilleen Martin Hirschfeldille valtuudet Liivinmaan autioiden asuttami-
seen ja rakentamiseen.10  Saksalaisten palkkasotilaiden lahjatilat peruutettiin
Suomesta ja annettiin vastaavat Liivinmaalta osittain samasta syystä.11  Suomes-
sa ja lähinnä Savossa oli suuri maattomien talonpoikien joukko, jotka kiistelivät
pahaisista maakappaleista. Heidän lähettämisensä eri puolille valtakuntaa aloi-
tettiin Juhana III:n aloitteesta. Hän antoi ohjeet käskynhaltija Klas Åkesson Tot-
tille lähettää Suomesta muutama sata perhettä karjoineen asuttamaan kruunun
autioita Liivinmaalle.12  Veijo Saloheimo on myös tutkimuksissaan kiinnittänyt
huomiota Juhana III:n rooliin savolaisten liikuttajana.13  Juhanan luottomies
Henrik Matsson Huggut sai tehtäväkseen asuttaa myös Kaprion ja Saarenmaan
autiot suomalaisilla.14

Alueiden uudisasukkaille lähetettiin usein lypsylehmiä, hevosia ja siemenvil-
jaa avuksi alkuun pääsyyn. Liivinmaan ja Käkisalmen asutusta lisättäessä Ruot-
sin kruunu havaitsi, etteivät emämaan ja Suomen voimat riittäneet täyttämään
tyhjiöitä. Niinpä sinne kirjeenvaihdon mukaan houkuteltiin myös venäläisiä ja
liiviläisiä asumaan kruununtiloille. Sieltä peruutettiin kruunulle myös aatelisten
Venäjän-sodan aikana saamia läänityksiä. Alueen hallintoa yhdistettiin Ruotsiin
niin, että suuremmissa velka-asioissa saattoi vedota Tukholmaan. Palkat mak-
settiin myös veroista ja rekisterit maaomaisuuksista määrättiin lähetettäviksi
pääkaupunkiin.15  Liivinmaa oli Ruotsin kruunun kameraalisen hallinnon alla.

Rannikon asukkaita siirtyi Inkeriin paljon, mutta alue oli myös savolaisten
karkotuspaikka. Rannikon kalastajat ja talonpojat ottivat maksusta kyytiläisiä
mukaansa. Reija Kuhlman-Keskisen mukaan kymenkartanolaisten siviilipako-
laisuus Inkeriin oli huipussaan 1585–1589, jolloin lähti 75 perhettä. Tähän ai-
kaan osuivat kyseisen tutkimuksen ajanjakson pahimmat katovuodet.16  Lähtö-
huippu voi liittyä myös kruunun valloittamien alueiden autioiden asuttamiseen.
1600-luvun alun vähintään yhtä pahat kato- ja hallavuodet eivät näy mitenkään
luvuissa. Selitys lienee se, että sota ja kato riehuivat tuolloin Inkerinkin puolella
sulkien tämän reitin pakolaisilta ja normaalilta asutustoiminnalta. Savolaiset

○ ○ ○ ○ ○ ○

8 Niitemaa, Hovi 1991, s. 203 ja Federley 1962, s. 45.
9 Feodaalioikeuksien karsimisesta Baltiassa ks. Eng 1993, s. 58–59 ja Loit 1993, s. 68.
10 VR/JIII 1571, 5.3.
11 VR/JIII 1581, 4.8.
12 Loit 1982, s. 196. VR/JIII 1581, 20.12. ”Item efter de finske bönder pläge träthe om jord,

skall här Klas Åkesson winnleggie sig om, att i Finland motte någre 100 bonder uttlethes,
som med hustru, barna, boo och bohag, så wäl boskap som annet drage öfer till Liffland, till
att besittia Konungens land som öde ligger. Item alle ryske fånger, som fins wed slått och
gårder i Finland, skulle hit över till Swerige förskickes till bärckswärcken, sammanledes det
folk i Finland är uttnemdt, och där till ährnad.”

13 Saloheimo 1995, s. 23.
14 Tawaststjerna 1918–1920, s. 608.
15 VR/JIII 1588, 16.4.
16 Kuhlman-Keskinen 1993, s. 21.
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suuntasivat tuolloin sankoin joukoin Ruotsiin. Myöhemmin salametsästyksestä
kiinnijääneet metsäsuomalaiset saivat lähteä asuttamaan Inkerin autioita. Vuon-
na 1624 tilanne virallistettiin ja annettiin kuninkaallinen asetus, jonka mukaan
kaikki kuninkaallisen majesteetin alamaiset, jotka syyllistyivät laittomaan hir-
venkaatoon, karkotettaisiin Inkerinmaalle.17  Inkeriin lähti ihmisiä vapaaehtoi-
sestikin, koska siellä ei pantu toimeen sotaväenottoja ja rahvas oletti verorasi-
tuksen olevan keveämpi kuin Suomessa. Näistä esimerkiksi Ruovedeltä Inke-
riin menneistä osa palasi takaisin, ja osa muutti edelleen Ruotsiin.18  Myös ”Uu-
teen Ruotsiin” Delawaressa tarvittiin asukkaita seuraavalla vuosisadalla. Heitä
otettiin myös näistä laitonta metsästystä harjoittavista metsäsuomalaisista.
Ruotsissa ja Baltiassa ei enää tuolloin ollut asutustyhjiöitä, joten muuttoa ky-
seisille alueille ei enää viranomaisten taholta suosittu.19

Baltiaan syntyi asutustyhjiö myös Hiidenmaalle perustetun suolankeittämön
seurauksena. Hiidenmaan suolantuotanto oli Ruotsin kaupalle ja sodankäyn-
nille tärkeä piristysruiske.20  Suolahan oli tuohon aikaan tärkeää ruuan säilyttä-
miseksi. Hiidenmaalla oli lisäksi arvokasta kalkkikiveä, jota tarvittiin mm.
Käkisalmen linnan vahvistamiseen.21  Kalkkikivi oli tärkeä raaka-aine tähän ai-
kaan, kun linnojen puuvarustuksia korvattiin kivisillä. Savonlinnasta saatava
verokalkki ei riittänyt suurisuuntaisiin hankkeisiin, vaan kalkkikiviesiintymiä
etsittiin jopa Venäjän puolelta.22  Ruotsin kalkkikiviesiintymiä oli merkitty jo
Olaus Magnuksen karttaankin. Hiidenmaalle oli perustettu myös salpietarikeit-
tämö 1580-luvun alussa.23  Saarelle piti rakentaa suolakaivojen vartioimiseksi
linnake ja asuttaa autiot Suomesta tuotavilla talonpojilla.24  Uudisasukkaille an-
nettiin alkuun samanlaisia apuja kuin Ruotsiin muuttaneillekin eli siemenviljaa
ja elintarvikkeita sekä elävää karjaa.25  Osa uudisasukkaista joutui myöhemmin
Ruotsin palvelukseen loikanneiden pajareiden lampuodeiksi. Nämä pajarit koh-
telivat läänitystalonpoikiaan kuin maaorjiaan, mikä aiheutti karkuruutta.26  Kak-
si vuotta myöhemmin kiellettiin kuitenkin jakamasta pajariloikkareille läänit-
yksiä Hiidenmaalta. He saivat läänityksiä sen sijaan Liivinmaan puolelta. Paja-
reita ei kuitenkaan pitänyt sijoittaa liian lähelle entisen kotimaansa rajoja tap-
pouhkausten takia. Samoin Suomeen sijoitetut pajareiden pojat muuttivat myö-
hemmin kauemmaksi rajasta aina Ruotsiin asti.27

○ ○ ○ ○ ○ ○

17 Kuhlman-Keskinen 1993, s. 41. Asetus sattuu jo uuteen aatelisvallan nousun aikaan, jolloin
metsästysoikeus rajattiin kruunulle ja aatelille.

18 Jokipii 1959, s. 220.
19 Karkureista ks. Inkerinmaalta ja Käkisalmen läänistä paenneita vuosina 1618–1655. Toim.

Veijo Saloheimo. Historian tutkimuksia 19. Joensuu 1999.
20 VR/JIII 1583, 11.12.
21 VR/JIII 1588, 10.4.
22 Suomen historian dokumentteja I 1968, kirje 145.
23 VR/JIII 1581, 24.5.
24 VR/JIII 1583, 11.12. Samassa kirjeessä Juhana moittii Pontus De la Gardieta siitä, että tämä

käytti linnoituksissa liiviläisiä. Väkeä olisi tilattava Suomesta!
25 Tawaststjerna 1918–1920, s. 693.
26 VR/JIII 1587, 22.9. Venäläinen pajari Kazarin Zakrisson sai kolmen veljensä kanssa lääni-

tykset Hiidenmaalta.
27 VR/JIII 1589, 2.10. Kirje Gustav Banérille Vasili Rosladinin läänityksestä. Ruotsiin sijoite-

tuista pajareista ks. mm VR/JIII 1586, 5.12. Ks. myös Tawaststjerna 1918–1920, s. 292, 601,
670, 677 ja 682.
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Suolantuotanto Hiidenmaalla pääsi täyteen vauhtiinsa 1580-luvun loppuun
mennessä, jolloin saarta nimitettiin ”valtakunnan aarteeksi”. Viimeisetkin paja-
reiden läänitykset piti peruuttaa kruunulle ja antaa tilalle alueita Inkeristä tai
Vatjan viidenneksestä, missä luotettavimpia loikkareista käytettäisiin paikallis-
tuntemuksensa takia maavouteina. Missään tapauksessa heille ei saanut läänit-
tää Viron alueita.28

Savolaisten epäonnena oli ”vihan rajalla” asuminen. Käkisalmen läänin jou-
tuminen Ruotsille merkitsi keskusvallan ohjauksen tiukentumista muuttosuun-
nissa. Uusi itäraja piti legitimoida asuttamalla. Itärajan puolustusalue laajeni
entisestään, kun Käkisalmi joutui miehitettynä Ruotsille lähes kahdeksikym-
meneksi vuodeksi. Linnaa pidettiin vielä Täyssinän rauhankin jälkeen rajanve-
don panttina vuoteen 1598. Miehitysaikana Ruotsin kruunu ryhtyi järjestämään
Käkisalmen läänin hallintoa ja verojen keräämistä. Järjestelmää hoitamaan
suunniteltiin Käkisalmen lääni jaettavaksi kolmen maavoudin hoitamiksi
alueiksi. Rajalinnoja Narvaa, Iivananlinnaa, Kapriota, Viipuria, Käkisalmea ja
Savonlinnaa täytyi varustaa. Jaaman linna suunniteltiin revittäväksi, jos sitä ei
pystyttäisi puolustamaan. Toivottu muuttosuunta oli tässä vaiheessa siis Venä-
jän rajalle päin, jonne piti saada asukkaita vanhan rajan kummallekin puolelle.
Asukkaiden toivottiin olevan entisiä nihtejä ja tilattomia talonpoikia.29

Muuttokiellot astuivat voimaan itärajalla vuonna 1587, kun kruunu määräsi,
että tärkeiltä raja-alueilta kuten Savonlinnan läänistä ei saanut enää missään ni-
messä muuttaa minnekään päin Ruotsia. Samalla evättiin ilman palveluspaik-
kaa olevilta tilattomilta mahdollisuus välttää sotaan lähtö kieltämällä heiltä siir-
tyminen palvelijoiksi ulkomaille.30  Käkisalmeen karkasi oitis rajan pinnasta sil-
loiseen Säämingin kirkkopiiriin kuuluneesta Palvalahdesta kahdeksan talonpoi-
kaa. Ensimmäisten lähtijöiden perässä läksi aina suvun muita jäseniä kuten
esim. sääminkiläisen Janatuisten kohdalla.31

Käkisalmen läänin jo aluillaan ollutta savolaista asutusta piti vahvistaa lähet-
tämällä naimisissa olevia nihtejä viljelemään autioita muutaman vuoden vero-
vapauksin. Joukkoja täydennettiin naimattomilla tilattomilla miehillä.32  Vuo-
den 1588 aikana tiedot venäläisten varustautumisesta suurhyökkäykseen vah-
vistuivat, samalla kun venäläiset sissiosastot tekivät tuhojaan rajaseuduilla.
Kostoiskut seurasivat toistaan.33  Oli saatu huono sato sekä Ruotsissa että Suo-
messa ja kruunu joutui taas peruuttamaan läänityksiä saadakseen puhdasta ra-
haa nopeasti. Yleensä nämä peruutukset koskivat vain yhtä tilivuotta eivätkä
kohdistuneet koko verosummaan. Ne olivat korkeimmillaan kolmasosan luok-
kaa. Tällä kertaa lyhennettiin myös ratsumiesten palkkoja.34

○ ○ ○ ○ ○ ○

28 VR/JIII 1589, 26.3.
29 Miehitysajasta ks. Könönen, Kirkinen 1969, s. 120–125. VR/JIII 1587, 19.5. VR/JIII 1588,

10.4. VR/JIII 1588, 23.10.
30 VR/JIII 1587, 22.7.
31 Pirinen 1982, s. 300.
32 VR/JIII 1587, 19.5. Jören Boije ja Arvid Henriksson.
33 Hävitetyistä taloista ks. Tawaststjerna 1918–1920, s. 432 ja 469. VR/JIII 1588, 18.10. Juha-

na III Sten Banérille venäläisten varustautumisesta ja rutosta Ruotsissa, joka estää täyden-
nysten lähettämisen sotaväelle Suomeen.

34 VR/JIII 1588, 9.1.
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○ ○ ○ ○ ○ ○

35 VR/KHR 1594, 25.7. Gödik Finckelle.
36 Pirinen 1982, s. 301.
37 Brännman 1950, s. 78, nootti 3 ja s. 180, nootti 1. Kauppakirja 14.3.1624.
38 Kuhlman-Keskinen 1993, s. 23.
39 KHR 1578, huhtikuu.
40 Tawaststjerna 1918–1920, s. 479. Ks. myös VR/JIII 1579, 13.11.

Raja piti pitää asuttuna tulevia rauhanneuvotteluja silmällä pitäen. Asutushan
venytti rajaa neuvotteluissa. Täyssinän rauhan häämöttäessä savolaisia siis tar-
vittiin kipeästi. Vuonna 1594 välirauhan loppumisen aikaan tilanne Venäjällä
oli sisäpoliittisesti niin tulenarka, että pysyvän rauhan mahdollisuus piti varmis-
taa. Samana vuonna määräsi Kaarle, joka toimi Sigismund-kuninkaan poissaol-
lessa täysin valtuuksin maan johdossa, jakamaan aseet takaisin rajalla asuville
savolaisille talonpojille. Samalla entisille nostoväen talonpojille luvattiin va-
paatilat rajanvartioinnista.35  Osittain miehitysajan savolaisasutus luultavasti hä-
visi Käkisalmen luovutuksen (1598) yhteydessä.

”Suuri muutto” alkoi seuraavalla vuosisadalla. Liikkuvuus Savosta esimer-
kiksi Käkisalmen lääniin paisui hallitsemattomaksi ”suurten hallavuosien” seu-
rauksena, ja Käkisalmeen karkasi pelkästään Pien-Savosta 104 talonpoikaa
vuosina 1601–1603.36  Baltian asuttamisen luonne muuttui myös. Hallitus tar-
vitsi rahaa Kustaa Aadolfin hallinnon alkuaikoina 1622, ja aatelisille Ruotsissa,
Virossa ja muualla tarjottiin tiluksia ostettavaksi. Hiidenmaan osti tuolloin Ja-
kob De la Gardie 30 000 taalarin arvosta.37  Tämä kauppa ja muutkin De la
Gardien maakaupat Virossa liittyivät hänen suuriin viljakauppoihinsa. Ruotsi
palasi hetkeksi takaisin aatelisvaltaan. Sekä Viron että Liivinmaan asutusohjel-
ma saatiin päätökseen 30-vuotisen sodan kuluessa. Uusia tulokkaita ei tässä vai-
heessa enää tarvittu.38  Muuttopaine Suomen alueelta suuntautui tämän jälkeen
muualle, ja yksi suunnista oli Ruotsi, jonne ilmoitettiin tulleen suunnattoman
määrän karkulaisia Suomesta 1640-luvun molemmin puolin.

Jäämerenpolitiikkaa

Jäämerenpolitiikka oli innokkaan kauppamiehen Kaarle-herttuan sydämenasia.
Hän toimi aluksi kuninkaan neuvonantajana mitä moninaisimmissa asioissa,
joista ulkomaankauppa oli tärkein. Hollantilaiset ja englantilaiset löysivät uu-
den kauppatien Norjan ympäri Kuolan Lappiin eli Vienaan 1500-luvun puolimais-
sa. Satamaa käyttivät myös venäläiset. Kilpailu Venäjän kaupasta kiihtyi kohti
1570-luvun loppua tultaessa. Kaarle esitti veljelleen Juhanalle huolensa asias-
ta.39  Sisämaan reitit täytyi kartoittaa. Vienasta pystyttiin kulkemaan vesiväyliä
myöten Pohjanlahdelle. Usein käytetty kesätie johti Vienan Kemijokea ja Kuit-
tijokea myöten Sotkamon ja Hyrynsalmen reiteille ja Oulujärvelle. Toinen ta-
vallinen tie johti Kantalahden seuduilta Koutajärven poikki Pohjanmaan Kemi-
joelle.40

Vuoden 1579 lopussa Ruotsi aktivoitui lapinpolitiikassaan. Käkisalmen lää-
nin valtaussuunnitelma oli myös edennyt toteutuksen asteelle. Lapinmaat piti
saada myös sotilaallisesti hallintaan. Lappi oli Tanskan, Ruotsin ja Venäjän



78 R U O T S I  S U U N T A A  E U R O O P P A A N  –  2 5 - V U O T I N E N  S O T A

yhteisnautinta-aluetta, joka oli jaettu löyhästi Stettinin sopimuksella (1570).
Pyhän Nikolauksen satama Vienanjoen suulla oli elintärkeä Venäjälle Narvan
menetyksen jälkeen 1580-luvulla, koska se oli maan ainoa valtameren rannalla
sijaitseva kauppapaikka. Sataman turvaamiseksi venäläiset perustivat vuonna
1584 samoille tienoille linnoituksen, jonka viereen sitten Arkangelin kaupunki
syntyi.41  Tämä tehosti Ruotsin pyrkimyksiä saada valtaansa lisää alueita Lapin-
maista aina Jäämerelle asti. Seuraavan suuren panostuksen Lapinmaiden suh-
teen kruunu teki 1590-luvun vaihteessa. Ruotsi yritti saada kaikkien Lapin-
maiden verotuksen itselleen. Vuonna 1594 oli tarkoitus keskustella alueiden
verotuksesta Norjan ja Ruotsin lapinvoutien tapaamisessa Varangerissa.42

Merkantilistisen kauppapolitiikan mukaan kaupunkeja perustettiin myös
pohjoiseen koordinoimaan turkiskauppaa. Pirkkalaisilla oli toimitussopimus
kruunun kanssa mm. nahkoista, ja he nauttivat erikoiskohtelua veronmaksun
suhteen. Mutta hekin joutuivat sodan yhä jatkuessa osallistumaan ylimääräisiin
suorituksiin kuten linnaleirimaksuihin Länsi-Pohjassa. Kruunu pyrki saamaan
sekä tavallisten maakauppiaiden että pirkkalaisten tuottamat hyödykkeet vero-
tuksen piiriin. Juhana III määräsikin heidät päättämään kaupunginpaikan Län-
si-Pohjaan. Vuonna 1585 hanke oli jo siinä vaiheessa, että Länsi-Pohjassa mää-
rättiin siirrettäväksi eteläisen rovastikunnan väkeä Uumajaan ja pohjoisen
rovastikunnan väkeä Tornioon.43  Uumajan ja Ångermanlannin lappalaiset valit-
tivat veronmaksutilanteista, joissa heillä oli tapana vaihtaa nahkoja ruokatarvik-
keisiin ja joihin tilaisuuksiin lapinvouti Diderik Persson ei vaivautunut saapu-
maan. Verot maksettiin myös nahkoina. He pyysivät saada ostaa tavallisen ohra-
jauhon lisäksi myös ruisjauhoa.44  Ångermanlannin metsäsuomalaisasutus liit-
tyy kruunun yritykseen hankkia kauppaoikeuksia ja verotuottoa lappalaisten,
pirkkalaisten ja tanskalaisten kustannuksella. Lappalaiset valittivat, että Ånger-
manlannin talonpojat ja erityisesti mainiten nordmalungilaiset olivat tulleet jo
kymmenen silloisen peninkulman päähän heidän kodeistaan ja aiheuttivat hait-
taa lappalaisten kalastukselle ja pyynnille.45  Kruunun uudisasutuspolitiikka oli
kantanut hedelmää.

Täyssinän rauhaa edeltävien rajankäyntien seurauksena myös suomalaisia ja
Ruotsin lappalaisia joutui Norjan verotuksen piiriin. Näitä lappalaisia Ruotsi
sitten houkutteli muuttamaan Ruotsin verotusalueille Lapinmaihin.46  Rajaneu-
votteluissa Ruotsille oli elintärkeää pääsy Jäämerelle.47  1600-luvun alussa La-
pinmaiden asuttaminen vilkastui. Kaarle IX houkutteli uudisasukkaita Lyckse-
leen vapaavuosin. Uudisasutuksen yksi syy lienee tässäkin tapauksessa olleet
alueelta löydetyt rauta-, kupari- ja hopeakentät.48  Alueen esiintymät näkyvät jo
Olaus Magnuksen kartassa.

○ ○ ○ ○ ○ ○

41 Tawaststjerna 1918–1920, s. 359. Ks. myös Attman 1979, s. 162.
42 VR/KHR 1594, marraskuu.
43 VR/JIII 1583, 16.6. ja VR/JIII 1585, 28.5.
44 Lappalaisten verotuksesta ks. Lundmark 1582, s. 456–472 ja Luukko 1954, s. 640–641.
45 VR/KHR 1596, helmikuu.
46 VR/KHR 1596, lokakuu.
47 Ruijan asutuksesta ks. mm. Jokipii 1982, s. 30–31.
48 Gothe 1948, s. 120.
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   Sotilasvaltio – mahtivaltio

Sodan rahoitus

Pitkä sota vuosina 1570–1595 tyhjensi kruunun kassan. Ruotsi keskitti 25-vuo-
tisen sodan aikana kaiken voimansa intensiiviseen sodankäyntiin, joka aiheutti
maan voimavarojen kokoamisen kaikilla aloilla. Hallintoa keskitettiin ja uusia
innovaatioita syntyi sodan seurauksena. Vieraat palkkajoukot tulivat kalliiksi
kruunulle, koska heidän palkkansa maksettiin aina puhtaana hopeana. Toisaalta
he olivat kokeneita ja ammattitaitoisia. Ruotsalaisen jalkaväen systemaattinen
koulutus alkoi 1580-luvulla ja vaati lisää varoja.1

Jalkaväki oli 1500-luvulla järjestettynä lippukunniksi ja ratsuväki lippueiksi.
Saksalaisen esikuvan mukaan lippukuntaan piti kuulua 525 miestä. Tavallisesti
sen vahvuus oli tätä lukua pienempi.2  Lippukunnan koko Ruotsissa oli aluksi
pienempi. Juhana määräsi yksikön kooksi 300–400 miestä.3  Vähitellen lippu-
kunnan kooksi vakiintui kuitenkin 500 sotamiestä. Vuonna 1577 julkaistiin ku-
ninkaan järjestyssääntö ratsumiesten ja nihtien palkoista koko valtakunnassa.
Tavalliset sotakentillä olleet nihdit saivat vuosittain maksettavan taalarin. Juuri
otetut saivat korkeintaan kolme taalaria vuosittain. Jos jollakin oli tila, joka
tuotti enemmän kuin nämä summat, sai vouti kantaa erotuksen. Lampuodit ja
uudistilat saisivat anteeksi vuosiveron. Kun kutsu tuli kentälle, saivat nihdit pal-
kan vaatteina ja rahana. Kotona olevat nihdit maksoivat tilastaan normaalit suo-
ritukset.4

Päällystö koostui seuraavista upseereista tms.: luutnantti, vänrikki, majoitus-
mestari, vahtimestari, kamarimestari, lippumies, kenttäpappi, katselmuskirjuri,
rumpali, haavuri–parturi ja profossi. Palkkaa päällystö sai kuudesta 20:n taala-
riin vuodessa.5  Ratsumiesten palkat maksettiin yleensä hopeana, joka louhittiin
mm. Salan kaivoksesta ja lyötiin kolikoiksi.

Sota ja ulkomaisten palkkajoukkojen palkat ja muut sotakustannukset veivät
valtion niin huonoon taloudelliseen tilanteeseen, että vuonna 1582 kruunulla oli
tuloja n. 780 000 taalaria ja menoja 1 120 000 taalaria.6  Tilanne aiheutti ylimää-
räisiä veroja ja veronkanto-, kauppa- ja palkkajärjestelmän uudelleenjärjestely-
jä. Sotaponnisteluiden kiihtyessä täytyi sotaa käyvän maan saada nopeasti ho-
pearahaa. Ruotsissa myytiin kruunun ja Vaasa-suvun tiloja sukutiloiksi varojen

○ ○ ○ ○ ○ ○

1 VR/JIII 1586, 3.8. Oli juuri tehty välirauha uuden tsaarin kanssa ja saatu näin hengähdysai-
kaa. Kuitenkin oli tiedossa, että suuri ponnistus oli vielä tulossa pysyvän rauhan aikaansaa-
miseksi.

2 Fagerlund 1991, s. 15.
3 VR/JIII 1575, 25.6.
4 VR/JIII 1577, kesäkuu.
5 KHR 1578, 26.11.
6 Behre, Larsson, Österberg 1985, s. 46.
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saamiseksi sodankäyntiin. Samoin peruutettiin aatelin läänityksiä väliaikaises-

ti.7  Läänitysten peruutukset kumottiin suurten operaatioiden jälkeen, jos asetet-

tu tavoite oli saavutettu. Näin sidottiin sotaretkille seuraava aatelisto omin pa-

noksin kiinni hankkeeseen.

Suomessa pantiin toimeen suuri aatelille läänitettyjen verojen peruutus vuon-

na 1586, jolloin mm. Sääksmäeltä peruutettiin Knut Jönssonin ja Akseli Kurjen

veroja.8  Kolme vuotta myöhemmin peruutettiin kokonaan kruunulle edesmen-

neen Hämeen Kuurilan Lasse Knutssonin lampuotitilat Rautalammilla.9  Nämä

peruutukset synnyttivät perusteellisen lähteen tuon savolaisvoittoisen pitäjän

osalta. Niskuroiva ylimystö sai näistä toimista uusia aseita kuningashuonetta

vastaan.

Iivana Julma (1530 -

1584) sai ruotsalaisil-

ta lisänimen tyranni.

○ ○ ○ ○ ○ ○

7 VR/JIII 1586, 7.3.
8 VR/JIII 1586, 8.3.
9 KA (Helsinki) VT Häme 4252, Sääksmäen maantarkastus 1589.
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Työvoimanvajausta sotateollisuudessa

Sotateollisuuden tuottavuuden piti olla huippuluokkaa, mutta ongelmana oli
jatkuva työvoimapula. Kuten edellä esitettiin Kaarle-herttuan ja kruunun edut
olivat usein vastakkain työvoiman saannin suhteen. Kaivosten tuotolla makset-
tiin ratsumiesten, nihtien ja laivamiesten palkat. Ulkomaisten ratsumiesten pal-
kat maksettiin perinteisesti hopeakaivoksista saatavalla hopealla, mutta Älvs-
borgin hopealunnaiden 1571 takia maan hopeavarat pääsivät ehtymään. Jatku-
van sodan vuoksi piti löytää nopeasti uusia metalliesiintymiä ja ottaa vanhoja
kaivoksia uudelleen käyttöön. Joukot täytyi pitää suhteellisen tyytyväisinä, ettei
syntyisi ilmikapinaa maksamattomien palkkojen takia tulenarassa tilanteessa
varsinkaan välirauhojen loppuessa. Lisäksi palkkasotilaat olivat herkkiä hyl-
käämään isäntänsä, jos palkanmaksua ei kuulunut.

Tuotantoa kaivoksissa ei kuitenkaan riittämättömän työvoiman takia saatu
käyntiin niin tehokkaasti kuin olisi tarvittu. Vuoden 1574 aikana alettiin tarkoi-
tusta varten hankkia venäläisiä sotavankeja. Laivoja varustettiin lähtemään vain
tätä tarkoitusta varten Narvan vesille. Kaappaamalla sotavankeja raskaaseen
kaivostyöhön pystyttiin myös helpottamaan omien alamaisten taakkaa.10  Salan
kaivos uhkasi työvoiman puutteessa autioitua, ja Savonlinnassa säilytettävät ve-
näläiset vangit täytyi lähettää kaivokseen pakkotyöhön.11  Vankien joukossa on
voinut olla myös karjalaisia, koska tätä kansallisuutta pidetään lähteissä myös
venäläisinä. Maassa oli yleinen väenotto, jolloin otettiin mies talosta. Vuoden
1578 aikana oli talonpoikien keskuudessa Suomessa ilmennyt kapinahenkeä
sotaväenottoja vastaan ja puhuttiin jo nuijajoukoista. Juhana määräsi kutsunta-
karkureita otettavaksi kiinni ja lähetettäväksi Ruotsiin työvoimaksi kaivoksiin,
linnoihin ja kartanoihin Kaivosrenkeinä käytettiin myös puolalaisia.12

Välirauhojen aikana käytettiin ruotsalaisia nihtejä kaivoksissa ja puunhak-
kuussa. Suomesta lähetettiin ilmeisesti myös kutsunnoilla valittuja työnihtejä
Ruotsiin työskentelemään kaivoksissa ja muissa tehtävissä.13  Vuonna 1581 lä-
hetettiin mm. Sääksmäeltä Ruotsiin kaivoksille 12 rahamestarinrenkiä, jotka
työskentelivät kaivoksen huoltotehtävissä ja valajina.14  Viimeisen välirauhan
aikana vapautui nihtejä työväeksi kaikenlaisiin parannustöihin. Noihin aikoihin
alettiin parantaa tiestöä helpottamaan tarvikkeiden kuljetusta kaivoksiin ja val-
miiden tuotteiden vientiä kaivoksista ulkomaankauppasatamiin. Jopa kokonai-
nen lippukunta nihtejä voitiin lähettää johonkin suureen projektiin. Kopparber-
giin jouduttiin komentamaan nihtejä töihin vuonna 1593, kunnes Suomesta tila-
tut rengit saapuisivat. Suomalaisrenkejä tarvittiin tällä kertaa puolisensataa.15

○ ○ ○ ○ ○ ○

10 KHR 1574, 1.6.
11 VR/JIII 1577, 15.12.
12 Pirinen 1982, s. 629. VR/JIII 1578, helmikuu.
13 Pakkorekrytoinnista ks. Klingnéus 1997, s. 162. VR/JIII 1581, 20.12. ”Item alle ryske

fånger, som fins wed slått och gårder i Finland, skulle hit över till Swerige förskickes till
bärckswärcken, sammanledes det folk i Finland är uttnemdt, och där till ährnad.”

14 Hausen 1917, kirje 1.9.1582.
15 Hedberg Lennart 1995, s. 279. VR/KII 1593, 18.5 ja 21.5.
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Uudet löydöt vaativat runsaasti työvoimaa. Itä-Taalainmaalta löydetty uusi
hopeaesiintymä aiheutti tutkinnan alueen esiintymän laajuudesta ja kaivoksen
avaamismahdollisuudesta.16  Uusilla hankkeilla oli kiire, koska vanhat kaivok-
set alkoivat rappeutua ja ehtyä. Kopparberg oli huonossa kunnossa, koska kai-
voksen seiniä oli sortunut eivätkä kaivosmiehet jaksaneet puhdistaa kaivosta.17

Kunnollisille työmiehille oli Ruotsissa runsaasti työmahdollisuuksia.
Sodan loppuminen loi uuden tilanteen kaivoksissa ja muissa tuotantolaitok-

sissa. Palattiin rauhanaikaan myös teollisuudessa. Muuttaminen Ruotsissa oli
vapaampaa. Täyssinän rauhan jälkeen luovutettiin kaivoksilla pakkotyössä ol-
leet venäläiset vangit takaisin.18  Rauhaa seuraava vuosi oli katovuosi Keski-
Ruotsin kaivostyöalueilla. Viljaa ei riittänyt palkanmaksuun, ja kaivosmiehet
pyysivät saada ostaa kauppiailta sitä, jota vastaan he raivaisivat tietä Gävlen ja
Kopparbergin välillä.19  Ljusdalista löytyi kruununmetsästä hopeavuori vuonna
1596, mikä aiheutti uuden hopearyntäyksen Hamraan.20  Tähän ryntäykseen
osallistuivat myös savolaiset ja jo Ruotsissa olleiden metsäsuomalaisten toinen
sukupolvi.

Ruutia riittävästi

25-vuotisen sodan kestäessä tuli Ruotsiin uusia innovaatioita sotatekniikan alal-
la. Linnoja pystyttiin valtaamaan tehokkaammin, aseet kehittyivät ja ruudin val-
mistukseen tuli uusia parannuksia. Eri alojen mestareita kutsui maahan ylipääl-
likkö Pontus De la Gardie mm. Saksasta ja Skotlannista.21  Skotteja rekrytoitiin
Ruotsin armeijan palvelukseen jo Eerik XIV:n aikana. Gilius Packret palkattiin
Ruotsiin opettamaan pyssynvalantaa. Mestarin piti ottaa oppipoikia ja opettaa
taitonsa näille. Kolmen neljän vuoden aikana täytyi kuuden oppipojan olla täys-
oppineita pyssynvalannassa. Muutaman oppipojan piti pystyä myös rakenta-
maan ruutimyllyjä ja valmistamaan ruutia.22

Itäsuomalaisia käytettiin Ruotsin ruutimyllyissä työvoimana sekä tavaroiden
toimittajina päivätöiden muodossa salpietarikeittämöihin. Salpietarin valmis-
tusprosessissa tarvittiin myös runsaasti puuastioita.23  Puuastiantekijät liikkui-
vatkin maasta toiseen sotateollisuuden puitteissa. Tarvikkeet ja toimitukset otet-
tiin ympäristön talonpojilta veron muodossa. Talonpojat olisivat halunneet mak-
saa suoritukset rahana, mutta tämä ei käynyt kruunun suunnitelmiin. Siksi kul-
lakin valmistamolla piti olla kylliksi suuri veroa maksava asutus ympärillään.24

○ ○ ○ ○ ○ ○

16 VR/Sig 1594, 16.5.
17 VR/KHRsup. 1595, huhtikuu.
18 VR/KHRsup. 1595, kesäkuu.
19 VR/KHRsup 1596, heinäkuu.
20 VR/KHR 1597, 21.1.
21 Svanberg, Tydén 1992, s. 105. 30-vuotisen sodan aikana Ruotsin puolesta taisteli jo 460

skottia.
22 KHR 1574, 21.8.
23 Hedberg Lennart 1995, s. 291. Jokipii 1962, s. 292.
24 Jokipii 1974, s. 467.
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Ennen savuttomien ruutien keksimistä oli salpietari sotilaallisesti tärkeä tuo-
te, sillä se oli mustan ruudin ainesosa. Mekaaninen ruuti koostuu salpietarista,
hiilestä ja rikistä.25  Savossa oli salpietarikeittämö Rantasalmella jo 1560-luvul-
ta lähtien. Ylä-Satakuntaan, Ahvenanmaalle, Hiidenmaalle ja Etelä-Suomeen
määrättiin perustettavaksi myös salpietarikeittämöt.26  Poriin (1581), Ulvilaan ja
Naantaliin (1583) perustettiin keittämöt, joille talonpojat toivat veroina puuta,
tuohta, lautoja, multaa, halkoja, olkia, tuhkaa ja sammioita. Viipurin ruutimyl-
lylle joutuivat Hollolan ympäristön pitäjät toimittamaan pähkinäpuuta ja leh-
musta. Myllyille jouduttiin toimittamaan myös ruutisäkkejä, nahkaämpäreitä,
tervaa ja härännahkoja.27  Salpietarin valmistuksessa tarvittiin koivuntuhkasta
saatavaa potaskaa, jota myös lasinpuhaltamot käyttivät.28  Sigtunaan sijoitettiin
keittämö, jonka rengit karkailivat koko ajan, jopa nihtien mukana Liivinmaalle.
Sota-aikana erikoisammattimiesten tietotaito ei olisi missään nimessä saanut
joutua vihollisen haltuun, joten rengit haettiin takaisin. Länsi-Götanmaalla oli
myös salpietarikeittämö, mutta talonpojat halusivat siitä eroon, koska päivätyö-
rasitus oli kohtuuton.29

Sotateollisuus käynnistettiin täyteen vauhtiinsa aina välirauhojen loputtua.
Sodankäynnin kiihtyessä jälleen 1570-luvun lopussa Savonlinnan salpietarival-
mistamot avattiin uudelleen. Keittämöissä oli keittäjän ja kirjurin lisäksi renkejä
ja muita apulaisia.30  Lorents Kort määrättiin koko valtakunnan salpietarikeittä-
möiden organisaattoriksi.31  Linnojen valtaus edellytti runsaita ruutivaroja val-
taus- ja piiritystilanteessa. Juuri 1580-luvun alussahan vallattiin Käkisalmi ja
piiritettiin Pähkinälinnaa. Hankkeilla oli kiire myös siksi, että oli tulossa suuri
morsiusvero Kustaa Vaasan tyttären Elisabethin häiden takia.

Välirauha vuonna 1593 ei merkinnyt suinkaan sotavarustelun loppumista,
vaan salpietarikeittämöt höyrysivät edelleen täysillä. Viholliseen ei voinut luot-
taa, joten linnojen ruutivarastot piti pitää täysinä. Täysinäinen ruutivarasto aihe-
utti myös ongelmia. Narvan linnan suuren ruutivaraston räjähdys tuhosi mel-
kein koko linnan ja aiheutti melkoista mieshukkaa. Linnassa oli tuolloin
miehistönä myös savolaisia. Syyllinen räjähdyksiin oli Ruotsista tullut kirjuri,
jonka tehtävänä oli tarkastaa ruutivarastot.32  Yleensä ruotsalaiset eivät halun-
neet Baltian linnojen miehistöön olojen ankeuden takia. Narvan ruutivaraston
tuhoutumisen takia täytyi salpietarikeittämöiden toimintaa Suomessa taas te-
hostaa.

Kaarle toimi alueillaan suuryrittäjänä ja hänen ja kuninkaan intressit joutui-
vat törmäyslinjalle myös salpietarikeittämöiden tiimoilta. Kruunu käynnisti nii-

○ ○ ○ ○ ○ ○

25 Soininen 1985, s. 185. Lappalainen Jussi T. 1989, s. 74.
26 VR/JIII 1581, 24.5.
27 VR/KHR 1594, lokakuu. Tawastsjerna 1918–1920, s. 647. Viipurin ruutimylly sijaitsi Sai-

niossa Viipurin lähellä.
28 Soininen 1974, s. 259.
29 Blomstedt 1939, s. 204 ja 208.
30 Pirinen 1982, s. 408.
31 VR/JIII 1580, 4.2. Blomstedt 1939, s. 202. Kaarlo Blomstedt tulkitsi nimen Laurentz Coijet,

Coet, Coiet, Coedh.
32 Tawaststjerna 1929, s. 396. VR/KI 1593, 29.8.
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tä innokkaasti sodankäynnin takia, mutta herttua käytti ainetta lähinnä arvok-
kaana vaihtotavarana ulkomaisessa kaupassa. Salpietarivalmistamon yhteydes-
sä sijaitsi usein myös ruutimylly, joka tarvitsi myös ammattimaista työvoimaa.
Herttuakunnan suuret keittämöt sijaitsivat Dyltassa, Axebergissä ja Lekeber-
gissä. Lekebergin toimitukset ja kuljetukset olivat nimenomaan herttuakunnan
suomalaisten huolena.33  Myllyt tarvitsivat puun ja syden lisäksi toimintaansa
niin kuljetuksia, raaka-aineita kuin elintarvikkeitakin suomalaistalonpojilta.34

Kaarlella oli Närkessä ja Södermanlannin Åkersin pitäjässä myös ruutimyl-
lyt. Eskilstunassa sijaitsi hänen asetehtaansa, ja siksi kartanon ympäristöön asu-
tettiin pyssyseppiä.35  Dyltassa näyttäisi olleen suuri ruudin tuotantolaitos. Siel-
lä oli salpietarikeittämön lisäksi rikkiruukki. Niinkin kaukaa kuin Vadsbosta
otettiin renkejä Dyltan rikkiruukkiin.36  Dyltan ruukin valajat joutuivat anta-
maan uskollisuus- ja vaitiololupauksen, eivätkä he saaneet lähteä Kaarlen pal-
veluksesta.37  ”Kilpaileva yritys” eli Juhanan rikkiruukki sijaitsi joen toisella
puolella Ervallassa, Örebrosta puolitoista peninkulmaa pohjoiseen. Jerle-joki
toimi myös maakuntarajana sekä rajana ruhtinaskunnan ja kuningaskunnan vä-
lillä.38

Juhanan kuoleman jälkeen herttua otti hoitoonsa koko maan salpietarituotan-
non ja kävi vilkasta kauppaa tällä tuotteella. Tukholman lähelle perustettiin
kaksi ruutimyllyä.39  Finnspångiin Risingen pitäjään perustettiin rikkiruukki
Sättra-nimiselle tilalle. Siellä olleiden puolalaisten renkien karkaaminen aiheut-
ti laajat etsinnät koko maassa.40  Ruutimyllyn ohella paikalla oli luultavasti aina
myös sahamylly. Dyltan rikkiruukki nykyisen Ervallan lähellä määrättiin täy-
teen käyntiin vuoden 1594 alussa, mahdollisesti juuri Narvan ruutivarastojen
tuhoutumisen takia ja myös siksi, että välirauhan päättyminen lopulliseen rau-
haan Venäjän kanssa haluttiin varmistaa olemalla hyvissä neuvotteluasemissa
aseistuksen ja tulivoiman osalta. Rikkiruukin oheistuote oli punaväri, jolla maa-
lattiin asumuksia. Rikkikiisu haettiin Dyltaan lähellä sijaitsevasta omasta kai-
voksesta. Rikkiruukkialue käsitti oman rikkikiisukaivoksen, myllyn ja sahan.41

Ruukkialueet olivat metsäisillä ja vuorisilla seuduilla, joissa oli hyvät kulku-
yhteydet rannikkokaupunkeihin. Kuljetusväylänä oli joki.

Ruudin ja salpietarin valmistus työllisti runsaasti ammattiväkeä sodan aika-
na. Tuotantoprosessia kehittämään palkattiin lisää mestareita. Salpietarimestarit
saivat palkaksi tavoiteltua voita ja muita elintarvikkeita. Rahaa he saivat joka
salpietarikippunnasta 16 taalaria.42  Taxingessa, joka oli Mariefredin kaupungin
anneksi, oli suuri salpietarivalmistamo, jonka mestarina toimi Olof Joensson.

○ ○ ○ ○ ○ ○

33 Westling 1883, s. 61.
34 Hedberg Lennart 1995, s. 290–293.
35 Klingnéus 1997, s. 62. KHR 1592, 9.1.
36 RA AB Skaraborg 3 (päiväämätön leskikuningatar-Kristiinalle) r5470.
37 KHR 1587, 21.8.
38 Hedberg Lennart 1995, s. 289.
39 VR/KIII 1593, 23.1.
40 VR/KIII 1593, 16.6.
41 Rosenberg 1993 ”Dylta”, s. 313.
42 VR/KHR 1594, 14.1.



S O T I L A S V A L T I O  –  M A H T I V A L T I O       85

Närken mestariksi määrättiin Hindrik Larsson, ja Itä-Götanmaan Kisan ruukis-
sa oli mestarina Klemet Larsson. Ylimpänä herttuan ruukkien valvojana toimi
Bastian Heisler. Länsi-Götanmaalla oli salpietarikeittämö toiminut jo vanhas-
taan, mutta hyvin vajaatehoisesti, joten sinnekin määrättiin oma mestari Ras-
mus Rasmusson.

Suomen salpietariruukeilla järjestettiin vuoden 1594 aikana tarkastus niiden
toiminnan tehostamiseksi, koska välirauhan jatkuminen ei ollut varmaa. Rikkiä
vaihdettiin erityisesti italialaisten kanssa silkkiin ja englantilaisten kanssa mui-
hin ylellisyystarvikkeisiin. Kun rauha tuli, ei ollut mikään ongelma vaihtaa suu-
ria varastoja muihin tuotteisiin.43

Sotaväen huolto

Rukiin arvostus nousi sodan aikana, ja savolaisten taidoilla toivottiin tuotet-
tavan entistä enemmän tätä elintarviketta. Apuverovilja oli yleensä ruista ja sitä
kerättiin pitkän sodan aikana väen muonitukseen sotakentillä ja Baltian linnois-
sa. Talvella viljan toimituksia linnoituksiin vaikeutti se, että jäätilanteen takia
sitä ei voinut kuljettaa nopeasti Ruotsista, vaan viljaa täytyi kerätä Suomesta
eteenpäin lähetettäväksi. Usein nälkäiset joukot saivat linnoissa odottaa jäiden
lähtöön asti ruokakuljetusten saapumista. Ennen Käkisalmen linnan valtausta
Suomen latokartanoiden vilja määrättiin puitavaksi jo heinäkuun puolivälissä,
jolloin se ei ollut kypsää. Sotaväelle oli paistettava leipää nopeasti ja paljon.44

Rahvas tunsi nämä sodan merkit hyvin, ja talonpoikia muutti kauemmaksi ra-
jasta kutsuntoja pakoon ja pois väistämättömien kostohyökkäysten tieltä.

Rajaseudun linnojen elintarvikehuolto Ruotsista käsin oli vaikeaa ruokien
pilaantuessa nopeasti. Kesäisin Liivinmaalle toimitettiin huonosti säilyvät elin-
tarvikkeet kuten voi, liha ja kala mieluummin Suomen puolelta. Voimakas suo-
laus oli kesäaikaan ainoa mahdollisuus saada kyseiset elintarvikkeet suhteelli-
sen syömäkelpoisina perille. Suolaisen ruuan kanssa kului suuret määrät ruoka-
olutta. Narvan piirityksen aikana sotilaita kuoli nälkään. Kesällä 1590 heikenty-
neisiin miehiin iski vielä uusi vitsaus, jota kutsuttiin veritaudiksi. Varsinkin ty-
kistön riveissä oli näiden koettelemusten jälkeen vajausta, ja käsityöläisiä piti
saada lisää.45  Näissä olosuhteissa ei palvelus linnan väessä liene houkutellut
ketään.

Suomalaisten laivojen ja pursien omistajat käyttivät kruunun hädänalaista ti-
laa hyväkseen ja vaativat rukiin ja hevosten kuljetuksista Liivinmaalle jopa puo-
li ruistynnyriä jokaista hevosta vastaan.46  Linnoituksessa olevan sotaväen tilan-
ne oli surkea. Baltian linnoihin ei saanut ostettua lähistön tiloilta eikä kaupun-
geista elintarvikkeita, koska Juhanan uusi raha ei kelvannut Suomessa eikä Lii-

○ ○ ○ ○ ○ ○

43 Hedberg Lennart 1995, s. 292. VR/KHR 1595, tammikuu ja VR/KHRsup. 1596, elokuu.
44 VR/JIII 1580, 18.7.
45 Tawaststjerna 1929, s. 64.
46 KHR 1590, syyskuu.
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vinmaalla.47  Tämän takia sotaväelle maksettiin palkka rukiina, milloin se oli
mahdollista. Elintarviketoimituksista vastanneet laivurit saattoivat kavaltaa ko-
konaisia lasteja viljaa itselleen. Vuonna 1593 Narvassa kuoli nälkään suuri
joukko linnan väkeä, koska Thomas Svart-niminen laivuri oli jakanut viljan ys-
tävilleen Suomeen.48  Norrlannista toimitettiin sekä ratsuväen että nihtien vaate-
tukseen tarvittavat kankaat. Välirauhan aikana oli aikaa parantaa sotaväen va-
rustuksia. Länsipohjalaiset joutuivat mm. toimittamaan 4 650 kyynärää sarkaa,
mikä maksettiin viljalla.49

Kaikkea ei kuitenkaan voinut tuoda emämaasta, vaan käsityöläisnihdit val-
mistivat hyödykkeitä sotakentillä. Venäjää vastaan käyty 25-vuotinen sota mer-
kitsi ammattiväelle joutumista sotakentille tai Baltian linnojen varusväeksi.
Sotilastilit (Militaria) antavat hyvän kuvan armeijan palveluksessa olevien käsi-
työläisten ja muun ammattiväen suuresta liikkuvuudesta. Käsityöläisnihdit liik-
kuivat laajalla alueella niin Ruotsissa, Suomessa kuin Baltiassakin. Siirrot liit-
tyivät sotateollisuuteen.50

Nihtikäsityöläinen saattoi harjoittaa ammattiaan torpassaan kruunun sota-
teollisuuden hyväksi. Savonlinnan ammattiväen irtisanomisten jälkeen ”ulko-
maille” lähteneiden määrä kasvoi voimakkaasti. Esimerkiksi Savonlinnasta läh-
ti Västmanlannin lippukunnan mukaan vuonna 1578 Ruotsiin yhdeksän henki-
löä.51  Ammattimiehet sijoitettiin tykistöön tai heidät otettiin jalkaväkeen taval-
lisiksi nihdeiksi. Kruunun ohjeiden mukaan maaseudun joutoväki, johon las-
kettiin myös edellä mainitut, otettiin ensimmäisten joukossa rivistä.52  Ammat-
tiväki harveni tämän tästä totaalisesti, kun vihollinen tuhosi linnoituksia.

Itä-Götanmaa sotahallintoalueena

Kustaa Vaasa antoi pojalleen Magnukselle samanlaisen itsenäisen aseman hert-
tuakunnassaan Itä-Götanmaalla kuin muillekin herttuoille, mutta mielisairau-
den puhkeaminen jälkeen tämä ei osallistunut alueensa hallintoon ja vuonna
1570 Itä-Götanmaa joutui suoraan kruunun alaisuuteen. Magnuksen herttua-
kunnasta sai Kaarle itselleen tämän sairauden aikana Lekebergslagin, Kilin ja
Axbergin pitäjät, jotka liitettiin hänen herttuakuntaansa. Magnuksella säilyi
kuitenkin koko elämänsä ajan oikeudet herttuakuntaan hänen mahdollisesti
parantuessaan mielisairaudestaan. Itä-Götanmaa läänitettiin Juhana III:n kuole-

○ ○ ○ ○ ○ ○

47 KHR 1591, maaliskuu.
48 VR/KII 1593, 30.6.
49 VR/KII 1593, 21.6.
50 Mm. RA MR 1582:35. Lasse Nilssons räkenskap af Österbotten. Joukkueesta meni Karl

Henrikssonin hoviin sorvari ja kalastaja. Muut käsityöläiset menivät Wittensteeniin, Henrik
van Mindenille, Lealiin (Lihula), Uplantiin, Tallinnaan ja Lodeen.

51 RA MR 1577:7. Ruotsiin Savonlinnasta lippukunnan mukana menneet olivat Mats Olsson,
Olof Andersson, Mats Finne, Anders Persson, Lars Olsson, Lars Eriksson, Anders Nilsson,
Mårten Eriksson ja Bengt Hukken.

52 VR/JIII 1577, 4.1. Kruunun ensimmäinen kutsuntaohje koskien käsityöläisiä: ”...gerning-
skarler, skreddare, skinnare, skomakare som gå i bygden och icke besittie hemen och utgöre
sakt och skuld...”



S O T I L A S V A L T I O  –  M A H T I V A L T I O       87

man jälkeen hänen pojalleen Juhanalle, mutta tästä piittaamatta Kaarle hallitsi
maakuntaa yksin valtionhoitajan ominaisuudessa. Magnus kuoli mielisairaana
vuonna 1595, jolloin vasta päästiin virallisesti jakamaan hänelle kuuluneita
läänityksiä.53  Kaarle-herttualla oli tuolloin valta koko maassa. Nuori Juhana otti
herttuakuntansa haltuunsa vasta vuonna 1606 samoin ruhtinaallisin oikeuksin
kuin aiempikin Vaasa-sukupolvi. Juhana kuoli vuonna 1618, jolloin Itä-Götan-
maa palautui kruunulle.54

Itä-Götanmaan strateginen asema korostui 25-vuotisen sodan aikana. Maa-
kunta oli Ruotsin vilja-aitta ja siellä sijaitsi myös vuorityöalue Itä-Götanmaan
Bergslagen. Itä-Götanmaa kuului myös 25-vuotisen sodan aikana sotahallinto-
alueisiin ja sinne sijoitettiin tykistö. Tykistömestarin alaisuudessa olivat niin
tykkimiehet, tulittajat kuin käsityöläisetkin.55  Lisäksi maakunnan vahva neu-
vosaateli aiheutti valtapyyteillään ainaista varuillaan oloa kullekin kruunu-
päälle vanhemmalla Vaasa-kaudella. Myös herttuan ja kuninkaan oikeudet oli-
vat ristiriidassa Itä-Götanmaalla. Kaarlehan sai Kustaa Vaasan testamentissa
eräitä pitäjiä myös sieltä.

Itä-Götanmaan metsäsuomalaiset asuivat luultavimmin tilojaan herttuan lam-
puoteina. Suomalaisasutus oli alueella samanaikaista kuin naapurimaakunnassa
Södermanlannissa. Varhaisimmat maininnat metsäsuomalaisista Itä-Götan-
maalla ovat vuodelta 1579. Richard Brobergin mukaan savolaisasutus siellä oli
vähäistä ja lyhytaikaista. Itä-Götanmaan metsäsuomalaisasutus oli yhteydessä
niin Södermanlannin asutuksen kuin Tivedenin asutuksenkin kanssa.56  Kari
Tarkiaisen mukaan tuomiokirjoissa mainittuja Bråvikin alueella olleita metsä-
suomalaistorppia ei kuitenkaan voi enää paikallistaa. Itä-Götanmaalla alueella,
jota kutsutaan Vikbolanniksi (etelään Bråvikistä) oli Södermanlannin rajan tun-
tumassa myös suomalaisasutusta.57

Asutuskeskittymän häviäminen liittyy Kaarlen riitaan suuraatelin ja kunin-
kaan kanssa Kolmårdenin metsien jaosta ja ylhäisaateliston oikeuksista. Itä-Gö-
tanmaan käskynhaltija Hogenskild Bielke sai kuninkaan luvalla häätää herttuan
lampuodit Vikbolandista Kolmårdenista 1580-luvulla.58  Kuninkaan tulkinnan
mukaan herttua kuului Itä-Götanmaalla samojen aatelisoikeuksien piiriin kuin
muutkin aatelisomistajat. Kuningas katsoi Itä-Götanmaan olevan kruunun re-
gaalioikeuksien piirissä, ja esimerkiksi Finnspångin ruukki kuului kruunun
suoraan hallintaan eikä siellä saanut olla aatelin omistuksia. Puolustukselle va-
ratuilta alueilta ei aateli saanut hankkia omistuksia.59

Kaarlen tiloilla asuvat nihdit saivat testamenttiriidan aikana häädön herttua-
kunnan puolelle, ja heidät sijoitettiin uudelleen 1580-luvulla. Osa näistä nih-
deistä oli syntynyt Itä-Götanmaalla, joten pakkomuutto aiheutti vilkasta kir-
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53 Almquist I 1917, s. 20–22. Ks. myös s. 22, nootti 1.
54 Almquist I 1917, s. 27–29.
55 Tawaststjerna 1918–1920, s. 622.
56 Broberg 1988, s. 54–55.
57 Tarkiainen I 1990, s. 153.
58 VR/JIII 1586, 30.4.
59 Brännman 1950, s. 129, nootti 12.
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jeenvaihtoa kohtuuttomaksi koettua siirtoa vastaan.60  Osa muuttajista sijoitet-
tiin maanihdeiksi Kaarlen oman herttuakunnan alueelle ja osa luultavasti Tive-
denin metsiin, jonne suomalaisia ilmaantuu juuri tähän aikaan. Yksi herttuan
maanihdeistä oli luultavasti rautalampilainen Hans Henriksson, jonka muutto-
todistusta vuodelta 1584 säilytetään Karlstadin kaupunginkirjastossa.61  Finns-
pångin ruukki veti myös alueelle suomalaistyövoimaa, joka tuli Ruotsiin Itä-
Götanmaan tärkeimmän sataman Norrköpingin kautta.62

Riita herttuan oikeuksista päättyi vuonna 1587 hänen tappioonsa Vadstenan
kokouksessa (Vadstenan sopimus). Sairaan Magnuksen omaisuus kiinnosti
myös suuraatelia, ja Itä-Götanmaan aateli hääti jäljelle jääneitä Kaarlen lam-
puoteja alueeltaan. Viimeisen silauksen Kaarlen lampuotien häädölle Itä-Gö-
tanmaalta toi juuri mainittu sopimus. Sen mukaan hän ei saanut pitää nihtejään
asumassa herttuakunnan ulkopuolella. Vielä vuonna 1589 Itä-Götanmaalle jää-
neet maanihdit ja heidän perheensä saivat turvakirjeen vainojen takia. Lisäksi
noille perheille täytyi etsiä uusi ja turvallinen asuinpaikka.63  Kuten edellä on
esitetty, herttua hallitsi lopulta Itä-Götanmaata. Juhana III:n kuoleman jälkeen
sinne asutettiin uudelleen suomalaisia. Linköpingin piispan Abraham Anger-
mannin tarkastuksen mukaan hänen piirissään asui tusinan verran suomalaisia
vuonna 1596.64

Aseteollisuuden voimistuminen

Pienimuotoinen teollinen tuotanto syntyi sodan seurauksena ja se palveli myös
ylellisyyskulutusta linnoissa ja hoveissa. Elintavat ja yhteisön elämä pohjautui-
vat luontaistalouteen. Kotiteollisuus oli vielä sangen kehittymätöntä mutta kui-
tenkin sillä tasolla, että eri alojen ammattimiehiä esiintyi jo maaseudullakin. Oli
räätäleitä, nahkureita, suutareita ja maaseppiä. He kaikki olivat erikoistumat-
tomia käsityöläisiä, jotka saivat raaka-aineensa omilta tai lähistön tiloilta ja har-
joittivat usein itsekin pienimuotoista maataloutta. Samoin oli jokaisella aatelis-
kartanolla käsityöläisiä. Suurkauppaa käytiin vain muutamalla tavaranimik-
keellä, kuten suolalla, kuparilla ja raudalla.65  Teollisuus pohjautui puolivalmis-
teiden vientiin. Ylellisyystavarat jouduttiin tuomaan ulkomailta. Sellaisiksi voi
katsoa 1580-luvulla vielä lasi-ikkunat ja juomalasit. Lasinvalmistus kuten muu-
kin teollisuus edellytti runsaita puuvaroja. Juhanalla oli oma lasiverstaansa En-
köpingin lähellä Bryttieholmissa, jossa valmistettiin ikkuna- ja juomalaseja.66

○ ○ ○ ○ ○ ○

60 KHR 1585, 31.7.
61 Broberg 1988, s. 55. Ks. myös Tarkiainen I 1990, s. 152 ja Saloheimo 1959, s. 83. Viimeksi

mainitun sukunimi on Saloheimon mukaan Lintunen. Syyksi lähtöön papinkirje mainitsi ko-
titalon täyttyneen muista talon jatkajista. RB:n arkisto, XIV, ”Gotland.” Hans finne Vård-
näsistä kuoli vuonna 1596 Vadstenan luostarin köyhäintuvassa ilman sakramenttia.

62 Myrdal, Söderberg 1991, s. 137.
63 KHR 1589, 31.5.
64 Broberg 1988, s. 55. Sukunimeltä tiedetty suomalainen oli Mattes Holekainen
65 Odén 1966, s. 295.
66 VR/JIII 1585, 29.3.
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Kaarlella oli Upsalan lähistöllä oma lasihyttinsä, jonne hän oli kutsunut ulko-
mailta käsityöläisiä. Lasintekijöitä karkaili kuitenkin vieden oppinsa vieraiden
hyödyksi.67  Rengit olivat ruotsalaisia.

Aseteollisuus kehittyi 25-vuotisen sodan kuluessa. Käytyyn liikkuvaan so-
taan ja piirityksiin tarvittiin uusia toimintamalleja ja keksintöjä. Esimerkiksi
Käkisalmen linnan valtaus oli tarkan suunnittelun tulos. Metsämaastossa oloon
piirityksen aikana tarvittiin toisenlaisia tarvikkeita kuin liikkuvassa sodankäyn-
nissä tai linnan miehityksessä. Siellä tarvittiin mm. käsikiviä ja rautamyllyjä
käsityöläisten tarpeisiin.68

Asesepät ja myös tykinvalajat olivat Ruotsin puolella hyvin haluttua työvoi-
maa koko pitkän sodan aikana. Savon seppiä oli koulutettu juuri aseteollisuuden
palvelukseen, ja heitä käytettiinkin paljon Ruotsissa kuten edellä on todettu.
Hälsingland oli yksi Ruotsin aseteollisuuden keskuspaikkoja, jonne perustettiin
kruunun toimesta asepajoja ja verstaita.69  Alueella tehtiin mm. putkipyssyjä ja
pertuskoita. Myös Nyköpingissä valmistettiin suurimittaisesti kanuunoita, käsi-
tuliaseita ja haarniskoita.70  Juhana III pyysi lähettämään Suomesta Hälsinglan-
tiin pyssy- ja pertuskaseppiä. Heille ja heidän rengeilleen luvattiin vapautus
kutsunnoista sekä palkka viljana.71  Pyssyvalimoita perustettiin sodan aikana
myös Vadstenaan.72  Aseistuksen uusimisesta Suomessa vastasi putkipyssysep-
pä mestari Hans Skot, joka määrättiin olemaan mukana Viipurin ja Narvan lin-
noissa myös sotaretkien aikaan.73

Finnspång oli Ruotsin aseteollisuuden keskus ja se sijaitsi sotilashallintoon
varatulla Itä-Götanmaalla.74  Ruotsissa oli sodan aikana pula teollisuuden am-
mattiväestä, koska tykistön ammattimiehet olivat pois vahvuudesta. Osittain
sotilashallinto meni sodan aikana limittäin siviilihallinnon kanssa, ja sota-
teollisuudelle elintärkeää kaivos- ja ruukkitoimintaa ja niiden kuljetuksia saat-
toivat suorittaa myös sotapalveluksessa olevat. Itä-Götanmaan vuorityöalue ai-
heutti alueen talonpojille kasvavia rasituksia kuljetuksissa ja tarviketoimituk-
sissa ruukeille ja kaivoksille.

Ruukki tuotti aseiden ohella rautapatoja ja pannuja. Kaarle vaihtoi Måns
Erikssonin (Örnefot) kanssa Finnspångin alueen itselleen 1580-luvun puolivä-
lissä ja kaivosta hoiti Kaarlen vanha luottomies Willem de Wik. Alueelle siirret-
tyjen talonpoikien avuksi piti toimittaa lypsylehmiä Vadstenan latokartanosta.
Testamenttiriitojen takia Finnspång joutui samoin kuin koko Itä-Götanmaa Ju-
hana III:n haltuun. Juhanan kuoleman jälkeen Kaarle päätti myös tämän tärkeän
alueen asioista ja määräsi Norrköpingin hospitaalille aiemmin menneet Risin-
gen pitäjän kirkonkymmenykset Finnspångin tarpeisiin. Ruotsiin tulleet savo-
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67 KHR 1587, 9.8.
68 VR/JIII 1579, 5.8.
69 Klingneús 1997, s. 49 ja 58.
70 Öhman 1973, s. 50.
71 Hälsinglannin ensimmäisistä metsäsuomalaista ks. Gothe 1942, s. 51–60. Asesepistä ks. VR/

JIII 1580, 5.2 ja VR/JIII 1583, 17.4.
72 VR/JIII 1583, 26.1.
73 VR/KHR 1594, joulukuu.
74 Myrdal, Söderberg 1991, s. 137.
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laiset olivat haluttuja ruukkialueilla, koska he osasivat valmistaa aseita ja luote-
ja. Heitä työskenteli luultavasti myös Finnspångissa.75  Kaarle pyrki vahvista-
maan tärkeiden tuotantolaitosten torppa-asutusta. Asetehdas tarvitsi toimin-
taansa myös malmia, metsää ja vesivoimaa.76

25-vuotisen sodan ansiosta Ruotsilla oli 1600-luvun alussa erikoisasema ase-
teollisuudessa. Maa oli tunnettu käsituliaseiden valmistaja ja tykkien valaja, ja
niille riitti vientimarkkinoita. Kunnia tästä Ruotsin johtoasemasta aseteollisuu-
den alalla Euroopassa kuului Louis De Geerille ja hänen tehtaalleen Finnspån-
gissa, jossa valmistettiin rautakanuunoita. Vuoden 1620 paikkeilla alkoi myös
kuparikanuunoiden suurimittainen valmistus.77  Kuparikanuunoita ei kutsuttu
tähän aikaan tykeiksi vaan kanuunoiksi, ja niitä oli valettu jo Kustaa Vaasa aika-
na mm. Tukholmassa ja Arbogassa. Kalliit kuparikanuunat syrjäytyivät vähitel-
len halvempien ja massiivisempien rautakanuunojen tieltä. Ulkomailla katsot-
tiin Kustaa II:n Aadolfin voittoja 30-vuotisessa sodassa juuri Ruotsin aseteolli-
suuden uusien keksintöjen ansioksi. Varsinkin keveät kenttätykit olivat voitto-
jen takana. Kun suuria kanuunoita vetämään tarvittiin 20–30 hevosta, riitti pie-
nen kanuunan siirtelyyn joukkojen mukana yksi hevonen tai neljä miestä.78

Kaivostoiminnan tehostaminen sodankäynnin edellytyksenä

Malmien jalostus oli riippuvainen puuvaroista ja hiilen saannista. Tutkittuna ai-
kana kaivos ja jalostuspaikkakunta sijaitsi vielä suhteellisen lähellä toisiaan.
Lukemattomista arinauuneista kaivosaukkojen ympärillä tuleva paksu ja pahan-
hajuinen savu-usva kierteli alituiseen kaivosalueen tuntumassa ja aiheutti hait-
taa lähiseudun asukkaille. Jalostus kuitenkin siirtyi puuvarojen puutteen takia
vähitellen kauemmaksi kaivoksesta. Kaivoksen vaikutuspiiri laajeni. 1600-lu-
vulla jalostuspaikat siirtyivät aina Norrlantiin ja Suomeen asti.

Kupari ja rauta kuljetettiin 1500-luvulla melkein aina jokia pitkin ja kesäai-
kaan, koska oli liian kallista varastoida malmia odottamaan talvikuljetusta.79

Raskaat tavarankuljetukset hoituivat parhaiten vesitse, ja kuljetuksia hoitivat
tehtävään määrätyt talonpojat. Vuorituotteista kuparia tärkeämpää oli rauta.
Tuon ajan yksinkertaisen rautateollisuuden pääasialliset kotitarvetuotteet olivat
nippurauta, neuloihin ja nauloihin ja esimerkiksi tynnyreiden sitomiseen käy-
tetty rauta. Hyteissä tehtiin valurautaa, alasimia, sepän tarvikkeita ja pyörän
akseleita. Vanhat raudanvalmistusmenetelmät pohjautuivat suomalmiin ja vaati-
vat runsaasti työvoimaa ja aikaa. Alkeellisessa uunissa tehdystä rautamalmista
saatiin päivässä noin 100 kiloa hyvälaatuista takorautaa. Keskiajalta lähtien jär-
vi- ja suomalmi väistyivät pikkuhiljaa vuorimalmin käytön tieltä. Kun malmin-
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75 Finnspångista ks. VR/JIII 1579, 19.5. VR/JIII 1583, tammikuu. KHR 1585, 4.3. VR/KII
1593, 30.6. VR/KHRsup. 1596, 19.5. Nordman 1888, s. 72.

76 Klingnéus 1997, s. 46.
77 Rydberg 1992, s. 32.
78 Reid 1995, s. 144.
79 VR/JIII 1585, 11.1. ja VR/KII 1593, kesäkuu. Hevoset vetivät proomuja.
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louhinta vielä tehtiin käsin, oltiin riippuvaisia pienistä kaivoksista. Vuorityö-
alueilla eri talonpoikien mailla oli rautaesiintymiä, joista he louhivat malmia
maksaakseen sillä mm. veronsa. Ruukinomistajat olivat usein osallisina monilla
eri löytöalueilla. Huonotuottoiset kaivokset hylättiin helposti ja siirryttiin uusiin.
Tällä tavoin oli mahdollista sekoittaa eri malmilaatuja parhaan tuloksen saami-
seksi hyteissä. Kaivoksiin tilattiin sopivaa malmia oman jatkeeksi.80

Etsijät löysivät uusia hopeasuonia 1580-luvun tienoilla, ja myös talonpojat il-
moittivat niitä verovapauden ja palkkioiden toivossa. Kilpailu Juhana III:n ja
Kaarle-herttuan kesken kaivosten omistuksesta kiihtyi, kun kuningas otti hal-
tuunsa Kaarlen omistamia tuottoisia kaivoksia. Kustaa Vaasan määräysten mu-
kaan herttuakunnan metallivarojen olisi pitänyt kuulua herttualle, mutta regaa-
lien mukaan kruunulle.81  Omilla alueillaan Kaarle keskitti tarmonsa uusien kai-
vosesiintymien paikallistamiseen ja kehotti myös Juhanaa tekemään samoin ko-
ko valtakunnassa. Kaarlen ja Juhana III:n malminlöytäjien palkitsemisjärjestel-
mä alkoikin toimia nopeasti. Aktiiviset etsijät löysivät uuden hopeasuonen
Kopparbergin ja Garpenbergin läheltä. Talonpoika Jöns Halvardsson löysi suu-
ren malmiesiintymän Brosta Tunan pitäjästä Bergslagenista vuonna 1574.82

Suuren 25-vuotisen sodan aikana kaikki vanhatkin kaivokset arvioitiin ja yri-
tettiin käynnistää uudelleen resurssien hankkimiseksi. Ehtyneen Salan hopean
ja autioituneen Österbergin tilalle piti pikaisesti löytää muita tuottajia. Orsan,
Moran, Leksandin ja Rättvikin pitäjien esiintymät otettiin käyttöön Juhanan
käskystä. Näistä Moran hopealöytö oli ollut tiedossa ja käyttämättä jo parikym-
mentä vuotta. Talonpojat eivät kertoneet löytöjä viranomaisille uusien rasituk-
sien pelossa. Löytöjen ilmoittamista vauhdittamaan luvattiin vastaisuudessa
löytäjälle verovapaus tilastaan iäksi sekä lahjoja.83

Talonpoikien tehtävänä oli toimittaa puuta niin paljon kuin mahdollista kai-
vosten tarpeisiin. Kaarle rakennutti virtoihin koko valtakunnan alueelle saha-
myllyjä, jotka aiheuttivat ylimääräisiä rasituksia tukin kuljetuksina ja uittoina.
Sahaustoimintaan tarvittiin myös renkejä. Sahureina Kaarlella oli myös norja-
laisia, joilla oli torppia mm. Tivedenissä.84  Ruotsissa oli järjestelmällistä tukin-
uittoa ja uittorakennelmia. Mm. Tunan, Leksandin ja Ålin pitäjistä määrättiin
kustakin kymmenen henkilöä vahtiin, jotteivät Gagnefistä (nykyisen Borlängen
kaupungin lähellä) uitettavat tukit tarttuisi sumaksi.85  Myöhemmin norrlanti-
laiset ja länsigötanmaalaiset kävivät valittamassa Sigismundin luona Kaarlen
pystyttämistä sahamyllyistä.86

Saksalaisten ammattimiesten uusi aalto Ruotsiin alkoi. Garpenberg oli yksi
Ruotsin suurimpia kaivoksia, jota pitivät käynnissä yksityiset vuorimiehet, ai-
van kuten muuallakin kaivoksissa. He saattoivat ostaa ja myydä hyttejään ja
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80 Eriksson 1940, s. 12. Rautavati vastasi kahtatoista markkaa. Ks. myös Nelsson 1913, s. 299.
Rydberg 1992, s. 26–33.

81 RKG XXIV, 1.7.1560. Herttualle kuului testamentin mukaan myös herttuakunnan kaivokset.
82 VR/JIII 1574, 24.11.
83 VR/JIII 1575, 3.2. VR/JIII 1579, 30.6.
84 Öhman 1973, s. 43. Ks. myös KHR 1594, 8.6.
85 VR/KHRsup. 1594, 17.9.
86 VR/KHRsup. 1596, huhtikuu.
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osuuksiaan kaivosyhtiöihin.87  Ammattitaitoisia saksalaisia kaivosmiehiä tuotiin
Garpenbergin rouhintalaitokselle jo 1570-luvulla. Sinne tarvittiin myös käsi-
työläisiä ja päivätyöläisiä sekä hiiltä, kuparia ja rautaa. Näsiin ja Sättregårdiin
oli myös rakennettava asumuksia.88

Kaarle uudisti kaivostoimintaa Saksasta saatujen esikuvien mukaan. Hänellä
oli kontakteja saksalaisiin maakreiveihin ja herttuoihin. Vaasojen yhteydet Sak-
san eri ruhtinashuoneisiin olivat perinteisesti vahvat sukulaisuussuhteidenkin
ansiosta. Herttuan kontakteista tärkein lienee ollut Braunschweig-Lünenburgin
herttua Julius (1529–1589), joka toimi suuryrittäjänä sekä maataloudessa että
vuorityössä. Hän loi myös mallitiloja suurtuotantoon ja ne toimivat kaivosten
huolitsijoina. Kaarle-herttua otti järjestelmästä oppia omiin hankkeisiinsa.
Ruotsalaista kuparia tuotiin Braunschweigin messinkivalimoon.89  Kaarle kävi
Saksassa vuosina 1578, 1579 ja 1583. Kirjeenvaihto jatkui koko ajan ja herttua
lähetti myös opiskelijoita Saksaan.90

1590-luvulla Ruotsi koki teknisen vallankumouksen kaivosteollisuudessa.
Pysyvän rauhan lähestyessä alettiin valmistautua rauhanaikaan ja vapaampaan
kauppaan. Uusia rakennushankkeita oli suunnitteilla ja sotavarustelua tehostet-
tiin varmuuden vuoksi. Kaarle pyrki vahvistamaan omaa asemaansa herttua-
kunnassaan edistämällä asutusta, kauppaa ja kaivostoimintaa 1590-luvun al-
kuun asti, jolloin hän alkoi toimia koko valtakunnan nimissä.

Kaivosohjelman päästyä vauhtiin havaittiin, että sulatusta hoitavat ruotsalai-
set kaivosmiehet eivät hallinneet innovaatioita. Niinpä Ruotsiin kutsuttiin lisää
saksalaisia sulatuksen hallitsevia renkejä. Braunschweigin kaivoksesta saatiin
50 ammattimiestä.91  Juhanan sairastellessa herttua otti itselleen laajempia oi-
keuksia. Kaarle sai lähes vapaat kädet toteuttaa asutus- ja kaivosohjelmaansa
koko Ruotsissa.

Herttua oli lainannut Juhanalle rahaa tämän elinaikana, ja sai Dalin maakun-
nan velan pantiksi. Dalista löydettiin myös metalliesiintymä juuri ennen kuin
herttua sai valtuudet koko maan kaivosteollisuuden järjestämiseen.92  Omassa
herttuakunnassaan Kaarle järjesti vuorityön saksalaisen kaivosjärjestelmän mu-
kaan ja Juhanan kuoleman jälkeen koko maan kaivoshallinnon saman mallin
mukaisesti.93  Kaarle sai myös Sigismundilta privilegiot toimia kaivosten kehit-
tämiseksi. Kuninkaalle ei tullut tästä kuluja, ja hän sai kymmenykset tuotosta.
Privilegiot olivat osa huomattavan kultamäärän maksua takaisin kaivosten tuo-
tolla.

Saatuaan hoitoonsa myös kruunun kaivokset kuten Salan Kaarle vaihtoi työ-
voimaksi saksalaiset rengit ja saksalaiset mestarit. Salan uusi nousu koitti vuo-
den 1593 aikana, kun sieltä löytyi kupariesiintymä. Nyt kuparikaivoksille tilat-

○ ○ ○ ○ ○ ○

87 Nelsson 1913, s. 307.
88 VR/JIII 1578, 14.5.
89 Hedberg Lennart 1995, s. 14.
90 Kaarlen matkoista ks. Takala 1993, s. 162–163.
91 VR/KHR 1591, 5.4, VR/JIII 1592, 15.1.
92 VR/KI 1593, 11.3.
93 Hedberg Lennart 1995, s. 69. Ks. myös VR/KHR 1593, marraskuu.
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tiin 60 suomalaisrenkiä.94  Ohjeissa mainittiin etteivät tulijat saaneet olla tilalli-
sia. Nämä suomalaiset eivät asuneet yksinäistaloissa kaukana toisista moreeni-
kukkuloilla, vaan asettuivat kyläkuntiin ammattinsa puitteissa vuorityöalueil-
la.95  Uuteen rautaruukkiin tulevalle työväelle annettiin usein kruununtiloja
asuttavaksi. Rautaruukki tarvitsi niin vasaraseppiä, masuunimestareita, hiilen-
polttajia, sulatusseppiä, ajomestareita, huuhtojia kuin meltorautaseppiäkin.
Usein otettiin nihdeistä näitä taitoja omaavat käsityöläiset ruukkien palveluk-
seen.96  Kun ruukki ei tiettyjen ammattien edustajia työllistänyt ympärivuotises-
ti, harjoitettiin maataloutta.97  Hiilivarastoja rakennettiin, uutta tekniikkaa käy-
tettiin kaivosten tyhjentämiseen vedestä ja työväen elinolosuhteita parannettiin
karkailun estämiseksi.98

Kaivosten ongelmana oli se, että niistä ei saatu kunnolla pumpattua vettä
pois. Böömissa keksitty vedennostokone ”Stangen kúnste” oli käytössä Stora
Kopparbergin kuparikaivoksella jo 1560-luvulla.99  Tekniikka kuitenkin kehittyi
vielä tästäkin ja Kaarle hankki ulkomailta mestarin nimeltään Kristoffer Klem,
jolla oli uutta tietoa kaivosten tyhjentämiseksi vedestä sekä talvella että kesällä.
Mestarin avulla Kaarle saikin omat kaivoksensa tyhjennettyä ja lähetti tämän
avuksi myös kruunun kaivoksille.100

Salasta löydettiin kuten edellä mainittiin myös uusi kupariesiintymä. Muutto
uudelle kaivosalueelle alkoi. Salaan alettiin rakentaa uutta pumppausjärjestel-
mää, johon tarvittiin valtavasti tukkeja patoon. Uudistukset vinttauksessa lopet-
tivat talonpoikien suorittamat hevostyöpäivät. Salan kaivoksen vesijärjestelmän
rakennus oli suurisuuntainen hanke, joka taas lisäsi ympäristöpitäjien suorituk-
sia. Rakennustöihin tarvittiin kaikenlaista puutavaraa, jota vaadittiin ympäris-
tön talonpojilta jonkin verosuorituksen sijasta. Toimituksen piti sujua nopeasti.
Itä-Götanmaalle alettiin kaivoksiin rakentaa uutta järjestelmää Magnus-hert-
tuan kuoleman jälkeen.101

Kopparberg oli valtakunnan suurin työllistäjä vielä 1500-luvullakin. Sieltä
hankkivat osuuksia niin ulkomaiset kuin kotimaisetkin aateliset, ja voittoja ko-
kosivat kaupunkien kauppiaat ja maakauppiaat. Kopparbergin toimituksiin
osallistui kaikkiaan 13 pitäjää. Kopparberg oli tekninen innovaatiokeskus, olipa
kysymys louhinnasta tai kuilujen kuivina pitämisestä. Kuilut tyhjennettiin
pumpuilla ja vinttureilla. Voimansiirto pystyttiin hoitamaan jo puuraiteita myö-
ten.102  Kaivosten ja ruukkien mestareita käytettiin pääasiassa Kopparbergissä,
mutta myös muualla valtakunnassa aina tarpeen mukaan.

○ ○ ○ ○ ○ ○

94 VR/KII 1593, 7.6.
95 Nelsson 1913, s. 307.
96 VR/KI 1593, marraskuu.
97 Lindström 1979, s. 10.
98 VR/KI 1593, 5.11.
99 Annala 1928, s. 45.
100 Hedberg Lennart 1995, s. 307. Mestareiden palkka maksettiin usein joko jonkin tilan lääni-

tyksenä tai kirkkopiirin kymmenyksinä. KHR 1592, lokakuu.
101 Kaivosten uudistuksista ks. VR/KI 1593, 5.11 ja VR/KHRsup. 1595, 20.2.
102 Rydberg 1992, s. 22.
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Tekniikan kehittyessä kaivos tarvitsi puhallukseen suuren määrän härännah-
koja voimahihnoiksi.103  Härännahat saatiin yleensä apuveroina. Kaivosten tar-
peisiin tarvittiin myös suuret määrät hirvennahkoja ja rikkiä. Hirvennahat toi-
mitettiin Värmlannista ja Dalista. Hirvenmetsästys olikin metsäsuomalaisten
tuottoisa lisäansion lähde. Valtiovalta toki yritti puuttua tähän verottomaan
ansaitsemiskeinoon lähettämällä laitonta hirvenmetsästystä harjoittaneita Bal-
tiaan ja palkkaamalla kruunun omia metsästäjiä.104

Sota-aikana verot ja palkat haluttiin mieluummin luonnontuotteina. Kruunu
maksoi kaivosmiesten tuotteet 1590-luvulle asti viljalla. Mutta koska Baltian
linnojen ruokahuolto vaati suuria viljatoimituksia, kaivosmiehille alettiin mak-
saa mieluummin rahalla jonka metallipitoisuutta oli alennettu. Sillä ei kuiten-
kaan voinut ostaa viljaa, koska sitä ei juurikaan ollut myytävänä. Lisäksi ostet-
tavan viljan hinta oli inflaation takia noussut nelinkertaiseksi. Tämä aiheutti le-
vottomuutta kaivosalueilla. Vuorimiehet halusivat palkaksi mieluummin viljaa
kuin rahatalouteen siirtyneen kruunun rahaa.105

Jalometallit olivat kaikkein paras tae siihen, että ”ruhtinas saattoi elää omil-
laan”. Kaarle teki niin kuin Kustaa Vaasakin kaivoskierroksen kerran vuodessa,
jolloin kartoitettiin kaivosten tila ja tuotannon parannusmahdollisuudet. Löyde-
tyt metalliesiintymät eivät aina sijoittuneet juuri herttuakunnan alueelle, ja hert-
tuakunnan rajoja piti venyttää. Samoin asutusta oli syytä entisestään kasvattaa.
Myös vuorimiesten tehostuneen tuotantomenetelmien ansiosta kasvaneita voit-
toja täytyi verottaa tehokkaammin. Tuoton kohotessa täytyi kruunun ja herttuan
saamaa osuutta kasvattaa. Uusi kaivostuotteiden verotusjärjestelmä astui voi-
maan vuonna 1593. Herttua aloitti kaivosmiesten kanssa neuvottelut myös vuo-
rityöjärjestyksen uusimiseksi. Tukholmaan saapuneen vuorimiesten lähetystön
kanssa allekirjoitettiinkin sopimus 16.12.1597. Kaikki ei kuitenkaan sujunut
herttuan haluamalla tavalla, vaan kaivosalueille jo vakiintuneet vuorimiehet
pitäytyivät vanhoihin järjestelmiin.  Herttua osoitti taas häikäilemättömyytensä
ja rekrytoi kaivoksiin aivan uusia vuorimiehiä, joiden kanssa teki sopimuksen
ns. ”uusista vuorimiespareista”. Lisäksi ulkopuoliset yrittäjät saivat tulla hyö-
dyntämään jo hylättyjä kaivoksia. Myös hyttien sulatusorganisaatio muuttui.106

Karlskogan vuorityöalue

Värmlannin vuorityöalue koostui kolmesta alueesta, Färnebon pitäjästä, Varnu-
min metsäalueesta ja Möckeln-järven aitta-alueesta. 1580-luvun alueliitosten
jälkeen alue koostui Karlskogan ja Färnebon pitäjistä. Karlskogan aluetta kut-

○ ○ ○ ○ ○ ○

103 VR/KHR 1596, tammikuu. Voimansiirtoon oli tullut uudistuksia, ja alettiin käyttää rautaket-
juja. Ne olivat kuitenkin aina rikki ja aiheuttivat työntekijöille vammoja, jonka takia siirryt-
tiin nahkahihnojen käyttöön.

104 KHR 1594, marraskuu. Vaihtoarvo keskikokoisesta nahasta oli neljä ennen vuotta 1590
painettua taalaria.

105 Uudelleen avatuista kaivoksista ks. Nelsson 1913, s. 279–311. VR/KII 1593, 21.5. Ks. myös
VR/KIII 1593, 15.2. ja 7.3.

106 Boëthius 1957, s. 2, 7, 13 ja 14.
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suttiin pitäjän perustamisen jälkeen myös Karlskogan vuorityöalueeksi. Vuori-
miestorpat olivat maanluonnoltaan joko vero-, kruunun- tai kirkontorppia. Jon-
kin viran kulut saatettiin kattaa kruunun vuorimiestorpalla. Karlskogaan jäi
herttuan reduktionkin jälkeen vielä luostarin Sandvik-niminen lampuotitorp-
pa.107  Kroppan ruukki sijaitsi Färnebossa, ja se oli perustettu 1580-luvulla. Hyt-
tipaikkakunnan piti aina sijaita metsäisellä alueella, josta sai sysipuuta ja hir-
siä.108  Kaarle oli tietoinen suurista käyttämättömistä malmilöydöistä, ja siksi
hän siirsi kahdeksan Saxhyttan kaivosmiesten tilaa valtakunnan alueelta Gryt-
hyttasta omalle alueelleen Värmlannin vuorityöalueelle.109

Itse Karlskogan alueella ei ollut juurikaan kaivoksia, vaan malmi louhittiin
kesäisin läheisillä kaivoksilla, joiden ympäristön asutustilanne tai luonnonvaro-
jen puute esti polton paikkakunnalla. Karlskogalaisilla oli ruukkiosuuksia nois-
sa suurissa kaivoksissa. Kesällä rautamalmi tuotiin näistä Västmanlannin ja
Värmlannin kaivoksista hytteihin Karlskogaan, joissa oli mahdollisuus sulatuk-
seen.110  Tärkeintä ei ollut kaivoksen ja hytin välimatka, vaan hytin etäisyys ve-
si- ja puuvaroista, joita Karlskogassa oli yllin kyllin. Hyttitorpat suurten kulje-
tusreittien varrella maksoivat vuokransa rautana.111

Karlskogassa hyttialue sijaitsi kaukana sulattajien asunnoista. Hyttikunta kä-
sitti alueen, jolla jokaisella sulattajalla oli oma arinakuoppansa, hiiliaittansa,
malmiaittansa ja valmiin raudan säilytysaitta.112  Malmiesiintymän löytäjällä oli
herttuakunnan alueella oikeus käyttää kaivosta, mutta kaivoksen käynnistäjä
joutui maksamaan Kaarlelle kymmenykset.113

Karlskogan vuorityöalueen uudisasukkaat eivät välttämättä tulleet suoraan
Suomesta, vaan joukossa oli jo aiemmin perustettujen suomalaistorppien jälke-
läisiä kaivosalueilta. Nämä varhain tulleet suomalaiset, joiden joukossa oli itä-
suomalaisiakin, työskentelivät kaivoksissa tai hyteissä työmiehinä. Seuraavan
vuosisadan alussa torppien ylimääräinen väki suuntasi kulkunsa Västmanlannin
ja Värmlannin välisiin metsiin, joissa käynnistettiin uutta ruukkitoimintaa.114

Pitäjäläisten tehtäväksi määrättiin mm. kuljetusverkostossa toimiminen. Esi-
merkiksi suomalainen Mats oli yksi Bergslagenin kuljetusverkostoon kuulunut
torppari.115  Kaarle perusti Brohon kruununruukin, jonne Karlskogan talonpojat
joutuivat kuljettamaan rautaa Bergslagenista. Kyseisen rasituksen vuoksi pitä-
jäläiset saivat helpotuksia muista apuveroista ja suorituksista.116  Karlskogan

○ ○ ○ ○ ○ ○

107 Vuorimiehellä tarkoitetaan tutkimuksessa sellaista henkilöä, joka omisti oikeuden maakap-
paleeseen vuorityöalueella ja myös omisti osan jostakin hytistä.

108 Fernow 1898, s. 317.
109 Almquist I 1917, s. 26.
110 Karlskoga bergslag förr och nu 1946–1950:5, s. 36.
111 Eriksson 1940, s. 67.
112 Karlskoga bergslag förr och nu 1946–1950:5, s. 43.
113 KHR 1581, 25.1.
114 Värmlandsarkiv Karlstad, Albert Palmqvists samling 113.
115 RA KA (Tukholma) SöH 1580:18, s. 504. ”Finnar på Bodarna, Mats vid Klenoret.” Torppa

oli vanha kirkon tila. Bidrag till Karlskoga krönika 1895, s. 304. ”...desse efterskrefne
torpare som sittia här under bruket, som skjutsar.” Originaali lähteestä RA KA (Tukholma)
VGH 1611:1.

116 Karlskoga historia 1936, s. 97. Ruukkialue kuului Anna Bielkelle.
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○ ○ ○ ○ ○ ○

117 Lindström 1979, s. 9.
118 Ks. RA KA (Tukholma) SöH 1580:16, mm. s. 350 ja 409. ” Nils i Wreta St. Nikolaus socken/

Bergshammar, Bergslagen.” Nils oli luultavasti ruukin sydenpolttaja. Vrt. Myrdal, Söder-
berg 1991, s. 254. Teos esittää, kuinka talonpojat olivat velvollisia auttamaan uudisasukkai-
ta rakennusten pystyttämisessä.

119 Fernow 1875–1888, s. 12.
120 KHR 1592, maaliskuu.
121 RA AB Värmland 1 (päiväämätön) r5483, Wisnumin kihlakunta. Kuningatar Kristiina vah-

visti kuljetusverkoston verohelpotukset, niin kuin olivat tehneet jo edellisetkin hallitsijat.
Kuljetusverkostosta ks. ”Littestigin kuljetustalonpojat”.

122 Fernow 1898, s. 319–320.
123 Bladh 1997, s. 87. Annala 1928, s. 47. Fernow 1898, s. 318. Valloneja tuli uskonvainojen ta-

kia Ruotsiin jo vuodesta 1572 lähtien.
124 Annala 1928, s. 46. Vasarapajassa harkkorauta jalostettiin kankiraudaksi.

asukkaiden muita erikoistehtäviä olivat puun kuljetukset kaivoksiin eri puolille
Värmlantia sulatusta varten. Sulatuksen jälkeen malmi piti sitten kuljettaa pa-
joihin, joista valmis rauta kuljetettiin Vänernin rannalle. Karlskogalaiset hoiti-
vat tiettyjen vesistöjen väliset etapit.

Vuorityöalue täytyi myös muonittaa. Tähän tehtävään ottivat osaa muidenkin
maakuntien talonpojat viljantoimitusten muodossa.117  Kaarle antoi uudisasuk-
kaiksi tuleville lampuodeilleen siemenviljaa ja lehmiä. Myös käsityöläisten ja
vuorityön kuljetuksiin osallistuneiden torppien pystyttämisessä joutuivat ympä-
ristön talonpojat avustamaan.118

Moni asia houkutti asettumaan asumaan vuorityöalueelle. Kaarle-herttua
vahvisti 1580 vanhat vuoriprivilegiot, joiden mukaan kaivosrengit vapautettiin
kutsunnoista. Vuorityöalue oli myös ns. ” vapaa alue”, josta rikoksen tehnyttä ei
saanut hakea. Tämän ”rauhan” menetti heti alueelta poistuessaan.119  Toisaalta
vuorialueella olivat voimassa monet rajoitukset. Vuorityöalueilla tai kaivosten
puutoimitusalueilla ei saanut kasketa vapaasti, vaan pelkästään oman talon tar-
peisiin. Vuorityöalueiden talonpojat valittivat yleisesti, että kaivosmiehet hak-
kasivat ja polttivat metsää ilman minkäänlaista suunnitelmaa. Järkevintä olisi
hakata tietystä paikasta ja jättää se sitten metsittymään, etteivät puuvarat loppui-
si.120  Vuorityöalueella sai 1600-luvulla kasketa omiksi tarpeiksi yhdestä kah-
teen kapanalaa.121

Myös valloneja tuotiin ja tuli työskentelemään Karlskogan ja Färnebon hy-
teissä. Vallonit, joista osa oli uskonvainoja pakoon lähteneitä alankomaalaisia,
asettuivat suomalaisten kanssa Värmlannin vuorityöalueelle.122  He olivat rau-
dan melloituksen asiantuntijoita. Tulijoita lienee houkutellut alueen turvapaik-
kaoikeus. Vallonit tulivat Karlskogaan 1580-luvun puolimaissa. Savolaiset piti-
vät kaivosalueilla huolta puuntoimituksista, kun taas vallonit hoitivat varsinai-
sen vuorityön. Vallonit toivat innovaationa Ruotsiin ns. vallonitaonnan joka
yleistyi saksalaisen taonnan rinnalla.123  Myös savolaisilla oli vanhastaan jo rau-
dan käsittelytaito, ja hekin lienevät perustaneen omia rautahyttejään. Hyteis-
sään työskennelleet suomalaiset hankkivat perheelleen leivän kaskeamalla, kos-
ka viljaa ei juurikaan voinut sodan aikana ostaa.

Kustaa Vaasa suosi vasarapajojen pystyttämistä ja kankiraudan valmistusta,
mutta tuo valmistusmuoto hävisi lähes täysin vuosikymmeniksi hänen kuole-
mansa jälkeen.124  Vasarapajojen kulta-aikana raudanvalmistustaito oli erityis-
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ammattimiesten käsissä. Raakarauta kuljetettiin pajoihin, joissa se sulatettiin
kankiraudaksi. Jalostus jätettiin ammattimiehille, ja kaivosmiehet louhivat mal-
min ja valmistivat raakaraudan hyteissään. Hytit oli ruodutettu. 1600-luvulle
tultaessa raudanvalmistuksessa siirryttiin koko valtakunnassa pienissä vasara-
pajoissa valmistettavaan ”härkärautaan”. Herttuakunnassa oli hyvät mahdolli-
suudet pajoille, ja ensimmäinen vasarapaja Värmlandsbergissä oli jo 1580-lu-
vulla.125  Siellä oli sekä puuta että vesivaroja pajojen ja sahojen tarpeisiin. Bron
ruukista kehittyi 1600-luvulla Kristinehamn ja Persbergin kaivosalueen paikal-
le kohosi Filipstadin kaupunki. Färnebon kirkko siirrettiin sinne vuonna
1611.126

○ ○ ○ ○ ○ ○

125 RA KA (Tukholma) VrH 1584:17. Wermelands bergslag, årliga ränta och tionde.
126 Fernow 1898, s. 323.
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   Metsäsuomalaiset
liikkeellä

Autioituminen Savossa

Termeillä autio ja autioituminen ei ole tarkkaa sisällöllistä määrittelyä. Niiden
tarkka merkitys on riippunut kirjaamisen ajankohdasta – tertiäärisektorin kehi-
tyksestä. Tilojen suurimittainen autioituminen Savossa alkoi 25-vuotisen sodan
sytyttyä vuonna 1570, jolloin asuminen ”vihan rajalla” teki talonpoikien elä-
män vaikeaksi ja jopa mahdottomaksi. Autio tarkoitti useimmiten Suomessa
sitä, että tilasta ei maksettu veroa joko siitä syystä, ettei pystytty, tai tilan verot
lyhennettiin maakirjassa tai papinmaksuluettelossa. Harhaanjohtavista autio-
lyhennyksistä voisi mainita tilanteen, jossa Ruovedellä otettiin paljon lampuo-
deiksi muuttuneita viljelijöitä pois maakirjasta ja siirrettiin lyhennyksiin.1  Tä-
hän aikaan talonpojat halusivat lampuodeiksi välttyäkseen kutsunnoilta. Parhai-
ta lähteitä todellisen autiuden selvittämiseen ovat tarkastusluettelot, jotka kir-
jaavat tilallisten todellisen poistuman.

Tilan autius voidaan jakaa 1. kameraaliseen eli verotukselliseen, 2. demogra-
fiseen eli asumattomuuteen ja 3. agraariseen eli viljelemättömyyteen. Lähteitä
tutkimalla ei voi saada selville useinkaan tilan todellisen autioitumisen tarkkaa
vuotta.2  Autioiksi ilmoitettujen tilojen asukkaat ovat voineet olla suurimmalta
osaltaan kaskilla, palkollisina tai sotaväessä, ja autius oli väliaikaista. Jalkasen
mukaan autioluetteloitakin oli monenlaisia, joko todellisen autiuden ilmoittavia
ja muita.3  Jutikkalan mukaan jo 1556 voudintileissä ilmoitettiin kameraalinen
autius, eli tilalla asuttiin muttei maksettu veroa. Vuoden 1580-tilastoissa on au-
tiushuippu. Jutikkalan mukaan tilat olivat tuolloin todella asumattomia, mutta
vain lyhyen ajan.4  Saman tutkijan mukaan autio voi olla asuttu, vaikkei maksa-
kaan maaveroa. Autio voi maksaa kuitenkin hänen mukaansa viljakymmenyk-
set.5  Aution luovuttamiseen ei-sukulaiselle tarvittiin kolmet käräjät ja kolmet
kuulutukset, ja tila siirtyi perintötilaksi vieraalle tai kruunulle. Torppa oli 1500-
luvulla uudisasumus Elgeskogin mukaan.6

Todellisen autiuden ilmoittavat tarkastusluettelot alkoivat 1570-luvulla. Lu-
ettelot tehtiin kruunun verohallinnon tarkoituksiin valvonnan parantamiseksi ja

○ ○ ○ ○ ○ ○

1 KA (Helsinki) VT Satakunta 2365–2366, lampuotien lyhennysluettelo 1584.
2 Mäkelä 1979, s. 14–21 ja s. 160. Ruotsalaiset tutkija L-O Larsson ja Eva Österberg ovat

käyttäneet näitä termejä jo 1960-luvulla autiotilatutkimuksissaan.
3 Jalkanen 1892, s. 72.
4 Jutikkala 1981, s. 137.
5 Jutikkala 1957, s. 117–120. Asua, ”boor på”, jolloin maksaa veroa, ”behålla”–viljellä. Mai-

ninta ”jättää tila” voi myös olla asuttu Jutikkalan mukaan.
6 Elgeskog 1945, s. 42.
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autioiden uudelleen asuttamiseksi. Savossa kiivaan asutusvaiheen jälkeen tuli
taantumavaihe, ja osa elinkelvottomista tiloista jätettiin autioiksi ja muutettiin
muualle. Tosin viranomaiset olivat kirjoittaneet satoja asuttuja tiloja autioiksi,
mutta kantaneet silti asukkailta verot. Lisäksi on merkkejä näiden uudisasuk-
kaiden jäljiltä tyhjäksi jääneiden talojen miehityksestä heidän nihtipalvelusta
vapautetuilla pojillaan.7  Autioluettelojen perusteella ei voi ennen vuotta 1576
todeta talon olevan asuttuna tai autiona. Tuolloin alkoivat kruunun suuret autio-
tarkastukset, joilla oli osittain tarkoitus kartoittaa veronmaksukykyinen väestö
mutta myös sotilasaines. Kruunu selvitti tarkkaan myös talojen jousiluvut käy-
tössään olevan miesvoiman kartoittamiseksi. Esimerkiksi Juvalla kirkkoherra
jaottelikin jouset vanhoihin, keski-ikäisiin ja nuoriin helpottaakseen sotaväen-
ottoa.8  Vuosien 1576 ja 1577 irtaimen väen ja renkien luetteloinnit ovat saaneet
nuorten perheettömien miesten vyöryn liikkeelle Savosta.9  Käsityöläisten, pal-
kollisten ja muiden tilattomien tahdottiin myös osallistuvan sotaponnisteluihin.
Samanlaiset tarkastukset jatkuivat koko 1580-luvun, ja samalla apuveroin ke-
rättiin sotaveroja myös tältä joukolta.

Muuton työntötekijöitä

Venäjän sodan syttyminen vuonna 1570 sai liikkeelle muuttovirran pohjoisesta
rauhattomalta Savon ja Käkisalmen läänin rajalta alas Suur-Savoon ja länteen
Rautalammin, Ruoveden ja Pohjanmaan suuntaan. Pohjanmaan savolaissiirto-
laisuus oli vilkkaimmillaan 1570-luvun puolivälissä Rautalammin erämaan ja
Pohjois-Satakunnan erämaiden täytyttyä.10  Venäläiset hyökkäilivät rajaseuduil-
le tappaen ja ryöstäen aina Limingassa saakka. Oulujärven asutus tuhoutui mel-
kein täysin. Rajan läheisyys autioitti tiloja sekä kameraalisesti että demografi-
sesti. Savonlinnan lääniin rakennettiin venäläisten jatkuvien hyökkäysten takia
murroksia rajalle, ja talot autioituivat rajalla viljelykiellon takia. Asukkaat siir-
rettiin kauemmaksi rajasta, jotta vihollinen ei saisi hyökätessään muonatäyden-
nystä tyhjistä taloista.11  Savolaiset menettivät samalla kaukokaskensa. Sodan
rasitukset aiheuttivat kuninkaissa käyntejä. Vuonna 1578 lähetystö savolaisia
valitti kuninkaalle, että ihmisiä oli muuttanut perheineen Ruotsiin ja muualle
pakoon sodan rasituksia.12  Tämä muutto on ilmeisesti ollut laillista. Osa Poh-
janmaalle päätyneistä on mennyt yli Pohjanlahden Ruotsiin. 25-vuotisen sodan
alussa tilojen hylkääminen näkyy selvänä piikkinä laatimassani tilastossa.

○ ○ ○ ○ ○ ○

7 RA MR 1582:8. Savo. Kaikkiaan 55 nihtiä sai loman kunnostaakseen autiotiloja. Ks. myös
MR 1582:35. Österbotten, luettelo sotamiehistä, jotka ovat saaneet lomaa palvelusta viljel-
läkseen niitä tiloja, jotka heidän vanhempansa ovat jättäneet vuonna 1585.

8 Pirinen 1982, s. 312.
9 Riksarkivets beståndsöversikt IV 1996, s. 42. Nämä ryhmät vaativat lisäksi liian suuria

palkkioita palveluksistaan köyhdyttäen talonpoikia.
10 Pirinen 1982, s. 305.
11 VR/JIII 1577, 6.10.
12 Pirinen 1982, s. 306 ja 637. Pirisen käyttämä kirje: KA (Helsinki) Rahvaan valitusten valo-

kopiosuurennukset 7:3491–3492.
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Muuttohuiput ovat havaittavissa kvantitatiivisessa esityksessä Savon autioi-
tumisessa.13  Muuttohuiput täsmäävät myöskin lähteiden mainintoihin sekä läh-
tömuuton- että tulomuuton (Savo–Ruotsi) osalta. Varsinainen metsäsuomalais-
muutto näyttäisi Ruotsin puolen lähteiden mukaan alkaneen juuri 1570-luvun
lopussa. Sotaa oli jo käyty kymmenisen vuotta, ja siitä johtunut karkuruus ja
siirtyminen pois tiloilta Savosta oli alkanut. Suomessa oli alkamassa hyökkäys
Venäjän suuria linnoituksia vastaan, ja maassa olivat linnaleirissä ruotsalaiset-
kin sotilaat. Sotilasainesta kartoitettiin erilaisten apuveroluetteloiden avulla ja
järjestettiin kutsuntoja. Nuoret miehet eivät halunneet sotaan, ja siirryttiin
kauemmaksi rajalta joko laillisesti tai laittomasti. Suurten linnoitusten valtauk-
sissa mieshukka oli valtava, ja Ruotsin puolelle karattiin runsaasti vuonna 1580.

Jos verrataan kuvioita nr. 1 ja 2. toisiinsa huomataan niissä tiettyjä eroavai-
suuksia. Huiput Pirisen esityksessä johtuvat osittain erikoistarkastuksista, joissa
on tutkittu todellinen tilanne lautakunnan avulla. Jousilukujen vaihtelut ovat
luultavasti olleet loivempia. Alhaisin jousiluku näyttää osuvan välirauhan alka-
misen aikaan vuonna 1584, joka täsmää myös oman aineistoni esittämän karku-
ruusintensiteetin kanssa. Välirauhan aika aiheutti raskaan linnaleirirasituksen
kansalle. Muuttoa vauhditti tilattomien jalkaväen nihtien lähettäminen Suomes-
sa vanhempiensa elätettäviksi. Tämä aiheutti sen, että Suomessa karkasi jou-

Iivana Julma perusti

Venäjälle 25-vuotisen

sodan kuluessa

pelätyn ratsu-

väkijoukon ns.

streltsit.

○ ○ ○ ○ ○ ○

13 Käytetyt lähteet ovat uudelleenasuttamisluettelot Savossa vuodesta 1576 lähtien, Älvsborg
II:n rästit, Johan Ottessonin (Kleeblatt) tarkastusluettelot 1600-luvun alusta vuoteen 1629,
jotka ovat tähdänneet uuden maakirjan syntymiseen koko Suomessa sekä vuoden 1618 ajan
tasalla oleva Savon maakirja, jossa mainitaan tosiautiotkin. Näistä olen tehnyt autiokuvion
tietokannan. Tietokannassa on noin 3000 henkilöä, jotka ovat poistuneet tilaltaan tiettynä
ajanjaksona: KA (Helsinki) VT Savo 6496, 1576. 6686, 1601. 6690, 1602. 6735, 1609. 6745
ja 6747, 1610. 6750, 6752 ja 6753, 1611. 6777, 1618. 6786, 1619. VT Karjala 6110, 1627 ja
Finska cameralia 109, 1624-1629. Ks. myös Pirinen 1982, s. 299–308, jossa on myös kysei-
set karkuruuden ja tilalta poistumisen ilmoittavat lähteet.
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Kuvio 1. Savon autiot 1560–1630

Kuvio 2. Jousilukujen vaihtelut Savossa 1572–1605.
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koittain nihtejä palveluksesta, koska he eivät olleet linnaleirissä.14  Samoin sota-
väenottoja järjestettiin joukkojen täydentämiseksi. Todellisia autioita oli paljon
erityisesti Savossa ja Hämeessä vuoden 1588 suuren nälänhädän jälkeen, jol-
loin talonpoikia kuoli nälkään ja kerjäläiset kiersivät talosta taloon.15  Juhana III
sai vastaanottaa ennätysmäisen joukon Suomen talonpoikia, jotka valittivat suu-
ren nälänhädän vieneen maan talonpojat kurjuuteen.16  Hengissä selvinneistä ta-
lonpojista ja heidän rästeistään tehtiin erityiset rästiluettelot. Samaan aikaan as-
tui voimaan muuttokielto Savosta, koska pelättiin suurten joukkojen lähtevän
liikkeelle etsimään parempaa elämää. Koko Suomea koetelleet suuret kato-
vuodet näkyvät Eljas Orrmanin kokoamasta tilastosta kuviossa nr. 3.

Talonpoikien verorasitus nousi huimasti hallinnollisin toimin ja Juhana III:n
rahauudistus aiheutti inflaatiota Ruotsi-Suomessa. Hinnat nousivat nelinker-
taisiksi. Tämä aiheutti talonpoikien apuverojen huiman kasvun, varsinkin jos ne
maksettiin rahalla. Tämä ei ole voinut olla lisäämättä uudelleen kiihtynyttä auti-
oitumista ja muuttohaluja.  Muuttohaluja yritettiin estää antamalla maksuaikaa
rästeille 1590-luvun taitteessa. Toimenpide tuotti hyvän lähdekokonaisuuden
rästiluetteloiden muodossa Savossa ja Hämeessä.

Aiemmissa tutkimuksissa on korostettu nuijasodan merkitystä muuttoa vauh-
dittavana tekijänä. Nuijasodan kohdalla on tilastoissa väliaikainen autiushuip-
pu.17  Luultavasti väki palaili tilanteen rauhoituttua takaisin koteihinsa.18  Muut-
to autioitti Rautalammin tiloja pahimmin 1600-luvun puolella. Nuijasota näkyy
tulopiikkinä (70 henkilöä) erityisesti Torniojoen seudun ja Kemijoen savolais-
muutossa vuosina 1595–1600.19  Omassa aineistossani (Kuvio 1) lähtöpiikki ei
ole näkyvissä. Syy sen puuttumiseen johtunee aineiston luonteesta. Kuvion tie-
tokanta koostuu maata omistavasta luokasta, joka ei ollut yksinomaan liikkeellä
nuijasodan aikana. Jousilukujen valossa nuijasota on vähentänyt talojen mies-
voimaa huomattavasti.20

Pienen jääkauden lämmin jakso osuu savolaisten liikkeellelähtöön 1570-lu-
vulla. Ruotsissakin oli asutustyhjiöitä, joita täyttämään metsäsuomalaiset sopi-
vat hyvin. Alueethan sijaitsivat metsäisillä seuduilla, jonka suomalaiset myös
pystyivät asuttamaan ja raivaamaan. Pieni jääkausi kiristi taas otettaan Pohjo-
lassa 1600-luvun alussa. ”Suurten hallavuosien” aikana Savon jousiluku putosi
lähes puoleen. Pien-Savoa nälkävuodet koettelivat raskaalla kädellä.21  Omassa

○ ○ ○ ○ ○ ○

14 VR/JIII 1585, 16.5. ja Tawaststjerna 1918–1920, s. 633.
15 VR/JIII 1588, 2.3.–3.3.
16 Suomen historian dokumentteja I 1968, kirje 162. ”Ja meidän ahdistava hätämme on pakot-

tanut meidät kääntymään teidän Suurivaltaisen Armonne puoleen kaikessa alamaisuudessa,
ja koska olemme täällä kauan odottaneet Teidän kotiinpaluutanne, koska täällä on suuri
nälänhätä ja ihmisiä kuollut nälkään; emme köyhät talonpojat olisi lähteneet 300 miehen
voimin näin pitkälle matkalle pienten asioiden takia varsinkaan parhaana työaikana.”

17 Jalkanen 1892, s. 72–74.
18 RA, Enskildas ansökningar och suppliker 23, 1597. Pakolaisia olivat mm. Kaarle-herttuan

pohjalaisen ratsuväen päällikön Hans Hansson Ertherin miehet, jotka joutuivat pakenemaan
perheineen Ruotsin puolelle

19 Pirinen 1982, s. 290.
20 Pirinen 1982, s. 313, kuvio 2.
21 Pirinen 1982, s. 313. Vuonna 1601 Savossa oli 4021 jousta ja kaksi vuotta myöhemmin enää

2477. Pienen jääkauden vaiheista 1600-luvulla ks. Saloheimo 2000, s. 21–23.
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tilastossani hallavuodet näkyvät selvänä tilojen hylkäämisenä (Kuvio 1). Vasta
1600-luvulle tultaessa todellinen autius lisääntyi Suomessa lähtömuuton takia.
Tätä suurta muuttoa kesti viitisenkymmentä vuotta, ja sen alkutahdit osuivat
nuijasodan ja suurten 1600-luvun alun hallavuosien aikaan. 1610-luvun lopulla
oli koko Suomen autioitumisprosentti 13.22  Edellisenä vuonna oli Savoa koh-
dannut katovuosi. Vuonna 1610 kannettiin Suomessa myös ns. pariskuntavero.
Kyseinen luettelointi toimi myös sotilasmateriaalin kartoittajana. Samana
vuonna sota jo pyyhkäisikin jälleen itärajaa. Talonpojat jättivät tilojaan autioik-
si. Huippu näkyy aineistossa suurena piikkinä (Kuvio 1).

Laillinen muutto

Sota rajoitti talonpoikien vapaata liikkumista. Hallitsematon muutto Ruotsiin ei
25-vuotisen sodan aikana jo valloitettujen alueiden asuttamisen takia ollut ko-
vinkaan suotavaa kruunun kannalta. Tilallisen väestön lähtö asuinpaikoiltaan
lisäsi myös kylän rasituksia, jonka lisäksi autioituminen vei pohjaa sodankäyn-
niltä kruunun verotulojen vähentyessä. Samalla lisääntyi kyläläisten aitaamis-
rasitus. Esimerkiksi Satakunnasta oli muuttanut asukkaita suurin määrin Ruot-
siin 1570-luvulla, ja tiloilleen jääneillä asukkailla oli vaikeuksia selviytyä apu-
veroista. Kuningas määräsikin Ruotsiin muuttaneiden maat jaettaviksi paikalle

Kuvio 3. Kymmenysviljamäärien vaihtelut Paraisilla, Orrman.

○ ○ ○ ○ ○ ○

22 Larsson 1972, s. 21.
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○ ○ ○ ○ ○ ○

23 RA, kungliga kansliets ingående diarier, s. 5. Henrik Klassonin kirje 19.10.1578.
24 Nordman 1888, s. 5–6. ”Här alle ärlige och gode människor, som thenna min sedel före-

komma kan. Guds ords tjenare iag owärdeligen Laurentius Lamai och Kyrkoherde uti
Rautalambi sochn, bekänner med thenna min openhändiga (egenhändiga?) skrift att thenna
Bonde Hans Hidricksson af Haganse (Hagamse?) by, som hafwer warit i Swerige at söka sig
borum, hwilket han hafwer funnit i Swärdsnäs (p.o. Vårdnäs) sochn och Kindshärad och nu
will begifwa sig tit igen, och nu begärande en sedel af mig, hwarföre han hädan bort dragit
hafwer, om han någon orätt giordt eller bedrifwit hafwer mot någon med ord eller gerning i
werldslig måtto, hwilcket honom ingen tillägga kan. Item ock at hans fader broder är worden
qwar samt med sina söner, som blifwa här också hemman före ock at de woro 3 broder barn
och litet til jord, therföre måste han söka sig annanstädes, och therföre kunde iag ei förvägra
honom thenna bekännelse, all then tid han ei annarledes sig skickat hafwer, än thet som
christeligit och ärligit är. Therföre beder iag alle ärlige och gode människor synnerliigen
Kinds och alle nämde Härads trogne män och undersåter, i hwad Kall och Condition de äro
stadde, att i gören för Guds skull och waren förenämde Hans Hindricksson behielplige och
icke honom någon onska eller orätt göra eller låta utan hielpa honom till det bästa, nog lön af
Gudi alsmäktige som allom mer sin guddomelige nåd och barmhertighet lönar och
wedergäller nu och ewinnerligen (ewärdeligen?). Skrifwet Rautalambi prästegård 10
Februarii 1584.”

jääneille talonpojille, kuitenkin niin etteivät kruunun saamat verot vähenisi.23

Nämä satakuntalaiset ovat luultavasti jo 1500-luvun puolivälissä maakuntaan
tulleen savolaisekspansion toista sukupolvea. Satakuntalaisissa oli erikoisen
paljon kruunun metsästäjiä, niin kuin metsästysinstituutiota kuvailevassa kap-
paleessa todetaan.

Rahvaalla oli käytännössä lupa kulkea minne vain, jos hänellä ei ollut vero-
tai muita rästejä kruunulle eikä häntä ollut kutsuttu sotaväkeen. Lisäksi hänellä
ei saanut olla sovittamattomia rikoksia. 25-vuotisen sodan aikana oli suotavaa,
että sotakelpoinen väestön aines ei liikkunut hallitsemattomasti. Rahvaan kul-
kureitit tosin kulkivat kesäisin vesistöjä pitkin ja talvella jäitä pitkin eivätkä näin
ole olleet tiepassilainsäädännön piirissä. Pitkänmatkan siirtolaisella oli syytä
olla todistus pitäjänsä papilta esitettäväksi matkalla ja viimeistään uudella paik-
kakunnalla. Jos tällaista ei ollut, uuden paikkakunnan pappi ei vihkinyt avioliit-
toon eikä henkilö ollut oikeustoimikelpoinen. Todistuksen puuttuminen aiheutti
pitkän hakumatkan kotipaikkakunnalle. Tällaisesta on esimerkkinä mm. Itä-
Götanmaalle Vårdnäsiin muuttaneen rautalampilaisen Hans Henrikssonin pitkä
mainetodistuksen hakumatka 1580-luvulla. Hänen kohtalonsa on kuvailtu kap-
paleessa ”Itä-Götanmaa sotahallintoalueena”.24

Suuri liikkuvuus aiheutti päänvaivaa viranomaisille. Ihmiset saattoivat lähteä
laumana ja niin äkkinäisesti, etteivät vero- ja muut viranomaiset pystyneet paik-
kaamaan tyhjiötä vuosikymmeniin. Lisäksi sodasta johtuva jatkuva työvoiman
puute vaati rajoittamaan työkykyisen väestön liikkumista. Saman syyn takia
täytyi sodan tarpeiden mukaan olla väestö paikallistettavissa.

Laiton muutto

Suuria sotaoperaatioita, kuten linnojen piiritystä ja valtaamista, edelsivät aina
tietyt enteet, joita osattiin lukea. Sotapalveluksesta karattiin usein siten, että kun
kutsunnan jälkeen oli saatu aseet ja varusteet, lähdettiin niine hyvineen pakoon.
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Ruotsin puolella kutsuttuja karkasi kruunun joukoista Kaarle-herttuan maanih-
teihin, jotka eivät aina joutuneet sotakentille. Talonpoikien verokarkuruus
tiloilta aiheutui kasaantuneista rästeistä, joita ei pystytty maksamaan. Ruotsin
suunta on varmaan ollut paljon houkuttelevampi kuin lähteminen Liivinmaalle,
jossa feodaalilaitoksen piirteet olivat vielä vahvat. Ruotsin suunnan houkutti-
mena oli vielä sen vahva aiempi suomalaisasutus jo keskiajalta lähtien. Asutus
toimi etappiverkostona tulokkaille.

25-vuotisen sodan aikana karkuruus oli huipussaan 1580-luvun tienoilla
suurten sotaoperaatioiden aikana. Karkureita ei kukaan suosinut Ruotsissa. Jou-
tilaan, ammattitaidottoman väen tulo Ruotsiin ei ollut suotavaa. Kaarle ilmoitti
1582 kirjeessään Juhanalle, ettei hän hyväksynyt tällaista muuttoa herttua-
kuntaansa Suomen puolelta. Heitä hänellä oli jo tarpeeksi omasta takaa.25  Sota-
pakolaisia ja karkureita tuli kuitenkin Ruotsiin koko 25-vuotisen sodan ajan.

Pohjois-Suomen ja Hämeenlinnan läänin sotilastilitykset vuodelta 1580 ker-
tovat, että karkuruus tykkejä Venäjälle vetämään komennetusta yksiköstä oli
runsasta suuntautuen seuraavasti: 8 ”Itä-Pohjaan”, 5 ”Itä-Ruotsiin” ja 13 ”Kai-
nuuseen”. Kainuu tarkoitti tähän aikaan voudintilien mukaan Oulujärven savo-
laisasutusta. ”Pohjaan” menneet ovat voineet päätyä lopulta Ruotsin puolelle.26

Suurin osa oli lähtenyt karkuun saatuaan aseet ja varusteet itselleen.27  Alkamas-
sa oli suuri operaatio Käkisalmen valtaamiseksi, mihin ei saatu ruton takia
Ruotsista täydennyksiä. Käkisalmen valtauksen yhteydessä karkuruus kaikista
yksiköistä oli peräti 600 jalkamiestä ja 200 ratsumiestä.28  Tawaststjerna tulkitsi
termin ”Kainus” samaksi kuin ”Kainuun Lappi”.29  Yleisesti ovat tutkijat yhtä
mieltä siitä, että ”Kainus” on tarkoittanut erämaa-alueen saavuttamattominta
pohjoisnurkkaa.

1600-luvulle tultaessa karkumatkojen suunnat jonkin verran muuttuivat. Kai-
nuu oli edelleenkin karkumatkojen kohteena. Vuonna 1609 Pohjois-Savosta
hallavuosien aiheuttaman autioitumisen tutkinnan mukaan, Tavinsalmen karku-
ruuden suunta oli suurimmalta osaltaan Kainuuseen, kun taas Säämingin ja
Rantasalmen karkurit suuntasivat tiensä Venäjälle.30

Muuttoreittejä ja tapoja

Suomen tiestön huonon kunnon korvasi vesistöjen runsaus. Sisämaan muutto-
reitit kulkivatkin perinteisesti vesistöjä pitkin. Järvien pitkät selät olivat käytet-

○ ○ ○ ○ ○ ○

25 KHR 1582, 13.7.
26 RA MR 1580:12. ”Falentin Gödings fänika finska knektar 1580–83” sekä Tawaststjerna

1918–1920, s. 289. Hämäläiset sotamiehet vetivät tykit Käkisalmeen. Urakka oli niin raskas,
että heidät täytyi siihen pakottaa tai houkutella palkkioin. Pirinen 1982, s. 633.

27 Tästä ks. mm. VR/KII 1593, 14.5. Tavallisesti sotilaskarkuruudesta mestattiin, mutta koska
aseineen pakoon lähtö oli yleistä, määrättiin Kaarlen päästyä valtaan noiden ”yksinkertais-
ten” henki säästettäväksi.

28 Tawaststjerna 1918–1920, s. 292. Lisäksi karkasi tykkimiehiä ja tallirenkejä.
29 Tawaststjerna 1918–1920, s. 644.
30 KA (Helsinki) VT Savo 6735, autiotarkastus 1608. Huom. Norrbotten mainitaan erikseen.
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tyjä reittejä. Vesiteitä kulkeminen oli luonnollista Savon kaltaisella alueella,
missä luonnon luomia vesireittejä oli paljon. Vesi ei erottanut vaan yhdisti ihmi-
siä. Talvitiet kulkivat usein eri reittejä kuin kesätiet. Kärryjä, vaunuista puhu-
mattakaan, ei rahvaalla ollut, vaan tavarat kulkivat kesäkelillä hevosen satula-
laukuissa tai purilailla ja talvikelillä reellä. Talvella käytettiin järvien jäitä ja
soita tasaisina hiihto- tai rekiväylinä. Vesiteitä tapahtuvan tavarankuljetuksen
haittana olivat suuret korkeuserot ja veneyhteyden katkeaminen. Suomalaiset
ovat perinteisesti ratkaisseet ongelman rakentamalla veneille telateitä.

Muuttomatka sisämaassa on kestänyt pitkään. Usein se tehtiinkin siten, että
matkaa tehtiin vuosikausia polttaen kaskia matkalla. Savolaisilla ei liene ollut
kovin suuria varustuksia mukanaan. He pystyivät erätaitojensa ansiosta tule-
maan matkalla toimeen vähinkin varustein. Ruotsiin pääsemiseksi piti vielä
ylittää lahti tai kiertää se pohjoisesta. Laittoman siirtolaisuuden reitit Ruotsiin
kulkivat luultavasti Pohjanlahden ympäri tai sitten suoraan Ruotsiin varastetulla
veneellä. Mitä ilmeisimmin näissä tapauksissa oli kysymyksessä kutsuntakar-
kuruus. Pohjoinen jääreitti kulki Pohjanmaan Mustasaaren pitäjästä Länsipoh-
jan Uumajaan. Esimerkiksi vuonna 1578 oli niin kylmä talvi, että Pohjanlahti
oli jäässä ja kulkukelpoinen. Tämä oli pohjoisessa nopein reitti jos jäätilanne
suosi ylimenoa. Myös Ahvenanmaan kautta pääsi jalkaisin jäätä pitkin.31  Ai-
neiston perusteella näyttäisi siltä, että ensin on perheen miesväki mennyt Ruot-
siin yksin ja kaatanut kasken. Vasta viljan kypsyttyä muutaman vuoden päästä
on perhe seurannut perässä. 1570-lopulla alkanut Savonlinnan alueen muutto
tapahtui perhekunnittain ja muutto tehtiin talvella.

Liikenne Ruotsin ja Suomen välillä oli vilkasta, joten laillisella asialla mat-
kaava sai itselleen helposti kuljetuksen maksua vastaan. Pohjanlahti ylitettiin
joko rannikon kalastajien tai talonpoikien aluksissa perinteisiin rantautumis-
paikkoihin. Rannikon ja sisämaankin talonpojat harjoittivat laajaa talonpoi-
kaispurjehdusta. Talonpoikien veneillä on voinut matkustaa niin Baltiaan kuin
Ruotsiinkin. Ruotsissa Mälarin seutu oli tuttu suomalaisille talonpoikaispurjeh-
tijoille. Vapaata maakauppaa pyrittiin kuitenkin rajoittamaan, jotta perustetuille
kaupungeille taattaisiin etuasema kaupassa.32  Kaarlen herttuakunnan keskitet-
tyä kaupankäyntiä varten perustettiin Strängnäsin kaupunki jo vuonna 1569.
Sen perustamisen jälkeen suomalaisten, pohjalaisten ja skotlantilaisten talon-
poikien täytyi kaupunkiprivilegion mukaan tuoda tuotteensa sinne.33

Kaikki talonpoikaispurjehtijat eivät asuneet aina rannikolla. Esimerkiksi
vahvan savolaisasutuksen omanneen Evijärven Haapajärvellä asui Lars Lassila,
joka vei veroparseleita Tallinnaan asti. Hän liikkui veneineen myös Tukholman
takana Mälarilla.34  Metsäsuomalaiset siirtyivät Ruotsiin usein juuri talonpoi-
kien veneillä.

○ ○ ○ ○ ○ ○

31 Suomen tiestöstä ks. Viertola 1974, s. 39–60. VR/JIII 1578, 13.1.
32 Talonpoikaispurjehduksesta ks. Jutikkala 1980, s. 234–236.
33 KHR 1569, 7.2.
34 Junnila 1983, s. 443–444. Evijärven savolaisasutuksesta ks. Luukko 1954, s. 313–315.
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   Kaarle IX jatkaa isänsä
politiikkaa

Kustaa Vaasan testamentin uusjakoa

Kustaa Vaasa oli testamentillaan pyrkinyt takaamaan yhteiskuntarauhan Ruot-
siin. Tuo Vaasa-veljesten aseman määritellyt asiakirja sisälsi sekä juridisia että
taloudellisia säännöksiä. Samalla se antoi herttuoille vapauden testamentin sa-
namuodon puitteissa soveltaa uuden ajan aatesuuntauksia vanhaan keskiaikai-
seen pohjoismaiseen järjestelmään kullekin sopivalla tavalla. Asiakirjan hengen
mukaan maassa olisi pitänyt vallita yhteistyöhenki herttuoiden ja tulevan kunin-
kaan kesken. Kustaa Vaasan poliittinen testamentti osoittautui utopiaksi heti
Eerik XIV:n tultua valtaan, ja Ruotsiin muodostuivat kunkin herttuan omat val-
tapiirit.1  Osittain tämä johtui siitä, että uusi kuningas ryhtyi suosimaan isänsä
syrjäyttämiä aatelissukuja.2

Kustaa Vaasa keräsi hallitusaikanaan suuren maaomaisuuden haltuunsa, ja
hänen kuollessaan oli Ruotsi Vaasojen perintövaltakunta. Kustaa Vaasan ensim-
mäinen puoliso oli Saksi-Lauenburgin Katarina ja tästä avioliitosta syntyi Eerik
XIV (1533–1577). Kolmen muun herttuan äiti oli Ruotsin ylhäisaateliin kuulu-
nut Margareta Leijonhufvud. Kaikkein huomattavin Kustaa Vaasan puolisoista
oli kuitenkin Katarina Stenbock, joka sai myöhemmin haltuunsa koko Ströms-
holmin. Kuninkaan keräämää maaomaisuutta kutsuttiin ns. ”arv och eget”-ti-
loiksi. Eerik- ja Juhana-kuninkaan aikana perintötiloja muutettiin kruununti-
loiksi. Pääsyynä tähän oli se, että Vaasa-veljekset halusivat näin estää tilojen ja-
kamisen muun suvun kesken. Aateli ”lahjottiin” suostumaan tähän antamalla
joitakin tiloja myös sen edustajille.3

Kustaa Vaasan pojista nousi ensimmäiseksi valtaistuimelle Eerik XIV, jonka
lyhyt valtakausi oli verinen. Ruotsissa oli sisäpoliittisia jännitteitä Götanmaiden
vahvan aatelin ja kuningashuoneen välillä. Linnojen rakentaminen (Jönköping,
Kronoberg, Vadstena) vei varoja, ja niiden lujittamisen yksi funktio Ruotsissa
oli estää rauhattomien alueiden kuten Länsi-Götanmaan ja Smoolannin kapi-
nointi. Eerik pyrki saamaan vanhan ylhäisaatelin ja neuvosten tuen taakseen ja-
kamalla perinnöllisiä vapaaherran ja kreivin arvoja. Kreivin arvon saivat Svante
Sture, Per Brahe ja Gustav Johansson Tre rosor. Vain vapaaherran arvon saaneet
saivat pieniä läänityksiä tittelin lisäksi. Vapaaherran arvon saajista mainittakoon
Sten Eriksson Leijonhufvud. Kuninkaan ja ylhäisaatelin välit kuitenkin kiristyi-

○ ○ ○ ○ ○ ○

1 Magnus-herttua ei osallistunut ulko- eikä sisäpolitiikkaan koko elinaikanaan. Hänen herttua-
kuntansa tilitykset menivät kuninkaan kamarin kautta.

2 Samuelson 1993, s. 130.
3 Behre, Larsson, Österberg 1985, s. 48.
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vät vallankaappauksen asteelle. Eerik murhautti tällöin vankeudessa olleet
Sturet ja muita ylhäisaateliston edustajia. Vain kuuliaisuuslupauksen antaneet
Sten Eriksson Leijonhufvud ja Sten Banér säästyivät. Eerik XIV:n aikana teloi-
tettiin Ruotsin aatelisia runsaasti. Päänsä menetti lähes 300 henkilöä.4

Juhana III kaappasi vuonna 1568 vallan Kaarlen, ylhäisaatelin ja valtaneu-
voston tuella ja joutui koko hallitusaikansa tasapainoilemaan eri valtapoolien
välillä. Juhana III:n hallintokauden alussa ylhäisaatelistosta nousivat johtomie-
hiksi Hogenskild Bielke ja Erik Sparre vaatien vanhojen keskiaikaisten aatelis-
vapauksien palauttamista. Tällöin Juhana joutui taktisena keinona antamaan aa-
telisprivilegiot, jotka jakoivat aatelin kahteen ryhmään. Ylhäisaatelin edustajiin
laskettiin kreivit, vapaaherrat, neuvokset ja ritarit. Heillä oli etuoikeus ylimpiin
virkoihin valtakunnassa. Kreivinarvoisilla oli oikeus jopa kantaa kymmenykset
alueiltaan sekä nimittää kihlakunnantuomareita. Eerik XIV:n jakoi aikanaan
150 kreivin ja vapaaherran arvoa, ja Juhanan täytyi myös aikanaan lahjoa yl-
häisaatelia. Tosin hän pyrki jakamaan etuuksia niin epätasaisesti, että ylhäisaa-
telin keskuudessa säilyi sopiva jännite.5

Perintöriita

Kaarle-herttuan asema vahvistui vallan siirryttyä Eerikiltä Juhanalle. Vahva ter-
ritoriaaliruhtinaskunta kuningaskunnassa aiheutti eturistiriitoja kuninkaan ja
herttuan välille. Kaikkein kuumimpia testamentin kiistanalaisia kysymyksiä oli
kaivosten tuoton omistus. Regaalioikeuteen vedoten Juhana sai kuitenkin vallan
kaivoksiin koko maassa. Toinen ehkä suurempikin periaatteellinen kysymys oli
herttuan asema sodan aikana. Testamentin määräysten mukaanhan Kaarle oli
määrätty päävastuuseen sotastrategiasta koko valtakunnassa, mikä selittää hä-
nen itsenäiset ratkaisunsa. Tosin ne aiheuttivat vakavia konflikteja veljesten vä-
lillä. Kaarlen hoidossa olivat myös Liivinmaan ruotsalaiset linnoitukset vuodes-
ta 1572 lähtien. Hänet nimitettiin tuolloin Liivinmaan ruotsalaisten linnoitusten
kuvernööriksi.6

Kaarlen ja Juhana III:n kesken olivat toimenkuvat muutenkin selkeytymättö-
miä, osaksi Kustaa Vaasan testamentin määräysten ja osaksi kahden muun peri-
jän, Eerikin ja Magnus-herttuan epämääräisen aseman takia. Eerik myrkytettiin
vankeudessa vuonna 1577. Magnus taas oli mielisairas, ja hänen alueitaan Juha-
na ja Kaarle käyttivät tulolähteenään. Magnuksen Itä-Götanmaata käytettiin
linnaleirien sijoituspaikkana. Sinne sijoitettiin kruunun nihdit ja ratsumies-
lippueet. Tällaisilta ”kielletyiltä alueilta” ei aateli saanut ostaa tiloja 1500- ja
1600-luvuilla.7  Juhana III varasi hallitusaikanaan myös Bergslagenin ja Mäla-
rin saaret kruunulle. Näilläkään alueilla eivät aatelisprivilegiot päteneet.8

○ ○ ○ ○ ○ ○

4 Karonen 1999, s. 98–99. Carlsson, Rosén 1969, s. 371.
5 Nilsson 1947, s. 139–140. Nilsson 1952, s. 17. Lager-Kromnow 1975, s. 190.
6 Almquist I 1917, s. 22.
7 Hildebrand 1896, s. 342.
8 Brännman 1950, s. 130, nootti 15.
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Sekä Kaarle että Juhana syyllistyivät kumpikin sukumaan ostoon, mikä oli
vastoin jo keskiaikaisia maanlakeja. Lampuodithan maksoivat vuokran heille.
Lisäksi testamentin Kaarlelle määräämän Strömsholmin verotalonpojat lahjoit-
tivat herttualle tilojaan, ja kruunun tulot vähenivät. Talonpojat halusivat päästä
lampuodin asemaan ja vapaaksi kutsunnoista. Kaarle perusteli Juhanalle tämän
olevan laillista vuoden 1571 sopimuksen mukaan, jossa oli jaettu testamentti-
tiloja.9  Juhana oli myös sallinut Kaarlen yhtenäistää testamenttialuettaan
eheäksi ruhtinaskunnassa noin 60 tilan verran. Herttualla oli muissa maakun-
nissa kuten Länsi-Götanmaalla, Itä-Götanmaalla ja Västmanlannissa omistuk-
sia, joiden aputiloiksi hänellä oli myös lupa ostaa verotiloja rajoitetusti.10

Perintöriita koski myös sitä, että veljekset kokivat saaneensa eriarvoisia alu-
eita niiden verotuottoon ja sääntövuokraan nähden. Herttua epäili vilppiä myös
1570-luvun alussa tehdyssä testamenttialueiden uudelleenjaossa.11  ”Kakkuun-
han” olivat tulleet vielä Eerikin ja Magnuksen osuudet. Kaarlen uudistilat eivät
näkyneet vuosittaisessa verotuksessa, vaan niillä oli vakio sääntövuokra. Muu-
tenkin alueet olivat eriarvoisia erilaisten maanluontojen takia. Juhana ehdotti-
kin vuonna 1585, että testamenttialueet jaettaisiin kahteen osaan ja annettaisiin
arvan ratkaista kuka saisi mitäkin, ettei riita jatkuisi perillistenkin aikana.12  Tu-
lehtuneeseen perintöriitaan saatiin lopulta aikaan kompromissi, ja testament-
tiasiakirjat tarkastettiin uudestaan. Väärinkäytösten ehkäisemiseksi Kaarle eh-
dotti kaikkien maa-asiakirjojen, maakirjeiden ja rekistereiden sijoittamista lu-
kittuun huoneeseen, johon kaikilla perillisillä olisi pääsy.13

Juhana joutui antamaan ylhäisaatelille takaisin keskiaikaisia privilegioita.
Toisaalta hän oli renessanssiajan ihminen, ja pelkäsi feodalismin nousua.14

Herttua halusi karsia vanhat feodaaliajan rippeetkin Ruotsista. Kaarle yritti os-
taa kruunulle joutuneita tiloja takaisin omiksi perintötiloikseen, ettei niitä jou-
tuisi suuraatelisten haltuun. Hän jatkoi isänsä aloittamaa taistelua keskiajalta
peräisin olleen suuraatelin valtaa vastaan. Herttuakunnassa asui aatelisia ja siel-
tä omistivat tiloja mm. Hogenskild Bielke ja Erik Sparre. Kaarle ei antanut heil-
le aatelisprivilegioita, joita Juhana III:n oli pakko myöntää vuonna 1569.15

Herttuan ja kuninkaan valtataistelu oli 1580-luvun alussa kuumimmillaan, ja
maassa pelättiin jopa sisällissotaa. Kaarlen joukkojen huhuttiin jo vallanneen
Tukholman. Hänellä ei vielä tässä vaiheessa ollut miespuolista perillistä, ja hä-
nen kuoltuaan ilman perillistä olisi herttuakunta langennut takaisin kruunulle.16

Tähän aikaan oli sekä Suomessa että Ruotsissa sekä ruttoa että katovuosia, jotka
aiheuttivat myös levottomuutta.17  Kaarle ylitti valtuuksiaan mm. käyttämällä

○ ○ ○ ○ ○ ○

9 KHR 1582, 13.7.
10 KHR 1581, 24.9.
11 Bonsdorff I 1833, s. 219. Stadga-tilat eli autiotilat, jotka oli otettu viljelyyn. Ne eivät näky-

neet vuosittaisessa verotuksessa, vaan niillä oli vakio sääntövuokra, jota ei voinut muuttaa.
12 VR/JIII 1585, s. 28.11.
13 KHR 1586, s. 31.8.
14 Palme 1975, s. 638.
15 Aatelisprivilegioista ks. Nilsson 1952, s. 30–36.
16 Samuelson 1993, s. 131.
17 RA, kungliga kansliets ingående diarier 1587, joulukuu.
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hyväkseen kruunun työväen rekrytointijärjestelmää, jolla suomalaisia tuli vuo-
sittain suuria määriä Ruotsiin kruunun palvelukseen. Juhana antoikin vuoden
1582 aikana säännöksen kuninkaan ja herttuan oikeuksista.18  Kaarlen ja Juhana
III:n kädenvääntö Kustaa Vaasan testamentin sisällöstä ja aluejaoista huipentui
Vadstenan kokoukseen 1587, jossa Kaarlen asema heikkeni. Juhanan oli tähän
kokoukseen onnistunut koota taakseen osan neuvoksina toimivia ylhäisaatelin
edustajia, ja herttua joutui perääntymään. Sovintoa ylhäisaatelin ja kuninkaan
välillä oli edistänyt naimakauppa, jonka Juhana solmi sisäpoliittisista syistä
Gunilla Bielken kanssa.

Ylhäisaateli jatkoi voittokulkuaan, kun Kalmarin säännösten (1587) mukaan
Sigismundilla oli lupa käydä Ruotsissa vain joka kolmas vuosi ja väliaikoina
maata hallitsisi kuusihenkinen hallitus. Aatelin propaganda, jolla estettiin Sigis-
mundin palaaminen Ruotsiin Tallinnan kokouksen (1589) jälkeen, herätti Juha-
na III:n huomaamaan Ruotsia uhkaavan vaaran. Valtaneuvoston ja kuninkaan
välirikko lähensi Juhana III:tta ja Kaarle-herttuaa toisiinsa. Sovun syntymiseen
johtivat myös kuninkaan ja ylhäisaatelin väliset taloudelliset ristiriidat. Juhanan
kuollessa oli tilanne se, että vastakkain olivat syrjäytetyt neuvossuvut (mm.
Bielke ja Sparre) ja Kaarle.19

Kaarle-herttuan valtuuskysymys on olennainen osa tutkimusproblematiik-
kaa. Vuoden 1594 jälkeen metsäsuomalaismaininnat eri lähteissä lisääntyivät
muuallakin Ruotsissa. Uuden kuninkaan piti vahvistaa Kustaa Vaasan testa-
mentti herttuakuntien osalta. Sigismundin konfirmoitua vuorollaan testamentin
vuonna 1594 oli Kaarlella taas virallisen hallitsijan hyväksyntä oikeuksilleen.
Tätä ennen oli Kaarle saanut valtaneuvoston puolelleen. Vuoden 1594 alussa
Kaarle moitti Sigismundia passiivisuudesta maan asioiden hoitamisessa ja seu-
raavana vuonna hän uhkasi valtaneuvostoa vetäytymisellä maan johdosta.
Kaarle-herttua esitti vaateensa valtakunnan hallitsemiseksi 23.3.1594. Herttua
piti itsenäisesti valtakunnanregistratuuraa heinäkuusta 1594 alkaen. Kansan
tuen hän sai marianmessumarkkinoiden aikaan Västeråsissa syyskuussa samana
vuonna. Tähän aikaan Kaarle-herttuan titulatuuriin ilmestyi epiteetti hallitseva
perintöruhtinas. Hän oli toki liikkeissään nopea ja jopa opportunismiin taipuva,
mutta pohjalla oli kuitenkin Kustaa Vaasan sekä henkinen että materiaalinen
testamentti, jota hän pyrki noudattamaan kirjaimellisesti.20

Valtaneuvosto joutui taipumaan ja tunnusti Kaarlen valtakunnanhoitajaksi
kuninkaan poissa ollessa. Neuvoskunnasta tähän päätökseen eivät suostuneet
Klas Fleming Suomessa ja veljekset Arvid ja Erik Stenbock Itä- ja Länsi-Götan-
maalla. Tällöin herttua lopetti tasapainoilun neuvoskunnan ja Sigismundin vä-
lillä ja yritti saada muiden säätyjen tuella Arbogan valtiopäivillä 1597 vallan it-
selleen. Lisäksi hän valtasi Älvsborgin ja Kalmarin linnat. Aseellisen väliensel-

○ ○ ○ ○ ○ ○

18 Heckscher I:1 1935, s. 237 ja Nilsson 1952, s. 75.
19 Ks. Karonen 1999, s. 101 ja Carlsson, Rosén 1969, s. 380–381.
20 Valtuuksien lisääntymisestä ks. Sommarström 1935, s. 177–178 ja 182–183. Edén 1901, s.

13. Tituloinnin muutoksesta ks. VR/KHR 1594, 15. 7 ja KHR 1594, 4. 9. Sigismundin val-
tuutus poistuu Kaarle-herttuan käskyistä.
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vittelyjen tielle lähteminen johti lopulta Kaarlen voittoon ylhäisaatelistosta
koostuneesta valtaneuvostosta.21  Samaan aikaan alkoi Suomessa nuijasota.
Useimmat häviön Kaarlelle kärsineistä aatelin edustajista lähtivät maanpakoon
Puolaan, ja muut säädyt kääntyivät herttuan puolelle. Sigismund yritti neuvotel-
la Tanskan ja Hansa-kaupunkien kanssa sekä nujertaa herttuan kauppasaarrolla,
mutta ei onnistunut tässä. Koko pitkän prosessin päätteeksi Norrköpingin pää-
tös vuonna 1604 vahvisti kruununperimyksen Kaarle IX:n jälkeläisille.22

Talonpojan ystävä?

Vaasa-veljeksistä Kaarle seurasi vahvimmin isänsä viitoittamaa tietä vahvis-
taessaan valtion asemaa kaikilla yhteiskunnan alueilla ja lujittaessaan Vaasa-
suvun oman haaransa valtaa maassa niin perimyksessä kuin suhteessa maan-
omistukseen. Koealueena myöhemmin koko valtiota koskemaan leviävissä uu-
distuksissa hän käytti herttuakuntaansa. Kruunu oli sama kuin kuningas, joka
oli sama kuin valtio ja kansa.

Kustaa Vaasan testamentti loi itsenäisiä herttuakuntia Ruotsiin. Kaarlella oli
ylhäisaatelin privilegiot suhteessa lampuoteihinsa ”arv och eget”-tiloillaan.
Privilegioiden mukaan aatelisella oli valta päättää alustalaisen avioliitosta ja jo-
pa elämästä. Säterin lähellä asuvia aatelin alustalaisia eivät koskeneet kutsunnat
(ns. vapauspeninkulma). Herttua ei kirjeenvaihdon mukaan kuitenkaan kannat-
tanut esimerkiksi kartano-oikeuksia.23

Kaarle-herttua on saanut talonpoikien suojelijan maineen. Totuus ei liene
niin yksiselitteinen. Hän käytti mm. maatyöväestön kevät- ja syysmarkkinoita
tehokkaasti hyväkseen kiihotuskokouksina saadakseen rahvaan puolelleen
suuraatelia vastaan. ”Herravihaa” ja kapinointia ei ollut vaikea nostattaa kum-
mallakaan puolen lahtea. Kaarle oli isänsä tavoin taitava poliitikko. Hän hallitsi

Kaarle-herttuan

valtuuskysymys on

olennainen osa

tutkimus-

problematiikkaa.
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○ ○ ○ ○ ○ ○

21 Carlsson, Rosén 1969, s. 393.
22 Behre, Larsson, Österberg 1985, s. 50–54.
23 Ks. mm. KHR 1578, 26.4.
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Machiavellin oppien mukaan manipuloimalla rahvaan tuen päätöksilleen eri
keinoin.

Sosiaaliset levottomuudet Ruotsissa ja Suomessa johtuivat jossain määrin
valtion talouden heikkoudesta. Ruotsissa oli paikoin täydellinen kato vuosina
1597–1598, ja silloin esiintyi levottomuuksia Länsi-Ruotsissakin.24  1590-lu-
vun lopulla katovuodet aiheuttivat levottomuuksia erityisesti Bergslagenissa,
jossa vuorimiehet eivät saaneet kipeästi tarvitsemaansa viljamaksua tuotteis-
taan. Heillä oli toki tuottajina keinot puolustautua ylimääräisiä veroja ja muita
saatavia vaadittaessa. Herttua toimet tähtäsivät vain hänen oman valtansa ja
herttuakunnan varallisuuden kasvattamiseen.25

Suuraatelin eräät jäsenet toivoivat unionia Puolan ja Ruotsin kesken. Vanho-
jen maanlakien mukaan Ruotsin kuninkaan piti olla kuitenkin ruotsalainen, eikä
Sigismundin perillisten kansallisuus ollut yksiselitteisesti sitä.26  Herttua joutui
taistelemaan aatelin valtapyrkimyksiä vastaan alueellaan koko hallituskautensa
ajan. Hän onnistuikin tässä hyvin, sillä Itä- ja Länsi-Götanmaan aatelin osoitet-
tua halua liittyä puolalaiseen monarkiaan oli herttuakunnassa rauhallista. Länsi-
Götanmaalle hän joutui lähettämään joukkoja rauhoittamaan liikehdintää siellä.
Kaarle kukisti lopulta suuraatelin Ruotsissa. Häntä vastaan toimineista menetti
mm. Hogenskild Bielke läänityksensä Juhanan kuoleman jälkeen.27  Samoihin
aikoihin peruutettiin myös Sigismundin sisaren Annan läänitykset Ruotsissa.28

Herttua oli 1590-luvun puolimaissa erittäin vahvoilla. Hän oli varmistanut
asemaansa sekä edellä mainituilla toimilla että vaihdoin ja ostoin eheyttänyt
Vaasa-suvun perintöalueita. Suomi oli myös Kaarlen hallussa, minkä lisäksi
hänellä oli säätyjen tuki puolellaan. Kaarle käytti myös Euroopan puolella pro-
paganda-asetta Sigismundia vastaan. Nuijasotaa käytiin Suomessa vuosina
1596–1597, mutta talonpojat liikehtivät jo aiemmin. Neuvoksista vain Klas
Fleming Suomessa asettui valtariidassa heti Sigismundin puolelle, joka oli aset-
tanut hänelle lojaaleja päälliköitä Suomen linnoihin. ”Hajoita ja hallitse”-poli-
tiikalla Sigismund pyrki pirstomaan vastaistaan rintamaa, mutta epäonnistui.
Suomessa oli jo vuonna 1593 oli erityisen jännittynyt tunnelma. Suurin suoma-
laisen talonpojan kunniaa loukkaava tekijä oli se, että vanhaa sukumaata lääni-
tettiin aatelisille. Veijo Saloheimon mukaan kuitenkin esim. Rautalammilla
kruunun ja rälssin talonpojat olivat samassa asemassa.29  Suomessa jaettiin

○ ○ ○ ○ ○ ○

24 Behre, Larsson, Österberg 1985, s. 59.
25 Nilsson 1990, s. 90.
26 Kuningas Kristofferin maanlaki 1978, s. 28. Kuninkaankaari. 3.1. ”Se syntyperäisistä mie-

histä- ja mieluummin kuninkaanpojista, jos sellaisia on, joka kaikkien näiden laamannien ja
valittujen maakunnanmiesten tai heistä useimpien äänillä otetaan kuninkaaksi, on mainit-
tujen laamannien kuninkaaksi julistettava.” 4.4. ”Kuninkaan on hallittava ja vallittava Ruot-
sin valtakuntaansa Ruotsissa olevan valtaneuvostonsa suostumuksella ja syntyperäisten
Ruotsin miesten kanssa, ei ulkomaalaisten, eikä hän saa ottaa Ruotsissa olevaan valtaneu-
vostoonsa vierassyntyistä miestä eikä antaa vierassyntyisten hallittavaksi linnoja eikä maita
eikä Upsalan kuninkaankartanoa.”

27 Nilsson 1986, s. 151.
28 Almquist H. 1920, s. 26.
29 Saloheimo 1959, s. 37.
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myös ulkomaisille upseereille palkkatiloja. Nämä läänitykset tosin vaihdettiin
Viron ja Liivinmaan vastaaviin heti Käkisalmen valloituksen jälkeen.30  Näillä
läänityksillä sidottiin ratsumiehet ja virkamiehet alistussuhteeseen kuninkaa-
seen.

Syitä nuijasotaan oli siis monta ja kehitys siihen pitkä. Talonpoikaiskapi-
noiden erikoistuntijalta Kimmo Katajalalta on juuri ilmestynyt kattava teos, jo-
ka käsittelee myös nuijasodan syitä: ”Nuijasotaa voikin siis voima-asetelmiensa

rakentumiseen liittyvien poliittisten käytäntöjen tasolla kutsua viimeiseksi

myöhäiskeskiaikaiseksi kapinaksemme. Siinä vallantavoittelija etsi tukea talon-

poikien poliittisesta ja lopulta sotilaallisesta voimasta. Talonpojat puolestaan

hakivat tukea ja suojaa sieltä, mistä sitä oli mahdollista saada.” Talonpoikien
konservatiivisuudesta Katajala jatkaa: ”Takertuminen vanhaan voidaan nähdä

täten myös toisessa valossa. Se oli omien etujen puolustamista. Perustelujen et-

siminen menneestä taas oli taktisesti järkevää. Jos oli kiistatta osoitettavissa,

että aiemmin vallinnut olotila joka vastasi talonpoikien tavoitteita oli ollut legi-

tiimi ja kaikkien yhteiskunnan osapuolten hyväksymä, miksi se ei siis kelpaisi

uudistusten sijaan nykyistenkin olojen pohjaksi.31  Aiemmin Katajala on käsitel-
lyt aihetta artikkeleissaan.32

Talonpoikien liikehdintä Ruotsissa alkoi jo Kustaa Vaasan tukahduttamista
talonpoikaiskapinoista, joita jatkui koko 1500-luvun puhjetakseen ilmiliekkiin
pienimmästäkin kipinästä. Ensimmäinen uuden ajan kansannousu Suomessa
tapahtui Lappeella jo vuosina 1551–1552.33  Vuonna 1570 alkanut sota oli vii-
meinen pisara rahvaan maljassa. Keskiaikaisten lakien mukaan kansa ei ollut
velvollinen lähtemään hyökkäyssotaan vihollista vastaan. Kuningas ei myös-
kään saanut muuttaa yksin kansan hyväksymää yleistä lakia. 1570-luvulla nämä
periaatteet jouduttiin muotoilemaan uudelleen ja järjestämään väenottoja Suo-
messa pyrkimyksenä Käkisalmen valloitus ja Liivinmaan alueiden säilyttämi-
nen. Vanha sukuun perustuva talonpoikaisyhteiskunta oli murtumassa ja tilalle
kehittymässä keskitetty hallinto. Kansa ei hyväksynyt vanhoihin oikeuksiinsa
kajoamista, vaan kapinahenki virisi Suomessa nuijasodan esimaininkeina.34

Ruotsissa oli aivan samanlaista kansan liikehdintää. Viimeinen pisara rahvaan
maljassa kummassakin valtakunnanosassa oli maakaupan kieltäminen ja huikea
inflaatio rahanleikkauksen takia, joka nosti talonpoikien ostamien hyödykkei-
den hinnat nelinkertaisiksi. Samalla aateliset vaativat lampuodeiltaan saatavat
viljana, jonka saattoivat vaihtaa kunnolliseen rahaan, jolloin he eivät menettä-
neet mitään.35

○ ○ ○ ○ ○ ○

30 VR/JIII 1581, 20.12.
31 Katajala 2002, s. 199 ja 203.
32 Ks. mm. Katajala, HTF 1/2000.
33 Karonen 1999, s. 106.
34 VR/JIII 1578, helmikuu. Vastaus Klas Åkesson Tottin kirjoitukseen: ”Ne talonpojat ja por-

varit, jotka pakenevat sotaretkelle lähtöä, on laitettava kirkonovelle seisomaan, ja sitten lä-
hetettävä Ruotsiin kaivoksiin. Talonpojat puhuvat lisäksi nuijajoukosta.”

35 Mm. KHR 1592, 12.10.
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Talonpoikaisyhteisön rakenne oli myös muuttunut. Suomen maanomistus
perustui perinteisesti talonpoikaiseen maanomistukseen. Kruunun otettua
omistusoikeuden kaikkiin suuriin metsiin menettivät talonpoikaissuvut ja kylät
erämaansa. 1500-luvun autioitumisen myötä sai kruunu haltuunsa myös vanho-
ja suku- eli perintötiloja. Talonpoikaisyhteisö ei ollut myöskään homogeeninen
verotuskäytännön kehittymättömyyden takia. Verotus ei ollut progressiivista,
vaan kaikkia taloja verotettiin veroluvun perusteella. Pienviljelijät saattoivat
näin maksaa saman verran veroja kuin varakkaammat tilalliset. Lisäksi talon-
poikaisyhteiskunnan tuloeroja levensivät maakauppaa harjoittavien talonpoi-
kien verottomat voitot.36  Talonpoikaisyhteisön varakkaimpien ryhmä eteni
myös paikallishallinnossa. Maaseudun väestön erikoistuminen kiihtyi vuosisa-
dan kahtena viimeisenä vuosikymmenenä.37

Kansan tahdon ja sietokynnyksen ilmentymiä olivat rahvaan valituskirjat.
Kapinahengen noustessa kohtuuttomien sotarasitusten seurauksena 1500-lu-
vulla kansaa rauhoiteltiin ja pyydettiin lupaa vielä yhteen veron korotukseen
huolimatta raskaista sota-ajoista. Ajalle oli tyypillistä kääntyä kuninkaan puo-
leen, jonka katsottiin pystyvän korjaamaan vääryydet. Tyytymättömyyden ka-
navointikeinoa kuninkaissa käyntiä eivät Vaasat kapinoinnin pelossa halunneet
estää tai lopettaa. Talonpoikien vanhoihin oikeuksiin puututtiin kuitenkin rah-
vaan oikeustajun vastaisesti, ja yhteisö joutui käymistilaan. Tällöin järjestettiin
kuninkaantutkintoja ja käräjiä kansan rauhoittelemiseksi.38  Mikään ei voinut
kuitenkaan estää kansan patoutuneitten tuntojen purkautumista, vaan rahvas
nousi esivaltaa vastaan.39

25-vuotisen sodan loppunäytös nuijasota oli osa Kaarle-herttuan voimainkoi-
tosta Sigismundia ja valtaneuvos-aateliston kanssa. Feodaalijärjestelmän juur-
tuminen Suomeen katkesi Kaarle-herttuan suljettua Sigismundin ja Ruotsin yl-
häisaatelin maan johdosta ja otettua käytännössä vallan Ruotsissa. Suomen uus-
aateli yritti 1600-luvulle asti korostaa erityisasemaansa valtakunnassa, mutta
kruunun yhtenäistämispolitiikan takia se ei onnistunut pyrkimyksissään.40  Ivar
ja Erik Flemingin kuoltua astuivat Suomen aatelistosta esiin Erik ja Nils Boije,
Peder ja Joakim Fleming, Måns Nilsson, Gustav Fincke, Erik Olovsson
Stålarm, Bertill Jönsson, Jöns Knutsson Kurki ja Mats Frille. Lähinnä Kustaa-
kuninkaan hovia olivat aikoinaan olleet Henrik Klasson Horn, Jöran Fincke,
Herman Fleming ja Klas Kristersson Horn.41

Jostain syystä Kaarle oli haluton ottamaan vastaan kuninkaan arvonimeä.
1600-luvun alun vaikeudet pakottivat hänet kuitenkin varmistamaan toiminta-

○ ○ ○ ○ ○ ○

36 Yhteiskunnan kehityksessä Suomessa 1590-luvulla ks. Ylikangas 1997, s. 52–62.
37 Orrman 1986, s. 181.
38 Nilsson 1990, s. 83. Nuijasodan aikaan rahvas katsoi Kustaa Vaasan kehittämän kuninkaan-

tutkinnan kuuluvan oikeuksiinsa.
39 Ks. Karonen, vastine HAik 4/2000. Suomessa tutkijat Heikki Ylikangas ja Petri Karonen

ovat viime vuosina käyneet nuijasodan synnystä julkista polemiikkia. Edellinen katsoo so-
dan syttymissyyn olleen säätypohjainen, ja jälkimmäinen sen olleen lähinnä poliittinen
(Kaarle-herttuan agitointi).

40 Anthoni 1970, s. 7.
41 Anthoni 1970, s. 235–236.
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edellytyksensä ja hyväksymään vuonna 1603 kuninkuuden. Maassa oli kadosta
johtuva talouskriisi, jota seurasi monen vuoden nälänhätä sekä riehuvat epide-
miat. Nämä kaikki yhdessä heikensivät valtakunnan puolustusvalmiutta erityi-
sesti Tanskan suuntaan. Sisäisten valtataistelujen laannuttua Kaarle keskitti tar-
monsa etelästä ja lännestä tulevaan vanhan perivihollisen Tanskan uhkaa vas-
taan.

Kauppa- ja talouspolitiikka

Kaarlen toiminnassa oli myös keskiaikaisia piirteitä. Herttuakunnan oman tuo-
tannon piti kattaa sen alueen viljantarve. Jo keskiajalta peräisin oleva doktriini
”fursten skall leva av sitt eget” päti vielä Kaarlenkin aikana.42  Hänellä oli Juha-
na III:n lupaus siitä, että hän saisi olla ”kuin kuningas ikään” omassa herttua-
kunnassaan. Tämä lupaus oli palkkio avusta Juhanalle Eerikiä vastaan käydyn
vallankaappauksen aikana.43

Kaarle pyrki takaamaan oman territorionsa eli herttuakunnan ja jälkeläis-
tensä itsenäisen aseman vakaan talouden avulla. Hän jatkoi isänsä Kustaa Vaa-
san kauppapolitiikkaa. Herttuan tähtäimessä oli merkantilismin oppien mukaan
ohjata maakauppa kaupunkeihin, joissa tavaroiden virtaa oli helpompi valvoa,
ohjata ja tullata kruunun toimesta. Sota Tanskaa ja Lyypekin kauppamonopolia
vastaan oli hävittänyt maan varannot 1570-luvulle tultaessa. Kaupunkien kau-
pankäynti oli pysähdyksissä, ja tällöin keinottelu rehotti. Herttua yritti elvyttää
kaupunkien elinkeinoelämää antamalla vanhoille kaupungeille kaupunkiprivi-
legioita ja perustamalla uusia kaupan keskuksia. Strängnäs, Nyköping, Tälje ja
Örebro saivat kaupunkiprivilegiot 1570-luvun molemmin puolin.44  Uusia kau-
punkeja olivat Mariestad, Mariefred ja Karlstad. Uudisasutus liittyi osittain kau-
punkien resurssien varmistamiseen.

Tanskalaisten ja norjalaisten kauppaa Sveanmaan puolelle yritettiin estää.
Kaarle-herttuan aikana kehitettiin rajatulleja Tanskan kauppaa vastaan. Götan
kanavan kaivaminen oli vireillä jo Kaarle-herttuan aikana Ruotsissa. Länsi-
Götanmaalla kanavan alueet kuuluivat hänelle. Suunnitellun kaivannon kautta
saataisiin yhteys Itämeren ja Kattegatin välille ja Kaarle suunnitteli pääsevänsä
maksamasta raskaita tullimaksuja mm. Juutinraumassa. Juhana III oli elinaika-
naan myös tässä hankkeessa mukana ja aloitti kaivattaa kanavaa Roxen-järven
tienoilla. Ilmeisesti oli tarkoitus kaivaa kanava vielä Vätternin ja Vänernin välil-
le, josta olisi päässyt Göta-jokea pitkin merelle. Kanaalin piirustukset olivat
olemassa jo vuonna 1560. Reitillä oli kuitenkin vaikeita koskipaikkoja kuten
Trollhättanin koski, jonka kiertämistä mahdollisesti yritettiin jo 1500-luvun lo-

○ ○ ○ ○ ○ ○

42 Hedberg Lennart 1995, s. 13.
43 KHR 1573, heinäkuu.
44 Westling 1883, s. 64.
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pussa.45  Uudisasutus sijoittui Länsi-Götanmaalla juuri Vätternin ja Vänernin
välisiin metsiin.

Kaarle oli taitava kauppa- ja hallintomies. Hänen hallintojärjestelmänsä seu-
raili eurooppalaisen merkantilismin oppeja ja oli osoitus hänen kansainvälisistä
suhteistaan. Varsinkin Saksan herttuakuntiin hänellä oli yhteyksiä. Suoraa mer-
kantilismia Kaarlen politiikassa oli vuorityön, käsityön ja pienteollisuuden (lä-
hinnä sotaan tarvittavien tarvikkeiden kuten aseiden ja vaatteiden valmistuk-
sen) edistäminen. Elintarvikehuollossa Kaarle tähtäsi sotilaiden muonittamisen
turvaamiseen ja kävi myös kauppaa niillä.46  Kaarlen Jäämeren-politiikka pyrki
murtamaan Venäjän ja etenkin Tanskan kauppapoliittisen aseman ja varmista-
maan Ruotsin valta-aseman Jäämeren kaupassa. Erityisesti hän halusi saada
Ruijan Ruotsille.

Herttuan ja kuninkaan edut olivat vastakkain myös kaupan suhteen. Herttua-
kunnan suurin kauppias oli herttua itse ja hänen pääresidenssinsä Nyköping tär-
kein vientisatamakaupunki alueella.47  Hänen sydäntään lähellä oli laivaliiken-
teen ja liikkumisen edellytysten parantaminen. Tässä suhteessa hän oli jo edis-
tyneemmän merkantilistisen talouspolitiikan harjoittaja kuin isänsä ja seurasi
hollantilaisten merkantilistien talousoppeja.48  Kaarlen edistyneet ideat merkan-
tilistisesta kaupasta tuottivat teollisuusyrityksiä herttuakuntaan kuten salpietari-,
ruuti- ja lasitehtaita. Nämä kilpailivat kruunun vastaavien kanssa. Maahan tuli
myös hollantilaisia ammattimiehiä ja yrittäjiä.49

Kaarlen ja Juhanan välillä oli kaupan osalta työnjakona vielä 1580-luvulla se,
että Kaarlella oli hallussaan viljakauppa ja Juhanalla kuparikauppa. Kupari-
kauppaan oli muodostunut valtion monopoli.50  Ruuti ja sen oheistuotteet olivat
tarvikkeita joilla oli kansainvälinen vaihtoarvo. Kaupankäynnissä ei useinkaan
vaihtunut raha, vaan tavarat vaihdettiin tietyn sovitun vaihtoarvon mukaan toi-
siinsa. Kaarle hankki italialaisilta kauppiailta silkkiä, jota vaihtoi rikkisulfidiin,
alunaan ja vihtrilliin. Vaihtokaupalla saatoi kiertää kruunun maksuja, koska
kauppa oli tullitonta. Ruuti, suola ja vilja, lähinnä ruis, olivat herttuakunnan tär-
keimmät vaihtohyödykkeet ulkomaankaupassa. Kaarle oli myös lainannut Ju-
hanalle rahaa sodankäyntiin, josta vaati maksuksi tämän kuoltua kuparia ja alu-
eita, kuten Dal. Hän kävi Espanjan kanssa vilkasta kauppaa. Sieltä hän sai mm.
suolaa, jonka hän kauppasi edelleen herttuakuntansa kaupunkien porvareille.
Kahdella tynnyrillisellä suolaa sai rautaa vadin mitan.51  Espanjaan hän vei

○ ○ ○ ○ ○ ○

45 Kanavasta ks. Heckscher I:2 1936, s. 547. VR/JIII 1583, 3.3. Asplångin ja Roxenin väliltä
kaadettiin metsä kanavan tieltä ja VR/JIII 1585, 27.11. Juhana III Hogenskild Bielkelle kai-
vannosta, jonka kuningas kaivattaa järvestä toiseen Söderköpingin ja Roxen-järven välille.
Kaivamisessa on käytettävä vierasta työvoimaa, joka on aatelisten tiloilla (luultavasti venä-
läisiä vankeja). Myös nihtejä tilattiin töihin kaivannolle. Keväällä kun routa suli alettaisiin
kaivaa. Ks. myös VR/JIII 1586, 3.4.

46 Öhman 1973, s. 53. Ks. myös Palme 1975, s. 632.
47 Westling 1883, s. 69.
48 Herttuan talouspolitiikasta ks. Heckscher I:1 1935, s. 235–239 ja Heckscher I:2 1936, s. 368.
49 Svanberg, Tydén 1992, s. 90.
50 Linge 1969, s. 168.
51 Carlsson, Rosén 1969, s. 566. VR/KHR 1594, kesäkuu. Vati rautaa vastasi yhtä kippuntaa

(136 kg). Lästiin meni 12 vatia.
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○ ○ ○ ○ ○ ○

52 VR/KHRsup. 1595, heinäkuu.

tammitynnyreitä, joiden raaka-aine oli hakattu Dalista.52  Tammien hakkuu kuu-
lui tosin hallitsijan regaaleihin. Kaupan suunta vaihtui 1590-luvun puolimaissa
ja tynnyrien vienti suuntautui nyt Ranskaan.
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   Uudistuksia
Herttuakunnassa

Autioituminen Ruotsissa

Ruotsissa oli Musta surma autioittanut keskiaikana tiettyjä alueita lähes täydel-
lisesti. Epidemia levisi Eurooppaan mongolien liikehtimisen seurauksena
1300-luvun puolimaissa. Taudin leviämisellä ja kaupalla oli yhteys. Yleensä ka-
toa seurasi nälkä ja ruttotaudin puhkeaminen, koska viljaa jouduttiin tuomaan
ulkoa laivoilla ja tautia levittävät rotat pääsivät leviämään. Musta surma aiheutti
maatalouskriisin, joka jatkui Euroopassa 1500-luvulle asti.

Tuhon jälkiä ei saatu korjatuksi hetkessä. Tosin traditiot surman totaalisesta
tuhosta ovat ylimitoitettuja. Kustaa Vaasan plakaatin 19.4.1555 mukaan am-
moisina aikoina Ruotsissa oli ollut paljon enemmän väkeä ja viljelystä, jotka
olivat harventuneet kolmen kiusan takia; ”mustan surman” ja sitä seuranneen
”hirveän surman” ja ”suuren surman” muodossa.1  Värmlannissa asutus voimis-
tui 1500-luvun alussa ruton tuhoista, jonka jälkeen alkoi uusi autioitumiskehi-
tys Norjan rajapitäjissä Tanskan sodan vihollisuuksien takia 1560-luvulla.
Tanskalaiset polttivat tiloja, mutta ne saatiin nopeasti taas elinkelpoisiksi ja asu-
tuiksi. Österbergin mukaan syytä uuteen autioitumishuippuun ei ole löytynyt
huonoista satovuosista.2

Pohjoismaisessa autiotila-projektissa tutkittiin asutuksen elpymistä Mustan
surman jälkeen. Suomessa aihetta ovat tutkineet Eino Jutikkala ja Eljas Orrman
ja Ruotsin puolella Lars-Olof Larsson, joka valitsi kohdepitäjiä Länsi-Götan-
maalta (mm. Vadsbo) ja Smoolannista. Eva Österbergin tutkimat pitäjät sijaitsi-
vat Värmlannissa, jota musta surma oli myös autioittanut. Alueet sijaitsevat
Karlskogan tuntumassa, joten olen saanut tutkimuksesta vertailuaineistoa
omaani. Jan Brunius, joka tutki pohjoismaisessa autiotilaprojektissa Länsi-När-
ken aluetta, on katsonut autioiden olevan keskiaikaisen taantuman ilmausta.3

○ ○ ○ ○ ○ ○

1 Gothe 1942, s. 11. ”19. April 1555. Sveriges rike uti forna tider haft mera folk och större
brukning av åker och äng, vilket ännu kan ses aff gambla dijker, tompter och bolstäder.
Folket hade det för bra och Gud sände straffdom, särdelis med thesse tre nampnkunniga
plåger, som kalledis svarthe döden, dijgredöden och store döden, genom hwilcka plåger
Gudz straff folket her i Rijket och i Finland på then tijd mere än thvadelerne uddöde, och det
mesta av det upptagna landet lades öde igen.” Toisen kirjeen mukaan: ”Där tillförene sköna
byar med åker och äng warit hafwa, där äro nu mossar, kärr, som det wäxer skvattram, pors,
blåbär och tranebär uppå.”

2 Österberg 1977, s. 70, 187 ja 201. Österberg on käyttänyt tutkimuksessaan lähinnä maa-
kirjoja.

3 Brunius 1980, s. 111–112 ja Bonsdorff I 1833, s. 221. Takamaalla (utjord) tarkoitetaan teks-
tissä kyläkuntien tai vanhojen sukutilojen ikimuistoiseen yhteisnautintaan kuuluneita metsiä
tms., joita ei laskettu kylän veroihin. Ne olivat omia äyrin ja äyrityisen kokonaisuuksiaan.



120     U U D I S T U K S I A  H E R T T U A K U N N A S S A

Myöhäiskeskiaikana tapahtunut Mustan surman aiheuttama autioituminen jat-
kui Tanskan sodan (1563–1570) seurauksena herttuankin alueilla.

Pohjoismaiseen autiotilaproblematiikkaan liittyy Mustan surman aiheutta-
man autioitumisen lisäksi ns. ”pieni jääkausi”, josta jo aiemmin on ollut puhet-
ta. Jääkauden katkaisi muutama lämpimämmän kauden aika, jolloin esiintyi
paljon ruttoa. Tällainen lämmin kausi kesti Ruotsissa 1580-luvun puoliväliin.
Tästä alkoi kylmä jakso, jonka huipennuksia olivat 1600- ja 1800-luvun lopun
suuret nälänhädät.4

1500-luvun viimeisellä puoliskolla oli lämmin kausi, jolloin kulkutaudit ei-
vät hellittäneet otettaan Ruotsista kuin muutamaksi vuodeksi. Kato ja rutto kul-
kivat käsi kädessä. Tautia esiintyi samanaikaisesti myös Virossa ja Venäjällä,
jolta suunnalta se oli Ruotsiin tullut. Tsaari Iivana Julma määräsi sulkemaan
ruttotalot, ja ihmiset kuolivat sisällä nälkään. Samoin maantiet suljettiin liiken-
teeltä Venäjällä ruton etenemisen estämiseksi.5  Hirveän vitsauksen torjumiseksi
neuvottiin Ruotsissa alamaisia pitämään savuja kirkkojen edessä ja kaduilla.
Kuningas poistui aina kaupungista epidemian puhjettua siirtyen hoveineen tur-
vaan muihin linnoihinsa. Samoin olivat karanteenissa ulkomailta tulleet kaup-
palaivat. Vuonna 1577 riehui Tanskassa, Lyypekissä, Stettinissä ja muissakin
Saksan kaupungeissa ruttoepidemia, joka tuli Kaarle-herttuan kauppalaivojen
mukana Nyköpingiin ja levisi kaupungin ympäristöpitäjiin jo seuraavan vuoden
alussa.6

Rutto ja sen seuraukset liittyvät myös olennaisesti tutkimusproblematiik-
kaan. Syksyllä 1579 Tukholmassa puhjennut vaikea ruttoepidemia laantui kau-
pungista vasta vuoden 1581 tammikuussa, jolloin kuningas saattoi hoveineen
palata kaupunkiin vuoden karanteenin jälkeen. Samana vuonna oli Ruotsissa
katovuosi.7  Rutto riehui muualla maassa vielä pitempään. Kaarlen alueille se
tuli viimeiseksi. Vuosina 1577–1580 maksettiin monissa Värmlannin pitäjissä
vain puolet papinkymmenyksistä. Syytä ei Österbergin mukaan ole tiedossa.8

Olen tullut tutkimuksissani siihen tulokseen, että syy papinkymmenysten mak-
samattomuuteen oli 1580-luvun alussa riehunut suuri ruttoepidemia Ruotsissa,
joka tuhosi pahimmin Keski-Ruotsin seutuja. Lähteet mainitsevat Vadsbon ja
Vallan alueen kärsineen pahasti taudista.9  Tauti autioitti aluetta, ja epidemian
aiheuttamaa pelkoa käyttivät Kaarlen vastustajat hyväkseen lietsomalla kapina-
henkeä ja levittämällä uutta liturgiaa.10

○ ○ ○ ○ ○ ○

4 Jutikkala 1987, s. 61.
5 Ks. mm. Jutikkala 1987, s. 49.
6 VR/JIII 1577, 9.10. ja VR/JIII 1578, 13.2.
7 Hedberg Lennart 1995, s. 170, nootti 35.
8 Österberg 1977, s. 204.
9 VR/JIII 1579, 28.9. ”En hård gäst pestilentien har kommit till Stockholm och HKM måste

flytta till Westerås.” VR/JIII 1581, 21.1. KHR 1581, 25.10. Myös ruissato oli tuhoutunut.
10 Karonen 1999, s. 101. Ns. ”punaisessa liturgiassa” oli osa luterilaisista perusasioista unoh-

dettu kokonaan.
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Herttuakunnan resurssien tarkastus

Herttua piti tarkkaa kirjaa omistuksistaan. Omaisuus ei tosin ollut enää sama,
joka Kustaa Vaasan testamentin mukaan olisi pitänyt kuulua Kaarlelle. Osa oli
joutunut aatelisille ja osan herttua oli vaihtanut toisiin tiloihin, jotka sijaitsivat
kaivosten, tuotantolaitosten tai kartanoiden läheisyydessä.

Närken ja Södermanlannin maakuntien rajat olivat vielä suhteellisen liikku-
via kameraalisesti ja hallinnollisesti. Jotkut Södermanlannin voutikunnat saat-
toivat ajoittain käsittää alueita molemmista maakunnista ja jopa herttuan aluei-
siin kuulumattomasta Västmanlannista. Tilanne johtui osittain erämaiden hal-
tuunotosta, joita asuttamalla saatiin uusia alueita viljelykseen. Toinen syy oli
vuorityöalueen (kaivosalueet niin Itä-Götanmaalla, Värmlannissa kuin Väst-
manlannissakin) tukitoimitusalueiden laajentaminen. Pitäjien rajat maakuntien
rajamaastoissa saattoivat vielä 1600-luvullakin muuttua.

Ruotsin maakunta-asiakirjojen jaottelu on muuttunut. Esimerkiksi Norrlan-
nin asiakirjoista on aikanaan siirretty Suomeen Pohjanmaa ja Ahvenanmaa.
Länsi-Götanmaan tileissä kulki vielä uuden ajan alussa Dal ja Värmlanti, Söder-
manlannin kanssa tilitettiin Närke ja Västmanlannin kanssa Taalainmaa. Söder-
manlantia koskevien maakunta-asiakirjojen tilitysryhmät ovat Nyköpingin lin-
na latokartanoineen, Jönåkerin ja Rönön kihlakunnat, Oppundan kihlakunta,
Gripsholmin lääni, joka käsitti Hölebon, Öknebon, Dagan, Selebon ja Åkerin
kihlakunnat sekä Rekarnen ja Villåttingen kihlakunnat, Närken, Kustaa Vaasan
testamenttitilat ja kirkontilat. Nyköpingin linnan tilien yhteydessä kulkivat sa-
man voudin alaisuudessa usein Jönåkersin ja Rönön kihlakunnat. Linnan uudet
latokartanot perustettiin 1580-luvulla Nikolain ja Allhelgonan pitäjiin, jotka si-
jaitsivat Rönön kihlakunnassa. Kaikkia latokartanoita hallitsi sama vouti.11

Allhelgonaan asutettiin myös itäsuomalaisia uudisasukkaita jo 1570-luvun lo-
pussa. Itäsuomalaisuuden voi tässä tapauksessa todeta rakennuskannasta ja
maininnasta ”finne”.12

Herttuoista Kaarle sai Kustaa Vaasan testamentin mukaan koko Söderman-
lannin lukuun ottamatta Södertornia ja osia Länsi-Rekarneilta. Niin kuin edellä
on esitetty Kaarlen alaikäisyyden aikana tilitykset hänen tiloistaan menivät ku-
ninkaan kamariin, joita tuloja hän yritti koko ikänsä saada takaisin. Yksi syy
herttuan osallistumiseen vallankaappaukseen Eerikiä vastaan oli juuri se, että
tämä oli lahjoitellut Kaarlen alaikäisyyden aikana pois valtavan maaomaisuu-
den veljeltään.13  Kaarlen tulot vähenivät myös sen takia, että leskikuningatar
Katariina Stenbockin eläkeveroalue Strömsholmin lääni otettiin Kaarlelle kuu-
luneista alueista.14  Korvauksena Strömsholmin tulojen menetyksestä Kaarle sai
tulot Magnukselle kuuluneista Vadsbon ja Vallan kihlakunnista Länsi-Götan-
maalta. Kaarle piti omien sanojensa mukaan huolta näistä veljensä alueista sii-

○ ○ ○ ○ ○ ○

11 Almquist I 1917, s. 260.
12 RA KA (Tukholma) SöH 1580:18, s. 351.
13 Westling 1883, s. 8.
14 Almquist I 1917, s. 22.
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hen asti kun tämä tervehtyisi.15  Tässä on myös yksi osoitus Kaarlen konservatii-
visesta luonteenlaadusta, sillä herttuan omistukseen ne siirtyivät virallisesti vas-
ta Magnuksen kuoleman jälkeen. Kaarle pyrki saamaan takaisin menetettyjä
testamenttitilojaan myös ostaen ja vaihtaen. Juhana III oli lisäksi merkinnyt
vuonna 1572 tehtyyn maakirjaan Kaarlelle kuuluneita tiloja kruununtiloiksi,
joita Juhana läänitti aatelille.16  Edunsaajista Hogenskild Bielke kävi Kaarlen
kanssa katkeran kamppailun aatelin asemasta herttuakunnassa. Kaarle piti pe-
rintöalueista tehtyä maakirjaa väärennöksenä. Hänen alueistaan ja tuloistaan pi-
dettiinkin tarkkaa kirjaa, niin että niihin ei voinut puuttua.17  Asuinkartanoiden
rakentaminen haltuun saaduille alueille varmisti omistuksen. Länsi-Götan-
maalle Vadsbon kihlakuntaan Kaarle perusti kaupungin nimeltään Mariestad ja
Vallassa oli hänen kartanonsa Hegnetorp.

Saatuaan herttuakuntansa haltuunsa 1569 Kaarle tarkastutti omistuksensa ja
siitä saadun verotuoton. Myöskin suoritukset kruunulle täytyi kartoittaa. Tilat
olivat kehnossa kunnossa, talot autioina, pellot metsittyneinä aivan tupien por-
taille asti ja ojat perkaamatta. Siksi Kaarle antoi 1570-luvulla käskyjä niityn- ja
pellonraivauksesta sekä ojien perkaamisesta.18  Hän pyrki myös laajentamaan
alueitaan yli pitäjänrajojen.

Perintöriidan jatkuessa Kaarle tarkastutti oman omaisuutensa eli Söderman-
lannin, Värmlannin, Närken, Vadsbon ja Vallan tulokertymät moneen kertaan.
Vuonna 1583 määrättiin ensimmäisen kerran tällainen suuri tarkastus tehtäväk-
si.19  Kolmårdenin metsät olivat vielä ”ei kenenkään maata”, joista kiistelivät
niin vanha aateli, kuningas Juhana kuin Kaarlekin. Kaarle määräsi alueilleen
maantarkastuksen vuonna 1585. Tarkastus koski sekä epäselviä omistuksia että
veroperusteiden täsmentämistä. Tilat piti taksoittaa uudelleen koon mukaan.
Vielä vuonna 1588 Nordmarkissa, Gillbergissä ja Jössen kihlakunnassa asuvat
uudisasukkaat valittivat muutama vuosi aiemmin tapahtuneen verollepanon
epäoikeudenmukaisuuksia.20

Kaarle pyrki laajentamaan alueitaan asuttamalla Itä-Götanmaan rajametsiä.
Tämä sai Juhanan tutkituttamaan Itä-Götanmaan ja Södermanlannin rajaseu-
tujen, jollainen Kolmårdenkin oli, omistussuhteita. Tarkastuksissa ilmeni, että
herttua oli vallannut Itä-Götanmaahan kuuluvista Kolmårdenin osista alueita
ruhtinaskuntaansa vanhoista rajamerkeistä välittämättä. Sitten hän oli rakennut-
tanut alueelle myllyjä ja lohenkalastamoja. Muut kuin Kaarlen lampuodit eivät
saaneet kalastaa ja vetää nuottaa koskissa.21  Vuonna 1588 Juhana kielsi pirsto-
masta omiksi katsomiaan alueita, joihin hän laski kuuluvan myös Länsi-Re-
karnen Simentunan, Torstunan ja Wålan kihlakunnat. Nämä kihlakunnat olivat
maakuntien rajoilla. Kruunu halusi itselleen näillä alueilla olevat tärkeät kai-
vokset kuten Lindesbergin ja Noraskogin sekä niiden huoltoalueet.22

○ ○ ○ ○ ○ ○

15 KHR 1571, 20.6.
16 Almguist I 1917, s. 105.
17 Nilsson 1990, s. 86.
18 KHR 1571, 1.9. ja KHR 1572, 3.12.
19 KHR 1583, 21.9.
20 KHR 1585, 17.5. ja 24.10. Ks. myös KHR 1588, kesäkuu.
21 Hedberg Lennart 1995, s. 39–40. KHR 1586, 2.6, VR/JIII 1586, 30.4.
22 VR/JIII 1588, 5.10.
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Kolmårdenin metsäseutujen uudisasutus

Kolmårdenin metsien asuttaminen liittyy Kaarlen käymään kamppailuun. Sö-
dermanlannin aatelismaa oli kasvanut Kaarlen alaikäisyyden aikana. Herttuan
kannalta vaarallisin aatelisista oli Hogenskild Bielke. Kaarle-herttua pyrki ra-
joittamaan aatelin valtaa alueellaan. Se pyrittiin sitomaan myös tiukemmin ter-
ritoriaaliruhtinaansa politiikkaan. Herttua koulutti oman aatelittomista koostu-
van lojaalin virkamieskunnan. Hän perusti valtansa palkitsemisjärjestelmään,
joka sitoi alhaisaateliston ja aatelittoman virkamiestason häneen. Tähän hän
käytti omia testamenttitilojaan ja kruunun uudistiloja.23

Herttua otti viimein vallan käsiinsä ja koko maan hallinto ja kaupankäynti
kulki hänen nimissään. Tämä merkitsi Juhana-kuninkaan hallintomiesten vaih-
tamista herttuan virkamiehiin. Ylellisyystavaroiden tuontia rajoitettiin myös.24

Samaan aikaan Kaarle aloitti herttuakuntansa kokonaiskartoituksen, joka osit-
tain oli tähdätty suuraatelistoa vastaan.25

Herttua joutui harventamaan niskoittelevan opposition jäsenmäärää 1590-lu-
vulla raskaalla kädellä. Mestattujen aatelismiesten omaisuus peruutettiin kruu-
nulle, jolta ne usein toki palautettiin takaisin suvulle jonkin ajan päästä sisäpo-
liittisten suhdanteiden muututtua. Tuolloin Sigismundin kanssa käyty valtatais-
telu Ruotsin kruunusta oli kääntynyt herttuan voitoksi, ja Kaarle tarvitsi vanhan
neuvosaateliston kaiken tuen saadakseen yhteiskuntarauhan palautumaan maa-
han. Norrköpingissä vahvistettiin hänen uusien tukijoidensa avulla perintöso-
pimus vuonna 1604. Sopimus sitoi aateliston herttuan taakse valtakunnanpoli-
tiikassa, mutta toisaalla Kaarle IX joutui antamaan säädylle huomattavia etui-
suuksia, mikä johti aatelin vallan nousuun Ruotsissa.

Södermanlannin metsien asuttaminen liittyy kiinteästi Kaarlen pyrkimyk-
seen sukuhaaransa vallan säilyttämiseen palkitsemisjärjestelmän avulla. Talon-
pojat toimivat uudisasutusohjelman resursseina herttuan ohjatessa toimintaa.
Uusia torppia perustettiin ja autiotiloja otettiin verolle. Kaarlen alueiden tar-
kastusasiakirjat (Södermanlands handlingar 1580:18) jakavat uudisasutuksen
kolmeen luokkaan: 1. uudelleen haltuun otetut torpansijat, 2. uudisrakennus
vanhalle torpanpaikalle, takamaalle tai yhteismetsään ja 3. torpanpaikan raivaa-
minen erämaahan.26  Luokkien piiriin mahtuu taas maanluonnoltaan erilaisia
torppia kuten Kaarlen omat lampuotitorpat, aatelin lampuotitorpat, kruunun
torpat sekä sukutalojen torpat, joita tosin oli vain muutama.

Kaarle katsoi alueellaan olleet autiotilat riippumatta niiden maanluonnosta
maaregaalien mukaan itselleen kuuluviksi. Hän katsoi isänsä tavoin omistavan-

○ ○ ○ ○ ○ ○

23 Almquist I 1917, s. 96.
24 Odén 1966, s. 275.
25 Ks. mm. Almquist I 1917, s. 95. Herttuan toimia saada takaisin testamenttitilojaan muualla-

kin maassa voidaan tutkia seuraavien lähteiden avulla. RA KA (Tukholma) SöH 1594:21,
”ett register på de gods o gårdar som hafa varit uti Konung Gustavs tid för arv och egne
gårdar och finnas nu i Hertig Karls nya jordlängden för arv och eget” ja RA Handlingar
rörande Vasagodsen, s. 97.

26 RA KA (Tukholma) SöH 1580:18, ks. mm. s. 337.
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sa periaatteessa kaiken maaomaisuuden territoriossaan ruhtinaan ominaisuu-
dessa. Ongelmana oli hänellä kuten Kustaa Vaasallakin tasapainon luominen
uudisasutuksen ja kantakylien välille. Uudisasutusta muodostui enimmäkseen
kihlakuntien ja pitäjien takamaille sekä monen kyläkunnan tai tilan omistamille
yhteismaille. Tällainen asutus oli luonteeltaan autioiden uudelleenasuttamista.
Vain yhdessä tapauksessa torppa perustettiin veromaalle, ja tuolloinkin kysy-
myksessä oli autiotilan uudelleen viljelykseen otto.27  Herttua onnistui näin laa-
jentamaan aluettaan veroa maksavalla asutuksella. Hänen alueelleen muutti uu-
disasukkaita niin kruunun torppareiksi kuin herttuan omiksi lampuotitorppa-
reiksi. Kruununtorppia liitettiin taas vastoin maanlakeja Kaarlen testamentti-
tiloihin.

Uudisasutuksella pyrittiin estämään aatelia kasvattamasta maaomaisuuttaan
Sveanmaan ja Götanmaan välisissä suurissa metsissä. Tässä hankkeessa herttua
ei onnistunut, sillä vuonna 1594 vahvistetussa aatelisprivilegiossa aatelissää-
dylle myönnettiin lupa perustaa torppia mikäli sillä oli alueella tiluksia.28  Tä-
män seurauksena aatelisomistukset kasvoivat 1600-luvun puoliväliin mennessä
huomattavasti. Säterien ja ruukkien omistajat kaskesivat lampuoteineen ja ren-
keineen metsissä, ja kyläläisten tarvepuumetsät vähenivät. Samoin ruukkien
miilupuiden ja hirsien otto metsistä vei puuvaroja. Herraskartanot eivät osallis-
tuneet kylän yhteisiin rasituksiin kuten tienraivaukseen. Ne aiheuttivat myös
haittaa muulle asujaimistolle aitaamalla takamaita laitumiksi.29

Vanhempi jakolaitos, palkkatorpat

Ali Pylkkänen toteaa tutkimuksessaan, että jakolaitoksen juuret voidaan johtaa
keskiajalle. Jalkaväen vanhimman jakolaitoksen piirteitä oli jo Kustaa Vaasan
kaudella. Palkanmaksuun käytettiin tuolloin kirkolta peruutettuja tiloja. Kään-
teentekevä uudistus koko maata ajatellen oli Kaarle IX:n vuonna 1602 julkaise-
ma palkka-asetus, jossa asuintilat määrättiin osaksi palkkaetuja.30

Janken Myrdalin mukaan herttuan uudisasutusohjelma oli ensimmäinen yri-
tys järjestää jakolaitos palkanmaksua silmälläpitäen.31  Juhana III sovelsi muu-
alla valtakunnassa samanlaista järjestelmää. Kustaa Aadolfin aikana järjestelmä
laajeni ja tiloja myönnettiin kokonaisille sotilasyksiköille asuttavaksi. Myös
sodassa olleita palkittiin näillä torpilla. Sopivat torpat, joita käytettiin järjestel-
mässä, sijaitsivat metsäseuduilla. Useimmiten ne olivat autiotorppia, jotka kuu-
luivat joko kruunulle tai sisältyivät Kustaa Vaasan ”arv och eget”-omistuksiin.
Myös viimeisetkin kirkon ja luostarien tilat peruutettiin Kaarle IX:n aikana.
Jakolaitos kehittyi koko maata kattavaksi vasta 1600-luvun lopulla.32

○ ○ ○ ○ ○ ○

27 Brunius 1980, s. 111.
28 Elgeskog 1945, s. 33.
29 RA AB Södermanland 1655 R5477, Oppunda.
30 Pylkkänen 1996, s. 16–17.
31 Myrdal, Söderberg 1991, s. 254.
32 Almquist I 1917, s. 55–57 ja s. 96.



U U D I S T U K S I A  H E R T T U A K U N N A S S A      125

Kaarle piti yllä myös herttuakuntansa työväkeä palkkatorppajärjestelmän
avulla. Tällaista palkkiojärjestelmää kutsutaan ns. vanhemmaksi jakolaitoksek-
si. Käsitteellä torppa tarkoitettiin sellaista tilaa, joka ei maksanut täyttä veroa,
vaan korkeintaan puolikkaan tilan arvosta. Tiloiksi taasen kutsuttiin yksiköitä,
jotka olivat tarpeeksi suuria ja tuottavia maksamaan kokoveroa. Verolle pantu
torppa oli siis vain manttaaliltaan tilaa pienempi.33

Kaarlen ja kruunun lampuodit toimivat usein jossain muussa tehtävässä
alueella kuin varsinaisen maatalouden piirissä. Ammattinimikkeitä olivat rät-
täri, metsästäjä, kaikki käsityöammatit, tervanpolttaja, sydenpolttaja ja alueen
puolustusjoukkoihin kuuluvat nihdit jne. Tällaisen alemman toimijatason palk-
kaus korvattiin vapauksina uudistorpan veroista.34  Torpat saatettiin antaa asu-
jalle vain eliniäksi, ja nautinnan haltija saattoi pelkästään ottaa viljelyksen tuo-
ton torpasta. Södermanlannin suomalaisalueilla Rönössä ja Jönåkerissa oli uu-
disasukkaiden joukossa erityisen paljon nihtejä ja ammattimiehiä.

Kaarle-herttua aloitti herttuakunnassaan uudistuksia ja projekteja, joihin tar-
vittiin väkeä. Kaarle antoi lampuodeilleen mandaatin, jossa lueteltiin näiden
oikeudet ja velvollisuudet. Torppareiden velvollisuuksiin kuuluivat mm. tien-
raivaus, sillanteko, Tivedenin metsien vartiointi ja metsästys. Kaarle asutti tä-
hän aikaan lampuotejaan metsiin juuri edellä mainittuja toimia silmälläpitäen.
Monet suomalaiset toimivatkin hänen metsästäjinään ja muissa herttuan tehtä-
vissä alueella. Tällainen erikoistehtävä liittyi mallitilaohjelmaan, jonka puitteis-
sa herttuakunnan alueelle kaadettiin kymmenittäin suuria kaskialoja. Esimer-
kiksi Rasmus-niminen suomalainen asettui torppaansa Rönön kihlakunnassa,
Hellgonan pitäjässä jo vuonna 1579. Varhainen torpan haltuunottoaika viittaisi
juuri kaskiprojektiin osallistumiseen. Suomalaisen torppa, joka kirjataan
tarkastusasiakirjassa nimillä ”Brännekär” ja ”Brandeker”, käsitti pirtin ja nave-
tan, mutta omaa viljelysalaa siihen ei raivattu. Syy raivaamattomuuteen on luul-
tavasti sama kuin useimpien muidenkin Kaarlen palveluksessa olleiden suoma-
laisten kohdalla: maataloutta ei harjoitettu päätoimisesti.35  Juhana III:n kuole-
man jälkeen herttua ulotti ammattitorppa-asutuksen myös muualle maahan,
mutta lähteiden mukaan järjestelmä sortui heti hänen kuoltuaan.36

Suomalaiset muuttajat sijoittuivat Ruotsiin myös puolustuksellisiin tehtäviin.
Herttua ja Juhana III sopivat suurten metsien jakamisesta ja kartoittamisesta,
jonka jälkeen Kaarle aloitti omistustensa hallinnon järjestämisen. Ruotsin soti-
laspolitiikan suunta vaihtui 1580-luvulta lähtien etelään. Myöskin valtakunnan
taloudellinen painopiste alkoi siirtyä samaan suuntaan. Tanskan puolustuspoli-
tiikka suuntautui taas Ruotsin uhkaa vastaan. Valtatasapaino oli heilahtanut tä-

○ ○ ○ ○ ○ ○

33 Bonsdorff I 1833, s. 216. Vuoden 1624 valtiopäiväpäätöksessä määritellään kokoverotilan
asukas kokoverotalonpojaksi ja muita talonpoikia kutsuttiin puoli-, kolmasosa- tai neljäs-
osatorppareiksi.

34 Almquist I 1917, s. 96.
35 RA KA (Tukholma) SöH 1580:18. KHR 1585, s. 45–48. Ks. myös Myrdal, Söderberg 1991,

s. 185.
36 Klingnéus 1997, s. 147. Diagrammista 4 näkyy kuinka esimerkiksi aseseppien palkkatorp-

pien lyhennykset loppuvat vuonna 1612, jolloin Kaarlen kehittelemät järjestelmät sortuivat.



126     U U D I S T U K S I A  H E R T T U A K U N N A S S A

hän aikaan Ruotsin eduksi. Myös Tanska joutui uudistamaan sotavoimiaan.37

Alkoi kilpavarustelun kausi. Kaarlen aloitteesta luotiin Tivedenin ja Kolmårde-
nin metsiin joukot, jotka tarvittaessa olivat yötä päivää valmiit estämään etelästä
tulevan uhkan.38  Neuvottelut kuninkaan ja herttuan kesken käytiin 1580-luvul-
la, jolloin sovittiin myös näiden metsien jaosta.39

Puolustusjoukoilla oli Juhana III:n suostumus, mutta herttuan nihtejä sai asua
vain herttuakunnan alueella (vrt. Itä-Götanmaa). Osaltaan Södermanlanninkin
suomalaisasutus liittyy näihin suuriin metsiin perustettuihin nihtitorppiin.
Maanihdit toimivat puolustusjoukkona, joka useimmiten jäi Ruotsiin. Herttuan
talonpojat olivat siis vapaat kutsunnoista ylläpitääkseen vapaaehtoisesti maan-
puolustusjärjestelmää. Kaarlen tilat olivat aatelin ja ylhäisaatelin privilegioiden
alaisia, ja hänen palvelukseensa karkasi paljon nihtejä myös kruununpalveluk-
sesta juuri privilegioiden suojan takia.

Tanska oli Ruotsille vihollinen ”numero yksi” ja Sveanmaan ydinalueet pe-
rinteisesti tanskalaisten hyökkäysten kohteena. Tanskalaiset olivat edellisessä
sodassa päässeet aina herttuakunnan rajoille asti tekemään tuhojaan. Järjestel-
män mukaan vaimojen ja lasten suojaksi piti viiden papin järjestää yksi kykene-
vä mies, joka toimisi maanihtinä. Myös 16 talonpoikaa, olivatpa he rälssi-,
kruunun- tai verotalonpoikia, järjestäisivät puolestaan yhden miehen. Maanih-
deille piti antaa olutta, ruokaa ja varusteet, ja heidän piti olla yötä päivää valmii-
na. Tällöin ei heitä vaadittaisi kutsuntoihin.40  Maanihdeille varattiin myös omat
sotilastorpat. Södermanlannissa järjestelmä toimi jo 1570-luvulta alkaen, tuol-
loin lähinnä Gripsholmin turvana.41  Kaarle järjesti maanihtijärjestelmän myös
Närkeen. Maanihtien päälliköinä olivat Ingevald Stark ja Mårten Buller. Starkin
komennossa olivat myös herttuakunnassa asuvat työnihdit.42

Tietylle alueelle sijoitettiin asumaan saman lippukunnan sotilaita. Esimerkik-
si Vallassa ja Vadsbossa olivat Kaarlen nihtipäällikön Lars Olssonin lippukun-
nan torpat ja tilat. Tivedenin asutusta saatiin vahvistettua tarjoamalla sotaken-
tille komennetuille uusille nihdeille mahdollisuus ottaa autiotila viljelykseen.43

Talonpoikien rasitukset lisääntyivät entisestään kun vapaavuosilla olevat tiloja
omistavatkin nihdit kulkivat talonpoikien luona talosta taloon, koska eivät pys-
tyneet elättämään itseään tiloillaan.44

Sotakentiltä pääsi myös kotiin, jos vaimot raivasivat uudistilan perheelleen
miehen ollessa sodassa.45  Tiloillaan vapaavuosilla olevat kruunun nihdit ja

○ ○ ○ ○ ○ ○

37 Johansen, Mikkelsen, Christenssen 1997, s. 23.
38 KHR 1584, marraskuu ja KHR 1589, 31.5.
39 KHR 1586, 2.6. Myös Götanmaiden ylhäisaatelilla oli sanottavaa näissä jaoissa.
40 KHR 1574, 12.9.
41 VR/JIII 1579, 10.3.
42 Ks mm. KHR 1574, 12.9 ja KHR 1577, heinäkuu. Erityisesti kirjeenvaihdossa mainitaan

seuraavat kihlakunnat: Södermanlannissa maanihtejä oli asutettava Åkeriin, Silbohon,
Dageen, Öknebohon, Hölbohon, Rönöhön ja Jönåkeriin. Myös Rekarneille, Oppundaan ja
Villåttingeen piti lampuotivoutien muodostaa samanlainen järjestelmä. Ks. myös MR
1581:18. Fänikor i hertig Karls hertigdöme.

43 KHR 1584, 22.7.
44 KHR 1586, maaliskuu. Enimmillään nihdit saivat yöpyä vain yhden yön kussakin talossa.
45 VR/KHR 1595, marraskuu.
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maanihdit joutuivat myös maksamaan kymmenyksiä. Tämä selittääkin maa-
kirjoissa ja kymmenysluetteloissa olevat väliaikaiset isännänvaihdokset. Sota-
kentiltä vapaana oleva nihti maksoi tilastaan veroja, muuten hän oli lyhennetty-
nä maakirjassa tai hänen tilallaan oli joku muu isäntänä.46

Maaveroreformi

Suurten metsäseutujen uudisasutus vei pohjan vanhakantaiselta maaverotuk-
selta 1500-luvulla. Jo Kustaa Vaasa painiskeli virkamiehineen ongelman kanssa
niin Ruotsissa kuin Suomen puolellakin. Herttuakunnan uudisasutuksen tarkas-
tuskirjat Södermanlannin voudintileissä (SöH 1580:18) liittyvät myös Kaarlen
suunnittelemaan maareformiin, joka ei täysin toteutunut hänen aikanaan.

Veroperusteet vaihtelivat Ruotsissa alueittain. Osassa käytettiin markan- ja
äyrinmaata, manttaalia, kokoveroa, apuveromanttaalia jne. Kaskialueen taloa ei
voinut määritellä samalla tavoin kuin peltoviljelyalueen taloa. Kaskiasutus
muodostui yksittäistaloista, joilla ei ollut kylän kanssa yhteistä maalukua eikä
myöskään markanmaan lukua. Vanhat maaverotuksen perusteet olivat uudis-
asutuksen seurauksena käyneet riittämättömiksi määriteltäessä eriluontoisten ja
eri-ikäisten maakappaleiden veroja. Verojärjestelmä sortui muillakin uudisasu-
tusalueilla kuten esimerkiksi Savossa, jossa maaluku ei lopulta vastannut vero-
lukua. Tähän ratkaisuna oli muuttaa maaluku geometriseksi äyrinmaaksi.
Maanmittauksella pyrittiin tasaamaan erikokoisten tilojen verotusta ja vakiin-
nuttamaan maanomistuksen.47

Uudistilallisilta piti saada kerättyä saatavat entistä tehokkaammin ja oikeu-
denmukaisemmin, ja siksi Kaarle kokeili alueillaan uutta verotuskäytäntöä
maanmittauksineen ja verontasauksineen. Tarve verollepanoon aktualisoitui
herttuakunnassa vuosina 1583–1585, kun uudisasutusohjelma oli päässyt kun-
nolla vauhtiin. Hankkeella oli aluksi Juhanan tuki takanaan. Juhanan havaittua
hankkeen todellisen laajuuden hänen suhtautumisensa Kaarlen alueiden vero-
kertymää lisäävään uudisasutukseen muuttui lähes päinvastaiseksi.

Valtiopäivät antoi verotaksoituksesta määräyksen vuonna 1582 koko valta-
kunnassa ja Kaarle alkoi soveltaa sitä heti herttuakunnassaan. Maaverot piti ta-
soittaa suhteessa veromaahan. Siksi kokeiltiin uutta geometristä äyrinmaajär-
jestelmää entisen, Kustaa Vaasan aikana menestyksellisesti käytetyn veromar-
kanmaan sijalla. Mallin, jossa otettiin huomioon myös maan laatu, toi Kaarle
matkaltaan Saksan herttuakunnista. Verotusta pyrittiin myös yhtenäistämään
oikeudenmukaisemmaksi lisäämällä veroa talonpojille, joilla oli veroon nähden
suhteettomasti maata, ja pienentämään toisilta, joilla oli vähän maata.48

Södermanlannissa maanmittaus toimitettiin mittaamalla kylien sarkajaossa
olleet pellot yhdeksän kyynärän mittaisella tangolla. Joka kylälle annettiin sit-

○ ○ ○ ○ ○ ○

46 KHR 1570, 4.6.
47 Dovring 1951, s. 197.
48 Dovring 1951 s. 191–200.



128     U U D I S T U K S I A  H E R T T U A K U N N A S S A

ten tankoluvun mukaiset markan- ja äyrinmaat. Yksi äyrinmaa käsitti pituutta
18 tankoa ja leveyttä yhdeksän tankoa. Peltomaan laatu piti myös ottaa huo-
mioon kylien äyrilukuja laskettaessa. Myös kylien niityt, laitumet ja kalastus-
vedet arvioitiin suhteessa kylän peltojen äyrilukuihin. Kylän yhteismetsät jaet-
tiin metsäosuuksiksi. Lisäksi kirjeenvaihdossa todetaan, että lautakunnan tuli
panna raivattu torpanpaikka verolle, vaikka uudisasukas ei olisi rakentanut asu-
muksia. Torpille piti myös maakirjaan vientiä varten antaa nimi.49  Herttua-
kunnan ulkopuolella sijaitsevilla alueilla kuten Vadsbossa ja Vallassa tasoitettiin
myös veroja, mutta ne pohjautuivat suurimmalta osiltaan talonpoikien omiin il-
moituksiin.50

Yhtenäisen verollepanojärjestelmän luominen herttuakunnassa epäonnistui
siksi, että Kaarlella oli vajavaiset valtuudet omilla alueillaan. Olivathan esimer-
kiksi Vadsbo ja Valla käytännössä Magnuksen perintöä. Vasta sovinto Juhanan
kuolinvuoteella 1590-luvulla antoi herttualle tarvittavat toimintavaltuudet to-
teuttaa suurisuuntaisia hankkeita. Lisäksi eri-ikäiset asutuskerrostumat haitta-
sivat niiden tuoton arviointia. Uudisasutusohjelman tulokset kirjattiin tarkas-
tuksin, joiden tulos koottiin Södermanlannin tileihin 1580:18 yli viisisataasi-
vuiseksi tilikirjaksi.

Herttuakunta toimi veroreformin koealueena sekä mallina 1600-luvun vero-
uudistukselle koko valtakunnassa.51  Suomessa verouudistus tuli 1600-luvun
alussa voimaan vaiheittain. Valtakunnan metsäseuduilla kuten Gästriklannissa
ja Savossa verollepano toteutettiin vuosina 1604 ja 1605. Pilottihanke maan-
mittauksen ja verollepanon toimittamiseksi 1580-luvulla epäonnistui, mutta an-
toi suuntaviitat maanmittareiden suorittamaan verollepanoon seuraavalla vuosi-
sadalla.

○ ○ ○ ○ ○ ○

49 KHR 1585, 24.10.
50 Westling 1883, s. 35.
51 Dovring 1951, s. 78.
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   Metsät Sveanmaan
ja Götanmaan rajana

Tiestö avainasemassa kaupassa

Tienvarsiasutuksen täytyi olla kattava kaupan edellytysten turvaamiseksi. Met-
sät Sveanmaan ja Götanmaan välillä olivat lähes asumattomia ja vaikeakulkui-
sia. Bergslagenin vuorituotteiden viennin sujuminen rannikon satamiin liittyy
keskisen Ruotsin suurien metsien asuttamiseen. Kuljetuksiin tarvittava tiestö ja
kuljetusjärjestelmät, johon kuuluivat sekä kuljetustalonpojat, siltavahdit että
majatalot, täytyi luoda alueelle. Suuri vaikeakulkuinen yhtenäinen metsäalue
jatkui Länsi-Götanmaan Tivedenin metsistä Tylöskog-metsiin.1  Ruotsin suurin
tie 1500-luvulla kulki Länsi-Götanmaalta Tivedenin metsän läpi, jatkui Öre-
brohon, sieltä Kolmårdenin metsään ja edelleen Nyköpingin läpi Tukholmaan.
Suuren Tivedenin metsän läpi johtava yleinen kulkutie Littestig yhdisti Götan-
maan Sveanmaahan. Tähän tärkeään kaupparajaan liittyivät myös Kolmårdenin
metsät, jotka sijaitsivat osin Södermanlannin ja osin Itä-Götanmaan puolella.2

Tältä rajalta oli talonpojilla perinteisesti lupa käydä kauppaa alas rannikolle.3

Metsien halki virtasi vesistöjä, mutta korkeuserojen takia ne eivät aina sovel-
tuneet raskaisiin kuljetuksiin. Kuljetusverkoston rakentaminen metsien halki
toteutui Kaarle-herttuan aikana.

Tiestön kunto oli avainasemassa kaupassa varhaismerkantilismin aikana.
Vuorityöalueet Ruotsissa eivät olleet mikään alueellinen kokonaisuus, vaan ne
sijaitsivat useassa Ruotsin maakunnassa. Niille oli olennaista se, että niissä har-
joitettiin suurimittaista ruukkitoimintaa ja ne oli organisoitu vuorityömestarin
alaisiksi. Näihin vuorityöalueisiin eivät kuuluneet Södermanlanti, Länsi-Götan-
maa, Smoolanti, Hälsingland, Norrlanti (paitsi Gästrikland) ja Suomi.4  Malmi
ja hiili kuljetettiin vuorialueelta hevosen selässä. Tuon ajan ihmiset odottivat
talvea voidakseen hoitaa raskaat kuljetuksensa reellä. Kaivosten ympäristössä
asuivat niiden hiili- ja kuljetustalonpojat. Alueellinen työnjako kehittyi vuori-
työalueen vaikutuspiirissä. Puuvarojen ehtyessä kaivosten toimituksista huo-
lehtineet torpparit siirtyivät aina vain kauemmaksi tuotantolaitoksesta. Tällöin
myös heidän kuljetusmatkansa pidentyivät.5

Kruunun tiestö oli surkeassa kunnossa ja Kaarlen neuvosta Juhana alkoi pa-
rantaa tiestöä koko valtakunnassa. Aina eerikinretken lähestyessä tiestön paran-

○ ○ ○ ○ ○ ○

1 Rosenberg 1993 ”Tiveden”, s. 819.
2 Rosenberg 1993 ”Kolmården”, s. 956.
3 KHR 1578, maaliskuu.
4 Heckscher I:2 1936, s. 488.
5 Bladh 1997, s. 87. Heckscher I:2 1936, s. 545.
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nustyöt myös käynnistyivät. Samoin parannettiin teitä, jos ulkomainen morsian
oli tulossa jonkin Vaasa-veljeksen puolisoksi. Kaarle teki pitkäntähtäimen
suunnitelmia kaikissa hankkeissaan. Niinpä hän alkoi 1590-luvulla ennakoida
uutta eerikinretkeä Juhana-kuninkaan heikennyttyä ja luultavimmin hän kaa-
vaili kulkevansa sen itse.6  Teitä parannettiin ja rakennettiin uusia.

Kaivosten tuotteet piti saada kiihtyvien sotavarustelujen takia nopeasti sata-
miin ja jalostuspaikkoihin. Teiden kunnostus lisäsi tuntuvasti talonpoikien suo-
rituksia kruunulle tai isännälleen. Talonpojat saattoivat joutua täyttämään ra-
kentamisvelvollisuuttaan pitkänkin matkan päähän. Husbyn (Norrköpingin lä-
hellä) ja Strandin vuorityöalueen välinen tienrakennus hoidettiin talonpoikien
päivätyörasitusta lisäämällä. Kaivokselle piti vetää tukkeja ja muuta materiaalia
ja toiseen suuntaan piti kuljettaa tuotteita jalostettavaksi ja vientiin. Vastavirtaan
veti hevonen jonkinlaisilla proomuilla tukkeja ja myötävirtaan tuli samaisilla
aluksilla kupari Strandista.7

Vuorityömiesten oli vaikea saada viljaa itselleen ja perheilleen, koska uuden
käytännön mukaan heille maksettiin tuotteista rahana, joka oli lähes arvotonta.
Vuoden 1596 suuri kato aiheutti nälänhätää vuorityöalueilla, ja vuorimiehet

Kaupan edellytysten,

ja varsinkin vuori-

tuotteiden kuljetusten

turvaamiseksi

ryhdyttiin Ruotsissa

parantamaan tiestöä

ja vahvistamaan

tienvarsiasutusta.

Kuljetustalonpojat

huolehtivat tiettyjen

etappien väliset

kuljetukset. Kuvassa

kahluupaikka, silta ja

maantie Ruotsissa.

○ ○ ○ ○ ○ ○

6 Kuningas Kristofferin maanlaki 1978, Kuninkaankaari, s. 31. ”Kuninkaan tulee ratsastaa ee-
rikinretki, ja maakuntamiesten tulee, kunkin laamannikunnassaan, seurata häntä ja luvata
turvallisuus ja antaa panttivangit. Kuninkaan tulee luvata joka maakunnassa ja laamannikun-
nassa, että hän pitää kaikki valat, jotka hän vannoi Moran kiven luona, kun hänet ensin
otettiin kuninkaaksi.”

7 VR/KII 1593, kesäkuu.
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tarjoutuivat jopa raskaaseen tienraivaukseen hevosineen Gävlen ja Koppar-
bergin välillä saadakseen ostaa maakauppiailta viljaa.8

Littestigin kuljetustalonpojat

Kaarle rakennutti Hovan seurakunnan ja Närken aitta-alueen välisen polun kär-
ryillä kuljettavaksi maantieksi. Vuorituotteiden kuljetusverkostoon kuuluivat
Leta-joen varteen Visnumiin perustetut torpat sekä Karlskogan ja Tivedenin
vastaavat yksiköt. Tätä kokonaisuutta kutsuttiin nimellä ”Littestig”. Littestigin
varteen asutettiin kuljetustorppareita. Länsi-Götanmaalla uudisasutusalueiden
torppien nimet olivat yleensä rud-päätteisiä, joka tarkoittaa raivattua metsää.
Karlskogan ja Tivedenin suomalaisasutus liittyy Kaarlen uudistuspolitiikkaan
noissa suurissa metsissä.

Myös muualla herttuakunnassa olivat tietyt talonpojat velvollisia jatko-
kuljetuksiin. Kuljetettavat tuotteet tulivat kaikilta vuorityöalueilta Ruotsissa.
Herttua järjesti alueilleen myös rättärijärjestelmän, jossa kuljetustalonpojilla oli
työnjohtajana kyytivouti eli ”rättäri”. Hänen alamaisensa olivat velvollisia toi-
mimaan siltavahteina, riistanvalvojina ja rättäreinä. Myös vartiointi Länsi-
Götanmaan ja Sveanmaan välillä kuului alamaisten velvollisuuksiin. Rättärit
vapautettiin rehuverosta.9

Polun reitti seurasi vesistötaipaleita Skagern-järvestä Leta-jokea pitkin
Möckeln-järveen (Karlskogassa). Sekä Tivedenin että silloisen Närken aitta-
alueen asukkaiden tehtävänä oli hoitaa kruunun kuljetukset metsäalueella. Kul-
jetuksiin sisältyivät sekä ihmiset että tavarat. Vadsbon asukkaat kuljettivat mm.
viljatynnyreitä metsän läpi Sveanmaalle mennessä ja toivat paluumatkalla
Närken puolen aitta-alueelta (Mycklesbodar) rautaa reessään. Hevoset nään-
tyivät usein raskaan vetotaakan alle lumihankeen.10  Tuontitavarat kulkivat Ete-
lä-Ruotsista Tivedenin metsän läpi ja Littestigiä pitkin Sveanmaan keskuksiin ja
vientitavarat samaa reittiä alas.

Littestigiä pitkin kulkivat normaalit tavarakuljetukset sekä myös sotaväen-
osastot kokoontumispaikkoihinsa. Alueen asukkaat joutuivat kestitsemään
edestakaisin kulkevaa sotaväkeä, ja Hovaan oli muodostunut markkinapaikka,
jossa ohikulkevat joukot täydensivät varastojaan. Laivamiesten kokoontuessa
rannikolle joutuivat ”kannaksen” asukkaat kuljettamaan Länsi-Götanmaan lai-
vamiehet Littestigiä pitkin Närkeen Edsbergiin. Vadsbon verotalonpojat joutui-
vat myös hakkaamaan puolustuksellisia murroksia Tivedenin metsiin, mikä ai-
heutti valituksia, koska murrosten katsottiin enemmänkin suojelevan Närken
puolella asuvia ja hakkuu kuuluisi heille.11  Lisäksi asukkaat komennettiin vah-

○ ○ ○ ○ ○ ○

8 VR/KHRsup. 1595, heinäkuu.
9 Liikennöinnistä Sveanmaan ja Göteborgin (nyk.) välillä ks. Heckscher I:2, 1936, s. 545. VR/

KHR 1595, heinäkuu.
10 RA AB Skaraborgs län 1597 r5470, Hova, Lyrestad.
11 RA AB Skaraborgs län 1612 r5470, Wadsbo.
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Kartta 4. Vuorityötuotteiden kuljetusverkosto Karlskogasta Leta-jokea pitkin ja Tivedenin metsän yli

Hovaan.
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tiin rajalle vihollisen uhatessa etelästä päin.12  Kyyditysrasituksen ohella asuk-
kaat joutuivat muonittamaan Kopparbergin kaivosta ja myöhemmin Nyköpin-
gin kaupunkia veroviljallaan, vaikka Örebron kaupunki puolimatkassa olisi ol-
lut heille parempi veroviljan vientipaikka.13

Suuren metsäalueen Länsi-Götanmaan puolella asuvat talonpojat vapautet-
tiin jo 1300-luvun puolivälissä veroista sitä vastaan, että he hoitaisivat kunin-
kaan ja ylimmän virkakunnan kyyditsemisen sekä tavarankuljetukset alueen
läpi. Vadsbolaiset joutuivat myös hoitamaan yötä päivää Vätternin yli haluavien
kuljetuksen Itä-Götanmaalle ja takaisin. Korvauksena asukkaat vapautettiin
vuotuisista veroista, kestityksistä, apuveroista ja muista pienistä maksuista.14

Alueen ennenkin harva asutus hävisi lähes täysin Tanskan sodan seurauksena
ja 1580-luvulla ruton takia. Jostain piti saada asukkaita, jotka hoitaisivat kulje-
tukset ja selviäisivät metsän keskellä omin avuin sekä myös puolustaisivat stra-
tegisesti tärkeätä kannasta. Tivedenin metsässä sijaitsevan (Bodarne) asukkaat
saivat oman kirkkoherransa vuonna 1587.15  Vadsbon kihlakunta ei ollut Kaar-
len mukaan mikään tuottoisa omistus sen verokertymän jäädessä aluksi pienek-
si, koska alueella sijaitsi herttuan mukaan vain vapaavuosilla olevia nihtejä. Tä-
mä oli kuitenkin vähättelyä, koska hän halusi liittää alueet pysyvästi herttua-
kuntaansa. Olihan Vadsbon kihlakunnassa Kaarle-herttuan aikana 48 pitäjää,
joten sen verokertymän täytyi olla huomattava huolimatta alueen erikoisen suu-
resta nihti- ja huovi-asutuksesta. Lisäksi Kaarlella oli alueen suhteen kaupalli-
sia intressejä, koska hän halusi perustaa kaupunkeja Vänernin rannalle vetä-
mään kauppaa niihin ja estämään maakauppiaiden toiminnan.16  Alueen asutus
lisääntyi nopeasti. Vadsbon ja Vallan alueella kerrottiin asuvan jo 1590-luvulla
Kaarlelle ja kruunulle maksavia talonpoikia 64 ja aatelille veronsa maksavia
96.17  Länsi-Götanmaan aateliin nähden Kaarlella ei Juhanan eläessä ollut sa-
manlaista toimivaltaa kuin omilla testamenttialueillaan, joten hänen liikkuma-
varansa verotulojensa kasvattamisessa oli rajallinen.

Herttuan ansioksi voidaan siis katsoa kuljetusjärjestelmän luominen vuori-
alueiden ja vientisatamien välille. Sen tarkoitus oli taata kaikkien vuorityö-
alueiden tuotteiden sujuva siirtyminen satamiin. Ennen kuolemaansa Kaarle IX
laajensi systemaattisesti vuorituotteiden kuljetusverkostoa Västmanlantiin ja
Norrlantiin, joiden alueiden työtilaisuudet houkuttelivat torppareita myös suo-
raan Suomesta.

1600-luvulla herttuan kehittämä varastointi- ja kuljetusjärjestelmä oli aikan-
sa elänyt ja kruunu antoi palvelun vuokralle.18  Arrendi- eli verojenvuokraus-
järjestelmällä oli tarkoitus siirtää veroina saatujen tuotteiden myynti ja varas-

○ ○ ○ ○ ○ ○

12 RA AB Skaraborg 1 (päiväämätön Kristiinan holhoojahallitukselle) r5470.
13 RA AB Skaraborgs län 1603 r5470, Wadsbo.
14 KHR 1572, 23.12.
15 KHR 1587, 20.8. Avoin kirje Anders Harelle esitettäväksi Tivedenin (Tiwegh boderne)

uuden seurakunnan talonpojille kymmenysten maksun aloittamisesta.
16 Kaupunkien perustamisesta ks. Heckscher I:1 1935, s. 237.
17 VR/KI 1593, 21.10.
18 RA AB Skaraborg 3 1634 r5470, Walla.
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tointi pois kruunulta. Vuokraaja saisi voittonsa kruununarvon ja markkina-ar-
von erotuksesta. Valtio säästi järjestelmällä myös voutilaitoksesta aiheutuneita
palkkamenoja.19  Bergslagenin ”kuljetustorppareiden” aika alkoi olla ohi. Niin-
pä Littestigin torppareille keksittiin uutta tehtävää ja heitä lähetettiin myöhem-
min aina Amerikkaan asti.20

Varhainen kestikievarilaitos

Kuningas Kristofferin maanlain kuninkaankaaressa määrättiin yleisten teiden
varsille perustettavaksi kestikievaritaloja eli taverneja. Kestikievarin velvolli-
suus oli maksutta antaa majaa matkustavalle ja tallitilaa tämän hevosille sekä
määrähinnasta myydä hänelle ravintoa ja olutta sekä hänen hevosilleen ruokaa,
ei kuitenkaan enempää kuin yhdeksi ateriaksi ja yhdeksi yöksi. Mikäli sijaa ei
riittänyt näissä julkisissa majataloissa, määrättiin lähinnä asuvain talonpoikain
velvollisuudeksi ottaa luoksensa suojan puutteessa olevia matkustajia. Kun
matkustajia täytyi sijoittaa kylän ulkopuolelle, oli kyytirättärin velvollisuus
huolehtia sijoittelusta.21

Jo Kustaa Aadolf

suunnitteli Uuden-

Ruotsin siirtomaan

perustamista Pohjois-

Amerikkaan.

Siirtokuntien synty

liittyi kaupan

edellytysten

parantamiseen

perustamalla

kauppakomppanioita,

joissa pääomavirrat

saatiin keskitettyä.

Komppanialla oli

yksinoikeus mm.

viljan ja suolan

kauppaan.

○ ○ ○ ○ ○ ○

19 Brännman 1950, s. 10.
20 RB:n arkisto, XXI, ”finska kolonisatörer i Delaware”. Mm. Amerikassa sikopaimenena

toiminut Anders Minkkinen oli lähtijöiden joukossa.
21 Majataloista eli kestikievareista ks. Willgren 1922, s. 181.
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Katoliseen aikaan nykyisen Laxån paikkeilla sijaitsevan Ramundebodan
luostarin munkit hoitivat Tivedenin metsän läpi kulkevien kestitsemisen ja ma-
joittamisen.22  Västeråsin valtiopäiväpäätös 1527 lopetti myös tämän pienen an-
toniaaniluostarin. Sen omaisuus peruutettiin kruunulle ja munkit joutuivat läh-
temään sieltä. Tietenkin sen kalleudet otettiin kruunulle. Luostarirakennukset
säilytettiin kuitenkin, ja paikkaa käyttivät useat kuninkaat levähdyspaikkanaan
eerikinretkensä aikana. Luostari muuttui kuninkaankartanoksi.23  Kustaa Vaasan
Länsi-Götanmaan määräys vuodelta 1540 koski kaupankäynnin edellytyksien
parantamista ja valvontaa alueella. Tiestön piti olla kunnossa mutta myös tiellä
liikkuvien valvontaa piti tehostaa.24  Kustaa Vaasan otettua luostarien omaisuu-
den itselleen myös majoitustehtävä annettiin verohelpotuksia vastaan talonpo-
jille.

Kustaa Vaasa perusti alueelle luostarin krouvin 1530-luvulla. Alueelle keskit-
tynyt kestitystoiminta aiheutti lieveilmiöitä kuten juopumusrikoksia, joten pai-
kalle pystytettiin pian myös putka. Sinne rakennettiin jo varhain postiasema, jo-
ka oli vuosisatoja Ruotsin ainoita maaseutuasemia.25  Tutkimallani Sveanmaan
ja Götanmaan välisellä kannaksella sijaitsevan Bodarne-järven rannalla on vielä
jäljellä merkkejä alueella sijainneesta vanhasta luostarista ja sen kirkosta.

Eerik XVI:n aikainen kestikievarijärjestelmä lakkautettiin väliaikaisesti. Se
elvytettiin uudelleen Kaarle-herttuan toimesta. Tavaroiden liikkuvuus ja maja-
talojen pystytys oli kruununkin intressien mukaista. Myös asutustiheyden piti
olla riittävä kruunun tarpeita ja liikkuvuutta edistävää verkostoa silmälläpitäen.
Majatalossa piti olla tarvittavat rakennukset ja majoitustilat ruokailumahdolli-
suuksineen.26  Myös papit toimivat majatalonpitäjinä. Syrjäseuduille kuten
Tivedenin metsäalueelle ei ollut helppo saada pappeja. Syynkin ymmärtää hy-
vin ajatellen metsien läpi kulkeneen liikenteen vilkkautta. Suurten metsien suo-
jissa viihtyivät rosvojoukkiot, jotka usein koostuivat kaikkein pahimmista ri-
koksentekijöistä ja karanneista nihdeistä. Vaatimattomat pappilat toimivat en-
nen nimismiesinstituutiota myös usein käräjäpaikkoina. Pappiloiden saatua va-
pautuksen majoitusrasituksesta toimivat nimismiehet samalla majatalonpitä-
jinä.27

Aateliset ottivat perinteisesti talonpojilta hevosia ilman kuittia ja vaativat näi-
tä lähtemään pitkillekin kyyditysmatkoille, kun kohtuullinen kyyditys olisi ol-
lut nimismiespiiristä toiseen ja kyyditysvuoron vaihto arpakapulalla. Vapaaseen
kyyditykseen olivat oikeutettuja vain kuninkaan ja herttuoiden palvelijat ja vir-
kamiehet sekä sodasta kotiutetut.28  Harvaan asutuilla seuduilla talonpojat eivät
kyyditysrasituksen takia ehtineet tehdä kylvöjään. Talonpoikien ollessa kyydi-

○ ○ ○ ○ ○ ○

22 Finnerödja 1944, s. 240.
23 RB:n arkisto, XIV, käsikirjoitus ”Västergötaland, Tiveden”.
24 Linge 1969, s. 72.
25 RB:n arkisto, XIV, käsikirjoitus ”Västergötaland, Tiveden”.
26 Bonsdorff I 1833, s. 149–150.
27 RB:n arkisto, R. Gothen käsikirjoitus ”Om de gamla Tivedfinnarna”.
28 VR/KII 1593, 4.5.
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tyksillä ja kulkijoiden tyhjentäessä vähät ruokavarastot jäi talo hoitamatta. Jotta
rasitukset jakautuisivat tasaisemmin, täytyi teidenvarsien asutusta vahvistaa.29

Matkalaisia ruvettiin valvomaan, ja vain kruunun lähetit ja virkamiehet saivat
näyttämällä passinsa käyttää palveluita. Laittomien kyyditysten takia uudistet-
tiin kruunun passi vuonna 1581. Se myönnettiin kruunun palveluksessa olevil-
le. Passi oli nelikulmainen sinetillä varustettu asiakirja ja voimassa vain lyhyen
aikaa.30

Kaarle-herttua valvoi myös kyydityksiä ruhtinaskunnassaan. Kyyditykset
kiellettiin herttuakunnassa kylvöajaksi eli neljännestä pääsiäispäivästä Eerikin
päivään. Talonpojille oli syytä antaa aina jonkinlainen kylvörauha ennen oletet-
tua suurta sotaponnistusta, jotta sotaväen ja maan oma ruokahuolto turvattai-
siin. Herttuan palvelijoilla ja nihdeillä oli hopeamerkki ja nihdeillä lisäksi tie-
kirja. Lupa oikeutti yöpymään neljännesmiesten ja nimismiesten luona.31  Passi-
hanke liittyi valtataisteluun kuninkaan ja herttuan välillä. Kaarle pyrki saamaan
herttuakunnassaan Kustaa Vaasan testamentin määräysten mukaisen itsenäisen
aseman omine passeineen ja rahoineen.

Kaarle ymmärsi, että oli tärkeää pitää majatalot toiminnassa kaupan edelly-
tysten ja tiedon kulun parantamiseksi sekä laittomien kyyditysten estämiseksi
koko maassa. Majatalonpitäjät vapautettiin nihdinpidosta ja kyydityksistä. Ylei-
siä majataloja suunniteltiin perustettavaksi teiden varsille koko valtakunnassa,
jotta estettäisiin talonpoikien kestitysrasitus. Juhana III uudisti majatalolaitok-
sen koko valtakunnassa vuonna 1584, mutta talonpoikien kyyditysrasitus jatkui
majatalojen vähyyden vuoksi.32  Asetuksella määrättiin herttuakunnan majata-
loihin kestityksestä ja yöpymisestä kiinteät maksut. Hinnasto vaihteli aina vuo-
dentulon mukaan. Hinnastoon oli taksoitettu mm. kaurat hevosille, vehnäleipä,
ruisleipä, yö heinäsuovassa ja vuode ilman ruokailua.33  Sotaväki sijoitettiin
herttuakunnassa kestikievarijärjestyksen mukaan edelleenkin talonpoikien
luokse.

Talonpoikien rasitusta lisäsi vielä se, että postivaunujen vetoa varten otettiin
heidän hevosiaan mielivaltaisesti ja rasitus jakaantui epätasaisesti. Toisaalta tie-
donkulun sujuvuus ja rahaliikenne oli sodankin takia taattava. Kaarle suunnitte-
li alueelleen järjestelmän, jonka mukaan jokaisen pitäjän oli järjestettävä hevo-
nen yleisten teiden varsille. Majataloja ja hevosia piti järjestää kahden peninkul-
man välein. Hevoset sijoitettiin hakoihin tai talvella tien lähellä asuvien nimis-
miesten ja kymmenysmiesten luo. Herttua järjesti silloille ja yleisille teille vah-
dit, ettei kukaan asiaton ottaisi hevosia. Asiattomilla henkilöillä tarkoitettiin
matkoillaan ratsastelevaa aatelia.34  Hevoset saisivat olla kesällä ulkona yhteis-
haassa ja pitäjäläiset toimittivat yhdessä niille heinät talveksi. Hevosilla oli
omat renkinsä.35  Tällainen hollikyytijärjestelmä tuli voimaan koko valtakun-

○ ○ ○ ○ ○ ○

29 Westling 1883, s. 63.
30 VR/JIII 1580, 27.3.
31 KHR 1587, lokakuu. KHR 1588, 24.10.
32 Pohjolan-Pirhonen 1960, s. 393.
33 KHR 1587, 15.10.
34 KHR 1571, 9.3.
35 KHR 1571, 23.4.
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nassa ja rasitus pyrittiin jakamaan myös tienvarsiasutuksen ulkopuolelle.36  Jär-
jestelmä oli uusi apuveronluontoinen rasitus talonpojille ja papeille. 2–6 pappia
ja 40 talonpoikaa varustivat yhden vahvan hevosen.37  Suomalaiset olivat erin-
omaisia asukkaita pitkien taipaleiden varsille.

Mallitilat ja kaskiohjelma

Kaarle-herttua jatkoi isänsä mallitilaohjelmaa. Viljaa käytettiin vaihtotavarana
kaupassa ja palkanmaksussa. Sotaväen palkat maksettiin suurimmaksi osaksi
rukiina niin kuin myös apuverot ja muut maksut. Viljaveroja säilytettiin latokar-
tanoissa.38  Valtakunnanregistratuurasta saadun tiedon mukaan oli jo vuonna
1573 kymmenysvilja useimmiten ruista.39  Valtakunnanregistratuurassa ruis-
määrät ovat huomattavan suuria, kun taas Kaarlen registratuurassa erotellaan
vilja rukiiksi ja kauraksi vasta 1580-luvulla, jolloin Kaarle sai ruista suuria
määriä myös ostamalla muualta. Varsinkin väliaikaisesti Kaarlen hallinnassa
ollut Itä-Götanmaa oli oikea vilja-aitta, jossa liikkuvat ruismäärät olivat tuhan-
sissa tynnyreissä. Itä-Götanmaa joutui pian kruunun hallinnon alle. Kaarle jou-

Kuninkaankartanot

levittivät uutta

rakennustyyliä, jossa

oli vaikutteita

renessanssista, myös

kansan keskuuteen.

Kuvassa kuninkaan-

tupa Örebrosta.

○ ○ ○ ○ ○ ○

36 Pohjolan-Pirhonen 1960, s. 393.
37 KHR 1575, 6.10.
38 Hedberg Lennart 1995, s. 113.
39 VR/JIII 1573, 8.3.
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tui lisäämään viljantuotantoa omilla alueillaan.40  Vadsbo oli myös suuri elintar-
vikkeiden (Vadsbo mjöl) toimittaja sotakentille.

Kaarle aloitti asutus-, raivaus- ja mallitilaohjelman herttuakunnassaan,
Strömsholmin läänissä ja veljelleen Magnukselle kuuluvilla alueilla Länsi-
Götanmaalla. Ohjelma käsitti mm. autioiden haltuunottoa, raivausta, ojien per-
kaamista ja peltoalan lisäämistä vapaaverovuosien turvin.41  Samoin herttua otti
uudestaan käyttöön Kustaa Vaasan kuninkaankartano- ja latokartanojärjestel-
män ja kehitti hallussaan olevista linnoista ja kartanoista mallitiloja, joissa ko-
keiltiin viljalajikkeita ja tehostettiin tuotantoa uusilla viljelymenetelmillä.42

Örebron linnaan kerättiin Kaarlen tilojen viljaverot.43  Uusia kuninkaankarta-
noita karjakartanoineen rakennettiin 1570-luvulta lähtien Värmlantiin. Nämä
karjakartanot toimivat usein kaivosten muonittajina.44

Kokeilun ohjeista ja käskyistä kansalaisille on konsepti eli yleiskirje registra-
tuurassa. Hanke alkoi samanaikaisesti niin Vadsbossa, Södermanlannissa, När-
kessä kuin Värmlannissakin. Itä-Götanmaan kokeilu kaatui alueen valtaoikeus-
kiistoihin kuninkaan kanssa. Uudisohjelmaan osallistuneista oli suurin osa ruot-
salaisia talonpoikia ja tilat joko kruunun tai herttuan omia lampuotitiloja. Vuon-
na 1583 lampuotitorppia oli 137 mukaan lukien herttuakunnan ulkopuolisetkin
torpat. Kruununtorppia herttuan alueilla oli 168 kappaletta. Kymmenen vuotta
myöhemmin torppien luku oli yli 400.45

Kokeiluun kuului kasken koeviljelyä. Ruiskymmenykset ja apuverot toivat
kruununkin kassaan lisää rahaa. Kaski oli tunnettu menetelmä Ruotsissa jo en-
nen savolaisten tuloa. Vanhoissa keskiaikaisissa maanlaeissa mainitaan Ruotsis-
sa ”tulimaa” ja ”tuorekaski” eli ”rieskamaa”.46  Tällaisella menetelmällä saatiin
korkeintaan kaksi satoa keskenkasvuiseen, juuri kaadettuun ja poltettuun lehti-
metsään raivatusta kaskesta. Rieskamaan viljelyskasvit olivat ohra, tattari, nau-
ris ja pellava.

Arvo M. Soininen on luokitellut kaskityypit seuraavasti: 1. tavallinen kaski,
2. rieskamaa, 3. huuhta ja 4. pykälikkömaa. Tavallinen kaski ja rieskamaa olivat
lehtimetsäkaskia ja huuhta havumetsäkaski (lähinnä kuusi). Pykälikkömene-
telmällä muutettiin havumetsä lehtimetsäksi.47  Kauko Pirisen mukaan ”huuhta”
oli yleisnimitys kaikenlaiselle kaskelle eikä tarkoittanut vain havupuumetsään
raivattua kaskea, niin kuin Kustaa Vilkuna ja Arvo M. Soininen esittävät. Käsi-
tyksensä hän perustelee sillä, että ”huuhta”-nimitykset varhaisimmissa lähteissä
ovat runsaampia kuin ”kaski”-maininnat.48  Lähimetsien kaskeamisessa käyte-

○ ○ ○ ○ ○ ○

40 KHR 1581, 26.10.
41 Mm. KHR 1571, syyskuu. 1572, 3.12. 1582, 7.3. Strömsholmin uudisasutusohjelma ei

onnistunut, koska herttua ei saanut leskikuningatarta väistymään alueelta.
42 Mm. KHR 1592, 11.10. VR/KII 1593, 18.5. VR/KHRsup. 1595, 16.3.
43 Hedberg Lennart 1995, s. 99.
44 Hedberg Lennart 1995, s. 110.
45 RA KA (Tukholma). Hertig Karls räntekammare 15.
46 Holmbäck, Wessén 1936, s. 62. Taalainmaan lain rakennuskaaressa mainitaan rikokseksi

päästää tuli karkaamaan nauriskaskelta.
47 Soininen 1974, s. 58 ja 61.
48 Pirinen 1982, s. 351–352. Lähteenä Pirinen käytti Savon verollepanomaakirjaa vuodelta

1561.
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tyin menetelmä oli Soinisen ja häntä tukevan Pirisen mukaan kaski, johon kyl-
vettiin kaadon jälkeisenä kesänä ruista tai ohraa, ja jossa vielä muutamana seu-
raavana kesänä viljeltiin kauraa.49

Itäsuomalainen huuhta toi kruunulle ja herttualle lisää resursseja. Suomalai-
set uudisasukkaat valitsivat korkealla sijaitsevia moreenimaita kaskeamista var-
ten. Ruotsalaiset eivät viljelleet niitä, vaan moreenimaita peittivät sankat met-
sät.50  Ajan tavan mukaan talonpojat ottivat elantonsa monesta eri lähteestä. Kas-
ki toi leipää ja osa elannosta tuli palveluksen välittämisestä annetun verohelpo-
tuksen tms. muodossa.

Kuninkaankartanoissa harjoitettiin myös kaskeamista. Kaarle oli antanut vil-
jellä kaskia kruunun metsiin eri puolilla herttuakuntaa. Tämä osoittaa myös
kruunun kiinnostusta kaskeamiseen.51  Ensimmäinen kaskimaininta Kaarlen re-
gistratuurassa on vuodelta 1570. Siinä kerrotaan, että kymmenyksiä pitäisi
maksaa myös kaskesta. Varsinainen mallitilaohjelma suurine kaskialoineen al-
koi vuoden 1577 paikkeilla Närkessä, Södermanlannissa ja Vadsbossa. Poltettu-
ja kaskialoja oli kaikkiaan 44 kappaletta. Niihin oli kylvetty ruista 94 tynnyriä.
Polttamattomia kaskialoja oli 31 kappaletta.52  Vuoden 1579 lopulla annettiin
Södermanlannin Dagen ja Öknen kihlakuntien asukkaille ohjeet, joiden mu-
kaan kaskilta suoritettiin päivätöitä joka toinen vuosi.53  Vuonna 1583 toimitet-
tiin kruunun kymmenystarkastus, koska mm. kaskilta oli maksettu liian vä-
hän.54  Vakaata käytäntöä kaskikymmenysten maksamisesta ei vielä ollut, eikä
talonpojille ollut veronmaksu koskaan mieluista. He maksoivat mitä halusivat.
Nämä kymmenystarkastukset aiheuttivat sen, että seuraavan vuoden voudin-
tilien lähdeaineisto on tavallista rikkaampi.

Vuonna 1587 Värmlannin rahvas sai avoimen mandaatin kaskenraivaukseen.
Kaarle neuvoo siinä alamaisiaan, että kaski olisi kylvettävä syksyllä eikä ke-
väällä. Värmlannissa ei kirjeen mukaan perinteisesti kaadettu kaskea. Siellä
harjoitettiin kevätkylvöä, jonka halla useinkin vei syksyllä, niin kuin kyseisenä
vuonnakin, joka oli katovuosi myös Suomessa. Kaarle-herttua velvoitti sakon
uhalla kruununkin lampuoteja raivaamaan kaskia. Jokaisen talonpojan piti ran-
gaistuksen uhalla kylvää palolle tynnyri ruista joka syksy.55  Tarkiaisen mukaan

○ ○ ○ ○ ○ ○

49 Pirinen 1982, s. 357.
50 RB:n arkisto, X:1, käsikirjoitus Andersson 1950, s. 38a–39.
51 Bladh 1995, s. 87.
52 RB:n arkisto, XII, ”Värmland”, jossa Sandbergin kokoelmasta FF 600–606,” register på

Swedieland som feltte äre och sådhe anno 1577” ja ”register på the Swidieland som obrende
äre”.

53 KHR 1579, 24.11.
54 VR/JIII 1583, 13.10.
55 KHR 1587, 21.9. ”Öpet mandats bref til Almogen i Wermeland, om swidie hugning, af

Nyköping then 21 septembris åhr 1587. “Wi Karl...Tillbiude ider wåre trogne undersåther
menige almogen som wåre och Cronones heemen besittie uthi Wermeland, wår nåde
tilförende medh Gudh Almechtig ...Och wele ider her med gunsteligen icke förholle, att efter
det som offtest hoos ider tildrager, at lithen årswext och sedan dyr tid sig förorsakes hoos ider
theraff, att i inge Swidieland hoos ider fälle och bruke, uthan hwad Ni haffwe til utsädh, then
spare Ni alt til wåhrtiden, hwilken då, eftersom hoos ider Landsens lägenheet är, longt the på
föråret blifer sååt, och seent kommer i jorden, så att hon in på hösten icke kan komme til sin
rätte och fulle moognat, förän frostet på kommer och henne fördärfer, såsom Gud bettret, i
thette år och höst hoos eder händt är, efter som wi therom, endoch fast ogerne och icke utan
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herttua kehotti tällä kirjeellä uudisasukkaita käyttämään huuhta-metodia kas-
keamisessa.56  Syysvilja oli tavallisesti ruista, kun taas kevätvilja oli joko ohraa
tai kauraa.57  Kirjeestä käy ilmi, että herttua kokeili tietyillä alueillaan kaskea-
mista ja suositteli sitä nyt myös muille. Hänellä oli kaadettuja mutta polttamat-
tomia kaskia Värmlannissa, Närkessä ja Vadsbossa.58  Suuria kaskia Kaarlella
oli Karlstadin kuninkaankartanossa Karlsbergissä vuonna 1585.59

Sodankäynnin rahoittaminen luontaistuotteilla aiheutti myös ongelmia. Peri-
aatteessa Ruotsin kaivosalueilla sai kasketa vain omiksi tarpeiksi. Valtakunnan-
registratuurassa kielletään kaskeaminen vuorityöalueilla vuonna 1572, ettei ai-
heutuisi haittaa kaivostoiminnalle.60  Vuorityömiehet harjoittivat kaskeamista
sivuelinkeinonaan ja kuluttivat näin kaivosteollisuuden tarvitsemia puuvaroja.
Kaskeamiskielto aiheutti sen, että vuorimiehet alkoivat vaatia maksua tuotteis-
taan viljana. Sotaväen ollessa sotakentillä ruokittavana kotimaasta tulevalla vil-
jalla vuorimiehillekin maksettiin palkat mieluummin rahana. Tämä aiheutti
koko 25-vuotisen sodan ajan talonpoikaisliikehdintää vuorityöalueilla. 1590-
luvun alussa kruunu kiinnitti huomiota siihen seikkaan, että kruunun talonpojat,
vuorimiehet ja päivätyöläiset kaskesivat omissaan ja kruununkin metsissä lu-
vatta, ja tuli karkasi usein ja aiheutti huomattavaa tuhoa. Tällöin paloi myös
vuorityön tarpeisiin varattua metsää. Kaskia sai tämän jälkeen tehdä vain kah-
den peninkulman päähän kuparikaivoksista.61  Nälkävuosien aikana vuonna
1596 päivätyöläiset yhdessä pestittömän renkijoukon kanssa kaatoivat paljon
kaskimetsää Itä-Götanmaan puolella. Näitä yrittäjiä ei häädetty, mutta heidän
sadostaan otettiin kolmannes verojen jälkeen Motalan latokartanoon.62  Kol-
mannes oli perinteinen maksu vuokramaan omistajalle eli kruunulle (maanosa).

Ylhäisaateli ja herttua joutuivat vastakkain myös kaskioikeuksien takia. Ku-
ninkaan perintöalueille Svartsjön linnalääniin olivat talonpojat alkaneet raivata
laittomia kaskia.63  Tämä oli kiellettävä ankarasti. Todellisuudessa tähän aikaan
Juhana III:n sairauden takia käskyjä antoivat Kaarle ja ylhäisaateli. Ylhäisaate-

○ ○ ○ ○ ○ ○

bekymmer, förnummit haffe. Så efter thermed en stoor fördeel är, hwilket och eder kan
komme til hjälp både till bröd och bärning, att Ni årligen lägge ider winning om till att fälle
skogen, och bruke Swidieland, efter som Ni nogsamt kunne meerke och förfare af de
Swedieland wi ther neder hoos eder hafe latidt fälle och bruke hvad Gud gåffe och
wälsingnelse thermed är. Therföre til eders egen wälfärd och bäst bjude och befale wi ider
hermed alfarligen, at hvar aff ider i sin stadh årligen herefter skall fälle och rödie så myckin
skoghmark som han kan såå i rättan tid och om hösten, en tynne rog opå. Och det kunne Ni
lätteligen hvart år åstadkomma, när Ni wele något treffe och idkne wart Ni boedt. Men är
ochså så, att någer aff eder herefter det icke gör, utan med treske försummer sin egen nytte
och bärning, honom skall hvart år legges boot och straff opå like som förannen ohörsamds.
Endoch wi förseer oss, att Ni till iders eigit beste lathe ider i denne måthe finnes hörsamme,
och til boot eller straff ingen orsak giffe. Thär Ni trogne undersåter och dannemän alle wette
ider efter rätte. Gudh ider befalendes. Datum iu Supra.”

56 Tarkiainen I 1990, s. 147.
57 Myrdal, Söderberg 1991, s. 305.
58 Gothe 1942, s. 75.
59 Bladh 1995, s. 87. Ks. myös Karlskoga historia 1936, s. 86.
60 VR/JIII 1572, tammikuu.
61 VR/JIIIprot. 1591, 25.9.
62 VR/KHRsup. 1596, 3.6.
63 VR/JIIIprot 1591, kesäkuu.
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listoon kuulunut Erik Rynning ja Kaarle kilpailivat oikeudesta ottaa torppareita,
jotka raivaisivat uusia kaskimaita. Aateli sai helposti torppareita alueelleen so-
dan aikana, koska säterin alustalaiset olivat vapaat kutsunnoista.

Uudisasutus projektina

Kaarle-herttua antoi perustaa uudistorppia kruununmetsiin alueellaan siten, että
kolmen vuoden jälkeen asutus tarkastettiin 12-miehisen lautakunnan, kihlakun-
nantuomarin ja voudin kanssa. Sitten määriteltiin oliko se elinkelpoinen jatkoa
ajatellen. Elinkelpoisuuden mittarina oli myös hyvä rakennuskanta. Vapaavuo-
det kestivät kuusi vuotta torpan perustamisesta. Kuuden vapaavuoden jälkeen
torppa pantiin verolle raivatun viljelysalan mukaan. Tilasta maksettiin vuosi-
veroa ja muita suorituksia kuten tavallisesta sukuverotilasta, mutta siinä oli pe-
rillisillä vain ensisijainen asumisoikeus.64  Tilan haltijoilla ei ollut samanlaista
perintö- ja jako-oikeutta kuin sukuverotiloilla. Näin pystyttiin estämään tilojen
jakaminen liian pieniin osiin.

Lars-Olof Larssonin mukaan vapaavuodet olivat käytännössä 14 vuotta en-
nen vuotta 1583.65  Eva Österberg kritisoi em. laskelmia vapaavuosien pituudes-
ta. Österbergin mukaan Larsson ei ole ottanut huomioon aineiston aukollisuut-
ta, ja hän laskisi keskivertovapaavuosiksi 7–8.66  Myrdalin ja Söderbergin mu-
kaan verovapaavuodet herttuakunnan tarkastusasiakirjan perusteella ovat 5–10
vuotta.67

Vapaavuosia ei voi kyseisellä aineiston avulla laskea keskiarvon mukaan.
Aineiston käsittelyssä pitää ottaa huomioon se, että vapaavuodet vaihtelivat
riippuen siitä, oliko kysymyksessä suhteellisen helposti viljelykseen saatettava
autio vai uudisasumus. Autiot eroteltiin myös sen mukaan, oliko edellinen
omistaja jo kerinnyt maksaa siitä veroa. Vapaavuodet olivat kolme vuotta, jos
oli kyseessä rakennuksiltaan hyväkuntoisen ja ehjän verolla olleen autiotilan
haltuunotto.68  Hyttitorppien vapaavuodet olivat kuusi vuotta.69

Herttuan uudisasutusohjelman kiihkeimmät vuodet olivat 1577–1583, eikä
hän näytä suvainneen vapaavuosien pidennyksiä, vaan vuoden 1584 paikkeilla
vaihdettiin moneen lampuotitorppaan uudisasukas. Kaarle käytti sukutilojen
takamaiden raivausta keinona saada itselleen lisää lampuotitorppia. Lähteissä
tuota rikollista menettelyä lievennettiin tosin sillä, että merkittiin asujan olevan
ruotsalainen. Tietoa sopii epäillä.70  Samoin hän otti surutta regaalioikeuksiinsa

○ ○ ○ ○ ○ ○

64 RB:n arkisto, VII:1 A, ote Kaarlen kirjeestä 9.2.1596.
65 Larsson 1972, s. 94. Lars-Olof Larssonin tutkimusalueisiin kuuluivat mm. Visnum ja

Vadsbo. Aikarajaus oli tutkimuksessa 1500–1640.
66 Österberg 1977, s. 182. Österberg on käyttänyt voudintilien lisäksi myös kokonaisuutta RA

KA (Tukholma) SöH 1580:18.
67 Myrdal, Söderberg 1991, s. 249.
68 Esim. RA KA (Tukholma) SöH 1580:18, s. 384 ja 431. Oppundan kihlakunta, Lindebol-

niminen torppa.
69 Fernow 1875–1888, s. 12.
70 Ks. RA KA (Tukholma) SöH 1580:18, s. 431–433.
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vedoten luostarien, kirkon ja aatelin käyttämättömiä torpanpaikkoja eli toteutti
oman reduktionsa.71

Asutuksen päästyä vauhtiin jatkettiin torppien verolukujen lisäämistä, kun ne
olivat suurentaneet viljelysalaa. Niin kuin jo edellä esitettiin kuuden vapaa-
vuoden jälkeen tilan elinkelpoisuuden tarkasti lautakunta voudin kanssa, ja se
laitettiin verolle. Vapaavuodet venyivät kuitenkin pitemmiksi kuin kuusi vuotta
ja herttua määräsi tarkastuksia siitä, mikseivät uudisasukkaat pystyneet maksa-
maan verojaan.

Jälleen päädymme herttuan hankkimiin kasvaneisiin valtuuksiin. Sekä kruu-
nun että testamenttitilojen omien lampuotien vuokranmaksuvelvollisuus hert-
tualle alkoi samoihin aikoihin, kun hän alkoi käyttää perintöruhtinaan arvoni-
meä. Herttuakunnan omat lampuotitilat maksoivat Kaarlelle vuokraa joka seit-
semäs vuosi. Jos asukas ei suostunut maksamaan vuokraa, vaihdettiin uusi tilal-
le. Vuokra maksettiin härkinä.72

Maakirjan tietojen analysointi on hankalaa. Torppa otettiin ensin virallisesti
hallintaan, ja alettiin raivata metsää ja rakentaa rakennuksia. Asumaan ja vilje-
lemään saatettiin päästä vasta vuodenkin päästä. Vapaavuosien jälkeen aloitet-
tiin sitten vuosiveron maksu. Tilikausi oli määrätty kruunun- ja lampuotitorppa-
reilla niin, että irtisanomisaika oli paaston aikaan (maalis–huhtikuu). Tähän
vuodenaikaan aineistossa näkyykin asukkaan vaihdoksia.73  Rakennuskannan
piti kasvaa ennekuin uudisasumusta kutsuttiin tilaksi.74  Rakennuskannan mu-
kaan arvioitiin myös tilan kannattavuutta ja veronmaksukykyä. Autiotilan ra-
kennukset vietiin useimmiten toisille tiloille. Torppari maksoi vuokraa joko
herttualle tai kruunulle, kun taas sukutalo oli kruunun verotuksen alainen. Talo
saattoi olla myös puoliksi sukutalo ja puoliksi rälssinluontoinen. Torppa-asutus
oli luontaista metsäseuduilla ja tilojen jaot tyypillisempiä tasankoalueilla. Jan
Brunius on tullut tutkimuksessaan siihen lopputulokseen, että uudistorpat pe-
rustettiin kihlakunnan yhteismaille. Vain joissakin tapauksissa torppa oli perus-
tettu autiolle sukumaalle. Uudisasukkailla oli oikeus perustaa tila kruunun met-
siin ja kruununmaalle ilman maksuja.75

Herttuakunnan torppien historian seuraamista vaikeuttaa myös se, että suku-
oikeuden sai kruunun luvalla ostaa viljelemäänsä uudisasumukseen, olipa se
minkä luontoinen tahansa. Hinta tosin oli korkea. Lisäksi osto tapahtui aluksi
pääkaupungissa. Patentti ei koskenut Suomea eikä Liivinmaata. Sen sijaan Itä-
Götanmaa, Taalainmaa, Bergslagen ja Västmanlanti saivat samanlaisen paten-

○ ○ ○ ○ ○ ○

71 Esim. RA KA (Tukholma) SöH 1580:18, s. 277 ja 415. Rekarne, Kjula, torppa nimeltä
Aspesta.

72 VR/KHR 1594, 29.4.
73 Ks. RA KA (Tukholma) SöH 1580:18, s. 384. Häätöaika, ”om midfaston till midfaston”.
74 Ks. mm. RA KA (Tukholma) SöH 1580:18, s. 277, 471–475, 501 ja 504. Termeistä ks. mm.

RA KA (Tukholma) SöH 1580:18, s. 273 ja 327. Strängnäs socken, Klemetsboda ( Kle-
metstorp). Kyseinen torpanpaikka sijaitsi kruunun mailla ja se varattiin ja raivattiin (opta)
vuonna 1579. Seuraavana vuonna se asutettiin ja otettiin viljelyyn (besitted) ja verolle se lai-
tettiin (skatla) vuonna 1586.

75 Brunius 1980, s. 111.
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tin. Saatuaan vallan Kaarle järjesti tarkastuksen sukumaiden edelleen myynnis-
tä ja muista väärinkäytöksistä.76

Karlskogan kirkko ja pitäjä

Karlskogan perustaminen liittyy osittain liturgiseen riitaan kuninkaan ja hert-
tuan välillä. Pitäjä on tutkimuksen kohteena siinä kokonaisuudessa, jossa se oli
seurakunnan perustamisen aikoihin vuonna 1586.77  Karlskogan alkuperäinen
asutus oli peräisin varhaiskeskiajalta, ja tätä keskiaikaista aitta-aluetta kutsuttiin
pitäjän perustamiseen saakka nimellä ”Möckelsbodar”, ”Bodaskog” tai
”Bodarna” Nykytutkimuksen mukaan ”boda” on liittynyt ulkoniittyyn eli olisi
ollut lähinnä säilytyspaikka.78  Tämä alue Möckeln-järven ympäristössä oli ny-
kyisen Karlskogan pitäjän ydin.79  Vanhin Karlskogan asutus sijaitsi Ullvetter-
nin molemmin puolin. Paiserutto autioitti alueen vuoden 1360 paikkeilla. Luos-
tarin omistuksessa olivat Sandviken, Alkvettern, Backa, Brickegården ja
Stolpetorp. Risebergan luostari oli ennen reduktiota suuri maanomistaja, jolla
oli 220 lampuotitilaa ja lisäksi myllyjä, kalavesiä ja niittyjä.80  Omistuksia vii-
memainittuihin torppiin oli myös mahtavalla Sture suvulla.81

Juhana III:tta miellyttivät eräät katolisen uskon piirteet, kun taas nuorempi
veli Kaarle oli taipuvainen reformoituun uskonkäsitykseen. Reformaation läh-
dettyä mannermaalla kehittymään omiin oppisuuntiinsa kannattivat Vaasa-vel-
jekset eri leirejä. Osittain riidassa oli kysymys Kaarlen kannalta myös hänen oi-
keudestaan nimittää piispoja herttuakuntaansa eli patronaattioikeudesta. Sel-
vimmin tuo riita, joka koski niin jumalanpalveluksen muotoa kuin kirkon hal-
lintoakin, näkyi vilkkaana kirkonrakennuksena koko maassa 1580-luvulla. Ju-
hanan suosion menettäneet, uutta liturgiaa vastustaneet papit saivat turvapaikan
ja asemapaikkoja herttuakuntaan rakennetuista kirkoista kuten Karlskogasta.
Kysymys veljesten välisessä oppiriidassa koski niin valtasuhteita kuin kymme-
nysten käyttöä. Kaarle vastusti Juhanan kannattamia uusia näkemyksiä pääasi-
assa sen takia, että ne vähensivät hänen valtaansa. Reformaation alkuperäinen

○ ○ ○ ○ ○ ○

76 KHR 1582, 7.3. Juhana III:n patentti sukuoikeuden ostosta ja hinnoittelusta. Patentti koski
niin kruunun-, piispan-, kirkon-, luostarin-, kaniikin- kuin Juhanan omia ”arv och eget”-
tiloja, ja sen avulla haluttiin kruunun kassaan rahaa reduktiosta koskematta jääneiden tilojen
avulla, sekä estää autioitumista ja aatelin kasvavaa valtaa. Vähäisimmät tilat maksoivat 12
taalaria, ja enimmillään tilan hinta oli 100 taalaria. Ks. myös VR/JIII 1582, 29.10, VR/JIII
1583 15.1 ja KHRsup. 1595, lokakuu.

77 Karlskoga historia 1936, s. 79. Nykyinen Karlskogan alue on vain pieni osa siitä alueesta,
jota ennen kutsuttiin tällä nimityksellä. Siihen kuuluivat Bjurtjärnin pitäjä ja osia Varnu-
mista (metsäseutu), Lungsundista, Kroppasta ja Grythyttasta.

78 Myrdal, Söderberg 1991, s. 224.
79 Aittojen tarkoituksesta ks. Sahlgren 1936, s. 28. Sahlgren määrittelee aitat karjanhoidossa

käytetyiksi karjamajoiksi. Vrt. Broberg 1988, s. 58, käyttäen samaa lähdettä referoi majoja
kalamajoiksi. Ks. myös Fernow 1895, s. 3 ja Fernow 1898, s. 315. Fernown mukaan raken-
nukset olivat kalamajoja.

80 Värmlandsarkiv, Karlstad, Albert Palmqvist samling 114. Rosenberg 1993 ”Riseberga her-
raskartano Örebron läänissä, jonka paikalla oli vuoteen 1546 nunnaluostari”, s. 407.

81 Karlskoga bergslag, förr och nu, 1945–1946, s. 6.
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henki piti hänen mukaansa pitää puhtaana, ja Kustaa Vaasan ajoista noudatettua
käytäntöä ei saanut muuttaa.82  Kaarlen jyrkkä ja konservatiivinen asenne muu-
toksiin sekä väitelty kalvinismi aiheuttivat lopulta avoimen yhteentörmäyksen
Juhanan kanssa Vadstenassa vuonna 1587.83

○ ○ ○ ○ ○ ○

82 Westling 1883, s. 76.
83 Karonen 1999, s. 101. Kaarle oli taipuvainen kalvinismiin.
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1580-luvun ensimmäinen puolikas oli kiivasta kirkonrakennusaikaa kum-
mankin oppisuunnan tavoitellessa uusia sieluja. Myös herttua aloitti kirkon-
rakennushankkeita ja antoi pitäjille avustusta töiden alkuun saattamiseksi. Sa-
moin valmiille kirkoille lahjoitettiin kelloja ja muuta kalustoa. Vadstenan päätös
merkitsi väliaikaista tappiota Kaarlelle. Tällä päätöksellä kuningas sai oikeuden
nimittää piispan myös herttuakuntaan ja pitää siellä oikaisukäräjiä. Herttua ei
myöskään saanut enää jakaa uusia privilegioita, ja apuveroja kannettaisiin il-
man eri päätöstä myös herttuakunnasta.84  Tilojen taksoitus ja kirkkopiirien ko-
ko, jotka vaikuttivat apuveroihin, piti olla selvillä. Vadstenan kokouksen jälkeen
vainottiin puhdasoppisuuteen taipuvaisia kirkonmiehiä. Taustalla Juhana-ku-
ninkaan katolisuuden suosimisessa olivat tosin lähinnä ulkopoliittiset motii-
vit.85  Hän järjesti herttuan alueilla laajan ”väärän opin kitkemiskampanjan”.86

Näihin aikoihin Euroopassa levisi vastareformaatio ja kalvinistinen oppi.
Herttuakunnasta saivat siis turvapaikan maanpaossa olleet papit ja muutkin

kirkonmiehet, jotka eivät hyväksyneet Juhanan ajamia katolisia seremonioita.87

Norrlannin papit eivät suostuneet käyttämään uusia katolisia kaavoja, joten ku-
ningas peruutti heidän oikeuksiaan. Norrlannista siirtyi paljon pappismiehiä
herttuakuntaan pakoon vainoa. Tällainen syrjäytetty kirkonmies oli esimerkiksi
Martinus Olai Gestricius, jonka Kaarle nimitti kirkkoherraksi Nyköpingiin
vuonna 1581.88

1580-luvun taitteessa herttuakuntaan tulleet suomalaiset onnistuivat raivaa-
maan uutta viljelysalaa ja aloittivat veron maksun tiloistaan. Kymmenysten
maksajia tarvittiin kuitenkin lisää. Karlskogan seurakunta syntyi Varnumin
metsäalueen ja Möckeln-järven aitta-alueen hallinnollisena liitoksena, joista
alueista tehtiin seurakunta. Möckelsbodarna-niminen alue siirrettiin Närken
Knistan pitäjästä Värmlannin maakuntaan vuonna 1583. Karlskogan pitäjä syn-
tyi näin Närken, Värmlannin ja Västmanlannin välimaastoon. Seuraavalla vuo-
sisadalla pitäjän alue supistui uusien kirkkopiirien ja pitäjien perustamisen
myötä.89

Herttuan mukaan Ruotsin raja-alueiden asutuksen täytyi olla myös puolus-
tuksellisesti riittävä. Hän sai asukkaita alueilleen mm. entisistä nihdeistä. Hänen
joukkonsa säästyivät usein joutumasta Baltian ja Venäjän rintamille, ja siksi nii-
hin karattiin muista joukoista suurten operaatioiden alettua. Lisäksi Kaarlen
joukkojen huolto oli huomattavasti parempi kuin kruunun vastaavien. Sotilaita
motivoitiin lupaamalla vapaatorppia pitkän palveluksen jälkeen, joka saattoi
venyä neljäkymmentäkin vuotta kestäväksi. Varsinkin 25-vuotisen sodan jäl-
keen kun pysyvä rauha oli saatu herttuan oli pakko asuttaa suuri joukko nih-

○ ○ ○ ○ ○ ○

84 Hildebrand 1896, s. 257.
85 Carlsson, Rosén 1969, s. 385.
86 VR/JIII 1588, 12.2. Juhanan mandaatti estää häväistyskirjoitusten ja väärän opin levittä-

minen Södermanlannissa, Närkessä, Värmlannissa, Vadsbossa ja Vallassa. Petturit olisi
laitettava teilipyörään.

87 Carlsson, Rosén 1969, s. 379 ja s. 384–385.
88 Westling 1883, s. 76.
89 Almquist I 1917, s. 26.
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tejä.90  Yleensä torpat perustettiin kylien takamaille. Niiden omistusoikeudesta
oli kuitenkin kiistaa kruunun, herttuakunnan aatelin, Kaarlen ja paikallisten ta-
lonpoikien kesken. Suuret metsäalueet otettiin haltuun rakentamalla sinne kirk-
ko kymmenysten maksajille.

Uudisasumukset sijaitsivat moreeniharjuilla, joissa maa oli kuivaa. Kuitenkin
harjuilla oli vesisuonia. Karlskogan kirkkokin perustettiin tällaiselle jääkauden
muodostamalle irtokiviharjulle.91  Kaarle antoi varoja Karlskogan kirkon raken-
tamiseen jo aiemmin, mutta kirkko valmistui vasta vuonna 1594.92  Karlskogan
nimi ilmenee lähteessä ensimmäisen kerran vuonna 1589, jolloin kirkkoherra
Olof Johannis sai kymmenyksistä puoli tynnyriä suolattua lohta palkakseen.93

Kirkkoherra Olof Hansson (Johannis) Gestrichius asui väliaikaisissa majoitus-
tiloissa Knutsbolissa 1590-luvun alkuun. Myöhemmin hän raivasi itselleen
pappilan Bredegårdin metsään, minkä lisäksi hänellä oli renkien asuttama torp-
pa nimeltään Västra Lonntorp. Karlskogan kirkko perustettiin Lars Jespersson
Cruusin omistamalle tilalle, jonka myöhemmän omistajan leski Malinin kanssa
Kaarle teki maanvaihdon. Tällä Bredegårdin tilalla pidettiin myös käräjiä.94

Kirkkoherran toimiala seurakunnassa, joka sijaitsi kulkuväylän varrella, oli mo-
nipuolinen ja raskas. Karlskogan pappila toimi myös majatalona.95

Jo ennen Juhanan poismenoa ja erityisesti tämän kuoleman jälkeen Kaarle
pyrki peruuttamaan ja mitätöimään Vadstenan sopimuksen määräyksiä. Hän
järjesti mm. teinitarkastuksen ruhtinaskunnassaan katolisuuden kitkemiseksi
opetuksesta ja oman valtansa korostamiseksi.96  Kustaa Vaasa oli ryhtynyt aika-
naan vastaavanlaisiin toimiin reformaation edistämiseksi. Upsalan yliopiston
toiminta käynnistettiin uudelleen 1590-luvun alussa. Korkeampi opetus ja vai-
kutteet oli haettu koko vuosisadan ajan Saksasta.97  Vuonna 1594 selkeytyivät
lopultakin Kustaa Vaasan testamenttialueiden hallintasuhteet, kun Magnus-
herttuan osuus palautui virallisesti jaettaviksi muiden perillisten kesken. Tällöin
pantiin käyntiin maantarkastus Karlskogankin rajoilla.98  Vuonna 1594 Kaarle
toteutti siellä useita hankkeita, ja suomalaisetkin alkavat näkyä eri lähteissä.
Värmlanti periytyi Kaarle IX:n toiselle pojalle Karl Filipille, joka ei käytännös-
sä hoitanut herttuakuntansa asioita. Hänen elinaikanaan herttuakunnan asioista
päätti leskikuningatar Kristiina. Karl Filipin kuoltua vuonna 1622 koko herttua-
kunta palautui kruunulle.

○ ○ ○ ○ ○ ○

90 Sotilaiden kotiutusohjelmasta ks. mm. KHRsup. 1595, lokakuu.
91 Nelsson 1913, s. 291.
92 Rosenberg 1993 ”Karlskoga”, s. 57.
93 Bidrag till Karlskoga krönika 1895, s. 63.
94 Karlskoga bergslag 1945–1946, s. 9. Lähteessä kirjoitetaan torpan nimeksi Lonetorp. KHR

1588, s. 79. Bredegårdin vaiheista ks. ”Karlskogan suomalaiset”.
95 Karlstads stifts herdaminne II 1995, s. 251.
96 KHR 1592, 17.1.
97 VR/KI 1593, 30.6.
98 Dahl 1895, s. 63.
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○ ○ ○ ○ ○ ○

99 Carlson 1871, s. 235.
100 KHR 1573, 24.8.
101 KHR 1576, 12.12.
102 KHR 1576, 1.3.
103 KHR 1577, 27.2.
104 KHR 1580, joulukuu.
105 VR/JIII 1583, 7.6.

Kruunun saatavat

Juhana III piti tarkoin huolen herttuakunnasta kruunulle kuuluvista saannoista,
joista tärkein oli juuri kymmenysten maksu. Herttua halusi pitää suoritukset
kruunulle mahdollisimman pieninä. Hän antoi yhtenäiset ohjeet taksoituksesta
ja kymmenyksistä, koska niiden mukaan määräytyi herttuakunnan osuus apu-
veroista ja kruunun kymmenyksistä. Myöskin palkat olivat nousseet korkeiksi.
Kruunu sai myös herttuakunnan rehuverosta suuren tuoton. Rehuveron peruste
oli siinä, että kuninkaan hevoset jaettiin ruokittavaksi kaikkialle valtakuntaan
talonpoikaistiloille, ja sellaiset tilat, jossa kuninkaan hevosia ei ollut, maksoivat
siitä rehuveroa. Juhana III antoi aatelisprivilegioissaan rälssimiehille vapautuk-
sen puolesta rehuverosta ja säterit vapautettiin kokonaan siitä.99

Kaarle aloitti kymmenysten kannon yhtenäistämisen. Kirkkoherrat määrät-
tiin kirjaamaan tarkasti kymmenysten maksajat, viljalajit sekä määrät. Samoin
kartoitettiin kirkollinen henkilökunta.100  Kaarlelle kuuluvien alueiden ensim-
mäinen kymmenystarkastus ja taksoitus määrättiin kokonaisuudessaan suoritet-
tavaksi vuonna 1576. Kaikki kirkot ja niiden kymmenykset piti tarkastaa, sa-
moin maakunnan rälssi-, kruunun- ja verotalonpojat sekä kruunun huovit ja pal-
velijat luetteloitiin.101  Kymmenysruis määrättiin tuotavaksi kuivattuna samoin
kuin kymmenyskaura täytyi tuoda puituna. Vilja tuotiin kirkon suojiin, ja hert-
tuakunnassa rakennettiin myös tarpeellinen määrä kirkkoja.102  Yleinen väen-
otto oli uusien tarkempien luetteloiden ansiosta helpompi suorittaa ja kohdistaa
maanviljelyn kannalta tarpeettomaan liikaväestöön, kuten loisiin, käsityöläisiin
ja ylimääräisiin renkeihin.103  Seuraava suuri kymmenystarkastus määrättiin toi-
meenpantavaksi vuonna 1580. Tuolloin määrättiin asukkaat saapumaan tarkas-
tukseen käräjäpaikalle. Edellisessä tarkastuksessa, maaseutua kiertelivät tarkas-
tuspapit.104

Yhteisön tehtäväksi annettiin tarkastaa käräjillä kymmenysten oikein maksa-
minen. Kaskiviljelystä ei maksettu 1570-luvulla kymmenyksiä samalla tavoin
kuin peltoviljelystä. Peltoviljelynkin kymmenysten maksua oli kruunun vaikea
valvoa ennen tarkempaa pappien suorittamaa kymmenysten kirjanpitoa. Niinpä
kruunu määräsikin, että myös kaskesta oli maksettava kymmenyksiä. Juhana
kirjoitti yleisen voutikirjeen vuonna 1583, jossa valitti peltoviljelyä harjoitta-
vien alamaisten maksavan kymmenyksiä oman mielensä mukaan juuri siksi että
kaskesta ei maksettu ollenkaan.105

Asutusohjelma oli päässyt hyvään vauhtiin, talot täyttyivät ja tuottivat hyvin.
Juhana III ei enää katsonut suosiollisesti Kaarlen uudisasutusintoa. Lisäksi
torppien verotus laahasi jäljessä niiden viljelymäärän kasvuun nähden. Vuoden
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1584 apuveroa laskettaessa Juhana korjasi virhettä laskemalla herttuakunnan
torpat verotettaviksi kokotilan arvosta.106  Kaarle ei enää saanut hyötyä siitä, että
torpat eivät näkyneet maakirjaveroissa. Ammattimiehet taksoitettiin tietyn kiin-
teän luvun mukaan. Ylimääräisiä veroja maksoivat myös papit tietyn taksan mu-
kaan.107

Vuonna 1592 mainitaan Kaarlen registratuurassa ensimmäisen kerran linno-
jen ja kartanoiden inventointi ja talonkatselmus. Viljalajit piti puida ja laskea
tulos kymmenysten maksattamista varten.108  Vuonna 1593 Kaarle määräsi Erik
Jörenssonin (Tegel) tarkastamaan ruhtinaskunnan kaikki torpat, jotka hän oli
viimeisen kahdenkymmenen vuoden aikana antanut perustaa kruunun omistuk-
sille. Erik Jörenssonin oli kirjattava niiden nimet, perustamis- ja verollepano-
vuodet sekä raivatut pellot ja niityt jne.109

○ ○ ○ ○ ○ ○

106 KHR 1584, kesäkuu.
107 Karlstads stifts herdaminne II 1995, s. 251.
108 KHR 1592, lokakuu.
109 VR/KHR 1593, 8.10. ”Fullmakt till Erik Jörensson at draga omkring förstendömet och

ransaka om alle Torpsteller och hemen som Fursten har under sista tjugo år låtit uptage ther
som lägenhet hafer funnedt opå Kronones ägendom, över altt vårt försterdöme, så och till et
skönt taell hemen skole förökade ware.”Ks. myös RA KA (Tukholma) SöH 1580:18, s. 223
ja Myrdal, Söderberg 1991, s. 257. Niityt olivat suoniittyjä.
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   Metsien suomalaiset

Ohjattu muutto

Tutkimustraditiossa on täysin päinvastaisia näkemyksiä savolaisten osallistu-
misintensiteetistä metsäseutujen uudisasutusohjelmaan ja Kaarle herttuan ohja-
uksesta. Österbergin mukaan Kustaa Vaasan aloittama uudisasutusohjelma
Ruotsissa ei katkennut kenenkään hänen poikiensa aikana, ja suomalaisia näistä
uudisasukkaista olisi 1500-luvulla ollut vain muutama.1  Jan Bruniuksen mu-
kaan suomalaisten uudisasukkaiden määrä oli huomattava tietyissä pitäjissä
Närkessä. Suomalaisia oli Tångeråsan ja Kvistbron uudisasutuksista kolmasosa
vuosina 1570–1600 (16/42).2  Brunius tosin toteaa, että lähdemateriaali När-
kessä on kattavampi kuin Österbergin tutkimusalueiden.

Muuton keskusvaltajohtoisuus on jakanut tutkijoita eri leireihin. Kari Tarki-
ainen on tullut samaan johtopäätökseen kuin omat tutkimukseni osoittavat. Vi-
rallisen kirjeenvaihdon perusteella itäsuomalaisten muutto herttuakuntaan ei
ollut spontaania. Lisäksi sodan aikana muuttajilla piti olla jonkin viranomaisen
hyväksyntä.3  Richard Brobergin mukaan herttuan antoi vain luvan metsäsuo-
malaisten tulla osallistumaan projekteihinsa.4  Herttuan suunnitelmallisuus sotii
tätä näkökantaa vastaan. Lisäksi Kaarlen projektit vaativat tietynlaista ammatti-
taitoa uudisasukkailta. Janken Myrdal puhuu jopa aktiivisesta värväämisestä.5

Suomi oli toiminut jo Kustaa Vaasan aikana Ruotsin työvoimavajauksen täy-
dentäjänä. Seuraavien hallitsijoiden aikana myös eri alojen erikoistuneet itä-
suomalaiset liikkuivat enemmän Ruotsin ja Suomen välillä. Herttuan uudistus-
ohjelmaan värvättiin itäsuomalaisia Savon sydänalueilta. Ruotsiin muuttajia
houkuteltiin uudisasukkaiksi vapaavuosilla ja kutsuntavapaudella, mutta hert-
tua ei saanut hyötyä heistä kruunun kustannuksella. Lisäksi jostakin rikkeestä
tuomittuja oli tässäkin tapauksessa lähetetty uudisasukkaiksi Värmlantiin.
Luultavasti lähetettyjen joukossa oli myös jo aiemmin mainittuja nihtejä.6  Toi-

○ ○ ○ ○ ○ ○

1 Österberg 1977, s. 142–143.
2 Brunius 1980, s. 160.
3 Tarkiainen I 1990, s. 148.
4 Broberg 1988, s. 29.
5 Myrdal 2000, s. 226.
6 KHR 1581, 27.7. Kaarlen kirje uudisasukkaille. ”Öpet breff för menigheeten uti Wermeland,

att optage Torpeställe. Aspehytte Gård then 27 Juli. Wi Karl Tilbiude edher wåre trogne
undersåther alle som uthi Wermeland boendes äre wår gunst och nådige willie tilförende.
Och giffve edher alle gunsteligen tillkenne, at allthenstund her uthi Wermeland finnes
mongestädes både ödhessheemen och Torp, så och myckin annen ödesmarck och obygd
platz, som wel stodhe til att rödie op igen, och göre ther aff Åker och Engh som man kunne
haffve nytte och gagn udaff. Hwarföre lathe wi edher trogne undersåther alle wår gunstige
och nådige willie her med förnimme, at ther någre ibland edher kunne finnes som sådane
ödhesheemen eller och (ochså) aff ödhemarck Torp optage, rödie och byggie lust och willig
hadhe. Då skole the först ther til frie loff och tilstånd haffve uthan någres förhindring. Sedhan
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saalta Kaarle ei toivonut alueilleen ainesta, joka oli tottunut elämään metsissä
pelkästään metsästäen ja kalastaen. Tällaista väestöä, joka ei pysynyt paikal-
laan, oli päässyt myös Ruotsin puolella muodostumaan. Tällainen joukkio ai-
heutti haittaa käyttämällä kruunun metsien antimia ilman veronmaksua.7

Vuodelta 1583 on kuuluisa konsepti suomalaisille torppareille, jotka olivat
alkaneet viljellä Ruotsissa. Tämä on asiakirja, jolla on tuettu päätelmää savo-
laisten joukkomuutosta Värmlantiin. Suomalaisten osallistumisesta tähän asu-
tusohjelmaan onkin varmoja lähteitä vuoden 1579 jälkeen.8  Muutto voi kuiten-
kin liittyä kuninkaan ja Kaarlen yhteiseenkin asutusohjelmaan, koska tulijat si-
joitettiin kruunun maille.9  Strategisesti tärkeä Sveanmaan ja Götanmaiden kan-
nas piti pitää asuttuna. Nämä tilat voivat olla myös usein registratuurassa mai-

○ ○ ○ ○ ○ ○

wele wi them samme effterlathe, at the beholle the Torpestelle som the optage för theris eigitt
såsom skatt, och hernäst effterlathe them sittie ther schattefri opå uthi sex åhr. Men sedhan
skole the för skatt läggies som the äre med äger gode til. Thernäst wele wi och hilpe them til
sädeskorn och annen deel hwad the kunne behöffe, på dhet the thessförr skole komme sig
före att byggie och oprätte det the företage wele. Thett haffve wi edher trogne undersåther
alle gunsteligen welat förstå lathe. Förbud at hindre them som Torpeställe optage wele.”
Suojakirje uudisasukkaille, samana päivänä. ”Wi Karl göre wetterligit, at wi uthi Sanning
haffve förnummit, at endoch monge finnes, både the som wi sielffve her neder til Wermeland
skicke, och the som elliest gerne wele optage ödestorp, eller och aff ödhesmark heemen
oprödie Riket til förbättring och Cronones schatt och ingeldh til förmeeringh. Så warde the
samme lickwell aff en part, bådhe prester som meere slaghe under Sig än som them bör och
the förmå bruke, så och bönder som heemen förr haffve och besittne förhindrade, the ther
såsom ... heele Marcken försware wele och kunne doch ei then Jord the inne wed hussen
haffve bruke och häffde som dhet sig bör uthan tage så til them som samme Torpeställe wele
oprödie och förbättre Cronones skatt och ingelle haat och affwund, och them i alle måthe
hoote och förhaffve ehwar the kunne. Wägrandes i så måthe, at ingen må them på twå miler
håll heller half när (oansedt at marken them doch ei så widt tilkommer) bygge och rödie.
Sådant til at förtage och förhindre haffve wi warit för befalade thette wårt Furstlige öpne
Mandatz breff at lathe uthgå, och edher alle, både prester och bönder wår wilie förstå lathe,
nembligen, at hwar wi her effter förnimme, at någre som anthen aff oss eller wåre
Befalningsmän her i Landzenden förloffwade warde, eller sig elliest tilbiude Torpestäder
optage, eller aff ödhemarck oprödie wele, worde aff någen the han helst ware kan, Adel eller
Oadel, ... förhindre och ödhe ther til lathne. Och sådane för oss eller för:de wåre Befalnings-
män warder klagewiss tillkennegiffvis. Då skal them samme som androm biuder til at
förhindre will, icke allenast til godz och ägodeeler, uthan och så til liffvet med, uthan nåder
straffet bliffve. Och befale wåre Befallningsmän och fougdrer, at the föruthinnen ett noge
och flitigt inseende haffve, at thette wårt öpne Mandatz breff icke öffverträde warder i
någhen måthe. Ther Ni för:de wåre undersåther alle som uthi Wermeland boendes äre,
samptligen och synnerligen wette edher fulkombligen effter rätte.”

7 VR/JIII 1588, 18.10.
8 Kaarlen ohjeista ks. Tarkiainen 2000, s. 46.
9 Mm. KHR 1583, 6.10. Konsepti suomalaisille perustaa kruununtorppia perinnöllisin

hallintaoikeuksin. ”Wiss Conseptt för Finner som Torpestelle uptagit hafer, och begynt
byggie. Datum Nyköping 6 Octobris Anno 83. Wi Karl Göre Wetterligen att efter thenne
brefwisare N.N. hafer uptagit och begynt rödie och byggie ett Torpestelle på Cronones
ägendom benemd N.N i N. Sochn liggandes. Så hafer wi gunsteligen efterlatidt att han det
beholle och bruke må, doch med sådanne wilkor och förord att wår Foudte sampt
Heredshöffdingen och tolff beskedelige män aff heredet skoladhe platz besehe som affrödies
och bygges opå. Så att det icke skeer gamble bolbyn til hinder och meens eller på någres
endskille ägher som med råå och röer omlagde finnes. Och desligen leggie ehn deel til för:de
Torpestad i skogh och march som dher till höre skall, att han som dher besitter och bruker må
niute hwad honom med rätte tillhörer, seden när så är skeedt skall för:de N.N. niute bruke
och besittie för:de Torpestad schattfri och uthan all tunge uthi sex åhr och sedan skall det för
skatt leggies efter som det kan ware med ägher gott och lägligen till. Thestligist skal hans
barn och efterkommande ware hvar efter annan kennist til att besittie samme Torpestad för
åhrlig schatt och utlaghor. Thet wår Fougde, Heredshöffdinge, Länsman och alle andre som
för wåre skuld wele och skole göre och lathe måghe wette sig efter.”
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nittuja kruununtiloja, jotka Kaarle sai Juhanan luvalla asuttaa. Ne toimivat kai-
vosten ja ruutiruukkien muonittajina ja hoitivat niiden kuljetukset. Ei ollut kui-
tenkaan suotavaa, että sukuoikeuden omistavat talonpojat karkaisivat Suomesta
Ruotsiin jättäen tilansa verohylyiksi.10  Hallitsematon suomalaisten talonpoi-
kien muutto oli estettävä.

Suomalaisia asettui Ruotsin metsiin myös sotilastorppiin. Herttua kantoi
1580-luvun alussa huolta välirauhan takia työttömiksi jääneistä ja kotiutetuista
kruunun nihdeistä, jotka kuljeksivat ympäriinsä ilman työtä ja asuntoa. Maas-
sahan oli tuolloin vaikea ruttoepidemia ja sotilaat levittivät tautia. Juhana järjes-
tikin herttuan neuvon mukaan myös kruunun nihdeille ja heidän perheilleen
sotilastorpat. Tällainen järjestelmähän oli Kaarlella jo aiemmin, ja torpat sijait-
sivat Itä- ja Länsi-Götanmaalla sekä itse herttuakunnassa.11

Herttua yritti hyötyä virallisen tahon eli kruunun värväysjärjestelmästä.
Kruunun palvelukseen nimittäin tuli joka vuosi n. 40 renkiä Suomesta eri tehtä-
viin, ja heistä herttua pyysi aina itselleen muutamia. Samoin hän pyysi itselleen
aina Suomesta tilattuja nihtejä, jotka luultavasti omasivat jonkin käsityöam-
matin tai olivat taitavia metsästäjiä. Tällaisia Savosta tulleita henkilöitä sijoitet-
tiin eri tehtäviin autiotiloille. Osa rekrytoinneista oli laittomia.

Kaarle-herttua pystyi vasta saatuaan vallan Juhana III:n kuoleman jälkeen
(1592) hyväksymään suomalaisten torpanperustamiskirjeitä varsinkin Norrlan-
nissa, joka ei aiemmin ollut millään lailla hänen toimivaltansa piirissä. Herttuan
uudisasutuspolitiikan kenttä laajeni. Gästrikland oli määrätty Juhana III:n tyttä-
ren Annan testamenttiperinnöksi. Siirryttyään Puolaan veljensä Sigismundin
luo hän menetti perintönsä.12  Vuonna 1591 varoitti Kaarle taas päästämästä
Ruotsiin mitään irtainta väkeä, joka pakeni venäläisten hyökkäyksen pelossa.13

Näissä isoa operaatiota edeltävissä maininnoissa on luultavasti kysymys sota-
pakolaisista, jotka ovat ”haistaneet” mitä tuleman pitää ja paenneet maasta. Täs-
sä on yhtymäkohtia 1700-luvun Isoon vihaan ja Pikku vihaan, jolloin ihmisiä
pakeni Ruotsiin.

Suomalaisia houkuttelivat Ruotsin puolelle vapaavuodet ja vapautukset
kutsunnoista. Savossa autioiden haltuun ottajien vapaavuodet olivat 1570-lu-
vulla 1–3 vuotta. Tässä ajassa ei useinkaan pystytty saamaan tilaa veronmaksu-
kykyiseksi. Virallisessa kirjeenvaihdossa puhutaan, kuinka voudit, papit ja kylä-
läiset veivät rakennuksetkin pois autiotiloilta. Samoin Suomen puolelta joutui
helpommin armeijan rulliin torpastaan kuin Ruotsissa. Kaarle määräsi omalle
alueelleen vapaavuosien määräksi kuusi vuotta jo vuonna 1582.14

○ ○ ○ ○ ○ ○

10 KHR 1582, 13.7.
11 KHR 1577, elokuu. Juhana III ei halunnut päästää ketään Suomesta Kaarlen palvelukseen,

ettei maan puolustuskyky heikkenisi. Kruunun hankkeisiin oli lupa tuoda väkeä myös Suo-
mesta. Tällainen hanke oli esimerkiksi Götanmaan ja Sveanmaan välisten suurten metsien
asuttaminen maanihdeillä.

12 KA (Helsinki) Acta historica, kansio I, 1590.
13 KHR 1591, 2.3.
14 KHR 1582, 2.11.
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Suomalaiset luottomiehinä herttuan palveluksessa

Vanhemman Vaasa-kauden hallitsijat pitivät vallan ja hallinnon ohjat tiukasti it-
sellään ja puuttuivat henkilökohtaisesti alueidensa hallintoon. Kuninkaan-
kartanot muodostuivat hallinnon keskuksiksi. Usein kartanot sijaitsivat ruukki-
alueella, joka kuului ruhtinaalle regaalikäsitysten mukaan. Niin Kustaa Vaasa
kuin Kaarle-herttuakin hoitivat hallinnon henkilökohtaisesti kiertäen tietyn jär-
jestelmän mukaan alueitaan.15  Heillä oli kuitenkin myös luottomiehiä, joiden
tehtäväkenttä oli laaja ja monipuolinen. Ura saattoi alkaa sangen alhaalta, ja sen
kehitys riippui henkilökohtaisista ominaisuuksista ja luottamuksesta. Suojatti
saattoi myös vaihtaa suojelijansa suosituksesta isäntää.16

Verkostot Suomen ja herttuakunnan välillä luotiin myös virkamieskunnan
avulla. Kaarle suosi suomalaisia palveluksessaan. Pitkäaikainen herttuan luot-
tomies oli Mats Ålänning. Hänen uransa lähti alkuun rahalähettinä ja jatkui aina
kihlakunnanvoudin asemaan asti. Herttuan palveluksessa olleet suomalaiset vir-
kamiehet käyttivät mielellään saman kansallisuuden edustajia apuna työtehtä-
vissä. Eskilstunan kuninkaankartanossa Mats Ålänningin viidestä voudinpalve-
lijasta kolme oli suomalaista. Eskilstunassa toimi kartanon ruukki, joka käytti
myös suomalaista työvoimaa.17  Ruukkilaisista suomalainen Markus sydenpolt-
taja asui uudistilalla Forsin pitäjässä.18  Palveluksistaan Mats Ålänning sai vir-
kauransa loppuun asti nautinnan Övernäs-nimiseen kruununtilaan Flodan pitä-
jästä. Hänen vanhuudenturvansa ja asuinpaikkansa oli Flackestad-niminen tila,
Forsin pitäjässä sekin.19  Nämä palkkatorpat olivat useimmiten vanhoja kirkon
tai luostarien tiloja, joita herttua käytti palkkiojärjestelmässään. Hän saattoi
näin loppuun alueellaan isänsä alkaman kirkkoreduktion.

Toinen herttuakunnan lähteissä usein esiintyvä virkamies on Måns Jönsson
Auvinen. Johan Axell Almquist, joka teki moniosaisen suurteoksen Ruotsin
paikallishallinnosta ja sen virkamiehistä vuosilta 1523–1630, sijoittaa savolais-
syntyisen Måns Auvisen voutiluokkaan: ”Måns Jönsson Auvinen (kirjoitti itse

nimensä Afwines), oli voutina Jääskessä 1599–1604, jolloin Arvid Tönnesson (

Wildeman) pani hänet viralta. Kuninkaan kirjeen mukaan hänet olisi asetettu

takaisin virkaansa, mutta vuosina 1604–1607 hän esiintyykin samanlaisessa

virassa Lapveden kihlakunnassa. Vuonna 1604 Auvinen sai elinikäiseksi lääni-

tyksekseen Ruhalan tilan Hollolan pitäjästä.20 Auvinen pätevöityi virkaansa
Suomessa Kaarle-herttuan palveluksessa tämän sihteerinä ja luottomiehenä.
Palkkio uskollisuudesta erityisesti nuijasodan aikana tuli viran läänittämisenä

○ ○ ○ ○ ○ ○

15 Hedberg Lennart 1995, s. 67.
16 Suojelija–suojatti suhteesta ks. Samuelson 1993, s. 233–237.
17 RA KA (Tukholma). Hertig Karls räntekammare 7. Voudintilit 1583. Suomalaiset voudin-

palvelijat olivat Mats Jute, Hans finne ja Erik finne. Ruukissa työskentelivät sydenpolttajina
suomalaiset Markus ja Olof.

18 RA KA (Tukholma) SöH 1580:18, s. 415. Markus Kolare i Blixtorp.
19 KHRsup. 1596, elokuu ja joulukuu.
20 Almquist IV 1922–23, s. 21 ja 164. Wildeman oli tuolloin Viipurin linnanherra ja sai takaisin

läänityksensä Suomessa vuoden 1604 lopussa. Ks. Myös Ylönen 1976, s. 172 ja Pirinen
1982, s. 470.
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Suomen puolella. Viran kulut katettiin osittain palkkatilan muodossa. Auvisen
toiminta Jääskessä liittyy herttuan ja Sigismundin valtakamppailuun, jonka
päätteeksi aatelistoa ja virkamiehiä, kuten vouteja joutui pakenemaan asema-
paikoiltaan. Osa palasi jonkin ajan kuluttua virkapaikoilleen.21

Auvisten suvun sosiaalinen nousu alkoi jo Juhana III:n aikana. Kaarlen luot-
tomiehen ja yksityissihteerin Måns Jönsson Auvisen isä kuului Savon pien- eli
knaapiaateliin ja oli jo Juhana III:n aikana palvellut kruunua ratsumiehenä. Jöns
Persson Auvinen palveli ratsumiehenä Ruotsin kruunua vuodesta 1561 lähtien,
mistä tehtävästä hän sai tilansa Säämingissä verovapaaksi eliniäkseen. Tilan ve-
rovapauden vahvisti Juhana III:n jälkeen myös Kaarle IX.22  Myös Per Auvinen
palveli isänsä jälkeen Auvilan ratsumiehenä. Myöhemmin vammauduttuaan
hän toimi nimismiehenä.23

Pien-Savon vuoden 1576 papinveroluettelossa Måns Auvinen mainitaan
osakkaaksi taloonsa Säämingin kirkkopiiriin kuuluvan Telalahden kohdalla yh-
dessä isänsä Jönsin ja Joan Partasen kanssa. Seuraavan vuonna Måns oli poistu-
nut talostaan.24  Måns Jönsson Auvinen siirtyi jo tuolloin Ruotsiin Kaarle-hert-
tuan hoviin kirjuriksi. Nuijasodan puhjettua Auvisen veljekset toimivat herttuan
asiamiehinä Suomessa.25  Månsin tehtävänä oli pitää huolta siitä, etteivät Suo-
men viljakymmenykset ja muut kruunun saannot Helsingin muonavarastolla
joutuneet Klas Flemingin haltuun.26  Viljaa hankittiin Suomeen mm. tekemällä
kauppaa Narvan venäläisten kanssa.27

Måns Jönssonin avulla voi kuvata ajan virkamiesten urakehitystä. Måns Au-
visen esiintyminen Nyköpingin hovin tileissä omalla savolaisella sukunimel-
lään oli sangen erikoinen piirre ajan käytännössä. Mistä savolaisnuorukainen
oppinsa sai? Tavallinen käytäntö oli se, että alemmat virkamiehet kuten voudin-
kirjurit, kamari- ja kansliahenkilöstö sekä papit ja koulumestarit koulutettiin
joko Upsalassa tai Strängnäsissä. Koulutuksen aikana elatusta nauttineet van-
notettiin siirtymään valmistumisen jälkeen herttuan palvelukseen.28  Yksi kana-
va keskushallinnon virkoihin oli pyrkiä Turun linnan palvelukseen.

Ruotsin hovissa tarvittiin niin suomenkielen kuin venäjänkielenkin taitoisia
kirjureita. Kaarle hankkikin hoviinsa venäjän opettajan alemmalle virkakunnal-
le ja teineille.29  Mahdollisesti Måns osasi jopa venäjää. Nimeltä tiedettyjä venä-
jäntaitoisia suomalaisia hovissa olivat myöhemmin Olof Larsson Mustonen ja
Mats Puumalainen.30

○ ○ ○ ○ ○ ○

21 Anthoni 1937, s.169.
22 KHRsup. 1594, syyskuu.
23 Pirinen 1982, s. 210.
24 Ks. KA (Helsinki) VT Savo 6494:1, 6496:2 ja 6497:13. RA KA (Tukholma). Hertig Karls

räntekammare 9. ”Måns Jönsson kom annen gång uti Min Nådige Furstes tienst then 1. feb.
1582, lön 12 silverdaler i år och kläder.”

25 Pirinen 1982, s. 696.
26 KHR 1594, 18.11 ja KHRsup. 1595, 30.1.
27 Tawaststjerna 1929, s. 496.
28 Westling 1883, s. 82.
29 Tarkiainen 1972, s. 513. Westling 1883, s. 15, nootti 4.
30 Tarkiainen 1972, s. 519.
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Ajalle oli tyypillistä, että virkanimikkeiden kuten esimerkiksi vouti ja kirjuri

välillä oli usein vain hiuksenhieno ero. Auvisen tehtäväkenttään hovissa liittyi

virallisen kirjeenvaihdon mukaan paljon monipuolisempia toimia kuin pelkäs-

tään kirjurin tehtävät. Ruotsissa hän toimi Kaarlen asiamiehenä mm. Koppar-

bergin kaivoksen toimituksissa. Kaarlen tehtyä veljensä Juhana III:n kanssa so-

vinnon sai herttua valtuudet myös kruunun asioiden hoitoon. Måns Jönsson

Auvisen tehtävänä oli kruunun veroparseleiden vaihtaminen toisiin hyödykkei-

siin ja niiden toimittaminen kaivoksille.31

Auvisten sukuverkostot olivat talonpoikaisyhteisön laajimpia. Auvisia esiin-

tyi esimerkiksi porvareina Viipurissa.32  Muita Ruotsissa toimineita Auvisia oli

vuonna 1612 Tukholman suomalaisen seurakunnan kirkkoherra Jacobus Axilli

Awuin.33  Jacobus Awuisen isä Axell Persson Auvinen oli myös tämän Savon

vanhimman ratsumiessuvun jäsen.34  Måns Jönsson Auvisen elämä oli hyvin

vaiherikas ja urakehitys nopeaa. Kuitenkin hän koki monen kaltaisensa, mata-

lalta korkealle sosiaalisessa arvoasteikossa kohonneen kohtalon. Luultavasti

hän eli loppuelämänsä Säämingissä, jossa Måns mainitaan vuonna 1627 ”ruti-

köyhäksi”.35

Nyköpingin linna oli

Kaarle-herttuan

päälinna. Sitä olivat

vahvistamassa

suomalaiset

talonpojatkin. Linnan

palveluksessa toimi

mm. savolainen Måns

Jönsson Auvinen, joka

oli herttuan luotto-

mies ja kirjuri.

○ ○ ○ ○ ○ ○

31 KHR 1594, elokuu.
32 Ruuth 1891, s. 307–308.
33 Lehtinen 1961, s. 423.
34 Pirinen 1982, s. 208.
35 KA (Helsinki) VT Karjala 6110.
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Ryssbölen suomalaiskylä

Suomalaisten asuttamia alueita olivat Södermanlannissa mm. Jönåkerin ja
Rönön kihlakunnat. Olen valinnut Rönön kihlakunnan yhden suomalaiskylän
syvätutkimuksen kohteeksi. Syy kylän valintaan on yksinkertaisesti se, että
kohteesta löytyy paljon monipuolisia lähteitä ja se on olemassa vielä tänäkin
päivänä. Yhtä edustavia suomalaisasutuksen kannalta olisivat olleet myös
Jönåkerin pitäjät Kila ja Ludgo.

Keskiajalta periytyviä aateliskartanoita herttuakunnassa olivat Edeby, Nynäs,
Sjösa, Sundboholm ja Åboö. Suurin aatelisomistaja kihlakunnassa oli ollut
Svante Sture. Kaarlen saatua herttuakunnan haltuunsa se oli huonossa kunnos-
sa. Esimerkiksi Rönön kihlakunnan tilaluku oli 529, joista 57 tilaa oli autiona ja
yli 60 % tiloista aatelin hallussa. Aatelin tilojen osuus kihlakunnan omistuksista
oli Eerik XIV:n lahjoitusten takia noussut. Kaarlen pyrkimykset oppositiossa
olevan aatelin rälssitilojen määrän supistamiseksi eivät jääneet pysyviksi, vaan
pikemminkin 1600-luvun alussa niiden määrä nousi taas jonkin verran.36

Rönön kihlakunnassa oli ennen kirkkoreduktiota suuri määrä kirkon- ja piis-
pantiloja sekä luostareiden omistuksessa olevia tiloja. Råbyn pitäjän lukuisat
luostarin lampuotitilat olivat kuuluneet Vadstenan luostarille. Vadstenan luosta-
rin tilat sijaitsivat laajalla alueella. Niitä oli myös Länsi-Götanmaalla, Taalain-
maalla, Itä-Götanmaalla ja Värmlannissa. Nämä tilat liitettiin kuten muutkin
kirkolta peruutetut omistukset Kustaa Vaasan ”arv och eget”-tiloihin.37  Råbyn
pitäjän maanomistuksen kehitys kulki hieman toisin kuin muun kihlakunnan.
Siellä ei ollut ainoatakaan aatelissäteriä.38  Råbyn pitäjän kylistä pelkästään suo-
malaisilla asutettu kylä on nykyiseltä nimeltään Rössboll. Kylä kulki lähteissä
nimillä Rödsbol, Rissbol, Ryssebol, Rydse tai Ryssböl.39

Janken Myrdal ja Johan Söderberg ovat tutkiessaan Ruotsin maatalouden ke-
hitystä 1500-luvulla käyttäneet testialueenaan Mälarin seutua. Yhtenä pääläh-
teenään he ovat käyttäneet myös herttuakunnan uudisasutustarkastuksia.40

Myrdalin ja Söderbergin mukaan uudisasutus oli tihein Rönön ja Jönåkerin kih-
lakunnissa Södermanlannissa, ja suomalaisia oli suuri prosentuaalinen osuus
näiden kihlakuntien uudistorppareista. Kansallisuudeltaan suomalaisiksi maini-
taan 21 näiden kihlakuntien uudisasukkaista (52). Lisäksi suomalaisuutta ei ai-
na tarkastusasiakirjoissa mainittane. Heidän prosentuaalinen osuutensa lienee
ilmoitettua suurempi.41  Prosenttiosuus Rönössä ja Jönåkerissa nousee jopa suu-
remmaksi kuin Karlskogassa, jossa myös oli huomattava suomalaisasutus.

Södermanlannin suomalaistorppien asutus liittyy Kaarlen uudisasutusohjel-
maan, jolla pyrittiin osittain rajoittamaan aatelin valtaa perustamalla kruunun-
torppia, ja osittain hanke liittyi hänen resurssienhankintapolitiikkaansa. Alueel-

○ ○ ○ ○ ○ ○

36 Almquist 2:1 1934, s. 6–7.
37 Almquist I 1917, s. 308. Hult 1988, s. 211.
38 Almquist 2:1 1934, s. 13. Rönön aatelissätereistä ks. Öhman 1973, s. 115.
39 Rosenberg 1993 ”Rössboll”, s. 475.
40 RA KA (Tukholma) SöH 1580:18.
41 Myrdal, Söderberg 1991, s. 185, nootti 30.
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le perustettu maanihtijärjestelmä työllisti myös savolaisia, ja uudisasutusohjel-
ma toteutettiin Värmlannissa samaan aikaan. Södermanlannissa mallitilana toi-
mi mm. alueen hallinnollinen keskus Julitan kuninkaankartano, jonka alueelle
perustettiin säteritorppia. Tässä herttua ylitti valtuuksiaan, koska kihlakunnan
kaikki torpat oli perustettu joko kylän ulkomaalle tai kruunun erämaahan. Hert-
tuakuntaan perustettiin myös majataloja, jotka työllistivät tulijoita. Alueen läpi
kulki suuri tie, jota käyttivät myös kruunun sotilasosastot mennessään kokoon-
tumispaikkoihinsa.42

Olen kyseisen tarkastuskirjan analyysissä päätynyt määrittämään torpanpe-
rustajien kansallisuuden seuraavasti. Usein asiakirjassa mainitaan selvästi torp-
parin olleen suomalainen (finne), jolloin määrityksessä ei ole ongelmia. Muissa
tapauksissa olen luokitellut asukkaan suomalaiseksi, jos hän rakensi pirtin ja
raivattu kaskiala oli huomattavan suuri. Suomalaisten raivaamaa kaskea ei voi-
nut ilmoittaa lähteessä pinta-alamittojen mukaan vaan paino- ja tilavuusmittoi-
na, toisin kuin ruotsalaisten peltokaskea.43  Ruotsissakin oli syntynyt paikoitel-
len samanlainen maata haluavien maattomien joukko kuin Savossakin, ja ruot-
salaisia oli omastakin takaa ollut tulossa uudisasukkaiksi. Uudisasukkaiden
joukko oli pääosiltaan ruotsalaista. Ruotsalaiset ovat jo keskiajalla kaskenneet
metsissään. Kaskialat olivat kuitenkin pieniä verrattuna perinteisiin itäsuoma-
laisten kaskialoihin. Tilojen yhteiskäyttö viittaa myös itäsuomalaisten perintei-
sesti harjoittamaan suurimittaiseen kaskeamiseen. Olen koonnut graafiseen esi-
tykseen tarkastusvuosien 1578–1586 suomalaiset uudistorpat koko herttuakun-
nassa. Huippuvuosi torpan haltuunotoissa on 1581, jolloin suomalaisia esiintyy
tarkastuskirjassa 23/94 kappaletta (Kuvio 4). Samana vuonna tulivat Ryssbölen
kylään myös syvätutkimuksen kohteena olevat suomalaisetkin.

On otettava huomioon, että Södermanlanti oli perinteinen länsisuomalais-
tenkin suosima muuttokohde tuttujen Mälarin muuttoreittien ansiosta. Kustaa
Vaasan aikana suomalaisia tuli alueelle viitisenkymmentä perhettä, joista suurin
osa länsisuomalaisia. Vuosina 1580–1590 tulleet viisikymmentä uutta perhettä
olivat kuitenkin suurimmaksi osaksi uudisasutusohjelmaan osallistuneita itä-
suomalaisia.44  Länsisuomalaisten muutto Ruotsiin jatkui yhtä intensiivisesti
koko vanhemman Vaasa-kauden. Tämä ryhmä ei kuitenkaan asettunut suurille
raivaamattomille metsäseuduille, kuten itäsuomalaiset kaskenkaatajat tekivät.

Keitä nuo Ryssbölen kylän suomalaiset sitten olivat ja minkälaista ammattia
he harjoittivat? Tähänastisessa tutkimuksessa on painotettu liikaa kasken mer-
kitystä ainoana metsäsuomalaisten harjoittamana elinkeinona. Muuttajat osasi-
vat toki raivata metsästä itselleen elannon, josta riitti myös veronmaksuun. Heil-
lä oli kyky selvitä metsän keskellä ja hallita vielä jokin käsityötaitokin. Olen
tullut tutkimuksissani siihen johtopäätökseen, että talonpoikaisyhteisön elinkei-
norakenne ja selviytymisstrategia jo vuodenaikojenkin takia oli huomattavan

○ ○ ○ ○ ○ ○

42 RA AB Södermanland (päiväämätön, till änkedrotning Kristina, Kustaa Aadolfin äiti) R
5477, Jönåker och Rönö härader.

43 Myrdal, Söderberg 1991, s. 256.
44 Broberg 1988, s. 44.
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Kartta 5. Suomalainen uudisasutus pitäjittäin herttuakunnassa 1579–1586.

monipuolinen. Herttuakunnassa alkaneet uudet kokeilut monipuolistivat vielä
kuvaa entisestäänkin.

Kylän suomalaistorpat perustettiin vuonna 1581. Ne oli raivattu erämaasta ja
kruunun lampuodit saivat kuuden vuoden verovapauden torpilleen. Ensimmäi-
set asukkaat kylässä olivat Pål vanhempi, Pål Pålsson, Måns, Lars vanhempi,
Lars Larsson ja Olof Persson, joiden kaikkien kansallisuus on lähteessä suoma-
lainen (finne). Kaarlen ohjeiden mukaan kaskialaa piti raivata vuosittain tietty
määrä ja kylvää vähintään tynnyrin verran. Råbyn suomalaiset kylvivät ruista
yhdestä kolmeen tynnyriä, mikä on keskimääräistä enemmän. Olof Persson, jo-
ka oli ilmeisesti käsityöläinen tai rättäri, ei viljellyt ollenkaan. Hän ei myöskään
rakentanut pirttiä niin kuin muut suomalaiset, vaan tuvan ja hevostallin. Joukos-
sa oli ainakin yksi suomalainen, jota herttua käytti maanihtijärjestelmässään,
nimittäin Lars Svensson, joka oli ilmeisesti Lars Larssonin isä.45  Lars pystyi
ammatistaan huolimatta viljelemään ja kohentamaan torppansa rakennuskan-
taa.

Kun asukkaat alkoivat maksaa kruunulle veroa vuonna 1588, kaikki tilat oli-
vat elinvoimaisia ja niiden rakennuskanta lisääntynyt. Torpat olivat samojen
sukujen asumina kruununtorppina vielä 1590-luvun lopussakin, jolloin Råby

○ ○ ○ ○ ○ ○

45 RA KA (Tukholma). Hertig Karls räntekammare 7.
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tuotti kymmenysruista peräti 20 tynnyriä vuodessa ja vehnääkin kaksi tynny-
riä.46  Torpparit olisivat voineet ostaa sukuoikeuden tiloihinsa, ja omistusoikeus
olisi ollut perinnöllinen. Suomalaiskylän torpparit eivät kuitenkaan jostain
syystä tätä tehneet.

Tutkittava suomalaisjoukko tuli Ruotsiin ilmeisesti suoraan Suomesta ja yh-
tenä ryhmänä, mikä viittaisi organisointiin. Sukulaisuussuhteet ryhmän välillä
ovat myös ilmeiset. Ilmiö liittyy vanhemmalla Vaasa-kaudella monella elämän-
alalla tapahtuneeseen kehitykseen, joka sai talonpoikaissukujen jäsenet liikku-
maan saman valtakunnan sisällä. Kaukomuuttajat eivät voineet tukeutua van-
haan asutukseen ja ensimmäiset vuodet keskellä korpea olivat kriittiset. Pelkällä
eränkäynnillä ei perhettä elätetty ja huuhtakaski saattoi täydellisesti epäonnis-
tua. Kaukomuutto vaati tuekseen jonkinlaisen verkoston.47  Aika viittaisi taas
vahvasti linnoitusten ammattiväen irtisanomisiin Suomessa 1570-luvun lopulla.
Rössbolin kylän suomalaisten voisi olettaa etunimistönsä perusteella tulleen
Savosta.48

Vuosisadan loppua kohden suomalaisten määrä herttuakunnassa lisääntyi
niin rajusti, että heille tarvittiin omia paikallistason virkamiehiä. Suomalaiset
koottiin hallinnollisesti samaan neljänneskuntaan, ja esimerkiksi Jönåkerin
kihlakuntaan nimitettiin jo vuonna 1596 oma neljännesmies runsaalle suoma-
laisväestölle.49  Neljännesmiehen tehtävinä olivat päivätöiden järjesteleminen ja

Kuvio 4. Suomalaisten uudisasutus herttuakunnassa 1579–1586. Kokonaisuu-

disasukasmäärä oli 548, joista suomalaisia oli 94.

○ ○ ○ ○ ○ ○

46 RA KA (Tukholma) SöH 1580:18, s. 122, 351–352, 383 ja 480 ja SöH 1599:10. Ruismää-
ristä ks. SöH 1596:22.

47 Kaukiainen 1580, s. 50.
48 Wirilander Hannele 1982, s. 147. Vuoden 1561 verollepanomaakirjan mukaan Mikkelin seu-

dun yleisimmät etunimet olivat Lars, Per, Pål, Johan ja Anders.
49 RA KA (Tukholma) SöH 1589:18, s. 349 ”Påvel finne uptog 1580 torpstelle wid walinge,

byggt pörte, blef död kom åter en annan finne och tog det igen 1583 o hafe nu i sommer
huggit swed till 1 spanne säd.” RA KA (Tukholma) SöH 1596:18. Anders Jönssons räken-
skap 1596. Kaarle-herttuan kirje voudille 6.7.1596. ”fiärdingsman utöver alle finnar uti
Jönåkers härad Jakob i Karletorp i Stigtompta socken, hemman till att qvit och fritt bruke och
behålle för alle utlager så lenge uti samme kall.”
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kestitysverojen kerääminen. Neljännesmies oli päivätyöläisten päällysmies
mm. ruukkialueella.50

Tuomiokirjojen mukaan Södermanlannin suomalaiset ovat olleet suhteelli-
sen sävyisää väkeä. Pahin rikos, minkä olen painetusta lähdejulkaisusta suoma-
laisen tekemäksi löytänyt, on näätien salametsästys ja todistajan lahjontayri-
tys.51  Råbyn pitäjän Rössbolin suomalaiskylän asutus harveni 1600-luvulle tul-
taessa. Osa näyttäisi jopa siirtyneen muualle herttuakuntaan. Sen sijaan Kilan
pitäjän suomalaisasutus vain lisääntyi. Pitäjässä oli vuonna 1607 kaikkiaan 13
suomalaistorppaa.52  Metsäsuomalaisten siirtyminen Ruotsiin lisääntyi Suomen
rauhattomien olojen ja kadon seurauksena 1600-luvun vaihteessa. Paikallisyh-
teisö ei enää kuitenkaan suhtautunut tulokkaisiin suopeasti tarvepuumetsien
huvetessa ja uudisasukkaiden saamien vapaavuosien vuoksi.53

Kaarle IX:n nuorempi poika sai herttuakunnan mukaan lukien Södermanlanti
hallintaansa jo vuonna 1609.54  Södermanlantiin ei luultavasti enää vuoden
1611 jälkeen tullut asukkaita suoraan Suomen savolaisalueilta. Tämä johtuu sii-
tä, että Kaarle IX:n käyntiin saattamat projektit lakkasivat hänen kuolemansa
jälkeen, ja osa suomalaisista siirtyi etsimään työtilaisuuksia muualle maahan.
Myöhemmin 1600-luvulla Södermanlannin suomalaisia on tavattu mm. Gäst-
riklannista.55  Södermanlantiin tuli kuitenkin suomalaisperäistä väkeä koko
1600-luvun ajan. Länsisuomalaisia sahureita muuttajissa oli paljon. 1600-luvun
muuttajien syntymäpaikkoja olivat mm. Tornio, Hämeen lääni, Kaarlela, Uusi-
kirkko, Huittinen, Kemiö, Pöytyä, Nauvo, Köyliö, Turun lääni, Rauma, Inkerin-
maa ja Hälsingland.56  Tulokkaat tulivat oletettavasti alueen aatelissäterien pal-
velukseen.57  Södermanlantiin tuli myös karkureita. Tuomiokirjojen mukaan
yksi tuomio langetettiin myös maassa tapon tehneelle, Suomesta lähetetylle ka-
ranneiden nihtien kiinniottajalle. Nils Erik Villstrand oppilaineen on myös käsi-
tellyt 1600-luvun alun suurta karkuruutta rannikon kautta Ruotsiin.

○ ○ ○ ○ ○ ○

50 Hedberg Lennart 1995, s. 292.
51 Sörmländska härads domböcker från 1500-talet 1953, s. 70. Jönåker, ting 3.5.1597. ”Mårten

finne i Horsebråta.”
52 RA KA (Tukholma) SöH 1607:9.
53 Löf I 1942, s. 61. Suomalaisen Pål Perssonin kruununmaille vuonna 1596 perustama torppa

oli revitty talonpoikien toimesta.
54 Almquist I 1917, s. 31.
55 Ting 1634, Hamrånge. ”Johan Larsson finne född i Floda socken i Södermanland har bedrivit

hor med sin matmor Lars Larsson finnes hustru, Kirstin i Fors och rått henne med barn.”
Tieto lähteestä saatu Maud Wediniltä.

56 Hedar 1965, s. 222. Ks. Myös RB:n arkisto, Södermanlannin tuomiokirjat. Muistiinpanot
teki Veijo Saloheimo.

57 RA AB Södermanland 1655 R5477, Oppunda. ”Wi kan inte njuta våra allmänningar för en
del av våra bästa skogar är inhegnat till de torp och hemman som på allmänningar är bebygde
och nu under frälse köpte och bortskänkte, kalla det vara sin egendom. Allmänningarna
tagits till stohagar för dem som hafe sine sätergårdar här i vårt härad och skogen aldeles utödt
med svediehugninger och sågetimber sosom och koolved till bruken.”
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Suomalaiset Karlskogassa

Karlskogassa aution haltuun ottaneet suomalaiset torpparit lueteltiin omana
kansallisuutenaan ”finnar på Bodarna”. Torppien haltuunottovuodet ovat tarkastus-
luettelossa 1579–1582, eivätkä ne nauttineet täyttä kuuden vuoden verovapautta.58

Alueella oli jo Ruotsiin aiemmin muuttaneiden lampuotitorppareiden jälkeläisiä.
Esimerkkinä Karlskogan suomalaisasutuksen kehityksestä ja verkostoista

Suomen ja Ruotsin välillä on Finnebeck-torpan historia. Osa Karlskogan suo-
malaisista uudisasukkaista tuli suoraan Savonlinnan läänistä sotatilan aiheutta-
mien kutsuntojen ja ylimääräisten rasitusten vuoksi ja osa oli noita Savonlinnan
palveluksesta vuodesta 1575 lähtien irtisanottuja käsityöläisiä, kalastajia ja
kruunun metsästäjiä. Tämä joukko, niin kuin edellä esitettiin, ei tullut yhtenä
ryhmänä Ruotsiin, vaan muutto jatkui koko ajan sodan alettua. Bredegårdin ti-
laan kuuluneen Finnebeck-torpan asuttajat olivat kuitenkin jo aiemmin Ruotsiin
tulleiden aatelin lampuotien jälkeläisiä.

Bredegård mainitaan jo Värmlannin vanhimmassa maakirjassa vuodelta
1540.59  Tilan omisti vuoteen 1569 suomalainen aatelismies Jöran Fincke, joka
avioitui Karin Tottin tyttären Malin Olofsdotter Örnfotin kanssa. Leskeksi jää-
tyään Malin meni naimisiin herttuan voudin Lars Jespersson Cruusin kanssa,
mutta jäi uudelleen leskeksi jo vuonna 1580. Kaarle vaihtoi lesken kanssa
Karlskogasta itselleen tiloja, kuten Bredegård, jotka muuttuivat herttuan perin-
tötiloiksi.60

Myös Anna Hogenskild Bielke liittyy kiinteästi Karlskogan ja Finnebeck-tor-
pan historiaan. Karlskogan alueella oli Sten Sturen omistuksia, jotka Kustaa
Vaasa muutti omiksi ”arv och eget”-tiloikseen ja kirjoitutti omiin maakirjoi-
hinsa huolimatta siitä, että Sten Sture oli ne jo lahjoittanut Anna Tottille. Tämän
kuollessa vuonna 1549 omaisuus olisi kuulunut hänen lapsilleen, kuninkaan
hovineitinä toimineelle Anna Klemetsdotter Hogenskildille ja kuninkaan
paashina toimineelle Annan pojalle Hogenskildille. Kun Eerik XIV jakoi takai-
sin aatelin omistuksia, Anna-rouva sai takaisin mm. Alkvetternin, Gelleråsin,
Västra Kärnen, Stensvikin ja Emterudin Karlskogasta. Myöskin Bredegård tuli
perintönä Annalle Jöran Fincken jälkeen. ” Finska Anna” sai Möckeln-järven
ympärillä sijainneen aitta-alueen omistukseensa jo vuonna 1562, mutta joudut-
tuaan parikymmentä vuotta myöhemmin riitoihin herttuan kanssa hän menetti
alueen sekä Bron ruukin tilat Kaarlelle.  Boforsin herraskartano kuului Bielke-
suvulle ja Alkvetternin kartanon omisti Brita (Tott) på Pinetorpet.61

Torppa liittyy luultavasti Varnumin metsäseudulla sijainneen Forsin rälssiti-
lan historiaan. Tila sijaitsi Kaarlen ruukkikartanon Kroppan välittömässä lähei-
syydessä. Fors joutui herttualle, joka rakennutti tilan virtaan vasarapajan tarvit-

○ ○ ○ ○ ○ ○

58 RA KA (Tukholma) SöH 1580:18, s. 504.
59 Jordebok för Värmland 1540, Uppsala 1952, s. 146.
60 Karlskoga Bergslags Hembygdsförenings arkiv och bibliotek, ”torp Finnebäck”. RA KA

(Tukholma) SöH:1580:18, s. 91. Toinen päätilan torppa muuttui nimeltään Eskilstaksi.
61 Karlskoga Bergslags Hembygdsförenings arkiv och bibliotek, ”torp Finnebäck”.
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semat juoksutusjärjestelmän, padon ja palkeet jo vuonna 1592. Forsista tuli
suuryritys Storfors, joka valmisti 1600-luvun alussa suuren osan Ruotsin haar-
niskoista.62

Varnumin metsäseudulle kehittyi näin teollisuuskeskittymä, jonka työllistävä
vaikutus oli suuri.63 Bron ruukkia hallinnoitiin lähelle rakennetusta kuninkaan-
kartanosta.64  Anna omisti vielä herttuan kanssa tehtyjen vaihtojenkin jälkeen
osan Karlskogassa sijaitsevista tiloistaan kuolemaansa asti vuonna 1591, jolloin
ne joutuivat Kaarlen omistukseen. Alkvettern oli ruukin tila ja sen kahdessa
vuoden 1594 paikkeilla perustetussa Kärne-torpassa asui suomalainen. Toisessa
torpassa asunut Jöns Henriksson oli ehkä Anna Hogenskildin voudin poika.65

Anna-rouva valitsi lampuotinsa huolella ja piti torppareinaan mieluummin suo-
malaisia. Åkerön kartanonrouvan yllätystarkastukset lampuotien luo pitivät
nämä ainaisessa valmiustilassa.

Tuomiokirjasta selviää Bredegårdin torpparien vaiheet. Jöran Fincken omis-
tajakaudella vuonna 1562 siellä asui lampuotina Eskil Eskilsson ja toisessa sen
torpassa Eskilstassa Olof Olofsson. Kaarle tarvitsi mm. Kroppan ruukin huol-
toon elintarvikkeita metsästäjiltä ja kalastajilta. Tällainen herttuan metsästäjä
oli mm. Eskiltan perustaja (perustettu Bredegårdin maille) suomalainen Olof,
joka sai ilveksennahkoistaan vaihtotavarana viljaa.66  Suomalainen Per Eskils-
son raivasi vuonna 1580 Stortorpin niityn alueelle torpanpaikan Bredegårds-
torp, myöhemmältä nimeltään Finnebeck. Finnebeckin torppari Per oli Eskilin
poika, ja hän oli ainakin kaksi kertaa naimisissa. Toinen vaimo oli Olof Olofs-
sonin tytär Kerstin.67

Finnebeck-torpalla oli kuusi rakennusta vuonna 1585. Ilmoitetun suuren
heinämäärän perusteella torpparilla on täytynyt olla monta lehmää. Suomalai-
suusepäilyä vahvistaa tässä tapauksessa myös torpannimi ja suuri rakennuskan-
ta.68  Tarkastusasiakirja ilmaisee, että herttua muutti laittomasti kruununluontoi-
sia omistuksia omiksi ”arv och eget”-tiloikseen. Verolle suomalaistorppa pan-
tiin kuuden vapaavuoden jälkeen vuonna 1587.69

Mainituilla käräjillä omistajasuku luultavasti vaihtui. Per Eskilssonista on
viimeinen maininta Karlskogan kihlakunnan tuomiokirjassa vuodelta 1629.70

Tila joutui vävylle, joka kuoli varhain. Perin tytär avioitui uudelleen pitäen pää-

○ ○ ○ ○ ○ ○

62 Fernow 1875–1888, s. 32.
63 RA KA (Tukholma) VrH 1585:16, Wäse härad, Alster och Warnum socken. Bron myllyllä

oli myös tervanpolttoalue, jonka pirttejä siirrettiin perustettavan Karlstadin kaupungin
tarpeisiin.

64 Fernow 1898, s. 309.
65 Karlskoga Bergslags Hembygdsförenings arkiv, ”torp Finnebäck”.
66 Karlskoga historia 1936, s. 100–101.
67 Karlskoga Bergslags Hembygdsförenings arkiv och bibliotek, ”torp Finnebäck”.
68 RA KA (Tukholma) SöH 1580:18, s. 91. RA KA (Tukholma) VrH 1584:17. Warnums

skogsbygds årliga ränta 1583. Bredegårdstorp oli rälssitorppana vielä tuolloin, mutta
seuraavan vuoden tileissä torppa oli jo autiona kruununtorppana (vapaavuosilla) nimellä
Finnebeck. RA KA (Tukholma) VrH 1585:1. ”Finnebeck i Bodarne.” Huom. tässä vaiheessa
olivat Värmelands Bergslag, Skogsbygd ja Bodarna samoissa tileissä.

69 RA KA (Tukholma) VrH 1585:17. Warnums skogsbygd och Mycklesbodar, årliga ränta och
tionde 1585. Finnebeckin vapaavuodet kuusi vuotta.

70 Register till Karlskoga härads domböcker 1996, s. 35.
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tilan. Molemmat vävyt olivat ilmeisesti ruotsalaisia. Per Eskilssonin pojalle
Olofille lohkottiin tilasta Finnebeck nr. 2 ja ruotsalaiselle sukuhaaralle myö-
hemmin vielä nr. 3.71  Bredegård muuttui myöhemmin pappilaksi, ja sitä kutsut-
tiin Karls-Åbyksi.72

Suomalaisiksi varmasti todettujen asukkaiden määrä Karlskogassa oli huo-
mattava 1590-luvulla, jolloin ennen nuijasotaa alueelle muutti uusia metsä-
suomalaisia. Itäsuomalaisten prosentuaalinen osuus uuden pitäjän asukkaista
oli vuonna 1594 niinkin korkea kuin 36 %. Pitäjässä oli tuolloin 50 viljelijää,
joista 18 suomalaista. 1590-luvulla tulleita oli seitsemän kappaletta.73  Ajankoh-
ta muuttoon liittyy lopullisen rauhan solmimiseen Venäjän ja Ruotsin välille
(Täyssinän rauha 1595). Joukot laskettiin hajalle, sotilaat asutettiin ja sijoitettiin
sopiviin kohteisiin, lähinnä kruunun autiotorppiin. Sotilaille jaettiin palkkioksi
kruununtorppia, jotta he saisivat itse hankittua elannon tiloiltaan. Lisäksi venä-
läisten vankien palauttaminen kotimaahansa aiheutti työvoimavajauksen kai-
vosalueille ja muuhun työvoimaa vaativaan toimintaan Ruotsissa. Sodan loppu-
minen vapautti myös sotatehtävissä ja sotateollisuuden palveluksessa olleita
liikkumaan pois maasta laillisestikin. Vetotekijöitä oli paljon.

Suomalaisten saamat edut aiheuttivat kateutta talonpoikien keskuudessa.
Heidän katsottiin pääsevän helpommalla raivaamalla uudisasutuksen itselleen
verovapautuksin. Samalla kyliltä meni yhteismetsien käyttöoikeus. Karlskogan
uudisasutus näyttää tapahtuneen juuri takamaan ja kylän raja-alueelle. Var-
hempi asutus oli sijoittuneena suurten järvien rannoille, kun taas uudisasutus
sijoittui mieluummin pienten järvien rannoille. Uudistorpat sijoittuivat kauas
suurilta vesiteiltä, jotka jo kuuluivat vanhoille kyläkunnille tai aatelissätereihin.
Ne sijaitsivat usein kukkuloilla mieluummin kuin alavilla mailla erämaassa,
suhteellisen kaukana toisistaan.74

Karlskoga oli tyypillinen ruotsalainen metsäseutu kolmen maakunnan väli-
maastossa. Alueen historia oli nuorta ja aiheuttaa tutkijalle päänvaivaa. Asutuk-
sen seuraamiseksi on tunnettava pitäjän historiaa ja tiedettävä muutokset tiliko-
konaisuuksissa. Lähdetilanne muuttui kirkollisen verotuksen puitteissa, kun ti-
loja siirrettiin seurakunnasta toiseen, jopa maakunnasta toiseen. Karlskogan pi-
täjään kuuluivat 1500-luvulla löyhästi myös Varnumin metsäseutu ja Tivedenin
metsät. Tutkittaessa metsäseutujen asutusta on pitäjien lähteitä haettava sekä
Värmlannin että Länsi-Götanmaan voutien tilityksistä. Karlskogan pitäjä kuu-
lui Värmlantiin, mutta alue kulki herttuakunnan aikana joskus samoissa tileissä
Länsi-Götanmaan pohjoisosien Vadsbon ja Vallan kanssa. Varsinkin sotilasti-
lien kohdalla tämä on ilmeistä.

○ ○ ○ ○ ○ ○

71 Hedberg Kathleen 1985, taulukko Finnebeck torpan asutuksesta.
72 Karlstads stifts herdaminne II 1995, s. 251.
73 RA KA (Tukholma) Strödda kamerala handlingar. VGH:17, s. 209. Karlskogan papinkym-

menykset 1594, Tämä on uusi lähde metsäsuomalaistutkimuksessa. Siinä ilmoitetaan kan-
sallisuus. Aikaisemmin tulleiden suomalaisuuden voi todeta Kaarle-herttuan alueiden
tarkastuskirjasta SöH 1580:18, jossa heidät luetellaan erikseen.

74 RB:n arkisto, X:1, käsikirjoitus Andersson 1950, s. 42.



M E T S I E N  S U O M A L A I S E T     163

Torppien alkuperän tutkimisessa on oiva apuneuvo vuoden 1540 maakirja
Värmlannista ja Länsi-Götanmaalta. Torppien asutuksen seuraamisessa voi
käyttää myös maakirjoja, kymmenysluetteloita, ylimääräisiä veroja (Älvsborg
II) ja maantarkastusaineistoa. Torppien perustamisvuoden rajaamisessa on otet-
tava huomioon se, että ne usein perustettiin aiemmin kuin vietiin kirjoihin eli
siis pantiin verolle kruunun toimesta. Kymmenysluettelot seuraavat paremmin
henkilön paikalla oloa kuin maakirjat.

Karlskogan asutuksen- ja viljanviljelyn kehitystä voidaan hyvin seurata kym-
menysluetteloiden avulla. Kymmenysluettelot oli tehty kontrolloimaan koe-
puintien tuloksia. Viljakymmenysten määrä arvioitiin siten, että kymmenys-
vouti laski elonkorjuuaikaan kuhilaat talonpojan pellolta, minkä jälkeen yksi
niistä otettiin koepuitavaksi. Koepuinnin tuloksen mukaan arvioitiin pellon
kokonaistuotto, josta vietiin kymmenesosa kymmenysluetteloon. Kymmenys-
ten laskutilaisuudet aiheuttivat talonpoikien keskuudessa tyytymättömyyttä, ja
myöhemmin siirryttiinkin vuosittaisesta arvioinnista vakiolukuihin.75

Kruununkymmenyksiä maksettiin niin kruunun- kuin sukuverollisista tilois-
ta sekä rälssitiloista, jotka eivät olleet säterikartanon alueella (rå och rö). Papin
viljelemä tila maksoi myös kruunulle kymmenyksiä. Papin saatavat olivat
lyhennyksinä kymmenysluettelon lopussa.76  Torpat eivät kuitenkaan maksaneet
kymmenyksiä eivätkä ylimääräisiä veroja.77  Papinmaksuja jouduttiin kuitenkin
suorittamaan. Uudisasukkaat maksoivat kymmenyksiä luultavasti yleensä vasta
verollepanon jälkeen. Karlskogassa ovat uudisasukkaatkin maksaneet pääsiäis-
rahaa, joka on suoritus papin kirkollisista toimituksista, kymmenystarkastus-
vuonna 1594. Seuraavalla vuosisadalla kymmenykset laskettiin siten, että joka
satotynnyrillisestä maksettiin 8 kappaa puhdasta viljaa. Määrän katsottiin ole-
van keskiarvo huonomman ja paremman maan tuotosta.78

Kymmenysten maksajia oli useinkin vähemmän kuin maakirjatiloja. Tämä
johtuu siitä, ettei kaikilla tiloilla harjoitettu viljanviljelyä tai sadon oli vienyt
halla. Jotkut tilat taas oli vapautettu kymmenysten maksusta, esimerkiksi nihti-
palveluksessa olevien nihtien tilat. Välivuosien aikana nihditkin maksoivat
kymmenyksiä.79  Toisaalta kymmenysluettelossa on nimiä, jotka eivät esiinny
maakirjassa. Syy siihen on se, että tilalla asui useampi talonpoika, joista vain
toinen merkittiin kirjaan. Kymmenyksiä maksoivat kuitenkin kaikki talonpojat.

Kaarlen uudisasutusohjelman kymmenystarkastukset aloitettiin 1580-luvun
alussa Karlskogassa. Karlskogassa kaskeajat maksoivat kruunulle liian vähän,
koska kasken tuottoisuuden arvioiminen oli emämaassa aivan uusi asia virka-
miehille.80  Vakaata käytäntöäkään kaskikymmenysten maksamisesta ei vielä
ollut, ja talonpojille ei veronmaksu ollut koskaan mieluista. He maksoivat mitä
halusivat. Nämä kymmenystarkastukset aiheuttivat sen, että tuon ajan voudin-

○ ○ ○ ○ ○ ○

75 Bonsdorff I 1833, s. 413. Kymmenyskäytäntö vaihteli alueittain vielä 1600-luvulla.
76 RA KA (Tukholma) VrH 1601:12.
77 Österberg 1977, s. 175.
78 Bonsdorff I 1833, 413–427.
79 Väliaikaisista isännän vaihdoksista luetteloissa ks. esim. KA (Helsinki) SAY Rautalampi.
80 VR/JIII 1583, 13.10.
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tilien lähdeaineisto on tavallista rikkaampi. Länsi-Götanmaan pohjoisosa oli
vakaasti herttuan hallinnon alla ja myös sinne määrättiin kymmenystarkastus.81

Karlskogan vuoden 1594 kymmenysluettelo on käyttämätön lähde aikaisem-
massa tutkimuksessa. Siinä mainitaan ”finne”-epiteetti silloin kun talonpoika
maksoi kymmenykset vain rukiista, mikä sinänsä on merkki kaskiviljelystä ja
nimenomaan ensimmäisistä sadoista. Huuhta oli Soinisen mukaan uudisasu-
tuksen tärkein muoto, mutta menetelmä soveltui vain rukiin viljelyyn ja satoa
oli odotettava kauemmin kuin tavallisesta kaskesta. Sen tähden tavallisen kas-
ken käyttö lisääntyi sitä mukaa, kuin siihen oli mahdollisuutta. Ensimmäisen
polven uudisasukkaan oli elettävä pääasiassa rukiin varassa.82  Karlskogan kym-
menysluetteloissa ei erotella peltoruista kaskirukiista. Kymmenykset makset-
tiin vakoissa, vadeissa ja kannuissa.

Itäsuomalaisuuden merkit näkyivät viljelyssä. Karlskogan ruistuotanto oli jo
1580-luvun alussa päässyt vauhtiin , mutta sitä piti vieläkin tehostaa. Koko itäi-
sessä voutipiirissä (Östersysslet)83 , johon myös Karlskoga kuului, oli vuoden
1583 kymmenystarkastuksen mukaan ruissato 59 tynnyriä.84  Karlskogassa saa-
tiin satoa 18,5 tynnyriä.85  Ruis oli jo pääviljana. Tarkiaisen olettamus siitä, että
herttuan kehotus tarkoittaa huuhtaviljelyn suosimista, saa vahvistusta tutkit-
taessa Karlskogan kymmenysluetteloita. Karlskogan kymmenykset maksettiin
rukiina, ohrana, maltaina ja kaurana. Kauraa käytettiin lähinnä hevosten rehuk-
si. Ohra ja kaura kuuluivat kevätviljoihin. Peltoalueella kauraa viljeltiin etu-
päässä huonosti lannoitetuilla ulkopelloilla ja kaskialueilla toisen tai kolman-
nen vuoden kasvina.86  Ensimmäinen sato oli ruista ja se oli suurempi kuin ruot-
salaisilla naapureilla. Värmlannin suomalaismetsissä viljelty kaskiruiskanta ei
ollut skandinaavista maatiaisruista, vaan luultavasti huuhtakaskissa käytettyä
siperialaista alkuperää. Suomalainen ja ruotsalainen peltoruiskanta olivat lähel-
lä toisiaan.87  Vehnää saatettiin kylvää niin keväällä kuin syksylläkin, mutta sen
viljelyalat olivat vielä minimaalisia johtuen kaskiviljelyn valta-asemasta
uudisasutusalueilla.

Vaikuttaisi siltä, kuin osa Karlskogan kaskiviljelmistä olisi tehty lähimetsiin,
ja ensin kylvettiin ruista ja ohraa ja muutamana seuraavana kesänä kauraa. Ohra
ja kaura olivat kevätviljoja, joita ruotsalaistalonpojat viljelivät pellossa. Toisaal-
ta kevätviljojen suuri osuus kymmenysluettelossa voi johtua kymmenysten
kantoajasta. Kauko Pirinen kirjoittaa Savon historiassaan, että pappi teki kierto-

○ ○ ○ ○ ○ ○

81 KHR 1584, 17.12.
82 Soininen 1961, s. 150. Kirjassa käsitellään uudisasutuksen rakennetta Savon asuttamisen ai-

koihin.
83 Rosenberg 1993, s. 988.”Vermlands län”. Värmlanti oli jaettu viiteen lohkoon, joista itäiseen

tuomio- ja voutikuntaan (”Östersysslet”) kuuluivat Ölme, Visnum, Väse ja Färnebo.
84 RA KA (Tukholma) Strödda kamerala handlingar. SöH:16, vuoden 1583 kirkonkymme-

nykset koko ruhtinaskunnasta, ja mitä niistä oli läänitetty ja verolla, voutikunnittaan. Kaik-
kien Kaarlen alueiden ruissato oli 1423 tynnyriä ja yksi vati.

85 RA KA (Tukholma) VrH 1584:17. Kymmenysluettelo Varnumin metsäseutu ja Mycles
bodar 1583.

86 Soininen 1974, s. 166.
87 Soininen 1974, s. 168. Värmlantilaista kaskiruiskantaa testattiin 1920- ja 1930-luvun vaih-

teessa Tammiston koeasemalla.
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matkan pitäjälle laskiaisen ja pääsiäisen välisen pitkän paaston aikana, jolloin
hän ripitti ihmisiä ja keräsi saataviaan.88

1590-luvun puolivälissä koettelivat rahvasta suuret halla- ja katovuodet, jo-
ten osa ohrasadosta oli paleltunut. Sadosta tuli ns. kahuohraa, joka kelpasi vain
karjanrehuksi. Ohra oli itämätöntä, ja siitä ei puitu pois akanoita. Kylvettäessä
olisi kylväjän pitänyt pyyhkäistä kylvöastiasta keveimpinä pinnalle nousevat
heikot jyvät pois. Niitä kuitenkin jäi kylvöön tahallisesti tai tahattomasti.
Heikommat jyvät kasvattivat täyden kasvun nopeammin kuin kunnon täyteen
mittaansa kasvavat jyvät, eikä niistä saanut kunnon satoa.89  Myöskään vesipe-
räiselle maalle kylvetty jyvä ei useinkaan itänyt, vaan paleltui helpommin. Nä-
mä heikompilaatuiset jyvät kelpasivat ainoastaan rehuksi.

Karlskogassa maksettiin kymmenykset täyslaatuisesta rukiista, sekaohrasta,
maltaista ja vasta 1600-luvulla vehnästä vakoittain. Suuria tiloja, jotka maksoi-
vat ruiskymmenyksiä myös tynnyreittäin, oli vain muutama. Maltaat olivat tär-
keä tuote 1500-luvun lopulla. Voiveroa Karlskogassa ei maksanut kukaan. Suu-
rimmat viljelykset jotka maksoivat kymmenyksiä myös vehnästä, olivat 1601
kymmenysluettelon mukaan Bryttiegården ja sen torppa sekä Backa, Aggerud,
Bregården ja Boo (myöh. Bofors). Samalla olivat kevätohrat jääneet muutamal-
le maininnalle, kun taas yleensä ohran viljely oli lisääntynyt.90  Eva Österberg
on huomannut tutkimusalueillaan (Jösse, Visnum), että ohran ja sekaohran tuot-
to väheni 1500-luvun puolimaista voimakkaasti. Vastaavasti kauramäärät kym-
menyksissä kasvoivat tultaessa kohti vuosisadan vaihdetta.91  Kehitys voi johtua
siitä, että uudisasukkaiden valtaama maa sopi parhaiten kauran viljelyyn, ja sii-
tä, että värmlantilainen kauralajike oli vaaleutensa takia sopivaa myös ihmisra-
vinnoksi toisin kuin esim. länsigötanmaalainen, joka oli tummaa.

Sekaohra oli kauransekaista ohraa, joka kuivattiin, jauhettiin ja leivottiin
leiviksi (rahvaan leipä) tai imellytettiin maltaiksi.92  Syy kauranviljelyn lisäänty-
miseen ei siis olisi ollut välttämättä karjanhoidon kasvu (kauraa pidettiin ylei-
sesti karjanrehuna). Niillä alueilla missä ratsastajat ja heidän nihtinsä sijoitettiin
(esim. Vadsbo), tarvittiin paljon kauraa myös heidän hevostensa ravinnoksi.
Tähän on varmaan kelvannut musta kauralajike. Vuosisadan lopussa pääsi suo-
malaisten uudisasukkaiden viljely raivausvaiheen jälkeen vauhtiin, ja kymme-
nyksiä maksettiin enemmän myös kaurasta ja vehnästä.93

Vertailun vuoksi voisi mainita, että Gabriel Bladhin tutkimusten mukaan
Fryksänden suurpitäjässä, jonne siirtyi myös savolaisia, ohran korvasi 1570-lu-
vulta lähtien kaura pääviljana. Ruismäärät kasvoivat Kaarlen toimien seurauk-
sena, mutta määrät olivat huomattavia vasta kun suomalaismuutto pääsi vauh-
tiin 1600-luvulla.94

88 Pirinen 1982, s. 574. Bonsdorff I 1833, s. 187. Papeilla oli oikeus kantaa vapaavuosien
aikana uudisasukkailta vain pääsiäisrahaa ja muita sakramenttien toimittamiseen kuuluvia
maksuja.

89 Svenska Akademies Ordbok 1981, ”Slökorn”, s. 7375.
90 RA KA (Tukholma) VrH 1601:12.
91 Österberg 1977, s. 219.
92 Österberg 1977, s. 224.
93 RA KA (Tukholma) VrH 1601:14.
94 Bladh 1995, s. 71.
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Karlskogasta ja muilta Ruotsin uudisasutusalueilta läksi vuorimiehiä muille
ruukkipaikkakunnille 1600-luvulla. Uusille kaivosalueille ohjautui ja ohjattiin
suuri määrä asukkaita uusien jalometalliesiintymien löytymisen myötä (mm.
Salan uudet hopealöydöt).95  Karlskogasta siirtyi suomalaisia Västmanlantiin
Uuteen Kopparbergiin. Yleensä tässä toisessa muuttovaiheessa otettiin koko
perhe mukaan.96  Hyvänä esimerkkinä jatkomuutosta on maanluovutustarkas-
tuksesta löytynyt asiakirja karlskogalaisen metsäsuomalaisen vaiheista. Henrik
Nilssonin uuden tilan vaiheita selviteltiin, kun Ljusnarsbergiin rakennettavaan
kirkkoon tarvittiin maita. Tällöin tutkittiin Henrikin torpan historiaa omistus-
suhteiden selvittämiseksi ja todettiin tämän perustaneen Björkan-nimisen tor-
pan herttuan kirjeellä 16.3.1608. Paikalla sijaitsi kuparikaivos ja hytinpaikka
tarkastuskirjan mukaan.97

Tivedenin suomalaisasutus

Länsi-Götanmaalla sijaitsevan Skaran hiippakunnan Hovan kirkkoherra And-
reas Petri kertoo Skaran hiippakunnan paimenmuistossa 1618 seuraavaa: ”Kun

Hovassa sinä vuonna asetettiin kirkkoherran paikka vapaaksi, ei kukaan pap-

pismies hakenut sitä. Seurakuntahan sijaitsi suuren tien varrella, ja pastorin

täytyi yötä päivää olla valmiina kestitsemään kruunun palvelijoita ja virkamie-

hiä, sekä kruunun edestakaisin kulkevaa sotaväkeä. Seurakunnassa oli paljon

suomalaisia ja muita, jotka asuivat siellä, tai oleskelivat Tivedenin metsissä, ja

olivat lähes barbaarin asteella. He tulivat harvoin kirkkoon eivätkä pelänneet

Jumalaa eivätkä ihmisiä, vaan saivat monia yksinkertaisia mukaansa konnan-

töihin.” Kirkkoherra Andreas Petri oli sanojensa mukaan saanut nämä kova-
kallot kuriin, ja nyt seurakunta oli jumalinen ja onnellinen paikka.98  Alueelle
kerrottiin ilmaantuneen myös ihmisiä, jotka lääkitsivät ilman koulutusta. Tämä
voi viitata itäsuomalaiseen kansanparannustaitoon, joka näkyy tuomiokirja-
juttujen perusteella aiheuttaneen oikeudenkäyntejä suomalaisia ”noitia” vas-
taan seuraavalla vuosisadallakin. Maaseudulla lääkärintointa hoitivat perintei-
sesti parturit, joiden ammattiylpeyttä myös loukattiin.99

Vadsbon pitäjässä Länsi-Götanmaalla tapahtui Vaasojen aikana samanlainen
kehitys kuin Savossa. Tiloja autioitui ja merkittiin autiotiloiksi veronmaksuky-
vyttöminä. Vanhat sukuoikeudet menetettiin, ja tilat joutuivat kiihtyvää vauhtia
kruunun omistukseen. Sukutiloja oli vähän, mutta kruununtorppien vastapaino-
na aatelin omistus voimistui, mikä oli ominaista myös Suomen asumattomilla
metsäseuduilla Keski-Suomessa. Rälssitiloja oli kuitenkin suotavaa olla, ettei

○ ○ ○ ○ ○ ○

95 Gothe 1943, s. 101.
96 Ks. Broberg 1988, s. 78 ja RB:n arkisto, ”Västmanland”. VMH 1606:10, nybyggiare vid

Salabuda. RA KA (Tukholma) SöH 1580:18, s. 471–475. Henrik oli luultavasti Ås-
bergsvikistä lähtenyt asukas.

97 RB:n arkisto, ”Västmanland”. Ljusnarsbergin luovutustarkastus kirkkorakennusta varten
19.10.1629, Veijo Saloheimon muistiinpanojen mukaan.

98 RB:n arkisto, R. Gothen käsikirjoitus ”Om de gamla Tivedfinnarna”.
99 KHR 1588, 17.3.
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ratsupalvelus vähenisi. Vaasa-suku käytti kruunulle peruutettuja laajoja maa- ja
metsäomaisuuksia hyödykkeinä, joita lahjoitettiin tukijoille, uskollisille virka-
miehille, sotilaille ja Vaasa-veljesten aviottomille lapsille. Eerik XIV:n tyttären
Constantian tilat jaettiin myöhemmin sotilaille.100

Länsi-Götanmaan metsäsuomalaisasutuksen tutkimisessa on myös ongel-
mia. Huomattavaa on, että Tivedenin tilitysviranomainen on voinut olla sama
muutaman Värmlannin pitäjän kanssa, joten tilit sijoitettiin joko Värmlannin tai
Länsi-Götanmaan asiakirjoihin. Sotilastileissä Länsi-Götanmaa, Smoolanti ja
Värmlanti kulkevat usein yhdessä, varsinkin katselmusluetteloissa. Tivedenin
suomalaisasutuksen iänmäärityksessä aiheuttaa ongelmia alueen voimakas
rälssiomistus. Maakirjaanhan laitettiin perinteisesti kruunun saatavat. Maa-alu-
eet, joita kruunu ei verottanut kuten vanhat säterit alustalaisineen ja pappilat,
eivät olleet maakirjassa. Vasta vuoden 1662 maakirjaohjeiden mukaan täytyi
myös kruunun verotuksen ulkopuolella olevat torpat viedä maakirjaan.101  Tämä
merkitsi sitä, että vanhatkin torpat vietiin kirjoihin. Samoin alettiin suuren re-
duktion aikana tutkia alueen tilojen ja torppien omistussuhteita. Maakirjoissa
saattoi kruununtorppakin olla kirjattu säterintorpaksi. Näistä oikeudenkäynti-
pöytäkirjoista voi tutkia taannehtivasti torppien vaiheita aina Kustaa Adolfin
hallintoaikaan asti, jolloin kruunu alkoi myydä aatelille alueitaan.

Ongelmana torppien historian kartoittamisessa alkuaikoina on myös se, että
niiden nimi saattoi vaihtua useinkin, joskus omistajan vaihdoksen myötä ja jaon
yhteydessä. Kaksoisnimi ja nimenmuutos olivat yleisiä uusille asutuksille. Li-
säksi torpalla saattoi olla esim. tuomiokirjoissa kansan käyttämä nimitys, joka
oli toinen kuin virallinen.102

Tivedenin metsien suomalaisasutus alkoi metsien pohjoisosista Skagern- ja
Unden-järvien väliseltä alueelta Finnerödjasta. Nykyisen Finnerödjan alue si-
jaitsi Tivedenissä korkealla kivisessä maastossa ja kuului Hovan käräjäkuntaan
ja Vadsbon kihlakuntaan. Metsän asutus oli ajallisesti yhteydessä Karlskogan
suomalaisasutuksen kanssa.103 Skagern- ja Möckeln-järvien välillähän ei ole
kuin muutama peninkulma matkaa. Myös Jössen ja Nordmarkin kihlakuntaan
Norjan rajalla näyttää Tivedenin ja Karlskogan suomalaisilla olleen yhteyksiä.
Älgån, Karlskogan ja Tivedenin suomalaiset olivat sukulaisia keskenään. Esi-
merkiksi Arvikan lähellä sijaitsevan Älgån Krut-Månsilla (Ruuti-Mauno) oli
veli Tivedenissä.104  Myös nordmarkilaisilla ja jösseläisillä oli vapautus vanhas-
taan joistakin suorituksista, jos he antaisivat asettaa tai asettaisivat itse torppa-
reita rajalle.105

Asuttaminen oli vilkkaimmillaan 1500-luvun lopulla ja 1600-luvun ensim-
mäisellä puoliskolla. Torppien historian tutkiminen vaikeutuu kuitenkin niiden

○ ○ ○ ○ ○ ○

100 KHR 1589, 14.4. ja VR/KHR 1595, maaliskuu. Eerikin aviottomat tyttäret Virginia ja
Constantia Eriksdotter.

101 Elgeskog 1945, s. 44, nootti 5.
102 Elgeskog 1945, s. 58, ks. myös nootti 92.
103 Broberg 1988, s. 59. Broberg tukeutuu tässä Richard Gotheen: Artikkeli lehdessä ”Nerikes

Allehanda” 29.9.1934.
104 RB:n arkisto, XIV, käsikirjoitus ”Västergötaland Tiveden”.
105 RA AB Värmelands län 1644 r5483, Jösse ja Nordmark.
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jouduttua osin laittomasti aatelin hallintaan. Ne näkyivät maakirjoissa vasta
1600-luvun lopulla.

Vadsbon suomalaisten kerrottiin 1602 Visnumin käräjillä tekevän laittomia
hirvenkaatoretkiä Nysundiin, jossa paikalliset suomalaiset majoittivat heitä.
Suomalaisasutus oli jo tuolloin vakiintunutta. Uudisasukkaiden verohelpotuk-
set ja muutkin etuisuudet aiheuttivat verotalonpoikien jatkuvaa valitusta rah-
vaan valitusasiakirjojen mukaan. Lisäksi asukkaat pitivät erämaahan raivattuja
uudisasumuksia elinkelvottomina. Ruotsalaistalonpoikien mukaan olisi pitänyt
mieluummin ottaa elinkelpoisia autioita uudelleen käyttöön. Uudisasukkaiden
katsottiin vain hyötyvän vapaavuosista ja kutsuntavapaudesta, jonka jälkeen he
jatkoivat matkaansa uudelle alueelle vanhan torpan vapaavuosien loputtua.106

Torpparit toimivat metsäkannaksella sekä kodinturvajoukkoina että muissa
herttuan määräämissä tehtävissä. Richard Gothen mukaan ensimmäinen suo-
malainen Torpeskogissa oli Mats finne, joka perusti torpan alueelle vuonna
1579 ja seuraava Anders finne. Anders Arvidsson finne kohosi nopeasti huo-
mattavaksi talolliseksi.107  Hovan Torpeskogin vanhan kylän tilat olivat aiemmin
kuuluneet Risebergan luostarin omistukseen. Paradishult-nimisen torppa-alu-
een nykyisessä Finnerödjassa perustivat suomalaiset uudisasukkaat vuonna
1580.108  Myöhemmin siellä asui myös sotilashenkilö, vahtimestari Toll.109  An-
ders Åkessonin lippukunnassa oli paljon suomalaisia. Tähän lippukuntaan kat-
sastettiin Älgaråssa ja Ödetorpissa Vadsbossa mm. Paradis-torppien, jotka oli-
vat nihtitorppia, asukkaat. Nihtitorppien suomalaiset olivat leskivaimo, Anders,
Lars Persson ja Björn. Neljää uutta torppaa kutsuttiin kaikkia Paratiisitorpiksi,
ja ne olivat palkkatorppia.110  ”Paratiisi” ja ”Finnerud”olivat torpan nimenä ylei-
siä. Edellinen viittaa luostarin uudistorppaan, joita alueella oli muutamia.111

Suomalaiset toimivat myös herttuan metsästäjinä Tivedenin metsässä. Heille
piti toimittaa kallisarvoista suolaa, niin että tuotteet tulisivat tuoreina Kaarlen
hoviin asti.112  Lisäksi hänellä oli omat metsänvartijansa estämässä metsän-
haaskausta ja erityisesti laitonta linnustusta ja metsästystä.113  Tällä laittomalla
metsästyksellä tarkoitetaan lähinnä aatelin omien metsästäjien harjoittamaa
riistanpyyntiä kruunun metsissä.114

Vadsbon kihlakunnassa esiintyi nimike ”uudisasutus” myöhemmin kuin
Karlskogassa. Maakirjoihin termi ilmaantui ensimmäisen kerran vuonna 1590,

○ ○ ○ ○ ○ ○

106 RB:n arkisto, XII:4, ”Värmland, Göta hovrätt”.
107 RB:n arkisto, R. Gothen käsikirjoitus ”Om de gamla Tivedfinnarna”. Ks. myös RA KA

(Tukholma) VGH 1609:6. Fodernötskatt i Vadsbo 1609, Anders finne i Torpeskog.
108 RB:n arkisto, XIV, käsikirjoitus ”Västergötaland Tiveden”.
109 Finnerödjan synnystä ks. RA MR 1584:3. Munsterregister över knektar i Östergötaland,

Smooland och Västergötaland. RA MR 1584:28. Löningsregister. Fullmo Hanssonin nihdit,
joilla ei ollut vapautta tilaansa, vaan saivat täyden palkan. Mm. Måns Nilsson i Finnaryd. RA
KA (Tukholma) VrH 1601:1, ”Thesse  efterskrefne knekter äre under Jören Perssons fenika
och hafwer sine gårdar fri anno 1605”, mm. Toll i Finnerud.

110 RA KA (Tukholma) SöH 1580:18, s. 437, 441, 449 ja 464.
111 RB:n arkisto, käsikirjoitus ”Västergötaland Tiveden”. Suomalainen Hindrik Andersson sai

asutuskirjan Kavlebrohon 1597, ja vuonna 1601 se vietiin maakirjaan luostarin uudistilana.
112 VR/KHR 1595, heinäkuu.
113 VR/KHR 1596, syyskuu. Metsät mainitaan kruununmetsinä.
114 Elgeskog 1945, s. 57.
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jolloin sitä käytettiin toisin kuin Visnumissa sekä vapaavuosilla olevista että
verolle pannuista torpista. Vasta 1600-luvulla alkoivat verolle pannut uudisasu-
tustorpat kirjautua säännönmukaisemmin maakirjoihin.115  Rälssitorpat, niin-
kuin jo mainittiin vietiin maakirjoihin vasta myöhemmin 1600-luvulla. Vads-
bossa näyttää vapaavuosien määrä venyneen suuremmaksi kuin Karlskogassa.

1600-luvun alussa asutustoiminta oli lamassa, mutta Ruotsin liityttyä 30-
vuotiseen sotaan torpanperustajia, jotka vapautuivat automaattisesti kutsun-
noista, löytyi taas mielin määrin. Ensimmäiset suomalaiset uudisasutukset si-
jaitsivat Brobergin mukaan Itä-Tivedenissä Tarmlången-järven ja Tarmlången-
suon lähellä. Nämä ensimmäiset uudisasutustorpat perustettiin hänen mukaansa
niinkin myöhään kuin 1600-luvun lopussa.116  Luultavampaa on kuitenkin, että
ne eivät ole maksaneet veroja tuohon aikaan asti jonkin erikoistehtävän takia
eivätkä näin näy kirjoissa. Savolaismuistoja alueella näkyy vieläkin pienten
lampien ja järvien nimissä, joiden rannoille savolaiset uudisasukkaat useimmi-
ten pystyttivät pienet uudistilansa ja kaatoivat suuret kaskensa.

○ ○ ○ ○ ○ ○

115 Larsson 1972, s. 95.
116 Broberg 1988, s. 65.
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   Kohti uutta aikaa

Kirjoitettu laki ja sivistys

Muuttuiko Ruotsin yhteiskunta vanhemmalla Vaasa-kaudella ratkaisevasti?
Siirtyminen säädeltyyn hallintoon kitki vanhoja talonpoikais- ja feodaalisoi-
keuksia 1500-luvulla. Kaarle sai etsikkoaikansa toimiakseen kuninkaana ja
Ruotsin suurvalta-aseman alkuunpanijana käyttäessään herttuakuntaansa posi-
tiivisena koealueena niin sotataidon, kaivostekniikan, hallinnon, lainkäytön
kuin elinkeinojenkin kehittämisen alalla. Hän ajoi Ruotsin valtakunnan lakiin
käsitteen kohtuullisuus, ”skälighet”. Se vastasi sisällöltään aikaisempaa vanhaa
termiä ”maantapa”. 1500-luvulla siirrettiin todistamisvelvollisuus vastaajalta
kantajalle. Asiat kirjattiin tarkasti sekä käytettiin asiamiehiä. Samalla Kaarle
pyrki kitkemään aatelin vanhoja feodaalioikeuksia siten, että kartanoiden vou-
dit eivät enää saaneet tuomita lampuoteja eivätkä tutkittavien vangitsemisajat
saanet venyä vuosiksi. Kaarle antoi ohjeet myös siitä, etteivät suvut ja asian-
omistajapuolet enää saaneet sopia keskenään asioita raskaissa rikoksissa, vaan
kaikki asiat oli tuotava oikeuteen.1  Mooseksen laki tuli 1500-luvun lopulla yh-
deksi lain perustaksi luterilaisuuden vaikutuksesta. Kyseinen laki oli tullut
opinkappaleeksi vasta myöhäisellä keskiajalla Euroopassa. Kaupunkilaki ja
Kristofferin maanlaki painettiin myös Kaarle IX:n toimien seurauksena. Kaar-
le-herttua alkoi vaatia jo 1570-luvulla tuomioistuinten pöytäkirjoja kansliaansa,
mutta vasta 1590-luvulla hänen alueiltaan lähetettiin muutamasta kihlakunnasta
niitä tarkastettavaksi.

Vuosina 1567–1580 kirjatut väkivaltarikokset olivat huomattavan vähäisiä
Ruotsissa. Aika ei ollut erikoisen rauhallinen, vaan joitakin rikoksia ei ole kir-
jattu ollenkaan. Luultavasti niiden käsittely hoidettiin jollain epävirallisella foo-
rumilla.2  Johan Söderbergin mukaan luterilainen puhdasoppisuus vaikutti la-
kien kehittymiseen siten, että esim. huoruustapauksien rangaistus koveni. Toi-
saalta rangaistusmuotoja kohtuullistettiin tuomitun ruumiin silpomisen osalta.3

Tämä on paisuttanut tutkijoiden käyttämiä ”rikostilastoja”. Tuomioistuimet
joutuivat valvonnan alle, joka kohtuullisti lainkäyttöä ja sai aikaan kirjallisia en-
nakkopäätöksiä. Kaarle IX kehitti vanhaa tutkinta- ja oikaisukäräjäperinnettä.
Kaarlen poika Kustaa II Aadolf on saanut kunnian hovioikeuden alkuun saatta-
misesta.

Ruotsin keskiaikaisen ”sivistyksen kehdon” Upsalan yliopiston toiminta oli
lähes pysähdyksissä koko Kustaa Vaasan hallinnon ajan. Ruotsissa ei koulutettu
virkamiehiä ja pappeja enää Upsalassa vaan luterilaisen Saksan puolella. Kaarle

○ ○ ○ ○ ○ ○

1 KHR 1578, 11.7.
2 Österberg, Lindström 1988, s. 96.
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rahoitti opiskelua valitsemissaan ulkomaisissa yliopistoissa. Näistä opiskeli-
joista hän sai liturgisen riidan aikana luotettavia pappeja herttuakuntansa uusiin
kirkkoihin. Upsalan yliopiston toiminta elvytettiin Kaarlen käynnistämänä uu-
delleen vasta 1590-luvulla. Saksassa koulutetut kirjanoppineet toivat vahvan
saksalaisen vaikutuksen myös lainkäyttöön. Kaarle noudatti lainmukaisesti
isänsä testamenttia ja pyrkimyksiä, mutta toi lisää aimo annoksen eurooppalai-
suutta.

Kohti feodalismin nousua Kaarle IX:n jälkeen

Ruotsin aateli säätynä ei ollut yhdenmukainen, vaan vahvan neuvosaatelin rin-
nalle nousi alempia aateliskerrostumia. Yhteiskunta ja sen hallinnon kehittymi-
nen aiheutti myös aatelissäädyssä erikoistumista. Ruotsiin oli syntynyt alempi
aatelisryhmä, joka toimi keskus- ja paikallishallinnon tehtävissä. Myös alempi
rälssi eli knaapiaateli syntyi ennen Täyssinän rauhaa silloiselle itä- ja pohjois-
rajalle Suomessa. Ryhmän funktio oli rajanvalvonta ja ensipuolustus.

Feodalismi eli ruhtinasvalta läänitysten alamaisiin on lähinnä oikeudellinen
termi. Kaarlen ruhtinaskunnassaan harjoittamassa hallintopolitiikassa ei ole ha-
vaittavissa juurikaan feodaalisia piirteitä, jos ei oteta huomioon ammattiväen
palveluspakkoa alkavan pienteollisuuden piirissä. Ilmiö liittyy pikemminkin
keskusvallan ohjailuun ja resurssien hallintaan sekä yhteiskunnan erikoistumi-
seen. Uusien teollisuudenhaarojen kuten ase- ja lasiteollisuuden sekä salpietari-
keittämöiden tietämys ei saanut varsinkaan 25-vuotisen sodan aikana joutua vi-
hollisten kätyrien haltuun. Tällöin jouduttiin näiden laitosten ammattiväen ja
renkien liikkumista rajoittamaan ja vaatimaan kuuliaisuuslupauksia. Tätä ilmi-
ötä en laske käsitteen feodalismi alle vaan se liittyy jo keskiajalla tunnettuun
maata omistamattoman luokan työpakkoon. Irtolaisuus kriminalisoitiin kunin-
gaskunnassa vuonna 1583. Kaikkien maattomien ja toimettomien piti ottaa it-
selleen vuosipalveluspaikka.4

Juhana-herttuan ruhtinaskunnan territorio sijaitsi Suomessa, jonne hänen
kaudellaan herttuana tuli jonkin verran piirteitä ruhtinasvallan feodaalioikeuk-
sista. Tällaiseksi talonpoikaisvapautta rajoittavaksi säännökseksi voidaan kat-
soa Juhana-herttuan vuonna 1556 vain itselleen varaama hirvenmetsästysoi-
keus.5  Varsinkin vanhoilla suuraatelin omistamilla alueilla Länsi-Götanmaalla
Juhana III:n hallitusaikana toimittiin vanhojen keskiajalta periytyvien oikeus-
käsitysten pohjalta. Kaarle-herttua moitti usein veljeään Juhanaa ja ylintä aate-
lia alaistensa huonosta ja feodaalisesta kohtelusta. Kaarlen mukaan kartanon-
oikeudet olivat ehdottomasti kiellettyjä eikä palveluksessa saanut pitää ketään
pakolla kohtuuttoman kauan. Ruotsissa ei hänen mukaansa ollut maaorjuutta.6

Jutut piti hänen mukaansa tuoda aina käräjille eikä rikoksista enää selvinnyt

○ ○ ○ ○ ○ ○

3 Söderberg 1992, s. 11–12.
4 Hedberg Lennart 1995, s. 297.
5 Pirinen 1982, s. 394. Pirisen mukaan kyseessä oli luonnonsuojelutoimi.
6 Ks. KHR 1583, maaliskuu.
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totutuilla tuntuvilla hyvityksillä uhrin suvulle.7  Kiellot kohdistettiin oman
herttuakunnan aatelille.

Ylhäisaatelistoon kuuluvilla kreiveillä oli joitain feodaalioikeuksia suhteessa
alustalaisiinsa.8  Valloitettujen alueiden väestön orjuuttamisen kuningas sen sijaan
kielsi ehdottomasti, koska alueelle ei saatu lähtemään väkeä uudisasukkaiksi.
Uudisasutuksen tarkoituksena oli saada linnoitusten ruokahuolto turvattua.9

Jatkuvaa sotaa käynyt Ruotsin kruunu joutui 1600-luvulla antamaan aatelis-
tolle yhä enemmän etuisuuksia ja oikeuksia. Kotimaisen ylimystön rinnalle
nousivat uutena ryhmänä ulkomailta Ruotsiin tulleet ”raharuhtinaat”. Gabriel
Bladh onkin luonnehtinut väitöskirjassaan 1600-luvun ensimmäisten vuosi-
kymmenten Ruotsia feodaalisävytteiseksi privilegioyhteiskunnaksi. Petri Ka-
ronen korostaa, että tosiasiassa ylhäisaatelin ja hallitsijan välillä vallitsi erään-
lainen ”kauhun tasapaino”. Hän nostaa esiin Axel Oxenstiernan toiminnan neu-
voksena.10

Sotaa ja teollistumista

Miten savolaiset sitten näkyivät konkreettisesti vanhemman Vaasa-kauden
käännekohdissa? Seuraavassa kuvaan muutaman savolaisen silmin heidän toi-
mintapiiriinsä liittyviä ilmiöitä. Talonpoikaisen yhteisön liikkuvien jäsenien
toimintakenttä oli todella laaja.

1. Erik Qwintuksen tarina

Savonlinna työllisti paljon paikallista ammattiväkeä ja linnassa palveli huo-
veina ja nihteinä myös paikallisyhteisön jäseniä. Myöhemmin knaapiaateliin
nousseista suvuista liikkuvaisimpia oli Qvintus-suku Rantasalmelta. Vuonna
1574 ratsuväen neljännesmestari Erik Jönsson Qwintus nautti verovapautta
Hakkarala-nimiseen tilaan (Mattila). Myöhemmin hän asettui asumaan Luosta-
risen autiotilalle, johon edelliset omistukset ilmeisesti liitettiin. Vähän ennen
kuolemaansa vuonna 1592, jolloin tila joutui vieraalle suvulle, Erik ehti toimia
vielä Rantasalmen nimismiehenä. Seuraavalla vuosisadalla tilan sai jälleen su-
vun haltuun Erik Eriksson Qwintus.11

Erik Jönssonin aikalaisista pääsivät monet sodassa kunnostautuneet ratsu-
miehet johtaviin asemiin paikallishallinnossa. Qwintuksen yhteydessä voisi
mainita myös Markus Sigfridssonin, jonka kohtalo liittyi Erikin tavoin Ruotsin
historian käännekohtiin. Näille miehille oli yhteistä se, että he varustivat kumpi-
kin useampia hevosia 25-vuotisen sodan alusta lähtien. Kaartilan Markus Sig-
fridsson toimi myös Suur-Savon voutina.

○ ○ ○ ○ ○ ○

7 Ks. mm. KHR 1574, 26.4. ja KHR 1576, 18.4.
8 Ks. mm. VR/JIII 1579, 28.9. Kuningas antoi ylhäisaatelistolle oikeuden rangaista itse

lampuotejaan. Poikkeuksena olivat raskaat rikokset kuten rauhanrikokset.
9 VR/JIII 1583, 27. 8.
10 Bladh 1995, s. 111 ja Ylikangas 1986, s. 45. Karonen 1999, s. 122 ja 197.
11 Pirinen 1982, s. 258 ja 212. Ks. myös SHVL 1571 Savo 1996. Pielavesi.
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Erik Jönsson ja Markus Sigfridsson olivat mukana myös siinä suomalaislip-
pueessa, joka määrättiin menemään Itä-Götanmaalle Magnus-herttuan palve-
lukseen vuonna 1568 herttuoiden vallankaappauksen alettua.12  Huoveja oli 152
ja heillä omat asemiehensä. Lippue yhdistettiin samaan joukko-osastoon smoo-
lantilaisten sekä itä- ja länsigötanmaalaisten kanssa.13  Herttuoiden vallankaap-
paus onnistui ja kuninkaaksi nousi Juhana III, joka otti suojiinsa suomalaisjou-
konkin. Lippue vietti kymmenen vuotta Itä-Götanmaalla. Juhana III:n ajan
sotilastileissä esiintyy suomalaisia niin huoveina kuin nihteinäkin. Rumpali
Erik Qwintus näkyy näissä tileissä Itä-Götanmaalla vielä vuonna 1581.14

2. Köyhä lampuoti Pielavedeltä

Olen syntynyt Suomessa Savonlinnan läänissä, Iisalmen pitäjässä ja Pielave-

den kylässä niin kuin oheinen kirkkoherrani todistus osoittaa. Olen palvellut

täällä Ruotsissa edesmennyttä Herra Klas Hornia yhdeksän vuotta hänen ruu-

kissaan Twetan pitäjässä (Bränninge?). Seuraavaksi palvelin kruunun ruukissa

Nyköpingissä myös sydenpolttajana kuusi vuotta. Nya Kopparbergissä työsken-

telin tervanpolttajana kymmenen vuotta, jonka jälkeen siirryin Hälleforsiin yh-

deksitoista vuodeksi. Nyt sairastan kaatumatautia, enkä voi mennä palveluk-

seen. Sen tähden tulin tänne Tukholmaan vuonna 1641 anoakseni pientä tilaa

tai torppaa asuakseni ja elättääkseni itseni. Teidän Kuninkaallinen Korkeuten-

ne määräyskirja Örebron maaherralle Gustav Leijonhufvudille mielessäni ajat-

telin hänen auttavan minua. Häneltä tulikin oheisen kopion kaltainen seteli.

Mitään ei kuitenkaan tapahtunut, josta syystä olen toista vuotta ollut Suomessa

ja yrittänyt palata synnyinkotiini. Mitään en ole kuitenkaan voittanut vaan

päinvastoin menettänyt vaimoni, joka jätti minut yksin kolmen lapsen kanssa

kurjuuden keskelle. Pyydänkin siis kaiken alamaisimmin Teidän Kuninkaallinen

Korkeuttanne, antamaan määräyksen minun pitkän palvelukseni vuoksi niin

että äidittömien lasteni kanssa saisimme jostain pienen torpan. Jöran Henriks-

son Suomesta.15

Kirjeen henkilö on tyypillinen ruukkien palveluksessa kierrellyt savolainen.
Hänen ensimmäinen isäntänsä Ruotsissa oli Klas Karlsson Horn (1583–1632),
jolla oli ruukki Tvetan pitäjässä silloisessa Södermanlannissa herttuakunnan
alueella. Ruukki liittyi myös Kaarle IX:n palkitsemispolitiikkaan ja pääoman
hankkimiseen suurteollisuuteen. Jöran Henriksson oli syntynyt noin 1580 ja
muuttanut Ruotsiin isäntänsä suvun ruukkiin lampuotitilaltaan Pielaveden ky-
lästä n. 1605.

Suomen ja Ruotsin historian murroskauteen, joka alkoi Kustaa Vaasan val-
taantulosta, kuuluu suomalaisen Horn-suvun kahden haaran toimiminen johto-

○ ○ ○ ○ ○ ○

12 Tawastsjerna 1905, s. 144.
13 RA KA (Tukholma) , Strödda militiehandlingar före 1631. Armén. A. Kommissariats mfl.

räkenskaper och handlingar 3–5.4: ”Register opå ryttare som Ture Persson är ryttmestare
över som äre Östgöte och finska ryttar 1569. Westgöta och Smoolands ryttare som äre under
samma fana.”

14 RA MR 1581:19. Krigsfolk i Öster-Götaland 1581. Erik oli luultavasti Erik Qwintuksen
poika.

15 RA, Enskildas ansökningar och suppliker 29. Päiväämätön kirje kuningatar Kristiinalle.
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tehtävissä Pohjanlahden kummallakin puolen. Suvun jäsenten toiminta valta-
kunnan politiikassa osuu kauteen, jolloin Ruotsi nousi Euroopan suurvallaksi.
Suvun vaiheet ansaitsee huomiota, koska ne kuvastavat maitten välisiä verkos-
toja ja yhteyksiä. Hornien säterikartano Joensuu, jonka suku oli saanut palve-
luksistaan Kustaa Vaasalta, sijaitsi Halikon Inkeroisissa.16  Toinen sukuhaara
lasketaan alkavaksi laamanni Henrik Klasson Hornista. Sukuhaara Horn af
Kankainen sai ritarihuonejärjestyksessä 1620-luvulla sukuliitteensä ajan tavan
mukaan säterikartanonsa mukaan. Kankaisten sukuhaara kuoli mieslinjaltaan jo
samalla vuosisadalla.17

Suku kasvoi ja menestyi vanhemman Vaasa-kauden myrskyissä. Kirkkore-
duktion myötä Kustaa Vaasalla oli runsaasti resursseja palkita toimijoita ja tu-
kijoitaan myös Suomessa. Vaasa-suvun aikana viranhoitajien ja tehtävään mää-
rättyjen palkitseminen ja ylläpito hoidettiin läänityksin tai muunlaisin etuisuuk-
sin. Eerik XIV palkitsi tärkeän apulaisensa Klas Kristersson Hornin, ”Joensuun
Herran”, läänityksellä, koska kuninkaan sanojen mukaan rahan käyttö olisi ol-
lut rahvaanomaista. ”Vain nihdeille ja ratsumiehille maksetaan rahalla.”18  Ruot-
sissa sijainnut Skällnoran kartano ja siihen kuuluneet luostarintilat läänitettiin
siksi vuonna 1561 Klas Kristersson Horn vanhemmalle. Mestari Gilius Packret
Bössgjutare sai tilan tuoton haltuunsa vuosikymmenen puolivälissä, jonka jäl-
keen Hornin leskelle Kerstin Krummelle annettiin vuonna 1567 uudelleen va-
kuutus kaikkiin edesmenneen miehensä läänityksiin. Tilan omistussuhteet vaih-
telivat vallan siirtyessä Vaasa-veljekseltä toiselle, ja usein se oli läänitetty ruu-
kin mestarille. Tilaan kuului myös ruutimylly, joka oli arrendaattorien hallussa.
Klas Kristersson nuorempi sai kuninkaallisella resoluutiolla takaisin isänisänsä
läänityksen myöhemmin.19  Tämänkin voidaan katsoa olevan palkka uskollisuu-
desta pitkän sodan aikana.

Noita kirkkoreduktion jälkeen kruunulle joutuneita luostarin- ja kirkon tiloja
käytettiin siis välineenä jonkinasteisessa virkasuhteessa kruunuun olevien pal-
kitsemisessa. Tilat vaihtoivat sangen usein lääninherraa, ja niiden viljelijät vaih-
tuivat myös usein. Tilojen kunto Kaarle-herttuan saatua ne haltuunsa oli kurjaa-
kin kurjempi. Kaarle harjoitti itsekin samaa palkitsemispolitiikkaa kirkon- ja
luostarintilojen avulla, ja nujerrettuaan ylhäisaatelin vallan vuosisadan vaih-
teessa jakoi näiden omaisuutta palkkiona tuesta. Palkittu suvun jäsen oli mm.
Klas Karlsson Horn. Hän tuli tallimestariksi herttua Kustaa Aadolfin hoviin
vuonna 1606 Kaarle IX:n määräämänä. Klas ratsasti 30-vuotisessa sodassa
nuoren kuninkaan Kustaa Aadolfin tukena ja sai luotettuna ja kunnostautuneena
miehenä valtaneuvoksen arvon vuonna 1617. Ulkomaisista tehtävistä mainitta-
koon hänen toimimisensa Stralsundin legaattina ja Pommerin asiamiehenä. Hän
sai huomattavan maaomaisuuden haltuunsa avioitumalla kreivi Sturen lesken,
kreivi Moritz Lewenhauptin (Leijonhufvud) ainoan tyttären kanssa. Nämä
omistukset sijaitsivat enimmäkseen Södermanlannissa.

○ ○ ○ ○ ○ ○

16 Almquist II 1919–1920, s. 391.
17 Anthoni 1973, s. 343.
18 Heckscher I:1 1935, s. 72.
19 Almquist I 1917, s. 162.
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Miten rautalampilainen Jöran sitten päätyi Södermanlantiin? Hornien ruukis-
sa työskennellyt Jöran Henriksson Laukkanen oli Hornien lampuoti Pielaveden
eli Laukkalan kylästä silloisen Rautalammin ja Savon välimaastosta. Pielavesi
tarkoitti lähteissä kymmenyskuntaa, kylää ja järveä, joten paikkana sen hahmot-
taminen on vaikeaa. Varsinaisen Pielaveden viidentoista talon lisäksi kymme-
nyskuntaan kuuluivat Martikaisen ja Lappalaisen talot sekä seitsemän taloa Ii-
salmen latvaosan asutuksesta.20  Pielaveden kymmenyskunta kuului Kuopion
kirkkopiiriin ja Tavinsalmen hallintopitäjään.

Hämeen puoleisessa Rautalampiin kuuluneessa Pielaveden kylässä asuivat
tuolloin Henrik Laukkainen ja Mats Koponen.21  Pielaveden länsirannan pohjoi-
sin kylä Pielavesi muuttui nimeltään Laukkalan kyläksi.22  Vuosisadan lopulla
tulivat kylään myös Staffan Niskanen ja Pål Martikainen. Vuonna 1572 Piela-
veden rälssiomistukset joutuivat Karin Henriksdotter Hornin af Kankainen hal-
tuun. Hän kuoli vuonna 1580 ilman miespuolista perillistä.23  Kylän tilat, jotka
olivat kuuluneet välillä Kuurilan tilaan, muuttuivat kokonaisuudessaan kruu-
nuntiloiksi vuonna 1587.24  Kuurilan tilan ensimmäinen omistaja Knut Larsson
oli saanut tilan palveltuaan Kustaa Vaasaa Hämeenlinnan ratsumiehenä.25

Vasarapajojen kulta-aikana työtehtävät lisääntyivät Ruotsissa ja myöskin
suomalaisia liikkui niissä. Klas Hornin ruukki sijaitsi Tvetan pitäjässä. Ökne-
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○ ○ ○ ○ ○ ○

20 Pielaveden ja Keiteleen historia I 1981, s. 83.
21 SHVL 1571 Häme 1944, s. 89.
22 Pielaveden ja Keiteleen historia I 1981, s. 90.
23 Pielaveden ja Keiteleen historia I 1981, s. 92.
24 KA (Helsinki) SAY Rautalampi 1580–1599. Ks. myös Almquist IV 1922–1923, s.143. Lars

Knutsson till Unnois (Kuurila) toimi Sääksmäen voutina vuosina 1575–1578. Hän joutui
kuninkaankäräjille väärinkäytöksistä, jonka takia tilat peruutettiin kruunulle vuonna 1586.
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bon kihlakunta, jossa kirjeen mainitsema Tvetan pitäjä sijaitsi, kuului Söder-

manlantiin ja silloiseen herttuakuntaan.26  Raudan jalostus alkoi siellä luultavas-

ti jo Kustaa Vaasan aikana, jolloin Bränningen virassa sijaitsi sahamylly.27

Kaarle sijoitti uudisasukkaita virran varrelle Tvetaan uudisasutusohjelmansa

puitteissa.28  Ruukin rautatyyppi oli tuolloin luultavasti käsin taottua meltorau-

taa.

Klas Hornin aloittama ruukkitoiminta Tvetassa liittyy 1600-luvun alussa rau-

danvalmistuksessa sijoittajien kapitaalin avulla valtaan päässeeseen teolliseen

innovaatioon, kankiraudan suurimittaiseen valmistukseen. Innovaation välittä-

jinä olivat Kaarlen maahan kutsumat ulkomaiset mestarit ja työntekijät, jotka

muuttivat Ruotsin vuorityön luonteen ja teknisen tason eurooppalaiseksi. Vasa-

rapajat olivat tähän mennessä valmistaneet kankirautaa pienessä mittakaavassa,

koska Ruotsin rahatalouden aste ei ollut vielä mahdollistanut laajempaa teollis-

ta toimintaa. Maahan määrättiin valtiopäiväpäätöksellä vuonna 1604 pystytettä-

väksi vasarapajoja. Niitä perustavat vuorimiehet saivat herttualta viljaa ja ym-

päristön talonpojilta apua rakennusten pystytyksessä ja virtojen patoamisessa.

Vasarapajojen ”härkärauta” syrjäytti perinteisen meltoraudan.

Suurempia kankirautaa valmistavia ruukkeja syntyi myös kaivosalueiden ul-

kopuolelle, jopa pitkänkin matkan päähän niistä. Ruukkeja perustivat enim-

mäkseen kaupunkien varakkaat porvarit, mutta myös ruotsalaiset ja ulkomaiset
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○ ○ ○ ○ ○ ○

25 Tawaststjerna 1905, s. 130. Ks. myös Vilkuna Anna-Maria 1998, s. 79.
26 Almquist I 1917, s. 153.
27 RKG XXI, 27.2.1550.
28 SöH 1580:18, s. 287.
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aateliset. Tällainen teollinen toiminta vaati pääomaa eli puhdasta rahaa, ja kruu-
nu joutui vuokraamaan oikeuksiaan ulkopuolisille.29  Yrittäjinä olivat Kustaa
Vaasan ajoista lähtien toimineet myös aatelissukujen jäsenet. Tällainen aatelis-
suku oli myös Horn af Kankainen. Klas Karlsson Hornin omistukset sijaitsivat
Södermanlannissa. Niistä nykyisin Tukholman lääniin kuuluvassa Knivstassa
harjoitettiin mm. raudanvalmistusta. Sahamyllyt virroissa kuuluivat myös pitä-
jän kuvaan.30  Ruukkien kultakausi 1600-luvun alussa oli ympäristön talonpojil-
le suuri rasitus ja niiden kuljetukset jatkuva valituksen aihe.

Historia on kuin aaltoliike. Riitaisuudet ensimmäisen polven Vaasa-veljesten
kesken perinnön oikeudenmukaisesta jaosta aiheuttivat ongelmia vielä heidän
jälkeläistensäkin aikana. Kustaa Vaasa hoiti valtakuntaansa kuin isäntä taloaan,
apunaan luotettu joukko käskyläisiä. Hänen poikansa hajottivat valtariidoillaan
luotua hallitsemisjärjestelmää, ja aatelin asema voimistui. Kustaa Vaasan luoma
valtionvarantojen balanssi hupeni valloitussotiin ja kansan verokuorma kasvoi
sietämättömäksi. Kustaa Vaasan suku sammui valtaistuimelta vuonna 1654,
jonka jälkeen valtakunnan sekavaa tilannetta korjattiin ”suurella kädellä” pane-
malla toimeen aatelistilojen peruutukset. Nämä peruutukset synnyttivät asutus-
historian tutkimiseen uusia lähteitä, joissa tilojen vaiheita selvitellään aina
1500-luvulle saakka.

○ ○ ○ ○ ○ ○

29 Ks. mm. Heckscher I:1 1935, s. 186. Fernow 1875–1888, s. 16.
30 Klas Karlsson Hornin omistuksista ks. Almquist 1:1 1931, s. 215 ja Almquist 1:2 1931, s.

700 ”Knivstabyn”. Pitäjän elinkeinoista ks. Rosenberg 1993 ”Knifsta”, s. 945.
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   Savolaiset liikkeellä
vanhemmalla Vaasa-
kaudella

Vanhempi Vaasa-kausi oli yhtenäinen. Kaarle-herttuan toimesta toteutetut uu-
distukset juonsivat juurensa Kustaa Vaasan toimiin. Jatkuvuus vanhemmalla
Vaasa-kaudella hallitsijoiden politiikassa on ilmeinen.

Kustaa Vaasa aloitti Ruotsin keskiaikaisten järjestelmien uudistamisen. Re-
sursseinaan hän käytti kirkolta ottamiaan varoja ja 1500-luvun alussa löydettyä
Salan hopeaesiintymää. Ensimmäinen Vaasa-kausi oli yhdistelmä keskiaikaista
ideologiaa ja Saksasta kantautuvia uusia aatteita. Kustaa Vaasa perusti dynasti-
an perinteisen avioliittopolitiikan keinoin. Suomi integroitiin valtakuntaan hal-
linnon, virkamiehistön ja lakien yhtenäistämisen kautta.

Keskusvallan ohjaus ulottui Savoon asti. Kruunun rahantarpeen kasvaessa
aloitettiin suuri erämaiden asutusohjelma, joka sai lumivyöryn tavoin savolaiset
liikkeelle. Metsäalueet poltettiin ja muutettiin pelloksi. 1500-luvulla tapahtu-
neen ja Sisä-Suomeen suuntautuneen savolaisten uudisasutusvaiheen jälkeen
muuttoliike johtui valtakunnanrajan asutuksen turvattomuudesta. Pohjoissavo-
laiset lähtivät liikkeelle eteläisiin maakuntiin, ja huomattuaan ettei siellä ollut
tilaa, jatkettiin Rautalammille. Rautalammilla taas aateli ei pitänyt siitä, että
alueelle muutti uusia uudisasukkaita, vaan halusi asuttaa erämaat omilla lam-
puodeillaan. ”Savolainen Suomi” käsitti niin Savon ydinalueet, Savon omat erä-
maat Tavinsalmella kuin Pohjois-Pohjanmaan, Rautalammin ja Ruovedenkin.
Kuninkaankartanoista hallinnoitiin tätä kokonaisuutta. Suomi toimi jo Kustaa
Vaasan aikana työvoimaa luovuttavana puolena. Ruotsin kruunu värväsi järjes-
telmällisesti vuosittain kymmeniä renkejä Suomesta työskentelemään kaivok-
siin ja kartanoihin.

Suomen ja Ruotsin yhteys vahvistui entisestään Juhanan herttuakunnan aika-
na. Turku keskuspaikkanaan herttua levitti renessanssiaatetta periferiaan. Kes-
kuslinnat toimivat alamaisten kouluttajina ja ympäristön talonpoikien tulon läh-
teenä. Ne olivat tärkeä linkki tiedon välityksessä. Tieto kulki kauppiaiden mu-
kana paikasta toiseen. Savonlinnaankin muodostui erikoistuneita ammatteja.
Renessanssiajan monumentaalirakentaminen ja hovinpito antoivat työtehtäviä
vaatimattomillekin työmiehille. Sotatalouden kiihtyessä entisestään laajentu-
mispolitiikan aikana Ruotsin teollisuuden työmahdollisuudet houkuttelivat
muuttoon.

Suomesta lähetettiin myös kutsuntoja karttelevia miehiä pakkotöihin Ruot-
siin. Kaivosten huutavan työvoimapulan yksi ratkaisu olivat venäläiset sota-
vangit. 25-vuotinen sota kuitenkin päättyi ja vangit jouduttiin palauttamaan Ve-
näjälle. Sodasta tuli toki sotamiehiä takaisin, mutta heitä ei aina voitu käyttää
raskaassa kaivostyössä, vaan tarvittiin uutta työvoimaa. Kaarle-herttua ja Juha-
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na III käyttivät mielellään suomalaisia joukoissaan heidän voimiensa ja erä-
taitojensa takia. Osa näistä nihdeistä ja huoveista jäi pysyvästi Ruotsiin.

Kustaa Vaasan testamentti loi vahvan territoriaaliruhtinaskunnan. Kaarle-
herttua noudatti lainmukaisesti isänsä testamenttia ja tahtoa jatkaen Kustaa Vaa-
san aloittamia projekteja. Hän katsoi myös oikeudekseen käyttää kruunun pe-
rinteistä työväen värväyssysteemiä. Savonlinnan irtisanomisten yhteydessä
vuonna 1576 vapautui runsaasti ammattimiehiä muualle. Tästä joukosta herttua
kutsui palvelukseensa käsityöläisiä, huoveja ja metsästäjiä, jotka hän asutti
herttuakuntaansa. Herttualla oli käynnissä kaskikokeilu, johon savolaiset myös
osallistuivat. Uudisasukkaat raivasivat torpan kruunun maalle tai ottivat haltuun
vanhan aution.

Työvoima liikkui vanhemmalla Vaasa-kaudella koko valtakunnan alueella.
Savolaiset osallistuivat myös sotateollisuuden pyörittämiseen. He toimivat hy-
teissä sulattajina ja kaivoksissa renkeinä. Sotateollisuus kehittyi 25-vuotisen so-
dan kuluessa ja se kärsi jatkuvasta työvoimapulasta. Metsäsuomalaisia houkut-
teli Ruotsiin niin työpaikat kuin pääseminen pois ”vihan rajalta”. Länsisuoma-
lainen asutus ja jo aiemmin tulleet itäsuomalaiset toimivat etappiverkostona tu-
lijoille. Ilman järjestelmää kaukomuutto oli lähes mahdotonta.

Ruotsissa oli asutustyhjiöitä niin Ruotsin voittomailla kuin keskiaikaisen ru-
ton autioittamilla alueillakin. Ruotsi oli suomalaisten mielestä parempi vaihto-
ehto kuin Baltia. 1500-luvun muutossa on havaittavissa selvästi sen järjestel-
mällisyys. Muutto Suomen läpi tehtiin etappi etapilta. Ryhmät, jotka liikkuivat
käsittivät useamman aikuisen miehen. Ryhmien jäsenillä oli luultavasti jokin
ammatti. Sukulaisuussuhteet ryhmien jäsenten välillä ovat ilmeiset. Suuri jouk-
ko auttoi asettumista vieraalle maaperälle ilman tutun kylän turvaa.

Avainasemassa metsäsuomalaistutkimuksessa on Kaarle-herttuan toiminta
oman territorionsa varallisuuden vahvistamisessa ja Kustaa Vaasan politiikan
jatkajana. Kustaa Vaasan testamenttia oli kuitenkin jakamassa niin ylhäisaatelia
kuin vallanhaluiset veljekset Juhana ja Eerik. Herttua tasapainoili vallankaap-
pauksen tehneen Juhana III:n neuvonantajana 1570-luvun, mutta väistämätön
yhteentörmäys tapahtui Vadstenassa vuonna 1587. Taustalla oli perintö ja valta-
riidan lisäksi myös uskonto ja Kaarlen kauppapoliittiset intressit.

Metsäsuomalaiset toimivat herttuan resurssina osallistuen hänen projektei-
hinsa. Noista projekteista mielenkiintoisin on palkkatorppajärjestelmän luomi-
nen herttuakuntaan ja maaveroreformi. Södermanlanti toimi tämän projektin
varhaisena koealueena. Samoin herttuan pyrkimys maan pitämisessä Kustaa
Vaasan puhtaassa uskossa liturgisen riidan aikana aiheutti kiivaan kirkonraken-
nuskauden, johon problematiikkaan liittyy erityisesti Karlskogan uudisasutus.
Tivedenin kannaksen suomalaiset toimivat niin vuorituotteiden kuljetusjärjes-
telmässä, herttuan metsästäjinä kuin maanihtijärjestelmässä.

Suurten Götanmaiden ja Sveanmaan välisten metsien asutus liittyy osaltaan
herttuan luomaan kuljetusjärjestelmään. Bergslagenin vuorityötuotteiden kulje-
tus rannikolle kuului merkantilismia kannattavan herttuan pääprojekteihin.
Tiestöä rakennettiin ja teiden varsille asutettiin kuljetustalonpoikia.

Vanhemmalla Vaasa-kaudella kehitys kolmella yhteiskunnan sektorilla oli
nopeaa. Sotateollisuus kiihdytti entisestään innovaatioiden syntymistä ja ihmis-
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ten liikkumista maasta toiseen. Kaarle-herttuan aikana jatkuivat monet Kustaa
Vaasan aloittamat uudistukset. Hän toi Ruotsiin kuitenkin lisää uudistuksia
mannermaalta ja lähinnä sen ruhtinaskunnista. Uuden aikakauden ihmisenä hän
kannatti koulutusta ja lainmukaisuutta. Käytännön tasolla nämä uudistukset
mullistivat Ruotsin teollisuuden täysin. Vanhempi Vaasa-kausi loppui Kaarle
IX:n kuolemaan ja monet hänen hankkeistaan toteutuivat vasta Kustaa Aadolfin
aikana.

25-vuotinen sota loi uusia innovaatioita ja kiihdytti taloutta. 1500-luvun lo-
pussa Ruotsiin liikuttiin lähinnä sotilassysteemin ja kaivosten työvoiman tar-
peen mukaisesti. Oleskelu ei aina ollut vakinaista, vaikka saattoikin kestää
kymmeniä vuosia. 25-vuotisen sodan aikana sotilaat tottuivat liikkuvaan elä-
mään. Ruotsin valtapiiriin kuuluvilla alueilla liikuteltiin joukkoja suvereenisti
maasta toiseen Ruotsi keskipisteenä, olivatpa joukot minkä maalaisia tahansa.
Karkuruuttakin esiintyi, mutta se ei ollut niin laajamittaista kuin 1600-luvulla.

Muuttohuiput näkyvät selvästi lähteissä. Karkuruus nihtipalvelusta oli suu-
rimmillaan suurien sotaoperaatioiden eli Käkisalmen, Pähkinälinnan ja Iiva-
nanlinnan valtausyritysten aikoihin. Käkisalmen valtaushan onnistui ja mies-
hukka oli valtava. Valtauksesta palaaminen hengissä oli hyvin epätodennäköis-
tä, ja edessä oli mahdollinen pitkällinen piiritys vieraalla maalla. Eivät edes
hyvät valtausrahat houkuttaneet lähtemään yritykseen.

Eräs Suomesta Ruotsiin liikkunut ryhmä olivat asesepät. Tämä ammattiryh-
mä oli Savossa keskittynyt hyvin suppealle alueelle Savonlinnan ympäristöön,
ja näiden seppien pojat olivat potentiaalisia Ruotsiin muuttajia. Ruotsin puolella
aseteollisuus oli keskittynyt Itä-Götanmaalle ja Gästriklantiin, jossa oli paljon
kupari- ja rautakaivoksia sekä kaivosten tarvitsemia mittaamattomia metsiä ja
vesivaroja.

Nuijasotaa ennen ilmestyy lähteisiin uusi suomalaishuippu Ruotsin puolella.
Syynä tähän on se, että jo aikaisemmin tulleet on tuona ajankohtana kirjattu
Magnuksen kuoleman johdosta. Magnus-herttuan testamenttialueita ei hänen
eläessään jaettu uudelleen, vaan odotettiin Kustaa Vaasan vanhimman elossa
olevan pojan poismenoa. Näin kunnioitettiin Kustaa Vaasan testamenttia. Mag-
nuksen kuolema laukaisi tapahtumasarjan, jossa ”ilmassa roikkuneet” omistuk-
set legitimoitiin ja järjesteltiin jo kolmannen Vaasa-sukupolven perimystä.

1590-luvun puolimaissa oli pysyvä rauha varmistunut Ruotsin ja Venäjän vä-
lille, ja suuri joukko sotilaita täytyi asuttaa. Kaarle piti hyvää huolta joukois-
taan, joihin hän sai vaivatta sotilaita. Hän järjesti sodan jälkeen jonkinlaisen
”eläkesysteemin” vammaisille ja palkitsi kunnostautuneita vapaatorpilla.
Myöskin sotilaiden lesket saivat vapaavuosia. Yksi syy nuijasotaa edeltävään
lähtöhuippuun on mahdollisesti se, että joukkoja kotiutettiin, ja oli mahdolli-
suus lähteä ilman lupaa, tai pelkuruus, kun oli tiedossa isompi kahakka talon-
poikien ja esivallan kesken.

Pääsyy siihen, että suomalaisia esiintyy Ruotsin puolen lähteissä 1500-luvun
lopulla oli sota. Sodan puitteissa ihmisiä liikuteltiin paikasta toiseen jotakin
”aukkoa täyttämään”. Eräs tällainen ”aukko” oli sotilaspoliittisesti tärkeän
Sveanmaan ja Götanmaan välisen metsäisen kannaksen autioituminen ja sen
täyttäminen uudisasukkailla. Tällä kannaksella sijaitsivat Kolmårdenin ja
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Tivedenin suuret metsä-alueet, joiden läpi kulki yleiset tiet Götanmaalta
Sveanmaan suuriin kaupunkeihin Örebrohon ja Tukholmaan. Metsiin sijoitet-
tiin savolaisia majatalonpitäjiksi, siltavahdeiksi, metsästäjiksi ja rättäreiksi. Ju-
hana III aloitti itse asuttamisohjelman, jolla siirrettiin osaksi hallinnollisesta lii-
kakansoituksesta kärsivän Savon väestöä linnojen huoltoa turvaamaan Liivin-
maalle ja Käkisalmeen sekä Norjan ja Ruotsin rajoille. Tanskan sota ja suuri rut-
toepidemia 1580-luvulla autioitti strategisesti tärkeitä raja-alueita. Se alku-
joukko, joka oli tuonut Suomeen tiedon suurista käyttämättömistä metsistä, oli-
vat ruotsalaisissa joukoissa palvelleet nihdit ja huovit. Nuijasodan merkitys
muuttohaluihin on ilmeinen 1500-luvun lopulla, joskaan muuttoa ei näy tilas-
toissa. Rautalammilta lähti myös 1600-luvun alun katovuosien seurauksena ta-
lonpoikia Ruotsin puolelle.

Suuri metsäsuomalaismuutto ajoittuu 1600-luvun alkupuoliskoon. Suuret
hallavuodet Suomessa vauhdittivat muuttoliikettä entisestään. 1620-luvun pal-
kollisasetus esti vapaita nuoria miehiä muuttamasta ulkomaille. Ainoaksi mah-
dollisuudeksi välttää joutuminen meneminen sotimaan Kustaa Adolfin joukois-
sa jäi karkuruus. Nyt mentiin laittomasti joko suoraan Gästriklantiin tai kierret-
tiin ympäri merenkurkun. Metsissä elävä joukko on ollut huomattava, koska
virallisessa kirjeenvaihdossa asiaa käsitellään paljon. Joukko piti asuttaa ja huo-
noin aines lähettää takaisin Suomeen tai Liivinmaalle. Asutustyhjiöt olivat
Ruotsissa jo täyttyneet ja jo paikalleen asettuneita metsäsuomalaisia lähetettiin
myös jonkin pienen rikkeen takia aluksi Inkeriin, ja sen täytyttyä Liivinmaalle
iäiseen maanpakoon. Laittomasti tulleita meni tuohon aikaan suoraan Norjan
puolellekin. Varsinainen Norjaan muuton syy Ruotsin puolelta oli 1600-luvun
puolivälin kato ja kaivosten ehtyminen vuorityöalueilla. Norjalaiset maakaup-
piaat veivät palvelijoita mukanaan kaivoksilta, joiden perässä toisten oli hel-
pompi tulla. Norja myös värväsi suomalaisia.

Ruotsalaiskylien elintila oli alkanut kaventua jo 1500-luvun lopulla metsän
kotitarvekäytön osalta. Samalla metsän ensisijaiseksi käyttömuodoksi oli tullut
sen käyttäminen kaivosteollisuuden tarpeisiin. Lukuisat metsänkäyttökiellot
ohjasivat kaskisuomalaisten elämäntavan uusille urille.
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   Lyhenteet

AB, Allmogens besvär
HAik, Historiallinen Aikakauskirja
HTF, Historiska Tidskrift för Finland
J III, Juhana III
KA (Helsinki), Kansallisarkisto
KA (Tukholma), Kammmararkivet
KHR, Kaarle-herttuan registratuura
MR, Militaria
RA, Riksarkivet
RB, Richard Broberg
RKG, Registratur Konung Gustavs
SAY, Suomen asutuksen yleisluettelo
SHVL, Suomen hopeaveroluettelot
Sig, Sigismund
SöH, Södermanlands handlingar
VGH, Västergötaland
VrH, Värmlands handlingar
VR, Valtakunnan registratuura
VT, Voudintilit
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   Raha-, mitta- ja
painoyksiköt

Ruotsissa ei tutkittuna aikana ollut yhtenäistä mittasysteemiä. Eri maakunnissa
mittasysteemi vaihteli seuraavasti:

Länsi-Götanmaa, Värmlanti ja Smoolanti: 1 tynnyri= 6 vakkaa ja 1 vakka = 4
neljännestä.
Itä-Götanmaa ja osa Södermanlanti: 1 tynnyri= 6 pannia ja 1 panni = 4 neljän-
nestä.
Sveanmaa: 1 punta= 8 pannia ja 1 panni = 4 neljännestä.
Vuonna 1665 tynnyri vahvistettiin viralliseksi viljamitaksi. Se jaettiin kahteen
panniin, 32 kappaan tai 56 kannuun. Tynnyri laskettiin 1,465 hehtolitraksi.
(Carlsson, Rosén 1969, s. 567 måttsystemet)

Raha: markka = 8 äyriä, äyri = 3 äyritöistä, äyrityinen = 8 penninkiä. Aikakau-
den (1534–1617) lopulla talari = 4 markkaa. Aikakauden alussa äyrillä sai Sa-
vossa pannin viljaa tai 11/2 leiviskää voita. Aivan aikakauden alussa on käytös-
sä Riian markka = 36 killinkiä eli fyrkkiä = 9 äyriä Ruotsin rahaa.
Painomitat: kippunta (n. 170 kg) = 20 leiviskää, leiviskä (n. 8 ½ kg) = 20 naulaa
(n. 425 gr.)
Viljamitat: lästi (n. 65 hl) = 12 puntaa, punta (n. 5 ½ hl) = 6 pannia, panni (n. 90 l).
Panni voitiin jakaa myös neljään nelikkoon ja 20 kappaan, joka on 4 1/ 2 litraa.
Tynnyriin meni 2 pannia. Savonlinnan panni oli 2 kappaa suurempi kuin Tuk-
holman panni veti siis 22 Tukholman kappaa.
Pituusmitat: peninkulma on n. 6 km. (Pirinen 1982, s. 823)
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Sammandrag

UPPKOMSTEN AV FINNSKOGARNA OCH
DEN SAVOLAXISKA RÖRLIGHETEN
UNDER DEN ÄLDRE VASATIDEN

Inledning

Sveriges karta förändrades avsevärt på 1500-talet. Gustav Vasa understödde och
initierade nykolonisationen av skogarna i Savolax, Norrland och Småland,
vilken syftade till att skaffa resurser för kronan och Vasa-dynastin. Även de
försvarspolitiska intressena styrde nykolonisationen. Enligt de merkantila
lärorna grundades också nya städer.

Kronan fick resurser från gruvverksamheten och genom reduktionen av
kyrkans egendom. Förändringarna i maktrelationerna i Europa som skedde i
början av nya tiden genom uppkomsten av nationalstaterna, samt förändringar
inom handeln och religionen banade väg för Sveriges territoriella utvidgning.
Under Johan III: s tid vid makten fördes det 25-åriga kriget mot Ryssland om
kontrollen av resurserna vid Östersjön i Europa. Efter Gustav Vasa förorsakade
utvidgningsplanerna en överhettning av ekonomin och en ökad rörlighet från
periferierna i Finland till produktionscentrerna i Sverige. Savolaxare eller
skogsfinnar var en viktig del av denna flyttningsrörelse. Folk flyttade även till
de erövrade områdena i Baltikum.

I följande skede fortsatte kolonisationen till gränserna mot Svealand,
Götaland, Värmland och Norrland, ända till Ångermanland. Den skogsfinska
flyttningsrörelsen inleddes inom hertig Karls hertigdöme. Skogsfinnarnas
första flyttvåg följdes av både laglig och olaglig flyttning till det centrala Sveri-
ge under de första decennierna på 1600-talet. Incitamenten till denna flyttnings-
rörelse var såväl nödåren i Finland som rekryteringarna av manskap till följd av
kriget. Från 1630-talet önskade centralmakten inte längre att skogsfinnarna
skulle flytta bland annat på grund av konflikter med bergshanteringen om
skogsutnyttjandet, då skogen behövdes till timmer och kol i bergslagen. Delar
av den första skogsfinska generationen som var född i östra och centrala Sverige
begav sig med de nya inflyttarna norrut och västerut mot Norge. Stora delar av
mellersta Skandinaviens skogsområden kom således att koloniseras av skogs-
finnarna och här uppkom finnmarker eller finnskogar.
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Forskningstradition

Forskningen kring de skandinaviska finnskogarnas historia och ursprung har
pågått i drygt trehundra år. Forskningen har förvandlats från beskrivning,
insamlande och dokumentering till undersökningar som gjorts med historie-
forskningens metoder. Ända sedan 1600-talet har prästmännen framställt
skildringar av skogsfinnarna i sin egen region. Den mest betydande av dessa
folkskildrare var värmlänningen Erik Fernow (1735–1791). Abraham Hülphers
utgav sin skildring om livet i de norrländska finnskogarna 1771. Följande år-
hundrade gjorde finländaren Carl Axel Gottlund två resor till finnskogarna i
Sverige och Norge. Genom att intervjua åldringar insamlade han uppgifter om
släkternas ursprung och finnskogarnas historia och fick tag på original-
dokument. Gottlund upptecknade också dikter och sånger. Gottlunds slut-
rapport om arbetet, en framställning på 500 sidor om grundandet av det finska
häradet, har försvunnit. Dock återfinns grundmaterialet till stora delar i Gott-
lunds samlingar i Nationalarkivet i Helsingfors och på Finska litteratur-
sällskapets arkiv i Helsingfors. Albrekt Segerstedt samlade mycket material om
skogsfinnarnas liv på 1880-talet. Av de etnologer och språkforskare som gick
runt i finnskogarna kan här nämnas även Lauri Kettunen, Pertti Virtaranta, Ilmar
Talve och Väinö Salminen. Utöver beskrivning, insamlande och dokumentering
började man kartlägga orsaker till den skogsfinska kolonisationen och dess
konsekvenser. Således försökte man för första gången ge en helhetsbild av
fenomenet. Redan i slutet av 1800-talet forskade finländarna Torsten G. Ami-
noff och Petrus Nordmann kring detta tema. Den sistnämnde gjorde en
vetenskaplig pionjärinsats med sin doktorsavhandling om temat. Richard Gothe
har också lyckat skapa en enhetlig bild av problematiken kring skogsfinnarnas
flyttning i Norrland. Hans insamling finns i Nationalarkivet i Helsingfors.
Lingvisten Richard Broberg var den centrala gestalten i forskningen om den
skogsfinska kolonisationen i Sverige. I Finland har professor Veijo Saloheimo
motsvarande roll. Kari Tarkiainen har i sina verk om finnarnas historia i Sverige
bidragit till forskningen med mycket ny information. Den forskare som mest
bidragit till min avhandling är kulturgeografen Gabriel Bladh vid Karlstads
universitet. Han behandlade i sin doktorsavhandling förändringen i samhället
och landskapet i de nordvärmländska finnskogarna under en lång tidsperiod.

Syftet med undersökningen

Den centrala frågan i undersökningen är reformpolitikens kontinuitet och vilka
faktorer som påverkade savolaxarnas rörlighet under den äldre Vasatid (1523–
1611) inom den dåtida politiska ramen. I undersökningen betraktas mekanismer,
som styrde rörligheten och informationsutbytet från Finland till Sverige och
vice versa. Skedde reformerna samtidigt och på samma sätt i båda riksdelarna?
I Finland fungerade slotten som centrum för informations- och innovations-
förmedling. Vad karaktäriserade de bondegrupper som rörde sig från ett
centrum till ett annat, och var bondesamhället lika stabilt som man tänker sig?
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Man kan se en tydlig kontinuitet från Gustav Vasas politik till hertig Karls
företag. Hertig Karl prövade på olika projekt i sitt eget hertigdöme, såsom
svedjande, avlöningssystem som baserade sig på det äldre indelningsverket och
bosättning som främjade transporten av bergsprodukter. Karl återupplivade
också Gustav Vasas idé om kungsgårdarna som centrum för administration och
livsmedelsproduktion. Mitt syfte är att undersöka i vilken utsträckning skogs-
finnarna tog del i dessa projekt.

Tyngdpunkten i undersökningen är förlagd till hertig Karls verksamhet innan
han blev statsöverhuvud i Sverige 1594. Undersökningsområdena är Söder-
manland, Östergötland, Karlskoga i Värmland och Tiveden i Västergötland.
Min fokus på hertig Karls roll innebär att migrationen till Gästrikland och
Ångermanland har avgränsats från forskningsproblematiken. Beskrivningen av
händelserna i klubbekriget har inte behandlats i detalj enligt mitt valda
forskningsperspektiv, vilket bygger på analys på makronivå. Avhandlingen är
en del av projektet ”Skogsfinnarna i Sverige – migration, kolonisation och
assimilation”. Detta treåriga projekt är en del av det stora forskningspro-
grammet mellan Sverige och Finland ”Svenskt i Finland – finskt i Sverige”.

Teoretisk referensram

I denna undersökning utnyttjas såväl nätverksmodell som tresektorsmodell
(Myrdal-Söderberg). På 1990-talet har man använt nätverksanalys inom olika
vetenskapsgrenar som sociologi, ekonomisk forskning och också inom historia.
Sociala förbindelser påverkar människornas verksamheter. Genom detta är
sådana förbindelser också centrala konstruktioner i historia. Man kan använda
nätverksanalys i historieforskning kring makt och ekonomi. Med hjälp av
nätverksmodellen redogör jag för olika integrations- innovationskanaler mellan
Finland och Sverige. Jag vill utreda, om de alltid gick från centrum till periferi.
Dessutom hjälper modellen till att undersöka vilka strategier regenterna an-
vände under den äldre Vasatiden för att koncentrera makten till sin egen dynasti.
Med hjälp av tresektorsmodellen försöker jag utreda, hur utvecklingen av olika
samhällssektorer, som jordbruk (primärsektorn), handel och bergshantering
(sekundärsektorn), förvaltning och krigsväsen (tertiärsektorn) påverkade
savolaxarnas migration ända sedan kolonisationsskedet i Savolax. Befolk-
ningen ökade kraftigt hos östfinnarna som koloniserade de stora skogarna i
centrala Finland med hjälp av svedjande. Detta innebar också att produktivite-
ten inom primärsektorn ökade. Utvecklingen av sekundärsektorn undersöker
jag med hjälp av yrkenas differentiering och arbetskraftens flyttning som följde
på grund av denna differentiering. Idén om att 25-årskriget stimulerade ekono-
min och olika sektorer i samhället får stöd av teorin ”militärstat-maktstat”, vars
far kan anses vara Charles Tilly. Ovanstående teorier knyts samman med
varandra i modern forskning. I min undersökning försöker jag snarare bygga
upp modeller för olika företeelser än bygga upp en heltäckande teori.

I undersökningen presenteras först särskilt hur de nätverk som byggts upp
under den tidig moderna tiden knyter samman östra Finland och Sverige, och
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ger underliggande förutsättningar för den tidiga skogsfinska flyttningsrörelsen.
Dessa nätverk hör i stor utsträckning samman med utvecklingen av sekundär
och tertiärsektorerna. Jag har därför valt att först betona dessa för tidigare
forskning relativt outvecklade aspekter, för att senare utförligt behandla hur det
kolonisationsprogram som hertig Karl genomförde kom att beröra skogs-
finnarna. Möjligheten att utveckla sin egen försörjning inom primärsektorn
utövade en viktig dragningskraft för kolonisatörerna. Skogsfinnarnas svedje-
bruk var en viktig förutsättning för att möjliggöra en sådan kolonisation. Detta
förhållande var också framträdande under fortsättningen på den skogsfinska
kolonisationen i Skandinavien under 1600-talet som jag inte behandlar här.

Källor

Huvudkälltypen i min undersökning är statens officiella brevväxling, registratur
samt myndigheternas brevväxling. I tidigare forskning där man har undersökt
uppkomsten av finnskogarna i Skandinavien, har man inte använt officiell brev-
växling i sådan omfattning. Karl hade sitt eget registratur, och han skötte även
riksregistraturet efter Johan III : s död 1592. Hertig Magnus hade varken eget
kansli eller bokföring, utan de ingick i riksregistraturet. I riksregistraturet ingår
också som separata band Sigismunds registratur under tiden då han var kung,
dvs. ända till 1599.

Många forskare som har intresserat sig för 1500-talet har använt ”Söder-
manlands handlingar 1580: 18 (SöH 1580:18) som källa. Den här källan är i sin
helhet en volym på fem hundra sidor och innehåller material från Karls hertig-
döme om kolonisationsförloppet och nybyggenas skattekraft. Ifrågavarande
källa består av många olika delar från olika tidsperioder, av vilka den viktigaste
är en förteckning över revisionen av kolonisationen i hertigdömet 1586. Denna
redovisning sammanhänger med flera företeelser, såsom revisionen av Karls
fordringar och uppskattningen av gårdarnas skatteuppbörd, grundandet av
städer och förenhetligandet av taxeringen. Beräkningarna står i samband med
kronans fordringar, då närmast tionden och hjälpskatter i hertigdömet.
Revisionen berörde också oklar egendom och preciseringen av beskattnings-
grunderna. Det skulle utföras en jordmätning vid gårdarna som kunde skatt-
läggas på nytt beroende på storleken.

För historieforskare skapade Gustav Vasas reformarbete ett utmärkt material
i form av mera enhetliga bokföringsdokument. Finlands fogdebokföring finns i
original och mikrofilmade i Nationalarkivet. Serien kallas för den äldre bok-
föringssamlingen eller den blå serien, som J. E. Grönblad ordnade kronologiskt
enligt områdesindelningen på 1800-talet. Motsvarande serie i Sverige
(landskapshandlingar) finns i Riksarkivet (RA) i Stockholm. I detta arkiv finns
också Militaria-samlingen där jag använder förteckningen över knektarnas och
ryttarknektarnas torp, där epitetet ”finne” nämns. I samlingen nämns också
knekthantverkarnas flyttningar från en ort till en annan. Dessa knekthant-
verkare hade tjänstgjort vid artilleriet och hov i Ingermanland, Livland samt
Sverige.
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Kontinuiteten under den äldre Vasatiden

Den äldre Vasatiden kulminerade genom Karl IX: s reformer, som byggde på
det andliga arvet efter Gustav Vasa. Gustav Vasas makt hade hela rikets
materiella resurser som grund. Till dem hörde såväl bergsbruks- som skogs-
resurserna. Även bönderna utgjorde en resurs för centralmakten under den äldre
Vasatiden. Sala silvergruva gav god avkastning och garanterade, tillsammans
med den omfattande egendom som hade reducerats från kyrkan, att släkten Vasa
fick kvarstå vid makten i riket. I Sala arbetade finska drängar, men det fanns
bara några få östfinnar. De savolaxiska specialiserade yrkesmännen började
röra sig från ett centrum till ett annat först under Johans hertigdöme.

Gustav Vasa behövde också idékonstruktioner för att legitimera sin makt.
Sådana konstruktioner, såsom merkantilism och regentens regaler härstammar
ända från medeltiden. I början av 1500-talet blev dessa idéer starkare på
kontinenten på grund av reformationen, i vilken Gustav Vasa och Karl IX in-
hämtade sina idéer för sina regimer.

Vasa-släktens makt grundade sig också på Finlands allt tätare integrering
med Sveriges förvaltningssystem. Gustav Vasa byggde upp nätverk mellan Fin-
land och Sverige. Till dessa nätverk hörde förvaltning, ämbetsmannakår, lagar
och krigsväsen, som hör till tertiärsektorn. Finska adelsynglingar började
utbildas vid hovet i Stockholm för centralmaktens behov. Gustav Vasa utbildade
ämbetsmannakåren för sina söners behov, och Karl IX fortsatte på samma linje.
Några finska adelsmän stod i tjänst hos flera Vasa-generationer. Här kan nämnas
som exempel släkterna Fincke och Horn. Den svenska adeln såsom Bielke hade
besittningar på båda sidorna av Bottenviken, vilket ledde till att det uppstod
nätverk. De finska bönderna rörde sig ofta mellan adelns besittningar.

Slotten som centrum – yrkena differentierar sig

Eftersom stadsväsendet i Finland var så outvecklat fungerade slotten, såsom
Nyslott, som viktiga centrum och sysselsättare av bönderna. Också informa-
tionsutbytet skedde via centralslotten. Bonden levde i naturahushållning, men
några förnödenheter var man tvungen att köpa från de kringvandrande lands-
köpmännen. Sådana viktiga förnödenheter var salt samt kärl av koppar.
Bönderna hade betalningsmedel som också intresserade kronan, som pälsar,
skinn och spannmål. Hantverkarna och de bönder som idkade landsköp var de
rörligaste elementen i bondesamhället. Centralmakten försökte hindra dessa
grupper från att fritt utöva sitt yrke på landsbygden. Gustav Vasa strävade efter
att enligt de merkantilistiska principerna flytta över landsköpet till städerna
eller under kontroll av slotten. Hantverkarna och deras produkter omfattades av
regeluppsättningen för landsköpet. Landsköpmännen var ofta storbönder som
idkade varuhandel.

Bönderna i Savolax borde ha tagit sina produkter till Viborg, men man
betalade ett högre pris för dem i Åbo. Savolaxarna bytte ut spannmål mot salt
med sina samarbetspartners, landsköpbönder i Nyland. Efter grundandet av
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Tavinsalmi socken började handelsmännen i de norra delarna av Savolax söka
sig till Österbotten. Handeln med Kajanaland eller norra Österbotten förbjöds
1571. Österbottningarnas underleverantörer var bl.a. Pekka Vatanen och Olli
Toivanen, vars produkter klippgädda och päls via mellanhänder hamnade i Sve-
rige. Troligen gjorde de ibland en avstickare även till Sverige på dessa leverans-
resor. De savolaxiska handelsmännen och soldaterna som besökte slottet förde
vidare de ryska handelsmännens produkter (t.ex. tyg) från Nyslott till de andra
delarna av Finland och moderlandet Sverige.

Landsköpshandelsmännen var den tidens informationsförmedlare på grund
av sitt rörliga yrke. Ett bra exempel på detta är Olli Kinnunen från Rautalampi.
Han hade ett torrfiskförråd i byn Viirre i Lochteå. Släkten Kinnunen kommer
från Savolax. Landsköpsklassen i Österbotten var viktigare än i Savolax och
Rautalampi. Den tog aktivt del också i händelserna i klubbekriget.

Hantverkarna och de egentliga landsköpmännen rekryterades bland de första
till krigstjänst, eftersom de annars bara ställde till förtret för kronan. Flottan var
ett rymningssäkert ställe för de ovilliga rekryterna. Man flydde inte så lätt från
båtarna, och därför samlades där alltid sådana som med största sannolikhet
skulle försöka rymma, såsom savolaxare. Det andra alternativet för dessa
kringvandrande landsköpmän var att gå i tjänst hos präster, borgare eller
bönder. I Norrland var det en stor skara sådana kringvandrande lansköpmän
som rekryterades till flottan. Bland dessa lösdrivare var finnar, som under
vintertiden vandrade omkring som handelsmän i Sverige, och under sommar-
tiden bodde de i Finland.

Även på landsbygden differentierades hantverkarna, arbetskarlarna och
andra yrkesutövarna mot slutet av århundradet. Deras verksamhetssfär ut-
vidgades. Hantverkarna som var i slottets tjänst bodde på malmerna i anslutning
till slotten. Dessa hantverkare stod antingen i förteckningen över slottets egna
tjänare eller bland slottets ryttarknektar. Dessa hantverkare blev särskilda
yrkessläkter, vars avkomlingar förde vidare sina fäders yrke. Yrket i sig
försörjde ingen på 1500-talet, utan man odlade sin lilla jordtorva för att få
livsmedel för familjen. I socknarna kring slottet fanns också andra yrkesmän,
som utförde olika slags arbeten för slottet vid behov. Slottet blev således ett
centrum som försörjde och utbildade en stor del av allmogen i sin omgivning.

I jordebokens släktnamnsbestånd kan man se, vilka yrken som idkades på
landsbygden. Av de yrkesutövarna som arbetade under slottens inflytelsesfär
kan nämnas t.ex. svarvare, snickare, garvare, skomakare, bagare, timmerman,
redsven, kock, tolk och skräddare. Bland slottets tjänare förekommer följande
yrkesbenämningar: tegelslagare, ugnsmästare, smed, skomakare, tunnbindare,
portvakt, bordssven, källarsven, kock, mjölnare, båtman, mjölnare, fiskare,
bagare, svinvaktare, eller svinapiga, korvmakare, tvättare, fattig, tolk och
skarprättare. De specialiserade yrkesmännen såsom vapensmederna vid slottet
hade fått sin grundutbildning i Sverige redan under Gustav Vasas tid.

Av yrkesbenämningar bildade man senare ofta också släktnamn. Också
bakom de släktnamn, som har klang av främmande ursprung, finns bara helt
vanliga hantverkarsläkter, såsom Hakkarainen, Tarkiainen, Yrjänäinen, Olk-
konen, Vanninen, Janatuinen, Hirvonen, Pelkonen, Uskinen, Kaiponen, Koso-
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nen, Tuovinen, Pulkkinen, Rinkinen, Venäläinen, Immonen, Kähkönen, Kietä-
väinen, Polvinen, Lapveteläinen, Matilainen, Käkriäinen, Höyhenpoika, Savo-
lainen, Tuhkanen och Outinen. De nya släkternas frammarsch verkade ske i
samma takt som yrkena differentierade sig. Det uppstod nya yrkesbenämningar
såsom grytmakare, sadelmakare och vävare. I staden blev släktnamnet ett
vanligt borgerligt namn, och den som bar namnet hade inte nödvändigtvis något
med ifrågavarande yrke att göra. Man kan se ett motsvarande fenomen, då man
undersöker brukens och gruvornas räkenskaper.

”Kunskapsbonde” var också ett yrke som gick i arv i släkten. Tolkarna vid
Nyslott och Viborgs slott var ryskkunniga karelare, vars yrkesbeteckning
egentligen var en ”kunskapsbonde”. Fjärdingens bönder i Haapala var
specialiserade just på underrättelseverksamhet. Här kan nämnas som utövare av
detta yrke i Nyslotts och Viborgs län Mats Tepponen, Nils Peikulainen, Staffan
Rautanenä, Philippus Remoinen, Olof Hauhiainen, Anders Willenloukku, Hans
Hötsinen, Henrik Jormoinen, Jöran Jormoinen, Påvell Seloinen, Mårten Toiva-
kainen, Lars Patrikainen, Mats Thomasson Kosonen, Hans Juvonen och Mats
Mäkeläinen, av vilka åtminstone den sistnämnda till sist hamnade i Sverige.
Många av dessa, av karelarna föraktade bönder, var en del av Tuomas Teppo-
nens ryttareskara. Kunskapsböndernas familjer fick inte heller vara i fred för
karelarnas hämndattacker. Då flyttade familjerna längre bort från gränsen.

När det ryska kriget bröt ut, var kronans ekonomi i dåligt skick. Långa
ofreden förorsakade en kassakris hos den svenska staten, och 1576 sade man
upp 1 367 människor som hade varit i tjänst vid Finlands fyra slott. Praxisen var
redan bekant från Gustav Vasas tid, då hans fogdar följde en viss balans i
slottens och gårdarnas ekonomi. Under kriget hade kungsladugårdarnas av-
kastning naturligtvis sjunkit. Enligt Gustav Vasas förordning till slotten och
deras fogdar fick man inte ha onödiga munnar vid matbordet, eller man fick inte
ha fler anställda än vad slottets jordbruk producerade.

Uppsägningen av folk i Nyslott anknyter väsentligt till undersökningsproble-
matiken. Kungen och slottshövdingen brevväxlade flitigt om uppsägningarna
av slottets arbetsfolk. Slottshövdingen Arvid Henriksson stod inför en svår
uppgift, då han var tvungen att avsevärt minska slottets utgifter. Endast en
minimibemanning fick stanna kvar i slottet. Man var t.ex. tvungen att säga upp
kronojägarna. Det gamla tjänstefolket från Gustav Vasas och kung Eriks tid
avskedades och också de fick ett torp att bo i. Bland de uppsagda var sådana
som hade varit anställda vid slottet och sådana som bodde i närheten och hade
fått regelbundna inkomster från slottet.

Arbetsfolk och yrkesutövare rör sig i hela rikets område

Under kriget ökade denna grupps rörlighet och dessutom började den regleras
av kronan. Nedskärningen av slottets utgifter förorsakade en kedjereaktion i
bondesamhället. Karriärutvecklingen i hantverkarfamiljen blev förhindrad på
orten och man förlorade möjligheten att få extra inkomster vid slottet. Upp-
sägningen från slottets tjänst betydde just för de yngre yrkesutövarna i släkten
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att de fick flytta någon annanstans eller bli soldater. Om man ville utöva sitt
yrke, var Sverige det tryggaste alternativet med tanke på rekryteringar. Också
andra centrum och möjliga inflyttningsområden, såsom norra Österbotten,
Baltikum samt Kexholms län som hade ockuperats på 1580-talet, kom i fråga.

Sverige led under hela 25-årskriget av kronisk brist på arbetskraft inom
krigsindustrin och den privata sektorn. Hertig Karls möjligheter att få arbets-
kraft till olika projekt i sitt hertigdöme var begränsade. Kronans intressen för
användning av arbetskraft och krigsmaterial gick alltid före. Hertigen var dock
tvungen att använda även finsk arbetskraft då han ville rekrytera kvalificerat
yrkesfolk. Vid ingången av 1580-talet, då man förstärkte Sveriges gamla slott,
kom en stor skara finnar dit. Karls företag var inte tillåtna enligt kronans regaler
och i princip illegala. Kronans och hertigens intressen och strategier samman-
föll således inte alltid, vilket är en viktig bakgrund för att tolka situationen.

Ödeläggelsen var ett verkligt problem också i hertigdömet. Man ville trygga
spannmålsproduktionen i hertigdömet, eftersom man inte ville importera varor.
Man behövde fler jordbrukare för städernas och gruvornas matförsörjning.
Åtskilliga av de savolaxare som rekryterades till nybyggare var uppsagda
hantverkare och kronans jägare. De bosatte sig i lönetorpen som jägare, hant-
verkare och landsknektar. En del deltog i Karls omfattande svedjeexperiment
för att effektivera spannmålsproduktionen. Enligt brevväxlingen begav sig en
hop savolaxare till Sverige under de senaste åren på 1570-talet, men inte som en
enhetlig grupp. Om en sådan savolaxisk yrkesman berättar hertigens brev-
växling med en tunnbindare som hette Mats Olofsson. Mats hade kommit till
Sverige med en västmanländsk fana som hade varit i Nyslott. Han hade bosatt
sig som bonde i hertigdömet, möjligen för att tillverka brukskärl för Åkers
salpeterbruk i Södermanland. Savolaxiska jägare behövdes för leveranserna till
hertigens bruk och herrgårdar.

Invånare för de erövrade länderna

Vid 25-årskriget erövrade Sverige områden från Kexholms län och Baltikum.
De erövrade områdena skulle koloniseras med eget folk. Savolaxarna bosatte
sig bl.a. i obefolkade områden i Dagö, Livland, Ingermanland och Kexholm.
Efter freden i Teusina blev det flyttningsförbud i Savolax på grund av den
näraliggande gränsen. Rymningarna till Kexholms län började i slutet av 1580-
talet och fortsatte obehindrat under de stora froståren 1601–1603. Också kronan
försökte utvidga Sveriges omland norrut mot lappmarkerna. Skogsfinnarnas
bosättning i Ångermanland och Lycksele var ett mål i kronans politik, eftersom
den ville ha kontroll över samernas beskattning och handeln vid Östersjön. På
grund av kriget behövde kronan också områdenas mineralresurser.
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Krigsindustri

Under kriget var det livsviktigt för kronan att hålla igång krigsindustrin och
förbättra dess förutsättningar och avkastning. Problemet var ständig brist på
arbetskraft och i synnerhet brist på specialiserade yrkesmän. På grund av det
fortgående kriget var man också tvungen att hitta nya malmfynd och även
gamla gruvor togs åter i bruk. Man skulle hålla trupperna tämligen nöjda för att
undvika ett öppet uppror i krigsfälten. Man använde också knektar som arbets-
kraft och från Finland skickades hela tiden drängar till gruvorna genom kronans
rekryteringssystem. Vapenindustrin sysselsatte också finska kroppsarbetare och
yrkesmän. Man behövde hela tiden mera arbetsfolk på krutkvarnar och salpeter-
verkstäder. Det krävdes också tillräcklig bosättning i omgivningen kring
produktionsanläggningarna för att garantera distribution och underhåll till
dessa. Hertigens och kronans intressen gick stick i stäv mot varandra även då
det gällde produktionsanläggningar. Svavelbruket i Dylta som tillhörde Karl
sysselsatte också skogsfinnar ända borta i Tiveden.

I Sverige reserverades vissa områden för militärförvaltningen. I t.ex. Öster-
götland placerades bl.a. artilleri, och Östergötlands strategiska ställning
förstärktes. Landskapet var Sveriges kornbod och där fanns en viktig bergslag.
Skogsfinnarna i Östergötland bodde på hertigens landbohemman (arv och eget)
redan 1579. Skogsfinnarna var dock tvungna att flytta vidare till följd av
hertigens, kungens och högadelns maktkamper. Finnarna som bodde i Öster-
götland flyttade troligen till hertigdömets sida i Södermanland, Karlskoga och
Tiveden. Efter Johan III:s död fick hertigen ta hela landskapet i sin besittning
och han placerade åter finnar där.

Efter Johan III: s död fick Karl befogenhet att reformera gruvverksamheten i
hela landet. Ädelmetallerna var den bästa garantin för att fursten skulle kunna
leva av sitt eget. Han inkallade yrkesmän till landets gruvor och malmletarna
hittade nya gruvor som gav god avkastning, såsom i Vånga och en fyndighet i
Dals landskap. Skogsfinnarna flyttade över till nya områden. Samtidigt som
virkesresurserna sinade, utvidgades de gamla gruvornas omland. Karlskoga är
en av de äldsta finnskogssocknarna i hertigdömet och var en del av Värmlands
bergslag. I själva Karlskogas område fanns det knappt några gruvor alls. På
sommaren hämtades järnmalmen från gruvorna i Västmanland och Värmland
till hyttorna i Karlskoga, där det fanns möjlighet till smältning. Det viktigaste
var inte avståndet mellan gruvan och hyttan, utan hyttans avstånd från vatten-
och virkesresurserna. Sockenborna hade också en uppgift i bergsprodukternas
transportnätverk. Bergslagen skulle också förses med proviant. De savolaxiska
inflyttarna var också delaktiga i virkesleveransen, medan vallonerna skötte det
egentliga bergarbetet. Den första hammarsmedjan i Värmlandsberg uppfördes
redan på 1580-talet. På samma ställe, där hertigen grundade Bro bruk
grundades staden Kristinehamn följande århundrade.
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Flyttningens push-faktorer

Vad fick savolaxarna att röra sig från Savolax under 1500-talets senare del och
flytta etapp för etapp till Sveriges skogar? I Savolax blev det ett skede av
tillbakagång efter den intensiva bosättningen av ödemarker. En del av de icke
livsdugliga gårdarna lämnade man öde och flyttade bort. Också den kamerala
ödeläggelsen ökade. När 25-årskriget bröt ut 1570 bidrog det till att folk
började flytta från Savolax till Rautalampi, Ruovesi och Österbotten, där det
sedan mitten av 1500-talet funnits savolaxiska byar. Vid ökad rekrytering i
slutet av 1570-talet riktade flyttningsrörelsen sig från de savolaxiska områdena
till Sverige. Också de tidigare nämnda uppsägningarna i Nyslott förorsakade
flyttningsrörelsen över Bottenviken. Den tidigare forskningen har också pekat
på generationsskiften som en möjlig flyttningsorsak. De söner och döttrar som
inte fick ärva gården flyttade vidare. Flyttningstopparna på 1580-talet var,
enligt det kvantitativa materialet, åren 1584 och 1588. Under det vapenstille-
stånd, som slöts 1583, ökade ödeläggelsen kraftigt på grund av borglägrens
vedermödor och utskrivning. Dessutom skickades de obesuttna knektarna hem
till föräldrarna som fick försörja dem. Karelska partisaner brydde sig dock inte
om vapenvilan, utan härjningarna vid gränsen fortgick. Kulmen av öde-
läggelsen som nåddes 1588 orsakades av hungersnöd i Savolax och Tavastland.
På grund av hungersnöden och rörligheten beslutades det om flyttningsförbud i
gränstrakten. Klubbekriget hade en problematisk inverkan på flyttnings-
rörelsen. Min hypotes är att de som flyttade var obesuttna. Klubbekriget
däremot var ett bondeuppror och de flyktingar som deltog i det återvände oftast
till sina gårdar efter benådningen. Flyttningsrörelsen i Österbotten verkade
däremot öka. De stora froståren (1601–1603) fick bönderna att flytta i stora
skaror från sina hemtrakter ända till Sverige. Vid övergången mellan 1500- och
1600-talet ökade ödeläggelsen kraftigt på gårdarna. Den stora flyttnings-
rörelsen från Savolax fortgick cirka femtio år.

Under krigstillståndet var den rekryteringsdugliga befolkningen tillgänglig.
Under 25-årskriget började man föra statistik över den del av befolkningen som
var krigsduglig. Tack vare denna statistik finns det också källor om de
obesuttna. Allmogemannen hade tillstånd att röra sig praktiskt taget var som
helst, om han inte hade skatteskulder eller andra rester till kronan eller om han
inte var inkallad till krigsmakten. Han fick inte heller ha oförsonade brott.
Olaglig flyttning eller desertering nådde sin höjdpunkt under de stora
krigsoperationerna 1580. Centralmakten ville ändå inte ha sådana befolknings-
grupper till Sverige, utan man gav flyttningsförbud för att stoppa den oönskade
flyttningsrörelsen. Flyttningsrutterna gick längs vattendragen. Flyttningen till
Sverige längs inlandsvattenvägar har kunnat ta åratal för familjer och släkt-
grupper. Man tog sig över Bottenviken antingen över isen vid Kvarken eller
med bondeseglarnas båtar. Enligt undersökningsmaterialet verkar det som om
familjens eller släktens manfolk först har tagit sig till kolonisationsområdet för
att hugga upp sveden. Först efter några år, då säden har blivit mogen, har
familjen följt efter. Flyttningen i Nyslotts område, som började i slutet av 1570-
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talet, skedde familjevis och flyttningen skedde på vintern från Korsholm, Åbo
och Björneborg. Desertörerna rörde sig oftast ensamma.

Fursten skall ”leva av sitt eget”

Skogsfinnarna deltog i hertig Karls nykolonisationsprogram under åren 1579–
1586. Karl köpte sig skattejord, vilket var mot jordlagarna. Delvis berodde det
på hans vilja att göra sina testamentområden, som Erik XIV hade sålt till
adelsmännen, enhetliga. Landbohemmanen var oftast i dåligt skick och obe-
bodda, då hertigen började ett bosättningsprogram i sitt område, som också
finnarna tog del i. Denna bosättning var också förmånlig för territorialfursten
Karl, eftersom hans torpare betalade sin hyra till hertigen. Nybyggen på den
ouppodlade marken syntes inte heller genast i den årliga beskattningen, utan de
hade en stadgeenlig standardhyra. Kungen däremot ville ha exakta uppgifter om
nybyggarna, eftersom kronan fick sina tionden och hjälpskatter på basis av
dem. Hertigen försökte öka sin egendom in mot Östergötland över de gränser
som Gustav Vasa hade stadgat i sitt testamente. Det var också medeltida drag i
Karls verksamhet. Doktrinen ”Fursten skall leva av sitt”, som härstammar ända
från medeltiden gällde fortfarande under hertig Karls tid. Karl följde
merkantilismens principer såsom hans far hade gjort, och strävade efter att
grunda städer. Nykolonisationen anknöt delvis till att man ville säkerställa
städernas resurser.

De områden, dit skogsfinnarnas tidiga flyttningsrörelse riktades, hade
tidigare blivit avfolkade. Digerdöden avfolkade kraftigt bl.a. Västergötland och
Värmland under medeltiden. Befolkningen återhämtade sig, men gårdarna
ödelades under 1500-talet på grund av krigen både demografiskt och kameralt.
Dessutom var de stora skogarna mellan Svealand och Götaland emellanåt helt
obebodda och odelade.

Hertigdömets nykolonisationsprojekt inleddes i början av 1570-talet, och
man kan följa det ända till 1593 med hjälp av olika revisioner och rann-
sakningar. De mest intensiva åren i nykolonisationsprogrammet var 1577–
1583. Hertigen godtog inte att de sex friåren från skattebetalning överskreds,
utan bytte ut många torpare till nya under 1584. Huvudkällan i undersökningen
är ett revisionsdokument på femhundra sidor från år 1586 om utvecklingen och
skattebetalningsförmågan på nybyggargårdarna i Närke, Södermanland, Värm-
land, Vadsbo och Valla. Kolonisationen skedde främst i häradernas och
socknarnas ödemarker samt i allmänningarna som ägdes av många byar eller
gårdar. Karl förverkligade också sin egen reduktion genom att ta klostrens,
kyrkans och adelns oanvända torpställen i sin besittning. På detta sätt lyckades
hertigen utvidga sitt område med befolkning som betalade skatter. Kronans torp
införlivades också olagligt med hertigens egendom.

Också adelsmännen började kolonisera ödemarker och råkade i gräl med
hertigen. I hertigdömet ordnades skattläggning 1585, där man försökte be-
stämma om gårdarnas storlek och göra en förteckning över dem i jordeboken.
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Kolonisationsområdenas beskattningssystem rasade ihop i hela Sverige och
därför försökte hertigen reformera jordbeskattningen. Detta kom att utgöra en
grund för jordmätningen på 1600-talet i hela landet. Med hjälp av skatte-
taxeringen försökte hertigen också göra hertigdömets del av hjälpskatterna till
kronan mera fördelaktigt för sig själv.

Lönetorpsystem – det äldre indelningsverket

Hertig Karl använde lönetorp som en del av lönen för sina torpare. Torparna
som bodde på hans gårdar var hantverkare och yrkesmän, landsknektar, rättare,
transportbönder, jägare och män som hade deltagit i kungsgårdarnas svedje-
experiment. Ett sådant belöningssystem kallas för det äldre indelningsverket.
Torpen kunde ges för boende bara under brukarens livstid, och den som hade
nyttjanderätt kunde bara ta en del av avkastningen från odlingen vid torpet. På
Karls initiativ bildades också försvarskarlstrupper i Tivedens och Kolmårdens
skogar. De stod i beredskap dag och natt för att förhindra hotet söderifrån. I det
hade hertigen kungens godkännande. Hertigens knektar, som bodde i Öster-
götland fick ändå flytta över på hertigdömets sida. Ingevald Stark och Mårten
Buller fungerade som landsknektarnas hövdingar. Även arbetsknektarna, som
bodde i hertigdömet stod, under befäl av Stark.

Transportsystem

Skogarna mellan Svealand och Götaland var nästan helt obebodda och svår-
framkomliga. För att främja exporten av Bergslagens bergsprodukter
koloniserade man detta stora enhetliga skogsområde på Karls initiativ. Bo-
sättningen längs vägarna skulle vara tillräckligt tät. Utöver bosättningen skulle
man organisera transportnätverket för såväl människor som varor. På grund av
den ökade upprustningen skulle gruvprodukterna snabbt transporteras till
hamnarna och förädlingsplatserna. Man behövde vägar för transport och
transportsystem, som bestod av transportbönder, rättare, brovakter samt gäst-
givare. Till hertig Karls transportsystem hörde också Letstigens transport-
bönder. Mellan Hova församling och Närkesbodarna byggdes en väg. Längs
Letälven i Visnum grundades torp som skulle sköta transporten. I Karlskoga och
Tiveden hade man egna transporttorpare. Längs Letstigen rörde sig också olika
militära avdelningar till sina mötesplatser. Områdets redan tidigare glesbe-
byggda bebyggelse försvann nästan helt till följd av det danska kriget och
pesten på 1580-talet. Området skulle koloniseras, och även skogsfinnar deltog i
hertigens projekt. På 1600-talet hade transportsystemet, som hertigen hade
utvecklat, blivit föråldrat och man övergick till arrendatorsystemet.
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Kyrkor och betalare av tionden

De stora skogarna användes också för ett svedjeexperiment. Projektet började
samtidigt i Vadsbo, Södermanland, Närke och Värmland. I experimentet ingick
försöksodling av svedjor. Detta mönstergårdsprogram började i hertigdömet
ungefär 1577. Under perioden hade man 44 brända svedjeområden, och i dem
hade man sått 94 tunnor råg. Man ville också effektivera spannmåls-
produktionen för att garantera fortsättningen av kriget. Rågen steg i status.
Fästningarna i Baltikum skulle provianteras med en stor mängd spannmål.
Svedjeförsöket fick inte de svenska bönderna att bli intresserade av rågodling,
utan 1587 gav hertigen bönderna en sträng order om svedjande. Även
adelsmännen började bränna svedjor med hjälp av sina landbönder.

Bosättningen av de stora skogarna hängde delvis ihop med den liturgiska
striden mellan hertigen och kungen. 1580-talet var intensiv tid för byggandet av
kyrkor på båda parternas sida. T.ex. en kyrkoherde som hade motsatt sig den
nya liturgin fick en tjänst i en församling som hade grundats i Karlskoga. I
tvisten var det också fråga om uppbörden av tionden och hjälpskatter. Torpen
som nybyggen betalade inte dessa skatter under friåren. Det behövdes nya själar
i församlingen som skulle betala tionden och det byggdes en kyrka mitt i
skogen.

Skogsfinnarna i hertigdömet

I undersökningstraditionen finns det olika resultat om savolaxarnas deltagande-
intensitet i skogsområdenas nykolonisationsprogram. Denna undersökning
visar att den savolaxiska bebyggelsens andel i vissa socknar var minst en tredje-
del. Dessutom hade hertig Karl organiserat flyttningen. Vilka var då nätverken,
som savolaxarna använde då de kom till hertigdömet, och hur förmedlades
informationen? Nätverken mellan Finland och Sverige skapades via hertig-
dömets tjänstemannakår och den finska adeln. Karl gynnade finnar i sin tjänst.
En sådan betrodd person för hertigen var t.ex. Mats Ålänning, vars karriär-
utveckling kulminerade som häradsfogde. De finnar som stod i hertigens tjänst
använde gärna sina landsmän som underlydande. Av de fem fogdetjänare som
stod i Mats Ålännings tjänst var t.ex. tre finnar. En del av brukets arbetare, som
lydde under fogden, var också finnar. De här bruksarbetarna bodde i hertigens
lönetorp. En annan del av nätverket mellan Finland och Sverige var savolaxaren
Måns Jönsson Auvinen, Karls privatsekreterare och kammarskrivare. Vid hovet
behövdes både finsk- och ryskkunniga ämbetsmän.

I hertigens nykolonisationsprojekt deltog 584 torpare under åren 1579–1586,
av vilka 94 var finnar. I avhandlingen har jag gjort en närmare analys av vilka
torpare som var finnar. Viktiga kriterier här var benämningen finne, byggnads-
skick och andelen svedjad mark. Det också fanns ättlingar till de redan tidigare
inkomna västfinnarna bland dem. Till följd av nykolonisationsprogrammet
uppstod det rent savolaxiska byar i hertigdömet såsom i Rössbols by i Råby
socken. Då flyttningen nådde sin höjdpunkt 1581, röjdes torpen mitt i vild-
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marken. Dessa kronans landbönder fick sex friår från skattebetalning. Bland
dem var såväl sådana som hade deltagit i landsknektsystemet som rättare och
hantverkare. Torparna i den undersökta savolaxbyn hade kommit till Sverige
som en grupp och släktskapsförhållandena i gruppen var tydliga.

Mot slutet av århundradet ökade den savolaxiska bosättningen i hertigdömet.
För dem valdes egna lokala tjänstemän. Finnarna samlades administrativt i
samma fjärding, och t.ex. i Jönåkers härad utnämndes redan 1596 en egen
fjärdingsman för den stora finska befolkningen. Fjärdingsmannen hade i upp-
gift bl.a. att organisera dagsverkena och uppbörden av gästningsskatter.
Fjärdingsmannen var dagsverkarnas huvudman bl.a. i bruksområdet. Skogs-
finnar flyttade till Södermanland ännu 1607, men efter hertigens död var det
nästan bara västfinnar som flyttade dit. Däremot har skogsfinnar från Söder-
manlands påträffats i andra delar av Sverige, såsom i Gästrikland.

En stor koncentration av savolaxare fanns i Karlskoga. Dit flyttade också
ättlingar av tidigare finska inflyttare. Ett exempel på detta är den första
invånaren i Finnebäcks torp. Finnebäcks torp sammanlänkar de finska släkterna
Fincke och Bielke med Karlskogas historia. Torpet är också förknippat med
grundandet av storföretaget Storfors.

Den största flyttvågen kom till Karlskoga redan på 1590-talet, då finnarnas
andel i Karlskoga var så pass hög som 36 % (18/50). Inflyttarna verkar ha
kommit till hertigdömet i två vågor, av vilka den första råkar inträffa under
hertigens nykolonisationsprojekt. Den andra vågen har troligen samband med
vapenstilleståndet på 1590-talet som lugnade ner läget vid östgränsen och
gjorde det möjligt att röra sig. Hertigen hade också fått fler befogenheter. På
basis av odlingsmetoden och namnbeståndet kan man förmoda att största delen
av befolkningen var östfinnar. En del av Karlskogas finnar flyttade till de nya
gruv- och bruksområdena i Bergslagen i början av 1600-talet.

Den finska bosättningen i Tivedens skogar är också förknippad med
hertigens nykolonisationsprogram. Bosättningen var livligast i slutet av 1500-
talet och under förra hälften av 1600-talet. Dessutom kom det nytt folk till
skogsområdet under den stora deserteringen under första hälften på 1600-talet.
Undersökningen av torpens historia blir svårare efter det att de delvis olagligt
hamnar i adelns besittning under Gustav Adolfs och Kristinas tid. Hemmanen
antecknades i jordeböckerna först i slutet av 1600-talet i samband med
reduktionen under Karl XI.

Mot nyare tider

Förändrades det svenska samhället väsentligt under den äldre Vasatiden, och
hur rörde sig savolaxarna under dessa förändringsskeden? Många utvecklings-
drag i den äldre Vasatidens samhälle kulminerade inom Karls hertigdöme.
Hertig Karl, den orubbliga efterföljaren till Gustav Vasas arv, tillsatte lite
europeisk anda i detta arv. De feodala privilegierna minskades och krigskonst,
gruvteknik, förvaltning och rättskipning utvecklades. Kung Karl IX var ändå
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tvungen att böja sig inför högadeln, då den nya utvecklingen av privilegie-
samhället kom igång i Sverige. Savolaxarna gjorde under den äldre Vasatiden
såväl kroppsligt arbete som fungerade som soldater. Hästar och ryttare från
Savolax deltog bl.a. i kampen om makten mellan kung Erik XIV och Johan III i
Östergötland i slutet av 1560-talet. Här kan nämnas som exempel ryttarsläkten
Qvintus. De blev befordrade till knapadeln som specialiserade sig på gräns-
bevakning. De savolaxiska soldaterna kunde vistas på sina stationeringsorter i
Sverige under flera decennier. I det följande beskrivs en bruksarbetares öde och
arbetshistoria i Sverige. Mannen är ursprungligen från Rautalampi: Eders

Königl. Majtt. Fogar jag fattige mann här medh uthi allsom största wällwillig-

heet till förminna, mig wara födder i Finland i Nyslotts lähn Idensalm Sochn

och Pelavesi by, som min Kyrckoherdes wittnesskrifft uthwisar. Sedhan warit

här i Swerige hoos sahl. Wälborne Herrn Claes Horn runda 9 åhr för en kålare

wid hans bruuk i Tweta Sochn. Sedhan widh Cronans bruuk wid Nyköpingh

runda 6 år och för kålare, wid Nya Kopparberget för Tiärubrännare 10 åhr och

så wid Hällfors 11 åhr. I medher tid råkader utthi en fahrlig fallande Siuka, så

att iag inth widare kunde göra någon tienst. Hwarföre begaff migh hit till Stock-

holm Anno 1641 allsom underdånigast anhollandes om någon litet Heem eller

Torp ther iagh kunde luuta mitt huffwudh under, och migh genom någott medell

ernära, minner så Eders Königl. Majtt.s Allernådigsta befallnings skrifft till

wälborne herrn Gustaff Leijonhuffwud tå Landsherre i Örebro, att hann skulle

migh tillrätta förhiellpa, bekommer så uthaff herrn en Sedell som hör hoos

bifogade Copia förmäler, menn uthi allt intz bliffwen ännu till dato hullpen.

Hwarföre twenne åhr nu warit i Finlandh, söökt komma till min fadersheem,

ther och intz wunnit uthan meere mist min Hustro hwilken migh effterleeff medh

3 st. små moderlöse barn Uthi allsom största nödh och älendigheet leffwande.

Fänder derföre till Edrs Königl Majtt. Här med min alldra underdånigst

ödmiuke böön och begäran Edrers Köningl. Majtt. uthaaf Högsta ahnboren och

medhfödd fattige mann, efter förra giffwen befallning, ännu ytter länglige

tienst, stoora älendh och fattige små moderlöse barn, kunde doch niuta

någorstädes någott Torp eller Heem, hwarest iagh fattige mann, med dee mina

kunde luta huffwuden under. Förwenttar all Nådigh Swar och förbliffwer. Ers

Köning. Majtt. Jöran Hindersson.

Twetas bruk är också förknippat med hertig Karls nykolonisationsprogram.
Hertigen placerade finnar längs älven Bränningen redan på 1580-talet, då man
redan idkade någon slags tillverkning av järn där. Jöran Henriksson Laukkanen
som skrev brevet flyttade från Pielavesi i Rautalampi till Södermanland. Där
arbetade han som kolare i bruket. Denna färd beskriver bra hur ifrågavarande
tidsperiod höll på att utvecklas mot en guldålder för de kapitalkrävande
hammarsmedjorna och de stora produktionsanläggningarna.

Ända sedan Gustav Vasas tider har adelssläkterna fungerat som företagare.
Jöran Henriksson var släkten Horns landbonde i Rautalampi och rekryterades
till Klas Horns bruk i Tweta i Öknebo härad. Horn ägde bl.a. Knivsta herrgård
och bruk. Jöran Henriksson Laukkanens färd fortsatte från Södermanland ända
till Hällefors, där han arbetade som tjärbrännare. Till slut blev han sjuk och



208     S A M M A N D R A G

försökte få ett torp för sig själv och sin familj, antingen i Sverige eller Finland.
Detta blev möjligt på grund av den bosättnings- och kolonisationspolitik som
fördes under drottning Kristinas förmyndarregering.

Bondesamhällets medlemmar rörde sig under den äldre Vasatiden i hela riket.
Centralmakten styrde och reglerade deras rörelser allt efter behov. Ofta
bestämdes behovet på basis av krig eller extra resurser som man behövde för
den svenska kronan. Gustav Vasas testamente skapade ett starkt territorie-
furstendöme inom nationalstaten. Hertig Karl behärskade sin besittning som en
kung. Å andra sidan kan man konstatera att han drog nytta av hertigdömet på
alla möjliga sätt. Även skogsfinnarnas kolonisation i hertigdömet var en del av
denna resurshantering. Karl skapade strukturer och system som utnyttjades
också senare i hela riket. Den savolaxiska kolonisationen till mellersta
Skandinavien kom också att fortsätta under första hälften av 1600-talet.
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   Henkilö- ja
paikannimihakemisto

Alkvettern, torppa 143, 160
Allhelgona, pitäjä 121, 125
Alsnö 47
Aminoff Torsten G. 14
Anders Andersson finne 11
Anders Arvidsson finne 169
Anders finne 169
Anders Nilsson 86
Anders Persson 86
Andreas Petri 167
Angermann Abraham, piispa 88
Anna, Juhana III:n tytär 113
Arkangel eli St. Nikolaus 71, 78
Auvinen Axell Persson 154
Auvinen Jacobus Axilli 154
Auvinen Måns Jönsson 152, 153, 154
Auvinen Per Jönsson 153
Axberg 84, 86
Backa, torppa 143
Bergsjö, pitäjä Hälsinglannissa 11
Bielke Anna Klemetsdotter Hogenskild 40, 44,

45, 57, 96, 160
Bielke Axel 31
Bielke Gunilla 111
Bielke Hogenskild (1538–1605), valtaneuvos

31, 45, 57, 87, 110, 113, 122, 123, 160
Bielke Ture Persson, valtaneuvos 57
Bielke, suku 57, 58
Bjurtjärn 35, 143
Björn finne 169
Bladh Gabriel 12, 166, 173
Blixtorp 152
Bofors 160, 166
Brahe Per (1520–1590), kreivi 57, 107
Brahe, suku 40
Braunschweig-Lüneburg, herttuakunta 37, 92
Braunschweig-Wolfenbüttel, suku 39
Bredegård, tila Karlskogassa 44, 160
Brickegården, torppa 143
Bro, ruukki 69, 95, 97
Broberg Richard 15, 67, 87, 149
Brunius Jan, 119, 149
Bryttieholm, lasiverstas 88
Bråvik 87
Brännekär, torppa 125
Bränninge, torppa 175
Buller Mårten, maanihtien päällikkö 126
Bylund Erik, väitöskirja Bygdeån asutuksesta

12
Bångh Hans 70
Cruus Lars Jespersson 160
Dage 126, 139
Dannemora, kaivos 51
De Geer Louis 90
De la Gardie Jakob 77
De la Gardie Pontus 75, 82
Degerfors 32
Diderik Persson, lapinvouti 78

Dylta, ruukki 84
Edsberg 131
Ekestorp, Ekesvald, torppa 68
Elgeskog Valter 50, 98
Elisabeth, Kustaa Vaasan tytär 83
Emterud 160
Engman Max 19
Erik Hinkanpoika, vouti 62
Erik, voudinpalvelija finne 152
Erther Hans Hansson 102
Ervalla, 84
Eskeland Tuula 32
Eskill Eskilsson finne 161
Eskilsta, torppa 160
Eskilstuna 84, 152
Evijärvi 106
Fernow Erik (1735–1791) 12
Filipstad 97
Fincke Gustav Gödiksson, Savonlinnan pääl-

likkö 43, 44, 54, 57
Fincke Gödik (k. 1617), Savonlinnan päällik-

kö 44
Fincke Gödik vanhempi 43
Fincke Jöran (n. 1510–1569), valtaneuvos 43,

44, 160
Fincke Jöran Eskilsson 43
Fincke Sten 43
Fincke, suku 45, 58
Finnebeck, torppa 161
Finnerödja 169
Finnkulturcentrum Torsby 15
Finnspång 84, 87, 88, 89, 90
Flackestad 152
Fleming Herman (n. 1520–1583), valtaneuvos

43, 59
Fleming Klas Eriksson (1532–1597) 111, 153
Floda 152
Fors 152
Fors, rälssitila 160
Färnebo 94, 95, 96, 97
Gadd Hemming, Linköpingin piispa 39
Gagnäf 91
Garp Hans 70
Garpenberg 91
Gellerås 160
Gestricius Martinus Olai 145
Gestricius Olof Johannis 146
Gillberg 122
Gothe Richard 15, 169
Gottlund Carl Axel, suomalaismetsien aposto-

li 12, 13, 14, 15
Gripsholm 56, 126
Grytthytta 95, 143
Grönblad J. E. 27
Gästrikland 128
Gävle 11, 82, 131
Haatanen Sihvo 62
Habsburg 39
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Hakkarainen, suku 64
Hakkarala, tila 173
Hamar 39
Hamra 11, 82
Hans Henriksson finne 88
Hans, voudinpalvelija finne 152
Hare Anders 133
Hassela 11
Hauhiainen Olof 64
Heckscher Eli F. 46, 49
Hegnetorp 122
Heikkinen Antero 24, 25
Heinonen Antti 62
Heisler Bastian, mestari 85
Henrik finne 11
Henrik Nilsson finne 167
Henrik Pålsson finne 11
Hesunda, pitäjä Hälsinglannissa 11
Hiidenmaa 75, 83
Hiironen 38
Hindrik Andersson finne 169
Hindrik Larsson, salpietarimestari 85
Hirschfeld Martin 74
Hirvonen, suku 64
Hokkinen Per 62
Holekainen Mats 88
Honkonen Mats 39
Horn Henrik Klasson, (k. 1595), valtaneuvos

43, 43, 59
Horn Klas Karlsson 175, 176, 178, 179, 180
Horn Klas Kristersson (1517–1566), valta-

neuvos 43
Horn, suku 45, 58, 175, 176, 177, 178, 179,

180
Hova 167
Huggut Henrik Matsson 74
Hukken Bengt 86
Husby 130
Hülphers Abraham12
Hällefors 10, 175
Hälsingland 11, 89
Hämäläinen 38
Härad, pitäjä Södermanlannissa 67
Hölbo 126
Hötsinen Hans 64
Höyhenpoika, suku 64
Iivana IV Julma, tsaari 25, 80, 100
Immonen, suku 64
Jakob finne i Karletorp 158
Janatuinen, suku 64, 76
Johan Larsson finne 159
Jokipii Mauno 15, 16
Jormoinen Henrik 64
Jormoinen Jöran 64
Juhana, Hoijan prinssi 40
Julius, herttua 92
Jute Mats, voudinpalvelija finne 152
Jutikkala Eino 21, 98, 119
Juvonen Hans 65
Jöns Halvardsson 91
Jöns Henriksson 161
Jönåker 125, 126
Jören Persson, nihtipäällikkö 169
Jösse 122
Kainuu 28, 62, 105
Kaiponen, suku 64

Kallioinen Mika 20
Kankkunen Paavo Laurinpoika 59
Karjunen Anders 62
Karl Filip 134
Karletorp 158
Karlskoga 15, 31, 32, 35, 45, 94, 95, 96, 119,

131, 143, 145, 146, 160–167
Karlstad 140
Karonen Petri 115, 173
Karva Anders Persson, Harvialan sukua 39
Katajala Kimmo 114
Kemppainen 38
Kero Reino 15
Keränen Jouko 21
Kettunen Lauri 14
Kietäväinen, suku 64
Kiiala eli Moisio, kuninkaankartano 28, 59
Kil 86
Kila 155
Kilkkainen Olof 62
Kinnunen Olli 63
Kleeblatt Johan Ottesson 100
Klem Kristoffer, mestari 93
Klemet Larsson, kuninkaanmetsästäjä 70
Klemet Larsson, salpietarimestari 85
Klemetstorp 142
Klemetti Kirjuri 52, 54
Knista 146
Knut Jönsson 80
Knut Larsson 178
Kolari Niilo 63
Kolmården 27, 87, 122, 123, 126, 129
Kopparberg 38, 51, 81, 82, 93, 131
Koponen Mats 178
Kort Lorents 83
Koskild Jakob 69
Kosonen Mats Thomasson 65
Kosonen, suku 64
Kovanen Jöns Jönsson, kuninkaanmetsästäjä

70
Kristian II (1481–1559), Tanskan ja Ruotsin

kuningas 49
Kristiina (1573–1625), Ruotsin kuningatar 30
Kristiina (1626–1689), Ruotsin kuningatar 30,

46
Kristinehamn 97
Kroppa, ruukki 69, 95, 143, 160
Krut-Måns 168
Kuhlman-Keskinen Reija 74
Kukkonen Lars, kuninkaanmetsästäjä 69
Kurki Aksel 80
Kustaa II Aadolf (1594–1632), Ruotsin kunin-

gas 9, 17, 30, 47, 124, 176, 177
Kvistbro 149
Kyröläinen 38
Kähkönen, suku 64
Käkriäinen, suku 64
Kämäräinen Paavo, seppä 59
Lahinen, kartano Sääksmäellä 45
Lappalainen, talo 178
Lappeenranta 62
Lapveteläinen, suku 64
Lars Eriksson 86
Lars gammal 157
Lars Henriksson, kuninkaanmetsästäjä 70
Lars Knutsson, Kuurila 80, 179
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Lars Larsson finne 11, 159
Lars Olsson 86
Lars Olsson, nihtipäällikkö 126
Lars Persson finne 169
Larsson Lars-Olof 119, 141
Lassila Lars 106
Laukkanen Jöran Henriksson 175, 176, 178,

179
Leckö, linna Länsi-Götanmaalla 57
Leijonhufvud Gustav, maaherra 175
Leijonhufvud Margareta 107
Leijonhufvud Moritz 176
Leijonhufvud, suku 40
Lekeberg, ruukki 84, 86
Leksand 91
Liitinen 38
Lindesberg 35, 38
Lintunen 88
Littestig 131
Lohtaja 63
Ludgo 155
Lungsund 143
Luostarinen, tila 173
Luukko Armas 21
Lycksele 78
Länsi-Rekarne 122
Manninen Henrik, kuninkaanmetsästäjä 69
Mariefred 84
Mariestad 122
Markus finne, sydenpolttaja 152
Markus Sigfridsson, vouti 173, 174, 175
Martikainen Pål 178
Matilainen, suku 64, 178
Mats finne 86, 169
Mats finne vid Klenoret 95
Mats Olofsson 68, 86
Minkkinen Anders, sikopaimen 134
Moilanen Lauri 62
Mora 91
Multanen Maunu 62
Mustasaari, Vaasa 106
Mustonen Olof Larsson, tulkki,153
Myrdal Janken 149
Myrdal Janken, Söderberg Johan 19, 20, 21,

23, 51, 141, 155
Måns Nilsson 169
Mårten Eriksson 86
Mäkelä Anneli 21
Mäkeläinen Mats 65
Möckeln-järvi 94, 131, 143, 146, 168
Nilsson Sven A. 24
Niskanen Staffan 178
Noraskoga, kaivos 35
Nordmann Petrus 14, 15
Nordmark 122
Norman Georg (1490–1553), superindententti

39
Norrby Severin, sotapäällikkö 49
Norrköping 55, 88, 110
Nousiainen Paavo Paavonpoika, seppä, 59
Nyköping 45, 67, 89, 117, 120, 145, 154
Nynäs, kartano Uudellamaalla 45
Näs 92
Ojala Jari 20
Olaus Magnus 9, 33, 35, 37, 75, 78
Olaus Petri 24

Olkkonen, suku 64
Olof Andersson 86
Olof Joensson, salpietarimestari 84
Olof Olofsson finne 161
Olof Persson, kuninkaanmetsästäjä 70
Olof, sydenpolttaja finne 152
Oppunda 126
Oravainen 38
Orrman Eljas 21, 102, 119
Otinen Henrik 62
Oulujärvi, uudisasutus 43, 53, 54, 77, 99, 105
Outinen suku 64
Packret Gilius, aseseppä 82, 176
Palmquist Albert 15
Palvalahti 76
Paradis, torppa 169
Partala, kuninkaankartano 28
Partanen Joan 153
Patrikainen Lars 64
Peikulainen Nils 64
Pelkonen, suku 64
Per finne 169
Persberg, kaivos 97
Pielavesi 175, 176, 178
Pinonäs, kuninkaankartano Pohjanmaalla 55
Pirinen Kauko 21, 62, 138, 139, 165
Polvinen, suku 64
Pulkkinen, suku 64
Putkilahti, kuninkaankartano 28, 54
Puumalainen Mats, tulkki 153
Pyhy Conrad von (– 1553), Kustaa Vaasan

kansleri 39
Pylkkänen Ali 124
Pystinen, suku 70
Pål gammal 157
Pål Persson finne 159
Pål Pålsson finne 11
Påvel finne i Walinge 158
Pähkinäsaari, rauhan raja 13, 23, 53
Päivä-Pelle 39
Qwintus Erik Eriksson 173, 174, 175
Qwintus Erik Jönsson 173, 174, 175
Ramundeboda 135
Rasmus finne 125
Rasmus Rasmusson, mestari 84
Rautalampi 22, 28, 48, 50, 54, 58, 80, 102, 178
Rautanenä Staffan 64
Rekarne 126
Remoinen Philippus 64
Renkonen Nils Jönsson Fincke 43
Rennare Olavi, vouti 62
Renvall Pentti 50
Rinkinen, suku 64
Riseberga, luostari 143
Ruissalo 60
Ruovesi 22, 48, 54, 58, 69, 75, 98
Rühs Friedrich 12, 13
Rynning Erik 141
Ryssböle 155, 156, 157, 158, 159
Rytkönen Per 62
Rättvik 91
Rönö 125, 126
Sairila, kuninkaankartano 28, 59
Saksi-Lauenburg, suku 39, 44, 107
Sala, kaivos Västmanlannissa 37, 38, 40, 51,

167
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Salminen Väinö 14
Saloheimo Veijo 15, 73, 74
Samuelson Jan 20
Sandvik, torppa 95, 143
Savolainen Matti 62
Savolainen, suku 64
Saxhytta 95
Segerstedt Albrekt 15
Seloinen Pål 64
Silbo 126
Skagern-järvi 131, 168
Skot Hans, aseseppä 89
Soininen Arvo M. 21, 138
Sormunen 38
Sormunen Anders Andersson, kuninkaan-

metsästäjä 70
Sormunen Anders Persson 70
Sormunen Lauri 62
Sparre Erik 110
Stark Ingevald, maanihtien päällikkö 126
Stenbock Arvid 111
Stenbock Erik 111
Stenbock Katarina 107
Stenbock, suku 40
Stensvik 160
Stolpetorp, torppa 143
Store Mörtsjö, torppa 11
Storfors 161
Strand 130
Strängnäs 106
Sture Sten 39
Svart Thomas, laivuri 86
Söderberg Johan 171
Talve Ilmar 15
Tarkiainen Kari 15, 65, 87
Tarkiainen, suku 64
Tarmlången-järvi 170
Tavast Arvid Henriksson (k. 1599) 65
Tavast, suku 58
Tavisalmi 28, 54, 62, 105
Taxinge 84
Tegel Erik Jörensson 27, 148
Tepponen Mats 64
Tepponen Thomas 64
Tilly Charles 23
Tiveden 15, 18, 49, 87, 91, 126, 129, 131, 133,

134, 167 –170
Toivakainen Mårten 64
Toivanen Olli 62
Tornio 70, 78, 102
Torp, pitäjä Hälsinglannissa 11
Torpeskog 169
Tott Klas Åkesson (1527–1592), Suomen

käskynhaltija 74
Tott Åke (k. 1520) 43
Tott, suku 45
Tuhkanen, suku 64
Tuovinen, suku 62
Tuppurainen, metsäsuomalaissuku Ruotsissa

13
Tveta 175
Tångeråsa 149
Uskinen, suku 64
Utriainen Olof 62
Uusi Ruotsi, Ruotsin siirtokunta Delawaressa

12, 75, 134
Vadsbo 27, 84, 119, 120, 121, 133, 138
Valla 27, 120, 121, 133
Vanhanen Pietari, gammal 70
Vanninen, suku 64
Varnum 95, 143
Vatanen Pekka 62
Vatjan viidennes 53
Wedin Maud 16
Venäläinen, suku 64
Vepsäläinen Heikki 62
Wik Willem de 89
Vik, kartano Uudellamaalla 45, 57
Vikboland 87
Vilhunen Kaisa, metsäsuomalaisjälkeläinen

Ruotsissa 14
Vilkuna Anna-Maria 21, 23, 63
Vilkuna Kustaa 138
Willenkoukku Anders 64
Villstrand Nils Erik 23, 159
Villåttinge 126
Virrankoski Pentti 16
Virtaranta Pertti 14
Voionmaa Väinö 15
Västerås 20, 43, 46, 111
Västra Kärne 160
Ylikangas Heikki 22, 115
Yrjänäinen, suku 64
Åker, kihlakunta Södermanlannissa, 68, 84,

126
Åkerö, kartano Södermanlannissa 45, 161
Ålänning Mats 152
Åsbergsvik, torppa 167
Älgå 168
Öknebo 126, 139
Örebro 84, 138
Örnefot Malin Olofsdotter 145
Örnefot Måns Eriksson 89
Österberg Eva 119, 120, 141, 149, 150, 166
Östersysslet 165
Övernäs 152
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