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Esipuhe

Kun monen vuoden työ on koottuna kansiin ja väitöskirjaksi, eivät mitkään koru-
lauseet tunnu liian imeliltä tai kiitokset pateettisilta. Vuosien varrella moni ihmi-
nen on vaikuttanut enemmän tai vähemmän työn valmistumiseen, mutta yhtä
kaikki jokainen kommentti ja rohkaisu on ollut tärkeä.

Työn tekeminen ei ole vain hengen paloa, vaan myös taloudellisten asioiden on
oltava kunnossa. Suomen Akatemian ja opetusministeriön rahoittama Historiatie-
teiden tutkijakoulu tarjosi mahdollisuuden neljän vuoden päätoimiseen tutkimus-
työhön, mikä on jokaisen uraansa aloittelevan tutkijan unelma. Lisäksi Jyväskylän
yliopiston Historian laitos, nykyinen Historian ja etnologian laitos, on niin uran
alussa kuin myöhemminkin antanut viransijaisuuksilla ja apurahoilla tilaisuuden
paitsi tutkia mennyttä, myös opettaa, ja palata sitä kautta perusasioiden äärelle.
Olennaisen tärkeitä väitöstutkimukselle olivat myös Nordisk Forskerutdanningsakade-
min ja Suomen Akatemian apurahat, jotka mahdollistivat vuoden arkistotyösken-
telyn vierailevana tutkijana Tukholman yliopiston taloushistorian laitoksella. Li-
säksi Suomalais-ruotsalainen kulttuurirahasto on lähes vuosittain tarjonnut mah-
dollisuuden arkistomatkoihin Tukholmaan. Väitöskirjatutkimustani ovat tukeneet
taloudellisesti myös Ellen ja Artturi Nyyssösen Säätiö sekä Oskar Öflunds Stiftelse.
Väitöskirjan saamisesta kansiin kiitän Suomalaisen Kirjallisuuden Seuraa, joka hy-
väksyi tutkimukseni julkaisusarjaansa. SKS:n väestä kiitos erityisesti toimituspääl-
likkö Rauno Endénille, sekä kustannustoimittaja Kati Lampelalle. Kiitos kaikille,
kaikesta.

Hengen paloa on ruokittu varsinkin innostavassa työilmapiirissä. Työn ohjaaji-
na ovat työskennelleet professorit Toivo Nygård ja Petri Karonen. Petrin ohjaukses-
sa olen ollut proseminaarista lähtien, ja hyppäys silloisesta esitelmästä nykyiseen
on melkoinen, niin ajallisesti kuin aiheenkin puolesta. Ilman Petrin asiantunte-
musta, uskoa ja kannustusta tämä väitöskirja ei olisi koskaan nähnyt päivänvaloa.
Kiitos. Topille kuuluu kiitos erityisesti tarkkanäköisestä hienosäädöstä ja perusteel-
lisesta perehtymisestä käsikirjoitukseen, sekä arvokkaista kommenteista. Lisäksi
väitöskirjan esitarkastajat, professori Kimmo Katajala sekä dosentti Marko Lam-
berg, ohjasivat työtä asiantuntevalla tavalla. Väitöskirjan käsikirjoituksesta antoivat
palautetta myös FT Olli Matikainen ja FM Merja Uotila, kiitos heille kaikille. Asiaa
niin kuin asiattomuuksiakin on jauhettu tietysti lukuisissa kahvipöytäkeskusteluis-
sa, joihin ovat osallistuneet aktiivisesti erityisesti dosentit Jari Eilola, Jari Ojala ja
Kustaa H. J. Vilkuna sekä FT Heli Valtonen. Heille, kuten kaikille nimeltä mainit-
semattomillekin työtovereille kuuluu kiitos historiantutkijan arjen jakamisesta niin
aurinkoisina kuin sateisinakin päivinä.

Vaikka se joskus on saattanut unohtua, elämää on myös yliopiston ulkopuolel-
la. Ilman lukioaikaista historianopettajaani, rehtori Irma-Liisa Särkkää, en olisi
koskaan varmastikaan edes päätynyt opiskelemaan historiaa. Irma-Liisa kuitenkin
avasi oven historiantutkimukseen, ja sille tielle jäin. Aina se ei ole tuntunut kiitok-
sen arvoiselta, mutta nyt tuntuu. Itse väitöskirjatyössä apunani oli sisareni, FM
Anu Vuorela, joka tulkkasi vanhan ruotsin värittämää kieltä suomeksi, iso kiitos



siitä. Lisäksi lontoolaistunut ystäväni Elina Clarke puolisonsa Andrew’n kanssa
vastasi englanninkielisen tiivistelmän kielentarkastuksesta ja artikkelien laittami-
sesta kohdalleen, kiitos myös heille.

Suurena tukena ovat olleet myös muut kotijoukot, vanhempani sekä sisareni
Riikka perheineen. Silloin kun oma uskoni väitöskirjan valmistumiseen on ollut
koetuksella, heidän kannustuksensa on saanut jaksamaan. Vuosi Tukholman arkis-
toissa olisi ollut paljon vaikeampi kestää ilman jatkuvaa sähköposti- ja puhelinyh-
teyttä kotiin.

Haluan kuitenkin omistaa tämän väitöskirjan rakkaimmilleni, Terolle ja Siirille,
joiden kanssa saan menneisyyden sijaan katsoa elämää eteenpäin.

Tikkalassa vapun- ja valpurinpäivänä 2005

Piia Einonen
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I Johdanto

Käsitteet, kysymyksenasettelu
ja lähdeaineisto

Poliittinen kulttuuri ja muut olennaiset käsitteet

Kun tukholmalainen kestikievarinpitäjä ja kuninkaallinen pormestari Hans Nilsson
Benick asteli helmikuisena aamuna herran vuonna 1626 Suurtorille raastupaan,
hän tuskin hahmotti raastuvan poliittiseksi areenaksi. Ensimmäisenä raastuvan per-
mannolle asteli uppsalalainen porvari vahvistamaan talokauppansa tukholmalai-
sen raatimiehen kanssa. Seuraavaksi pormestari Hans Nilsson itse pyysi lankonsa
puolesta langon talon verottamista. Raastuvanoikeus päätti lisäksi karkottaa kau-
pungista naisvarkaan, ja selvitteli piian kuolemaan johtanutta tapaturmaa tuomiten
rengin sakkoihin vahinkosurmasta.1  Aikalaisille raastupa oli yksinkertaisesti paikka,
jossa raastuvanoikeuden tuomarintehtävän ohella keskusteltiin kaupunkia ja sen
asukkaita koskevista jokapäiväisistä asioista kuten paikallisesta hallinnosta, porvarien
oikeuksista ja velvollisuuksista sekä kruunun vaatimuksista kaupungin suhteen. Raas-
tupa oli vuorovaikutuksen ja keskustelun näyttämö, jossa porvareita kuuli sekä pai-
kallinen esivalta eli pormestari ja raati, mutta myös kruunu edustajiensa välityksellä.

Hans Nilsson Benickille, josta myöhemmin vuonna 1623 tuli Tukholman ku-
ninkaallinen pormestari, ei myöskään ollut tarpeen miettiä poliittisia argumentteja,
joita hän vuoropuhelussa esivallan kanssa käytti, sillä ne rakentuivat samalle ajatte-
lulle kuin millä hänen isänsä ja isoisänsä ennen häntä olivat argumentoineet.
Luonnollisesti status, kokemukset suhteista esivaltaan ja tilanne muokkasivat vuo-
rovaikutuksessa käytettyjä argumentteja ja keinoja. Porvari Hans Nilsson Benick
saattoi vedota asiansa puolesta kestikievarikysymyksessä lakiin ja tapaan, kun taas
20 vuotta myöhemmin pormestari Hans Nilsson Benick pystyi ylimielisesti vihjai-
lemaan asemaansa kuninkaan miehenä omia etujaan suojellakseen.

Tässä tutkimuksessa tutkimuskohteena on Hans Nilsson Benickin ja hänen
kanssaporvareidensa sekä -virkamiestensä toiminta Tukholman paikallisella poliit-
tisella areenalla, sekä raastuvassa että sen ulkopuolella. Termillä poliittinen kulttuu-

ri ymmärretään tässä yhteydessä laajasti suurvalta-ajan kaupungeissa vallinnutta
poliittista kenttää, sen aatteellista sekä konkreettista sisältöä. Poliittinen kulttuuri
nähdään ajatusmaailman, eli arvojen, normien ja maailmankuvan, sekä toisaalta
tekojen välisenä vuorovaikutuksena.2  Molemmat vaikuttivat toisiinsa ja määritteli-

1 Esimerkkipäivänä ST 1626 (18.2), 22–23.
2 Määrittely on lähellä Peter Burken (1994, Prologue, ei sivunumeroa) yleistä kulttuurin määrittelyä.

Susan Burghartz (1989, 386), on määritellyt konfliktikulttuurin samaan tapaan; vrt. Lindström D
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vät uudelleen alamaisilla olevia mahdollisuuksia saada oma kantansa julki. Termi-
nä poliittinen kulttuuri sisältää implisiittisesti laajemman ymmärryksen maailmas-
ta (maailmankuvan ja maailmankatsomuksen) sekä osin edelliseenkin kytkeytyvä-
nä käsitykset valtakunnasta ja legitiimistä vallasta. Poliittiseen kulttuuriin sisältyy
vahvana myös ajatus kollektiivisesta ja sosiaalisesta historiallisesta muistista, joka
ohjasi niin yksilöiden kuin ryhmienkin toimintaa.3

Kansankulttuuria tutkinut Peter Burke on korostanut kulttuurin käsitteen on-
gelmallisuutta ja poliittista kulttuuria tutkinut Orest Ranum puolestaan pitänyt
poliittista kulttuuria hankalana analyyttiseksi työkaluksi käsitteen laajuuden vuok-
si.4  Jos poliittinen kulttuuri ei voikaan suoranaisesti olla väline analyysiin, sitä voi-
daan kuitenkin perustellusti määriteltynä pitää työkaluna laajempien ja vertailta-
vien kulttuuristen sekä poliittisten merkitysten löytämiseksi paikallisista ja ajalli-
sesti rajatuista ilmiöistä. Käsitteenä poliittinen kulttuuri nostaa tekojen takaa esiin
ajatusmaailman, jolla on myös laajempaa tutkimuksellista sekä yleistä merkitystä.

Poliittista kulttuuria voidaan pitää eräänlaisena yläkäsitteenä, joka sisältää tie-
tyn toiminnallisen kentän tietyssä ajallisessa ja paikallisessa kontekstissa. Tässä tut-
kimuksessa 1500-luvun lopun ja 1600-luvun alkupuolen Tukholma muodostaa
kontekstin, minkä lisäksi käsite poliittinen rajaa tutkimuksen piiriin kaupungin
hallinto- ja oikeuslaitoksen, sekä sen tuomiovaltaan ja vaikutuspiiriin kuuluneet
asiat. Tutkimuskohdetta voitaisiin lähestyä myös useiden muiden käsitteiden kuten
hallintokulttuurin ja oikeuskulttuurin5  kautta. Poliittinen kulttuuri kuitenkin sitoo
nämä eri osapuolten näkökulmia korostavat käsitteet yhteen – ei tosin yhtenäiseksi
kokonaisuudeksi, vaan kaleidoskooppimaiseksi, jatkuvasti muuttuvaksi kulttuuri-
seksi kentäksi. Samalla se painottaa paikallisyhteisöä kokonaisuutena, jonka sisällä
toimivat monimuotoiset vuorovaikutussuhteet.

1994, 533. Vrt. myös Ekedahl (1999, 14), joka määrittelee yksinkertaistetusti poliittisen kulttuurin
”retorisiksi ja rituaalisiksi käsitteiden, symboleiden ja myyttien näyttämöllepanoiksi, joilla tietyt
ryhmät pyrkivät tulkitsemaan ympäristöään ja legitimoimaan tavoittelemaansa yhteiskunnallista
järjestystä” (”Begreppet ”politisk kultur” kommer därför här att användas med syftning på de
retoriska och rituella iscensättningar av begrepp, symboler och myter som en viss grupp av aktörer
framför på den offentiga scenen i syfte att tolka sin omvärld och förläna kraft och legitimitet åt den
ordning och de värden som de menar bör råda i samhället.”) Määrittely korostaa kielen merkitystä
poliittisen kulttuurin välineenä ja toisaalta ritualismia eli arkipäiväinen poliittisuus jää syrjään.
Määrittelystä vrt. myös Ranum 1975, 18–19; Baker 1987, xii; Gustafsson 1989, 10–14; Bregnsbo
1997, 22–23; Wood 1997, 47; Karonen 1999a, 22–23; Snickare 1999, 14; Sennefelt 2001b, 18;
Bergman 2002, 21–22, 36–37, 41; Katajala 2002, 15; Wolfart 2002, 7; Harnesk 2003b, 44–46;
Lerbom 2003, 65–66; Lindberg B 2003, 16–17, 21; Katajala 2004a, 12. Peter Lindström (2003, 19, ks.
myös laajemmin 15–18, 113–143) määrittelee poliittisen kulttuurin samaan tapaan, mutta liittää
poliittiseen kulttuuriin sisältyneet arvot ja niistä johdetut teot poliittisiin objekteihin

määrittelemättä niitä kuitenkaan tarkemmin.
3 Esimerkiksi Nils Ahnlund (1933, 175) on esittänyt keskiaikaisten unionikiistojen aikaisten

kokemusten vaikuttaneen siihen, miten vielä 1600-luvun alussa varauduttiin Tukholman
puolustamiseen tai uhkaan Tanskan hyökkäyksestä. Vrt. Aronsson 1992, 20; Fentress – Wickham
1992; Wood 1997, 46–47, 52–53, 56, 59.

4 Ranum 1975, 18; Burke (1994, xxii). Vrt. myös Peter Burken (1994, 259) käsitykseen politiikasta ja
poliittisesta tietoisuudesta uuden ajan alussa. Politiikaksi hän määrittelee valtiota ja hallitsijaa
koskeneet asiat, kuten perimyksen, sodan, verotuksen, talouden sekä uskonnolliset kysymykset.

5 Vrt. Andersson 1998, 1–20; Karonen 1998b; Lindström D 1999; Ericsson N 2003, 23. Käsite on
lähellä oikeuskäsitys termiä.
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Käsiteparia poliittinen kulttuuri on käytetty ja tutkittu runsaasti sekä kansain-
välisesti että kansallisesti. Tutkimuksessa kohde, itse poliittinen kulttuuri, on saanut
mitä moninaisimpia merkityksiä. Poliittisen kulttuurin tutkimus on kuitenkin kes-
kittynyt suurimmaksi osaksi vallan huipulle: hallitsijaan, valtakunnallisen tason
politiikkaan, sekä poliittisen kulttuurin aatteellisiin ja ideologisiin ulottuvuuk-
siin.6  Poliittinen kulttuuri on tutkimuksessa usein nähty ennen kaikkea ylimmän
vallan harjoittamana legitimaationa toimilleen.7  Sellaisenaan poliittisen kulttuurin
tutkimus on kaukana siitä todellisuudesta, joka vallitsi Ruotsin kaupungeissa suur-
valtaa luotaessa. Poliittinen kulttuuri ei näkynyt yksinomaan juhlallisuuksissa, kor-
keakulttuurisissa tuotoksissa tai riittien symboliikassa8 , vaan se oli myös jokapäi-
väistä ja arkista vuorovaikutusta paikallisen hallinto- ja oikeuslaitoksen puitteissa.9

Kaupunkeja koskevassa runsaassa tutkimuskirjallisuudessa poliittinen kulttuuri
on melko koskematonta aluetta. Kaupunkien elinvoimaisuudelle ja toimintakyvylle
olennaisia suhteita kruunuun on tutkittu paljon, mutta paikallisyhteisön tasolla ta-
pahtunut vallankäyttö on jäänyt vähemmälle huomiolle. Kaupunkeja, niiden toi-
mintaa ja niissä tapahtunutta toimintaa sekä raadin roolia on tutkittu runsaasti,
mutta porvareille on tutkimuksessa yleensä varattu statistin rooli. Porvaristo on
nähty ennen kaikkea kauppaa ja käsityötä harjoittavana ryhmänä ja heidän mah-
dollisuuksiaan vallankäyttöön on kuvattu lähinnä lain määrittelemän yleisiin raas-
tuvankokouksiin osallistumisoikeuden kautta. Poliittisen vallan, ja vallan ylipää-
tään, käyttäjänä kaupungissa on nähty yksinomaan raati, eli maistraatti.10  Esimer-
kiksi Eva Österberg on tutkinut poliittista kulttuuria paikallisyhteisön ja esivallan
välisenä vuorovaikutuksena maaseudulla, mutta tutkimukset keskittyvät ennen
kaikkea niihin olemassa oleviin institutionaalisiin mahdollisuuksiin, joita alamai-
silla oli saada äänensä kuuluviin. Österbergin tutkimuksissa poliittinen kulttuuri
näyttäytyy siis legitiimissä ja normatiivisessa muodossaan. Myös poliittinen argu-
mentointi on kiinnostanut tutkijoita viime vuosikymmeninä ja erityisesti viime
vuosina. Pohjoismaisessa tutkimuksessa on keskitytty talonpoikien poliittiseen ak-
tiivisuuteen, mutta koska yhteiskunnassa jaettiin laajalti samat normit ja arvot,
voidaan jo saavutettuja tutkimustuloksia tarkastella rinnan esimodernin porvaris-
ton poliittisen kulttuurin kanssa.11

6 Esimerkiksi Lontoota tutkinut Jeremy Boulton (2000, 339–343) näkee kaupunkilaisten mahdolli-
suudet toimia poliittisesti valtakunnanpolitiikan kautta korostaessaan keskushallinnon sijoittu-
mista kaupunkiin ja asemaa pääkaupunkina. Hänen tulkinnassaan poliittista toimintaa leimasi
ulkoparlamentaarisuus, organisoidut poliittiset klubit sekä varsinkin myöhemmällä ajalla
kiinteästi poliittiseen kulttuuriin liitetyt erilaiset kirjalliset tuotokset, teatteriesitykset ja vastaavat.
Paikallishallinnon puitteissa vallinnut poliittinen kulttuuri jää näin täysin tarkastelun ulkopuolelle
ilmeisessä epäpoliittisuudessaan valitusta näkökulmasta käsin. Vrt. myös esim. Snickare 1999, 14–
15; Hermanson 2000.

7 Ylipäätään valta on tutkimuksessa esiintynyt yleensä “valtiollisessa” muodossaan eli hierarkiassa
ylhäältä alaspäin suuntautuvana valtasuhteena, jolloin paikallisyhteisölle jäsenineen on jäänyt
alamainen kuulijan ja käskyjen noudattajan osa. Ks. esim. Guy 1993; Kelley 1993.

8 Vrt. Ekedahl 1999, 14–15.
9 Vrt. Goffman 1983, 2.
10 Saman huomion porvariston jäämisestä syrjään tutkimuksissa teki Helge Almquist (1929, 108) jo

vuonna 1929.
11 Ks. esim. Österberg 1971; Österberg 1987; Österberg 1989; Österberg 1992; Österberg 1994a, 27–

28; Sennefelt 2001a–b; Katajala 2002; Harnesk 2003b; vrt. myös Harnesk 1999, 638; vrt. Karonen
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Toisaalta poliittisuus on nähty tutkimuskirjallisuudessa hyvin kapeasti hallin-
nollisten tehtävien hoitamisena, kuten William Beik tekee. Hänen mukaansa po-
liittisia tehtäviä olivat lakien julkaisu ja täytäntöönpano, kuninkaan poissa ollessa
ja kriisin sattuessa käskijän rooli, sekä satunnainen sekaantuminen lainsäädän-
töön.12  Tässä suhteessa Beik edustaa Österbergin kanssa samaa organisatorista nä-
kökulmaa, joka sinänsä on perusteltu ja olennainen poliittisen toiminnan ymmär-
tämiselle, mutta jättää huomiotta vallan kulissien ulkopuolella tapahtuneen sekä
organisatorisesta ja hierarkkisesta vallasta osattomiksi jääneiden poliittisen toimin-
nan.

Käsitehistoriallisesta näkökulmasta poliittista kulttuuria lähestyy tuore ”Käsit-
teet liikkeessä” -teos. Tutkimus painottuu ymmärrettävästi kahdelle viime vuosisa-
dalle, mutta Kari Saastamoinen luo katsauksen myös aikaisempaan poliittiseen
kulttuuriin käsiteanalyysin kautta. Vaikka käsitehistoriallinen näkökulma avaa
mielenkiintoisen tavan tutkia poliittista kulttuuria, tyytyy Saastamoisen artikkeli
esittelemään yleisiä valtakunnallisen tason politiikan kehityslinjoja pureutumatta
syvemmälle yhteiskuntaan tai rahvaan ymmärrykseen.13  Saastamoisen tutkimuk-
sessa korostetaan ruotsalaisen yhteiskunnan yleistä ”konfliktittomuutta” pohtimat-
ta kuitenkaan sitä, kuinka suuressa määrin tämä oli seurausta alamaisilla olleista
organisatorisista ja institutionaalisista vaikutusmahdollisuuksista, ja kuinka paljon
taas yleisestä pyrkimyksestä yksimielisyyteen sekä rauhanomaiseen konfliktinrat-
kaisuun? Toisaalta varsinkin käsitehistoriallisesta näkökulmasta poliittinen kult-
tuuri on ollut hyvin valtiokeskeistä14  ja siinä suhteessa konfliktittomuus on ym-
märrettävissä. Suuria mellakoita tai yhteiskuntajärjestystä uhmaavia kapinoita val-
takunnassa koettiin harvoin.15

Kaupunki ei toiminut tyhjiössä vaan kaupunkihallinnon ja porvariston toimin-
tamahdollisuudet riippuivat yhä kasvavassa määrin ulkopuolisen auktoriteetin

1998b; argumentoinnista yleensä ks. Jokinen 1999, 127–129. Toiminnan kohteena olleiden
ryhmien ja yksilöiden nostaminen tutkimusten kohteiksi sekä aktiivisen toimijan roolin antami-
nen heille voidaan nähdä tyypillisesti mikrohistoriallisena lähestymistapana. Eva Österberg käyttää
käsiteparia poliittinen kulttuuri runsaasti määrittelemättä sitä tarkasti. Implisiittisesti teksteistä on
kuitenkin luettavissa, että hän tarkoittaa poliittisella kulttuurilla yleisiä ja yleistettäviä pitkän
aikavälin malleja, jotka kuvaavat talonpoikaisyhteisön sosiaalisia ja poliittisia ratkaisuja vaihtuvissa
yhteiskunnallisissa tilanteissa (Vilka mönster för sociala och politiska lösningar utvecklades i det
svenska bondesamhället under olika perioder. Finns det sådana mönster som är så generella och så
trögrörliga, att man kann tala om en politisk kultur? Österberg 1987, 323, kursivoinnit hänen, ks.
myös 325–326). Tässä tulkinnassaan käsitteestä Österberg liikkuu ikään kuin mikro- ja
makrotasojen välissä, kuten myös perinteisen poliittisen kulttuurin ymmärtämisen ja tämän
tutkimuksen käsitteenmäärittelyn välimaastossa. Käytännön tutkimustyössä Österberg on
kuitenkin lähestynyt talonpoikaisyhteisöä alhaaltapäin ja tutkinut erityisesti talonpoikien suhdetta
esivaltaan sekä siitä johdettuja poliittisia käytänteitä. Peter Aronssonin (1992, 18, 337–341)
tulkinta poliittisen kulttuurin käsitteestä laajentaa Österbergin käyttämää ja hän korostaa (1992,
340) mm. alamaisten jatkuvaa osallistumista ja toimijuutta poliittisen kulttuurin areenoilla.
Aronsson myös muistuttaa, että hidastelu ja poissaolo sekä vastaavat toimintamallit olivat tätä
poliittista toimijuutta. Itse tutkimuksessa tämä teoreettinen lähtökohta ei kuitenkaan tule kovin
selkeästi ilmi.

12 Beik 1988, 81–82; vrt. Burke 1994, 259.
13 Saastamoinen 2003.
14 Pekonen 2003, 127.
15 Katajala 2002.
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edustajista. Poliittisen kulttuurin muotoutumisessa keskitetyn valtion muodostu-
minen ja sen lisääntynyt puuttuminen yhteiskuntaan sai aikaan poikkeuksellisia
intellektuaalisia, sosiaalisia ja kulttuurisia muutoksia.16  Kruunu rajoitti alamais-
tensa valintoja erilaisin laein, määräyksin ja sanktioin, mutta silti mahdollisuus
vuorovaikutukseen oli aina olemassa, se vain kanavoitui erilaisin tavoin eri aikoina
ja paikoissa. Tätä kautta valtion toiminta vaikutti (ja vaikuttaa) yhteiskunnassa
olevien ryhmien rakenteeseen, toimintaan ja tavoitteisiin.17  Vielä tutkimusajanjak-
solla valtio ei ollut itsestäänselvyys. Fyysisenä, vaikkakin sotien ansiosta jatkuvasti
muuttuvana kokonaisuutena se oli olemassa, mutta toimintamuotoja rakennettiin
koko ajan. Tähän liittyivät oikeudenhoidon järjestäminen, käskynhaltijainstituu-
tion ja läänihallinnon kehittäminen 1600-luvun alussa, sekä vuoden 1634 hallitus-
muoto, jossa kodifioitiin jo käynnissä olleita muutosvirtauksia. Valtio ei siis ollut
monoliittinen, vaan jatkuvasti liikkeessä ja vuorovaikutuksessa ympäristönsä kans-
sa oleva kokonaisuus.18

Uuden ajan alkupuolelle ajoitettua modernin valtion syntymistä on tutkittu
runsaasti ja lukuisista eri ideologisista näkökulmista käsin. Kustaa Vaasa ja hänen
hallintokautensa muodostavat rajapyykin, jonka voidaan nähdä erottavan moder-
nin ruotsalaisen valtion syntyprosessin aikaisemmasta jäsentymättömästä ja haja-
naisesta hallintovallasta. Kustaa Vaasa loi yhtenäisen valtion ja hallintokoneiston,
jota hänen seuraajansa, erityisesti Kustaa II Aadolf kanslerinsa kera, myöhemmin
muokkasivat ja kehittivät. 19  Ruotsista kehittyi yhä keskittyneempi, yhtenäisempi ja
yksiarvoisempi valtakunta. Sekä hallinto- että oikeuslaitoksen kannalta tämä oli
edellytys suurvallan luomiselle ja sen ylläpitämiselle.20

Valtion tärkein tehtävä oli (ja on) vallitsevan yhteiskuntajärjestyksen säilyttämi-
nen, mikä tapahtui ennen kaikkea kyseisen järjestyksen ideologisen legitimoinnin
avulla. Samalla legitimoitiin itse valtio sekä valtion auktoriteetti järjestyksen ylläpi-

16 Österberg 1987, 323, 331; Cowan 1998, 46; Kwass 1998, 296–298.
17 Vrt. Österberg 1987, 323; Lindström D 1994, 532; Österberg 1996, 147, 152–157.
18 Yleisistä kehityslinjoista ks. Karonen 1999a.
19 Valtion ja kansallisvaltion määrittelystä sekä valtionrakennuksesta Anderson 1987, erityisesti 15–

17, 20, 32, 40, 51–52, 184, 190–191; Florén 1987, 505, 508; Tilly 1990, erityisesti 1–5, 19, 28, 44, 135,
ks. myös laajemmin; Tilly 1994, 3–6, 8; ks. myös Goffman 1983, 6; North 1985, 563; Gustafsson
2000, 21–31; Hallenberg 2001a, 35–36; vrt. Scribner 1987, 103; Beik 1988, 5, 11, 17. Teosten
näkökulmista ja valtionrakennuksesta ylipäätään tarkemmin ks. Einonen 2002, 2–10.

20 Vrt. Österberg 1989, 74; Tilly 1990, 100, 106–107. Kaupunkien merkityksestä valtiollisessa
kehityksessä ks. kootusti Einonen 2002; ks. myös Riis 1981, 33–52; North 1985, 566; Tilly 1990,
erityisesti 17, 22, 51, 58–59; Hietaniemi 1992, 13, 15; Gadd 1991, 52–53; vrt. Sandström 1996, 8.
Ruotsalaisesta kaupunkipolitiikasta 1600-luvun alussa ks. esim. Karonen 1994, 40–43; Karonen
1999a, 170–172, ks. myös 141–145. Kaupunkien kehittäminen liittyi kiinteästi merkantilismiin,
sillä tavoitteena oli kieltää maakauppa ja kanavoida niin raha kuin tavarat liikkumaan kaupunkien
kautta. Kaupungeissa kauppaa oli maaseutua helpompi valvoa ja samalla tulleja voitiin kerätä
tehokkaammin. Tämä johti kaupunkien määrän kasvattamiseen ja kaikinpuoliseen kehittämiseen
(merkantilismista ja kruunun uudistuspolitiikasta ks. Heckscher 1935–1936, erityisesti 391, 394;
Heckscher 1953; Lehtinen 1961, 140–141; Ericson 1988, 37–38; Sandberg 1991, 99, 141; Karonen
1995a, 13–14, 23–37, 40–42, 52, 125–130; Sandström 1996, 8, 82; vrt. North – Thomas 1973, 17;
Anderson 1987, 36–39, 42–43; Beik 1988, 11, 17; Sandström 1990, 102; Tilly 1990, 49; Runefelt
1999). Eurooppalaisesta kaupunkiverkostosta ks. Einonen 2002, 6–7 ja siinä mainitut lähteet.
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täjänä. Suurvaltakehitykseen kiinteästi liittyneet sotaväenotot perusteltiin usein
turvallisuusnäkökulmalla: valtio tarvitsi armeijan, jonka avulla puolustaa aluei-
taan, sekä hallinto- ja oikeuslaitoksen järjestyksen ylläpitämiseen. Korvauksena täs-
tä alamaiset oli velvoitettu maksamaan veroja ja kantamaan sotien taakkaa. Valtio
oli siis myös sopimus hallitsijan ja hänen alamaistensa välillä, mikä demonstroitui
erityisesti valtiopäivillä.21  Ruotsin valtakunnan muutamaa poikkeusta lukuun ot-
tamatta rauhallinen sisäinen kehitys todistaa kruunun menestyksekkäästä vallan
legitimoinnista.22

Poliittisen kulttuurin onkin usein nähty liittyvän kiinteästi kansallisuusajatte-
luun ja -tietoisuuteen, ja samalla kansallisvaltion muotoutuminen on korostu-
nut.23  Poliittisen kulttuurin valtakunnan tason tutkiminen liittyykin pitkälti juuri
vahvaan tutkimustraditioon, jossa valtiollinen toimijuus on korostunut. Pohjim-
miltaanhan poliittisen kulttuurin määrittely on riippuvainen tutkijan tavasta näh-
dä yhteiskunnan rakentuminen ja siinä toimivat vuorovaikutusmallit tai -tavat.

Valtionrakennusta koskevissa tulkinnoissa on keskitytty valtion näkyviin raken-
teisiin ja lainsäädäntöön. Sen sijaan käytännön vaikeuksia, joita valtio kohtasi pyr-
kiessään tavoitteisiinsa, ei ole tarkemmin tutkittu.24  Samoin tutkimuksissa on
usein korostettu pakkovaltaa ja voimakeinoja, tai lain suomia institutionaalisia
mahdollisuuksia, mutta kruunun ja alamaisten arkipäiväinen vuorovaikutus pai-
kallisyhteisön poliittisilla areenoilla on usein jäänyt syrjään. Tässä tutkimuksessa
valtionrakennuksella tarkoitetaankin kruunun pyrkimyksiä valtion vakiinnuttami-
seen poliittisena ja sosiaalisena konstruktiona, sekä suurvallan rakentamista kruu-
nulle ominaisten poliittisten konventioiden pohjalta. Voidaan jopa puhua poliitti-
sen kulttuurin kahdesta tasosta, sillä Tukholmassa kruunulla oli vastassaan kau-
pungille sekä sen hallintomiehille ja porvareille ominainen poliittinen kulttuurinsa.

Ruotsin valtakunnasta luotiin 1500-luvun lopulla ja 1600-luvun alkupuolella
valtiota, suurvaltaa, jossa toteutuivat kaikki territoriaalisen valtion ulottuvuudet.
Hallinnollisen, taloudellisen ja poliittisen kontrolloimisen ohella puhdasoppisuu-
den aika nosti jopa aikaisemmin pääsääntöisesti kirkon valvoman seksuaalisuuden
ja moraalisuuden ylipäätään valtiolliseksi asiaksi. Kirkon merkitys suurvallan luo-
misessa oli suuri, sillä uskonnolla oli tärkeä sija paikallisyhteisön arjessa. Varsinai-
sesti puhdasoppisuudeksi kutsuttu kausi alkoi noin vuonna 1620 valtakunnan
ydinalueilla, mutta samaan organisoidun valtion ja kurinalaistettujen alamaisten

21 Wilentz 1985, 4; Österberg 1989, 74; Tilly 1990, 22, 25, 54, 99–100; Österberg 1996, 176; Muir 1997,
231; Stadin 1997, 198; Karonen 1999a, 21, 182–183, 206–211; Hallenberg 2001a, 15; Harnesk 2003b,
43–44; ks. myös North 1985, 559; North 1990, 46, 48–49, 59, formaaleista ja informaaleista
pakotteista laajemmin 36–53; Harnesk 1999, 643; Korpiola 2004, 240; vrt. Sandström 1996, 9–10;
vrt. myös Andersonin (1987, 36; vrt. Beik 1988, 5) marxilaiseen näkökulmaan, jossa kansaan
kohdistuneita rasituksia tarkastellaan ikään kuin annettuna, ja kyse oli riistosuhteesta
vuorovaikutteisuuden sekä vastikkeellisuuden sijaan. Valtiopäivistä ks. esim. Ahnlund 1933b;
Sandberg 1991, 305–308; Sandström 1996, 35–36; vrt. Olofsson 2000. Eva Österberg (1989, 76)
näkee päätöksentekoon osallistumisen osana integraatiota ja valtionrakennusprosessia.

22 Anderson 1987, 40, 46, 185, ks. myös 187, 193; Karonen 1999a, 60, 116; Harnesk 2003b, 42–44;
Katajala 2004b, 35, myös laajemmin; vrt. North 1990, 49; Tilly 1990, 62, 64.

23 Ranum 1975, 1–2.
24 Scribner 1987, 103.
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tavoitteeseen pyrkinyt taloudellinen ja hallinnollinen uudistustyö oli tällöin jo hy-
vässä vauhdissa.25

Keskeinen poliittisessa elämässä, mutta myös ylipäätään ajattelussa ja toimin-
nassa vaikuttanut teologinen oppi oli kolmisäätyoppi, joka jakoi valtakunnan kol-
meen säätyyn: oppisäätyyn, esivallan säätyyn ja talon säätyyn. Oppisääty jakautui
opettajiin ja kuulijoihin, esivallan sääty esivaltaan ja alamaisiin, ja talon sääty van-
hempiin ja lapsiin sekä isäntiin ja palkollisiin. Jokainen yksilö kuului jokaiseen kol-
meen säätyyn ja tässä suhteessa säädyt erosivat valtiopäivien neljästä säädystä. Esi-
merkiksi kuningas oli oppisäädyssä oppilaan asemassa, mutta kuului muissa sää-
dyissä esivaltaan sekä isien ja isäntien joukkoon.26  Kolmisäätyopin voidaan nähdä
jäsentäneen sekä yhteiskunnallisia että poliittisia suhteita, varsinkin kun se jakoi
yksilöt esivaltaan ja alamaisiin. Kolmisäätyoppia, kuten muitakin yhteiskunnallista
elämää määritelleitä ideologisia näkemyksiä, toistettiin ja vahvistettiin jatkuvasti
niin maallisilla kuin kirkollisillakin rituaaleilla.27  Kirkon penkissä istuvat porvarit
kuulivat saarnoja huoneentaulun opetuksista, mutta verhotummin yhteiskunnalli-
sesti keskeisiä doktriineja iskostettiin alamaisiin jatkuvassa vuorovaikutuksessa
kaupunkihallinnon sekä keskusvallan kanssa.

Huoneentaulun esivallan säädyn kautta kuningas oli helppo määrittää kuulu-
vaksi kiistämättä esivaltaan. Kuitenkin kaikki hänen alapuolelleen poliittisessa hie-
rarkiassa asettuneet valtaneuvokset, virkamiehet ja vastaavat sijoittuivat hänen ala-
maisikseen, mutta suhteessa rahvaaseen myös he kuuluivat esivaltaan. Samalla ta-
voin pormestarien ja raatimiesten voidaan nähdä kuuluneen esivallan säädyssä
sekä esivaltaan että alamaisiin riippuen siitä keneen heidän asemansa suhteutettiin.
Osin tästä määrittelyn suhteellisuudesta johtuen heidän kuulumisensa esivaltaan
oli tilannesidonnaista ja riippuvaista vallitsevasta hierarkkisesta järjestyksestä.
Huoneentauluun sisältynyt kolmisäätyoppi muodosti kuitenkin ohjenuoran, jonka
mukaisesti pormestari ja raati edustivat porvareiden silmissä esivaltaa.

Ylipäätään esivalta oli hierarkian kieltä. Termiä käytettiin uuden ajan alkupuo-
lella yleisesti ja esivaltaan saattoi sisältyä niin kruunun, kirkon kuin kaupunginkin
hallinnollisia elimiä tai virkamiehiä, niin yksilöinä, organisaatioina kuin koko rah-
vaan yläpuolelle sijoittuvan esivallan käsittäen. Aikalaiset käyttivät termiä esivalta
vaihtelevasti, joten alkuperäislähteiden avulla esivaltaa on mahdotonta määritellä.
Tässä tutkimuksessa termiä esivalta käytetään huoneentaulun hengessä edellä mai-
nituista organisaatioista tai niiden edustajista suhteessa alamaisiin silloin kun
kruunun, kirkon, kaupungin hallintolaitoksen tai niiden muodostaman esivallan
kokonaisuuden asemaa halutaan tietoisesti korostaa. Huoneentaulussa muotonsa
saanut kolmisäätyoppi ei välttämättä vielä 1590-luvulla tai 1600-luvun ensimmäi-

25 Ks. esim. Lindström D 1994, 522; Jokiaho 1996, 1, 130–133 (kirkon ja uskonnon merkityksestä ks.
myös laajemmin); Laine 1996, 47–48, myös laajemmin; Haikari 1999, 14–16; Karonen 1999a, 118,
243–248; vrt. Nilsson 1968, 192–193; Pleijel 1970, 18–24; Anderson 1987, 16, 188; Tilly 1990, 25;
Englund 1994, 26–33; Ödman 1995, 57–58, 145–149, 262–271; Stadin 1997, 203.

26 Ks. tarkemmin Pleijel 1970, 23, 30–52; Pleijel 1987, 223–224; Karonen 1999a, 161–163; Cavallin
2003, 12; ks. myös esim. Aronsson 1992, 21; Ödman 1995, 152–159; Laine 1996, 24–25; Eilola 2004,
160–161; vrt. Kumlien 1971, 491.

27 Cowan 1998, 181; Karonen 1999a, 161–163; vrt. myös Villstrand 1992, 98.
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sinä vuosikymmeninä ollut poliittisena normina ainakaan alamaisten ymmärryk-
sessä samassa asemassa kuin myöhemmin puhdasoppisuuden kaudella. Kolmisää-
tyoppi ja huoneentaulu kuitenkin kiteyttävät aikakaudelle tyypillisen hierarkkisen
järjestelmän ja siihen sisäänrakennetun kunniakoodiston, joka sääteli yksilöiden
käyttäytymistä paikallisyhteisössä ja suhteessa esivaltaansa.28

Alamaisuuden puolestaan voidaan nähdä syntyneen erityisesti valtion keskitty-
misen ja modernin valtion kehittymisen myötä.29  Tässä tutkimuksessa alamainen

määritellään hallinnollisen esivallan kautta: alamaisia olivat kruunun sekä pormes-
tarin ja raadin vallan alla eläneet, asuneet ja kauppaa harjoittaneet porvarit sekä
marginaaliset muut ryhmät. Tässäkin suhteessa, kuten esivallan edustajina, por-
mestarit ja raatimiehet olivat poikkeuksellisessa asemassa, sillä suhteessa hallitsi-
jaan sekä kruunun edustajiin myös he olivat alamaisia. Termiä alamainen käyte-
tään tutkimuksessa samaan tapaan kuin esivaltaakin, eli lähinnä alamaisuuden ja
hierarkkisen valtasuhteen korostamiseen.

Kruunu-termi liittyy itsestään selvästi kuninkaaseen, mutta on syytä pitää mie-
lessä, että aikalaiset erottivat kruunun (viran) ja sitä edustavan henkilön (h. k. M:t

och cronan).30  Tässä tutkimuksessa termiä kruunu käytetään yksiselitteisesti hallit-
sijasta ja hänen lähipiiristään.31  Lähipiirillä tarkoitetaan lähinnä valtaneuvoksia ja
valtaneuvostoa sekä ylimpiä virkamiehiä heidän toimiessaan Tukholman raastu-
vassa kuninkaan tai kuningattaren nimissä. Keskushallinnolla puolestaan tarkoite-
taan organisatorisesti keskitettyä valtionhallintoa, jota tutkimusajanjaksolla luotiin
ja joka sai viimeistellyn muotonsa vuoden 1634 hallitusmuodossa.

Tässä väitöskirjassa tutkimuskohteena eivät kuitenkaan ole organisaatiot, vaan
niiden sekä yksilöiden toiminta Tukholman ja sen raastuvanoikeuden muodosta-
malla poliittisella areenalla. Tässä suhteessa keskeisin määrittely jakaa tapahtuneen
vuorovaikutuksen viralliseen ja epäviralliseen. Virallinen vuorovaikutus sisältää
kaikki lukuisat institutionaaliset toimintamahdollisuudet, joita pormestarilla ja
raadilla sekä Tukholman porvaristolla oli käytettävissään. Virallinen vuorovaikutus
kattaa siis raadin institutionaalisissa uomissa tapahtuneen vuorovaikutuksen niin
keskusvallan kuin porvareidenkin suuntaan. Porvaristolle viralliset toimintamah-
dollisuudet tarkoittivat pääsääntöisesti vaikuttamista yleisessä raastuvankokouk-
sessa, vanhimpainneuvoston kautta sekä valituksin. Epävirallisella vuorovaikutuk-

sella ja vaikuttamisella tarkoitetaan perinteisiin hallinnollisiin muotoihin sopimat-
tomia käytänteitä. Kyse on ennen kaikkea rituaaleista, vakiintuneista käytännöistä
ja henkilökohtaisista suhteista32 , joita pyrittiin käyttämään omien intressien edis-
tämiseksi tai oman aseman parantamiseksi. Osoittamalla kuuliaisuutta ja hyvää

28 Vrt. Pleijel 1970, 32, 37–40; Harnesk 1987, 235, 238; Pleijel 1987, 224–225; Aronsson 1992, 24;
Villstrand 1992, 9; Laine 1996, 48; Karonen 1999a, 162; Matikainen 2002, 96; Lindström P 2003,
114–115.

29 Österberg 1993, 137; vrt. Ödman 1995, 99–101, 148, 152.
30 SSP, 258–261 (lainaus 261), 1.7.1642 holhoojahallituksen resoluutio kaupungin valitukseen; vrt.

esim. PRFSS VI, 69, 24.6.1621 Kustaa II Aadolfin lahjoituskirja vaatehuoneen tuloista; Ericson
1988, 266; Kantorowicz 1997; ks. myös Sandberg 1991, 50.

31 Kruunun määrittelystä vrt. Lappalainen 2001, 13.
32 Ks. Englund 1994, 94; vrt. Lindström D 1994, 530–531.
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tahtoa voitiin vaikuttaa kaupunkiin suhtautumiseen ja sillä tavalla kenties jopa pa-
rantaa neuvotteluasemia suhteessa esivaltaan. Epävirallinen vuorovaikutus ei kui-
tenkaan ollut vallitsevien normien vastaista, vaan yksinkertaisesti institutionaalis-
ten kanavien ulkopuolella tapahtunutta vaikuttamista.

Lisäksi esiin nousee kysymys vallasta ja auktoriteetista. Vallan teoreetikot ovat
erottaneet kolme vallan lähdettä: henkilökohtaiset ominaisuudet eli johtajuuden,
omaisuuden sekä organisaation. Tukholman hallinto- ja oikeuslaitoksen valta poh-
jasi selkeästi näihin kaikkiin elementteihin, sillä raati koostui kaupungin taloudel-
lisesti ja sosiaalisesti arvostetuimmista porvareista. Suurimmaksi osaksi valta kui-
tenkin perustui raadin organisatoriseen asemaan kaupungin ylimpänä hallinto-
viranomaisena sekä tuomioistuimena. Valta itsessään on jaettu usein kahteen tyyp-
piin. Ensimmäisessä (Galbraithin mukaan condign and compensatory power) valta
pohjautuu mahdollisuuteen käyttää rangaistuksia, fyysistä ja henkistä uhkaa, sekä
toisaalta palkitsemiseen tai kuuliaisuudesta hyötymiseen. Esimerkiksi esimodernil-
la ajalla kirkon valta nojasi siihen, että kuuliaisuudesta ja jumalallisesta elämästä
luvattiin palkintoa tuonpuoleisessa. Samaan kategoriaan kuuluvat myös kirkon ja
oikeuslaitoksen mahdollisuudet sanktiointiin. Toisena vallan tyyppinä on ehdolli-

nen valta (conditioned power), jossa valtasuhde muodostuu erityisesti auktoriteetin
kautta. Vaikka kaupungin raadin tuomiovalta loi osaltaan heidän valta-asemaansa
suhteessa porvaristoon, auktoriteettiaseman luominen ja ylläpitäminen oli kuiten-
kin ainakin yhtä keskeistä. Auktoriteetin säilyttäminen oli tärkeää myös laajemmin
sosiaalisen järjestyksen ylläpitämisen kannalta. On kuitenkin muistettava, että valta
ei ollut monopolisoitu kaupungin hallinto- ja oikeuslaitokselle, vaan kaikilla kau-
pungin asukkailla oli omanlaistaan valtaa.33

Rajaukset

Tutkimuskohteena on Ruotsin valtakunnan pääkaupunki Tukholma, joka poikkesi
lähes kaikissa suhteissa valtakunnan muista kaupungeista. Tukholma oli ylivoimai-
sesti suurin, hallitsi kauppaa, muodosti pääoman keskittymän, oli reformipolitii-
kan esikuva ja kokeiluareena, sekä lisäksi jatkuvasti linnassa majailevien kruunun
edustajien valvovien silmien alla. Poliittisesti ja taloudellisesti Tukholma oli valta-
kunnan keskus ja siitä syystä se yksin muodostaa riittävän tutkimuskohteen. Toi-
saalta Tukholman vertaaminen muihin kaupunkeihin olisi vaikeaa juuri pääkau-
pungin poikkeuksellisuuden vuoksi. Tukholman keskeinen taloudellinen ja soti-
laallinen merkitys teki siitä kruunun silmissä huomioon otettavan poliittisen vai-
kuttajan.34

Tukholmaan kuuluivat kiinteästi malmit (kuten niitä sekä aikalaiset että nyky-
tutkijat kutsuvat): Södermalm ja Norrmalm. Vielä 1500- ja 1600-luvun vaihteessa
Tukholman asutus oli keskittynyt ”vanhaan kaupunkiin” sekä Gråmunkeholme-

33 Ks. esim. Galbraith 1985, 23, 30–31, 39, 51–79, 96–97; Wolfart 2002, 7, 121–122; Harnesk 2003a,
10–13; Harnesk 2003b, 42–43; ks. myös Beik 1988, 44, 83, 185–186, 223.

34 Vrt. Sjödén 1950, 21.
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nille (nykyinen Riddarholmen). Väkimäärän lisääntyessä asutusta levisi runsaasti
myös Söder- ja Norrmalmille, joista Norrmalm muodosti itsenäisen kaupungin,
Norre Förstadenin, vuosina 1602–1635. Södermalm taas kuului jatkuvasti Tukhol-
maan.35  Väitöskirjassa Södermalm on otettu Tukholman raastuvan vallan alle kuu-
luvana alueena tutkimuksen piiriin, kuten myös Norrmalm sen ollessa osa Tukhol-
maa. Norrmalmin muodostaessa erillisen kaupunkinsa omine hallinto- ja oikeus-
laitoksineen se on rajattu pääsääntöisesti tutkimuksen ulkopuolelle. Poikkeuksen
muodostavat painetut tuomiokirjat sekä valitukset, jotka on käyty systemaattisesti
läpi myös Norrmalmin muodostaessa oman hallinnollisen yksikkönsä. Vaikka
Norrmalmilla oli itsenäisen kaupungin status, sen poliittinen painoarvo oli kuiten-
kin melko olematon verrattuna Tukholmaan.36

Tutkimus on rajattu poliittisen kulttuurin käsitteen avulla. Koska poliittinen
kulttuuri on määritelty tietyksi politiikan kautta rajautuvaksi mentaaliseksi ja toi-
minnalliseksi kentäksi, joka kaupungissa vallitsi, niin kruunu oli olennainen rajo-
jen vetäjänä ja sen myötä toiminnan suuntaajana. Poliittiset asenteet on asetettu
asiaankuuluviin institutionaalisiin konteksteihinsa ja niitä tarkastellaan valtio–yh-
teiskunta-vuorovaikutuksen kautta.37  Poliittiselle toiminnalle antamallaan vasta-
kaiulla kruunu määräsi siitä mikä oli porvaristolle mahdollista, ja mikä ymmärret-
tiin poliittiseksi kulttuuriksi. Tämä näkyy selkeästi siinä valikoimassa toiminta-
mahdollisuuksia, mikä kaupungissa oli olemassa eri hallitsijoiden aikana, sekä
mahdollisuuksien vaihtelussa ajan myötä. Tutkimuksen ajallinen rajaus on tehty
vuosiin 1592–1644 osin valtakunnanpoliittisista, osin sisällöllisistä syistä. Merkit-
tävien hallitsijoiden ohella tutkimusajanjaksoa leimasi suurvallan rakentaminen,
joka tarttui paikallisyhteisön perinteisiin poliittisiin arvoihin ja toimintamalleihin
asettaen ne uusien haasteiden eteen. Hallinnolliset ja taloudelliset uudistukset seu-
rasivat toisiaan, minkä lisäksi sotiin varustautuminen rasitti alamaisia. Tutkimuk-
sessa tarkat aikarajaukset määrittävät kuitenkin lähinnä vain lähteiden käyttöä, sil-
lä tutkittavat ilmiöt, valtarakenteet ja vallankäyttö, ovat ajallisesti pitkäkestoisia ja

35 SSP, 205, 21.4.1635 holhoojahallituksen resoluutio Norrmalmin yhdistymisestä Tukholman
kanssa; SSP, 208–209, 13.5.1635 holhoojahallituksen resoluutio Norrmalmin pormestarin ja raadin
kysymyksiin; ks. myös esim. RA, SSAc, vol. 45, 21.4.1635 kuningattaren selvitys Norrmalmin ja
Tukholman välisessä kiistassa; Östman 1915a, 25, 40–41; Hildebrand B 1966, 141; Parsons 1966,
289–290; Ericson 1988, 43, 46–49, 96–97, 168. Käsite malmi tunnetaan myös Suomessa (Halila
1942, 11–12). Lars Ericsonin (1988, 43) mukaan vielä 1500- ja 1600-luvun vaihteessa malmien
asutus oli ”vähäistä”. Norrmalmin erottaminen omaksi kaupungikseen kuitenkin todistaa muusta.
Vrt. Peter Parsonsiin (1966, 289–290), joka näkee Norrmalmin erottamisen omaksi kaupungikseen
yksinomaan yhden Norrmalmilla laaditun valituksen tuloksena. Norrmalm ei kuitenkaan ole
kiinnostanut tutkijoita ja harvat maininnat Norrmalmista erityisenä Tukholmasta irrallisena
alueena löytyvät Tukholmaa koskevista historioista. Ainoan poikkeuksen tässä suhteessa muodos-
taa Nils Östmanin (1915a, 29–33) tutkimus vuodelta 1915. Malmien hallinnosta ja malmikäräjistä
ks. Ericson 1988, 172, 275–278.

36 Parsons 1966, 290. Poliittisiksi areenoiksi ymmärretään usein olutkellarit ja vastaavat, joissa
”puhuttiin politiikkaa” julkisesti, mutta ei virallisesti. 1600-luvulla nämäkin julkiset tilat monien
muiden ohella olivat olemassa ja todennäköisesti niissä jaettiin runsain määrin sekä virallista että
epävirallista informaatiota myös liittyen politiikkaan, mutta lähteissä tällaiset informaalit
poliittiset areenat jäävät suurimmaksi osaksi tutkijan tavoittamattomiin (vrt. Scott 1985, 89;
Sennefelt 2003).

37 Kwass 1998, 296–298; vrt. Wood 1997, 46.
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kuvaavat yhteisöllisiä toimintamalleja ja ajatusrakenteita huomattavasti laajemmin
kuin rajaus antaa ymmärtää.38

Tutkimus alkaa 1590-luvun perimyskiistojen aiheuttamasta poliittisesta kriisis-
tä eli käytännössä vuodesta 1592, jolloin Sigismund aloitti hallituskautensa. Vuosi-
sadan viimeisen vuosikymmenen tapahtumat merkitsivät Tukholman osalta esival-
lan otteen huomattavaa kiristymistä ensimmäistä kertaa sitten Kustaa Vaasan.
Kaarle-herttuan ja Sigismundin välisessä valtataistelussa39  Tukholma pakotettiin
valitsemaan puolensa. Laillisen kuninkaan kannattajat joutuivat Kaarlen valtaan-
nousun jälkeen maksamaan uskollisuudestaan menettämällä virkansa kaupunki-
hallinnossa. Kaarle-herttuan vallananastuksen vaikutus ei tuntunut yksinomaan
henkilökysymyksissä. Hän otti myös rautaisen otteen koko Tukholman oikeus- ja
hallintolaitoksesta.40  Valtataistelun myötä Tukholman valtakunnanpoliittinen rooli
muodostui keskeisemmäksi kuin vuosikymmeniin ja sama kehitys jatkui suurval-
lan rakentamisen myötä. Tukholmassa Kaarle-herttuan ja Sigismundin valtataiste-
lu herätti kaupunkiyhteisössä uinuneen poliittisen tietoisuuden. Sigismundin ja
Ruotsin kuninkaan välinen vihanpito ei kuitenkaan päättynyt Kaarle IX:n kuole-
maan vaan arkkivihollissuhde periytyi isältä pojalle, Kustaa II Aadolfille.41

Tutkimusajanjaksolla Tukholma liitettiin kiinteästi Kaarle-herttuan aloittamaan
ja Kustaa II Aadolfin kanslerinsa, Axel Oxenstiernan, tuella jatkamaan suurvallan
rakennusprosessiin. Ruotsin maaseudulta kerättiin pääsääntöisesti sotaan tarvitta-
vat joukot ja kaupungeille jäi varustajan sekä rahoittajan rooli. Tukholma oli tässä
suhteessa keskeinen ja tutkimusajanjaksoa leimaavatkin erilaiset verot sekä sotaväen
varustamiseksi kerätyt rasitukset. Valtakunnallisen sotakoneiston rakentaminen
merkitsi alamaisille, kaupungeissa porvareille, jatkuvia ja jokapäiväiseen elämään
vaikuttaneita taloudellisia rasituksia.42  Kun uusista maksuista, sotalaivojen varus-
teista ja tarvittavista laivamiehistä keskusteltiin kaupungin poliittisilla areenoilla
kuten raastuvanoikeudessa, oli kyse poliittisesta kulttuurista: porvareiden lähtö-
kohdista ja asenteista, tavoitteista sekä keinoista tavoitteiden saavuttamiseksi. Tässä
suhteessa ajanjakso 1590-luvulta aina 1640-luvulle saakka on poliittisen kulttuurin
tutkimisen kannalta hedelmällinen, ja tarjoaa runsaasti lähdeaineistoa juuri porva-

38 Vrt. Corin 1958, 18–20; Österberg 1987, 323–324; Wolfart 2002, 5; Harnesk 2003b, 46; Sennefelt
2004, 191–192.

39 Sigismundin ja Kaarle-herttuan valtataistelun poliittisista ulottuvuuksista ks. Almquist 1916.
40 Ks. esim. Almquist 1916; Vuorela 1997a, 69–76; vrt. Tilly 1990, 60; Sandberg 1991, 189.
41 Ahnlund 1932, 269–285; Sandberg 1991, 189. Sture-kautta tutkinut C. C. Sjödén (1950, 24) toteaa,

että jo tällöin porvariston poliittiset tavoitteet tulivat selvemmiksi ja terävemmiksi. Hänen
mukaansa porvarit oppivat alistamaan omat intressinsä valtakunnan intresseille ja antamaan omat
sekä kaupunkinsa resurssit ”modernin valtion” käyttöön. Tätä voisi kuitenkin kuvailla pikemmin
alamaistumiskehitykseksi suhteessa keskusvaltaan, kuin poliittiseksi valveutumiseksi. On kuitenkin
selvää, että Tukholman porvaristo oli poliittisesti aktiivista jo keskiajalla, ja toimi jopa
valtakunnanpoliittisilla areenoilla (ks. esim. Östman 1915a, 18; Katajala 2002, 118).

42 Ahnlund 1933b; Sveriges krig 1936, 56; Lindström D 2003, 21; Gustafsson 2004, 20; Katajala 2004c,
152, 182. Jo Juhana III:n valtakauden neljän viimeisen vuoden aikana veropaine oli suurempi kuin
koskaan aikaisemmin, mutta 25-vuotisen sodan aseleponeuvottelujen päättymisen jälkeen vuonna
1593 alamaisten verotaakka helpottui (Odén 1966, 200–202, 365). Tukholma oli aina ollut Axel
Oxenstiernan ajatuksissa tärkein kaupungeista, joten kaikissa toimenpiteissä pyrittiin keskitty-
mään ennen kaikkea pääkaupunkiin (Corin 1966, 65).
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riston toiminnasta. Aikaisempien raastuvanoikeuden pöytäkirjojen kautta porvari-
en omiin argumentteihin ja toimintamalleihin ei pääse käsiksi, minkä voi havaita
myös kaikkien Tukholman raastuvanoikeudessa käsiteltyjen juttujen jakautumasta:
hallintojuttujen43  määrä lisääntyi tasaisesti ja poikkeuksen muodostivat ainoastaan
vuosien 1605–1615 tavanomaista niukemmat tuomiokirjat.44

Hallintojuttujen osuus kaikista Tukholman 

raastuvanoikeudessa käsitellyistä jutuista 1580-1636. Lähteet: 

ST 1580-1628; SA, BRA, A, vol. 51-55.

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

1000

1
5
8
0

1
5
8
3

1
5
8
6

1
5
8
9

1
5
9
2

1
5
9
5

1
5
9
8

1
6
0
1

1
6
0
4

1
6
0
7

1
6
1
0

1
6
1
3

1
6
1
6

1
6
1
9

1
6
2
2

1
6
2
5

1
6
2
8

1
6
3
1

1
6
3
4

Vuosi

J
u

tt
u

ja Hallintojutut

Rikos- ja siviilijutut

Suurvaltakehitykseen liittyi osaltaan taloudellinen ja hallinnollinen uudistus-
työ, joka oli kiivaimmillaan 1610–1630-luvulla. Valtakunnallisesti kehitys merkitsi
kaupunkilaitoksen syntyä ja kaupan säätelyä sekä keskushallinnon luomista. Por-
vareiden arjessa uudistukset näkyivät erityisesti kaupungin hallinto- ja oikeuslai-
toksessa, josta tuli vähitellen 1640-luvulle mennessä byrokraattinen, kruunun luot-
tomiesten johtama maistraatti. Perinteinen porvarillinen hallinto sai tehdä tilaa
uudenlaiselle virkamieshallinnolle ja -oikeudenhoidolle. Tämä merkitsi porvarei-
den poliittisen liikkumatilan kapenemista ja hallinnollisten päätösten keskittymis-
tä aikaisempaa suuremmassa määrin koulutettujen hallintomiesten valtaan. Tämän

43 Hallintojutuiksi on luokiteltu rikosjuttujen ja erilaisten siviiliasioiden, kuten talousjuttujen, lisäksi
raastuvanoikeuden toimenkuvaan kuuluneet hallinnolliset tehtävät. Tällaisia olivat esimerkiksi
porvarisoikeuksiin liittyneet kysymykset sekä kruunun määräykset ja niiden käsittely raastuvassa.
Luonnollisesti porvarisvalat sekä lainhuudot muodostavat suuren ryhmän raastuvanoikeuden
hallinnollisessa työssä, mutta niistä huolimatta raadin varsinainen hallintotyö kasvoi huomatta-
vasti (ks. Vuorela 1997a).

44 Ks. Tukholman raastuvanoikeuden työtaakasta yleensä Vuorela 1997a; Lamberg – Einonen 2001;
vrt. Karonen 1995a, 105–116. Hallintojuttujen määrän huomattava lisääntyminen on yleinen ilmiö
koko valtakunnan raastuvanoikeuksissa 1600-luvulla (Lindberg F 1975, 183; Karonen 1995a, 110–
111; Vuorela 1997, 120–121; Lindström D 2003, 5; vrt. Ericsson N 2003, 37). Ennen Kaarlen
valtionhoitajakautta tuomiokirjoista ei myöskään ole luettavissa kruunun edustajien välitöntä
vaikutusta raadin toimintaan, mikä myös osaltaan tukee tutkimuksen rajaamista alkamaan 1590-
luvulta (Vuorela 1997a, 23–24).
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kehityksen tavoittamiseksi ja sen seurausten tutkimiseksi väitöskirjatutkimus päät-
tyy vuoteen 1644, jolloin Tukholman ensimmäinen ylikäskynhaltija, Klaus Larsson
Fleming45 , lopetti kymmenvuotisen virkakautensa. Ylikäskynhaltijan viran perus-
taminen oli viimeinen merkittävä hallinnollinen uudistus kaupungissa 1600-luvun
alkupuoliskolla ja se sinetöi kaupunkihallinnon muodot seuraaviksi vuosisadoiksi.
Vuosi 1644 muodostaa rajapyykin myös sen vuoksi, että korkein valta siirtyi hol-
hoojahallitukselta kuningatar Kristiinalle. Hänen hallitsijakautensa poliittinen ja
taloudellinen kriisi on nähty yhteydessä koko Euroopan kuohuvaan tilanteeseen
1640- ja 1650-luvulla. Tämän ruotsalaisenkin rauhankriisin poikkeusolosuhteet
perustelevat tutkimusajanjakson päättämistä kuningatar Kristiinan valtaannou-
suun joulukuussa 1644.46

Erityisesti 1600-luvun alkupuoli oli siis Tukholman kehityksessä poliittista, ta-
loudellista ja hallinnollista murroskautta. Ulottamalla tutkimusajanjakso reforma-
torisista ajatuksistaan tunnetun Kaarle-herttuan valtakauden alkuun sekä toisaalta
1640-luvulle, jolloin kiivain uudistuskausi oli jo takana ja tilanne vakiintunut, voi-
daan tutkia organisatoristen ja sisällöllisten muutosten vaikutusta ajatusmaa-
ilmaan ja toimintamalleihin, joista poliittinen kulttuuri rakentui. Myös työekono-
misista syistä systemaattinen tutkimus päätetään vuoteen 1644, jolloin Tukholman
hallinnollinen ja oikeudenhoidollinen kehitys oli vakiinnuttanut muotonsa voi-
makkaan uudistuskauden jälkeen, sillä seuraavilla vuosikymmenillä kaupungin rä-
jähdysmäinen kasvu aiheutti jälleen uudet haasteet hallintolaitokselle.

Aikaisempi tutkimus

Uuden ajan alkupuolen yhteiskunnat, yhteisöt ja yksilöt ovat viime vuosikymme-
ninä olleet tutkijoiden ehtymättömän kiinnostuksen kohteena. Tuloksena tästä in-
tensiivisestä tutkimustyöstä varhaismodernista ajasta hahmottuu entistä tarkka-
piirteisempi ja monisyisempi kuva. Tutkimusten painopiste on samalla siirtynyt
yhä suuremmassa määrin lähestymään tutkimuskohteita alhaalta käsin, paikallisis-
ta olosuhteista ja elämän ehdoista lähtien, mikrohistorialliseen tutkimustraditioon
nojaten.

Merkittävän aseman, mutta myös kattavan lähdemateriaalin ansiosta Tukhol-
masta on kirjoitettu enemmän kuin yhdestäkään muusta valtakunnan kaupungis-
ta. Kustaa Vaasan hallintokauden ohella suurvalta-aika on ollut valtakunnallisesti-
kin mielenkiinnon kohteena, mutta Tukholman historiassa 1500-luvun loppu sekä
1600-luvun alku eivät innostaneet tutkijoita vuosikymmeniin. Perustutkimusta
ruotsalaisista kaupungeista kirjoitti jo Clas Theodor Odhner vuonna 1860. Hänen
väitöskirjansa muodostaa yhä validin kuvauksen kaupunkien ja porvariston histo-
riasta ennen vuotta 1633. Myöhemmät tutkijat ovatkin nojanneet vahvasti Odh-
nerin sekä Nils Östmanin (1915), Bertil Boëthiuksen (1943) ja Carl-Fredrik Corinin

45 Ylikäskynhaltijan virasta sekä Klaus Larsson Flemingistä ks. Högberg 1981, 172–173, 175–176.
46 Ks. esim. Lindberg F 1946, 24; Luukko 1967, 374; Karonen 1999a, 199–203; hallintolaitoksen ja

kaupunkien uudistamisesta yleensä ks. Ericson 1988, 34–41.
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(1958) tulkintoihin ja tuloksiin. Yli 120 vuotta Odhnerin väitökirjan ilmestymisen
jälkeen valtakunnan merkittävimmän kaupungin historia eri ulottuvuuksineen
saatiin viimein koottua Staffan Högbergin laajaan Tukholman historiaan. Teokses-
sa suurvaltakauden kaupunkihallintoa selvitetään pääpiirteissään, mutta jo päätty-
nyt ”Stockholm blir huvudstad” -projekti keskittyi nimenomaan hallintohisto-
riaan. Projektin puitteissa syntyi useita väitöskirjoja, jotka valaisevat ennen kaikkea
1600-luvun alkupuoliskoa. Lars Ericsonin väitöskirja (1988) lähestyy kaupunkihal-
lintoa byrokratisoitumisen näkökulmasta ja on kattava esitys Tukholman hallin-
nosta 1600-luvun alkuvuosikymmeninä. Robert Sandberg (1991) on puolestaan
tutkinut Tukholman ja kruunun suhteita. Sandbergin, kuten myös Ericsonin tutki-
muksissa Tukholmaa kuitenkin lähestytään ylhäältä päin ja porvarit ovat pikem-
min hallitsemisen kohteita, kuin omat intressit omaavia itsenäisiä poliittisia toimi-
joita.47

”Stockholm blir huvudstad” -projektin puitteissa on julkaistu lisäksi Åke Sand-
strömin (1990) väitöskirja Tukholman kauppasuhteista, sekä tämän tutkimuksen-
kin kysymyksenasettelun kannalta keskeinen Arne Janssonin (1991) väitöskirja,
jossa käsitellään erityisesti kysymystä porvareiden suhtautumisesta verotaakkaansa.
Janssonin tutkimus tosin alkaa vasta vuodesta 1644. Jansson perustelee aikarajaus-
taan samoilla argumenteilla kuin tässä tutkimuksessa eli vuodella 1644 eräänlaise-
na rajapyykkinä niin Tukholman kuin valtakunnankin historiassa, sekä lisäksi hy-
vällä lähdetilanteella. Jansson käyttää tutkimuksessaan kuitenkin tuomiokirjoja lä-
hinnä täydentämässä kruunun tai kameraalihallinnon tuottamia lähteitä. Aikai-
sempaan ajanjaksoon viitaten Jansson toteaa, että vasta hänen tutkimusajanjakson-
sa lopulta on mahdollista saada tietoa siitä, kuinka näkökulmia perusteltiin ja hal-
linnossa äänestettiin. Jansson myös vertaa tutkimustaan Corinin (1958) tutkimuk-
seen ja perustelee aikarajaustaan sillä, että vastaanvankaltaisia tuloksia kuin Corinilla
maistraatin ja kollegioiden arkipäivästä olisi ollut mahdotonta saada aikaisemmilta
ajanjaksoilta. ”Vid periodens slut får man veta mycket om hur de olika ledamöterna

motiverade sina ståndpunkter och hur de röstade. En så ingående skildring av

magistratens och kollegiernas dagliga liv, som Corin kunnat prestera i sin ovan

nämnda avhandling, skulle omöjligen kunna göras för tidigare perioder.”48  Implisiit-
tisesti Arne Jansson kuvaa näin yleisesti tutkimuksessa valinnutta kuvaa poliittises-
ta kulttuurista: vain se, mitä raadin jäsenet tekivät raastuvassa, oli politiikkaa, ja
vain heidän näkökulmansa sekä äänestyskäyttäytymisensä merkityksellistä. Myös
eurooppalaisessa tutkimuksessa käsitys kaupunkien poliittisesta kulttuurista nou-
dattelee pitkälti tätä käsitystä. Esimerkiksi William Beik on tutkimuksissaan keskit-
tynyt paljolti kaupunkihallintoon ja myös mellakoihin, mutta hänenkin tutkimuk-
sissaan poliittisuutta määräävät pitkälti organisaatiot ja niiden yksilöille delegoima
valta. Porvaristo ja rahvas mellakoivat, mutta eivät näy muussa toiminnassa.49  Osin

47 Samanlaisesta lähestymistavasta hyvä esimerkki on Harald Gustafssonin tutkimus 1700-luvun
Islannista (Gustafsson 1985). Vrt. Katajalan (2002, 204) toteamukseen talonpojista historiallisina
toimijoina keskiajalla ja varhaisella uudella ajalla.

48 Jansson 1991, 9, 12–15, lainaus 14.
49 Beik 1988, 44, myös laajemmin; ks. myös Cowan 1998.
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tämä selittyy varmasti hallintojärjestelmän erilaisuudella, mutta myös tutkimuksen
näkökulmalla. Eurooppalaisissa paikallisyhteisön poliittista kulttuuria lähestyvissä
tutkimuksissa reformaatio, sekä sen mukanaan tuomat paikalliset poliittiset ilmiöt
ovat saaneet korostetun aseman.50

Tässä tutkimuksessa keskeisellä sijalla on porvariston sekä pormestarin ja raa-
din välinen vuorovaikutus, sekä porvareiden ja kaupungin hallinto- ja oikeuslai-
toksen suhde kruunuun. Aikaisemmassa tutkimuksessa porvaristo on nähty usein
yksiulotteisesti poliittisena toimijana, jonka tekemisiä ohjaa kuuluminen tai kuu-
lumattomuus raadin vastaiseen poliittiseen oppositioon (Corin). Porvariston ääni
ei kuulu kuin välillisesti toimenpiteistä. Kun kysymyksessä on kaupungin hallitse-
van oligarkian valta-aseman ja toimenpiteiden kyseenalaistaminen, arkipäiväinen
ja vähemmän aggressiivinen vuorovaikutus jää huomiotta. Ongelmana on myös
ollut, että vaikka kaupunkeja on tutkittu runsaasti, kuva niiden porvaristosta on
usein ollut stereotyyppisesti talouden kautta määrittynyt. Samaan tapaan pormes-
tarin ja raadin rooli sekä merkitys on määritelty yleensä kaupunginlain hallinto- ja
oikeuslaitokselle määräämien tehtävien kautta.51

Paikallisyhteisön suhde keskusvaltaan on saanut tutkimuksessa erilaisia paino-
tuksia lähestymistavasta riippuen. Sven A. Nilsson (1990, 1998) ja Jan Lindegren
(1980) ovat voimallisimmin tuoneet esiin Ruotsin nousevan suurvallan niin kut-
suttuna sotilasvaltiona (militärstat). Tässä näkökulmassa on korostunut dialogin
yksisuuntaisuus esivallalta alamaisille ja kontrolli- sekä kurinpitokoneiston luomi-
nen. Tällöin alamaisille jäi keskusvallan vahvan valvonnan alla ainoiksi mahdolli-
suuksiksi totella ja sopeutua. Suomalaisista tutkijoista Heikki Ylikankaan voidaan
nähdä edustavan samaa lähestysmistapaa. Varsinkin ruotsalaisessa tutkimuksessa
keskusvallan ja paikallistason välinen suhde on kiteytynyt kärjistetysti kahteen vas-
takkaiseen paradigmaan: toisaalta vuorovaikutteen kanssakäymiseen ja toisaalta
sotilasvaltion harjoittamaan sanelupolitiikkaan.52

Kruunun ja alamaisten suhteen tutkimuksessa toista näkökulmaa edustavat
keskusvallan ja paikallisyhteisön vuorovaikutusta korostaneet tutkijat. Vuorovai-
kutteisella vallankäytöllä tarkoitetaan valtasuhdetta, jossa paikallisyhteisön ja yh-
teiskunnan alempien kerrosten edustajilla oli mahdollisuus vaikuttaa itseään kos-
keviin asioihin institutionaalisten väylien kautta.53  Tässä näkökulmassa dialogi on
kahdensuuntaista ja keskusteluyhteys olemassa pelkän esivallan sanelupolitiikan si-
jaan. Tutkimusta on innoittanut mikrohistorian ohella saksalainen Peter Blickle,
joka on korostanut tutkimusta ”alhaaltapäin”, korostanut vuorovaikutusta alamais-
ten ja valtiovallan välillä, sekä nähnyt talonpojat toimijoina. Pohjoismaisessa tutki-
muksessa erityisesti Eva Österberg on tehnyt uraauurtavaa työtä alamaisten nosta-
misessa tutkimuskohteiksi, tietoisesti toimiviksi subjekteiksi myös hallinnollisilla ja
poliittisilla areenoilla. Uuden ajan alkupuolen hallinnollista vuorovaikutusta ovat
tutkimuksissaan korostaneet Eva Österbergin ohella mm. Börje Harnesk, Petri

50 Wolfart 2002, 3, 6–7.
51 Elfstrand 1946, 490; vrt. Bergman 2002, 12.
52 Vrt. Katajala 2002, 204–205; Lerbom 2003, 18–23, 28; Lindström D 2003, 10–11.
53 Vrt. Beik 1988, 11, 17; Lerbom 2003, 18–23.
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Karonen ja Nils Erik Villstrand.54  Etenkin viimeisen kymmenen vuoden aikana
vuorovaikutusta on tutkittu myös verkostojen kautta. Tutkimuksissa on selvitetty
mm. tukholmalaisten raatimiesten ja pohjalaisten kauppiaiden sekä kauppiassu-
kujen verkostoja, ja niiden kautta perhe- ja valtastrategioita laajemminkin55 , mutta
useissa tutkimuksissa verkostojen laatiminen itsessään on riittänyt tulokseksi.56

Pohjoismaisessa tutkimuksessa painopiste on ollut korostetusti talonpoikaisessa
vastarintakulttuurissa. Ruotsin valtakunnassa tapahtuneita kapinoita ja mellakoita
on tutkinut mm. Kimmo Katajala (1994, 2002, 2004a–c), jonka tutkimukset kui-
tenkin painottuvat maaseudulle, vaikkakin analyyttisyydessään tarjoavat lähtökoh-
dan mellakoiden tutkimiselle myös laajemmin, sekä erilaisissa yhteisöllisissä kon-
teksteissa. Ruotsissa vastaavaa tutkimusta on viime vuosina tehnyt Karin Sennefelt
(2001a–b, 2004). Tutkimuksessa on tuotu talonpoikaismellakoiden ohella esiin
lievempiä, laillisuuden ja laittomuuden rajoilla liikkuvia vastarinnan muotoja, ku-
ten töistä kieltäytymistä ja poissaoloja.57  Keskeisiä määrityksiä tutkimuksessa niin
porvareiden kuin talonpoikienkin reagoinnista ovatkin olleet yleensä laillisuus ja
laittomuus, jotka on nähty toimintaa kategorisoivina. Myös tästä näkökulmasta
rauhanomaiset ja sovittelevat ratkaisut ovat jääneet syrjään, ja kysymystä esivallan
eli kruunun ja valtion merkityksestä on painotettu enemmän. Tutkimuskohteiden
määrittely juuri laillisuuden ja laittomuuden kautta on jo itsessään implisiittisesti
korostanut paikallishallinnon ja keskusvallan roolia, sillä niiden vallassa oli katego-
risoida käytös. Vaikka talonpoikien motiiveja kapinaan ja myös käyttäytymistä
yleisemminkin on pyritty selittämään, kaupungeista vastaavaa tutkimusta ei ole
tehty. Myös alamaisten argumentointi suhteessa kruunun vaatimuksiin on melko
tutkimatonta aluetta.58

Tämän tutkimuksen kannalta keskeinen kysymys poliittisesta kulttuurista uu-
den ajan alkupuolen ja suurvallan rakennuskauden Tukholmassa on tutkimuskir-
jallisuudessa jäänyt siis lähes täysin huomiotta. Silloin kun poliittista kulttuuria

54 Ks. esim. Peter Blicklen toimittama Resistance, Representation, and Community -teos (1997);
Villstrand 1992, erityisesti 35–36; Karonen 1999a; vrt. Österberg 1987, 322–323; Lerbom 2003, 23–
24; Lindström D 2003, 10–11; Blicklen kommunalismi-käsitteen kritiikistä kootusti Harnesk 1999.

55 Lamberg 1999; Ojala 1999; Lamberg 2001; Hakanen 2002, erityisesti 29–30, ks. myös laajemmin;
Ojala 2002; ks. myös esim. Hermansson 2000.

56 Esimerkiksi teoksessa Nätverk i historisk forskning – metafor, metod eller teori (1999) ovat edustet-
tuina heterogeeniset tavat tehdä verkostotutkimusta. Myös tässä tutkimuksessa on tehty taustat-
yönä runsaasti prosopografista tutkimusta (ks. esim. Vuorela 1997a, 27–55; Vuorela 1997b).

57 Jan-Olof Olofsson (2000, 45) jopa esittää, että uudet rasitukset koskivat vähiten juuri porvaristoa,
minkä vuoksi porvarissäätyä koskeva valtiopäivämateriaali on hyvin niukkaa. Tutkimuksesta
yleensä ks. esim. Jutikkala 1931; Kerkkonen M 1931; Österberg 1984, 9–10; Österberg 1989;
Aronsson 1992, 28–29, myös laajemmin; Villstrand 1992; Englund 1994, 98–101; Katajala 1994;
Katajala 2002; Katajala 2004a–c. Suurimmaksi osaksi uudempi tutkimus pohjaa tältä osin James C.
Scottin (1985, erityisesti xvi–xvii, 29, 289–303) tutkimuksiin.

58 Ks. esim. Sennefelt 2001b, erityisesti 32; kategorisoinnista vrt. Jokinen 1999, 129–130. Börje
Harneskin (2003b) artikkeli on uudenlainen, analyyttinen avaus tutkia talonpoikien poliittista
argumentointia suhteessa esivallan legitimaatiopuheeseen. Myös Peter Englund (1994) pohtii
väitöskirjassaan aateliston osalta argumentointiin liittyviä elementtejä kuten traditionaalisuutta.
Eberhard Isenmannin (1997) artikkelissa tutkimuksen kohteena ovat normit ja arvot, mutta
argumentointia tarkastellaan hyvin yleisellä tasolla. Samassa kokoomateoksessa oleva Eva
Österbergin ja Hugues Neveuxin (1997) artikkeli puolestaan keskittyy talonpoikien arvoihin ja
normeihin. Kruunun retoriikkaa taas on tutkinut mm. Peter Ericsson (2002).
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onkin tutkittu, implisiittisesti tai eksplisiittisesti, poliittinen kulttuuri on tavallises-
ti ymmärretty teleologisesti modernista käsityksestä lähteväksi: äänestyksinä, puo-
luesidonnaisuuksina, sekä muotoiltuina poliittisina kannanottoina. Toki mm. Börje
Harnesk, Petri Karonen, Kimmo Katajala ja Eva Österberg ovat luoneet malleja
tutkia poliittista kulttuuria aikalaislähtöisesti ja alamaisten näkökulmasta, mutta
silti varsinkin Österbergin ja Harneskin käsitysten siirtäminen maalaisyhteisöstä
kaupunkiin on jossakin määrin ongelmallista.59

Rauhallinen poliittinen kehitys ja vuorovaikutus, jolla yhteisöllistä vakautta se-
kä elinehtoja suhteessa keskusvaltaan ylläpidettiin, on tutkimuksessa jäänyt usein
yhteiskuntajärjestystä ravistelleiden kapinoiden varjoon.60  Tämä liittyy laajempaan
tutkimukselliseen ongelmaan, joka on jättänyt lähes täysin huomiotta raastuvan
jokapäiväisen kanssakäymisen osana yhteiskunnallisen järjestyksen säilyttämistä ja
uudelleen luomisen prosessia. Eurooppalainen tutkimus on keskittynyt usein juuri
mellakoihin poliittisina murroksina, mutta keskieurooppalaisten kaupunkien mel-
lakoiden rinnastaminen Ruotsin tapahtumiin on kuitenkin vaikeaa. Poliittisuus on
liitetty ”urbaaneihin konflikteihin”. Tällaisina poliittisina välikohtauksina on nähty
tapahtumat, joissa taisteltiin ennen kaikkea kaupungin hallinnon ja porvariston
välillä usein juuri raadin valtaan ja vallankäyttöön liittyvistä kysymyksistä.61  Näis-
sä joskus jopa melko laajamittaisissa poliittisissa konflikteissa kyseenalaistettiin
raadin valta ja auktoriteetti, mitä Tukholmassa ei varsinaisesti tapahtunut. Euroo-
passa kyse oli kapinoista, joissa usein koko kaupunki mobilisoitiin veriseen mellak-
kaan esivaltaa, tai muuta viholliseksi katsottua ryhmää tai henkilöä vastaan, kun
taas Pohjoismaissa väkivaltaa ei yleensä käytetty ja loukkaukset jäivät verbaaliselle
tasolle. Lisäksi eurooppalaisia levottomuuksia selittävät erityisesti 1500-luvulla us-
konpuhdistuksen mukanaan tuomat ristiriidat.62  Näissä tutkimuksissa tuomio-
kirjojen veriset yksityiskohdat on usein luettu hyvinkin tarkasti, mutta rauhan-
omaisiin ratkaisuihin on kiinnitetty vain niukasti huomiota. Raastuvan arkipäiväs-
tä tai porvariston keinoista vaikuttaa asioihin dialogissa esivallan kanssa ei siis ole
varsinaista tutkimusta, viittauksia kyllä löytyy paljonkin.63

59 Myös Peter Blicklen tutkimukset keskittyvät maaseutuun (Blickle 1997; vrt. Harnesk 1999,
maaseudun ja kaupunkien poliittisten kulttuurien erilaisuudesta erityisesti 639–641).

60 Vrt. Goheen 1991, 42; Thompson 1996, 89; Thopsonin kritiikistä ks. esim. Williams 1985. Goheen
kommentoi samalla tavalla tutkimusta talonpojista. Hänkin kuitenkin keskittyy artikkelissaan
keskiaikaisista talonpojista poliittisina toimijoina pitkälti vaikutusmahdollisuuksiin organisaatioi-
den sisältä käsin.

61 Ks. esim. Friedrichs 1986; vrt. Ericson 1987b, 531.
62 Ks. esim. Farge 1995, 109–121; Beik 1974; Blickle 1986 ja 1997; Friedrichs 1986 ja 1995; Imsen –

Vogler 1997, 5, 37, vrt. 19, 21; vrt. Österberg 1984, 9; Ericson 1987a, 65; Österberg 1994b, 129–130;
Katajala 2002, 157–158; Katajala 2004c, 152–153. Eurooppalaisissa talonpoikaislevottomuuksissa
oli toki myös samankaltaisuuksia verrattuna tapahtumiin Ruotsin valtakunnassa (ks. esim. Katajala
2004c, 153).

63 Vrt. esim. Österberg 1984, 9–10; Österberg 1989, 75; Fox 1994, 77; Archer 2000, 235–262. Myös
kulttuuriantropologisessa tutkimuksessa painopiste on ollut usein vastarintanäkökulmassa, joka
jättää rauhanomaisen vuorovaikutuksen ja argumentoinnin syrjään (Scott, 1985; Scott 1986, 6).
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Tutkimuskysymykset

Voimakkaan keskushallinnon muodostuminen, eli valtion rakennusprosessi sekä
sen aiheuttamat muutokset kuten verotus, päivätyöt ja kiristyvä kontrolli, on tutki-
muksessa nähty usein alamaisten vastarintaa selittävinä ja luovina tekijöinä.64

Vuorovaikutteisessa valtionrakennuksessa huomioitiin kuitenkin alamaiset sekä
paikalliset erityispiirteet, kuten poliittinen kulttuuri. Tässä tutkimuksessa valtio
onkin taustalla. Tutkimuksen kohteena eivät ole paikallisyhteisöön kohdistuneet
erilaiset rasitukset, vaan miten niihin Tukholmassa reagoitiin.65  Toimijoina ovat
kruunun tai sen edustajien sijaan porvaristo sekä pormestari ja raati. Raati edusti
porvaristolle esivaltaa, mutta sen koostuminen porvareiden omista miehistä mah-
dollistaa sen tarkastelun myös osana paikallisyhteisöä. Tutkimusajanjaksolla Tuk-
holmassa tapahtuneet hallinnolliset muutokset sekä niiden vaikutus raadin ja por-
variston suhteeseen vaikuttivat olennaisesti myös poliittiseen kulttuuriin ja muo-
dostavat sitä kautta säikeen tutkimusproblematiikassa.

Tutkimuksen kohteena on paikallisyhteisön, eli sekä raadin että Tukholman por-

variston, reagointi uudistuksiin ja uusiin rasituksiin, sekä sen kautta ilmiasunsa saava

poliittinen kulttuuri. Keskeisiä kysymyksiä ovat: miten porvaristo reagoi kruunun
vaateisiin ja legitimoi vastauksensa, sekä miten raati toimi välittäjänä suhteessa
sekä kruunuun että porvaristoon? Kyse on siis porvaristosta ja porvareista poliitti-
sina toimijoina, mutta myös raadista ja sen roolista esivaltana sekä porvariston
osana. Tätä raadin roolin kaksijakoisuutta peilataan myös suhteessa kruunuun. Li-
säksi tutkimuskohteena on kruunu esivaltana siinä määrin kun sen toimenpiteistä
voi päätellä jotain porvaristosta, mikä osaltaan pätee myös raadin ja porvariston
suhteeseen.

Raati muodostaa selkeän ryhmän ja on tutkimuksellisesti huomattavasti ongel-
mattomampi käsite kuin porvaristo. Virkamiehistöstä on erotettavissa henkilöitä,
joilla oli muita enemmän valtaa, mutta käytännössä pyrkimys yksimielisyyteen luo
tuomiokirjan sivuilla kuvan yhtenäisestä, soraäänettömästä korporaatiosta.66  Tut-
kimuskohteena myös porvaristo esiintyi yleensä nimellisesti yhtenäisenä kokonai-
suutena, mutta tässä yhteydessä oli kyse pikemminkin poliittisesta konstruktiosta
kuin ryhmästä, joka jakoi samat arvot ja toimintamallit, siihen porvaristo oli liian
suuri ja liian heterogeeninen.67  Edes kauppiaita tai käsityöläisiä ei voi tarkastella
erillisinä ryhminä, sillä jopa ne olivat liian hajanaisia kokonaisuuksia seisomaan
yhtenäisenä rintamana.68  Yleisesti voisi kenties kuitenkin esittää olettamuksen, että
mitä alempana sosiaalisessa hierarkiassa henkilö oli, sitä helpommin hän turvautui

64 Katajala 1994, 39, 51, 58, 397; vrt. Halila 1943, 164–173 ”yleisistä töistä”.
65 Peter Burke (1994, 175–176) erottaa koettuihin epäoikeudenmukaisuuksiin suhtautumisessa viisi

tapaa: fatalistisen, moralistisen, traditionalistisen, radikaalin sekä millenaristisen lähestymistavan.
66 Vrt. Beik 1974, 592–593.
67 Vrt. Corin 1958, 21–22; Österberg 1984, 12; Österberg 1989, 73, 85–87; Lindberg F 1989, 62;

Sandberg 1991, 36; Gustafsson 1994, 61; Katajala 1994, 136; Gustafsson 2004, 28.
68 Vrt. Friedrichs 1995, 275. Hänen mukaansa yhteisön ”harmonisointi” oli vaikeaa, mikä kriisi-

aikoina korostui entisestään. Tuomiokirjoissa käsityöläiset ja kauppiaat eivät tutkimusjaksolla
esiinny ”ryhminään”, vaan pääsääntöisesti puhutaan aina porvaristosta.
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voimaan, koska hänellä ei ollut suhteita tai vastaavia keinoja, joita olisi voinut
käyttää omien intressien ajamiseksi.69  Tässä yhteydessä ei ehkä voikaan puhua
niinkään ryhmien tutkimisesta kuin yksilöiden ilmentämistä ajatuksista ja menet-
telytavoista, jotka kuvaavat laajemminkin paikallisyhteisön jakamaa maailmanku-
vaa sekä poliittisen kulttuurin keskeisiä arvoja.70  Missä määrin raati antoi porva-
riston saada äänensä kuuluville yhteisten asioiden ollessa kyseessä?71

Porvariston reaktioiden näkeminen tietoisina strategioina on ongelmallista.72

Milloin oli kyse strategiasta ja milloin taas spontaanista (jolla tässä yhteydessä tar-
koitetaan toimintaa, joka ei tietoisuudessaan yllä strategian tasolle) reaktiosta? Vai
voidaanko niitä loppujen lopuksi edes erottaa toisistaan, koska spontaani vaihto-
ehto määrittyi tietyn arvo- ja normimaailman sekä maailmankuvan puitteissa, ja
siinä suhteessa ilmensi niitä mahdollisuuksia, joita raati ja porvaristo kokivat itsel-
lään olevan. Eli olivatpa menettelytavat sitten tiedostettuja strategioita tai spontaa-
nimpia reaktioita, ne kuitenkin kertovat vaikuttamisen kulttuurista ja sen rajoista.

Vaikka jo 1300-luvun puolivälistä peräisin oleva Maunu Eerikinpojan kaupun-
ginlaki oli yhä 1600-luvulla kaupunkihallinnon ja oikeudenhoidon selkäranka, se
ei kuitenkaan sanktioinut suoranaisesti laillisuuden rajamailla liikkuvaa protes-
tointia.73  Näkemys raadin kollektiivisesta kunniasta, joka oli läheisesti kytkeytynyt
raadin toimintaan ja kykyyn hoitaa velvoitteitaan, loi kuitenkin mahdollisuuden
tarvittaessa sanktioida esimerkiksi sopimattomia puheita kunniakäsityksen kautta.
Protestit voitiin siis rinnastaa kunnianloukkauksiin.74  Myös verojen maksamatta
jättäminen oli sanktioitu laissa, mutta tilanne 1500-luvun lopulla ja erityisesti
1600-luvun alkupuolella oli täysin toinen kuin keskiajalla kaupunkilain saadessa
kodifikaationsa. Laissa rangaistuksia määrättiin lähinnä virheellisten tietojen anta-
misesta ja maksamatta kaupungista lähtemisestä. Lisäksi sai kolmen markan sakot,
jos kolmannen kerran jätti tulematta paikalle kun maksua vaadittiin tai oli muuten
tottelematon. Jos kolmannen kuulutuksen jälkeenkään ei suorittanut velvoitteitaan
kahdeksan päivän kuluessa, sakot nousivat 40 markkaan ja viimeisenä vaihtoehto-
na oli maksun ulosmittaaminen omaisuudesta.75  Lain mukaan viivyttelylle voitiin
siis laittaa piste kolmannen huomautuksen jälkeen.

Käyttäytymistä oikeuden edessä ei sen sijaan ollut kirjattu lakiin, mutta mete-
löinnin raastuvassa tai istuvan oikeuden ulkopuolella laki kielsi puolen markan sa-
kon uhalla jokaiselta kerralta. Rauhanvalankaaressa määrättiin lisäksi raastuparau-

69 Vrt. Beik 1974, 593. Beik liittää ajatuksen hallinnon sisäisiin ristiriitaisuuksiin ja erilaisiin
poliittisiin näkemyksiin, mutta ajatus on yleistettävissä laajemminkin porvaristoon.

70 Vrt. Ericsson N 2003, 38.
71 Almquist 1929, 108.
72 Vrt. Scott 1985, 38–39, 299–301; Scott 1986, 23–30; Katajala 1994, 136, 139; Lindström D 1994,

525–526.
73 Vrt. Österberg 1984, 10; Österberg 1989, 88.
74 Raatiin kohdistuneiden kunnianloukkausten sanktioinnista ks. MESL, 5–7 (konungsbalken VIII,

XII); vrt, Ericsson N 2003, 77–78. Virkamiesten tai heidän asiallaan olevien fyysisestä loukkaami-
sesta ks. MESL, 265 (såramålsbalken med vilja XVIII). Kunnianloukkausten määrittelystä
tiivistetysti Forsström 2000, 47 (kunnianloukkauksista ja niistä tuomitsemisesta yleensä ks. myös
laajemmin); Matikainen 2002, 98; Ericsson N 2003, 91–100.

75 MESL, 12–15 (konungsbalken XX); vrt. Letto-Vanamo 1995, 223.
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hasta sekä rauhoitettiin tie raastupaan kirkkotien ohella, mutta määräykset koski-
vat lähinnä väkivaltaa tai sen uhkaa.76  Voidaan olettaa, että raastuvassa kuitenkin
oli lakeihin ja määräyksiin kirjaamattomia käyttäytymiskoodeja, jotka säätelivät
esiintymistä raadin edessä.77

Tässä tutkimuksessa kyse on ennen kaikkea sellaisista toimintamalleista, jotka
eivät mahdu lain raameihin, mutta jotka toisaalta eivät myöskään olleet mitattavis-
sa lakia vasten, koska laissa ei ollut pykäliä, jotka sen olisivat mahdollistaneet.78

Normatiivisten toimintakehysten sijasta olennaisempia ovatkin hallintoinstituu-
tion perinteisiin ja paikallisyhteisön kulttuuriin ankkuroituneet arvot ja normit,
traditiot, jotka osaltaan raamittivat toimintaa. Tästä näkökulmasta ei olekaan olen-
naista määritellä toiminnan laillisuutta ja laittomuutta79 , vaan pikemmin kysy-
myksiä harmonian ideaalista, järjestystä uhkaavasta käytöksestä ja siitä, miten niitä
määriteltiin. Raati oli luonnollisesti ratkaisevassa asemassa kaupungin esivaltana,
mutta jakoiko porvaristo samat arvot ja normit?80

Painopiste on arkipäiväisessä vuorovaikutuksessa81 , joka muodosti kanssakäy-
misen olennaisimman osan. Tutkimuksen kohteena ovat yleinen raastuvankokous
ja ’48 vanhinta’, joiden voidaan nähdä muodostavan vuorovaikutuksen lailliset
muodot, porvariston väylän saada äänensä kuuluville. Myös tutkimusjaksolla Tuk-
holmassa tapahtuneet kaksi mellakkaa ovat tutkimuksessa mukana ennen kaikkea
poliittisen kulttuurin ääripäinä, eivät yksittäisinä välikohtauksina. Levottomuudet
asetetaan siis porvariston ja paikallishallinnon sekä keskusvallan välisen vuorovai-
kutuksen kontekstiin ja niitä kuvataan juuri sellaisina: miksi kaupungin rauha
rikkoontui ilman että raati pystyi ennakoimaan, tai ennalta ehkäisemään tilanteen?
Samalla mellakat kuvaavat myös sitä uhkaa, joka oli koko ajan läsnä pinnan alla, ja
mitä jatkuvasti pyrittiin välttämään.

76 MESL, 171 (rådstugubalken II), 216–217 (edsöresbalken XII–XIV).
77 Hovioikeudessa esimerkiksi beneficium revisionis -oikeuden pyytämisen piti tapahtua tiettyjen

muotojen puitteissa ja kohteliaasti. Kokenut tukholmalaisprokuraattori ja kirjanpainaja Ignatius
Meurer erehtyi vuonna 1641, tajuttuaan tuomion olevan hänen päämiestään vastaan, pyytämään
suullisesti beneficiumia. Tämä katsottiin vakavaksi hovioikeuden kunnianloukkaukseksi, koska
pyyntö ei tapahtunut oikealla tavalla. Meurer otettiinkin puhutteluun istunnon jälkeen ja hänelle
langetettiin 100 hopeataalarin sakot (Petrén 1964, 22, 24–25; Thunander 1995, 23; vrt. Östman
1915a, 37–38). Ignatius Meurerilla oli ollut jo aikaisemminkin vaikeuksia apulaisviskaali Samuel
Kylanderin kanssa, joka vuonna 1641 oli kohonnut jo valtakunnanviskaaliksi. Vuonna 1636
Kylander valitti hovioikeudessa Meurerin haukkuneen häntä huoraisännäksi (hore wärdh)

hovioikeuden edessä ja kertoi jutun levinneen koko kaupunkiin. Samuel Kylander halusi tehdä
Meurerista varoittavan esimerkin. Drotsi päätti kuitenkin, että tapaus ei kuulunut hovioikeuteen
vaan se piti käsitellä ensin raastuvanoikeudessa (RA, SHA, AIa1, vol. 3, 5.7.1636, 8.11.1636). Juttu ei
kuitenkaan ilmeisesti tullut koskaan raastuvanoikeuden käsittelyyn. Kenties Kylander maksoikin
vanhoja kalavelkoja saadessaan tilaisuuden syyttää Ignatius Meureria muotovirheestä.

78 Vrt. Farge 1995, 92; Thompson 1996, 73; Korpiola 2004, 232–238, erityisesti 234.
79 Esimerkiksi William Beik (1974, 600) on jakanut protestit kahteen erilaiseen muotoon: toinen niistä

oli perinteisten toimintatapojen looginen laajentaminen, kun taas toinen edusti laittomuutta ja
normaalin auktoriteettisysteemin hylkäämistä. Vrt. Katajala 1996, 101–102; Österberg 1996, 118–121.

80 Vrt. Aronsson 1992, 269–270.
81 Vrt. Beik 1974, 597–598, 600; Österberg 1989, 74–76; Friedrichs 1995, 54, 60. Jo Beik näkee

keskusvallan ja paikallisen hallintoelimen kanssakäymisen lähinnä vuorovaikutuksena.
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Tutkimuksen kohteena on siis ennen kaikkea Tukholmassa vallinnut poliittinen
kulttuuri: porvariston omille kannanotoilleen esittämä legitimaatio, joka pitää si-
sällään sekä porvariston että raadin arvot, normit, asenteet ja käyttäytymismallit
suhteessa kruunun vaatimuksiin.82  Perustelut ja menettelytavat olivat kytköksissä
sosiaalisiin normeihin, sääntöihin ja malleihin, eli ne ovat samalla tavalla yhteisöl-
lisesti konstruoitu kategoria kuin mikä tahansa muukin.83  Näin siis erään jokapäi-
väisen elämänalueen, porvarillisten vaikuttamiskeinojen, kautta luodaan laajempi
kuva uuden ajan alkupuolen ihmisen maailmasta ja tavasta hahmottaa sitä.

Tutkimuksessa on sisäänrakennettuna kertomus porvariston vaikutusvallan
pienenemisestä ja sen vaikutuksesta käytössä oleviin strategioihin perheen, kotita-
louden ja paikallisyhteisön puolustamiseksi kruunun vaateita vastaan, sillä vielä
1500- ja 1600-luvun vaihteessa porvariston vaikutusmahdollisuudet olivat suhteel-
lisen suuret verrattuna tilanteeseen 1620- ja 1630-luvulla.

Lähdeaineisto

Poliittisen kulttuurin tutkimuksessa on usein hyödynnetty erilaista, ei-virallis-
luontoista lähdemateriaalia kolikoista ja taiteesta aina pamfletteihin ja arkkiveisui-
hin, sekä tietysti monipuolista viranomaisaineistoa.84  Temaattisesti samantyyp-
pisissä tutkimuksissa pöytäkirja- ja kirjeaineistoa on kuitenkin harvoin yhdistetty
ja tutkittu systemaattisesti useiden vuosikymmenten ajalta. Tässä tutkimuksessa
lähdeaineistona käytetään raastuvanoikeuden pöytäkirjoja, valituskirjelmiä, sekä
muuta Tukholman ja kruunun välisestä vuorovaikutuksesta kertovaa kirjeaineis-
toa. Tämä kattava lähdemateriaali on luettu systemaattisesti ja sen avulla on mah-
dollista luoda edustava kuva porvarillisesta poliittisesta kulttuurista Tukholmassa
1500- ja 1600-luvun vaihteessa, sekä 1600-luvun alkupuoliskolla.

Kaupungin porvariston jakamiin arvoihin, normeihin ja niistä johdettuihin
toimintamalleihin keskittyvä tutkimus tarvitsee lähdeaineistokseen arkipäiväisestä
elämästä kertovan materiaalin, ja tästä näkökulmasta 1500- ja 1600-luvun osalta
tuomiokirjat muodostavat merkittävimmän ja käytännössä ainoan jatkuvan lähde-
sarjan. Tutkimuksen keskeisimpinä lähteinä ovatkin Tukholman tänkebokit, raadin
pöytäkirjat, joihin merkittiin tuomiot, mutta lisäksi paljon siviili- ja hallintojuttu-
ja. Raadin tehtäviin kuului oikeudenhoidon ohella mm. elinkeinoelämän ja raken-
nustoiminnan valvominen, koulutus, puhtaanapito, köyhäin- ja sairaanhoito sekä
kirkkojen hallintoon liittyvät kysymykset.85  Ylipäätään tuomiokirjat tavoittavat

82 Vrt. Österberg 1989, 76, 87–88; Harnesk 2003b, 43.
83 Burghartz 1989, 386; vrt. Burke 1994, 261.
84 Ks. esim. Kwass 1998.
85 Ericson 1988, 49–50, 64, 230–281; vrt. Halila 1943; Tukholman tuomiokirjoista yleisemmin ks.

Lamberg – Einonen 2001, 309–312. Tukholman tänkebokien luonnetta tuomiokirjoina on
tutkimuksessa toisinaan problematisoitu ”muistikirja”-nimen vuoksi ja muistikirjaluonteen vuoksi
niiden on katsottu jopa olevan ajoittain epätäydellisiä tuomiokirjoina (Lindström D 1988a, 75–76;
Lindström D 1988b, 68–69). Tässä tutkimuksessa käytetään kuitenkin termiä tuomiokirja
synonyymina ”tänkebokin” kanssa. Tuomiokirjoja säilytetään Tukholman kaupunginarkistossa
sarjoissa ”Borgmästare och råds arkiv före 1636” (BRA) ja ”Stockholms magistrats och rådhusrätts
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esimodernin ihmisen jokapäiväisen elämän ja ajatusmaailman, ja sitä kautta avaa-
vat mahdollisuuden tutkia poliittista kulttuuria. Kun tätä pöytäkirjamateriaalia
täydennetään valituskirjelmillä sekä muulla aihepiiriin liittyvällä kirjeaineistolla,
edellä esitettyihin kysymyksiin voidaan vastata.

On kuitenkin muistettava, että tuomiokirjat sisältävät vain kaupungin hallinto-
ja oikeuslaitoksen tietoon tulleet tapahtumat. Eli käytännössä poliittinen kulttuuri,
joka niiden kautta hahmottuu, on pääasiassa raastuvanoikeuden, yhden poliittisen
areenan, kulttuuria. Tuomiokirjat kuitenkin kertovat myös laajemmin tapahtumis-
ta kaupungissa sekä ennen kaikkea arvoista ja mentaliteeteista, ja niiden kautta po-
liittisesta kulttuurista yleensä. Koska kuitenkin on kyse oikeudellisesta ja hallinnol-
lisesta instituutiosta, jonka puitteissa tuomiokirjat ovat syntyneet, on porvarillinen
vaikuttaminen luettava yleensä rivien välistä. Suoranaiset levottomuudet olivat
Tukholmassa harvinaisia, joten porvariston vaikutusmahdollisuuksia pitää usein
etsiä muualta kuin eksplisiittisistä konfliktitilanteista: tottelemattomuudesta, pois-
saoloista ja vastaavista.86  Niistä ei ole olemassa lausuntoja tai todistuksia, joilla te-
koja selitettäisiin tai puolusteltaisiin, parhaimmassakin tapauksessa yksinomaan
raadin tulkinta tilanteesta. Ja, kuten tuomiokirjoja käytettäessä aina muistutetaan,
nämä jututkin hahmottavat pelkästään kuvan, joka raadin silmien eteen avautui.
Mitä tapahtui raastuvan ulottumattomissa, jää tutkijalta pimentoon. Koska kyse
on eräänlaisesta harmaasta vyöhykkeestä, voidaan myös kysyä, päätyivätkö hyvä-
maineisten porvareiden mahdolliset laiminlyönnit tai vastaavat koskaan tuomio-
kirjan sivuille?

Tuomiokirjat kokivat etenkin 1990-luvulla voimakkaan tutkimuksellisen renes-
sanssin käsi kädessä uuden ajan alkupuolen tutkimuksen kanssa. Tässä yhteydessä
varhaisemmat keskustelut tuomiokirjojen luotettavuudesta ”todellisuuden kuvaa-
jina” ja eri tuomiokirjaversioiden paremmuudesta punnittiin uudelleen.87  Kaikki-
aan uuden ajan alkupuolen oikeusmateriaali on tarjonnut lähtökohdan monipuo-
liselle paikallisyhteisön tutkimukselle, sekä laajoille esityksille kulttuurin eri puolil-

arkiv 1636–1849” (SMRA). Tuomiokirjat on myös painettu tutkimusajanjaksolla vuoteen 1630
saakka sarjassa ”Stockholms stads tänkeböcker från år 1592” (myös keskiaikaiset sekä 1500-luvun
tuomiokirjat on julkaistu omana sarjanaan). Sarja sisältää osittain myös Norrmalmin raastuvanoi-
keuden tuomiokirjat ajalta 1602–1635, jolloin Norra Förstaden oli erotettu omaksi kaupungikseen
ja sillä oli omat, erilliset hallintolaitoksensa (Östman 1915a, 25, 29–30). Tässä tutkimuksessa eri
tuomiokirjaversioita (konsepteja, puhtaaksikirjoitettuja ja painettuja tuomiokirjoja) ei ole käytetty
nootituksessa systemaattisesti rinnakkain, mikäli niiden informaatioarvo on ollut sama.

86 Vrt. Peter Burkeen (1994, 77), joka muistuttaa viranomaisten tekemien kuvausten esimerkiksi
mellakoista pohjautuneen heidän arvomaailmaansa sekä rooliinsa, ja sen mahdollisesti vaikutta-
neen sekä tuomioihin että tapauskuvauksiin.

87 Ks. esim. Renvall 1947, 209–212; Virrankoski 1970, 118–132; Karonen 1994, 34–37. Ruotsissa
tuomiokirjat eivät ole saaneet aikaan yhtä laajaa keskustelua. Ruotsalaisista kommenteista ks. esim.
Andersson 1994, 58; Selling 1982, 177. Toisaalta Tukholman osalta keskustelu renovoitujen
tuomiokirjojen ja konseptituomiokirjojen eroista on teoreettinen, sillä Tukholmasta renovoituja
tuomiokirjoja ei ole säilynyt tutkimusajanjaksolta, vaikka Lars Ericson niin esittääkin.
Renovoitujen tuomiokirjojen sijaan kaupungista on säilynyt raadin omaan käyttöön laadittuja
”puhtaaksikirjoitettuja” tuomiokirjaversioita konseptien ohella. Näiden eroista ks. Vuorela 1997a,
10–17; vrt. Ericson 1988, 63–68; Wikström 1990, 6–7. Erityistä huomiota ovat saaneet osakseen
rikosjutut, joiden avulla tuomiokirjojen todistusvoimaa usein on mitattu (ks. tästä esim. Lind-
ström D 1988a, 75–78; Lindström D 1988b, 71–77; Karonen 1994, 32–38; Karonen 1995b, 71).
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ta. Samalla lähdekeskustelun painopiste on vähitellen siirtynyt luotettavuuden mit-
taamisesta tulkitsemaan tuomiokirjatekstejä yhä suuremmassa määrin ajan maa-
ilmankuvan, subjektiivisen ja tietoisen valinnan, sekä paikallisyhteisön ja oikeusis-
tuimen vuorovaikutuksen tuotteina.88

Tukholmassa tuomiokirjoista laadittiin vuodesta 1614 lähtien useita eri versioi-
ta. Kaupunginkirjuri laati heti raadin kokouksessa tai pian sen jälkeen konseptiver-
sion, jonka pohjalta tehtiin kalenterivuoden89  päätyttyä puhtaaksikirjoitettu ver-
sio. Puhtaaksikirjoitettu tuomiokirja jäi kaupungin omaan käyttöön, minkä lisäksi
laadittiin vielä renovoitu tuomiokirja, eli kruunulle tarkoitettu kolmas versio, joka
oli samalla selonteko raadin toiminnasta. Tuomiokirjojen tarkastamisen hoiti käy-
tännössä vuoden 1614 oikeudenkäyntijärjestyksen myötä perustettu Svean hovioi-
keus, joka valvoi että kaupunkien tuomioistuimet eivät jättäneet oikeudenkäyntejä
pitämättä, ja että tuomiot pantiin täytäntöön. Oikeudenkäyntijärjestys määräsi
myös, että kaupunkien tuli joka vuosi toimittaa tuomiokirjansa hovioikeuden tar-
kastettaviksi.90

Lars Ericson on väitöskirjassaan verrannut konseptituomiokirjoja, joita on säi-
lynyt vain muutamilta vuosilta pääasiassa vuoden 1618 jälkeiseltä ajalta, sekä puh-
taaksikirjoitettuja tuomiokirjoja.91  Lopputuloksena vertailusta vuosien 1618, 1619
ja 1623 tuomiokirjaversioista Ericson esittää, että puhtaaksikirjoitetut tuomiokirjat
saattavat toisinaan antaa vääristyneen kuvan tapahtumien kulusta ja päiväyksiin
on syytä suhtautua varauksella, mutta niiden sisältämiin asiatietoihin voi luottaa
melko hyvin. Yleisesti ottaen raati tuomitsi huomattavasti useammin erilaisissa
”pikkujutuissa”, ja käsitteli enemmän hallintoasioita kuin puhtaaksikirjoitetusta
tuomiokirjasta on luettavissa.92  Vuoden 1626 tuomiokirjaversioiden vertailu antaa
samansuuntaisia tuloksia ja tilanne vaikuttaa samanlaiselta 1630-luvulla, jolloin
puhtaaksikirjoitettuun tuomiokirjaan päätyi vain murto-osa konseptin jutuista.
Esimerkiksi vuonna 1630 konseptiin kirjattiin noin 850 tapausta, kun taas puh-
taaksikirjoitettuun vain noin 250 juttua.93

88 Tästä esim. Katajala 1994, 63–68; Gaskill 1998; Eilola 2001, 21–26; vrt. Muir – Ruggiero 1994.
89 Tuomiokirjojen laatiminen kalenterivuosittain oli poikkeuksellista kaupunkihallinnossa, sillä

perinteisesti virkavuosi kesti Valpurinpäivän messusta vuoden eteenpäin, ja esimerkiksi raadin
nimitykset noudattivat tätä aikajaksotusta (Ericson 1988, 109–110).

90 Edén 1902, 245–267; Ahnlund 1933b, 130–132; Ericson 1988, 64; Sandberg 1991, 215–217;
Karonen 1999a, 188–189; vrt. Luukko 1971, 463–464.

91 Lars Ericson pitää puhtaaksikirjoitettuja tuomiokirjoja renovoituina tuomiokirjoina ja selittää
niiden löytymistä Tukholman omasta arkistosta hovioikeuden arkiston sijaan sillä, että ne olisi
lähetetty hovioikeudesta takaisin tarkastamisen jälkeen (Ericson 1988, 64–68). Puhtaaksi-
kirjoitettujen tuomiokirjojen säilyttäminen kaupungissa sekä se, ettei tuomiokirjoista löydy
minkäänlaisia merkkejä niiden tarkastamisesta, viittaavat kuitenkin siihen, että kyse on nimen-
omaan kaupungin omaan käyttöön tarkoitetusta tuomiokirjaversiosta. Lisäksi konseptit olivat
usein niin luonnosmaisia ja jopa suttuisia, että päivittäisessä hallintotyössä tarvittiin jäsennelty ja
selkeä versio, joka siis oli omaan käyttöön laadittu ja puhtaaksi kirjoitettu tuomiokirja.
Renovoituja tuomiokirjoja sen sijaan ei ole säilynyt.

92 Ericson 1988, 63–65.
93 Ks. tarkemmin Vuorela 1997a, 13. Jo 1500-luvun lopulta on säilynyt eräänlaisia konsepteja raadin

pöytäkirjoista. Näistä ja niiden eroista puhtaaksikirjoitettuihin tuomiokirjoihin ks. Vuorela 1997a,
13–16. Ainakin lukumääräisesti hallintojuttujen jättäminen pois puhtaaksikirjoitetusta tuomio-
kirjasta vaikuttaisi 1630-luvullakin selittävän eroa (SSA, BRA, A, vol. 42–44; SSA, BRA, A, vol. 51–55).
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Kollegiouudistuksen jälkeen vuodesta 1636 lähtien pöytäkirjoja pidettiin raa-
din yleiskokousten lisäksi kollegioissa, ja hallintoasioita koottiin myös kaupungin
yksittäisasioiden pöytäkirjaan (Stadens protokoll i enskilda ärenden).94  Käytän-
nössä tuomiokirjat, joilla tässä yhteydessä tarkoitetaan yleiskokousten pöytäkirjoja,
eivät juuri muuttuneet. Vaikka hallinnollinen työ siirrettiin pääsääntöisesti kolle-
gioihin, myös hallintojuttuja on kirjattu tuomiokirjoihin, konseptituomiokirjaan
perinteisesti hiukan enemmän kuin puhtaaksikirjoitettuun versioon. Siviilijuttujen
osalta tuomiokirjat sen sijaan muuttuvat entistäkin luettelomaisemmiksi. Koska
oikeudenhoito muuttui jatkuvasti yhä suuremmassa määrin kirjalliseksi, konsepti-
tuomiokirjaan kirjattiin lähinnä vain mitkä jutut olivat kokouksessa esillä, tarvitta-
vat muut tiedot saatiin kirjelmistä.

Tuomiokirjaversioiden eroja tai yhteneväisyyksiä olennaisempaa on, mitä tar-
jottavaa tuomiokirjoilla on porvarillisen vastarinnan, tai laajemmin ymmärrettynä
vaikuttamisen ja vallankäytön näkökulmasta. Tuomiokirjoista on löydettävissä
mahdollinen deskriptio, silminnäkijöiden tulkinta, sekä lisäksi oikeusistuimen kä-
sitys tapahtumista. Tässä suhteessa on syytä miettiä miten ja millä termein tapah-
tunut on kirjattu, eli kenen ääni tuomiokirjan sivuilta on luettavissa. Toisaalta to-
distajalausunnot sekä muut tulkinnat pitää suhteuttaa vallitsevaan ajatusmaailmaan,
sen arvoihin ja normeihin.95  Tukholman 1600-luvun alkupuolen tuomiokirjojen osalta
on kuitenkin todettava, että verrattuna esimerkiksi saman vuosisadan jälkipuoliskon
tuomiokirjoihin useista muista kaupungeista ne ovat ilmaisultaan melko niukkoja.
Tämä on ongelmallista erityisesti sen vuoksi, että on mahdotonta tietää, edelsikö
päätöksiä mahdollisesti keskustelu raadin kesken tai porvariston kanssa, tai kir-
jattiinko välttämättä porvariston nurinaa, vaikka sellaista olisikin esitetty määräys-
ten julkistamisten yhteydessä. Lisäksi vuosien 1605–1615 tilanne jää varmasti ali-
edustetuksi, koska tuomiokirjat ovat kyseisiltä vuosilta poikkeuksellisen niukat.96

Tuomiokirjat ovat luonteeltaan henkilöiden ja ryhmien välistä keskustelua,
mutta erityisesti 1620-luvun jälkeen ne alkavat saada myös eri kulttuurien välisen
dialogin muotoja. Hallinnon keskittyessä entistä suuremmassa määrin koulute-
tuille ja kruunun nimittämille hallintomiehille porvarillisten virkamiesten sijaan
merkitykset eivät muodostuneet enää yksiselitteisesti porvarillisen diskurssin kaut-
ta. Kaupunkihallinto määrittyi käytännössä jatkuvasti laajemmassa määrin keskus-
hallinnon osana ja sen virkamiehet kruunun edustajina kaupungissa. Aiempi por-
varillinen itsehallinto muuttui vähitellen kruunun kontrolloimaksi ja keskusvallal-
le alisteiseksi paikallishallinnoksi. Tämä sama muutos tulee esiin esimerkiksi Eva

94 Sekä kollegioiden pöytäkirjat että yksittäisasiain pöytäkirja on jätetty tämän tutkimuksen
ulkopuolelle, koska ne sisältävät rutiininomaista hallintotyötä, eivätkä tarjoa vastauksia tässä
tutkimuksessa esitettäviin kysymyksiin. Lisäksi kollegioiden pöytäkirjoja on säilynyt varsin
sporadisesti. Tästä ja kollegioiden työn luonteesta tarkemmin Ericson 1988, 187–196.

95 Gaskill 1998, 12.
96 Ks. tästä ja sen syistä Vuorela 1997a, 80–89; Lamberg – Einonen 2001, 323–325. C. C. Sjödén (1950,

183) toteaa vuoden 1520 tapahtumista, että on huomiota herättävää, miten kaupungissa poliittisen
tilanteen epävarmuuden vuoksi varmasti vallinnut levottomuus ei kuitenkaan näy millään tavalla
tuomiokirjoissa. Raati vain käsitteli kiinteistöasioita ja kiistoja ikään kuin mitään merkittävää ei
olisi ollut tapahtumassa. Tämä kuvaus luonnehtii oivallisesti tuomiokirjojen lakonista, ympäröi-
vän yhteiskunnan vain hyvin rajallisesti huomioivaa luonnetta laajemminkin.
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Österbergin tutkimuksissa. Österberg käyttää vanhemmasta oikeuskulttuurista ni-
meä neuvotteluoikeudenkäyttö (förhandlingsrättvisan). Keskusvallan uudistaessa ja
hierarkisoidessa oikeuslaitosta 1600-luvulla oikeuskulttuurissa valtasi alaa asian-
tuntijaoikeudenkäyttö (expertisrättvisan).97  Tukholmalaisessa oikeudenkäytössä oli
vielä 1600-luvun alkupuolella nähtävissä elementtejä molemmista.

Tuomiokirjojen käyttöä tutkimuksessa hankaloittaa retoriikka, jota asioiden
kirjauksessa yleisesti käytettiin. Vaikka asiakirjoja ei tarkoitettu kruunun silmille
vaan omaan käyttöön, tietyt korostukset leimasivat erityisesti veroista raastuvassa
käytyä keskustelua. Esivallan edustajat olivat yleensä paikalla kun kaupungilta vaa-
dittiin uusia rasituksia, mikä epäilemättä vaikutti käytettyihin sanamuotoihin.
Tuomiokirjoissa on lisäksi havaittavissa jossakin määrin tarkoitushakuista pyrki-
mystä oman aseman esittämiseen todellista heikompana, mutta tällaisen väitteen
todistaminen on käytännössä mahdotonta. Lähdemateriaalia, jolla voisi todentaa
porvariston kokemuksia taloudellisesta asemastaan (taloudestahan yleensä oli ky-
se) ja sitä kautta määritellä tuomiokirjan tendenssinomaisuutta, ei ole olemassa.
Kruunun kanssa käytiin kuitenkin vuorovaikutteista keskustelua, jossa tavoitteena
oli maksujen poistaminen, pienentäminen tai ainakin mahdollisimman hyvän kor-
vauksen saaminen vastikkeeksi, joten valituksista löytyvän tendenssinomaisuuden
voidaan olettaa päätyneen jossain määrin myös tuomiokirjan sivuille.

Myös kirjurit ja heidän persoonallinen tyylinsä kirjata asioita muistiin vaikutti-
vat tuomiokirjojen luonteeseen. Hehän olivat viime kädessä se suodatin, joka vali-
koi ja muotoili kertomuksen tapahtumista jälkipolville, tosin tämän yleensä tuskin
tiedostaen. Esimerkiksi vuoden 1630 konseptituomiokirjaa on käsialan perusteella
kirjoittanut kolme eri henkilöä, joiden tyylit kirjata asioita muistiin poikkesivat
huomattavasti toisistaan: kokemattomamman kirjurin muistiinmerkitsemät tiedot
eivät välttämättä muodosta loogista tai kattavaa kokonaisuutta, tai toisena ääripää-
nä tuomiokirjan sivuille kirjattiin kaikki epärelevanteiltakin vaikuttaneet pikkutie-
dot.98  Vuoden 1638 kaksi konseptiversiota valaisevat hyvin kirjurien vaikutusta
asioiden muistiin merkitsemiseen. Kahta versiota rinnakkain lukiessa tuntuu het-
kittäin kuin pöytäkirjoissa ei olisi kyse alkuunkaan samoista oikeuden eteen tuo-
duista tapauksista. Tässä suhteessa onkin tehtävä varaus tuomiokirjojen totuudel-
lisuuden suhteen, sillä tuomiokirjat muodostuivat aina viime kädessä kirjurin sub-
jektiivisesta näkemyksestä todellisuudesta ja tapahtuneesta.99  Niukkasanaiset tuo-
miokirjat muodostavat tutkijalle toisinaan ongelmia myös kontekstoinnin puuttu-
misen, sekä rasituksiin liitettyjen termien vakiintumattomuuden vuoksi. Aikalai-

97 Österberg 2000, 305–306; ks. myös Lenman – Parker 1980, 23–43; Jokinen – Juhila – Suoninen
1993, 17–19, 26–27, 34–35; Österberg 1994a, 26–28; Österberg – Sandmo 2000, 9, 16–20; vrt. Letto-
Vanamo 1995, 264–268.

98 Ks. tästä esim. SSA, BRA, A, vol. 52, 23.1.1630, 22.7.1630; vrt. Luukko 386–393; Lamberg 2000b,
27–31, ks. myös laajemmin keskiaikaisten Tukholman tuomiokirjojen luonteesta. Tuomiokirjoista
yleisemminkin ks. Ljung 1963, 265–266, kaupunginkirjurin roolista ks. myös laajemmin. Tukhol-
man kaupungin kansliasta ja kirjureista ks. myös Ericson 1988, 231–234.

99 SSA, SMRA, A1b, vol. 1, konseptituomiokirja 10.1.–23.4.1638 ja konseptituomiokirja 10.1.–
12.11.1638; vrt. Peter Burkeen (1994, 67–68, ks. myös 74–75, 78), joka näkee ongelmallisena sen,
että tutkimuksen kohteiden ”oma” ääni ei kuulu suoraan lähteistä, vaan on suodattunut välittäjän
eli kirjurin kautta.
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sille maksut olivat päivänselviä, joten niitä ei tarvinnut kommentoida laajemmin,
kun taas tutkija eksyy alati muuttuvaan kameraaliseen järjestelmään.100

Muusta lähdemateriaalista porvariston omaa ääntä on vielä vaikeampi kuulla.
Esimerkiksi kruunulle lähetetyistä kirjeistä on yleensä jopa täysin mahdotonta pää-
tellä oliko todella kyse raadin ja porvariston valituksesta, vai käyttikö raati porva-
riston allekirjoitusta oman valtansa symbolina ja vaatimuksiaan tehostamassa?
Tuomiokirjoista löytyy yksi tapaus vuodelta 1593, joka selventää valitusten laati-
miskäytäntöä: pormestari ja raati olivat kirjanneet vallitsevat epäkohdat ja yleisenä
raastupapäivänä kyseinen valituskirjelmä luettiin porvaristolle. Tällöin porvaris-
tolta saatiin suostumus valituksen lähettämiseksi kuninkaalle ja tehtävään valittiin
”muutamia hyviä miehiä”.101  Tämä kuvaus ei kuitenkaan poista valitusten edusta-
vuusongelmaa, sillä oikeus kuulla kruunulle valitettavia asioita oli tuskin sama asia
kuin kannanotto niiden puolesta; kynnys ottaa kantaa kaupunginisiä vastaan oli
kuitenkin korkealla. Jos toisaalta otetaan huomioon valitusten yleissisältö, eli ta-
loudellisen tilanteen kurjistuminen ja siihen liittyvät, liiallisina pidetyt rasitukset
sekä kaupungin privilegioiden loukkaukset, ei yhdelläkään porvarilla todennäköi-
sesti ollut vastalauseita valituksia kohtaan. Lisäksi hallintomiehet olivat menestyk-
sekkäitä sekä kykeneviä suurporvareita, joiden käsiin hallinto oli helppo uskoa. Va-
litusten perusteella myös porvareilla oli mahdollisuuksia ottaa esiin asioita, joista
he halusivat kirjoitettavan kruunulle.

Tukholman valitukset muodostavatkin tuomiokirjojen jälkeen toiseksi tärkeim-
män lähdesarjan poliittista kulttuuria tutkittaessa. Valituksia kuninkaalle on kui-
tenkin säilynyt todella vähän suhteessa siihen, kuinka runsaasti niitä todennäköi-
sesti laadittiin. Valitukset ovat ongelmallisia, sillä vaikka ne kertovat tavoitteista ja
keinoista, on niiden informatiivinen arvo melko niukka tiukan kaavamaisuuden
vuoksi. Säilyneissä valituksissa ongelmana on myös päiväysten puuttuminen pää-
sääntöisesti 1620-luvun lopulle saakka, jolloin niitä on täysin mahdotonta ajoittaa
kovin tarkasti.102  Toisaalta valitusten kohdalla tendenssinomaisuus muodostaa vie-

100 Sama ongelma esiintyy myös kruunun kirjeissä, joten niistä ei asiassa ole apua. Ks. sen sijaan
tiivistetty esitys 1600-luvun ensimmäisten vuosikymmenten verotuksesta ja sotien rahoituksesta
teoksessa Sveriges krig 1936, 57–59; Tukholman osalta Ericson 1988, 316–322.

101 ST 1593 (20.11), 178; vrt. Lindberg F 1946, 261–262; Renvall 1962b, 108; Bergman 2002, 283–285;
Harnesk 2003b, 47.

102 Ruotsin valtionarkistossa säilytetään myös laajaa ”Skrivelser till konungen” -sarjaa. Aineisto sisältää
kirjeitä yksityishenkilöiltä ja virkamiehiltä kuninkaalle. Määrällisesti suurin osa kirjeistä liittyy
tavalla tai toisella sotiin ja valloitettujen alueiden hallintaan. Tarkastin systemaattisesti sekä
Kaarlen että Kustaa II Aadolfin hallituskausilta useita volyymeja, sekä lisäksi muutaman niteen
Kristiinan ja holhoojahallituksen ajalta (tältä kaudelta on olemassa myös rekisteri), joista
kuitenkaan ei löytynyt tutkimusaiheen kannalta relevanttia lähdemateriaalia. Yksi kirje oli
tukholmalaiselta porvarilta, mutta sekin koski taloutta. Poikkeuksen muodostivat Tukholman
käskynhaltijan Gabriel Gustafsson Oxenstiernan kuusi kirjettä, joissa käsiteltiin pääasiassa 1620-
luvun alussa tapahtunutta pikkutullimellakkaa. Muilta käskynhaltijoilta vastaavaa materiaalia ei
löytynyt, tosin osa aineistosta oli ”kadonnut” tai lainassa ja ei siis tutkijan käytettävissä. Toisaalta
esimerkiksi ylikäskynhaltijan kirjeet on koottu omaksi arkistoyksikökseen ja siellä ei ole säilynyt
asiakirjoja 1600-luvun alkupuolelta. Näin voidaan olettaa, että Gabriel Gustafsson Oxenstiernan
säilyneet kirjeet muodostavat poikkeuksen virkamiesten suhteen ja muilta käskynhaltijoilta
Tukholmaa koskevaa kirjemateriaalia ei ole säilynyt tutkimusajanjaksolta. Sarja sisältää kirjeitä
mm. käskynhaltija Schering Rosenhanelta, mutta vasta myöhemmältä ajalta. Esimerkiksi Axel
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lä suuremman ongelman kuin tuomiokirjoissa: valituksissa kaupungin tilanne esi-
tettiin mahdollisimman epäedullisessa valossa omien päämäärien edistämiseksi.

Tukholman valituskirjelmiä on säilynyt jälkipolville niukasti, vaikka kruunulle
valitettiin ahkerasti. Toisaalta tämä herättää myös kysymyksen kuinka paljon vai-
kuttamista harjoitettiin toisin keinoin, eli lähinnä pyrkimällä suoraan kruunun pa-
keille? Vaikka nämä kysymykset eivät suoranaisesti liitykään toisiinsa voidaan kui-
tenkin olettaa, että myös tavallisten valitusteiden ja käytänteiden ohittaminen lä-
hettämällä miehiä suoraan kuninkaan tai hänen edustajiensa luokse oli tavallisem-
paa kuin lähteistä on luettavissa. Valtiopäivävalitusten suhteen lähdetilanne tämän
tutkimuksen aikajaksolla on vieläkin niukempi.103  Porvariston merkitys valtiopäi-
väsäätynä oli tuolloin kuitenkin vielä melko olematon ja toisaalta valtiopäivävalituk-
set ilmentävät pikemmin Tukholman kaupunki- ja valtakunnanpoliittista asemaa,
joten tässä tutkimuksessa tyydytään 1600-luvun alkupuolen osalta vain toteamaan
menettelytavan merkitys erityisesti myöhempinä vuosikymmeninä ja -satoina.

Valtionarkiston valitusaineistoa täydentävät kolmantena lähderyhmänä sarjat,
jotka sisältävät erilaista raastuvanoikeuden toimintaan liittyvää asiakirja-aineistoa
eli lähinnä kirjeitä, kirjekopioita ja konsepteja.104  Kirjeitä on säilynyt sporadisesti,
mutta siitä huolimatta ne avaavat kaupunkihallintoon täysin uuden näkökulman,
joka pöytäkirja-aineistoa tutkimalla jää pimentoon. Kirjeet paljastavat informaa-
leja vaikutuskanavia, joita muusta lähdemateriaalista ei ole löydettävissä. Kirjeiden
luonteeseen lähteenä palaan myöhemmin luvussa ”Informaali vaikuttaminen val-
lan kulisseissa”.

Tukholman materiaalia on lisäksi täydennetty poliittisen vastapelurin, eli kruu-
nun, arkistoaineistolla. Lähdejulkaisujen (Privilegier, resolutioner och förordningar för

Sveriges städer ja Stockholms stads privilegiebref) ohella lähteenä on käytetty valta-
kunnan reistratuuraa vuosilta 1590–1644.105  Reistratuurasta löytyy vastauksia

Oxenstiernan kirjeitä kuninkaalle on kuitenkin säilynyt runsaasti, mutta niitä ei ole käyty läpi (RA
1133.05, 1–5; RA 1133.06, vol. 2, 4, 5–8, 11, 19–21; RA 1133.07, vol. 1, 4, 6).

103 Ks. RA, R5408. Kruunun vastauksista kaupunkien yhteisiin valituksiin on lisäksi pääteltävissä, että
yksi kaupunkeja tässä suhteessa yhdistänyt tekijä oli ”erilaisten säätyhenkilöiden” (åthskillige

ståndzpersoner) käymä kauppa, minkä he näkivät sotivan omia privilegioitaan vastaan. Valitusten
terä kohdistui siis lähinnä aatelisiin ja kruunun palkollisiin, jotka omiin vapauksiinsa verhoutuen
kävivät kauppaa porvareiden tappioksi. Ylipäätään valituksissa käsitellyt asiat olivat hyvin yleisiä
(ks. SSP, 249–254, 25.1.1642 holhoojahallituksen resoluutio kaikkien kaupunkien valitukseen; SSP,
262–265, 20.11.1643 holhoojahallituksen resoluutio kaupunkien valitukseen; aateliston kaupan-
käynnistä ks. Lindberg 1933, 353–357).

104 Tukholman kaupunginarkiston raastuvanoikeuden arkistoon sisältyvät vuosien 1636–1849 osalta
myös ”Suppliker” ja ”Suppliker utan datum” -sarjat, jotka sisältävät lähinnä yksityishenkilöiden
valituksia raadille pääasiassa erilaisista talousjutuista. Tutkimusajanjaksolta näitä valituksia ei ole
kuitenkaan säilynyt paljoakaan ja päiväämättömistäkin valituksista suurin osa on käsialan
perusteella myöhemmältä ajalta. Koska kyseiset valitukset liittyvät lähinnä raastuvassa
käsiteltyihin talousjuttuihin ja relevanssi tämän tutkimusaiheen kannalta on vähäinen, olen
käynyt sarjan läpi vain ylimalkaisesti (SSA, SMRA, E5a, vol. 1; SSA, SMRA, E5b, vol. 1–4; vrt. myös
SSA, BRA, F, vol. 71–74).

105 Reistratuuran lukemisen apuneuvona on käytetty Tukholman Valtionarkistossa mikrokorteilla
olevaa Stadshistoriska Institutetin kaupungittain laadittua rekisteriä kuninkaalta, kuningattarelta
sekä joskus myös valtaneuvostolta lähteneistä kirjeistä. Kortiston avulla tutkimukseen liittyvien
kirjekopioiden löytäminen mikrofilmatusta reistratuurasta valtavan kirjemäärän joukosta oli
työekonomisesti mahdollista.
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Tukholmasta lähetettyihin kirjeisiin ja pyyntöihin, valtakirjoja käskynhaltijoille ja
muuta vastaavaa materiaalia. Tutkijan näkökulmasta aineiston käyttöä vaikeuttaa
kirjeiden sidonnaisuus kontekstiinsa. Koska aikalaiset tiesivät meneillään olevista
asioista heille riitti viittaus esillä olevaan asiaan, minkä johdosta kirjeet eivät välttä-
mättä avaudu nykylukijalle. Toinen huomattava ”puute” tutkijan kannalta on kir-
jeiden määrän väheneminen merkittävästi 1600-luvun alun jälkeen. Tätä selittää
todennäköisesti Tukholman hallintoon liittyvien asioiden hoitaminen yhä kasva-
vassa määrin käskynhaltijoiden, sekä muiden virkamiesten kautta. Kaarle-herttuan
onnistui Sigismundin kanssa käymänsä valtataistelun voitettuaan miehittää Tuk-
holman keskeisimmät hallintovirat omilla miehillään, joten suorat yhteydet kunin-
kaaseen kävivät tarpeettomiksi.

Kruunun lähettämien kirjeiden suhteen tutkimuksen ohjenuorana on ollut kes-
kittyä siihen, mitä niiden avulla saadaan esiin porvareiden poliittisesta ajattelusta.
Esivallan perustelut toimenpiteilleen ja määräyksilleen on nähty olennaisina vain
tästä näkökulmasta. Kruunun vastauksien kautta on pyritty mahdollisuuksien mu-
kaan tutkimaan myös valitusten vaikutusta, mikäli sellaista on suoranaisesti ollut
havaittavissa. Alamaisten kannanottojen merkityksen tutkiminen kruunun tai kes-
kusvallan päätöksissä on kuitenkin parhaimmillaankin spekulatiivista ilman huo-
mattavasti laajempaa ja perusteellisempaa perehtymistä kruunuun toimijana, eikä
se ole tämän väitöskirjan tavoitteena.

Tukholman lähdemateriaalin ohella on pyritty mahdollisuuksien mukaan hyö-
dyntämään myös muita arkistolähteitä. Ruotsin valtioarkistossa säilytetään Svean
hovioikeuden materiaalia: oikeuden pöytäkirjoja, osittain säilyneitä konseptipöytä-
kirjoja106  ja tuomiokirjoja.107  Svean hovioikeuden perustaminen vuonna 1614
merkitsi vakinaisen korkeimman oikeuden luomista. Aikaisemmin tämä tehtävä
oli usein langennut Tukholman raastuvanoikeudelle, sillä pääkaupunkiin tuotiin
tärkeiksi katsottuja oikeusjuttuja kaikkialta valtakunnasta. Hovioikeus oli samalla
valvova elin, joka oli riippumaton raadin istuntoihin osallistuvasta käskynhaltijasta
tai kruununvoudista.108  Hovioikeuden pöytäkirjat ovat tämän tutkimuksen kan-
nalta mielenkiintoisia, mutta niiden käyttäminen on melko hankalaa, sillä jutuista
puuttuvat usein tuomiot ja esimerkiksi 1620-luvun alun pöytäkirjat ovat hyvin

106 Konseptipöytäkirjoista on säilynyt ajoittain jopa kaksi eri versiota, mutta yleisesti asiakirjat ovat
erittäin fragmentaarisia. 1620-luvun alkuvuosilta asiakirjoja ei ole säilynyt lainkaan ja tilanne on
sama vuosien 1623 ja 1625 kohdalla. Vuosilta 1624 ja 1626 juttuja on muutamia ja vuodelta 1627
vain yksi. Vuoden 1628 jälkeen seuraavat konseptipöytäkirjat ovat vuodelta 1646 (RA, SHA, AIa2,
vol. 2–3). Hovioikeudelle osoitettuja asiakirjoja löytyy kuitenkin myös Tukholman kaupungin-
arkistosta (esim. SSA, BRA, F, vol. 74), mikä osoittaa kaksiportaisen tuomioistuinjärjestelmän
toimineen myös niin, että juttuja delegoitiin hovioikeudesta edelleen raastuvanoikeuteen
tuomittaviksi.

107 Hovioikeuden asiakirjoista on säilynyt lisäksi alkuperäistuomioita, joista kuitenkin suurin osa on
tutkimusjaksoa myöhemmältä ajalta (RA, SHA, B II b, vol. 1). Kuninkaan tuomioiden osalta
tilanne on sama (RA, SHA, A I c, vol. 1–3).

108 Östman 1915a, 25; Setterkrans 1962, 375, myös yleisemmin 374–390; Ericson 1988, 166–167;
Sandberg 1991, 215–217; Karonen 1999a, 188–189. Hovioikeuden perustamisesta huolimatta eri
hallintoelinten toimivaltuudet olivat usein epäselviä ja tuomioista valitettiin suoraan kuninkaalle
vielä vuoden 1614 jälkeenkin. Kuninkaan poissa ollessa valtaneuvosto toimi ylimpänä
vetoomustuomioistuimena (Ericson 1988, 166–167).
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fragmentaarisia. Koska hovioikeuden tehtävänä oli toimia tarkastuselimenä suh-
teessa alempiin oikeusistuimiin, pöytäkirjatkin sisältävät pelkästään oikeuden kä-
sittelyyn yltäneet asiat. Tästä syystä niiden informaatioarvo jää rajalliseksi. Kirjalli-
sen käsittelyn vuoksi esillä olleet jutut ovat usein hyvinkin niukkasanaisia, ja joskus
on jopa hankala hahmottaa itse asiasisältöä. Pöytäkirjat muuttuivat runsaammiksi
vasta 1630-luvulla. Pääsääntöisesti kokouksissa käsiteltiin juttuja, joita hovioikeu-
den asetusten mukaan tulikin hoitaa, eli valituksia tuomioista sekä aateliston oike-
usjuttuja.109  Tärkein anti hovioikeuden materiaalilla oli vuoden 1614 mellakan
suhteen: tuomiokirjassa koko välikohtauksesta ei mainita sanaakaan.110

Metodi

Miten poliittinen kulttuuri on mahdollista tavoittaa esimodernin aikakauden asia-
kirjoista? Tuomiokirjat kertovat arkipäiväisestä elämästä kaupungin raastuvassa ja
sen ulkopuolella, sekä niiden kautta myös tavoista harjoittaa politiikkaa. Kun po-
liittinen kulttuuri määritellään ajatusmaailman ja tekojen väliseksi vuorovaikutuk-
seksi, sitä voidaan löytää raastuvan arkipäivästä koko tapausten kirjosta. Ihmisten
ajatusmaailma vaikutti yhtä lailla raadin keskusteluihin oikeustapauksista, kuin
neuvotteluihin porvareiden kanssa raastuvassa.

Tutkimus on pitkälti tapaustutkimusta, mutta esiin nostetut ja analysoinnin
kohteina olevat jutut eivät suinkaan ole valikoituneet tutkimuskohteiksi sattumal-
ta. Kaikki tuhannet Tukholman raastupaan vuosina 1580–1645 tuodut tapaukset
on luettu systemaattisesti ja tältä pohjalta tutkimuksen aikarajaus on määrittynyt
vuosiin 1592–1644, jolloin hallinnollisen rakennustyön ja sotaan valmistautumi-
sen kaupungille tuomat aikaisempaa raskaammat rasitukset toivat esiin porvaris-
ton ja yksittäiset porvarit toimijoina kaupungin poliittisella areenalla. Raastuvan
arkipäivää, vuorovaikutusta raadin ja porvariston välillä sekä toisaalta suhteessa
kruunun edustajiin, on dokumentoitu valikoidusti kanssakäymisen eri ulottu-
vuuksista kertovilla tapauksilla. Laajemmin porvariston poliittisesta ymmärryk-
sestä ja toiminnasta kertovat tapaukset, kuten kaupan jakaminen tai Älvsborgin
lunnaiden kerääminen sekä niiden kaupungissa aiheuttamat reaktiot, taas ovat itse
nousseet esiin tuomiokirjoista kertomaan porvareiden esiintymisestä raastuvassa.

Tuomiokirjoista ei siis ole tietoisesti valittu tavalla tai toisella ”edustavia” tai
mielenkiintoisia tapauksia, vaan analysoitu kattavasti tapaukset, joissa porvarin tai
porvariston oma ääni on kirjautunut tuomiokirjan sivuille. Tämä ei tarkoita, että
väitöskirjassa esiteltäisiin yksityiskohtaisesti kaikki tapaukset, joihin tutkimustu-

109 Konseptipöytäkirja ja puhtaaksikirjoitettu versio eivät juurikaan eroa toisistaan. Konseptiversioon
on kuitenkin kirjattu hovioikeuden ensimmäisinä toimintavuosina myös tuomioita alemmista
oikeusistuimista tulleissa jutuissa. Vuonna 1617 merkinnät kuitenkin loppuivat. Aiemmatkin
olivat todennäköisesti yksinomaan ahkeran kirjurin satunnaisia merkintöjä juttujen vähäisestä
lukumäärästä päätellen (RA, SHA, A I a 2, vol. 1, ks. esim. 7.7.1614, 19.5.1615). Hovioikeudesta ja
oikeusprosessista siellä yleensä ks. Thunander 1995, 21–27.

110 Myöskään aiemmassa tutkimuskirjallisuudessa mellakkaa ei tunneta, ks. esim. Ericson 1988;
Ericson 2001.
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lokset perustuvat, vaan pikemmin sitä, että tutkimuksen painotukset jo itsessään
kertovat porvariston esiintymisestä kaupungin poliittisilla areenoilla. Näin jo ta-
pausten valikoituminen kertoo Tukholman poliittisesta kulttuurista 1500-luvun
lopulla ja 1600-luvun alussa: tutkimuksessa keskeisen sijan saavat tapahtumat oli-
vat niitä, jotka aikalaisia kuohuttivat, puhuttivat ja saivat puolustamaan omia
intressejään mitä moninaisimmin tavoin.

Vaikka poliittista kulttuuria ei voida erottaa omaksi saarekkeekseen raastuvan
arjesta, tässä tutkimuksessa tarkastelu on rajattu ennen kaikkea hallinnollisiin
juttuihin, jotka toisinaan tosin saattoivat eskaloitua ja mellakoiksi muuttuessaan
samalla muuttua rikostapauksiksi. Rikos- ja siviilijutut, joita raastuvanoikeudessa
käsiteltiin, on siis jätetty tutkimuksessa pääsääntöisesti sivuun. Toki kaikki oikeus-
istuimen eteen tuodut tapaukset on luettu ja siltä pohjalta nostettu esiin tapauksia,
joiden avulla on mahdollista vastata tutkimuskysymyksiin ja hahmottaa Tukhol-
man poliittista kulttuuria. Rikosjuttujakin tutkimuksessa sivutaan etenkin kun ky-
se oli mellakoista, juoruista ja oikeuden jäseniin kohdistuneista kunnianloukkauk-
sista. Pormestareihin tai raatimiehiin kohdistuneiden kunnianloukkausten ja fyy-
sisten haavojen tai iskujen suhteen on kuitenkin yleensä mahdotonta osoittaa, liit-
tyivätkö ne viranhoitoon vai henkilökohtaisiin suhteisiin111 , joten tapaukset on ra-

111 Hans Andersson (1998, 51–52) esittää, että oikeuslaitosta ja sen edustajia vastaan noustiin
Tukholmassa usein. Niissä muutamissa tapauksissa, joihin Andersson perustaa johtopäätöksensä,
oli kuitenkin kyse myös veronkerääjiin kohdistuneista hyökkäyksistä, sekä mahdollisesti
henkilökohtaisista ristiriidoista (Lindström D 1999, 737, ks. myös laajemmin; vrt. Einonen
2003a). Näistä jutuista ks. Vuorela 1997a, 44–55; Einonen 2003a; vrt. Brun 1932, 70; Halila 1942,
254–256; Luukko 1971, 396–397; Lenman – Parker 1980, 34; Scribner 1987, 114–115; Lindström
D 1988b, 108–109; Katajala 1994, 136; Karonen 1998a, 156; Lamberg 1998, 76–77; Haikari 1999,
84–85; Forsström 2000, 51–53; Lamberg 2001, 227–231; Karonen 2004a, 101, 147–150. Raadin
kunniasta ja sen jäseniin kohdistuneista kunnianloukkauksista ks. Einonen 2003a; ks. myös esim.
Elfstrand 1946, 499–500; Karonen 2004a, 101, 147–151. Koko raadin haukkumisesta lain
mukainen sakko oli 40 markkaa, pormestarin haukkumisesta 20 markkaa ja raatimiehen tai
kaupunginkirjurin haukkumisesta 12 markkaa. Raatimiehestä tai kirjurista valittaminen istuvan
raadin edessä puolestaan johti lain mukaan 40 markan sakkoon ja virkamiehistä valehteleminen
80 markan sakkoon tai kuolemantuomioon. Kunnianloukkauksesta (sidvördnad) voitiin myös
tuomita kuolemaan (MESL, 6–7, 16 (konungsbalken XII, XXVI), ks. myös 182 (rådstugubalken
XXXI, XXXII); Hanawalt 1998, 22–23; Lamberg 2001, 227; vrt. Beik 1974, 589; tuomiokirjasta ks.
SSA, BRA, A, vol. 54, 29.11.1634). Kunnianloukkaukset ovat hierarkian kieltä ylempien ja
alempien, mutta myös naisten ja miesten, sekä nuorten ja vanhojen välillä. Ne paljastavat normit,
joille yhteisö rakentuu ja määrittelevät arvon, jonka kukin katsoo olevan itselleen oikean
(Muchembled 2000, 345; vrt. Sandmo 1994, 85; Andersson 1996, 284; Söderberg 1996, 286–289;
Forsström 2000, 51–55). Raadin sisäisistä selkkauksista ks. esim. raatimies Valentin Nilssonin ja
tulevan pormestarin Jakob Grundellin tappelu kadulla vuonna 1636 (SSA, BRA, A, vol. 55,
9.5.1636, 11.5.1636, 14.5.1636; Matrikel 1915–1918, 35, ks. myös 157, 160; ST 1626 (7.6, 19.6), 211,
214). Tietysti kunnianloukkausjutut jo itsessään kertovat jotain raadin auktoriteetin horjumisesta
ja ne voidaan tulkita arkipäivän protestoinniksi, mikäli tapaukset ovat liitettävissä erityisesti
viranhoitoon. Kunnianloukkausten yhteydessä on mielenkiintoinen myös kysymys kruunun
nimitys- ja vaikutusvallan lisääntymisestä virkamiesten suhteen. Tällä saattoi olla vaikutuksensa
pormestareihin ja raatimiehiin kohdistettuihin solvauksiin, sillä kruunun miesten ollessa kyseessä
hallintomiehistä ei voida puhua porvariston ”poliittisina johtajina” ainakaan samassa merkityk-
sessä kuin aikaisemmin. Varsinkin pormestari Hans Nilsson Benickillä vaikutti olleen ongelmia
porvariston kanssa, mikä johtui mahdollisesti siitä, että porvaristo ei pitänyt häntä kelvollisena
virkaansa. Benickistä ks. Vuorela 1997a, 44–50; Einonen 2003a, 98–99; vrt. Scribner 1987, 115–
116; Lindström D 1988a, 98–100; Lindström D 1988b, 107–109; Goheen 1991, 56; Fox 1994, 55, 81.
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jattu tästä tutkimuksesta pois. Mellakat, juorut ja huhut sen sijaan ovat tutkimuk-
sen kohteina, koska niissä poliittinen kulttuuri tuli näkyväksi: arvot ja asenteet
muuttuivat tavoitteiksi ja toiminnaksi.

Tutkimus rakentuu porvariston näkökulmasta ja heillä olleista vaikutusmah-
dollisuuksista käsin. Aluksi esitellään aikakaudella Tukholmassa vallinneet olosuh-
teet ja poliittiseen kulttuuriin olennaisesti vaikuttaneet lait sekä privilegiot. Kau-
pungin poliittisen areenan toimijoiden ja rutiininomaisen hallintotyön esittelyn
jälkeen tutkimus etenee porvareilla olleista institutionaalisista vaikutusmahdolli-
suuksista, yleisistä raastuvankokouksista ja vanhimpainneuvostosta sekä valituk-
sista, normien vastaiseen toimintaan sekä porvariston arvoja valottaviin argument-
teihin. Tutkimus päättyy mellakoihin, jotka voidaan tulkita edellä mainitun vuoro-
vaikutteisen toimintakentän äärilaidaksi: mellakat merkitsivät aikakauden hallin-
tokulttuurissa olennaisen keskustelu- ja sovitteluyhteyden katkeamista, ja sen myö-
tä uhkaa koko yhteisön järjestykselle ja olemassaololle. Mellakka oli hierarkkisesti
järjestäytyneen ja instituutioihinsa nojaavan paikallisyhteisön irvikuva, joka harvi-
naisuudessaan ja uhkaavuudessaan pakotti määrittelemään koko poliittisen kult-
tuurin uudelleen.

Laki, privilegiot sekä 1500-luvun lopun
ja 1600-luvun alkupuolen Tukholma

Tukholma oli valtakunnan ylivoimaisesti tärkein kaupunki sekä poliittisesti että ta-
loudellisesti, vaikka vuonna 1621 vallattu Riika olikin mittasuhteiltaan Tukholmaa
mahtavampi. Kauppapolitiikan ja valtakunnan hallinnon keskittymisen ansiosta
Tukholman asema voimistui entisestään 1500-luvun lopulla ja 1600-luvun alku-
puolella. Ruotsin nousu eurooppalaiseksi suurvallaksi merkitsi pääkaupungin kes-
keisen roolin korostumista entisestään ja ekspansion jatkumista 1610-luvulta aina
vuosisadan lopulle saakka. Voimakkaimmillaan kaupungin kaikilla aloilla tapahtu-
nut laajentuminen oli 1630- ja 1640-luvulla.112

Kaupankäynnin kannalta 1500-luvun loppu ja 1600-luvun alku merkitsivät
huomattavaa murrosta suhteessa aikaisempaan. Ruotsi suuntautui yhä suurem-
massa määrin kaupankäynnissään Eurooppaan, meriyhteydet sitoivat Tukholman
valtakunnan keskeisimpänä kauppapaikkana eurooppalaiseen kaukokauppaverk-
koon. Myös valtakunnan sisäisessä kaupassa Tukholma oli keskeinen toimija ja yh-
dessä kaukokaupan kehittymisen kanssa tämä merkitsi Tukholman meriliikenteen
kaksinkertaistumista 1500-luvun loppupuolella. Kaupungin osuus valtakunnan
kaikesta ulkomaankaupasta oli tavallisesti vähintään kaksi kolmasosaa. Tukholman
asema valtakunnan suurimpana tapulikaupunkina vahvistui entisestään 1600-lu-
vulla harjoitetun kauppapolitiikan ansiosta, usein muiden valtakunnan kaupun-
kien kustannuksella. Kaarle-herttuan ohjenuorana oli, että kaupan tuli keskittyä

112 Ahnlund 1932, 233; Ahnlund 1933a, 193; Heckscher 1936, 307; Sveriges krig 1936, 53; Heckscher
1957, 83; Luukko 1967, 171–173; Ericson 1988, 13, 34–37, 43–44; Sandberg 1991, 49, 121, 139, 372;
Karonen 1999a, 39, 143, 175.



40

Poliittiset areenat ja toimintatavat

Tukholmaan ja vain sen ympärille, mutta hänen uudistusohjelmaansa ei koskaan
onnistuttu toteuttamaan. Kustaa II Aadolf ja hänen kanslerinsa sen sijaan kiersivät
valtiopäivät ja heidän kauppapolitiikkansa toteutui lähes sellaisenaan: idealismista
siirryttiin pragmatismiin. Uuden talousohjelman läpivieminen kiertyi läheisesti
valtion vahvistuneeseen kontrolliin ja keskusvallan kasvaneeseen auktoriteettiin.113

Tässäkin suhteessa Kaarlen valtakausi valmisteli valtakuntaa sekä yhteiskuntaa
suurvalta-aikaan; vanhemmalla Vaasa-kaudella luotiin perusedellytykset valloitus-
sodille. Kun porvariston hyvinvointi lisääntyi, lisääntyivät samalla kruunun mah-
dollisuudet päästä käsiksi helposti rahaksi muutettaviin tuotteisiin.114

Tukholmassa asui arvioiden mukaan 1580-luvulla noin 6 000–7 000 henkeä,
vuonna 1613 vajaa 9 000 ja 1620-luvun lopulla jo noin 14 000. Asukasmäärä kasvoi
voimakkaasti koko 1600-luvun ollen 1670-luvulla jo yli 50 000. Etenkin 1620-lu-
vulla Tukholma kasvoi toistuvista ruttoepidemioista huolimatta, joten muuttoliike
suuntautui pääkaupunkiin.115  Kuten kaupunkiyhteisöissä yleensäkin, myös Tuk-
holmassa väestö oli kirjavaa. Porvaristo oli suurin ryhmä, mutta sosiaaliset ja ta-
loudelliset erot ryhmän sisällä olivat huomattavia. Lisäksi kaupungissa asui huo-
mattava joukko porvaristoon kuulumattomia käsityöläisiä. Pääosan ei-porvarilli-
sesta väestä muodostivat kuitenkin palvelusväki, kisällit, oppipojat sekä erilaiset
näiden alapuolelle sijoittuneet ryhmät, kuten irtolaiset. Yhteiskunnallisen hierar-
kian yläportaille kuuluneet aateliston ja papiston edustajat sekä kruunun virka-
miehet pyrkivät privilegioihinsa nojaten suorastaan eristäytymään porvaristosta.
Tukholmassa tapahtunut väkimäärän lisääntyminen koostui 1610-luvun alkuun
saakka porvaristosta, mutta sen jälkeen erilaisista ei-porvarillisista ryhmistä kuten
kruunun ja aateliston palkollisista ja sekalaisesta työväestä. Tämä merkitsi väestö-
rakenteen muuttumista: porvariston osuus kaupunkiväestöstä väheni, kun taas
muut ryhmät kasvoivat ja uusia syntyi.116

113 Tukholman perifeeristä asemaa eurooppalaisessa kauppaverkostossa kompensoi ennen kaikkea
”vuoriteollisuuden” edistäminen ja viennin keskittäminen Tukholmaan: raudan ja kuparin vienti
muodosti noin neljä viidesosaa kaikesta viennistä. Lisäksi metallit tarjosivat sotateollisuuden
kipeästi tarvitsemia raaka-aineita aseisiin. Kaupasta ja Tukholman asemasta ks. Heckscher 1936,
307; Heckscher 1957, 83; Corin 1958, 22; Hedberg 1981, 170; Ericson 1988, 43–44; Sandström
1990, erityisesti 311–317, ks. myös laajemmin; Tilly 1990, 47, 60, 84, 135–136, 164–165; Sandberg
1991, 49, 96–183; Sandström 1996, 10, 35–37, 41, 73, 77, 80, 188–189. Tapulikaupunki-termi tuli
varsinaisesti käyttöön vasta 1640-luvulla, mutta se on kuitenkin kuvaavampi kuin termit köpstad,
uppstad ja sjöstad tarkasteltaessa kaupungin asemaa kruunun kauppa- ja talouspolitiikassa (ks.
Sandström 1996, 38). Tapulipolitiikka ei kuitenkaan ollut mikään uusi keksintö, vaan sen juuret
olivat jo keskiaikaisessa lainsäädännössä (ks. esim. Odhner 1860, 30–32; Dahlbäck 1988, 73).

114 Högberg 1981, 169.
115 Tukholman väkiluvusta esiintyy erilaisten laskemisperiaatteiden vuoksi melko erilaisia versioita.

Tässä esitetyt luvut ovat keskiarvoja muista arvioista (Lager 1962, 23, 29, 36; Lager 1964, 5, 9;
Utterström 1978, 17; Råberg 1987, 51, 54; Ericson 1988, 43; Sandberg 1991, 17; Lilja 1994, 239–
240, 243, 255; Lilja 1995, 307–310, 313–316, 335; Sandström 1996, 9; Ericson 2001, 98; ks. myös
Lilja 1990, 193–226; Lilja 1996). Kuten Carl-Fredrik Corin (1966, 67) toteaa, 1600-luvun
alkupuoliskon ja erityisesti Klaus Flemingin ylikäskynhaltijakauden suuret uudistukset osoittavat
Tukholman asukasluvun lisääntyneen, mutta väkimäärän lisäys ei kuitenkaan ole todennettavissa
muilla lähteillä.

116 Lager 1962, 88; Lager 1964, 6, 8; Ericson 1988, 43–45; Lager-Kromnow 1992, 68–69; vrt. Halila 1942,
207–209; Möller 1954, 30–34; Lindberg F 1989, 57, 120. Kruunun ja aatelin palkolliset olivat haluttomia
jopa saapumaan raastupaan, vaikka heidät olisi haastettu oikeuteen (ST 1626 (2.12), 114).
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Tukholmassa, kuten muissakin Ruotsin valtakunnan kaupungeissa, oikeuden-
hoidon ja hallinnon, mutta myös kaupunkielämän ja elinkeinonharjoituksen muo-
dollisen perustan muodosti keskiaikainen Maunu Eerikinpojan kaupunginlaki, jo-
ka oli voimassa 1700-luvun ensi vuosikymmenille saakka. Laki oli laadittu valta-
kunnan tärkeintä kaupunkia, Tukholmaa, ajatellen. Yleisemmin sillä oli pyrkimyk-
senä turvata keskusvallan intressit ruotsalaisissa kaupungeissa ja niihin keskitty-
neessä kaupassa. Vaikka yhteiskunnallinen tilanne muuttui voimakkaasti verrat-
taessa keskiaikaa suurvaltakauteen, laki pysyi oikeudenkäytön ylimpänä ohjenuo-
rana. Lakiuudistuksen sijaan hallinnollisia ja oikeudenhoidollisia normeja päivitet-
tiin kaupungeille annetuilla privilegioilla sekä kruunun määräyksillä, jotka nor-
mittivat yhteiskuntaelämää keskiaikaisen lain ohella. Tämä vaihtuva kokoelma pri-
vilegioita, asetuksia ja lakeja muodosti kaupunkihallinnon oikeudellisen pohjan,
jolla koko Tukholma elinkeinoineen lepäsi.117  Privilegioilla tai paikallisilla ”va-
pauksilla” ei kuitenkaan voinut itsessään olla autonomista voimaa, koska ne olivat
osa järjestelmää, jota kuningas määritteli ja sääteli.118

Maunu Eerikinpojan kaupunginlaki yhdessä privilegioiden kanssa muodosti
myös laajemmassa merkityksessä poliittisen ajattelun kulmakiven. Lait ja määräyk-
set eivät olleet kaupungin hallintomiesten yksinomaisuutta, vaan tulivat porvareil-
le tutuiksi raastuvassa, jossa lakeihin vedottiin toistuvasti oikeudenhoidon puitteis-
sa ja uudet määräykset luettiin yleisissä raastuvankokouksissa kaikille tiedoksi.
Nämä normatiiviset tekstit muodostivat siis pohjan, jolle muu poliittinen ymmär-
rys sekä siitä johdetut puheet ja teot rakentuivat.119  Ne myös itsessään kuvaavat
sitä hierarkkista ja laillisuutta korostavaa maailmaa, joka vallitsi. Koska norma-
tiiviset määräykset jättivät lisäksi tilaa tulkinnoille, muodostui tavoista ja lain tul-
kinnoista erityispiirteitä, jotka olivat kiinteä osa paikallista hallintokulttuuria.120

Kysymys lain merkityksestä poliittisen ajattelun kulmakivenä liittyy kysymyk-
seen lakien suhteesta alamaisten oikeustajuun. Pohjoismaissa laeilla on yleensä ol-
lut alamaisten tuki, joten voidaan esittää että laki, tai ainakin oikeudenkäyttö, eli
lain tulkinnat, olivat lähellä sitä ymmärrystä, joka alamaisilla oli oikeasta ja vääräs-
tä. Lakien voidaan pitkälti nähdä olleen jaettujen arvojen kodifiointeja, mutta toi-
saalta myös hallitsevan ryhmän ihanteita ja käsityksiä ideaaliyhteiskunnasta. Oike-

117 Kaupunginlain pohjana olivat maanlaki sekä eräät maakunta- ja kaupunkilait, erityisesti vanha
Bjärköarätten. Vaikka Maunu Eerikinpojan kaupunginlaki laadittiin ensisijaisesti Tukholmaa
varten, se suunniteltiin myös sovellettavaksi valtakunnan muihin kaupunkeihin. Maunu
Eerikinpojan kaupunginlaista lisää ks. esim. Odhner 1860, 17–19, 23–34, 44; Hildebrand E 1896,
156–157; Lindberg F 1941, 8–16; Ahnlund 1953, 168–169, 178–191; Olsson 1968, 7–9; Kumlien
1971, 152; Ericson 1988, 23, 83–101; Lindström D 1988a, 25–29; Lindström D 1988b, 76–77, 139;
Sandberg 1991, 62–63, 80, 184–188; Ericsson N 2003, 26–28; Lindström D 2003, 3; vrt. myös Aalto
1996a, 97; Karonen 1999a, 52; Forsström 2000, 36–37.

118 Beik 1988, 156, 219. Privilegioista laajemmin ks. Odhner 1860, 20–21; Strömberg-Back 1963.
119 Vrt. Beik (1988, 156), joka näkee privilegioilla poliittista merkitystä yhdistävinä tekijöinä silloin

kun oppositio nähtiin tarkoituksenmukaisena. Hänen mukaansa privilegiot tarjosivat puheisiin
tai vetoomuksiin tarvittavia viittausmahdollisuuksia. Laajemmin Beik ei kuitenkaan analysoi tätä
privilegioiden poliittista ulottuvuutta porvariston näkökulmasta. Vrt. myös Cavallin 2003, 11, 68.

120 Ljung 1963, 287; Strömberg-Back 1963, 36–37; Lindström D 1994, 525; Matikainen 2002, 155–
156; Lindström D 2003, 3; vrt. Lindström D 1988b, 139. Vrt. lain ja moraalin suhteesta Ericsson N
2003, 15–16, ks. myös 23.
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usistuimet olivat lain tulkitsijoita. Ne edustivat esivaltaa ja ulottivat keskusvallan
paikallisyhteisöön saakka, mutta pääsääntöisesti kuitenkin nauttivat myös rahvaan
luottamusta. Vaikka alamaisten oikeustaju ja käsitys oikeudenmukaisuudesta erosi-
vatkin osin keskusvallan edustajien näkemyksistä, oikeusjärjestelmään luotettiin.121

Pormestarille ja raadille laki sekä privilegiot olivat erityisen tärkeitä paitsi työ-
välineinä kaupungin hallitsemisessa, myös auktoriteetin kannalta. Niissä määritel-
tiin raadin valtaoikeudet ja normatiivisesta näkökulmasta koko raadin auktoriteet-
ti pohjasi kyseisiin asiakirjoihin. Koska kaupunkien privilegiot olivat hallitsijan
henkilökohtaisesti myöntämiä erioikeuksia, ne piti vahvistaa aina uuden kunin-
kaan tai kuningattaren astuessa valtaistuimelle. Privilegioiden tärkeyttä alamaisille
kuvastavat pormestarin ja raadin sekä porvariston toistuvat pyynnöt vahvistaa ai-
kaisempien hallitsijoiden privilegiot uuden hallitsijan astuessa valtaan.122

Kaupunkien privilegioissa määrättiin pääasiassa kaupunkien omaisuudesta ja
tulosta, rakentamisesta, porvariston oikeuksista ja elinkeinonharjoituksesta, sekä
pormestarin ja raadin vallasta ja tuomio-oikeudesta. Privilegiot säätelivät siis kau-
pungin toimintapiirin, edut ja velvollisuudet. Vaikka melko suuri osa privilegioi-
den määräyksistä toistui kerta toisensa jälkeen, jokaisella asiakirjalla oli myös yksi-
lölliset piirteensä. Tämä johtui kaupungin kehittymisestä, mutta myös muuttu-
vasta valtakunnanpoliittisesta roolista.123  Tutkimusajanjakson alussa Tukholma sai
Sigismundin privilegiokirjan vuonna 1594. Tapana oli, että uudet hallitsijat antoi-
vat kaupungeille vakuutuksen entisten etujen säilyttämisestä ja vahvistivat privile-
giot yleensä omien lisäyksiensä kanssa. Sigismundin privilegioasiakirja oli voimas-
sa ainakin vuoteen 1598, kuninkaan lopulliseen vallan menettämiseen saakka. Pri-
vilegioiden sisältö oli suurimmaksi osaksi sama kuin vuosien 1563 ja 1570 privile-
gioissa. Näitä kolmea asiakirjaa leimasi uudenlainen, hyvin yksityiskohtainen sää-
tely, jonka toivottiin vähentävän sekä sattumanvaraisuutta että kaupungin itsemää-
räämisoikeutta. Verrattuna Kustaa Vaasan privilegioihin ero oli suuri.124

Kun kaupungilla ei ollut voimassaolevia privilegioita, sen oikeudellinen ja ta-
loudellinen status oli epäselvä.125  Kaarle-herttuan anastettua vallan Sigismundilta
Tukholma pyysi useampaankin kertaan privilegioidensa vahvistamista, mutta
Kaarle vetosi valtakunnallisesti tärkeisiin asioihin ja antoi kaupungille vain suoje-
lukirjeen, joka luettiin raatihuoneella tammikuussa 1599. Uusien privilegioiden

121 Lindström D 1994, 525; Karonen 1999a, 21; Österberg – Sandmo 2000, 10; Ericsson N 2003, 37,
198–219; vrt. Beik 1988, 159; Reay 1998, 214–215; Matikainen 2002, 155, 157.

122 Corin 1958, 39; Beik 1988, 153; Cowan 1998, 49; ks. esim. SSP 1900–1913, 129–132, 30.4.1595
Kaarle-herttuan vastaus pormestarille ja raadille koskien kaupungin privilegioita; SSP 1900–1913,
137–138, 8.1.1599 Kaarle-herttuan vastaus Tukholman pyyntöön privilegioista; RA, R5346,
päiväämätön Tukholman edustajien kirje kuninkaalle, päiväämätön valitus Tukholman kaupun-
gin edustajilta todennäköisesti valtaneuvostolle, 29.3.1613 Tukholman valitus kruunulle; RA, R26,
425–428, 25.2.1614 vastaus Tukholman porvariston pyyntöön; ks. myös SSP 1900–1913, 150–152,
päiväämättömät (maaliskuussa 1607) Kaarle IX:n privilegiot kaikkien kaupunkien porvareille.

123 Corin 1958, 39–41; Ranta 1981, 57, 74; Sandberg 1991, 62, 67–79.
124 PRFSS IV, 74–89 (13.7.1594 Sigismundin privilegiokirje); SSP 1900–1913, 118–129, 13.7.1594

Sigismundin privilegiokirje; URSH, 56–63 (12.4.1563 Eerik XIV:n privilegiokirje), 64–70
(10.3.1570 Juhana III:n privilegiokirje), 118–129 (13.7.1594 Sigismundin privilegiokirje); Ranta
1981, 57; Ericson 1988, 88–91; Sandberg 1991, 77–79.

125 Ranta 1981, 57, 74.
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saamista Tukholmassa jouduttiin odottamaan aina vuoteen 1636.126  Vaikka voi-
massaolevia privilegioita ei Tukholmassa ollut, kaupunkihallinnon työtä ei ohjattu
edes kuninkaallisin kirjein. Lähes kaikki kruunulta tulleet määräykset koskivat ta-
loutta.127

Aikaa Kaarle-herttuan valtaan astumisesta uusien privilegioiden saamiseen,
vuosia 1599–1636, on kutsuttu Tukholman ”privilegiottomaksi kaudeksi”. Lars
Ericsonin tulkinnassa tämä merkitsi, että Tukholma menetti perusturvallisuutensa
ja kruunu puolestaan sai lisää liikkumatilaa, vaikka vuoden 1594 Sigismundin pri-
vilegioita ei voitukaan unohtaa. Robert Sandberg taas näkee Kaarle-herttuan toi-
minnan tietoisena politiikkana, jonka tavoitteena oli lannistaa hallintomiesten
omatoimisuus juuri määräysten vähäisyydellä. Kaarlen hallinnolle oli etenkin hert-
tua-aikana tyypillistä olla antamatta tarkkoja ja yksityiskohtaisia ohjeita, jotta vir-
kamiesten piirissä olisi luotu pelkoa toimia itsenäisesti. Vaikka ohjeiden puutteen
voisi olettaa johtaneen oma-aloitteisuuteen, todellisuudessa se johti päinvastaiseen
tulokseen, sillä pienikin toimenpide ilman herttuan hyväksymistä aiheutti rangais-
tuksen. Sandbergin mukaan Kaarle ei myöskään halunnut privilegioida entisiä vi-
hollisiaan (Tukholmahan asettui valtataistelussa Sigismundin kannattajaksi) liian
monilla vapauksilla, vaan piti edullisimpana asetelmaa, jossa Tukholma oli ikään
kuin ”piinapenkissä”. Uudistussuunnitelmiensa vuoksi hän ei myöskään halunnut
sitoa itseään liiaksi. Samanlaisilla uudistuspyrkimyksillä on selitetty Kustaa II Aa-
dolfin ja hänen kanslerinsa Axel Oxenstiernan haluttomuutta antaa Tukholmalle
privilegioita.128

Privilegioiden keskeisyyttä kaupungin sekä porvareiden toiminnassa kuvaa, että
privilegioihin vedottiin, vaikka ne virallisesti eivät olleet voimassa. Valituksissa
Kaarle-herttualle tuotiin esiin mm. täljeläisten harjoittama kauppa, jonka nähtiin
olevan Tukholmalle vahingollista sekä kaupungin privilegioita vastaan. Privilegioi-
hin vedoten haluttiin myös kaikkien porvarillisten ammattien harjoittajien muut-
tavan malmeilta kaupunkiin.129  Samassa valituksessa voitiin jopa sekä vedota pri-
vilegioihin että pyytää niiden vahvistamista.130  Privilegiot elivät vuoropuhelussa
kruunun kanssa todennäköisesti kuitenkin vain aivan 1600-luvun alussa, jolloin

126 ST 1599 (22.1), 215; SSP 1900–1913, 129–132, 30.4.1595 Kaarle-herttuan vastaus pormestarille ja
raadille koskien kaupungin privilegioita; SSP 1900–1913, 137–138, 8.1.1599 Kaarle-herttuan
vastaus Tukholman pyyntöön privilegioista; Ahnlund 1933a, 177–178; Ericson 1988, 89–91; ks.
myös SSP 1900–1913, 118–129, 13.7.1594 päivätyt Sigismundin privilegiot, joissa myös mainittiin
Tukholman pormestarin ja raadin sekä porvariston pyytäneen ”muinaisten” privilegioiden
vahvistamista ja parantamista vallanvaihdoksen yhteydessä.

127 Ks. Vuorela 1997a, 22 ja siinä mainitut lähteet.
128 Ericson 1988, 88, 91, 101; Sandberg 1991, 93, 208; Hedberg 1995, 71–72, 332–333. Keskustelusta

tarkemmin ks. Vuorela 1997, 21–23.
129 RA, R5346, päiväämätön Tukholman valitus Kaarle-herttualle, todennäköisesti vuodelta 1604

oleva Tukholman valitus Norrköpingin valtiopäiville (valitus oli kuitenkin suunnattu Kaarlelle,
joka mainittiin kruunattuna kuninkaana); ks. myös esim. RA, R5346, 9.11.1602 Tukholman
valitus Kaarle-herttualle, päiväämätön valitus Tukholman kaupungin edustajilta todennäköisesti
valtaneuvostolle, päiväämätön kirje Tukholman pormestarilta ja raadilta Kaarle-herttualle; RA,
RR15, 280r–280v, 19.6.1599 vastaus Tukholman porvariston kirjeeseen ulkomaalaisten juomien
aksiiseista; Sandberg 1991, 136–139.

130 RA, R5346, päiväämätön Tukholman edustajien kirje kuninkaalle.
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Kaarle-herttuan valtionhoitajakausi yhä merkitsi jonkinasteista ylimmän vallan
epäselvyyttä. Kun Kaarlesta vuonna 1604 tuli Kaarle IX, joka tietoisesti jätti Tuk-
holman privilegiot vahvistamatta, myös privilegioihin vetoaminen jäi syrjään argu-
mentoinnissa.

Kustaa II Aadolfin kuoleman jälkeen privilegiokysymys nousi taas ajankohtai-
seksi. Vuonna 1633 kaupunginkirjuri, Valentin Nilsson ja Jöns Henriksson131  toi-
mittivat kaupungin privilegiokirjan valtiopäiville tarkastettavaksi ja selvitettäväksi,
”mitä siitä voidaan lainata kaupungille hyödyksi”.132  Vuonna 1635 holhoojahallitus
vahvistikin vielä väliaikaisesti Tukholman vanhat privilegiot pormestarin ja raadin
sitä pyydettyä.133  Seuraavana vuonna sen sijaan luettiin viimein uudet privilegiot
valpurinpäivän yleisessä raastuvankokouksessa ja pormestari Geete puhkesi ylis-
tykseen, koska ”kruunu ja hallituksen korkea-arvoiset herrat olivat armollisesti
suoneet kaupungille privilegiot”. Vuoden 1636 privilegiot ohjasivat Tukholman
hallinnollisia oloja pitkään, sillä kuningatar Kristiina ja kuninkaat Kaarle X Kustaa
sekä Kaarle XI vahvistivat holhoojahallituksen privilegiot.134

Vuoden 1634 hallitusmuodolla valtakunnan keskushallinto muotoiltiin eu-
rooppalaisten esikuvien mukaan. 135  Valtakunnan tasolla hallitusmuodolla toteu-
tettu hallinnollinen uudistus sai vastineen paikallisella tasolla kun Tukholman
raastuvanoikeus jaettiin kollegioihin vuonna 1636. Oikeus-, kauppa-, rakennus- ja
ammattikuntakollegioiden tehtävänä oli hoitaa erityisalaansa kuuluvia kysymyksiä
yhden pormestarin ja kolmen raatimiehen voimin. Kollegioiden piti tehdä selkoa
toiminnastaan raadin yhteisissä kokoontumisissa. Asetuksen mukaan kaikki rikos-
ja siviilijutut kuitenkin käsiteltiin yhteisistunnoissa, eli raati kokonaisuutena säilyt-
ti merkittävän osan tavallisesta työstään. Käytännössä uudistus merkitsikin hallin-
nollisen työn siirtymistä kollegioihin, kun taas raati säilytti vanhan roolinsa raas-
tuvanoikeutena.136  Kollegiouudistus oli ylikäskynhaltija Klaus Flemingin pysyvim-
piä uudistuksia Tukholmassa, sillä hallintojärjestelmä säilyi pitkälle 1800-luvulle
saakka.137

131 Jöns Henrikssonilla tarkoitettiin todennäköisesti saman vuoden toukokuussa pormestariksi
nimitettyä Jöns Henrikssonia, joka tällöin vielä toimi raatimiehenä (Matrikel 1915–1918, 34).

132 “..huad der ut extraheres kann staden till nÿtto.” SSA, BRA, A, vol. 54, 19.1.1633; ks. myös RA, SSAc,
vol. 45, päiväämätön Tukholman pormestarin ja raadin kirje kuninkaalle privilegioiden paranta-
misesta; vrt. Ranta 1981, 57–58.

133 SSP, 210, 15.5.1635 holhoojahallituksen väliaikainen vahvistus Tukholman privilegioille; Corin
1966, 72–73.

134 SSP, 212–223, 10.3.1636 holhoojahallituksen privilegiokirja; Östman 1915a, 40; Corin 1966, 73;
Hildebrand B 1966, 141–142. Privilegioiden valmistelusta ks. SSP, 211, 22.2.1636
holhoojahallituksen kirje aikaisempien privilegioiden toimittamisesta. Uusista privilegioista
kiitettiin myös päiväämättömässä Tukholman valituksessa kuningattarelle (RA, R5346).
Privilegioiden myöntäminen on tulkittu osoitukseksi kruunun luottamuksesta Tukholmaan sekä
reformipolitiikan onnistumisesta: Tukholma ei ollut enää uhka keskusvallalle vaan pitkälti
integroitu valtioon (Sandberg 1992, 302–303, 310; vrt. Högberg 1981, 99).

135 Ahnlund 1933b, 188–193; Karonen 1999a, 185–190.
136 Östman 1915a, 36, 46–51; Corin 1958, 26–27; Corin 1966, 66–67, 79; Ericson 1988, 96–100, 181,

196–200; vrt. Edén 1902; Ranta 1975b, 552–556. Aikaisemmista pyrkimyksistä raadin sisäiseen
työnajakoon ks. Ericson 1988, 181–187; Vuorela 1997a, 107–113. Vastaava kollegiouudistus
toteutettiin esimerkiksi Göteborgissa vuonna 1639 (Almquist 1929, 350–353).

137 Hildebrand B 1966, 142.
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Sigismundin privilegiokirje annettiin Tukholmalle vuonna 1594. Sen jälkeen kaupun-

ki pyysi ja anoi turhaan uusia privilegioita niin Kaarle IX:lta kuin Kustaa II Aa-

dolfiltakin. Privilegiottoman kauden jälkeen vasta kuningatar Kristiinan holhoojahal-

litus myönsi Tukholmalle privilegiot vuonna 1636. (kuva: Ericson 1988)

Kollegioiden kuvaavat nimet kertovat olennaisen niiden vastuualueista. Oikeus-

kollegio, joka oli tärkein neljästä kollegiosta, piti huolta oikeudenhoidosta sekä

kaupungin arkistosta, ja valvoi privilegioiden ja määräysten noudattamista, sai-

raan- ja köyhäinhoitoa sekä koululaitosta. Kauppakollegio puolestaan valvoi sekä

privilegioiden että kauppaa koskevien määräysten noudattamista, mutta myös
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elintarvikkeiden toimittamista Tukholmaan. Privilegioiden ja määräysten noudat-
tamisen valvonta kuului ammattikuntakollegionkin työhön, mutta se sai lisäksi ai-
kaisempaa suuremmat mahdollisuudet puuttua ammattikuntien sääntöihin ilman
kruunun myötävaikutusta. Hintojen säätely kuului myös kollegion vastuulle. Ra-
kennuskollegio taas nimensä mukaisesti huolehti kaupungin rakennuksista, mutta
valvoi lisäksi tuloja, kuten aksiiseja ja veroja, sekä erilaisia maksuja. Kiinteistöjen
hoidon ohella sekä katujen kunnossapito että paloturvallisuus kuuluivat luonnolli-
sesti kollegion vastuulle.138

Kaupunkihallinnon kehityksen kannalta keskeinen oli myös vuoden 1619 sään-
tö, asetusluonnos, joka ei koskaan saanut virallista laivoimaa. Maunu Eerikinpojan
kaupunginlaki oli julkaistu uudelleen vuonna 1618, ja vuoden 1619 säännöllä py-
rittiin ajanmukaistamaan lakia. Siitä pyrittiin myös tekemään ikään kuin standar-
diprivilegio, jonka mukaisesti kaupunkien privilegioasiakirjat olisi jatkossa laadit-
tu, mutta lopulta vain viisi kaupunkia sai vuoden 1619 säännön mukaiset privi-
legiot. Tukholma oli monissa suhteissa ollut mallikaupunkina säännön laatimises-
sa, ja tavoitteena oli kaupunkihallinnon kehittämisen kautta tehdä muista valta-
kunnan kaupungeista yhtä vauraita ja toimivia. Samalla epävirallinen asetusluon-
nos pyrki ohjaamaan uudistustyötä yhtenäisen, kruunun kontrolloiman kaupunki-
verkoston suuntaan. Kustaa II Aadolfin tavoitteena oli luoda kaupungeista suurval-
lan selkäranka, ja vuoden 1619 sääntö tähtäsi juuri siihen. Myös Tukholman vuo-
den 1636 privilegioiden on katsottu olevan ”vuoden 1619 säännön hengen läpi-
tunkemia”.139

Vaikka jo Maunu Eerikinpojan kaupunginlaki oli antanut kruunulle laillisen oi-
keuden puuttua kaupunkihallintoon linnanvoudin kautta, Tukholman hallinto oli
käytännössä pitkään valtakunnan hallitsijan suoran kontrollin ulottumattomissa.
Tilanne muuttui Kaarle-herttuan valtaanastumisen myötä, mutta entistä suurem-
massa määrin 1620-luvulla kuninkaallisten pormestareiden astellessa raastupaan.
Vielä perusteellisemmin Tukholman hallinto- ja oikeuslaitos mullistuivat kuiten-
kin 1630-luvulla hallintouudistusten, eli uusien privilegioiden ja kollegiojaon, sekä
ylikäskynhaltijan viran perustamisen myötä.

138 Ks. kollegioista tarkemmin Ericson 1988, 187–196; kaupunkihallinnon tehtävistä yleensä Halila
1942, 13–16, 47–51, kollegiojaosta Tukholmassa ja muualla 60–68, 70–72. Kollegioiden perustami-
nen merkitsi samalla pormestarien työnjakoa, mikä ei kuitenkaan ollut kovin uusi ajatus (ks.
esim. Corin 1966, 75–77; Ericson 1988, 181–187; Vuorela 1997a, 107–113).

139 Odhner 1860, 58–68; Hildebrand E 1896, 285; Östman 1915a, 26; Ahnlund 1932, 178, 233–234;
Ahnlund 1933b, 152; Lindberg 1937, 8–9, 14, 16–17; Halila 1942, 29–30; Lehtinen 1961, 140–141;
Humble 1968, 173–178; Ericson 1988, 38, 91–95, 98 (lainaus), 170–171, 234; Sandberg 1991, 85,
87, 89–90; Karonen 1994, 48; Karonen 1995a, 23–29, 32–37; Vuorela 1997a, 91–101; vrt. myös
esim. Corin 1958, 30; Helmfrid 1963, 626.
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Hallitsija yhteiskuntarauhan
ylläpitäjänä

Ruotsi oli 1600-luvulla köyhä ja agraarinen valtio, jossa porvarit muodostivat vain
muutaman prosentin vähemmistön. Pääosa porvaristosta oli pienporvaristoa eli
pikkukauppiaita sekä käsityöläisiä ja vastaavia. Varsinaista suurporvarien ryhmää
ei Ruotsi-Suomessa ollut, pelkästään yksittäisiä suurkauppiaita ja rautatehtailijoita.
Yhteiskunta oli monikerroksinen ja pirstaloitunut: sosiaaliryhmien sisäiset erot
saattoivat olla huomattavia, ja toisaalta eri ryhmiä saattoi olla vaikea erottaa toisis-
taan niiden samankaltaisuuden vuoksi. Ideologinen nelisäätyoppi oli ajattelun
pohjana ja toiminnan tavoitteena: Ruotsista haluttiin muodostaa neljän funktio-
naalisesti järjestäytyneen ja eriytyneen, hierarkkisesti organisoituneen ryhmän toi-
miva kokonaisuus. Tällainen yhteiskunta oli ideaali ja kuva siitä harmoniasta, jota
tavoiteltiin. Helposti kaaokseen sortuvaa yhteiskuntaa yhdisti viime kädessä hie-
rarkian huipulla oleva hallitsija, joka ei kuitenkaan ollut suvereeni, sillä sääty-yh-
teiskunnan malli edellytti vallan tasapainoa ruhtinaan ja säätyjen välillä. Yhteis-
kunta oli siis kuin hierarkkisesti järjestetty organismi, ja tätä esivalta jaksoi koros-
taa toimenpiteitään legitimoidakseen.140

Eri yhteiskuntaryhmillä oli erilaiset tehtävät ja sen vuoksi kaikki olivat riippu-
vaisia toisistaan. Tästä syystä yhteiskuntaa kuvattiin usein ruumismetaforalla. Ala-
maiset muodostivat ruumiin jäsenet, joilla kaikilla oli määritellyt tehtävänsä. Ku-
ningas oli pää ja ainoana ajattelemaan kykenevänä ruumiinjäsenenä vastuussa ko-
ko ruumiin hyvinvoinnista. Hänen suunnitelmistaan tuli samalla koko valtioruu-
miin tavoitteita ja jos niin ei tapahtunut, koko ruumis oli vaarassa. Ruumisme-
taforan käyttökelpoisuus oli, samalla tapaa kuin ylimmän vallan kolmijaon siirtä-
minen kotitalouden järjestykseksi, sen tuttuudessa: mystinen ja vaikeaselkoinen Ju-
malan ja kuninkaan, sekä toisaalta kuninkaan ja alamaisten suhde muutettiin ym-
märrettävään ja tunnistettavaan muotoon.141

140 Pleijel 1970, 36; Englund 1994, 25–33; Gustafsson 1994, 61; Karonen 1999a, 165; Runefelt 1999,
660; Cavallin 2003, 12; Katajala 2004c, 161; vrt. Ödman 1995, 155. Porvariston määrittelystä ks.
Stadin 1979, 27–30.

141 Villstand 1992, 9; Runefelt 1999, 676; Douglas 2000, 183; vrt. Wortman 1995, 33, 40; Cowan 1998,
181; Groebner 2000, 26; Ericsson P 2002, 59; Cavallin 2003, 11; Lindström P 2003, 114; Korpiola
2004, 224; ks. myös Ihalainen 2003, 88, 90; Nordin 2003, 65; Eilola 2004, 140, 160–161. Örebron
säädöksen antamisen aikaan tehtiin esitys että papisteja (katolilaisia), mutta myös muita
harhaoppiin sortuneita, pidettäisiin valtakunnan irtirevittyinä jäseninä. Jo aikaisemmin sama
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Yhteiskuntaa järjestävän ruumismetaforan ohella uuden ajan alkupuolen ih-
misten maailmankuvaan pyrittiin iskostamaan hallintoa keskeisesti määritellyt
Lutherin kahden regimentin oppi, joka jakoi maailman kahteen valtakuntaan: hen-
gelliseen ja maalliseen. Kuningas esivallan edustajana sekä ruumiillistumana oli
saanut erityismerkityksensä jo aikaisemmin, ja kun Kustaa Vaasa omaksui teo-
kraattisen käsityksen kuninkaasta Jumalan asettamana hallitsijana, käsitys upposi
hedelmälliseen maahan. Kahden regimentin opin mukaan Jumala hallitsi ihmisiä
hengellisessä valtakunnassa sanansa, eli Raamatun, välityksellä ja maallisessa valta-
kunnassa esivallan kautta. Maallisen valtakunnan tavoitteena ei ollut sielujen pe-
lastuminen, vaan ihmisten käyttäytymisen sääteleminen niin että ihmiskunnan
hengissä säilyminen voitiin turvata. Luther ei erottanut toisistaan hallitsijan kykyä
rangaista ja toisaalta oikeutta hallita, joten esivallan tehtävän ollessa ylläpitää jär-
jestystä sen keskeinen tunnusmerkki ei ollut moraalinen voima, vaan kyky rangais-
ta lain rikkojia. Kuninkaan valta oli siis peräisin Jumalalta, mutta kuninkaan asema
nojasi tavalla tai toisella kansan antamaan suostumukseen. Lain mukaan kuningas
oli lain puolustaja ja korkein tuomari, kuten Jumala suhteessaan ihmisiin, mutta ei
lainsäätäjä. Kuninkaan kuvaukseen yliherrana, tai kaiken vallan ja auktoriteetin
lähteenä, liittyi toisaalta myös paikallisten toimijoiden oman vallan periytyminen
häneltä.142

Kuningas oli yhteiskuntarauhaa ylläpitävä elementti. Vaikka hallitsija esiintyi
kaupungin poliittisilla areenoilla lähinnä määräystensä sekä käskynhaltijoidensa
kautta, hän oli kuitenkin merkittävällä tavalla poliittista kulttuuria raamittanut
hahmo. Yhteys kuninkaaseen oli olemassa institutionaalisten väylien kautta, mutta
hänen merkityksensä poliittisen vallan lähteenä ja Jumalan edustajan maan päällä
jäsensi alamaisten ymmärrystä vallasta ja vaikuttamisesta suuremmassa määrin
kuin yksinomaan institutionaalisen vuorovaikutuksen puitteissa. Suhteita hallitsi-
jaan raamitettiin erilaisten rituaalien ja perinteisten tapojen kautta, joilla valta teh-
tiin näkyväksi. Nuoren Sigismundin tullessa ensimmäistä kertaa kuninkaana Ruot-
siin Tukholmasta lähetettiin miehiä laivalle häntä vastaan toivottamaan uusi ku-
ningas tervetulleeksi ja ojentamaan kaupungin porttien avaimet. Tällä symbolisella

käsitys (rijksens orolige och affsöndrede lemmer) oli liitetty erityisesti uskonnolliseen suvaitsemat-
tomuuteen (Stiernman 1728, 451, valtiopäiväpäätökset Arbogassa 5.3.1597; Ahnlund 1932, 305;
ks. myös SSA, SSK, AI, vol. 1, 6.12.1595, 20.2.1596; Ahnlund 1933a, 157). Kotitaloudella ja vallan
kolmijaolla viitataan valtiollisessa ideologiassa esitettyyn ajatukseen ylimmän vallan jakaantumi-
sesta ja sen siirtämisestä kotitalouden piiriin sekä termeihin. Kotitalouden ”pienoismonarkiassa”
isä ja isäntä rinnastuivat kuninkaaseen, äiti ja emäntä hallitukseen eli valtaneuvostoon sekä lapset
ja palkolliset alamaisiin eli valtiopäiviin. Samalla molemmat toistivat jumalallista järjestystä, tosin
eri tasoilla. Arkipäiväisen ja kaikkien tunteman kotitalouden kautta tehtiin näin valtiollista
ideologiaa ymmärrettäväksi ja legitimoiduksi (Eilola 2003c, 193; ks. myös Wortman 1995, 64;
Ericsson P 2002, 59–60; Malmstedt 2003, 81, 87). Niinpä esimerkiksi vuonna 1612 Kaarlen leskeä
kutsuttiin rouvaäidiksi (frumoder) (ST 1608–1613, 264–265 (bilaga 6)).

142 Beik 1988, 150–151; Karonen 1999a, 48–49; vrt. esim. Ericsson (P 2002, 58–61), jossa esitellään
kuningasta rooleineen juuri teologislähtöisestä ideologisesta näkökulmasta, mutta ei tuoda
millään tavalla esiin alamaisten merkitystä kuninkaan legitimiteetin ylläpidossa tai vuorovaiku-
tusta, jolla valtasuhdetta uudistettiin. Laajemmin kuninkaan asemasta käydystä opillisesta
keskustelusta Runeby 1962. Vrt. myös Reuterswärd 2001, 82–83; Frängsmyr 2004, 145; Korpiola
2004, 224–225. Kansankulttuurissa vallinneesta kuningaskuvasta ks. Burke 1994, 150–151, 153.
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eleellä osoitettiin alamaisuutta sekä kuninkaan herruutta pääkaupungissa.143  Ku-
ninkaan ja kaupungin välinen suhde sinetöitiin raadin ja porvariston alamaisuu-
denosoituksen vastineeksi kuninkaan antamalla suojelukirjeellä.144

Suhde hallitsijaan sai muodollisen vahvistuksensa alamaisten uskollisuudenva-
lassa, joka vannottiin hallitsijan ottaessa hallitusvastuun. Vala täytti saman funk-
tion kuin suojelukirje, mutta toisaalta se sisälsi vastavuoroisuuden ajatuksen: kun
alamaiset vannoivat kruunulle uskollisuutta, he odottivat vastineeksi turvallisuu-
den takaamista.145  Jo pelkästään yhteisöllinen valan vannominen oli tärkeä yhtei-
söä kokoava ja yhteisöllisyyttä vahvistava kokemus. Se toi yhteen yksilöitä ja ryh-
miä kaikilta yhteiskuntahierarkian tasoilta. Yhteisen valan vannomisen kaltaiset
kokoontumiset oli tarkoitettu nimenomaan takaamaan yhteisön sosiaalista ja po-
liittista vakautta.146  Vala normitti yhteisöllisen ja yhteiskunnallisen hierarkkisuu-
den, mutta tämän mentaalisen ulottuvuutensa lisäksi vala sisälsi myös mallin ala-
maisten käyttäytymiselle. Valan noudattaminen merkitsi esivallalle kuuliaista elä-
mää, johon levottomuudet eivät kuuluneet.147

Kuninkaan ja alamaisten suhteita raamittaneet molemminpuoliset sopimukset
olivat ikään kuin pohja, jolle muu vuorovaikutus ja sen myötä koko poliittinen
kulttuuri rakentui. Toisaalta ne olivat arkipäiväisessä ja rauhanomaisessa kanssa-
käymisessä niin itsestäänselvyyksiä, että valojen antamista tai lojaliteetin suuntau-
tumista ei edes tarvinnut pohtia. Kriisitilanteissa asia oli toisin, mikä näkyy hyvin
Kaarle-herttuan ja Sigismundin 1590-luvulla käymässä valtataistelussa. Tällöin
uskollisuudenvalaa kuninkaalle käytettiin yhtenä keskeisenä perusteluna sille, mik-

143 ST 1593 (28.9), 162; Halila 1942, 35; Strömberg-Back 1963, 28; Beik 1988, 70; Sandberg 1991, 255–
256; Burke 1994, 197–200; Wortman 1995, 4; Blickle 1997, 372; Ericsson P 1998, 151. Lars
Ericsonin (2001, 127) mukaan Kustaa II Adolf oli ensimmäinen kuningas, joka ei ottanut vastaan
kaupungin avaimia. Perinteisiin tapoihin kuuluivat laajemminkin vastaanottokomiteat (niistä
käytettiin termiä munstring, mutta yhteydestä on pääteltävissä, että kyse ei ollut sotilaallisesta
katselmuksesta) kuninkaiden, kuningattarien tai muiden ruhtinaallisten vieraiden saapuessa
kaupunkiin. ST 1617 (19.3), 213 (moitittiin porvaristoa ja kehotettiin hoitamaan tämä
velvoitteensa paremmin). Vrt. ST 1617 (24.3, 11.8), 217, 284; ST 1618 (13.6), 76; ST 1618 (13.6,
29.8), 106 (mainittiin kestitseminen (undfegna) kuninkaan tullessa kaupunkiin), 207, 250;
Almquist 1929, 54–55; Ahnlund 1933a, 176; Virkkunen 1953, 348; Luukko 1971, 414; Diefendorf
1985, 1077; Giesey 1985, 52–53; Friedrichs 1986, 108; Beik 1988, 150; Friedrichs 1995, 253, 268–
269; Muir 1997, 239–246.

144 ”..såsom och med någre konungh Göstafs Adolphs förswarelße bref..”. ST 1612 (17.2), 147–148;
Ahnlund 1933a, 174–175; vrt. Högberg 1981, 102. Valtakunnallisesta suojelukirjeestä ks. esim.
Stiernman 1728, 411–416, helmikuussa 1594 päivätty Sigismundin suojelukirje valtakunnan
säädyille. Vuoden 1612 alussa nimettiin uusia käskynhaltijoita (Hans Eriksson ja Bo Gustafsson)
ja luettiin heidän valtakirjansa. Samalla luettiin myös valtiopäivien päätöksiä. Uusien käskyn-
haltijoiden nimittäminen liittyi mahdollisesti oikeusjuttuun, joka pian oli esillä raastuvassa
aikaisempaa käskynhaltijaa (slotzlofwen), Sven Månssonia, vastaan. Häntä syytettiin mm.
erilaisista kavalluksista. Juttu siirrettiin ilmeisesti kuitenkin linnaoikeuden (borrätt) [sic]
käsittelyyn (ST 1612 (20.2), 148–149; ks. myös ST 1608–1613, 264–265 (bilaga 6)).

145 ST 1594 (8.4), 202; ST 1596 (6.12), 95; ST 1605 (25.5), 16; Karonen 1999a, 116; Nordin 2000, 12;
Lappalainen 2001, 68; Katajala 2002, 202, ks. myös 326; Harnesk 2003b, 62–64; vrt. Johannesson
1969b, 12–14. Valasta vrt. Brigden 1984, 86–93; Thomas 1991, 76–78; Englund 1994, 97; Blickle
1997, 369–370.

146 Brigden 1984, 91; Isemann 1997, 192, 195–196; Cowan 1998, 69–70.
147 Kumlien 1971, 422; vrt. Brigden 1984, 86–88; Sennefelt 2001b, 46–47; Katajala 2002, 202.
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si Tukholman ja kaupungin porvariston olisi pitänyt säilyttää lojaalisuutensa lailli-
selle kuninkaalle.148  Vala oli vannottu ja siitä piti pitää kiinni.

Kuninkaan merkitys yhteiskuntarauhan kannalta tuli ilmi parhaiten poikkeus-
tilanteissa, kuten Juhana III:n kuoleman jälkeen. Tällöin pormestari ja raati sekä
porvaristo oli kutsuttu linnaan, jossa oli paikalla Kaarle-herttuan lisäksi muutamia
valtaneuvoksia. Kaarle piti puheen, jossa hän korosti hallitsijan kuoleman kaltais-
ten muutosten aiheuttavan toisinaan ”vaaroja ja levottomuutta”. Kuninkaan kuole-
ma nähtiin marginaalitilana, joka ylimmän hallintovallan puuttuessa aiheutti epä-
vakautta ja uhkia lailliselle yhteiskuntajärjestykselle: alamaiset olivat täysin riippu-
vaisia kuninkaasta, joka oli yhteiskunnalle yhtä olennainen kuin aurinko luonnolle
ja pää ruumiille. Kuninkaan kuolema voitiin nähdä Jumalan rangaistuksena synti-
selle yhteisölle. Vähin näistä 1590-luvun levottomuustekijöistä ei varmasti ollut tu-
lehdusherkkä perintökysymys, joka Juhanan kuoltua aktualisoitui. Yhdistettynä
valtakunnan uskontokiistoihin pelko levottomuuksista oli erityisen aiheellinen.
Korostaessaan näitä ongelmia Kaarlea motivoivat tosin myös hänen omat tarkoi-
tusperänsä: perimysjärjestyksessä ensimmäisenä olleen Sigismundin ollessa Puolas-
sa hän saattoi perustella vallan siirron itselleen juuri turvallisuusnäkökulmilla.149

Valtasuhteiden muututtua lojaalisuus sai uusia suuntia. Kaarle-herttuan voitet-
tua valtakunnan herruuden uskollisuudenvala Sigismundille menetti merkityksen-
sä. Porvaristoa kehotettiin vuonna 1602 lojaalisuuteen ja oikeamielisyyteen (troheett

och rättrådigheett) valtionhoitajana toimivaa herttuaa kohtaan ”kuten olivat luvan-
neet” sekä hänen ollessaan paikalla että poissa, millä korostettiin myös kuninkaan
poissaolon valtakunnasta aiheuttavan uhkaavan tilanteen.150  Sigismundin johta-
man Puolan muodostaman uhan edessä nähtiin tarpeelliseksi muistuttaa alamaisia
legitiimistä hallitsijasta, jolla oli omakohtaisia kokemuksia kuninkaan poissaolon
käyttämisestä poliittisesti tarkoituksenmukaisesti. Marginaalitilaan jouduttiin jäl-
leen vuonna 1611, jolloin Tukholman raastuvassa luettiin kuningattaren kirje
Kaarle IX:n kuolemasta. Ilmoituksen lisäksi alamaisille luettiin kehotus muistaa ai-
kaisempi valansa, millä viitattiin kuninkaalle vannottuun uskollisuudenvalaan,
sekä valtiopäivien päätökset, ”sinetöinnit” (förseglinger). Kolmanneksi kehotettiin
vielä alamaisia olemaan kuuliaisia käskynhaltijoille.151  Olennaista oli, että ylim-
mällä vallalla oli haltija ja valtioruumiilla ajattelemaan kykenevä pää, joka ohjasi

148 Almquist 1916; Karonen 1999a, 103–123, 170–177, 182–190; Ericson 1988, 37–46; Katajala 2004c,
161; vrt. Wieselgren 1935, 15; Ågren – Johansson 1994, 124–125; Hallenberg 2001a, 100; Harnesk
2003b, 63. Yleisesitys 1500-luvun lopun levottomista vuosista Karonen 1999a, 103–121; Tukhol-
man osalta taas Ericson 1994; Vuorela 1997a, 69–76.

149 ST 1592 (17.12), 99–100; Ekedahl 1999, 86, 98, 104; vrt. Johannesson 1969b, 60; Ericsson N 2003,
166–169. Kustaa II Aadolfin kuolema vuonna 1632 nähtiin myös alamaisten syntien seurauksena
(SSA, BRA, A, vol. 43, 7.1.1633; SSA, BRA, A, vol. 54, 7.1.1633; vrt. Laine 1996, 50–52). Toisaalta
kuningasta voitiin syyttää Jumalan vihan tuomisesta valtakunnan ylle (Ekedahl 1999, 100–101; vrt.
Malmstedt 2003, 81–83; ks. myös Ihalainen 2003, 81–84). Kuten Olli Matikainen (2002, 132) toteaa:
”1600-luvulla inhimillisen todellisuuden ulkopuolella olevat Jumala ja Saatana olivat yliluonnollisia
toimijoita, joiden avulla selittämätön sai selityksensä ja vaikea moraalinen ratkaisu perustelunsa”.

150 ST 1602 (20.1), 185.
151 ST 1611 (11.11), 145. Aikalaispuheessa käsitettä herrainpäivät käytettiin usein vielä synonyymina

valtiopäiville (vrt. Luukko 1967, 23; Luukko 1971, 437; herrainpäivistä ja yleisistä valtakunnan-
kokouksista ks. Renvall 1962b, 39–48, 54–55, 61–64, 132–138).



51

II Raastuvan poliittiset toimijat

yhteiskuntaa – olipa tuo pää sitten kuningas, syrjäytetyn tai kuolleen kuninkaan si-
jasta hallitseva valtionhoitaja tai käskynhaltija.

Poliittisen kulttuurin näkökulmasta oli merkittävää, että hallitsija ruumiillisti
usein kokonaisen aikakauden alamaistensa sosiaalisessa muistissa. Aikaisemmat
kuninkaat toimenpiteineen ja hallitsijakausineen nähtiin ”kultaisina aikoina” ja
poliittisessa retoriikassa vedottiin näihin ”parempiin” aikoihin. Menneisyys esitet-
tiin tällöin tarkoituksenmukaisesti oikeudenmukaisuuden mallina, josta ammen-
nettiin argumentteja vastarintaan.152  Stereotyyppisesti kuningas esiintyi poliittises-
sa argumentoinnissa hyvänä herrana, jolloin ongelmia aiheuttivat hänen huonot
neuvonantajansa tai pahat voudit. Ongelmana oli selittää, mistä erilaiset vitsaukset
johtuivat, sillä kuninkaalla oli alamaisten ymmärryksessä valta päättää asioista. Jos
kuningas siis välitti alamaisistaan, hänen olisi tullut säästää alamaisensa kohtuutto-
milta rasituksilta ja epäoikeudenmukaisuuksilta. Dilemma ratkaistiin syyttämällä
alamaisten kokemuksista väliportaan hallintoa.153

Tutkimusajanjaksolla Tukholman poliittisilla areenoilla kaikui kirjeiden kautta
ja käskynhaltijoiden suulla erityisesti Kaarle-herttuan (hallitsijana Kaarle IX:n),
sekä hänen poikansa Kustaa II Aadolfin ääni. Juhana III oli saatettu hautaan vuon-
na 1592 ja vaikka Sigismundia pidettiinkin Tukholmassa laillisena ja kruunattuna
kuninkaana hänen kamppaillessaan vallasta Kaarle-herttuan kanssa, hänen poliitti-
nen merkityksensä ei kaupungin näkökulmasta ollut kovin suuri. Kaarle IX oli
isänsä, Kustaa Vaasan tapaan suuri reformaattori, mutta hänen ajatustensa toteut-
taminen jäi suurelta osin edelleen hänen pojalleen, Kustaa II Aadolfille. Yhdessä
kanslerinsa Axel Oxenstiernan kanssa soturikuningas rakensi Ruotsista suurvallan.
Hän valjasti kaupan sekä varhaisen teollisuuden tuottamaan rahaa kruunun kirs-
tuun ja uudisti myös hallintoa verotuksellisia näkökulmia silmälläpitäen. Refor-
meilla ulotettiin samalla kruunun valvova silmä väliportaan hallinnon kautta pai-
kallisyhteisöön saakka. Kuningatar Kristiinalle jäi perinnöksi taloudellisesti, poliit-
tisesti ja sotilaallisesti toimiva, ydinalueiltaan yhtenäinen suurvalta.154

Käskynhaltijat kruunun
vai kaupungin etua valvomassa?

Käskynhaltijainstituutio luotiin 1500-luvulla väliportaan hallinnoksi keskusvallan
ja paikallisyhteisön välille: käskynhaltijat olivat kuninkaan sijaisia alueilla, joita he
valvoivat. Aatelisilla käskynhaltijoilla oli huomattavat sotilaalliset ja hallinnolliset
valtuudet, ja yksi heidän keskeisimmistä tehtävistään oli toimia neuvottelijana ala-
maisten suuntaan keskusteltaessa uusista veroista ja kruunulle suoritettavista avus-
tuksista. Kruunu oli riippuvainen käskynhaltijoista voidakseen toteuttaa halua-

152 Fentress – Wickham 1992, 109–110; vrt. Scott 178–179; retoriikasta yleisemmin ks. myös Wilentz
1985, 3–5. Peter Burke (1994, 170) liittää menneen näkemisen ”hyvinä vanhoina aikoina”
erityisesti katastrofeihin.

153 Almquist 1916, 10; Katajala 1994, 331; Ericsson P 2002, 60; Katajala 2002, 115, 325–327; vrt.
Pohjolan-Pirhonen 1960, 518–520; Haikari 1999, 88–90.

154 Ks. esim. Kerkkonen V 1945, 33–41; Karonen 1999a.
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maansa talouspolitiikkaa.155  Kaarle IX ja Kustaa II Aadolf määräsivät käskynhalti-
jat sekä alikäskynhaltijat osallistumaan ahkerasti paikallishallinnon ja oikeuden-
hoidon tehtäviin. Käskynhaltijat istuivat usein residenssikaupunkiensa raadeissa,
mutta valvonta ja sen tehokkuus riippui virkamiesten aktiivisuudesta. Käskynhal-
tijoiden toimintaa pyrittiin tehostamaan myös vuoden 1619 asetusluonnoksessa
kaupunkihallinnon järjestämiseksi.156  Erityisesti kaupunkien osalta valvontaa te-
hostivat lisäksi 1620-luvulta alkaen nimitetyt kuninkaalliset pormestarit, jotka
osaltaan täyttivät saman funktion kuin käskynhaltijat, ja täydensivät näin kruunun
kontrollia raastuvassa.

Kaupunkihallinnossa käskynhaltijat toimivat kuninkaan sijaisina ja edustajina.
Erityisesti 1610-luvulta alkaen käskynhaltijat alkoivat toimia aikaisempaa selvem-
min Tukholman raastuvanoikeudessa nimenomaan ”kuninkaan puolesta”, joten
heistä tuli kuninkaan sijaisia paikallisyhteisön tasolla, eikä kuninkaallista man-
daattia tarvittu enää jokaisen erityisen tehtävän hoitamiseen.157  Käskynhaltijoiden
rooli korostui kuninkaan ollessa poissa, eli oleskellessa muualla valtakunnassa tai
ulkomaisilla sotatantereilla, mutta myös vanhan kuninkaan kuoltua ja uuden olles-
sa vielä kruunaamatta. Käskynhaltija siis ruumiillisti kuninkaan raastupaan ja hä-
nen täytyi olla sekä ulkoisesti että auktoriteetiltaan porvariston silmissä mahtava
mies. Kuitenkin käskynhaltijan suhde raadin jäseniin vaikuttaisi usein olleen aivan
toisenlainen; valtasuhteen sijaan pikemminkin vuorovaikutussuhde. Sosiaaliselta
statukseltaan aatelistoon kuuluneet käskynhaltijat poikkesivat huomattavasti raa-
din jäsenten lähtökohdista, mutta tästä huolimatta he saattoivat esiintyä oikeudes-
sa ikään kuin tasavertaisina keskustelukumppanuksina. Porvariston suuntaan käs-
kynhaltija oli kuitenkin selkeästi auktoriteetti, joka toimi kruunun mandaatilla ja
edusti suoraan kuningasta.158

Valtakirjoilla oli valojen tapaan suuri merkitys hierarkkisten suhteiden säätele-
misessä ja raamittamisessa.159  Valtakirjat olivat tärkeitä luodessaan suuntaviivoja
käskynhaltijoiden muuten usein tarkemmin määrittelemättömille tehtäväkentille
ja vastuualueille. Osaltaan ne myös loivat auktoriteettiasemaa, joten valtakirjojen
esittely raastuvassa kuului olennaisena osana uusien käskynhaltijoiden virkaanas-
tujaismenoihin. Vuoden 1600 lopulla linnanvouti Sven Månsson oli raastuvassa
esittelemässä valtakirjaansa ja kysyi retorisesti porvaristolta, pitivätkö porvarit
häntä ”hyvänä” herttuan hänelle uskomaan virkaan. Kaikki vastasivat kyllä, minkä
jälkeen uusi käskynhaltija vakuutti hoitavansa virkaansa niin, että saattoi vastata

155 Odén 1966, 377–378, 386; ks. myös Villstrand 1992, 28. Käskynhaltijan kontrollifunktio oli
helpompi täyttää, jos virkamies asui kyseisessä kaupungissa (vrt. Nilsson 1968, 202).

156 Östman 1915a, 26; Halila 1942, 36–43; Ranta 1981, 74–75; Ericson 1988, 164–166; Sandberg 1991,
223–224; vrt. Luukko 1971, 359–368; Ranta 1975b, 544. Käytännön ohjaustyöstä ks. tuomio-
kirjojen ohella SSA, SMRA, E3a, vol. 1.

157 ST 1619 (9.8), 94; ST 1627 (9.4), 35; SSA, BRA, A, vol. 51, 9.2.1629; Sandberg 1991, 211–213.
158 Vrt. Lindberg F 1946, 147; Odén 1966, 229; Sandberg 1991, 220–221; Gustafsson 1994, 98;

Toikkanen 1999, 19–22. Tukholman käskynhaltijoista ks. myös Sandberg 1991, 192–224.
159 Vrt. Cavallin 2003, 74–76. Kaarlen linnanvouti ei esittänyt valtakirjaa, kuten vanhastaan oli ollut

tapana (ST 1594 (9.10), 264), mikä nähtiin niin poikkeukselliseksi, että asia kirjattiin tuomio-
kirjaan. Ks. myös esim. ST 1595 (6.12), 350–351; ST 1600 (6.8), 96. Käskynhaltijoilla saattoi olla
myös erityisohjeita (Ranta 1981, 74; Sandberg 1991, 210–213).
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tekemisistään Jumalalle ja herttualle ja jokaiselle miehelle. Hän sanoi myös halu-
avansa auttaa sekä köyhät että rikkaat saamaan oikeutta niin hyvin kuin se oli
mahdollista.160  Valtakirja oli varsinkin virkasuhteissa keskeinen, sillä se asetti hen-
kilön virkaansa ja asemaansa. Vasta valtakirjan julkisen lukemisen kautta nähtiin ja
tunnustettiin henkilön astuvan virkaan (pläge the låthe vpläse ther schrifftlige

fullmachter, och således kennes wedh befalningen).161

Vuoden 1603 lopulla Hans von Massbach puolestaan esiintyi käskynhaltijan
valtakirjansa kanssa yleisessä raastuvankokouksessa. Tavallisen retoriikan mukai-
sesti162  hän kysyi pitäisivätkö porvarit häntä hyvänä (godh) virkaansa, ja porvaristo
vastasi tietysti myöntävästi. Käskynhaltija puolestaan lupasi pitää yllä lakia ja oike-
utta sekä privilegioita ja statuutteja ”niin hyvin kuin oli kristillistä ja mahdollis-
ta”.163  Vuonna 1620 taas käskynhaltija esitteli uuden virkatoverinsa164  Johan
Biörnssonin ja hänen valtakirjansa. Käskynhaltija kehotti samalla porvaristoa ole-
maan hänelle tottelevaista ja kuuliaista. Yleensäkin virkaanastujaismenoissa por-
mestarille ja raadille sekä porvaristolle oli varattu kunnioittavan alamainen rooli ja
toisaalta korostettiin käskynhaltijan tehtävää lain sekä oikeuden korkeimpana val-
vojana kaupungissa.165  Poikkeuksen käskynhaltijoiden yleisestä nimittämistavasta
muodosti valtakunnankansleri Axel Oxenstiernan veli, Gabriel Gustafsson Oxen-
stierna, joka sai viranhoitoonsa Tukholman ja Uppsalan linnoissa, kaupungeissa
sekä lääneissä yksityiskohtaiset ohjeet vuonna 1618. Käytäntö jatkui, kun Gabriel
Gustafsson Oxenstierna puolestaan vuonna 1622 asetti Lars Skytten ”kuninkaan
armollisella määräyksellä” alikäskynhaltijaksi. Lisäksi käskynhaltijan ”ohjeet” luet-
tiin sekä ”julkaistiin rahvaalle”.166

Tre Kronor -linnan läheisyyden ja pääkaupungin statuksen vuoksi Tukholmassa
oli usein samaan aikaan lukuisia erilaisia ja hierarkiassa eri portaille asettuvia käs-

160 ”Swänn sade at hann näst Gudz hiälp will så stå sit kall och embethe före som han först och främst för

Gudh alzmächtigh, h. f. n:de wår allernådigste furste och herre, och sådhan för huar man trÿggeligenn

och troligen will till swars stå; der hos och, så wäl fattigom som rijkom till lagh och rätt förhiälpa så

mÿckit hann för sinn person kann, och möÿeligit ähr till att göra.” (ST 1600 (6.12), 154–155; vrt.
Sandberg 1991, 206–208, 212–213, 219; Hallenberg 2001a, 127, 163).

161 ST 1595 (6.12), 350–351 (lainaus 351).
162 Kyse on ”tavallisesta retoriikasta” siinä suhteessa, että samanlaisten virkaanastujaismuotojen voi

ajatella tapahtuneen silloinkin, kun niitä ei ole kirjattu tuomiokirjaan. Uuden käskynhaltijan
asettamisella oli varmasti tietyt muotonsa, joita noudatettiin tarkoin kerta toisensa jälkeen. Vrt.
Luukko 1971, 367–368.

163 ST 1603 (17.12), 164–165. Samassa yhteydessä esitettiin tietyn nihtijoukon majoittamista
kaupunkia vahtimaan. Vrt. esim. ST 1618 (11.11), 164, 314.

164 Nimeltä mainitsematon ståthållare esitteli uuden befallningsmanin. Termeistä (fogde ja
befallningsman) sekä niiden eroista ks. Sandberg 1991, 200–205; Hallenberg 2001a, 39. Koska
aikalaisille oli selvää, keistä oli kyse, henkilöiden nimiä oli tarpeetonta merkitä tuomiokirjaan (vrt.
Lamberg 2002, 60).

165 ST 1620 (3.4), 22; ST 1624 (6.10), 164–165.
166 ST 1622 (18.3), 17; Sandberg 1991, 210–215. Termiä rahvas on tässä tutkimuksessa käytetty

suomennoksena useista ilmauksista (allmogen, menige man ja menigheten). Termistä allmogen ja
sen poliittisesta latauksesta ks. Aronsson 1992, 142–144, 312; vrt. Odhner 1860, 28. Käytännössä
eksplisiittisten ohjeiden antaminen käskynhaltijoille ei välttämättä eronnut aikaisemmasta
käytännöstä, mutta Robert Sandbergin mukaan vastaavaa vastuualueen rajaamista ei aikaisem-
malta ajalta ole tullut esiin (Sandberg 1991, 211, ks. myös 212–213).
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kynhaltijoita.167  Myös virkanimikkeitä käytettiin vaihtelevasti ja esimerkiksi vuon-
na 1632 olivat pormestari ja raati pyytäneet ”kuvernööriä” käyttämään auktori-
teettiaan sekä auttamaan raatia tarvittaessa tärkeissä jutuissa.168  Käytännössä vain
harvat käskynhaltijat kuitenkaan toimivat aktiivisesti raastuvanoikeudessa, tai vai-
kuttivat muuten kaupungin hallinnossa tai oikeudenhoidossa. Tutkimusajanjak-
solla kaksi käskynhaltijaa esiintyi raastuvassa tavanomaista suuremmassa roolissa:
Lars Skytte sekä ylikäskynhaltija Klaus Fleming. Näillä kahdella käskynhaltijalla oli
asemansa ansiosta tiiviit suhteet kruunuun, mutta toisaalta myös pormestarin ja
raadin, sekä porvariston suuntaan.169

Lars Skytte, aateloituna Skytte af Sätra, oli entinen Nyköpingin pormestari ja
vuodesta 1614 alkaen hovioikeuden jäsen. Vuonna 1625 hänet nimitettiin Tukhol-
man ja Uppsalan linnojen, sekä molempien läänien käskynhaltijaksi. Lähes kym-
menvuotisella käskynhaltijakaudellaan (Lars Skytte kuoli vuonna 1634) hän toimi
samaan tapaan kuin ylikäskynhaltija Klaus Fleming myöhemmin, eli esiintyi usein
raastuvassa ja otti kantaa arkisiinkin asioihin.170  Lars Skyttellä ei ollut samanlaista
Tukholman ”puolestapuhujan” roolia kuin Klaus Larsson Flemingillä hänen jäl-
keensä, mutta toisaalta Skytten asema käskynhaltijana oli erilainen ylikäskynhalti-
jaan verrattuna ja hänen sekä formaalit että informaalit suhteensa kruunuun huo-
mattavasti vaatimattomammat. Kenties juuri pormestaritausta vaikutti Lars Skytten
toimintatapoihin myös käskynhaltijana ja selittää kiinteää suhdetta Tukholman
hallintolaitokseen. Esimerkiksi vuonna 1625 Lars Skytte oli kokoontunut molem-
pien malmien porvareiden kanssa, koska rutto oli jälleen nostanut päätään. Kokouk-
sessa oli yhdessä mietitty ratkaisuja tilanteesta aiheutuneisiin arkisiin ongelmiin,
kuten ruton leviämisen estämiseen ja kuolleiden hautaamiseen.171  Käskynhaltijana
Lars Skytte toteutti tunnollisesti erästä keskeistä tehtäväänsä valvoessaan tiiviisti
oikeudenhoidon toteutumista. Esimerkiksi vuonna 1628 hän kehotti raatia hoita-
maan erään oikeusjutun ja seuraavana vuonna hän määräsi (tosin ylempiensä käs-

167 Ks. esim. Ericson 1988, 344 (bilaga 3); Sandberg 1991, 192–193, 200–205. Käskynhaltijoiden
tehtävistä ja toiminnasta ks. Sandberg 1991, 206–215, 220–222.

168 SSA, BRA, A, vol. 43, 17.3.1632.
169 Myös esimerkiksi Tukholmassa linnanvoutina ja käskynhaltijana vuosina 1601–1612 toiminut,

lähtökohdiltaan suomalainen ja talonpoikainen Sven Månsson Rospigg Eketrä esiintyi, osin
varmasti taustastaan johtuen, raadin vertaisena ja porvariston puolestapuhujana. Hän kohosi
Kaarle-herttuan luottomiehenä merkittävään asemaan ja sai aatelisarvon vuonna 1607, joten
hänen kauttaan Tukholman raastuvasta oli suora yhteys kuninkaaseen (Hildebrand B 1949, 715–
718). Loppuvuonna 1603 käskynhaltija Sven Månsson antoi yleisessä raastuvankokouksessa
tiedoksi, että hän oli menossa ensi tilassa Kaarle-herttuan luokse ja halusi tästä syystä tarkistaa
tilit, sekä selvittää mitä porvaristo oli antanut kruunulle velaksi (försträcht). Hän veisi herttualle
luettelon ja tekisi parhaansa, jotta kaupunki saisi maksunsa. Ja tästä tietysti porvaristo kiitti häntä
(ST 1603 (3.12), 160; vrt. Högberg 1981, 99). Sven Månssonin käskynhaltijakauden päätyttyä hän
joutui vastaamaan Tukholman raastuvassa syytteisiin virassa tapahtuneista velvollisuuksien
laiminlyönneistä ja jopa kavallussyytteitä esitettiin (ST 1612 (20.2.1612), 148–149, 264–265 (liite
6); ks. myös Hildebrand B 1949, 716–718).

170 Elgenstierna 1932, 321. Lars Skyttestä löytyy niukasti tietoa koska hän ei kuitenkaan ollut
valtakunnanpoliittisesti keskeinen tai tärkeä toimija.

171 ST 1625 (16.11), 420. Vuonna 1628 käskynhaltija (ilmeisesti juuri Lars Skytte) sanoi, että
kotitalouksien piti alkaa huolehtia talojensa puhtaudesta, tai linnasta laitettaisiin nihtejä taloihin
majoitukseen kunnes olisi puhdasta (ST 1628 (8.11), 140).
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kystä) raadin ottamaan todistajan tiettyyn oikeusjuttuun. Skytte siis kontrolloi hy-
vin yksityiskohtaisesti jokapäiväistä oikeusrutiinia.172  Lars Skytte oli jatkuvasti läs-
nä sekä hallinnossa että oikeudenhoidossa; valvoi, neuvoi ja auttoi, sekä toimi vä-
littäjänä ylöspäin. Käskynhaltijana hän puuttui myös Tukholmassa yleiseen ongel-
maan, sotilaiden käytökseen. Keskusteluilla rikoksista epäiltyjen esimiesten kanssa
hän pyrki saattamaan myös sotilaat rikosoikeudelliseen vastuuseen teoistaan.173

Käskynhaltija Johan Pontusson De la Gardie jätti virkansa vuonna 1634 viimei-
senä vanhan järjestelmän mukaisena käskynhaltijana. Hänen paikkansa kaupungin
korkeimpana viranhaltijana otti ylikäskynhaltija Klaus Larsson Fleming. Raastu-
vassa Johan De la Gardie ”jätti jäähyväiset” (valedicerade) ja kiitti porvaristoa kai-
kesta ”taipuvaisuudesta ja kuuliaisuudesta” (benägenhet och lÿdno), sekä pyysi, että
mahdolliset syytökset häntä ja hänen viranhoitoaan kohtaan esitettäisiin heti. Tä-
män jälkeen Klaus Larsson Fleming piti juhlallisen puheen korostaen, kuinka
valtaneuvosto oli nimittänyt hänet edesmenneen kuninkaan, Kustaa II Aadolfin,
muistoksi hallitsemaan Tukholmaa ja sen asukkaita. Klaus Fleming toisti valtakun-
nan ylimmän hallinnon fraseologiaa ja lupasi samalla saada kaupungin kukoista-
maan niin, että kaikilla asukkailla olisi mahdollisuus vaurastua. Myös ylikäskyn-
haltijan viranhoitoonsa saamat ohjeet luettiin. Kaupungin vastauksessa pormestari
Geete kiitti kaupunkia kohtaan osoitetusta isällisestä huolenpidosta ja oletti kau-
pungin saavan uudelta esimieheltään tukea akuutissa privilegiokysymyksessä.174

Hiukan myöhemmin Schering Rosenhane nimitettiin Klaus Flemingin vaatimuk-
sesta alikäskynhaltijaksi kehotuksella, että sekä pormestari ja raati että porvaristo
tunnustavat hänet esimiehekseen, ja tottelevat, mitä hän ”korkean esivallan puoles-
ta käskeekään”. Pormestari Geete kiitti tästäkin nimityksestä ja vastasi odottavansa
menestystä sekä onnea.175

Fraseologioiden jälkeen koitti arki. Suomalaisella Klaus Larsson Flemingillä
riitti työsarkaa, sillä hän oli yhtä aikaa valtaneuvos, amiraliteettineuvos (amirali-

tetsråd) sekä ylikäskynhaltija. Valtaneuvoksena hän säilytti paikkansa valtaneu-
vostossa kaupungin ylimmän viranhaltijan toimen ohessa ja lisäksi hänellä oli hy-
vät suhteet kansleri Axel Oxenstiernaan. Klaus Flemingin asema valtionhallinnossa
ja ylikäskynhaltijana Tukholmassa vuodesta 1634, jolloin myös uusi hallitusmuoto
astui voimaan, mahdollistaa jopa pääkaupungin tulkitsemisen yhdeksi keskushal-
linnon kollegioista. Vaikka Tukholma ylikäskynhaltijan viran perustamisen myötä
integroitiin tiukemmin kruunun hallinnon alle, samalla luotiin toisaalta paremmat
vaikutusmahdollisuudet porvareille saada äänensä kuuluville valtakunnan ylim-
mässä hallinnossa. Tukholmassa Flemingin käden jälki näkyi lukuisissa uudistuk-
sissa, joista keskeisimmät olivat holhoojahallituksen privilegiot sekä Norrmalmin

172 ST 1628 (18.10), 126; SSA, BRA, A, vol. 51, 18.2.1629, 3.10.1629 (ilmeisesti kyse on Lars Skyttestä).
173 SSA, BRA, A, vol. 52, 6.3.1630.
174 SSA, BRA, A, vol. 54, 20.10.1634; SAOB, hakusanat berika, prosperera, sermon; Östman 1915a, 35–

36; Corin 1966, 65–66; Ericson 1988, 344.
175 SSA, BRA, A, vol. 54, 8.12.1634; Lewenhaupt 1962, 55; Hildebrand B 1966, 141. Schering

Rosenhanea seurasivat alikäskynhaltijoina Lars Persson Grubbe Stiernfelt (1637–1641) sekä
Gabriel Gyllenanckar (1642–1645) (Lewenhaupt 1962, 55; vrt. SSA, SMRA, A1a, vol. 2, 4.12.1637;
SSA, SMRA, A1a, vol. 5, 21.7.1641).
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liittäminen takaisin kaupungin yhteyteen. Klaus Fleming vaikutti myös raadin kol-

legiojakoon sekä kaupan jakamiseen ja lukuisiin pienempiin toimenpiteisiin. Hä-

nen merkitystään Tukholman rakentajana suurvallan kukoistavaksi pääkaupun-

giksi korostaa tyyli, jolla uudistuksiin pyrittiin: läheisellä yhteistyöllä, neuvottele-

malla ja tilannekohtaisella lähestymistavalla. Flemingin roolia ei kuitenkaan pidä

liioitella, sillä esimerkiksi holhoojahallituksen rooli uudistustyössä oli merkittävä.

Tukholman ensimmäinen ylikäskynhaltija, suomalaissyntyi-

nen Klaus Larsson (Laurinpoika) Fleming (1592–1644). Klaus

Larsson Fleming pitää erottaa toisesta Tukholmassa hiukan ai-

kaisemmin vaikuttaneesta Klaus Flemingistä, Klaus Eriksson

Flemingistä, joka tunnetaan erityisesti Kaarle-herttuan poliit-

tisena vastustajana Nuijasodan aikaan. (kuva: Ericson 1988)
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Ylikäskynhaltijana Klaus Fleming lähinnä ohjasi jo käynnissä olleita muutosvoi-

mia.176

Käskynhaltija nähtiin 1600-luvun alussa usein pikemmin kaupungin suojeli-

jana, kuin itsehallinnon rajoittajana.177  Käskynhaltijoiden ja Tukholman suhdetta

voidaankin kuvata klienttijärjestelmän kautta. Klienttijärjestelmän on nähty sisäl-

tävän myös toiminnan, jossa patronus toimi tietyn yhteisön johtohenkilönä. Täl-

löin hyvä patronus suojeli kaupunkia ja myötävaikutti kaupungin kannalta suotui-

saan kehitykseen. Käytännössä patronus merkitsi suoraa yhteyttä päätösvallan kes-

kukseen. Lars Skytte pyrki tällaiseen rooliin, mutta vasta Klaus Larsson Flemingillä

oli virka-asemansa sekä suhteidensa avulla mahdollisuus toteuttaa mittavia uudis-

tuksia, sekä toimia Tukholman kaupan ja kehityksen edistämiseksi. Flemingin hal-

lintokausi merkitsi suuria etuja ja porvariston vastentahtoinen suhtautuminen uu-

distuksiin muuttui vähitellen hyväksynnäksi, etenkin kun porvareille keskeinen

kauppa lisääntyi ja kaupungin taloudellinen nousu alkoi. Klaus Fleming myös

asettui porvareiden puolelle jopa vertaisiaan, eli aatelisia ja kruunun virkamiehiä,

vastaan ja osoitti näin asettavansa Tukholman sekä tukholmalaisten edun etusijalle

hyvän patronuksen tavoin.178

Porvarillisesta raadista
byrokratisoitunut maistraatti

Raadin jäseneksi ja virasta eroon

Kaupungin hallinnon ja oikeudenhoidon ylimmän elimen muodostivat pormestari

ja raati.179  Raati muodosti kaupungin poliittisen johdon ja oli samalla tuomiois-

tuin, raastupa. Raati koostui kahdesta neljään pormestarista ja vaihtelevasta mää-

176 Corin 1958, 23–25; Corin 1966; Hildebrand B 1966, 139–144; Högberg 1981, 175–176; Halila –
Mäkelä-Alitalo 2004; ks. myös Utterström 1978, 15–16. Ylikäskynhaltijalla riitti energiaa myös
muille elämänaloille: hän valvoi uuden ritarihuoneen rakennustyötä, perusti tiluksilleen ruukin ja
sai privilegiot aseiden valmistukseen lähinnä kruunun tarpeisiin, sekä jakoi huomiota jopa
Delawareen perustetulle ruotsalaissiirtokunnalle (Hildebrand B 1966, 141). Vuonna 1641
ylikäskynhaltija kertoi yleisessä raastuvankokouksessa porvaristolle muutoksista, jotka hallitus oli
”nähnyt hyviksi” Tukholman hallintoa silmälläpitäen. Kämnerinoikeuden kokoonpano muuttui
ja kämnerintuvalle nimitettiin pysyvä esimies (prasident), sekä vuosittain hänelle avuksi yksi
raatimies ja yksi edustaja ’48 vanhimmasta’ (SSA, SMRA, A1a, vol. 5, 21.7.1641).

177 Halila 1942, 35; Ranta 1981, 74; Klaus Larsson Flemingistä vrt. Corin 1966. Vrt. Robert Sandberg-
iin (1991, 213), joka esittää että Tukholman hallintolaitos ei kuulunut linnan, tai muiden
käskynhaltijoiden vallan alle. Paperilla näin ehkä olikin, mutta käytännössä käskynhaltijat
muodostivat samanlaisen väliportaan hallinnon Tukholmassa kuin muuallakin. He toimivat
raastuvassa kruunun mandaatilla tai puolesta sekä asettuivat näin hallinnollisessa hierarkiassa
pormestarin ja raadin yläpuolelle.

178 Corin 1966; Hildebrand B 1966, 142; Hakanen 2002, 4–5; vrt. Beik 1988, 224–225, 234. Jopa
Tukholman raastuvanoikeuden ja Svean hovioikeuden toisinaan hyvinkin jännitteisessä suhteessa
Klaus Larsson Fleming pyrki pitämään raastuvanoikeuden tilanteen herrana ja ikään kuin niskan
päällä (Hildebrand B 1966, 142).

179 Aikalaiset käyttivät yleensä koko raadista puhuessaan termiä pormestari ja raati, mutta tässä
tutkimuksessa käytetään termiä raati kuvaamaan koko hallintoelintä. Myös termi maistraatti
vakiintui käyttöön 1600-luvulla (vrt. Ranta 1975b, 546).
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rästä raatimiehiä. Yleensä Tukholmassa oli raatimiehiä tutkimusajanjaksolla noin

10–13.180  Raadin kokoontuminen tapahtui kaupunginlain mukaan tärkeimpiin

hallinnollisiin ja oikeudenhoidollisiin tehtäviin osallistuvien kruunun edustajien, lin-

nanvoutien tai käskynhaltijoiden, silmälläpidon alla.181  Alempana oikeusistuimena

Tukholmassa toimi kämnerinoikeus viimeistään 1500-luvun lopulta saakka.182

Raati valitsi itse uudet raatimiehet, heidät vain esiteltiin porvaristolle ja virka-

vala vannottiin julkisesti valpurinpäivän yleisessä raastuvankokouksessa. Valpurin-

päivän raastuvankokous183  oli virkavuoden vaihtumisen perinteinen hallinnolli-

nen rituaali. Tällöin raastuvassa valittiin uusia virkamiehiä sekä luettiin mm. kau-

pungin privilegiot. Samaan yhteyteen oli usein keskitetty porvarisvaloja. Valpurin-

päivän raastuvankokous oli näin monella tasolla esivallan asemaa, ja toisaalta sen

vallan lähtökohtia demonstroiva tilaisuus. Porvarisvaloilla korostettiin kaupunki-

korporaation merkitystä, kun taas privilegioilla ja virkavaloilla tehtiin selväksi kau-

pungin sisäistä hierarkiaa ja raadin roolia esivaltana. Raastuvassa luetuilla asetuk-

silla ja kruunun määräyksillä taas viitattiin kuninkaaseen ylimpänä vallan haltija-

na. Valtaa uusinnettiin toistamalla sen perustavaa laatua olevia elementtejä kuten

privilegioita ja porvarisyhteisöä. Valpurinpäivän raastuvankokouksessa luotiin sa-

malla hallinnollista läpinäkyvyyttä, sillä esimerkiksi vuonna 1629 mainittiin, että

virat järjestettiin ja ”kirjattiin porvariston läsnäollessa”.184  Virkaanastujaisissa alkoi

keskusvallan vaikutuksen voimistumisen myötä 1620-luvulta lähtien korostua yhä

enemmän vallan hierarkkisuus: puheilla ja erityisillä vallanvaihtomenoilla luotiin

uusille virkamiehille statusta ja samalla propagoitiin yhä vahvemmin raadin roolia

kruunun käsivartena kaupungissa.185

180 Kaupunginlain mukaan pormestareita piti olla kuusi ja raatimiehiä kolmekymmentä, joista
kolmannes muodosti vuorotellen nk. ”istuvan raadin”. Raadin jäsenistä puolen tuli olla saksalaisia
ja puolen ruotsalaisia, mutta lain määräys kansallisuuksista kumottiin vuonna 1471 (MESL, 3–4
(konungsbalken II); Matrikel 1915–1918; Ericsson 1988, 49, 86, 120; ks. myös Lindberg F 1941, 8–
9; Sandberg 1991, 213; Vuorela 1997a, 24, myös viite 68 raatimiesten vuosittaisen määrän
määrittelyn hankaluudesta).

181 MESL, 170–171 (rådstugubalken II); Halila 1942, 35; Ericson 1988, 49.
182 Östman 1915a, 43–44; Karonen 1994, 45, 207; Vuorela 1997a, 5.
183 Valpurinpäivän raastuvasta (Vapunpäiväkokouksesta) vrt. Virkkunen 1953, 426–427; Lamberg

2001, 181–184. Vaikka Marko Lamberg käsittelee keskiaikaa, samantapaisia juhlamenoja
järjestettiin varmaan yhä 1600-luvulla.

184 SSA, BRA, A, vol. 51, 8.6.1629; MESL, 3, 8–10 (konungsbalken I, XV, XXIII); Halila 1942, 211;
Ericson 1988, 77–78, 111, 119–120; Vuorela 1997a, 24; Einonen 2003a, 86. Esimerkiksi Falunissa
porvarit saattoivat painostaa raatia uusien jäsenien valinnassa uhkaamalla hankaloittaa
kontribuution maksua, ellei heidän suosikkejaan valittaisi virkoihin (Hildebrand K-G 1946, 518–
519, ks. myös 551–552). Seremonioista ja riiteistä yleisesti ks. Snickare 1999, 7–20; vrt. esim. ST
1619 (10.5), 48. Privilegioiden ja statuuttien lukemisesta ”vanhan tavan mukaan” ks. esim. ST
1601 (25.5), 51. Valpurinpäivän yleisissä raastuvankokouksissa luettiin usein myös valtiopäivä-
päätökset (ks. esim. ST 1600 (31.3), 21), vaikka ne saatettiin lukea jo aikaisemmin keväälläkin
(esim. SSA, SMRA, A1a, vol. 3, 2.4.1638). Vrt. myös Beik (1974, 588), joka esittää Toulousen
“Parlementin” (järjestelmästä ks. 586–587) hallitusvallan koostuneen lähinnä rituaalisista toimista
kuten määräysten kuuluttamisista sekä juhlakulkueiden järjestämisestä. Beik (1974, 597) näkee
yhteisöllisen vallan yleensäkin olleen pikemmin näennäistä kuin reaalista. Vallan
demonstroimisesta vrt. myös Friedrichs 1995, 199.

185 SSA, BRA, A, vol. 52, 1.3.1630; SSA, BRA, A, vol. 54, 20.10.1634; SSA, BRA, A, vol. 54, 8.12.1634;
SSA, SMRA, A1a, vol. 2, 20.5.1637; SSA, SMRA, A1b, vol. 1, 20.5.1637; SSA, SMRA, A1b, vol. 1,
6.5.1643; Matrikel 1915–1918, 38, 175, 292; vrt. Virkkunen 1953, 384–385; Beik 1974, 588–589;
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Kaupungin virkamiehet valittiin porvaristosta, vaikka tämä käytäntö alkoikin

murtua 1620-luvulla koulutusvaatimusten ja kuninkaallisten pormestarien nimit-

tämisen myötä. Käskynhaltijoiden tavoin virkamiehet vannoivat valan astuessaan

virkaansa: raatimiehenvala asetti porvarin uudenlaiseen asemaan muun porvaris-

ton yläpuolella ja sitoi hänet virkaansa. Samalla kun valanvannonut raatimies siir-

tyi jo fyysisestikin uuteen ulottuvuuteen, raastuvan permannon kansoittaneiden

porvareiden joukosta aidatulle raadin alueelle,186  hän astui uuteen rooliinsa hallin-

tomiehenä.187  Virkavala kuitenkin sitoi häntä myös raastuvan ulkopuolella, raadin

jäsen saattoi joutua hoitamaan virkatehtäviä milloin tahansa. Virka ja siihen kuu-

luneet tehtävät eivät vielä olleet selkeästi erottuneet virkamiehen yksityishenkilös-

tä.188  Valanvannonut virkamies oli sitoutunut edistämään kaupungin parasta.

Vuonna 1601 pormestari valitti raatimiesten haluttomuudesta hoitaa sovittuja vel-

voitteitaan kaupungin rakennustyömailla ja kehotti myös raatimiehiä olemaan

vastedes kuuliaisia ja noudattamaan päätöksiä sekä vanhaa tapaa. Pormestari

muistutti myös raatimiesten valasta, jossa keskeistä oli kaupungin parhaan vaali-

minen ja edistäminen.189

Pormestarin ja raatimiehen virka antoi kantajalleen arvovaltaa, mutta toisaalta

virkaa tavoittelevan täytyi olla yhteisössään arvostettu päästäkseen kyseisiin tehtä-

Österberg 2000, 305. Vuodelta 1622 löytyy valpurinpäivän kokouksen (joka pidettiin kuitenkin
vasta kesäkuun puolimaissa) yhteydessä mielenkiintoinen maininta kaupungin toimihenkilöiden
valinnasta: ”he vannoivat valansa ja uskollisuudenvakuutuksensa kuninkaalle ja kaupungin
esimiehille” (huilke och giorde deres eedh och trohetz plicht emot K. M. T och stadsens förmänn.) (ST
1622 (17.6), 42; vrt. Luukko 1971, 403). Tämä on mielenkiintoista, sillä vala sitoi alemmat
virkamiehet näin yksinomaan raadin alaisuuteen ja vain sen kautta porvariston alaisuuteen. Tämä
alemman statuksen ohella saattoi vaikuttaa siihen, että heitä vastaan oli helpompi nousta tai
solvata kuin raatimiehiä.

186 Raastuvassa porvariston ja raadin tila oli erotettu fyysisesti kaiteella eli rituaalisen erottamisen
ohella myös tilan rajaamisella määriteltiin ja luotiin hallintomiesten asemaa. Raastuvan arjesta ks.
esim. Ericson 1988, 174. Tilasta vrt. Tiihonen – Ylikangas 1992, 108; Burke 1994, 81, 108;
Hanawalt 2000, 148; Junkala 2000, 95–97, 101. Virkaanastumisesta vallan demonstroimisena ks.
Friedrichs 1995, 199–200. Vuonna 1633 jouduttiin jopa 10 taalarin sakon uhalla muistuttamaan
raadin jäseniä heidän paikastaan raastuvassa: sakkojen uhalla heidän piti istua raadin penkeille ja
sulkea ovi jäljessään (SSA, BRA, A, vol. 54, 15.4.1633). Ovella tarkoitettiin todennäköisesti raadin
rahvaasta erottavassa aidassa olevaa ovea. Vrt. myös Lindström D 1988b, 122.

187 Einonen 2003a, 88; vrt. Goffman 1983, 7. Valasta ks. esim. ST 1616 (6.3), 331; Brigden 1984, 86–
87; Tiihonen – Ylikangas 1992, 51–52; Ylikangas 1996, 77; Hanawalt 1998, 21–22; Cavallin 2003,
69–73; vrt. Johannesson 1969b, 18; Luukko 1971, 388; Scribner 1987, 109–110. Ohjesäännöissä ja
virkavaloissa virkamiehen velvoitteet lausuttiin julki. Vala tarkoitti pyhää ja totuudenmukaista
lupausta toteuttaa jotakin asiaa. Jos vannoi väärin tai rikkoi valansa, oli seurauksena kunnian
menetys tai Jumalan kosto. Virkavala ilmaisi sen, mitä valtio virkamieheltä odotti (Tiihonen –
Ylikangas 1992, 94; valoista ks. Lamberg 2001, 218; Malmer 1996; Harnesk 2003b, 63; vrt. Brigden
1984, 86–88, 90; Eilola 2000, 193). Valasta muistuttamista voitiin käyttää myös tottelemattomiksi
katsottujen raatimiesten ojentamiseen tai taivutteluun (ST 1601 (22.8), 97).

188 Tuomiokirjoista on, kunnianloukkaustapauksia lukuun ottamatta, vaikea löytää viittauksia raadin
jäsenten roolista raatimiesyhteisön ulkopuolella. Tuomiokirjoista on luettavissa hallintoelimen
näkemys ja tällöin asema sen jäsenenä korostuu. Arkipäiväisestä kielenkäytöstä tai porvariston
suhtautumisesta edusmiehiinsä ei mainintoja löydy. Tuomiokirjoista on kuitenkin pääteltävissä,
että virka ei ollut sidottu yksinomaan raadissa esiintymiseen, vaan virkamiehet olivat aina
tavoitettavissa neuvon kysymiseksi tms. Tästä ks. esim. ST 1605 (2.12), 92; ST 1627 (18.6), 86, 280
(viite 255); Lindström D 2003, 17; vrt. Beik 1988, 71; Eriksen 2000, 53; Lamberg 2001, 30–32.

189 ST 1601 (22.8), 97; vrt. Reay 1998, 177.
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viin.190  Porvarislähtöiset pormestarit ja raatimiehet valittiin taloudellisesti ylem-

mistä ryhmistä, vaikka suurimmat kauppiaat jäivätkin tavallisesti hallintotyön ul-

kopuolelle. Vaikka raati ei koostunut suurporvareista, sen kauppiasjäsenet sijoittui-

vat kuitenkin kaupungin taloudellisessa ja sosiaalisessa hierarkiassa pääsääntöisesti

pikkukauppiaista ja käsityöläisistä koostuvan porvariston yläpuolelle. Byrokrati-

soimispyrkimysten myötä kaupan harjoittaminen alettiin kuitenkin nähdä lähinnä

rasituksena virkamiehelle. Ylikäskynhaltija Klaus Fleming oli myös sitä mieltä, että

kauppiaat eivät olleet päteviä viranhaltijoita kaupunkeihin. Vuonna 1642 hän tote-

si nähneensä useita virkamiehiä, jotka olivat kiinnostuneempia omasta edustaan ja

kaupankäynnistään, kuin yleisestä hyvästä.191  Usein pesti raadissa oli pitkä, jopa

elinikäinen, joten kaupunkihallinnossa oli runsaasti kokemusta ja jatkuvuutta.

Suurimmalla osalla raatiin valituista porvareista oli jo aikaisempaa kokemusta

kaupungin viroista tai toimista, hyvin usein raatimieheksi päästiin kämnerin viran

kautta.192

Raadista eroamisella oli omat muotonsa ja rituaalinsa kuten hallintoelimen jä-

seneksi liittymiselläkin. Raadista eroamisen piti tapahtua julkisesti ja tietyin muo-

doin, sillä muuten kaupungilla saatettiin alkaa huhuta, että eron takana oli jotakin

kunniatonta. Kannunvalaja Henrik Jönsson erosi raadista köyhyyden vuoksi 1600-

luvun alussa, mutta monet paheksuivat häntä ”karanneeksi” raatimieheksi. Tästä

syystä hän toivoi, että raati selvittäisi yleisessä raastuvankokouksessa porvariston

kuullen hänen eronsa taustat. Näin tapahtuikin.193  Raadista eroaminen ei ollut ko-

vin tavallista, sillä virkamiehistä noin puolet toimi virassaan kuolemaansa saakka,

elleivät he olleet liian ”vanhuudenheikkoja”, tai jostain muusta syystä halunneet

eroon raadista. Erilaisia fraseologioita alettiin vähitellen liittää myös eroseremo-

nioihin. Niihin kuului muodollinen eron pyytäminen ja viranhoitoon liittyen

pyyntö mahdollisten syytösten esittämisestä ennen eroa. Näin tavallaan vahvistet-

tiin aikanaan annetun virkavalan toteutuminen. Lisäksi sanottiin hyvästit sekä

190 Ks. esim. Almquist 1929, 394; Lindberg F 1933, 232; Halila 1942, 73; Luukko 1971, 379; Ranta
1975b, 559, 580; Ericson 1987, 530–534; Ericson 1988, 121–140; Vuorela 1997a, 27–30; Lamberg
2001, 44–49, 54–57, 70–73; Lamberg – Einonen 2001, 306; Karonen 2004a, 158.

191 Corin 1966, 70–71, 79; Ericson 1987; Ericson 1988, 125–126, 157–158; Lager-Kromnow 1992, 295;
Karonen 1995a, 38–39; Vuorela 1997a, 27; vrt. Bucht 1935, 40, 271, 273; Halila 1942, 142; Möller
1954, 69–72; Petré 1958, 240; Helmfrid 1963, 259–260; Ranta 1975b, 557, 559; Lindberg F 1976a,
168; Lindberg F 1989, 62–63. Käsityöläisiä oli hallinnossa vähän osin siitä syystä, että heidän
elinkeinonharjoituksensa vaati kauppiaita enemmän läsnäoloa ja omakätistä työtä. Tähän
myötävaikutti entisestään raadin työmäärän kasvaminen jo 1500-luvun lopulla ja etenkin 1600-
luvun alkuvuosikymmeninä (Vuorela 1997a, 27–28, ks. myös laajemmin; ks. myös Karonen 1995a,
38–39; vrt. Bucht 1935, 273–274; Svalenius 1956, 125). Tutkimusajanjaksolla pormestareiden ja
raatimiesten palkkauksessa tapahtui ainakin virkamiesten näkökulmasta edistystä, sillä palkka
noin kymmenkertaistui. Tämä oli ennen kaikkea koulutettujen virkamiesten sekä yleisen
byrokratisoitumisen ansiota (ks. Ericson 1988, 156–157; Vuorela 1997a, 28–30 ja siinä mainitut
lähteet; Vuorela 1997b, 78–79; vrt. Halila 1942, 111–123, 126–129 tilanteesta Suomen kaupungeis-
sa; Muldrew 2001, 118).

192 Ks. tästä tarkemmin Vuorela 1997a, 25 viitteineen, myös laajemmin; vrt. Matrikel 1915–1918;
Svalenius 1956, 128; Lindberg F 1976a, 167–168, 206; Ericson 1988, 141–142.

193 Henrik Jönssonin erosta oli sanamuodosta päätellen sovittu jo aikaisemmin raadin kesken, mutta
yhtäkkinen jättäytyminen pois raastuvalta oli aiheuttanut puheita porvariston keskuudessa (ST
1601 (17.8), 88; vrt. Matrikel 1915–1918, 162; Einonen 2003a, 88).
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raadille että porvaristolle ja kiitettiin kaikesta.194  Eroseremoniat palvelivat saman-

laisena siirtymäriittinä kuin vala virkaan astuttaessa, ja siirsivät miehen uudenlai-

seen rooliin. Raatikaudella hankittu arvostus, vapaudet kaupungin rasituksista sekä

virkanimike säilyivät kuitenkin kunnianosoituksina eronneelle hallintomiehelle.195

Pormestarit ja kuninkaalliset pormestarit

Raadin sisäinen hierarkia196  määrittyi viran ja virkaiän perusteella. Pormestarit ja

kaupunginkirjuri erottautuivat raatimiehistä muodostaen oman ryhmänsä ja hei-

dän alapuolelleen asettuivat raatimiehet virkaiän mukaisessa järjestyksessä. Por-

mestarit olivat raadin puheenjohtajia, mutta itse viranhoidossa heidän tehtävänsä

eivät käytännössä juurikaan eronneet raatimiesten tehtävistä.197  Kuninkaallisten

mandaattien myötä pormestarit alkoivat kuitenkin entistä selkeämmin asettautua

raatimiesten yläpuolelle ja viranhoito erikoistui jossakin määrin.

Kuninkaallisin valtakirjoin varustetut pormestarit astuivat raastupaan Tukhol-

massa jo 1620-luvulla. He tulivat osin porvarisyhteisön ulkopuolelta ja vähitellen

raadista poisjääneiden raatimiestenkin tilalle alettiin yhä laajemmassa määrin ni-

mittää kirjanoppineita, lakia lukeneita miehiä. Kun aikaisemmin meriitiksi ja päte-

vyydeksi kaupunkihallinnon virkoihin oli katsottu ennen kaikkea kaupan tuntemi-

nen, varsinkin 1630-luvulta lähtien akateemisia oppiarvoja alettiin arvostaa yhä

enemmän. Kuten valtakunnankansleri Axel Oxenstierna totesi vuonna 1638:

”Raastuvan pitäisi olla raastupa, he eivät saisi tehdä oikeudenhoidosta käsityötä”

(Rådhstugan måtte bliffva Rådhstugu; dhe böre intett göra handtvärk aff justitien).198

Vaikutus oli kaksisuuntainen, sillä toisaalta reformivaatimuksilla voitiin perustella

oppineiden virkamiesten nimittäminen ja samalla vahvistaa kruunun valtaa sekä

hallinnon asiantuntemusta. Kehitys oli hidasta, mutta se johti väistämättä hallin-

non yhä kasvavaan byrokratisoitumiseen ja porvarillisen hallintotradition heikke-

nemiseen. Vallan tasapaino heilahti selvästi kaupungista kruunun suuntaan.199

194 ST 1599 (5.5), 264; ST 1628 (16.6), 60; SSA, BRA, A, vol. 52, 10.6.1630; SSA, SMRA, A1a, vol. 1,
16.5.1636; SSA, SMRA, A1b, vol. 1, 20.5.1637; Ericson 1988, 147–148; Einonen 2003a, 88–89; vrt.
esim. ST 1618 (11.5), 59; Luukko 1971, 370.

195 Ks. esim. ST 1627 (21.4), 44; Einonen 2003a, 89; Karonen 2004a, 151.
196 Raadin status määrittyi ulospäin mm. kirkon penkkijärjestysten kautta. Penkkijärjestyksen sisällä

sen sijaan näkyi hierarkkinen jako virkaiän mukaan (ST 1603 (23.11), 157–158; Ericson 1988, 138–
139; ks. myös Luukko 1971, 380; vrt. James 1983, 5; Ödman 1995, 227–230; Lamberg 2001, 180).

197 Tuomiokirjojen perusteella ainakin pormestari Jakob Erikssonin työnkuva säilyi pormestari-
kaudella pitkälti samanlaisena kuin aikaisemmin raatimiehenä (Vuorela 1997a, 40; vrt. Matrikel
1915–1918, 28; Tiihonen – Ylikangas 1992, 25–26, 31; Karonen 1995a, 39; vrt. Luukko 1971, 368;
Ranta 1975b, 553, 556–557). Virkamiehistä kaupunkien reformaattoreina ks. Karonen 1994,
erityisesti 105–114, 151–157, 159–162; Karonen 1995a, 40–78. Kaupunginkirjurin viran tärkey-
destä ks. Sandberg 1991, 237–238; vrt. Luukko 1971, 385–386. Aimo Halila (1942, 143, 153)
sijoittaa kaupunginkirjurit virkahierarkiassa raadin jäsenten alapuolelle.

198 Corin 1966, 71; Ericson 1988, 152; ks. myös Ranta 1975b, 559–560; Karonen 1995a, 38–39;
Lindroth 1997b, 372.

199 SSA, BRA, A, vol. 55, 9.5.1636. Karonen 1995a, 57–60; Karonen 1996a, 55–56, 59–60; Cowan 1998,
33, 37–38, 40–41, 47; Lindström D 2003, 7; ks. myös Halila 1942, 92–97; vrt. Elfstrand 1946, 495–
496; Aalto 1996a, 41–44.
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Jo 1500-luvulla, kauan ennen varsinaisia kuninkaallisia pormestareita käytäntö-

nä vaikuttaa olleen, että ilman kuninkaan suostumusta uutta pormestaria ei voitu

Tukholmassa nimittää. Kustaa II Aadolfin hallituskauden alussa tilanne oli kuiten-

kin porvaristolle edullisempi kuin Kaarle IX:n kaudella, jolloin raadilla ei ollut mi-

tään mahdollisuuksia vaikuttaa pormestarivalintoihin. Porvariston ja raadin näen-

näisestä vapaudesta huolimatta perimmäinen päätösvalta oli kuitenkin tällöinkin

tiukasti kuninkaalla.200  Pormestari Olof Pedersson pyysi vuonna 1619 eroa vedo-

ten vanhuudenheikkouteensa ja ehdotti samalla, että oikeus etsisi toisen miehen

Vanhin Tukholmasta säilynyt kartta noin vuodelta 1620. Kaupungin keskellä erottuu

suurtori, jonka pohjoislaidalla raastuvanoikeus sijaitsi. Suurtori oli kaupungin ydin,

jonka läheisyydessä asumisella mitattiin kaupungin asukkaiden sosiaalista statusta.

Suurtori oli julkinen tila, jonne pystytettiin häpeäpaalu vuonna 1602. Siellä myös toi-

meenpantiin teloituksia. (kuva: Dahlbäck 1987)

200 Matrikel 1915–1918; Östman 1915a, 38; Ericson 1988, 111–120; Sandberg 1991, 224–232; Vuorela
1997a, 101–103; ks. myös esim. ST 1616 (8.3), 21; SSA, SMRA, A1a, vol. 6, 6.5.1643; vrt. Luukko
1971, 369, 375, 377–378; Ranta 1975b, 562, 564–568. Porvariston roolista virkamiesten valinnassa
yleensä vrt. Halila 1942, 86–91, 98–102; Lindberg F 1946, 171–182, 185.
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hänen tilalleen. Hän ilmoitti haluavansa laittaa 21 vuoden uralleen raadissa pisteen
seuraavassa valpurinpäivän raastuvankokouksessa. Olof Pedersson aikoi myös kir-
joittaa kuninkaalle asiasta heti kun tämä palaisi Tukholmaan.201  Aikaisemmista
kruunun nimittämistä pormestareista 1620-luvun jälkeen virkansa saaneet kunin-
kaalliset pormestarit kuitenkin poikkesivat siinä suhteessa, että jälkimmäiset saivat
virkansa tietoisen nimityspolitiikan kautta. Kaupunkeihin haettiin nimenomaan
koulutettuja hallintomiehiä, vaikka 1620-luvun murroskaudella myös porvarisläh-
töinen kestikievarinpitäjä nimitettiin kuninkaallisella mandaatilla pormestariksi
aivan muiden kuin koulutuksellisten ansioidensa vuoksi.202  Koulutusvaatimusten
myötä virkoihin saatiin samalla miehiä, jotka tiesivät arvonsa ja pyrkivät erottautu-
maan eräänlaisina ylipormestareina.203

Vuonna 1621 Tukholman pormestariksi nimitetty Olaus Bureus (Olof Bure),
kolme vuotta myöhemmin virkaansa astunut Hans Nilsson Benick, sekä vuonna
1625 pormestariksi valittu Hans Henriksson edustivat kruunun tietoista nimitys-
ja kaupunkipolitiikkaa sekä 1620-luvulla alkanutta käytäntöä, jonka seurauksena
pääosa porvarillisista pormestareista korvattiin muutamassa vuodessa akateemi-
sesti koulutetuilla, tai kruunun palveluksessa meriittejä hankkineilla miehillä.204

Vuonna 1621, kun Tukholman ensimmäinen kuninkaallinen pormestari, Olaus
Bureus, kuninkaan käskyllä nimitettiin virkaansa ja ”esimieheksi Tukholman kau-
pungille”, tuomiokirjaan kirjattiin, että hänet nimitettiin ja asetettiin raastupaan
pormestarin ja raadin, sekä koko porvariston yksimielisellä suostumuksella. Bu-
reus vannoi samalla pormestarinvalansa.205  Porvariston vaikutuksen korostamises-
sa oli todennäköisesti kyse pelkästä retorisesta kuviosta, jolla korostettiin raadin
esivalta-aseman pohjimmiltaan porvarillista luonnetta ja oikeutusta, mutta samalla
valintatapaa, jota kaupungin virkamiesten kohdalla oli totuttu noudattamaan.
Myös vuonna 1637 pormestari Petrus Gaveliuksen astuessa pormestarin virkaan
eronneen ja Götan hovioikeuteen siirtyneen Erik Eriksson Geeten tilalle, Gavelius
kiitti maistraattia esivallan suosituksen noudattamisesta ja hänen valitsemisestaan
virkaan.206  Hallinnon muodoissa seurattiin siis perinnäisiä tapoja, vaikka käytän-
nöt olivat muuttuneet.

201 ST 1619 (12.4), 28; vrt. Matrikel 1915–1918, 27–29; ks. myös SSA, SMRA, E3a, vol. 1, 18.5.1620
Gabriel Gustafsson Oxenstiernan kirje Tukholman pormestareille.

202 Ks. esim. Ahnlund 1932, 234; Ericson 1988, 38, 41, 153–155, 161; Karonen 1994, 144–145, 213–
214; Karonen 1995a, 41; Olsson 1995, 120–125, 203–204; Vuorela 1997a, 34, 101–103; vrt. Cowan
1998, 33, 40–41.

203 Vrt. Elfstrand 1946, 495–496. Kuninkaallisten pormestareiden asemaa ylipormestareina kuvaa
tapa, jolla esimerkiksi Olaus Bureus usein kirjeiden otsikoissa nostettiin muiden pormestareiden
ja raatimiesten yläpuolelle (ks. esim. SSA, SMRA, E5a, vol. 1, 26.10.1622 Pelle Perssonin kirje
pormestarille ja raadille). Otsikolla tarkoitetaan tässä yhteydessä kirjeen ylälaidan tiivistä
selostusta kirjeen kirjoittajasta, vastaanottajasta sekä sisällöstä. Kyse ei siis ollut varsinaisesta
”tervehdyksestä” (salutatio; ks. tästä tarkemmin Hansson 1988, 109, 118).

204 ST 1621 (23.7), 169; Matrikel 1915–1918, 24–28, 31–33; Ericson 1988, 112–116, 144–146;
Sandberg 1991, 20, 224–232; vrt. Karonen 1995a, 41–42; Vuorela 1997a, 101–103.

205 ST 1621 (23.7), 169; vrt. ST 1621 (9.5, Norrmalm), 281, ks. myös ST 1623 (15.1), 112; Bureuksesta
lisää ks. esim. Råberg 1987, 196–197; vrt. Ahnlund 1921, 39.

206 SSA, SMRA, A1a, vol. 2, 20.5.1637; Matrikel 1915–1918, 33–34, 36–37; Östman 1915a, 36.
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Tukholman ensimmäinen varsinainen kuninkaallinen pormestari Olaus Bureus
nimitettiin raastupaan organisaattoriksi ja selvittämään Tukholman hallinnossa ai-
nakin kruunun näkökulmasta tarkasteltuna valinnutta sekasortoa sekä epäjärjes-
tystä.207  Olaus Bureus oli väitellyt vuonna 1611 Baselissa lääketieteen tohtoriksi ja
vuodesta 1618 hän toimi Kustaa II Aadolfin henkilääkärinä. Myös Olaus Bureuksen
veljet, Anders ja Jonas, kohosivat merkittäviin asemiin valtakunnassa: Anders
Bureus tunnetaan Ruotsin kartografian isänä ja Jonas toimi Kustaa II Aadolfin ho-
vissa virkamiehenä ja diplomaattina. Olaus Bureus aateloitiin Bure-nimisenä
vuonna 1621 eli samana vuonna kuin hänet nimitettiin Tukholman kuninkaalli-
seksi pormestariksi. Bureuksen meriitiksi kaupunkihallinnon saralla voitiin katsoa
hänen perehtyneisyytensä kaupunkisuunnitteluun, mutta hallinnollista kokemusta
hänellä ei ollut. Tosin Bureuksen puoliso oli Tukholman linnan käskynhaltijan Jakob
Jakobsson Baggen af Boon tytär Elisabeth, mikä ei ainakaan heikentänyt hänen
asemaansa Tukholman ylimpänä viranhaltijana.208

Olaus Bureus oli hyvin omanarvontuntoinen pormestari, joka toimi miten par-
haaksi katsoi. Bureus hankki toimenpiteilleen suostunnan vasta jälkikäteen, ja sil-
loinkin hän saattoi jo etukäteen protestoida sitä mahdollisuutta, että raati ja ’48
vanhinta’ eivät suostuneetkaan hänen suunnitelmiinsa.209  Vuonna 1629 pormestari
huomautti raastuvassa kaikkia käsityöläisia vastentahtoisuudesta hoitaa ammatte-
jaan ja määräsi kaksi miestä, raatimiehet Olof Erikssonin ja Anders Henrikssonin,
kertomaan asiasta valtaneuvostolle. Molemmat raatimiehet toimivat yleiseen ta-
paan ammattikuntien esimiehinä eli heillä oli kokemusta ammattikunnista. Kun
toinen raatimiehistä sanoi pormestarille, ettei hänen pitäisi olla niin kiivas, Olaus
Bureus kimmahti ylös ja sanoi menevänsä itse valtaneuvoston puheille valittamaan
kyseisestä asiasta, mutta myös muista pormestareista sekä raadista. Pormestari il-
meisesti todellakin kävi linnassa, sillä yleisen raastuvankokouksen lopulla voitiin
esitellä valtaneuvoston päätös ammattikunta-asiassa. Hän myös oli toteuttanut uh-
kauksensa ja valittanut muista raadin jäsenistä, sillä määrättiin, että muiden por-
mestareiden ja raatimiesten oli vastattava Bureuksen mahdollisiin syytekohtiin
raastuvassa, valtaneuvoston läsnäollessa.210  Erona aikaisempiin porvarislähtöisiin

207 Ks. esim. RA, SSAc, vol. 3, päiväämätön kirje (todennäköisesti Bureuksen pormestarikauden
alkupuolelta) pormestari Olaus Bureukselta mahdollisesti käskynhaltijoille; Vuorela 1997a, 102
(viite 325).

208 Matrikel 1915–1918, 31–32; Forsius 2004; Kostet 2004; ks. myös Luukko 1971, 153. Olaus Bureus
on siis identtinen Olof Buren kanssa, mutta koska tuomiokirjoissa käytetään säännönmukaisesti
ensin mainittua muotoa, niin samoin tehdään tässä tutkimuksessa. Kostetin (2004) mukaan Jakob
Jakobsson Bagge toimi Tukholman linnan käskynhaltijana, mutta Lars Ericson (1988, 344) ei
tunne kyseistä käskynhaltijaa ollenkaan, ei myöskään Robert Sandberg (1991, 201, 203). Jakob
Jakobsson Baggen veli Johan kuitenkin mainitaan 1590-luvulla Tukholman linnan käskyn-
haltijana. Sekä Jakob Jakobsson että Johan Bagge kuuluivat Sigismundin kannattajiin ja olivat
vangittuina herttuan valtaannousun jälkeen (Bergstrand 1920). Ericsonin (1988, 150) mukaan
Olaus Bureus toimi Juhana III:n pojan, Östergötlandin herttua Johanin, henkilääkärinä.

209 ST 1624 (30.4, kämnerinoikeus), 482.
210 SSA, BRA, A, vol. 51, 15.8.1629; Matrikel 1915–1918, 166, 171; vrt. RA, SSAc, vol. 3, päiväämätön

kirje (todennäköisesti Bureuksen pormestarikauden alkupuolelta) pormestari Olaus Bureukselta
mahdollisesti käskynhaltijoille. Tukholman raastuvanoikeus toimi eräänlaisena ”ylempänä
oikeusasteena” jo 1500-luvulla, jolloin oikeutta istuttiin valtaneuvosten läsnäollessa (Östman
1915a, 25; Sandberg 1991, 215–217). Ammattikuntien esimiesjärjestelmästä ks. Vuorela 1997, 38.
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pormestareihin kuninkaallisilla pormestareilla oli suhteita kruunuun ja he saattoi-
vat toimia välittävänä linkkinä ylöspäin, myös (epä)virallisissa yhteyksissä. Vuonna
1628 silkkikaupasta keskusteltaessa kävi ilmi, että valtaneuvosto oli käskenyt ku-
ninkaallista pormestaria, Hans Nilsson Benickiä, neuvottelemaan kaupasta por-
mestarin ja raadin kanssa.211  Todennäköisesti valtaneuvosto oli lisäksi ohjeistanut
pormestarin palaveria varten.

Alkuperäisen tehtävänsä mukaisesti Olaus Bureuksella oli tapana valvoa mui-
den raadin jäsenten viranhoitoa: vuonna 1630 pormestari kyseli, oliko edellisen
vuoden poissaolot tarkistettu ja vähennetty virkamiesten palkoista.212  Raadin jä-
senten poissaoloja ja huomion kiinnittämistä niihin voidaan jopa pitää jonkinlai-
sena indikaattorina byrokratisoitumisesta, mutta myös virkamiesroolin sisäistämi-
sestä. Jo ennen Olaus Bureuksen aikaa raadin jäsenten poissaoloja kontrolloitiin
jossakin määrin ja toisinaan poissaolijat kirjattiin tuomiokirjaan, mutta käytäntö
ei ollut järin systemaattinen. Bureuksen ajama virkamiesten tarkempi kontrollointi
sen sijaan näkyi aivan uudella tavalla tuomiokirjan sivuilla: raadin jäsenet pyysivät
usein lupia olla poissa istunnoista tai selittivät, miksi he eivät päässeet paikalle.
Kun kaupungin kämneri lähti vuonna 1629 muutamaksi päiväksi Uppsalaan, hän
jopa järjesti itselleen sijaisen.213  Tähän vaikutti todennäköisesti sekä koulutettujen
virkamiesten esimerkki että palkan nouseminen, ja sen myötä virkamiehisyyden
muuttuminen osa-aikaisesta ja luottamustoimeksi nähdystä viranhoidosta kohti
velvoittavaa ja vastuullista virkamiehisyyttä. Erityisesti 1620-luvun lopulta alkaen
raadin jäsenet alkoivat selvästi itsekin mieltää tekevänsä virkamiehinä töitä kau-
pungille ja olevansa myös vastuussa viranhoidostaan. Poissaolot muodostivat kui-
tenkin jatkuvan ongelman, sillä seuraavana vuonna toivottiin paluuta vanhaan jär-
jestelmään, jonka mukaan ilman laillista estettä poissaolevan piti tarjota kaupun-
gin kellarissa jokaiselle raatimiehelle kannullinen espanjalaista viiniä.214  Joskus jo-
pa käskynhaltija selitteli raastuvassa poissaolonsa syytä.215  Olaus Bureuksen into
kurinalaistaa raatimiesten viranhoitoa ei saanut varauksettoman myötämielistä

211 ST 1628 (21.6), 65; ks. myös SSA, SMRA, E3a, vol. 1, 17.1.1627 Klas Hornin kirje pormestari Olaus
Bureukselle velkajutusta.

212 SSA, BRA, A, vol. 52, 27.1.1630; ks. myös esim. SSA, BRA, A, vol. 54, 17.9.1634 (irrallinen lappu
kaupunginkirjuri Eggert Matssonille erään jutun käsittelyjärjestyksestä); Matrikel 1915–1918, 175;
vrt. Almquist 1929, 341, 343; Lindström D 2003, 21–23.

213 Myös oikeuteen vastaajiksi haastettujen poissaoloja kirjattiin selityksineen, toisin kuin aikaisem-
min. Poissaoloista ja niiden kirjaamisesta ks. esim. SSA, BRA, A, vol. 51, 4.3.1629, 25.4.1629,
2.5.1629, 19.9.1629; SSA, BRA, A, vol. 52, 18.8.1630; SSA, BRA, A, vol. 55, 21.5.1636; Ericson 1988,
176–177. Tällaisia määräyksiä oli toki olemassa aikaisemminkin (ks. esim. SSP 1900–1913, 118–
129, 13.7.1594 päivätyt Sigismundin privilegiot), mutta vasta 1620-luvun jälkipuoliskolla niiden
noudattamista ilmeisesti alettiin valvoa toden teolla. Vrt. Luukko 1971, 380; Lamberg 2001, 197,
201–203. Vuoden 1619 säännössä ei puututtu poissaoloihin, mutta kiinnitettiin huomiota
kaupunkien virkamiesten palkkaukseen (Karonen 1995, 175 (liite 1)). Vaasassa jopa kuninkaalli-
nen pormestari Pietari Siulinpoika järjesti vuonna 1649 vävynsä sijaiseksi raatihuoneelle ollessaan
itse Tukholmassa valtiopäivillä (Luukko 1971, 369, ks. myös esim. 373–374, 378, 381; raadin
”apujäsenistä” vrt. Halila 1942, 104–111; Ranta 1975b, 548–550). Koska Vaasassa oli tällöin vain
yksi pormestari Tukholman kolmen tai jopa neljän pormestarin sijaan, toimenpide olikin
perusteltu.

214 SSA, BRA, A, vol. 52, 23.6.1630; Corin 1966, 72–73, 80–84; ks. myös Virkkunen 1953, 426.
215 SSA, BRA, A, vol. 52, 20.11.1630.
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vastaanottoa. Vuonna 1633 Bureus sai sanallisen näpäytyksen raatimies Anders
Henrikssonilta penättyään raadin vastuuta kaupungin tileistä: raatimies kiitti por-
mestaria varoituksesta (för sin inlagde admonition), mutta totesi tehneensä tileis-
tään jo selkoa ja jatkossakin hoitavansa tilinsä.216  Myöhemmin samana vuonna
Olaus Bureus siirtyi Turun hovioikeuteen.217

Kuninkaallisten pormestareiden ja porvaristaustaisen raadin välillä asiat tuntui-
vat kärjistyvän helpommin kuin aikaisemmin, jolloin pormestarit olivat viroissaan
vähemmän eksplikoidusti kuninkaallisilla mandaateilla.218  Ristiriidat saattoivat
kuitenkin johtua enemmän henkilöistä kuin nimittämisperusteista, sillä varsinkin
kuninkaallisilla pormestareilla oli selvä käsitys asemastaan kaupungin johdossa,
kun taas raatimiehet eivät välttämättä jakaneet tätä näkemystä. Vuonna 1628 por-
mestari Hans Nilsson Benick valitti, että mitä tahansa hän tekikin yhden tai use-
amman pormestarin suostumuksella, raati ei halunnut hyväksyä sitä, koska he ei-
vät itse olleet mukana päätöksenteossa (the inthet få wara med i rådh). Tästä syystä
pormestari pyysi eroa virastaan.219  Auktoriteetin säilyttäminen niin raadin sisäises-
sä hierarkiassa kuin porvariston suuntaankin oli tärkeää myös kuninkaallisille por-
mestareille ja retorisella eronpyynnöllä ikään kuin luotiin auktoriteettisuhde uu-
delleen, kun pormestarin valta tunnustettiin.220  Vuonna 1630 raastuvassa neuvo-
teltiin pormestareiden ja raatimiesten kesken verotuksesta, jolloin kuninkaalliset
pormestarit Geete ja Bureus valittivat verotuksessa tapahtuneista laiminlyönneistä.
Tähän raati vastasi että asia koski yhtä lailla pormestareita kuin heitä, ja pormes-
tarit olivat aivan yhtä syyllisiä laiminlyönteihin.221  Muutamaa vuotta myöhemmin
kuninkaallisten pormestareiden ja porvarillisten raatimiesten välisiä ongelmia sel-
viteltiin valtaneuvoston edessä.222

Vastakohtaisuudet porvariston suuntaan kärjistyivät poikkeusoloissa. Vuonna
1629 pormestarit ja raatimiehet päättivät neuvonpidossaan, että kuninkaalta piti
anoa porvarisryhmään kuuluvaa pormestaria.223  Kaupunkiin haluttiin porvaris-

216 Anders Henriksson oli todennäköisesti jo kymmenen vuotta raatimiehenä toiminut Anders
Henriksson, ei hänen kaimansa, skotlantilaislähtöinen Anders Henriksson Boij, joka valittiin
raatiin vuonna 1632 sekä pormestariksi vuonna 1663 (SSA, BRA, A, vol. 54, 21.10.1633; SAOB,
hakusana admonition; Matrikel 1915–1918, 42, 171).

217 SSA, BRA, A, vol. 54, 26.10.1633; Matrikel 1915–1918, 31–32; Luukko 1967, 60; Forsius 2004;
Kostet 2004. Myöhemmin toinenkin kuninkaallinen pormestari, Erik Eriksson Geete, siirtyi
Götan ja Svean hovioikeuksien kautta Turun hovioikeuden varapresidentiksi (SSA, SMRA, A1a,
vol. 5, 16.8.1641; Matrikel 1915–1918, 33).

218 Corin 1966, 70–71; vrt. Lindberg F 1946, 25–26; Virkkunen 1953, 403; Corin 1958, 29–30. Myös
muualla valtakunnassa kuninkaalliset pormestarit aiheuttivat epäsopua sekä raadin sisällä että
suhteissa porvaristoon (Halila 1942, 97; Ranta 1981, 87–88; Karonen 1995a, 60–83; vrt. myös
Lindström D 2003, 27).

219 Samassa yhteydessä raati valitti palkkauksesta (ST 1628 (26.6), 71–72). Raadin kommentin voi
tulkita viittaavan, että raadin sisäisten päätösten tulkittiin sitovan vain päätöksen tehneitä.

220 Vrt. Beik 1988, 83.
221 SSA, BRA, A, vol. 52, 5.6.1630; vrt. Corin 1966, 71.
222 Corin 1966, 71; Ericson 1988, 146.
223 ”D. Olaus begerer anteknas, at män förordnas som är en gångh uti vnderdånighet ahnmoda hanns

K.M:t om een sådan Borgmest. som wore af Borgare medell.” (SSA, BRA, A, vol. 51, 16.5.1629; SAOB
hakusana medel). Jo vuonna 1628 järjestettiin miehiä keskustelemaan valtaneuvoston kanssa
pormestarinvaalista ja nimitettiin kaksi pormestaria, kolme raatimiestä sekä kolme edustajaa
myös vanhimpainneuvostosta (ST 1628 (14.6), 55; kuninkaallisten pormestareiden ja porvarien ei
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lähtöinen pormestari, joka olisi laivakomppanian perustamisen aiheuttamassa
kuohunnassa rauhoittanut porvariston tuntoja tuomalla heidän edustuksensa voi-
makkaammin esiin raastuvassa. Kaupungissa oli vuonna 1629 virassa vain kolme
pormestaria ja he kaikki kuninkaallisilla mandaateilla nimitettyjä. Porvaristo ei to-
dennäköisesti kokenut heitä edusmiehikseen, vaan pikemmin kruunun käsivarsiksi
kaupungissa. Lisäksi Hans Henrikssonin viranhoito oli mahdollisesti jo vaikeutu-
nut, sillä hän erosi vuonna 1630 vanhuudenheikkouden vuoksi. Hans Nilsson
Benick oli ainoa porvaristoon kuulunut pormestari, mutta häntäkään ei voida pi-
tää porvareiden luottamusmiehenä, pikemmin päinvastoin. Porvarillista pormesta-
ria raatiin ei kuitenkaan saatu, sillä eronneen Hans Henrikssonin tilalle nimitettiin
jälleen kruunun luottomies: Erik Eriksson Geete.224  Samana päivänä kun Geeten
valtakirja luettiin raastuvassa ja hän vannoi valansa, pormestari Hans Henriksson
tiedotti pyytäneensä kuninkaalta lupaa luopua pormestarin tehtävistä. Käskyn-
haltija vastasi, että koska hän oli kuninkaan nimittämä ja asettama, niin hänen täy-
tyi myös odottaa kruunun lupaa jättää virkansa.225

Kuvaavaa kuninkaallisten pormestareiden toiminnalle on, että huolimatta lu-
kuisista hallinnollisista uudistuksista ja viranhoidon tehostumisesta joihin he myö-
tävaikuttivat,226  heidän omavaltainen käytöksensä aiheutti paljon ongelmia. Hans
Nilsson Benickiä voi tässä suhteessa pitää tyypillisenä kuninkaallisena pormesta-
rina, joka hyödynsi häikäilemättä asemaansa sekä suhteitaan kruunuun, ja käyttäy-
tyi pormestarina omavaltaisesti.227  Tukholmassa aiheutui suuri skandaali vuonna
1629, kun Benick oli antanut luvan haudata katolisen vaimon, vaikka se oli kiellet-

aina niin harmonisesta yhteiselosta ks. myös esim. Halila 1942, 256–258; Elfstrand 1946, 496–501;
muista porvariston sekä pormestarin ja raadin välisistä ristiriidoista esim. Virkkunen 1953, 388–
419).

224 Pormestari Hans Henriksson oli ilmeisesti ollut kruunun kamreeri ennen nimitystään Tukhol-
man raastuvalle (Matrikel 1915–1918, 31–33; Ericson 1988, 144–146, 148, 342–343; Vuorela 1997,
44–50). Byrokratisoituneen raadin ja porvariston välisistä ristiriidoista muualla ks. esim. Lindberg
F 1946, 25–26, 165.

225 SSA, BRA, A, vol. 52, 1.3.1630; samana vuonna pormestari Geete nimitettiin myös Tukholman
tullihuoneelle tarkastajaksi (PRFSS VI, 637, 19.4.1630 Kustaa II Aadolfin valtakirja Erik Eriksson
Geetelle).

226 Ks. lisää Vuorela 1997a, 101–113 ja siinä mainitut lähteet.
227 Hans Nilsson Benickistä ks. lisää Vuorela 1997a, 42–50. Benickiä syytettiin myöhemmin väärin-

käytöksistä hänen kaudellaan Vaxholmin tulliaseman päällikkönä (Sandström 1990, 105–106).
Vaikka jutuissa ei annettu tuomioita, voidaan Hans Nilsson Benickin myöhempien
väärinkäytösten perusteella vahvasti epäillä, että syytteissä kuitenkin oli ainakin jossain määrin
perää. 1630-luvun jälkipuoliskolla, Benickin erottua pormestarin virasta vanhuudenheikkouden
vuoksi, raastuvanoikeudessa alettiin selvittää hänen tonttikauppojaan ja kävi ilmi, että Hans
Nilsson Benick oli vuosien ajan käyttänyt asemaansa hyväkseen ja käynyt kauppaa kaupungin
tonteilla omaan laskuunsa (ks. tästä SSA, BRA, A, vol. 52, 19.4.1630, 28.4.1630; SSA, BRA, A, vol.
54, 1.6.1633, 26.8.1633, 3.5.1634, 3.11.1634; SSA, BRA, A, vol. 55, 16.5.1636; SSA, SMRA, A1a, vol.
1, 16.5.1636; SSA, SMRA, A1a, vol. 2, 30.10.1637; SSA, SMRA, A1a, vol. 3, 25.8.1638, 27.8.1638;
SSA, SMRA, A1a, vol. 4, 6.3.1639, 11.5.1640; SSA, SMRA, A1a, vol. 5, 13.3.1641; Matrikel 1915–
1918, 32; Vuorela 1997a, 36 ja siinä mainitut lähteet; Ericson 1988, 225–228; Ericson 2001, 51–55;
vrt. Karonen 2004a, 148–149). Ilman nuhteetonta taloudellista mainetta edes pormestari tai
raatimies ei voinut jatkaa liiketoimiaan ja maineen tahriinnuttua koko kotitalous oli yhteisössään
toimintakyvytön (Karonen 2004a, 150). Hans Nilsson Benickin pojan, Gustaf Hanssonin,
urakehitys ja aatelointi (Matrikel 1915–1918, 32) kuitenkin todistavat, että Hans Nilssonin asema
kruunun luottomiehenä oli riittävän vahva jopa systemaattisista väärinkäytöksistä selviämiseen.
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tyä. Hautapaikka oli nimenomaan luvattu sillä ehdolla, että he olisivat samanus-
koisia. Benickin ja Bureuksen suhdetta taas kuvaa oivallisesti, että Olaus Bureus
pyrki nostamaan asian esiin, kun taas raati ei olisi halunnut tietää mitään koko ju-
tusta.228  Vuonna 1634 raatimies Anders Henriksson kertoi valtaneuvoston puhu-
telleen häntä kaupungin rakennuksien ja erityisesti tulipalovarusteiden huonon
hoitamisen vuoksi. Hän protestoi tätä vakavasti, koska Hans Nilssonin olisi raken-
nustoiminnan valvojana kuulunut huolehtia asiasta. Anders Henriksson kritisoi
erityisesti sitä, että Hans Nilsson Benick sai palkkaa työstä, eikä kuitenkaan hoita-
nut velvollisuuksiaan.229

Kaikin puolin levottoman ja muutoksia tuoneen 1620-luvun jälkeen pormesta-
rinimityksissä palattiin jälleen perinteisempään suuntaan, kuten vuonna 1633, jol-
loin Jöns Henrikssonista tuli pormestari. Raati teki valinnan, jonka porvaristo sit-
ten nimellisesti hyväksyi, tosin tässäkin tapauksessa tarvittiin valtaneuvoston suos-
tumus.230  Kun raastuvassa keskusteltiin virkojen täyttämisestä vuonna 1636, yli-
käskynhaltija huomautti että virkamiehiä valittaessa ei niinkään pitäisi kiinnittää
huomiota miesten ikään tai arvostukseen (anseende), kuin heidän sopivuuteensa ja
pätevyyteensä (tienligheett och skickeligheet), sekä valittujen mahdollisuuksiin täyt-
tää virkojen vaatimukset. Kokouksen tärkein tehtävä oli täyttää vanhuudenheik-
kouden vuoksi eroavan kuninkaallisen pormestarin, Hans Nilsson Benickin, virka.
Ehdokkaista äänestettiin ja heistä kahden, raatimiesten Jakob Grundellin ja Anders
Henrikssonin, mainittiin saaneen yhtä paljon ääniä, jolloin ylikäskynhaltijan ääni
ratkaisi tilanteen Grundellin hyväksi. Hän perusteli valintaansa, että Grundell oli
sopivampi (tractabel), hänellä oli takanaan enemmän virkavuosia ja hän ei ollut se-
kaantunut niin moniin asioihin kuin Anders Henriksson. Koko raati ”sanoi samaa”
ja Jakob Grundell valittiin virkaan.231  Huolimatta juuri pidetystä äänestyksestä so-

228 SSA, BRA, A, vol. 52, 8.1.1630. Vuonna 1629 kauppias Wellam Lehusen (Wilhelm Leuhusen) valitti
raastuvanoikeudessa ’48 vanhimman’ tekemästä verotuksesta, jossa hänen maksuaan oli yhtäkkiä
korotettu, kun taas erään toisen porvarin verotus oli laskenut rajusti. Wellam Lehusen otti
esimerkiksi verotuksen epätasa-arvoisuudesta pormestari Hans Nilsson Benickin, joka hänen
mukaansa ”kirjoitti itselleen niin paljon kuin halusi ja muiden piti vain kestää osansa”. Lehusen
jopa väitti, että hänellä oli vanhimpainneuvostossa todistajia, joiden mukaan Hans Nilssonia ei
ollut verotettu yhtä paljon (SSA, BRA, A, vol. 51, 12.10.1629). Wellam Lehusen valittiin Tukholman
raatimieheksi vuonna 1635 ja kauppapormestariksi vuonna 1663 (Matrikel 1915–1918, 41–42).

229 SSA, BRA, A, vol. 54, 8.1.1634. Hans Nilsson Benick oli kaupungin rakennustoiminnan valvoja
vuosina 1631–1633 (Matrikel 1915–1918, 32). Raatimies Anders Henrikssonin kanssa hänellä oli
ollut ristiriitoja jo aikaisemminkin (Vuorela 1997a, 43, 49–50; Vuorela 2000, 104–105; ks. myös
Matrikel 1915–1918, 171).

230 ”Till Borgmestare bleef Jönns Hendrichsonn af sambtlige menigheetenn utwalld, och medh dhe

Wälborne Herrers Rijkzenns Rådh samtÿckie uti Borgmestare sätett forordnat och tillsatt.” (SSA, BRA,
A, vol. 43, 27.5.1633; ks. myös Matrikel 1915–1918, 34). Jöns Henrikssonin virkavalan vannomi-
sen yhteydessä tuli esiin huomattavan moderni hallinnollinen piirre: hän pyysi ennen
virkaanastumistaan kaikkien kaupungin tilien hoitamista, jotta häntä ei koskaan voitaisi syyttää
niistä (SSA, BRA, A, vol. 43, 1.6.1633). Hän halusi siis ennen virkakauttaan ”tili- ja vastuu-
vapauden” suhteessa pormestarin ja raadin aikaisempaan hallinnolliseen työhön.

231 Kyseessä oli selvästi valpurinpäivän raastuvankokousta ”valmisteleva” kokous, jossa päätettiin
virkanimityksistä ennen kuin valpurinpäivän yleisessä raastuvankokouksessa ne julkistettiin
porvaristolle. Todennäköisesti kyse oli tavallisesta menettelytavasta. Ylikäskynhaltijan ei suoraan
mainittu olevan paikalla, mutta termin ”herra” olen tulkinnut viittaavan Klaus Larsson
Flemingiin. Anders Henrikssonilla tarkoitetaan todennäköisesti raatimies Anders Henriksson
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pivamman ehdokkaan katsottiin tulleen valituksi, joten raati yhdistyi valinnan
taakse yksimielisenä korporaationa ja antoi tukensa Grundellin virkauralle.

Kuninkaallisten pormestareiden asema porvarillisen valtuutuksen uralleen saa-
neiden pormestareiden sekä raatimiesten yläpuolella muutti Tukholman hallinto-
kulttuuria huomattavasti, mikä heijastui arkipäiväiseen hallintotyöhön myös auk-
toriteettikonflikteina. Vaikka Ruotsin kaupungeissa ei ollut syntynyt eurooppalai-
seen malliin verrattavaa itsehallinnollista traditiota232 , ja raati tai porvaristo tuskin
kokivat omien asemiensa horjuvan kuninkaallisten pormestareiden astuessa raas-
tupaan, ristiriitoja aiheutui niin henkilösuhteista kuin erilaisista toimintamalleista-
kin. Konfliktien myötä raadin sisäinen työnjako jäsentyi ja uudet pormestarit löy-
sivät paikkansa. Suhteessa porvaristoon kuninkaallisten pormestareiden nimittä-
minen ja kaupunkihallinnon alkava byrokratisoituminen merkitsivät perustavam-
pia muutoksia.

Byrokratisoitumisen merkitys

Byrokratisoituminen ja hallintomiesten lisääntyvä rekrytointi akateemisesti koulu-
tetuista miehistä ei voinut olla vaikuttamatta kanssakäymiseen porvariston kanssa.
Suorat kontaktit porvaristoon eivät enää olleet niin tavallisia kuin ennen ja kehitys
kohti eriytynyttä, lakien ja määräysten viitoittamaa erikoisalaa alkoi vähitellen. Uu-
silla raatimiehillä ja pormestareilla ei enää välttämättä ollut omakohtaista kosketusta
porvaristoon ja kaupunkilaiseen elinkeinonharjoitukseen. Toki hallinnossa säilyi
yhä vahva porvarillinen edustus, mutta siitä huolimatta kehitys kohti modernia hal-
lintokoneistoa oli hyvässä vauhdissa Tukholmassa jo 1600-luvun alkupuoliskolla.233

Byrokratisoitumisen seurauksena aikaisemman kaltainen yhteinen keskustelu-
perinne muuttui. Porvaristosta tuli raadin vertaisuuden sijaan alamaisia, joita tois-

Boij’ta, joka valittiin pormestariksi vuonna 1663, ei Jakob Grundellin kanssa virkaiältään
samanikäistä raatimies Anders Henrikssonia (SSA, BRA, A, vol. 55, 9.5.1636; Matrikel 1915–1918,
35–36, 42, 171–172; pätevyydestä ja sopivuudesta vrt. Halila 1942, 74–75). Ennen kuin Jakob
Grundellista tehtiin porvariston edessä pormestari, raastuvassa soviteltiin valtaneuvoston luvalla
Grundellin ja raatimies Valentin Nilssonin kadulla käymää tappelua. Tuomitsemisen sijaan
sovittiin, että Valentin Nilsson maksaa 100 taalerin korvauksen lastenkodille sekä ilmeisesti erään
kirkon rakennukseen (SSA, BRA, A, vol. 55, 9.5.1636, 11.5.1636, 14.5.1636; SSA, SMRA, A1a, vol.
1, 30.4.1636, 9.5.1636, 11.5.1636, 14.5.1636; Matrikel 1915–1918, 35).

232 Vrt. Halila 1942, 35; Lamberg 2001, 37–40.
233 Byrokratisoitumista Tukholman hallinnossa 1600-luvun alkupuolella on tutkinut ennen kaikkea

Lars Ericson väitöskirjassaan Borgare och byråkrater. Hänen keskeinen johtopäätöksensä on, että
Max Weberin määrittelemä byrokratisoituminen tapahtui Tukholman hallinto- ja oikeuslaitoksen
piirissä 1620- ja 1630-luvulla (Ericson 1988; ks. myös Ericson 1987b; vrt. Halila 1942, 136–138;
Petrén 1951, 23, 27; Ranta 1981, 84; Österberg 1994a, 21–22, 27; Katajala 1996, 106–107; Ylikangas
1996, 52–53, 63; Karonen 1998a, 151–152; Cavallin 2003, 17–19; Einonen 2003a, 84–85; Lind-
ström D 2003, 3). Carl-Fredrik Corinin (1966, 74; vrt. Corin 1958, 28–29) mukaan taas byrokrati-
soituminen ei ollut tuskin vielä alkanutkaan 1630-luvun puolimaissa Klaus Larsson Flemingin
astuessa virkaansa, vaan hallinto toimi yhä vanhoissa muodoissaan. Myös Ericsonin (2001, 45)
esittelemä pyrkimys saada Norrmalmilta raatiin käsityöläisedustajia oli ristiriidassa muun
byrokratisoitumiskehityksen kanssa. Kaupungien yhdistyttyä uudelleen Norrmalmilta piti nimetä
kaupunkihallintoon pormestari sekä kaksi raatimiestä.
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tuvasti kehotettiin kuuliaisuuteen ja raadista patriarkaalinen hallintoelin, joka tiesi
alamaistensa parhaan ja toimi sen eteen niin kuin parhaaksi katsoi. Tämä nojasi
vahvasti valtakunnalliseen kehitykseen, jossa uskonnollinen puhdasoppisuus toi
mukanaan kolmisäätyopin, hierarkkisen maailmankuvan sekä harmonian ja muut-
tumattomuuden ihannoinnin, joiden varaan maailmankatsomusta ja maailmanku-
vaa rakennettiin.234  Oppineiden virkamiesten nimittäminen kaupunkihallintoon
oli osaltaan johtamassa aikaisemmasta selvästi poikkeavaan käytäntöön, jossa tie-
toisesti korostettiin raadin roolia hengellisen ja maallisen esivallan paikallisena so-
vellutuksena.235

Porvareiden alamaisen aseman korostuessa raadin auktoriteetti määrittyi aikai-
sempaa enemmän virkamiehisyyden ja määräysten kautta. Jumalanpelko (Gud-

helighet), tottelevaisuus esivaltaa kohtaan ja kuuliaisuus suhteessa esimiehiin (joilla
tässä tapauksessa tarkoitettiin pormestareita ja raatimiehiä) yhdistettiin uudenlai-
seksi retoriseksi kokonaisuudeksi huoneentaulun hengessä.236  Vaikka lait ja asetuk-
set olivat määritelleet jatkuvasti kaupunkihallinnon esimiesasemaa, käytännössä
raadin jäsenet loivat itse auktoriteettinsa lakien raameissa. He toivat virka-ase-
maansa oman statuksensa, sosiaaliset suhteensa sekä taloudellisen vaikutusvaltan-
sa, ja loivat oman asemansa sekä hallintoelimen sisällä että suhteessa porvaristoon
niiden kautta. Yksittäisen hallintomiehen virka-asemaa ei niinkään määrittänyt la-
kiteksti vaan hänen julkinen ja ei-hallinnollinen roolinsa porvarina sekä sen anta-
mat mahdollisuudet.237  Tilanne muuttui koulutettujen miesten vähitellen vallates-
sa alaa porvarillisilta hallintomiehiltä: virkamiehisyyttä alettiin yhä suuremmassa
määrin luoda lakien kautta. Koska uusilla, lainoppineilla viranhaltijoilla ei enää ol-
lut porvariston sisäisten hierarkioiden luomaa statusta, alettiin linjassa muun kehi-
tyksen kanssa korostaa kruunun valtuutusta ja nostaa se vallan legitimoijana ohi
porvarillisen valtuutuksen. Kun kaupungin johtoon asettui kuninkaallisia pormes-

234 Patriarkaalisuus näkyi myös aikalaistermeissä: ”..betackande hans S. och högloflig i åminnelse för all

faderlig omsorgh om alle stånd..”. SSA, BRA, A, vol. 54, 20.10.1634; ks. myös SSA, SMRA, A1b, vol. 1,
10.1.1638 (vuodelta 1638 on olemassa kaksi konseptiversiota ilmeisesti kahdelta eri kirjurilta:
ensimmäinen käsittää ajanjakson 10.1.-23.4.1638 ja toinen 10.1.-12.11.1638 – viittaus on
jälkimmäiseen); Virkkunen 1953, 431–432; Tiihonen – Ylikangas 1992, 25; Karonen 1999a, 118;
Einonen 2003a, 85; ks. myös Corin 1958, 32; Ekedahl 1999, 108.

235 Einonen 2003a.
236 SSA, SMRA, A1a, vol. 4, 17.6.1640; Einonen 2003a, 86–87; vrt. Tiihonen – Ylikangas 1992, 68.

Vuoden 1619 valpurinpäivän raastuvankokouksessa jopa kehotettiin porvaristoa kuuliaisuuteen ja
tottelevaisuuteen esimiehiään kohtaan. Tällainen kehotus on mahdollisesti esitetty aikaisemmin-
kin, mutta ainakaan tuomiokirjaan sitä ei ole kirjattu (ST 1619 (10.5), 48).

237 Einonen 2003a, 87; vrt. Beik 1988, 223. Ennen vaatimuksia oppineisuudesta pormestarit ja
raatimiehet rekrytoitiin käytännössä yleensä Tukholman vauraiden kauppiaiden joukosta.
Kaikista rikkaimmat kauppiaat yleensä priorisoivat kaupankäyntiä ja myös kruunu piti heidät
mielellään valtiontaloutta hyödyttävän elinkeinonharjoituksen parissa. Toisaalta taas sosiaalisesti
ja taloudellisesti kauppiaseliitin alapuolelle asettuvien pikkukauppiaiden ja käsityöläisten oli jo
käytännössä vaikeampaa hoitaa kunnallisia virkoja, sillä heidän toimeentulonsa riippui kauppiai-
ta suoremmin omasta työpanoksesta. Vaikka viranhoidosta maksettiin palkkaa, se ei vielä 1600-
luvun alkupuolella riittänyt korvaamaan taloudellisia tappioita elinkeinonharjoituksessa. Raatiin
valikoitui siis porvariseliittiä, jonka asemaa viranhaltijuus lujitti entisestään (Ericson 1988, 111–
162; Vuorela 1997, 27–28; vrt. Tiihonen – Ylikangas 1992, 62; Kallio 2000, 77–78; Lindström D
2003, 17).
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tareita, erilaisilla rituaaleilla alettiin vähitellen luoda myös raatimiehille uudenlais-
ta virkaroolia. Byrokratisoitumisen myötä rituaalit alkoivat entistä keskeisemmin
määrittää raatimiehen virkaa.238

Vaikuttaa siltä että yhdessä hallinnollisten uudistusten ja byrokratisoitumisen
kanssa raadille myös alettiin luoda tietoisesti ja aikaisemmasta poiketen kollektii-
vista identiteettiä hallintoelimenä, jossa jokainen jäsen muodosti osan suuremmas-
ta kokonaisuudesta. Tämä voidaan liittää ajatukseen valtioruumiista, jossa jokaisel-
la osalla oli määrätty paikkansa ja tehtävänsä. Samalla tavalla kaupunkihallinto al-
koi yhä tiukemmin nivoutua keskushallinnon osaksi ja hallintomiehet hahmottivat
roolinsa laajemmassa kokonaisuudessa.239

Kuninkaallisten pormestareiden myötä retoriikka muuttui vähitellen ja sai jopa
korkealentoisia, klassisistisia vaikutteita. Raatia saatettiin kutsua erinomaiseksi se-
naatiksi (denna berömliga senatt), raatimiehiä senaattoreiksi (omnes senatores) ja
kuninkaallista pormestaria ylhäiseksi konsuliksi (consul primarius), eli hänen ase-
maansa kaupungin johdossa korostettiin roomalaisella korkeinta virkamiestä tar-
koittaneella nimityksellä. Jopa alempien virkojen täyttämisen yhteydessä saatettiin
käyttää termiä ”utkora” (valita), joka tavallisemmin yhdistetään kuninkaisiin.240

Satunnaisesti 1620-luvulla alettiin myös käyttää latinaa tavanomaisten asioiden
kirjaamisessa tuomiokirjaan.241  On tietenkin mahdollista, että myös koulutetum-
pien kirjureiden ilmestyminen raastupaan vaikutti raadissa käytetyn fraseologian
kirjaamiseen. Eggert Matsson siirtyi toukokuussa 1633 raatimieheksi ja hänen tilal-
leen astui Johan Westerman. Molemmat olivat todennäköisesti saaneet koulutuk-
sensa Uppsalassa. On kuitenkin epätodennäköistä, että aikaisemminkaan olisi jä-
tetty kirjaamatta sellaisia kaunopuheisuuden osoituksia ja esivallan ylistyksiä, kuin
pormestari Geeten puhe vuonna 1636 valpurinpäivän yleisessä raastuvankokouk-
sessa hänen kiittäessään kuningatarta (käytännössä holhoojahallitusta) ja valta-
neuvostoa (andre hörwälborne [sic] herrar) sekä ylikäskynhaltijaa uusista privile-
gioista. Pikemminkin voidaan siis olettaa, että muutos puhekulttuurissa tapahtui

238 Östman 1915a, 36; Einonen 2003a, 87. Voidaan olettaa, että erilaisille oikeusistuimen merkki-
tapahtumille sekä arkipäiväisemmälle käyttäytymiselle oli jossain määrin säädellyt muotonsa ja
rituaalinsa jo ennen tätä, mutta tuomiokirjoista niitä ei voi lukea. Esimerkiksi vuonna 1624
mainittin vain suurista juhlallisuuksista (stort sollennitet), joissa koko porvaristo oli läsnä uuden
kirkkoherran astuessa virkaansa (ST 1624 (21.4), 53). Jo pelkästään siitä, että niitä alettiin kirjata
muistiin, voidaan tulkita raadin oman virkaeetoksen voimistuneen tai ainakin kirjurin pyrkineen
siihen. Väitän kuitenkin, että kuninkaallisten pormestarien tulo merkitsi faktisesti ritualismin
korostumista hallinnossa aikaisempaa enemmän. Vrt. Thompson 1996, 48–50.

239 Tiihonen – Ylikangas 1992, 43, 68, 77, 95; Nováky 1998, 215–216; Einonen 2003a, 89; ks. myös
Lamberg 2001, 33–34; vrt. ST 1599 (9.5), 275.

240 ”Omnes senatores” tuomiokirjan marginaalissa viittaa siihen, että kaikki raadin jäsenet olivat
paikalla (SSA, BRA, A, vol. 52, 27.2.1630). ST 1621 (23.7), 169; SSA, BRA, A, vol. 52, päiväämätön
asiakirja; Ericson 1988, 146; vrt. Elfstrand 1946, 496; Österberg 1996, 169; Österberg 2000, 305–
306. Österberg liittää juuri asiantuntijaoikeudenkäyttöön byrokraattiset rutiinit sekä erityisen
kielen yhdessä koulutettujen virkamiesten vaatimusten kanssa. Tähän liittyy, että tavalliset ihmiset
kokivat oikeuden etäiseksi, anonyymiksi ja vaikeasti ymmärrettäväksi. Latinankielisten termien
käyttäminen ei toki ollut uutta (Ljung 1963, 260). Rituaaleista yleensä ks. Muir 1997, 2–6.

241 Ks. esim. ST 1628 (13.10, 15.10, 27.10, 29.10), 125–126, 133. Vrt. Vaasaan, jossa pormestari Jakob
Wilstadius ja päällysmies Botvid Höök osoittivat oppineisuuttaan keskustelemalla keskenään
yleisissä raastuvankokouksissa latinaksi (Luukko 1971, 373).
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uusien pormestareiden ja käskynhaltijoiden vaikutuksesta. Heillä ei ollut porvaril-
lista valtuutusta virkaansa, joten aseman luomisen täytyi tapahtui muilla tavoin.
Statusta luotiin tekojen ohella puheella.242  Retoriikka muuttui myös suhteessa por-
varistoon: vuoden 1638 alussa yleisessä raastuvankokouksessa toivotettiin koko
porvaristolle hyvää ja menestyksekästä vuotta sekä huomattavaa kasvua itse kun-
kin elinkeinonharjoitukseen, jotta sitten ”hallinnon hyvinvointi voitaisiin perustaa
siihen” (hwar på sedan Regementetz wellstånd grundaß kunde).243

Pormestarin ja raadin auktoriteettiasemaan vaikuttivat suhteet kruunuun ja
erityisesti vuonna 1614 perustettuun Svean hovioikeuteen. Taloudelliset, sosiaaliset
ja poliittiset muutokset sekä valtakunnanpoliittisella että paikallisella tasolla mer-
kitsivät muutoksia oikeusistuinten keskinäisissä valtasuhteissa, ja raati joutui jat-
kuvasti määrittelemään uudelleen suhdettaan hovioikeuteen. Vuonna 1640 por-
mestari ja raati valittivat holhoojahallitukselle, kuinka raastuvanoikeus oli joutu-
nut suureen häpeään, koska kaikilla oli oikeus valittaa hovioikeuteen. Raastuvassa
toivottiin valitusten rajoittamista nostamalla valituksista perittävää vetorahaa tai
jollakin muulla tavalla. Holhoojahallituksen vastauksessa kuitenkin korostettiin
lain ja oikeudenkäyntijärjestyksen noudattamista, sekä todettiin oikeudenmukai-
sen oikeudenhoidon sekä tuomitsemisen (alfvarsamme processer och behörlige

executioner) olevan keino ylläpitää kunnioitusta ja auktoriteettia.244

Kaikkinensa kehitys porvarislähtöisten pormestarien ja raatimiesten johtamasta
Tukholmasta lähes keskusvallan osaksi nivoutuneeksi kaupungiksi sujui melko ki-
vuttomasti.245  Hallintokulttuurin muutos tapahtui pitkälti henkilömuutosten
kautta vähitellen useampien vuosikymmenten kuluessa ja vaikka toisinaan on ha-
vaittavissa raadin sisäisiä ristiriitoja, porvarit hyväksyivät uudet hallintomiehensä
ilman näkyvämpää protestointia.246  Tämä oli kruunun hienovaraisten toiminta-
menetelmien, mutta lisäksi perinteen ansiota: Tukholman poliittisessa kulttuurissa
vaikutti voimakkaana linnan läheisyys ja hallitsijan osallistuminen kaupunki-
hallintoon paitsi käskynhaltijoiden myös pormestarinvaaleihin sekaantumisen ja
pormestarinimitysten vahvistamisen kautta oli jokapäiväistä jo ennen kuninkaalli-
sia pormestareita. Poliittiseen kulttuuriin ei siis niinkään liittynyt perustavaa laatua
olevana arvona hallintomiesten porvarillisuus, vaan ennen kaikkea hallinnon toi-
miminen toivotulla tavalla.

242 SSA, BRA, A, vol. 54, 20.10.1634; ks. myös SSA, BRA, A, vol. 54, 8.12.1634; Matrikel 1915–1918, 38,
175, 292; Östman 1915a, 36; vrt. Luukko 1971, 367; Österberg 2000, 305. Uusista privilegioista ks.
Ericson 1988, 96–100. Kirjurien eroista vertaa SSA, SMRA, A1b, vol. 1 vuoden 1638 kaksi
konseptiversiota.

243 SSA, SMRA, A1a, vol. 3, 10.1.1638; ks. myös SAOB, hakusana regemente.
244 SSP, 243–245 (lainaus 244), 29.2.1640 holhoojahallituksen resoluutio kaupungin valitukseen.

Samassa valituksessa pormestari ja raati nostivat esiin yksinkertaisesta huoruudesta syytetyt, jotka
raadin heidän mukaansa ”piti tuomita” vanhan tavan mukaan kuolemaan, vaikka se oli vastoin
Jumalan ja Ruotsin lakia sekä heidän omaatuntoaan. Lisäksi tuomitut armahdettiin myöhemmin
hovioikeudessa. Tämän kysymyksen holhoojahallitus lupasi kuningattaren puolesta ottaa
harkintaansa (vrt. laittomista sukupuolisuhteista, niiden tuomitsemisesta ja suhteesta kansan
oikeuskäsitykseen Jokiaho 1996, 3, 5, 39–40, 124–129; vrt. Ericsson N 2003, 23)

245 Vrt. Karonen 1995a, 60–62, 79–83; Lindström D 2003, 27.
246 Ks. esim. ST 1618 (29.4), 54; vrt. Geschwind 1998, 51.
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Raati kaupungin isänä

ja kruunun ideologisena äänitorvena

Raadin kokoonpanon vähittäinen muuttuminen 1600-luvun alkupuolella merkitsi
muutoksia myös hallinto- ja oikeuslaitoksen roolissa. Raadin tehtävänä oli perin-
teisesti ennen kaikkea yhteiskuntarauhan säilyttäminen; ei niinkään sanktiointi,
vaan juttujen sopiminen ja sovitteleminen kaupungin rauhan nimissä ja koko yh-
teisön parasta silmälläpitäen.247  Yksilöllisen kunnian ohella raadin piti valvoa kau-
pungin kunniaa248 , johon liittyi keskeisesti kysymys raadin auktoriteetista ja ky-
vykkyydestä hoitaa tehtävänsä yhteiskuntarauhan ylläpitäjänä. Toisaalta tähän liit-
tyi kiinteästi myös raadin ja sen jäsenten kunnian vaaliminen, sillä loukkaus esi-
merkiksi pormestaria vastaan ei kohdistunut pelkästään hänen henkilökohtaiseen
kunniaansa vaan myös kaupungin kunniaan. Kaupunki henkilöityi pormestariin ja
raatiin.249  Näin sekä henkilökohtainen että kollektiivinen kunnia kietoutuivat mo-
nimutkaiseksi kudelmaksi.

Vaikka raadin kokoonpano ja sen myötä auktoriteetti vaihteli ajan kuluessa, se
oli kuitenkin lakien ja määräysten esivalta, jota porvariston piti totella.250  Vuonna
1601 Jacob virtakirjuri valitti irtisanomisestaan. Pormestari ja raati perustelivat
toimiaan nimenomaan kaupungin parhaalla ja sanoivat irtisanoneensa hänet lai-
minlyöntien vuoksi: efter the vtaff Gudh och höge øffuerhetenn äre betrodde och

tillsatte, att achta, fordra och främia stadzens gagnn och bäste, derföre rådhe the och

att sättie till stadzens ämbeter huem de wilia, och der ifrånn igenn, thenn dhe finne

försumeligheett medh.251  Raati siis määritteli itsensä kaupungin vaalijaksi sekä Tuk-
holman parhaan ja hyödyn edistäjäksi. Kuuliaisuutta korostettiin 1620-luvulta
saakka yhä vahvemmin osana kolmisäätyoppia ja huoneentaulua: raadin esimies-
asema periytyi Jumalan vallasta ja esivaltaa piti totella kuin lapsen isäänsä. Kau-
punkihallinnossa raadin valta-asema ei niinkään perustunut mahdollisuuteen
käyttää voimaa, kuin patriarkaalisen auktoriteetin ylläpitämiseen ja vahvistami-
seen. Järjestyksenpito kaupungissa oli pitkälti riippuvaista suostunnasta ja tapahtui
yhteisön yhteispelillä.252

Raadin itsensä määrittelemää perustehtävää vasten on helppo ymmärtää, kuin-
ka vaikeaa oli olla paikallisyhteisön ja kruunun luottomies yhtä aikaa. Porvariston
näkökulmasta oli tärkeää, että raastuvanoikeus ja kämnerinoikeus pystyivät hoita-
maan konfliktinratkaisijan roolinsa sekä ylläpitämään järjestystä paikallisyhteisös-

247 Lindström D 1988a, 79, 84; Burghartz 1989, 389–390, 398–400, 406; Lindström D 1994, 530, 533;
Österberg 1996, 142–143, 155–156; vrt. Corin 1958, 32–33; Johannesson 1969b, 22; Ericsson N
2003, 131–132. Burghartz (1989, 399–400, 405) käyttää “kaupunkirauha” –käsitettä (Stadtfrieden)
kuvaamaan ideaalitilaa, jota sekä normeilla että oikeusistuimen toimilla pyrittiin ylläpitämään.
Raadin käytännön työstä ja työmäärästä ks. Vuorela 1997a; Lamberg – Einonen 2001.

248 Burghartz 1989, 398; vrt. Lindström D (1994, 533; 1995, 143), joka tosin viittaa myös
Burghartziin. Vrt. myös Friedrichs 1986, 110; Isenmann 1997, 190–191; Gustafsson 2000, 287–288.
Harmonisen kaupungin ideaali oli myös kuva, joka kaupungista haluttiin antaa vieraille ja
ulospäin. Jumalanpelko voidaan nähdä yhtenä osana tätä ideaalia. Ks. ST 1605 (7.8), 39–40.

249 Hanawalt 2000, 156; ks. myös esim. ST 1628 (20.2), 9; SSA, BRA, A, vol. 51, 26.1.1629.
250 Einonen 2003a, 89.
251 ST 1601 (4.5), 33; ks. myös SAOB, hakusana fordra.
252 Brigden 1984, 70; Scribner 1987, 109; vrt. Thompson 1996, 82.
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sä. Pormestarin ja raadin rooliin kuului lisäksi puolustaa kaupungin sekä porvaris-
ton privilegioita ja torjua mahdolliset porvareiden taloudellisiin intresseihin koh-
distuneet uhkakuvat. Keskusvallan näkökulmasta puolestaan keskeistä oli suoritus-
ten hoitaminen valtion pyrkimysten rahoittamiseksi, sekä toimiva ja ennustettavis-
sa oleva paikallinen hallinto. Tämä vastakohtaisuus korostui entisestään 1600-lu-
vun alkupuolella kun sotaan kaivattiin yhä enemmän varustusta sekä rahoitusta ja
raati istui Tukholman raastuvassa porvariston ja kruunun edustajien ristitulessa.253

Järjestys ja epäjärjestys olivat ilmiöinä keskeisiä uuden ajan alkupuolen maail-
mankuvassa ja maailmaa hahmotettiin niiden kautta. Järjestyksellä tarkoitettiin
yhteiskunnan ja koko universumin näkemistä muuttumattomien normien alaisi-
na.254  Paikallisyhteisön ja kruunun kannalta oli tärkeää, että järjestys ja harmonia
säilyivät kaupungissa. Raadin kontrollin voidaan nähdä edustavan tätä ajatusta jär-
jestyksestä, kun taas epäjärjestystä merkitsivät raadin kontrolloimattomissa olevat
asiat, kuten huhut. Juuri epäjärjestyksen ja sen aiheuttaman uhan vuoksi huhut ja
juorut olivat niin vaarallisia. Ajatus hierarkiaan kätketystä järjestyksestä leimasi
koko hallintokulttuuria: tapoihin, rituaaleihin ja vakiintuneisiin menettelytapoihin
oli sisään kirjoitettuna järjestys, jota noudattamalla yhteisöllistä rauhaa ja tasapai-
noa ylläpidettiin. Käytännössä tämä tarkoitti pyrkimystä kontrolloida puhetta ja
käyttäytymistä raastuvassa, mutta myös laajemmin koko paikallisyhteisössä.255

Yhteisö ylläpiti sisäistä järjestystä normatiivisilla luokitteluilla ja identifioi tie-
tyn käytöksen rikolliseksi. Teot ja niiden arvioinnit kävivät jatkuvaa vuoropuhelua
ja olivat muuttuvien sosiaalisten, kulttuuristen, poliittisten sekä moraalisten arvo-
jen tuotteita. Pormestarin ja raadin rooli yhteiskunnallisen harmonian ylläpitäjänä
tulee näkyväksi myös tätä kautta, sillä normeihin nojaten kaupungin hallintolaitos
pystyi lainkäytöllään sekä edellä mainitun kaltaisilla luokitteluilla säätelemään yh-
teisöllistä elämää.256

Suhteessa kruunuun järjestys merkitsi ennen kaikkea hierarkkisuutta, joka
näyttäytyi raadin asemassa välittäjänä ja vakiintuneissa muodoissa, joiden mukai-
sesti asiat piti hoitaa. Paikallisilla viranomaisilla oli heille delegoitua kruunun auk-
toriteettia, mikä antoi heidän toimilleen ”virallisuuden” ja painoarvon, mutta ellei
heillä samaan aikaan ollut myös tapaan ja julkiseen hyväksyntään perustuvaa por-
variston luottamusta, ei heidän asemallaan ollut mitään merkitystä.257  Pormestari

253 Ranta 1975b, 546–547; Österberg 1987, 331; Österberg 2000, 304–305; Ericsson N 2003, 25;
Lindström D 2003, 27; vrt. Beik 1974, 585; Scribner 1987, 112; Lindström D 1988b, 139. Tukhol-
man hallinto- ja oikeuslaitoksen tehtävistä tarkemmin ks. Ericson 1988, 230–281. Käskytyssuhde
ja toisaalta raadin asema ikään kuin puun ja kuoren välissä tulee hyvin esiin polemiikissa häiden
järjestämisestä 1620-luvun alussa. Häiden kanssa oli ollut ongelmia, koska niiden katsottiin olleen
liian ylellisiä. Pormestari ja raati velvoitettiinkin valvomaan sekä säätelemään häiden järjestämistä
”kuninkaan korkeimman epäsuosion uhalla”. Määräystä perusteltiin vararikoilla ja vaikeuksilla,
joita sellaiset ”hyödyttömät kustannukset” voisivat ajan kanssa aiheuttaa (ST 1622 (14.10), 91; vrt.
ST 1621 (1.9), 176). Toisaalta vaikuttaisi, että kyse oli myös ylellisyysmääräyksistä ja niiden
määrittelemästä säädynmukaisesta elämästä.

254 Lindroth 1997b, 365; vrt. Englund 1994, 40–41, 43.
255 Vrt. Scott 1985, 23, 27; Rublack 1997, 2; Cavallin 2003, 10–11.
256 Ks. esim. Lindström D 1988b, 76–77, 139; Aronsson 1992, 269–270; Muir – Ruggiero 1994, 227–228.
257 Beik 1988, 179; vrt. Jokinen 1999, 132–133. Paikallisten virkamiesten roolista informaation

välittäjinä keskusvallan suuntaan ks. Gustafsson 1994, 98.
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ja raati osasivat myös käyttää kruunukorttia: porvariston vastustamia uudistuksia
toteuttaakseen he saattoivat väittää työskentelevänsä kuninkaan määräyksestä,
vaikka toimivatkin omasta aloitteestaan. Kuninkaalliset pormestarit Olaus Bureus
ja Hans Nilsson Benick yrittivät väitteen avulla saada kaupan jakamisen toteutet-
tua, mutta juoni ei toiminut, vaan porvarit vaativat kuninkaan allekirjoittamaa
määräystä nähtäväkseen. Ylipäätään porvareiden oli mahdollista kiistää virallisten
määräysten muoto tai väittää niiden perustuneen virheellisiin tietoihin. He saattoi-
vat myös pysytellä poissa raastuvassa ja pyrkiä siten välttämään koko määräykset.258

Suurten, 1620- ja 1630-luvulla tapahtuneiden hallinnollisten muutosten jälkeen
pormestari ja raati toisinaan hakivat rooliaan erityisesti suhteessa kruunuun. Hol-
hoojahallitus joutui vuonna 1637 jopa muistuttamaan raatia sen laillisista oikeuk-
sista tehdä sekä toimeenpanna päätöksiä.259  Mahdollisesti ylikäskynhaltijan nimit-
täminen oli aiheuttanut jonkinasteisen valtakriisin, minkä seurauksena raati halusi
määritellä uudelleen omaa toimialaansa. Valtasuhteet kuitenkin häilyivät ja samana
vuonna holhoojahallitus vetosi privilegioihin, sekä kehotti pormestaria ja raatia to-
teuttamaan rakennusasiassa holhoojahallituksen tahdon, mikä tietysti koitui myös
kaupungille hyödyksi.260

Suurvaltaa luotaessa uskonnolla oli keskeinen rooli poliittisessa elämässä ja
keskusvallan intresseissä oli vakiinnuttaa oikea luterilainen usko sekä taistella har-
hauskoa vastaan. Käytännössä tämä tehtävä lankesi paikallishallinnon hoidettavak-
si. Jumalasuhde näyttäytyi Jumalan ja ihmisten välisenä liittona. Uskonnolliset vel-
voitteet eivät kytkeytyneet yksinomaan yksittäisiin henkilöihin vaan koskivat väes-
töä kokonaisuutena: ihmiset olivat kollektiivina velvollisia elämään Raamatun käs-
kyjen mukaan. Kansan kohtalo riippui Jumalan käskyjen tottelemisesta ja kuuliai-
suus merkitsi maalle hyvinvointia, tottelemattomuus taas rangaistuksia sotien,
nälänhätien ja sairauksien muodossa. Katastrofien välttämiseksi ihmisiä vaadittiin
tekemään parannus, sillä Jumala oli luvannut olla armollinen. Moralisoiva kosto-
ajattelu näkyy ennen kaikkea rukouspäiväplakaateissa, joissa toistuvasti kehotettiin
parannukseen, ja kaikki valtakunnan kohtaamat vaikeudet esitettiin rangaistukse-
na kansan puuttuvasta jumalallisuudesta.261

258 RA, SSAc, vol. 3, päiväämätön kirje (todennäköisesti Bureuksen pormestarikauden alkupuolelta)
pormestari Olaus Bureukselta mahdollisesti käskynhaltijoille; Beik 1988, 180.

259 SSP, 230–232, 24.3.1637 holhoojahallituksen resoluutio kaupungin kysymyksiin.
260 SSP, 235–236, 20.3.1638 holhoojahallituksen käsky tonttien rakentamisesta ja asiassa

niskoittelevien tiukasta kohtelusta.
261 Ekedahl 1999, 19, 75, 77.
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Porvaristo ja alamaisuuden
korostuminen

Porvarisoikeudet ja -velvollisuudet

Kaupunkiporvaristolle yhteiskunnan funktionaalisessa hierarkiassa varattu rooli
oli yhteneväinen talonpoikaiston kanssa: heidän tuli harjoittaa elinkeinoaan ja tuo-
da valtakuntaan vaurautta, sekä maksaa kuuliaisesti veronsa.262  Porvaristo oli hy-
vin heterogeeninen ryhmä, jossa taloudelliset ja sosiaaliset lähtökohdat vaihtelivat
huomattavasti: samaan joukkoon kuului sekä toimeentulon rajamailla sinnitteleviä
kalastajia että mittavaa ja rahakasta liiketoimintaa harjoittavia suurporvareita.
Ryhmän jäseniä yhdisti kuitenkin porvarisoikeuksien saaminen tietystä kaupun-
gista, tässä tapauksessa Tukholmasta. Porvaristo on terminä ongelmallinen, koska
kaupunkihallinnossa yksimielinen ja yhtenäinen porvaristo oli ideaali, johon kai-
kessa päätöksenteossa pyrittiin, vaikka todellisuudessa porvaristo kuitenkin käsitti
lukuisia pienempiä intressiryhmiä. Hallinnollisesta ja poliittisesta näkökulmasta
oli usein jopa tarkoituksenmukaista esittää porvaristo yhtenäisempänä kuin se to-
dellisuudessa oli. Näin historioitsijoille välittyvä kuva kaupunkihallinnosta ja kau-
pungin suhteista kruunuun on silotellumpi kuin tilanne todellisuudessa, jossa eri
intressiryhmät kävivät omaa taisteluaan porvariston sisällä.263  Tässä tutkimuksessa
pyritään tarttumaan myös näihin yhden yhtenäisen porvariston julkisivussa esiin-
tyviin säröihin ja avaamaan niiden kautta näkökulmia porvariston sisäiseen val-
taan ja vallankäyttöön.

Vaikka kaupunkien porvaristot näyttäytyivät ulospäin pitkään kollektiivisen
yksimielisinä kaupunkiyhteisöinä, erityisesti käsityöläisten ajatusmaailma erosi
monessa suhteessa kauppiaiden ajattelusta. Sekä kauppiaiden että käsityöläisten
maailmankuvat olivat pohjimmiltaan yhtäläiset ja samat laajemminkin yhteiskun-
nassa jaetut arvot sekä normit muodostivat ajattelun perustan. Käsityöläisille alis-
tus- ja käskysuhteet olivat yksiselitteisempiä ja käsityöläispiireissä patriarkaalinen
järjestys erosikin osittain kauppiaiden soveltamasta, tai manufaktuureissa harjoite-
tusta järjestelmästä. Käsityöläisten ajatusmaailmassa korostui perinteiden säilyttä-
minen ja kilpailun vieroksunta verrattaessa etenkin suurkauppiaisiin. Kauppiaiden
keskuudessa myös kollektiivinen kunniakäsitys murtui ja teki tilaa yksilöllisem-
mälle ymmärrykselle viimeistään 1600-luvun jälkipuoliskolla. Ylipäätään suurval-
ta-ajan kauppiaille kunnia ei ollut yhtä kollektiivista kuin muille kaupunkilaisille
tai aikalaisille, vaikka kunnialla yhä olikin paljon merkitystä.264

Samasta porvaristatuksesta huolimatta kauppiaat olivat taloudellisesti ja sosiaa-
lisesti selvästi käsityöläisiä ylempi ryhmä. Suurkauppiaat puolestaan erottuivat

262 Englund 1994, 29; Nováky 1998.
263 Ks. esim. Halila 1942, 208–209; Lamberg 2000a, 503; Lamberg 2001, 29–35. Raimo Ranta (Ranta

1981, 87) esittää, että kruununkin tavoitteena ollut porvarisryhmien erottautuminen toisistaan
aiheutti jo lähtökohtaisesti eripuraisuutta. Vrt. Kallioinen (2000, 53), joka selittää porvariston
heterogeenisyyttä yksinomaan taloudella.

264 Karonen 2004a, 142–143, 147. Kunniasta taloudellisena pääomana ks. myös Muldrew 2001, 81, 83,
85, 98, myös laajemmin.
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muusta kauppiaskunnasta ja muodostivat oman poikkeavan ryhmänsä, johon jopa
raadissa suhtauduttiin silkkihansikkain. Vuonna 1635 pormestari Hans Nilsson
Benick varoitti veljeään, raatimies Valentin Nilssonia, antaen olettaa Valentin Nils-
sonin raastuvassa esiin ottaman jutun olevan kaupungille vahingoksi, koska suuria
kauppiaita loukattiin hänen syytteillään.265  Aatelisto puolestaan pyrki tietoisesti
erottautumaan niin porvareista kuin heidän hallintomiehistäänkin. Raadin tiedus-
teltua edustajiensa välityksellä Lars Sparrelta vastauksia raastuvassa esille tulleisiin
valituskohtiin, aatelisherralta tuli kipakka vastaus, jossa hän käski pormestarin ja
raadin tehdä määräyksiä niille, jotka olivat heidän oikeudenhoitonsa alaisia eikä
muille. Lars Sparre huomautti lisäksi, että hän ei ollut heidän määräystensä alai-
nen.266

Kaupunkielinkeinoja, eli käsityötä tai kauppaa, harjoittamaan haluavien piti
hankkia kaupungilta porvarisoikeudet, saada porvariuskirja sekä vannoa porvaris-
vala. Porvariksi mielivällä tuli olla tahraton syntyperä ja maine, hänen tuli hankkia
takaajat, maksaa porvariusrahat sekä pystyä vastaamaan porvarillisista rasituksista
kuuden vuoden ajan. Porvariudesta vapautusta piti pyytää raadilta ja lisäksi oli
maksettava tietyt korvaukset.267  Porvaristo oli tiukasti etujaan valvova, suljettu
korporaatio. Porvareiden kannalta oli tärkeää, että kaikki kaupunkielinkeinoja har-
joittavat kuuluivat porvaristoon, koska silloin myös porvarisrasitukset jakaantuivat
mahdollisimman monen kesken. Porvariston ala- ja yläpuolelle sijoittuvia ryhmiä
kritisoitiinkin usein siitä, että ne eivät ottaneet osaa kaupungin rasituksiin.268  Por-
vareiksi hyväksytyt ja porvarisvalan tehneet kaupunkilaiset kuuluivat meihin ja
sama rajanveto määritti porvaristoon kuulumattomat muihin, eli toisiin tai vierai-

265 SSA, BRA, A, vol. 55, 3.10.1635. Hans Nilsson Benickin sekä Valentin Nilssonin yhtäaikainen
jäsenyys raadissa on poikkeuksellinen ja laiton, sillä veljekset eivät kaupunginlain mukaan saaneet
istua raadissa samaan aikaan. Vastaava esimerkki löytyy vain Helsingistä 1600-puolivälistä, mutta
siellä lain rikkominen on selitettävissä kaupungin pienuudella ja kyvykkäiden miesten
vähälukuisuudella. Hans Nilsson Benickin ja Valentin Nilssonin yhtäaikainen raadin jäsenyys oli
mahdollista todennäköisesti siksi, että toinen oli pormestari ja toinen raatimies (Möller 1954, 73;
Ericson 1988, 134). Vuonna 1633 valtaneuvosto kuitenkin ehdotti Valentin Nilssonia jopa
pormestariksi, vaikka hänen veljensä toimi yhä samassa virassa. Kun Olaus Bureus huomautti
tästä valtaneuvostolle, sitä ei pidetty ongelmana. Pätevän kandidaatin ollessa kyseessä jopa
kaupunginlain keskiaikaiset määräykset voitiin sivuuttaa (Ericson 1988, 134).

266 SSA, BRA, A, vol. 55, 22.6.1636. Aatelisherrat käyttäytyivät vastaavalla tavalla muuallakin, ks. esim.
Luukko 1971, 146–147.

267 Odhner 1860, 26–27; Halila 1942, 211, 215; Luukko 1971, 57–58; Ericson 1988, 77; vrt. Steckzén
1921, 96; ks. myös Vuorela 1997a, 67 viitteineen. Vuonna 1627 porvaristo jopa valitti nuorista
miehistä, jotka halusivat porvarisoikeuksia, mutta joiden ei katsottu täyttävän edellytyksiä tulla
otetuiksi porvarisyhteisön jäseniksi (ST 1627 (28.2), 24). Päätöstä kuitenkin siirrettiin, koska
käskynhaltijaa tai koko raatia ei ollut paikalla. Tanskalle tuolloin kuuluneessa Hälsingborgissa
tulevien porvarien piti valassaan luvata kunnioittaa kaupunkioikeutta ja totella sen määräyksiä,
sekä elää rauhanomaisesti muiden porvareiden kanssa (Johannesson 1969b, 11).

268 Halila 1942, 211–212; vrt. esim. Douglas 1986, 22–23; Lamberg – Ojala – Eloranta 1997, 21, 25.
Myös käsitettä ”kaupungin asukkaat” käytettiin jossain määrin, mutta määritteen tarkkaa sisältöä
on vaikea tietää. Yleensä sitä käytettiin asiayhteydestä päätellen synonyymina ”porvariston”
kanssa. Claes Westlingin (2002, 48–50) mukaan ainakin pienemmissä kaupungeissa termillä
”porvaristo” oli kaksi ulottuvuutta: sillä voitiin tarkoittaa kaupunkielinkeinoja harjoittavia
miehiä, mutta termiä voitiin käyttää myös laajemmassa merkityksessä kaupungin asukkaista.
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siin.269  Toisaalta eron tekeminen suhteessa vieraisiin ei ollut ihan niin yksinkertais-
ta, sillä rajanvetoa käytiin usein myös tarkoitushakuisesti: vuonna 1632 porvaris-
ton valittaessa raadille laittomasta kaupasta syytettiin ”vieraiden lisäksi” Norrmal-
min ja Södertäljen asukkaiden harjoittavan sellaista toimintaa.270  Määrittelyn mu-
kaan kyseiset porvarit eivät kuuluneet meihin, mutta eivät vieraisiinkaan.271

Porvariksi pääseminen merkitsi elinkeinonharjoitusoikeuden lisäksi mahdolli-
suutta osallistua paikalliseen päätöksentekoon yleisessä raastuvankokouksessa,
mutta myös velvollisuuksia, porvarisrasituksia. Porvarillisista rasituksista raskaim-
miksi koettiin erilaiset pysyvät ja vaihtuvat verot, sekä vahdinpito, jotka olivat vuo-
desta toiseen esillä raastuvassa. Porvarisoikeus koski koko kotitaloutta272 , mikä on
merkityksekästä erityisesti porvariston alapuolelle sijoittuvien ryhmien, kuten pal-
kollisten, suhteen. Porvarisisäntiensä kautta he olivat osa hierarkkista paikallisyh-
teisöä, eivät sen ulkopuolella tai varsinaisesti edes alapuolella. Elinkeinonharjoitus
ja taloudellinen asema rajasivat ja jakoivat ihmiset ryhmiin sekä vertikaalisesti että
horisontaalisesti. Jokainen kaupungissa asuva yksilö kuului useisiin limittäisiin
ryhmiin, jotka olivat jatkuvasti kontaktissa keskenään: perheeseen, sukuun, naapu-
rustoon, ammattiin ja niin edelleen.273

Rasitukset jakaantuivat kaupungeissa epätasaisesti, sillä suuri porvaristoon
kuulumattomien kaupunkilaisten joukko oli yleensä vapautettu veronmaksusta.
Porvarilliset rasitukset, kuten kestitys, majoitus, laivamiehenpito ja vartiointi, kuu-
luivat nimensä mukaisesti porvareiden velvollisuuksiin. Lisäksi porvarit joutuivat
maksamaan porvariusrahan tullessaan hyväksytyiksi porvareiksi, sekä vuosittaisia
tontti- ja maatalousmaksuja. Osa rasituksista, kuten raskaiksi koetut pikkutulli
sekä aksiisit, sen sijaan olivat kruunun asettamia. Lisäksi suoritettiin erilaisia

269 Toiseudesta ja vieraudesta ks. Goffman 1983, 4–5; Kristeva 1993, erityisesti 192–198; ks. myös
Lindberg F 1933, 212–213, 224; Lindström D 1988b, 118–119; Scribner 1996, 39, 41; Cowan 1998,
70, 85; Gustafsson 2000, 289–292; Lamberg 2000a; Lamberg 2002; Wolfart 2002, 29–30; Eilola
2004, 140. Kuten vuonna 1642 todettiin, ”hyvän miehen” sinetti ja kirje oli uskottavampi kuin
jonkun vieraan paljaat sanat (som een godh mans segell och breeff mehra tro tillställas, änn någon

fremmandes blotta ord) (SSA, SMRA, A1a, vol. 5, 23.7.1642). Vieraiden määrittelystä vrt.
Sigismundin privilegiot (SSP 1900–1913, 118–129, 13.7.1594), joissa vieraat määriteltiin ulko-
maalaisiksi (ks. myös RA, SSAc, vol. 3, 30.4.1575 ote keskeisimmistä lainkohdista ja määräyksistä).

270 SSA, BRA, A, vol. 43, 28.5.1632.
271 ST 1627 (28.2), 24. Päätöstä kuitenkin siirrettiin, koska käskynhaltijaa tai koko raatia ei ollut

paikalla.
272 Pleijel 1987, 226; vrt. Almquist 1929, 159–160.
273 Vrt. esim. ST 1600 (28.5), 67; 1602 (11.5), 238; Ågren – Johansson 1994, 124; Cowan 1998, 70.

Tähän liittyvät aikalaisten runsaasti käyttämät termit bosatt ja icke-bosatt. Ne viittasivat kaupun-
gissa asumiseen, mutta liittyivät kiinteästi myös porvarisoikeuksiin ja oikeuteen oleskella
kaupungissa. Ks. esim. Halila 1942, 211; Lager 1962, 57; Sandberg 1991, 36; Lamberg 2001, 30; ks.
myös Hanawalt 1998, 18–19; Grell 1996, 8–9. Vrt. ruukuntekijöiden ammattikuntaan, jonka
jäsenten toistuvasti katsottiin niskoittelevan raatia vastaan ja tästä syystä heille ei haluttu antaa
porvarisoikeuksia. Koska he eivät olleet totelleet raadin määräyksiä, heidän katsottiin syyllisty-
neen kunnianloukkaukseen raatia kohtaan ja koko ammattikunta tuomittiin sakkoihin (SSA,
SMRA, A1a, vol. 5, 26.5.1642, 7.9.1642). Ajatus porvarisyhteisöstä eli ainakin retorisella tasolla yhä
vahvana, sillä aikaisemmin kaupungista karkotetun miehen anoessa uudelleen porvarisoikeuksia,
nähtiin viisaimpana, että hän pysyy poissa kaupungista. Päätöstä perusteltiin ennen kaikkea sillä,
että kukaan ”kaupungin asukkaista ei halunnut tai voinut pitää häntä sopivana
kanssaporvarikseen” (ST 1620 (15.5), 32).
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pysyväisluonteisia maksuja ja veroja, mutta myös erilaisia apuveroja tarpeen mu-
kaan, esimerkiksi kruunajaisten tai kuninkaan hautajaisten kustannuksiin. Jatkuvi-
en sotien aikaan kaupunkien piti avustaa maa- ja merivoimia sotaverojen ja laino-
jen lisäksi tekemällä linnoitustöitä, majoittamalla sotaväkeä, hankkimalla elintar-
vikkeita ja luovuttamalla aluksia.274

Suurvaltapyrkimykset merkitsivät uudistuksia valtiontaloudessa. Kustaa II Aa-
dolfin hallitsijakauden alussa luontaistalous muodosti yhä valtion tulojen pohjan,
kun taas rahana kannettujen verojen osuus oli mitätön. Sotiin varustauduttaessa
varoja kaivattiin kuitenkin ensisijaisesti rahana, joten kruunu pyrki mahdollisuuk-
sien mukaan muuttamaan verotuloja rahaksi, sekä saamaan valtiopäivät myöntä-
mään uusia, rahana maksettavia veroja, kuten aksiisit ja pikkutullit. Sodankäynnin
aiheuttaman jatkuvan rahanmenon vuoksi verotuloja myös alettiin vuokrata, millä
turvattiin rahaverojen viivytyksetön ja varma virta valtion kirstuihin. Axel Oxen-
stiernan kanslerikaudella kaupungeille annettiin merkittävä rooli kruunun tulojen
lisäämisessä, ja kaupunkilaitosta sekä kaupungeissa käytyä kauppaa kehitettiin sys-
temaattisesti, mm. vuosien 1614 ja 1617 purjehdus- ja kauppasäännöillä.275  Kau-
punkien verotus oli kuitenkin alati muuttuva järjestelmä, jota tässä tutkimuksessa
ei tarkemmin pyritä selvittämään, vaan keskitytään verojen ja maksujen Tukhol-
massa aiheuttamiin reaktioihin sekä toimenpiteisiin.276

Kunnia oli yhteiskunnallisesti merkittävä määrittelevä ja integroiva tekijä. Kun-
nia määräsi ihmisen yhteisöllistä elämää ja identiteettiä, sekä yksilön toimintamah-
dollisuuksia. Kunniallinen elämä oli perusedellytys yksilön yhteisölliselle olemassa-
ololle, sillä huono maine marginalisoi ihmisen sekä sulki hänet ryhmän ja yhteisön
ulkopuolelle. Kunnia määriteltiin jatkuvasti uudelleen jokapäiväisessä elämässä ja
vuorovaikutuksessa.277  Jo porvariksi hyväksymisen kannalta kunnia oli keskeinen
asia. Vuonna 1619 mies pyysi ”voittaa porvariuden” Tukholmassa ja esitti samalla
Nyköpingistä tuomansa todistuksen, josta ilmeni että hän oli siellä hoitanut asian-
sa hyvin. Raati vastasi porvarikandidaatille että ”kukaan ei voinut kieltää häneltä
porvariutta”, mutta hänen haluamastaan oikeudesta pitää kellaria piti vielä keskus-
tella käskynhaltijan kanssa.278  Jos porvariksi mielivä mies ei ollut tukholmalainen

274 Corin 1958, 36–38; Ranta 1981, 107–108; Ericson 2001, 128; Sandberg 1991, 286–289.
275 Ks. esim. Odhner 1860, 53–56; Kerkkonen V 1945, 11, 16–18, 33–41; Luukko 1967, 66–67, 79–81,

86–92; Karonen 1999a, 173–177, 182–183; veronvuokraamisesta ja sen aiheuttamista
levottomuuksista sekä vastarinnasta ks. myös Kerkkonen V 1945, 170–174, 189–191; Katajala
1994; Katajala 2004c, 162, 178–181. Myös vuonna 1636 laadittiin kauppasääntö, jonka valmiste-
lussa ylikäskynhaltija Klaus Fleming oli tiiviisti mukana. Ehkä osin Flemingin pyrkimykset
tapulioikeuksien valvontaan vaikuttivat siihen, että uusi järjestys oli Tukholmalle edullinen
(Hildebrand B 1966, 142).

276 Vrt. Ljung 1963, 402–403, 408–409.
277 Lindström D 1994, 539–541; Sandmo 1994, 84–86; Österberg 1994a, 22; Matikainen 1995, 56–57;

Geschwind 1998, 45–47, 50, 53; Karonen 1998a, 140–143; Karonen 1999a, 49–50; Jokiaho 2000,
135–141; vrt. myös Scott 1985, 185; Blickle 1986, 95–96. Tietyt rikokset, kuten varkaus, noituus,
törkeä siveellisyysrikos tai raskas väkivalta johtivat kunnian menettämiseen, mutta kunnian
rajankäynti liittyi usein pienempiin ja arkisempiinkin tapahtumiin. Varsinkin puhe muuttui
kontekstista ja tulkitsijasta riippuen helposti kunnianloukkaukseksi. Hyvä esimerkki tästä
teoksessa Ylikangas 1999, 107. Ks. myös Vilkuna 2000, 229, 234, 249, 254; vrt. Katajala 1996, 111.

278 ST 1619 (5.6), 65.
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vaan tuli muualta ja häntä ei tunnettu, vaadittiin edellisen kaltainen todistus, passi,
joka osoitti hänen kunniallisuutensa. Sekä porvariksi tulemiseen että muualle
muuttamiseen ja porvariuden irtisanomiseen liittyi siis kirjallinen identifiointi,
joka ennen kaikkea todisti ihmisen kunniasta ja kuulumisesta yhteisöönsä.279

Porvarin statusta haluavien miesten kunniallisuus kyseenalaistettiin vain har-
voin, mutta raastuvanoikeutta työllistävä ongelma oli saada elinkeinonharjoittajat
suorittamaan porvarisvalansa. Raastuvassa jouduttiin toistuvasti kehottamaan
miehiä porvarisvalojen suorittamiseen. Vuonna 1615 jopa pormestarit huomautti-
vat, että kaupungissa asui paljon väkeä, joka ei ollut tehnyt porvarisvalaansa. Heitä
kehotettiin vannomaan valansa seuraavassa kokouksessa ja joka siihen ei suostu-
nut, joutuisi lähtemään kaupungista, eikä saisi harjoittaa porvarillista ammattia.
Kovistelu toimi, sillä jo samana päivänä vannottiin 20 porvarisvalaa ja seuraavana
päivänä sama tahti jatkui.280  Kuten edellisestäkin käy ilmi, käytännössä porvaris-
valan suorittamista ei valvottu kovin tehokkaasti. Raati luotti ennen kaikkea raas-
tuvassa annettujen toistuvien määräysten valan suorittamisesta saavan kaikki por-
varillisia elinkeinoja harjoittavat todella vannomaan valansa. Vuonna 1628 Arent
Hybertsson yritti jopa irtisanoa porvariutensa, vaikka hän ei ollut koskaan vanno-
nut porvarisvalaa toistuneista kehotuksista huolimatta. Kyse ei ollutkaan kenestä
tahansa hollantilaisesta kauppiaasta, sillä veljekset Henrik ja Arent Hybertsson
(Hybertszoon) de Groot olivat vastuussa reilua kuukautta aikaisemmin, 10.8.1628
uponneen lippulaiva Vasan rakentamisesta. Tukholmassa Arent Hybertsson sai so-
vittua asiansa kaupunkihallinnon kanssa, mutta maasta hän joutui perheineen
poistumaan salaa marraskuussa 1628.281

279 Passista ks. Virkkunen 1953, 153–154, 157; Eilola 2003b, 130–134. Passin avulla voitiin kontrolloi-
da kunniallisuutta ja liikkumista valtakunnassa, mutta sen kautta voitiin pyrkiä myös suojelemaan
ammatinharjoitusta kaupungeissa. Hallitukselle valitettiin, että oppirenkien omaksuttua
jonkinlaiset taidot he lähtivät pieniin kaupunkeihin ja pääsivät porvareiksi ilman minkäänlaista
tutkintoa. Käskynhaltijoille ja kaupunkien hallintoelimille haluttiinkin valtuudet valvoa
toimintaa. Lisäksi ehdotettiin todistuksia, joita ilman ei porvaristoon tai jonkun suojelukseen pääsisi
(RA, R5346, päiväämätön Mattias Trostin allekirjoittama kirje Norrmalmilta hallitukselle; Luukko
1971, 329–330). Vuonna 1637 korostettiin, että kukaan ei saanut matkustaa kaupungista ilman
kaupungin sinetillä varustettua passia ja porvariskirjaa (Burabreeff) (SSA, SMRA, A1a, vol. 2,
31.3.1637; sinetistä ks. Ljung 1963, 283–287). Ks. esimerkiksi myös jo Sigismundin privilegiot (SSP
1900–1913, 118–129, 13.7.1594). ”Levottomaksi” leimatun David Ungermanin tapaus todistaa myös
passin ja ylipäätään kunniallisuudesta todistaneiden dokumenttien tärkeydestä (ks. esim. SSA,
SMRA, A1a, vol. 4, 13.1.1640, 15.1.1640, 3.2.1640, 5.2.1640; SSA, SMRA, A1a, vol. 5, 8.5.1641).

280 ST 1615 (8.5), 58–59; RA, SSAc, vol. 3, päiväämätön (todennäköisesti 1500-luvun loppupuolelta)
luettelo porvariselinkeinoja harjoittavista miehistä, jotka eivät osallistuneet rasituksiin; ks. myös ST
1615 (10.5), 61–62; vrt. Odhner 1860, 42–43; Almquist 1929, 447–448; Halila 1942, 216; Virkkunen
1953, 422; Johannesson 1969b, 12. Vrt. 1621 (23.7), 169, jolloin kaupungille annettiin yhdellä kertaa
kahdet erioikeudet (pakkahuoneen (packhuset) tulot annettiin kaupungille ja luostarirakennus
sotilaiden majoitusta varten) sekä luettiin kruunun mandaatti porvariston elinkeinonharjoitusta
haittaavien ja porvaristoon kuulumattomien ihmisten saamiseksi pois kaupungista. Tämän voisi
tulkita kärsivällisesti ja ilmeisesti myös melko kuuliaisesti toistuvat velvoitteensa hoitaneen
porvariston palkitsemiseksi. Ks. myös ST 1622 (17.6), 42–44; ST 1623 (14.8, 13.9), 184, 198.

281 ST 1628 (20.9), 118; vrt. Ericson 1988, 77. Arent Hybertsson hoiti kontaktit ulkomaille sekä
materiaalihankinnat, kun taas hänen veljensä vastasi laivanrakennuksesta. Henrik Hybertsson
kuoli kuitenkin jo keväällä 1627, eikä koskaan joutunut vastaamaan kysymyksiin lippulaivan
uppoamisesta (Landström 1988, 44–45, 50, 56, 77, 144, 148–149, Arent Hybertssonin taloudellisis-
ta kiistoista kruunun kanssa 96, 118–119).
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Ruukuntekijöiden ammattikunta aiheutti kaupunkihallinnolle jatkuvaa vaivaa
1630-luvulla ”eläessään levottomasti” sekä kiistellessään ammattikuntaan pyrki-
neen saksalaisen David Ungermanin kanssa paitsi hänen kunniallisuudestaan, sen
seurauksena myös hänen oikeudestaan päästä ammattikuntaan. Kun Ungermanin
kunniallisuus tuli todistettua ja raati määräsi hänet otettavaksi ammattikuntaan
mestariksi, esiin nousivat ammattikunnan sisäiset kiistat sekä heidän ”epäkristilli-
nen” elämänsä. Ammattikunnan toistuvasti laiminlyödessä raadin päätösten nou-
dattamista kävi ilmi, että vain kaksi ammattikunnan jäsentä oli tehnyt porvarisva-
lansa ja oltermannikin oltermanninvalansa, mutta ei porvarisvalaa. Tämän nähtiin
olevan syy siihen, että he eivät myöskään noudattaneet pormestarin ja raadin mää-
räyksiä (Huij dhe tå vnderstått sigh, vthi staden sittia och bruka borgere näring –

woro icke vnder, att dhe Gagistraten [sic] Lÿtet achtade, dhetta skulle dhem icke

skänkt blifwa). Porvarisvalojen puuttumiseen oli kuitenkin selvä syy: koska lähes
kaikki ruukuntekijöiden ammattikunnan jäsenistä olivat syytettyinä kuka mistä-
kin, pormestari Mattias Trost ei ollut halunnut antaa heille porvariutta.282  Valan
nähtiin siis olevan hierarkkisen suhteen normatiivinen formulointi sekä edellytys
kaupunkihallinnon auktoriteetin olemassaololle. Kunniallisuuden kytkeminen
näin tiukasti porvarisoikeuksien antamiseen voi jopa selittää jatkuvia kehotuksia
valojen suorittamiseen ja toisaalta elinkeinonharjoitusmahdollisuuksien olemassa-
oloa myös valaa tekemättömille: kunnialliseksi tunnetulle sekä yhteisössään sopui-
sasti eläneelle käsityöläiselle tai kauppiaalle porvarisvalan suorittaminen kenties oli
lähinnä muodollisuus. Ruukuntekijöitä taas ei hyväksytty porvareiksi koska heidän
kunniaansa kyseenalaistettiin toistuvasti raastuvanoikeudessa, ja valattomuus selit-
ti raadin silmissä heidän levotonta ja epäkristillistä elämäänsä.

Tuomiokirjojen valossa Tukholman nopea kasvu alkoi muuttua hallitsematto-
maksi 1630-luvulla, mihin viittaavat mm. ongelmat irtolaisten kanssa. Vuonna
1637 raastuvassa päätettiin että miehet ja naiset, jotka kyseisen päivän jälkeen
tavattaisiin irtolaisina kaupungista, Södermalmilta tai Norrmalmilta, karkotettai-
siin pyövelin kanssa, ja jos he sen jälkeen vielä palaisivat, niin edessä olisi piiskaus
kaakinpuussa. Porvarit eivät myöskään saaneet rangaistuksen uhalla ottaa irtolaisia
luokseen asumaan. Porvaristoon liittyminen lisääntyi selvästi, mutta kaupunkiin
oli tulijoita enemmän kuin heitä haluttiin ottaa vastaan. Vuonna 1637 sanottiin
kaikille ”ketkä mielivät porvarisrasitusten nauttijoiksi”, että jatkossa porvarisoi-
keutta ei myönnettäisi, ellei hakijalla ollut kaupungissa taloa jossa asua.283  Toisaal-
ta tämä voidaan tulkita paluuksi vanhaan järjestelmään sekä höltyneiden porvarik-
siottamiskriteerien tiukentamiseksi.

282 Erilaissa syytöksissä Ungermania kohtaan nostettiin toistuvasti esiin väitteet hänen hallussaan
olevista varkaan peukaloista, joita voitiin käyttää taikuudessa. Ungermanista ja ruukuntekijöiden
ammattikunnasta yleensä ks. RA, SVA, AIa1, vol. 3, 15.6.1642; SSA, BRA, A, vol. 43, 16.7.1632; SSA,
BRA, A, vol. 44, 8.3.1634; SSA, BRA, A, vol. 54, 13.11.1633, 25.11.1633, 3.3.1634, 8.3.1634, 3.5.1634;
SSA, SMRA, A1a, vol. 4, 13.1.1640, 15.1.1640, 3.2.1640, 5.2.1640; SSA, SMRA, A1a, vol. 5, 8.5.1641,
10.7.1641, 25.4.1642, 26.5.1642, 7.9.1642, 31.10.1642; SSA, SMRA, A1a, vol. 6, 9.12.1643; SSA,
SKA, A1A, vol. 1, 19.9.1640, 23.9.1640, 24.9.1640, 2.10.1640, 6.10.1640, 8.10.1640, 9.10.1640,
15.10.1640, 5.11.1640, 18.12.1640. Ungermanista ja varkaan peukaloista ks. Eilola – Einonen 2005.

283 SSA, SMRA, A1b, vol. 1, 9.3.1637, 31.3.1637; Utterström 1978, 17; vrt. Halila 1943, 236–239;
Virkkunen 1953, 161; Luukko 1971, 97–98; Ranta 1975b, 620–621.
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Kiistat oikeuksista ja velvollisuuksista

Alamaisten ajattelussa ja toiminnassa tulivat usein esiin erilaiset velvollisuudet,
harvemmin heidän asemaansa sääty-yhteiskunnassa liittyneet oikeudet. Toki myös
oikeuksista oltiin tietoisia, mutta niihin vetoaminen sai yleensä verhotumman il-
mauksen laillisuudessa tai tavassa. Porvariston näkökulmasta velvollisuuksien ja-
kautuminen oli hyvin yksinkertaista: kaikkien porvariselinkeinoa harjoittavien piti
osallistua kaupungin rasituksiin. Vuonna 1612 raastuvassa luettiin porvaristolle
käskynhaltija Erik Jörenssonin vaimon kirje hänen kruunulta saamastaan vapau-
desta pitää katupuotia (gatubodh). Porvaristo vastasi, että he halusivat pitää kiinni
Nyköpingin valtiopäivillä annetusta kirjeestä, jonka mukaan kaikki jotka harjoitti-
vat porvariselinkeinoa, myös ottivat osaa rasituksiin.284  Vaatimukset rasituksiin
osallistumisesta ulotettiin toisinaan kruunun palkollisiin ja kaupungissa asuviin
aatelisiinkin. Kuten vuonna 1633 todettiin nurkkamestareista valitettaessa: ”he ei-
vät tee oikeutta kruunulle eivätkä kaupungille”.285  Laittomien käsityöläisten paljas-
taminen ja rankaiseminen olikin jatkuvasti kaupunkihallinnossa toistuva teema.286

Nurkkamestarit (bönhas) olivat epävirallisia käsityöläisiä, jotka harjoittivat am-
mattiaan ilman ammattikunnan tai viranomaisten lupaa. Heitä kutsuttiin myös
ullakkojäniksiksi, patustajiksi tai fuskareiksi (fuskare). Laittomat ammatinharjoit-
tajat olivat usein entisiä kisällejä tai sotamiehiä. Nurkkamestarit muodostivat on-
gelman erityisesti 1630-luvulla. Tilanne aiheutui osin ammattikuntien eksklusiivi-
suudesta ja haluttomuudesta ottaa uusia jäseniä, minkä vuoksi ammattikuntien ul-
kopuolelle jäi paljon käsityöläisiä. Nurkkamestarit olivat ongelmallisia, sillä he ei-
vät halunneet vannoa porvarisvalaansa ja väittivät jopa, että heidän ei tarvitse liit-
tyä porvaristoon, koska he olivat ”ostaneet itsensä ammattiin”. Ammattikunnissa
heidän taas nähtiin ”ottavan ruuan” kunniallisten ammattikuntalaisten suusta.
Nurkkamestarit eivät halunneet liittyä ammattikuntaan, mutta silti nauttia sen va-
pauksista.287  Pellavankutoja perusteli vuonna 1633 haluaan sanoa irti porvariuten-

284 Jutusta ei kuitenkaan käy ilmi miksi käskynhaltijan vaimo halusi pitää katupuotia (ST 1612 (6.6),
174; ks. myös Wood 1997, 54). Torin ohella vähittäiskauppaa käytiin kauppiaiden katupuodeissa
(Luukko 1971, 243–244). Myös muissa kaupungeissa aateliston halu kaupankäyntiin aiheutti
ristiriitoja, ja esimerkiksi veronvuokraaja Kristian Wilshusen oli katupuotia pitävänä ei-porvarina
Västervikin porvariston kiukun kohteena (Lindberg F 1933, 159–167, 185).

285 SSA, BRA, A, vol. 54, 21.1.1633; ks. myös esim. PRFSS VI, 99, 18.7.1621 ohje Tukholman
käskynhaltijoille. Vuonna 1621 nurkkamestareista eroon hankkiutuminen liittyi selvästi
ammattikuntalaitoksen järjestämiseen (ks. ibid. myös 100–101). Juuri vuonna 1621 julkaistiin
yleinen ammattikuntasääntö ohjeeksi käsityöläisammateille. Säännön mukaan kaikkien maaseu-
dun käsityöläisten piti muuttaa lähimpään kaupunkiin, vannoa porvarisvala sekä liittyä omaan
ammattikuntaansa. Määräyksellä ohjailtiin myös ammattikunnan toimintaa (Lindberg F 1989,
186–236; Luukko 1971, 313–314, myös laajemmin 314–327).

286 Högberg 1981, 212–213.
287 SSA, BRA, A, vol. 54, 27.3.1633; Parsons 1966, 293; ks. myös esim. SSA, BRA, A, vol. 53, 27.2.1632,

29.2.1632, 5.3.1632, 10.3.1632; Luukko 1971, 331–335; Ranta 1975a, 418; vrt. Luukko 1967, 119.
Vuonna 1632 kultasepät valittivat nurkkamestareista, jotka aiheuttivat vaikeuksia eivätkä
maksaneet kaupungin rasituksia, ja esittivät, että heistä pitää päästä eroon. Raati päättikin haastaa
heidät oikeuteen (SSA, BRA, A, vol. 53, 5.3.1632, ks. myös 10.3.1632, 12.3.1632). Vaasan osalta
Armas Luukko (1971, 335) toteaa, että muut käsityöläiset esittivät melko harvoin valituksia
laittomien ammatinharjoittajien toiminnasta. Tilanne oli siis päinvastainen kuin Tukholmassa,
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sa sillä, että ei enää pystynyt elättämään itseään koska nurkkamestarit veivät hänel-
tä ruuan. Raati kuitenkin käski hänen pysyä porvarina ja lupasi rangaista laittomia
ammatinharjoittajia.288  Kuukautta myöhemmin ”kauppaa valvovaa raatia” ja ’48
vanhinta’ syytettiin, että he eivät hoitaneet virkaansa ja vahtineet kaupankäyntiä
sekä ammattikuntia, joiden parissa väitettiin tapahtuvan ”nylkemistä” (det skinnerij

de drifua) eli ylihinnoittelua. Raati kuitenkin vastasi tilanteen johtuvan suuresta
meritullista ja että kukaan ei ansainnut enempää kuin oli kohtuullista (redligitt).289

Ammatinharjoittamisen kontrollointi oli riistäytyä raadin hallinnasta vuonna
1633. Aseeksi niskuroivia elinkeinonharjoittajia kohtaan valittiin sakot. Yleisessä
raastuvankokouksessa kehotettiin 40 markan sakon uhalla kauppamiehiä teke-
mään porvarisvalansa seuraavana raastupapäivänä. Sakon joutui maksamaan jo-
kaiselta huomautuskerralta, eli mitä pidempään valan suorittamisen kanssa viivyt-
teli, sitä kalliimmaksi niskoittelu kävi. Sanktio osoittautui toimivaksi, sillä seuraa-
vassa raadin kokouksessa saatiin kaupunkiin viisi uutta porvaria.290  Porvarisva-
lojen suorittamisen suhteen on mielenkiintoista, että vaikka porvaristoon kuulu-
mattomilla ei ainakaan periaatteessa ollut mitään asiaa raastuvankokouksiin, kysy-
mys nostettiin esiin juuri sillä foorumilla. Porvarisvaloihin kehottaminen juuri
yleisissä raastuvankokouksissa voidaankin tulkita raadin poliittiseksi linjanvedoksi
eli eräänlaiseksi käytännön ohjelmajulistukseksi, jota seurasi julistuksen naulaami-
nen raastuvan oveen, ja mahdollisesti myös muualle kaupunkiin.291  Osin varmasti
luotettiin lisäksi tiedon kulkeutumiseen suullisesti asianosaisille. Yhtenä motiivina
oli epäilemättä tiedottaa yleisessä raastuvankokouksessa paikalla olleille porvareil-
le, että heidän toistuvasti esiin nostamaansa ongelmakohtaan oli puututtu. Raastu-
van ja yleisten raastuvankokousten merkitys poliittisena areenana korostui.

Vuonna 1633 jopa lihakauppiaat kommentoivat sarkastisesti raadin kykyä val-
voa omien porvareidensa etuoikeutta käydä kauppaa Tukholmassa. Kun lihakaup-
piaille annettiin määräys antaa porvariston ostaa tiettynä aikana karjaa omiin tar-
peisiinsa, he vastasivat että porvarithan voisivat ostaa lihansa Norrmalmin teuras-

jossa juuri porvaristoon kuuluneet käsityöläiset valvoivat mustasukkaisesti oikeuksiaan. Ks. myös
esim. SSA, BRA, A, vol. 54, 18.5.1633, jolloin Anders Henriksson, todennäköisesti raatimies
Anders Henriksson (Matrikel 1915–1918, 171), valitti koko porvariston puolesta tullinvuokraaja
ja laivakomppanian johtaja Kristian Wilshusenin leskestä, joka kävi laitonta kauppaa vieraiden
kanssa ”antamatta kaupungille mitään vastineeksi” eli osallistumatta yhteisiin rasituksiin. Kun
leski myöhemmin halusi nimitettävän miehiä selvittämään edesmenneen miehensä ja kaupungin
tilit, häntä käskettiin tekemään ensin porvarisvala ja hoitamaan asiaa vasta sitten (SSA, BRA, A,
vol. 54, 19.6.1633).

288 SSA, BRA, A, vol. 54, 8.4.1633.
289 Tuomiokirjaan ei ole kirjattu ketkä syytöksiä olivat esittäneet (SSA, BRA, A, vol. 54, 29.5.1633). Ks.

myös 16.9.1633 (tällöin mainittiin lihakauppiaat ja kalastajat, jotka “hulluudessaan” ottivat
kaksinkertaisen maksun suhteessa aikaisempaan); vrt. Burke 1994, 174.

290 SSA, BRA, A, vol. 54, 26.8.1633, 28.8.1633. Juuri samana vuonna 1633 laiton ammatinharjoittaja,
”räätäli” Juho Pietarinpoika uhosi Turussa, kuinka Tukholmassa ammattikuntaelämä oli
vapaampaa kuin Turussa. Nurkkamestareita ei ahdisteltu, mestarinäytteitä ei tunnettu ja jopa
mestariksi saattoi päästä ilman oppi- ja syntyperätodistuksia. Räätäliammattikunnan otettua
yhteyttä tukholmalaisiin ammattiveljiinsä Juho Pietarinpojan puheet voitiin todeta perättömiksi
huhuiksi (Ranta 1975a, 418).

291 Esimerkiksi Norrmalmilla tiedotettiin vuonna 1623 aksiisimääräyksestä naulaamalla se raastuvan
oveen (RA, 1133.07, vol. 20, 21.2.1623 Gabriel Gustafsson Oxenstiernan kirje kuninkaalle).
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tajilta ja kaupustelijoilta, jotka kävivät jatkuvasti laivoilla.292  Kommentti osui il-
meisesti arkaan kohtaan, sillä jo seuraavaan raadin kokoontumiseen oli kutsuttu
paikalle Norrmalmin pormestari ja raati keskustelemaan laittomasta kaupasta ja
nurkkamestareista. Yhteisenä julistuksena varoitettiin kaikkia ”porvarillisten rasi-
tusten alle kuulumattomia”, etteivät he saaneet matkustaa markkinapaikoille kaup-
piastavaroiden kanssa 40 markan sakkojen, sekä tavaroiden takavarikoimisen uhal-
la. Samalla annettiin sakkouhkauksella tehostettu määräys, että laivoja ei saanut
mennä vastaan eikä tulliporttien ulkopuolelle tekemään etuostoja ruokatarvikkeis-
ta.293  Tämänkin määräyksen terä kohdistui selvästi valitukseen norrmalmilaisten
kauppiaiden vapaasta liikkumisesta laivoilla. Etuostoilla tarkoitettiin laitonta kaup-
paa, jossa tavara vaihtoi omistajaa kielletyissä paikoissa kuten laivoissa ja kaduilla.
Tukholmassa esiintyi joskus myös syytöksiä viljan etuostamisesta maaseudulta,
vaikka vilja olisi pitänyt tuoda myytäväksi kaupungin torille kaikkien saataville.294

Etuostot rinnastuivat siis laittomaan maakauppaan, joka tapahtui samalla tavalla
organisoidun ja privilegioidun kaupan ulkopuolisissa paikoissa sekä ”väärillä”
tuotteilla. Usein kuitenkin kauppaa hieroivat laittomassakin kaupassa porvarisoi-
keuksin varustetut miehet.295

Toistuvat ongelmat ammattikuntien ja lukuisien nurkkamestareiden kanssa
1630-luvulla saivat pormestareiden ja raadin huomion kiinnittymään aikaisempaa
suuremmassa määrin ammatinharjoittajiin ja heidän osallistumiseensa porvarisra-
situksiin. Vuonna 1635 raatimies Henrik Karckman esitteli raastuvassa luettelon
henkilöistä, jotka harjoittivat porvariselinkeinoa suorittamatta mitään kaupungil-
le.296  Pian määrättiinkin, että kauppaa ei saanut harjoittaa pienimmässäkään mit-
takaavassa ennen porvarisvalaa ja myönnettyä porvarisoikeutta. Vala oli tehtävä
kahdeksan päivän sisällä, peräti 50 taalarin sakkojen uhalla.297  Vuonna 1635 pää-
tettiin jopa painattaa porvarisvala ja jakaa sitä kaikille valan vannojille. Samalla
käskettäisiin heitä ajattelemaan valaa ja pitämään se mielessään.298  Valan painami-
nen ja jakaminen uusille porvareille osoittaa raadin pyrkineen porvariston sisäi-
seen kurinalaistamiseen, mutta varsinaiseen ongelmaan eli tottelevaisten ja kuu-
liaisesti rasituksensa hoitavien porvareiden tappioksi laitonta elinkeinonharjoitus-
ta harrastaviin miehiin ei tälläkään tavalla kuri ylettynyt.

292 SSA, BRA, A, vol. 54, 26.8.1633.
293 SSA, BRA, A, vol. 54, 28.8.1633. Markkinoita oli kahdenlaisia: kaupungin yksityisillä markkinoilla

saivat talonpoikien kanssa käydä kauppaa vain kyseisen kaupungin porvarit ja vapaamarkkinoilla
kaikki oman maan kauppiaat (Luukko 1971, 269).

294 Viljan etuostoista maaseudulla ks. esim. ST 1626 (20.9), 247–248, ks. myös 94–95; RA, R5346,
päiväämätön Tukholman raadin kirjelmä kruunulle, 9.11.1602 Tukholman valitus Kaarle-
herttualle; vrt. Kerkkonen V 1945, 23; Luukko 1971, 265–269, 272. Viljan laittomasta kaupasta
Tukholman kaduilla ks. esim. RA, R5346, päiväämätön Tukholman pormestarin ja raadin sekä
porvariston valitus Kaarle-herttualle.

295 Ks. esim. Almquist 1933, 266–267; Lindberg F 1933, 347–349; Luukko 1967, 306; Johannesson
1969a, 102, 104; Ranta 1975a, 367–371.

296 SSA, BRA, A, vol. 55, 1.6.1635.
297 SSA, BRA, A, vol. 55, 15.6.1635.
298 SSA, BRA, A, vol. 55, 8.7.1635.
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Yhteisöllisyys ja harmonian rikkojat

Uuden ajan alkupuolen poliittisessa kulttuurissa keskeisiä termejä olivat harmonia
ja yksimielisyys, vaikka yksimielisyys päätöksentekoon kuuluneena periaatteena oli
jo huomattavasti vanhempaa alkuperää. Yksimielisyyden sosiaaliset ulottuvuudet
tulevat julki käsityksessä yhteiskunnasta ihmisruumin kaltaisena organismina ja
ylipäätään yksimielisyys muodosti pohjan koko valtiolliselle järjestykselle, sekä sää-
dyille että kuninkuudelle. Yhteiskunnallisen elämän normina yksimielisyyden pe-
riaate ohitti merkittävyydessään jopa lakien kunnioittamisen sekä kohtuullisuu-
den.299  Toisaalta erityisesti käsitys yksimielisyydestä vakaan yhteiskunnan raken-
nusaineena liittyi kiinteästi laillisuuteen, joten käsitteiden merkitystä poliittisen
kulttuurin kannalta on tarpeetonta arvottaa suhteessa toisiinsa.

Paikallisyhteisössä ja koko yhteiskunnassa pyrittiin välttämään konflikteja ja sii-
nä yleensä myös onnistuttiin. Keskiajalla kapinoitiin usein ja verisesti, ja ”viimeise-
nä myöhäiskeskiaikaisena kapinana” on pidetty Nuijasotaa, jossa keskiaikaisten ka-
pinoiden tapaan vallantavoittelija käytti hyväkseen talonpoikien muodostamaa so-
tilaallista voimaa, ja talonpojat puolestaan etsivät tukea sekä suojaa parhaaksi kat-
somaltaan herralta. Merkittäviä, väkivaltaisia talonpoikaislevottomuuksia ei enää
Nuijasodan jälkeen tapahtunut Ruotsin valtakunnassa.300  Harmonia, pysyvyys ja
muuttumattomuus olivat yhteiskunnalle tunnusomaisia piirteitä, mutta samalla
ideaaleja joihin pyrittiin. Yhteiskunnallisen vallankäytön ja politiikan kulmakiviä
olivat perinteiden (tapojen) ja lakien kunnioittaminen, oikeudenmukaisuus sekä
yhteisölliset kunniallisuuden vaatimukset, jotka varsinkin raadin kunnian kautta
liittyivät poliittiseen kulttuuriin. Kunniakoodi muodosti uuden ajan alkupuolen
yhteiskunnassa yhteisöllisen elämän perusperiaatteen, joka sääteli yksilöiden välis-
tä, mutta lisäksi yhteiskuntaryhmien välistä jokapäiväistä kanssakäymistä. Yksilön
ja kollektiivin kunnia olivat läheisesti kietoutuneet toisiinsa: kollektiivin kunnia
koostui paitsi sen jäsenten asenteista ja käyttäytymisestä, myös kollektiivin yhtei-
sestä maineesta. Yhden henkilön kunnian puuttuminen tahrasi koko yhteisön kun-
nian, mutta samalla tavalla ryhmän jäsenten kunnia vahvisti kollektiivista kunniaa
suhteessa muihin yhteiskunnallisiin ryhmiin.301

Yhteisöllisessä kulttuurissa yksilöitä piti kontrolloida, jotta yhteiskuntajärjestys
pystyttiin säilyttämään. Kollektiivisessa kulttuurissa yhdenkin ihmisen pahat teot
saattoivat vetää Jumalan vihan koko yhteisön päälle ja seurauksena oli ruttoja, so-
tia ja nälkää. Ihmisten oletettiin kontrolloivan tekemisiään yhteisen hyvän vuok-

299 Gustafsson 1989, 12–13; Laine 1995, 134–135; Laine 1996, 18–19, 56, 289–290; Karonen 1999a, 23,
166, 208; Lindström P 2003, 113–116; ks. myös Matinolli 1955, 13–14, 16–17, 20–22, 26–27;
Aronsson 1992, 143; vrt. Sennefelt 2001b, 107–109. Esko M. Laineen (1996, 23–24, ks. myös 290–
292) mukaan vasta vapaudenaika toi Ruotsiin poliittisen kulttuurin, johon yksimielisyys ei
kuulunut. Laine tosin pohjaa tulkintansa Heikki Ylikankaaseen (1986, 77, 89), jonka näkemys
puolestaan ei ole yhtä yksiselitteinen tai ainakaan löydettävissä yksinomaan mainituilta sivuilta.

300 Aronsson 1992, 334; Katajala 2002, erityisesti 199–205; Katajala 2004c, 153–159, 183–184; ks.
myös esim. Cavallin 2003, 10–11. Nuijasodasta ks. Katajala 2002, 184–199; Ylikangas 2004.

301 Ekedahl 1999, 174–175; kunniakäsitteestä laajemmin ks. Sandmo 1994; Forsström 2000, 2–5;
Karonen 2004a, 147–151.
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si.302  Raadin tehtävä oli valvoa, että näin tapahtui. Kaupungissa tapahtui jatkuvasti
myös pieniä kahnauksia ja suku-, ystävyys- tai ammattikuntaverkostojen liittyessä
kiistoihin jatkuva pelko tilanteiden paisumisesta laajemmiksi levottomuuksiksi oli
läsnä.303  Koska jokainen porvari oli tavalla tai toisella verkottunut ympäröivään
yhteisöön, jokaisessa pienessäkin välikohtauksessa oli suuremman levottomuuden
siemen.

Levottomuudet ja levottomat (orolige, lättfärdige)304  ihmiset olivat kirosana esi-
vallalle. Levottomuus määriteltiin lainkuuliaisuuden kääntöpuoleksi ainakin vuon-
na 1641 kaupungin viskaalin valittaessa ruukuntekijöiden ammattikunnan ”elävän
levottomasti” ja piittaamatta raadin lukuisista pyrkimyksistä saada heidät järjes-
tykseen. Levoton oli toisaalta myös leima, joka saatettiin lyödä henkilöön lähes
minkä tahansa sopimattomaksi tai uhkaavaksi nähdyn käytöksen vuoksi. Vuonna
1623 Södermalmin kirkkoväärti valitti suomalaisista, että he hyökkäilivät väkival-
loin hänen kimppuunsa, ottivat kellot ilman lupaa ja soittivat niitä maksamatta
(utan någon återwända). Näitä levottomia oli rangaistava.305  Levottomiksi tiedet-
tyjä ihmisiä pyrittiin kontrolloimaan, mutta toisaalta heitä vastaan voitiin myös
tarvittaessa käydä järein asein ilman seurausten miettimistä, sillä paikallisyhteisö
tiesi ja tunsi henkilöiden maineen. Leimaamisella yhteisö suojeli itseään. Vuonna
1623 porvarisvahdeille jopa annettiin lupa ampua (nedskiuta) öisin kaduilla huu-
tavia ja rettelöiviä miehiä.306  Öisessä kaduilla riehumisessa oli tosin osin kyse hu-
malaisista sekä nuorten tyypillisestä ”miehuuskokeesta”, tai ainakin samantyyppi-
sestä käyttäytymisestä, jota mahdollisesti osin katsottiin läpi sormien.307  Pormesta-
ri ja raati olivat kuitenkin kärkkäitä leimaamaan kaikenlaisen epäjärjestyksen ja
”metelöinnin” yleistä rauhaa ja järjestystä uhkaavaksi, sillä mellakan uhka oli koko
ajan läsnä.

Kaupungeissa oli rettelöitsijöitä, jotka aiheuttivat jatkuvia kahinoita paitsi por-
vareiden, myös virkamiesten kanssa.308  Tukholmassa eräitä pahimmista olivat To-

302 Scribner 1987, 108–109; Eilola 2004, 165; vrt. Luukko 1971, 431; Douglas 1986, 27–28; Douglas
2000, 152.

303 Scribner 1987, 113.
304 Esim. ST 1597 (15.8), 153; ST 1623 (1.2), 121.
305 ST 1623 (1.2), 121; SSA, SMRA, A1a, vol. 5, 8.5.1641, 10.7.1641, ks. myös 25.4.1642, 26.5.1642; vrt.

Virkkunen 1953, 389; Katajala 1996, 120; Ericsson N 2003, 120–124. Vuonna 1597, kun raastuvas-
sa puitiin Kasper Ihlenfeltin juttua, tuli esiin että kaupungissa oli joukko ”levottomia”, jotka eivät
totelleet esimiehiään eli pormestaria ja raatia (ST 1597 (15.8), 153). Kasper Ihlenfeltistä ks. esim.
Matrikel 1915–1918, 158. Myös ruukuntekijöiden ammattikunnan kanssa kahnauksissa ollutta
sekä varkaan peukaloista syytettyä David Ungermania kutsuttiin syytteissä levottomaksi ja
vaadittiin hänen rankaisemistaan mm. tällä perustelulla (..för dett han orolig är) (SSA, SMA, A1A,
vol. 1, 6.10.1640; SSA, SMRA, A1a, vol. 4, 15.1.1640; Ungermanista lisää ks. Eilola – Einonen 2005).

306 ST 1623 (27.8), 185–186; vrt. ST 1623 (9.12, kämnerinoikeus), 496; vrt. Eilola 2004, 165.
”Yöhuutajista” ks. myös Luukko 1971, 411–412.

307 Ks. ST 1623 (15.7, kämnerinoikeus), 449; vrt. Luukko 1971, 469–472. Peter Burke (1994, 41),
näkee tämän kaltaisen levottoman käyttäytymisen eräänlaisena varhaisena ”nuorisokulttuurina”
ja leimallisesti mm. oppipojille tyypillisenä.

308 Esimerkiksi vuonna 1641 Hans Ebbels tuomittiin 40 markan sakkoon tai kuukaudeksi vankilaan
vedelle ja leivälle hänen toistuvasti niskoteltuaan maistraattia vastaan (stor tresko och geenwördigheet

emot Magistraten åthskillelige gånger påskina låtit) (SSA, SMRA, A1a, vol. 5, 7.4.1641, 10.4.1641).
Tukholman vankiloista tai sellaisina käytetyistä tiloista ks. Ericson 1988, 257–258; Ericsson N 2003, 128.
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mas Fiskin pojat, ”huoranpenikat”, jotka terrorisoivat koko kaupunkia. Vuonna
1624 heitä syytettiin ihmisten kimppuun hyökkäilemisestä ja lyömisestä sekä päi-
vin että öin. Fiskin pojat olivat myös ammuskelleet öisin kadulla, mikä nähtiin va-
kavana rikkeenä. He olivat haukkuneet kaupunginpalvelijoita pyövelinnihdeiksi ja
ihmisten kalastajiksi, mikä tässä yhteydessä tuskin viittasi termin raamatulliseen
merkitykseen, sekä uhkailleet kämnereitä.309  Fiskin poikien käyttäytyminen oli
osin nuoruuteen liitettyä levotonta käyttäytymistä, joka saattoi sisältää juuri öistä
metelöintiä, ikkunoiden särkemistä ja ampumista. Väkivaltaisuudessaan ja jatku-
vassa niskuroinnissaan heidän rötöstelyään ei kuitenkaan voi laittaa yksinomaan
nuoruuden tiliin. Vuonna 1643 toiselle Fiskin pojista, Eliakselle, tuomittiin sakot
voudin vaimon ja lapsien haukkumisesta ja huomautettiin, että ellei hän ryhdistäy-
tyisi ja lopettaisi jatkuvaa levotonta käytöstään sekä hankaluuksien aiheuttamista,
hänet karkotettaisiin kaupungista.310  Fiskien levotonta käyttäytymistä tulkittiin
heidän sosiaalisesti epäilyttävästä taustastaan lähtien, mikä ei ainakaan parantanut
heidän tilannettaan. Hyvämaineisen tai hyvään perheeseen kuuluneen nuoren
miehen tekoja voitiin katsoa läpi sormien, mutta erityisesti alempiin sosiaali-
ryhmiin kuuluvia kontrolloitiin tiukasti. Tämä liittyi esivallan pyrkimyksiin kont-
rolloida yksilön ja hänen tekojensa seurausten ohella myös elämää ja käyttäytymis-
tä yleensä.311

309 “..böfuelsknechter, och menniskie fiskiere..” (ST 1624 (5.4), 35). Kaupunginpalvelijat olivat
pormestarin ja raadin käskyläisiä, joiden tehtäviin kuului raadin antamien tehtävien (mm.
haasteiden toimittaminen perille, irtolaisten valvonta ja veronkanto) ohella vartiointia ja
järjestyksen ylläpitämistä. Työn luonteesta johtuen kaupunginpalvelijat saivat usein kuulla
haukkuja, tulivat lyödyiksi, ja kohtasivat vastarintaa virantoimituksessaan (Halila 1942, 197, 199–
200, 204–205). Kaupunginvahdin kimppuun hyökkäileminen oli myös melko tavallista, ks. esim.
ST 1625 (18.7), 330; ST 1628 (16.6), 252–253 (viite 158); vrt. Ljung 1963, 262; Luukko 1971, 403–
404; Geschwind 1999; Geschwind 2001, 36–37; Ericsson N 2003, 78. Rettelöitsijöistä ks. myös
Virkkunen 1953, 446–447. Vuonna 1636 kaksi miestä tuomittiin Tukholmassa kuolemaan vahdin
tappamisesta (SSA, SMRA, A1a, vol. 1, 20.1.1636).

310 Esim. SSA, BRA, A, vol. 51, 14. ja 16.3.1629; SSA, SMRA, A1a, vol. 6, 3.5.1643, 10.5.1643, 17.6.1643;
SSA, SMRA, A1b, vol. 1, 21.6.1643; Geschwind 1999, 38, 61. Samanlainen, ”levottomaksi” leimattu
mies oli Olof Michelsson räätäli, paremmin Grön Olofina tunnettu. Hänen syntilistansa oli pitkä
ja räikeimmillään hän jopa esiintyi oikeudessa humalassa asianajajana (ks. esim. SSA, BRA, A, vol.
52, 14.4.1630, 14.6.1630; SSA, BRA, A, vol. 42, 14.4.1630; SSA, BRA, A, vol. 43, 12.5.1632,
28.5.1632). Vuonna 1632 hänet tuomittiin kunnianloukkauksesta ja oikeuden halventamisesta
vankilaan vedelle ja leivälle kahdeksaksi päiväksi ja uhattiin, että jos vuosia jatkunut levoton ja
huono käytös jatkuu, niin häntä tullaan rankaisemaan (SSA, BRA, A, vol. 43, 16.7.1632). Oikeus
suhtautui häneen siis harvinaisen pitkämielisesti, mutta vuonna 1633 hänet tuomittiin
karkotettavaksi kaupungista. Se tosin osoittautui aika hankalaksi tehtäväksi ja Grön Olof riehui
kaupungissa vielä pitkään tuomion jälkeenkin (ks. SSA, BRA, A, vol. 43, 20.3.1633, 23.3.1633; SSA,
BRA, A, vol. 54, 10.8.1633, 12.8.1633; vrt. Luukko 1971, 100). Hän oli jälleen raastuvassa vuonna
1637 haukuttuaan vanhaa kiistakumppaniaan apteekkari Philipiä (SSA, SMRA, A1a, vol. 2,
3.7.1637).

311 Ks. Goffman 1983, 4; Ericsson N 2003, 120–125; Eilola 2004, 165; vrt. myös Scott 1985, 24;
Fentress – Wickham 1992, 51, 87–88.
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Tasavertaisista alamaisiksi:

1630-luvun kurikampanja

Ihmisten toiminnan kontrolloiminen kuului esivallan tehtäviin 1600-luvulla. Ta-
voitteena oli ohjata käyttäytymistä vähemmän vahingolliseen suuntaan, sekä luoda
järjestystä valvomalla yksilöitä ja heidän tekemisiään. Esivallan tavoite kontrolloida
alamaistensa elämää niin oikeusistuimen kautta kuin holhoavina kaupungin isinä
sai Tukholmassa konkreettisen ilmiasun 1630-luvulla, jolloin kaupungissa toteutet-
tiin suoranaista kurikampanjaa.312  Pyrkimyksenä oli alistaa porvarit yhä tiukem-
min raadin esivallan alle sekä luoda pormestarista ja raadista elimellinen osa esi-
valtaa. Retoriikassa korostettiin heidän kykyään määrittää alamaisten tarpeet ja pa-
ras. Osaltaan kurikampanja voidaan nähdä raadin byrokratisoitumisen kääntö-
puolena. Kuuliaisuuden korostaminen sai 1620-luvulta alkaen aikaisempaa enem-
män kolmisäätyoppiin ja huoneentauluun pohjautuneita painotuksia. Kolmisääty-
opin ideologian mukaisesti porvarit muuttuivat viimeistään 1630-luvulla ennen
kaikkea raadin alamaisiksi, koska raati oli aikaisempaa selvemmin kruunun ja sen
myötä jumalallista alkuperää olevan esivallan edustaja kaupungissa. Suhteessa
edelliseen vuosisataan tämä merkitsi käsitteellisesti, mutta myös poliittisesti ja hal-
linnollisesti suurta murrosta. Aikaisemmin porvaristo oli koostunut raadin vertai-
sista ja porvarisstatus oli riittänyt hallintomiehen uralle pääsemiseen, mutta 1620-
luvulta alkaen mahdollisuudet kapenivat huomattavasti.

Vuonna 1636 valpurinpäivän raastuvankokouksessa kaikkien virkakiemuroiden
lomassa ylikäskynhaltija Klaus Fleming muistutti porvareita heidän roolistaan.
Fleming kehotti heitä kuuliaisuuteen esivaltaa ja erityisesti maistraattia kohtaan.
Porvariston piti kuunnella tarkasti, arvostaa heille selitettyjä asioita sekä käyttäytyä
”normien mukaisesti”: kaikki oli säädetty heidän omaksi hyödykseen. Uusien pri-
vilegioiden ja muiden määräysten lukemisen jälkeen pormestari Jöns Henriksson
kehotti porvaristoa noudattamaan ohjeita. Kaikenkattava kuuliaisuus oli pormes-
tarin mukaan välttämätöntä, jotta tottelemattomuuden väistämättä aiheuttamilta
vahingoilta ja onnettomuuksilta vältyttäisiin.313  Viimeistään 1630-luvulla porva-
reista todella tuli alamaisia, mitä korostettiin kaikessa puheessa. Kehotukset esival-
lan tottelemiseen ja lainkuuliaisuuteen yleistyivät verrattuna aikaisempaan. Esi-
merkiksi vuonna 1636 porvaristoa käskettiin noudattamaan lakia ja esivallan mää-
räyksiä; kaupungin asukkaat saivat syyttää vain itseään, jos tottelemattomuuden
vuoksi tapahtui joku onnettomuus tai porvarit joutuivat vaikeuksiin.314  Esivalta oli

312 Runefelt 1999, 674–675. Vrt. Niklas Ericssoniin (2003, 123, 220–247), joka huomioi
”oikeudenhoidollisen ilmaston” kovenemisen 1500-luvulla ja 1600-luvun alussa. On muistettava,
että Ericsson tutkii rikosjuttuja, kun taas tässä tutkimuksessa on kyse ennen kaikkea hallinnolli-
sesta ja sosiaalisesta kurinalaistamisesta, sekä raadin auktoriteettiaseman uudelleenmäärittelystä.
Tosin molemmat ilmiöt epäilemättä todellisuudessa kietoutuivat toisiinsa, jo pelkästään raadin
kaksinaisen roolin ansiosta. Myös muualla raadin ja alamaisten suhdetta pyrittiin säätelemään
tiukemmin, ainakin korostettiin raadin esimiesasemaa sekä siihen kiinteästi liitettyä kunnioitusta
(Elfstrand 1946, 510).

313 SSA, SMRA, A1a, vol. 1, 16.5.1636; ks. myös esim. SSA, SMRA, A1b, vol. 1, 20.5.1637.
314 SSA, SMRA, A1a, vol. 1, 11.7.1636; ks. myös SSA, SMRA, A1a, vol. 2, 10.1.1637; vrt. Virkkunen

1953, 417.
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Jumalan asettama, ja ansaitsi kunnioituksen sekä tottelevaisuuden. Kuten jumalat-
tomasta käytöksestä yleensä, myös tottelemattomuudesta ja niskuroinnista saattoi
olla seurauksia, jotka näin sysättiin porvareiden hartioille. Samaan tapaan kuin ku-
ninkaan kuolemasta syytettiin alamaisten syntejä, niin tässä laajennettiin ajattelua
laajemminkin esivallan toimiin ja kunnioitukseen. Synkkien uhkakuvien ohella
muistettiin myös palkita porvareita kiitollisuudella tilaisuuden tullen: vuoden
1638 alussa pormestari Jöns Henriksson kiitteli porvaristoa kuuliaisuudesta ja tot-
televaisuudesta, sekä kiitti Jumalaa terveydestä menneenä vuonna. Kun kaupungis-
sa ei esiintynyt ruttoa, merkitsi se porvareiden eläneen jumalallista elämää ja sääs-
täneen kaupungin Jumalan rangaistukselta. Pormestari muistutti samalla porvaris-
toa, että raati tavoitteli aina heidän hyvinvointiaan.315  Yksilöiden sijasta korostet-
tiin kokonaisuuden etua, kuten koko paikallisyhteisön elämässä yleensäkin.

Kokonaisuuden etu sai ilmauksensa myös myöhempään poliittiseen ajatteluun
liitetyssä yleinen hyvä -käsityksessä. Jos yksimielisyys oli porvarillisen hallinto-
kulttuurin ja yhteisöllisen ajattelun yksi kantava periaate, niin toisena voidaan
erottaa yleinen hyvä. Yleinen hyvä sisälsi ajatuksen yksilöiden tai ryhmien alistumi-
sesta suurempien päämäärien, kuten valtion intressien, vuoksi. Käsityksellä legiti-
moitiin vahvaa keskusvaltaa sekä argumentoitiin järjestyksen ja kurin puolesta. Jo-
kapäiväisessä kielenkäytössä nämä ulottuvuudet tulivat esille maksuja legitimoi-
taessa, kuten vuonna 1622, jolloin porvaristoa muistutettiin avustuksista sekä sota-
väen käyttöön ajatellun luostarirakennuksen että kuritushuoneen rakentamiseksi.
Tällöin vedottiin ennen kaikkea hyötyyn, joka avustuksista seuraa. Esimerkiksi kes-
titysrasitus vähentyisi kun sotilaat voitaisiin majoittaa luostariin. Koska maksut
olivat yleiseksi hyväksi (bonum publicum), käskettiin kaikkia suorittamaan mak-
sunsa hyväntahtoisesti.316  Älvsborgin lunnaita sekä laivamiesrahoja karhuttaessa
perusteltiin, että maksut piti suorittaa, koska ne koituisivat ”tavallisten miesten
parhaaksi”.317  Myös yleisessä taloudellisessa keskustelussa 1600-luvun jälkipuolis-
kolla korostettiin usein yhteyttä kruunun ja alamaisten hyvinvoinnin välillä.318

315 SSA, SMRA, A1b, vol. 1, 10.1.1638.
316 ST 1622 (29.5), 39; vrt. ST 1621 (13.12), 195; ST 1622 (4.3), 15; ST 1623 (10.11, 15.12), 221, 246;

Isenmann 1997, 190–191; Sennefelt 2001b, 34; Harnesk 2003b, 42, 51–55; Lindström D 2003, 11;
vrt. Kerkkonen V 1945, 23; Douglas 1986, 24; Österberg 1989, 90; Englund 1994, 65; Wortman
1995, 61–62; Österberg 1996, 195; Ericsson P 1998, 169; Runefelt 1999, 676; Harding 2000, 285;
Hallenberg 2001a, 187; Runefelt 2001, 47, 58, 65–66; Ericsson N 2003, 65; ks. myös Ihalainen 2003,
83, 91; Karonen 2004a, 85–94. Sekä Leif Runefeltilla että Peter Englundilla yleinen hyvä kuitenkin
määrittyy talouden kautta ja vastinparina omien etujen ajamiselle.

317 ST 1619 (1.3), 12. Yleistä hyvää käytettiin retoriikassa myös muualla vastaavalla tavalla, tosin vasta
1600-luvun jälkipuoliskolla (Elfstrand 1946, 513). Tukholman osalta voi tehdä saman huomion
kuin Börje Harnesk (2003b, 51–55, lainaus 55) on tehnyt talonpoikien ja kruunun vuorovaikutus-
suhteesta: yleinen hyvä oli ”esivallan moraalinen ase, ei talonpoikien”. Yleinen hyvä kuului toki
porvarienkin poliittiseen ymmärrykseen, mutta raastuvassa tapahtuneessa vuorovaikutuksessa
keskusvallan kanssa se ei kuulunut argumentaatiovalikoimaan. Valituksissa sen sijaan voidaan
nähdä ajatus yleisestä hyvästä, kun Tukholman etu kytkettiin saumattomasti valtakunnan etuun.
Se ei kuitenkaan välttämättä kerro siitä, että porvarit olisivat jakaneet ajatuksen, vaan pikemmin
siitä, että kruunun ymmärrettiin haluavan kuulla sellaista argumentaatiota. Vrt. Harnesk 2003b,
46–47.

318 Runefelt 2001, 219–221.
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Hyveet, joihin alamaisten piti pyrkiä, olivat epäitsekkyys ja ahkerointi yleisen
hyvän vuoksi. Ajatuksena oli, että jokainen oli velvollinen työskentelemään valta-
kunnan hyväksi. Yleinen hyvä vertautuneena vastakkaiseen omaan etuun olivat ta-
vallisia käsitteitä 1600-luvun poliittisessa retoriikassa. Ideaali yhteiskunta nähtiin
tilana, jossa vallitsi tasapaino eri ryhmien välillä, eikä mikään ryhmittymä laajentu-
nut toisten kustannuksella. Ideaalin saavuttamiseksi oma etu piti laittaa syrjään ja
tavoitella yleistä hyvää, ja yleensäkin oman edun tavoittelu tuomittiin jyrkästi. Ylei-
nen hyvä -ajattelu koski yksittäisten henkilöiden ohella myös valtiota: jos kaikki
hoitivat säädynmukaiset tehtävänsä ja esivalta puolestaan valvoi järjestelmän toi-
mimista, säilyi myös hyvä järjestys, joka oli edellytys rauhalle ja yhteiskunnan jä-
senten väliselle ymmärrykselle.319  Ajatus yleisestä hyvästä liitettiin hierarkkiseen
yhteiskuntajärjestelmään, jossa jokaiselle oli määrätty paikkansa sekä tehtävänsä,
joka valtakunnan edun nimissä piti täyttää. Yleinen hyvä liittyi toisaalta myös aja-
tukseen Jumalan rangaistuksesta, sillä sen välttämiseksi jokaisen piti hillitä pahei-
taan yleisen hyvän takia.320

Käsitys yleisestä hyvästä yksityisen hyvän yläpuolelle asettuvana periaatteena
tuotiin 1600- ja 1700-luvulla esiin osana keskusvallan suorittamaa kurinalaistamis-
kampanjaa. Kurinalaistamispyrkimykset merkitsivät 1600-luvun alkupuolella val-
tiovallan tiukkaa puuttumista ennen kaikkea siveellisyys- ja sapattirikoksiin, mutta
on muistettava että rahvas ei välttämättä jakanut keskusvallan ajatuksia, joten kuri-
kampanja ei toteutunut automaattisesti tai suoraviivaisesti.321  Kurinalaistaminen
siirsi huoneentaulun hengen poliittiseksi ja sosiaaliseksi normiksi: alamaisten piti
jokaisessa kolmessa säädyssä olla kuuliaisia Jumalan asettamaa esivaltaa koh-
taan.322  Vuonna 1637 porvareita käskettiin olemaan kuuliaisia asetuksille ja mää-
räyksille, jotka oli laadittu yleisen hyvän vuoksi (till gemeena bästas Upwäx).323  Ke-
väällä 1639 valpurinpäivän raastuvankokouksessa kuuliaisuus ja yleinen hyvä lii-
tettiin jopa kaupungissa riehuvaan ruttoon: taudin johdosta annettua kuninkaal-

319 Ekedahl 1999, 115, 168–170, 208–210; Harnesk 2003b, 51–55; vrt. Jokinen – Juhila 1993, 95;
Griffiths 1997, 945.

320 Scribner 1987, 108–109; Scribner 1996, 43; Vilkuna 1996, 74–76; Karonen 1998a, 152; Harnesk
2003b, 51–52.

321 Lindström D 1995, 522; Aalto 1996a, 119; Aalto 1996b, 51–59; Jokiaho 1996, 1, 28–30, 88, 105, 107,
109, 130–133; Forsström 2000, 66; Lindström D 2003, 11–12, vrt. 16; vrt. Aronsson 1992, 170–182;
Österberg 1994a, 21; Harnesk 1999, 639; Harding 2000, 273.

322 Vrt. Pleijel 1970, 33–34.
323 SSA, SMRA, A1a, vol. 2, 31.3.1637. Ks. myös esim. SSA, SMRA, A1a, vol. 2, 20.5.1637, jolloin

ylikäskynhaltija valitti porvariston hitaasta ja tottelemattomasta asenteesta kun piti noudattaa
määräyksiä, jotka oli suunniteltu kaupungin parhaaksi ja yleiseksi hyväksi. Klaus Larsson Fleming
kehotti huomioimaan käskyt tarkemmin ja noudattamaan niitä hyväntahtoisesti sekä vakuutti
samalla porvaristolle, että käskyt olisivat aina hyödyllisiä. Myös seuraavana vuonna ylikäskyn-
haltija joutui opettamaan porvaristolle, kuinka heidän piti noudattaa esivallan määräyksiä. Hän
korosti erityisesti maistraatin pyrkimystä yleisen hyvän edistämiseen ja motivoi näin porvareita
lisärasitusten hoitamiseen toivotulla tavalla, kuuliaisesti (SSA, SMRA, A1a, vol. 3, 28.5.1638).
Seuraavana vuonna porvareita moitittiin yhä edelleen lakien ja määräysten unohtamisesta (SSA,
SMRA, A1a, vol. 4, 19.3.1639). Kruunu ajoi voimakkaasti asemakaavan toteuttamista Tukholmassa
ja painosti pormestaria ja raatia asiassa, ks. esim. SSP, 235–236, 20.3.1638 holhoojahallituksen
käsky tonttien rakentamisesta ja asiassa niskoittelevien tiukasta kohtelusta; SSP, 241–243,
28.2.1639 holhoojahallituksen kirje ylikäskynhaltija Klaus Flemingille tonttien myynnistä yms.; SSP,
245–247, 5.3.1640 holhoojahallituksen vahvistus tonteista yms.; vrt. Råberg 1987.
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324 SSA, SMRA, A1a, vol. 4, 29.5.1639; yleisestä hyvästä kaupungin katujen uudelleenjärjestelyn ja
kaavoittamisen suhteen ks. SSA, SMRA, A1b, vol. 1, 19.3.1639. Nuorten hyötymisellä ja yleisellä
hyvällä perusteltiin myös pyrkimyksiä lasten- ja kuritushuoneen perustamiseksi (Utterström
1978, 15–16).

325 SSA, SMRA, A1a, vol. 4, 17.6.1640. Kokous pidettiin poikkeuksellisen myöhään, vasta kesäkuussa,
mutta toisinaan näin tapahtui. Kokous ei siis varsinaisesti ollut ”valpurinpäivän” raastuvan-
kokous, mutta sen funktio virkaanasettajaisineen yms. oli kuitenkin sama. Loppuvuonna 1640
(SSA, SMRA, A1a, vol. 4, 23.11.1640) ylikäskynhaltija oli jälleen valittamassa yleisesti havaittavissa
olevasta suuresta tottelemattomuudesta ja käski kaikkia käyttäytymään asianmukaisesti tai heidän
kanssaan pitäisi toimia toisella tavalla. Vaikka sanoma oli suunnattu ikään kuin porvaristolle, kyse
ei kuitenkaan tuomiokirjan mukaan ollut yleisestä raastuvankokouksesta. Ensin kokouksessa
käsiteltiinkin porvareiden tottelemattomuutta kaupan jakamisen suhteen ja on epätodennäköistä,
että porvarit olisivat tällöin olleet paikalla. Mahdollisesti heidät kutsuttiin paikalle nuhdeltaviksi
kun edellisessä jutussa oli päästy yksimielisyyteen tuomiosta.

326 SSA, SMRA, A1a, vol. 6, 6.5.1643; SSA, SMRA, A1b, vol. 1, 6.5.1643; SAOB, hakusana kesa.

lista mandaattia piti noudattaa, sillä se oli yleiseksi hyväksi.324  Implisiittisesti tässä-
kin tuli esiin ajatus Jumalan rangaistuksesta. Kaikkiin raastuvassa annettuihin
määräyksiin alettiin liittää porvareiden kouluttaminen lainkuuliaisuuteen ja yli-
päätään kuuliaisiksi alamaisiksi. Käytännössä joka kerta erilaisten määräysten anta-
misen yhteydessä yleisessä raastuvankokouksessa keskusteltiin myös siitä, miten
porvarit olivat käyttäytyneet ja miten heidän olisi tullut käyttäytyä.

Vuonna 1640 valpurinpäivän raastuvankokouksessa pormestari Jöns Henriks-
son puhutteli jälleen porvaristoa. Hän puhui Jumalan rangaistuksesta, joka nyt oli
ohi, viitaten tällä kaupunkia vaivanneeseen ruttoon ja muistutti porvareita käyt-
täytymään niin, että uuteen rankaisuun ei olisi aihetta. Tämä tarkoitti jumalallista
elämää, kuuliaisuutta esivaltaa ja heidän esimiehiään kohtaan sekä velvoitteiden
halukasta hoitamista (willigen Vthgiffua sina Vthskÿlder) sekä kaupungille että
kruunulle. Porvareiden piti siis toimia ja elää kristillisesti, kunniallisesti ja hyvin
(Skickeligenn och wel).325  Tässä ohjeessa kiteytyivät yhteisöllisen elämän maksiimit,
joiden mukaan porvareiden piti elää, ja minkä kautta yhteisöllistä harmoniaa yllä-
pidettiin. Kunnioitus esivaltaa ja esimiehiä kohtaan tietysti sulki sisäänsä sekä
kruunun että kaupungin ylempine viranhaltijoineen, kun taas kristillisyys ja juma-
lallinen elämä viittasivat enemmänkin jokapäiväiseen elämään ja toimintaan por-
varisyhteisössä, eli sekä vertaisiin että alapuolelle jääviin ryhmiin. Samalla nämä
yhteisölliset ohjeet muodostivat poliittisen elämän maksiimit ja osoittavat, kuinka
politiikka oli vuorovaikutusta tietyssä ajallisessa ja paikallisessa kontekstissa.

Vuonna 1643 ylikäskynhaltija puhutteli porvaristoa yleisessä valpurinpäivän
raastuvankokouksessa korostaen kuinka tärkeää kaupungin ja hallinnon (Rege-

mente) hyvinvoinnille ja kasvulle oli, että virkoihin oli nimitetty päteviä, viisaita ja
ahkeria miehiä. Maistraatin kerrottiin valinneen edellisenä vuonna kuolleiden tilal-
le raatiin sekä kämnerinoikeuteen uusia jäseniä yleisen hyvän lisäämiseksi (gemene

bästas förkofring). Uudet virkamiehet vannoivat valansa ja porvaristoa kehottiin
suhtautumaan heihin riittävällä kunnioituksella sekä kuuliaisuudella. Ammatti-
rullan sekä mandaattien lukemisen jälkeen ylikäskynhaltija muistutti vielä porva-
reita sekä uusien säädösten että jo aikaisemmin julkaistujen määräysten noudatta-
misen tärkeydestä.326
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Puheessa korostui nimenomaan pormestarin ja raadin rooli patriarkaalisena,
hyvänä esivaltana, joka tiesi alamaistensa parhaan ja pyrki siihen aktiivisesti. Sa-
malla raati oikeutettiin tekemään tavallisuudesta poikkeavia ratkaisuja, jos niiden
katsottiin olevan kaupungin parhaaksi. Porvareiden ei tarvinnut hyväksyä ratkai-
suja, riitti, että he suhtautuivat niihin hyväntahtoisesti. Vaikka raadin valta porva-
ristoon nähden laajeni ja toisaalta taas porvareiden liikkumatilaa pyrittiin kaventa-
maan entisestään, porvariston aikaisemmin hyvinkin vahvaa asemaa kaupunki-
hallinnossa ei edes yritetty kompensoida millään tavalla. Kurinalaistaminen mer-
kitsi, että porvareilta pyrittiin ottamaan pois myös oikeus legaaleissa muodoissa ta-
pahtuneeseen passiiviseen tai aktiiviseen vastarintaan, tai ainakin kanavoimaan se
tapahtuvaksi raadin kontrolloimana. Vaikka ’48 vanhimman’ olisi periaatteessa pi-
tänyt olla puhumassa porvareiden suulla raastuvassa, niin samaan aikaan edustus-
elimen järjestämisen kanssa oli ongelmia, eli porvareiden voidaan tulkita olleen
vallattomampia kuin koskaan historiansa aikana.

Porvareiden kurinalaistaminen tapahtui tarpeen mukaan tottelevaisuuden ja
hierarkkisten valtasuhteiden, sekä kunnollisen ja kunniallisen elämän korostami-
sella. Kurikampanja liittyi kiinteästi myös uusiin päteviin hallintomiehiin sekä eri-
tyisesti ylikäskynhaltijan viran perustamiseen, joiden kautta alamaisuuden sano-
maa välitettiin porvareille.327  Kurinalaistaminen tapahtui erilaisten rituaalien ja
erityisesti puheen avulla. Ylikäskynhaltijan sekä pormestareiden suulla tapahtu-
neessa valtapuheessa voidaan erottaa kolme keskeistä elementtiä: motiivi, välineet
sekä päämäärä. Kruunun intressinä oli kasvattaa suurvallalle kuuliaisia alamaisia,
mutta toisaalta voidaan kysyä, motivoiko paikallishallinnon virkamiehiä lisäksi
halu demonstroida ylemmille hallinnon asteille pyrkimystä alamaisten hallitsemi-
seen ja kontrolloimiseen? Oliko puhe yksinomaan retorista oman hallinnon legiti-
miteetin ja voiman korostamista? Vai olivatko koulutetummat miehet niin sisäis-
täneet esivallan ajatusmaailman ja retoriikan, että se yksinkertaisesti vain tuli hei-
dän myötään raastupaan? Oliko kurikampanjassa siis kyse todellisesta poliittisten
roolien ja merkitysten uudelleenmäärittelystä, vai yksinomaan hallintokulttuurin
muutoksesta?328

Kun esivallan käyttämä valtapuhe liitetään ajan valtiolliseen kehitykseen ja
suurvallan rakentamiseen, sen merkitys korostuu. Tästä näkökulmasta kurinalais-
taminen oli osa keskusvallan pyrkimystä legitimoida toimenpiteitään: sotien ja ra-
situsten taakka oli kevyempi kantaa, kun alamaiset ymmärsivät osansa valtiollisessa
hierarkiassa. Retoriikkaa käytettiin välineellisesti valtakunnan yhteisten päämää-
rien iskostamiseksi alamaisten ymmärrykseen. Raastuvassa sekä ylikäskynhaltijan
että pormestareiden kaupunkiporvaristolle välittämä viesti oli selvä: Jumalan ja
kuninkaan vuoksi porvareiden piti täyttää osansa kuuliaisina alamaisina, elää ju-
malallista elämää sekä tuoda näiden kautta onnea ja menestystä niin Tukholmalle
kuin koko Ruotsin valtakunnalle.

327 Lindström D 2003, 11; Beik 1988, 306.
328 Vrt. Jokinen – Juhila – Suoninen 1993, 17–19, 26–27, 29–36.
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Pormestarin ja raadin
tiedotus- ja propagandatyö

Olennainen osa kruunun ja kaupungin vuorovaikutuksesta koostui pyrkimyksistä
legitimoida tarpeita ja intressejä. Keskusvalta pyrki erityisesti oikeuttamaan vaati-
muksiaan, porvarit taas oikeuksiaan. Kruunu oli delegoinut legitimointitehtävän
usein paikallishallinnolle: eräs pormestarin ja raadin keskeisistä tehtävistä oli kruu-
nun määräyksistä tiedottaminen porvaristolle. Vaikka suurin osa vuorovaikutuk-
sesta ja sen myötä tiedonkulusta tapahtui kotitalouden, suvun, seurakunnan tai
muun paikallisen ryhmän puitteissa, myös keskittyvä ja vahvistuva valtio sai 1500-
ja 1600-luvulla äänensä kuuluviin alamaistensa keskuudessa. Valtiojohtoisen ideo-
logisen puheen kautta rakennettiin käsitystä maailmasta ja siitä miltä sen piti näyt-
tää, sekä ihmisistä ja heidän suhteistaan muihin ihmisiin. Saarnastuolin kirkon-
kuulutusten ja kellojen soiton ohella pormestari ja raati välittivät alamaisille tietoa
yleisissä raastuvankokouksissa, oveen naulattavilla tiedotteilla ja rumpujen säestä-
millä julistuksilla kaupungilla. Joissakin tapauksissa voitiin jopa lähettää kämnerit
kiertämään ovelta ovelle ja kertomaan tietystä määräyksestä.329

Tiedonvälityksessä keskeistä oli sanoman ohella tapa jolla se esitettiin, sillä vies-
tin aikaansaama reaktio määräsi suuresti suhtautumista sanoman sisältöön. Jotta
alamaiset saatiin suhtautumaan uutisiin ja määräyksiin toivotulla tavalla, otettiin
hallinnon eri tasoilla avuksi propagandan keinot. Propaganda voidaan määritellä
monella tavalla ja kenties arvovapain on määritelmä, jonka mukaan propaganda
on mielipiteiden muokkaamista. Propagandan tarkoitus on ennen kaikkea luoda
”tyyppejä” tai stereotyyppejä ja esittää asiat mustavalkoisen kategorisoinnin kaut-
ta.330  Sekä maallisia että uskonnollisia riittejä käytettiin alamaisten ja esivallan väli-
sen poliittisen kommunikaation välineinä. Virkavuoden katkaisivat erilaisten pyhi-

329 ST 1628 (8.11), 142; Halila 1942, 206; Ranta 1981, 96; Reuterswärd 2001; Ericsson P 2002, 70–71;
Harnesk 2003b, 43; ks. myös Lindeman 1950, 143–144; Villstrand 1992, 98–99. Esko M. Laine
näkee papiston roolin kruunun määräyksistä tiedottajana sekä niiden legitimoijana pitkälti
samanlaisena (Laine 1996, 25–27, vrt. myös 47).

330 Scribner 1994, xxii, 8. Nordin (2000, 27) määrittelee propagandan manipulaatioksi, jota valtioval-
ta käytti valtaresurssina. Hän erottaa hallitsijoiden käytössä olevista vallan muodoista myös
rankaisun ja palkitsemisen, joista kuitenkin pyrittiin siirtymään kolmanteen eli manipuloivaan.
Ekedahl (1999, 21) puolestaan tarkoittaa propagandalla tehokkainta mahdollista tapaa vakuuttaa
sanoman vastaanottajat tietyssä kysymyksessä. Propagandasta ks. myös Nilsson 1990, 238. Kun
propaganda määritellään mielipiteiden muokkaamiseksi ja ”tyypittelyksi”, jopa kaupungin
valituskirjelmissä esiintyvää argumentaatiota voidaan kutsua propagandaksi.
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en ohella muut merkittävät tapahtumat, joita voitiin samalla käyttää propaganda-
tarkoituksiin. Vuotuiset rukous- ja paastopäivät olivat keskeisin kruunun propa-
gandakanava, sillä ne tarjosivat väylän levittää uskonnollisesti sävytettyjä ulkopo-
liittisia kannanottoja koko kansalle. Vuoden 1612 jälkeen kerran vuodessa ilmesty-
neissä rukouspäiväplakaateissa esitettiin maailman tapahtumat ja määrättiin, mil-
loin seurakuntien tuli kokoontua pyytämään syntien anteeksiantoa.331

Uskonto nähtiin yhteiskuntaa koossapitävänä voimana. Rukouspäivillä katsot-
tiin olevan suuri vaikutus mielipiteenmuodostukseen, koska ne yhdistivät kansan
ja valtakunnan samaan rukoukseen samana päivänä. Juuri rukoileminen lisäsi us-
koa mahdollisuudesta vaikuttaa Jumalan päätöksiin. Ennen 30-vuotista sotaa pro-
pagandassa rummutettiin luterilaisuuden olevan vaarassa ja siinä vaiheessa kun
sota Saksassa tuli ajankohtaiseksi, kansa joka oli valmisteltu ajatukseen uskoi sodan
olevan välttämätön. Kruunun taholta ymmärrettiin myös muistojen merkitys sen-
hetkiselle mielipiteenmuodostukselle, joten esimerkiksi rukouspäivinä korostettiin
kuningashuoneen hyviä tekoja kansan hyväksi. Propagandaa julistettiin saar-
nastuolista ja Kustaa II Aadolf käytti systemaattisesti hyväkseen pappien vaikutus-
valtaa. Uskonto oli pohjalla kaikessa propagandassa, koska se muodosti keskeisen
osan ihmisten maailmankuvaa. Se selitti yhteisön sosiaalisen järjestyksen, asetti yh-
teisön jäsenet omille paikoilleen vallan ja alistussuhteiden järjestelmässä, sekä antoi
tarkoituksen ihmisten elämään. Uskonto oli osa yhteiskunnallista todellisuutta ja
yhteisön jäsenten piti ottaa se toiminnassaan huomioon. Koska yhteiskunta oli Ju-
malasta lähtöisin ja heijasti taivaallista järjestystä, myös sosiaaliset instituutiot
paikallistuivat samaan kaikenkattavaan ja jumalalliseen järjestelmään. Samalla us-
konnolla legitimoitiin poliittista valtaa: hallitsijoilla oli Jumalan mandaatti toimia
ja heidän kauttaan jumalalliset voimat pääsivät vaikuttamaan alamaisten arkielä-
mässä. Käänteisesti vallanpitäjien totteleminen merkitsi samalla Jumalan tahdon
noudattamista sekä oikeaa suhtautumista hengelliseen maailmaan, jota hallitsijan
maan päällä edustivat.332

Propaganda ei rajoittunut yksinomaan hengellisen vallan piiriin, vaan sanomaa
terästettiin ideologisella sävyllä myös raastuvassa. Juhana III:n kuoltua tieto tapah-
tuneesta julistettiin raastuvassa ja korostettiin hänen hallituskautensa merkitystä:
puheen keskeisenä sisältönä oli Juhanan hallitsija-ajan levottomuus ja Venäjän so-
dan mukanaan tuomat taloudelliset rasitukset, joiden seurauksena alamaiset olivat
saaneet kantaa raskaan taloudellisen taakan. Samassa yhteydessä Eerik XIV esitet-
tiin Kustaa Vaasan keräämän suuren omaisuuden tuhlaajana ja Juhana III:n sanka-

331 Arnoldsson 1963, 17–18, 20–22; Widén 1987, 18–21; Laine 1996, esim. 40, 61; Ekedahl 1999, 15–
16, 18–19; Nordin 2000, 17; Reuterswärd 2001, 22–24; Ericsson 2002, 92–99, 116–118. Suuren
Pohjan sodan aikaisesta sotapropagandasta ks. Nordin 2000, 144–181.

332 Ibid; Ahnlund 1932, 316–319; Arnoldsson 1963; Pleijel 1970, 210–212; Burke 1994, 261–262;
Ödman 1995, 160–171; Laine 1995, 149–150; Laine 1996, 37–44, ks. myös esim. 133–134, 141;
Lindroth 1997b, 86; Ekedahl 1999, 16, 18–21, 46–48; Ericsson P 2002, 71–72; Malmstedt 2003, 76,
86–87; Frängsmyr 2004, 105, ks. myös 116–118. Käyttäytymisestä rukouspäivän aikana ks. ST
1628 (19.7), 85, 264 (viite 199); vrt. Luukko 1971, 519. Harald Gustafssonin (2004, 25) mukaan oli
olemassa ”yhteinen kieli”, jonka kautta konfliktit saivat ilmauksensa, ja kieli oli pitkälti uskonnol-
linen. Ristiriitaiset näkökulmat esitettiin uskonnollisin termein tai niiden legitimiteetti pohjasi
uskonnollisiin rakenteisiin.



95

III Arkinen toiminta raastuvassa

ruutta korostettiin viittaamalla valtion tyhjiin rahakirstuihin hänen hallituskauten-
sa alussa.333  Juhana kuvattiin siis lempeänä hallitsijana, joka oli saanut perinnök-
seen sodan ohella mahdottoman taloudellisen tilanteen, ja joka joutui sen vuoksi
vasten tahtoaan rasittamaan alamaisiaan veroilla ja maksuilla. Samalla vahvistettiin
Kustaa Vaasan jo lähes kanonisoitua kuvaa hyvänä hallitsijana ja valtakunnan isä-
nä, kun taas Eerik XIV sai ottaa harteilleen roiston roolin.334

Tukholma oli kauppa- ja pääkaupunkina keskeinen rahoittaja ja lainoittaja val-
takunnan ollessa sodassa, joten kaupungin hallintomiesten ja porvareiden myön-
teisen suhtautumisen takaamiseksi heille oli tärkeää legitimoida valtakunnan tar-
peisiin kerätyt rasitukset. Vaikka valtion talous oli jo irtaantunut kuninkaan talou-
denpidosta, poliittisessa ymmärryksessä kuningas kuitenkin oli se ”valtio”, joka kä-
vi porvareiden kukkaroilla vaatimassa rahaa voidakseen käydä sotaa. Kuningas
ruumiillisti valtion ja antoi sille legitimiteettiä sekä valtaa. Samalla propagandisti-
nen puhe raastuvassa kuvaa kuninkaan keskeistä asemaa porvariston poliittisessa
näkemyksessä, sillä raastuvassa paikalla olijoille puhuttiin niillä termeillä ja käsit-
teillä, joita he ymmärsivät.335

Vuonna 1627 käskynhaltija Klas Horn oli antanut kutsua porvariston raastu-
vankokoukseen pyytääkseen heiltä lainaa ahdingossa olevalle kuninkaan sotaret-
kelle. Hän kertoi tukalasta tilanteesta rintamalla ja maalaili keisari Ferdinandista
paholaismaista kuvaa (hans mordesche och tyrannische hierta). Keisarin kerrottiin
lähestyvän ja hänen vihjailtiin uhkaavan valtakuntaa, elleivät kaikki osallistuneet
sotaponnistuksiin ja armeijan tukemiseen taloudellisesti. Porvaristolle luvattiin li-
säksi, että kyse oli lainasta ja summa maksettaisiin takaisin, vaikka todellisuudessa
laina voidaan ymmärtää erääksi veromuodoksi. Porvarit puolestaan lupasivat kir-
jallisessa vastauksessaan seuraavana päivänä, että kaikki auttaisivat varallisuutensa
mukaan ja kaupungista kerättäisiin 18000 taalarin arvosta rahaa sekä kuninkaalle
käyttökelpoisia tuotteita kuten hopeaa, rautaa ja elintarvikkeita. Myöntävän vasta-
uksen jälkeen käskynhaltija kiitti porvaristoa uskollisuudesta kuninkaalle ja lupasi
tehdä voitavansa kaupungin hyväksi erityisesti privilegioiden vahvistamisen suh-
teen.336

Porvaristo piti vastauksessaan tiukasti kiinni siitä, että kyse oli nimenomaan
lainasta ja takaisinmaksun haluttiin tapahtuvan heti kun se oli kuninkaalle mah-
dollista. Lisäksi korostettiin, että vaarallisena aikana kaikkien velvollisuus oli aut-

333 ST 1592 (13.11), 96–97. Päivämäärä 13.11.1592 kokouksen otsikossa on mielenkiintoinen, sillä
itse tekstissä mainittiin kuitenkin kuninkaan todellinen kuolinpäivä eli 17.11.1592. Vrt. Blomstedt
1930, 22.

334 Vrt. Lindeman 1950, 130; Lindström D 1988a, 100–101.
335 Vrt. Sjödén 1950, 158; Korpiola 2004, 224.
336 ST 1627 (29.8, 3.9), 117–118, 291 (viite 328, 329); Kerkkonen V 1945, 38; Odén 1966, 201, ks.

myös 340. C. C. Sjödén (1950, 157–158) on tehnyt 1500-luvun alun poliittisesta propagandasta
mielenkiintoisen havainnon, että Tukholmaan kohdistettu propaganda oli asiapitoisempaa, eikä
niin tunteisiin vetoavaa kuin muiden valtakunnan osien rahvaalle suunnattu propaganda. Ainakin
1600-luvulla kuitenkin kaikki keinot olivat käytössä, kuten esimerkeistä voi päätellä. Keskiajan
loppupuolen valtakunnalliselle poliittiselle propagandalle oli ylipäätään tyypillistä pyrkiä
Tukholman pormestarien ja raatimiesten ohjailuun sekä vakuuttamiseen kaupungin keskeisen
aseman vuoksi (Sjöden 1950, 93–94, vastapropagandasta esim. 97, 101, ks. myös 133–134).
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taa. Jos joku tottelemattomuuttaan halusi vapautusta maksusta, häneen piti suh-
tautua ankarasti. Loppukommenttina toivottiin ”kuninkaan olevan kaupungille ar-
mollinen herra sekä parantavan alamaisten privilegioita ja kauppaa”. Voimakkaasti
korostettiin myös sitä, että maksusta ei ollut tarkoitus tehdä tapaa vaan kyse oli yk-
sinomaan tälle sotaretkelle tarkoitetusta lainasta. Porvariston vastauksessa korostui
velvollisuudentunto ja avusta maalle koituva hyöty. Kun valtaneuvosto kuukauden
päästä kehotti maksamaan suoritukset mahdollisimman pian jotta ne voitaisiin
toimittaa edelleen kuninkaalle, vastauksena oli, että ”porvaristo suorittaa maksun
omantuntonsa mukaan”.337  Implisiittisesti vastauksella korostettiin maksun vapaa-
ehtoisuutta sekä porvariston hyväntahtoisuutta. Samalla keskusvallalle viestitettiin,
että maksun kerääminen oli järjestetty ja valtaneuvostoa ei tarvittu valvomaan toi-
menpidettä.

Käytännössä maksu suoritettiin keräämällä jokaiselta yhteenlasketusta varalli-
suudesta kolmaskymmenesosa. Tukholman porvaristo ei kuitenkaan halunnut
suorittaa maksua yksin, vaan muiden valtakunnan säätyjen toivottiin osallistuvan
avustukseen. Myös veronvuokraajien haluttiin kantavan kortensa kekoon laina-
summan suorittamiseksi, koska heidän katsottiin keräävän suuria voittoja toimin-
nastaan mutta olevan kuitenkin ”vapautettuja”, millä ilmeisesti viitattiin tavallisiin
rasituksiin.338  Lähtökohdiltaan epätasa-arvoisessa sääty-yhteiskunnassa Tukhol-
man porvaristo esitti toiveen kaikkien säätyjen osallistumisesta sotaponnistelujen
rahoittamiseen ulkoisen uhkan lähestyessä valtakunnan rajoja. Porvareiden mieles-
tä ”vaarallisena aikana” oli siis kaikkien aika auttaa, eikä rasituksia haluttu sysättä-
vän yksinomaan alempien säätyjen harteille. Veronvuokraajiin kohdistunut esitys
puolestaan toi selvästi esiin juuri edellisinä vuosina pikkutullin ja aksiisien myötä
kärjistyneen tilanteen. Veronvuokraajat nähtiin yhteiskunnan parasiitteinä, jotka
vain ottivat antamatta mitään vastineeksi. Kritiikin kärki oli kohdistettu yhteen
valtakunnan suurimmista veronvuokraajista, Kristian Wilshuseniin, joka vuokrasi
kumppaneineen mm. Tukholman aksiiseja ja pikkutulleja sekä kaupunkien meri-
tulleja.339

Porvariston suhtautumisessa Wilshuseniin voidaan nähdä samanlaista pyrki-
mystä kuin Hans Nilsson Benickin suhteen: veronvuokraaja haluttiin saattaa huo-
noon valoon tai sysättyä pois vallan kahvasta muilla keinoilla. Kristian Wilshuse-
nilla ja raadilla oli toukokuussa 1630 epäselvyyksiä laivakomppaniaan liittyen.
Wilshusen ei ollut yhteistyöhaluinen ja pyrki selvästi hyötymään tilanteesta omaksi

337 ST 1627 (29.8, 3.9, 4.10), 117–118, 125, 291 (viite 328, 329). Velvollisuudentunnosta ks. myös ST
1627 (9.4), 35, 257 (viite 132).

338 Ibid. Veronvuokrauksella tarkoitetaan erityisesti 1620–1650-luvulla yleistynyttä käytäntöä, jossa
valtio vuokrasi aatelisille ja varakkaille kauppiaille maaveroja, tulleja sekä erilaisia välillisiä veroja.
Vastineeksi kruunu sai säännölliset rahatulot sodankäynnin kustantamiseen (Melander 1900,
111–114; Kerkkonen V 1945, 38; Katajala 1994, 96–101; Katajala 2002, 213; Karonen 2004a, 162).

339 Veronvuokraajat herättivät vihaa myös muualla valtakunnassa, ja koko Euroopassa. Hyökkäyksiä
veronkantajia vastaan tapahtui toistuvasti (ks. esim. Lindberg F 1933, 184–186
(veronvuokrauksen ”hyvistä puolista” 180–184); Burke 1994, 160). Veronvuokraajia vastaavat
tullinvuokraajat (jotka usein olivat jopa samoja henkilöitä) aiheuttivat samanlaisia ristiriitoja
paikallisyhteisöissä (ks. esim. Almquist 1929, 126–141; Virkkunen 1953, 300–301).
Veronvuokrauksesta ks. Katajala 1994; vrt. Luukko 1967, 80.
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edukseen. Klaus Fleming esitti kuinka tilanne hoidettaisiin, mutta muutaman päi-
vän päästä raastuvankokouksessa Kristian Wilshusen joutui kuitenkin vastaamaan
syytöksiin laittomasta kaupasta. ”Porvaristo ja koko rahvas” (borgerskapett och

heele menigheetenn) valittivat erityisesti Wilshusenin suolakaupasta ja väittivät hä-
nen vievän porvareilta elinkeinon. Wilshusenin ei kuitenkaan tarvinnut tehdä por-
varisvalaa tai hoitaa porvarillisia rasituksia. Porvariston kritiikki kohdistui myös
raatiin ja he sanoivat, että jos Wilshusenin sallittiin yhä jatkaa toimiaan piittaamat-
ta velvoitteista, jotka muut porvarit joutuivat hoitamaan, heidän olisi pakko irtisa-
noa porvariutensa tai ”antaa raadille 300 taalaria kuten Wilshusen teki”. Pormestari
ja raati eivät kiinnittäneet huomiota heidän hallintoonsa kohdistuneeseen solvauk-
seen vaan lupasivat tutkia asian ja langettaa sakkoja, jos niihin oli aihetta.340

Syytökset olivat raastuvassa esillä uudemmankin kerran ja tällöin syyttäjänä
esiintyi porvariston puolesta Kristian Wilshusenin entinen veronvuokraajatoveri,
pormestari Hans Nilsson Benick. Benick pyysi että Wilshusenin keinottelu suolan
kanssa lopetettaisiin, eikä hänen annettaisi toimia kuin hän ei kuuluisi ollenkaan
maistraatin alaisuuteen (som hann ingenn magistrat woro subiect eller Vnndergi-

fuenn). Raati päätti ilmoittaa Wilshusenille, että jos hän ei tekisi porvarisvalaa, niin
häneltä kiellettäisiin vaaka, mittatynnyrien käyttö ja tavaroiden laivaaminen. Käy-
tännössä tämä olisi tarkoittanut kaupankäynnin kieltämistä kokonaan. Wilshusen
vastasi uhkaukseen ylimielisesti olevansa porvari Västervikissä ja käyvänsä kaup-
paa kuin kuka tahansa porvari. Ja jos häntä ei haluttu kaupunkiin, niin hän pois-
tuisi maaseudulle. Wilshusen kuitenkin jatkoi toimintaansa samalla tavalla kuin
ennenkin ja raati vaati järkähtämättä häneltä porvarisvalaa. Lopulta Kristian
Wilshusen veti hihastaan kruunukortin: hän oli valittanut valtaneuvostolle, joka
puolestaan määräsi raadin sallimaan Wilshusenin toimimaan suolansa kanssa ku-
ten kuka tahansa porvari. Jos taas raati halusi nostaa oikeusjutun Kristian Wilshu-
senia vastaan, niin sen piti tapahtua ”sopivassa paikassa”.341

Propagandaa voitiin käyttää, silloinkin kun se eksplisiittisesti oli suunnattu vas-
tustajia kohtaan, myös yhteiskunnallisen ja yhteisöllisen solidaarisuuden luomi-
seen. Sillä voitiin vahvistaa toivottuja mielialoja ja mielipiteitä, jotka toimivat jär-
jestyksen ja yhteiskuntarauhan ylläpidon puolesta.342  Kaupunkihallinnon tehtävä
oli harmonisoida yhteisöä ja sitä kautta estää konflikteja,343  mikä osaltaan peruste-
lee tarpeen paitsi oman aseman, myös rauhallisen yhteiskuntakehityksen propagoi-
miseen. Tuomiokirjaan kirjattu kommentti vuodelta 1595 kuvaa hyvin sisäpoliitti-
sesti vaikeaa tilannetta ja toivetta rauhasta: ”Gud gifue oß fred i wåre dager,

340 SSA, BRA, A, vol. 42, 4.5.1631, 9.5.1631. Kristian Wilshusen harjoitti liiketoimintana myös
laivanrakennusta (Landström 1988, 96). Wilshusenista ks. myös Lindberg F 1933, esim. 166–167,
177–181.

341 SSA, BRA, A, vol. 42, 11.6.1631, 11.7.1631, 29.8.1631, 3.9.1631; ks. myös esim. PRFSS VI, 187–189,
27.3.1623 ote kuninkaan tullinvuokraussopimuksesta Kristian Wilshusenin ja Paridon von
Hornin kanssa; vrt. PRFSS VI, 418–419, 25.4.1628 valtakunnan tullien vuokraussopimus; PRFSS
VI, 633–634, 12.4.1629 Kustaa II Aadolfin määräys Kristian Wilshusenille ja Hans Nilsson
Benickille pikkutulleista ja aksiiseista; Kerkkonen V 1945, 181–186.

342 Scribner 1994, xxii–xxiii.
343 ST 1597 (6.8), 149; Friedrichs 1995, 59–60.
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besÿnnerlige inbÿrdes fridh. Amen.” Jumalan ohella kuningas nähtiin rauhan ja oi-
keuden takaajana valtakunnassa.344

Propagandassa oli tavanomaista vedota esi-isiin, tai muinaisiin urotöihin, mut-
ta tilanne saatettiin myös kääntää päälaelleen ja muistuttaa suurten kollektiivisten
hetkien sijasta porvareita siitä, kuinka heidän esi-isiään oli rangaistu tottelematto-
muudesta.345  Pääsääntöisesti kuitenkin uhkailun sijasta pyrittiin saamaan aikaan
positiivisia vaikutuksia: esimerkiksi ennen 30-vuotisen sodan alkua propagandalle
annettiin keskeinen rooli sotiin väsyneen ja tyytymättömän kansan mielen muok-
kaamiseksi suosiollisemmaksi Saksan sodan vaatimille veroille ja värväämiselle.
Propagandan tavoitteena oli luoda isänmaanrakkautta ja yhteisöllistä uhrihen-
keä.346  Pormestarin ja raadin usein epäkiitollinen tehtävä oli luoda tätä uhrival-
miutta Tukholman kaupunkiyhteisössä. Käytännössä se tarkoitti tarvittaessa sopi-
vasti väritettyjen kruunun tiedonantojen välittämistä porvareille, sekä keskusvallan
vaateiden selittämistä ja perustelua toivotun vastauksen saavuttamiseksi. Raadin
käytössä ollut keinojen valikoima oli laaja, ja ulottui propagandistisesti väritetyistä
totuuksista aina konkreettisiin uhkauksiin saakka. Toisaalta porvaristo oli kaikkea
muuta kuin kuuliainen, yhtenäinen, ja yksimielinen ryhmä, joka omaksui propa-
gandan ja käyttäytyi halutulla tavalla. Päinvastoin porvarit reagoivat kruunun vaa-
teisiin mitä moninaisimmilla tavoilla, ja hallitsivat vastapropagandan vuoropuhe-
lussaan esivallan kanssa. Porvariston tapa esittää asioita oli myös propagandistinen.
Erityisesti kun propaganda määritellään mielipiteiden muokkaamiseksi, sekä ”tyy-
pittelyksi”, varsinkin kaupungin valituskirjelmissä esiintyvää argumentaatiota voi-
daan kutsua propagandaksi.

Raastuvankokoukset
porvarillisena poliittisena areenana

Rasitus vai oikeus?

Porvaristolla oli periaatteessa kaksi keskeistä muodollista mahdollisuutta vaikuttaa
kaupungin asioihin ja politiikkaan ylipäätään: yleinen raastuvankokous347  sekä ’48

344 ST 1595 (24.11), 350; Ekedahl 1999, 58, 61; Ericsson P 2002, 34; ks. myös Ahnlund 1933b, 43;
Harnesk 1999, 639.

345 Arnoldsson 1963, 19; vrt. Lindeman 1950, 143–144.
346 Arnoldsson 1963, erityisesti 16–18, propagandan muodoista yleensä ks. myös laajemmin.
347 Suomessa porvariston ja kaupunkihallinnon yhteisistuntoa on kutsuttu yleisesti nimellä

raastuvankokous, ruotsalaisissa lähteissä taas esiintyy yleensä termi raastupapäivä (rådstugudag).
Tässä yhteydessä on käytetty suomalaista termiä. Välttämättä kuitenkaan tuomiokirjoihin ei
merkitty yleisiksi raastuvankokouksiksi kaikkia kokouksia, joissa muualta käy kuitenkin ilmi, että
myös porvaristoa oli paikalla (vrt. Lindberg F 1933, 238; Lindberg F 1946, 185; Ericson 1988, 169;
raastuvankokouksista yleensä ks. Halila 1942, 218––225). On myös huomattava, että Ruotsin
valtakunnassa kaupunkien raadeilla ei ollut samanlaista merkitystä porvariston edustuselimenä
kuin esimerkiksi Saksassa ja Hollannissa (Ranta 1981, 77). Toki yksittäisillä porvareilla saattoi olla
epävirallisia mahdollisuuksia saada äänensä kuuluville raadin jäsenten kautta, mutta pääsääntöi-
sesti laajempi porvarillinen vaikuttaminen oli rajattu yleisiin raastuvankokouksiin ja toimimiseen
vanhimpainneuvoston kautta. Vrt. myös Johannesson 1969b, 50–53 Hälsingborgin vastaavasta
tanskalaisesta järjestelmästä.
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vanhinta’.348  Käytännössä keskustelumahdollisuudet olivat kuitenkin olemassa
vain kruunun vaatiessa kaupungilta erilaisia suorituksia, varsinaiseen rutiinin-
omaiseen kaupunkihallintoon porvaristolla ei ollut tarvetta tai halua puuttua.
Yleisten raastuvankokousten tapahtumista tuomiokirjaan on kuitenkin yleensä kir-
jattu korkeintaan porvareiden keskustelleen asiasta ja usein pelkästään porvariston
vastaus. On mahdotonta tietää oliko keskustelua todella, minkälaista se oli, tai mi-
kä oli raadin rooli porvarillisen mielipiteen ohjaajana. Yleisten raastuvankokouk-
sien tehtäväkenttää ei myöskään ollut virallisesti määritelty, mutta niitä voidaan
kuitenkin pitää nimenomaan keskustelufoorumeina. Käytännössä yleiset raastu-
vankokoukset vaikuttaisivat ainakin useinmiten muodostuneen tilaisuuksiksi, jois-
sa jaettiin uusia rasituksia porvaristolle ja saatiin niihin tarvittava suostumus.349

Vaikka porvariston mahdollisuudet saada äänensä kuuluville vaikuttaisivat ylei-
sen raastuvankokouksen ja vanhimpainneuvoston kautta huomattavilta, todelli-
suudessa suurin osa kaupungin asukkaista oli kuitenkin suljettu suoran hallinnol-
lisen ja oikeudenhoidollisen vallan ulkopuolelle. Raadissa olivat periaatteessa edus-
tettuina vain vauraat kauppiaat. Vanhimpainneuvostoon sen sijaan kuului käsityö-
läisiäkin350 , mutta sen rooli taas oli hyvin marginaalinen. Tästä huolimatta porva-
rit eivät käytännössä välttämättä olleetkaan niin vallattomia kuin saattaa vaikuttaa.
Esimerkiksi ammattikuntien tai vastaavien yhteenliittymien kautta voitiin vaikut-
taa raadin politiikkaan. Yksittäinen porvari saattoi esiintyä raadin edessä lähinnä
vain nöyränä alamaisena, mutta laajempana kollektiivisena intressiryhmänä porva-
reilla oli mahdollisuus laittaa paljon enemmän painetta hallinnolle.351  On tietysti
myös muistettava, että vaikka porvaristo oli suurimmaksi osaksi osatonta suorasta
poliittisesta vallasta, voidaan raadin jäsenten katsoa ainakin ennen 1620-lukua
edustaneen pitkälti samoja arvoja ja intressejä.

Vuodelta 1602 löytyy yksi harvoista jutuista, jossa on viitteitä asioiden käsitte-
lystä yleisissä raastuvankokouksissa. Tällöin raastuvassa luettiin kopio Kaarlen kir-
jeestä, joka käsitteli Ahvenanmaalta tulevien sotilaiden majoittamista Tukhol-
maan.352  Nihdit olivat jo saapuneet ja porvaristolta tiedusteltiin, mitä he halusivat

348 Corin 1958, 30–31; Ericson 1988, 168–171; vrt. Nilsson 1968, 209–211; Johannesson 1969b, 53–
55; Friedrichs 1986, 104. Södermalmilla oli olemassa myös malmikäräjät raadin ja malmin
asukkaiden väliseen yhteydenpitoon, mutta niiden toiminnasta löytyy tuomiokirjasta vain
muutama maininta ja käräjien poliittista merkitystä voi vain arvailla (Ericson 1988, 172, 275).

349 Funktiosta vrt. Lindberg F 1933, 238–239; Halila 1942, 218–221; Lindberg F 1946, 195–196;
Luukko 1971, 398.

350 Vanhimpainneuvoston kokoonpanosta ks. Ericson 1988, 171, 345 (bilaga 4); Vuorela 1997a, 98–99.
351 Ericson 1987b, 530–531; Friedrichs 1995, 50; vrt. Lindberg F 1946, 33; Österberg 1987, 327.
352 Tarkoitus oli ainakin herttuan kirjeen mukaan ylläpitää sotilaita kolme viikkoa maksamalla heille

viikkorahaa (ST 1602 (15.4), 216–217; Ericson 1988, 207–210). Majoittamisesta ks. myös esim.
SSP, 174–175, 24.6.1621 Kustaa II Aadolfin lahjoituskirja harmaaveljien luostarin käyttämisestä
sotaväen majoitukseen; PRFSS VI, 71–72, 24.6.1621 Kustaa II Aadolfin lahjoituskirja; PRFSS VI,
99, 18.7.1621 ohje Tukholman käskynhaltijoille. Samassa yhteydessä kaupungille lahjoitettiin
vaatehuoneen (klädeshus), jonka kautta kaikki kaupunkiin tulevat kankaat kulkivat, tulot (PRFSS
VI, 69–70 (24.6.1621 Kustaa II Aadolfin lahjoituskirja vaatehuoneen tuloista); Ericson 1988, 266)
ja ostettiin näin ainakin pormestarilta ja raadilta myötämielisyyttä sotilaiden majoitusta kohtaan.
Pormestari ja raati velvoitettiin tukemaan sotilasviranomaisia kutsunnoissa, laivamiehenpidossa
ja majoituskysymyksissä (Ranta 1981, 89). Sotaväen ylläpitämisestä yleisemmin ks. Sandberg
1991, 324–330.
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vastata kirjeeseen. Porvarit vetosivat köyhyyteensä ja siihen, että nihtejä oli jo en-
nestään majoitettuna kaupunkiin. Jos muuta vaihtoehtoa ei ollut, porvaristo halusi
lähettää edustajansa herttuan luokse antamaan itse tiedoksi heidän köyhyytensä.353

Loppukommentin voi nähdä viittauksena mahdollisuuteen käyttää porvareita
viestinviejinä; pormestareiden ja raatimiesten liikkumavara virkamiehinä ei ollut
yhtä suuri kuin kaupungin porvareilla. Toisaalta porvareiden käyttäminen voidaan
eräissä muissakin tapauksissa tulkita jopa tarkoitukselliseksi kaupungin yksimieli-
syyden ja valta-aseman korostamiseksi, sillä loppujen lopuksi raadin valta oli poh-
jimmiltaan riippuvainen nimenomaan porvaristosta. Porvarislähetystön avulla
voitiin myös pyrkiä painostamaan kruunua.354  Lisäksi porvareiden toimiminen
sanansaattajina tämän kaltaisissa kysymyksissä oli ymmärrettävää, koska uusien ra-
situsten ollessa kyseessä kruunun keskustelukumppanina oli nimenomaan porva-
risto ja suostunta haluttiin maksumiehiksi joutuvilta kaupungin porvareilta. Raa-
din rooli välittäjänä kruunun ja porvariston keskusteluissa oli mahdollista ohittaa
tarkoituksenmukaisuussyistä. Kommentilla voitiin tosin viitata myös siihen, että
raati oli kysymyksessä herttuan puolella355  sekä yritti ajaa rasitusta läpi, ja näin
vihjattiin mahdollisuuteen selvittää itse kaupungin taloudellinen tila Kaarlelle,
”hyvälle kuninkaalle”, joka suojeli alamaisia virkamiesten mielivallalta.

Porvariston vastauksen jälkeen sekä pormestarit että paikalla ollut linnanvouti
neuvoivat, että porvaristo kokoontuisi ja keskustelisi millaisen vastauksen he halu-
aisivat antaa. Tähän porvaristo vastasi lyhyesti, että ”ei, he eivät pystyisi majoit-
tamaan sotilaita”. Linnanvouti yritti sovitella tilannetta ja ehdotti vastineeksi suos-
tunnasta, että sata kaupunkiin jo majoitetuista nihdeistä siirrettäisiin malmeille.
Taustalla oli ajatus herttuan käskyn täyttämisestä, ”jotta hänen ei tarvitsisi olla tyy-
tymätön siihen, että hänen armollista tahtoaan ei täytetty”.356  Tähänkin ehdotuk-
seen porvaristo vastasi kuitenkin kieltävästi. Seuraavaksi porvaristoa pyydettiin
miettimään tekemisiään ja sitä, miten tilannetta yleensäkään auttoi heidän halvek-
suntansa herttuan kirjettä ja määräystä kohtaan. Porvaristo pysyi kuitenkin sitkeäs-
ti aikaisemman vastauksensa takana.357  Vaikka porvaristoa yritettiin taivutella
myönnytyksellä, ja vedota Kaarle-herttuan auktoriteettiin käskyn antajana, porva-
rit eivät olleet valmiita taipumaan painostuksenkaan edessä. Samalla kieltäytymi-
nen leimattiin herttuan määräyksen halventamiseksi.

Tilanne todettiin umpikujaksi ja porvaristo poistettiin raastuvasta. Tämän jäl-
keen pormestari ja raati neuvottelivat keskenään suljettujen ovien takana. Raadin
mielestä oli huono asia, että porvaristo oli vastannut niin epäkunnioittavasti
(genuördeligenn) herttuan kirjeeseen, kun he itse halusivat olla Kaarlelle tottelevai-

353 ST 1602 (14.4), 214; asioiden käsittelystä yleisissä raastuvankokouksissa vrt. Luukko 1971, 396.
Köyhyydestä valittamisesta vrt. Farge 1995, 89.

354 Vrt. Almquist 1929, 108, 136; Beik 1988, 226; Jokinen – Juhila 1993, 93.
355 Tähän viittaa keväällä 1602 pormestaria ja raatia vastaan laadittu kirjelmä, joka oli tehty

porvariston nimissä (ST 1602 (19.4), 219). Koska kirjelmän sisällöstä ei ole tarkempaa tietoa,
väitettä on kuitenkin mahdoton todistaa.

356 ”..på thett h: f: n:de iche skall war[a] mishageligitt, att mann iche will efterkomme [h:] f: n:dz nådige

wilie och befalningh..” (ST 1602 (14.4), 215; majoittamisesta vrt. Almquist 1929, 169; Lindberg F
1933, 121, 322–323; Nilsson 1968, 245–248; Johannesson 1969b, 84–85, 89).

357 ST 1602 (14.4), 214–215.
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sia ja kuuliaisia, sekä toteuttaa hänen käskynsä. Tässä yhteydessä kunnioitus ei siis
liittynytkään tapaan vaan sisältöön; kun reaktio ei ollut toivottu, niin porvarit lei-
mattiin epäkunnioittaviksi. Samalla raati sanoutui irti porvariston kannasta ja tois-
ti, että he majoittaisivat mielellään kyseiset sotilaat. He myös muistuttivat tehneen-
sä kaikkensa porvariston käännyttämiseksi suostuvaiseksi.358

Yleisissä raastuvankokouksissa käytetyssä retoriikassa toistettiin samoja ele-
menttejä kuin propagandassa yleisemminkin; valtakunnan puolustaminen oli kes-
keinen argumentti. Siinä toistui ajatus sopimuksesta, jossa toiset puolustivat maata
ja toiset puolestaan rahoittivat sodan sekä takasivat muut sodankäynnin edellytyk-
set. Kun majoituskysymyksen puimista jatkettiin yleisessä raastuvankokouksessa
seuraavana päivänä, pormestari Mårten Olsson kehotti porvaristoa harkitsemaan
vastaustaan. Köyhät sotamiehet olivat olleet taistelemassa vihollista vastaan ja kär-
sineet valtakunnan sekä kaikkien ihmisten hyvinvoinnin puolesta. Heitä oli autettu
kaikkialla köyhienkin ihmisten keskuudessa, mutta Tukholmassa tahdottiin yhtäk-
kiä kieltäytyä majoittamisesta. Pormestari pelotteli porvaristoa miettimään vielä
vastausta, jotta se ei koituisi heille kaikille vahingoksi. Kielteinen vastaus olisi mer-
kinnyt häpeää ja epäkiitollisuutta, ja niiden myötä herttuan epäsuosiota.359  Pitkän
neuvottelun jälkeen porvaristo vastasi, että he halusivat mielellään pitää ne sotilaat,
jotka jo vanhastaan oli majoitettu Tukholmaan. Sen sijaan porvarit halusivat tar-
kempaa tietoa herttuan määräyksessä mainittujen ylimääräisten sotilaiden määräs-
tä. Porvaristo epäili lisäksi heille luetun kirjekopion oikeellisuutta, minkä vuoksi
alkuperäinen kirje luettiin raastuvassa. Kun kirje oli luettu, porvaristo vastasi ole-
vansa samaa mieltä ja täyttävänsä mielellään herttuan käskyn.360  Porvaristo siis ve-
tosi köyhyyteensä, uhkasi joukkomuutolla kaupungista, osoitti hyväntahtoisuut-
taan lupaamalla pitää jo aikaisemmin kaupunkiin majoitetut sotilaat, sekä viimei-
senä keinona vielä kyseenalaisti kirjeen aitouden, mutta loppujen lopuksi vaati-
mukseen oli myönnyttävä. Sotamiehet olivat taistelleet porvaristonkin puolesta ja
oli porvareiden vuoro auttaa. Lisäksi vedottiin muiden, Tukholmaa lukuun otta-
matta, suorittaneen osuutensa ja velvoitteensa puolustustaistelussa. Siltä varalta
että pelkkä argumentointi ei riittänyt, porvaristoa myös peloteltiin häpeällä ja
Kaarlen epäsuosiolla. Raati ei enää ollut kysymyksessä porvariston tukena ja hei-
dän vastauksensa olikin lientynyt jo varovaisen myöntyväiseksi. Viimeisenä oljen-
kortena porvarit esittivät vielä epäilynsä kirjekopion oikeellisuudesta. Kun tämäkin
osoittautui turhaksi, ei ollut enää tehtävissä muuta kuin suostua hyväntahtoisesti
majoittamiseen.

Porvariston kehottaminen kokoontumaan viittaa kuitenkin siihen, että myös
porvariskokouksia oli mahdollista pitää, ja niitä käytettiin tarvittaessa poliittisina
foorumeina institutionaalisten yleisten raastuvankokousten ohella. Tuomiokirjojen
valossa menetelmä ei ollut mikään tavanomainen hallinnollinen käytäntö, mihin

358 Ibid. Samalla tavalla pormestari Olaus Bureus pyysi vuonna 1628 rahvasta todistamaan, että hän
oli ajoissa käskenyt asianosaisia toimittamaan varusteita laivastolle, ja halusi puolustautua
mahdollisia seuraamuksia vastaan sekä vierittää vastuun niille, joille tehtävä oli delegoitu (ST
1628 (12.5), 44; SAOB, hakusana entskylla; vrt. esim. ST 1628 (16.6), 60).

359 ST 1602 (15.4), 216; Karonen 1999a, 135–136; Katajala 2002, 175–176.
360 ST 1602 (15.4), 216–217.
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tietysti viittaa myös raadin yleinen pyrkimys kontrolloida porvariston poliittisia
vaikutusmahdollisuuksia sekä mielipiteenmuodostusta, mutta myös vuodelta 1628
löytyy vastaava kehotus porvaristolle kokoontua ja keskustella panimoiden perus-
tamisesta.361  Vuonna 1628 tilanne kaupunkihallinnossa ja Tukholmassa ylipäätään
oli kuitenkin täysin toinen kuin 1600-luvun alussa. Keskusvallan tiukasti kontrol-
loimassa kaupungissa 1620-luvun lopulla ei enää olisi ainakaan neuvottu porvaris-
toa keskustelemaan keskenään sotilaiden majoituksesta tai vastaavasta rasituksesta.
Keskusvallan voimistuneen puuttumisen Tukholman hallintoon voidaan siis tässä-
kin suhteessa nähdä muuttaneen niin hallinto- kuin poliittista kulttuuria kaupun-
gissa: panimokysymyksessä, jossa ei ollut minkäänlaisia poliittisia intressejä, voitiin
sallia porvareiden neuvoa-antava kokoontuminen ilman raadin valvovan silmän
läsnäoloa, mutta poliittista sävyä sisältäneen aktiivisuuden piti tapahtua kontrol-
loidusti raastuvassa. Porvariston itsenäisellä esiintymisellä nähtiin voivan olla ”hy-
vin pahoja ja vaarallisia seurauksia”.362

Sotilaiden majoittamisesta nousseen kiistan ratkeaminen keväällä 1602 merkitsi
tilanteen rauhoittumista vain hetkeksi, ja ongelmat sekä majoituksen että porvaris-
ton heikon raastuvankokouksiin osallistumisen kanssa jatkuivat vielä samana
vuonna. Pormestarit olivat olleet ilmeisen oma-aloitteisesti linnassa keskustelemas-
sa Kaarle-herttuan kanssa porvaristoa rasittavasta, laajasta hovimiesten ja nihtien
kestityksestä. Seuraavana päivänä pormestarit selvittivät keskustelun kulkua ylei-
sessä raastuvankokouksessa paikalla olleelle vähälukuiselle porvaristolle. Pormesta-
rit olivat esittäneet herttualle, että rasitusta armollisesti vähennettäisiin, koska suu-
rin osa kaupunkilaisista oli kykenemätöntä sitä suorittamaan. Herttua oli vastan-
nut sotaväen lähtevän pian Tukholmasta merille ja pyytänyt heidän majoittamis-
taan vielä kahden vuorokauden verran. Jotta majoitus ei rasittanut porvaristoa lii-
kaa, heille luvattiin avustukseksi viikoittain puoli tynnyriä ruista.363  Juttu osoittaa
hyvin paitsi neuvotteluyhteyden raastuvan ja linnan välillä, myös vastavuoroisuuden:
Kaarle oli valmis avustamaan kaupunkia ruuan suhteen, jotta majoitus hoituisi.

Erityisesti Kaarlen valtakaudella 1600-luvun alussa yleisiin raastuvankokouk-
siin osallistumisen laiminlyöminen oli tuomiokirjojen mukaan tavallista. Tähän
olivat syynä juuri herttuan lukuisat vaatimukset ja niiden myötä porvaristolle lan-
genneet uudet rasitukset. Vaikka porvariston piti osallistua raastuvankokouksiin
sakkojen364  uhalla, osallistumisinto oli usein vähäinen. Esimerkiksi vuonna 1601

361 ST 1628 (17.5), 48. Porvariston epävirallisesta kokoontumisesta ilman raatia vrt. Almquist 1929,
108–109; Lindberg F 1933, 239; Lindberg F 1946, 197; Luukko 1971, 398; Toikkanen 1999, 37–38;
vrt. yleisemmin myös Gustafsson 2004, 26.

362 Almquist 1929, 109 (lainausmerkit Almquistin); vrt. Halila 1942, 222–223.
363 ST 1602 (17.8), 282; vrt. Sandberg 1991, 213. Samana päivänä käskettiin myös ’48 vanhinta’

saapumaan iltapäivällä raastupaan keskustelemaan kaupungin tilanteesta. Tuomiokirjassa ei
kuitenkaan ole kokoontumisesta selostusta tai tarkempaa tietoa keskustelun aiheesta. Pöytä-
kirjasta ei löydy edes mainintaa, että vanhimmat olisivat todella olleet paikalla. Ks. myös esim. ST
1602 (23.8), 287. Myös vuonna 1602 proomukiistan aikaan järjestettiin yleinen raastuvankokous,
”vaikka porvaristosta ei kovinkaan moni tullut paikalle” (ST 1602 (15.2), 199). Laivastosta, sen
rakentamisesta ja varustamisesta sekä liikkeistä Liivinmaan sodan aikana ks. Tawaststjerna 1935,
153–168; 208–215.

364 Ks. esim. ST 1618 (6.5), 58, 179; ST 1619 (14.6), 74; ST 1623 (8.10, kämnerinoikeus), 460; MESL,
170 (rådstugubalken II); vrt. Lindberg F 1946, 195; Ljung 1963, 48; Luukko 1971, 394–395.
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koolle oli kutsuttu yleinen raastuvankokous, jotta siellä voitaisiin lukea Kaarle-

herttuan kirje ja mandaatti. Koska vain muutama porvari oli tullut paikalle, myös

he poistuivat ja kirje jäi lukematta. Raati päätti, että koska porvariston keskuudessa

esiintyi sellaista tottelemattomuutta, kaikkien paikalla olleiden nimet kirjoitettiin

muistiin ja muita sakotettiin lain mukainen kolme markkaa.365  Samanlainen tapa-

365 ST 1601 (15.8), 86. Kahta päivää myöhemmin yleinen raastuvankokous kuitenkin pidettiin ja

herttuan kirje saatiin luettua (ST 1601 (17.8), 87–88). Kaarle lupasi kirjeessä porvaristolle

”suosionsa ja armonsa”. Kaarle myös kertoi, että hän olisi halunnut palata Liivinmaalta jo

aikaisemmin rahvaan suurten ja toistuvien pyyntöjen vuoksi sekä ilmoitti mahdollisesta

paluustaan. Lopuksi esitettiin raadin retoriselta vaikuttava toivomus: ”..Gudh låthe h: f: n:de medh

helse och sundheett, fridh och roligheett och alle godhe tidender komme hijt hem till oß fattige

vndersåtter.” . Myös tämä juttu kuvaa hyvin marginaalitilaa, joka vallitsi hallitsijan ollessa poissa.

Yleisiin raastuvankokouksiin osallistumisen laiminlyömisestä muualla ks. esim. Halila 1942, 221–

223. Poissaoloista ja tottelemattomuudesta ks. myös esim. ST 1604 (5.5, 9.5), 195, 198–199; vrt.

Katajala 1994, 136; Toikkanen 1999, 25–26.

Tukholman keskiaikaista alkuperää oleva raastupa suurtorin laidalla vuonna 1768,

ennen kuin koko rakennus revittiin uuden pörssitalon tieltä. Raati kokoontui suuressa

salissa rakennuksen oikeassa osassa, kuuden ikkunan takana toisessa kerroksessa. On

mielenkiintoinen kysymys, kuinka yleiset raastuvankokoukset järjestettiin, sillä kau-

pungin kaikki porvarit tuskin mahtuivat yhtä aikaa raastupaan. (kuva: Ericson 1988)
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us löytyy vuodelta 1616, jolloin yleisessä raastuvankokouksessa oli niin vähän vä-
keä, että paikallaolijat kirjattiin muistiin ja kämnereitä käskettiin sakottamaan
muita.366  Porvariston heikko osallistumisinto johtui osaltaan yleisissä raastuvan-
kokouksissa muotoutuneesta käytännöstä, jossa porvarit olivat passiivisia uusien
rasitusten ja määräysten vastaanottajia. Osin kyse oli todennäköisesti käytännön
hankaluuksista: työpäivää ei haluttu kuluttaa raastuvassa, jossa merkittävää sanan-
valtaa ei kuitenkaan ollut.367  Omien kokemustensa vuoksi porvarit epäilemättä
ymmärsivät myös muita samassa tilanteessa olevia miehiä: yleisessä raastuvan-
kokouksessa porvaristoa käskettiin suorittamaan hyväntahtoisesti veronsa, jotta
niitä kantamaan järjestettyjen miesten ei tarvitsisi istua paikalla liian pitkään yli-
aikaa ja joutua laiminlyömään omaa etuaan.368  Tällaisen kehotuksen ymmärsivät
kaikki vastentahtoisesti raastuvassa päiviään viettäneet ja töitään laiminlyömään
joutuneet porvarit.

Vuosisadan alkuvuosien jälkeen porvariston osallistumisaktiivisuudesta on vai-
kea tehdä päätelmiä tuomiokirjojen niukkuuden vuoksi. Ainakin vuonna 1615 oli
yleinen raastuvankokous, jossa oli vain vähän väkeä paikalla. Pormestarit antoivat
tiedoksi kuninkaan pyynnön, että porvaristo panisi olutta ja leipoisi sotaväen tar-
peisiin.369  Porvaristo vastasi, että he toteuttaisivat pyynnön kyllä mielellään, mutta
heillä ei ollut siihen varaa (de wette ingen rådh). Ei ollut tynnyreitä, eikä ollut
kauppaakaan, sillä maakaupungit olivat vieneet kaiken kaupan. Porvaristo myös
uhkasi että kaupan suhteen kävisi vieläkin huonommin, jos he joutuisivat yhä hoi-
tamaan niin paljon enemmän rasituksia kuin maakaupungit.370  Valitusten tyyliin
vastauksessa nimellisesti suostuttiin tai ilmaistiin halukkuus täyttää kruunun tah-
to, mutta kuitenkin valitettiin että varaa ei ollut. Vastaus on muutenkin pikemmin
valitus, joka sisältää selvää protestointia vuoden 1614 kauppasääntöä kohtaan.
Kaupungissa määräystä oli vastustettu voimakkaasti ja sen vaikutuksilla selitettiin
Tukholman heikkoa taloudellista tilannetta. Samaa retoriikkaa käytettiin pian uu-
delleen.

Kokousten edustuksellisuus ja yksimielisyys

Porvariston into osallistua yleisiin raastuvankokouksiin oli usein heikko ja tämä ai-
heutti ongelmia kokousten edustuksellisuuden suhteen. Vuonna 1615 oli kutsuttu
koolle yleinen raastuvankokous, jossa käskynhaltija Nils Bengtsson esitteli kunin-
kaan pyynnön, että kaupungin ”asukkaat ja porvarit” avustaisivat häntä 12 hevo-
sella ja lisäksi Södermalmilta 3 hevosella. Kyse oli kuninkaan Venäjän matkasta.
Keskusteltuaan hetken porvaristo vastasi tähän yksimielisesti, että he olivat niin

366 ST 1616 (10.8), 107.
367 Esimerkiksi vuonna 1599 huomautettiin porvaristolle että kun pormestari ja raati kutsuivat

heidät koolle, heidän kaikkien piti saapua sakon uhalla (ST 1599 (7.5), 274; Halila 1942, 218, 221;
Ericson 1988, 169–171; vrt. Lindberg F 1946, 195; Virkkunen 1953, 426).

368 ST 1595 (24.3), 297.
369 Ks. tästä Lindberg F 1989, 16.
370 ST 1615 (12.6), 82–83; ks. myös esim. ST 1616 (10.8), 107.
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puilla paljailla (förblottadhe) ilman kauppaa, joka heiltä oli otettu pois, että suurel-
la osalla porvaristosta ei ollut leipää talossaan. Sen sijaan maakaupunkien, jotka
vapaasti harjoittivat kauppaa, ei tarvinnut auttaa.371  Porvarit sanoivat vastaukses-
saan, että jos kauppajärjestys olisi voimassa vielä kauan, heidän keskuudessaan ole-
tettavasti tulisi vallitsemaan yhä suurempi kurjuus ja köyhyys. Lisäksi he valittivat,
että koska vain niin pieni osa porvaristosta oli paikalla, tähän kysymykseen ei voi-
taisi vastata ennen kuin kaikki olisivat koolla. Valitus ”yleisestä parusta ja valituk-
sesta” kaupungissa toistettiin vielä uudemmankin kerran, ja selitettiin sen johtuvan
köyhyydestä, jonka kaupan loppuminen oli aiheuttanut. Useiden porvarien sanot-
tiin toivovan vain kuolemaa. Lopuksi raati ja porvaristo kuitenkin kokoontuivat ja
sopivat, että yhdessä Södermalmin kanssa lahjoitettaisiin kuninkaalle 300 taalaria,
koska hevosia ei ollut.372  Ilmeisesti tämä kokoontuminen tapahtui kruunun edus-
tajien jo poistuttua paikalta. Ajatuksena oli saada aikaiseksi jonkinlainen kompro-
missiratkaisu, sillä kruunulle olisi ollut hankala tarjota edellisen kaltaista vastausta.
Tehty päätös kuitenkin sitoi kaikkia, oli raastuvassa koolla kymmenen tai sata por-
varia.

Raastuvankokousten edustuksellisuus373  tai edustamattomuus nousi keskuste-
lunaiheeksi, kun joko raadilla tai porvaristolla oli tarve käyttää sitä poliittisena ar-
gumenttina. Kun edellisessä tapauksessa esitettiin, että yleisessä raastuvankokouk-
sessa ei ollut paikalla riittävän paljoa väkeä päättämään asiasta, pyrittiin tällä vii-
vyttämään päätöksen tekemistä. Asian ratkaiseminen osoittaa kuitenkin, että pai-
kalla olleen porvariston lukumäärällä ei ollut käytännössä niin suurta merkitystä.
Samankaltainen tapaus löytyy vuodelta 1606. Tällöin raastupaan oli kutsuttu por-
varistosta ”niin paljon kuin kaupungissa oli paikalla” sekä vieraat. Paikalla oli myös
valtakunnan veromestari (schatzmester) Seved Ribbing, käskynhaltija Sven Måns-
son ja kamarineuvos Nils Andersson. He antoivat tiedoksi kruunun pyynnön, että
sekä kaupungissa olevat kotimaiset että ulkomaalaiset miehet suorittavat avustusta
(tillförningh) Liivinmaalle. Kyse oli siellä tarvittavista tuotteista ja varustuksista.
Ketkä lupasivat avustusta, saivat maksun suorituksestaan ja luvan viedä kuluitta
maasta (wäxslefritt vthföre) maksuksi saadut tuotteet. Vaihtokauppaan halukkaita
pyydettiin astumaan esiin ja ilmoittamaan nimensä. Pormestari ja raati vastasivat,
että vain vähän porvareita oli paikalla suurimman osan ollessa Västeråsin markki-
noilla, mutta he lupasivat kokoontua poissaolevien kanssa heidän palattuaan. Sa-
malla raati muistutti kaupungista maksetun kaksi vuotta peräkkäin (åslagh) avus-
tuksia Liivinmaalle.374  Viittaus aikaisempiin suorituksiin Liivinmaalle osoittaa ha-
luttomuutta osallistua jälleen sodan rahoittamiseen ja varustamiseen, ja siinä suh-
teessa kyse on mahdollisesti taktisesta viivyttelystä.

Raastuvankokousten osallistumismääristä ei ole muuta tietoa kuin tuomio-
kirjojen yleensä lakoniset maininnat ”pidettiin yleinen raastuvankokous” tai ”pal-

371 Vastaavien ”avustusten” vaatiminen sota-aikoina oli tavallista, ks. esim. Åkerblom 1941, 332
372 ST 1615 (23.6), 93.
373 Ilkka Mäntylä liittää raastuvanoikeuden edustuksellisuuden ja luonteen luottamuselimenä vasta

1700-luvun vaaliuudistuksiin (ks. esim. Mäntylä 1981a, 18; Mäntylä 1981b, 16; vrt. Kallioinen
2000, 90–96; ks. myös Nordin 2003, 66).

374 ST 1606 (10.9), 162–163.
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jon porvaristoa ei ollut saapunut paikalle”. Mielenkiintoinen kysymys onkin, oliko
mahdollisesti olemassa raja, joka määritteli kuinka paljon porvareita piti olla pai-
kalla jotta päätöksiä voitiin tehdä, ja vaihteliko raja eri kysymyksissä? Vastakysy-
myksenä taas voi esittää, että oliko porvarimäärillä merkitystä hallintokäytännössä,
jossa yksimielisyys oli sekä päämäärä että menettelytapa. Yksimielisyys liittyy kysy-
mykseen yleisten raastuvankokousten huonosta osallistumisaktiivisuudesta ja pää-
tösvaltaisuudesta, mutta laajemminkin harmonisen kaupunkiyhteisön ideaaliin.
Raastuvankokousten vastaukset esitettiin yksimielisinä, ja yksimielisyys oli aina
päämääränä vaikka paikalla ei olisi ollut kuin porvariston soraääniset rippeet. Yk-
simielisyys ei tarkoittanut kirjaimellista samaa kantaa, vaan pikemmin ilmaisi vah-
vaa yleistä mielipidettä kaupungissa. Moraalinen paine yksimieliseen ratkaisuun
pääsemiseksi ja siinä pysymiseksi saattoi olla hyvinkin suuri ja keskustelua raati-
huoneella jatkettiin usein niin kauan, että yksimielisyys lopulta saavutettiin. Yksi-
mielisyyden vaatimus esiintyi yleisenä piirteenä kaikessa päätöksenteossa, sillä se
nähtiin voimavarana. Yksimielisyys oli päämääränä myös kaikissa suuremmissa
päätöksissä, lähinnä valtiopäivillä, mutta useinkaan kyse ei ollut kovin vapaaehtoi-
sesta sopeutumisesta kruunun kovalla kädellä ajamiin uudistuksiin.375

Vaatimus yksimielisyydestä jonkinlaisena ”yleistä mielipidettä” edustavana kan-
tana liittyy toisaalta myös ajatukseen edustuksellisuudesta. Vaikka porvaristo lai-
minlöi yleisiä raastuvankokouksia ja ’48 vanhinta’ oli pohjimmiltaan raadin valit-
sema sekä elitistinen, niiden kannanottojen nähtiin kuitenkin edustavan koko por-
variston mielipidettä. Järjestyksenpidon ja yhteisöllisen rauhan säilymisen kannal-
ta yksimielisyys ja yhteistyö olivat tärkeitä, sillä hallinnollisen osallistumisen ja yk-
simielisten, vaikkakin usein vastentahtoisten ja ehdollisten, päätösten kautta vaiku-
tettiin arvomaailmaan sekä luotiin yhteisölliselle elämälle pelisääntöjä. Tämä oli
erityisen tärkeää raastuvanoikeuden käytössä olleiden kurinpidollisten keinojen
rajallisuuden vuoksi. Kyse oli ennen kaikkea perustavaa laatua olevasta käyttäyty-
misen säätelystä, eli kohtuullisuudesta sekä julkisessa että yksityisessä elämänpii-
rissä.376  Pentti Renvallilla on sama ajatus: yksilön vapautta toimia rajoitti yhteis-

375 Ahnlund 1932, 175; Gustafsson 1989, 37–39; Karonen 1999a, 23, 208–212; vrt. Halila 1943, 101;
Renvall 1962b, 57; Luukko 1971, 394–396, 448; Mäntylä 1977, 38–40; Aronsson 1992, 307–308;
Englund 1994, 34; Österberg 1996, 195. Vaikka Ilkka Mäntylä kirjoittaa erityisesti raatimiesten
vaaleista, ovat käsitykset jossain määrin yleistettävissä myös laajemmin koskemaan päätöksente-
koa raastuvassa. Esko M. Laine puolestaan perustaa käsityksensä yksimielisyydestä pitkälti
Mäntylän tutkimuksiin (Laine 1996, 19–20). Vrt. myös Renvall 1949, 60–61, 174–179; Mäntylä
1981a, 19–20, 32–34. Peter Englundin (1994, 34–35) mukaan kyse oli poliittisesta ja ideologisesta
valtasuhteesta, jossa yksimielisyys saattoi tarkoittaa yhteiskunnallisen järjestyksen kunnioittamis-
ta, eli lähinnä käskyjen noudattamista. Yleisestä mielipiteestä ks. Sennefelt 2003, 214–217.
Sennefeltin mukaan yleinen mielipide oli poliittista keskustelua alempien yhteiskuntaryhmien
piirissä eli hallitsevien ryhmien kontrolloimattomissa, ja rinnastui tästä syystä juoruihin.
Käsitteenä vakiintunut yleinen mielipide on huomattavasti 1600-luvun alkupuoliskoa
myöhäisempi ilmiö.

376 Scribner 1987, 116; vrt. Aronsson 1992, 169–170; Letto-Vanamo 1997, 63–64. Scribnerin mukaan
(1987, 114–115) yhteistyömahdollisuuksia paikallisen auktoriteetin kanssa heikensi niskoittelu,
joka hänen mukaansa ilmeni neljällä tavalla: tottelemattomuutena käskyjen ja ehdollisten
tuomioiden sekä vastaavien suhteen, suorana toimintana kuten vangitsemisen vastustamisena tai
vankien auttamisena pakoon, virkamiesten solvauksena sekä neljänneksi väkivaltana heitä
kohtaan. Scribner on kuitenkin huomioinut pelkät rikokset, ei arkipäiväistä tai hallinnon
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kunnassa vallinnut oikeusjärjestys. Oikeusjärjestys taas ilmeni tuomioina ja pää-
töksinä, joita ei pidetty enemmistöpäätöksinä vaan ”uskonnollisvivahteisen pyhyy-
den omaavina totuuden ilmauksina, joihin oli päädytty yksimielisesti”. Niiden vas-
tustaminen oli asettumista totuutta ja oikeutta vastaan.377

Yksimielisyys ei sallinut soraääniä, tai ainakin pyrki vaimentamaan ne voimak-
kaamman, käytännössä raadin kannan alle. Yksimielisyys oli osaltaan yhteisöä yllä-
pitävä voima. Eräs harvoista kerroista, kun porvaristo oli selkeästi jakaantunut
kahteen leiriin, oli vuonna 1602, jolloin Kaarle-herttua vaati veroa käytettäväksi
sotaväen kuluihin. Tällöin jotkut porvareista vastasivat suostuvansa herttuan eh-
dotukseen maksettavasta verosta sekä kiinteistöistä perittävistä maksuista. Suurin
osa porvaristosta sen sijaan ilmoitti halukkuutensa maksaa kiinteistömaksut, mut-
ta kieltäytyi suorittamasta veroa ja vaati siitä päätöstä seuraavilla valtiopäivillä.
Vastauksen kuultuaan koko porvaristo asettui kannattamaan sitä, joten mielipide-
eroavaisuuksien jälkeen palattiin jälleen yhtenäiseen ja yksimieliseen porvaristoon.378

Kun asiasta keskusteltiin raastuvassa seuraavan kerran, porvaristo pysyi aikaisem-
man vastauksensa takana ja vaati äyriverosta päättämistä vasta valtiopäivillä. Raati
oli porvareiden kanssa samaa mieltä, kun taas pormestareiden mukaan maksusta ja
verosta olisi pitänyt heti suorittaa neljännes.379  Herttualle lojaalit pormestarit oli-
vat siis valmiita tinkimään pikemmin veron laillisuudesta kuin uskollisuudestaan
Kaarle-herttualle.

Papinvaali oli yksi keskeisimmistä kysymyksistä jossa porvaristoa kuultiin, ja
siinä yksimielisyyden ajatus tuleekin selkeimmin esiin. Södermalmille järjestetty
saarnaaja (predikant) herätti vastustusta vuonna 1608, koska sikäläisen porvariston
mukaan hän oli hankkinut toimensa kysymättä porvaristolta. Yleensä tuomio-
kirjoihin kirjatuissa keskusteluissa papinvirkojen täyttämisestä kuitenkin korostuu
yksimielisyys ja sopuisuus: yksimielisesti päätettiin jopa kirjoittaa leskikuningatta-
relle vuonna 1621 hänen palveluksessaan olleen papin saamiseksi kirkkoherraksi
Tukholmaan.380  Yksimielisyys ei liittynyt yksinomaan kaupunkiin kollektiivina

puitteissa tapahtunutta tottelemattomuutta. Ajatukseen yksimielisyydestä liittyy myös Dag
Lindströmin (2003, 11) käsitys, jonka mukaan tarkoituksenmukaisuussyistä ”pidettiin parempana
poliittista kulttuuria, jossa merkittävä osa alamaisista oli osallisia järjestelmässä”. Tämä merkitsi
hallinnollista läpinäkyvyyttä sekä ennustettavuutta, mikä oli kruunun intressinä. Vaikka suurin
osa alamaisista oli osattomia suorasta vallasta tai vaikutusmahdollisuuksista, heidät integroitiin
osaksi yhteiskuntajärjestelmää juuri korostamalla yksimielisyyttä – oli se sitten konkreettista tai
”edustuksellisempaa”.

377 Renvall 1962b, 16.
378 ST 1602 (20.3), 210–211.
379 Tällöin pidettiin yleinen raastuvankokous, vaikka mainittiin vain vähän porvaristoa olevan

paikalla (ST 1602 (10.4), 212–213).
380 ST 1608 (17.10), 17; ST 1619 (7.1), 3; ST 1621 (3.1), 122; Murray 1949, 246¾247; Matinolli 1955,

erityisesti 12–27; Laine 1995, 164; Laine 1996, 21–22; Lindström P 2003, 20–21, 24–26, 106–107;
ks. myös ST 1619 (1.3), 12; vrt. ST 1623 (9.10), 217. Vuonna 1639 keskusteltaessa kirkkoherran
vaalin ehdokasasettelusta paikalla oli seurakunnan johto, raati sekä porvariston joukostaan
valitsemat edustajat. Porvarisedustajat valittiin raastuvassa raadin pyynnöstä (SSA, SMRA, A1a,
vol. 4, 19.3.1639). Murrayn mukaan (1949, 247, kirkkoherran vaalista yleensä 243–248) vaalille oli
tunnusomaista, että valintaa ei koskaan tehnyt yksin pormestari ja raati vaan mukana oli aina
porvaristo tai ’48 vanhinta’. Rannan (1981, 90) mukaan käytäntö oli kirjava eri kaupungeissa,
mutta pääsääntöisesti porvareilla ei juuri ollut sananvaltaa vaalissa tai ehdokasasettelussa. Turussa
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vaan myös raadin sisäiseen päätöksentekoon. Vuonna 1617 puolustaessaan tuo-
miotaan hovioikeudessa Tukholman pormestari ja raati sanoivat tuomitsevansa
”icke av enom utan av dem alle med vars och ens fria röst och samsättelse”. Termin
samsättelse on tässä yhteydessä tulkittu tarkoittavan, että tuomio edusti koko tuo-
mioistuimen käsitystä ilman, että raadin jäsenillä olisi ollut oikeutta esittää yksilöl-
lisiä eriäviä mielipiteitään.381

Oliko sitten mahdollista, että raati taktikoi yhdessä porvariston kanssa: yleinen
raastuvankokous kutsuttiin koolle, mutta samalla porvareita kehotettiin pysymään
poissa, jotta asioita voitiin lykätä tällä verukkeella? Jos näin todella tapahtui, me-
nettelytapa toimi kahdella tasolla: porvaristo pystyi vastustamaan uusia rasituksia
jäämällä pois yleisistä raastuvankokouksista, minkä lisäksi porvareiden poissaoloja
voitiin käyttää aseena kruunua vastaan, edes viivytystaisteluna. Tämä selittäisi
osaltaan kruunun puuttumista yleisten raastuvankokousten epäkohtiin. Väitteelle
ei ole löydettävissä todisteita tuomiokirjasta ja voidaankin olettaa, että kuninkaal-
listen pormestareiden tulo viimeistään muodosti rajapyykin, jonka jälkeen osallis-
tumisvelvollisuuden laiminlyönti on tulkittavissa yksinomaan porvareiden omana
protestimahdollisuutena.

Yleisen raastuvankokouksen merkitys oli laillisuusnäkökulmasta kuitenkin huo-
mattava. Vuonna 1629 nimitettiin ’48 vanhimmasta’ kaksi edustajaa, joiden teh-
tävänä oli kertoa kamarineuvostolle että kontribuution korottamista ei sillä kertaa
voitu toteuttaa. Päätöstä perusteltiin sillä, että korotusta ei ollut ehdotettu raastu-
papäivänä (…alldenstund thet war inth[et] proponerat på R.dagen.).382  Poliittisina
areenoina yleiset raastuvankokoukset sen sijaan muodostivat yhtä häilyvän ja tilan-
nesidonnaisen kokonaisuuden kuin poliittinen kulttuuri kaupungissa ylipäätään:
kokoukset tarjosivat porvareille institutionaalisen mahdollisuuden saada äänensä
kuuluville, mutta niiden todellinen merkitys poliittisten intressien julkituomisessa
vaihteli kysymyksestä, kruunun tavoitteista ja vallinneista valtasuhteista riippuen.
Pääsääntöisesti kokouksissa pyrittiin nimellisesti kuulemaan soraäänetöntä ja tai-
puvaista porvaristoa, ja yleisten raastuvankokousten merkitys keskusteluareenana
kapeni mitä pidemmälle 1600-lukua elettiin.

tilanne oli porvareiden kannalta tässä suhteessa erityisen synkkä. Vuoden 1619
sääntöluonnoksessa mainittiin kirkkoherran vaalista, että kruunun osallistuessa kustannuksiin
kaupungin ja konsistorin piti antaa vaali hallituksen hyväksyttäväksi, mutta muussa tapauksessa
meneteltiin kirkko-ordinantian määräysten mukaisesti (Karonen 1995a, 178 (liite 1)). Koska
vuoden 1619 sääntöä ei koskaan vahvistettu virallisesti, sen merkityksestä ei tässäkään asiassa voi
olla täysin varma.

381 Petrén 1964, 53–54.
382 SSA, BRA, A, vol. 51, 3.9.1629. Kontribuutiolla tarkoitettiin suostuntaveroa, jolla aluksi yllä-

pidettiin värvättyä meriväkeä, myöhemmin kontribuutio lähetettiin amiraliteetin käytettäväksi
(Luukko 1971, 453; ks. myös Kerkkonen V 1945, 40, 135–139, ks. myös 131–134, 145, 153;
Virkkunen 1953, 310–313, 327). Lars Ericsonin (1988, 317) mukaan kontribuutio-nimen alle
yhdistettiin kaikki erilaiset maksut, joita lähinnä sotilaiden ja laivamiesten ylläpitoon suoritettiin.
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Vanhimpainneuvosto raadin avuksi

”Parhaasta porvaristosta” viralliseksi edustajistoksi

Juuri porvariston heikon osallistumisaktiivisuuden, ja toisaalta kokousten usein
ongelmallisen käytännön toteuttamisen vuoksi yleisistä raastuvankokouksista ha-
luttiin päästä eroon. Kokouksissa nimittäin esiintyi usein, ainakin esivallan näkö-
kulmasta, erilaisia ”järjestyshäiriöitä” ja porvariston kantaa ei välttämättä metelin
keskellä saatu selville.383  Tämä voidaan nähdä viittauksena yksimielisyyteen: ko-
kouksissa haluttiin julki yksi yhteinen kanta, joka muodosti kaupungin ”porvarilli-
sen mielipiteen”. Toisaalta voidaan myös kysyä, kuinka paljon uudenlaisten järjeste-
lyjen eli ’48 vanhimman’ korostamisessa erityisesti vuoden 1619 säännön myötä oli
kysymys porvariston muuttamisesta hallittavammaksi kokonaisuudeksi ja sitä
kautta paremmasta mahdollisuudesta kontrolloida raastuvassa esitettäviä mielipi-
teitä ja laajemminkin kaupungin mielialoja.384

Raastuvankokouksista eroon pääseminen oli yksi keskeisistä tavoitteista vuoden
1619 säännössä. Perusteluina esitettiin kokouksissa esiintyneiden mielipiteiden ky-
seenalainen arvo sekä toistuvat järjestyshäiriöt. Porvariston edustusmahdollisuuk-
sien parantamiseksi ja porvariston sekä kaupunkihallinnon välisen vuorovaikutuk-
sen helpottamiseksi vuoden 1619 säännössä kaavailtiin yleisen raastuvankokouk-
sen tilalle 96-miehistä porvariston edustuselintä. Edustajiston tuli koostua puoliksi
kauppiaista ja puoliksi käsityöläisistä. Näistä raati valitsi samassa suhteessa 48
miestä, joiden tehtävänä oli toimia porvariston edustajina raadin ja kruunun kans-
sa neuvoteltaessa sekä välittäjinä raadin ja kaupungin porvariston kesken. Kaikkien
porvaristolle suunnattujen asioiden tuli kulkea neuvoston kautta, samoin asioiden,
jotka porvaristo halusi saattaa raadin tietoon.385

”Vanhinten neuvosto”, ’48 vanhinta’ kuten elintä Ruotsissa kutsuttiin, oli nimel-
lisesti edustuksellinen porvariselin. Vanhimpainneuvoston edustuksellisuus oli ky-
seenalainen, sillä ’48 vanhinta’ koostui hyvin toimeentulevista kauppiaista käsityö-
läisen osuuden edustajista jäädessä vain noin kolmannekseen. Tukholmasta löytyy
merkkejä kaupungin vanhinten toiminnasta jo 1400-luvun lopulta. Kyse olikin il-
meisesti pysyvästä porvariselimestä, vaikka ’48 vanhimman’ esiintyminen raastu-
vassa olikin melko satunnaista ainakin 1500- ja 1600-luvun vaihteessa.386  Vuoden

383 Halila 1942, 223–224; Luukko 1971, 397–398; Ericson 1988, 170; vrt. Elfstrand 1946, 492–494;
Lindberg F 1946, 188; Olsson 1995, 29; Katajala 1996, 106, 108; Toikkanen 1999, 27.

384 Vrt. Olsson 1995, 30, 82.
385 Östman 1915a, 28; Halila 1942, 225; Luukko 1971, 398; Ranta 1981, 95–96; Ericson 1988, 170;

Karonen 1995a, 175–176 (liite 1); vrt. Letto-Vanamon (1995, 226) käsitykseen lautakunnista
käräjärahvaan ”korvaajina”.

386 Tukholmasta tunnetaan jo vuodelta 1475 26-miehinen vanhimpainneuvosto, joka kokoontui
porvariston edustuselimenä raadin kanssa. Virkaluettelossa ’48 vanhinta’ mainittiin ensimmäistä
kertaa vuonna 1553 (Helmfrid 1963, 626; Ericson 1988, 170–171; Vuorela 1997a, 96–98; ks. myös
Gustafsson 1994, 84; vrt. Halila 1942, 230–254). Porvarillista edustuksellisuutta, eli yleisiä
raastuvankokouksia ja ’48 vanhinta’ sekä niiden roolia kaupunkihallinnossa, ei ole varsinaisesti
tutkittu. Yleisimmin tutkimuksissa vain mainitaan porvariston saaneen äänensä kuuluviin joko
yleisissä raastuvankokouksissa tai myöhemmin vanhimpainneuvoston kautta (ks. esim. Högberg
1981, 172). Jonas Berg (1967) on tutkinut ’48 vanhinta’ myöhäiskeskiajan osalta, mutta hän
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1619 säännössä Tukholman hallintojärjestelmää esitettiin siis valtakunnalliseksi
ratkaisuksi porvariston edustuksellisuuden ongelmaan, mutta käytännössä edes
Tukholman ’48 vanhimman’ järjestelmä ei ollut toimiva. Vuonna 1596 Kaarlen
kärttäessä Tukholmasta kultaveroa vaikeudet tulivat hyvin esiin. Porvarien kerrot-
tiin huutaneen niin, että raati ei voinut tietää mitä mieltä he asioista olivat, tai löy-
tää metelin seasta aina päämääränä ollutta yksimielistä kantaa. Tapahtuneen seu-
rauksena päätettiin uudenlaisesta järjestelystä: porvarien piti valita edustajat, jotka
heidän keskinäisen kokouksensa jälkeen ilmoittaisivat vastauksen esitettyyn kysy-
mykseen.387  Raadille päätös merkitsi paitsi hankalan ja aikaa vievän kysymyksen
siirtämistä porvariston keskinäiseksi ongelmaksi, myös päätöksentekovastuun siir-
tämistä korostetusti porvaristolle. Tämä kuitenkin osoittaa, että ’48 vanhinta’ ei
syystä tai toisesta nähty tarkoituksenmukaisena kutsua kokoon, eli järjestelmä ei
toiminut ainakaan toivotulla tavalla. Tämä kuuden ”puhemiehenkään” valitsemi-
nen ei osoittautunut toimivaksi, vaan jäi yksittäiskokeiluksi.388

Samankaltainen tapaus löytyy kuitenkin vuodelta 1603, jolloin ”muutamia par-
haasta porvaristosta” (några vtaf de förnempste af borgerskapett) oli kutsuttu raas-
tupaan neuvottelemaan viljan toimittamisesta kruunulle. Junkkeri Axel Ryningille
oli annettu tehtäväksi neuvotella porvariston tai vieraiden kanssa varastossa olevas-
ta viljasta, jota haluttiin ostaa kruunun laivoille. Ryning puolestaan oli laittanut
käskynhaltija Sven Månssonin neuvottelemaan porvariston kanssa. Käskynhaltija
kehotti porvareita suhtautumaan ”avustukseen” myötämielisesti ja korosti, että
porvareiden ei tarvinnut epäröidä maksun suhteen, sillä he saisivat korvauksen
heti ensi tilassa. Porvaristo vastasi pyyntöön, että heillä ei ollut varaa eikä viljaa
edes omiin tarpeisiin, mutta vastauksessa korostui tahto avustaa kruunua.389

Tässä yhteydessä on mahdotonta tietää tarkoitetaanko ”parhaalla porvaristolla”
juuri ’48 vanhinta’ tai heidän edustajiaan. Todennäköisesti ilmaus kuitenkin viittaa
vanhimpainneuvostoon, koska sen nähtiin edustavan porvariston parhaimmistoa.
On kuitenkin mielenkiintoista, miksi koko edustuselintä ei kutsuttu paikalle? Ehkä
48-miehinen edustusto oli liian suuri käytettäväksi tarkoituksenmukaisesti päätök-
senteossa. Joka tapauksessa paikalla olleiden porvareiden päätös annettiin koko
porvariston nimissä, mikä jälleen korostaa yksimielisyyttä yleisen mielipiteen il-
mauksena. Ilmaus voi liittyä myös vanhaan periaatteeseen, jonka mukaisesti arvo-
valtaisimmat tai keskeisimmissä asemissa olevat henkilöt edustivat luonnostaan mui-
ta390 , kuten käytännössä usein tapahtui, kun Tukholmassakin pormestareiksi ja raati-
miehiksi valittiin kauppiaina ja myöhemmin opillisella uralla meritoituneita miehiä.

Myöhemminkään ’48 vanhinta’ ei vaikuttaisi olleen pysyvä instituutio kaupun-
kihallinnossa. Vuonna 1637 porvaristo joutui pyytämään, että vanhimpainneuvos-

keskittyy lähinnä kysymykseen kokoonpanosta. Yleisissä raastuvankokouksissa ja
vanhimpainneuvostossa oli kuitenkin ainakin vielä 1600-luvun alkupuoliskolla kyse kahdesta
päällekkäisestä järjestelmästä, joita raati hyödynsi tarkoituksenmukaisesti.

387 ST 1596 (17.7), 54; vrt. Ericson 1988, 172.
388 Jo seuraavan vuoden alussa ’48 vanhinta’ oli kutsuttu raastupaan. ST 1597 (8.2), 103; vrt. Ahnlund

1921, 217; Lindberg F 1946, 203; Lager-Kromnow 1992, 299–300.
389 ST 1603 (11.4), 44–45; Ericson 1988, 172; vrt. Halila 1942, 226–230; Luukko 1971, 399; Ranta

1975b, 588; Tomner 1977, 67.
390 Halila 1942, 227–230, 241–254; Renvall 1962b, 31–32, 34.
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to järjestettäisiin. Heidän perustelunaan oli, että neuvosto voisi neuvotella ja päät-
tää tarpeellisista kaupungin asioista yhdessä pormestarin ja raadin kanssa niin, että
se koituisi kaikille hyödyksi. Vanhimpainneuvoston valitseminen esitettiin myös
ikään kuin hallinnollisen ”uskottavuuden” takeena: ”..Att och sedhann hwar och een

wille Magistraten, som sigh borde, lÿdigh och hörsam wara..”. Yleisessä raastuvan-
kokouksessa myönnettiin, että neuvoston nimittäminen voisi osoittautua täysin
tarpeettomaksi, mutta siitä voisi myös olla hyötyä. Samalla ”valittiin ja huudettiin”
kahdeksan miestä ’48 vanhimmaksi’. Tämä kokoonpano esiintyikin eräänlaisena
”komiteana” (Utskåttet aff the 48) ainakin saman vuoden verotuksessa.391  Vanhim-
painneuvoston asema vakiintui vasta vuonna 1672.392

Vanhimpainneuvoston
ja yleisen raastuvankokouksen suhde

Vanhimpainneuvoston kokoontuminen oli satunnaista, kuten myös kokoonpano,
jolla porvaristo oli edustettuna. Joskus ’48 vanhimmasta’ vain osa oli läsnä edus-
taen koko neuvostoa, kun taas joskus saatettiin pyytää lykkäystä asian käsittelyssä
vedoten nimenomaan siihen, että osa jäsenistä oli poissa.393  Ryhmän kokoonpanoa
määrittelikin todennäköisesti ennen kaikkea tarkoituksenmukaisuus, sekä raadin
että porvarisedustuston näkökulmasta. Minkäänlaista tiukasti määriteltyä funktio-
ta edustuselimelle ei suoranaisesti ole erotettavissa. Ongelmallista on myös, että
neuvoston mahdollisia kannanottoja on kirjattu yhtä niukasti kuin porvariston
keskusteluja. Lisäksi on mahdotonta arvioida ’48 vanhimman’ roolia eräänlaisena
”ulkoparlamentaarisena” vaikuttajana, vaikka elin mahdollisesti käyttikin suurta
vaikutusvaltaa juuri asioita valmisteltaessa ja keskusteltaessa niistä raastuvan ulko-
puolella. On kuitenkin huomattavaa, että vanhimmilla oli mahdollisuus halutes-
saan viivyttää asioiden käsittelyä keskustellakseen ensin keskenään. Vanhimpain-
neuvosto ei siis ainakaan itse kokenut olevansa pelkkä päätöksentekoon porvaril-
lista väriä antava elementti ilman todellisia vaikutusmahdollisuuksia.

Verrattaessa yleistä raastuvankokousta ja ’48 vanhinta’ voidaan kuitenkin tode-
ta, että jälkimmäinen ei missään vaiheessa uhannut raastuvankokouksen merkitys-
tä porvarillisena päätöksenteko- tai (pikemmin) neuvotteluareenana. Myöskään
juttujen perusteella ei voida erottaa mitään erityistä tehtäväkenttää tai hallintoalaa,
jolla ’48 vanhimman’ läsnäolon olisi katsottu olleen tärkeää. Toisinaan täysin sa-
moja asioita käsiteltiin yleisessä raastuvankokouksessa, toisinaan taas vanhimpain-
neuvosto oli läsnä. Verotusta on yleensä pidetty vanhimpainneuvoston tärkeimpä-
nä ja myös vaikeimpana tehtävänä, mutta vielä 1600-luvun alkupuoliskolla paikal-

391 SSA, SMRA, A1a, vol. 2, 10.1.1637, 31.3.1637; verotuksesta/takseerauksesta ks. Halila 1943, 91–
101.

392 Ericson 1988, 171. Muualla kehitys oli samankaltainen (ks. esim. Lindberg F 1933, 239–240).
393 Osan vanhimpainneuvoston jäsenistä kerrottiin olevan markkinoilla, mutta tervakauppa-

kysymyksestä haluttiin keskustella koko neuvoston ollessa läsnä (ST 1627 (4.7), 87–88). Kuitenkin
vanhimpainneuvoston jäseniä jouduttiin ainakin toisinaan innostamaan edustajuutensa
hoitamiseen 40 taalarin sakoilla (ST 1628 (3.11), 136).
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lishallinto oli osin jäsentymätöntä ja sen myötä ’48 vanhimman’ rooli määrittele-
mätön. Perusperiaatteena kuitenkin oli, että kaupungille suoritettavien maksujen
ohella kruunu vaati kaupungilta tietyt verot. Kaupungissa voitiin itse päättää,
kuinka verotaakka jaettiin verovelvollisten kesken, joten vanhimpainneuvoston
hyödyntäminen verotuksessa oli käytännöllistä: porvariston edustajat tunsivat
kaupunkilaisten taloudellisen tilanteen ja porvarit taas kokivat, että heillä oli edus-
tus paikalla verotuskysymyksistä päätettäessä.394

1630-luvulta lähtien vaikuttaisi ainakin tuomiokirjojen valossa siltä, että ’48
vanhimman’ rooli pieneni entisestään. Vuonna 1630 raastuvassa keskusteltiin vero-
tuksesta, vaikka vanhimpainneuvoston edustajia ei mainittu olevan paikalla. He
kenties olivat laatineet ehdotuksen verotuksesta, mutta raati teki päätökset vero-
taakan pienentämisestä tai lisäämisestä kaupan, sekä yleisen taloudellisen tilanteen
mukaan. Tämän jälkeen luettelo annettiin käskynhaltija Lars Skyttelle, sillä kruu-
nun määräyksen mukaan verotus piti hyväksyttää käskynhaltijalla.395  Tuomiokirja
ei siis millään tavallaan viittaa ’48 vanhimman’ osallistuneen verotukseen, vaikka
nimenomaan se oli kuulunut heidän tärkeimpään työsarkaansa.

Ainakaan 1630-luvulla porvaristo ei kokenut ’48 vanhimman’ saavan hallinnol-
lisessa työssä sitä merkitystä, minkä porvaristo olisi toivonut. Tähän viittaa vuodel-
ta 1637 säilynyt konseptituomiokirja, jonka mukaan porvaristo pyysi että vanhim-
painneuvostosta järjestettäisiin ”muutamia kunnollisia” (beskedelige) miehiä, jotka
neuvottelisivat ja päättäisivät pormestarin ja raadin kanssa kaupungin tärkeistä
asioista. Vastauksessaan raati ei ottanut kantaa ehdotukseen vaan muistutti yksin-
omaan porvaristoa olemaan kuuliainen maistraatilleen, jotta se voisi saada aikai-
seksi jotakin hyödyllistä siitäkin huolimatta, että tilanne aluksi vaikuttaisi joiden-
kin mielestä vaikealta ja hyödyttömältä.396  Ainoastaan kerran vanhimpainneuvosto
vaikuttaisi puhuneen suoraan porvariston suulla: jo vuoden 1634 lopulla ’48 van-
himman’ edustajat pyysivät raadilta helpotusta kontribuution maksuun.397

Yleisen raastupapäivän ja ’48 vanhimman’ kytkeminen yhteen ja vertaaminen
vastaavina järjestelminä on kuitenkin harhaanjohtavaa, sillä edustuksellisuus ym-
märrettiin ajan kaupunkihallinnossa niin kuin ajan tapa oli: vanhimpainneuvoston
jäsenet edustivat ennen kaikkea itseään. Vanhimpainneuvosto oli kyllä olemassa,

394 Vrt. Lindberg F 1933, 241; Halila 1942, 250–251; Lindberg 1946, 231–232; Virkkunen 1953, 317–
318, 428–429; Corin 1958, 31–32; Luukko 1971, 398–401; Ranta 1975b, 589–590, 668; Toikkanen
1999, 28–29, 36–38. Vuonna 1621 mainittiin verotusmiesten järjestämisen yhteydessä, että he
toimisivat yhdessä ’48 vanhimman kanssa’, ”jotka vuosittain ovat pormestarin ja raadin apuna”
(som åhrligen äre för deputerade borgmestere och råd till hiälp) (ST 1621 (12.6), 168; vrt. Stadin
1979, 69; Mäntylä 1981b, 43; Ranta 1981, 98–99). Verotuksesta ja ’48 vanhimman’ osallistumisesta
siihen ks. myös esim. ST 1624 (21.4), 54; ST 1625 (23.1), 215; ST 1627 (26.9), 124; ST 1628 (3.5,
5.5), 38, 40; SSA, SMRA, A1b, vol. 1, 18.6.1638.

395 SSA, BRA, A, vol. 52, 5.6.1630, ks. myös 7.6.1630; ’48 vanhimman’ tehtävistä ks. myös SSA, BRA, A,
vol. 52, 16.6.1630; SSA, BRA, A, vol. 53, 22.2.1632; SSA, BRA, A, vol. 54, irrallinen 8.12.1634
päivätty lappu.

396 SSA, BRA, A, vol. 55, irrallinen pöytäkirja päivätty 10.1.1637.
397 SSA, BRA, A, vol. 54, 10.12.1634. Ilmeisesti tässäkin tapauksessa vanhimpainneuvostolta oli

tiedusteltu rasituksen maksamisesta, koska mainittiin heidän ”vastanneen” (resolvera). Ajan
kielenkäytössä termillä (SAOB, hakusana resolvera) voitiin tarkoittaa vastauksen antamista, mutta
myös päätöksen tekemistä tai tuomion langettamista.
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mutta sen funktio oli täysin erilainen kuin yleisten raastuvankokousten. Jos raastu-
vankokous oli porvaristoa yleensä koskevien asioiden käsittely- ja päätöksenteko-
areena, ’48 vanhinta’ oli pikemminkin asiantuntijaelin, joka tarvittaessa vedettiin
esiin ja raadille avuksi.398  Tässä suhteessa vuoden 1619 säännön ideaali raastuvan-
kokouksen korvaamisesta edustuksellisella porvariselimellä oli edellä aikaansa: tar-
vittiin poliittisen kulttuurin muutos ennen kuin paikallishallinto oli valmis edus-
tuksellisuuteen. Kokonaisuudessaan ja yleistävästi voidaan sanoa, että ’48 vanhinta’
otti paikkansa raastuvassa kriisiaikoina, tai kun muusta syystä haluttiin rajoittaa
porvariston osallistumista asioiden käsittelemiseen. Siitä syystä tässä kappaleessa
keskitytäänkin vielä lyhyesti ennen kaikkea ’48 vanhimman’ esiintymiseen oikeu-
dessa. Käytännössä kaikki muu kanssakäyminen raastuvassa, mitä seuraavissa lu-
vuissa käsitellään, tapahtui nimenomaan yleisissä raastuvankokouksissa.

Tehtävät ja merkitys kriisitilanteissa

Sota-ajat merkitsivät kruunun vaateiden tiukentumista ja paineita saada porvaristo
osallistumaan yhteiseen ponnistukseen, mikä näkyi myös raastuvassa. Vuonna
1602 ’48 vanhinta’ oli kutsuttu raastupaan useammankin kerran. Paikalla olivat
myös valtakunnanamiraali Axel Ryning ja valtaneuvos Jöran Boije puhumassa raa-
dille ja vanhimmille Kaarle-herttuan puolesta tämän Liivinmaan retkestä. Samalla
he kertoivat Liivinmaan liittämisestä valtakuntaan, sekä herttuan ja muiden Liivin-
maalle matkanneiden koettelemuksista sydäntä särkevään sävyyn. Liivinmaalle ha-
luttiin lähettää lisää väkeä ja siihen tarvittiin rahaa sekä lisäksi ruokaa varusteeksi.
Herttua pyysikin edustajiensa kautta pormestaria ja raatia sekä porvaristoa palaut-
tamaan mieliinsä, mihin he olivat jo aikaisemmin suostuneet ja mitä luvanneet.
Valtakunnan tilanne vaati sillä hetkellä heidän apuaan ja pyydettiinkin, että kau-
pungista toimitettaisiin 2000 tai 3000 taalaria Tallinnaan. Maksuksi luvattiin kupa-
ria (”jotta he eivät epäröisi omassa maksussaan”) ja tarpeen mukaan muutakin.
Lisätakuuksi luvattiin, että neljä miestä vastaisi maksuista jos kruunu ei siihen pys-
tyisi. Porvareille lupailtiin myös, että jos he auttaisivat herttuaa, niin Kaarle muis-
taisi sen.399

398 Vrt. Lindberg F 1933, 242; Elfstrand 1946, 493; Ericson 1988, 171. Vanhimpien vallasta suhteessa
raatiin ks. Toikkanen 1999, 35–36. Tukholman kohdalla kysymystä on mahdotonta pohtia
vanhimpainneuvostoon liittyvien mainintojen niukkuuden vuoksi. Neuvosto kuitenkin vaikuttaa
lähinnä raadin työkalulta, jota se saattoi hallinnossa käyttää hyväkseen lähes miten tahtoi.

399 Vanhimmista oli paikalla 18 porvaria, ks. seuraava viite. Jo vuonna 1596 ’48 vanhinta’ oli
raastuvassa käsittelemässä herttuan vaatimaa kultaveroa (ST 1596 (13.3), 17; asia oli ollut esillä jo
aikaisemminkin, ks. ST 1596 (11.2), 9). Eräs keskeisimmistä kruunun keinoista hankkia varoja
sodankäyntiin oli lainata rahaa ”varmoja tuloja” kuten tulleja tai kuparia vastaan (Nilsson 1998,
37–38; vrt. Sveriges krig 1936, 57–58; ks. myös Odén 1966, 340–341, 349–350, 371–372). Robert
Sandbergin mukaan tällaiset järjestelyt olivat tavallisia erityisesti Kaarlen aikaan. Sandberg 1991,
289, myös laajemmin 335–339. Sotaan tarvituista avustuksista ja vanhimpainneuvoston roolista
niistä keskusteltaessa ks. myös esim. ST 1628 (27.2, 18.6, 8.7), 15, 61, 76. Vuonna 1626 annettiin
yleisessä raastuvankokouksessa muille porvareille tiedoksi, että raati oli yhdessä ’48 vanhimman’
kanssa kirjannut porvaristolle vaikeuksia aiheuttavia asioita ja kirjelmä oli sitten esitelty
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Pormestari ja raati sekä porvaristo vastasivat suorittaneensa edellisenä vuonna
kaikki rasitukset, jotka heille oli ”annettu” ja viittasivat siten, että varoja ei ollut
enää paljon jäljellä. He ilmoittivat kuitenkin suorittavansa mitä voisivat ja halusi-
vat lähettää tallinnalaisille 2000 taalarin vekselin. Samalla pyydettiin kuitenkin, että
velan korvaaminen kuparilla tai viljalla tapahtuisi pian, ”jotta kaupungilla ja kau-
pungin asukkailla ei olisi syytä valittaa”. Tämän ”hyvät herrat” lupasivat.400  Tässä
jutussa toistuu sama näkemys porvaristosta ja sen yksimielisyydestä: kun porvaris-
ton edustajat olivat paikalla, he saattoivat puhua ja osallistua päätöksentekoon
koko korporaation puolesta.

Aivan 1600-luvun alun jälkeen vanhimpainneuvosto esiintyi raastuvassa seu-
raavan kerran aktiivisesti vasta vuonna 1623, heti pikkutullimääräyksen antamisen
jälkeen. ’48 vanhinta’ eivät olleet paikalla kun määräys annettiin, mutta heidät
otettiin mukaan oikeusistuntoon puimaan tapahtunutta mellakkaa muutama päi-
vä myöhemmin.401  Samoin vanhimmat olivat mukana seuraavissa raastuvanoikeu-
den kokouksissa, joissa ainakaan tuomiokirjan mukaan ei käsitelty muuta kuin ku-
ninkaan määräyksiä rutosta sekä hallinnollisia asioita, jotka kuitenkaan eivät olleet
sellaisia, että olisivat välttämättä vaatineet heidän läsnäoloaan.402 Vaikuttaakin siltä,
että vanhimpia käytettiin tässä yhteydessä ennen kaikkea pikkutullimellakan hor-
juttaman raadin auktoriteettiaseman paikkaamiseen. Toisaalta heidän läsnäolol-
laan voitiin korvata porvariston läsnäolo ja sen myötä estää mahdolliset uudet
protestit ainakin raastuvassa.

Viimeisimmässä edellä mainituista kokouksista oli kuitenkin esillä tärkeä asia:
’48 vanhinta’ neuvotteli raadin kanssa valtiopäivillä myönnetystä 2000 taalarin
apuverosta ja sen suoritettamisesta. Ajoitus oli Tukholman kannalta huonoin mah-
dollinen, sillä tilanne kaupungissa oli yhä räjähdysherkkä pikkutullikahakan jäljil-
tä. Kuningas halusi apuveronsa jo maaliskuun alkuun mennessä, vaikka alun perin
ajatuksena oli ollut, että se suoritettaisiin vasta seuraavana syksynä. Samalla kes-
kusteltiin apuveroon liittyen verotuksesta, joka yleensäkin oli perinteisesti yksi
kaupungin vanhimpien työsarkoja. Kysymyksenä oli, pidettäisiinkö verotus ennal-
laan vai muutettaisiinko sitä, sillä monet olivat matkustaneet pois kaupungista,
sekä muutamat olivat jopa sanoneet irti porvariutensa ja lähteneet lopullisesti.403

kuninkaalle Uppsalassa (ST 1626 (3.4), 176). Seuraavana vuonna vanhimpainneuvoston
mainittiin olleen raastuvassa yhdessä käskynhaltija Lars Skytten sekä pormestarin ja raadin kanssa
käsittelemässä tervakauppakysymystä (ST 1627 (4.7), 87–88).

400 ST 1602 (17.9), 296–297; ks. myös ST 1602 (8.2, 10.2, 13.2), 194–197. Uuden ajan alkupuolelle
tyypillisestä velka- tai luottokaupasta ks. Luukko 1971, 261–262; Vuorela 1997b, 79–95; Muldrew 2001.

401 Tässä suhteessa on jälleen muistutettava vuosien 1605–1615 niukoista tuomiokirjoista, eli
mahdollisesti ’48 vanhinta’ esiintyi raastuvassa useamminkin, mutta siitä ei vain ole jäänyt jälkiä
lähteisiin.

402 Välissä oli yksi kokous, josta ’48 vanhinta’ puuttui. Myös kokousten määrän ja päiväysten suhteen
olen luottanut tuomiokirjan tietoihin, vaikka niissä yleisesti ottaen on välillä epäloogisuuksia ja
mahdollisia virheitä.

403 ST 1623 (10.2, 13.2, 25.2), 123–129; Ericson 1988, 171; vrt. ST 1623 (23.6, 14.8), 167, 181–183.
Verotuksesta ja veronkannosta ks. Sandberg 1991, 293–302; vrt. esim. Helmfrid 1963, 624, 629.
Jopa kuningas joutui käskyillään puuttumaan ”julman, Jumalan vihan tuoman rangaistuksen” eli
ruton vastaiseen taisteluun. Samalla määrättiin myös erilaisia sakkorangaistuksia niille, joita
mahdollisesti jatkossa tultaisiin syyttämään ruttoa vastaan määrättyjen toimenpiteiden laimin-
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Vain kahta päivää myöhemmin yleisessä raastuvankokouksessa kehotettiin porva-
ristoa maksamaan valtiopäivillä hyväksytty apuvero ensi tilassa. Tällöin korostet-
tiin, että kuningas painosti voimakkaasti maksun suorittamista maaliskuun aikana
valtakunnan tarpeisiin. Porvaristoa pyydettiin täyttämään hallitsijan ”armollinen
toivomus ja maksamaan ajoissa hyväntahtoisesti”.404  Tässä yhteydessä on mielen-
kiintoista, että ’48 vanhinta’ ei kuitenkaan ainakaan eksplisiittisesti ilmaistuna ollut
läsnä tässä kokouksessa. Kenties porvareille riitti tietoisuus, että he olivat olleet läs-
nä maksusta keskusteltaessa.

Seuraavana vuonna 1624 ’48 vanhinta’ astuivat esiin, kun yleisessä raastuvan-
kokouksessa keskusteltiin toimituksista kuninkaan ”leirille ja laivastolle”. Käskyn-
haltija Lars Skytte käski vakavasti, että kaikkien kaupungissa asuvien ja edes hiu-
kan varakkaiden piti pohtia kuninkaan laivaston varustamista. Tällöin muutama
vanhimpainneuvoston jäsen astui esiin ja antoi tiedoksi porvariston heikoksi kuva-
tun tilan: kaupunkilaisilta puuttui useita tuotteita ja käskynhaltijaa muistutettiin
edellisestä kesästä, jolloin tukholmalaisten kaupankäyntiä oli rajoitettu ruton
vuoksi, mikä oli kurjistanut porvariston taloudellisen tilanteen. Käskynhaltijan
kautta syyttävä sormi osoitti kruunua, sillä Tukholman porvarit oli suljettu ulos
markkinoilta. Käskynhaltija ei kuitenkaan aikonut kertoa tätä vastausta kuninkaal-
le vaan totesi, että jos he uskalsivat ryhtyä siihen, niin se sopi hänelle. Porvareille
luettiin kuitenkin lista kuninkaan Tukholmasta vaatimista tuotteista, mihin porva-
rit vastasivat vaatimuksen olevan täysin mahdoton ja perustelivat vastaustaan sa-
malla tavoin kuin heidän edustajansa ’48 vanhimmasta’.405

Vuonna 1625 porvaristo, joka oli maksanut kruunulle apuveroja 20000 taalaria,
pyysi tietoa rahojensa takaisinmaksusta. Valtaneuvosto oli vastannut, että rahat oli-
sivat lainassa vuoden ja päivän, minkä jälkeen kuningas maksaisi porvareille sekä
pääoman että koron.406  Myöhemmin raastupaan oli kutsuttu ’48 vanhinta’ ja heiltä
kysyttiin, minkä vastauksen kamarineuvos oli antanut kysyttäessä lainan vasti-
neeksi halutuista maksuosoituksista. Kamarineuvoksen mukaan kuningas ei ollut
ottanut rahoja maksaakseen ne heti takaisin, vaan maksu tapahtui vasta vuoden
päästä 14 prosentin korolla. Kamarineuvos halusi lisäksi heti maksettavaksi valtio-
päivillä suostutun kontribuution ja vanhimpien pitikin miettiä yhdessä raadin
kanssa miten siitä suoriuduttaisiin.407

lyömisestä eli tottelemattomuudesta. Jos raatimiehet eivät hoitaneet tehtäviään, heitä uhkasi
peräti 100 taalarin sakko (vrt. ST 1623 (20.8, 6.10), 184, 216; ST 1623 (3.10, kämnerinoikeus), 460;
ST 1622–1623, 514–516 (bilaga 7)). Rutto oli tyypillinen Jumalan vihan aiheuttamana nähty
rangaistus. Tuomiokirjasta löytyy esimerkki, josta tulee hyvin esiin pelko Jumalan rangaistuksesta
yksittäisten henkilöiden paheellisen käytöksen vuoksi: ”..hann håller ett sådant otilbörligitt,

olåfligitt och ochristeligitt huus, med slämmende, drickende och pärlementende bådhe dagh och natt,

att mandh rädhes thett Gudh strafar bådhe landh och folck för sådane ogudachtigheetz skuldt..” (ST
1601 (19.8), 92; vrt. Ericsson N 2003, 121, 166–168; ks. myös Scribner 1996, 43; Vilkuna 1996, 74–
76; Karonen 1998a, 152). Tämä liittyi laajempaan yhteiskunnallisen harmonian ja tasapainon
ajatukseen, jonka mukaan yksilön paheellinen ja jumalaton elämä saattoi tuoda Jumalan
rangaistuksen koko yhteisön päälle.

404 ST 1623 (27.2), 129–130; vrt. Letto-Vanamo 1995, 220–221, 223.
405 ST 1624 (7.4), 35–36.
406 ST 1625 (12.11), 419. Marginaalissa otsikkona oli ”porvaristo valitti”.
407 ST 1625 (18.11), 423.
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Periaatteessa vanhimpainneuvostolla oli siis kolme perustehtävää: olla mukana
verotuksessa, edustaa porvaristoa ja heidän intressejään kaupunkihallinnon suun-
taan, sekä toimia välittävänä linkkinä alaspäin. Porvareista koostuvan neuvoston
nähtiin varmasti tavoittavan oman ryhmänsä edustajat parhaiten. Vuonna 1624
porvareita kehotettiin käymään ahkerasti kirkossa ja rukoilemaan, jotta Jumala ei
rankaisisi heitä. Vaarojen nähtiin olevan alati läsnä ja ’48 vanhinta’ kehotettiin
pohtimaan, mitä ratkaisuja siihen voitaisiin löytää. Vanhimpainneuvosto oli samal-
la eräänlainen asiantuntijaelin, joka edusti porvariston intressejä raatia paremmin
ja sen myötä oli virallista kaupunkihallintoa paremmin selvillä mielialoista ja on-
gelmista etenkin ammatinharjoituksen suhteen. Vuonna 1632 esimerkiksi raastu-
vassa kyseltiin ’48 vanhimmalta’ laittomasta kaupasta ja sen harjoittamisesta.
Tarvittaessa ’48 vanhinta’ saattoi olla myös mukana järjestämässä vahtia, kuten
vuonna 1633.408

Mikä oli ’48 vanhimman’ merkitys horisontaalisesti eri suuntiin?409  Raadin
kannalta vanhimpainneuvoston käyttäminen hallintotyössä apuna oli tarkoitusha-
kuista, ja sillä voitiin viestiä tarvittaessa sekä kruunun että porvariston suuntaan.
Kun vanhimpainneuvoston edustajat otettiin mukaan esimerkiksi verotukseen tai
keskustelemaan uusista rasituksista, luotiin hallinnollista läpinäkyvyyttä ja tunne
vaikutusmahdollisuudesta. Porvarismiehinä vanhimmat kuuluivat hallittaviin ja
edustivat porvarismielipidettä ilman sidoksia kruunuun ja niiden tuomaa leimaa,
toisin kuin raatimiehet. Todennäköisesti ’48 vanhimman’ merkitys piilikin pikem-
min tällaisessa kulissien takaisessa vaikuttamisessa, jossa raati pyrki muokkaamaan
kaupungin mielialoja niin, että ne vastasivat raadin tarkoituksenmukaisena pitä-
mää kantaa. Toisaalta taas esivallan suuntaan vanhimpia voitiin käyttää edusta-
maan porvaristoa päätöksenteossa ottamatta kuitenkaan riskiä koko porvariston
kutsumisesta koolle ja kuulemisesta. Varsinkin vaikeana aikana pienemmän ryh-
män kanssa oli helpompi keskustella ja päästä yksimieliseen ratkaisuun, eikä levot-
tomuuksien mahdollisuus ollut yhtä suuri. 410  Vanhimpainneuvoston rooli ei kui-
tenkaan ollut yksinomaan toimia välittävänä elimenä alaspäin vaan, kuten vuoden
1619 säännöstäkin käy ilmi, muodostaa myös porvaristolle äänitorvi suhteessa
raatiin. Silloinkin kun ’48 vanhinta’ olivat raastuvassa he mahdollisesti ja todennä-
köisesti edustivat kuitenkin huomattavasti suuremman porvarisjoukon mielipidet-
tä. Voidaan olettaa, että ainakin jossakin määrin tapahtui myös epävirallista vai-
kuttamista vallan kulisseissa.

408 ST 1624 (24.11), 200; SSA, BRA, A, vol. 53, 29.2.1632; SSA, BRA, A, vol. 54, 7.1.1633. Esimerkiksi
Oulussa kaupungin raha-asioita ja verotusta hoitamaan valitusta porvarisedustustosta kehittyi
A.H. Virkkusen (1953, 318) mukaan vanhimpainneuvosto, mikä osaltaan kuvaa verotuksen
keskeisyyttä vanhimpainneuvoston tehtäväkentässä.

409 Vaikka ’48 vanhimman’ rooli ei käytännön raastupatyöskentelyn kannalta ollut kovin keskeinen,
instituution merkitys uusien hallintomiesten kouluttajana oli sitäkin suurempi. Tästä Vuorela
1997a, 98–99.

410 Vrt. Friedrichs 1995, 50–51, 55; Katajala 1996, 116–117; Lamberg 2001, 221–222.
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Vuorovaikutus raastuvassa

Porvariston argumentoinnin taloudelliset lähtökohdat

Tutkimusajanjaksolla paikallishallinnon muodoissa, käytänteissä ja merkityksissä
tapahtui perusteellinen muutos. Valtakunta kehittyi perifeerisestä pikkuvaltiosta
itämerenpiirin suurvallaksi, ja keskitetty hallinto ulotettiin pienimpiin hallinnolli-
siin yksiköihin saakka. Tukholmassa kehitys merkitsi käytännössä ennen kaikkea
suorasti tai epäsuorasti kruunua edustavien hallintomiesten tuloa kaupunkihallin-
non johtoon ja sitä kautta kiristynyttä esivallan valvontaa, kaupungin raadin avulla
tapahtuvaa elinkeinoelämän säätelyä ja kontrollointia, sekä laajasti ottaen kaupun-
gin kytkemistä keskushallinnon alaisuuteen.411  Tapahtunut kehitys ei selity yksin-
omaan laeilla, määräyksillä tai nimityspolitiikalla, vaan kyse oli laajemmasta val-
tiokehitykseen kytkeytyneestä poliittisen kulttuurin muutoksesta. Kaupunkien pe-
rinteisesti vahvasta itsenäisestä asemasta oli vielä jäljellä ainakin raadin kuva itses-
tään kaikkivoipaisena ja itsevaltaisena hallintoelimenä. Raadin valta alkoi rakoilla
ja lipua kruunulle, minkä vuoksi myös itse raastuvanoikeutta, sen toimialaa sekä
oikeuksia ja velvollisuuksia piti alkaa määritellä uudella tavalla. Keskeisimmin tä-
mä näkyi juuri elimellisessä kytköksessä keskushallintoon ja sen mukanaan tuo-
massa henkisessä sitoutumisessa kruunun esivalta-asemaan.

Rakenteelliset uudistukset ja muutokset eivät vaikuttaneet porvariston perin-
teisiin rooleihin. Porvarit olivat ennen kaikkea kauppiaita tai käsityöläisiä, jotka
esiintyivät raastuvassa sekä yleensäkin julkisuudessa ensisijaisesti kotitaloutensa412

edustajina, sekä toimivat niiden etua silmällä pitäen.413  Porvareille olennaisia kysy-
myksiä olivat toimeentulon hankkiminen sekä mahdollisuudet elinkeinonharjoi-
tukseen, ja kruunun vaateet suhteutettiin näihin mittapuihin. Erityisesti käsityö-
läisten ajatusmaailma perustui enemmänkin oman (koti)talouden selviytymiseen
kuin kilpailuun ja voitontavoitteluun, joka taas oli kauppiaille itsestäänselvyys.414

Tätä kotitalouden toimeentulon keskeisyyttä porvareiden ajattelussa kuvaavat hy-
vin toistuvat perustelut, joissa leipä ja sen riittäminen oli keskeisellä sijalla. Omava-
raisuus leivän suhteen kuvasi koko kotitalouden elinehtoja, eli porvareiden kieltäy-
tymisellä uusista rasituksista vedoten leivän loppumiseen tarkoitettiin uhkakuvaa
koko porvarin talouden romahtamisesta.415  Toisaalta myös perustoimeentulon tur-
vaaminen voidaan nähdä köyhyyden kaltaisena argumenttina, jolla korostettiin
heikkoa taloudellista tilannetta vastauksena kruunun vaateisiin.416

Porvarin henkilökohtainen talous, mikä käytännössä tarkoitti koko kotitalou-
den taloudenpitoa ja elinkeinotoimintaa, perustui yhä pitkälti ”varastotalouden-
pitoon” (förrådshushållning), kuten Eli F. Heckscher sitä kutsuu. Tämä tarkoitti,

411 Vrt. esim. Lehtinen 1961; Ericson 1988, 88–95, 105–107, 329–336; Karonen 1995a, 23–37, 40–48;
Vuorela 1997a, 90–114; Karonen 1999a, 79–89, 142–143, 145, 185–194.

412 Kotitaloudesta ks. esim. Ågren – Johansson 1994, 126–127; Eilola 2001, 177–191; Karonen 2004a, 150.
413 Scott 1985, 295; Österberg 1989, 85; Stadin 1997, 204–205.
414 Karonen 2004a, 142; ks. myös Neveux – Österberg 1997, 169–172; Runefelt 1999, 679.
415 Ks. esim. ST 1603 (31.5, 6.6), 82, 84; Henningsen 2001, 274–275, 279; vrt. Villstrand 1992, 19;

Katajala 1994, 293; Harnesk 1999, 639.
416 Vrt. köyhyydestä Scott 1985, 236–240.
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että talven varalle kerättiin ruokavarastot, joilla tultiin toimeen.417  Porvareiden ta-
loudenpitoa kuvaa vastaus vuodelta 1606: porvaristo vakuutti maksavansa sotilai-
den kuukausirahat, mutta he pyysivät kuitenkin lykkäystä, koska rahaa ei ollut pal-
joakaan varastossa vaan kaikki olivat laittaneet varansa kotitalouteensa selviytyäk-
seen talven yli. ”..allenest at the måtte få någenn respit inn på winternn bätre, tÿ nu

ähr icke så peninger i förrådh mädhen huar och enn hafuer nu vthlagt peninnger till

at försörie sit hws det hann skall hiälpe sigh öffuer winternn medh.” 418  Normien mu-
kaan rikkaus ei ollut kotitaloudessa tavoite, vaan, kuten Schering Rosenhane asian
määritteli huoneentaulun hengessä, kunnian ja maineen tuominen isännälle sekä
kotitalouden jäsenten hyvinvointi. Kauppaa piti käydä niin, että siitä voitiin vastata
hyvällä omallatunnolla Jumalan kasvojen edessä.419  Normatiiviset ”hyvän ja kun-
niallisen kaupankäynnin” määreet eivät kuitenkaan tuntuneet kahlitsevan Tukhol-
man suurkauppiaita, tai edes rahanahneita pormestareita.

Uuden ajan alkupuolen yhteiskunnassa talous ymmärrettiin kiinteässä yhtey-
dessä jokapäiväiseen elämään ja maailmankuvaan, missä ympäröivä maailma oli
täynnä vaaroja, ja epäonni saattoi kohdata ketä tahansa. Tästä näkökulmasta talou-
dellisessakin ajattelussa pyrittiin turvallisuuteen. Taloudellinen mentaliteetti pe-
rustui etiikkaan, jonka mukaan kaikki olivat oikeutettuja jokapäiväiseen leipäänsä.
Tämä oli lähtökohta, Peter Henningsenin sanoin ”moraalinen mittatikku”, porva-
reiden neuvotellessa rasituksista kruunun kanssa.420  Taloutta ei voida kuitenkaan
nähdä suoranaisena selittävänä tekijänä vaan pikemmin kyse oli siitä, miten porva-
rit kokivat tilanteensa ja näkivät todellisuuden ympärillään.421  Taloudella, eli toi-
meentulolla ja elinkeinonharjoituksella, argumentoitiin kruunun suuntaan, sillä
pohjimmiltaan kaikki keskusvallan vaateet kaivoivat loven porvareiden rahakirs-
tuun. On kuitenkin muistettava, kuinka suuressa määrin Tukholman porvarit
myös hyötyivät taloudellisesti kruunun kauppapolitiikasta ja jopa sodankäynnistä.

Hallinnollinen kaupankäynti ja vuoropuhelu

Suoran hallinnon avulla keskusvalta ulotti valtansa paikallisyhteisön tasolle saakka,
mikä näkyi yhteisössä ennen kaikkea uusina rasituksina ja kontrollin kiristymisenä
lähes kaikilla elämänaloilla. Kruunu ei kuitenkaan voinut harjoittaa yksipuolista
sanelu- tai valtapolitiikkaa, vaan yhteisö intresseineen oli pakko ottaa huomioon.
Tukholmassa tämä korostui varsinkin kaupungin valtavan taloudellisen merkityk-
sen vuoksi. Keskusvallan toimet aiheuttivat usein voimakastakin vastustusta, joten
neuvottelemalla sekä myöntämällä erilaisia erioikeuksia ja vapauksia alamaisille
kruunu saattoi käydä kauppaa tarvitsemistaan resursseista. Ääritapauksissa jopa

417 Heckscher 1935, 85–87.
418 ST 1606 (10.11), 188–189; vrt. Vuorela 1997b, 82.
419 SSA, BRA, A, vol. 43, 7.1.1633; Pleijel 1970, 33; Runefelt 1999, 677; Runefelt 2001, 97–98, 104, 110,

kotitaloudesta taloudellisena yksikkönä ks. 110–116; vrt. myös Karonen (2004, 150; Eilola 2003c,
215–216), jonka mukaan kotitalous oli yhteisössään toimintakyvytön ilman nuhteetonta mainetta.

420 Henningsen 2001, 274.
421 Österberg 1989, 87.
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erilaiset sanktiot voitiin ottaa käyttöön. Yhteiskunnallinen rakenne ja eri ryhmien
suhteet kruunuun vaikuttivat merkittävästi reformien mahdolliseen vastustukseen
ja toisaalta valtion strategioihin.422  Vuorovaikutus tapahtui osin institutionaalisten
hallinnollisten muotojen kautta.

Keskeisin hallinnollisen vuoropuhelun muoto ei Tukholmassa, niin kun ei
muissakaan kaupungeissa, ollut kruunun ja porvariston välinen vuorovaikutus,
vaan porvariston ja raadin välinen dialogi.423  Hallinto ja oikeudenhoito olivat ni-
menomaan vuoropuhelua, ja raati se instanssi joka joutui vastakkain porvariston
intressien kanssa. Raati vaati sekä valvoi kruununkin maksujen ja rasitteiden suo-
rittamista.424  Vuorovaikutus koostuikin pitkälti raadin toistuvista kehotuksista425

maksaa viivästyneet verot426  ja kehotuksista maksaa viivyttelemättä.427  Vuonna
1633 porvareita kehotettiin maksamaan kontribuution (laiva-avun) loppu ja laiva-
miesrahat, koska vapautusta maksusta tai edes vähennyksiä ei ollut odotettavis-
sa.428  Tämä oli tavanmukaista hallinnon kieltä, joka säilytti keskeisen merkityksen-
sä läpi tutkimusajanjakson; kuninkaallisin mandaatein varustettujen pormestarei-
den asteltua raastupaan valvonta kiristyi entisestään.

Raadin kannalta oli tärkeää että suoritukset kruunulle hoidettiin ajallaan ja
kuuliaisesti, sillä pelissä oli heidän auktoriteettinsa ja kollektiivinen kunniansa.
Kruunulle ei haluttu antaa syytä epäillä raadin vallan horjuneen, tai ainakaan hei-
dän laiminlyöneen velvoitteitaan. Pöytäkirjaan saatettiin jopa kirjata että raati oli
kyllä tehnyt voitavansa, kuten vuonna 1600, jolloin porvaristoa käskettiin vakavasti
toimittamaan herttuan sekä suullisesti että kirjallisesti vaatimat tuotteet. Laimin-
lyöntien sattuessa porvariston oli turha vedota siihen, ettei heitä olisi kehotettu
hoitamaan asiaa.429  Oli ilmeisesti kyse samasta avustuksesta, jota vaadittiin porva-

422 Österberg 1984, 9; Beik 1988, 117; Gustafsson 1994, 90; Hindle 1998, 41, 43, 78; vrt. Thompson
1996, 59, 72. Vastavuoroisesti ”kaupankäynti” alamaisten kanssa vaikutti valtion rakenteeseen (ks.
tästä Tilly 1990, 25–28, 30–33, 59; vrt. North 1990, 47, 84, 90).

423 Vrt. Luukko 1971, 363; Beik 1988, 82; Villstrand 1992, 15; Gustafsson 1994, 98; Forsström 2000,
57, 59. Beik (1988, 82) näkee kuitenkin paikallisen hallinnon välittävän roolin lähinnä määräysten
jakamisena alamaisille.

424 Halila 1943, 104; Lindberg F 1946, 233; Lindberg F 1946, 234–235; Corin 1958, 33; Ranta 1981, 87;
vrt. Johannesson 1969b, 22, 26; Aronsson 1992, 244; Villstrand 1992, 99–100, 105–107. Verojen
keräämisen hankaluudesta vrt. esim. Beik 1988, 168.

425 Yleisimmin käytettiin termiä förmante/förmantes, jonka olen tavallisesti suomentanut sanalla
”kehottaa”. Vrt. SAOB, hakusana förmana. Toistuvista kehotuksista vrt. esim. Aronsson 1992, 181;
Haikari 1999, 29.

426 ST 1593 (25.4), 118; vrt. Lindberg F 1946, 234–235. Veroista ja maksuista yleensä ks. Sandberg
1991, 278–279, 281–289, 302–312.

427 ST 1600 (31.3), 21; ST 1602 (5.5), 235; ST 1628 (28.4), 34; SSA, SMRA, A1b, vol. 1, 31.3.1637; SSA,
SMRA, A1a, vol. 3, 2.4.1638; vrt. Tawaststjerna 1935, 223; argumentoinnista ks. Jokinen – Juhila
1993, 81; Jokinen 1999, 135–137; ks. myös esim. ST 1601 (8.6), 55–56; ST 1627 (5.3), 24.

428 SSA, BRA, A, vol. 54, 26.8.1633.
429 ST 1600 (20.9), 112. Mainittiin, että porvaristoa oli kyseisessä asiassa käsketty jo useampaan

kertaan (några resor), mutta tuomiokirjasta ei löydy muita mainintoja. Seuraavana vuonna jopa
käskynhaltijoista oli esitetty syytteitä (tuomiokirjassa ei kuitenkaan mainita, ketkä väitteitä olivat
esittäneet), että he eivät hoitaneet velvoitteitaan vaatia porvaristolta suorituksia Liivinmaalla
olevan sotaväen tarpeisiin. Käskynhaltija Sven Månsson kuitenkin huomautti, että tuomiokirjasta
löytyvät tiedot, kuinka usein porvaristoa todellisuudessa oli käsketty tässä asiassa, eli syy tottele-
mattomuuteen vieritettiin hyvien herrojen niskoilta porvariston harteille (ST 1601 (26.8), 100).
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ristolta raastuvassa vielä myöhemmin samana vuonna. Vaikka porvareiden oli käs-
ketty suorittaa avustus, kukaan ei ollut tullut paikalle ilmoittamaan mitä voisi toi-
mittaa tai miten avustaa. Tästä syystä porvareita kehotettiinkin miettimään, mitä
sellaisesta vastahakoisuudesta voisi seurata.430  Jälleen käytettiin siis samoja menet-
telytapoja: porvaristo pysyi poissa raastuvasta ja raati uhkaili tottelemattomuuden
seurauksilla. Raadin suhtautumista selittää myös uuden ajan alkupuolen poliitti-
selle kulttuurille tyypillinen sopimuksellinen luonne: koska raati oli tehnyt oman
osansa ja hoitanut tehtävänsä, oli porvareiden aika hoitaa omansa.431

Raadin ja porvariston välinen vuorovaikutus koostui siis pitkälti yksinpuhe-
lusta, jossa raati kehotti porvaristoa maksamaan432  eli suorittamaan maksunsa
kuuliaisesti433  ja ”hyväntahtoisesti”434  sekä myös ajoissa tai oikeaan aikaan.435  Jos
tavalliset määräykset eivät tehonneet, voitiin ”kehottaa vakavasti”436  tai uhata ran-
gaistuksella.437  Maksamiskehotusta voitiin terästää myös viittaamalla lainmukai-
suuteen ja yksilöimällä uhkaus sakoiksi.438  Vakavimmassa tapauksessa kehotusta
maksaa viivyttelemättä voitiin tehostaa uhkaamalla kuninkaan epäsuosiolla.439

Älvsborgin lunastuksen maksamisen yhteydessä jopa huomautettiin määräajan
olevan pian ja kehotettiin hankkimaan rahat valmiiksi ”koska he tiesivät, että se
koituisi valtakunnalle rauhaksi” (länder riket till fridh och roligheett).440  Tapaus-
kohtaisesti voitiin siis käyttää monenlaisia kehotuksia, uhkauksia ja lupauksia.

Pormestarin ja raadin valvontafunktio säilyi pohjimmiltaan samanlaisena ja
maksukehotuksia toistettiin raastuvassa samalla tavalla vuosikymmenestä toiseen.
Aikaisempaa voimakkaampi patriarkaalinen sävy nousi kuitenkin esiin 1620-lu-
vulta alkaen, jolloin myös muussa retoriikassa alkoi korostua porvareiden alamai-

430 ST 1600 (8.10, 22.11), 116, 142.
431 Hindle 1998, 43.
432 ST 1602 (10.4), 213; ST 1603 (16.5), 59; ST 1604 (2.5), 192; ST 1608 (25.4), 316; ST 1615 (16.6),

87; ST 1616 (8.3), 20.
433 SSA, SMRA, A1b, vol. 1, 31.3.1637.
434 ST 1594 (21.10), 267; ST 1603 (2.5), 46; ST 1607 (6.1), 198; ST 1616 (13.7), 98; ST 1617 (24.3),

216; ST 1618 (18.3), 20; ST 1620 (12.7), 58; SSA, BRA, A, vol. 43, 26.8.1633; SSA, BRA, A, vol. 54,
17.3.1634; ks. myös esim. ST 1620 (12.8, 30.10), 77, 102; ST 1621 (3.1), 122.); ST 1623 (27.2), 130;
ST 1627 (8.10), 125; SSA, SMRA, A1a, vol. 3, 2.4.1638. Vuonna 1608 pyydettiin yleisessä
raastuvankokouksessa porvaristoa suorittamaan hyväntahtoisesti avustuksensa kuninkaan
Eriksgataan (erichsgatu hielp). Avustus piti maksaa kuun loppuun mennessä ja se toimitettaisiin
sitten linnaan (ST 1608 (17.9), 13; Lindberg F 1946, 16).

435 ST 1603 (28.3), 18; ST 1618 (18.4), 34; ST 1620 (12.8), 78; ST 1623 (27.2, 28.4), 130, 146; ST 1626
(17.7), 232; SSA, BRA, A, vol. 53, 22.2.1632; SSA, BRA, A, vol. 54, 17.3.1634. Erilaisten apuverojen
ja varsinaisten verojen maksamisen ohella sotaväen varustaminen oli kysymys, johon palattiin
kerran toisensa jälkeen. Esimerkiksi vuonna 1605 käskynhaltija antoi porvaristolle yleisessä
raastuvankokouksessa tiedoksi herttuan tahdon, että linnasta saataisiin viljaa, joka piti panna
olueksi ja leipoa laivaston tarpeisiin (ST 1605 (13.2), 2). Vaikka ajatuksena oli varustaa laivasto
oluella ja leivällä heti jäiden lähdettyä, samaan asiaan palattiin vielä kesäkuussakin. Samassa
yhteydessä kruunu halusi elintarvikkeita myös maksua vastaan (ST 1605 (12.6, 15.6), 23).

436 ST 1620 (17.7), 60; ST 1620 (30.10), 102; ST 1623 (21.6), 166; ST 1627 (8.12), 162.
437 ST 1618 (6.5), 57–58; ST 1624 (1.3), 22; ST 1625 (30.5), 292; ST 1628 (12.5, 18.6), 44, 61; SSA,

BRA, A, vol. 42, 18.4.1631.
438 ST 1618 (6.5), 179; vrt. Haikari 1999, 29.
439 ST 1615 (15.7), 110; ks. myös esim. ST 1626 (17.7), 231. Uhkauksista vrt. Arnoldsson 1963, 19.
440 ST 1616 (8.1), 7; vrt. Arnoldsson 1963, 17. Sota-aikoina tai muuten levottomina aikoina rauhan

sekä järjestäytyneiden olojen kaipuu oli tehokas argumentti (Sjödén 1950, 151).
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suus suhteessa raatiin. Toisinaan kruunu oli valmis neuvottelemaan porvareiden
kanssa, kun taas toisinaan vaateet esitettiin ehdoitta suoritettavina, yksinkertaisesti
koska hierarkiassa korkeammalle sijoittuneet herrat olivat niin päättäneet. Esimer-
kiksi vuonna 1624 valtaneuvos Carl Carlsson luki oikeudessa järjestyksen, missä
selvitettiin mitä kaikkea porvaristo oli velvollinen toimittamaan sotilaille. Määräys
oli myös muutamien muiden valtaneuvosten allekirjoittama ja porvareiden piti
noudattaa sitä, eikä asettua korkeampiaan vastaan.441  Vuonna 1637 kaupungin
maksujen keräämisen lähestyessä kehotettiin kaikkia asennoitumaan kuuliaisesti ja
maksamaan hyväntahtoisesti se, ”minkä heidän raatinsa ja ’48’ olivat parhaaksi
katsoneet”. Kukaan ei myöskään saanut matkustaa pois kaupungista ennen kuin oli
selvittänyt tilinsä kaupungin kanssa.442  Tarkkaa rajanvetoa neuvotteluvaraa sisältä-
neiden kysymysten sekä ehdottomien vaatimusten välillä on mahdotonta tehdä,
mutta linja oli selvästi siirtymässä jälkimmäisten suuntaan.

Vaikka raastuvassa esiintyi toistuvasti kruunun edustajia esittelemässä uusia
maksuja, myös raati joutui usein legitimoimaan rasitukset. Legitimointi tapahtui
perustelemalla minkä vuoksi maksuja suoritettiin. Esimerkiksi vuonna 1621 por-
varistoa kehotettiin maksamaan viivyttelemättä apuvero, ”johon oli valtiopäivillä
suostuttu” sekä laivamiesraha, ”joka oli tapana suorittaa vuosittain”.443  Eli näin ve-
dottiin sekä laillisuuteen444  että tapaan. Raati saattoi legitimaatiossaan tilannekoh-
taisesti vedota jopa porvariston järkeen ja neuvoa maksamaan kaikki mahdolliset
rästit, jotta he eivät ”enää kasaisi enempää rasitteita niskaansa” (at the inthet

sambla mer upå sigh).445  Kyse oli reaalipolitiikasta: maksut eivät loppuneet maksa-
malla. Jatkuvaa maksujen kierrettä kuvaa hyvin vuonna 1623 raadin kehotus, missä
käskettiin maksaa viivytyksettä apuveron rästit ja lisäksi suorittaa hyväntahtoisesti
uusi apuvero.446  Kerran skotin maksamista vaadittaessa taas vedottiin hyväntah-
toisuuden ohella siihen, että kyseessä oli kaupungin ainoa tulonlähde. Samalla to-
sin uhattiin maksun laiminlyöjiä rangaistuksella.447  Tämä voidaan nähdä viit-
tauksena myös yleiseen hyvään, sillä oli kaikkien etu, että kaupunginkin toimintaa
pystyttiin rahoittamaan verotuloilla. Ainoasta tulonlähteestä ei kuitenkaan ollut
kyse.448

Maksujen legitimoinnissa ei ollut mitään vakiintunutta tapaa, vaan pormestari
ja raati käyttivät tilannesidonnaisesti mitä erilaisimpia argumentteja muokatak-
seen porvareiden mieliä otollisiksi kruunun vaateille: kerran porvareita jopa käs-

441 ”..huilken ordning borgerskapett skulle wara förplichtade att effter komma,och inte högre, emott.” (ST
1624 (23.9), 156). Carl Carlsson oli todennäköisesti Kaarle IX:n avioton poika.

442 SSA, SMRA, A1a, vol. 2, 31.3.1637.
443 ST 1621 (3.1), 122; vrt. ST 1623 (27.8), 185; Aronsson 1992, 246–247; Englund 1994, 104–105,

107; Gustafsson 2004, 26.
444 Ks. myös esim. ST 1592 (22.6), 67; ST 1604 (25.8), 295; ST 1620 (12.7), 58; ST 1620 (12.8), 77; ST

1620 (30.10), 102; vrt. Blickle 1986, 89; Österberg 1989, 89.
445 ST 1623 (27.2), 130.
446 ST 1623 (28.4), 146; vrt. Odhner 1882, 31; Luukko 1971, 453.
447 ST 1617 (5.4), 224. Skott-vero oli kunnallisiin tarkoituksiin kerätty yleinen rahavero (Halila 1943,

45, 48; Kerkkonen V 1945, 45; Sandberg 1991, 238–285; Karonen 1995a, 35 (ks. myös viitteet 69–
70)).

448 Ks. esim. Ericson 1988, 290–291, 295–315.
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kettiin vakavasti maksamaan laivamiesrahat sekä kontribuutio, ja toivottiin samal-
la heidän suhtautuvan maksuun myötämielisesti, jotta veronkantajien ei tarvitsisi
nähdä suotta vaivaa.449  Pormestarin ja raadin käyttämät argumentit kertovat osu-
vasti poliittisesta kulttuurista kaupungissa, tai ainakin siitä miten kaupungin hal-
lintovirkamiehet näkivät arvoasetelmat pyrkiessään vakuuttamaan porvarit mak-
sujen tarpeellisuudesta ja hyödyllisyydestä. Valtiopäivät, laki ja tapa toistivat legiti-
miteetin lähteinä samoja elementtejä kuin mitä porvaristo käytti vastauksissaan, ja
kertasivat jälleen kerran poliittisen kulttuurin kulmakiviä. Sen sijaan muut raadin
käyttämät mielikuvitukselliset argumentit tuskin valottavat pitkäkestoisia poliitti-
sia arvoja vaan pikemminkin hallintolaitoksen tarkoitushakuista pyrkimystä saada
asiat hoidettua ajallaan.

Kuten Eva Österberg on todennut, maksujen suuruudesta voitiin kyllä keskus-
tella, mutta ei siitä, että niitä ylipäätään määrättiin.450  Uuden ajan alkupuolen hal-
lintoa onkin kuvattu vuorovaikutukselliseksi kaupankäynniksi, jossa suostuminen
kruunun vaateisiin voitiin palkita erilaisin myönnytyksin. Peter Henningsenin mu-
kaan talonpojat uskoivat olevansa moraalisesti oikeassa odottaessaan uhrauksis-
taan jotakin myös vastineeksi ja sama pätee epäilemättä kaupunkeihinkin. Jokapäi-
väinen elämä toimi sillä mekanismilla ja yhteiskunnan odotettiin toimivan samalla
tavalla.451  Kaupankäynnissä vuorovaikutuksen toinen osapuoli ei kuitenkaan ollut
raati vaan kruunu. Raadilla ei ollut tarjota porvaristolle kuin suostuttelukykynsä ja
mahdollisuus vaikuttaa verotuksen kautta verojen ja rasitusten jakaantumiseen.
Raimo Rannan mukaan porvarit eivät ylipäätään edes ajatelleet kysymystä määrä-
ysvallasta vaan nimenomaan etuja ja rasituksia452 , mutta toki porvarit olivat tietoi-
sia valtasuhteista ja raadin sekä porvarien omista vaikutusmahdollisuuksista.

Sotaan tarvittiin porvareilta avustusta toistuvasti, kuten vuonna 1602. Tällöin
kaikki käsityöläiset renkeineen ja kisälleineen, sekä kotimaiset ja ulkomaiset kaup-
pa-apulaiset (köpsuenner) oli kutsuttu rangaistuksen uhalla raastupaan kuulemaan
kansleri Svante Bielken välittämää herttuan sanomaa. Käsityöläisiltä pyydettiin
avustusta, jota vastaan herttua lupasi suojella ammattienharjoittajia. Esivallan reto-
riikassa vedottiin köyhän isänmaan tilaan, johon ulkomaiset kahakat olivat sen aja-
neet ja esitettiin, että rauhan palauttamisesta piti maksaa kova hinta. Tästä syystä
ammattikuntien haluttiin kokoontuvan miettimään, miten ne voisivat avustaa
herttuaa ja kruunua. Petter Kempe vastasi ammattikuntien puolesta ”ja niin kuin
olivat yhdessä päättäneet”, että Jumala tiesi millainen tilanne olisi jos köyhien
miesten pitäisi vielä suorittaa jotain. He olivat muiden tavoin jo maksaneet talo-

449 ST 1625 (26.11), 426. Veronkantajista ks. Halila 1943, 104–109.
450 Österberg 1984, 11; vrt. Österberg 1989, 86; Villstrand 1992, 26. Tilanteesta muualla ks. esim.

Lindberg F 1933, 323–324.
451 Henningsen 2001, 283, 286; vrt. Beik 1988, 117; Hindle 1998, 43; Forsström 2000, 63.

Vuorovaikutusnäkökulmasta ks. esim. Beik 1988, 130–140; Österberg 1989, 89; Villstrand 1992, 9, 14.
452 Ranta 1981, 87. Rannan mukaan porvarit kiinnittivät erityistä huomiota raadin tapaan ja kykyyn

hoitaa kaupungin taloutta, mistä ainakaan Tukholman osalta ei ole mitään viitteitä. Lisäksi hänen
tulkintansa on, että raadin piti hankkia porvareille verohelpotuksia, minkä lisäksi uusia maksuja
pidettiin osoituksena hallintomiesten saamattomuudesta (ibid.). Niin sinisilmäisiä Tukholman
porvarit eivät kuitenkaan olleet ja jos pormestarin ja raadin huonoon viranhoitoon viitattiinkin,
ei sillä ollut yleensä mitään tekemistä uusien rasitusten kanssa.



123

III Arkinen toiminta raastuvassa

veronsa ja muut skotin lisäksi määrätyt maksut, sekä huolehtineet raskaasta kesti-
tyksestä. Tämän vuoksi heistä kenelläkään ei ollut varaa avustukseen, vaan osa jou-
tui jopa luopumaan ammatinharjoittamisesta. He halusivat kuitenkin keskustella
asiasta vielä samana päivänä ja ilmoittaa vastauksensa seuraavana päivänä raastu-
vassa.453  Muutama ammattikunta antoi vastauksensa uskottujen miesten kautta:
oluenmyyjät valittivat laittomista myyjistä ja sanoivat, että jos myynti saataisiin jär-
jestettyä, niin he suostuisivat apuun. Kauppa-apulaiset puolestaan halusivat antaa
vastauksensa myöhemmin.454  Pian järjestettiinkin kellareiden pitoa ja oluenmyy-
mistä, sekä myös lihakauppiaiden ja leipureiden määrää. Samalla käskettiin ilmoit-
tamaan nurkkamestarit, jotta heille voitaisiin määrätä sakot ja pakko-ottaa heidät
nihdeiksi Kaarlen antamalla luvalla.455  Mielenkiintoista tapauksessa on kruunun
käyttämä voimakas vetoaminen alamaisten syvimpiin isänmaantuntoihin ja valta-
kunnan etuun, mutta myös porvareiksi kelpaamattomien tai ammattikuntiin kuu-
lumattomien miesten lähettäminen nihdeiksi pakkokeinona.

Kaupankäynti kruunun ja porvariston välillä saattoi merkitä, että porvareille
tarjottiin vastineeksi jotakin heidän tavoittelemaansa etua. Vuonna 1619 kruunu
myönsi porvaristolle tullihelpotuksia heidän maksettuaan rahana avustusta Älvs-
borgin lunnaisiin. Toisaalta kaupankäynti oli toisinaan pyrkimystä kompromissei-
hin: esimerkiksi keväällä 1618 porvaristo vastasi vaadittuihin laivamiesrahoihin,
että jos heidät säästettäisiin toiselta kuukaudelta, niin he maksaisivat mielellään,
mutta kahden kuukauden maksaminen olisi vaikeaa. Ehdotus ei kuitenkaan men-
nyt läpi.456  Vuonna 1624 kuninkaan vaatiessa kirjeessään 8000 tynnyrillisen laiva-
oluen panemista kaupungin omilla maltailla sekä humalalla ja omiin tynnyreihin,

453 ST 1602 (20.7), 256–257; vrt. Gustafsson 2000, 281–285.
454 ST 1602 (21.7), 259.
455 ST 1602 (23.7), 261–262. Käytännössä tämä merkitsi jonkinasteista ammattikuntien järjestämistä,

vaikka todenteolla ammattikuntia alettiin valvoa ja käsityötä säädellä ammattikuntalaitoksen
kautta vasta 1620-luvulla (Lindberg F 1989, 101–145). Vuonna 1625 suutareita vastaan otettiin
järeät aseet käyttöön. Ammatin edustajille sanottiin vakavasti, että jos he eivät halunneet
muodostaa ammattikuntaa ja pitää lupauksiaan niin pormestari ja raati tulisivat antamaan
kaikille halukkaille luvan hankkia kenkänsä mistä tahansa, vaikka maaseudulta. Päätös haluttiin
parin päivän sisällä ja sitä ennen käskettiin suutarien miettiä tätä kysymystä (ST 1625 (31.10), 411).

456 Laivamiesrahat aiheuttivat paljon keskustelua erityisesti 1610-luvun lopulla. Vaihtoehtona oli
rahan maksaminen kahdelta kuukaudelta, kuten amiraali vaati, tai laivamiesten majoittaminen.
Porvaristo selitti vastaustaan, että he olivat jo kärsineet suurta vahinkoa leipomisesta ja oluen-
panosta, koska viljaa oli toimitettu liian korkealla hinnalla. Samassa kokouksessa pyydettiin myös
laivamiehille 1600 oluttynnyriä (ST 1618 (18.3, 21.3), 20, 23; vrt. Beik 1988, 172–173). Pian
jouduttiin jälleen kehottamaan porvareita toimittamaan laivamiesrahat. Koska laivamiehiä oli
kuollut, piti miettiä myös manttaalin täyttämistä (ST 1618 (18.4), 34). Puuttuvia laivamiesrahoja
ensimmäiseltä määräajalta käskettiin maksaa vielä vuoden 1619 alussa. Samassa yhteydessä
kehotettiin toimittamaan myös kruunun tarpeisiin menevää hopeaa (ST 1619 (7.1), 3).
Älvsborgin lunastukseen toimitettiin hopeaa yli 3000 luotia (ST 1619, 247 (viite 2); ks. myös ST
1619 (1.3), 12). “Kaupankäynnistä” tai porvariston kompromissiehdotuksista ks. myös esim. ST
1596 (20.3), 21; ST 1604 (25.8), 294–295; ST 1606 (19.8), 152–153; ST 1607 (6.5, 25.11), 214, 279.
William Beik näkee vaihtoehtoisten mallien esittämisen yhtenä vastaan väittämisen argumenttina,
joita olivat myös menettelytavan tuomat epätoivottavat seuraukset, kuningasta sekoittavat
väärinkäsitykset ja paikallisten tapojen huonosta tuntemisesta johtuvat epäonnistumiset
menettelytavoissa (the undesirability of procedural irregularities resulting from a lack of
knowledge about local customs). Beikin mukaan tottelemattomuutta voitiin myös rationalisoida
vetoamalla lieventäviin asianhaaroihin (Beik 1988, 154).
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porvaristo vastasi että rasituksen täyttäminen olisi heille kohtuuttoman raskasta.
Vastineessaan porvarit esittivät että kruunu toimittaisi maltaat ja humalan, jolloin
he kaikki ”mielellään” (tosin kukin mahdollisuuksiensa mukaan) täyttäisivät pyyn-
nön kuuliaisesti. Ilmeisesti kruunu suostui järjestelyyn, sillä noin kuukauden pääs-
tä pidetyssä yleisessä raastuvankokouksessa porvaristoa käskettiin ajoissa hankki-
maan oluttynnyreitä laivaoluen valmistusta varten. Jokaisesta verotetusta äyristä
piti suorittaa yksi tynnyri.457

Vaikka tämän kaltaisia juttuja ei tuomiokirjoissa kovin runsaasti olekaan, voi-
daan näissä tapauksissa nähdä selvä muutos: vielä 1600-luvun alussa Tukholman
raati ja porvaristo saattoivat tehdä omia ehdotuksiaan rasitusten suorittamisen
suhteen, mutta mitä tiukemmin esivalta otti kaupungin otteeseensa, sitä vähem-
män liikkumatilaa oli. Vielä 1590-luvulla kruunua voitiin jopa lähes uhkailla il-
moittamalla että sotaväelle ei voitu toimittaa varustuksia, jos kauppa ei olisi vapaa
niin kuin kaupungissa haluttiin.458  Näin suoran vaatimuksen esittäminen kruunun
edustajille ei olisi ollut mahdollinen enää 1620-luvulla. Neuvotteluyhteys kuiten-
kin säilyi ja jatkuvan sotatilan myötä neuvoteltavaa myös riitti.

Uusiin rasituksiin ja hallinnollisiin asioihin liittynyt keskustelu raastuvassa oli
näennäisestä arkipäiväisyydestään huolimatta keskusvallan, paikallishallinnon ja
porvariston välistä vuorovaikutusta, joka piti yllä ja loi uudelleen yhteiskunnallista
järjestystä. Yhteisöllinen toiminta vahvisti samalla jaettuja kulttuurisia merkityksiä
ja niiden kautta yhteisön jäsenten maailmankuvaa, joka määritteli heidän paikkan-
sa ja roolinsa yhteiskunnallisessa hierarkiassa. Vaikka yhteiskunnallisessa elämässä
tavoiteltiin harmoniaa, ristiriitoja esiityi toistuvasti. Paikallisyhteisön tasolla jatku-
va vuorovaikutus ja yhteinen, yhteisöllinen keskusteluperinne loi kuitenkin poh-
jan, joka mahdollisti myös ristiriitojen ja konfliktien käsittelemisen. Mielenilmauk-
sista, protesteista ja ajoittaisista levottomuuksista huolimatta yhteisö keskeisine
arvoineen ja normeineen ei horjunut.459

Raati vetoomusinstanssina

Raati ei neuvotellut yksinomaan porvariston kanssa korporaationa, vaan myös yk-
sittäisten porvareiden kanssa. Pormestari ja raati päättivät yhdessä porvarisedus-
tuksen kanssa kaupunkilaisten taloudenpitoon keskeisesti vaikuttavista asioista ku-
ten verotuksesta, mikä aiheutti usein valituksia. Raati saattoikin tarveharkintaisesti
pienentää verotussummaa tai esimerkiksi vapauttaa päivätöistä.460  Vuonna 1624
Wellam Lehusen valitti, että hänellä oli ”liikaa vieraita sängyssä”. Hänelle ei kuiten-
kaan annettu vastausta, vaan asiaa luvattiin selvittää.461  Porvarit saattoivat valittaa

457 ST 1624 (7.2, 1.3), 14, 22.
458 “..och at så lenge köphandel stodh ofrij och i twångh, kunde man ingenn eller ganske ringe tilförningh

förmode, der af månge moste lide nödh och affsaknet.” (ST 1592 (22.6), 67).
459 Vrt. Gustafsson 2004, 26.
460 ST 1624 (5.5, 8.5, 19.7), 64–65, 109; ST 1625 (14.5), 282; ST 1628 (29.10), 134; vrt. Halila 1943,

164–173. Myös muissa kaupungeissa raati sai vastata toistuviin pyyntöihin verotuksen pienentä-
misestä (Lindberg F 1946, 232).

461 ST 1624 (31.5), 82.
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raastuvassa myös esimerkiksi ammattikuntien ulkopuolisista kisälleistä, jotka vei-
vät muilta työt.462  Muutenkin porvareiden elinkeinonharjoitus oli keskeinen aihe,
ja tavaroitaan oman mielensä mukaan myyvät vieraat olivat toistuvasti valitusten
kohteina.463  Pormestari ja raati muodostivat siis ikään kuin vetoomusinstanssin,
johon voitiin vedota kun tilanne oli muuttunut veronmaksun suhteen, tai määrä-
tyt rasitukset koettiin muuten epäoikeudenmukaisina. Raadin vallassa oli myös
osoittaa armeliaisuutta, eli maksuja voitiin lieventää tai antaa anteeksi kun siihen
oli syytä.464

Vuonna 1625 entinen Tukholman pormestari, hovioikeudenasessori ja kihla-
kunnantuomari Olof Nilsson, valitti ”laittomasta” verotuksestaan sekä halusi sanoa
irti porvariutensa. Hän syytti verotusmiehiä vihamielisyydestä ja vastentahtoisuu-
desta, minkä vuoksi verotus oli hänelle epäoikeudenmukainen. Ottamatta kantaa
syytöksiin raati vähensi hänen verotustaan kahdella äyrillä, mutta majoitus Olof
Nilssonin piti yhä hoitaa jos siihen oli suurta tarvetta.465

Porvarit saattoivat siis osoittaa (yleensä suullisia) valituksiaan raadille samaan
tapaan kuin pormestari ja raati sekä porvaristo saattoivat valittaa kruunulle koko
kaupungin nimissä. Näissä tapauksissa oli useinmiten kyse verotuksesta, joka kuu-
lui raadin työsarkaan ja johon siitä syystä oli mahdollista vaikuttaa. Vuonna 1601
raastuvassa valitettiin että verotus tapahtui turhan hitaasti, kun taas kauppa kävi
nopeasti ja ”sillä aikaa köyhät kantoivat rasitukset” (sittie de fattige för tungenn).
Huomautus koski ennen kaikkea sitä, että koska verotus tapahtui niin hitaasti, se ei
vastannut porvareiden todellista taloudellista tilannetta. Raadille myös kommen-
toitiin sarkastisesti, että koska verotus oli jo tapahtunut, ”olisiko mitenkään mah-
dollista että he myös saisivat kuulla sen”. Porvaristo pyysi saada kuulla verotusre-
kisterin ja ehdotti lisäksi, ettei verotus tapahtuisi vain kaupasta vaan kaikesta mitä
he omistavat.466  Verotusta puitiin vielä seuraavassakin kokouksessa ja käskettiin
hyviä miehiä, jotka olivat prosessin aloittaneet, tarkistamaan ja korjaamaan vero-
tuksen mahdolliset virheet.467

Asiasisällön puolesta oli sama, valitettiinko korkeasta verotuksesta vai vaadit-
tiinko verojen alentamista, mutta muodollinen ero oli huomattava. Liian ankarasta

462 SSA, BRA, A, vol. 51, 11.4.1629. Pormestari Hans Nilsson Benickiä jopa syytettiin rikkureiden
suojelemisesta, sillä muurariammattikunnan mielestä hän käytti ammattikuntaan kuulumattomia
(SSA, BRA, A, vol. 51, 6.5.1629).

463 SSA, BRA, A, vol. 51, 2.5.1629; SSA, BRA, A, vol. 43, 28.5.1632; SSA, BRA, A, vol. 55, 15.7.1635. Ks.
myös esim. SSA, BRA, A, vol. 55, 17.8.1635. Tällöin porvaristo valitti ilmeisesti rasituksista, mutta
vastausta siirrettiin kunnes kaupunki saisi uudet privilegiot. Tuomiokirjaan kirjattu vastaus
porvaristolle on niin niukka, että siitä ei ole pääteltävissä mitään tarkempaa porvareiden
valituksen sisällöstä.

464 Ks. esim. ST 1628 (20.10, 15.11), 128, 143. Kruunun rästien antamisesta anteeksi vrt. Nilsson 1968,
248.

465 ST 1625 (28.11), 429.
466 ST 1601 (29.8), 104. Vuonna 1637 pormestari Mattias Trost kehotti kohtuullisuuteen käsityö-

maksuissa, koska aiheesta ”oli valitettu paljon” (SSA, SMRA, A1b, vol. 1, 31.3.1637). Pormestarin
lakoninen huomautus ei vaikuta asiasta huolestuneiden porvareiden kannalta kovin lohdulliselta,
vaan pikemmin korostaa pormestarin ja raadin kyvyttömyyttä puuttua tehokkaasti elinkeinon-
harjoituksessa ilmenneisiin ongelmiin.

467 ST 1601 (19.9), 105; ks. myös esim. ST 1626 (19.4, 22.4, 26.4), 179, 187, 192.
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verotuksesta valittaminen oli syytös verottajaa kohtaan, kun taas vaatimus verojen
alentamisesta ei kohdistunut erityisesti kenenkään henkilöön, eikä sitä siten voitu
tulkita kunnianloukkauksena.468  Kunniansa suhteen herkkähipiäiset Tukholman
pormestari ja raati suhtautuivat tuomiokirjojen valossa verotusta koskeviin vali-
tuksiin pitkämielisesti ja keskustelevasti. Vaikka raati ei ollut suoranaisesti yksin
vastuussa verorasituksen jakautumisesta vaan myös porvarit olivat edustettuina,
pormestarin ja raadin rooli vuosittaisessa verotuksessa oli kuitenkin huomattava.

Myös yksittäiset porvarit saattoivat valittaa verotuksesta. Esimerkiksi vuonna
1623 kaksi muuraria valitti liian korkeasta verotuksesta ja pyysi helpotusta apuve-
roonsa, mikä heille myönnettiinkin. Raati oli valmis reagoimaan porvarien talou-
dellisten tilanteiden muutoksiin ja esimerkiksi suolanmittaajan verotusta keven-
nettiin vuonna 1630, koska sotilaat olivat varastaneet häneltä. Suutari sen sijaan ei
saanut armoa valittaessaan hänkin korkeasta verotuksestaan. Kun häneltä kysyttiin
oliko hän tehnyt porvarisvalansa, vastaus oli ei, ja seurauksena oli 10 taalarin sa-
kot.469  Vuonna 1633 kaupungissa riehui suuri tulipalo, jossa monet porvarit me-
nettivät koko omaisuutensa. Porvarisrasitusten pienentämistä pyytäneelle pella-
vankutojalle luvattiin kolmen vuoden vapaus, kuten myös hänen kohtalotovereil-
leen, jotka halusivat rakentaa talonsa uudelleen.470  Vuonna 1635 jopa pyöveli valit-
ti, että hän ei ollut tyytyväinen palkkaansa ja oikeuksiinsa.471

Raati sai osansa myös kruunun toimenpiteistä johtuneista valituksista. Vuonna
1602 porvaristo valitti suureen ääneen ja pyysi, että palkkasoturit laitettaisiin esi-
kaupunkiin.472  Neljää vuotta myöhemmin puolestaan Södermalmin porvarit lait-
toivat oikeuteen valituksen, jossa he valittivat suuresta rasituksesta. Kyse oli ilmei-
sesti ennen kaikkea päivätöistä, mutta majoittaminenkin mainittiin. Porvarit valit-
tivat, että he joutuivat päivät ja yöt tekemään töitä linnassa niin etteivät voineet
hoitaa omia töitään. Käskynhaltija Sven Månsson vastasi valitukseen, että porvaris-
toon kuuluvien päivätöistä ei ollut annettu mitään määräystä.473  Porvariston vali-
tukselta katkaistiin näin terä.

468 Katajala 1996, 111, 119–120.
469 ST 1623 (20.1), 114; SSA, BRA, A, vol. 52, 28.3.1630; SSA, BRA, A, vol. 54, 27.3.1633; ks. myös esim.

ST 1623 (27.2), 130; SSA, BRA, A, vol. 51, 24.10.1629; SSA, BRA, A, vol. 53, 5.3.1632, 10.3.1632,
17.3.1632; SSA, BRA, A, vol. 54, 23.3.1633; SSA, BRA, A, vol. 55, 25.5.1635; vrt. Halila 1943, 100–104;
Lindberg F 1946, 232–233; Ranta 1975b, 669; Katajala 1996, 109–111; Toikkanen 1999, 53–54.
Vuonna 1637 Jacob Friff esiintyi raastuvassa ”porvariston puolesta” tiedustelemassa sotilasrahan
verotuksen perusteita, koska useat olivat pitäneet verotusta vääränä (förnär). Hänelle kuitenkin
vastattiin, että verotus oli tehty ”vanhalla taksalla”, eikä sitä voitu muuttaa ennen valpurinpäivää
(SSA, SMRA, A1b, vol. 1, 2.4.1638; vrt. SSA, SMRA, A1b, vol. 1, 2.4.1638; vrt. Halila 1943, 102–103).

470 SSA, BRA, A, vol. 54, 10.8.1633, ks. myös 1.6.1633, 19.6.1633, 8.7.1633; Halila 1943, 101. Vuonna
1625 Tukholmassa oli myös suuri tulipalo ja jälleenrakentajille luvattiin kuuden vuoden vapautus
sekä kruunun että kaupungin rasituksista. Uudisrakennus piti tehdä laaditun asemakaavan
mukaan. SSP 1900–1913, 200–201, 18.6.1626 Kustaa II Aadolfin kirje kuuden vuoden vero-
vapaudesta; ks. myös RA, R5346, 15.9.1625 Tukholman pormestarin ja raadin suplikaatio
valtaneuvostolle.

471 SSA, BRA, A, vol. 55, 23.9.1635.
472 ST 1602 (6.10), 299. Termi hedukerne on tässä yhteydessä asiayhteyteen liittyen käännetty

palkkasotureiksi, vaikka sillä voidaan tarkoittaa myös esimerkiksi (tarkemmin määrittelemättä)
hantlankareita. Palkkasotureiden ollessa kyseessä termillä voidaan viitata erityisesti Sigismundin
Puolasta tuomiin palkkasotilaisiin.

473 ST 1606 (8.12), 192.
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Sotajoukkojen laivaus Tukholmasta edelleen merentakaisille sotatantereille ai-
heutti porvareille jatkuvan velvoitteen majoittaa ja ylläpitää sotilaita. Sotilaita asui
tilapäisesti porvariskodeissa, mutta myös muualle majoitetuille piti järjestää ylläpi-
to. Pelkkä majoitusrasite aiheutti valituksia ja vastustusta, mutta lisäksi sotilaiden
läsnäolo kaupungissa merkitsi usein ongelmia ja häiriötä jokapäiväiseen elämän-
menoon.474  Sotilaiden majoittamisesta valittivat leipurit tammikuussa 1630. Hei-
dän mukaansa sotilaat varastivat kaiken heidän leipomansa vajoista. Joku tiesi ker-
toa jopa sotilaiden sanoneen porvareille, että koska heitä ei elätetty kaupungissa,
niin he riehuivat ja ryöstivät kaiken mahdollisen. Myös ”sairaita parantava parturi”
kertoi sotilaiden sanoneen, että koska he saivat vain kolme äyriä päivässä, niin he
alkaisivat kerätä itse rahaa. Sotilaat aikoivat hyökätä taloihin ja edetä kadulta
toiselle. Raati tarttui välittömästi tähän uhkakuvaan ja lähetti tiedon eteenpäin
sekä miehiä ottamaan uhkauksen esittäneen sotilaan kiinni, mutta se oli jo myö-
häistä sillä hän oli poistunut kaupungista.475  Toimeen tosiaan tartuttiin, sillä seu-
raavana päivänä Tukholman raastuvassa pidettiin ”sotaoikeus”, jossa olivat käskyn-
haltijan sekä Tukholman pormestarin ja raadin ohella paikalla myös Norrmalmin
pormestari ja raati, sekä runsaasti sotaväen edustajia. Tällöin sovittiin kompro-
missi, jonka mukaan sotilaat selviäisivät kolme päivää, minkä jälkeen porvaristo
tulisi apuun ellei kuningas itse saapuisi paikalle selvittämään tilannetta. Majoitet-
tujen sotilaiden aiheuttama mellakan uhka oli aina läsnä, sillä sotilaat olivat järjes-
täytyneen yhteiskunnan ja paikallisyhteisön marginaalissa.476

Talous oli keskeisessä osassa porvareiden valituksissa raadille. Porvaristo pyysi
vuonna 1624, että hollantilaiset saisivat pakata sillinsä (sildh) tietyissä kojuissa en-
nen kuin sotilaat varastivat heiltä kaiken, eikä kukaan pääsisi käymään kauppaa
heidän kanssaan. Heille vastattiin, että käskynhaltija lähettäisi linnasta sotilaita var-
tioimaan, jotta heiltä ei voitaisi ryöstää mitään.477  Hiukan myöhemmin sotilaiden
ja porvareiden suhteen kärjistymistä puitiin yleisessä raastuvankokouksessa. Soti-

474 Esim. SSP 1900–1913, 118–129, 13.7.1594 päivätyt Sigismundin privilegiot; Beik 1988, 173, ks.
myös laajemmin sotilaiden majoittamisesta 172–176; Sandberg 1991, 288, 324–332; Rublack 1997,
11; Ericson 2001, 128.

475 SSA, BRA, A, vol. 52, 8.1.1630; ks. myös esim. SSA, BRA, F, vol. 74, 6.5.1622 leski Elin Wallasin
valitus raadille. Sotaväen majoittaminen kuitenkin aiheutti ongelmia, ja sai pormestarin ja raadin
valittamaan hallitsijalle (esim. SSA, BRA, A, vol. 52, 16.6.1630; SSP, 258–261, 1.7.1642
holhoojahallituksen resoluutio kaupungin valitukseen). Vuonna 1630 porvaristo valitti myös
vieraista sotilaista: ”kuinka epäkristillisesti he varastavat, ei pelkästään yöllä vaan myös ryöväävät
päivänvalossa”. Kun porvarit valittivat sotilaista heidän esimiehilleen, niin sotilaat vain
karkoitettiin haukkumisten kera. Käskynhaltija käski porvaristoa kirjauttamaan valituksensa ja
esitti sotaoikeuden perustamista linnaan sotilaiden tuomitsemiseksi (SSA, BRA, A, vol. 42,
2.1.1630). Ristiriidoista ja ongelmista majoittamisessa muualla valtakunnassa ks. esim. Helmfrid
1963, 670–671, 679–681; Tomner 1977, 33.

476 SSA, BRA, A, vol. 52, 9.1.1630, ks. myös 26.2.1630; Burke 1994, 43; vrt. Karonen 1996b, 77.
Sotilaiden aiheuttamista levottomuuksista muissa kaupungeissa ks. esim. Ljung 1963, 45–47, 63;
Luukko 1971, 466–467.

477 ST 1624 (11.10), 176; SAOB, hakusana sild. Myös ammattikuntiin liittyviä valituksia esiintyi
melko usein. Ks. esim. ST 1626 (8.7, 17.7), 81, 84; ST 1627 (21.5), 55; ST 1628 (16.6, 3.11), 60, 136;
SSA, BRA, A, vol. 54, 25.5.1633. Raati reagoi valituksiin ja esimerkiksi lihakauppiaat joutuivat
porvaristoon kohdistuneesta tottelemattomuudestaan vuorokaudeksi vankilaan vedelle ja leivälle
(ST 1627 (21.5, 23.5), 55, 59, 268 (viite 200)).
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laat käyttivät väkivaltaa ja ryöstelivät kaupungissa, eikä kukaan ollut turvassa. So-

taväen edustaja puolestaan oli valittanut pormestareista, että he olisivat kieltäneet

tekemästä ”mitään hyvää” sotilaille. Porvaristo puolusti pormestareitaan ja heidän

käskettiin seuraavina päivinä kirjata muistiin valituksenaiheensa, jotta ne voitiin

antaa kuninkaalle tiedoksi ja valittaa.478

Vuonna 1620 porvaristo valitti taas muutamista kauppiaista, että nämä veivät

useita katupuoteja markkinoille ja estivät näin ”köyhien” kaupan. Oikeus päätti, että

jos joku siitä lähtien tavattaisiin kahden tai kolmen kojun kanssa markkinoilta, häntä

sakotettaisiin 10 taalarilla.479  Vaikka kyseinen valitus on kirjattu tuomiokirjaan mah-

Muskettimies 1630-luvulta. Sotilaiden majoittaminen porvaris-
koteihin muodosti raskaan rasituksen, jota vastaan Tukholman

porvarit protestoivat usein. (kuva: Luukko 1967)

478 ST 1624 (24.11), 199.

479 ST 1620 (21.2), 12.
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dollisimman lyhyesti, se noudattaa kuitenkin tiettyjä, valituksissa tavallisia retorisia
kuvioita: epäkohta tuotiin esille, ja lisäksi luotiin rikkaiden sekä köyhien vastakkain-
asettelu, jonka avulla korostettiin oman aseman toivottomuutta. Samanlainen asetel-
ma oli selkeästi esillä myös edeltävässä, verotukseen kohdistuneessa valituksessa.

Jopa pormestarit saattoivat valittaa asioista suunnaten tällöin sanansa lähinnä
käskynhaltijalle. Vuonna 1608 he valittivat yleisessä raastuvankokouksessa käskyn-
haltija Sven Månssonin läsnä ollessa ”vieraista” kauppiaista, jotka pysyivät kaupun-
gissa ja harjoittivat ammattiaan kuin ketkä tahansa porvarit, mutta eivät kuiten-
kaan maksaneet mitään. Kauppiaat kiersivät lisäksi markkinoilla ja määräsivät itse
hintansa. Pormestarit pyysivätkin, että vieraita sakotettaisiin. Tähän vastattiin (il-
meisesti vastaajana oli nimenomaan Sven Månsson), että kyseiset henkilöt pitäisi
merkitä muistiin ja sakottaa heitä lain mukaan joko kämnerinkamarilla tai raastu-
vassa. Käskynhaltija totesi lisäksi haluavansa auttaa niin paljon kuin oli mahdollis-
ta.480  Valituksilla puolustettiin siis sekä henkilökohtaista että kaupungin etua. Toi-
saalta tapaus osoittaa myös kuinka vaikea raadin oli sanktioida laittomuuksia edes
omimmalla toiminvalta-alueellaan, Tukholmassa.

Pikkutullin esittelemisen jälkeen 1620-luvulla erilaisilla valituksilla yritettiin
saada, väkivallan ja uhkailujen ohella, veronvuokraaja ja pormestari Hans Nilsson
Benick kammettua vallasta. Arsenaalina käytettiin ennen kaikkea vetoamista laitto-
muuksiin. Hans Nilssonista kumppaneineen valitettiin muun muassa, että he kerä-
sivät aksiisia enemmän kuin määräyksessä ilmoitettiin. Lisäksi valitettiin veron-
vuokraajien ”leimaajasta” (stämplare), että hän leimatessaan rikkoi tavaroita. Oike-
us päätti haastaa ainakin hänet, mutta ilmeisesti Hans Nilsson säästyi haasteelta.481

Kauppias Måns Mårtensson oli valittanut jo aikaisemmin, että veronvuokraajat
olivat antaneet leimaajansa rikkoa hänen kirstunsa.482  Tapauksissa on mielenkiin-
toista, että rikkomisia ei nähty niinkään leimaajan kuin veronvuokraajien syynä.
Toisaalta se osoittaa, kuinka tarkoitushakuisesti syytöksiä voitiin yrittää esittää.

Raadin työtehtäviin kuului valvoa kauppaa sekä elinkeinonharjoitusta yleensä,
joten valitusten osoittaminen pormestarille ja raadille on ymmärrettävää. Kruu-
nun rasituksista tai tulleista valittaminen sen sijaan ei mahtunut raadin vastuu-
alueelle, joten porvariston valittaessa raadin toimenkuvaan kuulumattomista kysy-
myksistä menettelytavan voidaan nähdä ilmentäneen ennen kaikkea vakiintunutta
hallintokulttuuria.483  Porvarit eivät odottaneet, että raati pystyisi vaikuttamaan

480 ST 1608 (17.9), 13–14.
481 ST 1623 (5.5), 154. Myöhemmin Hans Nilssonin palkollinen syytti häntä lyömisestä. Oikeus

nimitti tapausta selvittelemään kaksi miestä ja heidän vahvistuksekseen haluttiin vielä joku
linnasta (ST 1623 (23.6), 168).

482 Mainittiin lisäksi heidän ottaneen kirstusta leimasimen ja toisen veronvuokraajista, Kristian
Wilshusenin, haukkuneen häntä varkaaksi (ST 1623 (28.4), 146).

483 Vuonna 1625 porvaristo valitti kohtuuttomasta tullista, jota kerättiin ensin Långholmenilla ja vielä
uudelleen rannalla maakaupungeista tuotavista tuotteista (ST 1625 (30.5), 292, 503 (viite 121)).
Kauppaan liittyvästä porvarien valituksesta ks. myös esim. ST 1626 (26.4, 17.7), 66, 231. Lisäksi
kestikievarinpitäjät sekä porvaristo valittivat rostockilaisista oluenpanijoista, jotka toivat kaupunkiin
kurjaa olutta. He halusivat pormestarin ja raadin kirjoittavan Rostockiin virkaveljilleen asiasta,
mihin myönnyttiin. Rostockin pormestarin ja raadin toivottiin viestittävän kaupungin oluenpani-
joille, että heidän piti lopettaa sellaisen huonon oluen tekeminen tai se annettaisiin köyhille (gifuas

till prijs de fattige) (ST 1625 (10.8), 336; vrt. Kallioinen 1997, 60–62; Kallioinen 2000, 259–260).
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suoranaisesti asioihin, mutta saatettuaan ongelmat kaupungin hallintolaitoksen
tietoon porvaristo saattoi kuitenkin odottaa hallintomiehiltään tukea neuvottelui-
hin kruunun kanssa. Poliittisen kulttuurin näkökulmasta kruunun toimenpiteisiin
kohdistuneiden valitusten osoittaminen raadille osoittaa, että pormestari ja raati
nauttivat porvariston luottamusta. Raati muodosti yhä jossakin määrin ”luotta-
muselimen”, jonka porvaristo toivoi myötävaikuttavan heidän elämänehtoihinsa
sekä suojelevan kruunun liialliseksi koetulta resurssien keräämiseltä.

Vuonna 1629 porvaristo valitti amiraali Klaus Flemingistä, myöhemmästä yli-
käskynhaltijasta, että hän takavarikoi kruunun käyttöön (cröner) kaikki Pohjan-
maalta tulleet tervalaivat, otti kaiken tervan ja lähetti sen omissa nimissään Hollan-
tiin, eli kävi näin kauppaa omaan laskuunsa. Tästä esitettiin raadille myös esimerk-
ki. Pormestari ja raati päättivät antaa tiedoksi valtaneuvostolle kuinka ”epäkristil-
lisesti porvaristolle tehtiin vääryyttä”.484  Uskonnollissävytteisen maailmankuvan
vallitessa syytös epäkristillisistä toimintatavoista oli poikkeuksellisen raskas. Sitä
korosti entisestään syytösten kohdistuminen korkea-arvoiseen keskushallinnon
virkamieheen, jonka olisi pitänyt edistää valtakunnan parasta laittoman ja moraa-
lisesti kyseenalaisen kaupankäynnin sijaan. Tapauksesta ei löydy muita mainintoja,
joten se todennäköisesti selviteltiin keskusvallan auktoriteetin säilyttämiseksi toi-
silla areenoilla kuin Tukholman raastuvassa.

Kuparilainasta auktoriteettikriisi

Kuten jo aikaisemmin on useasti todettu, raadin rooli porvariston ja kruunun vä-
lissä ei ollut helppo. Kruunun vaateet johtivat joskus jopa selkkauksiin kaupungin
sisällä, kuten vuonna 1602. Tällöin Kaarle-herttua antoi määräyksen, että porvaris-
ton piti valtakunnan tilanteen vuoksi maksaa täysi tulli. Lisäksi Kaarle vaati mak-
sua vastaan puolta vientiin tarkoitetusta kuparista ja kolmasosaa raudasta.485  Myö-
hemmin Kaarle vakuutti metallien korvaamista ja antoi kirjallisen lupauksen mak-
susta, vaikka tosiasiallisesti lainaaminen muodosti rasituksen muiden joukossa.
Kaupungista päätettiin lähettää muutama hyvä mies herttuan luokse neuvottele-
maan ”kaikessa alamaisuudessa” kaupungin puolesta sekä tulleista että rautatoimi-
tuksista. Tehtävään valittiin pormestari (Mårten Olsson), raatimies (Henrik Tön-
niesson) ja kaksi porvaria (Bertill Sigfridsson ja Mats Andersson). Lopputuloksena
oli että ”tällä kertaa” valtuuskunnan lähettämisellä ei ollut vaikutusta, minkä vuok-
si kuparikauppaa harjoittavia käskettiin ilmoittamaan raadille, kuinka paljon he
olisivat valmiita avustamaan kruunua. Raastuvassa ei ollut paljoakaan väkeä pai-
kalla ja heistäkin vain pormestari Nils Eriksson sekä muutama muu olivat valmiita
suostumaan herttuan vaateisiin. Henrik Spengman kommentoi odottavansa ensin
vastausta Kaarlelta. Vaikka edes paikallaolijoilta ei saatu suostumusta, tilannetta se-
litettiin kruunulle niin että päätöstä ei oltu voitu tehdä, koska niin vähän väkeä oli

484 SSA, BRA, A, vol. 51, 26.8.1629; ST 1629 (26.8), 232; SAOB, hakusana kröna. Svenskt biografiskt
lexikonin mukaan Klaus Fleming ei kuitenkaan vielä tällöin ollut amiraali (Hildebrand 1966).

485 ST 1602 (24.4), 221; Sandberg 1991, 337–338; ks. myös Odén 1966, 340–341.
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paikalla. Yleinen raastuvankokous käskettiinkin paikalle uudelleen seuraavana päi-
vänä.486  Porvariston vähälukuisuuteen vetoaminen oli parempi perustelu, kuin
myöntää herttualle kuinka haluttomia porvarit olivat avustukseen suostumaan.

Vaikka raastuvassa kokoonnuttiin toistuvasti, oli porvariston osallistuminen
kokouksiin vähäistä ja vain muutamalta porvarilta saatiin suostumus Kaarlen
avustamiseen. Ilmeisesti porvarit epäilivät ennen kaikkea maksun saamista, sillä
heille vakuutettiin herttuan maksavan velkansa.487 Lopulta raastupaan saapui
Kaarlen sihteeri Henrik Henriksson. Hän luki otteen Kaarlen omakätisesti kirjoit-
tamasta kirjeestä, jossa uhattiin että jos porvarit eivät suostuisi hänen armolliseen
pyyntöönsä metallien suhteen, kuparille tai raudalle ei myönnettäisi lupaa vientiin
(skall huarkenn koppar eller järnn blifue tilstatt att vtföras).488  Uhkaus kohdistui
kahteen tärkeimpään vientituotteeseen, jotka muodostivat ulkomaankaupan run-
gon.489  Myös kamreeri Abell Eriksson oli saanut kirjeen herttualta ja luetti sitä por-
varistolle. Siinä sama uhkaus todettiin ja mainittiin, että porvaristo ei halunnut
täyttää pyyntöä, vaikka heillä hyvin olisi siihen varaa. Porvaristoa käskettiin ko-
koontumaan ja keskustelemaan, mutta kruunun edustajille vastattiin jälleen, että
koska niin vähän kauppaa harjoittavaa väkeä oli paikalla, käskettäisiin heidät pai-
kalle seuraavana päivänä miettimään vastaustaan.490

Seuraavan kerran asiasta keskusteltaessa paikalla mainittiin olleen jälleen vain
muutamia porvareita, mikä epäilemättä johtui asian luonteesta. Tällöin kysyttiin
taas porvaristolta, minkä vastauksen he halusivat antaa herttuan vaatimista rau-
dasta ja kuparista; halusivatko he noudattaa määräystä kukin varallisuutensa mu-
kaan vai eivät. Porvaristo antoi ”samanlaisen vastauksen kuin aikaisemminkin”, eli
kukaan ei ollut halukas astumaan esiin ja lupaamaan metalleja ”lainaksi”. Lisäksi
porvaristo pyysi asian laittamista jäihin kunnes herttua palaisi. Lopulta päätettiin
kuitenkin, että ne miehet, jotka jo aikaisemmin järjestettiin menemään Kaarlen
luo, kävisivät hänen luonaan uudelleen pyytämässä nöyrästi sovittelua (middell)

asiassa. Tällä kertaa myös luovuttiin vetoamasta heikkoon osallistumisintoon:
”minkä paikalla olleet porvarit päättivät, se pitäisi myös poissaolleiden hyväk-

486 ST 1602 (26.4), 228–230; Ericson 1988, 321; Sandberg 1991, 289, 335–339. Lainaamisesta ks. myös
esim. ST 1624 (12.5), 70; vrt. Luukko 1967, 76. Vuonna 1636 porvaristo valitti raastuvassa kaikesta
avusta, josta heille päivittäin luvattiin maksua, mutta mitään ei kuitenkaan tapahtunut. Jälleen
kerran porvareille vain vakuutettiin, että he kyllä saisivat maksunsa ensi tilassa (SSA, SMRA, A1a,
vol. 1, 9.1.1636). Toisinaan porvaristoa käytettiin samaan tapaan kuin veronvuokraajia, eli
Tukholmasta hankittiin (yleensä sotaväelle) tarvittavat tuotteet, ja myöhemmin kaupungille
korvattiin samalla määrällä kyseistä tuotetta (ks. esim. RA, SSAc, vol. 41, 27.5.1614 valtaneuvosten
ja pormestarien sopimus viljan toimittamisesta). Kun veronvuokraajat takasivat kruunulle
säännölliset rahatulot, Tukholmaa voitiin samaan tapaan pitää tarvittavien elintarvikkeiden
hankkijana. Tällöinkin kyse oli tavallaan lainasta.

487 Kauppiaita hyödynnettiin kruunun toiminnan rahoittajina ja lainoittajina yhä suuremmassa
määrin 1500-luvun lopulla. Maksu heille hoidettiin yleensä metalleina tai muina ruotsalaisina
tavaroina, tiettyjen alueiden verotuotoilla tai tulli- ja aksiisivapauksina. Järjestelmän toimimisessa
oli kuitenkin vaikeuksia ja kruunun maksukykyyn ei luotettu (Odén 1966, 340–341, 349–350,
354–355, 371–372).

488 ST 1602 (10.5), 236; ks. myös ST 1602 (28.4), 233; ST 1602 (3.5), 234–235.
489 Raudan ja kuparin viennistä ks. Sandström 1990, 313–316, 333–341.
490 ST 1602 (10.5), 236–237. Tässä yhteydessä Abell Eriksson mainittiin tullariksi.
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syä.”491  Raadille oli tullut selväksi että viivytystaistelu herttuaa vastaan oli ainakin
tältä osin hävitty. Argumenttia porvariston vähäisestä läsnäolosta raastuvanko-
kouksessa, sekä sitä kautta päätösten sitomattomuudesta oli käytetty jo turhan
monta kertaa, joten se oli menettänyt tehonsa – jos sillä tässä kysymyksessä oli kos-
kaan mitään vaikutusta ollutkaan.

Taistelu herttuaa vastaan oli kääntynyt tappiolliseksi ja kiista kääntyi paikallis-
yhteisön sisälle. Pormestari Nils Eriksson väitti Per Erikssonin492  sanoneen, että
pormestari oli syyllinen herttuan vaatimaan kuparin ja raudan toimittamiseen. Per
Eriksson sanoi sellaisten puheiden liikkuvan kaupungissa. Hän myös kertoi että
mies, joka oli kertonut jutun hänelle (sagesmannenn), oli nimennyt tietolähteik-
seen kyseisen pormestarin sekä jonkun toisen miehen.493 Nils Eriksson syytti sa-
maista miestä myös vastentahtoisuudesta proomurahojen suhteen: Per Eriksson oli
ilmoittanut, ettei hän halunnut maksaa rahoja ennen kuin herttua tuli kaupunkiin.
Lisäksi Per Eriksson oli väittänyt, että hänellä oli seuranaan sata muuta, jotka eivät
halunneet maksaa ennen kuin herttua tulisi itse paikalle. Silloin hän kyllä esittelisi
rahat Kaarlelle.494

Alamaisten esittämät vaatimukset Kaarle-herttuan paluun odottamisesta ovat
mielenkiintoisia epätavallisuudessaan, varsinkin kun kyse ei ollut kuninkaasta vaan
valtionhoitajasta. Vaikuttaa siltä, että porvaristo ei tässä tapauksessa luottanut hallin-
non väliportaaseen, eli kruunun edustajiin tai kirjoitettuihin määräyksiin. Tämä se-
littäisi myös tuomiokirjaan merkityn maininnan, että kirje todella oli Kaarlen
omakätisesti kirjoittama.495  Epäluottamuksen hälventämiseksi haluttiin konkreetti-
sesti neuvotella hallitsijan kanssa lainasta. Tämä on mielenkiintoista myös siinä suh-
teessa, että kyse oli tavallisesta menettelytavasta, mutta yhtäkkiä porvaristo ei ollut-
kaan valmis hyväksymään kirjeitä kanavaksi raastuvan ja keskusvallan välille. Tämä
viittaa vahvasti porvariston vaateisiin aseena viivytystaistelussa. Kaarlen asema
valtionhoitajana toisaalta mahdollisti hänen kirjeidensä sisällön kyseenalaistamisen,
sillä jos kyse olisi ollut kuninkaasta, tällaiseen ei varmaan olisi uskallettu ryhtyä.496

491 ST 1602 (11.5), 237. Tuomiokirjan tekstistä puuttuu ilmeisesti osa, jossa käsiteltiin juuri miesten
lähettämistä herttuan luokse (ks. em. viite, nootti 1). Asiayhteydestä sekä jutun aikaisemmista
käänteistä voidaan kuitenkin päätellä, että kyse on todennäköisesti juuri saman delegaation
lähettämisestä Kaarlen luokse. Vrt. Fontaine 2001, 50. Fontaine esittää, että laina (credit) oli ennen
kaikkea poliittinen sijoitus.

492 Rekisterissä häntä ei ole onnistuttu identifioimaan.
493 Toiseksi tietolähteeksi mainittu mies kertoi kuulleensa Per Erikssonin syyttäneen suoraan

pormestari Nils Erikssonia (”joka viimeksi ollut herttuan luona”) syypääksi maksuihin. Per
Eriksson taas väitti kuulleensa saman kyseiseltä mieheltä. ST 1602 (11.5), 238.

494 ST 1602 (11.5), 238. Myös tässä yhteydessä tekstistä puuttuu todennäköisesti osa, ks. em. sivun
viite 1. Huhupuheen levittäjän nimeä Per Eriksson ei kerro ja toista huhun alkuperäksi mainittua
miestä rekisterissä ei ole identifioitu (..dogh begärede Peer sagesmannenn fram, thenn som honom

sådantt berättett hade då nampngaff Nils Erichsonn Pelle Personn.).
495 Vrt. ST 1602 (15.4), 216. Tällöin kyse oli sotilaiden majoittamisesta kaupunkiin. Porvaristo

kuitenkin esitti epäilyksensä, että edellisenä päivänä luettu kopio herttuan kirjeestä olisi kopioitu
väärin, minkä vuoksi heille luettiin alkuperäinen kirje. Oikeudellisuuden epäileminen näyttäytyy
siis selkeästi porvarillisena strategiana. Toisaalta luottamus Kaarleen oli saattanut horjua 1590-
luvun valtataistelun aikaisten tapahtumien vuoksi. Ks. esim. Lindström D 1988a, 100–101.

496 Esim. Kwass (1998, 299) tosin näkee lainaamisen monarkian julkisen luottamuksen (public
confidence) mittarina.
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Toisaalta Kaarle oli toiminut valtionhoitajana jo useamman vuoden ja alkanut va-
kiinnuttaa valtaansa, joten kuninkaaseen liitettyjä hyvän isän ominaisuuksia oli
varmasti alkanut tarttua häneenkin. Porvariston menettelytavassa oli siis taktisesti
sisään kirjoitettuna myös ajatus kuninkaasta ylimpänä auktoriteettina, joka korjaisi
käskyläistensä virheet ja selvittäisi asiat.

Per Eriksson esitti myös muutamien muiden, jotka olivat haluttomia maksa-
maan ennen Kaarlen saapumista, nimiä. Lisäksi hän valitti että pormestari Nils
Eriksson oli verottanut häntä rankemmin kuin hänen köyhyytensä vuoksi pitäisi,
ja että pormestari yhdessä muutamien muiden kanssa ”halusi imeä hänestä sekä
rohkeuden että veren” (bådhe hann och andre flere wele sugha både modh och blodh

vthur honom). Per Eriksson kritisoi myös, että suhteessa häneen pormestari Nils
Eriksson maksoi liian vähän proomurahoja.497  Pormestarilla ja Per Erikssonilla
vaikuttaisi siis olleen jo vanhempia kaunoja, mikä osaltaan saattaa selittää Per
Erikssonin innokkuutta levittää edelleen ”pahoja puheita” ja juoruja. Vaikka Per
Eriksson itse ei laittanut juttua liikkeelle, hän toisti sellaisia huhuja, jotka sopivat
hänen omiin käsityksiinsä. Mahdollisesti pienellä liioittelulla ja herkullisilla kieli-
kuvilla höystettynä kritiikki saattoi tehdä vaikutuksen, ellei oikeusistuimeen niin
ainakin raastuvassa paikalla olleeseen yleisöön.

Syytteisiin pormestari vastasi, että Per Eriksson oli puhunut hänestä kuin valeh-
telija sellaisia asioita, joita ei pystyisi todistamaan. Pormestari kertoi toivovansa
”Per Erikssonista tulevan valehtelijan tai hän itse olisi pienempi mies” (mindre

mann). Per Eriksson ilmeisesti jatkoi pormestarin kritisoimista mutta samalla tun-
nelma raastuvassa kiristyi yleisemminkin. Porvariston mainittiin jopa vihastuneen
esimiestensä haukkumisesta ja tilannetta kärjisti edelleen, että pormestarin arvos-
telijoiden katsottiin olevan ”vasta pesistään lentäneitä”, jotka eivät olleet vielä edes
tehneet porvarisvalaansa tai heitä ei ollut hyväksytty porvareiksi.498  Pormestarin
reaktiossa syytöksiin oli kyse vastateosta, jossa hän alensi solvaajansa samalle tasolle.499

Per Erikssonin ja pormestarin osalta tilanne jäi auki, mutta raudan ja kuparin
lainaamisen suhteen saatiin järjestettyä jonkinlainen kompromissiratkaisu raadin
ja porvariston kesken. Neljä kuparin ja raudan kanssa kauppaa käynyttä porvaria
päätettiin lähettää Kaarle-herttuan luokse ”pyytämään omasta puolestaan anteeksi
niin hyvin kuin kykenivät”, koska he eivät halunneet ottaa kantaa herttuan armolli-
seen kirjeeseen ja noudattaa sitä, vaikka herttua oli luvannut käyvän maksun. Tä-
hän ratkaisuun päädyttiin koska parempaakaan ei keksitty, ja porvaristo ei halun-
nut myöntyä vaateisiin.500  Raati siis lähetti porvarit tulilinjalle ja sanoutui selkeästi
irti heidän vastentahtoisuudestaan herttuan pyytämää lainaa kohtaan, sillä sellai-
sestahan käytännössä oli kysymys.

497 ST 1602 (11.5), 238.
498 ST 1602 (11.5), 238.
499 Vastateosta ks. esim. SSA, BRA, A, vol. 43, 8.2.1632; Haikari 1999, 89; Eilola 2002a; vrt. Forsström

2000, 49–50, 75.
500 ”Tÿ mann wiste ingenn bättre vtwägh der medh, alldenstundh the intett wele göre till sakenn.” ST

1602 (11.5), 238–239 (lainaus 239).
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Juttu kuvaa oivallisesti poliittisten suuntausten vaikutusta arkipäiväiseen kans-
sakäymiseen raastuvassa. Pormestari Nils Eriksson kuului ”herttuan puolueeseen”501,
mikä selittää osin hänen vaikeuksiaan tulla toimeen porvareiden kanssa.502  Jo vuon-
na 1599, kun Nils Eriksson oli valittu pormestarinvirkaan, tuomiokirjaan kirjattiin
poikkeuksellisesti ”koko porvariston valinneen Nils Erikssonin pormestariksi”. Ky-
seinen ilmaus vaikuttaa kuitenkin lähinnä retoriikalta, sillä uusien virkamiesten
valitseminen tapahtui yleensä niin, että raati täydensi itse itsensä.503  Sanamuoto
vaikuttaa tarkoitetulta korostamaan nimenomaan Nils Erikssonin roolia koko por-
variston valitsemana siitä huolimatta, että hän kuului herttuan kannattajiin.504

Valtataistelujen repimässä kaupungissa oli tarkoituksenmukaista paikata haavoja
yhteisöllisyyden ja yksimielisyyden korostamisella myös retorisella tasolla.

Jo ennen raudan ja kuparin lainaamista koskevaa selkkausta pormestari Nils
Eriksson oli ollut huomion keskipisteenä. Vuonna 1601 raastuvassa käytiin lähellä
mellakkaa, kun punnitsija Hindrich Hanssonin irtisanomista virasta käsiteltiin.
Porvaristo oli pyytänyt jo vuonna 1599, että Hindrich punnitsijasta päästäisiin
eroon, sillä ”hän ei ymmärtänyt virkaansa oikein ja niin kuin pitäisi”. Raati päätti
että seuraavassa valpurinpäivän kokouksessa hänet irtisanottaisiin virastaan mui-
den virkanimitysten ohessa.505  Kahta vuotta myöhemmin Hindrich Hansson oli
esittänyt linnassa käskynhaltijoille syytöksiä, joiden mukaan hänet oli irtisanottu
toimestaan pelkän kateuden vuoksi (för lutther afuundh). Asia tarkastettiin edelli-
sen vuoden tuomiokirjasta ja sieltä löydettiin tietoja hänen viranhoitonsa ”uskolli-
suudesta” (huru troligen hann sitt kall och embethe förestått hafuer). Vaikka näin
ironisesti ilmaistiinkin Hindrich Hanssonin laiminlyöneen töitään, osoitettiin sa-
malla irtisanomiselle lailliset perusteet. Kaksi porvaria nosti esiin myös Hindrich
Hanssonin herttuavastaisuuden siihen aikaan, kun kaupungissa käytiin henkistä
taistelua herttuan ja kuninkaan kannattajien välillä. Hänen syytettiin tovereineen
suunnitelleen jopa sotajoukon lähettämistä Kaarlen herttuakuntaan ryöstelemään
sekä muutenkin vainonneen Kaarlen kannattajia.506

Tämän ohella pormestari Nils Eriksson antoi tiedoksi, että häntä oli syytetty
porvariston kiihottamisesta Hindrich Hanssonia vastaan. Tästä syystä pormestari
kysyi porvaristolta oliko näin tapahtunut. Porvarit vastasivat kysymykseen ”yhdes-
tä suusta”, että niin ei ollut koskaan tapahtunut, eivätkä he myöskään enää koskaan
haluaisi Hindrich Hanssonia punnitsijan toimeen. Tilanne raastuvassa kehittyi
”sellaiseksi meteliksi ja kirkumiseksi” (buller och anskrij) porvariston raivotessa
Hindrich Hanssonia vastaan, että käskynhaltijat katsoivat parhaaksi poistua pai-
kalta ja istunto lopetettiin. Tapahtumat kaipasivat kruunun edustajien mielestä

501 Matrikel 1915–1918, 27; Ericson 1988, 112–113.
502 Ks. myös esim. ST 1601 (19.19), 128–129.
503 Esim. Vuorela 1997a, 24. Kaarlen puuttumisesta Tukholman pormestarinimityksiin ks. myös

Sandberg 1991, 224–229.
504 ST 1599 (7.5), 270–272; Matrikkeli 1915–1918, 27. Porvaristo oli ilmeisesti jo aikaisemmin

esittänyt Nils Erikssonia pormestariksi.
505 ST 1599 (18.4), 248. Myöhemmin kyseinen Hindrich Hansson pyysi lykkäystä päätökseen kunnes

herttua palaisi (ST 1599 (5.5), 264). Samana vuonna Jöns malmivouti sanottiin irti, koska hän
laiminlöi töitään (ST 1599 (9.5), 274).

506 ST 1601 (20.4), 27–28; vrt. Lamberg 1998, 78–79.
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kuitenkin vielä jälkipuintia, sillä pormestarit käskettiin keskustelemaan käskynhal-
tijoiden kanssa. Heidän päästyään linnaan kaksi pormestareista, Nils Eriksson ja
Herman Andersson, joutuivat heti portin sisäpuolella puhutteluun.507  Kiista puolen
valitsemisesta sisäisissä, valtiollisissa ristiriidoissa, mutta myös uskontokysymyk-
sessä ei suinkaan ollut ohi, vaan vanhat kaunat pulpahtelivat pintaan tämä tästä.

Edellä mainittujen tapausten ainakin jossakin määrin sisältämä raadin auktori-
teetin ja aseman kritisointi ei kuitenkaan jäänyt huomiotta. Viimeinen pisara vai-
kuttaisi olleen kysymys skotin maksamisesta ja pormestareiden vapauttamisesta sii-
tä. Tapauksen seurauksena yleisessä raastuvankokouksessa (joka tuomiokirjan mu-
kaan oli myös seuraava kokous) pormestari Nils Eriksson nousi ylös yhdessä mui-
den pormestarien ja raatimiesten kanssa ja he kaikki pyysivät lupaa jättää virkansa.
He ilmoittivat olevansa ”köyhiä miehiä”, eivätkä heikkoutensa vuoksi voineet enää
hoitaa virkojaan. Osa porvaristosta valitti heistä aina eikä ollut tyytyväinen, joten
he jättivät mielellään virkansa ja päästivät tilalleen sellaiset miehet, jotka olivat tai-
tavampia ja sopivampia. Koska samaa menettelytapaa käytettiin myös muissa kau-
pungeissa, eronpyyntö oli poliittiseen kulttuuriin kuulunut toimintamalli yhtei-
sössä, jossa auktoriteettiasema luotiin vahvasti viran, sekä sen sisältämän kunnian
ja sosiaalisen arvostuksen kautta.508

Pormestarin ja raadin eronpyyntö jäi kuitenkin pelkäksi retoriseksi uhkauksek-
si. Asiasta ei edes keskusteltu raastuvassa, vaan ilmoitusluonteinen eronpyyntö pal-
veli pikemmin auktoriteetin uudelleenluojana. Raadilla vaikuttaisi olleen ongelmia
sisäpoliittisesti epävakaan tilanteen vuoksi, mitä Nils Erikssonkin tapaus osaltaan
osoittaa. Valtataistelu heijastui kaupunkiin ja rikkoi tavoiteltua harmoniaa sekä
hierarkkista tasapainoa. Raadin auktoriteetti horjui koska Kaarle-herttua oli mani-
puloinut sen koostumusta, ja porvaristo ei välttämättä ollut vielä hyväksynyt uu-
denlaista kokoonpanoa. Tästä syystä eron esittäminen vaihtoehtona palveli nimen-
omaan kaupungin eheyttämistä ja porvariston tuen saamista jo vallassa olleille hal-
lintomiehille.509

507 Pormestari tiedusteli asiaa porvaristolta, vaikka otsikon mukaan ei ollut kyse yleisestä raastuvan-
kokouksesta. Pormestari Nils Eriksson esitti itseensä kohdistuneet syytökset seuraavasti: ”..hann

ähr tillmäter, thett hann skall hafua vphißatt menighetenn på Hinrich wäghare..”. ”Sädann dett wartt

vthe i rådstugenn, sändes nidh ifrånn slottedt, att borgmästerne skulle ghå op på slottedt, och tala

medh ståtthållerne, när dhe komma der vp, blefue strax tuå af them nemligenn Nils Erßonn och

Härmann Andersonn innan för slotzportenn inmaante.” (ST 1601 (20.4), 27–28; Sandberg 1991, 222).
508 Mahdollisesti viimeinen pisara oli ollut samana päivänä raastuvassa luettu porvariston nimissä

pormestaria ja raatia vastaan kirjoitettu kirjelmä. Sen sisällöstä ei kuitenkaan ole tarkempaa tietoa
(ST 1602 (19.4), 219; vrt. Luukko 1971, 370, 375–377 vastaanvankaltaisesta menettelytavasta; ks.
myös Brun 1932, 68–69; Beik 1988, 191, 193, 196–197; vrt. myös Ranta 1975b, 577 eron anomisesta
painostuskeinona). Ristiriitoja raadin ja porvariston välillä esiintyi myös muualla (vrt. esim. Nilsson
1968, 194–195, 209). Gävlessä pormestarit käyttivät vuonna 1634 valpurinpäivän raastuvassa myös
erouhkausta samalla tavalla kuin Tukholmassa. Molemmat pormestarit pyysivät eroa viroistaan,
mutta heidät saatiin taivuteltua jatkamaan. Taustalla oli ilmeisesti samantyyppinen kriisi, koska
osana taivutteluprosessia porvaristo lupasi olla kuuliaisempaa (Elfstrand 1946, 495). Vastaavasti
Oulun pormestarit vahvistivat erilaisten syytösten jälkeen auktoriteettiasemaansa pyytämällä
porvareilta todistuksia menestyksekkäästä viranhoidosta (Virkkunen 1953, 389–391).

509 Tukholman raadin koostumuksen muutoksista Kaarle-herttuan aikaan ks. Ericson 1988, 112–114;
Vuorela 1997a, 71. Auktoriteetista ja sen luomisesta ja ylläpitämisestä ks. Einonen 2002; vrt.
Douglas 2000, 213. Vuonna 1636 pormestari Jakob Grundell teki pormestarinvalansa ja sanoi
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Raadin puuttuva auktoriteetti heijastui myös jokapäiväiseen kanssakäymiseen
porvariston kanssa ja porvarit rohkenivat esittää raastuvassa protesteja ja ideoita, jot-
ka raadin vankemman auktoriteetin kaudella eivät olisi tulleet kyseeseen. Tällaisista
käyvät esimerkeiksi juuri käyttäytyminen Hindrich Hanssonin jutun ollessa esillä, tai
Jacob Olssonin ajatukset verotuksen uudelleenjärjestelyistä. Raadin jäsenet joutuivat
siis lähtemään liikkeelle ikään kuin nollapisteestä ja aloittamaan auktoriteettinsa luo-
misen osoittamalla oikeutensa pitää hallussaan kaupungin ylimpiä virkoja.

Pian pormestari Nils Eriksson uudisti yleisessä raastuvankokouksessa eropyyn-
tönsä (”sanoi itsensä irti virasta kuten aikaisemminkin”). Hänen mukaansa porva-
risto ei ollut tottelevaista ja kuuliaista, mitä tahansa herttuan tai kaupungin puo-
lesta käskettiinkään. Hän pyysi porvaristoa katsomaan tilalleen jonkun toisen hy-
vän miehen, koska hänellä ei enää ollut halua hoitaa virkaansa. Samaa sanoivat
myös muut pormestarit ja raatimiehet.510  Tässäkään yhteydessä tuomiokirjaan ei
ole kirjattu porvariston ottaneen mitään kantaa asiaan, tai muutenkaan puuttu-
neen uhkailuun. Kyse oli kuitenkin jälleen raadin retorisesta keinosta palauttaa
auktoriteettiaan ja toisaalta kehottaa porvareita kuuliaisuuteen. Syykin on luetta-
vissa tuomiokirjasta heti seuraavasta kohdasta, jossa kehotettiin maksamaan
proomurahat, talovero ja skott-vero.511

Samaa taktiikkaa käytettiin vielä kolmannen kerran, jolloin kyse oli taas rau-
dasta, kuparista ja niiden lainaamisesta herttualle. Pormestari ja raati pyysivät jäl-
leen eroa, koska heillä ei ollut mitään halua hoitaa virkojaan. Porvaristo oli tottele-
matonta ja osa jopa haukkui heitä, joten he ilmoittivat jättävänsä paikkansa muille.
Pyyntö jäi jälleen ilman vastakaikua, minkä jälkeen ammatit järjestettiin normaa-
listi sekä ”puhuttiin porvaristolle” skotista, proomurahoista sekä paloturvallisuu-
desta.512  Ilmeisesti tilanne kuitenkin rauhoittui ja normalisoitui tämän valpurin-
päivän kokouksen jälkeen: pormestarin ja raadin asema oli tunnustettu ja heidän
ei enää tarvinnut taistella porvaristoa vastaan, vaan kaikki tarmo voitiin keskittää
herttuan vaateiden torjumiseen.

Kaiken kaikkiaan voidaan sanoa että rauta- ja kuparilainoista sekä tullikysy-
myksestä aiheutunut selkkaus kulminoi koko levottoman kevään 1602. Jutulle lai-
tettiin raastuvassa piste, mutta sitä seuraavana päivänä yleisessä raastuvankokouk-
sessa esitettiin ilmoitusluonteisesti, että häpeäpaalu oli taas palannut kaupunkiin:
”Samana päivänä pystytettiin kaupungin ulkopuolella ollut häpeäpaalu suurtorille.
Jumala suokoon, jotta oikeus ja oikeudenmukaisuus ovat kaupungin muurien si-
sällä, eivätkä ulkopuolella. Silloin kaikki sujuu hyvin, sillä siellä missä synnistä ran-
gaistaan, ylistetään Jumalaa.”513  Häpeäpaalu oli oikeuden toteutumisen symboli, ja

samaan tapaan, että hänestä ei ollut virkaan (entskyllade, att han icke medh Borgemestere kallet

vthstå kunde som han till korat haffua), mutta hän ei voinut kieltäytyäkään ilman pätevää syytä
(SSA, SMRA, A1a, vol. 1, 16.5.1636). Lausunnolla haettiin valinnalle julkista hyväksymistä.

510 ST 1602 (10.5), 237.
511 Ibid.
512 ST 1602 (17.5), 240.
513 ”Samma dagh restes stuponn vppå Storetorgett, som länge nogh hafuer waritt vthann stadhenn, Gudh

låthe rättenn och rätuisenn wara innann stadenn och stadzens murer och iche vthom, då ghår altingh

wäll till, tÿ der sÿndenn blifuer straffett, der blifuer Gudh ähratt och prisatt.” (ST 1602 (12.5), 239; ks.
myös Spierenburg 1984, 43–44, 54–55, 201–203; van Dülmen 1990, 1, 3, 51–52, 88, 107).
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kun se näin tuotiin jälleen kaupungin keskeisimmälle paikalle, sen kautta muistu-
tettiin joka hetki kaupunkilaisia synnistä, sen seurauksista ja Jumalan luoman jär-
jestyksen kunnioittamisesta. Samalla raati manifestoi häpeäpaalun avulla omaa
valtaansa ja viittasi ottavansa taas tiukan otteen järjestyksestä. Raati ei siis ainoas-
taan hakenut porvaristolta siunausta asemalleen, vaan myös osoitti fyysistä val-
taansa.514

514 Vrt. Thompson 1996, 50; Douglas 2000, 216–217.
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Valtiopäivien merkitys poliittisessa
ajattelussa

Ruotsin valtakunta oli niin kutsuttu jaettu kuninkuus (monarchia mixta), missä
kuninkaan ohella hallitsemiseen osallistuivat myös aatelisto ja rahvas, asemalleen
sekä luonteelleen soveltuvalla tavalla. Kustaa II Aadolfin hallitsijanvakuutuksessa
säädyille annettiin oikeus osallistua lakien säätämiseen, valtakunnanpoliittisista
kysymyksistä päättämiseen, sotaväenottoihin ja verotukseen. Vuoden 1617 ensim-
mäinen valtiopäiväjärjestys määritteli valtiopäivien toimintamuodot ja vuoden
1634 hallitusmuoto eri säätyjen koostumuksen.515  Vielä 1500-luvulla ja 1600-lu-
vun alkupuolella valtiopäivät koettiin enemmän rasituksena kuin oikeutena. Sää-
dyt kutsuttiin koolle yleensä kun kruunulla oli tarve saada rahoitusta tai joukkoja
sotaa varten, joten valtiopäivät merkitsivät uusia rasituksia. Kaarle IX pyrki aina
ottamaan säädyt mukaan päätöksentekoon varmistuakseen alamaisten edustajien
suostumuksesta ja sitoakseen heidät asiaansa. Tämä metodi aiheutti usein erimieli-
syyttä, mutta pääasiallisesti kuninkaan tavoitteet täyttyivät. Kustaa II Aadolf perus-
ti toimintansa yhteistyölle säätyjen kanssa vielä isäänsäkin enemmän.516

Valtakunnan porvarisedustajat eivät kuitenkaan vielä 1600-luvulla saaneet ään-
tään kuuluviin valtiopäivillä, sillä porvaristolla ei vielä tuolloin ollut valtiosäätynä
suurtakaan merkitystä Tukholmaa lukuun ottamatta. Porvarissäädyn yksimieli-
syyttä häiritsi paikallisten etujen ajaminen.517  Valtiopäiviä ja niiden merkitystä py-
rittiin kuitenkin voimallisesti tuomaan porvareidenkin tietoisuuteen, ja niitä ko-
rostettiin lähes uskonnollista hurmosta muistuttavin sanakääntein kuten vuonna
1602, kun yleisessä raastuvankokouksessa valittiin valtiopäiväedustajia: ”Jumala
suokoon kaiken otettavan esiin, neuvoteltavan ja päätettävän niin, että se koituu
Jumalalle ylistykseksi ja kunniaksi sekä hänen seurakunnalleen mielenylennykseksi
ja edistykseksi, kaikille uskollisille ruotsalaisille miehille koko Ruotsin valtakun-

515 Odhner 1860, 75; Runeby 1962, 1–2, 79–110; Luukko 1971, 435; Karonen 1999a, 164; Katajala
2002, 286, 288–289.

516 Odhner 1860, 45–47, ks. myös 75–80, 82–84; Ahnlund 1932, 175, 177–178; Renvall 1962b, 74, 132–
133, 141–145, 162; Villstrand 1992, 58–78; Karonen 1999a, 206–212; Katajala 2002, 286–287.

517 Odhner 1860, 90; Ahnlund 1932, 226; Luukko 1971, 435–436; Ranta 1975b, 641; Högberg 1981,
258; Sandberg 1991, 41; Gustafsson 1994, 85, 91, 96; Karonen 1999a, 169–170, 211; Karonen
2004a, 77; vrt. Almquist 1929, 430; Renvall 1962b, 160; Luukko 1967, 21.
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nassa hyödyksi ja hyväksi, lohduksi ja iloksi nyt ja tulevaisuudessa”.518  Porvarit piti
saada ymmärtämään ja hyväksymään valtiopäivillä tehdyt päätökset, jotka usein
koskivat uusia lisärasituksia ja veroja. Toistuva päätösten lukeminen vahvisti kui-
tenkin kruunun valtaa ja propagoi valtiopäivien merkitystä keskeisenä vaikutus-
kanavana.519  Päätösten lukemista tai ainakin sanoman perillemenoa voitiin myös
tehostaa, kuten pormestari Peter Gavelius teki vuonna 1638, kun hän ylisti anne-
tun valtiopäiväpäätöksen koituvan kaikille hyödyksi.520  Samalla nousivat esiin po-
liittiseen ajatteluun kiinteästi liittyneet kollektiivisuus ja yleinen hyvä.

Valtiopäiväedustajien valinnasta ei tuomiokirjoista löydy useinkaan muuta tie-
toa kuin lakoninen maininta valituista. Tukholman pormestariedustaja oli kuiten-
kin keskeinen hahmo valtiopäivillä, sillä hän johti porvarissäätyä. Vuonna 1632
tuomiokirjassa mainittiin porvaristolta kysytyn, ketkä he halusivat edustajikseen.
Tällöin raadista valittiin pormestari Hans Nilsson Benick sekä raatimies Mickel
Abrahamsson ja porvaristosta Casper Norten. Kaupunkien johtomiehinä pormes-
tarit olivat usein muuallakin itseoikeutettuja valtiopäiväedustajia. Valtiopäivillä ei
haluttu kuulla kaupungin eri väestöryhmien mielipiteitä, vaan koko kaupunkiyh-
teisön tarpeet ja toiveet. Näin oli luontevaa, että valtiopäiväedustajat valittiin asi-
oista perillä olleen kaupunkihallinnon piiristä.521  Edustajat esiintyivät valtiopäivil-
lä kaupunkiensa porvariston antamilla valtakirjoilla varustettuina.

Käytännössä vaikuttaa tapahtuneen niin, että pormestari ja raati esittelivät
raastuvassa mielestään sopivat edustajat ja porvarit antoivat suostumuksensa.522

Vuonna 1638 porvareille luettiin ensin kuninkaallinen plakaatti valtiopäivistä ja
lähtijöiksi ”valittiin” pormestari Mattias Trostin ohella kaksi raatimiestä sekä kaksi
porvariston edustajaa. Tämän jälkeen porvareilta kysyttiin, tunnustaisivatko ja
valtuuttaisivatko he valitut edustamaan heitä valtiopäivillä. Tähän koko porvaristo
(samptligenn) hallinnollisen, yhteisöllisyyttä korostavan puhetavan mukaisesti vas-
tasi kyllä.523  Valtiopäivämiesten valinnassa ajateltiin yleensä lähinnä sitä, kuka ky-
kenisi parhaiten puolustamaan kaupungin intressejä uusista rasituksista päätettä-
essä. Käytännössä kuitenkin valitusten laatiminen oli tärkeämpää.524

518 ”Gudh låthe altingh så förethages, rådslås och beslutes, att thett må lände Gudh thenn alrahögste till

prijs, ähre, hans församblingh till vpbÿggelse och förkåfringh, allom trognom suenskom mannonn i

hele Suerigis rike till gagnn och gode, hugnatt och gläde nu och i framtijdenn.” (ST 1602 (10.5), 236;
vrt. Ahnlund 1933b, 38; Lindberg F 1946, 257). Vuonna 1627 mainittiin, että porvaristo vahvisti
valtiopäivämiesten valtakirjat (ST 1627 (8.12), 162). Kruunun propagandasta valtiopäivillä ks.
Ahnlund 1932, 197; Arnoldsson 1963, 24, 30.

519 ST 1617 (8.12), 315; ks. myös esim. SSA, BRA, A, vol. 51, 18.12.1629; SSA, SMRA, A1b, vol. 1,
2.4.1638; vrt. Luukko 1971, 366, 443; Ranta 1975b, 652.

520 SSA, SMRA, A1b, vol. 1, 2.4.1638.
521 SSA, BRA, A, vol. 43, 6.2.1632; Odhner 1860, 81–82; Östman 1915a, 27–28; Möller 1954, 77–80;

Renvall 1962b, 159–162; Ranta 1975b, 646–647; Katajala 2002, 287; Karonen 2004a, 27. Mickel
Abrahamsson oli eräs kaupungin suurimmista kauppiaista ja toiminut raatimiehenä jo kymme-
nen vuotta (Matrikel 1915–1918, 170–171). Myös muiden kaupunkien tuomiokirjoissa maininnat
valtiopäivämiesten valitsemisista olivat ajanjaksolla yhtä niukkoja (ks. esim. Lindberg F 1933,
327). Valinnoista yleensä ks. Renvall 1962b, 56–57.

522 Ks. esim. SSA, BRA, A, vol. 55, 17.10.1635; vrt. Renvall 1962b, 161–162.
523 SSA, SMRA, A1a, vol. 3, 10.1.1638.
524 Lindberg F 1933, 329–330; Renvall 1962b, 162; ks. myös Karonen 2004a, 28–29.
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Vaikka porvariston rooli konkreettisessa päätöksenteossa valtiopäivillä on tut-
kimusajanjaksolla nähty melko olemattomana, valtiopäivien rooli poliittisessa ajat-
telussa oli kuitenkin merkittävä. Valtiopäivät ilmensivät, ainakin muodollisesti,
kaikkien säätyjen oikeutta osallistua heitä itseään koskevien päätösten tekemiseen,
ja ne juurruttivat edustuksellisuuden periaatetta arkiseen poliittiseen ajatteluun.
Valtiopäiville kokoontuneille säädyille voitiin myös tehdä valituksia, tosin tämän-
kin menettelytavan merkitys lisääntyi vasta myöhemmillä vuosikymmenillä. Val-
tiopäivät kuitenkin tulivat osaksi porvareiden elämää ja poliittista ymmärrystä ai-
nakin jatkuvan propagandistisen julistuksen myötä.

Valitukset
Oikeuksien puolesta ja epäkohtia vastaan

Valittaminen instituutiona ja menettelytapana

Valituksia on tulkittu uuden ajan alkupuolen hallintosysteemin varaventtiileinä
joiden avulla alamaiset saattoivat puuttua epäkohtiin ja saada niihin muutoksia.
Valitus oli väylä, jonka kautta ääni saatiin kuuluville hallinnon huipulla, kunin-
kaan luona, kaikki väliportaat ohittaen. Valitusten merkitys alamaisille oli ennen
kaikkea mahdollisuudessa luoda suora yhteys kuninkaaseen.525  Jo terminä valitta-
minen voidaan liittää ajan retoriikkaan, jossa alamainen lähestyi ylempiään nöy-
rästi, valituksen (supplication, besvär)526  kautta. Valituksissa oli keskeistä, että yh-
teiskunnallisessa hierarkiassa alempana ollut lähestyi omine tarpeineen ylempää
hallinnollista yksikköä. Valitus oli ennen kaikkea menettelytapa, joka teki hallin-
nosta kaksisuuntaista, sillä valitusten kautta viestit kulkivat myös alhaalta ylöspäin.
Käytännössä valittamista tapahtui molemmilla hallinnon tasolla, sekä paikallis-
että keskushallinnossa: porvarit valittivat raadille, ja raati sekä porvaristo saattoivat
yhdessä tai erikseen valittaa edelleen kuninkaalle.

Jo keskiajan talonpojilla oli valitusoikeus, jota myös Kustaa Vaasa suosi hallin-
tokaudellaan. Valitusinstituutio ja alamaisten oikeus lähestyä hallitsijaa valituksin
oli siis vanhaa perua, vaikkakin se myöhemmin sai selvemmät muodot ja käytän-
teet. Valitukset kehittyivät 1600-luvulla keskeiseksi osaksi valtiopäivätoimintaa. Va-
lituksia ei enää laadittu yksinomaan kun haluttiin korjausta johonkin epäkohtaan,
vaan valtiopäiväkutsun saavuttua alettiin laatia valituskirjelmää. Valtiopäivillä sää-
tyjen kokoontumisissa valittiin tärkeimmät kohdat yksityisistä valituksista säädyn

525 Österberg 1984, 10–11; Österberg 1989, 77, 81, 83; Nilsson 1990, 238; Villstrand 1992, 27; Katajala
1996, 104; Bregnsbo 1997, 22; vrt. Karlsson 1994, 212, 238; valittamisesta ks. myös Gustafsson
1994, 71; Imsen – Vogler 1997, 21–22, 42; Cavallin 2003, 109–118. Harald Gustafsson (1985, 74)
puolestaan epäilee valitusten mahdollisuuksia toimia ”varaventtiileinä”, koska ne kulkivat
paikallisten viranomaisten kautta ja siitä syystä tuskin toimivat valituksenaiheiden välitys-
kanavana. Ylipäätään Gustafsson (1994) näkee alamaisten vaikutusmahdollisuutena ainoastaan
suoran vuorovaikutuksen suhteessa keskusvaltaan väliportaan hallinnon ohittaen.

526 SAOB, hakusanat supplikation, besvär. Suplikaatiolla voitiin tarkoittaa myös kannekirjelmää tai
kirjelmää (inlaga), mutta käytännössä asiayhteydestä päätellen oli yleensä kyse valituksista.
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yhteisiin, yleisiin valituksiin. Säätyjen valituksia ei käsitelty valtiopäivillä, mutta
hallitus antoi niistä päätöksensä valtiopäivien aikana, tai ainakin ennen niiden
päättymistä.527

Valituskäytäntö oli instituutio ja olennainen osa poliittista kulttuuria. Valitta-
minen pitää nähdä laajemmin kuin pelkästään alamaisten oikeutena lähettää kir-
jelmiä kuninkaalle, tai pyrkiä valituskohtien kanssa häntä tapaamaan. Valittaminen
oli poliittinen ja hallinnollinen käytäntö, joka tarjosi alamaisille mahdollisuuden saa-
da oma kanta kuuluviin. Aikalaisten kielenkäytössä valittaminen oli hallinnollinen
termi, joka kattoi kaikki tilaisuudet ja keinot tuoda esiin omat intressit. Valittamis-
ta oli, kun porvarit toivat raastuvassa esiin verotuksessaan olleita epäkohtia, tai muita
vääryyksinä kokemiaan asioita, mutta valittamista oli myös virallisten valituskirjel-
mien laatiminen ja toimittaminen kuninkaalle. Jopa raati saattoi valittaa, kuten
vuonna 1634 kapakoitsijoista ja kestikievarinpitäjistä, että he maksattivat asiakkail-
laan liikaa kannusta rostockilaista olutta. Sitten he myös itse antoivat asiassa päätök-
sen: joka otti kannusta liikaa hintaa, joutui maksamaan 100 taalaria hopearahaa.528

Usein valituksiksi on nähty vain kirjalliset ja kruunulle koko kaupungin nimis-
sä lähetetyt valitukset. Valittamista tapahtui kuitenkin myös muilla hallinnollisilla
tasoilla, ja myös muut kuin kaupunkikollektiivit toimivat valittajina. Lisäksi valit-
taminen ei välttämättä ollut edes kirjallista, vaan raastuvassa voitiin nostaa kruu-
nun edustajien läsnä ollessa suullisesti esiin erilaisia epäkohtia. Tukholman keskei-
sen sijainnin ja läheisten kontaktien vuoksi valituspuheenvuorojen esittäminen
raastuvassa vei viestin perille kuninkaalle yhtä tehokkaasti kuin kirjallinenkin vali-
tus.529  Kruunun näkökulmasta raastuvassa tapahtunut epäkohtiin puuttuminen
oli epätoivottavaa, sillä valituksilla saattoi olla enemmän yleisöä kuin tavallisilla va-
lituksilla, ja epäkohtien julkinen esittäminen herätti poikkeuksellisen paljon huo-
miota. Valitusten muodot ja vakiintuneet käytänteet olivat tärkeitä, ja kun valituk-
set verhoiltiin vastauksiksi kruunun vaatimiin uusiin rasituksiin, perinteisiä me-
nettelytapoja rikottiin. Tämä oli kuitenkin melko poikkeuksellista ja ajoittui lähin-
nä vuoden 1614 kauppaordinantian jälkeiseen protestointivaiheeseen. Ehkä osin
juuri tästä syystä Axel Oxenstierna lähetettiin vuonna 1616 raastupaan nuhtele-
maan porvaristoa: tapa, millä he vastustivat kruunun vaateita, ei ollut enää sove-
lias. Valitukset eivät kuitenkaan välttämättä edes olleet tarkoitettuja menemään ku-
ninkaalle saakka, vaan esimerkiksi kamarineuvokselle ja käskynhaltijalle voitiin
toimittaa valituksia.530

Suullisia valituksia hoidettiin Tukholmassa paitsi raastuvassa, myös lähettämäl-
lä edustajia linnaan hallitsijan tai hänen edustajiensa puheille. Heidän tehtävänään
oli toimittaa kuninkaalle tietoa asioista, jotka porvaristo ja raati halusivat nostaa

527 Renvall 1962b, 155–157; Ranta 1975b, 651; Katajala 2002, 168.
528 SSA, BRA, A, vol. 54, 6.1.1634; vrt. Katajala 1996, 105; Bregnsbo 1997, 84–85.
529 Esimerkiksi vuonna 1594 tilaisuutta käytettiin hyväksi ja valitettiin Tukholmalle vahingollisiksi

nähdyistä Norrlannin uusista kaupungeista. Tällöin raastuvassa oli uhkailujen ansiosta paikalla
paljon väkeä, sekä lisäksi valtaneuvoksia kuninkaalle vannottavan uskollisuudenvalan vuoksi (ST
1594 (8.4), 203; ks. myös Sandberg 1991, 130–139). Samaa tapaa käytettiin esimerkiksi Turussa
1600-luvun lopulla (Toikkanen 1999, 54; ks. myös Ahnlund 1933a, 155).

530 SSA, BRA, A, vol. 51, 7.3.1629.
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esiin. Vuonna 1599 tällaiseksi kaupungin lähettilääksi oli nimetty Dirich Hansson,
jonka tehtävänä oli pyytää herttualta Tukholmalle uusia privilegioita sekä muita
yleiseen järjestykseen liittyviä asioita, sekä hankkia kaupungille Kaarlen suojelukir-
je.531  Jo vuonna 1597 Kaarlen vaatima nihtien majoittaminen puolestaan oli ai-
heuttanut suurta valitusta raastuvassa.532  Herttuan vaadittua muutamaa kuukautta
myöhemmin porvaristoa majoittamaan vielä lisää nihtejä jo aikaisemmin majoitet-
tujen lisäksi raastuvassa päätettiin, että muutama raadin ja porvariston edustaja
menisi linnaan pyytämään vapautusta rasituksesta. Palattuaan he ilmoittivat, että
tehtävä oli jäänyt suorittamatta.533  Mahdollisesti Kaarle-herttua ei ollut paikalla,
tai hän ei ainakaan suostunut ottamaan kaupungin lähetystöä vastaan. Vastauk-
siakin Kaarlelta kuitenkin saatiin, mikä osoittaa tavan olleen ainakin jossakin mää-
rin vakiintunut osa hallintokäytänteitä.534

Vaikka Tukholman läheiset yhteydet kuninkaaseen ja kruunun edustajiin selit-
tyvät pääkaupungin statuksella ja valtion koneiston keskittymisellä kaupunkiin,
kuninkaan lähestyminen ei toki ollut Tukholman yksinoikeus. Kaarle-herttuan kä-
siteltäväksi tuotiin erilaisia tapauksia sekä hänen ollessaan Tukholmassa että mat-
kustaessaan ympäri maata.535  Myös Kustaa II Aadolfia lähestyttiin samalla tavalla:
esimerkiksi vuonna 1626 hänen matkustaessaan Suomessa tiet olivat täynnä ala-

531 Dirich Hanssonin mahdollisesti saamista tuloksista ei kuitenkaan ole tietoa (ST 1599 (12.3), 226;
SSP 1900–1913, 137–138, 8.1.1599 Kaarle-herttuan vastaus Tukholman pyyntöön privilegioista).
Paikallisyhteisön luotettujen edustajien lähettäminen (valtiopäivien ohella) kuninkaan, valta-
neuvoston tai muiden keskusvallan edustajien luokse oli uuden ajan alun Ruotsissa yleinen ja
hyväksytty menettelytapa pyrkiä saamaan valituksenaiheet esille (Sennefelt 2004, 195). Elisabeth
Reuterswärd (2001, 86, ks. myös laajemmin 84–87) näkee henkilökohtaisen kontaktin valittajan ja
kuninkaan välillä olennaiseksi: valitus piti viedä kuninkaalle henkilökohtaisesti tai toimittaa
perille edustajan kautta, köyhät taas saattoivat päästä kontaktiin hallitsijan kanssa hänen
matkoillaan ympäri valtakuntaa. Vrt. Kallioinen (2000, 92), joka tulkitsee edustajien lähettämisen
kruunun luo valituksen kera porvarilliseksi ”säätyedustukseksi”.

532 ST 1597 (1.7), 138. Kjell Kumlienin (1971, 438) mukaan majoittaminen ja kyyditseminen
esiintyivät useimmissa valituksissa.

533 ST 1597 (23.11), 200.
534 ST 1608 (19.3), 300. Vuoden 1617 lopulla luettiin porvaristolle kuninkaan kirje 2250 taalarista,

mikä summa kaupungin olisi pitänyt maksaa laivamiesten tarpeisiin. Lisäksi vaadittiin edellisvuo-
den rästien hoitamista. Porvaristo vastasi maksuvaateisiin yksimielisesti (endrächteligen), että
heille oli aivan mahdotonta suorittaa kyseistä maksua, joten he anoivat armahdusta siitä.
Kuninkaalle laadittiin valitus ja lähetettiin neljä tehtävään tarjoutunutta edustajaa sitä viemään
(ST 1617 (8.12), 315; vrt. Almquist 1929, 118; Österberg 1989, 81). Miehistä ainakin yksi kuului
kaupungin vanhimpiin. Vuonna 1616 puolestaan valittiin neljä miestä viemään kruunulle
valitusta Västeråsin markkinoista (ST 1616 (10.8), 107). Nimetyt olivat raatimies Knut Kråka,
kestikievarinpitäjä Didrik Fisk, vauras kauppias ja raadin luottomies Petter Kruse, sekä Jon
Tommosson, joka ei ole identifioitavissa. Kråkasta ks. Matrikel 1915–1918, 166; Ericson 1988, 150;
Vuorela 1997a, 31–32, myös laajemmin; ks. myös esim. PRFSS VI, 654, 30.12.1622 Kustaa II
Aadolfin kirje Kopparbergin veronvuokraajalle Knut Kråkalle.

535 Esimerkiksi vuonna 1603 luettiin heti tammikuun alussa raastuvassa porvaristolle kaupungin-
kirjuri Olof Perssonin Uppsalasta tuomat herttuan vastaukset Tukholman esittämiin kysymyksiin.
Mainittiin, että kirjelmä oli sinetöity ja herttuan omakätisesti allekirjoittama, mutta asiaa ei
kirjattu tuomiokirjaan tarkemmin (ST 1603 (5.1), 1; kuninkaissakäynnistä yleisesti ks. Renvall
1962b, 48–51). Tässäkin tapauksessa viitattiin herttuan ”omakätiseen” allekirjoitukseen. Ks. myös
esim. ST 1626 (3.4), 176; vrt. Farge 1995, 119; Katajala 1996, 104–105. Karl Bergman (2002, 305–
306, 316) selittää kuninkaissakäyntiä luottamuksella suulliseen kulttuuriin: kirjalliset valitukset
haluttiin yleensä tuoda julki ja selitetyiksi myös suullisesti.
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maisia, jotka halusivat saattaa valituksensa kuninkaan tietoon. Kustaa II Aadolf ei
myöskään epäröinyt ottaa käsiteltäväkseen juttuja, jotka hän katsoi sen arvoisiksi
huolimatta siitä, missä vaiheessa esimerkiksi oikeustapausten ollessa kyseessä nii-
den ”virallinen” käsittely oli.536  Hallitsijan lähestyminen voidaan nähdä valituskäy-
täntöön läheisesti kytkeytyvänä, ruotsalaisen poliittisen kulttuurin piirteenä. Val-
takunnassa liikkuessaan kuningas kohtasi alamaisensa ja ”hyvänä maan isänä”
kuuli heidän murheitaan, sekä samalla konkretisoi valtion olemassaolon ja legiti-
moi omaa valtaansa.537  Tukholman kohdalla menettelytavan merkitys kuitenkin
korostuu keskusvallan fyysisen läheisyyden vuoksi: lyhyt matka raastuvasta linnaan
madalsi kynnystä lähettää miehiä kuninkaan tai käskynhaltijoiden puheille edistä-
mään ja puolustamaan kaupungin intressejä.538

Valitusten merkityksellisyys on nähty ennen kaikkea siinä vuorovaikutusmah-
dollisuudessa, jonka ne alamaisille loivat. Valitusten kautta hallitsija sai lisäksi in-
formaatiota valtakuntansa tilanteesta ja saattoi halutessaan puuttua epäkohtiin. Va-
litusten tuloksista löytyy kuitenkin tietoa erittäin sporadisesti. Vuodelta 1626 löy-
tyy maininta yleisestä raastuvankokouksesta, jossa kerrottiin valtaneuvoston uu-
desta viljakauppamandaatista, joka oli saanut alkunsa porvariston valitettua voi-
makkaasti viljan ja muiden elintarvikkeiden ostamisessa vallinneesta epäjärjestyk-
sestä. Rahvas (menige man) ja leipuriammattikunta olivat valittaneet valtaneuvos-
tolle, että tuotteet eivät koskaan päätyneet torille saakka ostettaviksi, vaan kauppaa
käytiin jo tulliportilla sekä maatiloilla vastoin lakia.539  Koska valituksia ei ole säily-
nyt kovinkaan runsaasti ja kruunun vastausten yksilöitiin harvoin kuuluvan juuri
tietyn valituskirjelmän vastineeksi, valitusten konkreettisista, näkyvistä tuloksista
on vaikea saada tietoa tai ainakaan osoittaa valitusten vaikutusta kruunun päätök-
siin.540  Tämä ei kuitenkaan vähennä valitusten merkitystä informaation vaihdon ja
poliittisen vaikuttamisen kanavana.

536 Petrén 1964, 8–9, 11. Petrén käsittelee ennen kaikkea oikeusjuttuja, mutta käytäntö on
yleistettävissä myös muihin valituksenaiheisiin. Hänen mukaansa suora kuninkaan puoleen
kääntyminen alemmat oikeusinstanssit ohittaen saattoi kuitenkin johtaa yksipuolisten todistusten
perusteella annettuihin päätöksiin ja horjuttaa vastapuolen uskoa oikeusjärjestelmään (Petrén
1964, 13).

537 Vrt. Beik 1988, 138; ks. myös esim. Renvall 1962b, 155–157; Ranta 1975b, 651; Katajala 2002, 168.
538 Vrt. Sandberg 1991, 213; ks. myös Kumlien 1971, 421.
539 ST 1626 (20.9), 94–95, 247. Arkistolähteistä ei löydy vastaavaa valitusta, mutta sama kysymys oli

ollut esillä aikaisemminkin, ks. RA, R5346, päiväämätön Tukholman raadin esitys (todennäköises-
ti Kaarle-herttuan ajalta), 9.11.1602 Tukholman valituskirje Kaarle-herttualle. Armas Luukko
(1971, 442) on todennut valtiopäivävalituksista, että yksityisten kaupunkien oli vaikea saada
valituksiinsa myönteisiä vastauksia.

540 Vrt. esim. RA, R5346, 1.3.1633 valtaneuvostolle toimitettu Tukholman porvariston suplikaatio;
SSP 1900–1913, 202–203, 7.3.1633 valtaneuvoston vastaus kaupungin valitukseen. Valtaneuvoston
vastaus oli todennäköisesti koostettu useamman valituksen pohjalta, sillä ainakaan kyseisessä
kaupungin valituksessa ei kaikkia vastauksessa mainittuja kysymyksiä nostettu esiin. Tällöin
tuloksia kuitenkin saatiin ja kaksi vuotta aikaisemmin mylly- ja pikkutulleihin tehty korotus
peruutettiin. Muuten valtaneuvoston vastauksessa lähinnä osoitettiin porvareiden huolenaiheiden
tulleen huomioiduiksi. Ks. myös esim. SSP 1900–1913, 204, 30.7.1634 holhoojahallituksen vastaus
kaikkien kaupunkien valitukseen; Odén 1966, 402–403; vrt. Ljung 1963, 60–61.
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Apua köyhälle ja kurjalle Tukholmalle

Raadin ja porvariston keskinäinen vuorovaikutus oli kanssakäymisen hallitseva
muoto, mikä johtui raadin funktiosta oikeusistuimena ja kaupunkihallinnon ylim-
pänä auktoriteettina. Kruunu oli kuitenkin voimakkaasti läsnä raastuvassa, varsin-
kin kun sen omat edut olivat kyseessä. Jos porvariston suhtautuminen kruunuun
voidaan nähdä kaksijakoisena, toisaalta esivalta edusti järjestystä ja turvaa, toisaalta
taas velvoitteita ja erilaisia rasitteita, niin samalla tavalla myös raadin rooli suhtees-
sa ylempiin auktoriteetteihin oli moniselitteinen. Vaikka raati ainakin 1620-luvulle
saakka edusti porvaristoa, oli se myös osa esivaltaa. Raati oli kuninkaan edustajien
käskyläinen, mutta se saattoi toimia myös vaa’ankieliasemassa kruunun ja porva-
riston välisessä vuorovaikutuksessa, sekä nousta jopa porvariston rinnalle vastusta-
maan kruunun vaateita. Raati punnitsi tekemisissään ennen kaikkea kaupungin
etua ja pyrki toimimaan reaalipoliittisesti Tukholman parhaan turvaten. Oikeas-
taan ainoa osa, johon porvariston silmissä ei liittynyt minkäänlaista ambivalenssia
tässä vallankäytön kokonaisuudessa, oli kuningas.541  Häneen voitiin vedota silloin-
kin kun muut vaihtoehdot oli jo käytetty.

Valittaminen vaati ainakin jossakin määrin tietoista suunnittelua, etenkin kun
kyse oli valtiopäivävalituksista, jotka olivat valituksista tärkeimpiä. Niitä ei käsitel-
ty itse valtiopäivillä, mutta keskushallinto antoi niistä päätöksensä valtiopäivien ai-
kana. Tukholman raastuvassa koottiin lista valitusten aiheista valtiopäiväedustajien
valinnan yhteydessä ja raati karsi luetteloa tarpeen mukaan. Valtiopäivävalitukset
käsittelivät yleensä veroja, tulleja ja muita maksuja, seuraavaksi tärkein aihe oli
kauppa. Valituksiin sisältyi usein myös valmis ratkaisumalli. Käytännössä osa val-
tiopäivävalituksista siirrettiin suoraan maaherran ratkaistavaksi paikallisten asioi-
den ollessa kyseessä. Valituksissa vedottiin, kuten valituksissa yleensäkin, kaupun-
gin heikkoon tilaan, ongelmiin kaupankäynnissä ja niiden myötä luotiin uhkakuva
koko valtakunnan vahingoittumisesta.542  Vuonna 1617, kuninkaan pyydettyä lei-
vän toimittamista Vaxholmiin tykistölle, raati jopa muistutti porvaristoa kuinka
erityisen tarpeellista oli pysyä kruunun suosiossa, koska puutetta piti valittaa myö-
hemmin valtiopäivillä (påmintes dem huru högeligen aff nödhen ähr att man holler

sigh / vthj hans k m:ttz gunst effter man nu måste beklaga sin nödh opå dänne

rikzdagen). Jos porvarit halusivat myönteisen vastauksen kuninkaalta, piti heidän
ensin osoittaa kuuliaisuutta ja hyväntahtoisuutta, mihin porvaristo myös suos-
tui.543  Jotta tärkeämpään kysymykseen olisi saatu myönteinen tulos, jouduttiin toi-
sessa asiassa tinkimään.

541 Ks. esim. Österberg 1989, 85; Katajala 1994, 330–333; Österberg 1996, 192–194; vrt. Villstrand
1992, 105–107. Katajala (1994, 404) puolestaan näkee kuninkaan ambivalenttina, mutta lähinnä
siitä syystä että kuningasta kohtaan kuitenkin esitettiin kritiikkiä.

542 Renvall 1962b, 155–157; Luukko 1971, 441–442; Katajala 1996, 104–105; Karonen 1999a, 211;
Toikkanen 1999, 76–80, 87; Karonen 2004a, 77–79. Valituksista ja niiden sisällöstä muissa
kaupungeissa sekä pitäjissä ks. esim. Åkerblom 1941, 378–398, ks. myös laajemmin; Luukko 1971,
441–443;

543 ST 1617 (21.7), 282–283 (lainaus 283). Seuraavassa yleisessä raastuvankokouksessa valittiinkin
valtiopäivämiehet. ST 1617 (11.8), 238.



145

IV Vuorovaikutus Tukholman ja kruunun välillä

Vuonna 1609 keskustelua aiheutti porvaristolta pyydetty 1500 taalarin kuukau-
simaksu sotilaiden ylläpitämiseksi. Vastineeksi porvariston myötämielisyydestä
kruunu lupasi, että maksua kompensoitaisiin seuraavan kesän tulleissa. Porvaris-
ton mukaan maksaminen olisi kuitenkin ollut liian vaikeaa, koska jo edellisenä tal-
vena he olivat antaneet paljon lainaksi. Sotilaita luvattiin kuitenkin ylläpitää 14 päi-
vää, eli kunnes he saisivat kuninkaan luokse lähettämänsä miehet takaisin vastauk-
sen kera.544  Kaupungista oli siis ilmeisesti painostuskeinona lähetetty edustajia
keskustelemaan asiasta kuninkaan kanssa ja heidän kuninkaalta tuomaansa vas-
tausta haluttiin odottaa ennen kuin asiasta päätettäisiin. Yleisessä raastuvanko-
kouksessa esiteltiinkin pian kuninkaan vastaus, jonka mukaan porvareiden pitäisi
maksaa 1500 taalaria sotilaiden ylläpitoon. Maksu lyhennettäisiin tulleista ja vaih-
dosta niin kuin jo aiemmin oli luvattu, tai muilla keinoilla, jos ne eivät riittäisi.545

Porvariston vastarinta kiertyi siis jälleen epäluottamukseen kruunun maksusuori-
tuksia kohtaan.

Kuninkaalle suunnatuista raadin ja porvariston yhteisistä valituksista on yleen-
sä mahdotonta tietää, mikä porvariston rooli niiden alullepanossa ja laatimisessa
oli. Todennäköisesti porvariston merkitseminen valittajaksi tarkoitti, että heitä oli
ainakin kuultu asiassa.546  Tosin ”kuuleminenkaan” ei välttämättä merkinnyt, että
porvarit todella olivat tietoisia asiasta: kaikkien piti olla läsnä raastuvankokoukses-
sa sakkojen uhalla, joten asiakirjan lukeminen siellä nähtiin koko porvariston suos-
tumuksen hankkimisena. Vuoden 1617 lopulla laivamiesten rahoja sekä Älvsborgin
lunastuksen maksun lykkäystä (dilation) koskeva valitus kuitenkin mainittiin toi-
mitetun kuninkaalle ”porvariston puolesta” (på menighetennes wegne).547  Lisäksi
’48 vanhinta’ saatettiin käyttää porvarillisena äänenä valituskirjelmää laadittaessa.548

Kysymystä siitä, kuinka moni porvareista todella oli samaa mieltä ja seisoi vali-
tuksen takana, on tutkimuksessa pidetty jopa toisarvoisena. Perusteluna on esitet-
ty, että dokumentin piti olla kaupungin nimissä ja sen myötä se piti käsittää ” kau-
pungin” mielenilmaukseksi yhtenäisenä korporaationa.549  Tämä pitääkin varmaan

544 ST 1609 (27.2), 35. Vuonna 1603 oli jopa kieltäydytty antamasta eroa porvaristosta sitä
pyytäneelle miehelle. Raati kertoi tehneensä periaatepäätöksen, että eroa ei annettaisi kenellekään
ja perusteli päätöstä sillä, että herttuan vastauksia hänelle toimitettuihin valituksiin odoteltiin yhä
(ST 1603 (28.5), 73).

545 Kuukauden sijaan tällöin puhuttiin maksun olevan 6 tai 8 viikolta (ST 1609 (11.3), 36). Esimer-
kiksi vuonna 1617 laitettiin miehiä puhumaan kuninkaalle markkinoista (ST 1617 (18.6), 264).
Nimetyt ”hyvät miehet” olivat pormestari Olof Andersson, raadin luottomies ja ainakin vuonna
1618 kaupungin vanhimpiin kuulunut Mickel Melis sekä Mats kultaseppä. Vrt. ST 1623 (15.12),
246. Vuodelta 1618 löytyy vastaava tapaus. Tällöin ilmoitettiin porvaristolle, että koska
pormestarit eivät vielä olleet saaneet kuninkaalta vastausta kolmen kuukauden laivamiesrahoista,
jotka heidän olisi pitänyt suorittaa, porvareiden piti olla valmiina maksamaan, jos sitä vaadittai-
siin (ST 1618 (18.4), 34).

546 Ks. myös esim. ST 1595 (9.8), 330; vrt. Almquist 1929, 108–109; Lindberg F 1933, 330–331;
Lindberg F 1946, 261–262; Luukko 1971, 442; Ranta 1975b, 651–652; Toikkanen 1999, 55;
Bergman 2002, 283–285; Harnesk 2003b, 46–47.

547 ST 1617 (15.12), 326; SAOB, hakusana dilation. Tässä yhteydessä oli ilmeisesti tarpeen mainita
kyseessä olevan nimenomaan porvariston valitus, koska heti tämän ilmoituksen jälkeen porvaris-
toa kehotettiin maksamaan Älvsborgin lunnaat rästeineen.

548 ST 1626 (3.4), 176; vrt. Luukko 1971, 443.
549 Westling 2002, 147.
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paikkaansa suhteessa kruunuun ja valituksen toivottuun vaikutukseen, sillä valitet-
taessa epäkohdista esivallan edessä haluttiin epäilemättä esiintyä yhtenäisenä ja yk-
simielisenä ryhmänä, jotta valituksilla olisi vaikutusta. Kaupungin sisäisen vallan-
käytön ja päätöksenteon dynamiikan kannalta kysymys porvareiden oikeudesta
osallistua valitusten laatimiseen on kuitenkin olennainen.

Tutkimuskirjallisuudessa valituksia on dokumentoitu usein tarkasti, mutta ko-
koavaa analyysia valituksista hallinnollisena käytäntönä tai poliittisen kulttuurin
osana ei ole tehty. Tutkijan kannalta tärkeimpänä funktiona on yleensä, varsinkin
vanhemmassa tutkimuksessa, nähty valitusten tarjoama informaatio esimerkiksi ra-
situksista, vaikka valitusten merkitys myös alamaisten mielenilmaisuna on todet-
tu.550  Uudemmassa tutkimuksessa valituksia on tulkittu alamaisten vaikutuskanava-
na suhteessa esivaltaan ja kruunuun, mutta niissäkin on usein tyydytty vain viittaa-
maan tähän mahdollisuuteen ilman perusteellisempaa tutkimusta itse valituksista.551

Muutamaa poikkeusta lukuun ottamatta valituksia ei ole tutkittu menettelytapana
tai omana kategorianaan, osana laajempaa porvarillista reagointia tai vastarintaa.552

Valitusten retoriikka muistuttaa pitkälti propagandan rakennetta, ja samankal-
taista keinotekoisen diskurssin luomista. Vaikka valituksetkaan eivät päässeet ai-
toon dialogiin vastaanottajansa kanssa, ne kirjoitettiin kuin keskustelu olisi ollut
todellinen. Tämä johtui siitä, että valituksilla ajateltiin olevan ”yleisö” eli kruunu,
johon piti vaikuttaa. Dialogia luotiin niin propagandassa kuin valituksissakin käyt-
tämällä propagandistisesti muokattuja kuvia ja symboleja, jotka olivat molemmille
osapuolille tuttuja.553  Valituksissa kaksi keskeistä ja toistuvaa elementtiä olivat köy-
hyys ja kaupungin kuihtuminen, jotka sävyttivät lähes kaikkia kruunulle suunnat-
tuja valituksia. Toki myös muita tavanomaisen porvarillisen retoriikan keinoja käy-
tettiin, näistä keskeisimmät olivat tapa sekä laillisuus. Köyhyys on toisaalta mielen-
kiintoinen porvariston käyttämänä retorisena keinona, sillä samalla tavalla kuin
rikkaus oli luonnollinen seuraus hyvästä ja Jumalan siunaamasta taloudenpidosta,
huonon tai jumalattoman taloudenhoidon nähtiin johtavan köyhyyteen.554  Köy-
hyyttä ei kuitenkaan esitetty oman toiminnan seurauksena vaan nimenomaan ul-
koisista tekijöistä johtuvana: milloin syyllinen oli vuoden 1614 kauppasääntö, mil-
loin taas muut raskaat ja toistuvat rasitukset.

550 Ks. esim. Lindeqvist 1910; Virkkunen 1953, 165–166; Ågren 1964, 6, 70, 85; Maddicott 1982; Beik
1988, 137–140; Nilsson 1990, 44–46, 237–238; Gustafsson 1994, 71.

551 Ks. esim. Österberg 1977, 247; Österberg 1989, 83; Aronsson 1992; Lerbom 2003, 67–73, 122–132.
Björn Harneskin (2003b) artikkeli sen sijaan paikkaa tutkimuksellista aukkoa erityisesti maaseu-
dun osalta.

552 Ks. esim. Katajala 1994.
553 Propagandan tekniikasta Scribner 1994, 9; vrt. Jokinen 1999, 140–142, 144, 146–152, 154;

Bergman 2002, 294–296; Harnesk 2003b, 46–47.
554 Ks. esim. RA, R5346, 4.9.1592 ja 29.3.1613 Tukholman pormestarin ja raadin sekä porvariston

valitukset kuninkaalle, useita päiväämättömiä kirjeitä Tukholmasta herttualle, valtaneuvostolle ja
kuninkaalle; Runefelt 2001, 98; Bergman 2002, 291–292, 296; vrt. Lindeqvist 1910, 23; Katajala
1994, 180; Reay 1998, 177, 179; Cavallin 2003, 115; Harnesk 2003b, 48–51. Termistä köyhyys vrt.
Runefelt 1999, 660. Sven A. Nilsson (1968, 303, 314) tulkitsee varovaisesti Halmstadin porvareiden
lukuisia taloutta koskeneita valituksia merkiksi kaupungin kuihtumisesta pohtimatta lähteidensä
tendenssimäisyyttä enempää. Muu lähdeaineisto todistaa hänenkin mukaansa päinvastaista.
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Köyhyyteen vetoaminen voidaan nähdä vastineena keskusvallan pyrkimyksille
luoda Ruotsista suurvalta, jossa hyvinvoiva ja runsaslukuinen alamaisten joukko eli
hierakkisessa harmoniassa. Keskusvalta pyrki tarjoamaan puitteet hyvinvoinnille,
ja vastineeksi alamaisilta haluttiin materiaalisia resursseja suurvalta-aseman luomi-
seen ja ylläpitämiseen. Köyhyys ei sopinut tähän ideaaliin, jonka mukaisesti Ruotsiin
pyrittiin luomaan vauraiden kaupunkien joukko kruunun rahakirstua kartuttamaan.
Tukholma oli valtiontalouden kannalta keskeisin, ja kaupungin hyvinvointi oli kes-
kusvallan intresseissä. Kun Tukholman valituksissa vedottiin kaupungin köyhyyteen
ja kuihtumiseen, viitattiin samalla keskusvallan tavoitteisiin ja pyrkimyksiin, sekä nii-
den epäonnistumiseen. Asemaa keskeisenä taloudellisena vaikuttajana pyrittiin näin
käyttämään hyväksi painostuskeinona vuoropuhelussa kruunun kanssa.555

Valitusten muoto oli vakiintunut tyypilliseen kaavaan. Ensimmäisenä vakuutet-
tiin alamaisuutta ja kuninkaan valtaan alistumista. Sen jälkeen esitettiin valitus-
kohdat ja lopussa palattiin jälleen alamaiseen rooliin nöyränä ja suostuvaisena. Pe-
riaatteessa näiden muotojen kautta luotiin tila, jossa epäkohtia oli mahdollista esit-
tää. Samalla tavalla muodot säätelivät kanssakäymistä raastuvassa ja vaikka por-
varistolla oli oikeus ilmaista mielipiteensä, sen piti tapahtua määrätyllä tavalla. Ta-
vallisia käyttäytymiskoodeja uhmaava esiintyminen nähtiin tottelemattomuutena
ja pahimmassa tapauksessa jopa mellakan lietsomisena.556

Huomattava piirre Tukholman valituksissa kruunulle oli tietoinen Tukholman
hyvinvoinnin korostaminen ja siihen vetoaminen. Kaupungissa tiedettiin, kuinka
keskeinen Tukholma oli kruunun rahoittajana ja vero- sekä tullitulojen tuottajana,
mitä voitiin käyttää hyväksi etuja puolustettaessa. Esimerkiksi keskusteltaessa
Norrmalmin erottamisesta omaksi kaupungikseen Tukholman raati kirjoitti halli-
tukselle ja uhkasi, että jos Norrmalmista tulee ”täysi” kaupunki niin Tukholman
porvariston ”hyvinvointia ja kukoistusta” ei tule tapahtumaan niin kuin oli toivot-
tu.557  Tätä vetoomusta käytettiin etenkin taloudellisissa kiistoissa tai vaateita esi-
tettäessä ja kruunulle maalailtiin kuvaa autiosta pääkaupungista: ”Blifuer Stok-

holms stadh nu icke holpenn, så får E:K:Matt: ther innan få åhr Enn ödhe stadh..”.558

Tukholman etu oli valtakunnan etu.559

555 Vrt. Runefelt 1999, 663, 680. Vrt. myös ajatukseen yleisestä hyvästä, joka voidaan erottaa porvarien
argumentoinnissa. Kun Tukholman kukoistus merkitsi koko valtakunnan hyvinvointia, niin
käänteisesti kaupungin köyhyys tarkoitti koko Ruotsin taloudellista alamäkeä (vrt. Harnesk
2003b, 51–55).

556 Päiväämättömässä Tukholman valituksessa kuningattarelle (RA, R5346) jopa kiiteltiin ensin
kuningatarta uusista privilegioista ja sen jälkeen siirryttiin lukuisiin valituksen aiheisiin; vrt.
Bergman 2002, 285–286, 288–289.

557 RA, R5346, päiväämätön Tukholman pormestarin ja raadin kirje hallitukselle; vrt. Toikkanen 1999, 82.
558 RA, R5346, päiväämätön Tukholman kaupungin edustajien ja ”köyhien alamaisten” kirje

kuninkaalle, muutamia vastaavia päiväämättömiä kirjeitä. Samanlaisia argumentteja esitettiin
myös muissa kaupungeissa (ks. esim. Almquist 1929, 171).

559 Vrt. Westling 2002, 147. Kuninkaan Tukholmaan lähettämistä kirjeistä löytyy lisäksi viittauksia,
joista voi päätellä porvariston käyttäneen valituksissaan argumenttina myös kuninkaan ja
valtakunnan etua, ks. esim. SSP 1900–1913, 171–173 (Kustaa II Aadolfin privilegiot ulkomaan-
kauppaa käyville porvareille Tukholmassa ja muissa kaupungeissa 17.8.1617).
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Valituksia taloudesta ja kritiikkiä raatia kohtaan

Valitukset koskivat lähes poikkeuksetta560  taloutta. Olennaista on, että porvarit ko-
kivat taloudelliset vaikeutensa valittamisen arvoisiksi ja nostivat kerran toisensa
jälkeen esiin kysymykset esimerkiksi markkinoista ja ulkomaalaisten sekä muiden
vieraiden oikeudesta käydä kauppaa. Tukholmasta valitettiin intomielisesti myös
norrlantilaisista uusista, laittomista kaupungeista, sekä niitä suosivista privilegiois-
ta ja purjehdusoikeuksista. Niiden nähtiin loukkaavan Tukholman oikeuksia, ja ai-
heuttavan vahinkoa.561  Talouteen liittyneiden valitusten runsaus johtuu taloudel-
listen olosuhteiden keskeisyydestä koko kaupungin näkökulmasta, mutta lisäksi
elinkeinonharjoituksen merkityksestä yksittäisen porvarin elämässä. Luonnollisesti
rasitukset, kuten kestitys, nousivat porvariston valituksissa esiin.562

Valitukset ovat merkityksellisiä, koska niiden katsottiin muodostavan suoran
väylän alamaisista, porvaristosta sekä talonpojista, hallitsijaan. Vähitellen Kustaa
Vaasan hallituskauden jälkeen kruunu pyrki kuitenkin siihen, että valitukset olisi
osoitettu hallintohierarkian alemmille portaille, sekä kanavoitu valtiopäivävalitus-
ten kautta. Suorat yhteydenotot kuninkaaseen pyrittiin estämään, ja kehitystä tuki
väliportaan hallinnon rakentaminen 1600-luvun alkupuolella. Käytännössä perin-
teistä valitusmenettelyä suoraan kuninkaalle ei kuitenkaan saatu kitkettyä alamais-
ten poliittisesta kulttuurista. Tukholmassa sen sijaan porvareiden suora valittami-

560 Esimerkiksi loppuvuonna 1618 päätettiin, ilmeisesti vain raadin kesken, että porvaristo valittaisi
kuninkaalle skotlantilaisesta tohtorista, joka oli halventanut pormestaria ja raatia sekä porvaristoa
kotitalouksineen. Tästä kerrottiin myös käskynhaltijalle, joka ei kuitenkaan halunnut puuttua
asiaan (ST 1618 (22.12), 353). Norrmalmin pormestari Mattias Trost puolestaan valitti hallituk-
selle, että hän oli ollut seitsemäntoista vuotta pormestarina, mutta ei ollut koskaan saanut sellaista
palkkaa, että olisi voinut pitää sillä pientä palveluspoikaa. Trost vaatikin palkkaa tai uhkasi
eroavansa (RA, R5346, päiväämätön kirje Mattias Trostilta hallitukselle). Trost oli valittu
Norrmalmin pormestariksi vuonna 1618, eli kirje ajoittuu mahdollisesti vuoteen 1635, jolloin
Norrmalm yhdistettiin jälleen Tukholmaan. Hän kuitenkin jatkoi pormestarina Tukholmassa ja
mainittiin erittäin vauraana miehenä. Tämä on huomionarvoista, sillä Mattias Trostilla oli
käsityöläistausta, hän oli säämiskäntekijä (sämskmakare) (Matrikel 1915–1918, 34–35; Östman
1915a, 30, 33; Lindberg F 1989, 193; Ericson 2001, 42).

561 Ks. esim. RA, R5346, useita päiväämättömiä Tukholman valituksia kuninkaalle ja valtaneuvostolle,
päiväämätön esitys Norrlannin kaupunkien purjehtimisesta vain Tukholmaan; SSP 1900–1913,
228–229, 28.1.1637 holhoojahallituksen mandaatti maaherroille (landzhöfdingerne) tukholmalais-
ten pääsystä maakaupunkien markkinoille; SSP 1900–1913, 258–261, 1.7.1642
holhoojahallituksen resoluutio kaupungin valitukseen; Ahnlund 1933a, 180; vrt. Brun 1932, 25–
27; Hildebrand K-G 1946, 132–133; Virkkunen 1953, 189–190; Renvall 1962b, 49–50; Luukko
1967, 307, 309–310. Turun porvareiden valitukset maakaupunkien kaupankäynnistä olivat hyvin
samansävyisiä kuin Tukholman valitukset (Ranta 1975a, 205–208). Vieraiden oikeus käydä
kauppaa oli tavallinen valituksenaihe muuallakin (ks. esim. Nilsson 1968, 303, 314; Johannesson
1969a, 103–104; Kumlien 1971, 435–436, 438; Ranta 1975a, 212–213).

562 Ks. esim. RA, R5346, 9.11.1602 kaupungin valitus Kaarle-herttualle, päiväämätön kirje Tukhol-
man pormestarilta ja raadilta Kaarle-herttualle (koski herttuan vaatimaa kultaveroa),
päiväämätön Tukholman porvariston valitus kuninkaalle. Menestyksekkäistä tuloksista ks. esim.
ST 1599 (22.1), 215, tuomiokirjassa ei kuitenkaan ole eritelty, mistä herttualle oli valitettu.
Porvaristolla oli myös kyyditysvelvollisuus, mikä tulee ilmi porvareiden valitettua talvi-
kuljetuksista (RA, 1133.07, vol. 20, 10.3.1623 Gabriel Gustafsson Oxenstiernan kirje kuninkaalle).
Käskynhaltija Gabriel Gustafsson Oxenstierna oli yrittänyt taivutella hyvällä ja pahalla porvarit
hoitamaan velvoitteensa, mikä selvästikin oli epäonnistunut, koska porvaristo halusi korvata
kyyditykset rahalla.
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nen kuninkaalle raadin ohi oli poikkeuksellista. Vuonna 1601 lähetettiin raatimies
ja kämneri Gregers Jönsson, sekä lihakauppiaiden ammattikunnan oltermanni lin-
naan käskynhaltijoiden luokse viemään lihakauppiaiden kirjallista valitusta. Heille
vastattiin, että asiasta päätettäisiin linnanvoudin tultua raastupaan. Kruunu osoitti
näin selkeästi, että tällaisista asioista päättämisen tuli tapahtua raastuvassa. Kun
sotaväen varustamisesta valitettiin (mahdollisesti 1610-luvulla) valituksen mainit-
tiin tulevan nimenomaan porvaristolta, mutta toisaalta tätä saatettiin käyttää yk-
sinomaan tehokeinona kuten muulloinkin. Vuonna 1626 puolestaan ”rahvas” ja
leipuriammattikunta olivat valittaneet valtaneuvostolle viljan etuostoista.563  Pää-
sääntöisesti raati kuitenkin vaikuttaa onnistuneen monopolisoimaan valitusten
laatimisen itselleen tai ainakin valvontaansa.

Vaikka valitukset olivat virallinen väylä, jonka kautta myös yksityishenkilöt
saattoivat saada äänensä kuuluville aina kuninkaalle saakka, porvariston tai porva-
rien suorat valituksen kuninkaalle virallisten väylien ohi olivat raadin näkökulmas-
ta ongelmallisia, koska niiden nähtiin rikkovan kaupungin harmoniaa. Tukholmas-
sa ongelmaksi koettiin, että valitukset eivät noudattaneet hallinnollista hierarkiaa,
minkä mukaisesti valituksissa olisi pitänyt edetä, ja sitä kautta ne uhmasivat hallin-
non järjestystä sekä koko yhteisön rauhaa. Kontrolloimalla valitusten laatimista
pormestari ja raati saattoivat samalla valvoa Tukholmasta kuninkaalle kulkeutuvia
tietoja.564

Olennaista oli, että järjestys säilyi hallinnon ja oikeudenhoidon käytänteissä, ja
asiat hoidettiin tietyllä tavalla. Rutiinien kautta raati vahvisti asemaansa ja hallin-
nollista valtaansa sekä vastuutaan. Etenkin raadin asema hierarkkisessa hallinto-
järjestelmässä vaati vaalimista. Jos porvareilla oli asiaa hallinnon portailla ylem-
mällä askelmalla oleville, tilanne piti hoitaa raadin kautta. Vuonna 1600 Söder-
malmin porvarit olivat erehtyneet valittamaan suoraan Kaarle-herttualle nihdeistä,
jotka pormestari ja raati olivat laittaneet heidän majoitettavikseen. Raadin mukaan
suora yhteydenotto herttuaan oli epäoikeudenmukainen.565  Tässä tapauksessa
taustalla vaikutti varmasti myös ambivalentti suhtautuminen herttuaan ja toisaalta
valituksen merkitsemä raadin auktoriteettiaseman kyseenalaistuminen. Kynnys va-
littaa herttualle oli epäilemättä alhaisempi, kuin jos kyseessä olisi ollut kuningas.
Porvariston silmissä raati kuitenkin näyttäytyi tilanteessa syyllisenä, mistä syystä
oli luonnollista kääntyä suoraan ylempien puoleen. Yhteydenoton leimaaminen
epäoikeudenmukaiseksi paljastaa oikeudenmukaisuuden voimakkaan kytkeytymi-
sen hierarkiaan. Laki asetti raadin kaupungin esivallaksi ja loi hierarkian, jossa val-
ta, auktoriteetti ja niiden myötä myös oikeudenmukaisuus määrittyivät. Jos järjes-

563 ST 1626 (20.9), 247–248, ks. myös 94–95; ST 1601 (2.12), 161–162; RA, R5346, päiväämätön
Tukholman porvariston valitus kuninkaalle. Katajala (1994, 135, 138, 224) on esittänyt valitusten
ohi paikallisten vallankäytön muotojen olleen vastarintaa. Ks. myös Virkkunen 1953, 203; Ranta
1981, 88; Katajala 1996, 104–105; Katajala 2002, 211–212, 290–291; vrt. Almquist 1929, 109;
Elfstrand 1946, 492.

564 Frohnert 1985, 251; Toikkanen 1999, 88; Sennefelt 2003, 219–220; vrt. Elfstrand 1946, 513; Renvall
1962b, 157; Johannesson 1969b, 54–55.

565 ”..huilket the orätwijsligenn haffwe berättedh för h. f. n:de”. ST 1600 (21.4), 42; vrt. Englund 1994,
45. Vrt. kokoontumiseen raadin selän takana, esim. Blickle 1986, 96.
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telmä ei toiminut tai sitä ei käytetty ajatellulla tavalla, se nähtiin oikeudenmukai-
suuden loukkaamisena.566

Valitusten toimittaminen suoraan kuninkaalle saatettiin nähdä ongelmallisena
myös siksi, että kyseisissä tapauksissa keskustelu valituksen aiheista oli käyty jossa-
kin muualla kuin raadin kontrolloimassa tilanteessa. Valituskirjelmät uhkasivat
kaupungin harmoniaa, mutta myös raadin auktoriteettia. Ollessaan julkisia vali-
tukset muodostivat aina levottomuuden siemenen.567  Kirjanpainaja Ignatius Meurerin
vuonna 1638 porvariston nimissä hallitukselle lähettämä ”epäoikeutettu ja vahin-
gollinen” (obilliga och otiänliga) valitus on kuvaava, mutta myös poikkeuksellinen
esimerkki siitä, miten voimallisina valituskirjelmät esivallan taholta nähtiin. Igna-
tius Meurer oli vaikutusvaltainen mies, jolla oli hyvät suhteet sekä porvaristoon
että raadin ja yleisemminkin esivallan suuntaan. Esimerkiksi vuonna 1629 hän oli
toiminut ”joidenkin porvareiden” valtuuttamana ajamassa oikeudessa asiaa tullin-
vuokraajia vastaan. Meurer toimi asianajotehtävissä muulloinkin ja edusti jopa
pormestaria ja raatia hovioikeudessa. Valituksen lähettämisen jälkeen käskynhaltija
vaati hallituksen puolesta Meurerille rangaistusta sellaisesta järjettömästä kynän
käyttämisestä. Kirjeen tarkemmasta sisällöstä ei ole tietoa, mutta siinä oli puhuttu
ainakin kapinasta (rebellion). Kun asiaa käsiteltiin raastuvassa, raastuvanoikeus
puolestaan ihmetteli miksi Meurer ei ollut toimittanut kirjettä raadille hallituksen
sijaan. Valtaneuvostolle kirjoittaminen kun merkitsi hallitusta vastaan nousemista.
Ignatius Meurer pyysi armoa ja väitti, että kirjettä ei ollut ”tarkoitettu pahassa mie-
lessä”. Hän sysäsi syyllisyyden porvariston harteille ja väitti, että hän ei ollut pääs-
syt eroon porvaristosta ennen kuin oli laittanut paperille heidän valituksensa. Hal-
litus antoi armon käydä oikeudesta mutta varoitti, että Ignatius Meurer joutuisi
vastaamaan uudelleen tässäkin jutussa, mikäli joutuisi toistamiseen syytetyksi.568

Epäkohdista tiedotettiin kuitenkin harvoin valituskirjelmillä suoraan kuninkaalle.
Pääsääntöisesti hallitsijalle toimitetut kirjeet koskivat, kuten edellä, pormestarin ja
raadin oikeudenhoitoa. Vähitellen myös porvaristo sisäisti osansa hallinnollisen hie-
rarkian alimmalla portaalla ja oppi käyttämään organisatorisia vaikutuskanavia aina-
kin raadin näkökulmasta ”oikealla” tavalla kuten vuonna 1638, jolloin porvaristo

566 Epäoikeudenmukaisuudesta vrt. Ericsson N 2003, 85–86.
567 Vrt. Kwass 1998, 327–328.
568 SSA, SMRA, A1a, vol. 3, 23.4.1638, 28.4.1638, 5.5.1638; ks. myös SSA, SMRA, A1b, vol. 1,

23.4.1638, 29.4.1638, 5.5.1638 (konseptituomiokirjassa käytettiin termiä ”loukkaava valitus”
(picantisch suplication) ja syytettiin Ignatius Meurerin kirjoittaneen, että porvarit olisivat tehneet
salaliiton. Ignatius Meurerista yleensä ks. SSA, BRA, A, vol. 51, 7.3.1629, 18.7.1629; RA, SHA, AIa2,
vol. 3, 20.5.1626; Hedberg 1949, 71. On mielenkiintoista, että vaikka Arvid Hedberg käsittelee
Tukholman kirjanpainajia ja mainitsee Ignatius Meurerin useaan otteeseen teoksessaan, hän ei
kuitenkaan käsittele Meureria, toisin kuin muita kirjanpainajia, sen tarkemmin. Mahdollisesti
tämä johtuu siitä, että Ignatius Meurer ei kuulunut ammattikuntaan, vaan kävi pitkällisiä kiistoja
sitä vastaan (Hedberg 1949, 141–145). Hedbergin teos on kuitenkin pikemmin lähdejulkaisu kuin
tutkimus. Vuonna 1635 Ignatius Meurerin naapuri syytti häntä epäsopivasta käytöksestä
vaimonsa kanssa, sekä jopa kaupungin ulkopuolelle levinneistä huhuista ja juoruista, joihin he
olivat antaneet aihetta. Meurer kuitenkin vapautettiin kaikista syytteistä valalla puhdistautumisen
jälkeen. Myöhemmin myös hovioikeus vahvisti vapauttavan tuomion huoruussyytteestä (SSA,
BRA, A, vol. 44, 27.4.1635, 25.5.1635, 27.5.1635; RA, SHA, BIIa, vol. 9, 14.11.1636). Hovioikeuden
päätös viipyi lähes puolitoista vuotta. Huomattavaa on myös, että raastuvanoikeudessa ei suoraan
mainittu huoruutta, vaikka käytännössä aviomiehen syytöksessä oli siitä kyse.
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osoitti valituksensa kuparikaupasta ensin pormestareille sekä kuparikomppanian
johtajalle. Heidän tehtävänsä oli toimittaa valitus edelleen kuninkaalle.569

Valitusten kanavoiminen hallinnollisen hierarkian kautta oli laajempi ilmiö, ei
yksinomaan Tukholman hallintolaitoksen pyrkimystä alamaistensa kontrollointiin.
Kun valtiopäivätoimintaa tehostettiin 1600-luvun alussa ja hallinto-organisaatiota
uudistettiin kaikilla tasoilla paikallisyhteisöstä keskusvaltaan, yritettiin samalla ra-
joittaa suoraa valitusoikeutta.570  Kuninkaan aseman ja keskusvallan vahvistumisen
myötä paikallisyhteisön mahdollisuudet vaikuttaa päätöksentekoon vähenivät, ja
kanavoituivat aikaisempaa enemmän hallinnollisiin käytäntöihin. Suurvaltakau-
den valtionrakennus sekä siihen liittynyt hallinnollinen uudelleenorganisointi ra-
joittivat toimintamahdollisuuksia, sillä hallinnon yhä lisääntynyt hierarkkisuus
pyrki poistamaan mahdollisuudet toimia informaalisti, viralliset väylät ohittaen.

Raatiin kohdistunut kritiikki oli valituksissa melko poikkeuksellista, vaikka vä-
liportaan hallinto on perinteisesti tutkimuskirjallisuudessa nähty tavallisena vali-
tuskirjelmien innoittajana.571  Tähän vaikutti tukholmalainen käytäntö, jossa por-
mestari ja raati kontrolloivat valitusten laatimista. Uudet rasitukset saivat kuiten-
kin ilmeisesti 1590-luvulla porvariston valittamaan valtaneuvostolle pormestareis-
ta ja ”muista”, jotka loukkasivat heidän oikeuksiaan: ”..oß fattige gemene medborgere

her i stadenn storligenn förnödenn klageligenn tilkenne gifue thet borgemesternne och

andre äre oß förnär..”. Pormestarien ja muiden esimiesten (förmänn) väitettiin lait-
taneen enemmän erilaisia rasituksia porvariston ”varallisuudelle ja toiminnalle”
kuin aikaisemmin oli ollut. Lisäksi pormestarien valitettiin etuostavan tavaraa lait-
tomasti, kun taas porvareilta kaupankäynti laituriin saapuvien laivojen kanssa oli
kielletty. Jos porvarit yrittivät valittaa asioista kämnereille tai pormestareille saivat
he vastaukseksi, että jos tyyli ei miellyttänyt, niin porvarit saisivat enemmän [rasi-
tuksia] tai voisivat lähteä kaupungista karkotettuina mihin halusivat (..då schole i

få meer, eller drager huart i wele, och blifue föruiste..). Valittajat eivät myöskään saa-
neet oikeutta, koska he [pormestarit] harjoittivat itse suurinta kauppaa. Porvarit
valittivat lisäksi verotuksen epäkohdista, jotka johtuivat suurta kauppaa harjoitta-
vien suosimisesta, sekä suurkauppiaiden vapauttamisesta vahdista ja päivätöistä.
Porvaristo esitti yhtä yhteistä, porvarisvalaa laajempaa valaa ja järjestystä, jonka
mukaisesti sekä rikkaiden että köyhien olisi pitänyt toimia.572  Vala ymmärrettiin

569 SSP 1900–1913, 237–239, 6.12.1638 holhoojahallituksen resoluutio kaupungin valitukseen
kuparikaupasta (otsikko lähdejulkaisun toimittajan, tekstissä mainittiin olevan kyse nimenomaan
porvariston esityksestä).

570 Gustafsson 2004, 26–27.
571 Ks. esim. Lindberg F 1933, 255–256; Marko Lambergin (2001, 218–219) mukaan kritiikki

oikeusistuinta kohtaan voitiin rivien välistä lukien tulkita myös syytökseksi virkavalan rikkomi-
sesta.

572 RA, R5346, päiväämätön porvariston valitus valtaneuvostolle; vrt. Ranta 1981, 87; Toikkanen
1999, 54. Valituksen ajoittaminen on vaikeaa, koska vastaavassa, Kaarle-herttualle osoitetussa
kirjeessä viitattiin juuri tähän valitukseen tai aivan sen kaltaiseen kirjelmään. Kaarle-herttualle
valitettiin, ainakin muista säilyneistä kirjelmistä päätellen, ennen kaikkea juuri 1500–1600-luvun
vaihteessa. Koska vuonna 1598 kuollut Gynte Olofsson kuitenkin mainittiin herttualle kirjoitetus-
sa kirjelmässä pormestarina, molempien valitusten täytyy olla aikaisintaan vuoden 1598 alusta
(RA, R5346, päiväämätön Tukholman porvariston valitus Kaarle-herttualle; Matrikel 1915–1918,
25–26, 155–157).
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siis myös porvariston keskuudessa järjestystä luovaksi ja toiminnallisesti sitovaksi
elementiksi, joka muodosti poliittisessa kulttuurissa keskeisen normittavan tekijän
huolimatta siitä, että porvarisvalan sitovuus ja merkitys elinkeinonharjoittajien
toiminnan ohjaajana oli usein hyvin häilyvä.

Kaarle-herttualle kirjoitettiin samasta asiasta ja mainittiin, että ongelmasta oli
valitettu sekä suullisesti että kirjallisesti. Kirje osoitettiinkin herttualle todennäköi-
sesti siitä syystä, että aiemmat valitukset eivät olleet tuoneet toivottua tulosta. Kir-
jelmä poikkesi edellisestä vain sanamuodoiltaan ja siksi, että siinä nimettiin syytet-
tyjä, suurkauppaa harjoittavia miehiä. Kirjeen mukaan ”pormestarit ja esimiehet”
olivat raastuvassa kehottaneet porvareita kertomaan, ketä heidän valituksessaan oli
tarkoitettu. On todennäköistä että raadin areenalla, raastuvassa, pormestareita ei
haluttu syyttää, mutta herttualle osoitetussa kirjeessä esiintyi myös nimiä. Porva-
riston listalla olivat pormestarit Olof Gregersson ja Gynte Olofsson, sekä lisäksi
raatimiehistä Urban Mickelsson ja Erik Björnsson, sekä mahdollisesti myös Erik
Nilsson. Heidän ohellaan mainittiin Jacob Lång, Per Olufsson sekä skotti Thomas
Michey. Kahdesta jälkimmäisestä löytyy vain niukkoja mainintoja tuomiokirjoista.
Sen sijaan Jacob Lång kuului ’48 vanhimpaan’, ja oli ilmeisesti vauras sekä arvostet-
tu porvari. Porvarien toiveena oli yhä, että kaikkien kauppaa käyvien pitäisi suorit-
taa samalla tavalla skottinsa ja hoitaa muutkin rasitukset.573  Kritiikin kärki kohdis-
tui siis epätasa-arvoiseksi nähtyyn tilanteeseen kaupan, mutta myös kaupungin
rasitusten suhteen.

Ajatus porvarisyhteisöstä eli yhä vahvana argumentoinnissa. Ideaali porvaristo
nähtiin korporaationa, jossa kaikilla oli samat oikeudet ja velvoitteet, mihin myös
vedottiin. Porvarien valitus ei kohdistunut kaupan tuoton epätasa-arvoiseen ja-
kaantumiseen, vaan he väittivät että kaikilla ei ollut samanlaisia mahdollisuuksia
harjoittaa kauppaa, tai saada väärinkäytöksiä tekeviä vastuuseen. Tätäkin suurem-
massa määrin valitus korosti veronmaksun ja muiden rasitusten epätasaista ja-
kaantumista: tavallinen porvaristo kantoi kaupungin rasituksista suurimman osan,
mikä myös sanottiin valituksessa suoraan.574  Jatkuvasti lisääntyneen sosiaalisen ja
taloudellisen eriarvoistumisen myötä poliittisesti latautunut käsitys porvarisyhtei-
söstä oli muokkautumassa uudelleen ja yhteiskunnallinen hierarkkisuus oli hajoit-
tamassa sitä.

Lähteisiin jälkiä jättänyt raatiin kohdistunut arvostelu oli harvinaista, sillä vasta
vuonna 1631 raadin oikeudenhoidosta oli valitettu suoraan kuninkaalle. Valituk-
sen aiheena oli, että asianosaisten juttu oli ollut vireillä jo pitkään, mutta siinä ei
ollut annettu tuomiota. Kuningas varoitti raatia vakavasti kirjeessään todeten, että
sellainen oli ruotsalaisen oikeudenhoidon vastaista. Sen sijaan raadin piti antaa lo-
pullisia tuomioita ja myös panna ne täytäntöön. Raati puolestaan kaatoi syyllisyy-
den osapuolten niskaan väittäessään, että kyseisessä kiinteistöriidassa oli annettu

573 RA, R5346, päiväämätön Tukholman porvariston valitus Kaarle-herttualle; ks. myös esim. ST
1597, 431–434 (kyse oli ilmeisesti sotaväelle kerätystä avustuksesta tehdystä luettelosta 1.8.1597).
Erik Nilssonilla tarkoitettiin mahdollisesti juuri samannimistä raatimiestä, mutta nimen
yleisyyden vuoksi hän saattoi olla myös joku toinen.

574 RA, R5346, päiväämätön Tukholman porvariston valitus Kaarle-herttualle.
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tuomio jo vuosia sitten. Asianosaiset olivat kuitenkin pitäneet tapausta vireillä tuo-

mion jälkeenkin, tosin niin laiskasti, että uutta tuomiota ei ollut voitu antaa.575

Vaikka Tukholmasta ei raatiin kohdistuneesta kritiikistä ole säilynyt suoria viit-

tauksia muutamaa poikkeusta lukuun ottamatta, voidaan kuitenkin esimerkiksi

pormestarille ja raadille lähetettyjä ”häväistyskirjoituksia” (smädeskrifft) tarkastella

tästä näkökulmasta. Häväistyskirjoitukset ovat lähteinä ongelmallisia, koska niiden

sisällöstä ei ole säilynyt tietoa, korkeintaan vain tuomiokirjasta löytyvä raastuvan-

oikeuden tulkinta sisällön luonteesta. Vuonna 1643 Sara Asmusdotter ja Henricus

von der Hoya olivat tuomioistuimessa syytettyinä häväistyskirjoituksen laatimises-

ta ja lähettämisestä ylikäskynhaltijalle. Sara Asmusdotter puolustautui, että hän ei

ollut pyytänyt kirjuria kirjoittamaan sellaista tekstiä vaan se oli Henricuksen omaa

luomusta. Henricus von der Hoya puolestaan vetosi Sara Asmusdotterin aikaisem-

piin valituksiin ja todisti, että kirjelmä pohjautui täysin niille. Oikeus totesi heidän

valehdelleen ”häpeällisesti” oikeusistuimesta, joten lisätodisteiden hankkimiseksi

parivaljakko laitettiin vankilaan. Kirjuri selvisi syytöksistä lahjoittamalla oikeuden

määräyksestä köyhille 10 taalaria, ja myös Sara Asmusdotter vapautettiin vankilas-

ta muutaman päivän jälkeen ”koska hänen ymmärryksensä ei ollut sen parempi”

(bleef endtligen lööß gifuen efter man hennes förstånd sågh icke bättre wara).576

Herjauskirjoituksiin saatettiin liittää myös pilapiirroksia, kuten entisen lainlukija

Hartikka Speitzin hovioikeuden asessori, lakitieteen tohtori Petrus Wigeliuksen kun-

niaa halventavassa kirjoitelmassa. (kuva: Luukko 1967)

575 SSA, BRA, A, vol. 42, 14.11.1631. Toisinaan kuitenkin raadille suunnatut kirjelmät saattoivat

sisältää voimakasta, mutta hyvin piilotettua kritiikkiä hallintomiehiä kohtaan (ks. esim. SSA,

SMRA, E5a, vol. 1, 20.6.1614 Karl Gÿllenstiernan kirje pormestarille ja raadille).

576 SSA, SMRA, A1a, vol. 6, 20.2.1643, 22.2.1643; SSA, SMRA, A1b, vol. 1, 25.2.1643; ks. myös SSA,

SMRA, A1b, vol. 1, 25.5.1639. Mm. Viipurissa raatimies joutui häväistyskirjoituksen kohteeksi

(Halila 1942, 73, ks. myös 256).
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Viittaus Sara Asmusdotterin aikaisempiin valituksiin (inthet annat dheruthi för-
fattat wara än dett i dee förre henneß Suplicationer infördt war)577  ja toisaalta kirjel-

mässä oikeusistuimeen kohdistuneeseen kritiikkiin, ”valheisiin”, luo mahdollisuu-

den tulkita häväistyskirjoitusta nimenomaan oikeusistuimeen kohdistuneena vali-

tuksena. Kun se kuitenkin osoitettiin suoraan käskynhaltijalle, koki raati arvoval-

tansa tulleen loukatuksi ja leimasi kirjelmän häväistyskirjoitukseksi.578

Informaali vaikuttaminen
vallan kulisseissa

Edustajat ja henkilökohtaiset suhteet

Henkilökohtaiset suhteet ja erilaiset verkostot olivat tunnusomaisia uuden ajan al-

kupuolelle. Yhteiskunnallisessakin elämässä tärkeiksi muodostuivat henkilökohtai-

sille suhteille perustuvat sosiaaliset verkostot. Ytimen muodostivat perheen ja su-

vun jäsenet, joiden ohella verkosto muodostui palkollisista, naapureista, kollegoista

ja kauppakumppaneista. Useat suhteista olivat klienttisuhteita, eli sosiaalisessa hie-

rarkiassa ylempänä ja alempana olevien henkilöiden suojelusuhteita.579  Klientti-

suhteessa oli kyse vapaaehtoisesta ja epämuodollisesta sopimuksesta, johon liittyi

molemminpuolinen avun ja palvelusten vaihto. Suhde toisti ihannetta yhteiskun-

nallisesta rakentumisesta, missä sosiaalisen hierarkian määräämä epätasa-arvo oli

itsestään selvä, mutta jossa molemmilla sopimuspuolilla oli määrätyt oikeudet ja

velvoitteet.580

Patriarkaalisessa yhteiskunnassa klienttijärjestelmä oli sosiaalisesti, taloudelli-

sesti ja poliittisesti merkittävä. Ennen kaikkea uuden ajan alkupuolen hallitsijat

osasivat käyttää tehokkaasti klienttisuhteita keskusvallan ja byrokratian ollessa vie-

lä suhteellisen heikkoja vastaamaan monarkkien tarpeeseen. Hallitsijat jakoivat ku-

ninkaallista armoa privilegioiden ja virkojen muodossa, sekä sitoivat kruunulle tär-

keät henkilöt ja ryhmät näin tiukasti alaisuuteensa. Etenkin Axel Oxenstierna käyt-

ti Ruotsissa tehokkaasti hyväkseen klienttejä, ja loi valtion vallalle laajan pohjan,

eliminoi vihollisia ja vahvisti kruunun otetta rajaseutujen provinsseista. Yhteen kie-

toutuneen klienttiverkoston kautta maaseudun virkamiehet yhtä lailla kuin aatelis-

ton avainhenkilötkin sidottiin valtioon ja tehtiin kruunun uskollisiksi palkollisiksi.581

577 SSA, SMRA, A1a, vol. 6, 20.2.1643.
578 Samanlainen juttu oli oikeudessa esillä vuotta myöhemmin, tällöin kirjelmä oli tosin osoitettu

valtakunnanamiraalille (SSA, SMRA, A1a, vol. 6, 27.3.1644).
579 Englund 1998, 86–88; Hakanen 2002; vrt. Beik 1988, 224–225, 243; Burke 1994, 176. Englundin

(1998, 88, 90) artikkelissa tarkastellaan klientti–patruuna -suhdetta. Hänen mukaansa jopa
sukulainen muuttui klientiksi silloin, kun yleneminen riippui tietystä henkilöstä ja suhteesta
tähän henkilöön. Englund erottaa kolme syytä, joiden vuoksi klienttisuhteeseen yleensä ryhdyt-
tiin: pyrkimys sosiaaliseen nousuun, taloudellinen tuki ja merkittävimpänä tuen hakeminen
tietyn viran tai toimen saamiseksi. Ks. myös. Hakanen 2002, erityisesti 4–7, myös laajemmin.

580 Englund 1998, 87; Hakanen 2002, erityisesti 5, ks. myös laajemmin.
581 Englund 1998, 86, 90–92, 95, klienttilaitoksen negatiivisista vaikutuksista, kuten lahjonnasta ks.

92; Hakanen 2002, 8–9, 17–18; vrt. Almquist 1929, 541.
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Poliittisesta vaikuttamisesta suuri osa tapahtui kulisseissa, instituutioiden ja

laillisten muotojen ulottumattomissa. Tästä syystä lähteet vaikenevat lähes täysin

henkilökohtaisista suhteista, jotka otettiin avuksi hallinnollisissa ja poliittisissa ky-

symyksissä. Tukholmasta on säilynyt muutamia kopioita kirjeistä, jotka kuitenkin

paljastavat että kaupungin raati pyrki aktiivisesti käyttämään hyväksi suhteitaan

kruunun edustajiin.582  Toisaalta tilanteisiin voitiin pyrkiä vaikuttamaan vieläkin

epävirallisemmilla tavoilla: jopa raadin jäsenten vaimot voitiin lähettää toistuvasti

kuningattaren luokse esimerkiksi anomaan uuden kappalaisen saamista, kuten ta-

pahtui vuonna 1605.583

Epävirallisessa vuorovaikutuksessa voidaan nähdä osin samankaltaisia muotoja

kuin valituksissa. Informaalissakin kanssakäymisessä korostui nimenomaan kes-

kusvallan hallinto-organisaation sijoittuminen Tukholmaan ja sen myötä synty-

neet mahdollisuudet. Vuonna 1604 koko raati oli kutsuttu suoraan kirkosta Kaar-

len kamariin kuulemaan määräyksiä.584  Myöhemmin samana vuonna pormestarit

Nils Eriksson ja Mårten Olsson sekä muutamat raatimiehistä oli puolestaan kut-

suttu valtaneuvoston luokse keskustelemaan seuraavista asioista: erään lyypekkiläi-

sen porvarin piti poistua Tukholmasta, vieraat eivät saaneet viipyä kaupungissa pi-

dempään kuin kuusi viikkoa ja Norrköpingin päätös rahan arvosta piti pitää voi-

massa.585  Samoin kahta vuotta myöhemmin luettiin yleisessä raastuvankokoukses-

sa kirjelmä, jonka valtaneuvosto oli muutamaa päivää aikaisemmin uskonut lin-

nassa pormestareille. Heidän tehtäväkseen oli määrätty kirjelmästä tiedottaminen

porvaristolle sekä vastauksen hankkiminen kysymykseen Tukholmassa järjestettä-

vistä markkinoista.586  Varsinkin Kaarlen aikaan kaupungin virkamiesten kutsumi-

nen linnaan oli menettelytapana yleinen, todennäköisesti paljon yleisempi kuin

mitä tuomiokirjoista on luettavissa. Kaarlen menettelyä selittää varmasti osaltaan

hänen menestyksellä suorittamansa vallanvaihto raastuvassa: kun viroissa oli hä-

nen luottomiehiään, oli heitä helpompi pyrkiä kontrolloimaan omalla maaperällä

kuin raastuvassa. Kustaa II Aadolf sen sijaan suosi käskynhaltijoiden käyttämistä

välikäsinä, mutta myös suorat kanavat valtaneuvostoon olivat yhä olemassa.587

582 Kirjeluonnoksia on säilynyt Tukholman osalta erityisesti vuosilta 1602–1603, sekä lisäksi
satunnaisesti ajanjaksolta ennen vuoden 1636 hallintouudistusta. Kirjekonseptien mukaan suurin
osa 1600-luvun alun kirjeistä oli suunnattu Kaarle-herttualle, mutta muutamia myös muille
henkilöille (esim. amiraalille, kamarineuvokselle ja arkkipiispalle), joilla katsottiin olevan
vaikutusvaltaa asioissa. Myöhemmin kirjoitettiin samoin kuninkaalle ja mahtimiehille, mutta
Kustaa II Aadolfin kuoleman jälkeen myös valtaneuvostolle. Kansliakirjureita tutkineen Svante
Norrhemin (1993, 126) mukaan varsinkin ajanjakso 1615–1625 poikkeaa huomattavasti muusta
1600-luvun alkupuoliskosta informaalien kirjeiden lähes totaalisen puuttumisen vuoksi. Hänen
mukaansa osasyynä voi olla ajan niukka lähdemateriaali ja mahdollisesti kanslian jonkinasteinen
taantuma. Toisena mahdollisena syynä hän esittää Kaarle IX:n ajan voimakkaiden virkamies-
persoonallisuuksien seuraajia, joita ei kenties pidetty yhtä varteenotettavina välittäjinä kruunun
suuntaan kuin aikaisempia kirjureita.

583 ST 1605 (7.8), 39–40; vrt. Farge 1995, 116. Kappalaisten nimittämisestä ks. Murray 1949, 57–60.
584 ”..som h: f: n:de gaff borgmästere och rådh i går vthi sinn kammer, dijt the woro till h: f: n: vthut

kÿrkionne kallade, tilkenna.” ST 1604 (30.4), 189. Tähän liittyi mahdollisesti myös samanlainen
kehotus muutamaa päivää myöhemmin (ST 1604 (2.5), 192).

585 ST 1604 (10.10), 321; vrt. Kerkkonen V 1945, 18–22; Sandberg 1991, 213.
586 ST 1606 (19.8), 152.
587 Ks. esim. SSA, BRA, A, vol. 54, 22.1.1634, 10.3.1634.
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Informaalissa vuorovaikutuksessa pormestarit olivat keskeisessä asemassa, sillä

asioita hoidettiin usein henkilökohtaisesti, tai tiettyjen ihmisten välityksellä. Por-

mestarit nähtiin kaupungin johtajina, joten hallitsijan tai hänen edustajiensa oli

luontevaa lähestyä heitä. Pormestareiden käyttämistä hallinnollisina välikäsinä hel-

potti heidän asemansa kruunun luottomiehinä, ja käytäntö sai 1620-luvulta alkaen

institutionaalisen hahmonsa kuninkaallisten pormestareiden myötä. Pormestari

Olaus Bureus on hyvä esimerkki henkilöstä, joka hoiti etenkin kruunun asioita

raastuvan suuntaan: hän saattoi toimittaa kuninkaan käskyn raastupaan588  tai an-

taa tiedoksi kruunun pyynnön. Jälkimmäisessä tapauksessa oli kyse 1 000 tynnyris-

tä laivaolutta ja pormestari Bureuskin ihmetteli, kuinka pyyntö voitaisiin täyttää

sellaisena huonona aikana. Porvaristoa päätettiin kuitenkin kehottaa toteuttamaan

kuninkaan pyyntö.589  Ylipäätään kuninkaallisten pormestareiden käyttäytymisestä

voi päätellä, että heillä oli suhteita kruunuun. He myös hyödynsivät yhteyksiään

paitsi oman valta-asemansa vahvistamiseksi, todennäköisesti myös kaupungille

hyödyksi.

Asioita hoidettiin informaalisti myös organisatoristen rakenteiden sisällä. Var-

sinkin yhteydenpito vuonna 1614 perustettuun Svean hovioikeuteen on jättänyt

kaikessa epämuodollisuudessaankin jälkiä lähteisiin. Käytännössä tämä tarkoitti,

että raastuvasta oli mahdollista lähettää miehiä kysymään ennen oikeusjuttujen

tuomitsemista, kuinka tapaukset tulisi hoitaa. Hovioikeus oli vuoden 1697 paloon

saakka sijoitettuna kuninkaanlinnaan, kivenheiton päähän raastuvanoikeudesta.

Vuonna 1632 jopa todettiin suoraan, että asiaa kysytään hovioikeudesta, jotta siinä

ei tehtäisi virhettä. Jutussa oli syytteessä varas, joka oli myös karannut vankilasta.

Asianomistaja vetosi karkotettavaksi tuomitun syytetyn puolesta, mutta tuomio

haluttiin varmistaa hovioikeudelta.590  Tukholman raastuvanoikeutta voidaan pitää

koko valtakunnan parhaana oikeusistuimena joten on mielenkiintoista, että var-

kausjutun ollessa kyseessä haluttiin hovioikeuden vahvistavan tuomion. Tapausta

selittävät kenties erityispiirteet, joita ei ole kirjattu tuomiokirjaan. Mahdollisesti

taustalla on myös esimerkiksi hovioikeuden raadille toisessa tapauksessa antama

ohjaus tai nuhtelu, joka on saanut raastuvanoikeuden varuilleen tuomitsemisen

suhteen. Tai kenties raati piti hovioikeuden puuttumista tuomitsemiseensa liialli-

sena, ja vastasi valvontaan kysymällä sarkastisesti neuvoa hovioikeudelta jopa sen

tuomiovallan kannalta toisarvoisessa tapauksessa.

Raadilla oli ilmeisesti ainakin myöhemmin oma edustaja ja valtuutettu paikalla

hovioikeudessa ajamassa siellä esillä olleita juttuja: vuonna 1630 tehtävään nimi-

tettiin Jakob Grundell. Valinnassa kriteerinä oli, että hän oli toimeen halukas. Va-

linnasta voisi päätellä, että Grundell oli raastuvanoikeuden edustajana pikemmin

588 ST 1623 (17.5), 158.
589 ST 1623 (11.6), 164; Ericson 1988, 214; ks. myös ST 1623 (27.8), 186.
590 ST 1617 (19.7), 280; ST 1627 (22.4, 10.11), 47, 139, 298 (viite 366); ST 1628 (8.11), 140; SSA, BRA,

A, vol. 51, 20.4.1629; SSA, BRA, A, vol. 53, 3.3.1632; SSA, BRA, A, vol. 55, 23.9.1635; Petrén 1964,
43; vrt. Ericson 1988, 166; ks. myös esim. SSA, SMRA, E3a, vol. 1, 12.11.1634 Klaus Larsson
Flemingin kirje pormestarille ja raadille hovioikeuden tuomioista. Vuonna 1628 kritisoitiin, että
hovioikeudessa laiminlyötiin kaupungin asioissa tuomitsemista (ST 1628 (9.6), 53). Toisinaan
myös konsistorin kanssa hoidettiin oikeusjuttuja samalla tavalla (SSA, SMRA, A1a, vol. 5,
22.6.1642).
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informaattori raadin suuntaan, kuin lainopillinen edusmies.591  Sama informaali

menettelytapa toimi myös toisinpäin, eli hovioikeudesta saatettiin lähettää edusta-

jia raastupaan kyselemään asioita.592  Tuomioiden ollessa kyseessä jopa kuningas

saattoi lähettää käskynhaltijan kautta sanan tilanteen hoitamisesta: vuonna 1629

sotilas oli vaatteita ja rahaa varastaessaan ottanut samalla mukaansa kruunun tuli-

taukosopimukset, jolloin kuningas määräsi hänen hirttotuomionsa pantavaksi toi-

meen ilman jutun siirtoa hovioikeuteen.593

Jopa yksittäiset henkilöt saattoivat, ainakin jos tapahtumat kehittyivät heidän

kannaltaan epäsuotuisaan suuntaan, uhata linnaan menemisellä ja siellä valittami-

sella. Skotlantilainen kauppias Jacob Ross oli kämneri Henrik Karcmanin mukaan

syyllistynyt solvaamiseen istuvan oikeuden edessä. Paitsi että hän oli humalassa

haukkunut kämnereitä sopimattomasti ja syyttänyt ettei saa oikeutta, oli kauppias

myös jyskyttänyt seinäpaneelia (panelett) ja lyönyt kämnerien pöytää sekä lisäksi

”knäfft för näsan åth dem”. Nenä liittyi useisiin halventaviin ilmauksiin. Syytetty

syytti puolestaan kämneriä haukkumisesta. Lopulta tilanne kulminoitui Jacob

Rossin uhattua valittaa linnassa oikeudesta: ”migh skeer ingen rätt, jagh skall gå på
slåttet och klaga på eder.”. Skottilaiselle kauppiaalle tuomittiin 40 markan sakot.594

Vieraana skotlantilainen kauppias saattoi uhata raatia kruunun puheille mene-

misellä, mutta vaihtoehto ei kuitenkaan kuulunut tavallisten porvareiden toimin-

tavalikoimaan, se tuskin olisi tullut heille edes mieleen. Poikkeuksen muodostaa

porvari ja entinen gävleläinen tullimies Nils Pedersson, jota oli samana päivänä

vuonna 1623 raastuvassa syytetty sekä raatimiehen haukkumisesta että myös hovi-

oikeuden asessorin kimppuun käymisestä. Hän tuli juosten raastupaan oikeuden

ollessa jo hajaantumassa, ojensi oikeudelle asessorin häntä vastaan suuntaaman

kirjelmän ja sanoi, että koska hän ei saanut audienssia tässä oikeudessa niin hän

kysyy asiaa kuninkaalta. Raati sanoi, ettei hän voisi todistaa mitään, ja kehotti hän-

tä kohteliaisuuteen sekä puhumaan vain asioista, jotka voi myös todistaa.595  Tuk-

holman porvareista ja Nils Pederssonista poiketen ulkomaalaisilla kauppiailla oli

usein jonkinlaisia kytköksiä kruunuun kaupan kautta ja he yrittivät myös hyödyn-

tää niitä. Hollantilainen Abraham Klasson heilutteli raastuvanoikeuden edessä ku-

ninkaan kirjettä valittaessaan, ettei hän saanut maksua, joka jo aikaisemmin oli

tuomittu hänelle. Kirjelmässä käskettiin vakavasti käskynhaltijaa (befallningsman)

591 SSA, BRA, A, vol. 52, 10.11.1630. Jakob Grundellilla ei ollut taustallaan opillista sivistystä, vaan
hän oli käsityöläinen, kelloseppä. Kaupunkihallinnollista kokemusta hänellä sen sijaan oli runsain
mitoin ja Jakob Grundell valittiinkin pormestariksi Hans Nilsson Benickin erottua vuonna 1636.
Hallinnollisilla meriiteillään Grundell kohosi aatelissäätyyn (Matrikel 1915–1918, 35–36; Ericson
1988, 122, 124).

592 ST 1618 (4.11), 157. Vuonna 1626 puolestaan kutsuttiin pormestari Hans Nilsson Benick ja
kaupunginkirjuri Eggert Matsson valtaneuvoston puheille ja heille annettiin määräys miten
tuomita drotsi Magnus Brahen sekä vapaaherra Erik Klasson Bielken välisessä talouskiistassa.
Määräys pantiin heti toimeen (ST 1626 (22.2), 29).

593 SSA, BRA, A, vol. 51, 2.11.1629.
594 ST 1620 (9.10), 91–92; SAOB, hakusana näsa; vrt. Ericsson N 2003, 22–23. Kämnerit joutuivat

usein haukkumisen kohteeksi (ks. esim. ST 1625 (3.10, 22.10), 379, 402; SSA, BRA, A, vol. 54,
4.10.1634).

595 ST 1623 (5.3), 134–136.
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sekä pormestaria ja raatia auttamaan häntä maksun saamiseksi. Raatia uhattiin

myös, että jos maksua ei tapahtuisi heidän laiminlyöntinsä vuoksi, niin he myös

olisivat vastuussa asiasta.596

Kirjeet viestinviejinä

Kaarle-herttuan aikana kirjeenvaihto linnan ja raatihuoneen välillä oli vilkasta.

Kaarlen ote kaupungista oli tiukka ja hän pyrki itse puuttumaan pienimpiinkin

hallinnollisiin ja oikeudenhoidollisiin yksityiskohtiin. Tästä syystä raati usein tie-

dusteli pienimmissäkin asioissa herttuan mielipidettä ennen päätöksen tekoa, tai

jätti asian kruunun vastuulle. Vuonna 1603 raati kirjoitetti Kaarlelle urkurin saa-

misesta suurkirkkoon sekä informoi Anders Larssonista, joka oli rakentanut tont-

tinsa rajojen ulkopuolelle kaupungin maalle. Raastuvanoikeus halusi Kaarlen siu-

nauksen päätökselleen että rakennukset piti repiä ja maa-ala palauttaa kaupungille.597

Keskeisempiä aiheita kirjeissä kuninkaalle olivat kuitenkin uudet rasitukset.

Vuonna 1602 herttuan vaatiessa kaupungilta lainaksi kuparia ja rautaa raati myös

kirjoitti hänelle. Raadin kirjelmästä käy ilmi, että kruunun kirjeistä oli raastuvassa

keskusteltu ja samalla pohdittu, kuinka tilanne voitaisiin hoitaa. Herttualle osoitet-

tu kirje oli täynnä tuttua fraseologiaa porvariston köyhyydestä ja huonosta tilan-

teesta, mutta ennen kaikkea vedottiin metallien merkitykseen kaupassa ulkomaa-

laisten kanssa. Kupari ja rauta olivat tärkeimpiä maksuvälineitä. Tästä syystä pyy-

dettiinkin kruunulta asian harkitsemista uudelleen ja rasituksen lieventämistä. Sa-

malla kuitenkin korostettiin hyvin voimakkaasti että asia oli Kaarlen vallassa, ja lu-

vattiin ”alamaisesti” toimittaa mitä kruunu määräisi. Kuuliaisuus ja velvollisuus

tuotiin julki.598  Samassa kirjeessä vastattiin lisäksi tullikysymykseen. Kaarle oli

määrännyt, että kaupungin porvarien piti vieraiden tavoin maksaa täysi tulli kai-

kesta lähtevästä ja saapuvasta tavarasta. Tämä nostatti vastustusta, sillä tulli-

vapauden katsottiin olevan porvareiden perusoikeuksia. Tästä syystä vedottiin

vanhaan tapaan (af Åldher derföre haffwa warit befrijat). Tässäkin yhteydessä tuo-

tiin lisäksi esiin porvariston köyhyys ja epäsuotuisa aika sekä majoitus ja muut ra-

situkset, joilla kaupungin asukkaita jo kuormitettiin. Ilmeisesti kirjeluonnoksen

loppuosan oli katsottu olevan liian kriittinen, sillä loppuun oli lisätty eri käsialalla

lyhyt sävyä pehmentävä osuus, jossa mm. kerrottiin että porvaristo suoritti kyllä

mielellään puolet tullista kuten aikaisemminkin.599

Kirjeenvaihto Kaarle-herttuan kanssa muodostaa omalaatuisuudessaan poik-

keuksen Tukholman hallintokulttuurissa. Kirjeet muistuttivat useassa suhteessa va-

596 ST 1620 (11.10), 93.
597 SSA, BRA, B, 65, kaksi päiväämätöntä kirjeluonnosta Kaarle-herttualle vuodelta 1603; Wieselgren

1935, 16; vrt. Sandberg 1991, 213.
598 Toinen kirjeistä koski tulleja (SSA, BRA, B, 65, kirjeluonnos Kaarle-herttualle 13.5.1602). Vuodelta

1603 on säilynyt päiväämätön raadin vastaus Kaarle-herttualle samanlaisesta määräyksestä lainata
kuparia ja rautaa sekä laajentaa tullivelvollisuutta. Vastaukset ovat lähes identtiset (SSA, BRA, B,
65, päiväämätön Kaarle-herttualle 1603). Vrt. myös Luukko 1971, 283.

599 SSA, BRA, B, 65, kirjeluonnos Kaarle-herttualle 13.5.1602.
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lituksia, mutta luonteeltaan ne eivät kuitenkaan olleet varsinaisia ”valituksia” vaan

huomattavasti epämuodollisempia, ja usein myös hallinnollisiin asioihin takertu-

via arkisia tiedonantoja. Kirjeet voidaankin tulkita hallinnollisen vuoropuhelun

muodoksi, jonka avulla kruunun ja raastuvan välillä kommunikoitiin. Kiivas kir-

jeenvaihto vaikuttaa omalaatuiselta sillä Kaarle oli miehittänyt Tukholman keskei-

simmät hallintovirat luottomiehillään, mutta kenties vuorovaikutussuhteen jatku-

va ylläpito kirjein vain kuvaa Kaarlen luonnetta pienimpiinkin yksityiskohtiin

puuttuvana hallitsijana.

Tullikysymykseen palattiin myös vuonna 1602 ja kuten aikaisemminkin, porva-

risto vetosi jälleen köyhyyteensä sekä huonoon aikaan ja esitti, että herttua säästäisi

porvarit koko tullin maksamiselta. Kirjeessä tuotiin esiin myös laillisuusnäkö-

kulma, kun siinä pyydettiin, että vientituotteista saataisiin maksaa puoli tullia ”ku-

ten valtakunnan säädyt viimeksi olivat päättäneet”. Samalla vaadittiin rangaistusta

niille, jotka saatiin kiinni tullirikkomuksista. Vahvin vasta-argumentti oli kuiten-

kin, että kaupungin asukasmäärä oli vähenemässä huolestuttavasti. Ikään kuin si-

vulauseessa kerrottiin, että oli useita porvareita, jotka halusivat sanoa irti porvariu-

tensa ja siirtyä maakaupunkeihin tai maaseudulle, mistä olisi kaupungille suurta

vahinkoa. Näin vihjattiin, että jos kaupankäynnin edellytyksiä heikennettäisiin,

porvaristo äänestäisi jaloillaan ja kaupunki kuihtuisi. Vastuu päätöksestä sälytettiin

kruunulle.600

Vuonna 1603 kruunu vaati kaupungeilta laivoja ja miehiä sotajoukon varus-

tamiseksi Liivinmaalle. Tukholmasta vaadittiin laivoja, sekä erityisesti 300 hevosta.

Jälleen ensisijaisena puolustuksena käytettiin huonoa aikaa: suuri osa laivoista oli

edellisenä vuonna jäänyt kruunun retkille ja osa oli jo lähtenyt kalastamaan. Vaikka

muutamia laivoja luvattiin, todettiin samalla niiden varustamisen olevan vaikeaa,

sillä kaupungissa riehuva rutto (gudhz Plågann och Sÿndestraffet Pestilentzienn) ei

ollut jättänyt montaakaan taloa koskematta ja päivittäin kuoli enemmän ja enem-

män ihmisiä. Kirjeen sanoma oli siis sama kuin aikaisemminkin: vakuuteltiin ha-

lua noudattaa kuuliaisesti ja alamaisesti käskyjä, jos se olisi mahdollista. Mutta

koska aika oli huono, pyydettiin armahdusta uusista rasituksista.601

Kaarle-herttuan pommittaessa raatia kirjeillään ja vaatimuksillaan kaupungista

otettiin yhteyttä lisäksi amiraali Jochim Scheeleen.602  Amiraali hoiti virallisestikin

asiaa, sillä hänelle oli myönnetty kruunun valtakirja selvittää kuinka paljon laivoja

kaupungeista oli saatavissa. Asiasta oli neuvoteltu raastupaan kutsutun porvariston

600 Marginaaliin oli lisätty että porvaristo oli muutenkin vähentynyt ruton ansiosta, ja lisäksi
kaupungista oli lähtenyt väkeä ”suuren köyhyyden” vuoksi (SSA, BRA, B, 65, kirjeluonnos Kaarle-
herttualle 19.5.1603; vrt. Ljung 1963, 60–61).

601 Samaan aiheeseen palattiin toisessakin kirjeessä. SSA, BRA, B, 65, kirjeluonnos Kaarle-herttualle
6.6.1603, 13.6.1603.

602 Ks. myös ST 1597 (20.7), 145; vrt. ST 1618 (22.12), 353–354. Tällöin raadin kokouksesta
lähetettiin raatimies Valentin Nilsson ja kaupunginkirjuri Eggert Matsson Aurelius kamarineuvos
Johan Skytten luokse pyytämään, että hän ei kirjoittaisi kuninkaalle pyydetystä hopeasta mitään,
tai ainakaan takaisi sen saamista ennen kuin pormestari olisi keskustellut asiasta porvariston
kanssa. Skytte ja verokamarin Nils Bielke vastasivat, että he halusivat vain kirjoittaa kuninkaalle
keskustelleensa pormestarin kanssa asiasta, ja että pormestarit puolestaan olivat luvanneet
neuvotella porvariston kanssa.
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kanssa ja lopputuloksena Scheelelle kerrottiin, ettei laivoja, joita kruunun palve-

lukseen voitiin tarjota, ollut kovinkaan montaa. Perustelut olivat täsmälleen samat

kuin Kaarlelle suunnatussa kirjeessä. Raati kirjoitti kuitenkin haluavansa tehdä

mitä pystyi ja lupasi sata hevosta. Amiraalilta myös erityisesti pyydettiin, että hän

auttaisi asiassa ja ajaisi ”meidän asiaamme” kruunulle603 . Scheelelle uskallettiin

myös valittaa proomusta (pråm), jota Kaarle oli vaatinut604  ja joka ”suurin kustan-

nuksin” oli rakennettu. Tällaista rasitusta muut kaupungit eivät olleet joutuneet

hoitamaan.605

Kruunun kirjurit, vaikutuskanava vallan ytimeen

Kaarle-herttuan aikana raadin käyttämä informaali vaikutuskanava kulki herttuan

sihteerin606 , Peder Nilsson Jakobsköldin, kautta. Kun amiraali Scheele oli virkansa

puolesta nimetty hoitamaan laivojen hankkimista kruunun tarpeisiin, oli sihteeri

kiertotie virallisten kanavien ohi. Kuninkaan kanslian virkamiehillä oli usein huo-

mattava valta, tosin heidän vaikutusmahdollisuutensa olivat yleensä muualla kuin

julkisessa hallinnossa. Heillä kuitenkin nähtiin olevan mahdollisuuksia vaikuttaa

kuninkaaseen, koska asema hallinnon ytimessä merkitsi nopeaa tiedonsaantia sekä

pääsyä seuraamaan päätöksentekoa lähietäisyydeltä.607  Etenkin kanslian sihteerit

olivat työllistettyjä lukuisten valittajien kanssa, jotka kääntyivät suoraan heidän

puoleensa halutessaan saada asiansa kuuluviin valtakunnan ylimmässä hallinnossa.

Sihteerien läheiset ja henkilökohtaiset suhteet kuninkaaseen tiedettiin, ja niitä yri-

tettiin hyödyntää mahdollisuuksien mukaan.608

Peder Nilsson Jakobsköld kuului 1500- ja 1600-lukujen vaihteessa linnan kans-

lian tärkeimpiin miehiin. Hänen isänsä oli ollut kirjurina jo Kustaa Vaasan aikaan,

603 Vrt. vuoden 1614 kauppasäännön asettamisen yhteydessä kuninkaalle lähetettyyn valitukseen,
jonka ohella lähetettiin kaupungista kirje myös Axel Oxenstiernalle ja pyydettiin apua toivomus-
ten läpiviemiseksi. (Sandberg 1991, 161).

604 Myös kirjeessä Kaarle-herttualle mainittiin, että se oli rakennettu (SSA, BRA, B, 65, kirjeluonnos
Kaarle-herttualle 6.6.1603).

605 SSA, BRA, B, 65, kirjeluonnos amiraali Jochim Scheelelle 20.6.1603.
606 Vuonna 1606 luettiin yleisessä raastuvankokouksessa kuninkaan mandaatti, jossa hän esitti

haluavansa keskustella säätyjen kanssa Örebrossa. Paikalle kutsuttiin mm. yksi pormestari ja
raatimies joka kaupungista. Tukholmasta nimettiin Nils Eriksson, Anders Olofsson ja suurkirkon
kirkkoherra Johannes Svenonis Raumannus (d. Jahann) sekä kaupunginkirjuri Olof Pedersson.
Kaupunginkirjurista mainittiin, että hän oli kruunun erityisesti paikalle kutsuma (ST 1606 (25.2),
102–103). Vuoden 1619 säännöllä valtakunnan kaupunkeihin haluttiin juurruttaa muualla
Euroopassa tunnettu syndikuksen virka. Ruotsissa näitä kuninkaallisia kaupunginkirjureita ei
juurikaan aikaisemmin tunnettu. Kun Gävlessä valitettiin porvareiden laiminlyövän kruunun
rasitusten suorittamista, sekä suhtautuvan epäkunnioittavasti esimiehiinsä, kaupungin hallinto-
miehet toivoivat saavansa avukseen pormestarin lakia valvomaan. Pormestarin sijaan Gävleen
nimitettiin kuitenkin syndicus asioita järjestämään, mikä kuvaa hyvin tämän virkamiehen roolia
ja merkittävää asemaa kaupunkihallinnossa. Tukholmaan syndikusta ei kaupunkihallinnon
pyrkimyksistä huolimatta saatu koskaan (Elfstrand 1946, 494–495; Ericson 1988, 234; Karonen
1995a, 26, 86; vrt. Halila 1942, 154–157; Luukko 1971, 386).

607 Almquist 1929, 545–547; Wieselgren 1935, 9; Forssell 1935, 20, 51; Norrhem 1993, 11–12, 19, 23–
24, 29–32, 113. Peder Nilssonille kirjoitetuista kirjeistä yleensä ks. Norrhem 1993, 113.

608 Forssell 1935, 39, 51.
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sekä toiminut myös Maunu- ja Kaarle-herttuoiden sihteerinä. Peder Nilsson jat-

koikin isänsä työtä Kaarlen palkollisena.609  Vaikka käytettyjen lähteiden pohjalta

on mahdotonta selvittää tarkemmin raadin ja Kaarlen kirjurin suhteita, Peder Nils-

son vaikuttaa olleen pormestareille ja raatimiehille tuttu mies, ja hänet mainitaan

erityisen hyvänä ystävänä. Sana ”ystävä” ei kuitenkaan kirjeissä välttämättä tarkoit-

tanut ystävyyttä nykymerkityksessä, vaan saattoi merkitä yhtä hyvin mielistelynha-

lua, etiketinmukaista ilmausta tai ”institutionalisoitunutta ystävyyssuhdetta”, jol-

laisille hallinto pitkälti rakentui.610  Kirjeiden sisältö ja välittömyys kuitenkin vih-

jaavat, että Peder Nilsson oli tuttu mies. Linnan läheisyys ja kruunun palkollisten

asuminen kaupungissa mahdollisti suhteiden syntymisen ja tuttavilta voitiin pyy-

tää palveluksia: ”..bidhiendhes i wele wälgöra som enn tilförlåteligh godhe wänn och
war oß och denne stadzenns Inbijggiere altidh för enn gunstigh godh förfordrere hos
wår Nådighe öfuerhet..”.611

Kirjureiden vaikutusvalta pohjautui heidän asemaansa kruunun ja hallituksen

läheisyydessä, sekä aseman mukanaan tuomaan pääsyyn tiedon lähteille. Eräs

kruunun kirjureiden keskeisimmistä tehtävistä oli avata kruunulle tulleet ja kirjoit-

taa lähtevät kirjeet. He olivatkin paitsi tiedon lähde ulkopuolisille, myös kanava

vallan sisimpään. Poliittisessa ajattelussa oli vallalla käsitys, että esitellessään asioita

kuninkaalle sihteerit saattoivat samalla vaikuttaa päätöksiin. Tämä loi tavan kir-

joittaa kuninkaan ohella kirjurille sekä pyytää apua ja tukea omalle asialle.612  Kun

Tukholman raastuvanoikeuden kiinteät suhteet kanslian suuntaan tiedetään, kirju-

reille kirjoittaminen ja heidän apuunsa luottaminen kertoo, että kruunun sihtee-

reillä todella oli valtaa vaikuttaa päätöksiin. Avun pyytäminen kertoo myös että

näissä kysymyksissä, joissa löytyy tietoa kirjurille kirjoittamisesta, oli kyse jutuista

609 Norrhem 1993, 52. Tukholman 1500-luvun ja 1600-luvun alun kaupunginkirjurit olivat lähes
poikkeuksetta miehiä, jotka olivat aikaisemmin hoitaneet kansliakirjurin virkaa. Heistä osa jopa
palasi takaisin kuninkaan palvelukseen (ks. Matrikel 1915–1918, 24–25, 27–29, 154, 175–176, 289–
292). Yhteys raastuvan ja linnan välillä oli siis läheinen paitsi fyysisesti, myös kirjurien välityksellä.
Kirjureita voidaan epäilemättä pitää hallinnon kannalta keskeisimpinä miehinä, mikä entisestään
korostaa tällaisten ei-virallisten kontaktien arvoa. Toisaalta läheiset henkilökohtaiset kytkökset
hallintoinstanssien välillä merkitsevät varmasti, että vähintään kaupunginkirjurin kautta oli
välillisiä kontakteja myös niihin kruunun kirjureihin, jotka eivät päätyneetkään raastupaan
jatkamaan virkauraansa.

610 Norrhem 1993, 38–39, 116; Lappalainen 2001, 60; vrt. ST 1622 (2.12), 99. Kirjeissä muille
mahtimiehille ei tietenkään voi sulkea pois sitä mahdollisuutta, että raadin jäsenillä olisi ollut
läheisiä henkilökohtaisia suhteita henkilöihin, joilta kirjeitse pyydettiin apua. Ystävä-termin
käytössä oikeusistuimessa korostui kuitenkin usein nimenomaan sen symbolinen ja ritualistinen
luonne. Hyvänä esimerkkinä tästä ovat erilaisissa talouskiistoissa usein käytetyt
sovittelumenettelyt, joiden tuloksena aikaisemmista riitapuolista tuli käden puristuksella ”hyviä
ystäviä”. Ks. esim. ST 1592 (23.5), 68–69; ST 1593 (21.3), 112–113; ks. myös Vuorela 1997a, 64;
Karonen 1998a, 154; Lindström D 2003, 24; vrt. Forsström 2000, 60–61. Kirjeiden sanamuodoista
ks. esim. RA 1133.05, vol. 2, kirje Uppsalan arkkipiispalta, professoreilta ja ”capitulares” valta-
neuvostolle 2.3.1609 (”..ädhle och högbetrodde män gunstige wenner och förforrare..”). ”Ystävyys”
toimi myös toisin päin ja valtaneuvos, käskynhaltija Klas Horn kutsui pormestaria ja raatia
kirjeessään ”hyviksi ystäviksi” (ST 1628 (kirje päivätty 2.8.1628), 233 (liite 4c)); ks. myös esim.
SSA, BRA, A, vol. 42, 5.11.1631. Kirjeiden retoriikasta ja lähdekritiikistä ks. Hakanen 2002, 24–30.

611 SSA, BRA, B, 65, kirjeluonnos sihteeri Pär Nilssonille 22.6.1603; vrt. Ahnlund 1921, 53.
612 Norrhem 1993, 108, 112–114.
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joissa ei välttämättä uskottu kruunun kaupungin kannalta myönteiseen päätök-

seen, tai kyse oli poikkeuksellisen tärkeästä asiasta.613

Vastavuoroisuus oli olennainen elementti kanssakäymisessä. Vastineeksi kirju-

rin myötävaikutuksesta asioihin voitiin tarjota lupauksia vastapalveluksista, mutta

myös konkreettisia lahjoja.614  Tukholmasta kirjoitettiin Peder Nilssonille vuonna

1603 Kaarle-herttuan vaatimasta avustuksesta Liivinmaan sotaan. Sihteerille ker-

rottiin, että kaupungista oli tulossa edustajia Kaarle-herttuan luokse kirjallisen vas-

tauksen kanssa. Kyseisestä vastauksesta lähetettiin kopio sihteerille ja pyydettiin

ennen kaikkea, että hän puhuisi kaupungin puolesta. Toiveena oli, että Kaarlen

päätös tapahtuisi kaupungin esityksen mukaisesti. Sihteeriltä ei kuitenkaan edelly-

tetty pyyteetöntä apua vaan kirjeen oheen oli liitetty lahja (sampt medh enn litenn
föräringh vthi dhette bref), jolla päätöksentekoa yritettiin kääntää kaupungille

suotuisaksi.615  Pyrkimys kirjurin vaikutusvallan hyödyntämiseen oli siis molempia

osapuolia hyödyttävää vuorovaikutusta. Avun vastineeksi kirjurin vaivat palkittiin.

Lahjan liittäminen suoraan kirjurille lähetettyyn kirjeeseen viittaa, että hänen

apuunsa myös uskottiin vahvasti.616

Samana vuonna rutto riehui kaupungissa, ja sen uhriksi joutui myös kirkkoher-

ra. Kesällä raati saikin jälleen aiheen kirjoittaa Kaarle-herttualle, ja pyytää Ericus

Skepperuksen nimittämistä uudeksi kirkkoherraksi.617  Kahta päivää myöhemmin

samasta asiasta kirjoitettiin Peder Nilssonille.618  Ensimmäiseksi häntä kiiteltiin hy-

vistä töistä ja ennen kaikkea viimekertaisesta (tiänstwilligh tacksäijelße för bewisthe
wälgärinngher sijnnerligh för dhenn godh förfordringh som i wåre vthskickedhe senast
bewiste dhet wij medh alt gåt tiänstwillighenn förschijlla schole), joten herttuan vaa-

timan avustussumman pienentäminen puoleen nähtiin kansliakirjurin ansiona.

Peder Nilssonille kerrottiin samalla tavalla kuin edellisessäkin jutussa Kaarle-hert-

tualle lähetetystä ehdotuksesta uudeksi kirkkoherraksi, ja ajatuksena oli että sihtee-

ri myötävaikuttaisi kaupungille myönteiseen päätökseen. Tällä kertaa pyyntöön ei

liitetty suoraa lahjaa mutta ilmoitettiin, että vaivannäkö kyllä korvattaisiin

(Sådhannt och alt annat wij hos idher medh alt gåt gerna förtiänne schole.).619 Aivan

kuten porvarillisten valitusten piti, ainakin pormestarin ja raadin mielestä, mennä

613 Vrt. Norrhem 1993, 115. Svante Norrhemin mukaan sihteerin tai muun kanslian virkamiehen
käyttäminen nähtiin jopa luotettavampana ja nopeampana kuin kuninkaan puoleen kääntymi-
nen.

614 Virkkunen 1953, 420; Henningsen 2001, 286; Hakanen 2002, 26.
615 SSA, BRA, B, 65, kirjeluonnos sihteeri Pär Nilssonille 22.6.1603; Ericson 1988, 213, 220; vrt.

Almquist 1929, 539–541; Norrhem 1993, 114, 119. Lahjasta vrt. ST 1593 (16.6), 131, jolloin
Tukholmassa päätettiin lahjasta uudelle kuninkaalle ”vanhan tavan mukaan”.

616 Norrhem 1993, 116–118. Vastapalveluksista, lahjoista ja lahjuksista ks. laajemminkin Ericson
1988, 220–221; Norrhem 1993, 116–118, 124–125; Groebner 2000; Einonen 2003a, 93; vrt.
Muldrew 2001, 111–112.

617 SSA, BRA, B, 65, kirjeluonnos Kaarle-herttualle 16.7.1603, kirjeluonnos sihteeri Pär Nilsonnille
19.7.1603; Murray 1949, 244. Skepperus oli jo aikaisemmin ollut Tukholmassa kirkkoherrana
(Murray 1949, 243–244). Papin vallinnassa oli usein tärkeä kriteeri ja meriitti, että henkilö oli
seurakuntalaisille tuttu jo entuudestaan (Lindström P 2003, 41–42, 44, 48; vrt. Virkkunen 1953,
514–516; Matinolli 1955, 19–21; Luukko 1971, 495–496).

618 SSA, BRA, B, 65, kirjeluonnos sihteeri Pär Nilsonille 19.7.1603; Murray 1949, 244.
619 SSA, BRA, B, 65, kirjeluonnos sihteeri Pär Nilsonille 19.7.1603; Norrhem 1993, 121.
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kuninkaalle vain virallisen väylän eli kaupunkihallinnon kautta, tästä kirjeiden kir-

joittamisesta puolestaan suivaantuivat arkkipiispa ja tuomiokapituli, jotka katsoi-

vat tulleensa sivuutetuiksi.620

Tukholman raadin tapa lähettää kansliakirjurille avunpyyntökirjeitä ei ollut mi-

tenkään poikkeuksellinen vaan pikemmin ajan tapa. Tästä syystä voidaan myös

päätellä, että kirjeitä todella on kirjoitettu huomattavasti enemmän kuin niitä on

säilynyt. Ja suullisen kanssakäymisen mahdollisuushan oli myös aina olemassa. On

kuitenkin huomattava, että menettelytapa edellytti riittävää vaurautta kirjurien

palvelusten korvaamiseksi, suhteita kansliaan ja myös tietoa siitä miten piti toi-

mia.621  Tukholman raadilla oli runsaasti näitä kaikkia.

Muut pyrkimykset informaaliin vaikuttamiseen

Epämuodollisten vaikutuskanavien käyttäminen oli samalla tavalla tilannesidon-

naista ja tarkoitushakuista, kuin koko uuden ajan alkupuolen poliittinen vaikut-

taminenkin usein oli. Toki organisaatioiden muotojen epävirallisellekin vaikutuk-

selle luomat puitteet olivat merkittäviä ja pysyviä, kuten usein myös lähinnä

klienttisuhteita muistuttaneet henkilökohtaiset suhteet, joita hallinnossa käytettiin

vaikuttamiseen. Näiden poliittisten verkostojen ja rakenteiden puitteissa Tukhol-

man hallintomiehet liikkuivat joustavasti ja tarttuivat tilaisuuksiin niitä hyödyntäen.

Epävirallisesti pyrittiin vaikuttamaan jopa itse Axel Oxenstiernaan, joka kirjoit-

ti vastauksen ”hyville ystävilleen” pormestarille ja raatimiehille vuonna 1615. Tuk-

holman porvari oli vienyt valtakunnankanslerille kaupungin kirjeen, jossa Oxen-

stiernaa pyydettiin vaikuttamaan kuninkaaseen, jotta maakaupungeilta kiellettäi-

siin Söderströmin läpi purjehtiminen ja samoin Norrlannin kaupungeilta ulko-

maille purjehtiminen. Asia liittyi siis Tukholmassa runsaasti levottomuutta ja kes-

kustelua aiheuttaneeseen kysymykseen vuoden 1614 kauppasäännöstä. Samassa

yhteydessä oli ilmeisesti aikomus lähettää samansisältöinen anomus anojien kera

myös kuninkaalle, ja käyttää samaa taktiikkaa kuin aikaisemmin kuninkaan sihtee-

rin kanssa. Axel Oxenstierna vastasi raadille tarkentaen jo annettuja määräyksiä

mutta korosti, että kysymyksen lopullinen ratkaisu oli yhä tekemättä ja että kau-

pungin oli yhä mahdollista yrittää vaikuttaa siihen (står till eder flitige påfordringh).

Koska kuninkaalla Oxenstiernan mukaan oli parhaillaan muuta tehtävää, kehotti

hän kaupungin edustajaa jättämään kuninkaan puheille pyrkimisen väliin. Valta-

kunnankansleri lupasi kuitenkin toimittaa kirjeen edelleen kruunulle ensi tilassa,

jotta kaupunkilaiset voisivat sitten kysyä vastausta heti kuninkaan palattua mat-

koiltaan. Lopuksi Oxenstierna halusi vielä muistuttaa kaupunkilaisia hyvästä tah-

dostaan: ”niin paljon kuin mahdollista otan aina huomioon kaupunkinne hyvin-

voinnin tekemisissäni”.622  Myös Norrmalmin porvarit pyrkivät pääsemään kansleri

Oxenstiernan suosioon ja saamaan häneltä apua pyyntönsä toteutumiseen. Norr-

620 Murray 1949, 244, lopputuloksesta ks. 244–245.
621 Norrhem 1993, 123.
622 Kirje oli päivätty 15.3.1615. ST 1614–1615, 236–237 (bilaga 8).
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623 RA, R5346, päiväämätön Norrmalmin pormestarin ja raadin sekä porvariston kirje kanslerille.
Päiväyksen puuttuessa kirjeen ajoittaminen on mahdotonta, eikä kuningastakaan identifioida
tarkemmin. Privilegioit olivat tavallinen aihe Norrmalmilta lähetetyissä valituksissa. Myös muut
valitukset ovat ilman päiväystä. Kun Kaarle-herttua loi Norrmalmista itsenäisen kaupungin
vuonna 1602, hän ei kuitenkaan antanut uudelle kaupungille privilegioita. Vuoden 1619 säännön
seurauksena ja pohjalta myös Norrmalm sai privilegioluonnoksen, mutta sitä ei koskaan
vahvistettu (Östman 1915a, 30). Valitukset voivat näin periaatteessa olla miltä tahansa vuodelta
Norrmalmin ”itsenäisyyden” ajalta 1603–1635. Myös sekä Norrmalmin erottaminen Tukholmasta
että liittäminen takaisin sen yhteyteen aiheuttivat valituksia puolin ja toisin. Lisäksi talous-
kysymykset herättivät närää (RA, R5346, päiväämättömiä valituksia Tukholmasta ja Norrmalmilta
kuninkaalle sekä hallitukselle; RA, R5346, 20.4.1635 Norrmalmin pormestarin ja raadin valitus-
kirje valtaneuvostolle). Vuonna 1635 annettiin kuningattaren päätös Tukholman ja Norrmalmin
välisessä kiistassa: oli molempien kaupunkien hallinnon ja kasvun kannalta parempi, ja koko
valtakunnalle hyödyllisempi, että Norrmalm liitettiin takaisin Tukholmaan. Näin siis Norrmalm
ja Södermalm muodostivat taas vuodesta 1635 lähtien yhdessä Tukholman kaupungin kanssa
yhteisen, Tukholman raadin alaisen hallinto- ja oikeudenhoitoalueen. Norrmalmin porvareista
piti valita raatiin yksi pormestari ja kaksi raatimiestä, joiden toivottiin tuntevan käsityönharjoitus,
sillä kruunun tavoitteena oli keskittää käsityöläiset malmeille ja kauppiaat Tukholmaan. Tukhol-
massa toimi jo kämnerinoikeus ja myös Norrmalmin piti saada oma alioikeutensa (SSA, BRA, A,
vol. 44, 13.5.1635; Parsons 1966).

624 ST 1594 (16.12), 276–277; Matrikel 1915–1918, 25; vrt. Muir 1997, 22.
625 ST 1600 (27.8, 8.10), 107, 116.
626 ST 1600 (22.11), 142.

malmin pormestari, raati sekä porvaristo kirjoittivat ”kanslerille” ja antoivat hänel-

le tiedoksi, että kuninkaalta oli pyydetty kaupungin privilegioiden parantamista.

Kanslerista toivottiin asialle puhemiestä ja pyydettiin, että hän ajaisi asiaa.623

Todennäköisesti erilaiset informaalit vaikutuskanavat olivat huomattavasti ta-

vallisempia ja merkittävämpiä, kuin lähteet antavat ymmärtää. Palvelusten suorit-

taminen, lahjominen ja muun kaltainen voitelu päätösten saamiseksi suotuisiksi

oli hallinnollinen menettelytapa muiden joukossa. Lahjominen ei luonnollisesti-

kaan ollut laillista, mutta yhteiskunnassa joka perustui vankasti palveluksille ja nii-

den vastavuoroisuudelle, oli vaikea tehdä selvää rajanvetoa, jolla määrittää rikolli-

nen toiminta. Vetoamisessa ylempien virkamiesten apuun oli kyse perinteestä, jos-

sa hallinto ei määrittynyt nykyisellä tavalla selkeäksi ja jäsentyneeksi kokonaisuu-

deksi.

Epävirallinen vaikuttaminen oli myös suhteiden ylläpitoa rituaalein ja symbo-

lisin tavoin. Kaarle-herttua pyysi esimerkiksi vuonna 1594 pormestarin ja raadin

joukosta kummia pojalleen.624 Vuonna 1600 kaupunki taas oli lahjoittanut Kaar-

lelle kymmenen hevosta ja raastuvassa vaadittiin hevosten maksuun osallistumista

kaikilta, jotka harjoittivat kauppaa.625  Myöhemmin puhuttiin uudelleen samoista

hevosista ja huomautettiin, että porvarien pitäisi olla halukkaita avustamaan nii-

den maksamisessa, eli ilmeisesti porvaristo ei ollut sellaisten lahjojen tarpeellisuu-

desta aivan yhtä vakuuttunut kuin raati. Porvaristo vastasi avustusvaatimukseen

että hevoset voisi hyvin maksaa skotista. Raadin mukaan skottia ei voinut käyttää

siihen tarkoitukseen, koska muitakin ratkaisuja oli olemassa, mutta jos muulla ta-

valla ei suostuttaisi auttamaan, ei raati voisi asialle mitään.626  Porvaristo sai näin

pienen erävoiton taistelussaan rasituksia vastaan.

Vuonna 1602 pormestari Nils Eriksson kysyi porvaristolta eikö olisikin viisasta

järjestää vastaanottokomitea, eli lähettää muutamia miehiä sinne missä herttua
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parhaillaan oli ”ottamaan hänet iloiten vastaan (fägna), kun hän oli käynyt läpi

pitkän ja vaivalloisen matkan meidän rakkaaseen isiemme maahan”. Porvaristo nä-

ki suunnitelman hyödyllisenä ja se päätettiin toteuttaa. Samaa tapaa ”kestittää”

(unfegna) noudatettiin todennäköisesti aina kuninkaan saapuessa kaupunkiin,

vaikka tuomiokirjoista löytyykin vain satunnaisia mainintoja.627  Alamaisilla kun-

nianosoituksilla vakuutettiin hallitsijaa kuuliaisuudesta ja tottelevaisuudesta, joita

valtion päälle tulikin osoittaa.628  Vaikka porvarit eivät välttämättä olleetkaan ha-

lukkaita syytämään rahaa suhteita ylläpitäviin rituaaleihin tai lahjoihin, olivat he

kuitenkin selvästi sisäistäneet symbolisten eleiden merkityksen poliittisessa kult-

tuurissa.

627 ST 1602 (10.4), 213; ST 1626 (8.11), 264.
628 Vrt. Österberg 1996, 192; Gustafsson 2004, 25.



166

V Keskusvalta
ja paikallishallinto
kuuliaisuutta luomassa

Pakkokeinot porvarien
taivuttamisessa tottelevaisiksi

Sakot ja taloudelliset sanktiot

Keskusvallalla ei ollut halua puuttua kaupunkien sisäisiin asioihin niin kauan kun

ne täyttivät tehtävänsä taloudellisina keskuksina sekä maksoivat veronsa kruunulle,

mutta pääkaupunki oli tästä poiketen jatkuvasti huomion kohteena, jo yksin-

omaan koska valtionhallinto oli sijoitettuna Tukholmaan. Keskusvallan sekä por-

mestarin ja raadin ponnisteluista huolimatta porvarit eivät aina toimineet kuu-

liaisten alamaisten tapaan: maksaneet verojaan ajoissa tai hoitaneet muita velvoit-

teitaan. Raati saattoi tällöin tukeutua lakiin, joka määritteli sanktioksi verojen

maksamatta jättämisestä tai niskottelusta kolmen markan sakot. Lisäksi sakko-

summa voitiin nostaa 40 markkaan, jos maksun saamiseen tarvittiin kolme keho-

tusta. Viimeisenä lain kirjaimen mukaisena keinona oli ulosmitata sekä verot että

sakot verovelvollisen omaisuudesta.629  Käytännön hallintotyössä pormestarin ja

raadin mahdollisuudet niskottelevien porvareiden saamiseen takaisin kurin ja jär-

jestyksen puitteisiin eivät kuitenkaan rajoittuneet yksinomaan lain suomiin vaih-

toehtoihin.

Kaupungin rasitusten keräämiseksi porvaristolta oli tavanomaisten suostuttelu-

jen ja kehotusten ohella olemassa erilaisia ”voimakeinoja”, joissa hyödynnettiin raa-

din asemaa hallintoinstanssina. Kurinpidolliset keinot kohdistuivat tällöin pormes-

tarin ja raadin kontrolloimaan ja porvareille elintärkeään elinkeinonharjoitukseen.

Eräs mahdollisuuksista oli kiristää porvareita suorittamaan velvoitteensa uhkaa-

malla kieltää heiltä pääsy vaa’alle. Vaaka ja vaakahuone olivat kaupan keskuspaik-

koja, ja samalla keskeisiä elementtejä kaupungin harjoittamassa elinkeinokontrol-

lissa. Kun pääsy vaa’alle suljettiin, estettiin näin kaupankäynti vaakahuoneella

kontrolloiduilla tuotteilla. Tällä tavalla pyrittiin saamaan porvari hoitamaan mak-

sunsa, jotta hän voisi taas jatkaa rauhassa kaupantekoaan. Vaakahuoneen käyttämi-

sessä kaupan valvomisen ohella hallinnollisena areenana oli etuna, että porvarit

liikkuivat siellä usein ja heihin oli helppo saada yhteys. Järntorgetilla sijainnut vaa-

kahuone oli siis myös sosiaalinen areena, jossa kauppiaat tapasivat toisiaan ja vaih-

629 MESL (konungsbalken XX), 14; ks. myös Gustafsson 1994, 84; vrt. Korpiola 2004, 232–238,
erityisesti 234.
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toivat elinkeinonharjoituksessa kullanarvoista informaatiota.630  Kieltämällä pääsy

vaakahuoneelle porvari suljettiin ulos sosiaalisesta piiristään, mikä lisäsi entises-

tään taloudellisen sanktion merkitystä. Rangaistusesimerkit puolestaan palvelivat

järjestelmän uskottavuuden palauttajina.631

Vaakaa käytettiin kurinpidon välineenä kahdesti 1590-luvun alussa. Eräältä

mieheltä kiellettiin pääsy vaa’alle kunnes hän oli selvittänyt oikeuden kanssa kau-

punginpalvelijan lyömisen ja toiselta, koska hän ei ollut maksanut rasituksiaan

kaupungille ja oli muutenkin ollut tottelematon.632  Vuonna 1623 porvarisvalaa te-

kemättömiä varoitettiin että heidän pitäisi hoitaa valansa ajoissa ja uhattiin, että

jos he eivät suorittaisi velvoitteitaan kaupunkia kohtaan, heiltä kiellettäisiin vaaka

(wågh och wicht).633 Myös laivarahojen keräämisen yhteydessä vuosina 1629–1630

valtaneuvoston päätöksellä kiellettiin (muiden keinojen ohella) vaa’an käyttö kun-

nes porvarit olisivat tehneet tilinsä selviksi.634  Samantapaisena hallinnollisena ki-

ristyskeinona raati kieltäytyi toisinaan antamasta elinkeinonharjoittajien haluamia

ja kauppaan tarvitsemia todistuksia ennen kuin porvarisvala oli tehty.635  Tässäkin

yhteydessä herää kysymys, kuinka ylipäätään oli mahdollista harjoittaa kaupungis-

sa elinkeinoa ilman porvarisvalan suorittamista? Vaikka raadin vallassa oli hanka-

loittaa elinkeinonharjoitusta näissä tilanteissa, valaa tekemättömien kaupankäyntiä

se ei kuitenkaan pystynyt estämään, vaan pyrki saamaan heidät virallisestikin osak-

si yhteisöä juuri porvarilliseen ammatinharjoitukseen kohdistuvilla keinoilla.

Vaikka ongelmia oli siis miesten saamisessa vannomaan porvarisvalansa ja sitä

kautta ottamaan osaa kaupungin rasituksiin, myös jo porvarisoikeudet saaneet

miehet olivat tottelemattomia ja jättivät velvoitteitaan hoitamatta. Kaikkiaan näitä

tapauksia on kuitenkin huomattavan vähän, kyse on lähinnä yksittäistapauksista.

Tämä kertoo raadin auktoriteettiaseman olleen vahvan, mutta toisaalta myös eri-

laisten maksujen ja muiden velvoitteiden legitimoinnin onnistuneen. Tässäkin yh-

teydessä on kuitenkin kyseenalaistettava lähteiden kattavuus, sillä mahdollisesti tä-

män kaltaiset jutut hoidettiin epävirallisesti raastuvan ulkopuolella. Jatkuvasti kas-

vavan työtaakan alla kamppailevan raadin636  voi olettaa delegoineen tällaiset jutut

kaupunginpalvelijoiden hoidettaviksi.

Vaa’an kieltämisen tavoin sakkoja voitiin käyttää uhkana, jotta porvarit saatiin

toimimaan halutulla ja normien mukaisella tavalla. Vuonna 1593 raati uhkaili eräs-

tä porvaria sakoilla, ellei hän hyväntahtoisesti suorittaisi päivätöitään kaupungin

630 Vrt. Ericson 1988, 266; Karonen 1999c, 131–132; ks. myös esim. Halila 1942, 180; Luukko 1971,
123; Ranta 1975b, 586. Tukholmassa oli vain yksi vaakahuone, mutta Klaus Larsson Flemingin
ylikäskynhaltijakaudella vaakojen määrää lisättiin kahdella kaupungin tulojen lisäämiseksi (Corin
1966, 106; Ericson 1988, 303). Kaupungissa sosiaalisen elämän julkisia tai puolijulkisia tiloja olivat
tietysti kellarit, mutta myös ammattikunnat. Kun keskiajalla kultakauttaan eläneet killat tulivat
tiensä päähän uskonpuhdistuksen myötä, ammattikunnat ottivat osaltaan roolin myös sosiaalisen
elämän keskuksina (Reinholdsson 1993 (reformaation vaikutuksesta erityisesti 394–399); ks.
myös Lindström D 1988d, 198–199; Lamberg 2001, 167–173).

631 Beik 1988, 186–187; Thompson 1996, 82; ks. myös Österberg 1996, 166.
632 ST 1592 (19.7, 24.7), 74, 76.
633 ST 1623 (8.3), 137.
634 SSA, BRA, A, vol. 52, 8.7.1630.
635 SSA, BRA, A, vol. 54, 17.3.1634; SSA, BRA, A, vol. 55, 23.11.1635.
636 Vuorela 1997a; Lamberg – Einonen 2001, 323–330.
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rakennuksilla.637  Erik Jöransson puolestaan sai vuoden 1616 lopulla 40 markan sa-

kot koska hän ei ollut viidessä vuodessa tehnyt porvarisvalaansa, eikä suostunut

niskottelunhalunsa vuoksi suorittamaan kaupungin rasituksia.638  Jopa vankeus-

rangaistuksia voitiin käyttää uhkauksissa kuten vuonna 1627, jolloin leipureita

käskettiin leipomaan kuninkaan tarpeisiin. Leipurien kanssa ongelmat kärjistyivät

niin, että lopulta ammattikuntaa uhattiin epäsuorasti jopa kuolemantuomiolla.639

Uhkaus pitää suhteettomuudessaan kuitenkin nähdä pikemmin sanoman tehokei-

nona, kuin todellisena haluna rangaista tottelemattomuudesta kuolemantuomiolla.

Raastuvanoikeuden lisäksi myös kruunu saattoi käyttää sakottamista porvarien

taivuttamiseksi myötämielisemmiksi. Vuonna 1624 kestikievarinpitäjät oli kutsuttu

raastupaan kuulemaan kruunun määräystä ruokailun järjestämisestä (spissninng)
viikottain kolmella eri hinnalla. Kruunu oli uhannut sysätä asian laiminlyömisen

pormestarin ja raadin syyksi ellei määräystä noudatettaisi, sekä antaa heidän mak-

settavakseen 3000 taalarin sakot. Raastuvassa raati kovistelikin kestikievarinpitäjiä

noudattamaan kuninkaallista määräystä, kuten uhkauksella oli ollut tarkoituskin,

ja vieritti sakonuhan edelleen heille: jos raati joutuisi maksamaan kestikievarinpi-

täjien aiheuttamat sakot, niin summa karhuttaisiin kestikievarinpitäjiltä.640  Kun

kievarinpitäjät oli asian tiimoilta haastettu uudelleen raastuvanoikeuteen, heiltä

tiedusteltiin olivatko he noudattaneet kuninkaan ”tiukkaa” määräystä erihintaisista

ruokailuista. Kaikki kestikievarinpitäjät vastasivat että yhdessä tuvassa oli mahdo-

tonta pitää kolmea ruokapöytää ja ehdottivat, että joka kortteliin järjestettäisiin

yksinkertaisempia ruokapaikkoja, joista jokainen saisi ostaa niin paljon tai vähän

ruokaa kun halusi. Pormestarit eivät ottaneet kantaa tähän esitykseen, vaan toisti-

vat haluavansa olla vapaita vastuusta jos kruunu vaatisi uhkaustensa mukaisesti

3 000 taalarin sakkoa.641  Huomattavaa on, kuinka kaikki kestikievarinpitäjät aset-

tuivat vastauksen taakse ja toistivat poliittisessa kulttuurissa keskeistä yksimielisyy-

den käsitettä, ja antoivat näin vastaukselleen yleisen mielipiteen kaltaisen leiman.

Muiden taloudellisten sanktioiden ohella, käytännössähän myös vaakahuoneen

käytön kieltäminen oli mitä suurimmassa määrin juuri taloudellinen sanktio koh-

637 ST 1593 (9.6), 129. Sakoilla uhkaamisesta maksujen vaatimisen yhteydessä ks. myös esim. ST 1624
(7.4), 36; ST 1626 (3.4), 176. Rakennusten ja tonttien puhtaanapito aiheutti toistuvia ongelmia,
joista porvaristoa muistutettiin jatkuvasti raastuvassa. Vuonna 1618 jopa suunniteltiin, että
katujen puhtaanapidosta alettaisiin laskuttamaan porvaristoa, koska se aiheutti kaupungille
suuria kustannuksia. Samassa yhteydessä korttelimestareita kehotettiin pitämään tilannetta
silmällä ja uhattiin sakoilla tottelemattomuudesta niitä, jotka eivät hoitaneet velvoitteitaan (ST
1618 (29.8), 106; Ericson 1988, 238–240; rangaistuksilla uhkaamisesta vrt. Brun 1932, 69;
Lindberg F 1946, 22).

638 ST 1616 (2.12), 185. Seuraavana vuonna kämnerit syyttivät samaa miestä, ettei hän ollut vieläkään
tehnyt valaa. Tällöin hän ilmoitti aikovansa muuttaa Köpingiin, mistä hän oli tullutkin. Oikeus
sanoi hänelle että tässä asiassa piti seurata kruunun määräystä, jolloin Erik Jöransson sanoi
mielellään tekevänsäkin niin, sekä suorittavansa kaupungille mitä vaadittiin (ST 1617 (17.3), 212).
Juttuun palattiin vielä myöhemminkin (ST 1617 (3.5), 238).

639 ”..så kärtt de hafua sitt hufud på nackann, och hans k. m. högste onåde.” ST 1627 (21.7 (lainaus),
23.7), 101–102; ST 1627 (18.7), 94; ks. myös ST 1627 (20.8), 114.

640 ST 1624 (7.8), 124.
641 ST 1624 (11.8), 126. Tekstissä käytetyllä gårkocker –termillä tarkoitettiin tällaisia ruokapaikkoja

pitäviä henkilöitä (SAOB, hakusana gårkock). Määräyksestä muistutettiin vielä myöhemminkin
(ST 1624 (24.11), 200).
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distuessaan suoraan elinkeinonharjoitukseen, raati saattoi käyttää panttaamista

kurinpidollisena keinona. Eräs porvari ei ollut maksanut skottiaan kahteen vuo-

teen ja niskoitteli, kun häneltä vaadittiin maksua. Lisäksi hän oli harjoittanut lai-

tonta kauppaa. Häneltä takavarikoitiin hopeakannu siihen saakka kunnes maksut

olisi suoritettu.642  Takavarikoimista käytettiin niin uhkana kuin menettelytapana-

kin samaan tapaan kuin sakkoja ja vaa’an käytön rajoittamista: Älvsborgin lunnai-

den yhteydessä takavarikoitiin rahaa643  sekä uhkailtiin takavarikoimisella, elleivät

maksunsa laiminlyöneet suorittaisi rästejään.644  Jopa talokauppa, jossa toisella osa-

puolella oli rästejä Älvsborgin lunnaista, jäädytettiin kunnes lunnasmaksut olisi

suoritettu.645  Pormestaria ja raatia motivoi maksusuoritusten turvaaminen ja taka-

varikoiminen oli tähän soveltuva keino: takavarikoitu raha voitiin käyttää suoraan

maksuihin ja tavarat myydä tarvittaessa.

Laivakomppanian perustaminen aiheutti 1620- ja 1630-luvun taitteessa porva-

reille runsaasti ylimääräisiä taloudellisia rasituksia, ja he pyrkivät selviytymään ti-

lanteessa erilaisilla keinoilla. Tässäkin tapauksessa keskusvallan ja heidän edustaji-

naan ”laivajohtajien” sekä pormestarin ja raadin intressinä oli yksinomaan saada por-

varisto suorittamaan velvoitteensa, ellei porkkanan avulla niin sitten kepillä. Porva-

reita uhkasi omaisuuden panttaaminen ellei laivamaksua suoritettu.646  Raadollisen

kuvan todellisuudesta antaa se, että syksyllä 1629 laivajohtajat huudattivat 40 porva-

rin pantit heidän rästiensä vuoksi; myöhemminkin takavarikoinnit olivat arkipäivää.647

Yksittäisten porvareiden tai ammattiryhmien ohella jopa koko porvaristo saat-

toi niskotella niin, että pormestari ja raati joutuivat puuttumaan tilanteeseen. Vuo-

den 1619 alussa porvaristoa käskettiin maksamaan kaupungin rakennuttamat ka-

dut ja uhattiin, että jos he eivät halunneet suorittaa maksua hyväntahtoisesti, kau-

pungin tontit otettaisiin heiltä pois. Kiinteistönomistajia, joiden tontin pois otta-

minen ei ollut raadin vallassa, puolestaan uhattiin vajojen lukitsemisella kunnes

maksut olisi suoritettu. Käytännössä tämäkin merkitsi elinkeinon kieltämistä, tai

ainakin sillä uhkaamista.648  Tällaisissa tapauksissa, jotka eivät suoranaisesti kuulu-

642 ST 1597 (12.12), 210; vrt. Halila 1943, 112–113; Lindberg F 1946, 235–236; Virkkunen 1953, 154–
155, 291; Luukko 1971, 488; Beik 1988, 182–183. Takavarikoiminen oli mahdollista kaikkien
kaupungin kantamien maksujen yhteydessä, ks. esim. ST 1627 (19.9), 121, 292 (viite 334); SSA,
SMRA, A1a, vol. 4, 4.2.1639.

643 ST 1617 (13.12), 323. Panttaamisesta/takavarikoimisesta vrt. Jansson 1991, 143–146. Käytännössä
kämnerit hoitivat takavarikoimisen ja myös kämnerinoikeuden pöytäkirjoista löytyy satunnaisia
mainintoja panttaamisista rasitusten laiminlyömisen vuoksi (ks. esim. ST 1624 (19.1, 28.1,
kämnerinoikeus), 456, 458; SSA, BRA, A, vol. 54, 16.9.1633).

644 ST 1619 (27.8), 110. Takavarikoimisella uhkailtiin myös muulloin kun kaupungin rasituksia oli
suorittamatta (esim. ST 1624 (7.4), 36). Raadin tuomioiden laiminlyöjiä eli tottelemattomia
uhattiin samalla toimenpiteellä (esim. ST 1624 (2.12), 202).

645 ST 1618 (31.8), 253.
646 SSA, BRA, A, vol. 42, 18.9.1630; SSA, BRA, A, vol. 51, 9.5.1629, 16.5.1629, 8.6.1629; SSA, BRA, A,

vol. 52, 30.4.1630. Laivakomppanian johtajia kutsuttiin yleisesti “laivajohtajiksi”, samaa termiä
käytetään tässä tutkimuksessa.

647 SSA, BRA, A, vol. 51, 24.10.1629, 23.12.1629; SSA, BRA, A, vol. 52, 2.1.1630, 4.1.1630, 8.1.1630,
6.2.1630; SSA, BRA, A, vol. 43, 3.12.1632. Takavarikointi oli yleistä myös muualla (Lindberg F
1946, 236).

648 ST 1619 (7.1), 3. Samana vuonna tonttiäyrinsä maksamisen laiminlyöneitä uhattiin tonttien
ottamisella kaupungille elleivät he maksaisi hyvällä (ST 1619 (27.8), 110; ks. myös ST 1622 (4.3),
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neet oikeudenhoidon piiriin tai olleet varsinaisesti laissa sanktioituja, kaupunki

käytti niitä aseita, joita sillä oli hallintokontrollin kautta: oikeusistuimena raati

pystyi määräämään sakkoja, mutta myös uhkaamaan tonttien menettämisellä,

elinkeinonharjoittamisen rajoittamisella tai kieltämisellä. Toisaalta porvaristo saat-

toi vastavuoroisesti olla tottelematonta ja lyödä lukot rikki, mikä eräässä yhteydes-

sä nimettiin jopa kunnianloukkaukseksi oikeutta kohtaan (giort rätten despect).649

Tässä tapauksessa juuri raadin käskyn ja määräämän toimenpiteen kyseenalaista-

minen sekä vastustaminen sai oikeusistuimen kutsumaan tapausta kunnianlouk-

kaukseksi.

Yleisesti ilmapiiri oli melko kireä vuonna 1619. Tästä kertoo raadin päätös tila-

ta muutamat kärryt huorien ja varkaiden valjastamiseksi (förespännas) niihin

muille varoitukseksi. Syyksi mainittiin synnin ja häpeän lisääntyminen. Puhtaak-

sikirjoitetussa tuomiokirjassa mainittiin synnin ja häpeän saavan yliotteen niin, et-

tei pian tiedettäisi kuinka rangaistuksia voitaisiin muuttaa tai tiukentaa. Kärryille

päätettiin laittaa rikolliset ja vangit, joita ei voitu tuomita kuolemaan tai kaakin-

puuhun. Heidät kiinnitettiin joksikin aikaa rautaketjuin kärryihin kaupungin ka-

tuja siivoamaan.650

Muut keinot – oliko niitä?

Toistuvasti tai useita velvoitteitaan laiminlyöneitä porvareita vastaan voitiin käyt-

tää myös muunlaisia kurinpitotoimia. Kesällä 1605 kämneri Mats Andersson syytti

Mattias Franckia, että hän oli häipynyt kaupungista poistumiskiellosta huolimatta.

Poistumiskiellon syiksi mainittiin perinteisten porvarillisten velvoitteiden: vahdin-

pidon, kestinpidon, päivätöiden ja leipomisen sekä oluenpanon laiminlyönti. Mat-

tias Franck tuomittiin korvaamaan kaupungille rästissä olevat rasitukset. Lisäksi

häntä ei tunnustettaisi porvariksi ennen kuin hän kertoisi, kuka oli antanut hänelle

luvan pysyä kaupungissa sen jälkeen kun valtaneuvosten, armeijan päällystön

(krigzbefälett) ja raastuvanoikeuden tuomio vuonna 1599 oli ollut, että hänet kar-

kotetaan.651  Juttu antaa melko ambivalentin kuvan raadin mahdollisuuksista to-

15; ST 1623 (27.2), 130; vrt. Lindberg F 1989, 196). Vuonna 1624 käskettiin vakavasti porvareita
suorittamaan hyväntahtoisesti edellisillä valtiopäivillä hyväksytyt apuveron rästit, laivamiesrahat,
puuttuvat leivinuunirahat sekä tonttiäyrit. Ellei tonttiäyrejä (tapauksesta ei käy ilmi viittaako
uhkaus kaikkiin maksuihin vaiko yksinomaan tonttiäyreihin) suoritettaisi 14 päivän kuluessa,
niin tontit otettaisiin jälleen kaupungin haltuun (ST 1624 (17.1), 10). Sama kehotus jouduttiin
kuitenkin esittämään uudelleen lähes kaksi kuukautta myöhemmin (ST 1624 (1.3), 22).

649 ST 1619 (12.6), 70.
650 ST 1619 (14.8), 99, 267 (viitteet 244, 245); Ericson 2001, 293–294; vrt. Ericsson N 2003, 135–137.

Pian raadissa keskusteltiin järjestyksen saamisesta sekä raastupaan että ammatteihin (ST 1619
(25.8), 109). Vuonna 1620 käskynhaltija oli jälleen ”kuninkaan puolesta” raastuvassa käskemässä
”vakavasti” kaikkia kaupungin ja malmien käsityöläisiä, että heidän piti heti toimittaa sääntö-
kirjansa (embetz schrå) raastupaan, mikä tapahtuikin (ST 1620 (11.11), 106; vrt. 1621 (19.5), 164).
Vuosisadan alkupuoli oli myös kiihkeää ammattikuntalaitoksen järjestämisaikaa.

651 Myöhemmin voitiin vain todeta, että jos Franckilla tosiaan oli lupa olla maassa ja jos hän halusi
jatkossa olla Tukholmassa porvarina, niin hänen piti myös asettua vaimoineen ja lapsineen
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teuttaa tuomiovaltaansa, tai ainakin valvoa tuomioiden toteutumista. Rasitusten

karhuaminen osoittaa, että karkotuksesta huolimatta Mattias Franck oli ollut

enemmän tai vähemmän läsnä Tukholmassa koko ajan. Mahdollisesti (mihin viit-

taa myös raadin halu saada todistus hänen suojelijastaan) hän oli ollut kaupungis-

sa aateliston edustajan siipien suojassa. Muussa tapauksessa kaupunkiin jääminen

olisi varmasti ollut mahdotonta karkotuksen jälkeen. Jos Franckilla todella oli aate-

lismies suojelijanaan, rasitusten karhuaminen oli oikeastaan ainoa keino, jolla raati

saattoi yrittää saada hänet vastuuseen.

Raadin hallinnollisen roolin mahdollistamien sanktioiden ohella jopa koko

porvarisoikeutta voitiin käyttää porvareiden painostamiseen. Vuonna 1615 raati

uhkasi porvaristoa, että jos he eivät maksaisi skottiaan ajoissa, seurauksena olisi

lain mukaisesti sakot, minkä lisäksi heitä ei enää tunnustettaisi porvareiksi.652  Uh-

kaus kohdistui porvareiden kunniaan ja oli poikkeuksellisen ankara. Laissa viimei-

senä mahdollisena raadin käytössä olleena sanktiona oli veron ulosmittaaminen

omaisuudesta, joten tässä suhteessa uhkaus oli myös laiton. Kaiken lisäksi uhka

kohdistui porvarin olemassaolon ytimeen, eli hänen asemaansa kaupungin porva-

riyhteisön jäsenenä. Tehokkaampaa sanktiota tuskin olisi voitu keksiä. Koska raati

hyväksyi kaupungin uudet porvarit, sillä oli valta myös ottaa oikeudet pois, mitä

voitiin käyttää niskottelevia porvareita vastaan. Kun porvaristoa kiellettiin raastu-

vassa etuostamasta tuotteita vierailta ja toimittamasta niitä maakaupunkien porva-

reille, ilmoitettiin verekseltään rikollisista puuhista tavattua kohdeltavan porvaris-

valan rikkojana ja häntä rangaistavan kuten väärän valan tekijää.653  Etuostajia ei

siis uhattu syytteellä talousrikoksesta vaan valanrikkomisella. Ehkä valasta muis-

tuttaminen katsottiin tässä tilanteessa tehokkaammaksi kuin lain tarjoamilla sank-

tioilla uhkaaminen, ja toisaalta myös seuraamuksiltaan tehokkaammaksi painos-

tuskeinoksi porvareille.

Vaikka pormestari ja raati pitäytyivät yleensä perinteissä ja melko rajoittuneissa

mahdollisuuksissaan sanktioida porvareiden normien vastaiseksi tulkittua käyttäy-

tymistä, toisinaan he myös osoittivat vertaansa vailla olevaa kekseliäisyyttä. Kun

porvareita vuonna 1629 muistutettiin heidän velvollisuudestaan huolehtia talon-

jensa puhtaudesta, samalla uhattiin että tottelemattomiin taloihin laitettaisiin nih-

tejä.654  Sotilaiden majoittamisen ollessa lähes aina sekä majoittamisvelvollisuuden

kanssa painiskeleville porvareille että käytännön organisointityötä hoitaneelle raadil-

le ajankohtainen ongelma, tehokkaampaa painostuskeinoa tuskin olisi voitu keksiä.

Raadin mahdollisuudet paikallisyhteisön hallinnolliseen, taloudelliseen ja po-

liittiseen valvontaan, sekä erilaisten laiminlyöntien sanktiointiin olivat rajalliset.

Pormestari ja raatimiehet hyödynsivät kuitenkin menestyksekkäästi hallinto- ja oi-

kaupunkiin asumaan. Jos hän taas halusi jäädä Bergslageniin, niin hänen piti myös pysyä siellä
(ST 1605 (22.6), 25–26; ST 1606 (17.11), 190; vrt. Lindström D 1988b, 120–121). Mattias Franck
oli määrätty karkotettavaksi juuri Kaarle-herttuaa koskevien huhujen levittämisen vuoksi (ST
1599 (30.7, 1.8), 330–331, 334–336).

652 ST 1615 (8.5), 59; vrt. Lindström D 2003, 23.
653 ST 1615 (10.5), 62.
654 ”..knehter skole leggias i husen, som olÿdige sigh stella.” (SSA, BRA, A, vol. 51, 8.6.1629).
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keuslaitoksen tehtäväkenttään sisältyneitä monipuolisia vaihtoehtoja kurinpidolli-

sissa toimissaan. Vaikka raadin ja porvariston välisten suhteiden hankauskohdat

löytyivät usein juuri kruunun määräämistä uusista rasituksista, ja kaupungin hal-

lintolaitos joutui painiskelemaan kaksisuuntaisten lojaalisuuspaineiden kanssa, he

saattoivat aina myös luovuttaa sanoen, etteivät voineet asialle mitään. Kun tietyt

formaalit muodot oli käyty läpi vaadittaessa porvareilta uusia suorituksia kunin-

kaan pohjattomaan rahakirstuun, saattoi raati sysätä vastuun porvaristolle. Perus-

tellessaan tekemisiään ta tekemättä jättämisiään porvareille pormestarien ja raati-

miesten oli vielä helpompi vetäytyä kuninkaan selän taakse, ja todeta etteivät he

voineet vaikuttaa kysymyksessä. Tätä vaihtoehtoa myös käytettiin tietoisena strate-

giana.655

Porvarit maksajina,
kruunu kurinpitäjänä

Keppiä ja porkkanaa

Kruunun edustajien esiintyminen raastuvassa tarkoitti useinmiten määräysten tai

pyyntöjen esittelemistä porvaristolle.656  Valtakunnan maa- ja merivoimien päällik-

kö, Klaus Eriksson Fleming, syytti vuonna 1592 Tukholman raastuvanoikeutta

sekä porvaristoa sotaväen varustamisen laiminlyömisestä ja huonoista ajoista, mi-

hin liittyi myös syytös ”rahan halveksimisesta”. Hänelle vastattiin ja valitettiin ta-

vallisen fraseologian mukaisesti, kuinka porvaristo ei heikon rahanarvon vuoksi

saanut ostettua edes itselleen ruokaa, juomaa tai vaatteita. Tästä syystä he eivät

pystyneet toimittamaan sotaväelle niin paljon varustusta kuin valtakunta olisi tar-

vinnut. Flemingille luvattiin laajempi kirjallinen vastaus myöhemmin. Laadittu

kirjelmä ei kuitenkaan ollut Klaus Eriksson Flemingille mieleen, vaan se tulkittiin

huonoksi ja vääräksi (til onda och wrångt). Kirjurin välihuomautus ”Jumala parat-

koon” oli varmasti koko raadin jakama näkemys Flemingin suhtauduttua vastauk-

seen kielteisesti. Taloudellisen tilanteen parantamiseksi Klaus Eriksson Fleming

esitti että raati järjestäisi kaupan, eli kontrolloisi tiukemmin kaupankäyntiä kau-

pungissa, niin hintoja kuin tuotteitakin. Pormestarin ja raadin vastaus oli että

etenkään vieraat eivät säätelyä noudattaisi, vaikka he niin tekisivätkin.657

Kysymyksiä käsiteltiin yleisessä raastuvankokouksessa useampaankin kertaan ja

Klaus Eriksson Fleming vaati jatkuvasti, että raadin ja porvariston pitäisi valita

muutamia hyviä miehiä järjestämään kauppaa.658  Fleming totesi ajaneensa tätä

asiaa jo usein aikaisemminkin uhkailujen kera. Koska raadin aikaisempi vastaus ei

655 Ks. erityisesti RA, SSAc, vol. 3, päiväämätön kirje (todennäköisesti Bureuksen pormestarikauden
alkupuolelta) pormestari Olaus Bureukselta mahdollisesti käskynhaltijoille.

656 Sandberg 1991, 220–221, ks. myös laajemmin 215–224.
657 ST 1592 (29.4, 11.5, 19.5, 20.5), 36, 38, 42–45. Taloudesta Karonen 1999a, 148, 155. Kruunun

mahdollisuuksista yleensä vaikuttaa paikallisyhteisöön ks. Österberg 1989, 77.
658 Tämä oli jatkuva kiistanaihe ennen kuin kruunu lopulta sai tahtonsa läpi. Ks. esim. ST 1592

(22.6), 66–67.
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tyydyttänyt Klaus Erikssonia, koolle päätettiin kutsua ’48 vanhinta’. Heidän pää-

töksensä oli kuitenkin raadin linjalla. Suuren murheen sekä kurjuuden esitettiin

vallitsevan Tukholmassa. Kaupunki olikin toisaalta uhkailevan keskusvallan, toi-

saalta heikon taloudellisen tilanteen puristuksissa. ’48 vanhinta’ esittivät raadin ta-

paan, että porvaristo oli aivan liian heikko kaupan säännöstelyyn. He ilmoittivat

myös pelkäävänsä että jos kaupan järjestäminen kuitenkin toteutettaisiin, kaupun-

ki ei ainakaan voisi varustaa sotaväkeä. Taktisesti kruunulle tarjottiin siis mahdolli-

suutta priorisoida tarpeitaan ja määritellä, katsottiinko sotaväen kustannuksella ta-

pahtunut kaupan säätely varustamista tärkeämmäksi? Klaus Eriksson Fleming ei

ollut tyytyväinen tähänkään vastaukseen.659

Käydyn keskustelun päätteeksi kirjuri Lars Hindrichson kirjasi poikkeuksellisen

selkeän poliittisen kannanoton. Hän halusi kiinnittää huomiota käskynhaltija

Klaus Erikssonin Flemingin ahkeraan esiintymiseen tuomiokirjan sivuilla ja esitti

jälkipolville syitä siihen. Näistä ensimmäisenä hän nosti esiin valtaneuvosten (joita

Klaus Eriksson Flemingistä poiketen kutsuttiin hyviksi herroiksi, Flemingiä vain

herraksi) ahdingon ja sorron. Osa heistä oli jopa vangittu, kun taas Klaus Eriksson

Fleming oli kruunun luottomies ja hoiti valtaneuvoksen toimensa lisäksi valtakun-

nan marskin ja amiraalin, sekä Venäjän sodassa sotavoimien ylipäällikön ja Upp-

lannin laamannin virkoja. Kirjuri summasi Klaus Eriksson Flemingin aseman to-

deten, että hän hallitsi enemmän kuin tarpeeksi (rådde meer än nogk).660  Lisäksi

Flemingin väitettiin ottavan Vaxholmissa Tukholman porvaristolle (”köyhille mie-

hille”) kuuluvia tuotteita jotka he maksoivat, mutta eivät koskaan saaneet käsiinsä.

Kaunokirjallisessa ja ironisessa loppukommentissa toivottiin ”Jumalan palkitsevan

tämän hyvän miehen niiden useiden miesten vuoksi, jotka hän syöksi syviin sydän-

ten valituksiin niin että kyyneleet olivat virranneet monien poskilla”.661

Raadin käyttämässä retoriikassa ja köyhyyteen vetoamisessa ei ollut mitään

uutta vaan päinvastoin, se oli tilanteesta riippumatta porvariston oikeuksien puo-

lustamisessa käytettyä vakioarsenaalia. Sen sijaan kirjurin Klaus Eriksson Flemin-

gin persoonaan kohdistama voimakas hyökkäys oli erittäin poikkeuksellinen. Il-

meisesti Tukholman raastuvassa esitetyt vaateet liittyivät kiinteästi hänen sota-

suunnitelmiinsa ja niiden hankaloitumiseen rahan, varusteiden ja ruuan puutteen

vuoksi.662  Yritykset valjastaa Tukholma sotaponnistusten taakse eivät kuitenkaan

659 Erityisistä uhkailuista ei tuomiokirjassa ole mainintaa. ST 1592 (19.5, 20.5), 43–45.
660 ”..hann war rikz rådh, rikzens marsk, rikzens admirael, öfuerste feltherre för krigzfolcket, lagman i

Vplandh..”. ST 1592 (20.5), 44–45. Klaus Eriksson Flemingin viroista ja suhteesta kruunuun ks.
Blomstedt 1929, 77–88; Renvall 1962b, 98–105, myös laajemmin; Tarkiainen 2004; Ylikangas 2004,
63, 67–93; vrt. Katajala 2002, 196. Hän oli tässä lueteltujen virkojen ohella myös Suomen ja Viron
ylin käskynhaltija. Vangitsemisista esim. Blomstedt 1930, 28. Ks. myös Karonen 1999a, 64, 105,
137, 473 (liite 1), 475 (liite 2); Fagerlund 2000, 67, 75. Valtaneuvoksia esiintyi kuitenkin ahkerasti
raastuvassa samoihin aikoihin, ks. esim. ST 1592 (6.5, 13.5, 22.5, 24.5), 40, 43, 45–46.

661 ”Gudh löne thenn gode herren för mången mann han hugnede til mången diup hiertens swk, så at
tårerne runne mången nedder at kinne backen.” ST 1592 (20.5), 45.

662 Blomstedt 1929, 82–83; Blomstedt 1930, 28. Klaus Eriksson Fleming herätti vastustusta myös
muualla, sillä esimerkiksi häntä vastaan suunnattu, J. Klintin piirtämä ”propagandakuva” vuodelta
1594 on säilynyt (Renvall 1962b, 103). Häneen oli valtakunnallisen uran varrella liitetty myös
useita syytöksiä väärinkäytöksistä ja omavaltaisuuksista (Ylikangas 2004, 67–75).
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tuottaneet tulosta, vaikka raati retorisesti esittikin ymmärtävänsä maan parhaan.

On vaikea arvioida miksi juuri Klaus Eriksson Flemingin esiintyminen sai aikaan

niin voimakkaan reaktion, että kirjuri jopa kirjasi muistiin pisteliäät kommentit

hänen vallastaan ja toistuvista esiintymisistään raastuvassa, sekä toisaalta lähinnä

runolliset kuvaukset kaupunkilaisten sydäntä särkevistä kärsimyksistä esivallan pu-

ristuksissa. On mahdotonta tietää kirjattiinko lauseisiin samalla porvariston ja

muiden raadin jäsenten kanta, vai oliko kyse kirjurin omista mielipiteenilmauksis-

ta. Lisänimen ”Rautainen marski” saanut Fleming ei ehkä uhkailuillaan ollut on-

nistunut herättämään kaupungissa tarvittavaa pelonsekaista kunnioitusta esivaltaa

kohtaan, vaan tilanne oli kääntynyt päinvastaiseksi.663

Vain kaksi päivää myöhemmin esiintyivät yleisessä raastuvankokouksessa valta-

neuvos ja käskynhaltija Bengt Ribbing, sekä valtaneuvokset Gustaf Gabrielsson

Oxenstierna ja Gustaf Björnsson Bååt, jotka antoivat porvaristolle tiedoksi uuden

tullimääräyksen. Tämä määräys vaikuttaisi kuitenkin olleen tarkoitettu lähinnä

porvariston säikäyttämiseen tavoitteena saada heidät osallistumaan sodan kustan-

nuksiin. Jälleen parin päivän päästä kaupungilta pyydettiin 4000 taalarin arvoista

avustusta rahan arvon parantamiseksi ja porvaristo suostui siihen, jotta taloudelli-

nen tilanne saataisiin paranemaan. Vastineeksi tullimääräys peruutettiin.664  Tässä

voidaan nähdä kiertotie rahoituksen saamiseksi sodalle ja armeijan ulkomaalaisille

palkkajoukoille665 ; lähtökohdat olivat siis samat kuin Klaus Eriksson Flemingillä,

mutta keinot toiset.

Nämä kaksi raastuvankokousta edustivat täydellisiä ääripäitä kruunun suhtau-

tumisessa kaupunkiin. Ensimmäisellä kerralla porvaristolle tarjottiin keppiä: uusis-

ta tullimääräyksistä yksinkertaisesti vain ilmoitettiin raastupaan kokoontuneelle

väelle ilman että olisi annettu mahdollisuutta keskustella asiasta.666 Seuraavalla ker-

ralla liikkeelle lähdettiin sodasta, kruunun tyhjentyneestä kassasta ja ongelmista

ulkomaalaisten palkkasoturien maksujen kanssa. Tätä kautta rasitus esiteltiin por-

varistolle nimenomaan rahan arvon parantamiseen tarvittavana apuvälineenä. Kun

lisäksi kruunun puolelta maalailtiin kuvaa taloudellisessa ahdingossa kieriskeleväs-

tä Tukholmasta, ei ole ihme että porvaristo oli ”vapaaehtoisesti yhtä mieltä” mak-

suun suostumisesta. Kuninkaan lupaus, että uusia rasituksia ei seuraavinakaan

vuosina tulisi ellei tarve olisi aivan pakottava, sai porvariston jopa ilahtumaan. Toi-

veet rahan arvon paranemisesta olivat kuitenkin ennenaikaisia.667

663 Klaus Eriksson Flemingin luonteesta esitetyistä tulkinnoista ks. Blomstedt 1929, 78, 82–84;
Tarkiainen 2004.

664 ST 1592 (22.5, 25.5), 45, 47–48. Rahan arvosta ks. esim. Heckscher 1935, 82–83.
665 ST 1592 (25.5), 47; ks. myös Karonen 1999a, 91.
666 Tuomiokirjassa käytetään termiä handla, mutta tässä yhteydessä sitä tuskin on mahdollista

ymmärtää todelliseksi vuorovaikutukseksi halutun päämäärän saavuttamiseksi. Lakoninen
muistiin kirjaaminen viittaa siihen, että myös käytännössä asian käsittely raastuvassa oli sellaista.
Ero tulee ilmeiseksi, jos vertaa raastuvankokousta muutamaa päivää aikaisemmin Klaus Eriksson
Flemingin kanssa käytyihin kiistoihin. Tällöin merkittiin hyvin tarkasti esim. ’48 vanhimman’
neuvonpito ja heidän vastauksensa. ST 1592 (19.5, 20.5, 22.5), 43–45.

667 ST 1592 (25.5), 47–48. Myöhemmin samaa keskustelua rahan arvon parantamistoimenpiteistä
jatkettiin, ja aiheesta keskusteltiin raastuvassa sekä Tukholman raadin että maakaupunkien
edustajien kanssa. Porvarilliset keskustelijat olisivat halunneet jättää ratkaisut rahan arvosta
kuninkaalle ja luottaa hänen kykyynsä ajatella alamaisten parasta. Kruunun edustajat (joiden
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Niskoitteleva kaupunki

Vuosien 1615–1616 tilanne muodostui erittäin vaikeaksi kruunun ja Tukholman

välisissä suhteissa. Välejä hiersi porvariston näkökulmasta ainakin vuonna 1614

annettu kauppasääntö.668  Tilanne heijastui muuhunkin kanssakäymiseen. Vuonna

1615 käskynhaltija esitteli kuninkaan kirjettä ja valtakirjaa, jossa hänet valtuutet-

tiin vaatimaan (vttfordra) kaupungilta valtakunnan velan maksamiseksi määrättyä

apua. Pormestarit huomauttivat porvaristolle että heidän pitäisi olla myötämielisiä

ja suorittaa apu ajoissa, koska se olisi kuninkaalle ja valtakunnalle erittäin tarpeel-

lista. Tässä yhteydessä kuningas nostettiin valtakunnan henkilöitymänä ohi maan

ja vedottiin ennen kaikkea siihen, että kuningas oli pulassa. Samalla luettiin kunin-

kaan kirje käskynhaltijalle. Kirjeessä Kustaa II Aadolf esitti, että käskynhaltijan pi-

täisi neuvotella porvariston kanssa oluen toimittamisesta kuninkaan häihin. Val-

tiollisten kruunajaisten ja hallitsijoiden hautajaisten ohella kuninkaallisen perheen

tapahtumat, kuten häät, merkitsivät porvariston kannalta usein ylimääräisiä mak-

suja ja lisäksi käytännöllisempiäkin rasituksia. Oluen toimittaminen häihin on

hyvä esimerkki tästä. Raadin ehdotuksesta olut päätettiin antaa ”lahjana” (gärdh),

ja porvarit ilmoittivat haluavansa hoitaa asian heti.669  Vaikka ”lahjoja” ei voi verra-

ta tavanomaisiin rasituksiin muodostivat ne kuitenkin osan toimituksista kruunul-

le, ja porvaristo epäilemättä koki myös lahjat välttämättöminä maksuina.670

Molempiin kysymyksiin jouduttiin kuitenkin palaamaan uudelleen. Elokuussa

1615 yleisessä raastuvankokouksessa annettiin porvaristolle tiedoksi summa, joka

valtakunnan velan hoitamiseksi piti suorittaa. Tähän porvaristo vastasi yksimieli-

sesti, että heidän oli mahdotonta kestää niitä lukuisia rasituksia, joita heille jatku-

vasti määrättiin. Vastauksen pääpaino oli kuitenkin valituksessa kauppaordinan-

tian vaikutuksesta Tukholmassa. Kuten asia tuomiokirjassa ilmaistiin: ”kauppa oli

otettu heiltä pois”. Porvaristo valitti että heillä ei ollut mitään elinkeinonharjoitusta

ja kaiken lisäksi sekä kauppiaat että käsityöläiset menettivät kruunun vuoksi tuloja

(miste de alle något hoos cronan), koska kruunulle usein työskentelevät käsityöläiset

eivät saaneet maksua työstään. Vaikka kauppamääräyksen on katsottu hyödyttä-

neen nimenomaan Tukholmaa671, kaupungin porvarit olivat eri mieltä ja väittivät,

että maakaupungit olivat vieneet kaupan. Kaiken kukkuraksi Tukholmaan luotet-

joukossa olivat jälleen mm. jo aikaisemminkin mainitut valtaneuvokset) eivät kuitenkaan
tyytyneet tähän vastaukseen vaan halusivat yksityiskohtaisia kannanottoja. ST 1592 (3.6), 51; ks.
myös esim. ST 1592 (5.6, 6.6, 21.12), 52–54, 100–101; ST 1593 (25.4, 5.5, 10.10), 118, 121, 168; ST
1594 (29.4), 216.

668 Ahnlund 1933a, 180–182.
669 ST 1615 (8.5), 58, 201; Johannesson 1969b, 81; ks. myös Nilsson 1968, 249–250. Kahden päivän

päästä asiasta jouduttiin kuitenkin muistuttamaan ja porvareita kehotettiin hoitamaan maksunsa
hyväntahtoisesti. ST 1615 (10.5), 61. Ainakin kuningattarelle lahjaksi suunnitellut esineet, malja ja
kultaketju (ahnseenligit credens och guldkäd), oli tilattu raadin määräyksestä ja porvaristolle asia
esitettiin jo tapahtuneena tosiasiana. Tarkoitus oli, että kukin osallistuisi kustannuksiin varojensa
ja halunsa mukaan (ST 1620 (30.10), 102; ST 1621 (3.1), 122; SAOB, hakusanat kredens, käd,
ansenlig; ks. myös ST 1619 (25.8), 109). Kruunajaisiin, häihin ja muihin vastaaviin tilaisuuksiin
pyydetyistä ”vapaaehtoisista” apuveroista ks. myös Luukko 1971, 453.

670 Sandberg 1991, 289, 339–340.
671 Sandberg 1991, 151; Sandström 1996.
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tiin aina kun tarvittiin avustusta, koska kaupunki oli lähimpänä. Vaikka pormesta-

reiden kerrottiin kehottaneen porvareita myöntymään maksuun, joutui porvaristo

kieltäytymään avustuksen maksamisesta köyhyyteensä ja aiempaan valitukseensa

vedoten.672

Lokakuussa käskynhaltija Erik Andersson antoi porvaristolle tiedoksi, että val-

taneuvosto oli syyttänyt, ettei hän ollut riittävän ahkerasti vaatinut säätyjen hyväk-

symää maksua valtakunnan velan hoitamiseksi. Erik Anderssonin mukaan asiassa

ei voitu syyttääkään muita kuin häntä ja pormestareita. Käskynhaltija pelkäsi, että

he joutuisivat epäsuosioon porvariston vuoksi. Aiheesta oli pidetty monta yleistä

raastuvankokousta, mutta niistä huolimatta porvaristo oli suorittanut vain vä-

hän.673  Maksun kantaminen oli ilmeisesti siis jo aloitettu porvariston vastarinnasta

huolimatta. Valtiopäivillä hyväksyttyä maksua vastaan taisteleminen oli tuulimylly-

jä vastaan nousemista. Kaupungin ylimpinä esimiehinä käskynhaltija sekä pormes-

tarit olivat luonnollisesti ensisijaisesti vastuussa porvariston saamisesta suoritta-

maan velvoitteensa. Mutta kun todettiin, että riittävän monta yleistä raastuvanko-

kousta oli pidetty, piti porvariston vastahankaisuutta selittää muulla tavalla.

Seuraavaksi käskettiin esiin maksua kantamaan järjestetyt henkilöt, ja kysyttiin

kuinka ahkerasti he olivat hoitaneet työtään. Jakob Schåswinckel vastasi kaikkien

puolesta että he olivat useita kertoja kiertäneet taloja, ja ilmeisesti myös tilaisuu-

den tullen tarttuneet porvareita hihasta kadulla (hafue besöktt borgerskapet både i
huseen och på gathurne). Osa porvareista oli ilmoittanut olevansa työttömiä ja va-

rattomia, ja maksun mahdoton suorittaa. Osa taas oli edellisenä ja kuluvana vuon-

na omalla kustannuksellaan osallistunut aluksillaan kruunun palvelemiseen ja

köyhtynyt. Veronkantajat kysyivätkin paikalla olevalta porvaristolta, olivatko he

tehneet riittävästi asian eteen. Tähän porvaristo vastasi kyllä, mutta köyhyys hei-

dän keskuudessaan oli liian suuri maksun suorittamiseen. Pormestarit kuitenkin

kehottivat porvareita miettimään asiaa vielä kerran ja antamaan sitten vastauksen-

sa. Porvarit vastasivat jälleen että heillä ei ollut varaa ja huomauttivat lisäksi, että

muutkaan kaupungit eivät olleet suorittaneet avustusta, vaikka niissä elinkeinot

olivat yhä voimissaan. Mahdollisten seuraamusten varalta pormestarit kirjauttivat

tuomiokirjaan tehneensä voitavansa.674  Vastuu siirrettiin näin porvareille.

Myös kuninkaan häihin palattiin uudelleen ja käskynhaltija oli raastuvassa esit-

telemässä majoituskysymystä. Koska paikalle oli tulossa paljon korkea-arvoisia vie-

raita, sotilaita tarvittiin kaupunkia vahtimaan. Porvariston ehdotettiin majoittavan

ja elättävän sotilaat ”sellaisella ruualla kuin päivittäin laittoivat omassa taloudes-

672 ST 1615 (30.8), 120–121; vrt. Luukko 1971, 397, 453. Vuonna 1658 Vaasan porvaristo kieltäytyi
maksamasta sovittua tuulaakia, mutta Armas Luukko (1971, 397) ei kuvaile välikohtausta sen
tarkemmin, vaan keskittyy lähinnä yhden henkilön toimintaan raastuvassa asiaa käsiteltäessä.

673 Ks. seuraava viite.
674 Samassa yhteydessä muistutettiin Älvsborgin lunastuksen kolmannesta määräajasta ja porvaristoa

kehotettiin ahkeroimaan hankkiakseen siihen rahat (att de göre sin flijtt att skaffa sigh där till
päningar). Tähän osa vastasi olevansa kyllä halukkaita maksamaan kykyjensä mukaan, mutta he
valittivat kuitenkin korkeasta verotuksesta ja olemattomasta kaupasta (ST 1615 (21.10), 147–148).
Pormestari ja raati puolustautuivat muulloinkin mahdollisilta jälkipuheilta kirjaamalla tuomio-
kirjaan, että he halusivat olla vastuusta vapaita, jos jälkiselvittelyihin jouduttiin (”..huar något
eftertal kommer, will borg. och rådh wara ursechtade.” ST 1628 (24.11), 153).
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saan”. Neljä porvaria vastasi ja valitti koko porvariston puolesta, että kaupankäynti

Tukholmasta oli vähäistä verrattuna vapaasti kauppaa käyviin maakaupunkeihin.

Porvariston kerrottiin heikentyneen huomattavasti, mutta kaikesta huolimatta so-

tilaita luvattiin ylläpitää 14 päivää. Ruuan sijasta sotilaille annettaisiin rahaa, sillä

ruokaa oli varastossa vain vähän.675  Vaikuttaa siltä, että porvaristo käytti taktisesti

hyväkseen jokaisen tilaisuuden saattaa kruunun tietoisuuteen kysymyksiä, jotka

koettiin Tukholman porvareiden keskuudessa epäkohtina. Tässäkin tapauksessa

keskityttiin ensin valittamiseen, ja vasta ikään kuin sivulauseessa annettiin vastaus

esitettyyn kysymykseen. Näin asiat käännettiin oman kannan julkituomiseksi.

Kuningas pyysi jälleen häihin vedoten porvareita majoittamaan myös jo kau-

pungissa olevat nihdit. Tähän porvaristo vastasi, että heitä kuormitettiin kovasti

useilla raskailla rasituksilla: ”niin, että edellistä ei ehditty hoitaa kun jo seuraavasta

määrättiin”. Tämän ohella heiltä ”oli otettu pois kauppa” ja maakaupunkien vali-

tettiin saavan käydä vapaasti kauppaa merellä sekä maalla. Porvarit pyysivät lisäksi

että vanha oikeus vapaakauppaan piti palauttaa niille, joilla se oli ennenkin ollut,

tai heidän olisi mahdotonta pitää yllä vaurauttaan. Köyhyydestään huolimatta he

kuitenkin suostuivat ylläpitämään sotilaita vielä kahdeksan päivää.676  Erilaisten

pysyväisluontoisten ja tilapäisten maksujen ja rasitusten toistuva vaatiminen hei-

jastui suoraan porvareiden elämään ja kanssakäymiseen raastuvassa.677

Vuoden 1615 vastarintalinja jatkui, kun käskynhaltija Nils Bengtsson oli loppu-

vuodesta yleisessä raastuvankokouksessa pyytämässä 250678  laivamiehen majoitta-

mista. Porvaristo vastasi vaatimukseen heti ei.679  Porvarit perustelivat kieltäyty-

mistään edellisen kesän laivamiespesteillään ja laivojen kanssa kruunulle suorite-

tuilla palveluksilla. He vetosivat lisäksi laivamiesten harjoittamaan kauppaan ja va-

rallisuuteen680 , sekä huomauttivat majoitusvaatimuksen ylittävän Tukholman yllä-

675 Porvariston puolesta oikeudessa olivat äänessä Knut Kråka, Olof Eriksson, kestikievarinpitäjä
Lucas Emkat ja Simon Buske. ST 1615 (13.5), 63.

676 ”..där till menige borgerskapett gofue till swar, att ändoch de ähre mÿckitt beswäradhe, medh månge
och store vttlagor, så att den ene utlagon icke ähr blefuen utlagdh för ähn dhän andre blifuer
opåbudhin, där till medh ähr dem deres handell ifråntagit, och upstädherne fritt gifuitt så wäll till
siöß som till landhz att handla, att däm ähr omöijeligitt kunna länger blifue behollne, om däm som
för hafuer warit, icke blifuer een frijhandhell tillåtidh..”. ST 1615 (4.6), 72–73 (lainaus 73).

677 Vuonna 1634, eli peräti kaksi vuotta kuninkaan kuoleman jälkeen samanlaisen ongelman
muodostivat kuningas Kustaa II Aadolfin hautajaiset, joiden toteuttamiseksi porvaristolta
vaadittiin mitä erilaisimpia ponnistuksia: tarvittavien hevosten varaamista, vieraiden
majoittamista, lautasten ja kattiloiden lainaamista sekä ruuan valmistusta, osin maksua vastaan ja
osin ilmeisesti korvauksetta. (SSA, BRA, A, vol. 54, 2.6.1634, 14.6.1634).

678 Tekstissä määräksi on ilmoitettu 250 ja marginaalissa 205.
679 Vrt. ST 1616 (15.8), 108–109. Tällöin yleisessä raastuvankokouksessa keskusteltiin kuninkaan

pyynnöstä majoittaa kaupunkiin kahdeksi viikoksi 200 kolmen vuoden ajan Venäjällä taistellutta
sotilasta. Pyyntöön vastattiin, että toive täytettiin mielellään mutta lisäksi pyydettiin, ettei mitään
tarvitsisi maksaa. Kyse oli ilmeisesti siitä, että sotilaat eivät olleet tyytyväisiä köyhien majoituksen
ja ylläpidon tasoon, minkä vuoksi muut joutuivat kompensoimaan tätä rahalla (allenest
ödmiukeligen bidie de måtte slippa medh pänninger, effter de till efwentÿrs icke låte sigh nöija medh
sådhana kåst som de fattiga hafue rådh att gifue däm).

680 Vrt. ST 1616 (16.10), 143; Ericson 2001, 128. Tällöin luettiin kuninkaan kirje mm. sotaväen ja
laivamiesten majoittamisesta kaupunkiin talven ajaksi. Raastuvassa ei otettu kantaa majoitus-
kysymykseen, mutta pormestarit valittivat sotilaiden ja laivamiesten elinkeinonharjoitus-
mahdollisuuksien olevan niin hyvät, että porvaristo joutui ostamaan tuotteita heiltä. Kritiikki
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pitämien laivamiesten määrän. Porvarit muistuttivat myös kuninkaan kirjeestä,

jossa heille luvattiin vapautus sellaisista rasituksista niin kauan kuin Älvsborgin lu-

nastusta maksettiin. Koska pormestarit kuitenkin ajoivat asiaa voimakkaasti, tar-

joutui porvaristo maksamaan 400 taalaria.681  Keskeinen kysymys sotilaiden majoit-

tamisessa oli, maksettaisiinko sotilaille, jolloin he ”ylläpitäisivät” itse itsensä, vai

joutuisivatko majoittavat kotitaloudet hoitamaan myös ylläpidon.682

Seuraavana vuonna valtakunnankansleri tuli itse raastupaan läksyttämään Tuk-

holman porvaristoa, joka oli niskoitellut poikkeuksellisen suorasanaisesti koko

vuoden 1615. Poikkeuksellista oli myös, että valtakunnan toiseksi tärkein mies lä-

hetettiin kuninkaan asialle raastupaan. Elokuussa 1616 valtakunnankansleri Axel

Oxenstierna antoi porvaristolle tiedoksi, että kuningas oli pannut merkille Tukhol-

man porvariston suuren vastentahtoisuuden. Syytteenä oli, että porvarit eivät otta-

neet huomioon valtakunnan huonoa taloudellista tilannetta, jota oli jatkunut jo

muutaman vuoden sodan vuoksi. Keskeisin syytöskohta oli, että porvarit pidättivät

itsellään kuninkaalta ja valtakunnalta kontribuutioita ja rasituksia, jotka ”kaikki

muut säädyt ja alamaiset” olivat hyväksyneet ja suorittaneet. Tukholma oli ainoa

kaupunki, joka suhtautui vastentahtoisesti rasituksiin, mistä kuningas ei pitänyt

(allenest denne stadhen steller sigh någott moottwilligitt huilket h. k. m:tt illa behager).683

Kruunun taholta vedottiin, että kaikki valtakunnassa kantoivat kortensa kekoon ja

työskentelivät yhteisen päämäärän hyväksi684 , eikä Tukholma saanut olla poikkeus.

Porvariston nuhtelu ei jäänyt yksinomaan tähän. Pormestarit antoivat elokuun

lopulla yleisessä raastuvankokouksessa tiedoksi, että kuningas oli kutsunut heidät

sekä raadin linnaan, ja nuhdellut heitä ankarasti (hårdeligen tilltalte) porvariston

suorituksista, tai paremminkin suorittamatta jättämisistä. Kuningas oli syyttänyt

porvaristoa vastentahtoisuudesta, koska heillä oli maksamatta rasituksia, joita he

eivät halunneetkaan hoitaa. Ennen kaikkea kyse oli Älvsborgin lunastuksesta sekä

avustuksesta valtakunnan velkojen maksamiseksi. Kuningas oli kehottanut porva-

reita hyväntahtoisuuteen sekä maksamaan viikkopalkan (wekalhöning), millä hän

ilmeisesti tarkoitti kaupungissa majoitettua sotaväkeä. Tähän porvarit suostuivat

hyväntahtoisesti.685

Kaupungissa tapahtui luonnollisesti jatkuvasti pienempiä selkkauksia. Vastak-

kainasettelua esiintyi kruunun ja kaupungin suhteissa 1620-luvun alussa myös kes-

kusvallan kunnianhimoisen tavoitteen vuoksi: tavoitteena oli muuttaa Tukholma

kivestä rakennetuksi pääkaupungiksi maalaismaisen puutalokaupungin sijaan.

Määräyksiä kivestä rakentamisesta ja puutalojen purkamisesta esitettiin toistuvasti.

Ensin raati käski, sitten raati esitti kuninkaan armollisen määräyksen, ja kolman-

porvariston ulkopuolisten ryhmien mahdollisuuksiin harjoittaa kaupunkielinkeinoja tuotiin näin
esiin korostamalla roolien kääntyneen päinvastaisiksi.

681 ST 1615 (9.12), 181. Joulukuun 13. päivä ”jälleen” pidetty yleinen raastuvankokous oli otsikon
mukaan tarkoitettu ”saman asian käsittelyyn”, mutta ainakaan tuomiokirjaan sitä ei kuitenkaan
kirjattu.

682 Beik 1988, 172–173.
683 ST 1616 (28.8), 115–116.
684 Ericsson P 1998, 171.
685 Ilmeisesti kyse oli sotaväestä, vaikka tekstissä mainittiin vain ”kaupungissa oleva väki”. ST 1616

(30.8), 119; vrt. ST 1616 (17.7, Norrmalm), 354.
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nessa vaiheessa käskynhaltija oli kuninkaan käskystä paikalla yleisessä raastuvan-

kokouksessa määräämässä kaikkien puutalojen, aittojen ja lankkuaitojen repimi-

sestä maan tasalle seuraavaan valpurinmessuun mennessä. Tottelemattomia uhat-

tiin rakennusten menettämisellä, mutta myös sakoilla. Kruunua tyydyttävään ti-

lanteeseen ei ollut päästy vielä vuoden 1623 lopullakaan, sillä tällöin käskettiin va-

kavasti repimään puurakennukset vielä samalla viikolla. Kuninkaalle kuitenkin va-

litettiin asiasta ja lykkäystä saatiin saman vuoden juhannukseen saakka. Vastineeksi

myönnytyksestä rangaistuksia kovennettiin: määräyksen laiminlyöjät saisivat 300

taalarin sakot.686

Valtakunnankansleri Axel

Oxenstierna (1583–1654),

jonka poliittisissa ja taloudelli-

sissa suunnitelmissa Tukholma

oli aina keskeisellä sijalla.

Valtakunnankanslerin henkilö-

kohtainen esiintyminen

Tukholman raastuvassa oli

kuitenkin poikkeuksellista.

(kuva: Ericson 1988)

686 Sakkosumma tottelemattomuudesta oli 40 markkaa. ST 1622 (14.10), 90–91; vrt. esim. ST 1621

(19.5), 165; ST 1622 (18.3, 29.5), 17, 39; ST 1626 (22.4, 28.4), 187, 194–195; PRFSS VI, 454–455,

3.6.1630 Kustaa II Aadolfin kirje Tukholman pormestarille ja raadille puutalojen repimisestä.

Kaupungin kasvojen peseminen aloitettiin katujen kiveämisellä, ulkokäymälöiden siirtämisellä

yleisiltä kaduilta pois ja muutenkin jätteiden siivoamisella (ks. esim. ST 1620 (12.8), 78; prosessis-

ta yleensä ks. Ericson 1988, 43; Råberg 1987). Valituksesta kruunulle on kahdenlaista tietoa, sillä

tuomiokirjassa mainittiin kahden miehen vieneen valituksen kuninkaalle kun taas

kämnerinoikeuden pöytäkirjassa kerrotaan Olaus Bureuksen käyneen jo ennemmin kuninkaan

puheilla pyytämässä lykkäystä purkamiseen (ST 1623 (15.12), 246; ST 1623 (12.12, kämnerin-

oikeus), 499). Tästä voisi päätellä Bureuksen tiedustelleen ensin mielialaa linnassa ja todenneen

tilanteen olevan suotuisa valittamiselle. Tavallaan siis perinteinen valitussysteemikin oli jossain

määrin muutosten kynsissä ainakin Tukholmassa, kun ensin ikään kuin haisteltiin ilmaa ja sitten

vasta ryhdyttiin toimiin. Kaupungin rakentamiseen, tai pikemmin olosuhteisiin pääosin puusta

rakennetussa kaupungissa, liittyivät kiinteästi elintärkeät palovarusteet. Raati muistuttikin

jatkuvasti palovarusteiden kunnossapidosta, mutta kehotuksista huolimatta suuria tulipaloja

riehui kaupungissa toistuvasti (ks. esim. ST 1621 (19.5, 13.12), 164, 195; ST 1625 (20.9), 367–368
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Raskaat lunnaat Älvsborgista

Tukholman porvaristo oli vastahankainen erityisesti kun kyse oli ”ylimääräisistä”
maksuista ja rasituksista. Varsinaiset verot saivat harvoin porvarit raastuvassa valit-
tamaan huonoa osaansa tai tavalla tai toisella protestoimaan maksuja vastaan.687

Konflikteja aiheuttaneita rasituksia olivat tyypillisesti esimerkiksi edellä mainittu-
jen häiden kaltaiset tilanteet, laivakomppanian myötä tulleet maksut ja myös lei-
vinuuneista kerätyt aksiisit, joita ei aikaisemmin ollut tarvinnut suorittaa. Saman-
lainen lisärasitus olivat Älvsborgin lunnaat, joiden maksaminen kirvoitti porva-
reita moninaisiin mielenilmauksiin. Älvsborgin linnoitus menetettiin vuonna 1612
Tanskaa vastaan käydyssä Kalmarin sodassa, ja Ruotsi sitoutui Knäredin rauhassa
lunastamaan Älvsborgin takaisin miljoonasta hopeataalarista kuuden vuoden ku-
luessa. Lunnaat kannettiin neljässä erässä henkilöverona kaikista 15 vuotta täyttä-
neistä vuosina 1614–1619. Kaupunkien porvarit joutuivat maksamaan lunnaita
henkiveron lisäksi myös omaisuusverona.688  Paikallistasolla lunnaiden maksami-
nen aiheutti runsaasti päänvaivaa myös käytännön työstä vastuussa olleelle kau-
punkihallinnolle.689  Porvariston suhtautuminen voidaan tulkita jopa muutosvas-
taisuudeksi, sillä vanhat sekä tunnustetut maksut herättivät vähemmän protesteja
kuin uudet tai muuten poikkeukselliset rasitukset vaikka ne olisi hyväksytty lail-
lisin muodoin valtiopäivillä.

Älvsborgin lunnaiden maksamisesta oli päätetty valtiopäivillä vain kolmen
ylimmän säädyn ollessa koolla, joten talonpoikien suostumusta ikään kuin enna-
koitiin. Tämä oli kuitenkin poikkeuksellista, sillä suurimmaksi osaksi veropäätök-
set tehtiin kaikkien säätyjen ollessa paikalla.690  Porvarissääty oli mukana päätök-
senteossa, mutta kenties tämä epätavallinen suostunta vaikutti osaltaan veroon
suhtautumiseen jatkuvasti laillisuutta korostaneiden porvareiden keskuudessa. Jos
päätöksenteko Älvsborgin lunnaiden suhteen tapahtuikin poikkeuksellisella taval-

(tällöin myös syytettiin ihmisiä toimettomuudesta useiden tulipalojen aikaan); PRFSS VI, 355–
356, 18.6.1626 Kustaa II Aadolfin kirje Tukholmalle; Ahnlund 1933a, 185–186; Ericson 1988, 236–
238; vrt. Halila 1943, 207–223; Ljung 1963, 275–277; Ranta 1975b, 592–599). Myös kruunun
taholta keksittiin vedota paloturvallisuuteen, kun porvareita kehotettiin repimään puutalonsa (ST
1626 (28.4), 194; vrt. Ahnlund 1933a, 186). Muutos ei kuitenkaan tapahtunut nopeasti, sillä yhä
ylikäskynhaltija Klaus Larsson Flemingin aikaan ongelma oli ajankohtainen (SSA, SMRA, E3a,
vol. 1, 23.11.1635 Klaus Larsson Flemingin kirje pormestarille ja raadille tonteista sekä kivitalojen
rakentamisesta; Hildebrand B 1966, 142).

687 Myös muualla, niin maaseudulla kuin kaupungeissakin, ja jo varhaisempinakin aikoina alamaiset
halusivat välttyä uusilta ja ylimääräisiksi koetuilta rasituksilta (ks. esim. Lindberg F 1933, 120–
121; Nilsson 1968, 195; Imsen – Vogler 1997, 32; Haikari 1999, 30–32; Katajala 2002, 104; vrt.
Karonen 1999a, 150).

688 SSA, BRA, G, vol. 211; Ahnlund 1933b, 127–129; Kerkkonen V 1945, 66–101; Pohjolan-Pirhonen
1960, 544, 546; Karonen 1999a, 134; Fagerlund 2000, 93–96. Älvsborg oli jouduttu lunastamaan jo
kerran aikaisemminkin 150000 taalarin summalla (Kerkkonen V 1945, 50–51; Pohjolan-Pirhonen
1960, 326–328; Karonen 1999a, 133). Älvsborgin lunnaiden maksamisesta muualla valtakunnassa
ks. esim. Åkerblom 1941, 337–338.

689 Vrt. Pohjolan-Pirhonen 1960, 546–547; Ericson 1988, 317.
690 Ahnlund 1932, 180–182; Åkerblom 1941, 337; ks. myös Aronsson 1992, 308. Veikko Kerkkosen

(1945, 68) mukaan lunnaiden maksamisesta päätettiin valtiopäivien sijasta ”erityisessä valiokun-
nassa”, josta puuttui talonpoikaissäädyn edustus.



181

V Keskusvalta ja paikallishallinto kuuliaisuutta luomassa

la, harvinaista oli myös verovapaiden aatelisten osallistuminen veronmaksuun sa-
mojen veroperusteiden mukaan. Ajan sääty-yhteiskunnassa tällä oli merkittävä oh-
jeellinen merkitys: kun privilegioidut näyttivät esimerkkiä maksamisessa, oli privi-
legiottomien vaikea väistää velvollisuuttaan.691

Älvsborgin lunnaat olivat raskas taakka alamaisille. Rasitus moninkertaistui,
kun veroa lunnaiden suorittamiseksi piti maksaa kuusi vuotta peräkkäin. Lisäksi
kyse oli rahaverosta, joka ei suinkaan ollut ainoa alamaisilta vaadittu rasitus kysei-
sinä vuosina.692  Tukholmassa porvareita kehotettiin toistuvasti Älvsborgin lunnai-
den maksuun. Maksun suorittamista argumentoitiin mm. lähestyvillä valtiopäivil-
lä, joilla raati pelkäsi porvariston laiminlyöntien maksun suhteen nousevan esiin.
Samaan aikaan porvareilta vaadittiin myös avustusta valtion velanmaksuun, usein
liitettynä lunastuksen maksamiseen. Esimerkiksi vuoden 1617 alussa maksukehoi-
tuksissa mainittiin lisäksi kaikki ”muut rasitukset”, mikä kuvaa hyvin porvareiden
taloudellista taakkaa. Vaikka porvaristo ei enää saanutkaan tilaisuutta esitellä omia
intressejään raastuvassa, toistuvat maksupyynnöt kertovat että vastarintamieliala
eli yhä vahvana. Osin oli varmasti kyse myös todellisesta taloudellisesta ahdingosta.
Keväällä 1617 ”kuten usein aikaisemminkin”, porvareita kehotettiin hyväntahtoi-
sesti suorittamaan rasituksensa, mutta porvaristo pyysi, että kaikkien heidän puo-
lesta pitäisi valittaa kuninkaalle. Köyhyyden ja monien rasitusten vuoksi he halusi-
vat vapautuksen velan maksuun tarkoitetun avustuksen yhdestä erästä. Porvaris-
tolle luvattiin laatia pyydetty kirjelmä, mutta sulkuihin merkittiin kirjurin huo-
mautuksena, että raati oli ollut toista mieltä: ”vaikka pormestari ja raati ajattelivat-
kin, ettei se olisi mahdollista valtakunnan tilan vuoksi”.693  Vaikka porvarit näkivät
yhä valittamisen mahdollisuutena vaikuttaa maksuun ja raati suostui heidän pyyn-
töönsä kirjelmän laatimisesta, raadissa oli kuitenkin reaalipoliitikkoja, jotka ym-
märsivät valtakunnan tilanteen vaativan muuta kuin nöyriä pyyntöjä helpotuksista.

Kahden suuren maksun, velan lyhennyksen ja Älvsborgin lunnaiden, ajoittumi-
nen samaan aikaan aiheutti osan ongelmista. Porvaristoa jouduttiin edelleen käs-
kemään”tiukasti ja vakavasti” maksamaan ilman viivyttelyä velka-avustuksen
(gäldzbetaldningen) toinen erä. Ketkä väittivät olevansa liian köyhiä suorittaakseen
maksun (mihin porvarit ennen kaikkea olivat vedonneet), piti antaa merkkauttaa
itsensä ylös, jotta heidän tilanteensa voitaisiin selvittää myöhemmin. Aivan ruti-
köyhille lupailtiin vapautusta (skonsmåål) maksusta.694  Elokuussa 1617 kehotettiin
jälleen maksamaan edellä mainittu maksu, kuten myös Älvsborgin neljännestä
erästä puuttuva osuus. Jälkimmäisen kanssa viivytteleviä uhattiin tuttuun tyyliin

691 Ahnlund 1932, 181; Kerkkonen V 1945, 69. Huomattava osa verovelvollisista kuitenkin vapautui
maksusta, mikä lisäsi muiden taakkaa entisestään (Kerkkonen V 1945, 69).

692 Kerkkonen V 1945, 69.
693 ST 1616 (16.10, 20.11, 18.12), 143, 175, 193; ST 1617 (8.1, 19.3), 196, 213. Myöskään

veronkantajilla ei välttämättä ollut tarvittavaa innostusta hoitaa asiaansa ja vuoden 1616 lopulla
myös heitä jouduttiin kehottamaan ahkeroimaan Älvsborgin lunastuksen kantamiseksi (ST 1616
(2.12), 185).

694 SSA, BRA, G, vol. 211, useita päiväämättömiä rästiluetteloita; ST 1617 (5.4), 223–224. Porvareiden
köyhyyttä todisteltiin ja dokumentoitiin veroluetteloihin (SSA, BRA, G, vol. 211, päiväämätön
todistus köyhyydestä).
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vaa’an kieltämisellä.695  Loppujen lopuksi valtakunnan velan maksamiseen tarkoi-
tettu avustus saatiin kuitenkin hoidettua ilmeisesti vuonna 1617, eli raati oli saa-
nut muistuttaa porvareita maksamisesta kaksi vuotta.

Älvsborgin lunnaiden kanssa tilanne oli kuitenkin vielä vaikeampi. Maksun ke-
räämisen kanssa oli hankaluuksia, sillä lunnaat aiheuttivat kahnauksia raadin sekä
porvareiden, mutta myös porvareiden ja veronkantajien välille. Tukholman raastu-
vanoikeudessa esiintyi Jöran veranleikkaaja (öfuerskärerer), joka ei ollut maksanut
Älvsborgin lunnaita, vaikka häntä oli useaan kertaa kehotettu suorittamaan ne.
Tästä syystä oikeus sanoi veranleikkaajalle että hänen pitäisi suorittaa maksunsa,
tai hän saisi ”ryömiä” (krÿpa) vanhalle raatihuoneelle vankilaan ja olla siellä kun-
nes maksu olisi hoidettu.696  Norrmalmilla samanlainen tapaus oli ollut jo aikai-
semmin. Linnan käskynhaltija Erik Anderssonin kehottaessa Nils Olofssonia697

maksamaan tämä vastasi: ”te olette ottaneet minun laivani ja voitte hyvin maksaa
minulle”. Käskynhaltija sanoi, ettei ollut ottanut yhtään laivaa omaan käyttöönsä,
vaan kuninkaalle. Nils Olofsson vastasi uudelleen ylimielisesti (medh fåße ordh):
”kun voitte ottaa, niin voitte myös maksaa”. Oikeuden tuomiona oli, että koska
Nils Olofsson oli istuvassa oikeudessa vastannut niin ylimielisesti käskynhaltijalle,
hänet laitettiin telkien taakse jutun selvittämiseksi.698  Maksamista oli tehostettu
kruunun taholta vaatimusten ohella uhkaillen: jos rasitusta ei hoidettaisi heti ja
hyväntahtoisesti, kaupunkiin laitettaisiin joukko sotaväkeä (en hoop medh fålk). 699

Kevääällä 1618 pormestari Olof Andersson syytti raastuvassa Klaus suutaria.
Pormestari oli ollut rahtikamarilla kantamassa Älvsborgin lunastusta eräältä toisel-
ta mieheltä kun suutari oli puuttunut tilanteeseen ja sanonut: ”Te ette pian tiedä
kuinka piinaisitte köyhää ammattimiestä, voisitte hyvin verottaa kovemmin niitä,
joilla on viisi tai kuusi taloa kaupungissa ja siitä huolimatta en aio enkä haluakaan
antaa tulevaisuudessa niin paljon kuin olen maksanut tähän saakka.” Olof Anders-
son kysyi suutarilta, ketä hän oli tällä tarkoittanut ja vaati rangaistusta. Oikeus
määräsi suutarin vankeuteen jutun selvittämisen ajaksi ja oppimaan tulevan varalle
miten hänen piti vastata esimiehilleen.700  Vuoden 1618 lopulla hienoseppä

695 ST 1617 (11.8), 284; vrt. Kerkkonen V 1945, 70.
696 ST 1617 (13.12), 322; vrt. Lindberg F 1946, 235; Virkkunen 1953, 290. Jöran veranleikkaaja oli

oikeudessa varsinaisesti velkajutun vuoksi. Hänen verorästinsä kuitenkin otettiin tilaisuuden
tullen esiin. Samanlainen tapaus oli esimerkiksi vuonna 1613, jolloin Olof Jönsson sanoi
rahtikamarilla pormestarille, että ”ottakaa kaikki, tuossa se on” kun hänelle puhuttiin lunnaiden
maksamisesta. Kommenttiin suhtauduttiin vakavasti, ja Olof Jönsson vietiin saman tien
raastupaan ja vankilaan. Hän myös jatkoi koko ajan kyynisiä kommenttejaan, eikä ainakaan
parantanut siten omaa asemaansa (SSA, BRA, G, vol. 211, päiväämätön (välikohtaus tapahtui
ilmeisesti 29.7.1613) irrallinen lappu liittyen lunnaiden kantamiseen).

697 Samasta nimestä huolimatta hän ei kuitenkaan varmasti ollut sama Nils Olofsson, joka edellisessä
raastuvanoikeuden kokouksessa Älvsborgin lunastuksen kantajana vaati toverinsa kanssa miestä
tilille solvauksesta. ST 1616 (18.11, Norrmalm), 371.

698 ST 1616 (26.11, Norrmalm), 372. Muiden, raatiin kuulumattomien virkamiesten haukkumisesta
ks. myös Lindström D 1988a, 100; vrt. Tomner 1977, 63; Forsström 2000, 103, 119–120.

699 ST 1617 (15.12), 326. Ks. maksukehotuksista myös esim. ST 1618 (21.3, 18.4), 23, 34; ST 1619
(14.6), 74.

700 ”Ja, i wete snart inthet huru i wele plåga een fattig embetz man, j måge wäl läggia dem i högre
taxering, som hafua 5 eller 6 huus i staden, och tråtz at iagh skall eller will gifua så mere uth här efter,
som iagh hafuer giort här till”. ST 1618 (16.5), 65–66, vrt. 193. Pormestarin ja raadin tekemiä tilejä
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(klensmed) Lennart valitti Jon malmivoudin lyöneen häntä päähän. Malmivouti
puolestaan kertoi hienosepän haukkuneen häntä ja uhanneen veronkantajia soti-
lailla. Lennart hienoseppä oli sanonut sotilaiden erottavan malmivoudin, koska
hän oli kantamassa lunnaita.701  Lopullisia tuomioita näistä jutuista ei löydy. Älvs-
borgin lunnaat kuitenkin kuohuttivat mieliä kaupungissa poikkeuksellisen suuresti.

Norrmalmilla Anders malmivouti puolestaan valitti, että Johan Pompin vaimo
oli haukkunut voutia ryöväriksi, kun Anders oli pormestarin ja raadin määräykses-
tä pantannut häneltä tavaraa Älvsborgin lunnaiden maksamiseksi (kyse oli kolmes-
ta markasta sekä muista rasituksista). Vaimo vastasi että laivamiesrahan vuoksi
panttaaminen oli oikein, mutta lunnaiden pantin malmivouti oli ryöstänyt, sillä
vaimo ei halunnut maksaa lunnaita tyttärensä puolesta. Hänet kuitenkin määrät-
tiin maksamaan sekä lunnaat että muut maksut, minkä lisäksi vaimoa sakotettiin
haukkumisesta 12 markkaa.702  Norrmalmin veronkantaja Sven Larsson puolestaan
valitti, että hän oli jo muutamaan otteeseen ollut Jacob leipurin luona kantamassa
Älvsborgin lunnaita, mutta ei ollut saanut leipurilta kuin pahoja ja niskoittelevia
sanoja. Jacobin mukaan hänet oli verotettu kahteen äyriin mikä hänen mielestään
oli liikaa, joten hän ilmoitti haluavansa maksaa vain 1½ äyriä. Jacobin käskettiin
kuitenkin maksaa niin kuin oli verotettu, ja häntä sakotettiin tottelemattomuu-
desta (tresko och mottspenichet) kolme markkaa.703

Älvsborgin lunastuksen maksaminen sekä sen kaupungin porvaristolle aiheut-
tama taloudellinen rasitus ei estänyt kruunua kantamasta samaan aikaan muita
maksuja. Kaupungissa jouduttiinkin tekemään erityisiä taloudellisia ratkaisuja kai-
kista suoriutumiseksi. Yksi mahdollisuus oli käyttää yhtä rasitusta varten kerättyjä
rahoja toisen maksamiseen ja miettiä vasta myöhemmin, miten puuttuva raha-
summa kerättäisiin. Esimerkiksi Älvsborgin lunastukseen kannetuista rahoista oli
syksyllä 1617 lainattu 350 taalaria sotaväelle maksamiseen. Keväällä 1618 porvaris-
tolta kysyttiinkin, halusivatko he ilmoittaa kuninkaalle että kyseisen, sotaväelle
suoritetun maksun voisi vähentää lunnassummasta, sillä muuten porvariston piti
varautua maksamaan puuttuva osuus.704  Raati saattoi siis luovia maksuviidakossa
parhaaksi näkemällään tavalla. Kuninkaalle osoitettuun pyyntöön hyvittää sotilaille
maksetut rahat Älvsborgin lunnaista tarvittiin kuitenkin porvariston valtuutus.
Toisaalta tällä tavalla maksuilla pelaamalla voitiin taktikoida, jos kruunun uskottiin

 ei kuitenkaan koskaan kyseenalaistettu porvariston taholta. Vuonna 1622 pormestari Olof
Andersson esitteli tilinsä Älvsborgin lunnaiden neljännestä ja kuudennesta määräajasta. Raadin
järjestämät ”hyvät miehet” olivat tarkastaneet ne, havainneet oikeiksi ja allekirjoittaneet.
Pormestari pyysi kuitenkin vielä, että jos jollakulla olisi valittamista niin esittäisi syytöksensä
ajoissa, jotta hän ja hänen jälkeläisensä vapautettaisiin vastuusta tämän jälkeen. ”..så wäll hann
som hanns efterkommande i framtijden här om måtte oqualde bliffwa.” ST 1622 (7.1), 10.

701 ST 1618 (21.11), 323. Kaupungin asioilla olleiden miesten haukkumisesta vrt. MESL, 182
(rådstugubalken XXXII); ks. myös esim. ST 1626 (10.5), 204.

702 ST 1618 (4.2, Norrmalm), 362; vrt. Ljung 1963, 252.
703 ST 1619 (16.3, Norrmalm), 205. Ks. myös esim. ST 1592 (31.5), 50; ST 1619 (5.4, Norrmalm),

212–213.
704 ST 1618 (25.4), 43–44. Kaupungin varoista maksetuista rästeistä ks. myös esim. ST 1624 (8.5), 65.

Lisäksi apuna käytettiin kirkon varoja, mikä oli mahdollista pormestarin ja raadin hallinnoidessa
kirkkoja kirkkoväärtien avulla (Murray 1949, 52–53, 56, ks. myös 226–227, 229).
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myöntyvän vähennykseen. Vuoden 1623 apuveron kanssa oli jouduttu menettele-
mään samalla tavalla. Vaikean tilanteen ja kuninkaan lannistumattomien pyyntöjen
vuoksi raati ei ollut voinut tehdä muuta, kuin ottaa kaupungin ja Södermalmin
kirkkojen rahoista varat kuninkaan pyynnön täyttämiseksi. Porvariston mietittä-
väksi annettiin, miten rahat onnistuttaisiin toimittamaan takaisin kirkoille.705  Hä-
tätapauksissa voitiin turvautua myös yksittäisten raatimiesten rahakirstuihin.706

Vuoden 1618 jälkipuoliskolla Älvsborgin lunnaisiin jouduttiin kuitenkin palaa-
maan toistuvasti. Valtaneuvos Nils Bielke oli kesällä raastuvassa esittelemässä ku-
ninkaan kirjettä Älvsborgin lunnaiden Tukholman osuudesta puuttuvista rästeistä,
jotka piti suorittaa mahdollisimman pian ja hyväntahtoisesti. Ensimmäistä kertaa
maksun suorittamiseen kehotettiin propagandistiseen sävyyn, sekä samalla maksua
legitimoiden: koko valtakunnan hyvinvoinnin väitettiin riippuvan Älvsborgin sekä
sen läänin saamisesta jälleen kruunun alaisuuteen. Lunastukseen oli kuitenkin niu-
kalti varoja, minkä vuoksi sekä Tukholman porvaristoa että alamaisia muualla val-
takunnassa kehotettiin avustamaan uskollisesti, jotta Älvsborg ei joutuisi tanska-
laisten käsiin.707  Vihollistematiikka otettiin siis jälleen esiin. Noin kuukauden pääs-
tä samaan aiheeseen palattiin. Tällöin porvaristo vastasi haluavansa mielellään aut-
taa asiassa, mutta jokainen varallisuutensa mukaan.708  ”Kaksiteräisellä” vastauksel-
la ilmaistiin alamaista kuuliaisuutta ja halua mukautua kruunun tahtoon, mutta
samalla esitettiin piilotettu vaatimus maksujen kohtuullisuudesta. Tällä voitiin vii-
tata verotukseen, mutta sitä voi pitää myös ilmauksena porvariston melko usein
käyttämästä menettelytavasta ”olemme köyhiä, mutta lupaamme kuitenkin tottele-
vaisten alamaisten tapaan jotakin pitääksemme esivallan tyytyväisenä”. Vuosien
1615–1616 tapahtumat olivat ainakin osoittaneet, että suoraa kieltävää vastausta
kruunun vaateisiin ei kannattanut antaa. Raati saattoi vaikuttaa huomattavasti ku-
ninkaan kirjeiden sanoman vastaanottoon. Kun lunnaat olivat esillä seuraavan ker-
ran, korostettiin että lunnaat piti suorittaa hyväntahtoisesti viimeiseen saakka,
vaikka jokainen tiesi köyhyytensä. Valtakunnan tilanne vaati porvareilta uhrauksia.
Samalla kertaa jouduttiin kuitenkin vielä vakavasti kehottamaan porvaristoa mak-

705 ST 1623 (5.5), 153–154; vrt. Lindberg F 1946, 234; Ericson 1988, 318–320. Rutto vaivasi kaupun-
kia yhä ja tästä syystä olisikin jouduttu laittamaan tartunnan saaneet kantamaan maksu taloista,
joissa sairautta oli ja terveet taas terveiden taloista. Ks. myös ST 1623 (21.7), 166; ST 1623 (27.9,
kämnerinoikeus), 456. Vuoden 1623 lainatuista rahoista kuitenkin vain noin puolet oli kirkoilta ja
loput ”rästeistä” (rästen) sekä osa jopa lainattu jostain muualta (ilmeisesti kuitenkin kaupungin
rahoista) ja kaikki piti onnistua maksamaan takaisin. Kontribuutiot, joihin valtiopäivillä
hankittiin suostunta, olivat toistuva ilmiö sotakaudella. Vuonna 1622 ”kuninkaan” veromestari
(H. K. M:ttz räntmestare) oli oikeudessa kuninkaan käskystä vaatimassa porvaristolta 2000
taalaria, johon he edellisillä valtiopäivillä olivat suostuneet. Hän pyysi kuninkaan puolesta että
kontribuutio toimitettaisiin mahdollisimman pian verokamariin (ST 1622 (6.5), 33). Loppujen
lopuksi kontribuutiot aiheuttivat kuitenkin poikkeuksellisen vähän keskustelua raastuvassa (vrt.
Ericson 1988, 317 kontribuutioiden suorittamisesta verrattuna muihin ylimääräisiin veroihin).

706 ST 1628 (29.10), 134. Tällöin raatimies Valentin Nilsson, pormestari Hans Nilsson Benickin veli,
karhusi kontribuutiota varten lainaamiaan 414 taalaria.

707 SSA, BRA, G, vol. 211, 26.8.1618 pöytäkirja selvityksestä Södenmalmin porvariston kanssa; ST
1618 (27.7), 99, 239. Älvsborgin lunnaisiin liittyen viimeinen verotus suoritettiin vuonna 1618
(SSA, BRA, G, vol. 211, 6. määräajan manttaaliluettelo).

708 ST 1618 (22.8), 100, 244; ks. myös ST 1618 (11.11, 23.11), 164, 168, 314.
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samaan aiemmista määräajoista puuttuvat rahat, eli ongelmia oli jatkuvasti toistu-
vasta painostuksesta huolimatta. Rästiluetteloiden perusteella tilanne oli lohduton:
alemmissa sosiaaliryhmissä ihmiset kuolivat köyhyyteensä, ja osalla ei ollut varaa
edes vaatteisiin.709

Valtakunnan velan maksamiseen suoritettu avustus sekä ennen kaikkea Älvs-
borgin takaisinlunastus dominoivat raastuvassa porvariston kanssa käytyä keskus-
telua, mutta porvareilla oli jatkuvasti muita velvoitteita paitsi kaupungin myös
kruunun suuntaan. Sotaväen majoittamisen ohella armeijan varustaminen oli kes-
keisimpiä rasituksia josta porvarit joutuivat huolehtimaan aina tarpeen mukaan.

Oluenpano ja leipominen sotajoukkojen ruokkimiseksi

Suurvaltakehityksen mukanaan tuomat sodat loivat 1600-luvun alkuvuosikymme-
ninä uusia rasituksia Tukholman porvareille. Maksujen, verojen ja sotaväen majoi-
tuksen ohella porvareiden piti myös varustaa sotaretkiä proviantilla, eli laivamuo-
nalla ja -juomalla. Tukholma oli tärkein armeijan laivauspaikka suunnattaessa ul-
komaisille sotatantereille, mikä myös näkyi porvareiden rasituksissa. Sodan aiheut-
tama varustus- ja majoitusrasitus lisääntyi samaa tahtia, kuin Ruotsi puuttui tilan-
teeseen Itämeren toisella puolella. Toisaalta sota myös elvytti talouselämää.710

709 ST 1618 (29.8), 106, 250; SSA, BRA, G, vol. 211, 11.5.1620 lappu, jonka mukaan Älvsborgin
lunnasmaksuja puuttui yhä runsaasti (249 taalaria), päiväämättömiä rästiluetteloita vuodelta
1620; Ericson 1988, 317; vrt. Kerkkonen V 1945, 87. Konseptituomiokirjan mukaan porvarit olivat
vastanneet jokainen suorittavansa lunnaiden kuudennen määräajan mielellään varallisuutensa
mukaan, vaikka köyhyys heitä kiusasikin. Tämän jälkeen porvareille ilmeisesti esitettiin vielä
kysymyksiä muista maksuista, sillä tuomiokirjaan on kirjattu kaksi vastausta. Ensimmäinen oli,
että he suorittavat kyllä saman minkä muut säädyt ja kaupungitkin. Ilmeisesti porvarit halusivat
myös vastineeksi helpotusta äyrirahasta (Huar h. m. tächtes förskona them med öres peni[n]gar).
Kysymyksissä vaikuttaisi olleen voimakkaana vaikuttimena oliko maksuissa kyse vain Tukholman
kuormittamisesta vai koko maan kattavasta rasituksesta. Koska avioliittomaksu kerättiin koko
maasta, porvarit halusivat suorittaa sen kykyjensä mukaan (effter hionlags peni[n]gar gå öffuer
heele landet, så wele the och huar efter sin legenhet utgöra). Toisaalta he vaativat kuitenkin, että
jokaisen tilanne otettaisiin huomioon, eivätkä halunneet joutua syytetyiksi että olivat ensimmäi-
set, jotka olivat hyväksyneet kyseisen kontribuution (ST 1618 (29.8), 249–250). Myös lokakuussa
1618 käsiteltiin Älvsborgin lunnaita, vaikka puhtaaksikirjoitetussa versiossa ei olekaan siitä
mitään mainintaa. Oikeus muistutti porvaristoa, että he olivat aikaisemmin luvanneet suorittaa
maksunsa hyväntahtoisesti, mutta kukaan ei ollut seisonut sanojensa takana. Avioliittorahansa
laiminlyöneitä kehotettiin myös hoitamaan maksunsa. Äyrirahojen suhteen kuningas oli
armollisesti antanut vastauksen, että koska Tukholman porvaristo sekä muut olivat luvanneet
kuninkaalle maksun, sen suhteen ei voitu tehdä muutoksia (ST 1618 (21.10), 292). Palkollis- ja
avioliittorahoista (hionelagz och leghehions peninger) ks. myös ST 1611 (2.3), 107. Tällöin
porvaristolle sanottiin että kenenkään ei pitäisi rohjeta piilotella väkeään, sillä silloin joutuisi itse
vastaamaan asiassa oikeudessa ja kohdelluksi kruunun varkaana ”..då må han icke allenest stå sin
egen fare, vtan öfwer honom må rettes såsom cronones tiuf.”.

710 Ericson 1988, 205–207; Sandberg 1991, 330–334, 359–362; Ericson 2001, 49, 128; vrt. Lindberg F
1946, 21; Virkkunen 1953, 334; Helmfrid 1963, 235, 242; Johannesson 1969b, 81–82; Ericson 1988,
214. Proviantti oli yleisnimi laivalla tarvittaville elintarvikkeille ja juomille (Sjö-Lexicon 1765, 44;
Helmfrid 1963, 235), mutta termiä proviantti saatettiin käyttää myös muiden sotaretkien
yhteydessä (vrt. Ericson 1988, 214). Yleensä proviantilla kuitenkin tarkoitettiin juuri laivoille
toimitettaa olutta ja leipää.
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Sotilaiden majoitus ja muonitus muodostuivat laivamiehenpitoa raskaammaksi
rasitukseksi Tukholmassa. Porvaristo vetosi vuonna 1609 valtaneuvoston edellisillä
valtiopäivillä Tukholman porvaristolle antamaan lupaukseen, että he saisivat hel-
potusta (kuninkaan pyytämään) äyriveroon sekä lisäksi oluenpanoon ja leipomi-
seen, jota Tukholma oli joutunut tekemään kaksi kertaa enemmän kuin muut kau-
pungit.711  Sodan Puolaa vastaan jatkuessa kiivaana aktualisoitui sotaväen ja laivas-
ton varustamisen ongelma varsinkin 1620-luvulla. Esimerkiksi vuonna 1620 por-
varistoa käskettiin leipomaan 500 tynnyrillistä ruista leiviksi laivojen varustami-
seksi.712  Jälleen seuraavana vuonna käskynhaltija Nils Bengtsson oli paikalla raas-
tuvassa antamassa porvaristolle tiedoksi kruunun määräystä: porvareiden piti ot-
taa proviantiksi tarkoitetusta viljasta ensi tilassa 1000 tynnyriä ruista, jauhattaa se
sekä leipoa. Usein juuri tämän kaltaiset rasitukset mainittiin tuomiokirjassa lako-
nisesti, mutta tässä tapauksessa varustamista perusteltiin poikkeuksellisesti vasta-
vuoroisuudella: koska kuningas oli antanut varustaa laivaston, porvariston piti
puolestaan auttaa ruokatarvikkeiden kanssa.713  Mahdollisesti leivottavaksi määrät-
tyä viljamäärää saatiin pienennettyä, sillä vain reilua kahta kuukautta myöhemmin
puhuttiin provianttina 700 tynnyristä ruista. Porvariston kerrottiin ”valittaneen
hiukan määräyksestä, mikä johtui ongelmista myllyjen kanssa, mutta he olivat kui-
tenkin suostuvaisia täyttämään kruunun käskyn, ennen kaikkea koska valtakunta
sitä tarvitsi” (hälst mädan nödenn och rijksenns nödtorft sådant fordrade).714

Leipominen ja oluen paneminen laivaston tarpeisiin sekä niistä valittaminen oli
lähes jokavuotinen ilmiö. Jo vuonna 1621 Kustaa II Aadolf antoi Tukholman käs-
kynhaltijoille ohjeeksi järjestää kaupunkiin panimoita ja useampia leipureita, jotta
provianteilla ei rasitettaisi porvareita mutta täytettäisiin kuitenkin kruunun tar-
peet.715  Vuonna 1628 kruunun taholta tuli ensimmäistä kertaa ehdotus tilanteen
parantamiseksi ja jatkuvan valituksen saamiseksi loppumaan: kuninkaan kirjeessä
ehdotettiin luotavaksi (porvareiden kustannuksella tosin) tynnyrivarasto, josta saa-
taisiin kruunun varustuksiin tarvittavat tynnyrit ilman tarvetta valittaa asiasta.
Kerättävästä pääomasta voitaisiin myös rahoittaa suuri panimo- ja leipomoraken-
nus, missä tarvittavat tuotteet olisi vaivatonta valmistaa.716

711 ”Derföre begärede borgerskapet, at blifwe wed månedzpeningerne, och der thet icke wore, at the då
motte få wetha een wiß genandt eller ordningh, huru mÿcket borgerskapet skall gifwe, efter the andre
af borgerskapet i städerne äre lisadhe, at the thå motte och blifwe wed någen lindring, helst efter at
rijksens rådh, senest på rijkzdagen tilsadhe borgerskapet i Stockholm, at the och skole blifwe lindrede
på then öres skatt, som h: k: m:tt nådigst begäret hafwer, härutinnen brÿgning och bakningh, som
Stockholm stadh most vtleggie dubbelt emot andre städer.” ST 1609 (16.8), 51; vrt. Sandberg 1991,
331.

712 ST 1620 (21.2), 12. Puolan sodasta ks. esim. Karonen 1999a, 217–218.
713 ST 1621 (12.3), 139. Pian yleisessä raastuvankokouksessa porvaristoa käskettiin ottamaan heti

proviantista myös 500 tynnyriä maltaita, jotka piti panna olueksi (ST 1621 (19.5), 165).
714 ST 1621 (19.5), 166; Ericson 1988, 214; ks. myös esim. ST 1621 (12.6, 1.9), 168, 176; ST 1622 (4.3,

1.4, 6.5), 15, 23, 34. Hankalaan ”myllyaikaan” (quarnetiden) vedottiin myös vuonna 1619 ja
selitettiin, että sen vuoksi ruokatarvikepyyntöä oli mahdoton täyttää niin kiireesti. Käskynhaltija
kuitenkin lupasi auttaa (Deremot tilböd statthålderen sigh at efterlåthe dem mäld widh sine quarner
för någre andre.). ST 1619 (14.6), 74.

715 PRFSS VI, 99, 18.7.1621 ohje Tukholman käskynhaltijoille; vrt. Ericson 1988, 214.
716 ST 1628 (19.5, 8.7), 49, 76–77.
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Vuonna 1626 käskynhaltija Klas Horn oli raastuvassa vaatimassa varustusta ku-
ninkaan sotaleirille. Käskynhaltija kuvaili propagandistisesti kuninkaan matkaa
vieraaseen maahan vihollista vastaan, sekä korosti suurimman osan joukoista ole-
van ruotsalaisia. Samalla hän vetosi porvariston taloudelliseen rooliin korostamal-
la, että avustamalla kuningasta olisi mahdollista myös hyötyä itse (..de en god

winingh där på blifua hafuandes.) Mahdollisten tavarantoimittajien selville saami-
seksi nimitettiin kortteleittain 6–7 miestä keskustelemaan asiasta porvariveljiensä
(medbröder) kanssa, mikä oli menettelytapana poikkeuksellinen.717

Jos kruunun toistuvasti vaatimia toimituksia laivojen ja miesten varustamiseksi
sotatantereelle sekä niiden käsittelyä raastuvassa vertaa aikaisempaan on silmiin-
pistävää, kuinka kivuttomasti ja usein sen kummemmin kommentoimatta porva-
risto niihin suostui.718  Osaltaan tässä on mahdollisesti kyse tuomiokirjojen luo-
masta harhasta sillä, kuten jo aikaisemmin on todettu, keskusteluja porvariston
kanssa kirjattiin harvoin vuolassanaisesti muistiin.719 Todennäköisesti syynä oli
kuitenkin, että vaikka porvaristo joutui jauhattamaan viljaa, sekä leipomaan ja pa-
nemaan olutta, heidän ei kuitenkaan tarvinnut maksaa itse viljasta, joka saatiin
kruunulta.

Laajemmassa mittakaavassa soraäänien vaimenemisessa oli tuskin kyse yksin-
omaan yksittäisistä maksuista tai vaateista, vaan hallintokulttuurin muutoksesta.
Keskusvallan ote kaupungista oli kiristynyt huomattavasti kuninkaallisten pormes-
tareiden myötä, ja porvariston sananvalta tai mahdollisuus reagoida kielteisesti (ai-
nakin julkisesti) oli vähentynyt merkittävästi yleisen ”alamaistumisen” myötä. Tä-
mä tulee hyvin esiin käskynhaltija Lars Skytten esittäessä kuninkaan puolesta
vuonna 1627 elintarvikkeiden toimittamista Preussiin. Kuningas halusi Tukhol-
masta varustettavan kaksi tai kolme laivaa. Porvarit vastasivat ehdotukseen kon-
septituomiokirjan mukaan osallistuvansa kukin varallisuutensa mukaan. Renovoi-
tuun tuomiokirjaan on kuitenkin kirjattu vastaus, jossa korostettiin, että porvaris-
to tunsi itsensä velvolliseksi avustamaan kuningasta varallisuutensa mukaan. He
osallistuisivat avustamiseen ahkeruudella ja tuotteet, joita ei Tukholmasta saisi,
hankittaisiin Saksasta ja toimitettaisiin kuninkaan sotaleirille.720  Vaikka käskynhal-
tijan ollessa paikalla raastuvassa uskallettiin todennäköisesti keskustella ja mahdol-
lisesti jopa olla kriittisiä, kirjattuihin lähteisiin porvaristosta jäänyt kuva kertoo
soraäänettömästä ja alamaisesti esivaltaan suhtautuvasta kaupungista.

Vuonna 1627 tapahtunut selkkaus leipuriammattikunnan ja raadin välillä ker-
too, kuinka kruunun määräyksiin vastentahtoisesti suhtautuvia kohdeltiin. Leipu-
reita oli käsketty leipomaan kuninkaan tarpeisiin, mutta heidän oli omasta mieles-
tään mahdotonta toteuttaa pyyntöä. Raati ei pitänyt vastauksesta vaan uhkasi am-

717 ST 1626 (27.6), 218.
718 Ks. esim. ST 1628 (18.6), 61; vrt. Ericson 1988, 214–216.
719 Ks. esim. ST 1626 (12.7), 230, jolloin mainittiin, että porvaristo kutsuttaisiin koolle seuraavana

aamuna ja keskusteltaisiin heidän kanssaan, mutta muuta tietoa asian käsittelystä ei löydy. Vrt.
Ericson 1988, 214.

720 ST 1627 (9.4), 35, 257 (viite 132); vrt. Ericson 1988, 214–216. Kahden päivän päästä porvaristo
kuitenkin pyysi että kruunu toimittaisi laivat, joilla proviantti kuljetettaisiin (ST 1627 (11.4), 37).
Samaan aikaan haluttiin myös elintarvikkeita laivastolle (ST 1627 (13.4), 37–38).
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mattikuntaa vankilalla tottelemattomuuden vuoksi. Lisäksi raadista lähetettiin
kaksi miestä kiltatuvalle valvomaan määräyksen toteutumista, eli jakamaan työt
leipureille.721  Sekä vankeudella uhkaaminen että konkreettinen valvonta vaikutta-
vat radikaaleilta toimenpiteitä verrattuna aikaisempaan vuorovaikutukseen, joka
mahdollisti ainakin periaatteessa maksuista kieltäytymisen ja neuvottelemisen, se-
kä kollektiivisen vastuun maksun suorittamisesta. Vaikka raati oli aina viime kä-
dessä velvollinen valvomaan rasitusten hoitamista, ainakin tuomiokirjojen mukaan
aikaisemmin tyydyttiin kehottamaan maksuihin raastuvassa ilman konkreettista
puuttumista asiaan.722

Käskynhaltija joutui kuitenkin palaamaan asiaan vielä uudelleen, ja ”suuren nä-
län vuoksi pyytämään edelleen elintarvikkeiden ja leivän” toimittamista kuninkaan
leirille. Tällöin oluenpanijoita ja leipureita käskettiin tiukasti, että tietty määrä lei-
pää piti olla kahdessa viikossa valmista, ”jos niskassa kiinni oleva pää oli heille ra-
kas”. Heitä uhattiin lisäksi kuninkaan epäsuosiolla.723  Mittava elintarvikkeiden toi-
mittaminen sekä sotilasleirille Preussiin että laivastolle oli jo lähes suoritettu, kun
kruunun kamarista tuli vielä viskaali Hanns Pålsson raastupaan vaatimaan suori-
tuksia ja porvariston kovistelua, jotta toimitukset suoritettaisiin. Lisäksi määräyk-
sestä oli kerrottu rumpujen säestyksellä kaduilla ja yleisessä raastuvankokouksessa,
mutta siitä voitiin vielä kerran, tarpeettomastikin (till öfuerflöd), ilmoittaa kaduilla.
Raati vastasi hänelle että pientä viimeistelyä lukuunottamatta kaikki oli suoritet-
tu.724  Näin raati näpäytti innokasta virkamiestä ja osoitti samalla olevansa keskus-
hallinnolle kuuliainen.

Porvareiden huomautukset ja valitukset, että he joutuivat suorittamaan erilaisia
rasituksia enemmän kuin muut kaupungit, pitivät epäilemättä paikkansa. Tukhol-
man rasitukset olivat raskaimmat. Tämä johtui lukuisista erilaisista ylimääräisistä
maksuista, joita vaadittiin suoraan kaupungeilta. Tukholmaa rasitti erityisesti ma-
joitusvelvollisuus, mutta se joutui kruunun huomion kohteeksi myös koska sieltä
laivattiin tavarat esimerkiksi Liivinmaan sotatantereelle. Lisäksi kaupungissa sijait-
sivat kruunun hallintoelimet. Sekä kruunun avuntarve että suurin porvarillinen
varallisuus olivat siis keskittyneet Tukholmaan.725

721 ST 1627 (18.7), 94.
722 Vrt. Ericson (1988, 216), jonka mukaan toimijoina ainakin vuonna 1628 provianttia vaadittaessa

olivat silmiinpistävästi vain käskynhaltija ja porvaristo, kun taas pormestari ja raati pitivät
matalaa profiilia. Ericson selittää raadin pientä roolia heidän kahtaalle suuntautuneella
lojaliteetillaan, mutta tekee varauksen myös lähteiden suhteen.

723 ST 1627 (21.7, 23.7), 101–102. Toisessa kokouksessa uhattiin samoin pään menettämisellä (widh
deres hufwud tilgiörande). Pormestari Hans Nilsson Benick, raatimies Anders Henriksson,
maaherra ja käskynhaltija lupasivat leipureille viljaa avustukseksi. Ks. myös ST 1627 (13.8), 108.
Kuninkaan epäsuosiosta voitiin vihjailla myös kehotettaessa virkamiehiä hoitamaan tehtävänsä
(ST 1627 (24.9), 123). Se voidaan nähdä osoituksena kuninkaan merkityksen kasvamisesta
jokapäiväisessä kaupunkihallinnossa – virkamiehet olivat vastuussa viranhoidostaan viime
kädessä kuninkaalle ja hänen kauttaan Jumalalle. Ks. myös esim. ST 1628 (5.5, 17.5, 22.10) 47, 130,
247 (viite 111). Lars Ericson (1988, 214–215) esittelee vuoden 1628 proviantin vaatimisen
seikkaperäisesti, mutta ei mainitse edellisen vuoden tapahtumia.

724 ST 1627 (22.4), 46–47. Kun ensimmäiset neljä laivaa oli saatu matkaan, seuraavat kuitenkin
odottivat jo varustamistaan (ST 1627 (14.7), 93).

725 Sandberg 1991, 330–335; vrt. Ericson 1988, 214–215. Kaupunkiin majoitettu sotaväki jo itsessään
loi tarvetta varustamiseen (Sandberg 1991, 332–333).
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Arvoista johdetut argumentit

Luottamus

Poliittiseen kulttuuriin liittyvät olennaisesti vaatimuksia esitettäessä ja legitimoi-
dessa käytettyjen käsitteiden merkitykset, kontekstit sekä auktoriteetti, johon ne
pohjautuivat. Arvot ja normit muodostivat pohjan, jolle teot rakentuivat.726  Luot-
tamus oli keskeinen poliittisen kulttuurin ulottuvuus, jota molemminpuolisella
vuorovaikutuksella uusinnettiin jatkuvasti. Mellakat, erilainen auktoriteettien vas-
tustus ja muut kriisit horjuttivat luottamusta, joten se piti aina luoda uudelleen.
Selkkaukset myös jättivät jälkensä vuorovaikutukseen, eli tilanne ei koskaan voinut
palautua täysin ennalleen: vanhat kokemukset leimasivat tässäkin suhteessa vuoro-
vaikutusta. Luottamus liittyi keskeisesti niin yksilöiden kuin yhteisöjenkin väliseen
vuorovaikutukseen.727

Kruunun ja paikallisyhteisön suhteessa eivät hankausta aiheuttaneet yksin-
omaan uudet rasitukset, vaan myös muut taloudelliset kysymykset. Tukholman
porvaristolla oli merkittävä rooli kuninkaan sotaisan politiikan rahoittajana ja
lainoittajana. Kruunu pyrki käyttämään porvaristoa hyväksi lisäksi luontaissuori-
tusten muuttamisessa käteiseksi, jota se kipeästi kaipasi. Esimerkiksi vuonna 1602
raastuvassa keskusteltiin viljan ostamisesta. Sihteeri Per Nilsson oli lähettänyt hert-
tuan puolesta sanan pormestari Olof Gregerssonille, ja pyytänyt häntä keskustele-
maan porvariston kanssa viljasta, jota herttua oli tarjonnut heille jo edellisenä ke-
sänä. Koska vilja oli tulossa pian kaupunkiin, viljanostoon halukkaiden piti antaa
tiedoksi paljonko he olivat valmiita hankkimaan. Porvaristo vastasi olevansa niin
köyhää, ettei heillä ollut varaa ostaa viljaa. Kaupungissa ei edes ollut paikalla mon-
taakaan porvaria, vaan kaikki eniten varallisuutta omaavat olivat poissa. Kyse oli
Kaarlen hallintokaudelle tyypillisestä tavasta rahan lainaamisen sijaan pakottaa
porvaristo ostamaan viljaa tietyllä hinnalla ja toimittamaan maksu etukäteen.728

726 Vrt. Keith Michael Bakeriin (1987, xii), joka nimenomaan sisällyttää poliittisen kulttuurin
käsitteeseen keskeisten termien merkitykset. Ks. myös Scott 1985, 37–41, 233–240; Barthes 1993,
86–88; Harnesk 2003b, erityisesti 44. Arvoista ja normeista yleisesti ks. Isenmann 1997; Neveux –
Österberg 1997, 174–182.

727 Wolfart 2002, 23; luottamuksesta erityisesti taloudellisena pääomana ks. Muldrew 1993b;
Muldrew 2001.

728 ST 1602 (11.10), 305; Sandberg 1991, 289, 339.
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Muutaman päivän päästä kutsuttiin koolle yleinen raastuvankokous, jossa sama
asia oli uudelleen esillä. Kyse oli herttuan kauppaamasta viljasta, jota amiraali Axel
Ryning ja sihteeri Per Nilsson mainostivat halvemmaksi kuin porvariston talonpo-
jilta ostama vilja. Vastaus olisi periaatteessa haluttu välittömästi, mutta koska Kaar-
le-herttua oli kirkossa, porvaristo sai vielä tilaisuuden miettiä vastaustaan. Paikalla
ollut porvaristo pysyi kannassaan, mutta lopullisen vastauksen antamista haluttiin
siirtää seuraavaan aamuun, jotta saataisiin tieto myös niiltä joilla kenties olisi varaa
viljan ostamiseen.729  Vastaukseen sisältyi siis implisiittinen viittaus köyhyyteen se-
kä vauraiden porvareiden puuttumiseen jälleen raastuvasta. Seuraavana päivänä
asian puimista yleisessä raastuvankokouksessa jatkettiin. Tällä kertaa kruunun
edustajat esittelivät manttaaliluettelot ja ehdottivat, että porvarit maksaisivat nii-
den mukaan ja että heille toimitettaisiin viljaa. Porvaristoa kehotettiin lisäksi ni-
meämään muutama hyvä mies keräämään rahoja, ja jokaisen piti valmistautua
suorittamaan maksu ilman viivästyksiä. Vastausta ei siis enää edes haluttu, sillä
porvaristolle ei ilmeisesti annettu ollenkaan suunvuoroa.730  Käytännössä kyse ei
ollutkaan loppujen lopuksi mistään vapaaehtoisesta kaupasta, vaan pakkolainasta.731

Kaupankäynti kruunun kanssa oli riskialtista ja porvaristo oli siitä hyvin tietoi-
nen. Kruunun edustajien argumentointiin lisättiinkin, että porvareiden ei tarvin-
nut epäillä herttuan lupauksia. Jotta porvarit saattoivat olla varmoja vastineesta
maksulleen, he saivat herttualta varmistuksen, että tarpeen vaatiessa he voisivat itse
hakea viljan voudeilta. Samalla porvareita myös kehotettiin maksamaan viljasta
viivyttelemättä. Kruunun edustajat viittasivat jopa kaupungissa majoitettuna ole-
viin sotilaisiin, joiden keskuudessa esiintyi sairautta. Ilmeisesti ajatuksena oli, että
jos porvaristo käyttäytyisi kuuliaisesti, sotilaat lähetettäisiin pois. Tilanteessa oli
kuitenkin vielä neuvottelunvaraa, sillä herrat pyysivät ilmoittamaan vastauksen
linnassa päivällisen jälkeen. Pormestari ja raati sekä porvaristo laativatkin kirjalli-
sen vastauksen, jossa ensin kiitettiin herttuaa tarjouksesta, mutta vastattiin kuiten-
kin, että viljasta ei voitu maksaa niin kuin oli määrätty. Suurin osa kaupungin
asukkaista oli rasitusten ja majoitusten, sekä kalliin ajan ansiosta niin köyhiä ettei
vaihtoehtoja ollut, ”Jumala tietää jokaisen varallisuuden”. Vastauksessa kuitenkin
korostettiin, että herttualle haluttiin olla kuuliaisia kuten aina aikaisemminkin ja
ehdotettiin, että puolet summasta maksettaisiin heti ja puolet sitten kun vilja olisi
saatu kaupunkiin. Pyydettiin nöyrimmin, että herttua suostuisi tähän ja ”nyt kuten
aina olisi heille suosiollinen ja armollinen ruhtinas ja herra”.732  Kompromissieh-
dotus meni läpi, sillä muutamaa päivää myöhemmin pormestarit kehottivat por-
varistoa maksamaan rahat viljasta, kuten herttuan kanssa oli sovittu. Kruunulla oli
kiire saada maksu, sillä ilmeisesti pormestareita oli päivittäin muistutettu kehotta-

729 ST 1602 (13.10), 306.
730 ST 1602 (14.10), 306–307.
731 Sandberg 1991, 337–338.
732 ”..och på thett de theste wißere och säkrere skole wara om spannemålenn, skole de nu strax bekomme

h: f: n:dz bref och försäkringh på jnuisningenn, så att de hos fougterne skola tagha honom sielfue vth..”.
ST 1602 (20.10), 308–309 (lainaus 308); Sandberg 1991, 336; ks. myös Katajala 2004c, 162. Ennen
maksun suorittamista [manttaali]rekisteri piti kuitenkin tarkistaa, sillä siellä mainittiin osalla
olevan liian suuri ja osalla taas liian pieni osuus.
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maan porvaristoa suorittamaan maksunsa. He kehottivatkin ahkerasti porvareita
olemaan laiminlyömättä velvoitteitaan, sekä toimittamaan mahdollisimman pian
hopeana ja rahana puolet maksustaan. Jos porvarit eivät tottelisi, seuraukset siir-
tyisivät heidän omalle kontolleen (måghe de sielfue stå deres egenn fahra).733

Jutussa on erotettavissa erilaisia elementtejä paitsi kruunun, myös raadin ja
porvariston taktiikassa. Kyse oli selkeästi kruunun kannalta tärkeästä ”kaupasta”,
sillä kysymyksessä ei oltu valmiita antamaan periksi. Asia nostettiin esiin kerran
toisensa jälkeen, ja raastuvassa esiintyvää kruunun miehitystä vahvistettiin tarpeen
mukaan. Kun porvaristoa ei saatu suostumaan vapaaehtoisesti, esitettiin viljanosto
apuveron kaltaisena vaatimuksena, joka myös toteutettaisiin ja kannettaisiin apu-
veron tapaan manttaaliluettelon perusteella. Kyse ei enää ollutkaan kaupasta vaan
uudesta rasituksesta, jonka kuitenkin voitiin propagandistisesti väittää koituvan
porvaristolle taloudelliseksi hyödyksi, sillä rahan kieltä porvarit tietysti parhaiten
ymmärsivät. Ehdotusta ei kuitenkaan otettu vastaan riemusta kiljuen ja vastalau-
seiden murentamiseksi kruunu joutui turvautumaan pakkokeinoihin.

Porvariston käyttämät verukkeet ja viivyttely olivat tavanomaisia. Vedottiin sii-
hen, että kaikki vauraimmat porvarit olivat poissa kokouksista, ja sitä kautta yrit-
tettiin viivyttää ratkaisujen tekemistä. Samalla vedottiin kaupungissa vallitsevaan
köyhyyteen, josta syytettiin suoraan kruunun aiheuttamia uusia rasituksia sekä
majoitusvelvoitteita. Viesti oli, että kaupungista oli jo riistetty kaikki mahdollinen
kruunun tarpeisiin. Kun kuitenkin kävi selväksi, että tässä kysymyksessä keskusval-
lan edustajat eivät tulisi antamaan periksi, kaupungissa valittiin taktiikaksi myön-
tyminen ja maksun suhteen esitettiin kompromissiratkaisua. Raadin esitykseen vil-
jan maksamisesta ei kuitenkaan niinkään vaikuttanut porvariston valiteltu köy-
hyys, vaan epäluottamus herttuan lupauksia kohtaan.

Aivan kuten edellisessäkin luvussa esitetyissä tapahtumissa, myös tässä jutussa
keskeiseksi elementiksi nousee luottamus. Jo kruunun edustajien vakuutus viljan
hankkimisesta suoraan voudeilta viittaa siihen, että porvaristo oli alusta saakka
epäluuloinen ennen kaikkea rahoilleen saamastaan vastineesta. Lupaamalla maksu
kahdessa erässä varmistettiin, että ainakaan koko summa ei uponnut kruunun
pohjattomiin kirstuihin, mikäli viljaa ei koskaan olisi kaupunkiin saatukaan. Kruu-
nun kykyä maksaa epäiltiin ilmeisesti myös vuonna 1604, kun käskynhaltija oli
raastuvassa pyytämässä varusteita, hakapyssyjä, vasta saapuneille saksalaisille soti-
laille. Herttua oli esittänyt että porvaristo toimittaisi ”hyvää” maksua vastaan 100
hakapyssyä, jotka maksettaisiin heille heti. Porvaristo ilmoitti vastauksenaan että
rahat voisi toimittaa rahtikamarille, ja he toimittaisivat sitten pyssyt.734

Luottamus on yleensä tutkimuskirjallisuudessa liitetty ennen kaikkea talouteen
ja vaihtoon.735  Kuten tapauksistakin käy ilmi, luottamus oli keskeinen elementti
kruunun ja porvariston keskinäisissä liiketoimissa, mutta se liittyi myös laajemmin

733 ST 1602 (23.10), 310.
734 ST 1604 (18.9), 306; ks. myös esim. ST 1603 (22.6), 92. Kruunun maksuissa oli myös ongelmallis-

ta, että ne maksettiin usein esimerkiksi tulleista, jotka kaupunki joutui itse keräämään. Ks. esim.
ST 1618 (25.4), 43. Kaarle-herttuan lupauksista ks. myös esim. ST 1604 (1.12), 360.

735 Ks. esim. Muldrew 1993a; Muldrew 1993b; Fontaine 2001.
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yhteisölliseen ajattelumaailmaan sekä tiedon kulkuun. Luottamus oli tiukasti kyt-
köksissä maineeseen.736  Kokemukset kruunusta epävarmana kauppakumppanina
saivat porvarit epäilemään, minkä vuoksi vapaaehtoisina esitetyt lainat saattoivat
porvariston vastaanhangoittelun vuoksi muuttua pakollisiksi rasituksiksi.

Kun vuonna 1628 haluttiin jälleen varustusta kuninkaan leireille Preussiin, por-
varisto toi selkeästi esiin epäluottamuksensa. Kun porvareilta vielä vaadittiin puut-
tuvia tarvikkeita, he kutsuivat elintarvikkeiden kanssa Preussiin matkustaneen
Greger Högersteenin paikalle kertomaan tarinansa. Högersteen oli vienyt laivalas-
tillisen ”porvariston varustamaa ruokaa” Saksaan, mutta hänet oli käännytetty mo-
nesta paikasta pois ja kerrottu, että elintarvikkeita kyllä oli riittävästi. Kun hän vii-
mein sai lastin jätettyä maihin, oli maksu kuitenkin jäänyt saamatta. Porvaristo ky-
selikin, kuka vahingon korvaisi. Porvarit korostivat haluavansa suorittaa rästinsä,
mutta toivoivat voivansa toimittaa tuotteet suoraan linnaan. Käytännössä kauppa
olisi siis tehty Tukholmassa Saksan sijaan, mikä olisi ollut liiketoiminnan kustan-
nusten kannalta porvaristolle edullisempaa. Valtaneuvostolle päätettiin laatia vali-
tus porvariston nimissä, ja sitä viemään valittiin pormestari Hans Nilsson Benick
sekä kaksi raatimiestä, Anders Henriksson ja Jakob Grundell. Valtaneuvoston vas-
taus oli, että porvaristo ei tulisi kärsimään vahinkoa ja heidän pitäisi jatkaa toimi-
tuksiaan. Kauppahinnoista sen sijaan päätettäisiin myöhemmin.737

Kokemukset eivät ainakaan vahvistaneet luottamusta kruunun kykyyn maksaa
velkansa. Vuonna 1630 porvaristo valitti, että he eivät saaneet maksua ”niistä pro-
vianteista, joita olivat toimittaneet”. Tässä asiassa heidän käskettiin kääntyä por-
mestari Hans Nilssonin puoleen, sillä hänellä sanottiin olevan todisteita.738  Kruu-
nun vaatiessa lisää toimituksia porvaristo saattoi vedota siihen, että edellisiäkään
lainoja ei ollut vielä maksettu takaisin, eikä kruunun avustamiseen ollut varaa.
Kruunun haluttiinkin suorittavan ensin rästejään jotta voitaisiin olla varmoja, että
porvarit saisivat joskus rahansa takaisin.739  Ilmeisesti oli kyse samasta avustuksesta
käskynhaltijan pyytäessä porvaristoa myymään kruunulle leipää ja muita elintar-
vikkeita. Tällä kertaa vastauksessa vedottiin yksinomaan taloudellisiin asioihin
vihjaamatta epäilyksiin kruunun maksukyvyttömyydestä: raati vastasi, että porva-
reissa ei ollut ketään, jolla olisi ollut leipää tai elintarvikkeita, sillä ”sairauden” takia
kaupunkiin ei ollut tullut toimituksia. Käskynhaltija ilmeisesti tiesi tilanteen, sillä
hän ehdotti kahden porvarin kertovan kamarineuvokselle porvariston köyhyydestä
ja viestittävän, että he halusivat mielellään auttaa kuningasta, mutta kaupungissa ei
ollut mitään varastossa.740  Seuraavaksi porvareita uhattiin jo ”korkeimmalla” ran-

736 Castan 1983, 253–254; Muldrew 1993b, 169, 177–178; Fontaine 2001, 53.
737 ST 1628 (8.7), 76, 261–262 (viite 191). Liiketoiminnan kustannuksista lisää ks. Vuorela 1997b.
738 SSA, BRA, A, vol. 52, 26.2.1630. Kruunu otti tarvittaessa myös laivoja käyttöönsä – ja korvauksen

kanssa saattoi olla silloinkin hankaluuksia (SSA, BRA, A, vol. 52, 26.5.1630).
739 Tuomiokirjaan ei ole yksilöity minkälaisesta varustuksesta olisi ollut kyse, mutta koska useat

porvarit ilmoittivat viljatilanteensa, todennäköisesti kruunu halusi jälleen kerran suorituksia
laivojensa varustamiseksi (SSA, BRA, A, vol. 52, 5.4.1630).

740 SSA, BRA, A, vol. 52, 17.4.1630. Termi försträcka voi tarkoittaa sekä rahalainaa että tavaroiden
toimittamista, mikä hankaloittaa lähdetyötä (SAOB, hakusana försträcka). Esimerkiksi Nils
Ahnlund (1933a, 193) kuitenkin ymmärtää termillä försträcka nimenomaan rahalainoja.
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gaistuksella, elleivät he olleet heti valmiina auttamaan ”isänmaataan ja kuningas-
taan” toimittamalla laivastolle olutta, leipää ja muita elintarvikkeita.741

Ilmeisesti porvaristo ei yhäkään ollut suostuvainen suorituksiin, sillä pian raas-
tupaan marssitettiin korkea-arvoisia herroja, joiden joukossa olivat mm. Jacob ja
Johan de la Gardie sekä Klaus Larsson Fleming. He tulivat keskustelemaan porva-
riston kanssa siitä, miten porvarit voisivat vaikeassa tilanteessa auttaa kuningasta ja
armeijaa saamaan olutta, leipää ja elintarvikkeita. Jotta porvarit voisivat olla var-
moja maksun saamisesta, herrat lupasivat maksaa toimitukset itse. He pyysivät
porvaristoa kokoontumaan ja päättämään asiassa.742  Tarjous oli harvinainen, mut-
ta liittyi toisaalta kruunun talouspolitiikkaan, jossa käteisestä rahasta oli jatkuva
puute. Ehdotus kytkeytyi myös sotilaiden kunniaan, sillä viime kädessä he olivat
vastuussa miestensä ylläpidosta.

Jatkuvasti vaihtelevat tilanteet ja niiden myötä vaihtelevat rasitukset aiheuttivat
osaltaan epäselvyyksiä porvariston tai yksittäisten porvareiden toimituksissa ja
avustuksissa kruunulle. Kruunun tilannesidonnaisessa talouspolitiikassa yhtenäistä
oli vain maksujen ja rasitusten muuttuminen säännöllisesti. Pysyvien verojen lisäk-
si porvareilta vaadittiin toistuvasti suorituksia varustettaville laivoille, toisinaan
veroluonteisina ja toisinaan taas maksua vastaan. Pakkoavustusten ja lainojen väli-
nen suhde jää usein hämäräksi, vaikka jälkimmäisissä nimenomaan vedottiin ta-
kaisinmaksuun, kun taas edellisissä kruunun heikkoon taloudelliseen tilanteeseen
tai vastaavaan. Mutta oliko maksuilla mitään eroa porvariston kannalta? Veroluon-
toisten maksujen ollessa kyseessä porvarit ymmärrettiin verovelvollisina alamaisina
joiden oma etu oli kyseessä, kun taas lainoista keskusteltaessa porvareita kohdeltiin
tasaveroisina neuvottelu- ja kauppakumppaneina. Tämä selittää lisäksi, miksi por-
varisto saattoi suhtautua lainoina vaadittaviin avustuksiin kriittisemmin: maksua
ei voitu vaatia, vaan yksinomaan suostutella porvareita sen suorittamiseen. Erilais-
ten maksujen suhteen vallinnut termien sekamelskakin kuvaa osaltaan juuri sitä,
että lainaamisella ja avustamisella ei käytännössä ollut välttämättä paljoakaan eroa.
Lainasta voitiin toivoa saatavan joskus jotakin takaisinkin, mutta niin ei välttämät-
tä koskaan tapahtunut.743

Laillisuus

Oikeudenmukaisuus744 , laillisuus ja tapa voidaan nähdä keskeisinä porvarillisen
hallinnon ja yleisemmin poliittisen kulttuurin elementteinä.745  Niihin vedottiin

741 SSA, BRA, A, vol. 52, 10.6.1630.
742 SSA, BRA, A, vol. 52, 17.6.1630.
743 Vrt. Kerkkonen V 1945, 38.
744 Harnesk 1999, 639; Henningsen 2001, 277.
745 Vrt. rikosjuttuja tutkineeseen Niklas Ericssoniin (2003, 85–87), jonka mukaan rikostapausten

valossa lakiin vetoaminen ja sen avulla tiettyjen tapausten ”vääräksi” osoittaminen oli harvinaista.
Ericsson selittää tätä rikosten kriminalisoinnilla jo lakiteksteissä tai jopa sillä, että yhteiskunta
muuttui nopeammin kuin lait, ja sen myötä kuilu lain sekä oikeudenkäytön välillä oli kasvanut.
Peter Burke (1994, 174) puolestaan esittää köyhyyttä, epäoikeudenmukaista verotusta ja vastaavaa
valittaneiden alamaisten olleen tietoisia, että heidän kärsimänsä vääryydet oli vaikea
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porvareiden puolustaessa oikeuksiaan tai käsityksiään asioiden tilasta. Laki oli yh-
teiskunnan käyttövoima ja perusta. Laki velvoitti kaikkia ihmisiä ja sen perimmäi-
nen oikeutus tuli uskonnosta, eli kyse oli Jumalan ja Ruotsin laista. Tapa puoles-
taan rinnastui ”vanhaan hyvään lakiin”, joten kun yhteisön ymmärrystä vallitsevis-
ta tavoista ja käytännöistä loukattiin, he nousivat puolustamaan vanhaa tapaan-
sa.746  Uuden ajan alkupuolen poliittisessa kulttuurissa laillisuus oli eräs keskeisim-
mistä elementeistä kruunun retoriikassa ja määräysten legitimoinnissa, kun taas
porvaristo käytti onnistuneesti molempia omassa vastavuoroisessa legitimaatios-
saan. Porvareille vetoaminen tapaan oli vielä olennaisempi perustelu kuin lailli-
suus. Vanhoihin tapoihin vetoaminen puolestaan on liitetty usein juuri talonpoi-
kiin ja heidän traditionaalisuuteensa sekä muutosvastaisuuteensa. Vaikka retoriik-
ka oli usein ”taaksepäin katsovaa” se ei tarkoita, ettei sillä olisi kuitenkin ollut mul-
listavia vaikutuksia olosuhteiden sen salliessa.747

Toimenpiteitä legitimoitaessa sekä kruunu että porvaristo käyttivät myös vetoa-
mista lupauksiin748 , minkä voidaan nähdä olevan ajatuksellisesti lähellä lailla ja ta-
valla argumentointia. Argumentoinnin pohjautuessa laillisuuteen voitiin kuitenkin
turvautua kodifioituihin lakiteksteihin, ja tapaan vedottaessa porvaristo koki tilan-
teen olevan samanlainen, mutta lupauksessa tällaista normatiivista tukea ei yleensä
ollut. On lisäksi kyseenalaista, mikä ylipäätään katsottiin lupaamiseksi, eli saattoiko
esimerkiksi raadin porvareilta vaatima maksu muuttua luvatuksi, jos porvaristo ei
suoranaisesti sitä vastustanut? Lupauksella oli samankaltainen yhdistävä voima
kuin valalla ja kunnialla, ja sillä pyrittiin hallitsemaan epävarmaa tulevaisuutta.
Lupaaminen jopa sai valanvannomisen kaltaisia muotoja, sillä vuonna 1588 porva-
risto lupasi ”medh vprechte hender” totella kruunun mandaattia häväistyskirjoituk-
sista.749  Olennaista on kuitenkin, että vetoaminen juuri laillisuuteen, tapoihin ja
lupauksiin kertoo porvarillisesta ajatusmaailmasta, jossa kyseiset elementit muo-
dostivat legitiimin ja ymmärrettävän perustelun asioille.

Laillisuus nousi korostetusti esiin keväällä 1626, kun maustekauppiaat valittivat
raastuvassa hollantilaisista. Heidän väitettiin käyvän kauppaa vastoin Ruotsin la-
kia, kauppasääntöä ja kaupungin privilegioita; kaikki laillisuuden normatiiviset ta-
sot nostettiin siis esiin. Raastuvanoikeus vahvistikin että sekä lain että ordinantian
määräyksiä piti noudattaa, ja laittomasta kaupasta kiinni jääneitä rangaista 40

korjata lain suomin keinoin. Tukholmassa tilanne vaikuttaisi olleen täysin päinvastoin: porvarit
uskoivat että lailla tai sen noudattamisella korjattaisiin kaikki vääryydet. Vrt. myös Isenmann
1997, 187.

746 Strömberg-Back 1963, 36–39; Pocock 1975, 69; Freedman 1993, 43–44; Lindroth 1997a, 313, 315;
Wood 1997, 47–49, 54; Reuterswärd 2001, 79–80; Wolfart 2002, 31–32; Harnesk 2003b, 55–59;
Gustafsson 2004, 26; Njåstad 2004, 114–115; vrt. Renvall 1962b, 118; Ljung 1963, 250; Olsson
1968, 19–20, 38–40; Scott 1985, 179; Katajala 1996, 108; Neveux – Österberg 1997, 162–167.
Käsitteenä tapa liittyy kiinteästi sosiaaliseen muistiin (ks. Fentress – Wickham 1992, 9, sosiaalises-
ta muistista yleensä ks. myös laajemmin).

747 Imsen – Vogler 1997, 23; Neveux – Österberg 1997, 167–169; Kwass 1998, 331; Sennefelt 2001b,
165–166; Katajala 2002, 202–203; Harnesk 2003b, 56; vrt. Pocock 1975, 67, 69; Aronsson 1992,
246–247, 250, 261; Wood 1997, 52; Bergman 2002, 32; Wolfart 2002, 31–32.

748 ST 1622 (4.3), 15; Gustafsson 1985, 142; Ericson 1987a, 70; Österberg 1996, 183–184, 195; Reay
1998, 181–183; Gustafsson 2000, 279–280.

749 ST 1588 (4.3), 416; Ågren – Johansson 1994, 124–125; Arendt 1998, 237, 243–247.
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markan sakoilla sekä tavaroiden takavarikoimisella.750  Laillisuus voidaan nähdä
myös omien oikeuksien ymmärtämisenä. Esimerkiksi vuonna 1629 eräs mies vas-
tasi raastuvassa, että koska häntä ei ollut haastettu oikeuteen, niin hän ei myöskään
saapuisi vastaamaan asiassa. Haasteen saatuaan hän sen sijaan oli valmis astumaan
raastupaan.751

Yhdessä kurinalaistamisen kanssa lakia ja laillisuutta määriteltiin uudelleen:
kun aikaisemmin laki oli ollut yhteisöllinen ja yleistä omaisuutta, otti esivalta ai-
kaisempaa suuremmassa määrin roolikseen määritellä laillisuutta ja sen noudatta-
mista. Porvareiden argumenteissa vetoamista lakiin ja vanhaan tapaan ei enää tut-
kimusajanjakson loppupuolella esiintynyt useinkaan, ja ylipäätään porvariston ar-
gumentteja kuultiin raastuvassa, ainakin tuomiokirjan perusteella, huomattavasti
harvemmin kuin kun vielä 1600-luvun ensimmäisinä vuosikymmeninä. Muuttui-
ko hallintokulttuuri todella niin totaalisesti, vai esitettiinkö kannanotot toisilla
foorumeilla?

Tasa-arvoisuus

Ajatus tasa-arvoisuudesta oli eräs poliittisen kulttuurin perustavista arvoista ja oh-
jaavista periaatteista. Hierarkkinen epätasa-arvoisuus oli yleisesti hyväksyttävää ja
yhteiskuntajärjestyksen peruspilareita. Tasa-arvolla tarkoitetaankin tässä yhteydes-
sä porvareiden keskinäistä tasa-arvoisuutta kruunun vaateiden edessä, mutta lisäk-
si laajempaa ajatusta kaupungista ”yhteisöruumiina”. Yksittäiset porvarit muodos-
tivat osan tästä ruumiista, mutta siihen kuuluivat myös kaikki muut kaupungissa
asuvat ihmiset. Kun kruunu sitten vaati rasituksia, vastuussa eivät olleet kuiten-
kaan porvaristoon kuulumattomat miehet, vaan yksinomaan kaupungin porvarit.
Tämä oli kysymys, joka aiheutti usein keskustelua. Porvariston argumenttina oli
nimenomaan, että kaikkien Tukholmassa asuvien, niin kruunun virkamiesten kuin
aateliston palkollistenkin, piti osallistua kaupungille määrättäviin rasituksiin. Kau-
punkipolitiikassa oli vanhastaan ollut johtavana ajatuksena erottaa porvaristo oi-
keuksin ja velvollisuuksin muista yhteiskuntaryhmistä, joten pyrkimys tasa-arvoon
törmäsi ankaraan vastustukseen.752

Rasitusten suhteen ajatusta tasa-arvosta voitiin käyttää argumentoinnissa, mak-
sukehoitusten houkuttimena. Vuonna 1604 porvaristoa käskettiin hoitamaan
nopeasti leipominen kruunun tarpeisiin, jotta asia saataisiin hoidettua määräajan
puitteissa. Samalla huomautettiin vetoomuksenomaisesti, että rasitukseen osallis-
tuivat myös kruunun palkolliset, raatimiehet ja muut kaupungissa asuvat, eikä ke-
tään ollut vapautettu.753  Porvarit olivat halukkaampia hoitamaan rasituksensa tie-

750 ST 1626 (26.4), 66; ks. myös esim. ST 1627 (19.9), 121, jolloin kalastajien ammattikunta vetosi
kaupungin privilegioihin kiistassaan käskynhaltijan kanssa.

751 SSA, BRA, A, vol. 51, 18.2.1629.
752 Vrt. Östman 1915a, 27; Isenmann 1997, 207; Harnesk 2003b, 59. Samankaltaisia ongelmia oli

muissakin valtakunnan kaupungeissa (ks. esim. Lindberg F 1933, 115–116; Linberg F 1946, 225;
Helmfrid 1963, 669).

753 ST 1604 (22.9), 312.
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täessään, ettei vapaamatkustajia sallittu. Veronkanto herätti toisinaan porvareissa
samansuuntaisia ajatuksia. Vuonna 1602 valitettiin että veronkanto ei koskaan
mennyt oikein (thedt ghår aldrigh lika och rätt till medh skåttedt), vaikka por-
mestarit olivat sitä mieltä, että vero maksettiin oikeudenmukaisimmalla tavalla. Ja-
cob Olsson754  vastasi että verotus menisi oikein, jos kaikki kaupungissa asuvat ja
elinkeinoa harjoittavat maksaisivat skottia. Tiilitehtaiden755  työntekijät ja pormes-
tarit olivat kuitenkin vapautettuja. Pormestarit vastasivat tähän, että pormestarin
viran haltijat eivät olleet koskaan maksaneet skottia. Sellaista esittäville pormestarit
ehdottivat astumista heidän virkoihinsa ja skotin maksamista.756  Vaikka porvari
saattoi siis näennäisesti ehdottaa muutoksia verotukseen ja jopa protestoida veros-
ta vapautettuja kohtaan, kertoo raadin kommentti sen suhtautumisesta tällaisiin
ehdotuksiin. Yhtä lailla kuin porvaristo pyrki ulottamaan rasitukset kaikkiin kau-
pungin asukkaisiin, valvoivat muut ryhmät puolestaan mustasukkaisesti omia erityis-
oikeuksiaan. Vuonna 1629 rahanlyöjät (myntsvenner) valittivat, että heidät oli mää-
rätty hoitamaan osaltaan oluenpanoa, vaikka he eivät kuuluneet porvaristoon.757

Yksi raastuvassa toistuvista aiheista, jonka puitteissa tasa-arvo nousi esille, oli
vahdinpito: kaupungin vahdin hoitaminen ja nihtien ylläpito. Periaatteessa vahti
kuului porvarisrasituksiin, mutta käytännössä sitä hoidettiin usein palkatuilla nih-
deillä. Vahdinpito oli järjestyksenpitoa, mutta myös palovartiointia. Porvareiden
vahtivelvollisuudessa esiintyi usein erilaisia laiminlyöntejä. Tavallisinta oli, että
vahtiin lähetettiin nuoria poikia, joiden ei kuitenkaan katsottu voivan hoitaa tehtä-
vää niin kuin olisi pitänyt.758  Toisaalta vahdin hoitaminen maksetuilla sotilaillakin
oli ongelmallista yksinkertaisesti siitä syystä, että porvarit eivät halunneet maksaa.

754 Jacob Olsson oli ollut verotusmiehenä syyttämässä punnitsija Hindrich Hanssonia Kaarle-
herttuan vastaisista toimista ja valittamassa verotuksesta jo aikaisemminkin. ST 1601 (16.3, 20.4),
12, 27; ST 1602 (13.2), 197. Jacob Olsson esitti, että verotus tapahtuisi seuraavalla tavalla: he
[raati] käskisivät porvarit paikalle yksi kerrallaan ja kysyisivät paljonko porvari halusi suorittaa.
Kuten Jacob Olssonin totesi, tällä tavalla ei kuitenkaan olisi löytynyt montaa, jotka olisivat
vapaaehtoisesti olleet valmiit maksamaan. Tämä ”mietintö” (betenckende) kuitenkin kirjattiin
tuomiokirjaan, mikä jo itsessään on mielenkiintoista.

755 Ks. tiilitehtaista Ericson 1988, 269–271.
756 ST 1602 (15.4), 217; ks. myös ST 1602 (15.2, 15.4), 200, 217; SSA, BRA, A, vol. 51, 21.2.1629.

Pormestarien kommentti on monitulkintainen:”Der till suarade borgmästerne, att thett aldrigh
hafuer waritt af ålder, att borgmästerne hafua giortt skått, derföre wele de gerna vnna och vpdragha
them som sådantt begäre theres rum, att sittia vthi theres stadh, coh ändå gifue them penninger till,
att the them derifrå förloßa wele.” (ST 1602 (15.4), 217). Verotuksen suorittivat yleensä kaupungin
vanhimmat, kämnerit tai muut tehtävään valitut miehet. Jokaisen veromiehen vastuulle jäi siis osa
kaupungin porvareista ja he arvioivat yksittäisten henkilöiden taloudellisen tilanteen. Vero-
velvolliset saattoivat valittaa tehdystä arviosta jos se oli heidän mielestään väärä tai epäoikeuden-
mukainen, tai jos taloudellinen tilanne oli muuttunut huomattavasti verotuksen jälkeen. Kekke
Stadinin (1979, 69) mukaan tätä mahdollisuutta myös käytettiin kaupungeissa hyväksi, mutta
yllättävän pienessä mittakaavassa. Hänen tutkimissaan kaupungeissa ja ajanjaksolla tapauksia oli
vain muutama vuodessa. Toisinaan kuitenkin verotus aiheutti erimielisyyksiä, kuten vuonna 1601,
jolloin porvaristo valitti että verotus ei ollut tapahtunut verokirjan tai asiakirjan perusteella, vaan
sen mukaan mitä huoltokirjurille oli päähän pälkähtänyt (ST 1601 (8.6), 56).

757 SSA, BRA, A, vol. 51, 28.2.1629; SAOB, hakusana myntsven; vrt. Almquist 1929, 160–161; Lindberg
F 1946, 225.

758 Porvarisvahdista yleensä ks. Almquist 1929, 161–163; Halila 1943, 185–195; Luukko 1971, 411;
Ranta 1981, 113; Ericson 1988, 221, 258–262; Sandberg 1991, 256–258; vrt. Lindberg F 1946, 254;
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Raastuvassa keskusteltiin vuonna 1594, mitä kaupungin vahdin ja nihtien yllä-
pidon kanssa pitäisi tehdä, koska useat porvarit olivat tottelemattomia eivätkä suo-
rittaneet velvollisuuksiaan.759  Kahta vuotta myöhemmin asiaan palattiin ja käsket-
tiin porvaristoa suorittamaan hyväntahtoisesti maksunsa vahdin (kaupungin nih-
tien) ylläpitämiseksi, ”tai jos tietäisivät paremman järjestyksen kuin se minkä por-
mestari ja raati olivat laatineet, niin tulisivat ilmoittamaan siitä”. Porvaristolle
myös huomautettiin, että jos he kenties halusivat ennemmin ruokkia nihdit kuin
antaa heille rahaa niin sekin sopisi, sillä jompikumpi nihtien oli saatava: rahat tai
ruoka.760  Tietäen porvariston vastahakoisen suhtautumisen majoittamiseen ja kes-
tittämiseen tämä vaikuttaisi lähinnä uhkaukselta niille, jotka eivät olleet valmiita
maksamaan kaupungin vahdista. Myöhemmin porvaristolta kysyttiin vielä uudel-
leen, miten he halusivat meneteltävän niiden kanssa, jotka eivät totelleet määräyksiä
ja maksaneet nihtirahojaan. Porvariston keskuuteen luotiin näin vastakkainasettelua
ja vertaiskontrollin avulla laiminlyöjiä pyrittiin painostamaan takaisin ruotuun. Por-
varisto oli samaa mieltä: sellaiseen tottelemattomuuteen syyllistyneet piti laittaa van-
haan raastupaan (vankilaan), kunnes he olivat suorittaneet maksunsa.761  Sanamuo-
dosta päätellen raati oli ehdottanut vankeusrangaistusta ja asialle haluttiin porvaris-
ton suostumus. Määräyksen soveltamisesta käytäntöön ei kuitenkaan ole tietoa. Ai-
nakin sakkorangaistuksia vahdin laiminlyömisestä kuitenkin jaettiin jatkuvasti.762

Kaupunginnihdit olivat ongelma myöhemminkin ja mm. vuonna 1599 yleisessä
raastuvankokouksessa porvaristolta kysyttiin, halusivatko he vielä ylläpitää nihtejä
vai eivätkö. Porvariston käskettiin päättää yhdessä, miten kysymyksessä menetel-
täisiin. Ilmeisesti kyse oli linnaa vartioivista nihdeistä, jotka voisivat vartioida myös
kaupungissa. Porvariston vastauksena oli, että he voisivat maksaa yhteisille nihdeil-
le kaupungin vartioimisesta, mutta kaupungin nihtien suhteen vastaus tuli kuin
yhdestä suusta: heistä haluttiin päästä eroon.763  Kysymyksen esittäminen vaikuttaa
kummalliselta, sillä pian sama asia oli uudelleen esillä raastuvassa, tällä kertaa tosin
vain raadin ja ”herrojen” kesken, eli porvaristoa ei ollut paikalla. Kokouksessa pää-
tettiin antaa porvaristolle vielä miettimisaikaa kaupunginnihtien suhteen, vaikka
edellinen porvariston vastaus tuskin jätti heidän kantaansa kyseenalaiseksi.764

Lindström D 1988b, 121–122. Samanlaisia ongelmia esiintyi myös muualla (Luukko 1971, 411–
414; Ranta 1975b, 600, 602; Ranta 1981, 113). Björn Helmfrid (1963, 632–633) tosin toteaa
Tukholman ratkaisseen ongelmat palkatulla vahdilla, mikä toisinaan olikin totta, sekä Tukholman
järjestelmän olleen mallina Norrköpingin vastaavalle ratkaisulle.

759 ST 1594 (11.11), 271. Vrt. Ericson (1988, 221, 259), jonka mukaan porvarisvahti korvattiin
maksetuilla nihdeillä vasta 1590-luvun viimeisinä vuosina.

760 ST 1596 (12.6), 43.
761 ST 1596 (27.10), 85.
762 SSA, BRA, G, 94–95 (päiväämättömiä); vrt. Luukko 1971, 412–413; Ranta 1981, 113. Vahdin

laiminlyömiset ja niistä sakottamiset hoidettiin kämnerintuvalla (ks. esim. SSA, SKA, A1B, 1,
30.10.1623, 2.1.1624, 9.1.1624, 16.1.1624). Osa ei ainakaan sakkoluettelosta päätellen päätynyt
kuitenkaan koskaan edes kämnerinoikeuden pöytäkirjan sivuille. Sakkoluettelosta lähteenä ks.
Karonen 1996b, 62–63.

763 ST 1599 (10.10), 365–366, 368; Ericson 1988, 259; ks. myös esim. RA, SSAc, vol. 41, 12.9.1598
luettelo kaupungin nihtien (stadzens fennicker) päällystöstä.

764 ST 1599 (13.10), 370. Lars Ericsonin (1988, 259–260) mukaan ammattisotilaisiin palattiin vuoden
1599 porvarisvahdin käyttöönoton jälkeen vasta 1630-luvulla. Vuonna 1601 kaupungin aiempi
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Kaupungin vartiointi oli rasitus, jonka voitiin katsoa kuuluvan kaikkien kau-
pungissa asuvien henkilöiden, myös kruunun virkamiesten, velvollisuuksiin. Tuk-
holmassa porvaristo oli vuonna 1601 aloitteentekijänä ja pyysi, että vahti otettai-
siin kaikista kaupungin taloista. Kysymyksestä oltiin samaa mieltä ja asiaa päätet-
tiin selvitellä pyhien jälkeen.765  Saman vuoden lopulla Kaarlen ollessa poissa maas-
ta porvaristolle ehdotettiin vahdin vahvistamista, sekä lisäksi myönnyttiin kauan
keskusteltuun kysymykseen, että vahtia pitäisi suorittaa joka talosta. Lisäksi ikä-
loppuja tai muilla tavoin ”epäkelpoja” miehiä ei saisi porteille laittaa. Tämä liittyi
myös kuninkaan poissaolon aiheuttamaan marginaalitilaan, johon kuului vierai-
den tarkempi kontrolloiminen.766

Esitykseen suorittaa kaupunginvahti jokaisesta talosta liittyi kysymys pormesta-
rin ja raadin vapautuksesta suorittaa vahtia. Virkamiehet puolustivat oikeuttaan ja
vetosivat siihen, ettei sellaista ollut tapahtunut koskaan aikaisemmin. He väittivät
lisäksi sen olevan ainoa vapautus, jonka pormestari ja raati saivat raastuvalla ole-
misestaan, ”eivätkä yhtään mitään muuta kuin harmia ja pahoja puheita jokaiselta
mieheltä”. Vieraiden kulkeminen kaupungissa ja väärien uutisten levittäminen
nähtiin kuitenkin niin vaarallisena ja huolestuttavana, että sen vuoksi myös por-
mestari ja raati suostuivat hoitamaan osansa kaupungin vahdista. He kuitenkin
korostivat, että suostunta oli voimassa vain kunnes tilanne normalisoituisi.767  Vai-
kuttaa siltä, että vahdin vahvistamista vaatineella ja tilanteen vaarallisuutta kunin-
kaan poissaolon vuoksi korostaneella raadilla ei ollut muuta vaihtoehtoa kuin pe-
rääntyä vastustuksestaan ja vanhoista asetelmista, mutta vain koska tilanne maassa
oli niin vaarallinen. Poikkeukselliseen aikaan vetoamalla oli myöhemmin tilanteen
normalisoiduttua mahdollista pyörtää tehty päätös.

Kysymykseen vahtirasituksen jakautumisesta porvariston kesken palattiin vielä
uudelleen. Tällöin pormestari Olof Gregersson kysyi porvaristolta yleisessä raastu-
vankokouksessa, mikä oli heidän kantansa vahdista, ”mistä aina huusivat”. Hän
huomautti, että vahdinpidosta oli vapautettu muitakin kuin pormestari ja raati,
kuten Hornin tiilitehtaan miehet ja porttien avainten haltijat. Pormestarin mukaan
porvariston piti kokoontua, keskustella ja antaa asiaan vastauksensa. Porvaristo
vastasi kuten ennenkin, että joka talon pitäisi hoitaa vahtinsa.768  Pormestari ja raati
puolestaan palasivat puolustuslinjalleen ja vastasivat porvaristolle, että vanhastaan

nihtipäällikkö (knichtehöfuidzmann) tuli oikeuteen vaatimaan nihtirahoja, joita muutamat porvarit
eivät olleet vieläkään maksaneet. Nihtipäällikkö valitti sotilaiden hyökkäilevän päivittäin hänen
kimppuunsa maksujen vuoksi. Hän pyysi, että silloinen huoltokirjuri selvittäisi asiaa muutaman
porvarin kanssa, mihin raati suostui (ST 1601 (19.8), 91). Huoltokirjurista ks. Ericson 1988, 259.

765 ST 1601 (25.5), 51; Halila 1943, 186–187; Ericson 1988, 222. Ehdotus, että myös kruunun ja
aateliston palkolliset osallistuisivat kaupunginvahtiin joko vartioimalla omia talojaan tai
korvaamalla taloudellisesti vahdista koituneet menot, ei ollut uusi (ks. esim. SSP 1900–1913, 118–
129, 13.7.1594 päivätyt Sigismundin privilegiot).

766 ST 1601 (16.11), 145; Ericson 1988, 260. Vahti oli jaettu kahteen osaan eli burvaktiin, joka
porvareiden piti suorittaa henkilökohtaisesti sekä tavalliseen vahtiin, jossa ”hyvä ja kunnollinen
mies” saattoi hoitaa vahdin porvarin puolesta. Burvakt- vahdin ja tavallisen vahdin eroista ks.
Lager 1962, 101.

767 ST 1601 (16.11), 145; Ericson 1988, 222; Sandberg 1991, 233–234; vrt. Luukko 1971, 413.
768 Vrt. ST 1616 (18.12), 193. Turussa käytiin samankaltaista kiistaa vartiointivelvollisuudesta

porvariston ja akatemian välillä (Ranta 1975b, 602–607).
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oli ollut tapana, ettei kaupungin virkamiesten tarvinnut suorittaa vahtia. Tästä
syystä he pyysivät, että niin olisi myös jatkossa. Raati esitti että koska asia oli ollut
ratkaisematta niin pitkään, niin se voisi varmasti odottaa herttuan paluuta.769  Täs-
sä kysymyksessä herttua ei kuitenkaan asettunut raadin kannalle, vaan sen jäsenet-
kin joutuivat osallistumaan vahdinpitoon.770

Vahti aiheutti ongelmia taas vuonna 1616, jolloin kaupungin huonoa vahtia
moitittiin. Vahdissa oli poikia, jotka ”eivät olisi pystyneet lyömään koiraakaan
pois”. Porvaristoa kehotettiinkin hoitamaan velvoitteensa kunnolla tai asia järjes-
tettäisiin muulla tavalla, eli käytännössä porvareita uhattiin ”jälleen nihtien rahoit-
tamisella”. Samassa yhteydessä kysyttiin porvaristolta, mitä mieltä he olivat vanhas-
ta käytännöstä antaa vahdinpito nihtien huoleksi. Porvaristo halusi kuitenkin yrit-
tää tehdä parannuksen vahdinpidon suhteen, ja esitti sakkorangaistusta sekä mie-
kan ottamista pois niiltä, jotka eivät lähettäneet vahtiin kunnon miehiä.771

Vahdin hoitaminen ja tapa millä se tehtiin, oli ikuisuuskysymys. Se muodosti
jatkuvan noidankehän juuri siitä syystä, että velvoite haluttiin hoitaa omilla mie-
hillä, jotta mitään ylimääräistä ei tarvitsisi maksaa. Käytännössä kuitenkin laimin-
lyönnit olivat tavallisia, vaikka yhden porvarin osalle tuli vuodessa vain kolmesta
neljään vahtivuoroa.772  Todennäköisesti tämäkin velvoite koski rankimmin juuri
vähemmän vauraita porvarisryhmiä, joilla oli vaikeuksia selvitä muistakin velvoit-
teistaan. Vasta vuonna 1626 tilanne muuttui huomattavasti kuninkaan annettua
määräyksen, jonka mukaan kaikkien Tukholmassa asuvien, myös kruunun ja aate-
listen palkollisten, piti osallistua vahtiin sekä varustautua tulipalon varalle. Samas-
sa yleisessä raastuvankokouksessa tuotiin lisäksi esiin tutut ongelmat: vahtiin lähe-
tettiin poikia, joista ei ollut tekemään vastarintaa, vaan jotka joutuivat takaa-aje-
tuiksi ja haavoittuivat. Vahdin järjestämiseksi tehtiinkin päätös 36 palkatusta, vah-
vasta ja hyvin aseistetusta kaupunginvahdista, joista puolet kulki öisin valvomassa
kaupunkia. Heidän ylläpitoonsa osallistuivat kaikki kaupungin kotitaloudet. Päätök-
sen vahvistamiseksi toivottiin kuninkaallista mandaattia. Ongelmat kuitenkin jatkui-
vat, ja vuoden 1627 alussa keskusteltiin samasta kysymyksestä sekä uhattiin jälleen
porvareita maksettuun vahtiin siirtymisellä, ellei vahtiin saataisi kunnon miehiä.773

Vahdin suorittaminen oli esillä jälleen koko 1630-luvun alun. Vuonna 1632
porvaristo oli valittanut valtaneuvostolle ilmeisesti juuri siitä, kenen hartioille rasi-

769 ST 1602 (4.1), 180; Ericson 1988, 222.
770 Ericson 1988, 222–223.
771 Tällöin pidettiin yleinen raastuvankokous, jossa kuitenkin oli niin vähän väkeä paikalla, että raati

päätti sakottaa poissaolijoita. Tästä huolimatta kokouksessa käsiteltiin tärkeitä asioita. Vahdin
moittimisen suoritti todennäköisesti raati, vaikka sitä ei eksplisiittisesti olekaan mainittu (ST 1616
(10.8), 108; Ericson 1988, 260). Vuonna 1620 nihdit ilmeisesti hoitivat jälleen vahtia. Porvaristoa
kehotettiin hoitamaan velvoitteensa nihtejä kohtaan ja toimittamaan vahtihuoneelle päivittäin
kaksi kuormaa polttopuita, ”jotta heidän vajojaan ei ryöstettäisi ja hävitettäisi”. (ST 1620 (6.1,
30.10), 9, 102).

772 Ericson 1988, 260.
773 ST 1626 (2.12), 115; ST 1627 (10.1), 1. Kysymys porvariston ulkopuolisten talonomistajien, usein

kruunun ja kirkon virkamiesten, osallistumisesta vartiointirasitukseen herätti keskustelua myös
valtakunnan itäisessä puoliskossa (Ranta 1981, 113). Sammutuskaluston hankkimisesta
muistuttaminen yleisissä raastuvankokouksissa oli myös tavallista (ks. esim. Virkkunen 1953, 149).
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tus vahdista jakaantui. Valtaneuvosto käski vastauksessaan laatimaan kaupungissa
luettelot kiinteistöjen omistajista ja asukkaista, minkä jälkeen he ratkaisivat, kuka
oli velvollinen hoitamaan kaupungin rasituksia ja kuinka laajasti. Seuraavana
vuonna valtaneuvosto joutui kuitenkin puuttumaan jälleen tilanteeseen ja uhkaa-
maan palkattuun joukkoon siirtymisellä, ellei vahdissa jatkossa olisi kunnollisia
miehiä. Valvontaa haluttiin tehostaa, sillä keskusvallan korviin oli kantautunut uh-
kaus polttaa Norrmalm.774  Vuonna 1635, jolloin järjestelmää jälleen uudistettiin,
pormestarien huolenaiheena oli että kaikkien kotitalouksien pitäisi suorittaa mak-
su. Seuraavana vuonna mietittiin jälleen, kuinka kaupungin vahdeille tarvittava
suuri summa maksettaisiin, ja asiasta päätettiin kysyä ylikäskynhaltijalta. Porva-
ristolta taloverolla (hußtaxan) kerätty summa oli melko pieni, joten mahdollisuu-
deksi nähtiin vahtimaksun kerääminen myös aateliston ja kruunun palkollisten
kotitalouksista.775

Tukholman merkityksen ja keskeisen sijainnin vuoksi on ymmärrettävää, että
valtaneuvosto oli kiinnostunut kaupungin vahdin hoitamisesta. Aatelisherroja ei
kuitenkaan kiinnostanut käytännön vahdin hoitaminen, vaikka kaupungista tois-
tuvasti vedottiin kaikkien kotitalouksien velvollisuuteen osallistua kaupungin puo-
lustukseen. Valtaneuvostolle porvarisvahdissa oli kyse porvarillisesta rasituksesta ja
niin kauan kuin asia oli jollakin lailla hoidettu, ei ollut heidän intresseissään rasit-
taa omia palkollisiaan porvareille kuuluvalla velvoitteella.

Vaikka vahdinpito oli Tukholmassa jatkuva kiistanaihe, on mielenkiintoista että
sotaväenotosta löytyy vain muutamia sporadisia mainintoja.776  Vuonna 1605 por-
varisto kutsuttiin koolle ja heitä muistutettiin edelliskesän päätöksestä lähettää jo-
kaista 10 porvaria kohden yksi mies armeijaan. Kruunu halusi, että määräys pan-
taisiin toimeen ja porvareita kehotettiinkin hoitamaan velvoitteensa. Huoltokirjuri
kirjoittaisi kämnerien kanssa ruotuluettelon, joka jaettaisiin kotitalouksiin. Vasta-
hankaiset tai velvollisuutensa laiminlyövät saisivat itse vastata asiassa kruunulle.777

Tukholman kokoisessa kaupungissa tilannetta helpotti epäilemättä laaja porvaris-
ton alapuolelle sijoittuva ihmisjoukko, josta voitiin tarvittaessa värvätä sotilaita ja
samalla säädellä hetkittäin ongelmallista irtolaistilannetta.778

774 SSA, BRA, A, vol. 43, 17.3.1632; SSA, BRA, A, vol. 54, 7.1.1633, 9.11.1633; vrt. Katajala 2002, 122.
Puhtaaksikirjoitetussa tuomiokirjassa kerrotaan ”pahojen ihmisten” uhanneen sytyttää palamaan
malmit, ei erityisesti Norrmalmia (SSA, BRA, A, vol. 43, 7.1.1633). Kruunun palkollisten suhteen
aiottiin erityisesti selvittää suoraan valtaneuvostolta, osallistuisivatko he miehillä vai maksulla
vahdinpitoon.

775 SSA, BRA, A, vol. 55, 3.6.1635; SSA, SMRA, A1a, vol. 1, 17.2.1636.
776 Vuonna 1621 porvaristoa käskettiin toimittamaan ylläpitämänsä laivamiehet amiraalille

Skeppsholmenille. “Tillsades bårgerskapet at de leffwerera iffrå sigh de båssmän som the åhrligen
hålla, och tillställa dem admiralen på Skepshållmenn.” (ST 1621 (19.5), 166; vrt. ST 1619 (14.6), 74).
Laivamiesten värväämisestä ks. Sandberg 1991, 319–324.

777 ST 1605 (11.12), 96; vrt. Lindberg F 1946, 243–244.
778 Esimerkiksi vuonna 1622 irtolainen Olof Månsson lupautui erään ruodun laivamieheksi 30

taalarilla. SSA, SKA, A1B, 1, 23.5.1622; ST 1622 (23.5, kämnerinoikeus), 408; ks. myös esim. ST
1626 (6.3), 153; ST 1628 (26.3), 22; vrt. Brun 1932, 41; Halila 1942, 277; Lindberg F 1946, 244;
Huhtamies 2002. Vuonna 1627 eräät Södermalmilta värvätyt ”henkilöt ja porvarit” pyysivät
vapautusta, mutta lupasivat kuitenkin toimittaa elintarvikkeita kuninkaan leirille (ST 1627 (13.4),
259 (viite 144); ks. myös esim. ST 1628 (22.3), 18).
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Vuonna 1610 luettiin yleisessä raastuvankokouksessa kuninkaan kirje väenotos-
ta sekä kaupungeissa että maalla. Etenkin mainittiin nahkurit ja suutarit, jotka liik-
kuivat sekä maaseudulla että kaupungeissa ja lisäksi ”kaikki muu” irtolaisväki, joka
ei ollut kenenkään suojeluksessa. Heitä kehotettiin jättäytymään kruunun käsiin
(the skiutha sigh) ja kirjoittautumaan sotilaiksi tai laivamiehiksi.779  Tämä viittaisi
siihen, että sotaväkeen oton kautta voitiin harjoittaa samalla elinkeinopolitiikkaa.
Kruunun tavoitteena oli maakaupasta eroon pääseminen ja talouspoliittinen maa-
seudun sekä kaupunkien tehtävien erotteleminen, minkä vuoksi vaeltelevat ja sen
myötä kruunun irtolaisiin rinnastamat käsityöläiset voitiin yrittää saada armeijan
rulliin. Yhtenä mahdollisuutena olikin olemassa myös levottomiksi ja parantu-
mattomiksi todettujen henkilöiden lähettäminen sotaväkeen.780  Vuonna 1602 am-
mattikuntia käskettiin kokoontumaan iltapäivällä ja kirjaamaan muistiin kaikki
ammattikuntiin kuulumattomat nurkkamestarit, jotka toimivat kaupungissa ja
esikaupungeissa, malmeilla. Tarkoituksena oli, että seuraavana päivänä pormestari
ja raati ottaisivat saman rekisterin ja toimittaisivat sen kruunun edustajille. Kaarle-
herttua oli luvannut, että kaikki nurkkamestarit kirjattaisiin nihdeiksi. Tämä ehdo-
tus liittyi ennen kaikkea Kaarlen haluun järjestää ammatit ja kauppa Tukholmassa:
vastineeksi hän tarjosi mahdollisuutta päästä eroon ei-toivotuista ammatinhar-
joittajista.781

Valtakunnalliset sotaväentot aloitettiin 1620-luvulla, esimerkiksi vuonna 1627
tapahtui suuri sotaväenotto. Tällöin sekä kruunun palkollisia että porvaristoa käs-
kettiin vakavasti ilmoittamaan kaikki kotitalouksiinsa kuuluneet yli 15-vuotiaat
pojat ja rengit. Uhkasakko oli 500 taalaria ja jos sotaväkeen kelpoisen kätkemisestä
olisi jäänyt kiinni, olisi piilossa ollut joutunut sotaan ja kätkijä saanut 500 taalarin
sakot. Tärkein kriteeri valittaessa miehiä sotaväkeen oli veronmaksukyky, joten
käytännössä värvätyt olivat usein varattomia ja yksinäisiä miehiä, joilta puuttui so-
siaalinen turvaverkko. Vuonna 1629 säädyt päättivät kruunun kanssa, että laiva-
miehiä piti olla vakituinen joukko, jotta vältyttäisiin epäsuositulta pakkovärväyk-
seltä. Samalla kaupungeille määrättiin kiinteä laivamieskiintiö, joka Tukholmassa
oli 120 miestä. Käytännössä laivamiesten määrä kuitenkin vaihteli runsaasti.782

779 ST 1610 (7.3), 71; Lindberg F 1946, 244; vrt. Villstrand 1992, 113, 121–123.
780 Esimerkiksi vuonna 1599 juoppoa köyhien lukkaria (klåckere) syytettiin mm.

siveellisyysrikoksesta. Hänet tuomittiin vankilaan sekä sen jälkeen laitettavaksi sotaväkeen (ST
1599 (13.10), 371; Luukko 1971, 89; Ylikangas – Johansen – Johansson – Næss 2000, 118; vrt.
Lindberg F 1933, 321; Eggeby 1996; Ericson 2001, 127).

781 “..samma bönhåser skole vtschrifuis till knichter, sammaledes skole dhe och vpschrifue, om der är
nogonn som i ämbetett sittie, och them äre till hinder och förfångh.” (ST 1602 (23.7), 262; Lindberg F
1989, 146; ks. myös ST 1628 (26.3), 21).

782 ST 1627 (5.3), 24, 252 (viite 92); Sandberg 1991, 319–324; Villstrand 1992, 39–44; Ericson 2001,
127–128; Huhtamies 2002, 7.
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Sanoja ja tekoja: muutosvastaisuus
sekä tietämättömyys vastarintana

Uuden ajan alkupuolen ihmisiin ja varsinkin talonpoikiin on usein liitetty muu-
tosvastaisuus sekä mentaalisena ominaisuutena että kruunua vastaan käydyn vii-
vytystaistelun menettelytapana.783  Muuttumattomuus liittyy toisaalta uuden ajan
alun järjestyksen ihanteeseen, jossa staattisuus oli keskeinen tekijä. Koska järjestys
oli Jumalasta lähtöisin se vastasi ”korkeinta hyvää” ja oli samalla järkkymätön.784

Olojen pysyvyys ja muuttumattomuus olivat ihanteina, koska niiden katsottiin
varmimmin takaavan hyvän ja turvallisen elämän.785  Muutosvastaisuus voidaan
ymmärtää myös porvarillisena legitimaationa, jossa vanhojen oikeuksien ja tapo-
jen puolustamisella perusteltiin sekä oikeutettiin omaa näkökulmaa ja toimia.786

Muutosvastaisuus liittyy kiinteästi sosiaaliseen muistiin. Sosiaaliset ryhmät, ku-
ten Tukholman (ainakin raastuvassa aktiivisesti poliittiseen elämään osallistuneet)
porvarit, loivat omaa maailmankuvaansa jakamalla muistojaan ja rakentaen siten
ryhmän sisällä yhtäpitävää versiota menneisyydestä. Näin yksilöllisistä muistoista
tuli sosiaalisia muistoja, joilla oli relevanssia juuri kyseisen ryhmän kannalta. Muis-
ton merkityksen kannalta ei ollut tärkeää, oliko se totuudenmukainen vai ei, sillä
sosiaaliset muistot sisälsivät yhteisesti hyväksytyn version tapahtuneesta ja niitä
voitiin käyttää sellaisenaan poliittisen toiminnan ja argumentoinnin lähtökohtana.
Lähes kaiken poliittisen retoriikan voidaankin nähdä tavalla tai toisella hakeneen
legitimaationsa menneisyydestä.787

Eräät tutkijat ovat nähneet ristiriidan toisaalta uuden ajan alun ihmisten konser-
vatiivisuuden ja traditionaalisuuden, sekä toisaalta radikaaleihin toimenpiteisiin ky-
kenemisen välillä.788  Ristiriita poistuu kun tarkastellaan muutosvastaisuutta ja toi-
minnallista radikalismia alamaisten strategioina, keinoina saavuttaa tavoitellut pää-
määrät, eikä mielen ominaisuuksina tai ilmaisuina uuden ajan alkupuolelle tyypilli-

783 ”Traditionaalisuudesta” ks. esim. Ahnlund 1932, 237; Strömberg-Back 1963, 39; Pocock 1975, 105–
106; Österberg 1989, 90; Englund 1994, 103–108; Katajala 1994, 171–175; Henningsen 2001, 271–
274, 289; Katajala 2002, 138–139, 202–203; Gustafsson 2004, 26. Peter Burke (1994, 173, vrt. 175)
perustelee päätelmäänsä asenteiden konservatiivisuudesta tai traditionaalisuudesta identifioitumi-
sella kirkon, kruunun ja aateliston arvoihin. Hänen mukaansa ihmiset jäsensivät maailmaansa
”näiden hallinnollisten ryhmien tarjoamien mallien kautta”. Burke ei kuitenkaan näe
käsittelemiensä ryhmien, eli talonpoikien tai käsityöläisten, kykyä omaehtoiseen toimintaan
kovinkaan suurena, eikä pohdi vallitsevan yhteiskuntajärjestyksen vaikutusta perustavaa laatua
oleviin arvoihin tai ”malleihin”. Hänen mukaansa vanhojen tapojen noudattaminen sekä uuden
vastustaminen oli kuitenkin yleiseurooppalainen ilmiö jo aikanaan (Burke 1994, 173–174).

784 Katajala 1994, 172–173; Nordin 2000, 333; Eilola 2001, 177; vrt. Burke 1994, 174. Myös vanha laki
oli kansanomaisessa oikeusajattelussa aina sama kuin ”hyvä laki” eli osa ikuista oikeutta. Laki
nähtiin ikuisesti olemassa olevana järjestyksenä (Strömberg-Back 1963, 38–39).

785 Tiihonen – Ylikangas 1992, 17; ks. myös Villstrand 1992, 29. Samantapainen ajatusmalli sisältyy
uuden ajan alkupuolella rauhaanpalaamiseen sisältyneeseen pyrkimykseen palata sodan päätyttyä
sitä edeltäneeseen tilaan, jossa sotaan johtaneet syyt kumoutuisivat ja rauhan säilyminen olisi
turvattu (Laine 1996, 60).

786 Thompson 1996, 97; Gustafsson 2000, 276–279; Henningsen 2001, 289–290; vrt. Katajala 2002, 203.
787 Fentress – Wickham 1992, erityisesti IX–XI, 9, 25–26, 49, 73, 102, 109, 128, ks. myös laajemmin;

vrt. Burke 1994, 261.
788 Pocock 1975.
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sestä ”luonteesta”. Tarkasteltaessa traditionaalisuutta sekä radikaaliin toimiin kyke-
nemistä tietoisina strategioina, ne voidaan tulkita ilmauksiksi poliittisesta kulttuu-
rista ja porvariston näkemyksestä käytettävissä olleista vaihtoehdoista ja niiden hin-
nasta. Mitkä toimenpiteet olivat tarkoituksenmukaisia kussakin tilanteessa, mitä niil-
lä pyrittiin saavuttamaan ja olivatko tulokset suhteessa panoksiin?789  Protestointi ei
välttämättä päättynyt porvareiden toivomaan tulokseen vaan päinvastoin heikensi
heidän asemaansa entisestään.

Kun Tukholmasta vaadittiin vuonna 1596 apu- ja kultaveroa, porvariston ja ’48
vanhimman’ kirjallinen vastaus oli, että heidän esi-isänsä eivät olleet koskaan mak-
saneet sellaista vuotuista kultaveroa. Kaupungin privilegioihin eli laillisuuteen sekä
tapaan vedoten he halusivat välttyä verolta. Yleisen apuveron porvarit kuitenkin
lupasivat suorittaa kuten muutkin säädyt.790  Myöhemmin kun asia oli uudelleen
esillä, vastaukseen lisättiin että vuonna 1587 maksettu kultavero oli lahja (föräringh)

Juhana III:n pojan, Sigismundin, matkaan. Kaupungissa ilmeisesti pelättiin, että
kruunu katsoisi kyseisen maksun luovan oikeutuksen ja ennakkotapauksen kulta-
verolle. Koska vuotuiselle kultaverolle ei ollut perinteitä, sitä ei haluttu maksaa. Sa-
malla vedottiin laillisuuteen ja porvaristo pyysi nöyrästi, ettei heille määrättäisi uu-
sia rasitteita, jotka olivat kaupungin privilegioita vastaan. Herttua itse oli luvannut
säilyttää lait ja säätyjen privilegiot (hålle alle ständer wedh lagh och theres

priuilegier). Koko lainsäätämisessä olikin perusajatuksena, että vanhoja ja kunnioi-
tettuja lakeja ei pitänyt muuttaa, ellei siihen ollut pakottavaa tarvetta.791

Vuoden 1604 lopulla porvaristolle kerrottiin, että heidät oli kutsuttu koolle
kuulemaan uudesta mittojen ja painojen järjestelystä. Uuden puntarin ilmoitettiin
olevan valmis ja porvarit päästettiin tutustumaan siihen. Porvaristo kuitenkin nu-
risi, etteivät he ymmärtäneet uusia painoja tai osanneet käyttää niitä. Näin muu-
tosvastaisuus yhdistyi ymmärtämättömyyteen, joka myös voidaan tulkita tietoisek-
si vastarinnaksi.792  Myös muutaman vuoden päästä, kun raastuvassa keskusteltiin
panimosta, porvaristo vastasi haluavansa asioiden pysyvän ennallaan. Tämän vas-
tauksen kanssa käskynhaltija Sven Månsson meni kuninkaan luo ja palasi sitten
raastupaan kertomaan kuninkaan mietteet. Tässä yhteydessä kirjurin käyttämät il-
maukset ”ylös kuninkaan luo” ja ”tuli sitten alas” kuvaavat havainnollisesti hierark-
kista ja mentaalista pikemmin kuin fyysistä välimatkaa raastuvalta linnaan.793

789 Ks. myös Fentress – Wickham 1992, 94, 102; Katajala 2002, 203; vrt. Scott 1985, 34.
790 Tässä yhteydessä ei enää mainittu raatia tai ’48 vanhinta’ vaikka he esiintyivät em. Kaarle-herttualle kir-

joitetussa kirjeessä. ST 1596 (13.3), 17; ks. myös ST 1596 (11.2), 9. Erilaisten rasitusten suorittamisesta ja
niihin liittyneestä aktiivisesta tai passiivisesta protestoinnista muualla ks. esim. Åkerblom 1941, 371–375.

791 ST 1596 (20.3), 21; ST 1596 (14.7), 54; ST 1597 (23.7), 147; Ahnlund 1932, 184; vrt. Lindeqvist
1910, 22–23. Myös 1600-luvun alussa vaadittiin kultaveron suorittamista. Argumentit olivat
täsmälleen samat eli vedottiin esi-isiin, jotka eivät olleet koskaan joutuneet suorittamaan sellaista
veroa. Lisäksi tuomiokirjoja käytettiin tukena kielteisen vastauksen antamisessa (ST 1604 (9.5),
198–199). Vuoden 1595 vastaus ks. ST 1595 (17.9), 344. Tällöinkin maksua kutsuttiin mm.
”epätavalliseksi uudeksi rasitukseksi”. Vaikka tuomiokirjan mukaan kielteinen vastaus kultaveroon
oli annettu useamminkin, ei tuomiokirjasta vuodelta 1595 löydy kuitenkaan kuin tämä maininta.

792 ST 1604 (1.12), 358; ks. myös ST 1605 (3.3), 7; vrt. PRFSS VI, 458–459, 1.10.1630 Kustaa II
Aadolfin kirje valtakunnan kaupungeille painojen ja rahojen yms. tarkastusmiehestä.

793 Ehdotuksen sisällöstä ei ole tarkempaa tietoa, porvariston mainittiin vain vastanneen. ST 1607
(25.4), 209; ks. myös ST 1607 (6.5), 214.
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Porvariston muutosvastaisuus on kuitenkin pikemmin tutkijan tulkinta tilan-
teesta, kuin suoranaisesti vastarintaan kytkettävissä oleva reaktio. Perinteisiin ja
vanhoihin tapoihin vetoaminen on helppo leimata vastustukseksi, vaikka se todel-
lisuudessa olisi spontaani kannanotto uuteen asiaan. Porvariston näkökulmasta on
helppo ymmärtää kielteiseltä vaikuttavaa ensireaktiota: vanhalla järjestelmällä oli
tultu hyvin toimeen, joten miksi vaihtaa se uuteen? Ajatus uuden ajan alkupuolen
ihmisten muutosvastaisuudesta liittyy kiinteästi traditioihin ja niiden voimakkaa-
seen vaikutukseen; perinteitä kunnioitettiin. Uusien rasitusten ollessa kyseessä voi-
tiin vedota laillisuuteen eli kaupungin privilegioihin, ja puolustautua kruunun
vaateilta väitteellä, että kaupungissa ei koskaan aikaisemmin ollut suoritettu sel-
laista maksua tai veroa.794  Näin traditionaalisuus kietoutui laillisuuteen.795

Tukholman porvaristolle 1600-luvun alku ja erityisesti vuodet 1603 sekä 1604
olivat rankkoja. Uusia maksuja, suorituksia ja varustuksia vaadittiin toistuvasti. Ti-
lannetta pahensivat porvariston näkökulmasta ennen kaikkea ulkoiset tekijät: rut-
to796  ja Liivinmaan sota, jotka molemmat näkyivät selkeästi Tukholman raatihuo-
neella. Lisäksi Kaarle vaati jatkuvasti rahoitusta joukoilleen, ja porvaristo valitti
huonoa osaansa.797  Vuonna 1603 käskynhaltija Hans Johansson oli yleisessä raas-
tuvankokouksessa puhumassa porvaristolle Kaarle-herttuan ”valtakunnan puolus-
tukseen” pyytämästä avusta. Retorisella tasolla vedottiin siis kuninkaaseen valta-
kunnan puolustajana ja oikeutettiin uusi rasitus valtakunnan puolustamisella.798

Samalla mainittiin, että avustusta oli jo alettu kantaa useissa muissa paikoissa sekä
maaseudulla että kaupungeissa. Käskynhaltija vetosikin tähän ja totesi, että Tuk-
holman porvaristokaan ei voisi kieltäytyä avusta herttualle. Vaateita legitimoitiin
lisäksi säätyjen antamalla suostumuksella.799  Kruunun edustajien argumentointi
noudatti perinteistä linjaa ja myös porvariston taktiikassa vastata vaateisiin voi-
daan nähdä tyypillisiä piirteitä.

Porvaristo vastasi avustuspyyntöön, että kysymykseen ei sinä päivänä voitu ot-
taa kantaa, koska vain muutamia porvaristosta oli paikalla. Porvareille myönnet-
tiinkin aikaa seuraavaan päivään, jotta he voisivat keskustella keskenään vastauk-
sesta Kaarle-herttualle. Seuraavana päivänä asiaan palattiin ja paikalla oli myös

794 ST 1595 (17.9), 344; Friedrichs 1995, 317. Laillisuuteen vetoamisesta ks. myös esim. ST 1602
(20.3), 210–211; vrt. Tawaststjerna 1935, 223–224. Tällöin porvarit esittivät, että kruunun
sotaväen tarpeisiin pyytämän veron pitäisi odottaa seuraaville valtiopäiville, jotta Ruotsin säädyt
voisivat keskustella, miten maksu hoidettaisiin tyydyttävimmin. Ks. myös ST 1602 (10.4), 212–
213. Tällöin käsiteltiin samaa kysymystä ja porvaristo vastasi kuten aikaisemminkin, että
verotaksan mukaan maksettavasta osuudesta pitäisi päättää valtiopäivillä kun Kaarle-herttua olisi
palannut maahan.

795 Vrt. Ljung 1963, 291; Pocock 1975, 106.
796 Ilmeisesti vuosi 1603 oli hankala paitsi porvaristolle myös raadille. Syksyllä mainittiin kahden

kokouksen yhteydessä, että osa raadista oli poissa markkinoilla ja osa kuollut. ST 1603 (13.9,
14.9), 114–115.

797 Liivinmaan sodasta (1600–1611) ja sotaväen tarpeista ks. Tawaststjerna 1935; Pohjolan-Pirhonen
1960 483–486, 496–509; Fagerlund 2000, 90–93. Tawaststjernan mukaan varojen puute esti
menestyksellisen sodankäynnin Liivinmaalla 1600-luvun alussa, mikä selittää Kaarle-herttuan
ponnisteluita varojen keräämiseksi tavalla jos toisella. Ks. esim. Tawaststjerna 1935, 57, 184, 223–236.

798 Ibid.
799 ST 1603 (30.5), 76–77; vrt. Karlsson 1998, 141.
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käskynhaltija Sven Månsson. Keskustelu kulki samoilla linjoilla ja kruunun edusta-
jat korostivat yhä, että koska säädyt olivat maksun hyväksyneet, Tukholma ei voi-
nut välttää maksamista. Pormestari ja raati sekä porvaristo vastasivat tavallisen re-
torisen kaavan mukaan, että he halusivat olla herttualle ja rakkaalle isänmaalleen
avuksi kykynsä ja varallisuutensa mukaan800  niin paljon kuin mahdollista.801  Vas-
tauksen diplomaattinen muotoilu takasi, että maksuja saatettiin aina vedota luva-
tun vain niissä rajoissa, joissa se oli taloudellisesti mahdollista.802

Vastauksessaan raati ja porvarit kuitenkin väittivät olleensa tietämättömiä kai-
kesta muusta kuin avun lupaamisesta ennen kuin miehet olivat edellisenä päivänä
tulleet raastupaan asiaa esittämään. Raadin mukaan aikaisemmin ei ollut puhuttu
maksutavasta tai summasta. Lisäksi lueteltiin kaikki mahdolliset edellisen vuoden
rasitukset, joista myös herttuan tosin mainittiin olevan hyvin tietoinen ja korostet-
tiin, että muut kaupungit eivät olleet joutuneet suorittamaan kyseisiä rasitteita.
Porvaristo oli rutiköyhää ja keppikerjäläisiä (vtblottett och vtarmedt), suurimmalla
osalla ei ollut edes sen vertaa varallisuutta, että he olisivat onnistuneet elättämään
oman kotitaloutensa. Lisäksi porvaristo väheni päivittäin ruton vuoksi, mutta
myös koska useat olivat lähteneet kaupungista803  köyhyyden takia. Kaupungista
otettiin päivä päivältä enemmän ja enemmän, ja porvaristo oli ”köyhdytetty” (för-

blåttatt). Tämän vuoksi herttuaa pyydettiin huomioimaan kaupungin tila, joka oli
heikompi kuin kukaan voisi ajatella. Loppujen lopuksi kuitenkin taas vakuutettiin,
että haluttaisiin mahdollisuuksien mukaan osallistua ”kuten kaikki muutkin valta-
kunnan jäsenet” (såsom alle andre rikzens ledemoter).804

Kyseinen raastuvassa käyty keskustelu ilmentää hyvin monenlaisia porvarillisia
vaikutusstrategioita: vedottiin tietämättömyyteen, lukuisiin aikaisempiin rasituk-
siin, porvariston huonoon tilanteeseen ja Tukholman muita kaupunkeja raskaam-
paan taakkaan kruunun rahoittajana. Vastaus muistuttaa lisäksi valituksissa käytet-
tyä kaavaa: ensin vakuutettiin hyvää tahtoa ja ymmärrystä kruunua sekä sen vaa-
teita kohtaan, seuraavaksi esitettiin epäkohdat ja valituksen aiheet, sekä lopuksi
vielä palattiin nöyrän ja kuuliaisen alamaisen rooliin. Kokonaisuudessaan vastaus
demonstroi hyvin ajan kielenkäyttöä, jossa retorisena tehokeinona vallitsevan pu-
hetavan mukaisesti toistettiin asiat kahteen kertaan.805

Julistusten ja määräysten toistuvalla lukemisella raastuvassa sekä julkaisemisella
pyrittiin eliminoimaan mahdollisuus vedota tietämättömyyteen. Vuonna 1575 jo-

800 Kirjurin sivuhuomautuksena on tässä yhteydessä ”joiden jumala tiesi olevan vähäiset” (: thett
Gudh kenne ringe är :). ST 1603 (31.5), 81.

801 ST 1603 (30.5, 31.5), 76–77, 81–82. Pormestarin ja raadin kirjaaminen vastaajiksi porvariston
ohella on mielenkiintoista, koska yleensä tällaisissa tapauksissa yksin porvaristo antoi vastauksen.

802 Ks. myös esim. ST 1616 (15.4), 34.
803 Tuomiokirjasta ei löydy tässä yhteydessä muita viittauksia ”joukkomuuttoon” kuin tämä ja toinen

vastaava kommentti (ST 1603 (31.5, 6.6), 82, 84). Kommentit kuitenkin todistavat osaltaan
poikkeuksellisen huonosta ajasta. Vertailua ”muihin kaupunkeihin” käytettiin argumentoinnissa
yleisemminkin: vuonna 1654 Vaasassa vaadittiin maksua kuningas Kaarle X Kustaan kruunajaisiin
sekä pyydettiin osallistumista häiden kustannuksiin, jolloin porvaristo vastasi ”jos muut
kaupungit antavat, ei Vaasakaan vetäydy syrjään” (Luukko 1971, 453; ks. myös Harnesk 2003b, 60).

804 ST 1603 (30.5, 31.5), 76–77, 81–82; Katajala 1994, 136. Termin ”jäsen” kautta viitattiin valtio-
ruumiiseen. SAOB (hakusana ledamot).

805 Vrt. Jokinen 1999, 154.
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pa julkaistiin lyhyt tiivistelmä keskeisimmistä laeista ja määräyksistä, jotka oli tapa-
na lukea raastuvassa valpurinpäivän aikaan. Tämä lukemattoman määrän erilaisia
kieltoja sisältänyt julistus päätettiin laittaa esille tullihuoneelle ja vaa’alle, jotta kaikki
tietäisivät noudattaa määräyksiä.806  Kaupankäynnin kannalta keskeisissä paikoissa se
tavoitti myös paikallisyhteisöön kuulumattomat kauppamiehet. Samaan tapaan ylei-
sissä raastuvankokouksissa tiedotettiin määräyksistä ja muista tärkeistä asioista myös
muulloin kuin valpurinpäivinä, joten porvareiden poissaolo raastuvasta tarjosi mah-
dollisuuden vedota tietämättömyyteen. Raastuvasta pois pysyminen saattoi toki olla
jopa haluttomuutta kuulla uusista rasituksista tai yleistä tottelemattomuutta.807

Samaan valtakunnan puolustukseen tarkoitettuun avustukseen jouduttiin kui-
tenkin palaamaan uudelleen. Tällöin yleisessä raastuvankokouksessa olivat paikalla
mm. linnanvouti ja ahkerasti oikeudessa esiintynyt kamreeri Abell Eriksson.808

Maksu oli tarkentunut 3000 taalariin. Porvaristo vastasi samoin kuin aikaisemmin,
että jos se olisi mahdollista, he toteuttaisivat mielellään kruunun vaatimukset. Kos-
ka tilanne kuitenkin oli mikä oli, sellaista ”kohtuullista” (dreflig) summaa ei pystyt-
ty suorittamaan. Kielteistä päätöstä pehmennettiin siis sanavalintoja myöten. Por-
varisto katsoi kuitenkin viisaimmaksi menettelytavaksi että kaksi pormestaria, joil-
le annettiin tehtäväksi valaista herttuaa kaupungin huonosta tilanteesta, lähetettiin
herttuan luokse. Evästyksenä oli, että jos maksulta ei olisi kokonaan mahdollista
säästyä, niin pormestareiden pitäisi ehdottaa kolmasosan suorittamista. ”Nöyrän
valituksen” kanssa herttuan luokse lähetettiin kuitenkin raatimies Lars Pedersson
ja porvari Henrik Simonsson, eli paremmin porvaristoa edustavat miehet.809  Muu-
tamaa viikkoa myöhemmin yleisessä raastuvankokouksessa luettiin Kaarlen kirje,
jonka hänen luokseen lähetetyt edustajat810  olivat tuoneet tullessaan: Kaarle-hert-
tua oli armollisesti vähentänyt kaupungin avustussumman puoleen eli 1500 taa-
lariin.811  Tässä yhteydessä lisäprotesteja ei enää nähty mahdollisiksi, vaan alettiin
suoraan keskustella herttuan tahdon toteuttamisesta. Ilmeisesti myönnytykseen ol-
tiin myös jossain määrin tyytyväisiä.

Jutussa tulee selvästi esiin raadin rooli keskusvallan ja porvariston välissä. Raati
oli valmis esiintymään yhtenäisenä rintamana porvariston kanssa maksua vastusta-

806 RA, SSAc, vol. 3, 30.4.1575 ote keskeisimmistä lainkohdista ja määräyksistä.
807 Griffiths 1997, 941–942; vrt. Lindeqvist 1910, 20; Gustafsson 1985, 146–147; Laine 2001, 57.
808 Kaarle-herttua toimi tässä kysymyksessä Abell Erikssonin ja käskynhaltijan kautta lähettämällä

Erikssonille kirjeitä, joissa hänen käskettiin hoitaa asia porvariston kanssa (ks. esim. ST 1603 (30.5,
18.6), 76–77, 87). Tämä oli yleinen menettelytapa kruunun ottaessa yhteyttä kaupungin suuntaan.

809 ST 1603 (18.6), 87.
810 He olivat mahdollisesti joutuneet tekemään useamman matkan Kaarlen luo, sillä tässä yhteydessä

Henrik Simonssonin ohella toisena viestinviejänä mainittiin raatimies Jakob Eriksson. On tietysti
myös mahdollista, että Lars Pedersson ei syystä tai toisesta koskaan lähtenyt tehtävää hoitamaan.

811 ST 1603 (7.7), 94. Tämän suuren avustuksen ohella porvaristoa rasitettiin erilaisilla ”pienemmil-
lä” maksuilla (ks. esim. ST 1603 (24.11), 158–159). Voidaan tietysti esittää kysymys, oliko
kruunulla taktiikkana vaatia alamaisilta ylimitoitettuja avustussummia, jotta niitä voitiin sitten
tarpeen vaatiessa lieventää ja osoittaa armeliaisuutta? Koska kysymys ei kuitenkaan varsinaisesti
kuulu tämän tutkimuksen piiriin, se jätetään tässä yhteydessä lukijoiden pohdittavaksi. Vrt.
Friedrichs 1995, 55. Friedrichsin mukaan yleinen käytäntö oli, että kruunu antoi määräyksen jota
paikalliset viranomaiset vastustivat, minkä jälkeen maksettavaa summaa hiukan alennettiin ja
kaupungin hallintomiehet alkoivat järjestellä veron kantoa. Kyse on 1500-luvun Pariisista, mutta
se sopii hyvin kuvaamaan prosessia myös Tukholman osalta ainakin melko usein.
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essaan mikä osaltaan kertoo, ei yksinomaan valitusten retoriikasta, vaan että tilan-
ne kaupungissa oli todella huono. Raati tunsi kaupungin tilanteen parhaiten ja sen
yhtyminen vastalauseeseen oli varmasti myös Kaarle-herttualle signaali, että
myönnytysten kautta avustusta oli mahdollista saada. Toisaalta herttua saattoi sa-
malla kirkastaa kuvaansa alamaisista huolehtivana ja armollisena maan isänä pie-
nentäessään maksettavaa summaa. Samaan tapaan raati saattoi vaikuttaa rasitusten
jakautumiseen, ja ainakin nimellisesti myös huonompiosaisten taakkaan.812

Tietämättömyyteen voitiin vedota myös yksittäisen porvarin ollessa syytösten
kohteena. Vuonna 1604 kirjuri Erik Jöransson Tegel oli oikeudessa syyttämässä
kultaseppää, ettei tämä ollut ilmoittanut taloonsa tullutta vierasta,813  kuten oli
määrätty. Kultaseppä puolustautui, että koska vieras oli syntynyt Ruotsissa, niin
hän ei ollut nähnyt tarpeelliseksi ilmoittaa asiasta. Hän oli luullut määräyksen kos-
kevan vain ”vieraita”. Kultaseppä pyysi ettei käskynhaltija ”laittaisi tapausta hänen
pahuudekseen”, koska hän oli erehtynyt tietämättömyyttään. Armon annettiin käy-
dä oikeudesta, mutta kultaseppää uhattiin rangaistuksella jos hän vielä toisen ker-
ran laiminlöisi velvoitteensa.814  Tapaus osoittaa, kuinka tietämättömyyttä voitiin
käyttää puolustusstrategiana, mutta toisaalta se todistaa myös tiedonkulun heikko-
uksista. Vaikka määräyksistä tiedotettiin saarnastuoleista ja raastuvassa, niin silti
tieto ei välttämättä mennyt perille, tai ainakin voitiin saivarrella sanamuodoista.
Kun vuonna 1633 tivattiin samaan tapaan ilmoittamisvelvollisuuden laiminlyömi-
sestä ja syytetty vetosi vieraan tulleen vasta illalla, hänet tuomittiin 40 markan sak-
koihin koska asia oli annettu raastuvankokouksessa tiedoksi.815  Juttu kertoo jota-
kin siitä, millaisena ainakin raati näki raastupapäivän: siellä esillä olleet asiat piti
tietää, koska kaikkien piti rangaistuksen uhalla olla läsnä.

Vuonna 1634 linnan kirjuri Mårten Jacobsson nimitettiin henkilöksi, jolle vie-
raat piti ilmoittaa. Pian sihteeri oli raastuvassa valittamassa porvari Henrik
Borgringista, joka oli ottanut vastaan kestin ilman linnassa ilmoittautumista. Por-
vari vastasi vieraan kysyneen neuvoisiko joku hänet Klaus Larsson Flemingin luok-
se ja hän oli neuvonut. Henrik Borgringilta kysyttiin tiesikö hän ilmoittamisvelvol-
lisuudesta ja hän sanoi kuulleensa siitä. Koska porvari oli tiennyt olevansa velvolli-
nen huolehtimaan kestin ilmoittautumisesta kirjuri pyysi oikeuden päätöstä. Tuo-
miota jutussa ei kuitenkaan pöytäkirjaan kirjattu, sen sijaan Henrik Borgring esitti
pormestari Geeten olevan aina häntä vastaan.816  Sosiaalisesta kontrollista kaupun-
gissa kertoo, että juttu oli jotakin kautta kulkeutunut linnan sihteerin korviin.

812 Pormestari ja raati olivat sitä mieltä, että kyseinen 1500 taalarin avustus piti suorittaa verotuksen
mukaisesti. Lisäksi ruotsalaisten kauppa-apulaisten piti osallistua rasitukseen, jotta köyhät ja
liikaa verotetut saivat helpotusta maksutaakkaansa (ST 1603 (7.7), 94).

813 Ks. tästä Vuorela 1997a, 34–36.
814 ST 1604 (22.9), 312–313.
815 SSA, BRA, A, vol. 54, 1.4.1633; vastaavista tapauksista ks. esim. Luukko 1971, 270, 380, 395. Armas

Luukon tutkimien tapausten valossa vetoaminen tietämättömyyteen toimi Vaasassa menestyksek-
käästi porvareiden puolustautuessa raadin esittämiltä syytöksiltä laiminlyönneistä.

816 SSA, BRA, A, vol. 54, 16.8.1634, 27.8.1634. Kirjuri on mahdollisesti sama Mårten Jacobsson, joka
vuoden lopulla nimitettiin kaupungin hopmanniksi ja jonka tehtäväksi annettiin Tukholmaan
saapuvien vieraiden valvominen (SSA, BRA, A, vol. 54, 8.12.1634).
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Tietämättömyyteen ja köyhyyteen vetoaminen eivät aina auttaneet syytettyjä
heidän astuessaan oikeuden eteen. Vuonna 1639 lasimestari valitti rantavahtien hä-
neltä takavarikoimista tavaroista, jotka hän halusi takaisin. Lasimestari perusteli
vaatimustaan köyhyydellään ja tietämättömyydellään määräyksistä. Kämnerin mu-
kaan lasimestaria ja laivuria oli nimenomaan varoitettu määräyksestä ja käsketty
noudattamaan sitä, mutta siitä huolimatta he olivat vieneet tavaraa laivasta vaa’an,
eli tuontikontrollin ohi. Oikeus ei tuntenut armoa vaan näki tilanteen niskuroin-
tina ja tavarat pysyivät takavarikoituina.817

Tietämättömyys on poliittisena argumenttina samalla tapaa ongelmallinen kuin
esimerkiksi muutosvastaisuus, sillä tutkijalla on houkutus nähdä aikalaisten pu-
heessa tietoista strategiaa sielläkin, missä sitä ei kenties koskaan ollut. Toisaalta taas
viranomaisten tuottaman lähdeaineiston luonne jättää helposti huomiotta juuri
tietämättömyyden kaltaiset protestit, joista puuttui dramatiikka täysin. Muutaman
kerran tietämättömyyteen vetoaminen kuitenkin osoittautui selvästi tarkoitusha-
kuiseksikin pyrkimykseksi selvitä laillisuuden rajoilla tai laittomuuksissa liikku-
neista toimista. Argumenttia käytettiin siis strategisesti ja todennäköisesti useam-
min kuin tuomiokirjoista on pääteltävissä. Vuonna 1628 hollantilaista kauppiasta
Adrian Fossia syytettiin rukiin viemisestä Hollantiin kruunun määräyksen vastai-
sesti. Koska Foss ei kuulunut paikallisyhteisöön, hänen oli tukholmalaisia helpom-
pi vedota tietämättömyyteensä määräyksistä. Kun juttua puitiin uudelleen oikeu-
dessa, hän kuitenkin myönsi tienneensä viljan vientikiellosta mutta luulleensa, et-
tei kukaan kyselisi hänen viljalastinsa perään. Adrian Foss oli ollut varma selviämi-
sestä ilman kiinnijäämistä, sillä määräystä ei hänen mukaansa ollut tapana valvoa
kovinkaan tarkasti.818  Tietämättömyys oli siis yksinomaan yritys peitellä pieleen
mennyttä rikollista ja kaupallista uhkapeliä. Porvareiden kiistely raadin ja yli-
käskynhaltijan kanssa kauppajaosta ja sen toteuttamisesta sai vuonna 1640 Arnold
de Reesin turvautumaan samaan argumenttiin. Raastuvassa syytettiin useita por-
vareita kauppajaon tarkastusmiesten kohtelemisesta kaltoin. De Reesin väitettiin
sulkeneen liikkeensä vahtien tullessa paikalle, kantaneen ylimääräiset tuotteet ta-
loonsa ja avanneen sitten oven tarkastajille. Arnold de Rees vetosi saaneensa vasta
hiljattain porvarisoikeudet ja olevansa tietämätön määräyksestä.819

Raadin jäsenillekään menettelytapa ei ollut aivan outo, sillä vuonna 1629 jopa
eräät virkamiehet vetosivat tietämättömyyteen. Raadin taloudenpito vaati usein

817 SSA, SMRA, A1a, vol. 4, 4.5.1639; ks. myös esim. SSA, SMRA, A1a, vol. 4, 21.11.1640.
818 Adrian Fossin tapauksesta esim. ST 1628 (26.11), 153–154, 295 (viite 327); vrt. ST 1628 (15.12),

168, 305 (viite 305); vrt. Scott 1985, 36–37; muista “ulkopuolisista” ks. esim. ST 1604 (6.10), 316;
ST 1626 (13.5), 207–208; Matikainen 2002, 121. Vuonna 1636 nuori saksalainen maisteri pyysi
saada vedota kämnerinoikeudessa annetusta tuomiosta. Vetoomus oli myöhässä, mutta maisteri
puolustautui että koska hän oli vieras, hän ei ymmärtänyt tuomiota eikä voinut vedota ajoissa.
Raati oli kuitenkin taipumaton, eikä myöntänyt vetoomusoikeutta (SSA, BRA, A, vol. 55,
20.8.1636; ks. myös SSA, SMRA, A1a, vol. 6, 20.2.1643). Vuonna 1695 karjalainen Samuel
Loskanen sai sopimattoman käytöksensä Vaasan kirkossa anteeksi ja joutui ainoastaan maksa-
maan metelöinnistään kaksi hopeataalaria köyhille. Tällöin raastuvanoikeus puolusti häntä ja
totesi, että Samuel Loskasta ei voitu tuomita suoraan lain mukaan, koska hän ei tuntenut
kuninkaallisia määräyksiä ja ”venäläiset” yleensä puhuivat kovalla äänellä (Luukko 1971, 277).
Samuel Loskasen vieraus takasi hänelle armahduksen.

819 SSA, SMRA, A1a, vol. 4, 21.11.1640.
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tarvittavan rahan lainaamista raadin jäseniltä sekä porvareilta, ja Henrik Småpepar
oli lainannut (försträcht haf.) kaupunkihallinnolle rahaa. Jo vuonna 1627 hän pyysi
lainaamansa 4000 taalarin maksamista ajallaan ”niin kuin vuosittain luvattiin”.
Seuraavana vuonna maksun karhuaminen jatkui ja Småpepar vaati myös korkoa
rahoilleen. Hänelle luvattiinkin maksua, mutta vasta vuoden päästä alkuperäisestä
määräajasta ja kiitettiin, kuinka rahat olivat koituneet kaupungille hyödyksi. Små-
peparia tämä ei kuitenkaan tyydyttänyt: hänen mukaansa kaupunki oli ottanut hä-
nen rahansa ja hän halusi maksun. Vaikka raati lupasi maksua toistuvasti, Henrik
Småpepar kuitenkin esiintyi vielä useammin rahojaan karhuamassa.820  Kun Hen-
rik Småpepar jälleen kerran keväällä 1629 valitti suorituksen viipymistä, raati nu-
risi tilanteesta: eräät raadin jäsenet protestoivat että he eivät olleet vastuussa ra-
hoista, koska he olivat täysin tietämättömiä siitä milloin rahat oli lainattu.821  Vaik-
ka raadin byrokratisoituminen kenties oli lisääntynyt, raadin jäsenet eivät kuiten-
kaan vielä olleet sisäistäneet kollektiivisen vastuun periaatetta. He eivät kokeneet
raadin päätösten koskevan itseään, elleivät he itse olleet olleet paikalla asiasta päät-
tämässä. Samanlaista keskustelua käytiin toisinaan myös valtiopäiväedustajien te-
kemistä päätöksistä sekä niiden sitovuudesta. Lopullista tuomiota tapauksessa ei
löydy, mutta Henrik Småpepar joutui vaatimaan saataviaan oikeuden edessä vielä
vuonna 1636.822

Kun viskaali syytti vuonna 1636 kahta miestä siitä, että he olivat ”vastoin usein
julkaistua asetusta” harjoittaneet jo pitkään porvarillista elinkeinoa ilman porvaris-
valaa, toinen miehistä puolustautui että hän ei ollut ollut kaupungissa kauaakaan,
ja ei siitä syystä tuntenut kaupungin statuutteja eikä sääntöjä. Puolustusargument-
tina väite oli hatara, sillä kenen tahansa kaupankäyntiin kyenneen miehen voi olet-
taa tienneen porvariuden merkityksestä elinkeinonharjoituksessa. Hän ei ollut tie-
toisesti toiminut asetusta vastaan ja halusikin vannoa valan ensi tilassa. Toinen
miehistä puolestaan väitti hoitaneensa velvoitteensa kuten muutkin porvarit ja ve-
tosi, että hänellä oli porvaristytär vaimona. Piikikkäästi hän myös huomautti, että
löytyi useampiakin miehiä, joilla vala oli tekemättä. Puolustusargumenteistä huoli-

820 ST 1627 (28.5), 68; ST 1628 (11.8, 20.8, 15.11, 22.11, 24.11), 92, 99, 146, 149, 152–153; SSA, BRA,
A, vol. 51, 21.3.1629. Selvitys tapahtumien kulusta löytyy tuomiokirjaan liitetystä Henrik
Småpeparin 20.8.1628 päivätystä valituskirjeestä (ST 1628 (20.8), 99, 273–274 (viite 231).
Småpepar oli lainannut kaupungille rahaa aikaisemminkin, mutta saanut rahansa tällöin takaisin
(SSA, BRA, F, vol. 74, 24.10.1624 Hans Nilsson Benickin määräys velan maksusta, sekä
Småpeparin antama kuitti). Rahan lainaaminen yksityishenkilöiltä kruunun vaateista
selviytymiseksi oli tavallinen menettelytapa muissakin kaupungeissa (ks. esim. Luukko 1971, 453;
vrt. Halila 1943, 54; Ericson 1988, 321). Toisinaan tosin saattoin käydä myös päinvastoin ja
veronkantajat jättivät tilittämättä rahoja edelleen kaupungille, kirkolle ja kruunulle (ks. esim. SSA,
BRA, F, vol. 74, 21.10.1621 kaksi luetteloa edesmenneen Jacob Erikssonin veloista; SSA, BRA, F,
vol. 74, 22.10.1621 selvitys Jacob Erikssonin veloista; vrt. Virkkunen 1953, 319–320).

821 SSA, BRA, A, vol. 51, 21.3.1629. Kahta päivää myöhemmin Småpeparin rahoista kiisteltiin
raastuvassa raadin jäsenten kesken ja miehet syyttelivät toisiaan rahojen ottamisesta. Raatimies
Petter Grönberg hermostui syytöksistä ja esitti tilinsä, joiden mukaan kaupunki oli hänelle velkaa
yli 322 taalaria. Hän vaati velan maksua todeten, että hän ”ei ollut maksellut huvikseen” (SSA,
BRA, A, vol. 51, 23.3.1629, ks. myös 11.4).

822 SSA, BRA, A, vol. 52, 16.1.1630, 3.2.1630; SSA, BRA, A, vol. 55, 18.5.1636, 3.9.1636; vrt. Muldrew
2001, 84.
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matta raati tuomitsi molemmat 50 taalarin sakkoon ja tekemään valan seuraavassa
raastuvankokouksessa.823

Passiivisesti ja aktiivisesti
määräyksiä vastaan

Viivyttely

Yksi käytetyimmistä porvarillisista strategioista oli viivyttely. Viivyttelyä voidaan
nähdä vetoamisessa liian vähäiseen porvarisedustukseen raastuvassa, tai muulla ta-
valla perustellussa juttujen siirtämisessä seuraaviin kokouksiin. Viitteet tämän kal-
taiseen kruunun vastustamiseen ovat yleensä luettavissa rivien välistä, sillä niiden
vahvuus piili juuri vakiintuneissa käytännöissä, joita ne hyödynsivät. Suorista viit-
tauksista viivyttelyn käyttämiseen aseena kruunua vastaan lienee ainoa tapaus, kun
”pitkän keskustelun jälkeen päätettiin yksimielisesti, että kuninkaan kirje luettai-
siin viimein” (På thenna dagh bleff Kongl. Maj:tz breff vpläset, ther vm i går bleff

effter långt disputatz almennelige samtÿckt, att thet endelige skulde läses). Päätös kir-
jeen lukemisesta oli ilmeisesti raadin, mutta kertoo oivallisesti niistä taktikointi-
mahdollisuuksista, joita vielä 1600-luvun vaihteen kaupunkihallinnolla oli olemas-
sa.824  Toisaalta viivyttely voidaan porvarillisena menettelytapana liittää myös uu-
den ajan alkupuolen tiedonvälitykseen ja sen aiheuttamiin ongelmiin: tiedonväli-
tyksen hitaus ja epävarmuus tarjosivat etenkin raadille mahdollisuuden taktikoida
suhteessa kruunun vaatimuksiin.

Kuten jo aikaisemmin on tullut ilmi, viivyttely oli erityisen tavallista porvaris-
valojen suhteen. Perusteluja valan viipymiselle ei kuitenkaan tuomiokirjasta tapaa
yhtä poikkeusta lukuunottamatta: tällöin valattomuutta perusteltiin köyhyydellä.
Raadin painostuskeinot vaihtelivat sakoista jopa vankeudella uhkaamiseen, mutta
ongelmat jatkuivat enemmän tai vähemmän koko ajan.825  Myös tonttiäyrien mak-
samisessa viivyttely oli tavanomainen menettelytapa. Vuonna 1626 uhattiin niitä,
jotka eivät käskyistä ja kehotuksista huolimatta olisi määräaikaan mennessä mak-

823 SSA, SMRA, A1a, vol. 1, 20.2.1636, ks. myös esim. 29.2.1636. Vuonna 1629 osa raatimiehistä valitti,
että he eivät ymmärtäneet ”vieraan” prokuraattorin, Eberhard Ettingin, puhetta. Raadin jäsenet
pyysivät, että raatia enemmän harhaan johtavat kuin oikeudenkäytössä avustavat prokuraattorit
velvoitettaisiin esittämään asiansa ruotsiksi tai pysymään poissa oikeudesta. Raadin jäsenten
mukaan niin oli ollut tapana ja erityisesti herra Gabriel [Oxenstierna] oli käskynhaltijana
ollessaan antanut siihen suostumuksensa. Raati teki yksimielisen (enhelleligen) päätöksen, että
jatkossa ruotsi olisi ainoa virallinen kieli oikeudenkäynneissä ”kuten vanhastaan oli ollut tapana”
(SSA, BRA, A, vol. 51, 16.3.1629). Gabriel Gustafsson Oxenstierna toimi käskynhaltijana vuosina
1619–1624 (Ericson 1988, 344).

824 ST 1596 (11.10), 81; vrt. Ahnlund 1933a, 193; Ericson 1987a, 68. Viivyttelyä voitiin käyttää myös
tavallisissa oikeusjutuissa: vuonna 1627 valitettiin, että eras kestikievarinpitäjä oli haastettu
oikeuteen 10 kertaa, mutta hän ei ollut saapunut vastaamaan velkajutussaan (ST 1627 (22.4), 47).

825 ST 1626 (15.2 (notariaattiversio), 22.2, 6.3, 18.3, 3.4, 19.4, 22.4, 23.9, 8.11, 22.11), 26, 34, 40, 50–51,
53, 56, 248, 264–265, 269, 282; ST 1627 (10.1), 1. Kahden kuukauden päästä raastuvassa
vannottiinkin lähes 30 porvarisvalaa (ST 1627 (5.3, 10.3), 27). Vuonna 1628 jouduttiin jälleen
uhkailemaan valaa vannomattomia sakoilla (ST 1628 (20.10, 22.10), 129–130).
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saneet äyriään, kiinteistön nautintaoikeiden menettämisellä sekä 40 markan sakoil-
la tottelemattomuudesta. Symbolisesti heitä uhattiin oven ottamisella pois.826  Oli
myös henkilöitä, joiden mainittiin ”vastentahtoisuuttaan” jättävän maksunsa kau-
pungille suorittamatta. Jälleen kerran raadin käytössä olleiden valvonta- ja sank-
tiomahdollisuuksien heikkoudesta kertoo, että maksuja voitiin laiminlyödä jopa
kahden vuoden ajan.827

Itse pormestari Hans Nilsson Benick käytti vanhoilla päivillään virasta erot-
tuaan viivyttelyä hyödykseen, kun raadin jäsenet pyrkivät saamaan hänet vastuu-
seen kaupungin tonteilla keinottelusta sekä muista taloudellisista väärinkäytöksis-
tä. Benick oli tarvittaessa poissa kaupunkitalostaan, tai vetosi heikkouteensa ja ker-
toi vastaavansa asiassa myöhemmin. Hän ei kuitenkaan saanut asioitaan järjestyk-
seen ennen kuolemaansa vuonna 1639.828

Tottelemattomuus

Tottelemattomuus on käsitteenä epämääräinen ja vaikea määritellä. Rikosoikeudel-
lisesta näkökulmasta tottelemattomuudeksi on luokiteltu vahdin laiminlyöminen,
skotin maksamatta jättäminen, tulen huolimaton käsittely, jätteiden laittaminen lu-
vattomaan paikkaan, luvaton kaupunkiin saapuminen, sekä erilaiset aikalaispu-
heessa tottelemattomuudeksi tai laiminlyönneiksi leimatut tapaukset. Tottelematto-
muudessa oli yleistetysti siis kyse erilaisten velvollisuuksien ja kaupunkihallinnon
päätösten laiminlyömisestä.829  Osa edellä mainituista rikkomuksista on helppo
liittää tottelemattomuuteen, mutta kuitenkin varsinainen tottelemattomuus oli sa-
manlainen termi kuin mellakka, joka saattoi periaatteessa olla mitä tahansa; olen-
naista oli, että raadilla oli valta määritellä tottelemattomuus. On kuitenkin selvästi

826 ST 1626 (22.2, 3.4), 26–27, 49, 177. Usein viivyttelyä ja muuta niskottelua on nähty erityisesti
erilaisten yleisten velvotteiden, kuten siltojen rakentamisten ja vastaavien asioiden hoitamisessa
(ks. esim. Katajala 1994, 48–49, 135–136, 155). Tukholmassa merkintöjä tällaisista tapaa kuitenkin
harvoin. Vuonna 1627 kehotettiin ”vakavasti” malmivoutia ja porvaristoa tekemään valmiiksi tie
Södermalmille (ST 1627 (20.8), 114).

827 ST 1626 (15.2), 135.
828 Ks. esim. SSA, SMRA, A1a, 18.5.1636, 21.5.1636, 23.5.1636, 17.8.1636, 15.10.1636, 24.10.1636,

19.11.1636; SSA, SMRA, A1a, vol. 2, 30.10.1637; SSA, SMRA, A1a, vol. 3, 25.8.1638, 27.8.1638; SSA,
SMRA, A1a, vol. 4, 11.5.1640; Matrikel 1915–1918, 32.

829 Tottelemattomuudesta rikosoikeudellisena kategoriana ja tottelemattomuuteen kuuluvien
rikosten määrittelystä ks. Lindström D 1988b, 120–122; vrt. Lindberg F 1946, 235; Karonen 1996b,
66; Lerbom 2003, 140, 142–145. Vuonna 1633 pormestari Erik Eriksson Geete valitti valta-
neuvostolle, että kaupunkihallinnossa tapahtuneet laiminlyönnit eivät olleet hänen tai pormestari
Olaus Bureuksen syytä, sillä muut raadin jäsenet eivät halunneet totella. Lisäksi Geete sanoi, että
heitä petkutettiin aina koska he eivät ymmärtäneet kaupankäyntiä. Näillä argumenteillä Erik
Eriksson Geete selitti kruunun määräysten laiminlyöntiä (Ericson 1988, 145–146). Geeten
puheenvuoro on mielenkiintoinen monella tasolla: hän käytti raadin tottelemattomuutta
puolustusargumenttina syytöksiin kruunun määräysten laiminlyönnistä ja sanoutui Bureuksen
kanssa irti vastuusta, mutta paljasti myös implisiittisesti näkemyksen kuninkaallisista
pormestareista kaupungin ylimpinä auktoriteetteina. Tottelemattomuudeksi leimattiin lisäksi
suun soittaminen (onyttig munn) pormestarille ja raadille, sekä kaupunginpalvelijoille (ST 1619
(8.11), 147; vrt. Petrén 1951, 10).
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nähtävissä kehityskulku, jossa pienikin vastentahtoisuus rasitusten suorittamisessa
alettiin leimata tottelemattomuudeksi, ja siitä rangaistuksena uhattiin vankeudella.830

Vuodelta 1640 löytyy ainakin yhdenlainen määritelmä tottelemattomuudesta.
Tällöin raastuvassa puitiin ylikäskynhaltijan johdolla porvareiden tottelematto-
muutta kaupan jaossa. Klaus Larsson Fleming tiedusteli mitä asiassa voitaisiin teh-
dä, sillä oli epäoikeudenmukaista ja vaarallista (Obilligt och Orådeligit) että porva-
risto ei totellut maistraattiaan ja sen käskyjä. Vastauksessaan raati määritteli porva-
rien toiminnan suureksi tottelemattomuudeksi koska kukaan ei voinut väittää, et-
tei heitä olisi varoitettu tarpeeksi. Oli siis tottelemattomuutta, kun porvarit eivät
halunneet noudattaa laillisesti säädettyä määräystä, vaikka he todistettavasti tiesi-
vät siitä. Lisäksi kyse oli kunnioituksen puutteesta ”korkeaa esivaltaa” kohtaan. Oi-
keusistuin halusi olla tilanteessa armollinen mutta antaa kuitenkin huomattavat
rangaistukset, sillä huhu miesten rangaistuksesta oli kiirinyt kauas. Jotta maist-
raatti ei joutuisi yleisen pilkan kohteeksi, pormestari ja raati halusivat antaa kovat
rangaistukset joiden toteutusta sitten voitaisiin lieventää. Seurauksena olivat kovat
sakot kaikille määräystä vastaan rikkoneille.831

Tottelemattomuus alettiin vähitellen yhdistää kunnianloukkaukseen ja sitä tul-
kittiin nimenomaan kunnianloukkauksena pormestarin ja raadin arvovaltaa vas-
taan. Tämä liittyi valtiollistumiskehitykseen, joka toi tullessaan hierarkkiset orga-
nisaatiot, sekä sääty-yhteiskunnan ideologiaan: yhteiskunnan hierarkkis-patriar-
kaalisen syvärakenteen kyseenalaistaminen nähtiin loukkauksena jumalallista ja
maallista järjestystä vastaan. Solvaavien loukkausten oikeudellinen sanktiointi li-
sääntyi. Normatiivisiin privilegioihin pohjautunut ja statuksen kautta julkitehty
hierarkia puolusti näin pysyvyyttään.832  Jo vuonna 1619 nimettiin teko kunnian-
loukkaukseksi oikeutta kohtaan (giort rätten despect), kun Joakim Båck oli lyönyt
rikki ilmeisesti raadin määräyksestä vajan oveen asennetun lukon.833  Vuonna 1641

830 Ks. esim. ST 1627 (20.8), 114; ST 1628 (5.5), 39, 247 (viite 111); vrt. Lindström D 1988b, 120–122.
831 Asia oli ollut esillä jo aikaisemminkin. SSA, SMRA, A1a, vol. 4, 21.11.1640, 23.11.1640; SAOB,

hakusanat billig/obillig, orådlig. Kaupan jakamisesta muistutettiin myöhemminkin (SSA, SMRA,
A1a, vol. 5, 4.1.1641).

832 Forsström 2000, 54–55; vrt. Luukko 1971, 384–385. Dag Lindström (1988a, 107–110) on tehnyt
havainnon rikoksiksi luokiteltujen kunnianloukkaustapausten lisääntymisestä 1500-luvulla ja
tarjonnut kolme selitysmahdollisuutta. Ensimmäisenä Lindström erottaa kunnianloukkaus-
rikosten määrän absoluuttisen lisääntymisen. Toiseksi herkkyyden lisääntymisen
kunnianloukkausten suhteen, jolloin tilanteita tulkittiin kunnianloukkauksiksi helpommin, sekä
myös rangaistiin niistä. Kolmannen selitysmallin mukaan kunnianloukkaukset muuttuivat
vähemmän vakaviksi, mitä seurasi kyseisten rikosten yleistyminen. Ilman tarkempaa tutkimusta
1600-luvun alkupuoliskon tilanteesta kunnianloukkausrikosten suhteen tätä johtopäätöstä on
kuitenkin mahdotonta liittää yllä esitettyyn kunnianloukkausterminologian laajenemiseen
tavallisesti tottelemattomuutena pidettyjen tekojen suuntaan. Vrt. myös Ericsson N 2003, 99–100.

833 ST 1619 (12.6), 70; vrt. Halila 1942, 140; SAOB, hakusana despekt. Kun Michell kultaseppä oli
vuonna 1635 jättänyt osallistumatta kolehtiin (”..i storkÿrkian hadhe omgått medh pungen..”)
suurkirkossa vastoin ylikäskynhaltijan ja raadin määräystä, hän sai tottelemattomuudestaan ja
niskottelustaan 50 taalarin sakot. Kultasepän selitykset tottelemattomuussyytöksiin viittaavat
siihen, että rikkeenä oli ollut nimenomaan kolehdin laiminlyöminen. Hän puolustautui, ettei
voinut kunnolla liikuttaa kättään. Lisäksi hän oli ilmeisesti jo kirkossa sanonut pormestari Jöns
Henrikssonille, että hän ei halunnut ”tehdä sitä” (SSA, BRA, A, vol. 55, 25.5.1635; SAOB,
hakusanat omgå, pung).
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raati joutui toistuvasti käyttämään kurinpidollisia toimia kaupungissa luvatta am-
mattia harjoittavaa miestä vastaan: hänen verstaansa lukittiin ja työkalut takavari-
koitiin useamman kerran, mutta siitä huolimatta hän jatkoi ammatinharjoitustaan.
Koska hän ei ollut totellut määräyksiä ja oli siten loukannut maistraatin kunniaa
(Magistraten på det högsta sidhwördat), hänet tuotiin oikeuteen tottelemattomuu-
desta. Lopulta hänet karkotettiin kaupungista.834

Samaan tottelemattomuuden uudenlaiseen määrittelemiseen liittyi ilmeisesti
1630-luvun lopulla tai 1640-luvun alussa tapahtunut ”taistelu” Tukholman porva-
riston ja vieraiden välillä. Suuri joukko tukholmalaisia ”porvareita ja kauppiaita”
valitti tällöin kuningattarelle vieraista, joiden nähtiin vievän mahdollisuudet elin-
keinonharjoitukseen privilegioiduilta porvareilta. Kyse oli todennäköisesti laajem-
masta tapahtumakulusta, sillä välikohtausta kutsuttiin taisteluksi ja viitattiin vie-
raiden tukholmalaisiin kohdistamaan vihaan sekä halventaviin sanavalintoihin. Sa-
massa yhteydessä pormestarin ja raadin toiminta tilanteessa haukuttiin. Tässäkin
tapauksessa vieraiden nähtiin laittomilla toimillaan halveksivan tukholmalaisten li-
säksi ”koko kansaa, niin alamaisia kuin esivaltaa”.835  Tottelemattomuus laillisia
määräyksiä kohtaan rinnastui tässäkin tapauksessa kunnianloukkaukseen, mitä ko-
rostettiin (valitukselle tyypillisesti) viittaamalla laajemminkin vieraiden epäkun-
nioittavaan käyttäytymiseen, vaikka taloudelliset motiivit olivat valituksessa kes-
keisenä vaikuttimena.

Viivyttelystä ja tottelemattomuudesta836  ehkä paras esimerkki ovat leivinuuni-
rahat ja niiden maksaminen tai maksamatta jättäminen vuonna 1623. Leivinuuni-
rahat olivat osa aksiiseja, eli ne liittyivät siihen uusien verojen ryhmään, joka sama-
na vuonna aiheutti jopa mellakan Tukholman suurtorilla. Suurinta ongelmaa eivät
muodostaneet varsinainen pikkutulli tai muut aksiisit vaan leivinuuniraha, jota
vaadittiin niin leipureilta kuin kotitarpeikseen leipovilta porvarisemänniltäkin.
Uunit, joista aksiisia ei maksettu, piti hajottaa. Leivinuunien tapaan kaikki kau-
pungissa valmistettu olut oli aksiisiverotuksen alaista.837

834 SSA, SMRA, A1a, vol. 5, 10.5.1641, 25.8.1641, 1.9.1641, 4.10.1641, 9.10.1641, 23.10.1641; ks. myös
esim. SSA, SMRA, A1b, vol. 1, 18.2.1637, 20.2.1637, 22.2.1637.

835 RA, R5346, päiväämätön Tukholman porvareiden ja kauppiaiden (poikkeuksellisesti noin 40
porvarin omakätisesti allekirjoittama) valituskirje kuningattarelle. Samaan tapahtumavyyhteen
liittyy mahdollisesti osaltaan David Ungermanin ja ruukuntekijöiden ammattikunnan välinen
pitkällinen ja monipolvinen kiista (jutusta lisää Eilola – Einonen 2005). Vuonna 1642 juttua
puitiin jälleen kerran raastuvassa ja eräs ammattikunnan kisälleistä ihmetteli oikeudessa, kuinka
kunniattomaksi leimatun Ungermanin luona oli saattanut työskennellä kisälli, vaikka David oli
tuomittu taikakaluina pidettyjen varkaan peukaloiden hallussapidosta. Raastuvanoikeus passitti
kisällin kommentin vuoksi vankilaan, minkä seurauksena kaikki muutkin kisällit sanoivat
haluavansa hänen kanssaan vankilaan. Oikeus toteutti heidän toiveensa ja vangitsi koko joukon
tottelemattomuudesta (SSA, SMRA, A1a, vol. 5, 31.10.1642; teloitettujen rikollisten ruumiinosien
käyttämisestä taikuudessa ja noituudessa ks. Eilola 2004, 162, 167). Koko välikohtaus oli selvä
protesti raatia ja sen toimintaa vastaan. Ks. lisäksi esim. SSA, BRA, A, vol. 54, 26.4.1634, 28.4.1634,
30.4.1634.

836 Vrt. tottelemattomuudesta Lindström D 1988b, 120–122; Katajala 1994, 135; Karonen 1996b, 66.
837 Kerkkonen V 1945, 163–205; Luukko 1967, 74; Luukko 1971, 454, vrt. myös 318, 327; Vuorela

2000, 87. Leivinuunirahoihin liittyneistä levottomuuksista ks. myös Jansson 1991, 140–153.
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Leivinuunirahat kerättiin vuosittain tiettyyn määräaikaan mennessä ovelta
ovelle, joten maksun suorittaminen oli henkilökohtainen toimenpide838  ja konflik-
tin syntyminen herkemmässä. Veronkantajat tunkeutuivat kaupunkilaisten kotei-
hin vaatimaan maksuja, jolloin myös heidän haukkumisensa oli helpompaa kuin
julkisella areenalla. Joskus aksiisipalvelijoita (accistiänare) vastassa olivat humalai-
set miehet, mikä ei yleensä edesauttanut rauhanomaisia ratkaisuja konfliktitilan-
teissa. Humalalla usein myös selitettiin pahoja puheita raastuvassa ja vedottiin
unohdukseen, mutta oikeus ei nähnyt humalatilaa lieventävänä asianhaarana.839

Ylipäätään erilaiset kohtaamistilanteet niin maantiellä kuin kellarissakin olivat het-
kiä, jotka etenkin miehille merkitsivät yhteisöllisen aseman mittaamista. Kun nii-
hin liittyi joku nöyryyttävä tekijä kuten veronkanto, sotaväenotto tai haasteen toi-
mittaminen, kynnys loukata tai loukkaantua madaltui entisestään, usein humalan
myötävaikutuksella.840

Aksiisipalvelijoiden ollessa syytettyjen penkillä he yleensä vastasivat syytöksillä
syytteisiin ja vierittivät tapahtumat porvareiden syyksi. Syyttävän sormen kohdis-
taminen porvaristoon oli helppoa, sillä veronkantotilanteissa verovelvolliset provo-
soituivat herkästi. He kokivat eri syistä joutuneensa vääryyden kohteiksi, kun aksii-
sipalvelijat taas yksinkertaisesti hoitivat velvollisuuksiaan (ehkä tosin toisinaan jo-
pa provosoivan virkaintoisina). Porvarit tarttuivat veronkerääjien saapuessa sanan
säilän lisäksi usein myös kättä pidempään omaa näkökulmaansa selventääkseen.
Vuonna 1629 aksiisipalvelijoiden väitettiin menneen erään porvarin taloon ja otta-
neen häneltä kalastajilta ostetun lohen. Porvarin vaimon syytettiin tällöin haukku-
neen aksiisipalvelijoita ryöväreiksi, varkaiksi ja kelmeiksi. Todistajat puolustivat
vaimoa ja kertoivat hänen sanoneen vain, että ”he ovat ryövänneet taloni”. Aksiisi-
palvelijoiden mukaan taas porvaristalous oli kavaltanut aksiisin ja tullin. Tämä he-
rätti olennaisen kysymyksen siitä, saivatko aksiisipalvelijat mennä kunniallisen mie-
hen taloon selvittämään asioita. Lopputuloksena oikeus antoi armon käydä oikeu-
desta ”tämä kerran” ja vaimo selvisi varoituksella syytteistä.841  Päätös noudatti yleistä
näkemystä, jonka mukaan katumukselle ja armolle oli sijaa, jos loukkaus oli tapahtu-
nut tunnekuohussa, ja kun tekijä myönsi tekonsa sekä perui julkisesti sanansa.842

838 Sandström 1990, 67. Laivaan meneminen oli vastaava toimenpide kuin veronkanto ovelta ovelle.
Eräältä laiturivahdilta (brokikare) revittiin viitta hänen pyrkiessään alukseen keräämään aksiisia.
Vaikka skotlantilainen syytetty puolustautui väittäen laiturivahdin haukkuneen häntä, skotti
tuomittin kuitenkin korvaamaan viitta sekä jatkossa välttämään aksiisipalkollisten työn estämistä
(ST 1627 (16.6), 83).

839 Esim. ST 1626 (13.2), 20–22; ks. myös ST 1624 (17.7, 19.7), 108–111; ST 1626 (8.3), 153; SSA,
SMRA, A1b, vol. 1, 18.11.1643, 20.11.1643; vrt. Ericsson N 2003, 22–23, 180–187. Toisinaan tosin
”juopottelu on ollut syynä, ja hän tekeytyy tapahtumaan nähden muistamattomaksi” oli
raastuvanoikeuden silmissä tuomiota lieventävä perustelu (Virkkunen 1953, 444, veronkantajien
haukkumisesta 445). Alkoholin nauttimisesta, nauttijoista ja nauttimispaikoista sekä niiden
julkisuudesta tarkemmin ks. Matikainen 1995, 52–54; Vilkuna 1995, 217–218, 227, 231, 252, 255–
256; ks. myös Luukko 1971, 468–469; Katajala 1994, 141, 147, 149–151; Friedrichs 1995, 306–307;
Forsström 2000, 90–91.

840 Katajala 1994, 145–151; Forsström 2000, 119–120; vrt. Lindström D 1988b, 108–109.
841 Pöytäkirjoista ei suoranaisesti käy ilmi, kummalle osapuolelle armahdus suunnattiin (SSA, BRA,

A, vol. 51, 22.8.1629).
842 Forsström 2000, 44, 47–48.
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Leivinuuniraha ja vaikeudet maksun keräämisessä nousivat toistuvasti esiin
raadin kokoontumisissa. Varsinkin vuonna 1623 Tukholman porvaristoa joudut-
tiin jatkuvasti muistuttamaan leivinuunirahan maksamisesta. Vaikka taloudelliset
seikat epäilemättä vaikuttivat osaltaan maksujen laiminlyönteihin, osin oli selkeästi
kyse protestimielialasta sillä tullin ja aksiisihuoneen virkamiehet valittivat, että
porvaristo ei halunnut maksaa aksiisia leivinuuneistaan. Uuden maksun vakiintu-
minen vei aikansa ja raati pyrkikin selvästi legitimoimaan uuden rasituksen vedo-
ten sen laillisuuteen. Vasta muutaman kuukauden maanittelun jälkeen sakot otet-
tiin sanktiona esiin ja muistutettiin edelleen laillisuudesta, eli valtiopäivien roolista
aksiisimääräyksen taustalla. Toisaalta paikallisella tasolla oltiin kuitenkin valmiita
joustoihin ja siirtämään annettuja määräaikoja. Syksyllä 1623 voitiinkin todeta,
että suurin osa porvaristosta oli maksunsa suorittanut, mutta kruunun palkollisis-
ta ei yksikään.843  Seuraavana vuonna samaan aiheeseen jouduttiin kuitenkin palaa-
maan jälleen. Tällöin selvittiin yhdellä huomautuksella määräajan kulumisesta
umpeen ja rangaistuksella uhkaamisella.844  Yksittäisiä tottelemattomia protestoijia
kuitenkin esiintyi yhä aksiisipalvelijoiden valituksissa.845

Norrmalmilla teurastusaksiisi aiheutti ongelmia leivinuunirahan ohella. Teuras-
tuksen piti tapahtua valvotusti, tiukkojen sääntöjen mukaan kaupunkien teuras-
tushuoneissa, ja kotona teurastamisesta määrättiin 40 markan sakot. Syksyllä 1623
aksiisipalvelija antoi Norrmalmin raastuvanoikeudessa tiedoksi peräti kolmekym-
mentä naista, jotka olivat teurastaneet ja myyneet lihaa aksiisimääräyksen vastai-
sesti. Syytettyjä oli jo aiemmin ”huolellisesti varoitettu” uudesta määräyksestä.
Vaikka naiset vetosivat köyhyyteensä ja perustelivat tekoaan toimeentulolla, oikeus
oli heltymätön: jokainen sai 40 markan sakot minkä lisäksi liha takavarikoitiin.846

Norrmalmilla naiset ottivat aktiivisen roolin protestoijina.847  Tullin esimies Hans
Nilsson Benick valitti syksyllä 1623 naisjoukosta, joka oli laivamiehenleski Beatan
johdolla hyökännyt hänen kimppuunsa. Benickin mukaan naisilla oli ollut muka-
naan kiviä, joilla he olivat aikoneet lyödä häntä. Naiset olivat myös sanoneet, että
Hans Nilsson Benickin kuoliaaksi lyöminen olisi hyvä teko. Beata puolustautui ja
kertoi valittaneensa yksinomaan uusista maksuista ja määräyksistä, joiden vuoksi
ei enää voinut aiempaan tapaan ostaa kaupustelijoilta leipää ja muita tavaroita.
Hän sanoi myös ”nöyrtyen pyytäneensä”, että kaupustelijat saisivat elättää itsensä.
Beatalla oli esittää todistajia, Hans Nilssonilla taas ei, joten jutun käsittelyä siirret-
tiin. Lopullisesta päätöksestä ei ole tietoa.848

843 ST 1623 (21.6, 27.8, 10.9, 13.9, 9.10), s. 166, 185, 194, 199, 217; Kerkkonen V 1945, 201–205;
Villstrand 1992, 14; Katajala 1994, 48, 135, 137. Pikkutulli ei saanut valtiopäivillä kovin myönteistä
vastaanottoa, mutta tästä huolimatta kruunu sai tahtonsa läpi (Kerkkonen V 1945, 165).

844 ST 1624 (1.3), 22.
845 Ks. esim. ST 1624 (2.6, 30.8), 83, 141–142.
846 ST 1623 (9.9), 366; Kerkkonen V 1945, 198–200; vrt. Luukko 1971, 318, 327; Friedrichs 1995, 303–

304. Tapauksesta lisää Vuorela 2000, 94–95. Yhteyksistä aksiisien ja ammattikuntien järjestämisen
välillä ks. Vuorela 2000, 94; ks. myös Karonen 1999c, 130–132. Ammattikuntiin kiinnitettiin
huomiota jo 1500-luvulla, etenkin vuosisadan lopulla, mutta laajemmat mittakaavat toiminta sai
vasta 1600-luvulla (Lindström D 1998, 204–208).

847 Ks. myös ST 1624 (28.1, kämnerinoikeus), 458.
848 ST 1623 (9.9, Norrmalm), 365; vrt. Katajala 1994, 49. Haukkumisesta yleensä ks. Katajala 1994,

140–151.
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Samana päivänä veronkantaja Håkon Svensson valitti hampunpunojan lesken
haukkuneen häntä. Beatan tavoin kyseinen Botilla oli sekaantunut Norrmalmin
laittomaan teurastukseen. Håkon Svenssonin mukaan Botilla oli haukkunut häntä
ja hänen virkaveljiään makkarapalvelijoiksi (kårffue tienere) heidän kerätessään
leivinuunirahaa. Lisäksi leski oli todennut, että kun sotaväki tulee kaupunkiin niin
he hakkaavat veronkantajat alas.849  Lesken käsityksissä veronkantajat edustivat val-
tiosta irrallista voimaa, jonka kuningas sotajoukkoineen poistaisi piinaamasta rah-
vasta.

Fiskaali syytti vuonna 1636 Norrmalmilla asuvaa vaimoa, jota myös ”Niskuroi-
jaksi” (Styffwerskan) kutsuttiin, aksiisipalvelijoiden haukkumisesta ”kruunun var-
kaiksi” ja toisen veronkantajan vaatteiden repimisestä heidän ollessaan keräämässä
manttaalirahaa. Aksiisipalvelijat olivat kertomuksensa mukaan käyneet keräämässä
maksua, mutta vaimo ei ollut halunnut maksaa. Kun vaimo jälleen oli sovittuna
ajankohtana poissa, veronkantajat totesivat että heilläkään ei ollut aikaa odottaa, ja
ottivat pantiksi kolme kattilaa (ketzlar). Myöhemmin vaimo oli seurannut heitä,
haukkunut sekä repinyt vaatteita. Vielä oikeudessakin hän kutsui yhtä aksiisipalve-
lijaa paljekoiraksi (belghundh) ja pyysi Jumalaa sallimaan, että hän näkisi veronke-
rääjän roikkumassa hirsipuussa. Vaimo puolestaan väitti toisen aksiisipalvelijan tö-
nineen ja haukkuneen häntä sotilaan huoraksi, vaikka hän oli kunniallisen (redelig),
sodassa valtakunnan vihollisia vastaan olevan miehen vaimo. Nainen oli entuudes-
taan tunnettu kiivasluotoisuudestaan ja omavaltaisista teoistaan, mihin lisänimikin
viittaa, ja hänet tuomittiin 12 markan sakkoihin, samoin kuin häntä haukkunut
aksiisipalvelija.850

Vaimon toistuva kieltäytyminen maksun suorittamisesta ja veronkantajien
kanssa sovitun maksuajankohdan laiminlyöminen kertoo selvästi, että pakenemis-
ta käytettiin kaupungista lähtemisen ohella myös pienemmässä mittakaavassa, eli
pysyteltiin poissa kun veronkerääjien tiedettiin tulevan ovelle kolkuttamaan. Tieto
ovelta ovelle kulkevista veronkantajista levisi tiheään asutussa kaupungissa nopeas-
ti. Jos poissaolojen epäiltiinkin olevan tahallisia, syytetty saattoi aina väittää olleen-
sa lainaamassa rahaa ja kukaan tuskin pystyi todistamaan muuta. Tässäkin tapauk-
sessa vaimo myönsi tapahtumien kulkeneen suurin piirtein kuvatulla tavalla, joten
hän myönsi kieltäytyneensä manttaalirahan suorittamisesta vaikka väittikin yhä ol-
leensa lainaamassa hyvältä ystävältään rahaa maksuun.851

Samalla kertaa fiskaali syytti lisäksi norrmalmilaisen Ingewald ruutityöläisen
(Kruttbrennare) vaimoa, että tämä oli pistänyt aksiisipalvelijaa veitsellä veronkan-

849 ST 1623 (9.9, Norrmalm), 365; vrt. Katajala 1994, 146. Väärinkäytöksistä verojen keräämisessä ei
kuitenkaan tavallisesti esiintynyt valituksia, poikkeuksena esim. ST 1626 (10.5), 206.

850 SSA, SMRA, A1a, vol. 1, 13.1.1636, 22.2.1636, 9.3.1636; SAOB, hakusana styverska/styva. Vaimo
tuomittiin samalla 18 markan sakkoihin toisen vaimon haukkumisesta ja lyömisestä. Hänet
uhattiin tuomita kuninkaan rauhan rikkojana, mikäli hän vielä hyökkäisi kruunun tai kaupungin
palvelijoiden kimppuun (SSA, SMRA, A1a, vol. 1, 9.3.1636). Vuoden 1636 alusta alkaen fiskaali
alkoi esiintyä oikeudessa syyttäjänä. Maaliskuussa hänen valtakirjansa luettiin raastuvassa ja
fiskaali vannoi virkavalansa. Hänen tehtävänsä oli valvoa lakia sekä kaupungin privilegioita ja
määräyksiä (SSA, SMRA, A1a, vol. 1, 26.2.1636, 12.3.1636).

851 SSA, SMRA, A1a, vol. 1, 22.2.1636.
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tajan pantattua häneltä pullon. Ingewaldin mukaan aksiisipalvelija oli ollut huma-
lassa ja paha suustaan, vaikka muut todistajat olivat erimielisiä hänen humalatilas-
taan. Ingewald vaimoineen ei myöskään ollut kieltäytynyt maksamasta, vaan he
olivat pyytäneet lykkäystä kunnes saisivat koko summan hankittua sen hetkisen
puolikkaan sijaan. Veronkantajalle rahat eivät kuitenkaan olleet kelvanneet lyk-
käyksestä puhumattakaan, vaan hän oli heti juossut hyllylle ottamaan pantin. Tästä
vaimo oli hermostunut niin, että hän löi kädessään olleen veitsen miehen käden
läpi. Veronkerääjien versio oli hieman toisenlainen. He olivat käyneet Ingewaldin
talossa niin usein, että eivät enää voineet olla ottamatta panttia. Aksiisipalvelijat
myös väittivät Ingewaldin sanoneen, että he eivät saisi maksua ennen kuin hän sai-
si saatavansa kruunulta. Heidän mukaansa isäntä oli lisäksi uhonnut aksiisipal-
velijoiden kuolevan siellä sisällä. Lopulta vaimolle tuomittiin 12 markan sakot sekä
sairaskulujen korvaaminen.852  Vaikka vaimot kunnostautuivatkin, niin toki myös
miehiä syytettiin aksiisipalvelijoiden kimppuun käymisestä.853

Veronkannon yhteydessä tapahtunut virkamiesten haukkuminen on huomatta-
vasti helpompi liittää porvarilliseen vastarintaan kuin raatiin kohdistuneet kun-
nianloukkaukset. Toki veronkantajien ovelle kolkuttamisen kirvoittamat protestit
saattoivat liittyä veronkantajien käyttäytymiseen (niin ainakin kahinoita usein seli-
tettiin), mutta yleensä kyse oli maksujen kokemisesta epäoikeudenmukaisiksi tai
oman taloudellisen tilanteen kannalta kohtuuttomiksi. Pormestareiden ja raati-
miesten kohdalla solvaukset eivät välttämättä liittyneet mihinkään tiettyihin ta-
pauksiin ja niiden kytkeytyminen juuri viranhoitoon on mahdotonta osoittaa. Ve-
ronkantajien tai veronvuokraajan, mikä Hans Nilsson Benick oli, solvaaminen taas
liittyi henkilöiden kautta mutta myös asiasisällöllisesti suoraan rasituksiin ja por-
variston käsityksiin niistä.854

Leivinuunirahan keräämisen yhteydessä tapahtuneissa protestoinneissa on mie-
lenkiintoista, että Norrmalmilla syytetyt olivat lähinnä naisia, Tukholmassa taas
kaksi vastaavista teoista syytteessä ollutta oli miehiä. Protestointi oli pohjoisessa
”esikaupungissa” myös huomattavasti laajempaa kuin Tukholmassa. Tätä selittää,
kuten myös naisten protestointia, osaltaan varmasti Tukholman Norrmalmista
poikkeava elinkeinorakenne. Kauppiaat olivat keskittyneet varsinaiseen kaupun-
kiin, kun taas pohjoisessa eli paljon käsityöläisiä. Norrmalmilla rakennettiin kirjai-

852 SSA, SMRA, A1a, vol. 1, 13.1.1636, 22.2.1636, 2.3.1636.
853 SSA, SMRA, A1a, vol. 1, 20.2.1636; SSA, SMRA, A1a, vol. 2, 8.3.1637, 13.3.1637, 15.3.1637,

18.3.1637. Tässäkin jutussa myös vaimo oli osallistunut aksiisipalkollisen kurittamiseen ja hänet
tuomittiin mandaatin mukaisesti kuolemaan, mutta tuomio muutettiin hallituksen päätöksellä
kolmen viikon kärrytuomioksi – miehet sen sijaan joutuivat kuukaudeksi vankilaan (ks. myös
SSA, SMRA, A1b, vol. 1, 8.3.1637, 13.3.1637, 15.3.1637, 18.3.1637). Kärrytuomiolla tarkoitettiin
vihattua rangaistusta, jossa tuomittu joutui kulkemaan kaupungissa kärryjen kanssa keräämässä
jätteitä (Ericson 1988, 239–240; Einonen 2003a, 94).

854 Hatuntekijän lesken syytettiin leivinuunirahojen keruun yhteydessä sanoneen: ”Luoja suokoon,
että kaikki leivinuunin kivet ovat Makkara-Hansin kaulalla” (Gudh gifue, att alle steenar, som ähre i
baakugnen, lågho opå Kårfue Hanses hals). ST 1623 (9.9, Norrmalm), 367. Tässä viitattiin selvästi
naisrikollisten erääseen häpeärangaistukseen, eli kaupungin kivien kantamiseen. Solvaus liittyy
käännetyn maailman teemaan. Burke 1994, 188–189, 201–202; Katajala 1994, 143. Ks. myös esim.
ST 1623 (10.9), 194, 196; SSA, BRA, A, vol. 51, 7.3.1629; vrt. Lindström D 1988b, 109.
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mellisesti ruotsalaista suurvaltamahtia: valettiin kanuunoita ja rakennettiin laivoja.
Laivaston pääpaikka sijaitsi Skeppsholmenilla. Norrmalmin käsityöläisten jokapäi-
väiseen toimeentuloon uudet maksut löivät tuntuvan loven. Vaikutus tuntui mo-
ninkertaisena leskillä ja muilla heikommin toimeentulevilla ryhmillä.855  Tukhol-
man ja Norrmalmin vertaileminen kertoo, että Tukholmassa käytettiin yleensä
”hienostuneempia” vastarinnan keinoja, kuten viivyttelyä ja lakeihin sekä tapoihin
vetoamista. Norrmalmilla sen sijaan sanan säilä heilui. Esimerkiksi vuonna 1602
Olof malmikirjuri valitti miehestä, joka oli haukkunut sekä häntä että kortteli-
mestaria varkaiksi ja kelmeiksi. Syytetty puolustautui haukkuneensa malmivoutia,
koska vouti keräsi porvaristolta rahaa nihtien tarpeisiin eikä kukaan tiennyt, mitä
hän rahoilla teki. Kaiken kukkuraksi monet kauppaa harjoittavat olivat hänen mu-
kaansa vapaita maksusta, kun taas syytetty ja muutamat muut oli verotettu.856  Syy-
tökset kertovat paitsi tasa-arvoisuusajattelusta, jonka mukaan jokaisen tuli osallis-
tua rasituksiin, myös rasitusten legitimoinnin epäonnistumisesta. Norrmalmin
raastuvanoikeus ei ilmeisesti pystynyt luomaan samanlaista auktoriteettiasemaa
kuin Tukholman oikeusistuimella oli. Raadin valta-aseman ja statuksen vahvuu-
della oli keskeinen merkitys hallinnon ja oikeudenhoidon menestyksekkään toimi-
misen kannalta, sillä oman vallan legitimointi oli olennaista järjestyksen ja tasapai-
non ylläpitämiseksi kaupungissa.

Kaupan jakaminen kiistan aiheena

Kaupungeissa luotiin ja kehitettiin voimakkaasti ammattikuntalaitosta 1600-luvun
alkupuolella. Sekä ammattikuntalaitoksen järjestäminen että ”kaupan jakaminen”
(handels deelningen, handels skifftande, handelsparteringen) liittyivät laajempaan ta-
loudelliseen ajatteluun: pyrkimykseen kontrolloida talouselämää sekä valtakunnal-
lisella että paikallisella tasolla. Ammattikuntia oli perustettu jo keskiajalla, mutta
1600-luvun talouspolitiikka toi käsityönharjoittajien yhteenliittymät entistä tiu-
kemmin kruunun valvonnan alle. Ammattikuntiin puututtiin erityisesti vuoden
1620 tienoilla ja käskynhaltija hoiti käytännön järjestelytyötä ”kuninkaan puolesta”
Tukholman raastuvassa. Vuonna 1620 kaikkien kaupungin ja malmien käsityö-
läisten käskettiin toimittaa sääntökirjansa (embetz schrå) raastupaan, mikä tapah-
tuikin. Vuonna 1621 kehotettiin samoin toimittamaan ammattikuntien säännöt
raastupaan sekä ilmoittamaan mestareiden ja ammattikuntaan kuulumattomien
työntekijöiden määrät. Vaatimusta perusteltiin kuninkaan tahdolla tarkastaa

855 Parsons 1966, 292; Ericson 2001, 90, 99; vrt. Ahnlund 1933a, 183–184; Wood 1997, 56. Söder-
malmilla asui paljon alempaan porvaristoon kuuluvia kotitalouksia, Norrmalmilla taas sotilaita ja
kruunun palveluksessa olevia käsityöläisiä. Högbergin mukaan (1981, 148) malmit olivat
esikaupunkeja, joissa rehottivat köyhyys, ahdas asuminen sekä rikollisuus. Ks. myös Utterström
1978, 17, 35; vrt. Muldrew 2001, 99, 118, myös laajemmin.

856 ST 1602 (17.2), 204. Norrmalmin tapahtumista ks. myös esim. ST 1616 (18.11, Norrmalm), 371;
ST 1617 (27.3, Norrmalm), 390–391; ks. myös ST 1617 (25.4, Norrmalm), 393–394; Ericson 2001,
128; Virkkunen 1953, 432; vrt. ST 1618 (1.9, Norrmalm), 398; ST 1621 (6.4, Norrmalm), 278;
Ericsson N 2003, 187–188.
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(öffuersee) ja sen jälkeen kehittää (förbätra) ammattikuntia. Vähitellen ammatti-
kuntalaitos saikin järjestäytyneet muodot. Samaan tapaan kauppiaiden ammatin-
harjoitukseen pyrittiin puuttumaan kaupan jakamisella.857  Aikalaisten mukaan
kaupan jakaminen tarkoitti sitä, että jokaisen porvarin piti nimetä yksi tuote ”ja
mitä siihen kuului”, jota he kojussaan möisivät.858

Ensimmäinen yritys kaupan jakamiseksi oli tehty jo 1500-luvun puolivälissä,
mutta todenteolla kysymys nostettiin esiin vuosina 1627 ja 1630. Kaupan jakami-
nen oli varsinkin pormestari Olaus Bureuksen mielestä keskeinen keino saattaa
Tukholman asiat järjestykseen. Raati pyrki 1620-luvun jälkipuoliskolla säätele-
mään kauppaa estämällä käsityöläisiä myymästä tuotteitaan tukuttain; vähittäis-
kauppiaat saivat myydä vain yhden tuoteryhmän tavaroita. Järjestelmä ei toiminut
ja jo vuonna 1630 porvareita uhattiin, että elleivät he halunneet suostua kaupan
järjestämiseen hyväntahtoisesti, niin sitten he suostuisivat siihen kuninkaan käs-
kystä. Vuonna 1635 kauppiaiden toimintaan jouduttiin puuttumaan uudelleen ja
vuonna 1639 tehtiin jälleen uusi kauppajako.859  Kaupan jakaminen ei onnistunut,
koska harva kauppias pystyi tulemaan toimeen vain yhden tuoteryhmän tuotteilla.
Kaupankäynnissä oli pyrkimyksenä rajoitusten noudattamisen sijaan pikemmin
toimia kaikilla mahdollisilla aloilla.860

Kauppajaon noudattaminen oli jatkuva ongelma. Ylikäskynhaltija Klaus Fleming
pyrki voimakkaasti saamaan porvarit noudattamaan määräystä, kaupungissa kiersi
jopa vahteja tilannetta valvomassa. Sanomaa kuulutettiin toistuvasti myös raastu-
vassa ja esimerkiksi vuonna 1638 pormestari Jöns Henriksson muistutti kauppiaita
kauppajaon noudattamisesta, sillä jos joku niskuroisi sitä vastaan ja joutuisi vaike-
uksiin, hän saisi syyttää vain itseään ja vastahakoisuuttaan. Maistraatti oli varoitta-
nut heitä asiasta enemmän kuin tarpeeksi. Lisäksi ylikäskynhaltija valitti vielä kah-
desta suurimmasta epäkohdasta: vieraiden ilmoittamisesta heidän saapuessaan
kaupunkiin, sekä puukaupasta.861

857 ST 1619 (25.8), 109; ST 1620 (11.11), 106; Odhner 1860, 57–58; Ahnlund 1933a, 182–183; Östman
1915a, 12, 28; Heckscher 1936, 527; Lindberg F 1989, 101–132, 186–234; Luukko 1971, 161; Ranta
1975a, 166–167; vrt. 1621 (19.5), 164. Kauppiaiden erikoistumiseen ja järjestäytymiseen pyrittiin
Tukholman mallin mukaisesti myös muualla (Luukko 1971, 161–163; Karonen 1994, 41; vrt. myös
Almquist 1929, 595–597).

858 Tällöin ylikäskynhaltija oli raastuvassa kovistelemassa raatia siitä, että määräys oli annettu jo kauan
sitten, mutta paljonkaan ei ollut tapahtunut sen noudattamiseksi. Pormestarin ja raadin käskettiin-
kin valvoa kaupan jakamista ja porvareita tottelemaan käskyä kuuliaisesti (SSA, SMRA, A1a, vol. 1,
9.1.1636; määrittelystä ks. myös Heckscher 1936, 527; Ericson 1988, 191). Myöhemminkin porva-
reita jouduttiin muistuttamaan järjestyksen noudattamisesta (SSA, SMRA, A1a, vol. 3, 2.4.1638).

859 RA, SSAc, vol. 3, päiväämätön kirje (todennäköisesti Bureuksen pormestarikauden alkupuolelta)
pormestari Olaus Bureukselta mahdollisesti käskynhaltijoille; PRFSS VI, 444–445, 26.2.1630 ote
Tukholman tuomiokirjasta koskien kaupan jakamista; SSA, BRA, A, vol. 52, 1.3.1630; SSA, SMRA, E3a,
vol. 1, 9.1.1635 kirje Klaus Larsson Flemingiltä pormestarille ja raadille kaupan jakamisesta; RA, SSAc,
vol. 3, toukokuussa 1635 julkistettu määräys kaupan jakamisesta; RA, RR47, 106v, 25.2.1639 kuningat-
taren kirje Klaus Larsson Flemingille; Möller 1954, 37–44; Ranta 1975a, 166–167; Ericson 1988, 191.

860 Möller 1954, 37; Karonen 2004a, 156, 158–159; vrt. Helmfrid 1963, 522.
861 SSA, SMRA, E3a, vol. 1, 9.1.1635 kirje Klaus Larsson Flemingiltä pormestarille ja raadille kaupan

jakamisesta; SSA, SMRA, A1a, vol. 3, 28.5.1638. Kaupan jakaminen kohtasi ainakin alkuvaiheessa
samankaltaisia ongelmia muuallakin ja sen toteuttaminen jäi usein puolitiehen, ks. esim. Luukko
1971, 162–163; Ranta 1975a, 167–170.
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Kun porvareita kehotettiin noudattamaan laadittua kauppajärjestystä, heitä va-
roitettiin toistuvasti vahingoista (olÿcka), joita tottelemattomuus aiheuttaisi. Sa-
malla tavalla uhattiin onnettomuudella niitä, jotka eivät noudattaneet ammatti-
kuntamääräyksiä.862  Uhkauksen epämääräisyys jätti tilaa tulkinnoille ja kuulosti
aikalaisten korvissa kenties uhkaavammalta kuin täsmällisesti määritelty sanktio.
Esivallan määräysten noudattamatta jättäminen uhmasi yhteisöllistä harmoniaa ja
rikkoi järjestyksen. Pahimmillaan tottelemattomuus saattoi aiheuttaa Jumalan ran-
gaistuksen yhteisön ylle tuovan onnettomuuden.

Vuonna 1639 tehdyn kauppajaon jälkeen jopa ylikäskynhaltija joutui puuttu-
maan tilanteeseen. Seuraavan vuoden lopulla Klaus Larsson Fleming oli raastuvas-
sa kovistelemassa sekä virkamiehiä että porvareita asian laiminlyönnin vuoksi. En-
simmäiseksi syytökset kohdistuivat kauppapormestari Jöns Henrikssoniin, joka ei
ylikäskynhaltijan mukaan ollut ottanut tehtäväänsä riittävän vakavasti. Pormestari
puolustautui sanoen varoittaneensa porvareita ahkerasti, mutta Flemingin mielestä
kehottaminen ja varoittaminen ei riittänyt, vaan toimeen piti ryhtyä ja porvareita
rangaista tottelemattomuudesta. Samalla kertaa useita porvareita syytettiin kaup-
pajaon tarkastajien ”huonosta kohtelemisesta ja vastentahtoisuudesta”, uhkailusta
ja haukkumisesta. Eniten vastustusta aiheutti tarkastusmiesten toiminta ja tuottei-
den ottaminen todisteeksi. Eräs puotirenki oli jopa uhonnut, että ”ennen kuolee
kymmenen miestä kuin puodista viedään tavaraa”. Ongelmallisinta kauppajaossa
oli, että se soti periaatteeltaan porvariston totuttua kaupankäyntitapaa vastaan.863

Ylikäskynhaltijan ja raadin pohtiessa tottelemattomille rangaistuksia otettiin
huomioon, että vaikka rikokset nähtiin vakavina, kukaan ei kuitenkaan ollut hyö-
tynyt tottelemattomuudestaan ja tavoitteena oli vain saada aikaan tottelevaisuutta
(ingenn med theras förderff tient woro, och elliest allenest lÿdno sökies). Syytetyille
haluttiin olla armollisia, mutta antaa kuitenkin huomattava rangaistus, koska he
olivat valittaneet julkisesti ja heidän rangaistuksistaan oli huhuttu runsaasti. Jos
heitä ei olisikaan rangaistu, olisi pilkka kohdistunut maistraattiin. Tarkastajia vas-
taan protestoineet rengit tuomittiin lopulta kahdeksaksi päiväksi vedelle ja leivälle,
sekä heidän isäntänsä sakkoihin määräyksen rikkomisesta. Auktoriteettinsä säilyt-
tääkseen raati langetti kovat tuomiot, mutta nosti samalla esiin mahdollisuuden
lieventää tuomioiden täytäntöönpanoa.864  Kauppajako nousi kuitenkin myöhem-
minkin esiin osan kauppiaista laiminlyödessä määräystä. He vetosivat solidaarisuu-
teen sekä muiden heidän vuokseen kärsimiin vahinkoihin.865  Vielä 1640-luvun
alussa Tukholman pormestari ja raati myös valittivat kuningattarelle kauppajaosta
ja toivoivat muiden vapaamarkkinoille osallistuvien joutuvan noudattamaan sa-
maa määräystä. Kauppajaosta yritettiin myöhemmin päästä eroon myös valtiopäi-
villä, mutta tuloksetta.866

862 Ks. esim. SSA, SMRA, A1b, vol. 1, 31.3.1637, 2.4.1638.
863 SSA, SMRA, A1a, vol. 4, 21.11.1640; Helmfrid 1963, 522; Ericson 1988, 190–191.
864 SSA, SMRA, A1a, vol. 4, 21.11.1640, 23.11.1640.
865 SSA, SMRA, A1a, vol. 5, 21.7.1641; SSA, SMRA, A1a, vol. 6, 6.5.1643.
866 SSP, 258–261, 1.7.1642 holhoojahallituksen resoluutio kaupungin valitukseen. Vastauksessaan

holhoojahallitus kuitenkin vetosi aikaisempiin määräyksiin ja pitäytyi niissä. Ks. myös RA, R5346,
päiväämätön Tukholman valitus kuningattarelle (valituksessa kiitettiin uusista privilegioista, joten
se ajoittuu todennäköisesti lähelle vuotta 1636); Helmfrid 1963, 524.
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Kauppaan ja ylipäätään elinkeinonharjoitukseen kohdistuneet rajoittavat mää-
räykset muodostivat keskeisen hankauskohdan määräysten toteutumista valvovan
raadin ja porvariston välillä. Vuonna 1636 kaksi pormestaria sekä kaksi raatimiestä
nimitettiin istumaan päivä aksiisihuoneella (på accisen) siellä ilmenneen kiistan
vuoksi. Ilmeisesti miehityksen vahvistaminen raadin jäsenillä yhdeksi päiväksi ei
riittänyt, sillä kolmea päivää myöhemmin pormestari Mattias Trost herätteli raas-
tuvassa keskustelua siitä, kuinka aksiisihuoneelle menijät valittaisiin ja ehdotti, että
raadin jäsenet vuorottelisivat (ömsa sute) tehtävässä. Hänen mukaansa työ oli in-
hottavaa ja antoi ”pahan nimen” (dett ett odioht wärk är, och eet elakt nampn

gifuer).867  Aksiisi aiheutti siis jatkuvasti ongelmia, joiden hoitamiseen ei tahtonut
riittää edes pormestareiden auktoriteetti. Porvareiden suhtautuminen rasitukseen
kuvaa hyvin, kuinka tietyt taloudelliset määräykset säilyivät yhteisön kollektiivises-
sa muistissa leimallisesti epäoikeudenmukaisina, eikä edes ajan kuluminen liennyt-
tänyt rajoituksia valvoviin hallintomiehiin kohdistettuja protesteja.

Juorut ja huhut vallankäyttönä
sekä vallan kritiikkinä868

Millaisia juorut ja huhut olivat?

Juoru on määritelty puheeksi, joka edellyttää intiimiä tietoa kohteestaan, kun taas
huhu voi kohdistua keneen tahansa.869  Vaikka juoru ja huhu voidaankin määri-
telmällisesti erottaa toisistaan, niiden funktiot olivat (ja ovat) pääpiirteissään sa-
mat. Huhussa moraalinen aspekti ei ollut yleensä yhtä vahvasti läsnä kuin juorussa.
Huhu oli tavallisemmin poliittinen luonteeltaan ja kontekstiltaan, eli se sivusi ai-
heita870  kuten Sigismundin ja Kaarle-herttuan valtataistelu, tai otti suoraan kantaa
kuninkaisiin ja heidän toimenpiteisiinsä. Jos taas poliittinen ulottuvuus määritel-
lään nimenomaan ”vallattoman” ihmisen keinoksi pyrkiä vaikuttamaan, niin sekä
juorut että huhut voidaan molemmat tulkita yhtä lailla poliittisiksi.871

Määrittelystä huolimatta juorun erottaminen ”tavallisesta puheesta” on vaikeaa
vaikka juorun ja juoruilun ominaisuuksia on kartoitettu. Juoruun liitetyt määreet
koskevat ennen kaikkea juorun sisältöä, juoruajien ja juorun kohteen välisiä suh-
teita, sekä juoruilun tapahtumista puheen kohteen kuulumattomissa.872  Rajanveto
juoruilun ja arkipuheen välillä on kuitenkin häilyvä, sillä juorun ominaisuuksiksi
nähtyjä elementtejä voidaan erottaa käytännössä missä tahansa puheessa. Lisäksi

867 SSA, BRA, A, vol. 55, 10.8.1636, 13.8.1636.
868 Luvusta suuri osa on julkaistu aikaisemmin artikkelina teoksessa ”Toivon historia” (2003, 281–

291) nimellä ”Puhe syntinä ja puhe synnistä – Juorut, huhut ja pyrkimykset tiedonvälityksen
valvontaan Tukholmassa 1600-luvun alkupuolella” (Einonen 2003b). Tähän artikkeliin ei tässä
tutkimuksessa enää erikseen viitata.

869 Koskinen 2000, 36; vrt. Reuterswärd 2001, 23; Neubauer 2004, 13–15. Juorujen ja huhujen
vaikeudesta tutkimuskohteena ks. Roberts 1997, 10–11, 13; Einonen 2002, 45–46; Neubauer 2004, 12.

870 Vrt. Roberts 1997, 10.
871 Scott 1985, xvii, 25, 27, 282, 284, 290; vrt. Burke 1994, 109; Sennefelt 2001b, 46–47.
872 Koskinen 2000, 37–42; vrt. Fentress – Wickham 1992, 111; Forsström 2000, 46.
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puheen määrittelemistä juuri juoruksi ei ole kyseenalaistettu, vaikka viime kädessä
juorun erottaa muusta puheesta ihminen, joka tuomitsevaan sävyyn nostaa esiin
termin ”juoru”. Subjektiivisena kokemuksena juoru pitäisi määritellä pikemmin
epäviralliseksi ja kollektiiviseksi puheeksi, joka loukkaa ihmisen julkista kuvaa ky-
seenalaistamalla hänen luonteensa tai tekonsa. Tämä määrittely sopii erityisen hy-
vin uuden ajan alkupuolen yhteiskuntaan ja paikallisyhteisöön, missä juuri yhtei-
söllisyys oli yksi keskeisimmin elämää raamittaneista tekijöistä.873  Juoruksi tai hu-
huksi leimaaminen, oli leimaajana sitten yksittäinen porvari tai pormestari ja raati,
oli aina vallankäyttöä.874  Metsästäessään perättömien puheiden levittäjiä tai pyr-
kiessään kontrolloimaan tiedonkulkua raati käytti institutionaalista ja laillista val-
taansa hallita sekä valvoa kaupunkia.

Juorua määriteltäessä normatiivinen konteksti on usein unohdettu ja sen myö-
tä ajallinen ja paikallinen muutos on jäänyt havaitsematta. Vaikka juoruilu itses-
sään ei ole muuttunut, yhteisö ympäristönä elää jatkuvassa muutoksessa, samoin
kuin muodolliset ja epämuodolliset normit.875  Suhtautuminen huhuihin ja juorui-
hin on kuitenkin ilmiö, joka on pysynyt poikkeuksellisen muuttumattomana läpi
vuosisatojen. Juoru leimautuu yhä helposti pahaksi ja joutavaksi puheeksi huoli-
matta juoruilun positiivisistakin funktioista.876  Tukholman porvareiden jo 1600-
luvun alkupuoliskolla jakama moraalinen paheksunta suhteessa juoruihin ja hu-
huihin toistuu helposti nykyihmisen arkiymmärryksessä ja kielenkäytössä. Juorui-
lu nähdää turhana ja ilkeänä sekä sellaisenaan tuomittavana.

Huhujen levittämisen sekä juoruilun tulkitseminen kiellettynä ja pahana perus-
tui kymmeneen käskyyn ja Raamattuun. Kahdeksas käsky (älä lausu väärää todis-
tusta lähimmäisestäsi) liitettiin suoraan juoruiluun. Käskyllä pyrittiin suojelemaan
ihmisten kunniaa sekä hyvää mainetta. Ison katekismuksen mukaan kahdeksas
käsky kielsi ”jokaisen kielen synnin, joka suinkin voi lähimmäistä vahingoittaa tai
loukata”. Erityisesti käskyn nähtiin kohdistuvan ”panetteluun ja mustaamiseen”.877

Uskonnolliset normitekstit tuomitsivat siis juoruilun ja perättömien huhujen levit-
tämisen synniksi. Käsitys ei suoraan ole siirrettävissä arkipäiväiseen normatiiviseen
ymmärrykseen, mutta voimakas uskonnollinen tuomio vaikutti epäilemättä juo-
run negatiiviseen leimaan. Huhut olivat lisäksi sosiaalisen kontrollin väline kau-
pungissa, jossa asuttiin tiukasti kylki kyljessä. Jos raastuvanoikeuden korviin kan-
tautui huhuja esimerkiksi lapsenmurhasta tai epäilyttävästä kuolemantapauksesta,
tutkinta aloitettiin. Selvittämättömät tapaukset saattoivat tuoda Jumalan vihan yh-
teisön ylle, joten mahdollisten rikosten tutkiminen sekä sovittaminen oli tärkeää.

873 Vrt. Sennefelt 2001b, 47, 53; Matikainen 2002, 98–99, 111, 116–117; Neubauer 2004, 13.
874 Vrt. Gluckman 1963, 309, 312.
875 Vrt. Lindström D 1994, 534–535.
876 Tästä ennen kaikkea artikkelikokoelma Goodman – Ben-Ze-év 1994.
877 Vähä katekismus [http://www.evl.fi/tunnustuskirjat/vahakatekismus.html], kymmenen käskyä;

Iso katekismus [http://www.evl.fi/tunnustuskirjat/ik/8kasky.html], kahdeksas käsky. Raamatussa
juoruilu tuomitaan toistuvasti, ks. esim. 3Moos. 19:16; Ps. 34:14; Sananl. 6:2, 12, 16–17, 19; Sananl.
18:5–8; Matt. 12:36; 1Tim. 5:13 (jossa juoruilu liitetään suoraan kuolemansyntiin eli laiskuuteen).
Ilpo Koskisen (2000, 12) mukaan juorun kielteinen maine on vielä Raamattuakin vanhempi
ilmiö.
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Huhupuheiden osoittauduttua perättömiksi niistä voitiin tuomita sakkoja
kunnianloukkauksina.878

Laki rinnasti juorut kunnianloukkauksiin. Esimerkiksi kuninkaankaaressa vir-
kamiehiin kohdistuneita kunnianloukkauksia koskevassa pykälässä oli määräys,
jonka mukaan ”kunnian valehtelemisesta” tai pahantahtoisen juorun levittämisestä
piti tuomita 80 markan sakkoon tai teloitettavaksi. Tuomitsemiseen tarvittiin kuu-
den hyvän miehen todistus.879  Kun kunnia valehdeltiin muilta kuin virkamiehiltä
ja todistajina oli kuusi miestä, tuomiona oli 60 markan sakot tai kaakinpuussa piis-
kaaminen ja karkotus kaupungista kuolemantuomion uhalla. Maanpetoksellisten
huhujen levittäminen sanktioitiin vuonna 1563, sekä uudelleen valtiopäiväpäätök-
sellä vuonna 1612. Lisäksi Örebron säädös määräsi vuonna 1617 hyödyttömien
juorujen ja huhujen levittämisestä ympäri maata kuolemantuomion.880

Vaikka uuden ajan alkupuolen paikallisyhteisössä juoruilu tuomittiin ankarasti,
sitä kuitenkin harrastettiin jatkuvasti. Juorut olivat niin olennainen osa jokapäi-
väistä elämää ja vuorovaikutusta, että normatiiviset määritelmät syntisyydestä ei-
vät kahlinneet kieliä. Arkipäiväinen juoruilu ja huhujen levittäminen täyttivät psy-
kologisia ja sosiaalisia tarpeita, joiden puitteissa omaa puhetta naapureiden teke-
misistä oli vaikea mieltää juoruiluksi. Vasta kun naapurin puhe kohdistui kieltei-
seen sävyyn itseen tai omaan kotitalouteen oli kyse juorusta. Kaupunkien raastu-
vanoikeuksille huhut kuitenkin näyttäytyivät poikeuksetta kielteisinä ja tuomitta-
vina, koska ne kyseenalaistivat koko olemassa olevan yhteiskuntajärjestyksen. Por-
mestarin ja raadin silmissä heidän ulottumattomissaan ja sen myötä kontrollin ul-
kopuolella tapahtunut puhe oli aina mahdollinen levottomuuksien siemen, mistä
syystä asiat piti hoitaa julkisesti ja päivänvalossa.881

Valtiolliset ja poliittiset huhut liikkuivat pitkälti samaan tapaan suusta suuhun
kuin henkilökohtaisetkin juorut, ja politiikka oli yleinen keskustelunaihe kaikkien
yhteiskuntaryhmien piirissä.882  Tavalla tai toisella valtakunnan tilaan tai hallitsi-
joihin liittyneet puheet nähtiin esivallan taholla vaarallisiksi, koska niiden ei kat-
sottu kuuluvan rahvaan suuhun. Huhupuheiden totuusarvo oli kyseenalainen ja
niihin liittyi usein poliittisesti sävyttynyttä liioittelua, minkä lisäksi oppimatto-

878 Ks. esim. ST 1604 (18.9), 306; Virkkunen 1953, 432–433; Lindström D 1988b, 107; Lindström D
1994, 514; Karonen 1996b, 64; Karonen 2004a, 150; vrt. Farge 1995, 164–165; Jokiaho 1996, 32–33,
88–92, 102, 104; Forsström 2000, 34, 106–112; Ericsson N 2003, 98, 166–168. Kaupungin
”julkisuus” oli kuitenkin melko suhteellista. Vuonna 1638 oikeudessa oli irtolaisnainen, joka oli
aikaisemmin tuomittu huoruudesta kuolemaan, mutta hovioikeuden armahduksella hänet oli
ruoskittu häpeäpaalussa ja karkotettu kaupungista. Hän oli kuitenkin palannut kaupunkiin
vuoden 1637 syksyllä, asunut kaivonkaivajan (Brungräffware) luona ja elättänyt itsensä
kehräämällä. Raastuvanoikeuden tietoon hänen laiton paluunsa tuli vasta naisen jäätyä kiinni
varastamisesta (SSA, SMRA, A1a, vol. 3, 28.4.1638).

879 MESL, 7 (konungsbalken XII); vrt. Forsström 2000, 29–30, 34; Matikainen 2002, 99.
880 MESL, 181 (rådstugubalken XXX); Schmedeman 1706, 131, 167–170; Stiernman 1747, 670–671,

709–711; Korpiola 2004, 241; vrt. Ericsson N 2003, 77. Lakipykälässä ei kuitenkaan eksplisiittisesti
mainittu juorun levittämistä, vaikka muuten sisältö oli sama kuin virkamiesten kohdalla.

881 Roberts 1997, 10–11; Koskinen 2000, 105; Eilola 2001, 251–252; ks. myös Katajala 1996, 118;
Ericsson N 2003, 74–75, 80, 82–83; Eilola 2004, 157, 164. Seppo Aalto (1996, 57) näkee huhut
yhteisön itsekontrollina.

882 Vrt. Hill 1985, 32; Farge 1995, 2–4. Suomen osalta esimerkiksi Esko M. Laine (1996) viittaa
toistuvasti huhupuheiden merkitykseen erityisesti sota-aikana.
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mien alamaisten tulkinnat lisäsivät puheiden vaarallisuutta entisestään. Esivallan
näkökulmasta erityisen tuomittava oli kriittinen tai ylipäätään negatiivissävyinen
valtaapitäviin liitetty huhu, joka jo itsessään kyseenalaistamalla vallan tai sen halti-
jan saattoi muodostaa alkusykäyksen levottomuuksille tai vahvistaa jo kytevää ka-
pinamielialaa.883

Juorut ja huhut liittyivät olennaisesti tiedonvälitykseen. Suhteellisen harvat
osasivat lukea ja kirjoittaa, joten suullinen tiedonvälitys oli tehokkain tapa saada ja
levittää tietoa. Virallinen tieto liikkui lähinnä kahta reittiä: kaupunkien raastuvan-
kokouksissa sekä jumalanpalveluksissa saarnastuolista884 , epävirallinen taas kaduil-
la, oluttuvissa ja markkinoilla.885  Virallisen tiedonkulun hitaus merkitsi usein hu-
hupuheiden ennättämistä kaupunkiin ennen virallista totuutta. Suullisen infor-
maation merkittävä rooli aiheutti hankaluuksia tosiasioiden ja huhujen erottami-
sessa toisistaan.886  Rajanvedon tekemisessä olennaista olikin tapa, millä tieto liik-
kui: tiedonkulun piti tapahtua harvoja olemassa olevia väyliä pitkin ollakseen rele-
vanttia, sillä kaikki ”virallisen” tilan ulkopuolella liikkunut informaatio leimattiin
epäluotettavaksi ja vaaralliseksi, eli huhuksi tai juoruksi.887  Tämä kuvaa selkeästi
maailmankuvan jäsentymistä epäjärjestyksen ja järjestyksen ideaalin kautta. Uuden
ajan alkupuolen maailmassa huhut ja juorut sijoitettiin kontrolloimattomaan ja
järjestäytymättömään osaan maailmaa, jota piti hallita, ettei kaaos saisi jalansijaa.

Tiedonvälityksen näkökulmasta huhut eivät siis olleet yksinomaan negatiivinen
asia, vaan huhujen ja juorujen rooli voidaan nähdä uusia merkityksiä luovana ja
sen myötä maailmaa järjestävänä elementtinä. Huhut olivat uutisten levittämistä ja
samalla maailmankuvan jäsentämistä. Juorujen yhteisöllinen ulottuvuus on myös
merkittävä, sillä osaltaan juorut ylläpitivät yhteisöä ja sen moraalia sekä arvoja.888

883 Rystad 1963, 86; Reuterswärd 2001, 22–24; Sennefelt 2001b, 105–107; Sennefelt 2003, 214–216;
vrt. Schmedeman 1706, 167–172; Beik (1974, 590) levottomuuksien nopeasta leviämisestä; Beik
1988, 189–190; Lindström D 1988b, 109; Farge 1995, 9, 33; Griffiths 1997, 929–930. Griffithsin
tutkiman Lontoon tilanne oli kuitenkin täysin erilainen kuin Tukholmassa: Lontoossa hallinnol-
listen asioiden käsitteleminen tapahtui yleensä suuren yleisön ja kaupunkilaisten ulottumattomis-
sa (Griffiths 1997), kun taas tukholmalaista hallintomenettelyä voisi lontoolaiseen vastineeseensa
verrattuna pitää julkisena ja jopa ”demokraattisena”. Joissakin harvoissa tapauksissa asioita
valmisteltiin tai niistä keskusteltiin salaa porvaristolta, mutta tavallisesti vähintään
vanhimpainneuvoston edustajat olivat silloinkin läsnä. Tiedon julkisuutta osoittaa, että tuomio-
kirjaan kirjattiin erikseen asioiden käsittelyn tapahtuneen suljettujen ovien takana kun niin
tapahtui (vrt. Ericson 1988, 178).

884 Kirkon roolista tiedonvälityksessä Laine 2001, 52; Reuterswärd 2001, erityisesti 52–75; Ericsson P
2002, 80–81. Peter Aronssonin (1992, 248) mukaan julkisuusperiaate voimistui 1600- ja 1700-
luvulla, mikä tarkoitti saarnastuolin aseman korostumista: määräykset piti lukea seurakunnalle
ennen kuin niitä pidettiin juridisesti pätevinä. Kirkon roolista veronkannossa, väenotoissa ja
jokapäiväisen elämän valvonnassa ks. Aalto 1996a, 140–141; Jokiaho 1996; Karonen 1999a, 243–
248. Papit olivat toisinaan syytettyinä jopa kansankiihotuksesta ja raati kuunteli tarkasti puheita
saarnastuolista (ks. ST 1605 (7.8, 19.12), 39–40, 97–98; vrt. Burke 1994, 77).

885 Ks. SSA, BRA, A, vol. 43, 28.5.1632; vrt. Kumlien 1971, 458; Laine 2001, 52–55; Reuterswärd 2001,
52.

886 Roberts 1997, 11, 13; Eilola 2001, 253; Neubauer 2004, 93.
887 Vrt. Schmedeman 1706, 167–172; Laine 2001, 53; Sennefelt 2001a, 47, 53.
888 Gluckman 1963, erityisesti 308. Sosiaaliantropologi Max Gluckman on yksi keskeisimmistä ja

siteeratuimmista juorujen tutkijoista. Hänen tärkein panoksensa tutkimukselle on ollut juuri
juoruilun yhteisöllisyyden korostaminen.
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Vaikka juoruilussa voidaan nähdä positiivisiakin vaikutuksia, uuden ajan alkupuo-
len paikallisyhteisössä se näyttäytyi yksinomaan raamatullisessa, tuhoavassa muo-
dossaan, jota pyrittiin hillitsemään kaikin tavoin.

Juorut nähtiin tyypillisesti pahantahtoisina ja niiden totuudellisuus kyseenalai-
sena. Juoruilla oli tiedollinen ja viihteellinen arvonsa, mutta usein myös moraali-
nen ja sosiaalinen ulottuvuus. Juorut muistuttivat moraalin ja sen valvomisen tär-
keyden ohella yhteisöllisestä kulttuurista, jossa jokaisen ihmisen pahat teot heijas-
tuivat koko yhteisöön. Jokapäiväisessä kanssakäymisessä juorut ilmensivät sosiaa-
lista kontrollia, joka oli alati läsnä, ja yhteisöä, joka jatkuvasti valvoi jäsentensä te-
kemisiä sekä moraalia.889  Tiedollisen, viihteellisen, moraalisen ja sosiaalisen funk-
tion ohella juoruilla oli selkeästi myös poliittinen merkityksensä.890  Poliittisesta
näkökulmasta juoruja voidaan tulkita poliittisen kulttuurin osina ja protesteina.

Yhteisöllisyydessään, kuten laissakin, juorut ja huhut liittyivät kiinteästi kunni-
aan ja kunnianloukkauksiin. Jo termi ”rykte” merkitsi mainetta. Ihmisellä saattoi
olla ”hyvä nimi ja maine” (gode nampn och rÿchte)891  tai vastaavasti huono maine
(elakt rÿchte)892 . Juoru nähtiin ikään kuin ihmisen ominaisuutena, jonka kautta
hänet määriteltiin: ”juorujen kohteena oleva piika, nimittäin Margareta” (een

berÿcktatt piga, be:dh Margreta)893 . Kunniallisen ihmisen vastakohtana juorujen
kohde oli joutunut epäilyttäväksi ja usein rikoksesta epäillyksi, kunniattomaksi
kunnes toisin todistettiin.894

Jo yksinomaan juorujen kohteeksi joutuminen (olivat ne tosia tai eivät) saattoi
marginalisoida ihmisen yhteisössään. Vuonna 1615 Tukholman nahkuriammatti-
kunta oli raastuvassa valittamassa ammattikunnalle vahinkoa aiheuttavasta nurk-
kamestarista, Bertill Grälssonista. Bertill Grälssonilla oli kuitenkin kunniallisuu-
tensa todisteeksi passi ja hän väitti pyrkineensä ammattikunnan jäseneksi, mutta
tuloksetta. Hylkäämistä oli perusteltu sillä että Bertill Grälsson oli ottanut itselleen
”juorutun” vaimon, eikä ammattikunta halunnut kärsiä vahinkoa vaimon menete-
tyn maineen vuoksi. Raastuvanoikeus käski kuitenkin ammattikuntaa ottamaan
Bertill Grälssonin jäseneksi, koska hänen vaimostaan ei tiedetty mitään moraalises-
ti tai oikeudellisesti raskauttavaa ajalta, jonka he olivat olleet yhdessä. Ammatti-
kunnan edustajat syyttivät lisäksi Bertill Grälssonin vaimoa luvattomasta kaupus-
telusta, mikä oli mahdollisesti tarkoitettu tukemaan ammattikunnan syytöksiä
Bertill Grälssonia kohtaan, sekä todistamaan huhujen todenperäisyydestä.895  Koska

889 Vrt. Renvall 1949, 143; Farge 1995, 164–165; Österberg 1996, 140; Lamberg 1998, 77; Forsström
2000, 105–111; Koskinen 2000, 118, 126.

890 Juorun ”motiiveista” vrt. Koskinen 2000, 26–34.
891 Ks. esim. ST 1609 (4.9), 55; RA, SHA, AIa2, vol. 2, 14.10.1619; RA, RR13, 15r–15v, päiväämätön

kirje syyskuussa 1597 Sigismundilta Tukholman kaupungille; SAOB, hakusana rykte; vrt. Scott
1985, 24–25.

892 Ks. esim. ST 1617 (8.2), 204.
893 ST 1614 (12.11), 44; ks. myös esim. ST 1628 (7.7), 75, 261 (viite 189).
894 Kunnianloukkausten tapaan juoruista piti puhdistautua julkisesti maineen pelastamiseksi, mikä

yleensä tapahtui oikeusistuimessa. Ks. esim. Lindström D 1988a, 105; Lindström D 1994, 515, 535,
540–541, 551; Matikainen 2002, 72, 96–99; Eilola 2003b, 127–128, 138–139, 145; Eilola 2003c,
262–265, 269–270, 274; vrt. Goffman 1983, 2.

895 ST 1615 (20.5), 66–67; ks. myös Lindström D 1994, 536–539 (Lindström käyttää patronyymista
muotoa Gregerson).
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vaimo kaupusteli luvatta eikö ollut todennäköistä, että myös hänen menneisyydes-
sään oli selvittämättömiä ja kunniattomia asioita? Tapauksesta ilmenee juorun
tarttuva luonne896, mutta myös koko yhteisöllistä kokonaisuutta peilaava kotitalou-
den kokonaisuus, jossa yksi saastunut jäsen tahrasi koko ruumiin.

Juorujen ja huhujen muodot vaihtelivat, sillä aivan kuten kunnianloukkaus
saattoi muotoutua juoruksi kulkiessaan suusta suuhun, voitiin huhu esittää myös
laulun muodossa, kuten voutilaulu (fougde wijsan) vuonna 1628.897  Pilkkalaulut
rinnastuivat kunnianloukkauksiin ja oli tavallista, että lauluissa syytettiin esimer-
kiksi varkaudesta. Raja poliittisen laulun ja toisaalta yksityisen henkilön esittämän,
laulun ja runon muotoon puetun solvauksen välillä oli alkanut kuitenkin horjua.
Pilkkalaulut olivat uuden ajan alussa muuttuneet myös aseiksi poliittisissa taiste-
luissa. Esivalta suhtautui pilkkalauluihin vakavasti ja vaikka laissa ei ollutkaan tuo-
mitsemisen mahdollistavia pykäliä, käytännössä seurauksena oli kuolemantuo-
mio.898  Tuomiokirjassa pilkkalauluja ei tätä yhtä tapausta lukuunottamatta esiinny,
mutta jo se riittää osoittamaan että traditio eli. Todennäköisesti juuri esivallan an-
karan suhtautumisen vuoksi pilkkalaulujen esittämisessä oltiin erityisen varovaisia,
ja sen vuoksi niitä ei kantautunut raastuvanoikeuden korviin enempää. Pilkka-
lauluissa oli kuitenkin kyse täysin samasta poliittisen vastarinnan tyylistä kuin
juoruissa ja huhuissakin; puhe vain oli saanut mieleenpainuvan runomuodon sekä
sävelkulun.

Huhut kuninkaan kuolemasta

Juorut olivat yleisimpiä ja tehokkaimpia epävakaina ja –varmoina aikoina.899  Hu-
hut ja juorut levisivät kulovalkean tavoin kaupungeissa. Tukholma oli erityisen
otollinen paikka huhuille, sillä kaupungista muodostui vähitellen yhä vakituisempi
kruunun residenssi ja aateliston kotikaupunki, joten informaatiolähteet olivat lä-
hellä. Tutkimusajanjaksolla varsinkin Kaarle-herttuan ja Sigismundin valtataistelu
tarjosi otollisen pohjan erilaisille huhupuheille. Hetkittäin juoruttiin että kuningas
olisi kuollut ja toisinaan taas hengiltä olikin Kaarle-herttua.900  Sekä poliittinen val-
tataistelu että laajemminkin ylimmän vallan epäselvyys antoivat aihetta huhuille:
kun todellisesta tilanteesta ei ollut tietoa, tapahtumia ja henkilöiden käyttäytymis-
tä tulkittiin merkkeinä ja huhut saivat alkunsa.901  Erityisesti Kaarle-herttuan kuo-

896 Lindström D 1994, 538; ks. myös Karonen 2004a, 150.
897 ST 1628 (14.6), 54–55, 250–251 (viite 145).
898 Hildeman 1974, 48–60; Vilkuna 2000, 230–234; ks. myös Hildeman 1950.
899 Beik 1988, 190; Roberts 1997, 12; vrt. Sjödén 1950, esim. 57–58, 64, 151; Matikainen 2002, 132.
900 Sigismundia koskeneita huhuja tuomiokirjasta ei löydy, mutta hänenkin kuolemastaan kerrottiin

puheiden liikkuneen (ST 1599 (30.7, 1.8), 330, 335). Vrt. Sveriges krig 1936, 41; Farge 1995, 151;
Ericsson P 2002, 47; Wolfart 2002, 25; Neubauer 2004, 70. Myös esimerkiksi Linköpingissä liikkui
runsaasti huhuja ja oli yleensäkin levotonta 1590-luvun valtakamppailun aikaan (Lindberg F
1946, 10, 17).

901 Tiedon niukkuudesta ja puutteesta ks. esim. Friedrichs 1995, 11–12; Ericsson P 2002, 47; vrt. myös
Österberg 1977, 248–249; Roberts 1997, 12. Österberg (1977) tulkitsee 1590-luvun lopun
yleisestikin levottomat ajat ilmauksena paitsi poliittisesta tilanteesta, myös viljapulasta ja
huonosta taloudellisesta tilanteesta.
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lemasta kerrottiin olevan olemassa varmoja merkkejä kuten herttuan nimissä kir-
joitettu kirje, jossa käsiala ei kuitenkaan ollut Kaarlen902 , sekä aatelismiehen julki-
nen sureminen kadulla. Naiset löivät Tukholmassa jopa vetoa Kaarlen kuolemasta.903

Kuninkaan poissaolo oli verrattavissa vaaralliseen marginaalitilaan, jolloin val-
takunta nähtiin erityisen haavoittuvana pettureiden ja muiden pahaa tahtovien ih-
misten teoille.904  Sama tilanne vallitsi kuninkaan kuoltua. Juhana III:n kuoleman
jälkeen Kaarle-herttua oli kutsunut pormestarin ja raadin sekä porvariston linnaan
mm. varoittaakseen heitä levottomista ihmisistä, jotka mahdollisesti halusivat aihe-
uttaa levottomuuksia tai henkilöistä, jotka ajattelemattomuuttaan puhuivat sopi-
mattomia (nogot ohöfueligit). Kyse oli siis kaupungin hallitsemisesta kontrolloi-
malla puheita ja sitä kautta alamaisten käyttäytymistä. Kontrolloimaton ja virallis-
ten kanavien ulkopuolella tapahtunut puhe piti esivallan näkemyksessä kitkeä pois
ja pyrkiä toimintaan, joka ylläpiti yhtenäisyyttä ja samalla ideaalia, harmonista
kaupunkiyhteisöä. Samassa yhteydessä Kaarle-herttua kiitti porvaristoa Juhanan
puolesta uskollisuudesta, kuuliaisuudesta ja tottelevaisuudesta. Ikään kuin sinetöi-
däkseen hyvät suhteet Tukholmaan ja nimelliseksi kiitokseksi uskollisuudesta Kaarle
lupasi porvaristolle oikeuden käydä kauppaa vapaasti ilman säätelyä. Se oli tavoite,
jota kaupunki oli ajanut jo pitkään pyristellessään kruunun esityksiä vastaan. Pää-
töksellä Kaarle osti ainakin hetkeksi Tukholman suosion perintökysymyksessä.905

Huhujen ja levottomuuksien hälventämiseksi hallitsijoiden kirjeissä alamaisille
ja virkamiehille kerrottiin usein missä he olivat, ja milloin palaisivat Ruotsiin.906

Vuonna 1605 Kaarlen suunnatessa sotatantereelle esiteltiin painettu kruunun
mandaatti, jossa säätyjä kehotettiin yksimielisyyteen sekä olemaan kuuntelematta
pettureita. Samassa kuningas ikään kuin siirsi valtansa muille ja käski niitä, joilla
oli jostakin asiasta valitettavaa antamaan asiansa tiedoksi kuningattarelle, herttua
Johanille tai kotiin jääville valtaneuvoksille ”..som h: k: m:tt hafuer ombetrodt stå

regimentett före”. Samalla ilmoitettiin, ettei kuningas olisi poissa kolmea kuukautta
pidempään eli levottomuutta pyrittiin ehkäisemään tälläkin tavoin. Jutun loppuun
kirjuri on lisännyt mahdollisesti oman onnentoivotuksensa kuninkaalle ja toiveen
voittoisan kuninkaan kotiinpaluusta: ”..Gudh hielpe h: k: m:tt altidt wälgå, och

medh lÿcke och wälsignelse, sampt segerwinningh öfuer wåra fiender hemkomma.”907

902 Tulkitsemisesta vrt. Matikainen 2002, 120; Eilola 2003c, 106–113.
903 ST 1599 (28.7), 323–326; vrt. Farge 1995, 26.
904 Vuonna 1601 Kaarle-herttua oleskeli lähes jatkuvasti Liivinmaalla ja yleisessä raastuvankokouksessa

jopa esitettiin porvaristolle, että koska Kaarle oli poissa maasta niin heidän pitäisi miettiä
kaupunginvahdin vahvistamista aikaisemmasta. Kaarle oli tosin ollut poissa jo jonkun aikaa, eli siinä
suhteessa keskustelu oli hiukan myöhässä (ST 1601 (16.11), 145). Vuonna 1592 Juhana III:n
kuoleman jälkeen Kaarle-herttua puolestaan sanoi ”tällaisten tapausten aiheuttavan toisinaan
vaaroja ja yleistä levottomuutta” viitaten näin kuninkaan kuolemaan (ST 1592 (21.12), 99–100). Vrt.
Karlsson 1994, 50; Ylikangas – Johansen – Johansson – Næss 2000, 120; Eilola 2001, 256.

905 ”..mann skulle sådant med beskedenheet afstelle, och der till ingenn låfuenn stelle, vthann beflite sigh
vm thed som enighetenn kunne widh macht hålle.” (ST 1592 (17.12), 100).

906 RA, RR13, 15r–15v, päiväämätön Sigismundin kirje Tukholman kaupungille; RA, RR16, 215v–
216r, 23.10.1601 Kaarlen kirje kamarineuvokselle; RA, RR16, 216r–216v, 23.10.1601 Kaarlen kirje
Tukholman käskynhaltijoille; vrt. Ahnlund 1933b, 133. Näistä asioista, mm. entisen kuninkaan
paluusta, myös huhuttiin (Sjödén 1950, 57).

907 ST 1605 (28.8), 51; Tawaststjerna 1935, 130, 137–142.
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Kaarle-herttua oli jo ennen hallitsijakauttaan ollut usein huhupuheiden koh-
teena. Tukholma oli jakautunut poliittisesti kahteen leiriin Kaarle-herttuan kamp-
paillessa Sigismundia vastaan, eli kaupungissa oli sekä laillisesti valitun kuninkaan
että herttuan kannattajia. On vaikea kuvitella Kaarlen kannattajaa järjestämässä
hänelle hautajaispitoja ilman vainajaa, kuten tapahtui vuonna 1599. Suuren kella-
rin kellariapulaista Ditleffiä ja muutamia muita syytettiin kesällä 1599 herttuan hau-
tajaiskestien (grafööl)908  pitämisestä. Raastuvassa häneltä kysyttiin huhusta Kaarle-
herttuan kuolemasta, mutta Ditleff ja eräs toinen syytetyistä kielsivät kaiken.909

Vain muutamaa päivää myöhemmin oikeuteen tuli Jören Bähr syyttämään en-
tistä huoltokirjuria, Andersia, perättömän huhun levittämisestä. Anders oli kerto-
nut Jören Bähristä ja hänen vaimostaan juttua, jonka mukaan he olisivat antaneet
Danvikenin köyhäinhuoneelle910  tynnyrillisen olutta herttuan hautajaisoluiden
juomiseksi. Huoltokirjurilla ja Jören Bährillä oli muutenkin huonot välit, sillä sa-
massa yhteydessä Bähr syytti Andersia myös kelmiksi haukkumisesta. Vaikuttaakin
siltä, että kun Jören Bähr oli lahjoittanut tynnyrin Danvikeniin voimistaakseen
(kuten hän itse asian selitti) hyväntekeväisyydellä rukouksia sairaan vaimonsa
puolesta, Anders oli keksinyt tästä lyömäaseen Bähriä vastaan. Ditleffin juttu oli ol-
lut raastuvassa esillä vain kahta päivää aikaisemmin ja puheet tapauksesta alkoivat
epäilemättä kiertää kaupungissa välittömästi.911

Myöhemmin vielä Jören tynnyrinsitojaa ja muutamia muita miehiä syytettiin
Dirik Bökmanin kellarissa912  juoduista hautajaisoluista. Jören puolustautui, että
hän oli vain istunut kellarissa ja kuullut muiden juovan olutta herttuan kuoleman
johdosta. Tynnyrinsitoja nimesi syyllisiksi kuninkaan henkivartijat, jo edesmen-
neen Johan Bökmanin, sekä vieraita kauppa-apulaisia. Jören oli kuitenkin ennät-
tänyt jo kertoa muille tynnyrinsitojille nauttineensa kellarissa hautajaisoluita, joten
hänet vangittiin.913

908 Gravöl-termillä voitiin tarkoittaa sekä hautajaiskestejä että hautajaisoluen juomista. Ks. Schön
2000, 76; SAOB, hakusana gravöl. E.P. Thompson näkee maljojen juomisen osana rahvaan
”vastateatteria”, jolla se saattoi ilmaista poliittista kantaansa. Thompson 1996, 69. Myös muualla
huhuttiin maljojen juomisesta esimerkiksi pyövelin kanssa (Matikainen 2002, 69).

909 ST 1599 (2.6), 282. Myöhemmin Simon Urväder väitti, ettei ollut esittänyt sellaisia syytöksiä. ST 1599
(4.6), 285. Huhu Kaarlen kuolemasta oli mainittu jo aikaisemminkin. ST 1599 (30.4), 263; ks. myös
Lindström D 1988a, 100–101; Farge 1995, 25–26, 63. Pilkkahautajaisista ks. Burke 1994, 122–123.

910 Danviken oli 1600-luvulla köyhäinhuone, joka toimi samalla hullujenhuoneena,
sukupuolitautisairaalana (kurhus), lastenkotina ja leskien sekä sotamiesten asuinpaikkana. Eggeby
1996, 22. Samalla se toimi yleisemminkin sairaalana ja vanhainkotina. Tästä ks. esim. ST 1603
(23.11), 158; ST 1625 (31.1, 4.4, 30.5), 217, 254, 292; ST 1626 (7.1), 14, 126; ST 1628 (26.6), 71. Vrt.
Myös Ericson 1988, 240–243.

911 ST 1599 (4.6, 6.6), 283, 290–291. Seuraavana vuonna Jören Bähr puolestaan haukkui nihtirahoja
kerännyttä miestä (ST 1600 (1.9), 110–111). Mahdollisesti sama Jören Bähr tuomittiin vuonna
1624 kuninkaan päätöksellä kuolemaan papistina. Samassa yhteydessä kaksi muutakin papistia/
jesuiittaa tuomittiin kuolemaan, sekä kaksi karkoitettiin (RA, SHH, vol. 23, 2.9.1624 hovioikeuden
resoluutioita; vrt. Frängsmyr 2004, 145).

912 Kellarin merkityksestä ”vaihtoehtoisena yhteisönä” (”alternative” society), jossa auktoriteettien
kritisoiminen oli mahdollista ks. Fox 1994, 72.

913 ST 1599 (18.6), 305; vrt. MESL, 41 (giftermålsbalken VII). Maljan juominen oli toisinaan ironista
pilkantekoa: vuonna 1600 miehen syytettiin kohottaneen maljan kelmiksi ja varkaaksi
nimittämälleen pormestarille (ST 1600 (10.11, 19.11, 26.11), 129, 136–137, 150). Samaan juttuun
kytkeytyi syytös, jonka mukaan kyseinen mies olisi laittanut kaupungissa kiertämään pormestarin
viranhoitoon liittyvän huhun (..hann hafuer låtidh gå orden här i stadenn..).
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Raastuvanoikeuden tietoon tulleita Kaarle-herttuan kuolemaan liittyneitä hu-
huja esiintyi siis useita muutaman viikon aikana kesäkuussa 1599. Huhut ruokki-
vat itse itseään ja tapahtumia voitiin tulkita tarkoituksenmukaisesti huhujen näkö-
kulmasta, kuten Anders huoltokirjuri selvästi teki. Vaikka jutuissa ei varsinaisesti
ollutkaan kyse kuulopuheista vaan hautajaisoluiden juomisesta, huhut pidoista
paljastavat että kaupungissa puhuttiin herttuan kuolemasta. Juorujen ja huhujen
levittämisen näkökulmasta on toisarvoista kohoteltiinko kaupungissa todella mal-
joja herttuan kuoleman vuoksi, sillä aihe kuitenkin puhutti ja aiheutti levotto-
muutta. Poliittisesti tulenarassa tilanteessa huhujen levittäminen selittyy pitkälti
epävarmuudella todellisesta tilanteesta, mutta mahdollinen maljojen kilistely voi-
daan tulkita myös kannanotoksi herttuaa vastaan ja laillisen kuninkaan puolesta.914

Loppukesällä 1599 saatiin vihdoin oikeuden eteen eräs herttuan kuolemahu-
hujen levittämiseen syyllistynyt mies, Mattias Franck. Suljettujen ovien takana hä-
neltä puristettiin tunnustus, että hän oli tarkoittanut juuri Kaarle-herttuaa puhu-
malla kirjeessään henkilöstä, jonka kuoleman myötä kaikki sodat Ruotsissa loppui-
sivat. Mattias Franck puolustautui, ettei hän ollut tarkoittanut pahaa, vaan oli yk-
sinomaan halunnut lohduttaa lankoaan, jotta tämän ei tarvitsisi pelätä ”sotahälyä”
(krigzbulder) tai sen leviämistä. Perusteluna oli, että ”korkean henkilön” poismeno
lopettaisi Ruotsin sodat. Koska tällaisen jutun tuomitsemisesta ei laissa ollut mää-
räyksiä, määräsi raati Franckin maksamaan sakkoja niin paljon kuin Kaarle hänelle
määräisi, ja mihin hänen omaisuutensa riittäisi. Lisäksi hänet tuomittiin karko-
tettavaksi valtakunnasta.915

Erityisesti Kaarle-herttua herätti vielä kuninkaanakin vahvoja vastarinnanil-
mauksia, joita jouduttiin selittelemään myöhemmin raastuvassa. Jopa suoranaisia
kunnianloukkauksia tapahtui, kuten vuonna 1604. Kaarlen edustaja oli raastuvassa
syyttämässä talonpoikaa, että hän oli sanonut herttuan kutsuneen kunniallisuuden
(E[Ä]rlighundretin) kihlakuntaa kunniattomuuden (Oärlighundretin) kihlakun-
naksi. Tapaukselle löytyi useita todistajia. Talonpoika tunnusti valehdelleensa, sa-
noi tyhmyyttään keksineensä jutun ja pyysi armoa. Ilmeisesti hän oli muutenkin
esiintynyt huuliveikkona, mikä tässä yhteydessä ei varmaankaan ollut ainakaan lie-
ventävä asianhaara. Talonpoika tuomittiin vitsailustaan kuolemaan.916  Kaarlen
epäsuosio Tukholmassa johtui todennäköisesti hänen 1590-luvulla kaupungissa
harjoittamastaan siekailemattomasta valtapolitiikasta.917

Huhujen levittäminen kuninkaasta tai Kaarle-herttuasta voidaan nähdä juoru-
jen ja huhujen määrittelyä rikkovana: juorun on katsottu edellyttävän henkilökoh-
taista suhdetta juoruajan ja juorun kohteen välillä, mutta alamaisuuden ja us-
kollisuudenvalan kautta rahvaan suhde kuninkaaseen oli henkilökohtainen. Ylin

914 Vrt. Scott 1986, 22.
915 ST 1599 (1.8), 334–336; ks. myös ST 1599 (30.7), 330–331.
916 ST 1604 (18.8), 288–289; vrt. Lamberg 1998; Vilkuna 2000, 229; Korpiola 2004, 228. Vuonna 1606

”naikkonen” todisti oikeudessa, että Gregorius-niminen vouti Nyköpingin läheltä oli solvannut
kuningasta edellisenä kesänä renkinsä kuullen puhuen kuninkaasta pohjattomana rahareikänä:
“här lägz mÿckit peninger vpå det måtte ware enn tusennde diäfle hop medh peninger som konungen
lägger på aldrigh bliffuer han fuller medh peninger” (ST 1606 (20.10), 173). Vrt. Renvall 1949, 164–
165; Lindström D 1988b, 109.

917 Ks. tästä Vuorela 1997a, 69–76.
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valta henkilöityi kuninkaaseen ja vallan alla elävät ihmiset olivat siten henkilökoh-
taisessa suhteessa hallitsijaansa. Tukholmassa tämäkin piirre korostui, sillä kunin-
gas ei ollut yksinomaan kaukainen ikoni vaan lihaa ja verta oleva mies, ja siten
myös kritiikin ja pilkan ulottuvilla.918

Rouva Ebba Sparren palkollinen oli oikeudessa syytettynä valtakuntaa ja hallin-
toa (regementet) koskevan puheen levittämisestä. Huhussa väitettiin, että kunin-
kaalta919  oli tullut Puolasta kirje alamaisille. Kirjeen sisältönä oli, että jos alamaiset
yhä haluaisivat ottaa Sigismundin laillisesti kruunatuksi hallitsijakseen niin hän
saapuisi ”lempeänä kuninkaana ja herrana”, mutta jos eivät haluaisi niin hän tekisi
asialle jotain muuta. Kun oikeus kysyi, miksi palkollinen oli levittänyt sellaista hä-
nen henkensä päälle sekä kuninkaalle ja valtakunnalle vahingollista huhua, syytetty
puolustautui kuten tavallista: hän ei ollut tarkoittanut pahaa ja oli puhunut vain
sellaista, mitä oli muilta kuullut. Hän jätti seuraamukset Jumalan ja esivallan kä-
siin.920  Kreivitär Ebba Pedersdotter Sparre, drotsi Peder Brahen tytär, ei tosin ollut
kuka tahansa aatelisrouva, vaan hänen edesmennyt aviomiehensä oli valtaneuvos ja
valtakunnankansleri Erik Sparre (af Rossvik). Erik Sparre oli aikanaan ollut hetkit-
täin jo Juhana III:n epäsuosiossa, mutta uskollisuus Sigismundille teki hänestä
Kaarle-herttuan vihollisen. Ensimmäisenä valtaneuvoksena Erik Sparre lähti Ruot-
sista vuonna 1597 valtakiistojen seurauksena, mutta jo seuraavana vuonna hän
seurasi Sigismundia takaisin ja päätyi Stångebron taistelun jälkeen Kaarlen käsiin.
Vuonna 1600 Erik Sparre teloitettiin yhdessä muiden Sigismundille uskollisten
valtaneuvosten kanssa Linköpingin torilla.921  Leski Ebba Sparren sekä hänen koti-
taloutensa jäsenten toiminta oli suurennuslasin alla tästä saakka.

Paikallisyhteisö huhujen ja vieraiden kourissa

Juorujen ja huhujen kulta-aika Tukholmassa painottui Kaarlen ja Sigismundin valta-
taistelun sekä vakiintumattoman hallitusvallan aikaan. Se osaltaan osoittaa huhu-
puheiden kiinteää liittymistä nimenomaan jäsentymättömään ja kontrolloimatto-
maan yhteiskuntaan ja paikallisyhteisöön. Juorut ja huhut eivät sopineet harmonisen
ja nelisäätyopin mukaan järjestäytyneen maailman ideaaliin. Ne kyseenalaistivat Ju-
malan luoman hierarkian ja samalla oikeus- ja hallintolaitoksen auktoriteetin.922

918 Vrt. Peter Burkeen (1994, 154, ks. myös 155), jonka mukaan suoraa kritiikkiä tai hallitsevan
kuninkaan haukkumista tapahtui todella harvoin, kun taas epäsuoran kritiikin esiintyminen oli
tavallisempaa. Vrt. myös Strömberg-Back 1963, 28.

919 On mielenkiintoista, että Sigismundista puhuttiin yhä kuninkaana vaikka hän oli ollut Puolassa jo
pitkään.

920 ST 1615 (22.11), 169–170; vrt. Lindberg F 1946, 17–18; Katajala 1996, 117. Sanktioinnista
Schmedeman 1706, 167–172.

921 Kaarle-herttuan epäsuosioon joutumiseen vaikutti vuonna 1582 Erik Sparren kirjoittamaksi
väitetty kirje, jossa herttuoiden oikeuksia nähtiin loukattavan. Epäilyihin johti myös hänen
myöhästymisensä kuuluisasta vuoden 1593 Uppsalan kokouksesta, vaikka hän kokouksen
päätökset allekirjoittikin (Elgenstierna 1932, 409–410; ks. myös Odén 1966, 383–384; Ebba
Sparresta ks. myös Elgenstierna 1925, 555). Uppsalan luterilaisen tunnustuksen kodifioineesta
kokouksesta ks. esim. Laine 1995, 133–134.

922 Vrt. Beik 1974, 589–590; Neubauer 2004, 102.
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Pelko vieraiden levittämistä pahantahtoisista huhuista aktualisoitui erityisesti
sota-aikoina. Kruunu pelkäsi vakoojien soluttautuvan paikallisyhteisöön, mistä
syystä rajojen ja porttien kontrollointi oli erityisen tärkeää. Epäluulo kohdistui eri-
tyisesti vieraisiin ja ulkomaalaisiin, joiden pelättiin muodostavan ”näkymättömän
vihollisen”.923  Tanskaa vastaan taisteltiin Kalmarin sodassa vuosina 1611–1613,
vaikka sotavoimat olivat yhä kiinni Venäjän rintamalla. Tappiollinen sota Tanskaa
vastaan merkitsikin Ruotsille huomattavia menetyksiä, esimerkiksi Kalmarin kau-
pungin menettäminen tanskalaisille. Tappiollisemmaksi menetykseksi, ainakin
porvariston kannalta, osoittautui kuitenkin vuonna 1612 tapahtunut Älvsborgin
linnoituksen joutuminen Tanskan lipun alle.924

Vuonna 1611 käskynhaltija ja kamarineuvos Hans Åkesson oli paikalla yleisessä
raastuvankokouksessa antamassa tiedoksi että ”herra paratkoon”925 , Kalmarin lin-
na oli joutunut ”perivihollistemme” (tanskalaisten) käsiin, koska linnanpäällikkö
oli antautunut ja muuttunut samalla maanpetturiksi. ”Tästä syystä porvaristoa ke-
hotettiin ennen kaikkea vahtiin” ja keskustelemaan eteläisen sekä pohjoisen portin
vartioimisesta.926  Tanskan hyökkäyksen uhka jopa Tukholmaan koettiin todellise-
na, sillä seuraavana vuonna käskynhaltija kehotti porvareita olemaan epäröimättä
jos kaupungista pitäisi lähteä.927  Pelko vihollisjoukkojen valloituksesta oli aina läs-
nä ja levottomuutta lisäsivät entisestään ristiriitaiset raportit sotatoimien kulus-
ta.928  Syksyllä 1612 elettiin poikkeusaikoja: markkinoille meneminen kiellettiin
kuolemanrangaistuksen uhalla ja tottelemattomia uhattiin tavaroiden takavarikoi-
misella. Kaupunkiin nimitettiin lisäksi uusi hopmanni929 , jonka tehtäväksi määri-
teltiin ”porvariston järjestykseen laittaminen”. Jos joku laiminlöisi (går vtaf) vah-
tinsa, häntä pidettäisiin maanpetturina. Samoin kiellettiin kuolemantuomion
uhalla vahtimaksujen kanssa viivytteleminen,930  millä tarkoitettiin ilmeisesti palka-
tun vahdin maksamista.

923 Roberts 1997, 12; ks. myös Schmedeman 1706, 167–172; Karonen 1996b, 64; Ekedahl 1999, 216;
Wolfart 2002, 21. Esimerkiksi 1500-luvun alun valtataistelun pyörteissä huhuttiin palkatuista
konnista, joiden tehtäväksi oli annettu Tukholman polttaminen kauppiaiden ollessa markkinoilla.
Huhut johtivat turvallisuustoimien huomattavaan kiristämiseen (Sjödén 1950, 139–140). Vuonna
1635 syytettiin Danzigista kotoisin olleen miehen levittäneen huhua (sagu) kolmen
ruotsalaisrykmentin karkaamisesta (SSA, BRA, A, vol. 55, 23.6.1635).

924 Sveriges krig 1936, 119–317; Pohjolan-Pirhonen 1960, 541–545; Fagerlund 2000, 93–96.
925 (: thet Gudh bettre :), kirjurin välihuomautus.
926 ST 1611 (12.8), 128; vrt. ST 1611 (3.5), 119; Sveriges krig 1936, 243–247; Arnoldsson 1963, 30, vrt.

myös Österberg 1971, 118–119 lojaalisuudesta kuninkaalle.
927 ”..att de skole ware wederrede medh sijne fulle werÿor (: thet Gudh förbiude :) om the skulle omtrengie

emot emot fienderne the danske, och tilsade them att ingen af them skulle fördriste sigh att drage ifrån
staden, wid lijf och godz tilgiörendes.” (ST 1612 (13.7), 184). Ks. myös ST 1612 (1.9, 12.9), 199–200;
Ahnlund 1933a, 175–176; Sveriges krig 1936, 309–311. Uhka Tanskan hyökkäyksestä eli huhuissa
jo 1500-luvun alussa (Sjödén 1950, 154–155).

928 Roberts 1997, 12.
929 Hopmanni myös ST 1612 (20.5), 171. Tehtäväksi määriteltiin mm. vahdin valvominen Tukhol-

massa. Vrt. Ericson 1988, 261. Ks. myös ST 1615 (23.6), 93, jolloin oli esillä uuden hopmannin
nimittäminen. Ajatuksena oli, että kruunu maksaisi hänen ylläpitonsa ja kaupunki palkan. Tähän
porvaristo vastasi, että heillä oli aikaisemmin ollut hopmannina joku porvareista rauhattomina
(ofrijdeligh) aikoina, joten he eivät rauhan aikana tarvitsisi virkaa, eikä heillä olisi edes varaa
ylläpitää sellaisia henkilöitä. Vastauksessa käytettiin argumenttina perinteeseen vetoamista.

930 ST 1612 (1.9), 200.
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Levottomana keväänä 1623, vain muutamaa viikkoa pikkutulliasetuksen anta-
misen jälkeen, porvaristoa kehotettiin ”vilpittöminä ja uskollisina” kaupungin
asukkaina hiljentämään juorut (löse taal). Porvaristoa kehotettiin lisäksi selvittä-
mään, kuka oli sellaisten ajattelemattomien juorujen alullepanija. Itse huhut koski-
vat mahdollisia uusia määräyksiä mm. lapsista ja vaatteista.931  Puheet vaikuttavat-
kin lähinnä ironiselta pilanteolta. Kun pikkutullimääräyksessä puututtiin voimak-
kaasti ihmisten jokapäiväiseen toimeentuloon mm. määräämällä leivinuunit mak-
sunalaisiksi, niin huhussa ivattiin seuraavaksi olevan lasten, vaatteiden ja muun
arkipäiväisen vuoro. Jäiden lähdettyä keväällä 1623 liikkeellä oli lisäksi puheita
puolalaisesta laivasto-osastosta Ruotsin rannikolla.932  Sisäpoliittiseen ja paikalli-
seen levottomuuteen yhdistyi näin huoli ulkopoliittisesta ja sotilaallisesta uhkasta.
Tämä osoittaa hyvin levottomuuden kasautumisen ja kumuloitumisen: uhkaavassa
ja vaaralliseksi koetussa tilanteessa asioita tulkittiin muiden kokemusten kautta,
jolloin tapahtumat saivat normaalioloja ”suurempia” merkityksiä.

Sanavalinnoilla pormestari ja raati korostivat juorujen sekä toisaalta kuuliai-
suuden ja yhtenäisyyden ihanteiden yhteensovittamattomuutta. Alamaisen ideaa-
liin ei kuulunut esivallan auktoriteettia kyseenalaistavien puheiden levittäminen.
Huhupuhe (löse tal) viittaa tässä yhteydessä jo terminä irrallisuuteen ja irtolaisuu-
teen järjestyksen sekä kunniallisuuden kääntöpuolena, ja sitä kautta tuomittavana.
Huhut olivat vaarallisia ja yhteiskuntarauhaa uhkaavia myös koska ne liitettiin
mellakoihin ja salaliittoihin. Huhupuheet nähtiin usein keskeisinä vaikuttajina le-
vottomuuksien synnyssä ja leviämisessä.933  Huhut tuomitsemalla ja kontrollia ki-
ristämällä pyrittiin ennaltaehkäisemään tilanteita, joissa mellakan uhka olisi konk-
retisoitunut. Esimerkiksi vuoden 1593 lopulla huhuttiin eräistä miehistä jotka oli-
sivat olleet syyllisiä (wållendes) tilanteeseen, jossa oli vaarallinen mahdollisuus
mellakkaan.934  Mellakoiden vaarallisuus taas oli sekä niiden nopeassa leviämisessä
että hallitsemattomuudessa ja ennustamattomuudessa.935  Tukholmassa tämä vaara
korostui verrattuna muihin valtakunnan kaupunkeihin, koska siellä liikkui paljon
kotimaisia ja ulkomaalaisia kauppiaita sekä muita kulkijoita, ja heidän kauttaan
uhka vaarallisiksi nähtyjen tietojen tai huhujen leviämisestä kasvoi.936  Vieraiden
levittämien kirjeiden ja muiden uutisten pelättiin ”syöksevän tavalliset miehet le-

931 ST 1623 (27.2), 130; SAOB, hakusana lättfärdig; vrt. Luukko 1971, 375; Beik 1988, 204; Katajala
2004c, 180.

932 Ahnlund 1933a, 176.
933 Esivallan aseman kyseenalaistamisesta ja sen vuoksi vaaralliseksi leimatusta (haffwe vpwächt

tumultt, buller och mÿckin oroo) tapahtumasta ks. myös ST 1615 (20.3), 376–380 (bilaga 34,
lainaus 376); ST 1614 (10.12), 53–55; ST 1615 (30.8, 16.9, 25.9, 4.11, 8.11, 22.11), 121–121, 124–
125, 131, 153, 160–161, 170–172; ST 1617 (17.3), 210; vrt. Beik 1974, 604–605; Lindström D
1988a, 101; Roberts 1997, 14–24; Sennefelt 2001a, 47.

934 ST 1593 (31.12), 185–186, ks. myös 182–183. Myös vuoden 1617 Örebron asetus määräsi
levottomuuksien aiheuttamisesta huhujen (valheiden) levittämisellä rangaistukseksi kuoleman-
tuomion tai häpeäpaalun kautta karkoittamisen (Schmedeman 1706, 167–172).

935 Vrt. Beik 1974, 590; Beik 1988, 189–190; Thompson 1996, 140.
936 Vuonna 1617 käskettiin erityisesti porvaristoa vahtimaan kestejään ja ilmoittamaan heistä, sillä oli

kruunajaisten aika ja kaupungissa saattoi liikkua mitä kummallisinta väkeä (ST 1617 (21.7), 282–
283). Keväällä 1618 porvaristolta pyydettiin puolestaan apua kruunajaisten kustannuksiin (ST
1618 (21.3), 23).
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vottomuuksiin laillista esivaltaa vastaan”.937  Vaikka välimatkat olivat suuria ja liik-
kuminen hidasta, kulkivat viestit kuitenkin tarvittaessa nopeastikin paikasta toiseen.

Kaupungin valvonta ei tarkoittanut yksinomaan pyrkimystä tiedonkulun mo-
nopolisointiin, vaan lisäksi vieraiden ihmisten liikkumisen kontrollointia. Laillisilla
asioilla liikkuvien ulkomaalaisten ja muualta valtakunnasta tulleiden kotimaisten
kauppiaiden ja kauppa-apulaisten ohella kaupungissa pelättiin kulkevan miehiä,
joiden tarkoitusperät eivät kestäneet päivänvaloa. Käytännössä valvonta näkyi il-
moitusvelvollisuutena ja majoituksen kontrollointina: kaupunkiin saapuneet vie-
raat piti ilmoittaa linnassa, ja esittää passit tai muut todistukset kulkijoista. Vuoden
1617 Örebron asetus kiristi kontrollia entisestään. Vieraat olivat vaarallisia koska
heitä ei tunnettu, eikä heidän tarkoitusperistään oltu perillä. Jo tämä riitti leimaa-
maan heidän levittämänsä tiedon epäluotettavaksi ja syyksi kontrolloida sekä vie-
raiden liikkumista että heidän puheitaan. Vieraiden kontrolloiminen liittyi osal-
taan myös pelkoon ruton leviämisestä.938

Örebron valtiopäivillä vuonna 1617 vahvistettiin valtakunnan uskonnollinen
suvaitsemattomuus niin kutsutulla Örebro-säädöksellä (Örebro-stadga). Säädös oli
suunnattu katolilaisia vastaan, sillä Sigismundin vaatiessa Ruotsin kruunua itsel-
leen katolisten nähtiin muodostavan jatkuvan uhkan valtakunnan turvallisuudelle.
Uskonnollisen säädöksen taustalla vaikuttivat siis ennen kaikkea poliittiset motii-
vit. Örebron säädöksen mukaan jesuiitat ja ”puolalaiset raatokärpäset patenttei-
neen sekä muine valheellisine kirjoituksineen” piti sulkea pois Ruotsista, ruotsalai-
set eivät saaneet opiskella jesuiittakollegioissa ja katoliseen uskoon kääntyvien piti
poistua maasta kolmen kuukauden kuluessa tai heitä rangaistaisiin maanpetturei-
na. Kerettiläisten ja harhaoppien vaino oli voimakkaimmillaan 1620-luvulla, mikä
näkyy myös tuomiokirjoissa. Katolilaiset käännynnäiset, oli heillä yhteyksiä Puo-
laan tai ei, herättivät jatkuvasti levottomuutta. Hermostuneisuutta ruokkivat myös
vakoiluyritykset sekä Sigismundin mandaattien levittäminen Ruotsissa. Vaikka
kontrollia kiristettiin jatkuvasti puhdasoppisuuden nimissä, käytännössä kuitenkin
suhtautumista muiden uskontokuntien edustajiin oli pakko lieventää Ruotsin kai-
vatessa kyvykästä työvoimaa ulkomailta.939

Örebron asetus oli keskeisimpiä virstanpylväitä uskonnollista ja samalla poliit-
tista yksiarvoisuutta luotaessa. Asetus piti lukea raastuvassa kolmesti vuodessa ja

937 ”..sådane främmande kunne någre finnes, som medh schälmerij och hemblige prachtiker umgå, såsom
och föra patenter och andre tijender ibland gemene man, som dem till orolighet emot sin laglige
öfwerhet kunne förorsaka.” ST 1622 (29.5), 38–39; SAOB, hakusana patent.

938 ST 1628 (18.6), 61; Schmedeman 1706, 167–172; Luukko 1971, 430–431; Roberts 1997, 17; vrt.
Matikainen 2002, 72–73; Eilola 2003b, 130–134; ks. myös esim. SSA, BRA, A, vol. 51, 13.4.1629;
SSA, BRA, A, vol. 52, 27.10.1630; SSA, BRA, A, vol. 54, 31.1.1633. Pormestarin ja raadin vastuulla
oli, että kaupungista löytyi yösija jokaiselle vieraalle. Vuoden 1619 säännön mukaan virkamiesten
piti sakon uhalla vuosittain määrätä tavernojen omistajat ja kestikievarinpitäjät tehtäviinsä
(Karonen 1995a, 178 (liite 1)).

939 Schmedeman 1706, 167–172; Ahnlund 1932, 309–311; Ahnlund 1933b, 139–140; Lindberg F 1946,
17; Lindroth 1997b, 79–80, 87; Ekedahl 1999, 20–21, 49; Frängsmyr 2004, 145; Korpiola 2004, 241;
ks. myös Sveriges krig 1936, 41; Murray 1949, 157, 159; Katajala 1996, 117: Laine 1996, 16–18; Eilola
2003a. Vuonna 1633 raati päätti jopa, että raatimieheksi ei ollut asiaa, jos henkilöä oli syytä epäillä
kalvinistiksi tai papistiksi (SSA, BRA, A, vol. 54, irrallinen päiväämätön lappu (mahdollisesti
2.5.1633)). Kalvinismi esiintyi uhkakuvana erityisesti 1630- ja 1640-luvulla (Laine 1996, 55–57).
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myöhempinä vuosina sitä toistettiinkin jatkuvasti. Yleensä asetuksen lukemisen
yhteydessä muistutettiin vieraiden kontrolloimisesta majoituksen avulla: kenelle-
kään ei saanut antaa yösijaa ilman ilmoittautumista linnassa.940  Vuonna 1624 ase-
tuksen lukemista säestettiin vakavalla käskyllä että määräystä vastaan ei saisi ”tehdä
syntiä” jos porvarit halusivat, että se mitä heille tapahtuisi, olisi ”hyvää ja rakasta”
(gått och kiertt).941  Näin vihjattiin epäsuorasti Jumalan rangaistukseen.

Vaikka määräystä vieraiden ilmoittamisesta toistettiin raatihuoneella porvaris-
tolle tiedoksi, velvollisuutta laiminlyötiin yleisesti. Tottelemattomuuden jatkuessa
syyllisiä uhattiin rangaistuksilla.942  Vuonna 1623 tässä suhteessa mentiin jopa vielä
hiukan pidemmälle ja annettiin eräälle miehelle tehtäväksi selvittää kaikki kau-
punkiin saapuvat vieraat. Lisäksi porttien vartijoita käskettiin selvittämään, keitä
tuli kaupunkiin ja mihin he majoittuivat.943  Tämä liittyy osaltaan kaupungin rajoi-
hin ja ne läpäiseviin portteihin paitsi fyysisinä, myös symbolisina rajoina. Koska
portit olivat tie kaupunkiin, niitä piti valvoa tarkasti. Samalla tavalla kadut nähtiin
yhteisöllisinä vaaranpaikkoina, koska ne muodostivat eri ryhmien kohtauspai-
kan.944  Vuonna 1627 kestikievarinpitäjiä uhattiin jopa kuolemantuomiolla, jos he
laiminlöivät ilmoitusvelvollisuuttaan.945

Kontrollia kiristettiin ajoittain kaupungin rajojen ohella myös porvariston kes-
kuudessa. Vuonna 1601 yleisessä raastuvankokouksessa neuvottiin porvaristoa, että
jos he saavat tietää rahvaan parissa liikkuvista huonoista (ondo), valheellisista
(lögnagtige) tai kapinallisista (vproriske) uutisista, ”mitä se sitten voisikin olla”, niin
asia pitäisi antaa tiedoksi joko linnan ”hyville herroille” tai pormestareille. Sellaisia
”uutisvariksia” (tidende kråkor) rangaistaisiin asianmukaisesti.946  Aikalaismääritte-
lyssä toistuivat näin kaksi keskeistä juorun ja huhun elementtiä: pahantahtoisuus
ja valheellisuus yhdistettynä kapinallisuuteen, joka oli uuden ajan alkupuolen jat-
kuva uhkakuva.

Toimettomat ja laiskat ihmiset muodostivat uhkan järjestäytyneelle yhteiskun-
nalle. He olivat joutuneet yhteiskuntaruumiin ulkopuolelle, joten heitä piti kont-
rolloida erityisen tarkasti. Tukholmassa käskettiinkin vuonna 1601 ”joutilaita”, eli
kauppaa harjoittamattomia tai ilman palveluspaikkaa olevia, poistumaan kaupun-
gista. Heidän katsottiin kiertelevän kaupungissa vetelehtien sekä levittäen uutisia
ja valheita ”kansan” keskuuteen. Lisäksi tyhjäntoimittajia uhattiin vankeudella jos

940 Ks. esim. SSA, BRA, A, vol. 51, 9.5.1629, SSA, BRA, A, vol. 54, 6.1.1634, 12.5.1634, 16.8.1634; SSA,
SMRA, A1a, vol. 1, 9.1.1636.

941 ST 1624 (23.9), 157; ks. myös esim. ST 1626 (22.2), 26; ST 1628 (12.5), 44; vrt. Ericsson N 2003,
168–169.

942 Ks. esim. ST 1602 (20.1), 185; ST 1626 (17.7), 82–83; ST 1627 (13.4, 8.10, 8.12), 37, 125, 162, 304
(viite 407); ST 1628 (18.6), 61; SSA, BRA, A, vol. 52, 27.10.1630; Schmedeman 1706, 167–172;
valvonnasta ks. Sandberg 1991, 260; Karonen 1996b, 64; vrt. Farge 1995, 57; Roberts 1997, 17.

943 ST 1623 (11.6), 162–163. Kahta vuotta myöhemmin velvoitteensa laiminlyöneitä uhattiin sakoilla
määräyksen mukaisesti (ST 1625 (30.5), 292).

944 Vrt. Friedrichs 1995, 23.
945 ST 1627 (19.9), 122–123. Vuonna 1635 määrättiin, että käsityöläiset tai ”muut, jotka eivät ole

majoittajia (eller andra som icke wärder äre), eivät saa ottaa vieraita kesteiksi vaan heidät pitää
ohjata ”oikeaan” majoitukseen kaupunkiin” (SSA, BRA, A, vol. 55, 15.6.1635).

946 ST 1601 (17.8), 88; vrt. Hill 1985, 32–33; Laine 2001. Vuonna 1626 käskettiin porvaristoa
rangaistuksen uhalla varomaan pahantahtoisten uutisten levittämistä (ST 1626 (22.2), 26).
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he palaisivat Tukholmaan. Myös porvaristoa varoitettiin, että joutilaiden majoit-
tamisesta saisi sakot. Tässä tapauksessa juorut ja huhut yhdistettiin suoraan kuole-
mansyntiin, laiskuuteen ja joutilaisuuteen.947  Toisaalta juoruilua ja huhujen le-
vittämistä voitiin myös käyttää tarkoitushakuisesti argumenttina irtolaisten
kontrolloimiselle.

Ulkopuolisia uhkakuvia vastustettiin pyrkimällä kahlitsemaan puheita ja ihmis-
ten liikkumista, mutta uuden ajan alkupuolen yhteisöllisessä kulttuurissa juoru
toimi lisäksi paikallisyhteisön sisäisenä kontrollivälineenä: sen avulla pidettiin ku-
rissa poikkeavia ihmisiä sekä ryhmiä ja ylläpidettiin arvoja sekä moraalista yhte-
näisyyttä. Juoruamisen kautta tapahtunut yhteisöllinen kontrollointi, mutta myös
itse puheen valvonta liittyi laajempaan syntisyyden teemaan ja pelkoon Jumalan
rangaistuksesta, sillä sovittamaton synti toi uhkan Jumalan vihasta koko yhteisön
ylle.948  Juoruamalla punnittiin lähimmäisten tekoja sekä niiden moraalista luon-
netta, ja valvottiin näin harmonisen ideaalin toteutumista.

Juorut ja huhut olivat ongelmallisia, sillä ne eivät sopineet etenkään Kustaa II
Aadolfin aikaan vallinneeseen pyrkimykseen kontrolloida yhä suurempaa osaa ih-
misen elämästä ja ammatinharjoittamisesta. Moraalinen, hengellinen ja taloudelli-
nen valvonta ulottui voimakkaasti ihmisten jokapäiväiseen elämään. Vuonna 1621
nimitettiin jopa neljä miestä korttelia kohti kirjaamaan kaikki, sekä aateliston että
aatelittomien, kaupungissa olevat talot, sillä kuningas halusi tietää keitä taloissa
asui, kenen suojeluksessa he olivat ja mitä elinkeinoa he harjoittivat tullakseen toi-
meen.949  Irrallinen puhe ei enää sopinut tähän ”uuteen” maailmaan, jossa yhteis-
kunnan pieninkin palanen sovitettiin yhä kiinteämmin osaksi perhettä, sukua ja
yhteisöä, ja jossa julkisuus oli kunniallisuuden edellytys.950

Juorut ja huhut poliittisina aseina

Huhujen merkitys poliittisessa elämässä on todennäköisesti ollut merkittävämpi
kuin lähteistä on luettavissa. Jo 1400-luvun lopun valtataisteluissa Tukholman por-
varistolle syötettiin propagandaa sekä huhuja esimerkiksi raadin ristiriidoista, ja
aikaansaatiin yleistä levottomuutta.951  Huhujen kautta voitiin siis tarkoitushakui-

947 “..då skole dhe blifue förde och satte på de rum, att the intett sielf skole rådhe sigh..”. ST 1601 (16.11),
145; SAOB, hakusana råda; Runefelt 1999, 679; vrt. Ranta 1975a, 180–181; Koskinen 2000, 14;
Eilola 2001, 188.

948 Karonen 1998a, 152; Koskinen 2000, 110; Eilola 2001, 189–191; Ericsson N 2003, 166–169; Eilola
2004, 147, 155, 165, 167; vrt. Hill 1984, 151–152.

949 ST 1621 (19.5), 165. Tarkastusta perusteltiin porvareiden edulla. Ajatuksena oli, että kaupungin
kasvanut asukasmäärä saataisiin kontrolloitua ja sitä kautta määriteltyä uudelleen
porvarisrasitusten jakautumista sekä helpotettua porvareiden taakkaa. Tarkastus ei kuitenkaan
onnistunut toivotulla tavalla, koska ilman porvarisoikeuksia ammattia harjottaneita ihmisiä
pakeni kaupungista. Kustaa II Aadolfin ”avoimella kirjeellä” (patent) tuotiin asia esiin ja varoitet-
tiin kyseisiä henkilöitä rangaistuksista sekä huomautettiin, että tietämättömyyteen (ovethenhet) ei
kyseisen mandaatin antamisen jälkeen voisi enää vedota. SSP 1900–1913, 178–179, Kustaa II
Aadolfin avoin kirje porvarisrasitusten suorittamisesta kaupungeissa 24.6.1621.

950 Vrt. Eilola 2004, 159–161.
951 Sjödén 1950, 101–103, 114, 117–119.



236

Poliittiset areenat ja toimintatavat

sesti levittää muokattua totuutta haluttujen tuloksien aikaansaamiseksi, mutta nii-
tä voitiin käyttää myös poliittisina argumentteina.

Raati osasi käyttää juoruja hyödyksi. Keväällä 1597 oli kiistaa Arbogan valtio-
päiville osallistumisesta: Kaarle-herttua oli kutsunut valtiopäivät koolle, mutta
Sigismund käski olemaan osallistumatta niille. Valtiopäivien jälkeen Kaarle kirjoitti
Tukholmaan kysyen, miten pitäisi suhtautua niihin, jotka eivät olleet kuuluttaneet
(hafue förklaredt) valtiopäivien päätöksiä.952  Tukholma kuningasuskollisuudessaan
kuului ilmeisesti näihin kaupunkeihin ja Kaarle vihjaili tällä tavoin, että velvoite oli
laiminlyöty. Tuomiokirjoista mahdollista syytöstä ei voi varmistaa, koska tietoihin
erilaisten määräysten ja ilmoitusasioiden suhteen ei välttämättä ole luottamista.
Kysymys oli kuitenkin huomattavasti laajemmasta asiasta kuin pelkästä määräyk-
sen lukemisesta: lukematta jättäminen voitiin tulkita valtiopäivien laillisuuden ky-
seenalaistamiseksi ja sitä kautta Kaarlen vastustamiseksi.

Arbogan kokouksen valtiopäiväluonnetta on pidetty epäselvänä. Aikalaiskäsi-
tyksissä kokous rinnastui vallankumouksellisuuteen kyseenalaisten menettelytapo-
jensa, puutteellisen edustuksellisuutensa sekä asiasisältönsä ansiosta. Kaarle-hert-
tua oli kutsunut valtiopäivät koolle saadakseen säätyjen suostumuksen hankkeel-
leen järjestää sotaretki kapinoivaan Suomeen. Valtaneuvosto oli Kaarlen hanketta
vastaan ja kuningas todella jopa kielsi säätyjä kokoontumasta. Valtaneuvosto, kreivi
Axel Leijonhufvudia lukuun ottamatta, loistikin Arbogassa poissaolollaan, kuten
myös suurin osa aateliston ja porvariston edustajista. Ainoastaan talonpojat olivat
runsaslukuisina paikalla kokouksessa ja heidän myötävaikutuksellaan Kaarle sai
tahtonsa läpi. Muodollisesti, oikeudellisesti ja poliittisesti kokousta tuskin kuiten-
kaan saattoi kutsua valtiopäiviksi.953

Kokouksen jälkipyykkiä puitaessa raati ei halunnut ottaa kantaa Kaarle-hert-
tuan syytöksiin ja vetosi, että kyse oli heille ”liian korkeista asioista”. Raatimiehet
perustelivat haluttomuuttaan vastata Kaarlen tiedusteluun myös sillä tosiasialla,
että valheellisia uutisia ja kertomuksia liikkui runsaasti. Lisäksi raatimiehet vetosi-
vat valitusmaisesti olevansa köyhiä alamaisia, eivätkä sen vuoksi päteviä päättä-
mään ”ruhtinaille ja herroille” kuuluneesta kysymyksestä. Kun kirjallista vastausta
kuitenkin väkisin vaadittiin, niin lopulta raati ”yksinkertaisuudessaan” (efter theras

enfåldighet) ja ”pakotettuna” (nödigt) laati sellaisen, vaikkakaan tuomiokirjaan ei
ole kirjattu vastauksen sisältöä. Ilmeisesti kruunu ei ollut vastaukseen tyytyväinen,
sillä pormestari ja raati saivat pian kuulla kunniansa: Menn någenn tijdh der efter,

thå h.f.n:de kom til Stockholm, måste borgmästere och rådh för sådanne swar, höre

eenn hården text.954

952 ST 1597 (23.5), 125–126; ST 1597 (23.7), 145–146; Stiernman 1728, 441–452, 5.3.1597 Arbogan
valtiopäiväpäätökset; ks. myös Renvall 1962b, 122; Kumlien 1971, 421–422.

953 Pohjolan-Pirhonen 1960, 455–456. Kreivi sekä Uudenmaan ja Hämeen linnaläänien käskynhaltija
Axel Leijonhufvud oli Petri Karosen (2004b) luonnehdinnan mukaan poliittinen opportunisti,
joka vaihtoi jatkuvasti puolta valtakiistoissa, myös kunigas Sigismundin ja Kaarle-herttuan välillä.
Lopulta Leijonhufvud joutui maanpakoon, eikä häntä päätetty enää palaamaan valtakuntaan.

954 ST 1597 (23.5), 125–126; ST 1597 (23.7), 145–146 (myös oivallinen kuvaus juoruista); SAOB,
hakusanat enfaldighet ja nödig.
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Pakoon rasituksia

Porvaristosta irtisanoutuminen ja pakeneminen

Laillisten kanavien käyttämisen ja avoimen protestoinnin ohella yksi mahdollisuus
oli sanoutua irti porvaristosta.955  Porvariuden irtisanominen tapahtui raadin lu-
valla ja raastuvassa haluttiin tavallisesti kuulla perustelut eronpyynnölle. Käytän-
nössä mahdollisuus lähteä kaupungista oli rajallinen ja koski lähinnä leskiä ja van-
hempia ihmisiä, joiden eroaminen porvarisyhteisöstä oli perusteltavissa vanhuu-
della, köyhyydellä tai sillä ettei harjoittanut ammattia.956  Porvaristosta eroaminen
edellytti lisäksi kaupungin rasitusten hoitamista957, se ei ollut keino lähteä velkoja
karkuun. Se oli kuitenkin keino välttyä tulevilta rasituksilta. Sigismundin privile-
gioissa todettiin, että koska Tukholmaa oli rasitettu sotilaiden majoituksella ja va-
rustamisella, useina vuosina lukuisat porvarit olivat muuttaneet toisiin kaupunkei-
hin. Jotta tämä ei jatkuisi, porvarit armahdettiin sotilaiden pidosta ja majoittami-
sesta toistaiseksi. Vastineeksi porvaristo lupasi hoitaa kaupungin vahdin. 958 Aina
oli lisäksi olemassa mahdollisuus lähteä kaupungista tilapäisesti jotakin tiettyä ra-
situsta kerättäessä ja jopa jäädä palaamatta. Vuonna 1633 eräs porvari sanoi suo-
raan haluavansa päästä eroon porvariudestaan, jotta pääsisi samalla eroon joistakin
kaupungin rasituksista.959  Toisaalta kontrollin tiukkuus sekä porvariuden irtisano-
misen käyttäminen painostuskeinona raadin suuntaan todistaa, että pormestari ja
raati pyrkivät estämään porvareiden poistumisen kaupungista, tapahtui se sitten
luvalla tai luvatta. Tämä on ymmärrettävää ainakin siitä näkökulmasta, että veron-
maksukykyisten porvareiden lähteminen merkitsi rasitusten lisääntymistä muille.960

955 Pakenemisesta alamaisten strategiana ks. esim. Maddicott 1982, 15, 52–53, 63–64, 66, 69;
Villstrand 1992, 245–247; Kortüm 1996, 143, 147; vrt. Scott 1985, 62, 245, 290.

956 Ks. esim. ST 1624 (24.4, 5.5), 55, 63; ST 1625 (25.5, 28.5), 284, 290–291; ST 1626 (26.4), 192; SSA,
BRA, A, vol. 54, 21.1.1633, 13.4.1633; SSA, BRA, F, vol. 74, 10.10.1621 Thomas Grelssonin valitus
raadille, 15.5.1622 leski Anna Nilsdotterin valitus raadille; vrt. Almquist 1929, 447; Halila 1942,
215; Virkkunen 1953, 153–154, 157. Eronpyyntöön liittyneestä selvityksestä ks. ST 1628 (kirje
toimitettu 7.5.1628), 235 (liite 6). Helge Almquistin (1929, 155–156) mukaan kaupungista paettiin
salaa myös silloin, kun haluttiin vain hyödyntää porvarisoikeuden jälkeiset vapaavuodet, ja lähteä
ilman määrättyjä maksuja. Sotakarkuruudesta ja verojen sekä väenottojen pakenemisesta ks. esim.
Luukko 1967, 230–233.

957 MESL (konungsbalken XX), 12–15; ks. esim. ST 1618 (4.3), 14; ST 1618 (23.3, 3.6), 30, 69; ST 1626
(8.5, 4.10), 69, 99; SSA, SMRA, A1b, vol. 1, 4.9.1637, 25.10.1637, 30.10.1637, 6.11.1637; SSA,
SMRA, A1a, vol. 2, 6.11.1637; vrt. Almquist 1929, 447; Halila 1942, 215. On mielenkiintoista, että
porvaristosta eroaminen saattoi tapahtua myös kämnerinoikeudessa, mikäli pormestarit olivat
läsnä (ST 1624 (7.2, kämnerinoikeus), 463). Toisaalta sillä ei ollut samanlaista symbolista ja
rituaalista arvoa kuin korporaatioon liittymisellä, eli eroaminen oli huomattavasti porvarisvalan
vannomista arkisempi toimenpide. Kämnerintuvalla hoidettiin myös muita hallintoon liittyviä
asioita: esimerkiksi vuonna 1624 annettiin määräys oluen panemisesta ja myöhemmin käskyn-
haltija Gabriel Oxenstierna keskusteli kämnereiden kanssa leipomisen ja oluenpanon jakamisesta
Tukholman ja Norrmalmin kesken (ST 1624 (6.3, 13.3, kämnerinoikeus), 471, 473).

958 SSP 1900–1913, 118–129, 13.7.1594 päivätyt Sigismundin privilegiot.
959 SSA, BRA, A, vol. 54, 2.5.1633; vrt. Ljung 1963, 253. Mahdollisesti hän viittasi tällä kommentilla

juuri laivakomppaniaan ja sen aiheuttamiin taloudellisiin rasituksiin. Juttua kuitenkin siirrettiin.
960 Vuonna 1633 porvari pyysi porvarisrasitustensa vähentämistä tai hän sanoutuisi irti

porvaristosta. Hänen taksansa luvattiin tarkastaa ja oikaista verotuksessa, joten painostus
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Lain mukaan myös porvareiden verovelvollisten palkollisten ja vieraiden piti
sakkojen uhalla hoitaa maksunsa ennen kaupungista lähtemistä. Piioille ja kauppa-
apulaisille, kuten muillekin porvariston alapuolelle asettuville ryhmille, sekä vie-
raille kaupungista pakeneminen verovelvotteiden vuoksi oli kuitenkin porvareita
helpompaa. Heillä ei ollut samanlaista elinkeinonharjoituksen ja kiinteistönomis-
tuksen luomaa kytköstä paikkaan kuin porvareilla. Älvsborgin lunnaiden keräämi-
sen loppuvaiheissa kaupungista lähteminen muodostui todelliseksi ongelmaksi, ja
lähtijöissä oli niin porvareita kuin päivätyöläisiäkin.961

Yksi mahdollisuus oli pysytellä poissa ja veronkerääjien ulottumattomissa sil-
loin kun maksuja kerättiin. Tämä oli keino, jota käytettiin ahkerasti vuosina 1629–
1630 laivakomppanian pyrkiessä porvarien kukkaroille. Raastuvassa valitettiin var-
sinkin vuonna 1630 useaan otteeseen sitä, että porvarit katosivat kaupungista kun
maksut piti saada kerättyä. Tällöin jopa kämnereille annettiin ohje, että alioikeu-
teen ilmaantuvilta piti kerätä laivarahat, jos he eivät olleet suorittaneet maksujaan.
Kyse oli siis nimenomaan siitä, että rasituksiaan pakoilleita ei saatu vastuuseen
rästimaksuistaan. Tämä oli tietenkin lähinnä viivytystaktiikkaa, sillä ennemmin tai
myöhemmin kaupunkiin oli palattava, ja silloin maksujen ohella piti hoitaa kruu-
nun määräämä 100 taalarin sakko laiminlyönneistä.962

Tuomiokirjoista rasitusten pakoilemista kaupungista lähtemällä on vaikea tut-
kia, sillä jos kaupungista poistuttiin luvatta, ei tieto todennäköisesti koskaan pääty-
nyt tuomiokirjaan saakka, ellei lähtijä jättänyt taakseen maksamattomia lainoja tai
selvittämättömiä rikosjuttuja963 . Varsinkin vuosisadan alkupuolella vaikuttaa lisäk-
si siltä, että porvarisvalan irtisanomisia ei kirjattu tuomiokirjaan. Myöhemminkin
valojen irtisanomisten kirjaaminen vaikuttaa melko satunnaiselta, joten tuomio-
kirjoista löytyvät irtisanoutumiset kertovat vain tapausten minimimäärän. Todelli-
suudessa niitä saattoi olla huomattavasti enemmänkin.

Mahdollisuus pakenemiseen oli kytköksissä kaupunkiin tiukasti itseään kont-
rolloivana yhteisönä. Vaikka kaupunkilaisten intresseissä ei ollut valvoa naapurien
veronmaksua tai veropakolaisuutta, raadin jäsenet kuitenkin toimivat valvovina sil-
minä. Pormestari Hans Nilsson Benick kysyi loppuvuodesta 1630 raastuvassa, miten
meneteltäisiin velkaantuneen ja kaupungista pois matkustamassa olleen kuritus-
huonemestarin kanssa. Oikeuden päätös oli selvä: miehellä ei ollut mitään asiaa
matkustaa muualle ennen kuin hän oli hoitanut velkansa ja Hans Nilssonille annet-
tiinkin tehtäväksi hänen valvomisensa ja asian hoitaminen.964  Raadin jäsenten tietoi-
suuteen kulkeutui kuitenkin todennäköisesti vain murto-osa tällaisista tapauksista.

Yksi raskaana koettu rasitus oli veneiden ja laivojen luovuttaminen kruunun
merikuljetuksiin. Porvareiden aluksiin lastattiin niin miehiä kuin elintarvikkeita-

osoittautui tulokselliseksi (SSA, BRA, A, vol. 54, 30.3.1633; SAOB, hakusana remediera; vrt. Halila
1942, 215). Tosin uhkauksen vaikutusta verotuksen lieventämisessä on mahdotonta osoittaa. Ks.
myös esim. SSA, BRA, A, vol. 54, 26.4.1634, 28.4.1634, 30.4.1634.

961 Ks. esim. SSA, BRA, G, vol. 211, rästiluettelo Älvsborgin lunnaista vuodelta 1620, rästiluettelo
syyskuulta 1620; MESL (konungsbalken XX), 12–15; Brun 1932, 69.

962 Ks. luku Laivakomppania herättää vastustusta.
963 Vrt. Scribner 1987, 113.
964 SSA, BRA, A, vol. 52, 8.11.1630.
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kin kuljetettavaksi toiselle puolelle Itämerta. Laivojen hankkiminen kruunun tar-
peisiin osoittautui usein hankalaksi, joten kuljetukset pyrittiin turvaamaan useam-
paankin otteeseen laittamalla porvaristo rakennuttamaan erityisiä laivoja tai proo-
muja kruunun tarpeisiin. Vuonna 1602 raastuvassa keskusteltiin amiraali Johan
Mårtenssonin kanssa proomuista, jotka Kaarle-herttua oli käskenyt rakentaa ja tie-
dusteltiin, mistä tarvepuut proomuihin saataisiin. Pormestari ja raati päättivät, että
’48 vanhimman’ oli oltava seuraavana aamuna kellon lyödessä kahdeksan raastu-
vassa keskustelemassa siitä, millainen vastaus herttuan vaatimukseen proomuista
annettaisiin.965  Vastauksesta tai tuloksesta ei ole mainintaa. Herttuan määräyksen
mukaisesti jokaisesta merikaupungista piti varustaa proomuja kaupungin varalli-
suuden mukaan, mikä Tukholmassa tarkoitti neljää tai viittä proomua. Porvaristoa
käskettiin keskustelemaan siitä, montako proomua he saisivat tehtyä ja pitämään
kiirettä, sillä alusten piti olla valmiina jo keväällä vesien sulamisen aikaan. Yhteis-
ymmärryksessä pormestari ja raati sekä porvaristo päättivät, että he tekisivät kaksi
proomua: ensin toisen valmiiksi ja toisen niin pitkälle kuin siinä ajassa oli mahdol-
lista. Proomujen maksamiseksi porvaristo esitti uutta verotusta kaupan ja varalli-
suuden perusteella. Verotus haluttiin ulottaa porvariston ohella kotimaisiin ja ul-
komaisiin kauppa-apulaisiin. Porvaristo myös pyysi vanhimpainneuvostoa sekä
muutamia raadin jäseniä suorittamaan verotuksen.966

Seuraavassa raastuvankokouksessa kerrottiin suoritetusta verotuksesta, mutta
porvaristo oli ilmeisesti muuttanut suhtautumistaan maksun suorittamiseen, sillä
he nousivat heti vastarintaan. Porvarit eivät olleet ilmoituksensa mukaan tyytyväi-
siä verotukseen, vaan halusivat maksaa kukin varallisuutensa mukaisesti. Heille
kuitenkin vastattiin, että suoritettu verotus piti täyttää, sillä aika proomujen val-
mistamiseen oli käymässä vähiin. Erityisesti mainittiin itäkorttelissa asuvan Olof
Nilssonin ”ainoana” (endeste och förnemste) vastustavan verotusta ja samalla saa-
neen muutkin niskuroimaan kanssaan. Kuitenkin muiden mainittiin olevan samaa
mieltä Olof Nilssonin ehdotuksesta maksaa kukin varallisuutensa mukaan, ja he
olivat valmiita menemään valalle maksamisesta. Ehdotuksia tilanteen hoitamiseksi
kyllä riitti mutta kuten eräs porvari totesi, tuskin löytyi montaakaan miestä, jotka
olisivat vapaaehtoisesti suostuneet maksamaan.967

Kun Kaarle-herttua kirjoitti pian uudelleen Tukholman hallintomiehille sotilai-
den majoittamisesta kaupunkiin, porvariston tilanne nousi esiin. Kun porvareilta
kysyttiin vastausta herttuan vaatimukseen he sanoivat, että heillä ei ollut varaa ma-
joittaa sotilaita, ”minkä myös Jumala tietää”.968  Osalla porvareista ei ollut edes it-
selle syötävää. Useiden porvareiden kerrottiinkin aikoivan sanoa porvariutensa irti
seuraavassa valpurinpäivän kokouksessa, sillä heillä ei ollut varaa suorittaa rasituk-

965 ST 1602 (8.2), 194; Ericson 1988, 210–214; Sandberg 1991, 334–335. Laivojen rakentamisesta
sotalaivaston tarpeisiin vrt. Luukko 1971, 455–456.

966 Vaikka määräys mainittiin päivätyn jo marraskuussa, tuli tieto raastupaan vasta helmikuun alussa.
ST 1602 (10.2), 195.

967 ST 1602 (13.2), 196–197; ks. myös ST 1602 (15.2, 10.4), 199–200, 212–213; SAOB, hakusana
afspännig/avspännig; vrt. Griffiths 1997, 941–942. Lähes samaan aikaan Kaarle-herttua määräsi
Upplannista kerättäväksi sotaveron, joka oli tarkoitus kerätä sekä suoraan verona että maksuna
kiinteästä omaisuudesta, kuten rakennuksista ja tonteista (ST 1602 (20.3), 210–211).

968 Kirjurin välihuomautus.
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sia. Vastauksessa toistettiin vielä, että useissa kotitalouksissa ei ollut leipää ja jos so-
tilaat olisi pitänyt ruokkia, leipä olisi pitänyt ostaa torilta.969  Irtisanoutumisen tai
sen uhan kerrottiin siis johtuvan suoraan jatkuvista rasituksista, jotka ajoivat osan
porvaristosta taloudelliseen ahdinkoon. Valitusten tapaan kurjuutta todennäköi-
sesti liioiteltiin vastauksessa, mutta uhka porvareiden joukkoirtisanoutumisesta oli
kaupunkihallinnolle todellinen.

Vuonna 1603 jouduttiin raastuvassa painimaan myös sotilaiden majoittamisen
aiheuttamien ongelmien kanssa, jotka kärjistyivät huonon tilanteen vuoksi. Kyse
oli 100 nihdin majoittamista kaupunkiin, mihin oli jo suostuttu. Koska kuitenkin
useat porvarit olivat kuolleet ruttoon ja osa lähtenyt kaupungista, piti sopia miten
velvoite jaettaisiin porvareiden kesken. Porvaristo vastasi, etteivät he pystyisi
(tröste) majoittamaan enempää kuin olivat siihen saakka tehneet. Muussa tapauk-
sessa he jättäisivät avaimet oveen ja lähtisivät. Porvaristo myös pyysi, että koska
heidän joukkonsa oli heikentynyt ja väheni lukumääräisesti päivä päivältä, por-
mestari ja raati kirjoittaisivat nöyrästi herttualle ja pyytäisivät nihtimanttaalin pie-
nentämistä, sekä nihtimaksun pysymistä kahdessa markassa viikossa. Tähän por-
mestarit vastasivat, että muutaman porvarin pitäisi mennä linnaan pyytämään käs-
kynhaltijoilta maksun pitämistä ennallaan. Ilmeisesti miesten käynnillä linnassa ei
kuitenkaan ollut toivottua tulosta, sillä pian nimettiin uudelleen miehiä toimitta-
maan samaa asiaa. Heille annettiin tehtäväksi ”tiedottaa käskynhaltijoille, että nih-
dit saisivat tyytyä kahteen markkaan viikossa”, ikään kuin kyse olisi ollut ilmoi-
tusluontoisesta ja kaupungin päätettävissä olleesta asiasta.970

Sotavarustelut eivät kuitenkaan jättäneet Tukholman porvareita rauhaan.
Vuonna 1628 raastuvassa vaadittiin jälleen varusteiden toimittamista kuninkaan
sotaleirille. Porvaristo oli vedonnut käytännön vaikeuksiin laivaoluen panemisen
kanssa mätäkuun (röttmånan) lähestyessä. Mätäkuun lämpö pilasi helposti ruoka-
tarvikkeet, mutta ajan uskottiin muutenkin olevan vaarallista: jopa ilman uskottiin
voivan tehdä sairaaksi ja muitakin mystisiä asioita tapahtui.971  Tuomiokirjojen va-

969 ST 1602 (14.4), 214–215; ks. myös ST 1602 (15.4), 216–217.
970 ST 1603 (6.6, 20.6), 84, 88. Samana päivänä (6.6.1603) kruunun kuriiri esitteli raastuvassa

herttuan antamaa valtakirjaa. Hänelle oli annettu tehtäväksi kiertää kaupungeissa kertomassa
pormestarille ja raadille, että kaupunkien pitäisi hankkia aluksia kaupungista sotaväkeen
määrätyn joukon tarpeisiin koska he olivat valittaneet aikaisemmin pyydetystä proomujen
rakentamisesta, eli yksi rasitus korvattiin toisella. Hän pyysi pormestarilta ja raadilta sekä
porvaristolta vastausta vaateisiin. Kuriirille vastattiin kirjallisesti, että jos se olisi ruton varjossa
mahdollista niin he myöntyisivät mielellään herttuan tahtoon. (Bleff der på schriftligenn suaratt,
att der the för denne heftige siukdomenn pestilentzienn någott folck kunne niuta och behålla, att
vtredhe farkosterne medh, wele dhe gerne efterkomma h: f: n:dz nådige wilie och befalningh.) ST 1603
(6.6), 84. Viivyttely ei kuitenkaan koitunut kovin oivalliseksi taktiikaksi, sillä pian yleisessä
raastuvankokouksessa keskusteltiin sekä laivojen varustamisesta että 100 hevosen toimittamisesta.
Ilmeisesti vastalausetta ei tällä kertaa edes nähty mahdollisena, vaan suunniteltiin miten kruunun
vaateet täytettäisiin ja mikä olisi laivojen omistajien sekä toisaalta muun porvariston osuus.
Porvaristo kuitenkin esitti pelkonsa siitä, että kun laivanomistajille kerättäisiin rahtirahat ne
käytettäisiinkin linnassa toisiin tarkoituksiin ja omistajat jäisivät ilman (..dogh befruchtede
menighetenn sigh, att når penningerne kunne blifue vptagne, kunne till euentÿrs tages på slottedt,
huarigenom dhe som farkosterne ägha komma vthi mistningenn och finge intett.). ST 1603 (20.6), 88.

971 Tästä ks. ST 1628 (28.4, 30.4, 3.5, 5.5, 7.5, 12.5, 17.5, 19.5, 21.5, 18.6), 34–35, 39, 42, 44, 47, 49–50,
61; SAOB, hakusana rötmånad; Schön 1998, 167.
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lossa uudet rasitukset aiheuttivat pienen porvarisvalojen irtisanomisen vyöryn,
vaikka irtisanomisten kytkeminen juuri kyseisiin rasituksiin onkin mahdotonta.
Eräs porvari kuitenkin selitti haluaan valan irtisanomiseen majoitusrasituksella.
Yleinen vastustus viittaa selvästi siihen, että porvarien kantokyky oli ylittymässä.972

Ilmeisesti samaan tapahtumaketjuun liittyi kesällä 1628 raastuvassa porvareille an-
nettu varoitus heidän vastentahtoisuudestaan saapua paikalle kutsuttaessa. Tottele-
mattomia uhattiin jatkossa rangaista ilman armoa ja heistä ennen kaikkea ”parhai-
ta” (förnemste), sillä heidän piti olla muille esikuvana.973

Sotavarusteluiden aiheuttamien rasitusten ohella myös elinkeinonharjoitus sai
porvarit tarttumaan porvarisvalan irtisanomiseen painostaakseen pormestaria sekä
raatia toimenpiteisiin. Vuonna 1626 maustekauppiaiden valittaessa hollantilaisten
käymästä laittomasta kaupasta vedottiin, että tilanteeseen piti saada parannus tai
heidän olisi pakko irtisanoa porvariutensa.974  Ylipäätään taloudellisten tai muiden
olosuhteiden heikkeneminen ajoi ihmisiä pois kaupungista ilman, että sitä pystyt-
tiin valvomaan tai estämään. Vuonna 1632 jouduttiin pitämään Norrmalmin por-
mestarien kanssa kokous jossa keskusteltiin ammattikuntien tilanteesta, sillä Tuk-
holmassa oli ongelmana että kaupungista pakeni väkeä esikaupunkeihin harjoitta-
maan ammattiaan.975  Kaupungissa tilanne oli taloudellisesti heikko ja rahan arvon
kanssa oli ongelmia. Tämä puolestaan johti kruunun tavoitteleman kaupan järjes-
tämisen viivästymiseen.976  Kaupan järjestäminen aiheutti porvariston silmissä uh-
kakuvia heidän taloudellisen tilanteensa heikkenemisestä entisestään, ja yhdessä
”huonon rahan” kanssa ajoi heitä pois kaupungista.

Laivakomppania herättää vastustusta

Vuonna 1629 kruunu vaati kaikkia valtakunnan kaupunkeja varustamaan tietyn
määrän laivoja kruunun käyttöön. Tutkimuksessa laivakomppanian perustaminen
on liitetty jo aikaisemmin Kustaa II Aadolfin hallituskaudella esillä olleisiin pyrki-
myksiin perustaa komppanioita, joilla oli tavoitteena lisätä laivojen määrää, kaup-
paa ja merenkulkutaitoista väkeä. Laivakomppanian perustamista motivoi myös
valtakunnan turvallisuus, tavoitteena oli meripuolustuksen parantaminen. Ajatuk-
sena oli, että kaikki valtakunnan säädyt muodostaisivat komppanian ja olisivat sa-
malla yhteisomistajia komppanian hankkimille laivoille. Aikaisemmin kruunu oli
joutunut turvautumaan usein porvareilta takavarikoitujen laivojen käyttöön soti-
laallisissa kuljetuksissa.977

972 Irtisanomisista ks. ST 1628 (3.5, 5.5, 7.5, 12.5, 14.5, 17.5, 21.6), 38–39, 41, 44–45, 47, 65.
973 ST 1628 (18.6), 61.
974 ST 1626 (26.4), 66. Porvarisvalan irtisanomisesta uhkauksena ks. myös esim. ST 1626 ( 22.4), 187.
975 SSA, BRA, A, vol. 53, 29.2.1632.
976 SSA, BRA, A, vol. 53, 15.2.1632, 22.2.1632, 27.2.1632; Kerkkonen V 1945, 18–22.
977 PRFSS VI, 664, 26.1.1629 päivätyt laivakomppanian privilegiot; Odhner 1860, 87; Ahnlund 1929,

166; Norenstedt 1984, 12, 14; Ericson 2001, 128. Tutkimuskirjallisuudessa laivakomppaniaan ja
sen aiheuttamiin vaikeuksiin on yleensä vain viitattu (ks. esim. Ahnlund 1933a, 194; Ljung 1963,
419–420; Ericson 1988, 216–218), mutta Tukholman osalta Per Göran Norenstedt on tehnyt
aiheesta opinnäytetyön. Tutkielmassa esitellään kehitys pääpiirteittäin ja vaikka Norenstedt (1984,
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Kun laivakomppanian perustamisesta oli päätetty, Tukholmassa neuvoteltiin
määräyksen toteuttamisesta vain kaksi päivää ennen laivakomppanialle annettuja
privilegioita.978  Tammikuussa 1629 raastuvassa oli paikalla harvinaisen suurilukui-
nen joukko valtakunnan ylimmän hallinnon edustajia: kuvernööri (gubernatoren)

Klas Horn, herra Per Baner, amiraali Klaus Larsson Fleming sekä muutamia muita
valtaneuvoksia. Kuningas oli laatinut kuvernöörin julki tuoman ehdotuksen siitä,
miten valtakunnan kaupunkien porvaristo saataisiin avustamaan kruunua 40 lai-
van ostamisessa sekä varustamisessa. Ilmeisesti asia oli kuitenkin ollut esillä aikai-
semminkin, sillä edellisenä päivänä porvaristo oli ehdottanut omaa ratkaisuaan
laivojen hankkimiseksi. Raastuvassa oli ilmeisesti paikalla muidenkin kaupunkien
edustajia siinä määrin, että heidät katsottiin edustaviksi neuvottelemaan asiasta
kruunun edustajien kanssa. Keskeistä porvareiden ehdotuksessa oli, että laivoja
hankittaisiin aluksi vain puolet, sillä he uskoivat kaikkien hankkimisen yhtä aikaa
olevan vaikeaa.979

Neuvottelua käytiin koko valtakunnan kaupunkien sekä kruunun edustajien
välillä. Porvareilta haluttiin ”yhteinen” vastaus siitä, kuinka paljon kaupungit voisi-
vat maksaa. Esityksenä oli, että kukin kaupunki osallistuisi kykynsä mukaan. Lai-
valuku oli valtaneuvosten ehdotuksessakin porvariston esiin nostama 20 laivaa. Li-
säksi maksamaan kykenemättömät porvarit haluttiin laivamiehiksi. Porvarit ilmei-
sesti huomasivat kruunun edustajian halukkuuden neuvotella, sillä he ehdottivat
vielä laivamäärän vähentämistä kuuteentoista ja lisäksi vapautusta värväyksestä
vanhan sopimuksen mukaisesti (”allenest hålla ett wist taal, som af ålder waret

haf:r”).980  Neuvottelu tuotti kuitenkin tulosta, sillä koko maasta varustettavien lai-
vojen lukumäärä saatiin pudotettua kuuteentoista, kuten porvaristo oli ehdotta-
nut. Helmikuussa luettiin raastuvassa kuninkaan kirje, jossa Tukholman ja Norre
Förstadenin osuudeksi varustettavista laivoista kerrottiin neljä981 . Suuret meri-
kaupungit joutuivat kantamaan muita kaupunkeja raskaamman taloudellisen taa-
kan. Laivat oli ajateltu ensisijaisesti kuljetustarkoituksiin mutta niitä voitiin käyt-
tää myös sotilaalliseen puolustukseen. Kun laivoja ei tarvittu kruunun palvelukses-
sa, kaupungeilla oli oikeus käyttää niitä kaupankäyntiin.982

10–11) mainitsee käyttäneensä Tukholman tuomiokirjoja luodakseen katsauksen tapahtumien
kulkuun paikallistasolla, näin ei kuitenkaan tapahdu. Norenstedt on käyttänyt Tukholman osalta
lähteenään ainoastaan Lars Ericsonin painamattomista tuomiokirjoista laatimaa rekisteriä, josta
opinnäytteessä ei anneta sen tarkempaa informaatiota. Tästä syystä Tukholman tapahtumien
kuvaus jää pinnalliseksi ja lähes olemattomaksi. Valtakunnallisen tason aineiston, jota tässä
tutkimuksessa ei käytetä, Norenstedt sen sijaan on tutkinut kattavasti. Vastaavasta menettely-
tavasta ks. Virkkunen 1953, 330–332, laivakomppanian vaikutuksesta Oulussa 332–333.

978 Vrt. Norenstedt 1984, 14; ks. myös Ahnlund 1933b, 180.
979 SSA, BRA, A, vol. 51, 24.1.1629.
980 SSA, BRA, A, vol. 51, 24.1.1629.
981 Tuomiokirjan mukaan Kristian Wilshusenin tehtävänä oli hankkia laivoista kolme. Koska tehtävä

oli ”kaupungin parhaaksi”, Wilshusen vapautettiin kaikista kaupungin rasituksista niin kauan
kuin hän kaupungissa asui (SSA, BRA, A, vol. 42, 6.2.1630; vrt. laivakomppaniasta Östman 1915a,
32).

982 SSA, BRA, A, vol. 51, 18.2.1629; Norenstedt 1984, 15. Tavoitteena oli samalla päästä eroon niin
kauppiaille kuin kruunullekin hankalasta menettelytavasta pakko-ottaa kauppalaivoja sotilas-
tarkoituksiin (vrt. Helmfrid 1963, 242; Luukko 1971, 456–458).
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Laivojen hankkiminen aloitettiin kaupungeissa laiva-apua (skeppshjälpen) ke-
räämällä. Kaikki kaupungeissa asuvat kruunun virkamiehiä lukuunottamatta oli-
vat velvollisia suorittamaan maksun. Aatelisto ja papisto osallistuivat laivakomp-
panian luomiseen taloudellisesti, kun taas laivojen hankkiminen ja ylläpitäminen
jäi kaupunkien huoleksi. Kaupungeille määrättiin siis ylimääräinen rasitus, jota
myös kutsuttiin laiva-avuksi, kun laivat piti pitää sekä miesten että varusteiden
suhteen toimintakykyisinä.983  Laivakomppania (Skepz Compagniet) perustettiin
hanketta hoitamaan. Komppanian johtajien tehtävänä oli kerätä varat ja huolehtia,
että laivat olivat varusteineen ajoissa valmiita. Laivakomppanian johtajille annet-
tiin käskynhaltijan valtuuksia vastaavat oikeudet ulosmitata maksettava summa
porvarin omaisuudesta jos hän kieltäytyi maksamasta, sekä lisäksi rangaista häntä
100 taalarin sakoilla.984  Porvareiden tottelemattomuutta siis ennakoitiin.

Seuraavana päivänä päätös tuotiin porvariston tietoon ja asiaan liittyvät privi-
legiot sekä komppanian johtajian valtakirjat luettiin. Samassa yhteydessä raati
huomautti johtajille, että rahojen keräys piti aloittaa ajoissa. Porvareita he puoles-
taan kehottivat suorittamaan maksun hyväntahtoisesti, koska se oli tarkoitettu
koko valtakunnan puolustukseksi ja ”meidän kaikkien” hyvinvoinniksi. Muistutus
tuli todennäköisesti tarpeeseen, sillä samana päivänä jouduttiin huomauttamaan
myös porvariston tottelemattomuudesta, mikä mitä todennäköisimmin kuin al-
kusoittona tuleville tapahtumille, liittyi juuri laivojen varustamiseen. Tottelematto-
muuden syynä oli jääminen pois raastuvankokouksista silloin kun kutsu kävi ”ku-
ninkaan ja kaupungin asioille”. Jatkossa rangaistuksen uhattiin olevan viisi taalaria
eli sakkosummaa yleisten raastuvankokousten laiminlyömisestä korotettiin.985  Por-
varit varmasti tiesivät laivakomppanian perustamisen merkitsevän huomattavaa
lisärasitusta ja protestoivat viivyttelyn sekä tottelemattomuuden kautta.986

Maaliskuun alussa saatiin ensimmäinen aavistus siitä, mitä oli tulossa. Yleisessä
raastuvankokouksessa luettiin porvaristolle uudelleen laivakomppanian johtajien
ohje ja valtakirja. Samalla heitä muistutettiin hyväntahtoisesta suhtautumisesta,

983 Norenstedt 1984, 16–17.
984 SSA, BRA, A, vol. 51, 18.2.1629; ks. myös Almquist 1929, 167 laivajohtajien roolista. Määräys

koron maksamisesta rästimaksuille tuli ilmeisesti vasta myöhemmin. Sakkojen lisäksi kaikki ketkä
eivät hoitaneet maksujaan vuoteen 1630 mennessä uhattiin antaa valtaneuvostolle tiedoksi, ”..wele
directores solenniter hafua protesterat, och sedan dem för Rijkzens Rådh hafua ahnklagat.” (SSA,
BRA, A, vol. 51, 23.12.1629).

985 Kokouksen ei mainittu olevan yleinen raastuvankokous, vaikka porvaristoa täytyikin olla paikalla
raadin suunnatessa sanansa heille. SSA, BRA, A, vol. 51, 19.2.1629. Laivajohtajatkin kinasivat
oikeudessa maksuista ja niiden suorittamisesta. Norre Förstadenin ja Tukholman välillä
kahnausta aiheutti etenkin pormestari Hans Nilsson Benickin toimiminen välittäjänä ilman
minkäänlaista valtuutusta asiassa. Norre Förstadenin pormestari Mattias Trost sanoikin että
Benick ei ole heidän esimiehensä, eivätkä he pitäisi häntä ”hyvänä” esimieheksi. Vielä vähemmän
Benick oli tietoinen heidän varallisuudestaan. Mattias Trostin mukaan kaupungin edustajat ja
erityisesti Hans Nilsson Benick olivat pettäneet heitä (SSA, BRA, A, vol. 51, 28.2.1629). Vielä
myöhemminkin Hans Nilsson Benick oli ilmeisesti toiminut kysymyksessä tyypillisen
omavaltaisesti päätellen häneen raastuvassa kohdistuneesta ironisesta kommentista, jonka
johdosta Hans Nilssonin veli, Valentin Nilsson, joutui jopa puolustamaan häntä (SSA, BRA, A, vol.
52, 4.1.1630).

986 Laivakomppanian perustaminen aiheutti levottomuutta myös muissa kaupungeissa (Almquist
1929, 167).
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sillä maksu koituisi hyväksi heille ja isänmaan puolustukseksi. Lisäksi määrättiin
maksujen kantamisen aloittamisesta ja tehtävään valitut käskettiin raatihuoneelle
seuraavaksi tiistaiksi istumaan ja ottamaan maksuja vastaan. Sadan taalarin sak-
kojen uhalla kiellettiin myös poistumasta kaupungista ilman tilien tekemistä sel-
väksi johtajien kanssa.987  Määräys viittaa selvästi siihen, että porvarien pelättiin ot-
tavan jalat alleen, mahdollisesti sellaisista aikeista oli jo tietoa tai todisteita olemas-
sa. Muiden maksujen suhteen samanlaista uhkausta ei yleensä jouduttu esittämään
kuin poikkeustapauksissa. Maksua kannettiin nopealla aikataululla ja maaliskuun
lopulla 75000 taalarin summasta oli saatu kasaan jo 40000, mutta johtajat valittivat
taas puuttuvasta summasta. Ilmeisesti maksu kerättiin aluksi vapaaehtoisina suo-
rituksina, sillä ne ketkä eivät vielä olleet maksua suorittaneet, haluttiin kutsua kool-
le verotettaviksi.988  Ongelmat maksun kantamisen kanssa jatkuivat ja jopa johtajat
olivat erimielisiä siitä, miten asia pitäisi hoitaa. Raati määräsikin, että puuttuva osa
kerättäisiin kortteleittain ja missä tilassa tahansa.989

Laivarahojen maksamisesta tai niiden suuruudesta valitettiin raastuvassa.990

Syksyllä 1629 eräs vaimo valitti ”laiva-avusta”, joka hänen oli mahdotonta maksaa.
Maksun kerääjät olivat jo käyneet hänen luonaan, avanneet väkivalloin (brutet up)

kirstuja ja kaappeja sekä takavarikoineet tavaraa. Raastuvanoikeuden tuomiona oli,
että vaimon piti maksaa laivarahansa, sillä hänellä katsottiin olevan siihen varaa.991

Valitusten ohella laivakomppania sekä sen keräämät laivarahat saivat aikaan porva-
risvalojen irtisanomisten aallon. Huippu ajoittui vuodelle 1630, jolloin mainittiin
54 henkilön sanoneen irti porvariutensa yhdessä oikeudenistunnossa. Kaikilla por-
vareilla, jotka halusivat sanoa irti valansa, oli valmiina perustelut irtisanoutumisel-
le. He vetosivat sairauteen tai siihen, etteivät harjoittaneet ammattia ja ilmoittivat
usein hoitaneensa velvoitteensa kaupunkia kohtaan.992  Irtisanoutumiset olivat ym-
märrettäviä siinä suhteessa, että tilanne maksujen suhteen muuttui koko ajan mm.
riksin arvon heikkenemisen vuoksi, ja maksun kertaalleen suorittamisen ei voitu
luottaa riittävän. Päinvastoin, varsinkin kymmenyksen kerääminen oli ikään kuin
verotuksen uusi kierros. Taloudellinen tilanne kaupungissa oli muutenkin huono,
ja kun rutto lisäksi piinasi kaupunkia porvareiden luottamus tulevaisuuteen rakoili
ja sai ilmiasunsa irtisanoutumisissa.

Irtisanoutuminen ei kuitenkaan ollut pelkästään pakenemista vaan sitä voitiin
tietoisesti käyttää uhkauksena, kuten muidenkin juttujen yhteydessä: toukokuussa
1630 porvari kiristi oikeutta ja vaati, että hänen verotustaan piti vähentää tietyllä

987 SSA, BRA, A, vol. 51, 7.3.1629.
988 SSA, BRA, A, vol. 51, 28.3.1629. Kerätystä summasta esiintyy tuomiokirjassa monenlaisia tietoja

eli summiin ei voi luottaa. Kesäkuun alussa mainittiin laivajohtajien valittaneen, että he olivat
kantaneet vasta 8000 taalaria koko summasta. Mahdollisesti tällä kuitenkin tarkoitettiin aikaisem-
man summan jälkeen kerättyä määrää. Johtajat pyysivät. ettei heitä syytettäisi jos rahat eivät olisi
koossa ajoissa. Lisäksi he halusivat käskynhaltijalta luvattua apua. Johtajille annettiinkin tietty
määräaika, minkä jälkeen omaisuutta alettaisiin pantata maksun suorittamiseksi (SSA, BRA, A,
vol. 51, 8.6.1629).

989 SSA, BRA, A, vol. 51, 20.4.1629.
990 SSA, BRA, A, vol. 51, 22.4.1629; SSA, BRA, A, vol. 52, 14.7.1630, 18.9.1630.
991 SSA, BRA, A, vol. 51, 26.9.1629.
992 Esim. SSA, BRA, A, vol. 42, 8.5.1630, 7.6.1630; SSA, BRA, A, vol. 51, 27.4.1629, 2.5.1629, 4.5.1629;

SSA, BRA, A, vol. 52, 8.3.1630, 13.3.1630, 28.4.1630, 3.5.1630, 8.5.1630, 19.7.1630.
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summalla tai hän sanoutuisi irti porvaristosta. Ilmeisesti oikeusistuin ei taipunut
uhkailuun, sillä marginaalissa ilmoitettiin miehen sanoutuneen irti.993  Toisaalta
porvaristosta irtisanoutuminen ei välttämättä käytännössä muuttanut yhtään mi-
tään, sillä ainakin vuonna 1630 eräs mies valitti että häntä kiusattiin yhä porvarilli-
silla rasituksilla, vaikka hän oli sanonut porvariutensa irti. Hänelle vastattiin, että
välttyäkseen rasituksilta piti myös lopettaa porvarillisen elinkeinon harjoittami-
nen, eikä käydä kauppaa kuten kuka tahansa porvari.994  Raastuvassa esiin tuoduis-
sa reaktioissa onkin mielenkiintoista, että kaikkinensa vain muutama porvari pyysi
laivarahan pienentämistä, kun taas määräys merkitsi todellista porvaristosta irtisa-
noutumisten aaltoa. Irtisanoutumisia oli kaikkiaan noin parikymmentä vuonna
1629 ja vielä enemmän seuraavana vuonna, jolloin laivarahojen kantoa tehostettiin
entisestään, eli lähes parikymmentäkertaisesti tavanomainen määrä. Määräyksen
antaminen ei ehkä ollut suoraan syy irtisanoutumisiin, mutta ainakin se tarjosi hy-
vän syyn irtisanoutua juuri silloin.

Toukokuun alussa 1629 porvareita käskettiin jälleen suorittamaan heidän ”lu-
paamansa” laivarahat rangaistuksen uhalla ja kiellettiin poistumasta kaupungista
ennen kuin he olisivat hoitaneet maksunsa. Rangaistusta korostettiin vaikutuksen
tekemiseksi vielä uudemmankin kerran ja se luettiin porvareille. Rangaistuksella
uhkaaminen ei kuitenkaan tehonnut, vaan kuninkaalta jouduttiin pyytämään
maksuajan pidentämistä Tukholman oman laivan rakentamiseksi. Porvareita uhka-
si taas omaisuuden panttaaminen ellei maksua suoritettaisi.995

Heinäkuussa otettiin yleisessä raastuvankokouksessa jälleen järeät aseet käyt-
töön, sillä paikalla olivat Klas Horn sekä Lars Skytte tehostamassa porvareille
suunnattua sanomaa. Viestissä ei ollut mitään uutta: porvarien piti toimittaa laivo-
jen ostamiseen lupaamansa rahat viivyttelemättä, tai muut tarkoitusta varten ole-
massa olevat keinot otettaisiin käyttöön. Johtajille kruunun edustajat sen sijaan ei-
vät luvanneet armoa: heitä käskettiin kantamaan rahat tai he joutuisivat maksa-
maan ne itse.996  Tässäkin yhteydessä korostettiin jälleen maksujen oikeutusta niin
kuin aikaisemminkin vetoamalla porvarien lupaukseen maksun suorittamisesta.

993 SSA, BRA, A, vol. 52, 8.5.1630. Samanlainen tapaus oli myöhemminkin, tosin tällöin mies pystyi
perustelemaan valan irtisanomisen sairaudella. Irtisanoutuminen kuitenkin esitettiin uhkauksena
raadille (SSA, BRA, A, vol. 52, 26.5.1630). Samanlainen myös SSA, BRA, A, vol. 52, 14.6.1630; ks.
myös esim. SSA, BRA, A, vol. 51, 12.10.1629; 5.10.1629 irrallinen kirje kuninkaalta Klas Hornille.
Todennäköisesti lappu luettiin porvaristolle, koska se on liitetty tuomiokirjan väliin ja kyse oli ylei-
sestä raastuvankokouksesta. Tarvittavan lisäsumman hankkimisesta keskusteltiin hiukan myöhem-
min raadin kesken (SSA, BRA, A, vol. 51, 17.10.1629). Rutto riehui kaupungissa vähintään kymme-
nen vuoden välein (SSA, BRA, A, vol. 51, 19.9.1629; SSA, BRA, A, vol. 52, 28.4.1630 (nu begÿnnet
siukdomen inrÿta), 15.11.1630; SSA, BRA, A, vol. 42, 15.10.1631; ks. myös esim. SSA, SMRA, A1a, vol.
3, 19.11.1638, 1.12.1638; SSA, SMRA, A1a, vol. 4, 2.3.1639, 19.3.1639, 27.5.1639, 29.8.1640; Ericson
1988, 242–243). Ruttoa voitiin myös käyttää selityksenä, kun kaupungista häivyttiin taloudellisesti
epäedullisen tilanteen vuoksi (ks. David Friffin ja Henrik Siuklerin välinen talousjuttu vuodelta 1641
(SSA, SMRA, A1a, vol. 5, 6.3.1641, 20.3.1641, 27.3.1641, 3.4.1641, 14.4.1641)).

994 SSA, BRA, A, vol. 42, 21.8.1630.
995 SSA, BRA, A, vol. 42, 18.9.1630; SSA, BRA, A, vol. 51, 9.5.1629, 16.5.1629, 8.6.1629; SSA, BRA, A,

vol. 52, 30.4.1630.
996 SSA, BRA, A, vol. 51, 9.7.1629. Tilanteen vaikeutta kaupungissa kuvaa muutamaa päivää ennen

kuvernööri Klas Hornin ja käskynhaltija Lars Skytten vierailua raastuvassa päivätty irrallinen
lappu valituksesta valtaneuvostolle. Valituksessa selitettiin, että porvariston oli mahdotonta
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Laivojen hankkimisen määräaika umpeutui ilmeisesti heinäkuun puolimaissa,
jolloin kuningas huomautti kirjeessään asiasta.997  Elokuun lopussa siirryttiin jäl-
leen astetta järeämpiin keinoihin kun johtajia käskettiin keräämään rahat mitä pi-
kimmin, ja heille annettiin avuksi kämnerit. Jos joku kieltäytyisi maksamasta, hän-
tä uhattaisiin vankeudella.998  Porvareilla oli kuitenkin aina olemassa mahdollisuus
lähteä kaupungista. Lokakuun alussa Dirich nahkuri valitti raastuvassa, että hänel-
tä otettiin pantteja laivarahoista vaikka hän oli maksanut jo 300 taalaria. Hän oli
mielestään suorittanut jo rasitteensa, eikä omien sanojensa mukaan pystynyt mak-
samaan enempää. Dirich nahkuri oli sitä mieltä, että oli ”epäkristillistä” toimia sillä
tavalla, eli antaa pantata ihmisiltä omaisuutta. Hän myös uhkasi että hän ennem-
min lähtee kaupungista, kuin maksaa enemmän kuin mitä oli luvannut. Samalla
Dirich nahkuri pyysi helpotusta maksuun ja takavarikoimisen loppumista.999

Vuonna 1630 eräs mies taas valitti laivarahan olevan enemmän kuin mitä hän oli
luvannut.1000

Vuoden 1629 lopulla porvaristo sai uuden lyömäaseen taistelussaan maksua
vastaan, kun pinnalle nousi kysymys vastuun jakautumisesta Norrmalmin ja Tuk-
holman kesken. Asia nousi todennäköisesti esille joulukuisessa raastuvankokouk-
sessa, jossa luettiin valtaneuvoston päätös, jonka mukaan Tukholman piti varustaa
kaikki neljä laivaa Norrmalmin osallistuessa yksinomaan rahasummalla. Samassa
kokouksessa raati ja laivajohtajat päättivät, että puuttuva summa hankittaisiin käs-
kemällä kaikkia osallistumaan laivojen varustamiseen varallisuutensa mukaan. En-
simmäisenä toimenpiteenä kuitenkin verotettaisiin porvaristoa, ja elleivät he suos-
tuisi ”halpaan” (kohtuulliseksi nähtyyn) verotukseen, niin he joutuisivat valalle.1001

Valalla tarkoitettiin ilmeisesti tässä yhteydessä, että he joutuisivat valalla vanno-
maan varattomuuttaan. Myöhemmin kymmenysten myötä valanvannominen vie-
tiin astetta pidemmälle: toisessa valassa vannottiin, että omaisuus ei ollut enempää
kuin ilmoitettu ja toisessa, että kymmenys oli maksettu raastuvassa annetun ase-
tuksen mukaisesti.1002

maksaa koko summaa ja pyydettiin lykkäystä maksuun. Viesti vaikuttaa luonnokselta
valitukseksi mutta on mahdotonta tietää, laadittiinko siitä koskaan virallista versiota, tai
päätyikö valitus koskaan valtaneuvostolle. Klas Hornin ja Lars Skytten vierailun ajoittuminen
voidaan kuitenkin tulkita vastaukseksi, jonka viesti oli että kruunu ei ollut valmis perääntymään
(SSA, BRA, A, vol. 51, irrallinen 4.7.1629 valitus valtaneuvostolle).

997 Kuninkaan kirje mainittiin päivätyn 20.7.1629. SSA, BRA, A, vol. 51, 15.8.1629.
998 SSA, BRA, A, vol. 51, 31.8.1629.
999 SSA, BRA, A, vol. 51, 5.10.1629. Laivarahan maksaminen ulotettiin porvariston ulkopuolisiin

ryhmiin, jos vain rasituksen maksaminen pystyttiin perustelemaan. Kun syksyllä raastuvassa
valitettiin nuorista rengeistä, jotka isäntiensä suojissa harjoittivat kauppaa ”porvaristolle
vahingoksi”, raati päätti että heidän piti maksaa laiva-apu. Lisäksi korostettiin, että he eivät saisi
poistua kaupungista ennen kuin ’48 vanhinta’ olisi verottanut heidät (SSA, BRA, A, vol. 51,
3.10.1629; ks. myös esim. SSA, BRA, A, vol. 51, 14.10.1629). Näin pyrittiin edesauttamaan
porvareiden halukkuutta suorittaa rasituksensa sekä saamaan lisää kaivattuja maksumiehiä.

1000 SSA, BRA, A, vol. 52, 16.6.1630. Laivajohtajien ongelmista niskoittelevan porvariston sekä
painostavan kruunun välissä ks. esim. SSA, BRA, A, vol. 42, 18.8.1630; SSA, BRA, A, vol. 51,
2.11.1629; SSA, BRA, A, vol. 52, 26.5.1630, 8.11.1630; ks. lisäksi esim. SSA, BRA, A, vol. 52,
12.7.1630, 9.8.1630, 11.8.1630, 18.9.1630, 6.11.1630, 10.11.1630, 13.11.1630, 22.11.1630.

1001 SSA, BRA, A, vol. 51, 18.12.1629. Samalla muistutettiin rangaistuksen uhalla jälleen kerran, että
laivojen piti olla ajoissa valmiita.

1002 SSA, BRA, A, vol. 52, 4.1.1630.
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Kun porvaristoa käskettiin seuraavan kerran yleisessä raastuvankokouksessa
suorittamaan hyväntahtoisesti laivarahansa, vastauksena oli: ”Se, joka oli luvannut
neljä laivaa sai myös maksaa ne, sillä he tiesivät vain kolmesta laivasta”. Ajatuksena
oli että Norre Förstadenin olisi pitänyt osallistua varustamalla yksi laiva, eikä vain
antamalla tietty summa rahaa. Alun perin kaupunkien piti varustaa laivat ”yhdes-
sä”, mutta myöhemmin oli ilmeisesti kuitenkin porvaristoa kuulematta sovittu,
että Tukholma varustaisi kaikki neljä laivaa ja Norrmalm osallistuisi vain maksa-
malla. Porvaristo kävi hyökkäykseen valtuutettujensa Erik kannunvalajan sekä
Evert Christofferssonin johdolla. He vaativat saada kuulla niitä 38 miestä, jotka oli-
vat paikalla valtiopäivillä kun laivat luvattiin. Todistajikseen he nimesivät kaikki
kaupunkien edustajat, jotka tuolloin olivat paikalla, ja väittivät että valtiopäivä-
miehet olivat luvanneet vain kolme laivaa. Syyttävä sormi kohdistui kokouksessa
olleisiin ja porvaristo halusi kuulla totuuden: jos todella jo tuolloin oli luvattu 4
laivaa, mikä tuli ilmi vasta lähes vuotta myöhemmin, protestoivat he jyrkästi sitä
vastaan.1003  Porvariston valtuutettujen esiintyminen raastuvassa viittaa siihen, että
protestoimista oli suunniteltu etukäteen. Kokouksen kuluessa porvareilla tuskin oli
mahdollisuutta neuvonpitoon ja puhemiesten valitsemiseen.

Raadin vastaus porvaristolle oli, että jos he eivät olleet tyytyväisiä valtaneuvos-
ton tuomioon, niin he voisivat itse kysyä asiasta hallitukselta. Porvarit korostivat
pitävänsä valtaneuvoston tuomiota ”korkeassa arvossaan”, mutta pyysivät kuiten-
kin että ne porvaristosta, jotka olivat luvanneet varustaa neljä laivaa, myös vastasi-
vat lupauksestaan.1004  Todennäköisesti raadin arvovalta ja vetoaminen kruunun
määräyksiin oli porvaristolle liian kova este ylitettäväksi, ja vastarinta kuivui tähän
protestointiin raastuvassa. Tapaus osoittaa valtiopäivien vallan, auktoriteetin ja
merkityksen porvariston poliittisessa ajattelussa. Suhtautuminen valtiopäivien
rooliin oli kuitenkin kaksijakoinen, sillä kuviteltaessa päätösten tukevan omaa nä-
kökulmaa niihin vedottiin, mutta toisaalta valtiopäivillä tehdyn epäsuotuisan pää-
töksen ei nähty velvoittavan porvaristoa, vaan yksinomaan päätöstä tekemässä ol-
leita edustajia.

Valtiopäiväedustaja nähtiin ”palvelussuhteessa” valitsijoihin, ei valtioon. Hän oli
siis kaupungin asioiden ajaja. Kun valtiopäivien toimintaa kehitettiin 1600-luvulla,
yksi keskeisimmistä kysymyksistä oli suhtautuminen kokouksen valtaan tehdä pää-
töksiä, ja siihen keneltä kyseinen valtuutus oli saatu. Aikaisemmin katsottiin että
edustuskokouksen päätös oli niiden henkilöiden, jotka osallistuivat päätöksentekoon,
joten päätökset eivät periaatteessa sitoneet heitä joiden piiristä edustaja oli kokoukseen
lähtenyt. Tässä suhteessa muutos tapahtui 1600-luvulla: valtiopäivät eivät enää ol-
leet vain paikallaolijoiden kokous vaan edustivat koko valtakuntaa. Koska edusta-
jan valta ei riippunut henkilöstä vaan valtuudesta, he eivät olleet sidottuja valit-
sijoidensa mielipiteisiin kun taas kokouksessa tehdyt päätökset sitoivat kaikkia.1005

1003 SSA, BRA, A, vol. 51, 23.12.1629. Raimo Rannan (1981, 96) mukaan Suomessa varsinkin nuorissa
pikkukaupungeissa katsottiin päätösten taloudellisista rasituksista sitoneen vain sen tehneitä.

1004 Ibid.
1005 Ahnlund 1933a, 176–177; Renvall 1962b, 57, 121–122, 133–134, 139–140, 145, 162–163, ks. myös

155 (laajemmasta historiallisesta perspektiivistä ks. 19, 23, 31–32); Toikkanen 1999, 60–61; vrt.
Aronsson 1992, 308.
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Vuoden 1630 alussa laivojen varustaminen nousi esille jos mahdollista vielä ai-
kaisempaakin suuremmassa määrin. Laivojen luovuttamisen määräaika oli lähene-
mässä ja laivajohtajat halusivat ryhtyä voimakkaisiin toimenpiteisiin summan
hankkimiseksi kokoon. He ehdottivat että jokainen antaisi kymmenyksen sekä
kiinteästä että irtaimesta omaisuudestaan kuten talosta, maaomaisuudesta, laiva-
osuuksista, rahasaatavista ja jopa petivaatteista. Johtajat siirsivät myös osan vas-
tuusta raadin harteille ja jättivät heidät huolehtimaan siitä, kuinka laivat saataisiin
Tukholmaan määräaikaan mennessä. Samassa yhteydessä he lisäksi protestoivat
niitä oikeuteen haastettuja vastaan, jotka eivät olleet tulleet paikalle, sekä kaupun-
gista lähteneitä vastaan.1006  Johtajien ehdotus kymmenyksestä meni läpi, sillä por-
vareita kutsuttiin kortteleittain raastupaan ilmoittamaan omaisuuden arvo ja mak-
samaan siitä osuus laivojen hankintaan. He joutuivat myös vannomaan valan, että
maksaisivat osuutensa.1007  Porvariston menettelytapana oli sekä pysytellä poissa
paikalta maksua kerättäessä että irtisanoutua ja lähteä kaupungista lopullisesti.
Laivajohtajat pyysivätkin oikeudessa että porvarisvalaa tekemättömät vannoisivat
valan, eikä kukaan saisi erota porvaristosta ennen kuin laivarahat olisi maksettu.
Vuoden 1630 alussa jopa määrättiin, että ilman pormestarin kirjallista lupaa ku-
kaan ei saanut poistua kaupungista, mutta jo heinäkuussa kaupungista kauan
poissa olleita sekä laivarahoja suorittamattomia porvareita palasi. He kuitenkin
kieltäytyivät yhä maksamasta.1008  Laivajohtajien ja raadin jäsenten kaupunkilaisille
antama esimerkki ei tosin ollut omiaan rohkaisemaan porvareita pysymään Tuk-
holmassa, sillä helmikuussa 1630 pormestari Olaus Bureus valitti, että sekä raati
että johtajat olivat lähteneet markkinoille ilman lupaa.1009  Yksi keino päästä käsiksi
maksuvelvoitettaan vältteleviin oli laittaa heidät tilille, kun he olivat kämnerintu-
valla hoitamassa asioitaan. Porvarit kuitenkin tiesivät tämän, ja todennäköisesti
juuri tästä syystä haasteita laiminlyötiin ja oikeuden istuntoihin jätettiin saapumat-
ta.1010  Kontrolli siis ulottui koko yhteisöön.

Kesäkuussa 1630 raadille tuli kirje valtaneuvostolta, jolle laivajohtajat olivat va-
littaneet ongelmistaan maksujen keräämisessä. Laivajohtajat olivat omasta mieles-
tään tehneet kaikkensa pääoman hankkimisessa ajoissa ja kohtuullisen (billig) tak-
san mukaan. Tästä huolimatta oli yhä useita miehiä, jotka eivät olleet suorittaneet
maksuaan. Laiminlyönnit eivät johtuneet yksinomaan köyhyydestä, vaan myös
vastarinnasta ja niskottelusta (af tråttz och tredsko). Verovelvolliset yrittivät välttyä
rasituksesta vetoamalla maksamattomiin suorituksiinsa armeijalle, aatelisprivile-
gioihinsa ja vapauksiinsa, sekä olevansa kuninkaan palveluksessa tai muilla sopi-
mattomilla tekosyillä (otijdige ändskÿlldninngar). Raatia muistutettiin siitä mitä he
olivat yksimielisesti (eenhälleligenn) luvanneet kuninkaalle valtakunnan puolusta-

1006 SSA, BRA, A, vol. 52, 2.1.1630.
1007 SSA, BRA, A, vol. 52, 4.1.1630, 11.1.1630.
1008 SSA, BRA, A, vol. 52, 19.7.1630.
1009 SSA, BRA, A, vol. 52, 4.1.1630, 26.2.1630, 27.2.1630, 28.4.1630 (mainittiin osan olevan poissa

kruunun asioilla, mutta osan lähtevän kaupungista salaa), 19.7.1630. Käskynhaltija kuitenkin
puolusti poissa olevia raadin jäseniä ja totesi, että heidän täytyi hoitaa elinkeinoaan (SSA, BRA,
A, vol. 52, 1.3.1630).

1010 SSA, BRA, A, vol. 52, 8.1.1630.
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mista varten, ja kuinka määräysten noudattaminen koituisi kaikille hyödyksi. Raa-
tia käskettiinkin huolehtimaan, että johtajat saisivat maksunsa ilman enempiä
viivytyksiä.1011  Tämä oli tyypillistä retoriikkaa: asiasta oli päätetty yksimielisesti,
pidetty mikä oli kuninkaalle luvattu ja kuuliaisuus koituisi sekä valtakunnalle että
yksittäisille ihmisille hyödyksi. Mielenkiintoisinta oli kuitenkin että viivyttelemistä
pidettiin tietoisena taktiikkana (uthann längre drögsmåål och förhaalningh), eli por-
vareiden nähtiin tekosyillä pyrkivän tilanteen pitkittämiseen tai jopa estämiseen.1012

Loppujen lopuksi laivajohtajat joutuivat nöyrtymään ja myöntämään, että tar-
vittavaa summaa ei saataisi kerättyä ajoissa porvaristolta. Niinpä he pyysivät raa-
dilta, että he saisivat käyttää kaupungin säästöjä sekä lisäksi raadin jäseniltä ke-
rättäviä varoja laivojen ostamiseksi. Tarkoituksena oli kerätä rahat porvaristolta
myöhemmin.1013  Tämäkään ei kuitenkaan merkittävästi helpottanut tilannetta, sil-
lä porvarit pysyivät taipumattomina eivätkä halunneet antaa äyriäkään enempää
laivarahoihin. Heitä uhattiin vankilalla ja jopa ”korkeimmalla rangaistuksella”.1014

Vaikka laivakomppanian akuutein vaihe oli ohi, tilanne Tukholmassa koettiin kes-
tämättömäksi vielä vuonna 1633: porvariston määrä väheni ja vero oli suhteetto-
man suuri. Loppujen lopuksi Tukholmasta saatiin kerättyä vain noin puolet sum-
masta.1015

Laivakomppanian perustaminen ja siitä seuranneet rasitukset demonstroivat
moniulotteisesti porvareiden ymmärrystä porvarisstatuksestaan, sekä siihen liitty-
neistä velvollisuuksista ja oikeuksista. Toisaalta kaupungista pakeneminen uuden-
laisena, tai ainakin aikaisemmasta poikkeavassa mittakaavassa toteutettuna me-
nettelytapana todistaa hallintokulttuurin muutoksesta. Raatiin ei edes pyritty vai-
kuttamaan valittamalla tai protestoimalla, vaan laivajohtajien ohella raadin työtä
vaikeutettiin tekemällä maksujen keräämisestä mahdollisimman hankalaa. Näin
toteutettiin pormestarin ja raadin uhkakuvaa porvariston määrän myötä himme-
nevästä kaupungin kukoistuksesta. Laajamittainen pako kaupungista uhkasi yhtei-
sön vakautta sekä sen myötä raadin auktoriteettiasemaa.

1011 SSA, BRA, A, vol. 42, 14.6.1630.
1012 SAOB, hakusana förhalning; ks. myös esim. SSA, BRA, A, vol. 44, 6.1.1634.
1013 SSA, BRA, A, vol. 52, 4.1.1630.
1014 SSA, BRA, A, vol. 52, 8.1.1630, 1.3.1630, 8.3.1630, 13.3.1630, 12.4.1630, 19.4.1630, 21.4.1630,

28.4.1630, 3.5.1630, 8.6.1630, 9.6.1630, 16.6.1630, 23.6.1630, 8.7.1630; SSA, BRA, A, vol. 54,
30.1.1633.

1015 SSA, BRA, A, vol. 54, 31.1.1633; ks. myös SSA, BRA, A, vol. 54, 2.4.1633, 2.5.1633, 17.3.1634;
Ericson 1988, 317.
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Mellakka vai kapina?

Aseellista mellakkaa on selitetty ilmauksena kansan tahdosta. Taustalla on nähty
yleensä joko kiristyneet taloudelliset olosuhteet, laajemminkin arkipäiväisen elä-
män realiteetit, tai esivallan kontrollissa alamaisten suhteen tapahtuneet muutok-
set. Ruotsin rauhallisuutta puolestaan on selitetty valtion tehokkaalla kontrolliko-
neistolla, mutta lisäksi alamaisten institutionaalisilla vaikutusmahdollisuuksilla ku-
ten valituksilla ja paikallisyhteisötason hallinnollisella vuorovaikutuksella, jotka
toimivat menestyksekkäästi sekä kanavoivat dialogin ohella myös protestit laillisiin
uomiin.1016

Mellakan nimeäminen juuri mellakaksi ja sen ajateltu voima perustui pohjim-
miltaan yhteiskunnalliseen järjestäytymiseen ja yhteisöllisten auktoriteettien val-
taan, sekä vaaraan jäsentyneen yhteisön ja harmonian murtumisesta.1017  Ulkoisiin
symboleihin perustuvan ja yhteisön hyväksymän vallan kääntöpuolena mellakka
edusti uhkaa yhteisön rakenteelle. Se kyseenalaisti auktoriteetin ja uhkasi syöstä
maailman kaaokseen hallitsemattomuudessaan ja jäsentymättömyydessään. Kaikki
haasteet status quolle, olivatpa ne kuinka harmittomia tahansa, tulkittiin epäjärjes-
tykseksi, ja poliittista toimintaa tavallisten kanavien ulkopuolella kutsuttiin hel-
posti kansannousuksi.1018  Mellakan vaarallisuus johtui ennen kaikkea tavasta jolla
se hylkäsi yhteisölliset konventiot, ja nousi Jumalan asettamaa esivaltaa vastaan.
Tässä suhteessa mellakan voi nähdä ikään kuin karnevaalina, rajatilana, jossa yh-
teiskunnalliset säännöt lakkasivat olemasta.

Laissa oli sanktioitu kokoontuminen (samling) ”voutia, pormestaria tai raati-
miestä” vastaan, jos tarkoituksena oli aiheuttaa vahinkoa. Samassa pykälässä uhat-
tiin hengen ja omaisuuden menetyksellä esivallalle halveksuntansa osoittaneita.
Rauhanvalankaaressa sama määräys toistui yksityiskohtaisempana: kuolemantuo-
mio voitiin antaa kokoontumisesta (flock och samling), tapahtuipa se kaupungissa
tai sen ulkopuolella, yhtä tai useampaa edellä mainituista viranhaltijoista vastaan,
tai sisälsipä se väkivaltaa tai ei. Kaikki mukana tai samaa mieltä olleet nähtiin yhtä

1016 Österberg 1984, 9; Österberg 1987, 328, 331; Österberg 1989; Villstrand 1992, 9–15; Österberg
1994a, 27–28; Österberg 1994b, 131–141; Katajala 1996, 104; Imsen – Vogler 1997, 17–18; Cowan
1998, 181–183; Katajala 2002, 15, 110–113, 203–205; Katajala 2004b, 36–37; Katajala 2004c, 183–
184; vrt. Beik 1988, 219; Thompson 1996, 95–98, 132; Ylikangas 2004, 357–362.

1017 Vallan ja auktoriteetin määrittelystä käydystä keskustelusta tiivistetysti ks. Stadin 1997, 195–197.
1018 Beik 1974, 600–602; Douglas 2000, 163. Epäjärjestyksestä ja mellakoista vrt. myös Friedrichs

1986, 116, 118; Beik 1988, 189–197; Aronsson 1992, 279, 302; Burke 1994, 75–76, ks. myös 189,
203–204; Farge 1995, 78; Katajala 1996, 101–102, 120; Thompson 1996, 126.
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syyllisinä. Lisäksi heidän suojelijoitaan ja majapaikan antaneita uhattiin kuninkaan
kostolla ja vihalla.1019

Mellakka ei ollut yksiselitteinen käsite. Esivallan näkökulmasta termillä leimat-
tiin usein kaikenlainen yhteiskuntarauhaa uhkaava käytös tai ”julkisen rauhan”
(public peace) vastainen toiminta.1020  Tapahtuman kutsuminen mellakaksi on kyt-
köksissä maailmankuvaan, jossa porvari oli kuuliainen ja tottelevainen alamainen,
mutta nousikin näitä odotuksia ja käsityksiä vastaan. Tämä liittyi laajempaan kes-
kiajalla ja uuden ajan alussa vallinneeseen käsitykseen järjestäytyneen ja harmoni-
sen yhteisön ideaalista. Pelko epäjärjestyksestä kaupungeissa oli alati läsnä.1021  Ku-
ningas oli Jumalan asettama ja mellakka esivaltaa vastaan oli siitä syystä sama kuin
mellakka Jumalaa vastaan.1022  Koska uhka sekä potentiaalinen uhka järjestykselle
ovat suhteellisia ja subjektiivisia käsitteitä, on vaikea määritellä mitä aikalaiset niil-
lä tarkoittivat. Uuden ajan alkupuolella käytetyt termit olivat epätäsmällisiä ja ar-
volatautuneita. Epäjärjestys määriteltiin kuitenkin negaation kautta, eli vastakkai-
sena järjestäytyneelle yhteisölle. Toisaalta tekojen järjestyksen, tai epäjärjestyksen pii-
riin kategorisoimista vaikeuttaa sallitun rajan epäselvyys, sillä vasta rajan ylittävät
teot nähtiin epäjärjestyksenä. Käytännössä tämä tarkoittaa että useat teot pysyivät
sallittujen rajoissa, ellei niitä tehty epätavallisella tavalla, tai elleivät olosuhteet olleet
muuttaneet auktoriteettien suhtautumista niihin. On kuitenkin huomattava, että jo
mellakan määrittely oli kategorisointia jonka avulla luotiin järjestystä.1023  Kun kau-
pungin hallintolaitos leimasi tapahtuman mellakaksi, se määritteli tilanteen ja loi sa-
malla itselleen toimintamallin tietäen, tai ainakin varautuen siihen, mitä oli vastassa.

Mellakat, jotka voidaan nähdä ilmauksina laajemmasta paikallisesta vastarin-
nasta, olivat kuitenkin yleensä vain jäävuoren huippu. Mellakoitsijoiden päämäärät
olivat rajallisia ja yleensä käytännöllisiä, eivät vallankumouksellisia; ne olivat vas-
tauksia taloudellisiin oloihin tai yhteiskunnalliseen järjestykseen. Mellakoijat toi-
mivat yhteisön nimissä kuten erityisesti vuoden 1614 tapahtumista käy ilmi. Mel-
lakat olivat ”yhteisöllisen politiikan” muoto, sillä niillä puolustettiin sitä, mikä ym-
märrettiin perinteiseksi tavaksi ja oikeudeksi. Paikallishallinnon tehtävänä ymmär-

1019 ”Om någon gör samling mot fogden, borgmästare eller rådmän, så att han vill göra dem skada, eller
ock så att sidvördnad visas rådet, hava alla de som äro med däri förverkat sina liv, efter vittnesbörd
av sex gode män. Deras egendom skola deras barn eller deras arvingar taga emot.” MESL, 16
(konungsbalken XXVI, lainaus), 222 (edsöresbalken XXVII); Lindström D 1988c, 27; ks. myös.
Katajala 1996, 101, 103–104; Lamberg 2001, 225–231. Yksilöihin kohdistuvista ja yleistä
järjestystä uhkaavista rikoksista vrt. Castan 1983, 223, 231–232.

1020 Termiä tumult saatettiin käyttää myös tappelusta (ST 1623 (1.10), 210; Beik 1974, 591, 600–601;
vrt. Renvall 1949, 91; Farge 1995, 120; Katajala 1996, 101–102; Katajala 2004a, 13–14; vrt.
Almquist 1929, 113–114); termeistä yleisemmin Katajala 2002, 138–140. Folke Lindbergin (1946,
165, 259) mukaan Linköpingin raati ei sietänyt minkäänlaista porvarisoppositiota, vaan näki
kaiken kritiikin mellakkana. Toisaalta on myös huomattava, että kapinalla ei välttämättä
tarkoitettu hallitusvaltaa vastaan nousemista, vaan myös eri ryhmien keskinäisiä yhteenottoja.
Vähitellen 1700-luvulta lähtien termi kuitenkin vakiintui tarkoittamaan väkivaltaista nousemista
esivaltaa vastaan (Alapuro 2003, 521–522; vrt. Katajala 2004a, 13).

1021 Beik 1988, 191, 197; Cowan 1998, 170, 175; Gustafsson 2004, 26; vrt. Lindberg F 1933, 257;
Maddicott 1982, 23–24; Scribner 1987, 113, 116; Aronsson 1992, 334–335.

1022 Lindroth 1997a, 310.
1023 Cowan 1998, 170–171; vrt. Douglas 1986, 10, 102; Barthes 1993, 88; Douglas 2000, 89–90, 156;

Alapuro 2003, 521–522.
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rettiin olevan juuri yhteisön oikeuksien valvominen, ja jos alamaiset eivät saaneet
ääntään kuuluviin valituksilla tai muilla muodollisilla toimenpiteillä, heillä oli oi-
keus ryhtyä mellakkaan.1024  Mellakoita onkin kuvattu pikemmin yhdeksi neuvotte-
lun muodoksi kuin vallankumoukseksi.1025

Mellakat jättivät tavallisesti vahvan jäljen yhteisön sosiaaliseen muistiin. Ne vai-
kuttivat kollektiiviseen ajatteluun ja muistiin voimakkaasti, koska periaatteessa
kaikki pystyivät olemaan niissä osallisia. Oli olemassa vakiintuneet termit, sekä
yleinen protestoinnin traditio, jonka koko yhteisö jakoi ja ymmärsi.1026

Vaikka aikalaisten kielenkäytössä samoja termejä käytettiin mellakoista ja kapi-
noista, tässä tutkimuksessa ne erotetaan toisistaan. Kapinalla tarkoitetaan laajaa esi-
vallan valta-asemaa ja auktoriteettia, sekä koko yhteiskuntajärjestystä uhkaavaa tilan-
netta; mellakalla taas lievempää ja paikallisempaa uhkaa yleiselle järjestykselle.1027

Vaikka Tukholmassa jossakin määrin myös haastettiin paikallisen hallintolaitoksen
auktoriteetti 1610- ja 1620-luvulla, kyse ei kuitenkaan ollut kapinoista vaan mella-
koista. Vuoden 1614 levottomuudet alkoivat samana vuonna annetusta kauppa-
säännöstä, noin kymmentä vuotta myöhemmin taas pikkutullista ja aksiiseista.1028

Mellakka kauppasäännöstä:
salaliittoepäilyjä ja kiihotusta

Raati saattoi nimetä välikohtauksen mellakaksi jos se katsoi tilanteen luisuneen
hallinnastaan, kuten tapahtui vuonna 1614. Loppuvuodesta Tukholman kaupun-
ginkirjuri Karl Månsson Bure ilmestyi vastaperustettuun hovioikeuteen valitta-
maan raastuvassa tapahtuneesta ”kapinasta ja mellakasta”1029 (Mÿterij och tumullt)

kruunun kauppaordinantiaa vastaan.1030  Vuoden 1614 kauppasääntö oli yksi kes-

1024 Freedman 1993, 40, 43; Reay 1998, 173, 176–177, 196; Katajala 2004b, 42. Reay (1998, 176)
käyttää J. Bohstedtilta lainaamaansa termiä ”community politics”.

1025 Reay 1998, 195.
1026 Douglas 1986, 69–80; Fentress – Wickham 1992, 114; Cowan 1998, 175; Eilola 2000, 185.
1027 Vrt. Katajala (1996, 101–102), joka käyttää termiä ”poliittinen rikos”. Ks. myös Katajala 2004a,

13–14.
1028 Keskiajan loppupuolen auktoriteettikamppailuista ja levottomuuksista Tukholmassa ks. Sjödén

1950; Lamberg 2001, 217–237. Mellakoista ja levottomuuksista muissa kaupungeissa ks. esim.
Lindberg F 1933, 255–260; Helmfrid 1963, 616–618; Tomner 1977; Montelius 1993, 86–89.

1029 Vuonna 1594 Tukholman raatihuoneella tapahtui välikohtaus, jossa kaksi keskinäisiä asioitaan
oikeudessa selvitellyttä miestä hermostui toisiinsa ja tilanne johti muutamaan suulle lyömiseen
(mundslagh). Raadilla oli vaikeuksia saada heidät rauhoittumaan ja oikeusistunto jouduttiin
keskeyttämään (vpgifuet) kunnes miehet oli vangittu ja viety kumpikin tahoilleen. Välikohtausta
kutsuttiin tuomiokirjassa epätavalliseksi ja sopimattomaksi (en vnderlige och grofft ärende). Se
osoittaa samalla kuinka poikkeuksellista julkinen kiihtymys raastuvassa oli, oli kyse sitten
yksityisistä oikeusjutuista tai porvaristoa koskevista rasituksista. Vastaavia tapauksia tuomio-
kirjasta ei löydy (ST 1594 (23.9), 255). Tapauksesta jaettiin rankat tuomiot: valtaneuvosto oli
velvoittanut väkivallantekijän ensin pyytämään pormestarilta ja raadilta anteeksi, sekä maksa-
maan vielä 100 taalarin sakot. Lisäksi hänen piti maksaa köyhille 20 taalaria. Toinen osapuoli
joutui maksamaan 40 markan sakot suunpieksännästä. Myös valtaneuvoston puuttuminen
asiaan viittaa tapauksen poikkeuksellisuuteen (ST 1594 (25.9), 258–259).

1030 Kyseinen välikohtaus on mielenkiintoinen, sillä siitä ei löydy minkäänlaista merkintää tuomio-
kirjasta. Tätä selittää todennäköisesti ennen kaikkea tuomiokirjojen niukkasanaisuus juuri
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keisimpiä merkantilistisen talouspolitiikan kauden määräyksistä. Sillä pyrittiin val-
takunnan kaupunkien välisten kauppasuhteiden määrittelyyn ja säätelyyn. Kaup-
pasäännön määräykset koskivat kaupunkien purjehdusoikeuksia, ulkomaalaisten
kauppiaiden toiminnan rajoittamista, ei-porvarillisten ryhmien kauppaa, sekä
mm. kaupunkien anniskelupaikkoja ja panimoita.1031  Kauppasääntö vietiin läpi il-
man säätyjen suostumusta ja se aiheutti jo tästä syystä vastustusta. Tukholmassa
uutta määräystä vastaan taisteltiin ennen kaikkea koska se katkaisi perinteiset
kauppasuhteet Bergslagenin kanssa. Tämän johdosta myös kaupungin porvariston
tärkein kilpailuvaltti eli pääomarikkaus ja luototuskyky heikkenivät. Lisäksi valitet-
tiin että muut merikaupungit söivät tukholmalaisten kauppaa.1032

Vastustusta ei esiintynyt yksinomaan Tukholmassa, vaan koko valtakunnan
porvaristo oli uudistusta vastaan. Kauppasäännön keskeisin osuus eli kaupan ja
kaupunkien jakaminen oli suurin vastarintaa aiheuttanut kohta ja porvaristo esit-
tikin, että kaupankäyntiä jatkettaisiin vanhaan malliin. Vastustuksesta huolimatta
uudistus kuitenkin vietiin läpi. Tukholma oli kauppasäännön toteutumisen kan-
nalta avainasemassa, mistä syystä kaupungin pormestareita houkuteltiin asian kan-
nattajiksi henkilökohtaisilla taloudellisilla eduilla.1033  Ajatuksena oli, että pormes-
tarit taivuttelisivat vastaan hangoittelevan raadin ja porvariston määräyksen taakse.

Vaikka pormestarit virallisesti seisoivatkin kruunun linjalla, tukholmalaiset va-
littivat kauppasäännön antamisen jälkeen useita kertoja kruunulle. Sekä kuningas
että valtakunnankansleri Axel Oxenstierna kuitenkin välttelivät antamasta vastauk-
sia, ja lopputuloksena määräyksiin saatiin vain muutama pieni lievennys vuonna
1616.1034  Kuten jo aikaisemmin on tullut ilmi, Tukholman porvariston vastarinta
ei jäänyt yksinomaan valittamiseen, vaan kauppasääntö aiheutti runsaasti kuohun-
taa myös raastuvassa. Kriittisimmäksi tilanne muodostui, kun kauppaordinantiaa
oli tarkoitus käsitellä heinäkuussa 1614 yhdessä porvariston kanssa. 1035

ajanjaksolla 1605–1615. Heinäkuulta, jolloin levottomaksi muuttunut raastuvankokous
pidettiin, ei tuomiokirjasta löydy ainoatakaan kaupunginkirjurin pöytäkirjamerkintää (ST
1614–1615; tuomiokirjoista ks. Vuorela 1997a, 80–89; Lamberg – Einonen 2001, 309–312).

1031 Ahnlund 1933a, 180–181; Ahnlund 1933b, 132–133; Kerkkonen V 1945, 26–27; Möller 1954, 15–
19; Luukko 1967, 89–92; Sandström 1990, 45–46; Sandberg 1991, 140–168. Vuosien 1614 ja 1617
kauppasääntöjen taustalla oli kaupan järjestämisen ohella kaupunkien välisten kiistojen
lopettaminen ja ruotsalaisten porvarien aseman vahvistaminen suhteessa ulkomaalaisiin
(Ahnlund 1933b, 132–133, 148; Sandberg 1992, 301). Porvariston kannalta kauppasäännössä oli
merkittävää, että se kielsi kruunun palkollisia sekä aatelisten alaisina toimivia käsityöläisiä
harjoittamasta porvariselinkeinoa kauppakaupungissa (Lindberg F 1989, 121).

1032 Ahnlund 1932, 227–228; Brun 1932, 30; Sandström 1990, 45–48; Sandberg 1991, 150–159.
1033 Pormestari, raati ja Tukholman porvaristo olivat jo keväällä 1614 jättäneet valtiopäiville

valituksen, joka suurimmaksi osaksi koski kaupungin kauppaa. Valituksella ei kuitenkaan voinut
varsinaisesti olla mitään tekemistä saman vuoden kauppasäännön kanssa, sillä asia ei virallisesti
ollut esillä valtiopäivillä. Tukholma sai erityisaseman kauppasääntöä valvomaan perustetun
komission kokoonpanossa, millä myös osaltaan pyrittiin varmistamaan Tukholman raadin tuki
säännön toteuttamiseksi (Sandberg 1991, 153–158).

1034 Esim. RA, R5346, päiväämätön Tukholman pormestarin, raadin ja porvariston valitus kunin-
kaalle vuodelta 1615, samanlainen 7.3.1615; Sandström 1991, 159–162. Vuoden 1617 kauppa-
säännön hyväksymisestä valtiopäivillä ks. Ahnlund 1932, 195, 228; Ahnlund 1933a, 181–182;
Ahnlund 1933b, 148.

1035 Vaikka kauppasääntö painettiin ja lähetettiin kaupunkeihin jo maaliskuun lopulla ja sen piti
astua voimaan jo kuukauden kuluessa tästä, keskusteltiin uudesta määräyksestä Tukholmassa
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Myöhemmin kun välikohtausta puitiin hovioikeudessa, syyllisiksi mellakkaan
nimettiin kolme tukholmalaista porvaria: Tomas Eriksson, Nils Kure ja Petter
Knävelkamp1036 . Porvaristo oli kutsuttu raastupaan yleiseen raastuvankokoukseen,
jossa käskynhaltija Nils Bengtsson Bielke1037  antoi tiedoksi mandaatin kuninkaan
turvallisuudesta ja alamaisten sovusta etenkin kuninkaan ollessa poissa.1038  Tämä
liittyi jälleen kerran ajatukseen kuninkaan poissaolon aiheuttamista vaaroista. Tä-
mänkaltaisen määräyksen antamisen ajoittaminen juuri ennen keskustelua kaup-
pasäännöstä kuvaa kruunun tuntoja: Tukholman porvariston tiedettiin vastusta-
van sääntöä ja heitä muistutettiin jo etukäteen alamaisesta roolista. Kun kyseinen
mandaatti oli luettu ja käskynhaltija poistunut paikalta, pormestarit alkoivat käsi-
tellä porvariston kanssa kruunun määräystä kaupasta eli vuoden 1614 kauppaordi-
nantiaa. Käytännössä mitään ei kuitenkaan ennätetty tuoda esiin ennen kuin Nils
Kure nousi jo penkille seisomaan ja huusi ”kiihtyneenä sekä ajattelemattomasti:
me emme halua uusia privilegioita vaan nauttia niistä muista”1039 . Tällä hän viitta-
si vanhoihin kauppamääräyksiin ja perimmäisenä sanomana oli, että kauppaolot
pidettäisiin ennallaan.1040  Kuten porvarillisessa legitimaatiossa yleensäkin, traditio-
naalisuus oli jälleen keskeisin ja ensimmäinen argumentti.

Nils Kuren puheenvuoron nähtiin kiihottaneen useita muita porvareita ”levot-
tomuuteen ja mellakkaan”. Miehet valittivat Kuren kanssa suureen ääneen kauppa-
järjestyksestä ja syyttivät määräyksen takana olevan muutamia porvaristosta. Li-
säksi he sanoivat pormestareiden tietävän, keitä he syytöksellään tarkoittivat.1041

Pormestari kehotti kuitenkin porvaristoa rauhoittumaan ja miettimään suhtautu-
mistaan kysymyksessä. Samalla pormestari antoi tiedoksi, että drotsi Magnus Bra-
hen1042  ja valtakunnankansleri Axel Oxenstiernan kanssa oli keskusteltu jo etukä-

kuitenkin vasta heinäkuun alussa. Koska kyseisen vuoden tuomiokirjasta puuttuvat systemaatti-
sesti kaikki hallinnolliset asiat, voidaan olettaa että määräys on annettu jo huhti- tai toukokuussa
kaupunkilaisille tiedoksi, ja heinäkuussa on ollut tarkoitus keskustella määräyksen käytännön
toteuttamisesta ja porvariston roolista uudistuksen läpiviemisessä. Ajoituksesta ks. Sandberg
1991, 156. Hovioikeudessa juttu nousi esiin vasta lokakuussa, mikä johtui hovioikeuden
istuntokausista.

1036 Petter Knävelkamp oli vannonut porvarisvalansa vuonna 1606, mutta Nils Kuresta ei ole tietoa.
Nimestä päätellen hän ei ollut ainakaan ruotsalaista alkuperää, kuten ei todennäköisesti Petter
Knävelkampkaan. ST 1606 (12.5), 109. Hovioikeudessa heistä kaikista kuitenkin puhuttiin
porvareina. RA, SHA, AIa1, vol. 1, 22.10.1614.

1037 Oikea nimi oli Silfverbielke, mutta lähteissä käytettiin tavallisemmin nimeä Bielke. Sandberg
1991, 201; vrt. Ericson 1988, 344.

1038 RA, SHA, AIa1, vol. 1, 22.10.1614.
1039 ”..af hastigheet, Ifricht och obetäncht modh, Wij åstunde, sade han, inge nye privilegier, vthan begäre

at niuta the andra..”. RA, SHA, AIa1, vol. 1, 22.10.1614; vrt. Fentress – Wickham 1992, 128;
Katajala 1994, 227; Jokinen 1999, 139.

1040 Vrt. Sandberg 1991, 155.
1041 ”..hwar vtaf sedhan flere af Borgerskapett blefwe bewechte och vppäggiade till orooligheet och Tumult,

Och omsijder samptligen medh honom högeligen begÿnte at beswäre sigh om dhen Ordinantie, som
H.K.M:tt hafuer låthitt vttgå om köphandelen, föregifwandes at någre af Borgerskapett skulle där till
wara wallande och orsaak, och at dhet skulle wara Borgemästaren witterligit, huilka the och
sÿnnerligen beskÿllte, att dhe hölla hand där öfwer.” RA, SHA, AIa1, vol. 1, 22.10.1614.

1042 Valtaneuvos Magnus Brahe nimettiin keväällä 1614 kauppasäännön antamisen jälkeen Tukhol-
man komendantiksi (kommendant) kuninkaan matkustettua Taalainmaalle ja myöhemmin
Suomeen. Sandberg 1991, 156.
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teen valituksista, joita Tukholman porvaristolla tulisi olemaan. Valitukset oli
käsketty antaa kuninkaalle tiedoksi, ”sillä ordinantialla oli tarkoitettu pelkästään
hyvää, ja jos siinä olisi virheitä, ne voitaisiin varmasti korjata”1043 . Näin keskusval-
lan taholta puolestaan vedottiin laillisuuteen sekä porvariston vaikutuskanaviin.

Pormestari yritti yhä sovitella tilannetta ja ehdotti että porvariston edustajia lä-
hetettäisiin kuninkaan luo, mikä oli yleinen menettelytapa varsinkin valitettaessa.
Tästä huolimatta korostettiin, että porvariston piti alamaisesti taipua kruunun
tahtoon ja noudattaa ordinantiaa. Nils Kure ja muutamat muut eivät kuitenkaan
piitanneet pormestarin sovintoehdotuksesta, vaan huusivat kuten aikaisemminkin
että jotkut porvaristosta olivat syypäitä määräykseen (dhet till wållande) ja halusivat
tietää keistä oli kyse uhaten levottomuuksilla (medh alarm). Pormestarin tiedustel-
tua keitä porvarit epäilivät syyllisiksi, Nils Kure astui joukosta esiin pormesta-
reiden pöydän eteen ja sanoi heidän kyllä tietävän sen. Hän mainitsi myös kamari-
neuvos Johan Skyttellä olevan kyseiset nimet lapulla. Samassa Kure kuitenkin ni-
mesi muutamia ordinantiasta syytettyjä porvareita ja kääntyi porvariston puoleen
kysyen, eikö ollutkin heidän yhteinen tahtonsa minkä hän juuri oli ilmaissut. Tä-
hän osa porvaristosta vastasi kyllä ja osa ei, kunnes lopulta kaikki huusivat toisten-
sa suuhun eikä kukaan kuullut mitä sanottiin.1044  Tällöin pormestari kehotti por-
varistoa rauhoittumaan, mutta sillä ei ollut mitään tehoa, mikä katsottiin vakavak-
si kunnianloukkaukseksi.1045

Nils Kure nähtiin välikohtauksessa kiihottajana.1046  Kiihottaminen liitettiin usein
keskeisenä tekijänä mellakoihin, koska ”rahvaan” ei katsottu itse olevan kykenevää
esivallan vastaiseen organisoituun toimintaan.1047  Tilanteen vaarallisuutta lisäsi, että
raastupaan oli kokoontunut paljon porvaristoa ja suuremman väkijoukon käyttäyty-
mistä pidettiin usein arvaamattomana.1048  Nämä molemmat tekijät, sekä lisäksi Nils
Kuren äänekäs ja omavaltainen esiintyminen saivat tapahtumat näyttäytymään
raadille mellakkana. Nils Kure puolestaan toimi omien sanojensa mukaan yksin-
omaan porvariston äänitorvena ilmaisten paljon puhutun porvariston yhteisen tah-
don.1049  Hän käytti hyväkseen porvareiden perinteistä oikeutta tulla kuulluksi, mutta
tapa jolla hän sen teki, käänsi raadin silmissä kannanoton yllytykseksi mellakkaan.

Levottomuuksilla uhkaaminen liittyy yleisemminkin väkivallan uhkaan, joka
mellakoissa nähtiin. Väkivallalla ei tässä yhteydessä tarkoitettu välttämättä yksin-
omaan fyysistä loukkaamista, vaan se sisälsi myös symbolisen väkivallan ja erilaiset
epäoikeudenmukaisiksi nähdyt teot. Vaikka väkivaltaa ja sillä uhkaamista voi pitää
täysin eri kategorioihin kuuluvina tekoina, käytännössä niiden vaikutukset olivat

1043 Ibid.; vrt. Sandberg 1991, 156, 158.
1044 ”Och wandt på ändalÿchtene een sådan tumult, at den eene ropade och skrijadhe den andra i

Munnen, så obeskendeligen at ingen kunde höra huad som sadhes, och är roopet mäst hörtt wordett
vthi alle huus kring om Torget..” RA, SHA, AIa1, vol. 1, 22.10.1614; vrt. Katajala 1996, 106.

1045 ”..vthan förachteligen i wädrett slagitt, Så att dem icke någon sinn större Sijwÿrdning eller despect
kunne tilbiudes eller wederfaras..”. RA, SHA, AIa1, vol. 1, 22.10.1614.

1046 Vrt. ST 1596 (27.10), 85–86; Almquist 1929, 67–68; Beik 1974, 591.
1047 Kiihottamisesta ks. esim. Katajala 1994, 207, 280; Katajala 1996, 102–103; Katajala 2002, 327–328,

ks. myös 162.
1048 Thompson 1996, 70–71, 80; vrt. Ericsson N 2003, 84.
1049 Vrt. Reay 1998, 176.
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hyvin samankaltaiset. Loppujen lopuksi väkivallalla uhkaamista ei voida pitää
neutraalimpana tai vähemmän vaarallisena kuin itse väkivaltaa, ja tähän konteks-
tiin on asetettava myös Nils Kuren uhkaus levottomuuksista.1050  Vaikka siis itse ta-
pahtumat eivät muodostuneet vaarallisiksi, niin niihin sisältyvä sekä implisiittinen
että eksplisiittinen uhka oli todellinen raastuvassa paikalla olleille.

Raastuvan välikohtaus saatiin ilmeisesti kuitenkin rauhoittumaan, sillä aina-
kaan hovioikeudessa ei tapahtumista kerrottu enempää. Nils Kure oli laitettu van-
kilaan1051  selkkauksen jälkeen ja seuraavana päivänä oli Petter Knävelkampin vuo-
ro astua estradille. Kun pormestarit tulivat kirkosta, oli Knävelkamp suurtorilla
heitä vastassa huutaen ja valittaen Nils Kureen kohdistuvasta väkivallasta ja epäoi-
keudenmukaisuudesta. Hän pyysi lisäksi pormestareita auttamaan Kuren pois van-
kilasta, jonne hänet oli ”epäoikeudenmukaisesti ja väkivaltaisesti” laitettu. Pormes-
tarit kehottivat Petter Knävelkampia käyttäytymään kunnolla ja menemään käm-
nerinkamarille, jos hänellä olisi pormestareille jotain asiaa. Torilla mainittiin olleen
tuolloin paljon ulkomaalaisia, joten pormestarit eivät halunneet heidän auktori-
teettinsa kyseenalaistavan välikohtauksen toistuvan. Tällöin Petter kääntyi pois
heidän luotaan hiekalle, jolla Lasse Ahnfastsson1052  oli teloitettu, ja huusi porva-
ristolle Kurelle tehdystä väkivallasta sekä kirosi kaikki, jotka eivät halunneet auttaa
Nils Kurea. Hän sanoi myös, ettei pitänyt kunniallisina miehinä niitä, jotka eivät
suostuneet auttamaan.1053

Petter Knävelkampin kirous oli poikkeuksellisen voimakas, koska se tehtiin to-
rilla kaikkien kuullen. Tori oli kaupungin sydän ja julkisin paikka, joka toimi paitsi
myyntipaikkana myös teloitusten näyttämönä ja yleisenä kokoontumispaikkana.
Tukholmassa torin keskeisyyttä korosti sen laidalla sijainnut raastupa, joka teki
suurtorista tärkeän kokoontumispaikan. Kruunun näkökulmasta tori oli vaaralli-
nen juuri luonteensa vuoksi, sillä yhteen lyöttäytynyt ja kontrolloimaton rahvas
nähtiin arvaamattomuuden ja epäluotettavuuden huippuna.1054  Knävelkampin ki-
rouksen tapahtuminen juuri teloituspaikalla puolestaan vahvisti sitä entisestään.1055

Kun Kuren juttua puitiin hovioikeudessa, tulivat eri osapuolten kannat selkeästi
esiin. Kuten jo Nils Kuren esiintymisestä raastuvassa voi päätellä, piti hän itseään
porvariston puhetorvena, joka toi julkisesti esiin todennäköisesti melko suuren

1050 Vrt. Renvall 1949, 141; Katajala 1994, 135, 156–157; Ericsson P 1998, 151. E.P. Thompson on
kuvannut ”vastateatteriksi” rahvaan uhkailuja sekä kansankiihotusta ja nähnyt ne vastineiksi
esivallan teatraaliselle vallanilmaisulle. Rahvaan vastateatterissakin uhka oli kuitenkin usein
verhottu symbolisiin muotoihin, kuten maljan juomisiin ja monimielisiin balladeihin. Thomp-
son 1996, 69–70.

1051 Lähtessä käytetään termiä ”linna”, jolla tässä yhteydessä tarkoitetaan nimenomaan linnan
vankilaa. Ks. Ericson 1988, 257–258.

1052 Lasse Ahnfastsson oli tuomittu kuolemaan henkirikoksesta kesäkuun alussa. ST 1614 (1.6, 4.6),
25–28.

1053 ”..förbannandes dem som icke wille slå bij medh honom; Säijandes at han icke wille hålla dem för
ährlige Männ, som dhet icke göra wille.” (RA, SHA, AIa1, vol. 1, 22.10.1614, ks. myös 23.10.1614).

1054 Östman 1915a, 3–4, 19–20; Östman 1915b, 65–71; Råberg 1987, 111–117; Farge 1993, 177–178;
Katajala 1994, 134, 261; Thompson 1996, 154; Lamberg 2001, 139. Alexander Cowanin (1998,
178) mukaan myös levottomuudet keskittyivät yleensä torille.

1055 Spierenburg 1984, 89; van Dülmen 1990, 51; Schön 2000, 81, 105, 203; Eilola – Einonen 2005.
Mellakoista ja niihin liittyneistä teloituksista ks. Spierenburg 1984, 100–109.
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porvarisryhmän mielipiteen uudesta kauppasäännöstä. Todistuksessaan hän yhä
edelleen korosti, että oli tuonut julki koko porvariston tahdon. He olivat köyhiä
miehiä ja kiinnostuneet vain kaupankäynnistä Tukholmassa. Kuten tavallista, Nils
Kure totesi vain viitanneensa kaupungin vanhoihin ja perinteisiin privilegioihin
sekä määräyksiin, eli hän siis esiintyi perinteisten oikeuksien puolustajana, mutta
vetosi myös laajaan yhteisölliseen konsensukseen.1056

Nils Kuren todistuksen jälkeen pormestarit puolustivat toimiaan ja kertoivat
tehneensä tilanteessa kaiken mahdollisen. Metelin vuoksi tilanne oli kuitenkin ol-
lut hankala, eikä kauppasääntöä ollut voitu selittää vaikka niin olisi mielellään teh-
ty.1057  Pormestarit olivat melko aseettomia raastuvassa mekastavan porvariston
suhteen, sillä ainoa keino joka heillä oli käytettävissään, oli puhe. Tällä kertaa neu-
votteminenkin oli ollut mahdotonta yleisen metelin vuoksi.1058  Todellisuudessa ti-
lanne varmasti näyttäytyi raadin silmissä huomattavasti uhkaavampana, kuin jälki-
käteen sitä puitaessa tuotiin esiin. Kure oli tullut pormestarien pöydän eteen uh-
maamaan heitä ja astunut tilaan, joka ei kuulunut hänelle. Hän oli myös verbaa-
lisesti kyseenalaistanut pormestarien vallan ja yllyttänyt käytöksellään muitakin.
Tilanteessa oli olemassa kaikki ainekset mellakkaan ja ymmärrettävästi se leimat-
tiin sellaiseksi, myös hovioikeuden edessä.1059

Puolustautumisstrategiat Nils Kurella ja Petter Knävelkampilla olivat aivan eri-
laiset. Nils Kuren mukaan pormestari Olof Nilsson vihasi häntä ja muita, koska he
olivat valittaneet pormestarin etuostavan suolaa.1060  Virkamiehen vihamieheksi
väittäminen oli yksi tavallisimmista puolustuksista, varsinkin kun kyse oli raadin
jäsenen haukkumisesta.1061  Näin luotiin perustelu ja legitimaatio omalle käytöksel-
le, sekä toisaalta pyrittiin lieventämään oman teon painoarvoa vanhan vihanpidon
kontekstissa. Nils Kuren puolustuspuhe sisälsi siis lähtöoletuksen, että koska hän
oli aikoinaan syyttänyt pormestaria lainvastaisesta toiminnasta, pormestari vihasi
häntä. Pormestarin vihamiehenä Kure ei saanut oikeudenmukaista kohtelua, ja sen
vuoksi hänen puolustettuaan porvariston oikeuksia raastuvassa seurauksena oli ol-
lut vankila ja syytteet hovioikeudessa. Pormestari ei ollut puolueeton ja tapahtu-
mat eskaloituivat, tai niiden ainakin kuvattiin kärjistyneen, juuri siitä syystä.

Kun Petter Knävelkampilta kysyttiin, miksi hän oli juossut ympäri toria ja huu-
tanut porvaristoa auttamaan Nils Kurea, ei hän osannut vastata vaan pyysi armoa
ja tunnusti tehneensä väärin. Knävelkampille kuitenkin ilmeisesti muistuivat myös
mieleen tavallisimmat oikeudessa käytetyt fraasit, joten hän selitti tapahtunutta
humalalla ja kaikella mahdollisella aina hourailuun (hufwudh ÿhran) saakka.1062

Koska kyse oli mellakaksi katsotusta tapahtumasta, myös salaliittoteoriat nousi-
vat esiin. Petter Knävelkampin ja kolmannen mellakoitsijan, Tomas Erikssonin1063 ,

1056 RA, SHA, AIa1, vol. 1, 23.10.1614; vrt Thompson 1996, 97.
1057 Ibid.
1058 Geschwind 1999, 55.
1059 Vrt. Friedrichs 1995, 50.
1060 RA, SHA, AIa1, vol. 1, 23.10.1614; Matrikel 1915–1918, 29; vrt. Einonen 2002.
1061 Einonen 2002; vrt. Virkkunen 1953, 394.
1062 RA, SHA, AIa1, vol. 1, 23.10.1614; Einonen 2002.
1063 Tomas Eriksson ei ilmeisesti varsinaisesti osallistunut tapahtumiin, vaan laati Nils Kuren kanssa

kirjallisen selvityksen tapahtumista. Mahdollisesti hänen roolinsa oli kuitenkin suurempi kuin
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väitettiin joidenkin muiden kanssa kierrelleen ympäri kaupunkia kysymässä ihmi-
siltä, olivatko he pormestarien vai porvariston puolella. Tomas Eriksson kielsi nä-
mä syytteet, mutta sanoi heidän kyllä kiertäneen etsimässä Nils Kurelle takuumie-
hiä.1064  Todennäköisesti juorut olivat alkaneet levitä, kun torilla riehunut Petter
Knävelkamp oli tovereineen nähty kiertelemässä kaupungilla ovelta ovelle. Raadin
näkökulmasta tilanne oli helppo tulkita salaliiton valmisteluksi. Koska kuitenkaan
mitään vakavampaa uhkaa kaupungin rauhalle ei ollut nähtävissä, huhut voitiin
jättää omaan arvoonsa. Sekä Nils Kuren että Petter Knävelkampin suhteen oli kyse
yksittäisten henkilöiden mielenosoituksellisesta käytöksestä. Vaikka porvaristo yl-
tyikin huutamaan raastuvassa, kyse oli lähinnä ohimenevästä mielenilmauksesta
tai yksinomaan reagoinnista Nils Kuren provosoivaan käytökseen.

Kaupungin omien porvareiden syyttäminen salaliitosta ei sopinut yleiseen sala-
liittoteoriakäsitykseen, jossa salaliitosta syytettiin tavallisesti ulkopuolisia ja vierai-
ta. Kun yhteisö nähtiin uhattuna, pyrkivät vallanpitäjät voimakkailla toimenpiteillä
vakuuttamaan paikallisyhteisön jäsenet siitä, että tilanne oli hallinnassa. Syyllisiksi
oli helppo osoittaa ulkopuolisia tai marginaalisia ryhmiä, joista haluttiin luoda
syntipukkeja selittämään tapahtunutta. Toisaalta salaliitoilla selitettiin kollektiivisia
protesteja yhteiskunnassa, joka pyrki hallitsemaan alamaisiaan harmonian ja kurin
kautta. Ulkopuolisia oli helppo syyttää, ja samalla kieltäytyä näkemästä, että uhka
järjestykselle olisi voinut tulla yhteisön sisältä.1065  Tässä tapauksessa salaliittopel-
koja selittää todennäköisesti kaupungissa esiintynyt yleinen kauppasäännön vas-
tustus, jota vasten syyllisiksi nähtyjen miesten tekemisiä punnittiin ja tulkittiin. Le-
vottomuuksien pelättiin laajenevan ja mahdollisuus salaliittoon haluttiin sulkea pois.

Koska Nils Kure ja Tomas Eriksson olivat istuneet pitkään vankilassa, he pääsi-
vät takuuta vasten vapaalle jalalle kuninkaan paluuseen saakka, jolloin asia oli il-
meisesti määrä ottaa vielä uuteen käsittelyyn. Heidät tuomittiin kuitenkin sakkoi-
hin kuninkaankaaren 12. pykälän mukaan. Petter Knävelkamp sen sijaan karkotet-
tiin kaupungista kahdeksi vuodeksi.1066  Tuomioiden ero selittyy tapahtumilla:
vaikka Nils Kure uhmasi raatia raastuvassa, hänen voitiin kuitenkin katsoa puhu-
neen porvariston suulla ja vain porvariston läsnä ollessa. Petter Knävelkamp puo-
lestaan riehui kaupungin julkisimmalla paikalla kirkonmenojen jälkeen, ja korosti
vielä sanojaan huutamalla teloituspaikalla. Nils Kure palasi tavalliseen elämään1067 ,
kun taas Petter Knävelkamp tuli kantamaan kaupungista karkotetun leimaa lopun
ikänsä vaikka hän palasikin Tukholmaan vuonna 1618.1068

pöytäkirjassa annetaan ymmärtää, sillä hänet oli laitettu Nils Kuren kanssa vankilaan. RA, SHA,
AIa1, vol. 1, 23.10.1614, 27.10.1614.

1064 RA, SHA, AIa1, vol. 1, 23.10.1614. Salaliittoteorioista vrt. Beik 1974, 605; Roberts 1997, 20; ks.
myös esim. Lindberg F 1933, 255–256.

1065 Roberts 1997, 20–21, 23–24; Cowan 1998, 175, 181.
1066 RA, SHA, AIa1, vol. 1, 27.10.1614; MESL (konungsbalken XII), 6–7.
1067 Nils Kuresta esim. ST 1616 (15.7, 16.10), 100, 144; ST 1618 (11.5), 60, 183. Nils Kure ei kuitenkaan

pysynyt erossa vaikeuksista, sillä todennäköisesti sama Nils Kure oli onnistunut karkaamaan vanki-
lasta ollessaan vuonna 1628 syytettynä taposta (ST 1628 (18.10, 15.12), 126, 168, 305 (viite 367)).
Tomas Erikssonin myöhempiä vaiheita on puolestaan mahdoton selvittää nimen yleisyyden vuoksi.

1068 Petter Knävelkamp otettiin takaisin kaupunkiin vasta pitkällisen harkinnan jälkeen. Pian
kuitenkin hänet jouduttiin karkottamaan uudelleen (mikä tehtiin poikkeuksellisesti suljettujen
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Jos tapahtunutta tarkastellaan Nils Kuren näkökulmasta, kyse ei ollut missään
määrin mellakasta vaikka raati tapahtumat niin tulkitsikin. Porvarillisen tradition
mukaisesti yleisessä raastuvankokouksessa keskusteltiin yhteisistä asioista ja uusis-
ta rasituksista, jollaiseksi kauppasääntö porvariston keskuudessa koettiin. Kun Nils
Kure sitten nousi esiin tuodakseen julki porvariston kannan uuteen määräykseen,
tilanne kuohutti tunteita puolin ja toisin. Porvaristo huusi, jolloin virkamiehet pel-
käsivät tilanteen karkaavan käsistä ja leimasivat myöhemmin tapahtuman mella-
kaksi.1069  Todennäköisesti kaupungilla oli jo ennen raastuvankokousta keskusteltu
runsaastikin uudesta kauppasäännöstä ja sen vaikutuksesta porvariston elinkei-
nonharjoitukseen. Kun asia sitten nousi esiin ja yleiseen keskusteluun raastuvassa,
tilanne ei enää ollutkaan hallittavissa. Kuten pormestareiden puheenvuorosta käy
ilmi, kruunulle oli selvää että kauppasääntö tulisi aiheuttamaan vastalauseita, mut-
ta siitä huolimatta tilanne yllätti raadin.

Nils Kuren aikaansaama selkkaus kertoo osaltaan, kuinka vahvasti mellakan
määrittely oli raadin vallassa. Heidän työssään järjestyksen ja auktoriteetin säilyttä-
minen oli keskeistä, ja kaikki ideaalista harmoniaa uhkaava voitiin leimata mella-
koinniksi.1070  Tukholmassa todella vakavina pidettäviä tai aseellisia mellakoita ei
kuitenkaan ollut, mitä voitaisiin ehkä osaltaan selittää keskusvallan ja sotilaallisen
mahdin läheisyydellä, sekä paikallisen hallintolaitoksen onnistuneella vallan legiti-
moimisella ja vahvalla auktoriteettiasemalla.1071  Pienempienkin välikohtausten ni-
mittäminen mellakoiksi ja niiden julkinen oikeudellinen selvittely on osoitus paitsi
pormestarin ja raadin vahvasta asemasta, myös todellisten ja yhteiskuntarauhaa
järkyttävien mellakoiden jäämisestä uhkakuviksi. Toisaalta jutut kuvastavat todel-
lista pelkoa levottomuuksista. Epäjärjestys piti tukahduttaa heti, ettei se rikkoisi
kaupungin harmoniaa laajemminkin.

Vaikka mellakat olivat harvinaisia, niiden uhka oli jatkuvasti läsnä. Vuonna
1620 veromiehet syyttivät oikeudessa Jacob Matssonia, joka oli syyllistynyt varo-
mattomiin puheisiin verohuoneella. Hänen ollessaan maksamassa skottia, jonka
mainittiin olleen ”ainoastaan” kaksi taalaria, Jacob Matsson oli sanonut: ”Eikö

ovien takana), koska hän ”käyttäytyi kuin hullu” ja oli mm. hyökkäillyt naapuriensa kimppuun
sekä sytyttänyt vankilassa tulen. Knävelkampin pyydettyä ystävyyttä ja vakuutettua parannusta
hänelle annettiin armonaikaa seuraavaan pääsiäiseen saakka osoittaa puheet todeksi. Seuraavana
keväänä muutama porvari vetosikin hänen puolestaan (intercedere) ja pyysi, että hänet
otettaisiin jälleen porvaristoon, mutta raati totesi että hän ei ole hyödyllinen ja saa pysyäkin
porvariston ulkopuolella. Vielä vuonna 1620 Petter Knävelkamp pyysi oikeudessa ystävyyttä.
Raastuvanoikeus kuitenkin totesi, että koska hän yhä oli karkotettu kaupungista, eivätkä
kaupungin virkamiehet jatkossakaan haluaisi kuulla itseensä kohdistuneita valituksia häneltä,
Knävelkampia neuvottiin siirtymään toiselle seudulle. Suurimmaksi syyksi mainittiin kuitenkin
että kukaan kaupungin asukkaista ei halunnut, tai voinut pitää häntä sopivana
kanssaporvarikseen. Myöhemmin Petter Knävelkamp mainitaan kuitenkin jälleen porvarina (ST
1618 (11.7, 26.8, 23.9, 23.11, 9.12), 115, 220, 249, 264, 327, 348; ST 1619 (5.5), 45; ST 1620 (15.5),
32; ST 1622–1623, 585 (henkilöhakemisto); ST 1624–1625, 570 (henkilöhakemisto); ST 1627,
330 (henkilöhakemisto); rikosten sovittelusta ja sen muodoista ks. Lindström D 1988a, 105;
Karonen 1999b, 214–216, 220–224, 233–234; Lamberg 2001, 231).

1069 Vrt. Burke 1994, 76.
1070 Beik 1974, 605; vrt Thompson 1996, 138.
1071 Vrt. Farge 1995, 115; Thompson 1996, 138–139.
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meillä ole ketään muita kuin pormestarit, jotka määräävät porvareille rasituksia?
Jos tulee mellakoita, haluan olla yksi ensimmäisten joukossa.”.1072  Syytetty kielsi tä-
män ja vastasi sanoneensa: ”Haluan antaa korkealle esivallalle tiedoksi, kuinka por-
varistoa piinataan.”. Tässä yhteydessä hän selvästi viittasi ”korkealla esivallalla” ku-
ninkaaseen. Kaksi todistajaa sen sijaan kertoi Jacob Matssonin sanoneen: ”Ajan
kanssa tällaiset asiat voivat aiheuttaa mellakoita ja voi olla, että myös minä olen
mukana, sillä minä maksan veroni yhdelle herralle enkä kahdelle”. Asia päätettiin
laittaa lisäselvitykseen ja syytetty selvityksen ajaksi kaupungin vankilaan.1073  Ta-
pahtuman jatkoselvittelyistä ei kuitenkaan ainakaan tuomiokirjassa ole mainintaa.
Vaikka Jacob Matssonin protestointi jää yksittäiseksi mielenilmaukseksi, siitä on
kuitenkin pääteltävissä, että hänen mielestään vain kruunulla oli oikeus kantaa ve-
roja. Tässä yhteydessä mellakka nousikin esiin lähinnä uhkauksena, jolla protes-
toitiin kaupungin pormestaria ja raatia vastaan.

Mellakka kytkeytyi siis ennen kaikkea ajatukseen järjestyksestä, ja sitä kautta se
voidaan tulkita nimenomaan järjestyksen tai tasapainon horjumisena. Raadin nä-
kökulmasta mellakka merkitsi epäjärjestystä, joka puolestaan järisytti koko hallin-
tolaitoksen ja kaupungin perustaa. Vuoden 1614 tapahtumista pormestari ja raati
selviytyivät kuitenkin voittajina ja pormestarit jopa saivat konkreettisen voiton, sil-
lä heidän vuosipalkkojaan luvattiin korottaa ”suosionosoituksena suoritetusta
työstä ja uskollisuudesta, sekä jotta he jatkossakin hoitaisivat tehtävänsä yhtä lailla
isänmaan ja kaupungin etua ajatellen”. Todellisuudessa palkankorotus tapahtui
vasta vuonna 1621.1074

Torimellakka ja pikkutullin aiheuttamat
levottomuudet

Tutkimusajanjaksolla Tukholmassa tapahtui myös toinen esivallan mellakaksi luo-
kittelema välikohtaus.1075  Samalla tavoin kuin vuoden 1614 kauppasäännön aihe-
uttamassa kuohunnassa tässä vuonna 1623 tapahtuneessa selkkauksessa oli kyse ta-
loudesta ja porvarien kotitalouksiin kohdistuneista uudenlaisista vaatimuksista.
Kun vuoden 1614 uudistus oli koskenut ennen kaikkea suurkauppiaita ja luoton-
antoon kykeneviä, vuoden 1623 uudet määräykset kohdistuivat tasapuolisesti koko

1072 ”Haffue wij inge andre som läggia pålagor på borgerschapet änn borgmestarne? Männ huar något
uproor och tumult blefue, så will iagh och wara een iblandh dem första.” ST 1620 (22.5), 33.
Marginaalissa otsikkona oli: Jacob Matsson (Masson) kapinallinen (uprorisch).

1073 ”Jagh will gifua höge öffuerheten tilkänna huru borgerschapet blifuer plågat.” ”Medh tijden kan
blifua uproor medh sådana handlingar, kan skee iagh blif[uer] och een mädh, ty iagh gör mitt skått
till een herre och icke till twå.” ST 1620 (22.5), 33.

1074 SSP 1900–1913, 161, 20.5.1614 Kustaa II Aadolfin kirje Tukholman pormestareille palkasta; vrt.
Sandberg 1991, 157. Kustaa II Aadolfin kirjeessä (SSP 1900–1913, 162, Kustaa II Aadolfin avoin
kirje pormestareiden palkasta) kytkös mellakan ja pormestareiden palkitsemisen välillä ei ole
yhtä ilmeinen, sillä kirjeessä korostettiin hyvin suoritetun työn sijasta Tukholman ja kaupungin
esimiesten rasittamista muita enemmän ja vastaavaa. Ks. myös Ericson 1988, 157–158.

1075 Lars Ericson on selvittänyt tapahtunutta mellakkaa perinpohjaisesti artikkelissaan
”Hemmafrontens revolt”. Tässä kuvataan tapahtumia vain siinä määrin, kun tämän tutkimuksen
kysymyksenasettelun kannalta on olennaista.
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porvaristoon, mutta käytännössä niistä kärsivät ennen kaikkea varattomimmat
ryhmät.1076  Kruunu sen sijaan näki veron edistyksellisenä, koska verovelvollisiin
luettiin ainakin periaatteessa suurempi joukko väestöstä kuin aikaisemmin. Kes-
kusvallan näkökulmasta tullit ja aksiisit olivat vähemmän alamaisia rasittavia kuin
muut verot sen vuoksi, että ne kannettiin pääosin myytävästä tavarasta. Lisäksi
maksu tapahtui pienissä erissä. Kuitenkin pikkutullit sekä niihin liittynyt velvoite
ympäröidä kaupunki tulliaidalla aiheuttivat mellakoita ja levottomuuksia ympäri
valtakuntaa.1077

Vuoden 1622 lopulla hyväksyttiin kaupungeissa kannettavaksi vero, jonka mu-
kaan kaikesta toreille ja markkinoille tuotavasta kulutustavarasta, kuten ruuasta ja
käsityötuotteista, oli suoritettava tullia. Erotukseksi isoon meritulliin veroa ruvet-
tiin kutsumaan pikku- tai maatulliksi.1078  Pikkutullin täydennyksinä hyväksyttiin
samaan aikaan aksiisit1079  ja leivinuunirahat. Aksiiseja kannettiin juomien valmis-
tuksesta ja myynnistä, eläinten teurastuksista ja lihan myynnistä, leivinuuneista ja
kaupustelusta. Ylimääräinen vero oli suunnattu Puolan sodan rahoittamiseen, mutta
käytännössä siitä muodostui vakinainen vero noin kahdeksi sadaksi vuodeksi.1080

Tukholmassa tullin kantoa alettiin järjestellä heti seuraavana vuonna. Raatihuo-
neella luettiin helmikuun 1623 alussa Hans Nilsson Benickin laatima muistio pik-
kutullista. Tarkoituksena oli kartoittaa muistion avulla ketkä harjoittivat pikkutul-
lia, aksiisia ja leivinuunirahaa koskevien määräysten alaista toimintaa. Samalla pyy-

1076 Ks. Vuorela 2000, 97.
1077 Kerkkonen V 1945, 164–166, 216; Luukko 1967, 74. Keskusvalta käytti argumenttia tullin

”oikeudenmukaisuudesta” ja tasapuolisuudesta myös vastatessaan Pohjanmaan asukkaiden
pyyntöön tullihelpotuksista ja perusteli sillä kielteistä päätöstään (Åkerblom 1941, 257).
Vastaavasta mellakasta Halmstadissa vrt. Nilsson 1968, 197–199; ks. myös Odhner 1860, 86–87.
Myös muualla tulliviranomaiset ja niin kaupunkilaiset kuin talonpojatkin ottivat yhteen (ks.
esim. Halila 1942, 274; Virkkunen 1953, 296, 298–299; Ranta 1975a, 308; Katajala 2002, 299, 394–
395). Muualla valtakunnassa kaupunkien ympärille rakennettavaksi vaadittu tulliaita, staketti,
sekä sen kunnossapito aiheutti yleisesti vastustusta. Tosin tulliaidan rakentamisen jälkeenkin
pikkutullin suorittamisen valvominen virallisilla porteilla oli hankalaa (ks. esim. Halila 1942,
274–275; Kerkkonen V 1945, 169–170; Virkkunen 1953, 292–296; Luukko 1971, 134–137; Ranta
1975a, 110–114; Montelius 1993, 281–284).

1078 Aikalaisille pikkutulli ja sen täydennyksinä voimaan tulleet aksiisit sekä leivinuuniraha olivat
usein yksi kokonaisuus. Leivinuunirahasta puhuttiin leivinuunirahana, mutta porvariston
silmissä sekin liitettiin yleisesti aksiiseihin samojen miesten kantaessa maksuja. Leivinuuniraha
olikin aksiisi, mutta koska valmiille leivotuille tuotteille ei onnistuttu määrittelemään maksua,
päätettiin leivinuunirahaa kerätä kaikista kotitalouksista, joissa oli leivinuuni (ks. esim PRFSS
VI, 157–160, 20.11.1622 määräys pikkutullin suorittamisesta Tukholmassa; PRFSS VI, 162–174,
todennäköisesti joulukuussa 1622 päivätty aksiisimääräys valtakunnan kaupungeille; PRFSS VI,
175–179, 6.12.1622 pikkutullimääräys valtakunnan kaupungeille; ST 1624 (30.8), 141;
Kerkkonen V 1945, 201–202; Möller 1954, 190–193; Ranta 1975a, 307). Tuomiokirjoista löytyy
myös maininta pieni aksiisi (lille accisen) (ST 1624 (2.6), 83). Lisäksi termejä vero ja tulli
käytettiin synonyymeinä pikkutullista puhuttaessa, joten tässäkin tutkimuksessa käytän niitä
samalla tavalla nimenomaan pikkutullin ollessa kyseessä. Isosta meritullista ks. esim. Kerkkonen
V 1945, 102–111.

1079 Aksiisi oli vanha veromuoto, joka tunnetaan jo 1500-luvulta (Kerkkonen V 1945, 192; vrt. RA,
R5346, päiväämätön (mahdollisesti vuodelta 1604) Tukholman valitus Kaarle IX:lle).

1080 Ahnlund 1933b, 155–156; Kerkkonen V 1945, 40, 163, 165, 192, 201; Sandström 1990, 75–76;
Sandberg 1991, 353–355; ks. myös esim. Luukko 1971, 236–240, 453–454. Uudet verot liittyivät
myös ammattikuntien järjestämiseen (Vuorela 2000, 94; vrt. ST 1622 (29.10, Norrmalm), 315).
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dettiin kyseisiä porvareita ilmoittautumaan. Muistiota oli tuskin luettu, kun jo
muutama porvari astui esiin yleisön joukosta huutaen ”olemme kuulleet kylliksi,
ulos, ulos”.1081  Benickin mentyä raastuvasta ulos torille joukko kaupunkilaisia
hyökkäsi hänen kimppuunsa huutaen ja haukkuen häntä mm. kelmiksi, Makkara-
Hansiksi ja paloviinan kaupustelijaksi.1082  Pormestarit lähettivät kaupunginpalve-
lijat ottamaan huutajat kiinni, mutta porvarit uhkasivat että jos yhteenkään heistä
koskettaisiin, kaupunginpalvelijat1083  eivät pääsisi elossa takaisin. Vasta illansuussa
ihmisten mentyä kotiinsa Hans Nilsson Benick tuli esiin vahingoittumattomana.
Neljä miestä vangittiin välikohtauksen johdosta.1084  Yhtäaikaisesti torin tapahtu-
mien kanssa Hans Nilsson Benickin rengin kimppuun oli hyökätty Norrmalmilla
ja tullikirjuria oli varoitettu menemästä ulos, jos hän halusi pysyä hengissä. Väli-
kohtausta käsiteltiin myöhemmin oikeudessa, mutta lopullisista tuomiosta tai ran-
gaistuksista ei ole tietoa.1085

Raadin toiminta tilanteessa on yleistettävissä laajemminkin viranomaisten me-
nettelytapoihin uuden ajan alkupuolella: protestoivaa väkijoukkoa ei lähestytty vä-
kivallalla vaan suostuttelemalla. Taktiikkana oli odottaa levottomuuksien ensin

1081 Ensimmäisessä pöytäkirjamerkinnässä tapahtuneesta on mainittu porvariston huutaneen ”täältä
ulos, täältä ulos”, mutta viiden päivän päästä tapahtuneessa kuulustelussa todistettiin huudon
olleen ”Nogh hafue wij det hört, ut, uth.” (ST 1623 (5.1, 10.2), 122–125).

1082 ”Du schellm, du skallt få din löhn, du Pölse Hans, sylte och kårfue månglare, brenwidz krämare.”  ST
1623 (5.2), 122–123. Ilmeisesti Norrmalmilla tapahtui samanaikaisesti jonkinlainen mellakka,
mistä tuomiokirjassa ei kuitenkaan ole mainintaa (Ericson 1987a, 77). Tapahtumiin viitattiin
myös käskynhaltija Gabriel Gustafsson Oxenstiernan kirjeissä (RA 1133.07, vol. 20, 21.2.1623 ja
7.3.1623 päivätyt Gabriel Gustafsson Oxenstiernan kirjeet kuninkaalle). Liikanimistä vrt.
Luukko 1971, 464–465.

1083 ”..så frampt the rörde en af them, då skulle de aldrigh gå med lifuet där ifrå.” ST 1623 (5.2), 123.
Uhkaus oli todennäköisesti kohdistettu juuri kaupunginpalvelijoita vastaan, koska puhuttiin
monikossa. Hans Nilsson Benickin henkeä tuskin olisi edes uskallettu uhata, sillä hän oli
kruunun tehtäväänsä määräämä mies.

1084 Kruunulle lähetetyissä kirjeissä vangituista ja syytetyistä on ristiriitaista tietoa. Esimerkiksi
mellakan jälkeen toisessa kirjeessään kuninkaalle Gabriel Gustafsson Oxenstierna kirjoitti
kahdesta ”tuomitusta”, jotka molemmat puolestaan syyttivät erästä sotilasta. Kyseistä sotilasta ei
kuitenkaan koskaan saatu paikalle (RA 1133.07, vol. 20, 21.2.1623 Gabriel Gustafsson
Oxenstiernan kirje kuninkaalle; vrt. Österberg 1977, 247–248).

1085 Tuomiokirjassa tuomioista ei ole mainintaa. Ilmeisesti Gabriel Gustafsson Oxenstierna hoiti
sekä tutkimisen että tuomitsemisen (RA 1133.07, vol. 20, 14.2.1623 Gabriel Gustafsson
Oxenstiernan kirje kuninkaalle). Kuninkaan kirjeessä sen sijaan ei pidetty tuomioita oikeina,
koska kuninkaan mielestä kyseessä oli väärä tuomioistuin. Kuninkaan mielestä hänen itsensä tuli
toimia tuomarina, koska rikos oli kohdistunut häneen henkilönä ja kruunuun instituutiona
Hans Nilsson Benickin sijaan. Tuomitut käskettiinkin lähettää ”hyvin saatettuina” Västeråsiin,
jossa kuningas majaili. Tarkempaa selvitystä tuomioista ei kirjeessäkään ole. Lars Ericsonin
mukaan yhtäkään seitsemästä syytetystä ei todennäköisesti rangaistu osallisuudesta mellakkaan.
Nils Ahnlundin mukaan pahin mellakoitsija kuoli ruttoon jo ennen tuomiota, minkä vuoksi
muitakaan ei kenties nähty tarpeelliseksi rangaista. Syytetyistä neljä oli vapaalla jalalla jo
muutama kuukausi tapahtuneen jälkeen, yksi jopa kaupungin luottamustehtävässä (ST 1623
(5.2, 10.2), 122–125, 527 (viite 47); PRSFF VI, kuninkaan kirje Tukholman käskynhaltijalle
Gabriel Oxenstiernalle 26.2.1623, 183–184; Ahnlund 1933a, 193–194; Ericson 1987a, 70–79;
Sandström 1990, 105; vrt. Ericson 2001, 277). Norrmalmin tapahtumista yksityiskohtaisesti ks.
RA, 1133.07, vol. 20, 21.2.1623 Gabriel Gustafsson Oxenstiernan kirje kuninkaalle, 7.3.1623
Gabriel Gustafsson Oxenstiernan kirjeen liitteenä oleva 15.2.1623 Hans Nilsson Benickin
palkollisen kertomus tapahtumista.
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rauhoittuvan itsestään ja ottaa sitten muutamia asianosaisia kiinni, tutkia tapaus ja
langettaa tuomiot. Näin voitiin demonstroida esivallan asemaa ja pelotella alamai-
sia ryhtymästä vastaaviin selkkauksiin.1086  Sovitteleva menettelytapa kytkeytyi aja-
tukseen yhteiskunnallisesta harmoniasta ja sen tärkeydestä. Kruunu oli haluton
jyrkkiin vastatoimiin, jotta niillä ei provosoitaisi laajempaa levottomuutta. Tilan-
teen ottamiseksi jälleen hallintaansa kaupungin raati suoritti myöhemmin vangit-
semisia ja osoitti yhteisölle kykyään turvata kaupungin sisäinen järjestys. Näin se
loi uudelleen horjunutta auktoriteettiasemaansa porvariston silmissä.1087  Kun har-
monia oli palautettu, mahdollisten syyllisten rankaiseminen ei enää ollutkaan
olennaista kuin korkeintaan ”moraalisista” näkökulmista katsottuna, rangaistuksen
uhkan esittämisenä yhteiskunnallisen kurinpidon välineenä.

Raastuvassa ja torilla tapahtunut välikohtaus näyttäytyi raadin, mutta myös
kruunun näkökulmasta vaarallisena ja välikohtausta kutsuttiin mellakaksi (Upror

och myterij på rådhusett).1088  Siinä oli kaikki elementit purkautua väkivaltaiseksi
yhteenotoksi tai laajemmaksi kruunun vastaiseksi protestoinniksi, ja juuri tästä
syystä tilanne koettiin niin uhkaavana.1089  Pian tapahtumien jälkeen alkoi Tukhol-
massa riehuvan ruton vuoksi Västeråsissa oleskelevan Kustaa II Aadolfin ja Tuk-
holman käskynhaltijan Gabriel Gustafsson Oxenstiernan kiivas kirjeenvaihto ta-
pahtumista. Palattuaan kaupunkiin käskynhaltija oli aloittanut heti tapauksen pe-
rinpohjaisen selvityksen yhdessä raadin kanssa. Käskynhaltija myös raportoi ta-
pahtumista kuninkaalle lähes reaaliajassa. Todistusten perusteella tapahtumat
näyttäytyivät vakavampina kuin miltä aluksi oli vaikuttanut: todistajat1090  väittivät,
että väkijoukko olisi halunnut murtautua vankilaan vapauttamaan vangit ja Hans
Nilsson Benickin renki olisi haluttu lyödä hengiltä.1091

Kuningas lähipiireineen pelkäsi salaliittoa ja kirjeissä keskityttiin pitkälti rau-
hoittelemaan kruunua. Todistajista huolimatta Oxenstierna oli sitä mieltä, että ky-
se oli vain helposti harhaanjohdettavasta ihmisjoukosta ja heidän ajattelematto-
muudestaan, sekä toisaalta vihasta Hans Nilssonia kohtaan. Kirjeissä pyrittiinkin
vakuuttamaan kuninkaalle, että kyseessä ei ollut suunniteltu ja organisoitu vasta-
rinta vaan spontaani reaktio. Lisäksi korostettiin, että syytetyt eivät koskaan olleet
olleet levottomia tai aiheuttaneet ongelmia.1092

Kaupunkilaiset ymmärsivät kuinka vakavasta asiasta oli kysymys, ja heillä oli
kiire vakuuttaa syyttömyyttään käskynhaltijalle ja hänen välityksellään edelleen
kuninkaalle. Käskynhaltija kirjoitti useiden kaupunkilaisten käyneen kertomassa
hänelle, että he eivät olleet samaa mieltä mellakoitsijoiden kanssa, ja pyytäneen vä-

1086 Ericson 1987a, 79; vrt. Lindberg F 1946, 27; Katajala 1994, 158; Karonen 1998a, 171; Kujala 2001, 126.
1087 Vrt. Ericson 1987a, 71.
1088 ST 1623 (5.2), 122 (otsikko marginaalissa).
1089 Vrt. Beik 1974, 590.
1090 Kirjeessä ei ole yksilöity todistajia, eli ei ole mahdollista päätellä oliko kyse samoista henkilöistä,

jotka raati vangitsi tapahtumien johdosta vai kenties muista todistajista.
1091 RA 1133.07, vol. 20, 14.2.1623 Gabriel Gustafsson Oxenstiernan kirje kuninkaalle; Ahnlund

1933a, 193. Gabriel Gustafsson Oxenstiernasta Sandberg 1991, 210–212.
1092 RA 1133.07, vol. 20, 14.2.1623, 18.2.1623 ja 7.3.1623 Gabriel Gustafsson Oxenstiernan kirjeet

kuninkaalle.
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littämään anteeksipyynnön kuninkaalle.1093  Tässäkin voidaan nähdä toistuvan me-

tonymisen ajatuksen yhteisöstä kollektiivina, jossa jokainen osa vaikutti kokonai-

suuteen. Mellakan aiheuttaman epäjärjestyksen haittavaikutuksia kaupungissa piti

pyrkiä lieventämään osoittamalla kuuliaisuutta kuninkaalle ja sanoutumalla irti ta-

pahtumista.

Vaikka kirjeillä oli selkeästi tavoitteena rauhoittaa kuningasta, niistä on kuiten-

kin havaittavissa levottoman ilmapiirin säilyminen Tukholmassa.1094  Käskynhaltija

Oxenstierna tasapainotteli kruunun ja kaupungin välillä, ja pyrki ennen kaikkea

palauttamaan harmonian ja rauhan kaupunkiin. Tehtävä ei ollut helppo sillä levot-

tomuudet piti lopettaa, mutta toisaalta liikaa ihmisiä ei saanut vangita, jotta pu-

heet eivät kasvaneet liian suuriksi. Uutta provokaatiota haluttiin siis välttää.1095

Tällaisissa tapauksissa voimakas liikkeellepaneva voima olivat huhut, joita piti yrit-

tää hillitä kaikin mahdollisin keinoin. Rikosten julkinen tutkiminen ja tuomitsemi-

nen oli yksi keskeisimmistä keinoista siipien katkaisussa huhuilta. Myös esivallan

jatkuva ja näyttävä läsnäolo kaupungissa oli omiaan lievittämään protestimieli-

aloja ja hillitsemään juoruilua.

Käskynhaltijan ja kuninkaan välisessä kirjeenvaihdossa yhdeksi mellakan syyksi

nimettiin viha Hans Nilsson Benickiä kohtaan. Hyökkäys oli kohdistunut nimen-

omaan häneen ja kaupunkilaisten kielteinen suhtautuminen Hans Nilssoniin oli

myös kruunun tiedossa. Vielä vuosia torimellakan jälkeenkin porvaristo kohdisti

1093 RA 1133.07, vol. 20, 14.2.1623 Gabriel Gustafsson Oxenstiernan kirje kuninkaalle; vrt. Villstrand

1992, 30. Salaliittoteorioista vrt. Beik 1974, 605; Blickle 1986, 91, 97.

1094 Vrt. Ericson 1987a, 76–77.

1095 RA 1133.07, vol. 20, 21.2.1623 Gabriel Gustafsson Oxenstiernan kirje kuninkaalle; Beik 1974,

590; Beik 1988, 186–187; vrt. Karlsson 1994, 216.

Tukholman käskynhaltija,

valtakunnankanslerin veli

Gabriel Gustafsson Oxenstierna

(1587–1640), jonka

epäkiitollisena tehtävänä oli

pyrkiä rauhoittamaan mielialoja

Tukholmassa pikkutullimellakan

jälkeen. (kuva: Sandberg 1991)
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pikkutulliin liittyvissä asioissa syytöksensä usein juuri Hans Nilsson Benickiin, eli

vallalla oli suoranainen syntipukkiajattelu: hänet nähtiin vihattujen verojen henki-

löitymänä.1096  Kaupungin porvareilla oli vanhoja kaunoja entistä kestikievarinpi-

täjää Benickiä kohtaan: hänen toimistaan Vaxholmin tulliaseman päällikkönä esi-

tettiin raastuvassa myöhemmin erilaisia syytöksiä viran väärinkäytöksistä.1097  Van-

hat vihamielisyydet sekä Hans Nilsson Benickin aikaisempi toimiminen tulliasioi-

den parissa olivat kuitenkin mahdollisesti juuri se syy, miksi kruunu nimitti ni-

menomaan hänet valmistelemaan uutta veroa.

Vihattujen tullimääräysten sekä uusien rasitusten ollessa kyseessä kruunu takti-

koi usein pyrkien siihen, että määräysten valmistelijat saisivat syyt niskoilleen.1098

Tämä liittyy alamaisten näkemykseen kuninkaasta hyvänä herrana, jolloin epäoi-

keudenmukaisiksi koettujen rasitusten suhteen syyttävä sormi kohdistui viestin-

tuojiin, käytännön toimia paikallistasolla järjestelleihin virkamiehiin. Jo aiemmin

kaupunkilaisten epäsuosiossa olleen miehen nimittäminen pikkutulleja valmistele-

maan oli varma keino saada huomio kiinnittymään häneen kruunun sijaan. On

kuitenkin vaikea arvioida kuinka suuressa määrin nimityksessä oli kyse taktiikasta,

ja missä määrin taas tavallisesta käytännöstä hoitaa asioita. Myös Hans Nilsson

Benickin toimiminen veronvuokraajana oli epäilemättä osasyynä hänen epäsuo-

sioonsa kaupunkilaisten keskuudessa pikkutullimellakan jälkeen.1099

Hans Nilsson Benickin ylimielisenä pidetty esiintymisen määräystä julkistet-

taessa nähtiin myötävaikuttaneen mellakan syntyyn: Benick oli mennyt itse raastu-

valle ja ordinantian lisäksi luetuttanut muistion, jonka alla oli hänen nimensä. Kai-

ken kukkuraksi hän oli noussut esiin ja seissyt osin pormestareiden edessä ja ylä-

puolella, mikä suututti porvariston.1100  Raatimiehet istuivat omilla penkeillään,

läntisellä ja itäisellä, ja pormestarit mahdollisesti omalla penkillään. Kaupungin-

kirjurilla oli paikka heidän edessään. Vaikka tarkkaa tietoa ei olekaan, voidaan olet-

taa että paikat määräytyivät tarkasti oikeusistuimen sisäisen hierarkian mukaan.

Samalla ne siis kirkon penkkijärjestyksen tapaan demonstroivat viran tuomaa sta-

tusta. Paikalla ollut porvaristo sai tyytyä seisomaan lattialla, kaiteilla eristettynä

1096 Ks. Vuorela 2000.

1097 Ks. syytöksistä Sandström 1990, 105–106. Vaikka jutuissa ei annettu tuomioita, voidaan Hans

Nilsson Benickin myöhempien väärinkäytösten perusteella vahvasti epäillä, että syytteissä

kuitenkin oli ainakin jossain määrin perää. Ks. Benickistä SSA, BRA, A, vol. 52, 19.4.1630,

28.4.1630; SSA, BRA, A, vol. 54, 1.6.1633, 26.8.1633, 3.5.1634, 3.11.1634; SSA, BRA, A, vol. 55,

16.5.1636; SSA, SMRA, A1a, vol. 1, 16.5.1636; SSA, SMRA, A1a, vol. 2, 30.10.1637; SSA, SMRA,

A1a, vol. 3, 25.8.1638, 27.8.1638; SSA, SMRA, A1a, vol. 4, 6.3.1639, 11.5.1640; SSA, SMRA, A1a,

vol. 5, 13.3.1641; Ericson 1988, 225–228.

1098 Sandström 1990, 69–70, 105. Nils Ahnlundin (1933a, 193) tulkinnan mukaan kuningas taas näki,

että hyökkäys oli kohdistunut nimenomaan häneen ja kruunuun, ei henkilökohtaisesti Hans

Nilsson Benickiin. Peter Burke (1994, 155) puolestaan on todennut, että esimerkiksi Ranskan

1600-luvun talonpoikaismellakoissa kapinalliset eivät ”halunneet tietää” kuninkaan

valtuuttaneen verot.

1099 Katajala 1994, 38, 57–58, 143, 145–147, 158, 330, 398–399, 405–406; Katajala 1996, 106–116;

Vuorela 2000; Karonen 2004a, 164; vrt. veromellakoista Beik 1974, 591–593, 597; Katajala 2004b,

36–37.

1100 RA 1133.07, vol. 20, 14.2.1623 ja 18.2.1623 päivätyt Gabriel Gustafsson Oxenstiernan kirjeet

kuninkaalle; vrt. Luukko 1971, 367, 374; Beik 1974, 601; Junkala 2000, 95–97.
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raadista. 1101  Kun sitten kaupunkilaisten keskuudessa jo ennestään kiihkeitä tuntei-

ta herättänyt mies nousi esittelemään määräystä uusista ja raskaiksi koetuista ve-

roista, ja kaiken kukkuraksi teki sen pormestareita loukaten, ei ole yllättävää että

asiasta nousi kohu. Porvaristolle Hans Nilsson Benickin käytös merkitsi heidän esi-

miestensä halveksumista ja loukkaamista.

Miksi kaupunkilaiset sitten suhtautuivat niin vihamielisesti juuri pikkutulliin?

Tilanteen lopullisena laukaisijana saattoi olla Hans Nilsson Benickin ylimielinen

tai loukkaavaksi koettu esiintyminen raastuvassa, mutta taustalta löytyy myös mo-

nia muita syitä. Ilmapiiri Tukholmassa oli kireä, sillä talvella 1622–1623 pelättiin ja

huhuttiin puolalaisten hyökkäävän kaupunkiin. Tukholman saaristoon oli juuri

tästä syystä keskitetty laivastojoukkoja. Tilannetta Tukholmassa ei helpottanut vai-

kea ruttoepidemia, joka iski myöhään syksyllä 1622 Södermalmin köyhiin kortte-

leihin, ja eteni uuden vuoden aikaan kaupunkiin ja Norrmalmille. Rutto riehui

Tukholmassa lähes koko vuoden 1623. Lisäksi kaupunkiin majoitetut sotilaat ai-

heuttivat ongelmia, ja vuonna 1623 kaupunginvahdeille annettiin jopa lupa ampua

kaduilla ihmisten kimppuun hyökkäileviä ”konnia” (bofuar). Tämä oli tietenkin

1101 Ericson 1988, 177–178; vrt. Ericson 1994, 23 (kuvateksti).

Tukholman ulkopuolella sijainnut Vaxholmin linnoitus toimi myös tulliasemana.

Tukholman porvarit joutuivat useaan kertaan lähettämään rakennusmateriaaleja ja

elintarvikkeita linnoitukseen. (kuva: Sandberg 1991)
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äärimmäinen toimenpide, mutta kertoo siitä levottomuudesta, joka Tukholmassa
vallitsi. Erityisesti nuoriso metelöi humalassa kaduilla suurina joukkoina ja suoritti
samalla miehuuskokeensa. Kaupungeissa tapa tarttui myös nuoriin sotilaisiin.
Järjestyshäiriöiden ohella sotilaiden läsnäolo aiheutti runsaasti erilaisia kahnauksia
paikallisen väestön kanssa. Vuonna 1625 jouduttiin nimeämään kämnerintuvalle
kaupungin alioikeuteen yksi raatimiehistä selvittelemään yksinomaan näitä juttuja.1102

Tukholmassa vuosi 1623 oli siis kaikin tavoin rauhaton. Pikkutullimellakka ajoit-
tui heti vuoden alkuun, minkä jälkeen kaupungissa nahisteltiin leivinuunirahoista
sekä ylipäätään erilaisten rasitusten suorittamisesta. Porvariston voimakasta reagoin-
tia selittää ruton ja mieliä kuohuttaneiden määrysten ohella myös vuosina 1623–
1624 tapahtunut suuri varustautuminen1103 , mikä merkitsi lisärasituksia porvareille.

Paikallisyhteisöllä oli kaksi mahdollisuutta reagoida kruunun vaatimuksiin: jo-
ko sopeutua ja hyväksyä vaateet sellaisinaan sekä luoda edellytykset niistä selviyty-
miselle, tai vaihtoehtoisesti protestoida, torjua vaatimukset ja yrittää aikaansaada
muutos. Protestit olivat usein kuitenkin luonteeltaan hyvinkin reaktiivisia ja im-
pulsiivisia. Yleistä tapahtumille oli reagoiminen vasta tapahtuneeseen tosiasiaan,
aivan kuten Tukholman torillakin tapahtui. Yleistä oli myös, että mitään korkeam-
pia päämääriä protesteilla ei yleensä ollut, tavoitteena oli yksinomaan tehdä asiat
niin kuin aina oli ollut tapana tehdä ja nähdä maailma sellaisena kun se ennenkin
oli ollut.1104

Mellakka oli äärimmäinen keino, jonka synnyn taustalla oli vahva historia-
sidonnaisuus: mennyt kokemusmaailma, sen tulkinnat ja arviointi loivat kehyksen,
jossa mellakan mahdollisuuksia olemassa olevassa kontekstissa voitiin arvioida.1105

Torimellakassa kyse oli vain pienen ryhmän protestista suuren osan kaupunkilai-
sista sanoutuessa siitä kokonaan irti. Tapahtuma voidaankin tulkita pikemmin
spontaaniksi reaktioksi vääryytenä koettuun tilanteeseen, mutta koska mellakan
uhka oli esivallalle jatkuva ja todellinen, tapahtuma paisui etenkin argumentaation
tasolla mellakan mittasuhteisiin. Selkkausta puitiin kuin mellakkaa, koska esivallan
näkökulmasta siinä kyti laajemman mellakan siemen, ja toisaalta tapahtumat olivat
yhteiskuntarauhaa järisyttäviä jo itsessään.

1102 RA, 1133.07, vol. 20, 20.1.1623, 7.3.1623, 10.3.1623, 26.7.1623, 23.10.1623 Gabriel Gustafsson
Oxenstiernan kirjeet kuninkaalle; ST 1623 (13.2, 28.4, 27.8, 10.11), 125–126, 145–146, 185–186,
222; ST 1625 (21.3), 240; Ahnlund 1933a, 191–193, 176; Ahnlund 1933b, 156; Ericson 1987a;
Ericson 1988, 242; Lindström D 1988a, 89–90; Lindström D 1988b, 97–98; Forsberg 1989, 29;
Karonen 1996b, 76–77; Vuorela 2000, 90–92; vrt. Lindberg F 1946, 18–19; Beik 1988, 173, 186,
190, 204; Friedrichs 1995, 299; Vilkuna 1995, 255, 290; Cowan 1998, 185–189; Wolfart 2002, 25–
26, 94–101; SAOB, hakusana bof/bov. Olli Matikaisen (2002, 101–102, ks. myös 106–107; vrt.
Rublack 1997, 11) mukaan sotilaat olivat erityisen herkkiä turvautumaan väkivaltaan. Jännitteitä
syntyi helposti paikallisyhteisössä, jossa sotilaiden ja talonpoikien kohdatessa keskinäinen
arvoasema kyseenalaistettiin.

1103 Odhner 1882, 31.
1104 Villstrand 1992, 16, 26–27, 29, 32–35; Karonen 1999a, 266–269; vrt. Scott 1985, 33. Kimmo

Katajala (2004a, 14) näkee vastarinnan käsitteen ongelmallisena, koska termi sisältää oletuksen
siitä, että talonpojat yksinomaan reagoivat auktoriteettien vaateisiin, eivätkä olleet omaehtoisia
toimijoita poliittisessa kulttuurissa. Katajala muistuttaa, että termiin on syytä jättää varaus myös
talonpoikien itsenäisestä toiminnasta.

1105 Villstrand 1992, 10, 29.
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Tapauksessa käy ilmi rajanveto ja sen merkitys rikollisuudessa, tai rikolliseksi
määrittelemisessä. Laki oli olemassa, mutta tärkeämpää oli se, kuka veti rikollisuu-
delle raameja tulkiten lakia. Yleensähän tehtävä kuului oikeuslaitokselle, mutta täl-
laisten tapausten ollessa kyseessä myös kruunulla oli intressinsä; mellakasta syytet-
tyjä vaadittiinkin tilille majesteettirikoksesta.1106  Välikohtauksen leimauduttua mel-
lakaksi tuomitseminen jäi kruunun harteille, ja osin sen vuoksi tuomioista ei ole
säilynyt tietoa. Tämä kuitenkin osoittaa kuinka laki oli normatiivinen ohjenuora,
jonka puitteissa ihmisten oikeustaju ja yhteisön jakamat normit muokkasivat tul-
kintoja, ja niiden myötä myös tuomioita määrittelemällä rikoksen vakavuuden
suhteessa yhteiseen kokemusmaailmaan.1107

Kevään 1623 katumellakan jälkeen levottomuus säilyi Tukholmassa ja ilmeni
ennen kaikkea erilaisina kunnianloukkauksina ja solvauksina, sekä toisaalta väki-
vallantekoina. Porvaristo hoiti maksuvelvoitteensa pääosin moitteitta lukuun otta-
matta satunnaisia laiminlyöntejä, mikä toisaalta oli luonteenomaista kaikille ve-
roille ja maksuille. Välikohtauksia voitaisiinkin pitää yksittäistapauksina, tai soti-
laiden väkivaltainen toiminta puolestaan nähdä tavallisena levottomuutena, mutta
syyllistyminen juuri pikkutullinkantajien haukkumiseen tai lyömiseen oli oire siitä
katkeruudesta, joka porvariston keskuudessa yhä vallitsi pikkutullin vuoksi. Hu-
malaiset sotilaat provosoituivat helposti veronkerääjien ilmestyessä ovelle, ja toimi-
vat ikään kuin ukkosenjohdattimina.1108

Tilanne oli kiristyä mellakaksi uudelleen lähes kolme vuotta torimellakan jäl-
keen. Marraskuussa 1625 porvaristo nurisi raastuvassa aksiisipalvelijoista, jotka
hyökkäilivät porvariston kimppuun ja selvisivät teoistaan rangaistuksitta.1109  Me-
teli lisääntyi ja väki alkoi käydä levottomaksi, joten tilanne muodostui uhkaavaksi.
Raatimies Anders Henriksson nousi varoittamaan porvaristoa sellaisesta käytök-
sestä, mutta samassa puheenvuorossa hän myös pyysi Hans Nilsson Benickiä lopet-
tamaan hyökkäykset ja nuhtelemaan palkollisiaan. Raatimiehen mukaan veron-
kantajat eivät saisi aiheuttaa kapinaa tai levottomuutta (tumult och perlemente) ja
Hans Nilssonin pitäisi rangaista heitä sen sijaan, että hän hyväksyi veronkerääjien
laittomat toimet. Nuhteet kuultuaan Hans Nilsson vastasi: ”Jumala auttakoon ku-
ninkaan kotiin, sinä Anders Henriksson saat tuhat pirua”.1110  Myös porvariston hä-

1106 ”..thet war crimen læsæ majestatis..”. ST 1623 (10.2), 124; Ericson 1987a, 75; vrt. RA 1133.07, vol.
20, 21.2.1623 Gabriel Gustafsson Oxenstiernan kirje kuninkaalle. Kirjeessä tiedusteltiin
kuninkaan kantaa syytettyjen rangaistuksiin. Lakien tulkinnasta vrt. Österberg 1996, 118–
121,157, 165.

1107 Vrt. Karonen 1998a, 152–153.
1108 Vuorela 2000, 99–102; ks. myös esim. PRFSS VI, 614, 26.11.1623 suojeluskirje pikkutulli- ja

aksiisijärjestyksen tarkastajille sekä veronkantajille Tukholmassa; RA, SSH, vol. 23, 4.7.1626
hovioikeuden resoluutioita.

1109 Porvariston kiihtymykseen vaikutti laiturilla tapahtunut selkkaus, jossa aksiisipalkollisen
väitettiin hyökänneen kauppiaan kimppuun. Tapausta käsiteltiin oikeudessa ja tämän jälkeen
porvaristo osoitti tyytymättömyyttään tilanteeseen. ST 1625 (konsepti 12.11), 418, ks. myös 524–
525 (viite 318).

1110 ST 1625 (12.11), 419–420, 525–526. Tällöin Hans Nilsson Benick ei ollut oikeudessa kuitenkaan
varsinaisesti pormestarin roolissaan, sillä kolmea päivää aikaisemmin valtaneuvosto oli
vapauttanut hänet tehtävistä raastuvassa kunnes kuningas palaisi. Vapautusta oli perusteltu Hans
Nilsson Benickin velvoitteilla juuri pikkutulli- ja aksiisikysymyksissä (PRFSS VI, 620, 9.11.1625
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linä jatkui, ja heitä jouduttiin uhkaamaan jo heittämisellä ulos torille, mutta ilmei-
sesti tilanne kuitenkin rauhoittui ilman mitään toimenpiteitä.1111

Vielä lähes kolmen vuoden jälkeenkin tilanne kaupungissa oli siis räjähdys-
herkkä. Raati halusi ennen kaikkea rauhoittaa porvaristoa: pikkutulli pysyi voi-
massa ja siihen tosiasiaan piti sopeutua. Toisaalta levottomuuksien ja porvariston
vastustuksen nähtiin kytkeytyvän kiinteästi veronvuokraaja Hans Nilssonin toi-
mintaan, sekä hänen palkollistensa omavaltaisuuteen. Heidän katsottiin toimenpi-
teillään aiheuttavan mielialojen kiristymistä ja tuovan mellakan uhan jälleen kau-
pungin ylle. Tietoisena omasta asemastaan kaupungissa pormestari Benick saattoi
kuitenkin jättää kaupunkilaisten edessä häneen kohdistetun nuhtelun huomiotta
ja kääntää tilanteen hyökkäykseksi: solvata toista raadin jäsentä ja uhata häntä
kruunun kostolla.

Pikkutullien aiheuttamat levottomuudet muodostuivat merkittäviksi kaupun-
gin hallinto- ja oikeuslaitoksen kannalta, sillä jo vuoden 1623 lopulla määrättiin
tullivirkailijoiden haukkumisesta, lyömisestä tai mistä tahansa väkivallasta heitä
kohtaan rangaistukseksi kuolemantuomio.1112  Kruunun toimenpiteet eivät jääneet
tiukennettuun oikeudenhoitoon, vuonna 1624 Hans Nilsson Benick nimitettiin
kuninkaalliseksi pormestariksi Tukholmaan. Vain hiukan aikaisemmin hänen ase-
mansa kaupungissa oli ollut niin tukala, että käskynhaltija oli jopa ehdottanut
valtakunnankansleri Axel Oxenstiernalle hänen korvaamistaan toisella miehellä.
Kruunu kuitenkin valitsi täysin päinvastaisen taktiikan, ja antoi Hans Nilsson
Benickille kuninkaallisen valtakirjan sekä pormestarinviran.1113

Pormestarinimitys liittyi yleiseen kaupunkipolitiikkaan ja oli tavallista, että
kruunun viroissa kunnostautuneita miehiä kierrätettiin edelleen parantamaan ja
tehostamaan kaupunkien hallintoa ja oikeudenhoitoa.1114  Hans Nilsson Benickin
nimittämisen taustalla oli halu saada tehokkaaksi osoittautunut ja luotettu mies
Tukholman johtoon. Toisaalta taas kaupunkilaisten vihaaman miehen nimittämi-
nen kuohuvan kaupungin ylimmäksi viranhaltijaksi ja porvarillisen valintamenet-
telyn ohittaminen oli kruunulle vielä riskialttiimpaa, kuin hänen aikaisempi nimit-
tämisensä pikkutullia järjestelemään. Kenties nimitys olikin ennen kaikkea rea-
gointia levottomuuksiin: pikkutullin ohella personoitiin nyt myös hallinto- ja oi-
keuslaitos Hans Nilsson Benickiin ja luotiin vallan keskittymä, jota vastaan oli en-

valtaneuvoston kirje). Todennäköisesti Benickin vapauttaminen virkavelvoitteistaan johtui myös
jälleen lisääntyneestä mellakan uhkasta, sekä hänen jatkuvista pikkutulli- ja aksiisikiistoistaan
porvareiden kanssa (ks. esim. ST 1625 (12.11), 417–418).

1111 ST 1625 (12.11), 525–526; Vuorela 2000, 104–105; vrt. Katajala 1994, 136, 227.
1112 Viimeinen pisara kruunulle oli Norrmalmilla tapahtunut veronkerääjän lyöminen kuoliaaksi. ST

1623 (Norrmalm 3.11), 370–373, 375. Määräyksestä ks. Stiernman 1747 (26.11.1623), 900–902;
Smith 1950, 287.

1113 Sandström 1990, 105–106; Vuorela 1997a, 42; vrt. Luukko 1971, 368–369; Olsson 1995, 109, 164,
205. Petri Karosen (2004, 162–163) mukaan tullinvuokraus oli 1620- ja 1630-luvulla tehokas
keino tulla huomatuksi ja veronvuokraajat edistivät toiminnallaan taloudellista sekä hallinnollis-
ta uraansa. Hans Nilsson Benickin tapauksen voidaan nähdä tukevan tätä päätelmää. Myös
Gävlessä tullitarkastaja Sigfrid Wolcker nimitettiin kuninkaalliseksi pormestariksi (Elfstrand
1946, 502–503).

1114 Ericson 1988, 144–146, 153; Karonen 1995a, 40–55; Vuorela 1997a, 101–107.
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1115 Vuorela 2000, 104, 107; vrt. Scott 1985, 29.
1116 ST 1627 (9.4), 35. Niukasta maininnasta johtuen on mahdotonta päätellä, mitä tarkoitetaan

”vpwachterne” -termillä. Heidän kuitenkin kerrottiin mellakoineen vahdin kanssa.
1117 SSA, SMRA, A1a, vol. 4, 21.11.1640.
1118 Ibid.; MESL (konungsbalken XXVI, edsöresbalken XXVIII), 16, 222, ks. myös 37, 231. Termiä

flock käytettiin yleensä yhdessä samling-termin kanssa (mot flock och samnad (MESL, 37), flock
och samling (MESL, 222)).

tistä vaikeampi nousta. Uusi järjestely mahdollisti pikkutulliasetuksen toteuttami-
sen kahdella tasolla saman miehen hoitaessa sekä käytännön toimia että vaikut-
taessa kaupungin raadissa, joka piti huolta niskuroijista. Tapahtumien seurauksena
sekä turvallisuuden ja harmonian nimissä Tukholma päätyi yhä tiukemmin kruu-
nun kontrolliin.1115

Pikkutullimellakan jälkeen Tukholmasta löytyy tutkimusajanjaksolta vielä kaksi
viittausta mellakkaan. Vuonna 1627 mellakoitiin (upror) vahdin kanssa. Tuomio-
kirjassa tapahtumaa ei ole selitetty tarkemmin, ilmeisesti raastuvanoikeus vain
kuuli osallisia, minkä jälkeen juttu lähetettiin suoraan kuninkaan käsiteltäväksi.1116

Tämäkin osoittaa paitsi keskusvallan auktoriteetin lisääntymistä Tukholmassa,
myös jatkuvasti kiristynyttä näkemystä mellakoiksi luokiteltavista tapahtumista.
Yhteydenotot vahdin kanssa olivat tavallisia, mutta ensimmäistä kertaa sellaista
kutsuttiin mellakaksi. Myös vuonna 1640 mellakan syttyminen oli ilmeisen lähellä.
Tuolloin porvareiden ja ennen kaikkea kauppiaiden tunteita kuohutti kauppajako,
joka koettiin toimeentulomahdollisuuksien rajoittamiseksi. Kuten eräs kauppias
kommentoi, oli ”tällä maailmankolkalla” itsensä elättäminen yhdellä tuotteella eri
asia kuin vilkkailla kauppaseuduilla, sillä asukkaiden piti [Ruotsissa] hankkia kaik-
ki itse (”..woro omöÿeligit här i ändann på Verldenn sigh nära med itt sortament, ähr
annorledes med the land som alla sökia till, här moste aff inwånerne allt nöthas och
slijtas.”)1117  Kauppajaon toteutumista tarkastaneiden vahtien mentyä erään kaup-
piaan puodille, myynnissä oli ollut määräyksen vastaisesti kaikenlaisia tuotteita.
Kun vahdit olivat yrittäneet ottaa tavaraa todisteeksi, puodin rengit eivät olleet ha-
lunneet päästää vahteja sisään. Sen sijaan rengit olivat keränneet katupuotiren-
geistä 70 hengen joukon, joka oli vartijoiden todistuksen mukaan halunnut hyökä-
tä heidän kimppuunsa. Tuomioista keskustellessaan ylikäskynhaltija ja raati luokit-
telivat välikohtauksen ”kokoontumiseksi” (flock), joka ymmärrettiin synonyymiksi
mellakalle.1118
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Mellakat, levottomuudet ja jo niiden uhka muodostivat kriisitilanteen, joka kau-
pungin hallinto- ja oikeuslaitoksen piti laukaista palauttaakseen järjestys. Tämä
epäjärjestyksen ja järjestyksen kautta hahmottuva näkemys siitä, miten asioiden
kuului olla, määritteli yhteiskunnallisesti hyväksytyt toimintamallit kotitaloudesta
aina valtakunnan huipulle saakka. Järjestyksen vastakohtana kaikki yhteisön nor-
meja vastaan sotineet elementit ihmisten käyttäytymisessä pyrittiin saamaan hy-
väksyttävän piiriin säätelemällä niin julkista kuin yksityistäkin elämää, ja viime kä-
dessä vetoamalla Jumalan rangaistukseen, jonka yksittäisen ihmisen syntinen elä-
mä saattoi nostaa koko yhteisön ylle. Yhteiskuntaa leimannut kollektiivisuus liitti
yksilön niin kiinteästi osaksi yhteisöään, että kadot, rutot ja muut vitsaukset koet-
tiin rangaistuksiksi jumalattomasta elämästä tai kunniattomuudesta, joihin yhtei-
sön jäsenet syyllistyivät.

Yhteisöllisessä kulttuurissa vallitsi yhteisesti jaettu merkitysjärjestelmä, kulttuu-
rinen malli, joka tarjosi yksilölle välineet toimia yhteiskunnassa. Jatkuvassa vuoro-
vaikutuksessa ympäröivän todellisuuden kanssa yksilö tulkitsi ja muokkasi jatku-
vasti kuvaansa maailmasta ja todellisuudesta pyrkien siten hallitsemaan elämäänsä
ja elinpiiriään. Yksilölliset ja yhteisölliset kokemukset tästä vuorovaikutuksesta jä-
sentyivät jaetun kulttuurin kautta ja loivat pohjan, jota vasten toiminta sai merki-
tyksensä. Käytännössä tämä tarkoittaa, että yksilöllä ja yhteisöllä oli niin omiin
kuin aikaisempien sukupolvien kokemuksiin perustuva käsitys poliittisesta kult-
tuurista ja toimintamalleista, jotka saivat yhteisön yleisen hyväksynnän. Yhteiskun-
nalliset ja hallinnolliset rakenteet sekä niiden muuttuminen muodostivat poliitti-
selle kulttuurille toiminnallisen reunaehdon, jonka puitteissa mahdollisuudet yllä-
pitää vanhoja tai luoda uusia poliittisia toimintamalleja vaihtelivat. Käytettävissä
olleisiin menettelytapoihin vaikuttivat olennaisesti kuningas henkilökohtaisine
ambitioineen ja kykyineen, sekä hänen alapuolelleen hallinnollisessa hierarkiassa
asettuvat virkamiehet. Porvareiden näkökulmasta toimintamahdollisuuksia mää-
räsivät myös kokemukset alamaisuudesta, eli vastakaiku, jota aikaisemmista me-
nettelytavoista ja toimista oli saatu. Toimintamallit olivat tilanne- ja aikasidonnai-
sia. Porvariston käsitys silloisesta hetkestä oli muokkaantunut muistojen pohjalta
ja näin kokemukset aikaisemmista tapahtumista, kruunun toiminnasta ja edellis-
ten sukupolvien vastauksista hallitsijoiden vaihtuviin vaatimuksiin, muodostivat
sen hetken toiminnalle kokemuksellisen reunaehdon.

Poliittinen tai sellaiseksi luonnehdittava keskustelu käytiin pääsääntöisesti Tuk-
holman raastuvassa. Keskusvallan sekä kaupungin hallinto- ja oikeuslaitoksen pyr-
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kimyksenä oli, että pormestari ja raati kontrolloivat puheen kautta porvareiden
mielialoja. Käyttäytyminen raastuvassa oli säädeltyä, mihin viittaa myös tapa, jolla
pikkutullimellakoitsijat siirsivät tilanteen normitetusta raastuvasta ulos torille, jos-
sa mielenilmaisulle oli tilaa. Koulutettujen pormestareiden astuminen raastupaan
teki siitä vielä aikaisempaa formaalimman poliittisen areenan kaventaen porvarei-
den mahdollisuuksia saada äänensä kuuluviin. Puheiden valvonta näkyi pyrkimyk-
sissä suitsia kaupungissa liikkuvia huhuja ja juoruja, sekä erityisesti kontrolloida
kaikenlaisia ”vieraita”, joiden nähtiin levittävän sekä valtakuntaa että yhteisöllistä
harmoniaa uhkaavia puheita. Vaikka valituksissa oli kyse kuninkaalle kirjallisesti
lähetettävistä, eikä varsinaisesti juoruamisen tai huhujen levittämisen kaltaisista
puhetilanteista, kontrollifunktio ulottui myös niihin, ja kaupungin hallintolaitos
vaati valitusten kanavoimista muodollisen ja hierarkkisen järjestelmän kautta. Por-
mestarin ja raadin valvonta liittyi harmonisen kaupunkiyhteisön ideaaliin: raadin
kontrollin ulottumattomissa käydyt keskustelut saattoivat johtaa mielenilmaisui-
hin tai tilanteisiin, jotka vuorostaan uhmasivat pormestarin ja raadin auktoriteet-
tia sekä samalla kaupungin järjestystä. Tämänkaltainen valvonta korostui yhä
enemmän 1620-luvulta eteenpäin pormestarin ja raadin esiintyessä porvariston
parhaan tietävänä ja sen puolesta kollektiivisesti toimivana ”kaupungin isänä”.

Pormestarin ja raadin pyrkimyksistä huolimatta puhe poliittisistakaan asioista
ei jäänyt yksinomaan raastuvan seinien sisäpuolelle, vaan porvarit osallistuivat ak-
tiivisesti julkiseen keskusteluun kodeissa, kaduilla ja oluttuvissa. Tukholman niuk-
kasanaiset tuomiokirjat tarjoavat valitettavan harvoja mahdollisuuksia perehtyä
näiden muiden poliittisen puheen areenoiden funktioon, mutta selvästi varsinkin
kaupungin asukkaita kuohuttavat aiheet, kuten pikkutulli tai hallitsijoihin liittyvät
juorut, liikkuivat vapaasti kaduilla ja toreilla raadin kontrollin ulottumattomissa.
Huolimatta valvontapyrkimyksistä raadilla ei ollut tarvetta tai halua ainakaan
eksplisiittisesti rajoittaa sosiaalista vuorovaikutusta yhteisissä kokoontumispai-
koissa, mikä osaltaan viittaa pormestarin ja raadin auktoriteettiaseman vahvuu-
teen. Ideaaliyhteisön tapaan porvarit nähtiin yksimielisen kaupunkikorporaation
osana, jolloin uhkat järjestykselle eivät tulleet kaupungin sisältä vaan ulkopuolelta,
vieraiden tai levottomuuksia aiheuttavien sotilaiden muodossa.

Hallinnon ja oikeudenhoidon muodot säilyivät Tukholmassa pääpiirteissään
samoina läpi tutkimusajanjakson, mutta normatiivista toimintakehystä suurem-
massa määrin raadin auktoriteettiasemaa määrittelivät virkoihin valitut henkilöt.
Porvarillisessa hallintotraditiossa kaupungin virkamiehet olivat valintatavasta huo-
limatta leimallisesti porvareiden luottamusmiehiä ja vuorovaikutussuhde hallinto-
laitoksen sekä porvariston välillä lähes tasavertaisten keskustelusuhde. Vähittäinen
byrokratisoituminen 1620-luvulta alkaen merkitsi muutosta, sillä hallintomiehet
nimitettiin jatkossa yhä enemmän koulutusmeriittien, ei porvarillisen tradition
mukaisesti elinkeinonharjoitukseen tai hallinnolliseen kokemukseen liittyneiden
ansioiden vuoksi. Vahvistuneella keskusvallalla oli mahdollisuus kontrolloida val-
takunnan keskeisintä kaupunkia omien pormestareidensa kautta, mikä näkyi vuo-
rovaikutusmahdollisuuksien kapenemisena, mutta selkeästi myös porvareiden vai-
kutusvallan vähenemisenä.

Kun samaan aikaan kuninkaallisten pormestareiden esiinmarssin kanssa voi-
daan erottaa lisäksi entistä selvempi, sekä raadin että kruunun intresseissä ollut
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hallinnollisen hierarkian korostaminen sekä porvareiden kurinalaistaminen totte-
levaisiksi alamaisiksi, muuttui porvariston poliittinen merkitys tutkimusajanjak-
solla selvästi. Virkamiesten eriydyttyä porvaristosta ja porvarillisesta hallintotradi-
tiosta jo muutos itsessään korosti porvareiden asemaa alamaisina. Tukholman
maistraatista tuli ikään kuin keskusvallan kuudes kollegio, jota ylikäskynhaltija
Klaus Fleming tiukasti johti. Kruunun ja keskusvallan pyrkimykset tehostaa hallin-
toa sekä oikeudenhoitoa ja niiden valvontaa tarkoittivat kaupungin tasolla perin-
teisten valta-asemien uudelleenmäärittelyä kuninkaallisten pormestareiden ja yli-
käskynhaltijan murtaessa vanhat valtahierarkiat. Porvareille keskusvallan kiristynyt
ote merkitsi vaikutusmahdollisuuksien vähenemistä sekä ohjautumista hallinnon
tarjoamiin vaihtoehtoihin.

Tukholman ja keskusvallan fyysinen läheisyys mahdollisti tiiviin yhteydenpidon
niin virallisluontoisten kuin epämuodollisten suhteidenkin kautta. Kaupunkihal-
linnon ja oikeudenhoidon kannalta tämä merkitsi, että Tukholmaa voitiin hallita
keskusvaltaa edustaneiden virkamiesten ohella hallinnollisen ja henkilökohtaisen
vuorovaikutuksen kautta, tarvitsematta laatia lukuisia pienimpiinkin yksityiskoh-
tiin puuttuvia määräyksiä. Vaikka keskusvallalla oli Tukholmasta tiukka ote, kau-
punki piti kuitenkin huomioida politiikassa, koska sen taloudellinen merkitys oli
valtava. Tukholman asema valtakunnan taloudellisesti, poliittisesti ja sotilaallisesti
merkittävimpänä kaupunkina oli nostanut sen kaupunkihierarkian huipulle. Ase-
ma tärkeimpänä kaupunkina teki Tukholmasta paitsi suurvallan rakentamisen kes-
keisimmän tukipilarin, myös väestöllisesti pääkaupungin mittoihin kasvamassa
olevan kaupungin, jonka hallinnolliset uudistustarpeet toimivat kokeiluareenana
kruunun pyrkimyksille ja kokemukset ohjasivat muiden kaupunkien kehitystyötä.

Kaupunkilaitoksen kehittäminen ja valjastaminen nousevan suurvallan tarpei-
siin ei voinut jättää huomiotta, että jokainen kaupunki oli omanlaisensa taloudelli-
nen, sosiaalinen ja poliittinen kokonaisuus. Kaupunginlain ja kaupunkihallintoa
säätelevien määräysten puitteissa kaupungeissa luotiin omia toimintamalleja, jotka
yhdistettyinä niiden perustana olleeseen arvomaailmaan muodostivat jokaiselle
kaupungille ominaisen poliittisen kulttuurin. Vaikka erityisesti Tukholma on
Ruotsin valtakunnan kaupungeista ollut ehtymättömän mielenkiinnon kohteena,
näitä konkreettisia hallinnollisia ja poliittisia käytänteitä ei ole tutkittu. Tutkijoi-
den mielenkiinto on kohdistunut rikoksiin sekä toisaalta normatiivisiin hallinnon
muotoihin, mutta porvaristo tai heidän vaikutuksensa näissä toimintamalleissa on
jäänyt 1600-luvun alkupuoliskon osalta melko huomiotta. Myöskään eurooppalai-
sessa tutkimuksessa ei poliittiseen vuorovaikutukseen ole kiinnitetty huomiota
paikallisella tasolla ennen levottomuuksien eskaloitumista konflikteiksi, jolloin taas
on teleologisesti haettu selityksiä aikaisemmasta kehityksestä. Tukholman osalta
poliittisten ja hallinnollisten toimintamallien tutkiminen on kuitenkin mahdollista
kattavasti säilyneiden tuomiokirjojen ja niitä, osin tosin sporadisesti säilyneen, täy-
dentävän arkistoaineiston avulla. Systemaattisella tutkimusotteella tuomiokirjat
kaikessa lakonisuudessaankin paljastavat laajemmaksi poliittiseksi kulttuuriksi ra-
kentuvia arvoja, normeja sekä toiminnan kautta ilmauksensa saavia merkityksiä.

Uuden ajan alkupuolen poliittista kulttuuria on tutkittu runsaasti, mutta lei-
mallista tutkimukselle on usein ollut määrittelyjen puute. Poliittista kulttuuria on
käytetty tutkimuksissa problematisoimatta käsitteen sisältöä tai asettamatta sitä
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laajempiin ajallisiin, niin toiminnallisiin kuin mentaalisiin konteksteihinsa. Väläh-
dyksenomaisia tapahtumia menneestä on tulkittu ilmauksina poliittisesta kulttuu-
rista, vaikka todellisuudessa rakenteet, joista poliittisen kulttuurin voidaan nähdä
koostuvan, ovat pitkäkestoisia prosesseja ja hitaita muuttumaan. Varhaismodernin
poliittisen kulttuurin tutkimuksessa on lisäksi keskitytty pääsääntöisesti valtakun-
nallisen tason toimijoihin, hallitsijaan ja sekä virkaeliitin että aateliston edustajiin,
jotka ovat esiintyneet ainoina poliittisina toimijoina. Muutamia, usein maaseutua
koskevia poikkeuksia lukuun ottamatta paikallisyhteisön tasoa ei ole nähty poliitti-
sena areenana, eikä kaupungin hallinto- ja oikeuslaitoksen edustajia tai samalla
areenalla esiintyneitä porvareita poliittisina toimijoina. Kaupungeissa tapahtunut-
ta arkipäiväistä vuorovaikutusta ja sen mekanismeja ei empiriaan tukeutuen ole
tutkittu, vaikka normatiivisia ja sinällään toimintaa ohjanneita perusteita on selvi-
tetty perin pohjin. Poliittisen toimijuuden näkökulma avaa siis täysin uudenlaisen
lähestymistavan 1500-luvun lopun ja 1600-luvun alkupuoliskon historiaan Tuk-
holmassa.

Poliittisen kulttuurin näkökulmasta toimijat olivat keskeisiä tulkitessaan, mää-
ritellessään ja luodessaan uudelleen poliittisia arvoja sekä niistä johdettuja argu-
mentteja ja toimintamalleja. Valtahierarkian huipulla ollut hallitsija oli merkittävin
yhteiskuntaa ja koko poliittista elämää jäsentänyt elementti, joka pelkällä olemas-
saolollaan määräsi suhdetta alamaisiinsa sekä rajasi hallinnollisessa vuorovaiku-
tuksessa Tukholman porvareiden liikkumatilaa. Hallitsija vaikutti poliittiseen kult-
tuuriin myös välillisesti uudistuksin, joista tutkimusajanjaksolla eräitä keskeisim-
mistä olivat ylikäskynhaltijan viran perustaminen sekä kuninkaallisten pormesta-
reiden nimittäminen. Jo aikaisemmin käskynhaltijainstituutio oli ollut tärkeä link-
ki paikallis- ja keskushallinnon välissä, mutta käytännössä käskynhaltijoiden mer-
kitys oli ollut henkilösidonnainen: toiset käskynhaltijat näyttäytyivät kaupunkihal-
linnon kannalta merkittävämpinä kuin toiset. Ylikäskynhaltijan viran perustami-
nen kuitenkin institutionalisoi käskynhaltijat vielä aikaisempaa olennaisemmaksi
osaksi kruunun ja kaupungin välistä vuorovaikutusta. Klaus Larsson Fleming seu-
rasi edeltäjiään siinä suhteessa, että hänen merkityksensä viranhoidon kehittämi-
sessä ja toimintamuotojen luomisessa oli huomattava. Nämä reformit, ylikäskyn-
haltijan viran perustaminen ja kuninkaallisten pormestareiden nimittäminen,
muuttivat pysyvästi hallintokulttuuria ja toivat entistä selvemmin yhdessä porva-
reiden kurinalaistamisen kanssa yhteiskunnallisen hierarkian paikallistason hallin-
toon. Kruunun välillisen auktoriteettiaseman vahvistuminen Tukholmassa vaikutti
olennaisesti poliittiseen kulttuuriin, jossa pormestari ja raati aikaisempaa selvem-
min ottivat tehtäväkseen esivallan roolin suhteessa porvareihin. Porvariston mah-
dollisuudet poliittiseen argumentointiin kapenivat ja suorat kontaktit kruunun
suuntaan kanavoitiin hierarkkisen organisaation puitteisiin ja raadin valvontaan.

Porvaristolla oli jo kaupunginlaissa määriteltyjä oikeuksia ja velvollisuuksia
osallistua kaupunkihallintoon. Tärkein ja käytännössä ainoa areena porvariston
osallistumiselle olivat yleiset raastuvankokoukset, joihin porvarit olivat sakkojen
uhalla velvoitettuja saapumaan. Kokouksissa käsiteltiin hallinnollisia asioita, joista
keskeisimpiä olivat perinteisesti verotus ja kruunun määräyksistä tiedottaminen.
Vaikka kokouksissa käsitellyt asiat epäilemättä miellettiin tärkeiksi ja jokaisen por-
varin elämään sekä taloudenpitoon vaikuttaviksi, kokouksia laiminlyötiin yleisesti.
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Runsaat poissaolot viittaavat, että porvaristo ei nähnyt yleisiä raastuvankokouksia
merkittävänä poliittisena areenana tuoda julki omia näkökulmiaan, vaan kokouk-
set koettiin enemmän rasituksena. Yleisten raastuvankokousten painoarvon vähe-
neminen kytkeytyi keskusvallan voimistumiseen, sillä rasitusten lisääntyessä ja
kruunun vaikutusvallan kasvaessa paikallisyhteisössä kokouksista tuli suostunta-
automaatteja, tai ainakin niistä pyrittiin tekemään sellaisia. Tätä taustaa vasten ko-
kousten laiminlyönnit voidaan tulkita porvariston äänettömiksi protesteiksi kes-
kusvallan suunnasta tulevaa hallinnollista ja taloudellista painostusta vastaan.
Myös pormestarin ja raadin tarkoitushakuinen yleisten raastuvankokousten kool-
lekutsuminen levottomissa poliittisissa tilanteissa oli omiaan vähentämään koko-
usten merkitystä porvareiden poliittisena areenana, sillä näin kokoukset alennet-
tiin yksinomaan raadin omaa valta-asemaa pönkittämään.

Yleisiä raastuvankokouksia on pidetty jonkinlaisena kunnallisen demokratian
esiasteena, vaikka 1600-luvulla oli kyse huomattavasti monisyisemmästä ilmiöstä.
Varsinaisten tehtäviensä ohella yleisille raastuvankokouksille luotiin rooli yksimie-
lisyyden esiintuojana ja korostettiin sitä kautta harmonista kaupunkiyhteisöä. Yksi-
mielisyyden retoriikka päätöksenteossa viestitti keskusvallan suuntaan kuvaa raa-
din hallitsemasta, toimivasta ja uhrivalmiista paikallisyhteisöstä, ja yhteisön sisällä
se vaimensi soraäänet vahvemman kannan alle pyrkien näin luomaan yhtenäisyyt-
tä, mutta myös kuuliaisuutta. Yleisten raastuvankokousten todellinen funktio tuli
esiin tavassa, jolla ne pyrittiin epäkäytännöllisyyteen ja järjestyshäiriöihin vedoten
korvaamaan hallittavimmilla vanhimpainneuvostoilla: esivallan kannalta riitti, että
osa porvareista edusti koko kaupunkia ja osallistui päätöksentekoon porvariston
puolesta. Uudistus oli kuitenkin edellä aikaansa ja järjestelmä saatiin toimimaan
vasta 1600-luvun jälkipuoliskolla. Vaikka edustuksellisuus kuului jo porvarilliseen-
kin ymmärrykseen politiikasta erityisesti elpyneen valtiopäivätoiminnan kautta,
kaupunkihallinnossa päätöksenteon piti tapahtua vanhan järjestelmän puitteissa
näennäisen yksimielisesti.

Korporatiivinen porvaristo sulki sisäänsä niin kauppiaat kuin käsityöläisetkin
sosiaalisesta statuksesta ja taloudellisesta asemasta riippumatta. Porvaristo oli hal-
linnollinen ja poliittinen yläkäsite, joka yhdessä yksimielisyyteen pyrkimisen kans-
sa häivytti näkyvistä ryhmän sisäisen heterogeenisyyden. Raastuvassa käsiteltäessä
poliittisia kysymyksiä toimijoina esiintyivät poikkeuksetta porvarit tai porvaristo.
Yhteiset rasitukset ja oikeudet liittivät yhteen niin vauraat kauppiaat kuin toi-
meentulon rajamailla sinnittelevät käsityöläisetkin, ja tämän privilegioidun sääty-
statuksen taakse on usein mahdotonta päästä. Huono-osaisimmat kaupunkilaiset
tuovat tuomiokirjan sivuilla käsityksiään esiin, koska heillä ei ollut varaa maksaa
rasituksiaan ja vaihtoehtojen puutteessa he usein tarttuvat kättä pidempään pro-
testoidakseen asemaansa. Valtaporvariston ja suurkauppiaiden ääni taas kuuluu
raadin kautta, mutta puhuiko kukaan väliin jäävien ryhmien äänellä?

Määriteltäessä poliittinen kulttuuri ajatusmaailman ja tekojen väliseksi vuoro-
vaikutukseksi pormestarin ja raadin sekä porvariston argumentoinnista nousevat
selkeästi esiin arvot ja normatiiviset käsitykset, joilla toimia legitimoitiin. Yksimie-
lisyys ja yleinen hyvä kuuluivat raadin retoriikkaan, ja erityisesti yleistä hyvää ko-
rostamalla pyrittiin hankkimaan porvareilta myötämielisyyttä kaupungin ja kruu-
nun vaateita kohtaan. Porvariston haluttiin asettavan yhteisön tarpeet ja hyvä



276

Poliittiset areenat ja toimintatavat

oman edun tavoittelun edelle, mikä noudatteli aikakauden ajatusmaailmaa ylei-
semminkin. Korostus on ymmärrettävissä myös raadin tehtäviä ajatellen, sillä hei-
dän piti ajatella koko kaupungin etua. Vaikka raadin intresseissä oli saada esimer-
kiksi rasitukset hoidettua keskusvallan sanelemassa aikataulussa, on huomattavaa,
että yleisesti pormestarin ja raadin ei tarvinnut perustella vaateita, vaan porvareita
muistutettiin, kehotettiin ja uhattiin käytössä olleilla sanktioilla. Tämäkin kuvaa
osaltaan Tukholman hallintolaitoksen vahvaa asemaa yhteisössään ja auktoriteetti-
aseman luomista muulla tavoin kuin valtapuheella raastuvassa. Toisaalta on muis-
tettava, että raadin valta perustui nimenomaan auktoriteettiin ja sen ylläpitämi-
seen, sillä konkreettisia välineitä valta-aseman luomiseen raadilla oli rajoitetusti.

Porvaristo vastasi keskusvallan ja paikallisen hallintolaitoksen vaateisiin omien
poliittisten konventioidensa mukaisesti. Leimallisesti uuden ajan alkupuolen ihmi-
siä on pidetty ajatusmaailmoiltaan traditionaalisina ja muutosvastaisina, ja samalla
muutosvastaisuus on nähty vastarinnan keinona. Jotta voisi ymmärtää ristiriidan
traditionaalisuuden ja toisaalta radikaaleihin toimiin kykenemisen välillä, nämä
kaksi ulottuvuutta pitää erottaa toisistaan. Muutosvastaisuus on kautta aikojen ol-
lut tyypillinen elementti inhimillisessä ajattelussa, sillä uudistukset ovat aina jossa-
kin määrin uhka niin elämänhallinnalle kuin tavalle hahmottaa maailmaa. Niin
laillisuus kuin tapakin, joihin porvarit vetosivat yleisesti argumentaatiossaan, edus-
tivat menneisyyttä ja kiertyivät traditionaalisuuteen nähdessään olemassa olevan
tilanteen ideaalina tai menneen kuninkaan hallintokauden kulta-aikana. Muutos-
vastaisuudella oli kuitenkin kiistämättä myös toiminnallinen ulottuvuutensa, ja
sitä käytettiin tietoisesti kruunun vaateiden vastustamiseen.

Luottamus oli keskeinen poliittisen kulttuurin ulottuvuus, jota ylläpidettiin ja
uusinnettiin jatkuvassa vuorovaikutuksessa kruunun, paikallishallinnon ja porva-
riston välillä. Kriisit, kuten mellakat tai hallintolaitoksen auktoriteetin kyseenalais-
tamiset, horjuttivat luottamusta ja jättivät jälkensä kanssakäymiseen. Luottamus
on nähty yleisemminkin keskeisenä uuden ajan alkupuolen yhteisöllisenä ja kiinte-
ästi maineeseen kytkeytyvänä periaatteena, joka toimi niin yhteisöjen kuin yksilöi-
den välisten suhteiden rakennusaineena. Luottamus oli sosiaalista, mutta käytän-
nössä myös taloudellista pääomaa, jota vuorovaikutuksessa ja kaikessa vaihdan-
nassa tarvittiin. Poliittisessa kulttuurissa luottamus näytteli keskeistä roolia erityi-
sesti porvareille, joka useasti ilmaisivat haluttomuutensa osallistua kuninkaan so-
taretkien kustannuksiin. Kun porvaristolta pyydettiin lainaa, heillä oli mahdolli-
suus suhtautua kriittisemmin ja tuoda esiin epäluottamuksensa kruunuun ”kaup-
pakumppanina”. Luottamus ilmeni näin eksplisiittisesti osana porvariston poliittis-
ta argumentaatiota, mutta sillä oli myös laajempi, syvällisempi ja näkymättömäm-
pi merkitys valta- ja vuorovaikutussuhteiden rakennusaineena.

Sääty-yhteiskunnan arvomaailman mukaisesti porvarit mielsivät itsensä Tuk-
holman varsinaisiksi asukkaiksi ja privilegioiduiksi ammatinharjoittajiksi. Tukhol-
man kasvu ja muutos kruunun residenssikaupungiksi toi kuitenkin kaupunkiin
yhä suuremmassa määrin niin aatelisia kuin porvariston alapuolellekin asettuvia
ryhmiä, jotka haastoivat porvarit puolustamaan oikeuksiaan. Tukholman valituk-
set kruunulle kohdistuivat yleensä juuri taloudellisiin kysymyksiin, ja porvarit val-
voivat valituksissaan niin kaupunkihallinnolle kuin kruunullekin oikeuksiaan
kauppaan, sekä suuntasivat kritiikin milloin muita kaupunkeja, milloin laittomia
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ammatinharjoittajia kohtaan. Oikeuksien puolustamisen kääntöpuolena porvaris-
to halusi kuitenkin ulottaa porvarisrasitukset koskemaan niin porvariston ala-
kuin yläpuolellekin sosiaalisessa hierarkiassa asettuvia kotitalouksia. Erityisesti
kaupunginvahdin järjestäminen oli kysymys, joka sai porvarit kiivaasti vaatimaan
velvoitteen ulottamista porvariston ulkopuolisiin ryhmiin. Näennäisesti ristiriitai-
silta vaikuttavat käsitykset oikeuksista ja velvollisuuksista selittyvät sääty-yhteis-
kunnalla. Porvaristolle oli privilegioitu erioikeus kaupunkielinkeinojen harjoitta-
miseen, joten niin elinkeinonharjoituksen kuin statuksensakin turvatakseen he
puolustivat oikeuksiaan, ja pyrkivät saamaan porvarisoikeuksia vastaan rikkoneet
vastuuseen teoistaan. Sääty-yhteiskunta oli jo itsessään hierarkian kieltä, ja tasa-
arvo saattoi toteutua privilegioidussa maailmassa korkeintaan ryhmien sisällä.
Kaupunkiyhteisö oli kuitenkin juuri tällainen paikallinen ja alueellinen kokonai-
suus, jossa privilegiot kyllä hierarkisoivat yhteisöä, mutta jossa koko kaupungin
edun nimissä voitiin säätyihin katsomatta vaatia tasa-arvoa.

Porvariston ajatusmaailmassa laillisuus, tapa, luottamus ja tasa-arvoisuus muo-
dostivat siis laajasti jaetut yhteiset arvot, joille toiminta poliittisissa kysymyksissä
rakentui, ja joka kokonaisuudessaan muodosti Tukholmalle ominaisen poliittisen
kulttuurin. Keskeisiltä osin nämä arvot määrittelivät myös porvariston mahdolli-
suuksia toimia, sillä pääsääntöisesti raastuvanoikeuden ulkopuolelta noussut kri-
tiikki kanavoitui hallinnollisiin väyliin. Tähän pormestari ja raati myös aktiivisesti
pyrkivät sen sijaan, että porvaristo olisi pyrkinyt tietoisesti organisoimaan laajem-
paa vastarintaa tai jopa kyseenalaistamaan legitiimin hallinnon. Laillisuus ja tapa,
joista porvarit kerkeästi huomauttivat raadille ja kruunulle, ohjasivat myös porva-
riston omaehtoista toimintaa.

Tukholmalaiset laativat valtiopäivävalituksia ja valituksia suoraan kuninkaalle,
mutta pyrkivät vaikuttamaan myös kulisseissa erityisesti kuninkaan sihteerien
kautta. Fraseologiaa myöten tässä suhteessa toistettiin uuden ajan alkupuolelle tyy-
pillistä poliittisen vaikuttamisen tapaa. Tukholman voi kuitenkin nähdä poikkea-
van muista paikallisyhteisöistä niin asemansa kuin sijaintinsakin ansiosta, ja tätä
pormestari ja raati sekä porvaristo pyrkivät tarvittaessa hyödyntämään. Tutkittaes-
sa poliittista kulttuuria Tukholmassa on olennaista erottaa kulttuurin kaksi tasoa:
kaupunkihallinnon ja porvariston, sekä toisaalta kaupungin ja kruunun välinen
vuorovaikutus. Yhteisön sisällä niin asiat, puhe kuin toimintatavatkin olivat eri-
laisia verrattaessa siihen, kuinka kuninkaan ja keskusvallan suuntaan toimittiin.
Luonnollisesti vuorovaikutusta kruunun kanssa määrittelivät enemmän erilaiset
formaalit ja perinteiset menettelytavat, mutta osaltaan myös ylimmän vallan haltija
sekä valtakunnanpoliittinen tilanne vaikutti kaupungilla olleisiin toimintamahdol-
lisuuksiin. Yksinkertaistetusti voidaan nähdä kehityslinja, jossa kaupungin käytet-
tävissä olleet menettelytavat vähenivät kuninkaan aseman ja keskusvallan vahvis-
tumisen myötä. Tässä suhteessa myös valtionrakennus sekä siihen liittynyt hallin-
nollinen uudelleenorganisointi rajoittivat Tukholman toimintamahdollisuuksia,
sillä hallinnon yhä lisääntynyt hierarkkisuus pyrki poistamaan mahdollisuudet toi-
mia informaalisti, viralliset väylät ohittaen. Raadin pyrkimys ohjata porvareita sa-
malla tapaa toisti keskushallinnon reformipyrkimyksiä.

Tutkittaessa kaupungin ja kruunun välistä vuorovaikutusta, eli lähinnä valitus-
kirjelmiä, ongelmaksi muodostuu valitusten informaatioarvo porvarillisten intres-
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sien kuvaajana. Vaikka valitukset olivat keskeinen osa poliittista kulttuuria, niiden
laatimisesta ei ole tarkkaa tietoa. Todennäköisesti porvaristo saattoi ehdottaa
valituskohtia tai olla hyväksymässä valituskirjelmän ennen sen toimittamista ku-
ninkaalle, mutta viime kädessä raati laati kirjelmän. Tukholman valituksia on säily-
nyt niin vähän, että on mahdotonta spekuloida, lähestyikö porvaristo kuningasta
ilman raadin siunausta useamminkin, mutta todennäköisesti menettelytavalla oli
melko marginaalinen merkitys. Raadin monopolisoima valitusten laatiminen mer-
kitsi, että porvareita kontrolloitiin myös tätä kautta, ja samalla valvottiin informaa-
tiovirtaa kaupungista kruunulle. Toisaalta yleisten raastuvankokousten yksimieli-
syys ja vaatimus paikalla olemisesta eliminoi juuri tällaiset ongelmat ainakin raa-
din silmissä, sillä jos kokouksessa ei vastustettu kirjelmää, koko porvariston oletet-
tiin hyväksyvän se. Jos porvaristo olisi kokenut tämän menettelyn oikeuksiensa
loukkauksena, se varmasti olisi noussut esiin kritiikkinä raatia kohtaan.

Ongelma valitusten ”edustavuudesta” kuvaa laajemmin vaikeuksia määritellä por-
vareita ryhmänä suhteessa niin sosiaalisessa hierarkiassa alempana oleviin kuin hal-
linnollisessa hierarkiassa ylempiin. Pormestari ja raati kuuluivat perinteisesti porva-
ristoon, mutta muodostivat samalla, erityisesti virkanimityskäytännön muutosten ja
kuninkaallisten pormestareiden myötä, kruunun etuja vartioivan paikallisen etu-
joukon. Pormestarin ja raadin lojaliteetti kohdistui siis kahtaalle, mikä toisinaan nä-
kyi hallintoelimen esiintymisessä keskusvallan vaatimuksia kohtaan. Ajallinen muu-
tos on tässäkin suhteessa huomattava, sillä vielä 1590-luvulla pormestari ja raati
edustivat selkeästi porvarillisia arvoja ja intressejä, kun taas 1620-luvulta lähtien ku-
ninkaalliset pormestarit ohjasivat raatia yhä suuremmassa määrin toimimaan kau-
pungin esimiehinä ja kruunun virkamiehinä kaupunkihallinnossa. Tätä kehityslinjaa
korostaa poikkeus vuodelta 1623, jolloin kuninkaallinen pormestari Olaus Bureus
esiintyi raastuvassa porvareiden asemaan eläytyen ja ihmetteli, kuinka kuninkaan
pyytämät 1000 tynnyrillistä laivaolutta voitaisiin toimittaa niin huonona aikana.
Empatiasta huolimatta porvaristoa päätettiin kuitenkin kehottaa täyttämään pyyntö.
Kuninkaallisten pormestareiden myötä hallintokulttuuri muuttui samalla aikaisem-
paa selvästi ritualistisemmaksi, kun uusille, perinteisten valtahierarkioiden ulkopuo-
lelta tulleille virkamiehille luotiin auktoriteettia sekä statusta.

Porvariston ja alempien ryhmien rajanveto on helppo tehdä normatiivisesti,
mutta mikä oli köyhimpien porvareiden poliittinen merkitys: jakoivatko he yhtei-
set arvot vai muodostivatko osaltaan sen väestönosan, joka käyttäytyi levottomasti
ja tottelemattomasti, sekä lisäsi mellakoiden uhkaa? Hyvin toimeentulevien porva-
ristalouksien oli kruunun kasvavien vaatimusten puristuksissakin helppo ainakin
jossakin määrin sitoutua yhteisiin arvoihin ja normeihin, sekä pyrkiä toimimaan
niiden mukaisesti. Alemmissa sosiaaliryhmissä tilanne ei ollut yhtä yksiselitteinen,
sillä veronkantajia vastaan asettuminen viesti arkipäivän realismin vaikutuksesta
poliittisiin toimintamalleihin. Kun tilanne koettiin epäoikeudenmukaiseksi ja talo-
udellisesti liian raskaaksi, sen nähtiin oikeuttavan käyttäytymistä säätelevien nor-
mien ainakin jonkinasteisen hylkäämisen ja konkreettisiin toimenpiteisiin ryhty-
misen. Leipomisesta kannettu aksiisi oli juuri tällainen perinteitä vastaan sotiva ja
taloudellisesti raskaaksi koettu maksu, joka sai erityisesti naiset protestoimaan voi-
makkaasti. Tavallisimmin käyttäytymiskoodeja kuitenkin rikkoivat miehet huma-
latilan siivittäminä.
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Vaikka normatiiviset, kaupunkihallinnon ja porvariston roolia säädelleet teks-
tit, kuten kaupunginlaki, eivät juuri viitanneet poliittisiin toimintamalleihin eten-
kään raastuvan ulkopuolella, epävirallinen käyttäytymiskoodisto oli kuitenkin ole-
massa. Tämän koodiston mukaisesti porvarien viivyttely, tottelemattomuus, pois-
saolot sekä vastaavat vastarinnaksi tulkittavat toimet olivat kohtuullisessa määrin
yleisesti hyväksyttyjä. Vuosien 1615–1616 tapahtumat kuitenkin osoittivat, että
niskoittelullakin oli rajansa. Tällöin jopa kruunu puuttui valtakunnankansleri Axel
Oxenstiernan hahmossa tilanteeseen, ja sekä porvaristo että raati saivat osakseen
syytteet maksujen laiminlyönnistä. Osaltaan nuhtelu liittyi hallitsijakautensa alussa
olevan Kustaa II Aadolfin valta-aseman määrittelyyn: Tukholman hallintomiehille
ja porvareille tehtiin selväksi, että suoran vastarinnan ja protestoinnin aika oli ohi.
Hyväksytyn käyttäytymiskoodiston ulkopuolelle sijoittuivat myös kaikenlaiset le-
vottomuudet, jotka loivat kaupungin ylle laajemman mellakan uhkan ja uhmasivat
jo mahdollisuutena kaupungin yhteisöllistä järjestystä.

Aikaisemmassa tutkimuksessa on usein kiinnitetty huomiota nimenomaan mel-
lakoihin ja ristiriitatilanteisiin. Tässä tutkimuksessa ne muodostavat yksinomaan
vuorovaikutuksen toisen ääripään, kun akselin toisen äärilaidan muodostaa sora-
äänetön suostunta. Näiden äärimmäisten vaihtoehtojen väliin asettuu lukuisa määrä
erilaisia vaihtoehtoja reagoida kruunun vaateisiin ja osallistua politiikkaan. Pilkka-
lauluilla tai häväistyskirjoituksilla saatettiin protestoida raadin päätöksiä tai jäseniä
vastaan, yleisistä raastuvankokouksista poisjäämisillä taas kruunun määräyksiä tai
ylipäätään kaupunkihallintoa vastaan. Tässä katsannossa mellakat olivat mittakaa-
vastaan huolimatta aina uhka olemassa olevalle järjestykselle ja valtarakenteille. Tut-
kimusajanjaksolla Tukholmassa mellakoitiin kahdesti, vuoden 1614 kauppasäännön
ja vuoden 1623 pikkutulliasetuksen jälkimaininkeina, mutta muutaman kerran le-
vottomuudet olivat muulloinkin lähellä kärjistyä mellakoiksi. Mellakoiden yhteydes-
sä tulee korostetusti esiin pormestarin ja raadin rooli laittoman toiminnan määrit-
telijänä, sillä vaikka laki normitti päätöksentekoa, tapahtumien tulkintoja ja niistä
johdettuja tuomioita ohjasivat myös oikeustaju sekä yhteisön jakamat arvot.

Mellakan synnyn, mutta lisäksi mellakaksi tulkitsemisen taustalla oli voimakas
historiasidonnaisuus, sillä mennyt kokemusmaailma ja sen arviointi, toisin sanoen
sosiaalinen muisti, ohjasi yhteisöllistä elämää tässäkin suhteessa. Vuosi 1623 muo-
dostui kuitenkin osaltaan mellakan ansiosta käänteentekeväksi, sillä se viimeistään
seurauksineen havahdutti porvariston huomaamaan, että Tukholman käskyvalta
oli lopullisesti luisumassa kruunulle ja sen edustajille kaupungissa. Kun Tukhol-
masta vuosikymmenen lopulla alettiin kerätä maksuja laivakomppanian rahoitta-
miseksi ja tilanne porvariston sieto- sekä maksukyvyn suhteen muodostui kriit-
tiseksi, lopputuloksena ei ollutkaan tällä kertaa mellakka, vaan porvareiden jouk-
kopako kaupungista. Muisto vuoden 1623 jälkeen jatkuneista levottomuuksista,
sekä kruunun ja raadin suhtautumisesta niihin loi uuden mallin vastustaa esival-
taa. Vaikka porvariuden irtisanomista oli käytetty poliittisena painostuskeinona jo
aikaisemminkin ja erityisesti ruttoajat olivat saaneet väen pakenemaan kaupungis-
ta tilapäisesti tai pysyvästi, saman menettelytavan laajamittainen käyttäminen viit-
taa poliittisen kulttuurin muutokseen. Kun muut perinteiset poliittiset keinot eivät
tuottaneet porvareiden toivomaa tulosta, he eivät ryhtyneet protestoimaan näky-
västi, vaan poistuivat kaupungista.
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Porvaristolla ja raadilla oli runsaasti käytännön kokemuksen jatkuvasti uudel-
leen määrittelemää liikkumavaraa. Porvareiden reagoiminen tapahtumiin oli hyvin
tilannesidonnaista, mutta samaan tapaan myös heidän tekojensa ja argumenttiensa
legaalisuutta punnittiin tapauskohtaisesti, mikä osoittaa oivallisesti poliittiseen
kulttuuriin pohjautuvan vallankäytön joustavuuden. Kirjalliset normitekstit, mut-
ta myös yhteisön tapaan sekä sosiaaliseen muistiin ankkuroituneet käsitykset maa-
ilmasta, yhteisöstä ja yksilön paikasta yhteisössään, määrittelivät sallittuja toimin-
tamahdollisuuksia.

Porvariston äänettömyys aikaisemmassa kaupunkitutkimuksessa on tarjonnut
tälle tutkimukselle haasteen huomioida porvarit paitsi vallan kohteina, myös sen
aktiivisina käyttäjinä ja toimijoina. Vallan käsitteellistämiseksi poliittinen kulttuuri
on saanut uudenlaisen sisällön, jossa porvarien toimijuus korostuu: miksi porvarit
reagoivat rasituksiin tietyillä tavoilla, miten he perustelivat omia kannanottojaan ja
mitä tuo kaikki kertoo siitä jokapäiväisestä vallankäytöstä, jonka keskellä he elivät?
Porvarit eivät eläneet tyhjiössä, vaan hallitsevan ja oikeutta jakavan raadin vallan
alla, sekä voimistuvan suurvallan rakennustyön ja valtionrakennuksen puristuksis-
sa. Empirian kautta tästä tutkimusasetelmasta on nostettu esiin poliittiset elemen-
tit, jotka aikalaisia puhuttivat ja pakottivat toimimaan, sekä heidän itse puheilleen
ja toimilleen antamansa merkitykset. Poliittinen kulttuuri ei määrity kasvottomiksi
arvoiksi, normeiksi tai niistä johdetuiksi toimenpiteiksi, vaan saa spesifin mer-
kityksensä yksilöiden ja ryhmien toiminnassa. Näin muodostuva kuva poliittisesta
kulttuurista 1500-luvun lopun ja 1600-luvun alkupuoliskon Tukholmassa ei kui-
tenkaan kerro välttämättä koko totuutta, vaan korostaa arkipäiväisen vuorovaiku-
tuksen kustannuksella ristiriitoja, jotka nostattivat mielenilmauksia ja aiheuttivat
tuomiokirjan sivuille kirjattuja konflikteja. Lisäksi poliittisesti ja hallinnollisesti ak-
tiivisesti esiintyneen porvariston voidaan olettaa pääsääntöisesti edustaneen vau-
raita porvareita, kun taas köyhempien elinkeinonharjoittajien ääni kuului useam-
min katumellakoissa. Tämä moniulotteinen kuva poliittisesta kulttuurista, tai jopa
poliittisista kulttuureista, kuvaa kuitenkin uuden ajan alkupuolen kaupunkia sille
ominaisesti poliittisena areenana, jossa kuninkaan vallan, normatiivisten ohje-
nuorien ja perinteisen kulttuurin rajaamassa todellisuudessa pormestari ja raati
sekä porvaristo saattoivat toimia tarkoituksenmukaisimmaksi ymmärtämällään ta-
valla.
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English Summary

Political Arenas and Modes of Action
The Burghers of Stockholm as Subjects and Objects

in Exercise of Power, ca. 1592–1644

The Aim of the Study

Town historians in Sweden have often seen the middle of 17th century as a critical
period in Swedish urban history loaded with burghers’ (sw. borgerskap, f.
porvaristo) inner conflicts. This common and fairly simultaneous urban phenom-
enon has been explained as burghers’ reaction to the Crown’s intensified appoint-
ments of so called royal burgomasters (sw. kungliga borgmästare, f. kuninkaallinen
pormestari). Generally the bureaucratization of town government followed by re-
strictions in urban autonomy has been seen as a source of conflicts. Stockholm was
in every way the foremost of Swedish towns and bureaucratization with govern-
mental and jurisdictional reforms occurred there already in the beginning of the
17th century. This is why this study focuses on the years 1592–1644, which in-
cluded renewals in every aspect of Stockholm’s administrative and judicial system.
The burghers of realm’s capital witnessed also the rise of Sweden as Great Power,
which entailed them intensified roles as financiers of war.

Burghers’ silence in previous researches of early modern urban communities
has offered a challenge to this dissertation to take cognizance of burghers not only
as objects of power but also as active users of power. To conceptualize power the
political culture has been defined in a manner that emphasizes burghers as actors.
The key questions are: why burghers did react to burdens in the way they did, how
did they justify their own actions and comments, and what does this tell about the
everyday exercise of power within which they lived? Burghers did not act in a
vacuum, but under a dominion of administrative city council, which was also dis-
tributing justice. The inhabitants of Stockholm experienced also the strenghtening
pressure of growing Swedish Great Power and state-building. The beginning of the
seventeenth century is exceptional in many ways, and specially 1620’s and 1630’s
were turbulent. To emphasize this transitional period this dissertation begins as
early as in 1590’s, when members of the ruling family stroveed for power and
Stockholms was drawn into political life and it became more apparent than ever
before as the central element in the Crown’s reform policy. The study ends in
1640’s, when most of the reforms had turned into everyday institutions and proce-
dures, and the consequences of the period can be evaluated. By empirical analysis
this research frame has highlighted the political elements, which forced burghers
to argument and act, and also the meanings they themselves gave to their pursuit.
The political culture is not just a faceless definition of values, norms and action
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derived of those, but it gets a specific meaning in actual behaviours of individuals
and groups.

Political Actors and Social Memory

Riots, disturbances and even a threat of disorder created a crisis situation, which
had to be resolved by the governing authorities of town to restore order. This view
of how things needed to be was defined by terms of order and disorder. These con-
cepts specified socially acceptable ways of action in households as well as in the
upper levels of the social order. All elements of human behaviour which were in
contrast to the community norms and values, were considered as an opposite of
order. This is why religious and secular officers were striven to control both public
and private life. The utmost deterrent was God’s wrath, which could be bought to
torment a local community even by one individuals’ sinful life. Social life was de-
termined by collectivism and individuals were so tightly bound as parts of their
community, that crop failures, plagues and other blights were experienced as pun-
ishments of godless life or disgrace, to which community members perpetrated.

The social culture prevailed a shared system of meanings, a cultural model
which offered individuals the means to act in a society. As a part of the continuous
interaction with surrounding reality an individual interpreted and modified his
conception of real world to control his life and environment. Individualistic and
communal experiences of this interaction were organized by shared culture and
created a foundation to which action became meaningful. In practise this means
that individuals and communities had a sense of political culture and commonly
acceptable ways of behaviour based on their own as well as their ancestors’ experi-
ences. Transforming social and governmental structures constituted the functional
limits of political culture, within which the possibilities to maintain the old or to
create new political modes of action varied. Also the King with his personal ambi-
tions and capabilities, and all the officeholders beneath him influenced the proce-
dure significantly. From burghers’ viewpoint also experiences of subjection also
defined ways of action, which is to say that previous actions and consequences re-
ceived determined further possibilities of functioning. Modes of action were cru-
cially tied up with time and space. Burghers’ understanding of then present mo-
ment was shaped based on memories, so experiences of earlier development, the
Crown’s actions and their ancestors’ reactions to changing demands of rulers con-
stituted the empirical limits for burghers to assert their rights.

Any political discussion or conversation interpreted as such took mainly place
in Stockholm’s city court (sw. rådstuga, f. raastupa), which was the highest govern-
mental and judicial administrative body in the town. The central government and
local officeholders aimed at controlling burghers’ sentiments by talk. This was re-
lated to the idea of a harmonious urban community, in which talk needed to be
controlled to avoid conflicts. Conversations, especially political discussions out of
the city council’s control, were seen as menacing, as they could lead to undesired
representations and situations which questioned the authority of burgomasters
and magistrates, and therefore also the common order of the town. Behaviour in
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the city court was strictly regulated, and the introduction of royal burgomasters
changed the court to become further a formal political arena at the same time en-
croaching burghers’ opportunities to be heard. The importance of speech and of
controlling it can be seen also in the city council’s intention to restrain gossip and
rumour, which were constantly circulating in trade town like Stockholm. This
striving to control speech meant also policing all kinds of strangers, who were of-
ten seen as sources of endless rumours. Gossip and rumour in turn threatened
both communal harmony and national interests, which was especially true in times
of disputes about the succession. In the same way as town administration wanted
to control talk, they also intended to dominate the formulating of petitions to the
King in a same manner. Grievances were mostly canalized through city court, but
dominating talk was an impossible task even for Early Modern administrators.
Controlling of subjects’ behaviour and talk was emphasized even further from
1620’s onward, when burgomasters and magistrates started to appear as city fa-
thers who knew what was best for burghers and acted for their subjects collectively.

Despite the constant effort of the city council not even talk about politics re-
mained within the walls of the court house. Burghers took actively part of public
discussions in households, streets and inns. Stockholm’s short-spoken court record
books offer unfortunate few chances to get acquainted with functions of these are-
nas where political information was spread, but it is clear that matters which in-
flamed city dwellers, as a toll (sw. lilla tullen, f. pikkutulli) or rumours considering
rulers shifted freely on streets and markets out of the reach of the city court. De-
spite intensions to control burghers there was no need or willingness to restrict (at
least not apparently) social interaction in common meeting places, which is partly
an evidence of burgomasters and magistrates strong authoritative position. As in
an ideal community burghers were seen as a part of an unanimous town corpora-
tion so threats to the social order were expected not from inside but from outside
the town. Often menace took a shape of stranger or soldier.

Regardless of the reforms the basic forms of administration and jurisdiction re-
mained much the same during the studied period. However, even more than this
normative framework the authoritative position of the city council was deter-
mined by persons elected to offices. In a bourgeois tradition of government the
city officeholders were burghers’ representatives despite the ways how the burgo-
masters and magistrates were elected. So the interaction between the city govern-
ment and burghers took form almost as a discourse between equals. A gradual bu-
reaucratization since 1620’s meant changes in this respect because officeholders
were increasingly elected as a consequense of their academic merits, whereas previ-
ously experience on trade and government were valued when choosing new magis-
trates. The Crown had always been interested in Stockholm’s burgomasters’ elec-
tions, but strenghtening the central power created an opportunity to a more sys-
tematic control of realm’s most important town with new offices of royal burgo-
masters. At local level this development lead to tapering possibilities of interaction,
but also to fall in burghers’ influence.

At the same time, when royal burgomasters were presented in the city court
house, there were two other obvious development trends: it was both in the
Crown’s and in the city court’s interest to emphasize governmental hierarchy, and
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together disicpline burghers to obeying subjects. These ideas were not novelties,
but got more explicit and organized forms in 1620’s and 1630’s. As a result,
burghers’ political importance changed notably. The increasing gap between the
officeholders and burghers and the bourgeoise traditional government, further
emphasized burghers’ position as subjects. As a whole Stockholm became like cen-
tral government’s sixth collegial body (sw. kollegium, f. kollegio), which was
strictly run by the Chief Governor (sw. överståthållare, f. ylikäskynhaltija) Klaus
Fleming. At the local level traditional power positions were redefined when new
officeholders, royal burgomasters and Chief Governor fractured the traditional hi-
erarchies of power in Stockholm. This all took place as a result of the central
government’s intentions to intensify government and jurisdiction. For burghers
this tightened grip of state indicated decrease in opportunities to influence, and
also that any formal political activity needed to be channeled to alternatives of-
fered by the government.

Stockholm as a Part of Swedish Urban System

Stockholm’s position economically, politically and militarily as the most important
town of realm was widely recognized. Stockholm was ranked foremost in the hier-
archy of towns, and was a capital for a social and administrative elite. This position
assured Stockholm as the most important mainstay in Sweden’s growth for Great
Power. Although the population in Stockholm was only just beginning it’s explo-
sion in this era, and also other structures where being built up, Stockholm’s eco-
nomic potential made it a tempting target for the central government. Needs to re-
form Stockholm’s administration rendered it to an arena of experiments, and on
the other hand experiences in Stockholm directed reformations in other cities.

Stockholm’s nearby physical connection with the central power enabled a close
communication in formal as well as informal matters. For the town administration
and jurisdiction this meant, that the central government could rule Stockholm by
its officers but also by this administrative and also by a personal interaction with-
out countless orders intervening in the smallest details. In this respect Stockholm
differed from other towns in the realm, for they were directed besides an official
machinery with written instructions to guide them in the central government’s
eyes to be effective local units. In every way Stockholm was the apple of the
Crown’s eye.

Even though the central government had a tight grip of Stockholm, it needed
to be took cognizance of in politics, because Stockholm’s economic significance
was enormous. Likewise every other city was a specific economical, political and
social entity, which needed to be taken into consideration when realm’s system of
towns was reconsidered and the towns were harnessed to serve the rising Great
Power. Within limits of the general city law (the Town Law of Magnus Eriksson)
and other orders regulating town administration in every city, special operations
models were created. Together with a set of values forming a basis for all activity,
these models and ways of action built up a political culture, which was unique for
each town. Even if Stockholm has been an object of an inexhaustible interest, these



303

English Summary

concrete administrative and political practices have not been studied. Researchers’
concern has focused on crimes and on the other hand on normative reforms of ad-
ministration, but burghers and their influence in these turbulent years in the be-
ginning of the seventeenth century has been left quite unblemished. Also in the
European studies the political interaction has awakened a slight interest, and often
only when the events have escalated into wider conflicts it has increased teleologi-
cal concern towards previous happenings. In Stockholm it is anyhow possible to
research burghers’ and the city council’s political and administrative modes of ac-
tion. As the main source material are complete Stockholm’s court record books,
which include also the administrative matters besides actual criminal cases. This is
because the city council acted in town as administrative and jurisdictional exer-
ciser of power. With a systematic scrutiny even the laconic court record books re-
veal values, norms and meanings which are included in actions and sometimes ar-
gued loudly, and which as a whole form a larger political culture. Court record
books have been completed with other, not so well-preserved source material like
petitions and Court of Appeal’s court record books.

Political Culture

The early modern political culture has been subject in countless studies, but a dis-
tinctive feature in reseach has been a lack of definitions. Political culture has been
used in studies without impugning the contents of concept, and political culture
has been used without situating it into a broader temporary, both functional and
mental contexts. Glimpses of historical events have been interpreted as expressions
of political culture, although in reality political culture was composed of structures,
which were long-lasting processes and slow to change. In early modern studies of
political culture focus has often been on actors of state level, like the ruler and rep-
resentatives of nobility and the elite of officeholders, who have been presented as
the only political actors. In the Scandinavian research, rural circumstances have
been subjects of a vast litterature, but quite seldom the local level has been pre-
sented explicitly as a political arena. Burgomasters and magistrates who performed
in a political arena of the city court have been granted some authority in political
matters, but burghers acting in the same arena have typically been presented as
passive subjects. Urban everyday interactions and the mechanisms have not been
studied empirically, although normative orders – which of course were important
in setting the limits to action – have been researched inside out. Anyhow a political
actor as a viewpoint opens a totally new approach to Stockholm’s history in the
end of sixteenth and in the beginning of seventeenth century.

From political culture’s perspective actors were crucial as they interpreted, de-
fined and recreated political values, and also arguments and modes of action
which were based on values. The hierarchy of power was dominated by the ruler,
who was the most important element in the society and for the political life. By a
pure existence he governed his relation to subjects and restricted Stockholm’s
burghers’ opportunities in an administrative interaction. The ruler influenced po-
litical culture also indirectly by reforms, of which new offices like royal burgomas-
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ters and Chief Governor were the most significant. Even earlier the institution of
the governors had been a remarkable link between a local and the central govern-
ment, but in practise the influence of governors was dependent on their personal
abilities and interests, and other governors were more important to Stockholm
than others. The establishment of the office of Chief Governor meant institution-
alizing governors as a more fundamental element in the interaction between the
Crown and the town than before. The first Chief Governor Klaus Larsson Fleming
was a traditional governor in that sense, that his significance in developing an ad-
ministration of an office and creating operation models was considerable. These
new offices changed permanently traditions of government and brought even
more clearly social hierarchy as an integral part of a local administration, together
with disciplining subjects. The Crown’s indirect authority in Stockholm increased
and this process contributed crucially to the political culture in town. Burgomas-
ters and magistrates took evidently the role as the patriarchal authorities of town
towards burghers. Burghers possibilities for political argumentation were nar-
rowed and straight contacts with the Crown were channelled through the frame-
work of the hierarchical organization under the control of the city council.

As early as in the fourteenth century the general city law defined certain obliga-
tions and rights for burghers to take part in the town government. The most im-
portant and practically also the only arena for burghers to be heard was the com-
mon city court meetings (sw. rådstugudag, allmän rådstuga, f. yleinen
raastuvankokous), where burghers required to be present under a penalty of a fine.
At these meetings burghers discussed administrative matters together with burgo-
masters and magistrates. The most important task at the meeting was to wield
taxes and to announce of royal orders. Even if these functions were no doubt per-
ceived as important and pertinent concerning every burgher’s life and trade, meet-
ings were commonly defaulted. Numerous non-attendants refer to burghers’ im-
pression of meetings as a strain and not as a significant political arena to manifest
their own viewpoints. The city court meetings lost their value which was closely
connected to strenghtening of the central power. The burden of taxation and all
the other expenses of warfare were passed to subjects and when the Crown also
controlled the local community by his officeholders the meetings became consent-
ing arenas rather than places for discussion. So the defaults of the meetings can be
interpreted as burghers’ silent  protests towards economic and administrative pres-
sures coming from the central power. Also the way how the city council purpose-
fully used the meetings and called burghers together in times of restless political
situations was tailor-made for diminishing the importance of the city court meet-
ings as burghers’ political arena, because this function degraded meetings only to
bolster up the city council’s dominance.

The common city court meetings have often been perceived as pre-stages of
municipal democracy even if the seventeenth century meetings were a lot more in-
tricate phenomena. Besides their ”official” duties the meetings were intended to
emphasize town’s unanimity and a harmonic urban community. The rhetoric of
unanimity in decision making was directed to the central power and it was meant
to signal that the town was controlled by the city council and willing to fulfill the
Crown’s increasing demands of money, army recruits and all different kinds of
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payments. Inside the community unanimity dampened down discordant notes and
was aimed to create coherence and allegiance this way. The real function of the
common city court meetings was revealed when they were tried to be replaced by a
system of the elders (sw. de äldste, de 48; f. vanhimpainneuvosto, 48 vanhinta).
This was rationalized by the city court meetings’ impracticality and recurrent dis-
turbances. The system of the elders was more comfortable to dominate, and for the
central government it was sufficient that a part of burghers represented the whole
city and participated in decision making. This reform was ahead of the times and
the system started to function properly only in the latter half of the seventeenth
century. A representation as a phenomena belonged to burghers’ political under-
standing consequent on Diets, which started to be in a session more actively in the
beginning of the seventeenth century. Despite this the decisions in a local adminis-
trative level needed to be done unanimously.

Argumentation

Argumentation of the city council and burghers included values and normative
ideas with which their actions were legitimized. Unanimity and the common good
were a part of the city council’s rhetoric and especially emphasizing the common
good was used to compel burghers’ response to the demands of the Crown and the
town. Burghers were wished to give the priority to the community’s needs and to
the common good relative to self-seeking, which was typical for the era in general.
Emphasis on the common good is understandable also when set against the city
council’s duties, as they needed to consider the best interest of the whole city. Even
if it was in the city council’s interest that the burdens were fulfilled on a schedule
dictated by central authorities, it is notable that burgomasters ja magistrates were
seldom required to justify their own or Crown’s claims. Burghers were instead re-
minded, incited and as the last means threatened by various sanctions. This de-
scribes the city government’s strong position in the local community, and suggests
that their authoritative position was created by someother way than by power talk
in the court house.

Burghers responded to the demands of central and local governments accord-
ing to their own political conventions. Individuals of an early modern period have
often been stigmatized as traditional and their world of ideas has been descibed as
a hostile to changes. A hostility towards reforms has also been interpreted as means
of a resistance. To understand the basic contradiction between an individual’s tra-
ditionalism and on the other hand a capability to a radical action, these two di-
mensions need to be separated. A hostile attitude to changes has been a typical fea-
ture in human thinking throughout the times, because reforms have always been
to a certain extent a threat to an individual’s control of life and to the way the
world is discerned. Both legality and custom were widely used concepts in
burghers’ political argumentation and represented past. According to these tradi-
tional arguments existing circumstances were ideal or a previous ruler’s era ap-
peared as the golden age. The hostility towards the reforms had however also func-
tional dimensions, and it was used consciously to object the Crown’s demands.
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Trust was a central element in political culture and it was constantly main-
tained and reproduced in the interaction between the Crown, the local govern-
ment and burghers. A crisis like riots or staggering of the city administration’s au-
thority undermined mutual trust and left traces of a conflict in intercourse. Trust
has been seen in general as a central principle of an early modern period. It en-
closed communality and reputation, and functioned as a building material in so-
cial relations. Trust was a social but in practise also an economic capital, which was
needed in all interactions and exchange. In political culture trust played a special
role particularly for burghers, who often expressed their unwillingness to pay to-
wards the expenses of the King’s military expeditions. When burghers were asked
for a loan they had an opportunity to express criticism against the demands and
elicit their lack of confidence concerning the Crown as a “trading partner”. So trust
was manifested explicitly as a part of burghers’ political argumentation, but it had
also wider, deeper and more invisible significance as the building material of
power relations and in interaction.

Privileges of the estate society defined burghers as the ordinary residents of
Stockholm. They were also the only privileged group that had right to act as a mer-
chant or a craftsman, which were the trades permitted only in towns. According to
the values of the estate society Stockholm’s burghers also guarded this position
strictly. Increase in the population in Stockholm and the town’s upswing as the
permanent resident of the Crown brought more and more nobility and on the
other hand lower social groups to Stockholm. These new inhabitants – who were
socially both above and below burghers – challenged burghers to defend their
rights. Stockholm’s petitions to the Crown dealt mostly with economic problems
and through petitions directed to the city council and to the King burghers en-
forced their rights for trade. Criticism was directed mostly to illegal merchants and
craftsmen, but also to the other cities. On the reverse burghers wanted to extend
bourgeoise burdens to these hierarchically upper and lower social groups. Espe-
cially the way by which the city guard was arranged was a disputed issue. Burghers
wanted that every household took part on this obligation. Even if these under-
standings of rights and duties seem to be somehow contradictory, they can be ex-
plained by the estate society. Burghers had privileged rights to trade, so they
needed to defend these rights to secure both their livelihood and status, and also
bring to account those violating their rights. The estate society itself built up a hi-
erarchy, in which equality could prevail only within these privileged groups in the
same social and hierarchical level. The town community was a local and regional
entity which was fractured by privileges, but in which equality could be required
on behalf of the urban interests heedless of estates.

In the bourgeois intellectual world legality, custom, trust and equality consti-
tuted widely shared, common values. All political action was based on these values
and as a whole these mental and functional elements built up an original political
culture in Stockholm. These values determined essentially also burghers’ possibili-
ties for action. Principally a critic arisen outside the city council was directed
through administrative channels. Burgomasters and magistrates strove actively to
direct the opposition into a controllable course to avoid the organized and calcu-
lated resistance or challenges to the legitimate local government. Legality and cus-
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tom which were so eagerly used by burghers in discussions with the Crown and the
city council directed also their own uncompelled actions.

Petitions, Grievances and Influencing behind the Scenes

When Stockholm’s political culture is examined it is essential to distinguish the
two levels of the culture: Firstly the interaction between the city council and the
burghers, and secondly interplay between the city and the Crown. Inside the com-
munity speech and modes of action differed from those used towards the Crown
and the central government. Naturally interaction with the Crown was determined
by the variety of formal and traditional procedures, but also personal abilities of
the rulers and state of the kingdom influenced the town’s possibilities for action. In
a simplified manner there can be distinguished a development of a diminishing
scope for action: when the ruler’s status and the central government in general
strenghtened, the procedures accessible for the town decreased. State-building and
reforms along this process restricted Stockholm’s possibilities for action, as an in-
creasing hierarchy aimed for abolishing chances to act informally bypassing the of-
ficial channels. In this respect the city council’s strive to direct the burghers in a
same way echoed the central government’s reform intention.

Stockholm’s burghers compiled petitions for the Diets and directly to the King,
but they also pursued to lobby behind the scenes especially through royal scribes.
According to phraseology this interaction reiterated manners of political influence
typical for an early modern period. Clerks were given different kinds of of bribes
and in exchange they were hoped to use their influence to receive favourable deci-
sions. Despite the moral discrepancies this kind of interaction is a quite distinct
and trouble-free part of the political culture of the era. Petitions are more compli-
cated as a source material and their information value as describers of bourgeoise
interests is problematic. Even if petitions are an essential part of the political cul-
ture, there is no certain evidence of how they were compiled. Probably burghers
could present grievances and take part in approving petitions before they were sent
to the King. Mostly petitions were anyhow dictated by the city council. Only a
handful of Stockholm’s petitions have been spared so it is impossible to speculate
how often the burghers wrote to the King themselves and without approval from
the burgomasters and magistrates, but in all likelihood the significance of this pro-
cedure was quite marginal. When the city council controlled the composing of pe-
titions they oversaw at the same time burghers’ opinions and interests, and ma-
nipulated the information flow towards the Crown. From the viewpoint of the city
council this procedure was legal and equal, as the petitions were approved in the
common city court meetings at which every burgher was obliged to attend. If peti-
tions were not disagreed with, they were accepted unanimously as representative
statements of the city’s grievances. This form of action was probably accepted by
the burghers, therefore if they had perceived it as a violation of their rights, they
had also conveyd it with a critical strain.

Problem with petitions’ representativeness descibes as well the wider problems
of defining burghers in relation to the lower groups in the social hierarchy and on
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the other hand to the upper groups in the administrative hierarchy. Burgomasters
and magistrates belonged traditionally to burghers, but created at the same time
the local vanguard of the Crown’s interest. This was emphasized along with re-
forms in appointments of the office and new royal burgomasters. The city council’s
loyalty was accordingly directed towards the Crown and the burghers, which could
sometimes be marked in the city council’s performance when the demands of the
central government were discussed. During the research period occurred a change
in this respect. Even in the 1590’s burgomasters and magistrates represented bour-
geois values and shared the same intrerests, whereas since 1620’s the royal burgo-
masters directed the city council increasingly to act as the superiors of the town
and as the Crown’s officeholders in the local government. This trajectory is empha-
sized by an extraordinary incident in 1623. The royal burgomaster of Stockholm
Olaus Bureus performed in the court house empathizing burghers’ position and
wondered how the 100 barrels of beer for the navy could be delivered in such a bad
time. Despite the empathy the burghers were incited to fulfill the request.

Resistance and Riots as Part of the Political Culture

Burghers and the lower social groups below them were easy to distingquish
normatively, but what was the political significance of the poorer burghers, who
placed themselves somewhere in the middle? Did they share the common bour-
geoise values, or did they for their part constitute that part of the population,
which acted restlessly and awekened fears of riots? Comfortably off households
could even under pressure of the Crown’s increasing demands commit themselves
to the common values and norms, and pursue to act according to those. In lower
social groups situations was not so unambiguous. Their resistance towards the tax
collectors reveals how closely the realism of everyday life interacted with political
operation models. When the situation was experienced as unrightful and economi-
cally too fraught, it was interpreted as a justification for rejecting at least partially
the norms controlling behaviour and proceeding to concrete measures. The excise
taxes levied on baking ovens were unpopular taxes, because they were contrary to
traditions and also economically experienced as hard, which lead to strong protests
especially from womens’ side. Typically the codes of behaviour were broken by
men encouraged with drunkenness.

Even if normative texts which regulated the role of the city council and the
burghers (like the general city law) did not refer to the political modes of action
especially outside the city court, an unofficial code of conduct existed. According
to this code of behaviour burghers’ delaying, disobedience, absenteeism and such-
like actions interpreted as a resistance were received in reasonable proportions.
The years 1615–1616 however proved that contumacy too had its limits. In this
situation the Crown interfered in the guise of Chancellor of the realm Axel
Oxenstierna. Both burghers and the city council were admonished for defaulting
on payments. Chastisement was related to the definition of Gustav II Adolf ’s
dominance. He was at early stages of his ascendancy, and wanted to make it clear
to the city council and burghers in Stockholm, that the times of forthright resis-
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tance and protest were over. Outside the accepted code of conduct were also all
kinds of restlessness, which brought the threat of riots above the city and even as
contingency defied the communal order of the town.

In previous research focus has often been on riots and conflicts. In this disserta-
tion these elements of political culture form only the other extremity of interac-
tion, when the other end is the unanimous consent. Between these extreme possi-
bilities occurs a great deal of different kinds of alternatives to react to the Crown’s
demands and to participate in politics. The city council’s decisions or members
could be protested through the mockery ballads and libels, and with absence from
the common city court meetings the Crown’s orders or the city government in
general could be resisted. In this repertoire of action the riots were despite their
scale always a threat to the existing social order and to the structures of power. In
the research period there were two riots in Stockholm. First was in 1614 in the af-
termath of the new trade regulation and second in 1623 when the toll (sw. lilla
tullen, f. pikkutulli) infuriated the inhabitants. In few other cases restlessness was
about to culminate as a riot, but these accidents were successfully restrained. The
riots emphasize the city council’s role as the definer of illegal action. Although the
general city law standardized decision making, also the sense of justice and the
common values of the urban community governed how events were interpreted
and condemned.

Emergence of riot and interpreting it as such were strongly connected with
conceptions of history, as the past world of experience and re-evaluation of it, the
social memory, guided the communal life. The year 1623 was revolutionary be-
cause of the riot and its aftermaths but also because it awakened burghers to see
how the command and the authority in Stockholm was about to shift for good to
the Crown and its local representatives. In the late 1620’s when the Crown started
to levy payments to finance the Ship Company (sw. Skeppskompani, f.
laivakomppania) for military purposes, burghers’ financial standing and tolerance
were drawn to their limits. As a result there were no riots, but burghers’ mass re-
treat from Stockholm. The memory of the ongoing tremor and disorder after the
riot of 1623 with the Crown’s and the city council’s reactions to the events created
a new type of resistance. Although the threat of a resignation from the bourgeoise
society had already been used as a political device of pressure, and also especially
in times of plague had meant temporary or enduring flights out of town, using this
method on a large scale refers to changes in a political culture. When other tradi-
tional political means did not bring in results the burghers were hoping for, they
did not start to protest perceptible but escaped from Stockholm.

Burghers as well as the city council had a great deal of room for manoeuvre,
which was constantly redefined by experiences. Burghers’ actions were tightly con-
fined to different situations, but in a same way the legality of their actions and ar-
guments was weighted as case-specific. This demonstrates how flexible the exercise
of power based on political culture was. Written normative texts but also the con-
ceptions of the world, community and individuals’ place in society, which were
rooted in customs of the community and in social memory, set limits to accepted
action. The picture of Stockholm’s political culture in the end of the sixteenth and
in the beginning of the seventeenth century is anyhow coloured, and emphasizes
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conflicts which raised representations and produced discrepancies written down in
the court record books at the expense of everyday interaction. Besides the politi-
cally active burghers who participated in administrative duties can be presupposed
to represent the wealthy burghers, when the poorer craftsmen’s voice was heard
through the riots and streets. This multidimensional picture of political culture, or
even of political cultures, portrays nevertheless the early modern city typically for
it as a political arena, in which the burgomasters, magistrates and burghers could
act as they realized to be expedient in the limits constructed by the power of the
King, normative guidelines and the traditional culture.
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