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i. Hämeen nuijasodasta ja maamme seka=
sorron tilasta nuijasodan aikana.
Kirjoittanut

K. R. Melander.
Nuijasota kuuluu sarjaan talonpoikaiskapinoita Euroopassa
keskiajan lopussa ja uuden ajan alussa, jotka etupäässä olivat
syntyneet rahvasta rasittaneen verokuorman johdosta, mutta
toisinaan aiheutuneet samalla uskonnollisista ja valtiollisista
syistä. Jo kerran aikaisemminkin on maamme historialla ollut kerrottavanaan samanlaatuisista talonpoikaislevottomuuksista
nim. unioonin aikakaudella olleista. Silloin oli rahvas Pohjanmaan rantaseudulla yhtynyt kannattamaan Engelbrechtin vapaudentaistelua Ruotsissa ja vähän myöhemmin oli syntynyt
Satakunnassa ja Karjalassa rauhattomuuksia raskaan verotuksen
tähden. Nuijasota voitti kuitenkin sekä laajuudessa että vaarallisuudessa keskiaikaiset kansanmetelit maassamme. Se oli jo
muuttumaisillaan koko maamme rahvaan taisteluksi lieveämmän
verotuksen saavuttamiseksi. 1
Varsinaisena syynä nuijasodan verisiin tapauksiin oli, niinkuin tiedämme, linnaleirivelvollisuuden ulottaminen Pohjanmaahan. Tässä maakunnassa oli Juhana III jo vuonna 1590 lak1 Sangen luultavalta tuntuu Yrjö-Koskisen otaksuminen teoksessaan
,,Nuijasota" (toinen painos 299 s.), että nimitykset „Nuijajoukko", „Nuijamiehet", „Nuijapäät" y. m. olivat sotilasten herjaussanoja. Mielipiteensä
tueksi mainitsee Yrjö-Koskinen Sigismundin käskyn vuodelta 1594 jättää
toistaiseksi Pohjolaisten haltuun ne kruunun aseet, mitkä Hannu Laurinpoika vainaja v. I590 oli heille jakanut. Sen lisäksi arvelee Yrjö-Koskinen takomisen taidon olleen silloinkin Suomen talonpoikaisella kansalla
jonkinlaisessa voimassa. Tähän voin lisätä, että Aspelinin muistiinpanojen
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kauttanut talonpoikain pyynnöstä linnaleirin aikoen silloin järjestää sotaväen elättämisen toiselle kannalle. Mutta kun hän
ei voinutkaan saada aikaan uudistusta tällä alalla, määräsi hän
jälleen sotaväen osaston pohjolaisten elätettäväksi. Kesällä 1592
lähettivät Pohjanmaan talonpojat tämän johdosta lähetystön kuninkaan luo pyytämään uudestaan vapautusta linnaleiristä. Kuningas taipuikin myöntymään Pohjanmaan rahvaan pyyntöön ja
antoi sille vapauden ratsuväen linnaleiristä, kuitenkin ehdolla
että se elättäisi maakuntansa suojelukseksi asettamansa jalkaväen. Tämän sotaväen miesluvun piti olla 1000 miestä. Näistä
myönnytyksistä huolimatta Klaus Fleming määräsi Juhanan
kuoltua vuoden 1593 alussa 190 ratsumiestä Pohjanmaalle majoitettavaksi, niin pian kuin välirauha Venäjän kanssa oli saatu
aikaan. 1
Kaarle herttua taas, joka silloin Ruotsissa johti hallitusta,
suunnitteli ratsuväen majoituksen lakkautusta koko valtakunnasta ja julkaisi toukokuun keskivaiheilla 2 seuraavat määräykset siitä. Ratsumiesten piti saaman vuosimuonakseen viljaa
ja rahaa sekä heiniä hevosiansa varten niistä vuotikunnista,
joiden elätettäviksi ne tulisivat. Mutta talonpoikain kanssa
eivät ratsumiehet enää saisi olla tekemisissä eli toisin sanoen
saataviaan rahvaalta itse kantaa, vaan sen toimittaisivat kruunun veronkantajat. Muonamaksun piti joka räissin ratsumiestä
(hofman) kohti olla 4 tynnyriä viljaa, 3 talaria rahaa ja 4 kesäkuormaa heiniä. Ratsumestarille oli annettava hänen muonansa parannukseksi 8 tynnyriä viljaa ja 10 kesäkuormaa heiniä. s Laguksen asiakirjakokoelmassa olen tämän lisäksi tamukaan aseteollisuudesta Suomessa jo Kustaa Vaasan aikana oli Savossa
rahvaanmiehiä, jotka voivat tuliaseita valmistaa (Historiallinen Arkisto
VIII, 326-330 s.). Sen lisäksi olen tuomiokirjoista huomannut, .että rahvaalla tähän aikaan oli jonkun verran tuliaseita. Ja missä rahvaalta tuliaseita puuttui, oli sillä metsästysaseensa, teräsjouset ja karhunkeihäät, eikä
se ollut pakoitettu turvautumaan yksin nuijiin, jotka sangen harvoilla lienevät olleet ainoina aseina.
1 Yrjö-Koskinen, Nuijasota, toinen painos, 255, 256 ja 260 s.
2 Kaikki ajanmääräykset tässä kirjoituksessa tarkoittavat vanhaa
lukua.
s Kaarle herttuan registratuura vuodelta 1593, Pars II, 80 v. fol.
kirje v.
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vannut herttuan ja valtaneuvoston yhdessä pari päivää myöhemmin laatiman muonamääräyksen Suomen ratsuväkeä varten, jossa muonansuoritus ilmoitetaan kahta vertaa suuremmaksi kuin edellisessä rälssin ratsumiehiä koskevassa kirjeessä.
Suomessa piti nimittäin ratsumiehen ruotsalaisten ratsumiesten
tapaan saada 6 talaria rahaa, 8 tynnyriä viljaa ja 24 parmasta
heiniä. Ratsumestarille, lnutnanteille ja vänrikeille, piti palkkauksen parannukseksi suorittaa vuodessa 16 tynnyriä viljaa ja
60 parmasta eli 20 kesäkuormaa heiniä. Suomen ratsuväestä,
luvultaan 1876 miestä, oli erotettava joka viides mies, joten
saataisiin vain 1500 miestä. Ne olivat asetettavat eri voutikuntain elätettäviksi herttuan ja neuvoskunnan päättämällä tavalla niin, että voudit kantoivat heidän saatavansa. Tämä
velvollisuus kohtasi kaikkia Suomen voutikuntia paitse Suurta
ja Pikku Savoa sekä Rannan, Jääsken, Ayräpään ja Lapveden
kihlakuntia. Nämät vapautettiin suorittamasta sitä, koska vihollinen oli sodan aikana niitä hävittänyt. Näissä kihlakunnissa
säilyneitten talojen piti suorittaa veronsa Viipurin, Savonlinnan
ja Käkisalmen linnoihin. Pohjanmaakin sai nyt osansa tästä
ratsuväen elättämisestä, sillä 200 ratsumiestä määrättiin saamaan
muonansa sieltä. Tässä ei kyllä ole puhetta varsinaisesta linnaleiristä, mutta Juhana kuningas oli edellisenä vuonna vapauttanut Pohjanmaan talonpojat kaikesta linnaleiristä ja apuverosta
paitse velvollisuudesta kustantaa jo mainitut nostoväkenä maakunnan puolustukseen käytettävät jalkamiehet. Mitään ratsuväkeä he siis eivät olleet velvollisia elättämään eikä tähän tarkoitukseen veroa suorittamaan. Tällaisena näyttää herttuan ja
neuvoskunnan määräys vain lievemmältä toimenpiteeltä, jolla
pohjolaisten oikeuksia vähemmän loukattiin kuin Klaus Flemingin säätämällä linnaleirivelvollisuudella. Mutta vähän myöhemmin toukokuun 24 p:nä 1593 lähetti Kaarle herttua yhdessä
neuvoston kanssa kaikille Suomen voudeille kirjeen, jossa ilmoitetaan, miten sotaväen elättäminen edellisten määräysten mukaan oli jaettava kihlakuntain kesken. 1 Samalla säädetään tässä
1 Tässä Grönbladin kokoelmaan „Handlingar rörande klubbekriget"
(III vihho, 6 s.) painetussa asiakirjassa ei puhuta mitään Suomen sotaväen vähentämisestä viidennellä osalla. Ilmoitetaan vain, että se oli 1500
miestä. Eikä siinä myöskään puhuta mitään kuudesta Itä-Suomen kihla-
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käskykirjeessä, että talonpojat ovat vapautettavat linnaleiritaakasta ja sotilaille nyt määrätty vuosimuona otettava vuotuisesta verosta, verorästeistä tai muista kruunun saatavista. Jos
tämä sotaväen ylläpito, niinkuin herttua ja neuvosto näkyvät
toivovan, saatiin Pohjanmaallakin suoritetuksi kruunun saatavilla ilman mitään lisäveroa, väitettiin todella pohjolaisten oikeuksien loukkaaminen.
Nuijasodan vaiheista tahdon nyt vähän kosketella tapauksia Hämeessä ja osittain siihen rajoittuvassa osassa Satakuntaa. Niitä koskevia uusia tietoja olen nimittäin tavannut jo
mainitussa äskettäin tutkijain käytettäväksi jätetetyssä Laguksen kokoelmassa. Tämän kokoelman käyttämistä aikaisempinä
aikoina koskenut kielto on tehnyt nuijasodan lahjakkaalle ja
taitavalle tutkijalle Yrjö-Koskis-vainajalle mahdottomaksi liittää
siinä löytyvät tiedot monipuoliseen tutkimukseensa.
Tärkein näistä asiakirjoista on Padasjoen käräjissä joulu-kuun keskivaiheilla 1597 kapinan virittämisestä niillä seuduin
pidetyn tutkinnon pöytäkirja.
Tämä pöytäkirja kuuluu: Anno 97 thenn 16 och 17 dagh,
thenne Månadh vdi Häradsting vdi Padas Ioki Sochen iblandt
andre ärander och Jorde trätor Bleff uplyste och läsne för
them Högw Kon: Mts bode till Swerige och Polen allas war Nådige
Herris och Konungs Nådige bref Menigheten vtöfuer heele Finland tilskriffnit. Såsom och Muntligen förmant till trohet och
rättrådigheet Emot H Kon: Ma. Swerigis Crono och theris
rättte Fädernesland, och att the med sådan otillbörlig och
ochristelig oproriske Handel wele affstå sosom somblige i thenne
framlidne år sigh företagit haff(wa). Till huilchit Svarade Kuhkunnasta, joista Laguksen kokoelmassa löytyvässä asiakirjassa ilmoitetaan,
että niihin ei sotaväen elättämistä ulotettu, koska vihollinen oli niitä
hävittänyt.
Laguksen kokoelma, osasto Fennica 1590-99, 72 ja seur. foliosivut. G-rönblad, Handlingar rörande klubbekriget, III osa, 1 siv.
s Edellisessä kihlakunnan oikeuden pöytäkirjassa sanotaan: että käräjät silloin pidettiin Padasjoella joulukuun 16, 17 ja 18 p:nä 1597. Kaiketi
on Pietulaisen asiaa koskeva pöytäkirja myöskin näistä samoista käräjistä,
joten sanat „i thenna Månadh" nähtävästi tarkoittavat joulukuuta. Pietulaisen rikoksen suuruuden takia erotettiin nähtävästi hänen asiansa eri
pöytäkirjaan.
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mois Fierdungs inwånare alle endrechteligen att En sosom fordom
Knecht warit hafver och förruimdt till österbotn fron sin faenichie bend Simon Peersson Puitulain född ifron lapues wed taipalsari Hafver mest, med nogre andre kommit thenne landsende
thertill, Hvarföre sende Man opå rett wijshetenes wegne någre
karar effter honom att lathe antaste honom till lag och till rätte.
Tå kom för rätte här i Asickala Sochnu Philpus Knutsson lendsman i Jokioisby sosom aff heele Sochnen opå theris wegne
wtsender war med Jören Peerson häradstienare Hindrich och
Joon Fougte tienare sosom wåre beskedde effter för1Q Simon
Piutulain Tå talte förde Philpus till åfftade Simon för the 12 i
Nempden och Menige man i Sochnen, att han haffuer kommit
iffron österbotn, och hafft en bodkaffla hengiande vpå sitt beltte,
och till Kuhmos til Ottela by sosom han hade sin hustru och
begyntte forhandla med almogen thet somblige aff them goduilligen haffva strax samptykt hans begeran och the som icke
gerne wille haffua the tuingat them thertili, Iblandt annad haffua
the tagit sig obestånd före slagit strax några wisthuss dören
up, som thenne först haffner warit orsach till och slagit Märlon tuärt åff Och bydt spannemålen sosom och annad sins
Emillan hwad the hafva kunat opå komma. Så när 14 dagr
förre sosom the österbotneske komo till same Sochnen 1 bode
Kon: Mts årlig Rentta Ryttarnes och böndernas Spannemåll
och annedt, — — —. I same Sochnen, och när Välförständig
Anders 2 - - - förnam och honom blef kungiordt, haffuer
någre sijne tienare och bönder Att
han åsta
Antasta förDe Simon Piutulain och flere hans anhang. Huilchit
och the giordt hafva och när the komo, till Tapiola by, hafva
nogre bönder som för110 Simon hafver hållit rod (kaiketi:
råd) tilförene medh vndan sluppit och skurit repedt af förde
1 Nämät sanat: ,Så när 14 dagr förre sosom the österbotneske
komo til same Sochnen" ovat selvään lisättyjä keskelle lausetta ajan ilmoittamiseksi, milloin Piutulainen ryhtyi väkivaltaisuuksiinsa. Katkaistu
lause kertomuksessa Piutulaisen seurueen ryöstöistä kuuluu siis kokonaisena näin: ,-- hwad the hafva kunat opå komma bode Kon: Mts årlig
Rentto lagmans och heradshöfdninge Rentta j. n. e."
2 Tässä paikoin on paperi rikki, niin ettei seuraavaa sanaa voi lukea,
mutta nähtävästi on se Thordsson, niinkuin myöhemmin tulemme huomaamaan.
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Simons händer ther han war bunden med, huicket åftade Simon
hafver med flere sin anhang öfverfallit them sosom ho(no)m
hafva fängslat och en bonde wid Nampn Mats Matsson. PulcMla hafver han tagit Vedstappar ifron och welat slå huffvudh
i tw, hade icke en annan bonde kommit theer Emillan och
wardt förde Mats till lifs ther förIIe Simon wnnanslap, och härtill, Sså hafuer han ny opå Nytt i thenne höst vdi S. Michaelis
tijdh, warid och styrkt bönderne att dher the icke wele hålla
med hertig Carll. Sså må dhe förwentte sig en annan badstugu,
huilkit mongen bonde tager en ond mening utaf. Iblandt andra
saker blef och berättad för rätte sosom och han sielf bekende
att han haffuer waridt en kneckt vnder Joon Kats fhana tedan
han vndan fhanan förrumidt hafuer och till Nårbotn, tedan han
igen kom, hijtt till Tavasthus län och gaf sig i tienst till Morthen Grip ther han en tijd i tienst warit haffuer, och i thett
sama som han skulle dragit opå tog hafuer han öfuergifuit förIIe
Morthen och med nogott tingist förlupit honom. Och nogon
tijdh thereffter sosom han sjeif bekende och någre af sochnen
witnede att han hafver kommit i tienst till Peer Saxa vnder
hans Hanfons Thana vdi hans tienst hafuer han giordt heemsökn till harmas by i Padas Ioki sochn, och giordt ther Döre
bråt slagit bon dens hustru och nogre geeter i hiell slagitt thet
han sielf och tw vitne för rätten bekende, För sådana missgerningar hafuer han förlupit åfftade Peer Saxa och dragit till
Kainus, tedan han haffver kommit till Jempsä Socken till Lengelmä fgn (fjerding) och latid lege sigh af Morthen i Salois för
lego till knecht vnder Oluf Peersons Faenichie och hafft godhe
kleder och chest god bettalan i Pnr (penningar) när han kom
vnder faenichien. Sedan war 1 quarteer aff förde Oluf Peersons
fhenichie Beskedd till Vittensteen ther han alt sin kläder vCerier och alt huad han åtte fördåbblat hafuer och fördruckit
efter sosom hans Quarteremestare vnder förde Faenichien hafuer
här för rätte bekendt soso(m) och han sielf bestodh, huarföre
han sedan hafuer förlupit sin Quarteer och konung tienst om
Nattetijd igenom Vachten tedan han hafuer kommit till Abo
slått till sin Höuistman och föregifuit at han war tedan förlofuat (thet hans Quarteersmestare förde Jöns osannade och han
icke thet neka kunde) Och bekommidt med orättferdig berettelse, Höuitsmannens bewiss till att upbere sin Moneders ko-
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ster med andre kneckter ifron Rautalambi Sochen tedan han
sin fulkomlig Monaders kost upburit haff'' fördt tedan och till
sijn hustru i Kuhmos till Attola fgn ther andre kneckter hafua
begifuit sig till faenichian efter som han sielf Bekende Och
vdi Reddoga hafuer han ny i framlidne år begifuit sig opå Nytt
till österbotn, och hafft tedan kunskap och bodkaffla till att
handla med almogen opå thenne oroligit lefuerne som ny warid
hafuer.
Och Efter förne Punehtars Innehådh blef honom förspordt
och af the 12 i Nempden Ransakadt och funnit att förIIe ärender vdi sanna waridt haffua sosom han icke med nogon skäll
och witne kunde tilbaka drifua. Derföre kunde icke Nempden
wäria honom Ytan blef dömpt till liff och gods effter sosom
thet skilds och är honom under ögonen vdhi thet 8 Capitell
högmola balch 9 och 17 vdi konunga Balck, 9 och 26 udhi
krigs artiklar,
Niinkuin edellä painetusta kihlakunnan oikeuden pöytäkirjasta huomaa, esiintyi varsinaisena yllyttäjänä entinen sotilas
Simo Pietarinpoika Piutulainen, kotoisin silloiseen laajaan Lapveden pitäjään kuuluvasta Taipalsaaresta. Piutulainen näkyy
olleen rajuluontoinen rohkea mies, jota sotilaskomento ennen
pitkää ei miellyttänyt. Sen takia hän karkasi palveluksestaan
Jooni Kattin fenikasta eli komppaniasta. 1 Tällä pakomatkallaan hän tuli ensin Peräpohjaan (Norrbotten), jolla tässä selvään tarkoitetaan Pohjanmaata. Sieltä hän siirtyi Hämeenlinnan lääniin ja oli jonkun aikaa erään Martti Gripin palveluksessa, kunnes karkasi sieltä vieden mukanaan isäntänsä tavaraa.
Sen jälkeen hän meni Hannu Hannunpojan lipulliseen 2 kuuluvan ratsumiehen Pietari Saksan palvelukseen, mutta jätti senkin
tehtyänsä murtovarkauden eräässä Harmaankylän talossa Padasjoella. Silloin hän lähti ensin Kainuun, joka sijainnee Kuhmoisissa, ja sittemmin Jämsän pitäjään silloin neljänneksenä kuuluvalle Längelmäelle. Siellä hän saatuansa hyvän palkan ja hyvät
1 Juhana Katt oli erään Savon komppanian päällikkönä vuodesta
1588 ainakin vuoteen 1590. W. Tawaststjerna, Suomen sotavoima Juhana
III:n aikana, 47 s.
2 Koska Hannu Hannunpoika oli vuodesta 159I ainakin vuoteen
1596 ratsuväen lipullisen päällikkönä, oli tämä tapahtunut vuonna 1591 tai
vähän myöhemmin. Tawaststjerna, mainittu teos, 29 s.

8

K. R. Melander, Hämeen nuijasota.

vaatteet suostui rupeamaan uudelleen sotilaaksi, tällä kertaa
Olavi Pierarinpojan fenikkaan. 1 Neljännes tätä fenikkaa lähetettiin sitten Paidelinnaan Virossa, missä Piutulainen juomalla
ja mässäämällä hävitti vaatteensa, miekkansa ja mitä muuta
omisti. Tämän johdosta hän katsoi parhaaksi paeta joukostaan
yöllä vartijain huomaamatta. Kun tämä onnistui, kasvoi hänen
rohkeutensa siinä määrin, että hän lähti Turun linnassa olevan
päällikkönsä luo ja sai valheellisilla kertomuksilla tämän antamaan hänelle valtakirjan kantaa muutamain muitten sotilasten
kanssa heille lankeevan muonan Rautalammilta. Kannettuansa
siellä täydelleen muonansa olivat muut sotilaat lähteneet fenikkaansa takaisin. Mutta Piutulainen, joka ei uskaltanut sinne
palata, vei kantamansa muonan Kuhmoisiin, jossa hänen vaimonsa asui „Ottelan" (kaiketi Oittelan) kylässä. Sinnekään hän
ei rohjennut pitemmäksi aikaa jäädä, vaan siirtyi uudelleen
Pohjanmaalle, jossa joutui nuijamiesten pariin. Nähtävästi olivat nämät mieltyneet saamaan joukkoonsa sotapalvelukseen perehtyneen miehen, kun itse olivat sotatoimille jotenkin vieraat.
Yrjö-Koskinen kertookin teoksessaan „Nuijasota" toisinaan talonpoikiin yhtyneistä sotilaista. Niin hän mainitsee Rautalammin
pappilasta tammikuun alussa 1597 lähteneen nuijamiesjoukon
johtajina kaksi Ilkan Pohjanmaalta lähettämää jalkamiestä nimeltä Palainen. Myöskin erään lippumiehen Pekka Pietarinpojan hän kertoo olleen pohjolaisten nuijamiesjoukossa. 2
Kapinallisten Pohjanmaan talonpoikain keskuudessa näkyy
Piutulainen pian saavuttaneen vaikutusta. Ennen pitkää lähetettiin hän, niinkuin sanat kuuluivat, sanakapula vyötäisistä
riippuen Hämeeseen eli oikeastaan Länsi-Hämeeseen nostamaan
sielläkin talonpojat Klaus Flemingiä vastaan. Piutulaista koskevasta kihlakunnan oikeuden pöytäkirjasta päättäen näyttää
hän liikkuneen Kuhmoisissa, Padasjoella ja Asikkalassa. Muutamain muitten kanssa hän oli nimittäin, niin kuin oikeudessa
todistettiin, saanut tämän maanosan (landsenda) nousemaan kapinaan. Rahvas Päijänteen itäpuolella sijaitsevassa Hämeessä
yhtyi, niinkuin tiedämme, enimmästä päästä savolaisten kapinaan.
1 Olavi Pietarinpoika oli erään Hämeen läänin komppanian päällikkönä vuodesta 1590. Sama teos, 42 s.
2 Laoksen kokoelma, Hauhon ja Ylisen kihlakunnan tuomiokirja
1597--98, tutkinto Piutulaisen asiasta Padasjoen käräjissä 16 ja 17 p:nä
joulukuuta 1597; Yrjö-Koskinen, Nuijasota, 315 ja 437 s.
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Länsi-Hämeessä oli tyytymättömyys verokuormaan tullut
ilmi jo aikaisemmin, ja rahvas oli kääntynyt valituksillaan Klaus
Flemingin puoleen. Niin oli Saaren eli Akaan pitäjän edustajana eräs Markus Rosse (kaiketi Rossi) käynyt marskille valittamassa laamanninverosta ja muista tarpeellisista asioista. 1 Kun
näiden tarpeellisten asiain laatua ei ole ilmoitettu, on niistä
luonnollisesti vaikea mitään varmuudella sanoa. Mutta taipuvainen on tämän aikakauden oloihin tutustunut otaksumaan,
että niiden joukossa oli linnaleirirasitus. Tieto tästä lähetyksestä on säilynyt Saaren käräjäin pöytäkirjassa joulukuulta
1600. Silloin tuomittiin nimittäin koko pitäjä yhteisesti korvaamaan lähettiläänsä matkakulut ja etenkin hänen hevosensa, jonka
hän tällä retkellään oli ratsastanut pilalle. 2
Vuoden 1596 lopussa oli, niinkuin huomaamme eräästä
Götrik Fincken kirjeestä Arvi Tavastille, levottomuus Hämeessä
jo varsin suuri. Fincke, joka silloin joulun aikaan riensi takaisin
virkatoimeensa Savonlinnassa Porkkalan kartanosta Lammilla,
oli matkallaan etelä-Hämeessä saanut kuulla kapinallista puhetta
rahvaan suusta. Hän olikin sentähden talonpoikia ankarasti
varoittanut ja uhannut lähettää rauhattomuuksien syttyessä sotaväkeä heitä kukistamaan. 3
Saavuttuansa Hämeeseen oli Piutulainen ensin lähtenyt
vaimonsa asuinseudulle Kuhmoisten Oittelaan ja alkanut neuvotella rahvaan kanssa kapinaan alkamisesta. Toisten kerrotaan
kohta suostuneen hänen tuumaansa, mutta toiset osoittautuivat
siihen vähemmän halukkaiksi. Silloin oli Piutulainen ryhtynyt
häneen liittyneiden talonpoikien avulla pakkokeinoihin saadakseen kaikki mukaan. Tällaisten vastahakoisten talonpoikain
1 Hauhon käräjillä tuomittiin vuonna 1598 koko pitäjä maksamaan
Eerikki Kaukolalle siitä matkasta, jonka hän koko pitäjän puolesta oli
tehnyt Ruotsiin. Valtiopäivämiehenä hän tuskin oli ollut, koska hän oli
käynyt yhden pitäjän eikä koko kihlakunnan puolesta tällä matkalla. Mutta
pöytäkirjasta ei selviä syytä matkaan eikä sitäkään, kävikö hän Kaarle
herttuan puheilla. (Hauhon ja Ylisen kihlakunnan tuomiokirja 1598. Pöytäkirjan rikkonaisuuden tähden ei näe pitäjän nimeä, mutta kaikesta päättäen on se Hauho.)
2 Sääksmäen kihlakunnan tuomiokiija 1600-1601, Saaren käräjät
1600.
Laguksen kokoelma.
XII
4
-1
3 Yrjö-Koskinen, Nuijasota, 309 s.
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taloissa hän oli joukkoineen alkanut rikkoa aittain ovia, jonka
jälkeen niissä säilytetty vilja ja muu tavara jaettiin ryöstäjäin
kesken. Kaikki kootut verot, jotka tavattiin, niinkuin vuotuinen vero, laamannin- ja tuomarinvero sekä ratsuväelle kannettu
vilja, joutuivat myöskin kapinaan nousseitten saaliiksi.
Tämä ryöstö mainitaan tapahtuneeksi 14 päivää ennen,
kuin pohjolaiset saapuivat. Ehkä näillä pohjolaisilla tarkoitetaan sitä 50 miehen joukkoa, joka joulukuun alkupuolella 1596
lähti liikkeelle Lapualta ja Pietarsaaren erämaasta eli Lappajärven seutuvilta lapualaisen Martti Vilpunpojan johdolla. Sillä
oli matkalle lähtiessään määränä nostattaa kapinaan Rautalammin, Laukaan ja Sysmän asukkaat ja sitten siirtyä Pirkkalaan
yhtyäkseen sinne pyrkivään pohjolaisten pääosatoon. Aivan
mahdottomalta myöskään ei tunnu, että sen jälkeen, kun Piutulainen oli Hämeeseen lähetetty, häntä avustamaan kansan nostattamisessa olisi pantu suoraan länsi-Hämeeseen kulkemaan joku
pieni osasto pohjolaisia. Myöskin Päijänteen länsipuolitse kulkeneet Rautalammin kapinalliset talonpojat olivat ryöstäneet
kruunua varten koottuja veroja. Padasjoella näkyvät he seurakunnan kirkkoherran herra Tuomaan tammikuun alussa 1596
antaman todistuksen mukaan ryöstäneen kruunulle kootun voiveron 32 leiviskää voita. Heidän Päijänteen itäpuolitse kulkeneet toverinsa olivat taas ottaneet huostaansa Sysmässä kootun
kruunun voiveron 33 leiviskää 1 naulan voita ja yhden tynnyrin
1 Samallainen veron suorituksen laiminlyöminen mainitaan myöskin
Päijänteen itäpuolella. Sysmässä oli nuijasodan jälkeen kesäkäräjissä 1598
49 saman pitäjän asukasta syytteenalaisena, koska eivät olleet kuljettaneet perille kuninkaan saatavia vaan itse kuluttaneet ja syöneet ne.
Syytetyistä oli 33 tehnyt tämän rikoksen nimismiesveron, 16 taas neljännesmies (bolmans)veron suhteen. Kaikki nämät syytteenalaiset tuomittiin suorittamaan kukin 3 markkaa. Sen lisäksi syytettiin samoissa
käräjissä 12 henkilöä käräjämuonan maksamisen laiminlyömisestä, vaikkei
ilmoiteta, mihin rangaistukseen he tuomittiin. — Eräästä samanvuotisesta sakkoluettelosta tästä pitäjästä näemme kahta henkilöä sakotetun
40 markan sakkoon, koska kahtena vuonna olivat syöneet kuninkaan saatavan, neljännesmiesveron. Heidän köyhyytensä takia oli kuitenkin kummankin sakot vähennetty 3 markaksi. (Hauhon ja Ylisen Kihlakunnan
tuomiokirja 1598, Sysmän käräjät; samaan tuomiokirjaan liitetty sakkoluettelo vuodelta 1598.)
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4 vakkaa veroohria, niinkuin tämän pitäjän kirkkoherran herra
Sigfridin tammikuun alussa 1596 antama todistus ilmoittaa. r
Miten Hämeen kapina loppui, sen tunnemme Yrjö-Koskisen y. in. esityksestä talonpoikain häviöstä Nyystölässä, josta
muuten löytyy ylen niukalta tietoja. Oliko Piutulainen Nyystölässä majailleen joukon mukana, ei häntä koskevan oikeudenkäynnin pöytäkirjasta ilmene. Ei hän ainakaan silloin joutunut
vihollistensa valtaan. Pöytäkirjassa mainitaan nimittäin, että
eräs hyvin ymmärtäväinen Anders, jonka liikanimeä pöytä.kirjan rikkonaisuuden takia ei voi lukea, oli lähettänyt joitakuita palvelijoitaan ja talonpoikia Piutulaista kiinni ottamaan.
Puheenalainen Anders on varmaankin Hauhon ja Ylisen kihlakunnan ratsuvouti Antti Torinpoika, joka tuli siellä varsinaiseksi voudiksi vielä samana vuonna 1597. 2 Hänen kihlakuntaan kuuluivat juuri Asikkalan ja Padasjoen pitäjät sekä Kuhmoisten kappeli, joissa Piutulaisen mainitaan liikkuneen. Antti
Torinpojan kertoo Yrjö-Koskinen uutterasti koettaneen ratsumiesjoukon seuraamana saada Hämeessä nousseen-kapinan tukahutetuksi. 3 Tuskin on luultavaa, että hän olisi uskaltanut lähettää vain muutamia miehiä Piutulaista kiinni ottamaan sillä aikaa,
kun Hämeen nuijamiehet vielä olivat aseissa Nyystölässä. Hän
liikkui nimittäin niihin aikoihin 50 huovin ja hallitukselle uskollisen rahvasjoukon seuraamana. Ainoastaan kerran oli hänellä
Hauhon ja Ylisen kihlakunnan tilikirja vuodelta 1596, vol. 4329
85 v. fol. — Tilissä on käytetty Tukholman linnan painoa ja mittaa.
2 Niissä pöytäkirjoissa Hauhon ja Ylisen kihlakunnan tuomiokirjaa
vuodelta 1597, jotka ovat säilyneet, nimitetään Antti Torinpoikaa ratsastusvoudiksi, mutta saman kihlakunnan tuomiokirjassa vuodelta 1598 voudiksi. Koska hän on laatinut tämän kihlakunnan tilikirjan tilivuodelta
1597, on kuitenkin. luultavaa, että hän oli saman vuoden loppupuolella
päässyt varsinaiseksi voudiksi. (Hauhon ja Ylisen kihlakunnan tuomiokirjat vuosilta 1597 ja 1598; saman kihlakunnan tili vuodelta 1597 vol.
4333 Suomen valtion arkistossa.)
3 Eräässä kirjeessä tammikuun alkupuolelta 1597 sisarensa pojalle
ilmoittaa sama vuoti käyneensä Sysmässä, jossa oli ottanut erään päämiehen ja viisi muuta kapinallista vangiksi, sekä Kuhmoisissa, jossa oli
tappanut erään nuijamiesjoukon päämiehen. Kummankaan päällikön nimeä
ei kirjeessä mainita, mutta kertomus Kuhmoisissa tapetusta päälliköstä
ei sovellu karkuun päässeeseen Piutulaiseen, ja mitä Sysmään tulee,
emme tiedä Piutulaisen siellä liikkuneen. (Gottlundin kopiokirja Suomen
valtioarkistossa, kirje 1597, 4 115 s.)
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vain 24 ratsumiestä muassaan. Luonnollisemmalta tuntuu sentähden, että Piutulaisen kiinni ottamiseen oli ryhdytty vasta.
äsken mainitun talonpoikain surkean teurastuksen jälkeen Nyystöläs sä.
Takaaajajain onnistuikin saada Piutulainen käsiinsä, vaikkei
mainita, missä he hänet tapasivat. Mutta kun he tulivat Tapioilan kylään (ehkä Tapialaan Kuhmoisissa), olivat muutamat
Piutulaisen puolta aikaisemmin pitäneet talonpojat leikanneet
poikki häntä kahlehtivat köydet ja vapauttaneet hänet. Senjälkeen oli Piutulainen usean puoluelaisensa kanssa hyökännyt
kiinniottajainsa päälle ja uhannut lyödä erään Matti Matinpoika
Pulkkilan pään halki, jonka toinen avuksi rientänyt talonpoika
sai estetyksi. Pulkkilalla tarkoittanee Pulkkilan kylää Asikkalassa, joka osottaisi ainakin tämän kiinniottajan olleen siitä pitäjästä. Sen jälkeen näkyy Piutulainen liikkuneen vapaasti.
Uskalsipa hän Mikon päivän aikaan 1597 uudestaan alkaa kapinalliset hankkeensa. Hän ,oli silloin esiintynyt Kaarle herttuan
puolustajana ja uhannut talonpoikia uudella selkäsaunalla, jolleivät pitäisi herttuan puolta.
Mikonpäivä oli vanhan luvun mukaan niinkuin nykyäänkin
joku syyskuun viimeisiä tai lokakuun ensi päiviä. Juuri syyskuulta 1597 on meillä muistettavana varsin tärkeitä historiallisia tapahtumia maamme lounaiskulmasta. Kaarle herttua oli
elokuun 20 p. lähtenyt sotaväkineen Suomeen. Otettuansa matkalla haltuunsa Kastelholman linnan ja Ahvenanmaan hän
laski sotavoimansa maihin Ruskiankallion ja Uittamon kohdalla
(vähän kaakkoon päin Turusta) syyskuun 7 p. samana vuonna.
Jo tässä tilaisuudessa koetti Suomen uusi käskynhaltija Arvid
Stålarm tehdä Kaarlelle vastarintaa. Mutta ratkaisevaksi tuli
kaksi päivää myöhemmin Kupittaan luona tapahtunut taistelu
jossa Kaarle helpolla pääsi voitolle. Syyskuun 11 p. alkoi sit
ten Turun linnan piiritys, ja saman kuun 30 p. se joutui herttuan
valtaan. On selvää, että yleinen kansan kapina Suomessa, samantapainen kuin nuijasota, olisi ollut arvaamattomaksi eduksi Kaarlen hankkeille. Suomen johtavat miehet olisivat silloin joutuneet ikäänkuin kahden tulen väliin, josta antautuminen Kaarlen
armoille olisi ollut ehdottomana seurauksena.
Kaarlen puoluelaisen Hannu Hannunpojan hallussa oli tähän
aikaan Pohjanmaa. Sieltä hänen elokuun lopulla 1597 väi-
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tettiin hankkivan lähtöä Kyrönkankaan yli. Suomen hallitusmiesten piirissä näkyy sellainenkin luulo päässeen leviämään,
että rahvas Pohjanmaalla oli varustautunut kostaakseen Ilmajoen verilöylyn. Hannu Hannunpoikaa naapurimaakunnissa vastustamaan lähetettiin sentähden Hartikka Henrikinpoika Vuolteen herra Satakuntaan sekä Salomon Ille Savoon ja Hämeeseen.
Nähtävästi pelättiin, että myöskin Satakunnassa niinkuin Hämeessä ja Savossa rahvas uudestaan tarttuisi aseisiin: Eikä ole
mahdotonta, että väestö näissä maakunnissa oli saanut tietoa
joistakin Hannu Hannunpojan toimista tähän suuntaan. Ainakin Piutulaisen esiintyminen Hämeessä vähän tämän jälkeen
Kaarle herttuan asianajajana antaa aihetta luuloon, että hän
joko toimi Hannu Hannunpojan tuuman toteuttajana tai uudelleen koetti kapinaa virittää siihen avoimeen kirjeeseen luottaen,
jonka Kaarle oli julaissut syyskuun 6 p. 1597. Tässä kirjeessä
Kaarle kehoitti talonpoikia asestettuina ja niin mieslukuisina
kuin suinkin rientämään hänelle avuksi Turkuun, kun hänen sitä
varten eri pitäjiin lähettämänsä miehet asiasta ilmoittivat.
Rahvas esiintyi kuitenkin nyt sekä Pohjanmaalla että muualla Suomessa niin levollisena, ettei kapinan vaaraa näy olleen.
Ilman talonpoikaisjoukkoja Hannu Hannunpoika kulki etelään
päin vakinaista sotaväkeä mukanaan pyrkien herttuan määräyksen mukaan Turkuun tämän avuksi. Mutta hänen matkansa ei
kulkenut äsken mainittua tietä vaan mertä myöten pitkin rannikkoa etelään päin.
Syyt tähän rahvaamme levollisuuteen ovat erilaiset. Paljon taisi siihen vaikuttaa Klaus Flemingin seuraaja käskynhaltijan toimessa Arvid Stålarm, joka oli leppeydestään ja hyväntahtoisuudestaan tunnettu. Hän ja muutamat muut hallitusmiehet maassamme näkyvät kaikin tavoin koettaneen tyyn
nyttää kansaa. Veronkannossa noudatettiin varovaisuutta, niinkuin tulemme näkemään, etenkin verorästien vaatimisessa. Vielä
lupasi Stålarm maamme rahvaalle syyskuun 8 p. 1597 kirjoittamassaan varoituskirjeessä Kaarle herttuan pari päivää aikaisemmin julkaiseman avoimen kirjeen johdosta vaikuttaa kuninkaan tultua valtakuntaan linnaleirin ja muitten rasitusten helpoittamiseksi tai lakkauttamiseksi. Ehkä äsken mainittu Piutulaisen tuomion sisältävässä pöytäkirjassa oleva kuningas Sigismundin kirje maamme rahvaalle jossain määrin vaikutti samaan
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suuntaan. 1 Itse rahvaan omassa piirissä taisivat muistot nuijasodan onnettomasta lopusta ja sitä seuranneesta laittomuuden
ja keskenäisten ryöstöjen ajasta paljon vaikuttaa haluttomuuteen suostua Kaarlen kehoitukseen tarttua aseisiin. Vastarintaan herttua sai nostatetuksi vain rahvaan Paraisten, Nauvon,
Korpoon ja Rymättylän pitäjissä eli niillä seuduin, missä hänen
valtansa oli jotenkin varma. Lokakuun keskivaiheilla näkyy
Satakunnan rahvas herttuan ja nähtävästi myöskin Monikkalan
herran yllytyksestä olleen varustettuna, mutta sotainto siellä
taisi kohta herttuan lähdettyä maastamme kadota. Suur-Savossa
ja varsinkin Hämeen itäosassa, Rautalammilla ja Sysmässä kertoo Yrjö-Koskinen' entisen vihan kansassa kyteneen ja tulleen
ilmi kapinallisessa puheessa näiden pitäjäin miesten käydessä
syyskuun alkupuolella Lapveden markkinoilla. 2
Länsi-Hämeestä ei aikaisemmin ole kerrottu mitään tällaisesta
levottomasta mielialasta rahvaan keskuudessa. Ja kertomuksessa
Piutulaisen toiminnasta siellä Mikonpäivän aikaan 1597 sanotaan
vain, että moni talonpoika käsitti hänen puheensa huonoon henkeen, kaiketi kehoitukseksi kapinaan. Mutta kapinayrityksestä ei
tässä kertomuksessa ole puhettakaan. Ainakin Padasjoella mahtoi pitäjän enemistö olla kapinahankkeille vieras, koska sieltä
oli koko pitäjän puolesta lähetetty Piutulaista vangitsemaan
pitäjän nimismies Filppu Knuutinpoika Jokioisista kihlakunnan
palvelijan Heikin ja voudin palvelijan Johanan kanssa. Nämät
näkyivätkin saaneen Piutulaisen kiinni. Milloin ja missä hän
vangittiin, ei oikeudenkäyntipöytäkirjassa ole ilmoitettu, mutta
oikeutta hänen asiastaan istuttiin, niinkuin kerroimme, joulukuun
keskivaiheilla 1597. Tuomarina oli silloin Arvid Tavast, Hämeen
nuijasodan kukistajan Iivari Tavastin isä. Piutulainen tuomittiin näissä käräjissä, omain tunnustustensa sekä todistajain todistusten perustuksella kuolemaan valtarikoskaaren 8 luvun,
kuninkaankaaren 9 ja 17 luvun sekä sotaartikkelein 9 ja 26
luvun mukaan. Ensinmainittu lainkohta sääsi kuolemanran1 Tämä Sigismundin kirje on kaiketi hänen Warsovassa syyskuun
10 p. 1597 päivätty kirjeensä alamaisilleen Suomessa. Se on painettu
Grönbladin Handlingar rörande klubbekriget, 1 vihkoon, 142-144 s.
2 Yrjö-Koskinen, Nuijasota, 292, 293, 314, 322, 405, 406, 409-412,
417, 420-423 s. (Edellä mainittu. Stålarmin avoin kirje on painettu Grönbladin Handlingar rörande klubbekriget, 1 vihkoon, 140 s.)
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gaistuksen sekä kaiken omaisuuden kadottamisen sille, joka nosti
kapinan tai ryhtyi salavehkeisiin kuningasta vastaan; pyrki häntä
murhaamaan tai ryhtyi muuhun häntä koskevaan väkivallan
työhön. Kuninkaankaaren edellisempi kohta määräsi taas sen
mestattavaksi, joka puhui kunikaasta tai hänen neuvonantajistaan kunniaa loukkaavalla tavalla ja myöhempi kohta kuolemanrangaistuksen ja omaisuuden kadottamisen muun muassa sille,
joka kuninkaan virkamiesten lähettämänä johonkin toimeen sen
jätti ja karkasi. Mutta näihin aikoihin voimassa oleviin Kustaa
Vaasan sotaartikkeleihin vuodelta 1545 eivät yllämainitut sotaartikkelein lukujen numerot sovellu. Eikä Kustaa Vaasan sotaartikkeleissa olekkaan enempää kuin 12 lukua. Parhaiten voidaan samain artikkelein kuudennen, seitsemännen ja kymmenennen luvun määräykset sovittaa Piutulaisen rikoksiin. Toisinaan tuomittiin tällaissa asioissa niinkutsutun kartanonoikeuden (gårdsrätt) mukaan. Mutta siihen aikaan käytetyn Juhana
III:n kartanonoikeuden 9 ja 26 luku eivät koske Piutulaisen
tekemiä rikoksia. Paremmin voidaan niihin sovittaa viidennen
ja kolmannentoista luvun määräykset.
Esimerkkinä siitä, millä varovaisuudella talonpoikia veronkannossa kohdeltiin etenkin niinä aikoina, joina herttuata odotettiin Suomeen, voin tässä mainita muutamia maamme hallitusmiesten määräyksiä. Sellainen on Arvid Stålarmin kirje elokuun
11 p. 1597 vouti Kristoffer Perttelinpojalle veronkannosta ja
oikeuden valvonnasta Sääksmäen kihlakunnassa. Sen näkyvät
aiheuttaneen Kulsialan pitäjäläisten valitukset kärsimistään vääryyksistä. Kirjeen mukaan tuli voudin ottaa kunkin valittajan
asia tarkan harkinnan alaiseksi ja tehdä hänelle mitä oikeus ja
kohtuus vaativat ja Ruotsin laki määrää. Tämä käsky näkyy
etupäässä kohdistuneen niihin valituksiin, jotka maanomistusta
koskivat. Veroista taas Stålarm lausuu, ettei Kristoffer Perttelinpojan pitänyt niiltä, joilla oli paljon vanhoja rästejä suorittamatta, vaatia sinä vuonna näitä kaikkia maksuun, vaan tuli
hänen jättää vähäinen määrä kantamatta, niin etteivät heidän
talonsa joutuisi autiotilaan. Myöskin kehoitti Stålarm Kristoffer
Perttelinpoikaa kieltämään palvelijoitaan rastien kannossa otta' Schmedeman, Kongliga Stadgar, Förordningar etc. angående Justitiae och Executions Ährender, 24, 25, 44 ja 45 s.
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masta talonpojalta, mitä hänellä oli, viimeiseen asti ja yleensä
enemmän kuin hänellä oli varoja maksaa. Sen lisäksi piti Kristoffer Perttelinpojan varjella Hänen Majesteettinsä talonpoikia,
niin etteivät nimismiehet ja muut ryöstäisi heitä ja heitä pieksäisi, niinkuin he siihen saakka olivat menetelleet. Tämäkin on
sattuva kuvaus siihen saakka vallinneesta viranomaisten mielivallasta.
Samain Kulsialan talonpoikain valituksen johdosta Hämeen
tuomarille Arvid Tavastille kirjoittaa tämä elokuussa 1598 eräälle
Eerikki Olavinpojalle, ettei hän saanut vaatia mainituilta talonpojilta rästejä, joiden kantaminen heidän köyhyytensä tähden
oli lykätty kuninkaan tuloon saakka. Kaiketi oli Eerikki Olavinpoika Tavastin lainlukija ja rästit joitakin sakkorahoja. Joulukuussa 1597 käski Arvid Stålarm kirjeessä Hämeenlinnasta Kristoffer Perttelinpojalle, että tämä, siksi kun sai asiasta seikkaperäisemmät ohjeet, jättäisi Tamnilan (kaiketi Tammelan) pitäjässä rästit kantamatta niiltä, joilla oli sellaisia maksamatta viidelta, kuudelta vuodelta. Mutta vuodelta 1596 sekä kuluvalta
vuodelta jääneet rästit .tuli hänen kantaa. Vielä mainitaan
Sääksmäen kihlakunnassa tuntuva veronvähennys vuosilta 1595,
1596 ja 1597, joka oli suotu kihlakunnan talonpojille. Hyvin
mahdolliselta tuntuu, että se oli Arvid Stålarmin myöntämä.
Olihan hän aikaisemmin mainitussa varoituskirjeessään Suomen
rahvaalle luvannut vaikuttaa kuninkaaseen linnaleirin ja muitten
kansaa painavain rasitusten helpoittamiseksi tai poistamiseksi.
Mutta varmuudella ei voi väittää sitä hänen ansiokseen. Tätä
verolievennystä ei nimittäin ole varsinaisessa verokirjassa, vaan
löytyy siitä eri luettelo, joka en vuoden 1597 Sääksmäen kihlakunnan vero-, manttaali- ja jousimanttaalikiijaan liitetty. Saman
veronvähennysluettelon jälkeen tapaa tässä kirjassa sekä Sigismundin asettamiin hallitusmiesten kirjeitä vuosilta 1597 ja 1598
että Kaarle herttuan ja hänen käskyläistensä kirjeitä vuosilta
1597 ja 1599. Kaarle herttuan myöntämä voisi tämä veronlievennys olla, jos se olisi säädetty vasta 1599. Silloin sai hän
nimittäin Suomen valtaansa, mutta sitä ennen ei hänen sanansa
paljon painanut maamme hallinnon järjestämisessä. 1
1 Sääksmäen kihlakunnan vero-, manttaali- ja jousimanttaalikirja
tilivuodelta 1597. Suomen valtioarkistossa, volyymi 4332, 107, 108, 110
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Edellisessä mainittu . veronlievennys koski sekä rahassa
että verokappaleissa suoritettavaa veroa. Rahassa oli tämä vähennys 4112 markkaa 7 äyriä 16 penninkiä. Verokappaleita annettiin
taas anteeksi suuret määrät mitä erilaisimpia maanviljelyksen,
karjanhoidon, metsästyksen ja kalastuksen tuotteita sekä päivätöitä, niinkuin alla olevasta luettelosta huomaa. Suurimman
veronvähennyksen talonlukuunsa nähden sai Rautalammen pitäjä
ja lähinnä sen jälkeen Sääksmäen. Pienin vähennys tuli Saaren
pitäjän osalle ja sen jälkeen pienin Pälkäneen pitäjälle.
Myöskin niistä ruokavaroista, jotka Klaus Fleming retkillänsä kapinallisia nuijamiehiä vastaan otti talonpojilta sotajoukolleen, näkyy Stålarm kruunun saatavista korvanneen vahin-

x

ja 111 folio kirjeet
ja
1597 sekä vs°
1,1 1598. — Äsken mainitun veronlievennysluettelon jälkeen seuraavat edellämainitut Arvi Stålarmin molemmat kirjeet Sääksmäen kihlakunnan voudille Kristoffer Perttelinpojalle ja
Arvid Tavastin kirje Eerikki Olavinpojalle. Näiden kirjeiden jälkeen tulee
Kaarle herttuan kirje eräästä Pälkäneen talonpojasta, joka oli ottanut autiotalon viljelykseen ja jonka piti saada kaksi vapausvuotta. Lopuksi on vielä
"aarlen käskystä ja hänen nimessään laadittu kirje XI 1599, jota hän ei ole
- ;ttanut nähtävästi syystä,että hän sitä ennen oli Turun jättänyt.
-at hänen puolestaan allekirjoittaneet Niilo Bjelke Salstadin
~önne Yrjönpoika, jotka hän :oli määrännyt tutkimaan maamme
Rain valituksia, ynnä Kaarle Jooninpoika, nähtävästi joku sihtieri.
osoitettu eräälle Hannu Eerikinpojalle ja koskee veronlievennystä
~autalampelaisille. Siinä kerrotaan, että muutamia kruunun alamaisia
Rautalammelta oli käynyt siellä (Turussa) valittamassa, että he viime
kuluneena aikana suuren sotaväen kestitsemisen johdosta olivat kovin
köyhtyneet. Kun sentähden eivät voineet suorittaa niitä kruunun veroja,
jotka viimeksi kuluneina vuosina (nästförledne åhr) olivat jääneet kruunulle velkaa, pyysivät he saada ne anteeksi. Nyt puheenalaisessa kirjeessä käskevätkin kolme ennenmainittua herraa Hannu Eerikinpoikaa
vapauttamaan heidät niistä. Olisiko tämä uusi veronvähennys tullut yllämainitun vuodet 1595-97 käsittävän lisäksi. (Sääksmäen kihlakunnan
vero-, jousi- ja jousimanttaalikirja vuodelta 1597, vol. 4332, 112 a ja 112 s.•
Yrjö-Koskinen, Nuijasota, 564 s.)
1 Viljaa 915 tynnyriä 1 1 /, vakkaa. kauroja 135 tynnyriä 20 vakkaa,
humaloita 79 leiviskää 17 1/8 naulaa, voita 85 leiviskää 1/2 naulaa, lihaa
300 leiviskää 9 1/y naulaa, kinkkuja 461 kappaletta, metsoja ja teirejä 355
kumpaakin lajia, kynttilöitä 3182 1/3 kappaletta, haukeja 389 leiviskää 15
naulaa, ahvenia ja särkiä 450 leiviskää 4 naulaa, tynnyrikalaa (ehkä suolakalaa) 178 1/2 leiviskää, hamppua 87 leiviskää 811/12 naulaa, päivätöitä 239,
heiniä 24 2/3 parmasta sekä 10 lyhdettä olkia.
2
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gon kärsimään jääneille talonpojille. Niin antoi hän Hauhon
ja Ylisen kihlakunnan talonpojille heidän vuotuisesta verostansa
anteeksi määrän, joka vastasi niitä muonavaroja, jotka Klaus
Fleming oli ottanut, kun hän 1597 koko sotavoima mukanaan
oli lähtenyt. Pohjanmaan ja Hämeen kapinallisia kukistamaan.
Mutta maksamatta näkyy jääneen vuoteen 1600 saakka se karja,
minkä Fleming oli Hämeen-Kyrössä ottanut sotaväkeänsä varten, kun hän — niinkuin pöytäkirjassa lausutaan — „kulki pitäjän läpi Perä-Pohjaan" (Norbotnn). Tämä rasitus oli kohdistunut niihin taloihin, jotka maantien läheisyydessä sijaitsivat,
mutta josta taas siitä kauempana olevat olivat päässeet vapaiksi.
Vasta vuonna 1600 Karkun pappilassa istuva kihlakunnan
oikeus määräsi tämän vahingon tasoitettavaksi kaikkien pitäjän
talojen kesken 1.
Tuliko jossakin muodossa Pälkäneen talonpojille korvausta
siitä viljasta, jonka nuijamiehiä vastaan lähtevä Flemingin sotajoukko otti neljännesmieheltä (bolman) Rodzilan (? Ruotsilan)
Jaakko Olavinpojalta? Sitä oli 22 tynnyriä 8 vakkaa ruista,
22 tynnyriä 8 vakkaa maltaita ja 11 tynnyriä 4 vakkaa kauroja,
niinkuin pitäjän kirkkoherra herra Jooseppi syyskuussa l ^'
todisti. Ryöstö mahtoi tapahtua tammikuussa 1597, ko,
ming Laidikkalassa samaa pitäjää 20 p:nä tammikuuta h
räsi erityisellä kirjeellään muonapalkan eräälle Juhana
Nähtävästi julkaisi hän tämän palkkausmääräyksen juuri sota.
kellään Pirkkalaan 2.
Kuitenkaan ei voitu aina välttää talonpoikain rasitusta sen
varojen puutteen tähden, joka näinä aikoina maassamme vallitsi.
Sen lisäksi ryhtyivät hallintovirkami, het toisinaan toimiin veronkannossa, jotka tekivät muutenkin vaikeiksi käyneet verot entistä
raskaammiksi. Sen osottaa eräs kirje, jonka Arvid Henrikinpoika
(Tavast) Vesunnan herra ja Henrikki Matinpoika (Huggut)
Bjurön herra lokakuussa 1597 lähettivät Viipurista Jääsken
kihlakunnan voudille Pertteli Henrikinpojalle. Siinä ilmoit1 Hauhon ja Ylisen kihlakunnan tili tilivuodelta 1597, volyymi 4334
(Suom. valt. ark.) folio 67 v.; Laguksen kokoelma, Ylä-Satakunnan tuomiokirja vuosilta 1600-1601, Karun pappilassa i' 1600 pidetyt käräjät.
2 Sääksmäen kihlakunnan tili tilivuodelta 1597, vol. 4331, 81 v. ja
84 v. siv.
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tavat he voudille, ettei linnassa enää ollut mitään varastossa,
millä voisivat sotaväen elättää. Sen takia olivat he katsoneet
välttämättömäksi lähettää jalkaväen maalle saamaan siellä kuukausimuonansa apuveron (garden) suorittamatta jääneestä rästistä. Tämän tähden olivat he päättäneet sijoittaa Pietari Gielsinpojan nihtineen Jääsken kihlakuntaan. Mutta koska Jääsken kihlakunnan rästi ei ollut riittävä kaikille hänen nihdeilleen, oli niistä viisi siirretty Pietari Laurinpojan voutikuntaan eli Rannan, Säkkijärven ja Koiviston käsittävään voutikuntaan saamaan sieltä kuukausimuonansa. Tämä kuukausimuona oli saatava kolmelta kuukaudelta, nimittäin loka-, marrasja joulukuulta. Saatavansa saivat nihdit itse kantaa erään sitä
varten laaditun ohjeen mukaan, jossa ilmoitettiin, paljonko kullekin oli tuleva. Mutta ei siihen pysähdytty, että sallittiin nihtien kantaa oma saatavansa. Niiden piti samalla kantaa vero
(räntan), kaiketi vuotuinen vero, ja tuoda se mukanaan Viipuriin. Kun tiedetään, miten väkivaltaisia ja omanvoiton pyyntöisiä sotilaat siihen aikaan olivat, ei voi kylliksi ihmetellä,
että juuri heitä nyt käytettiin varsinaisten verojen kantajina,
vaikka neuvosto ja Kaarle herttua eivät vuonna 1593 olleet
myöntäneet sotilaille oikeutta kantaa edes omaa vuosimuonaansa.
Sen lisäksi kuuluivat sekä Jääsken että Rannan kihlakunnat
niihin Itä-Suomen kihlakuntiin, joiden veronkannossa saatavista
varoista Kaarle herttua ja neuvosto olivat kieltäneet sotilasten
vuosimuonan ottamisen niiden sodan aikana kärsimän hävityksen tähden
Hämeessä vallinnut epäjärjestys ja laittomuus näkyy nuijasodan aikana olleen niin suuri, että Hauhon ja Ylisen kihlakunnan käräjät vuosilta 1596 ja 1597 aloitettiin Sysmässä vasta
joulukuun 13 p. 1597. Tämän kihlakunnan tuomari, jo mainittu Arvid Henrikinpoika Tavast, sanoo olleensa tähän pakoitettuna, koska tilaisuutta käräjäin pitämiseen metelisten ja levottomain aikain tähden ei ollut aikaisemmin tarjoutunut. Rautalammella, Hämeen levottomimmassa osassa, en ole tämänaikaisissa tuomiokirjoissa tavannut käräjiä vuosina 1596, 1597 ja
1598. Tällainen asiautila voi kyllä riippua sattumuksesta, sillä
tuomiokirjoista siltä ajalta on monta lehteä hävinnyt. Mutta
1

Laguksen kokoelma, Fennica 1590-99, fol. 110, kirje x 1597.
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varmana voinee pitää, ettei tuomari ole siellä päässyt oikeutta
istumaan enempää kuin Sysmässä, vaan ennemmin vähemmän.
Levollisemmissakin Hämeen pitäjissä kului vuosi 1597 suurimmaksi osaksi tai kokonaan käräjiä pitämättä rahvaan kapinan
tähden, niinkuin kihlakunnan oikeuden pöytäkirjoista näkee.
Niin alotettiin Hollolassa talvi-, kesä- ja syksykäräjät vuodelta
1597 joulukuun 9 p. sekä samat käräjät siltä vuodelta Padasjoella 1.6 p. joulukuuta, Asikkalassa 20 p. sekä Tennilässä 30 p.
samaa kuuta 1597. Tuuloksessa ja Hauholla lykkäytyivät mainitut käräjät vuoden 1598 alkuun, ollen edellisellä paikkakunnalla tammikuun 6 p. ja myöhemmällä saman kuun 9 p. 1598 1.
Nuijasodan aikana valloilla ollut laittomuus tulee varsinkin
ilmi niistä oikeusasioista, jotka sen jälkeen joutuivat käräjissä
käsiteltäviksi. Sekä sotaväki että nuijamiehet esiintyivät ryöstäen ja ottaen väkivaltaisesti, mitä tarvitsivat. Lopulta rupesivat vahinkoa kärsineet talonpojat toisiltaan anastamaan puutteenalaisuudessaan, ja silloin kehittyi epäjärjestys huippuunsa.
Sotaväen ryöstöistä mainitsen tässä muutamia esimerkkejä, joista
enimmät ovat Ylä-Satakunnasta. Siellä kehittyi nimittäin epäjärjestys suuremmaksi kuin muualla, koska lukuisammat nuijajoukot ja suurempi määrä sotaväkeä siellä liikkui. Näistäryöstöistä
käräjöitiin vielä vuosina 1600 ja 1601. Mutta toiset ratkaistiin jo Suomen hallitusmiesten ja sotaväen päällystön toimesta ennen Kaarle
herttuan valtaan pääsemistä. Sellainen oli seuraavan Hämeessä
tapahtuneen rikosasian laita. Tuulosten käräjissä 1598 syytti
jalkaväen fenikan päällikkö Olavi Pietarinpoika komentonsa
alaista sotilasta Yrjö Matinpoika Ilmolaa liian suuresta kuukausimuonan kannosta Pälkäneen pitäjän Onkkalan neljänneksestä. Sikäläiset talonpojat olivat käyneet tästä asiasta
valittamassa Turussa Klaus Flemingille. Mutta nähtävästi hänen toimettomuutensa johdosta olivat he sen uudistaneet Kaarle
herttuan läheteille Kaarle Henrikinpoika (Hornille) Kankaisten herralle, Sven Maununpojalle Vesterbyholmin herralle sekä
Eerik Ribbingille, Söderbyn herralle, jotka herttua vuonna 1596
oli määrännyt Suomessa selvittämään rahvaan ja sotaväen riitaisuudet. Ehkä juuri näille viimemainituille tehdyn valituksen
1 Laguksen kokoelma, Hauhon ja Ylisen kihlakunnan tuomiokirjat
vuosilta 1596, 1597-98 ja 1598.
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johdosta oli syytteenalainen sotilas kuukausimuonansa kannettuaan luopunut fenikastaan, vaikka hänen olisi pitänyt seurata
sitä Narvaan.
Oikeudessa todistettiin nyt, että hän kolmea kuukautta
varten oli kantanut yhteensä 10 tynnyriä viljaa eli 3 tynnyriä
9 vakkaa viljaa yli säädetyn määrän. Tämän väkivaltaisuutensa
tähden tuomittiin Yrjö Matinpoika Ilmola maanlain kuninkaankaaren 17 luvun ja (kaiketi Juhana III:n) kartanonoikeuden
8 ja 26 luvun mukaan kadottainaan henkensä ja irtaimistonsa
(lijf och lösöre)1. — Vuonna 1600 syytti Oriveden kirkkoherra
herra Lauri kappalaistaan herra Juho Eskilinpoikaa siitä, että
tämä oli muka talvella nuijasodan aikana vehkeillyt Klaus Fiemingin kanssa ja neuvonut hänen sotaväkeänsä ryöstämään
kirkkoherran tavaraa. Kuitenkin vapautettiin kappalainen oikeudessa kummastakin häntä koskevasta syytöksestä.
Samana vuonna syytti Karkun käräjissä eräs talollinen
naapuritalonpoikia eräälle Viipurin linnan pyssymiehelle kantajan luo kootun kuukausimuonan hävittämisestä. Tällä menettelyllään olivat he saattaneet kantajan vahingolle, koska pyssymies saavuttuaan paikkakunnalle ja huomattuaan muonansa
hävinneeksi oli rangaistukseksi ottanut syyttäjän hevosen. Toinenkin samantapainen käräjäjuttu oli näissä käräjissä. Muuan
ratsumies oli nimittäin talonpojalta ottanut tavaraa korvaukseksi saman talonpojan aittaan kokoomastaan linnaleiriviljasta7
joka oli hävinnyt. Viljan olivat nimittäin ratsumiehen linna
leiritalonpojat. väkivaltaisesti vieneet murtauduttuaan aittaan,.
missä se säilytettiin. Nämät kaksi esimerkkiä osottavat samalla
erittäin hyvin, missä määrin rahvas vihasi sille painajaisena
ollutta sotaväkeä 2 .
Sotaväen ylpeys ja vallattomuus yltyi toisinaan julmuudeksi, niinkuin Karkussa muutamain ratsumiesten jouduttua riitaan erään Brusius Eskilinpojan kanssa. Otellessaan Brusiuksen
Laguksen kokoelma, Hauhon ja Ylisen kihlakunnan tuomiokirja
1597-98; Grönblad, Handlingar rörande klubbekriget, IIl, 53 s.; YrjöKoskinen, Nuijasota (2 painos) 194 s.
2
Laguksen kokoelma, Sääksmäen kihlakunnan tuomiokiija vuosilta
1600-1601, Längelmäen käräjät 5c 1600, Ylä-Satakunnan tuomiokirja
vuosilta 1600-1601, Karkun pappilassa ii 1600 pidetyt käräjät.
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kanssa ratsumiehet saivat hänestä voiton ja veivät hänet Tyyssaloon Tapani Eskilinpojan luo. Siellä he sitoivat vankinsa
tikapuihin aikoen ampua häneen pilkkaan nähtävästi siten kiduttaaksensa hänet kuoliaaksi. Pelastaaksensa Brusiuksen ratsumiesten vallasta tarjosi Tapani Eskilinpoika heille turkiksia ja
saikin hänet vapaaksi 1.
Ylä-Satakunnan kihlakunnan tilikirjassa vuodelta 1597 mainitaan kruunun veron ryöstöjä nuijasodan ajalta, joihin sekä
Flemingin sotaväki että Pohjanmaan talonpojat olivat syypäänä.
Molemmat olivat nimittäin ottaneet voutipalvelijoilta ja neljännesmiehiltä(bolmän) verorahaa ja erilaisia verokappaleita, joista
papisto oli hallitusta varten laatinut suljetun luettelon. Tämän
luettelon mukaan poistettiin ryöstetty tavara kruunun saatavista 2. — Nuijajoukkojen- mielivaltaisuudesta ja ryöstöistä mainitsen tässä pari esimerkkiä. Jämsän käräjissä joulukuussa 1600
tuomittiin toistamiseen 9 tämän pitäjän asukasta antamaan eräälle
Kuhmolaiselle takaisin, mitä nuijasodassa talvella 1597 olivat
häneltä ottaneet. Koska eivät olleet edellisestä tuomiosta välittäneet, tuomittiin he kukin 3 markan sakkoon. Tyrvään, Karkun ja Hämeenkyrön yhteisissä käräjissä tammikuussa 1600
todisti lautakunta, että Peräpohjan (de norrbottniska) talonpojat
olivat Röyhiässä teurastaneet kaksi erään talonpojan lehmää ja
lahjoittaneet kolmannen lehmän eräälle toiselle talonpojalle ynnä
hänen seuralaisilleen, kaiketi jollekin kapinaan yhtyneelle joukolle satakuntalaisia. Mutta kun peräpohjalaiset kohta sen
jälkeen voitettiin, sai lehmäin omistaja takaisin sekä teurastetut
että teurastamattoman lehmän. Samoissa käräjissä ratkaistiin
seuraava riita kahden talonpojan välillä, joka myöskin näkyy
1 Ylä-Satakunnan tuomiokirja vuosita 1630-31, Karkun käräjät lokakuun 24 ja 25 p:ltä 1631 fol. 405.
2 Tässä papiston luettelossa mainitaan seuraavat määrät rahaa ja
verokappaleita, nimittäin rahaa 48 talaria 3 äyriä, rakiita 43'/2 tynnyriä,
ohria 109 tynnyriä 12 kappaa, maltaita yksi tynnyri, kauroja 44 tynnyriä
1 panni ja 1 kappa, humaloita 2 kippuntaa 12 leiviskää 19 naulaa, voita
2 tynnyriä 5 leiviskää 6 naulaa. lihaa 2 kippuntaa 4 leiviskää, kinkkuja
30, haukeja 1 kippunta 4 leiviskää, pellavia 6 leiviskää 7 naulaa, hamppua 2 kippuntaa 9 leiviskää 14 naulaa, sarkaa 38 kyynärää, kenkiä 60'12
paria sekä 78 lampaannahkaa. (Ylä-Satakunnan tilikirja vuodelta 1597,
vol. 2427, 53 folio).
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olleen yhteydessä peräpohjolaisten edellämainittujen ryöstöjen
kanssa. Eräs Riitialan talonpoika syytti toista talonpoikaa siitä,
että tämä oli antanut viedä hänen talostaan kaksi lehmää, kaksi
tynnyriä viljaa ynnä muuta vähäarvoisempaa tavaraa. Mutta
lautakunta todisti puolestaan syyttäjästä, että hänen poikansa
olivat olleet peräpohjalaisten kanssa ryöstämässä syytetyn taloa.
Kun nyt molemmat olivat syypäitä, tuomitsi oikeus vahingon
tasoitukseksi niin, että syytetty antaisi syyttäjälle toisen lehmistä takaisin. Siihen tuli heidän molemmin puolin olla tyytyväisiä 1.
Runsaasti näkee näiltä ajoilta säilyneissä tuomiokirjoissa
myöskin riitoja yksityisten pitäjäläisten kesken ryöstöistä, joihin
sotaväki ja muualta saapuneet nuijamiesjoukot eivät olleet se-.
kaantuneet. Niin olivat esim. Längelmäen neljänneksen käräjissä joulukuussa 1600 Pennon talonpojat syytteenalaisia siitä,
että olivat nuijasodan aikana 1597 anastaneet syötäväkseen nelikon kalaa. Kaiketi olivat he sen tehneet ruokavarojen puutteesta. Samoissa käräjissä asetettiin kaksi miestä tarkastamaan
kahden riitapuolen välillä, mitä toisiltaan anastettua tavaraa
heillä vielä oli luonaan nuijasodan ajoilta. Vuonna 1600 Karkun pappilassa pidetyissä käräjissä oli erään Franssin vaimo
Riitta syytteenalaisena lehmän anastuksesta muutamalta talolliselta. Syytetty tunnusti kyllä rikoksensa, mutta väitti näin
tehneensä sen johdosta, että häneltä oli tavaraa viety peräpohjalaisten ollessa paikkakunnalla. Samalla kertaa sai Franssin Riitta vastata toisen lehmän anastuksesta eräältä Kalkunmäen
talolliselta. Lehmä määrättiin kyllä vietäväksi omistajalleen
takaisin, mutta tämä tuomittiin puolestaan antamaan Franssin
Riitalle 1 1/2 kappaa viljaa, jotka hänen sisarensa oli Riitalta
vienyt. Myöskin eräs Dorotea niminen vaimo syytti Tyrvään,
Karkun ja Hämeenkyrön käräjissä pari päivää aikaisemmin
samaa Franssin Riittaa 2 viljatynnyrin, 2 hameen, vuodan ja
muutamain rautakalujen anastuksesta. Tähän syytökseen vastasi
Riitta samalla tapaa, kuin aikaisemmin lehmänsä kadottaneelle
talolliselle, että ne oli otettu korvaukseksi nuijasodassa kadoLaguksen kokoelma, Sääksmäen kihlakunnan tuomiokirja 16001601, . Jämsän käräjät XII 1600, Ylä-Satakunnan tuomiokirja 1600-1601,
Tyrvään, Karkun ja Hämeenkyrön käräjät 18 1600.
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tetusta tavarasta. Mainitut tavarat olivat jo kerran ennen tuomitut
Dorotealle takaisin, mutta Riitta oli silloin luopunut vain toisesta hameesta. Nyt tuomittiin hän jättämään kaikki tavara
takaisin ja edellisen tuomion vastustamisesta maksamaan 3 markkaa sakkoa. Vielä kesällä 1601, oli eräs ryöstöasia ratkaistavana Rautalammella. Silloin tuomittiin kolmen markan sakon
uhalla erään Matti Laurinpojan lampuodeilLe takaisin tavarat,
jotka heiltä oli ryöstetty talvella nuijasodan aikana 1.
Edellä mainituissa Karkun pappilassa pidetyissä tutkintokäräjissä tammikuussa 1600 syytti eräs Hämeenkyrön pitäjän
Heittolan kylän talonpoika toista saman kylän talollista siitä, että
tämä Klaus Flemingin aikana syyttäjän ollessa vakoilulla Poh=
janmaalla oli vienyt häneltä hevosen. Kun syyttäjä ei voinut
näyttää asiaa aivan toteen, tuomittiin syytetty maksamaan vain
puolet vahingosta eli 20 markkaa äyrtyöitä. Olisiko syyttäjä
silloin ollut vakoilulla Klaus Flemingin puolesta? Tämä näyttää varsin todennäköiseltä jo siitäkin syystä, ettei voi otaksua
Satakunnan nuijasotaan.liittyneiden talonpoikain vakoilleen sotatovereitaan Pohjanmaalla. Mutta jo mainittuun suuntaan viittaa sekin seikka, että Klaus Fleming näkyy olleen hyvissä väleissä Heittolan kylän asukasten kanssa. '
Samoissa Karkun pappilassa pidetyissä tutkintokäräjissä
syytti nimittäin eräs Ilmajoen talonpoika kolmea Heittolan kylän talonpoikaa siitä, että he viedessään Klaus Flemingin kirjettä ilmajokelaisille matkalla eräässä metsäkylässä olivat häneltä
ottaneet hevosen. Saman hevosen olivat sittemmin vakoilulla
olleet huovit anastaneet. Lopulta oli tämä hevonen todistajain
ilmoituksen mukaan joutunut eräälle Matti Sigfridinpojalle (Teivaalan sukua?), joka sen lahjoitti lampuodilleen. Oikeus tuomitsi tässä asiassa syytetyt heittolalaiset maksamaan ilmajokelaiselle hänen hevosensa ja, heidät sittemmin Matti Sigfridinpojalta vaatimaan korvausta vahingostaan.
Laguksen kokoelma, Sääksmäen kihlakunnan, tuomiokirja vuosilta
1600-1601, Längelmäen käräjät —
°i t 1600; Ylä-Satakunnan tuomiokirja 1600
—1601, käräjät Karkun pappilassa °i 1600; sama tuomiokirja Tyrvään, Kar-

kun ja Hämeenkyrön käräjät 11600; Sääksmäen kihlakunnan tuomiokirja
1600-1601, Rautalammen käräjät
1601.
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Aikaisemmin mainituissa Tyrvään, Karkun ja Hämeenkyrön käräjissä 1600 valitti kolme Röyhiän talonpoikaa, että
kaksi talonpoikaa oli heiltä anastanut nuijasodan aikana 12 tynnyriä viljaa. Syytetyt väittivät saaneensa tämän viljan kahdelta käräjistä poissa olevalta talonpojalta. Kun he eivät voineet tätä toteen näyttää ja vilja kuului syyttäjille, tuomittiin
he maksamaan puolet vahingosta eli 6 tynnyriä 1.
Lopuksi tahdon mainita erään mieltä liikuttavan tapauksen näiltä väkivaltaisuuden ajoilta, joka osoittaa, miten kovan
kohtalon alaiseksi nuijasodassa sortuneitten talonpoikain perheet
toisinaan joutuivat Flemingin vallan aikana. Usein puheena
olleissa Tyrvään, Karkun ja Hämeenkyrön käräjissä •1600 jätti
muuan nuorukainen oikeuteen Kaarle herttuan kirjeen kihlakunnan voudille Pentti Knuutinpojalle. Siinä käsketään voutia
toimittamaan valittajalle ja hänen siskoilleen takaisin heidän
isänsä talo Hämeenkyrössä,. jonka toinen talonpoika oli ottanut
kalustoineen lasten isän menetettyä henkensä nuijasodassa. Tämän oli anastaja tehnyt talvisaikaan ja ajanut avuttornan äidin lapsineen pakkaseen hankkimaan. toimeentulonsa . mistä saivat. Vuotta myöhemmin oli kuitenkin uusi isäntä jättänyt heille
erään autiotalon, jota he olivat vuoden viljelleet. Mutta sen
kuluttua eli lasten äidin kuollessa oli hän tämänkin ottanut
huostaansa. Syytteenalainen talojen ottaja näytti oikeudelle
Klaus Flemingin kirjeen, jonka mukaan ensinmainittu talo oli
tuomittu kruunulle lankeavaksi. Mutta kun Kaarle herttua ei
ollut hyväksynyt sellaista menettelyä, tuomittiin nyt oikeudessa
talo valittajalle ja hänen • siskoilleen takaisin. Toinen kantajan
syytös, että nimittäin talon anastaja oli hänen isänsä tappaja,
näytettiin oikeudessa vääräksi lautakunnan ynnä muutamain
muitten todistusten ja kahdeksan miehen valan kautta 2.
Niinkuin edellisestä huomaamme, koskevat nuijasodanaikuiset ryöstöt hevosia, lehmiä ja lampaita, viljaa ynnä muita
Laguksen kokoelma, Y1ä-Satakunnan tuomiokirja 1600-1601, Tyrvaan, Karkun ja Hämeenkyrön käräjät ja Karkun pappilassa 1600
pidetyt käräjät.
2 Ylä-Satakunnan tuomiokirja 1600-1601, Tyrvään, Karkun ja HAmeenkyrön käräjät 1610.
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maanviljelystuotteita sekä monenlaista talouskalua. Niinikään
olemme nähneet, että usein köyhyys ja puute johtivat toisen
omaisuuden anastukseen. Taistelun loputtua siirtyivät vähitellen suuret määrät tällaisia asioita oikeuden ratkaistaviksi. Ryöstöja varkausjuttuja näkee silloin tuomiokirjoissa monta vertaa
enemmän kuin aikoina lähinnä ennen nuijasotaa sekä muutama
vuosikymmen sen jälkeen. Sotaväen väkivaltaisuuksista on näissä
oikeusjutuissa puhetta melkein ainoastaan silloin, kun paikkakuntalaiset olivat olleet sotamiesten rikostovereja. Juuri oman
paikkakunnan miehiin syytös tavallisesti kohdistettiinkin. Sillä
jo vuosia sitten kauas toisille seuduin siirtyneistä sotamiehistä
ei rahvaalla tainnut enää olla paljon mitään tietoa. Sen sijaan
näemme kyllä, että muualta tulleet kapinalliset talonpojat, milloin asia voitiin todistaa, kotiseudullaan pantiin syytteeseen
tällaisista rikoksista. Parhaiten voitiin luonnollisesti saada oikeudessa ratkaistaviksi omien paikkakuntalaisten vääryydet.
Mutta kihlakunnanoikeuden esiintyminen näissä rikosjutuissa on enimmästä päästä poikkeava lain määräämästä menettelystä. Syytetyn rangaistuksesta rikoksestaan on tuskin
puhettakaan. Oikeus määrää vain anastetun tavaran jätettäväksi oikealle omistajalle taikka sen arvon suoritettavaksi, jos
itse tavara jo on hävinnyt. Ainoastaan näitten määräysten
vastustamisesta tuomitaan pieniä sakkoja. Muutamissa vähemmän selvinneissä oikeusasioissa asettuu kihlakunnanoikeus jonkinlaiseksi sovintolautakunnaksi, joka tasoittaa vahingon riitapuolten kesken.
Silmiinpistävänä piirteenä tuomiokirjoissa nuijasodan jälkeen on myöskin, että kerrotaan lukuisista tämän sodan jälkivuosina tapahtuneista ryöstöistä ja rosvouksista. Se osottaa
varsin sattuvasti sitä siveellistä turmiota, joka seurasi nuija=
sotaa niinkuin yleensä tämäntapaisia meteleitä. Tuntuvana
vahinkona maallemme nuijasodan ajoilta ovat myöskin paikoittain tapahtuneet kyläin poltot ja hävitykset, joista ryöstöjen
ohella elinkeinot, etenkin maanviljelys, kärsivät. Hämeestäkin
sanoo Yrjö-Koskinen, että monen täytyi nuijasodan jälkeen jättää
peltonsa kylvämättä siemenen puutteesta, toiset taas eivät saaneet kylvöänsä myllätyksi maahan juhtain puutteesta. Nälänhätä ja kurjuus uhkasivat 1597 laajaa osaa maatamme, ja niiden
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kauhuja lisäsi edellisen kesän huono viljasato. Sen lisäksi vähensi talvella kauhea eläinrutto nuijasodan aikana muutenkin
varsin mitättömäksi huvennutta karjaa 1 .

Olemme edellisessä kertoneet siitä mielivaliaisuudesta, johon -Klaus Flemingin sotaväki nuijasodan aikoina teki itsensä
syypääksi. Kuitenkaan ei voi tällaisesta menettelystä syyttää
yksistään Flemingin joukkoja, sillä lähinnä edellisenä aikana
olivat maassamme liikkuvat sotaväen osastot milloin suuremmassa milloin vähemmässä määrin joutuneet samanlaisen syytöksen alaisiksi.
Varsin kuvaavia maamme sotaväen väkivaltaisuudelle jo
Juhana III hallitessa ovat todistukset, jotka vuonna 1584 annettiin Viipurin läänissä erilaisista asioista pidetyissä tutkintokäräjissä. Yleisenä piirteenä näissä todistuksissa ilmenee, etteivät
sotilaat laisinkaan välittäneet hallituksen laatimistä määräyksistä
heidän olostaan linnaleirissä tai yömajailustaan talonpoikain
luona. Myöhemmästä, josta ei seikkaperäisemmin oltu määrätty,
mitä sotilaat saivat vaatia, oli kuitenkin säädetty, että heidän tuli
tyytyä siihen, mitä talonpoika varojaan myöten voi heille antaa
sekä että mitatessaan ja punnitessaan olivat velvolliset käyttämään Tukholman painoa ja mittaa. Tästä huolimatta ottivat
he väkivaltaisesti sekä linnaleirin että yömajailun aikana talonpojilta, mitä vain voivat itselleen ruoaksi ryöstää, ja käyttivät
punnitessaan ja mitatessaan Tukholman painoa ja mittaa suurempaa paikkakunnan painoa ja mittaa. Sen lisäksi he usein
pahoin pitelivät talonpoikaa ja hänen perhettään 2.
Virolahdella samana vuonna pidetyissä tutkintokäräjissä
valittivat Miehikkälän kylän talonpojat tästä syystä muutamista
Martti Perttelinpojan ratsumiehistä, jotka kuuluivat Martti Boijen
1 Yrjö-Koskinen, Nuijasota. 370 s.; Grönblad, Handlingar rörande
klubbekriget, I, 132 s.
2 Domar och ransakningar hållna på häradstingen i Viborgs
län 1584, Yleinen kokoelma Suomen valtioarkistossa n:ro 217 a fol. 20,
tutkinto Vehkalahdella ii
i 1584.
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lipulliseen. Niitä oli ollut siellä viisi miestä hevosineen linnaleirissä yksitoista kuukautta ja sillä aikaa 9 1/2 verolta kylässä
kantaneet 47 tynnyriä rukiita, 44 tynnyriä maltaita, 44 tynnyriä 4 kylmittaa kauroja, 12 leiviskää 13 naulaa humaloita, 12:
leiviskää 13 naulaa voita, 51 leiviskää lampaanlihaa, 13 leiviskää kuivaa kalaa, 51 leiviskää suolakalaa, 4 lammasta, 140 Parmasta heiniä, 280 lyhdettä olkia, 116 kynttilää, 12 leiviskää
suoloja sekä. sänkyrahoiksi 100 runstykkiä (äyriä). Vaikka
linnasta (nähtävästi Viipurin linnasta) oli heille lähetetty puntari, jolla heidän tuli punnita, mitä ottivat talonpojilta; eivät he
sitä käyttäneet. He päinvastoin rikkoivat sen, koska se näkyy
olleen Tukholman puntari. Sen sijaan kantoivat he koko pitä.jän todistuksen mukaan kihlakunnan painolla ja mitalla, jättäen
• sikseen kuninkaan määräyksen Tukholman painon ja mitan käyttämisestä 1.
Samassa tilaisuudessa valitettiin Matti Tulkista, kaiketi
sotaväen tulkista, että hän oli kantanut viideltä verolta Virojoen nautakuntaa(nötlag) samaa `pitäjää kolmea miestä ja yhtä
monta hevosta varten viiden kuukauden aikana seuraavat verokappalemäärät, nimittäin 28 pannia 2 kapeaa rukiita, 44 pannia maltaita, 27 pannia kauroja, 4 1/2 leiviskää 2 naulaa voita,
25- leiviskää suolakalaa, 11/2 leiviskää talia, 63 Parmasta heiniä, 4 1 /2 leiviskää 2 naulaa humaloita, 25 leiviskää kuivaa lihaa,
4 '/2 leiviskää 2 naulaa suoloja, 102 äyriä sänkyrahoja, 15 lyhdettä olkia ja 60 kynttilää.
Näissä käräjissä valitti myöskin muuan Lappjärven talonpoika Lassi Matinpoika samasta pitäjästä eräästä Martti Bornin
lipulliseen kuuluvasta ratsumiehestä Hannu Laurinpojasta, jonka
isä näkyy olleen Lammen kirkkoherrana. Tämä ratsumiehenä
palveleva kirkkoherranpoika oli tullut 39 muun ratsumiehen
kanssa jo mainitun talonpojan luo, pieksänyt häntä ja lyönyt
hänen vaimoaan vasarakirveellä niin, että tämän täytyi olla
seitsemän viikkoa vuoteenomana. Ilkeydessään olivat ratsumiehet kaataneet pihalle sikain syötäväksi 22 maitopyttyä ja
sen lisäksi ottaneet saranaraudat ovesta, 3 kyynärää sarkaa,
' Vol. 217 a (Suora. valt. ark.) fol. 17 ja 18, tutkinto pidetty Virolahdella 12171 1584.
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kaksi „gång" t hevoskenkiä ja 2 puntaa eli 6 Viipurinlinnan
tynnyriä kauroja. Lopulta olivat he lyöneet Lassi Matinpojan
veljeä niin, että tämä makasi vuorokauden puolikuolleena
metsässä.
Etenkin näkyvät syytökset näissä käräjissä kohdistuneen
erään Fallentin'in jalkaväkifenikaan eli komppaniaan väkivaltaisuudesta, jota sen sotilaat harjoittivat hakiessaan yömajaa talonpoikain luona. Niistä väitetään, että he kulkiessaan edestakaisin näillä seuduin olivat ottaneet talonpojalta sekä elävää että
kuollutta tavaraa (både qvicht och dödt) ja murtaneet auki
heidän ovensa. Niin oli 10 näitä sotilaita saapunut Saivikkalaan erään Eerikki Niilonpoika nimisen talonpojan luo, ottanut
häneltä kaksi pannia maltaita ja lampaan ja pakoittanut hänet,
jolla ei ollut kylliksi leipää ravitaksensa heidät, ostamaan sitä
heiltä saaden siten maksun omasta mukanaan tuomastaan leivästä. Muun muassa olivat samat sotilaat vieneet Eerikki \iilonpojalta kaalinsiemenet, jotka hän kalliista hinnasta oli ostanut.
Kymmenen sotilasta samasta fenikasta oli ollut yötä Säkkijärvellä erään talonpojan Tapani Olavinpojan luona. Hän
oli heitä ruokkinut varojensa mukaan, ja oli tämä joukko vasten tavallisuutta ollut oloonsa tyytyväinen. Mutta heidän lähtiessään saapui taas hänen luo toinen joukkio jalkaväkeä, joka
oli ollut yötä Hurttala nimisessä kylässä noin peninkulman
päässä Tapani Olavinpojan talosta. Hänen talostaan ottivat he
nyt sinne poiketessaan kaksi leiviskää voita, kaksi päähinettä
(hufvudkläder) ja löivät lisäksi hänen vaimoaan.
Talonpoika Mikko Matinpoika Miehikkälästä valitteli Fallentinin fenikan jalkaväestä, että heitä oli tullut hänen taloonsa
21 miestä mukanaan neljä hevosta ja ryöstäen vienyt sieltä
kahden vuoden sian, säkkejä ja kirveitä.
Kaksi Miehikkälän talonpoikaa Antti Ambrosiuksenpoika
ja Olavi Eerikinpoika valitteli joukosta Fallentinin sotamiehiä,
että he ollessaan heidän luonaan yötä olivat heiltä ryöstäneet
neljä raavaan lapaluukappaletta ja rikkoneet heidän luonaan
ovia sekä aamulla lähtiessään lyöneet toista heistä vasarakirveellä.
' Yksi „gång" hevosenkenkiä oli Ruotsissa neljä kappaletta (Falkman, Om mått och vigt i Sverige I, 456 s.).
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Eräs Virojoen kylän talonpoika Eerikki Olavinpoika syytti
viittä Fallentinin sotilasta, joiden joukossa olivat Lasse Lipp)
ja Matti Takko (kai Takku) väkivaltaisuudesta hänen talossaan.
Kahden naisen seuraamana olivat he tulleet hänen luo ja siellä
anastaneet lampaan. Kun eräs Lasse Holgerinpoika, 1 oli saapunut samaan taloon ja kieltänyt heitä harjoittamasta mielivaltaisuutta ja ryöstöä, olivat he uhanneet tappaa hänet.
Toinen Virojoen talonpoika valitteli taas kuudesta Fallentinin sotilaasta, jotka olivat hänellä yötä olleet. Vaikka hän
oli antanut heille tarpeellisen ruoan, olivat he väkivaltaisesti
häneltä ottaneet puolileiviskää voita, jonka hän- oli säästänyt.
suorittaakseen sen verovoina.
Hurttalan kylän talonpoika Inge Laurinpoika ilmoitti, että
13 hänen luonaan yötä ollutta saman fenikan sotilasta oli häneltä vienyt kaksi lammasta, vaikka hän tarpeen mukaan oli
heille antanut olutta ja ruokaa. Eräs Hauhion kylän talonpoika
Pietari Henrikinpoika kertoi taas, että 7 Fallentinin sotilasta
oli käynyt hänen talossaan ryöstäen sieltä leiviskän voita, vaikka.
niillä ei ollut siellä mitään tekemistä. 2
Viipurin, Koiviston ja Säkkijärven tutkintokäräjissä samana vuonna lausui eräs Säkkijärven talonpoika Lasse Tuomaanpoika Väkevälän kylän Salajärveltä valituksensa Lassi
Antinpoika nimisestä jalkamiehestä, joka oli hänet tavannut
tiellä Koposaaren ja Viipurin välillä. Siellä oli sotamies lyöden hyökännyt hänen päälleen, ottanut hänen hevosensa valjaista sekä kuljettanut talonpoikaa alastomana pitkin tietä ja
riistänyt häneltä hänen eväänsä niin, että hänen itsensä täytyi
kerjäämällä hankkia ravintonsa. Syytteenalainen sotilas, joka
näkyy olleen oikeudessa läsnä, väitti kuljettaneensa Lasse Torsteninpojan 3 tavaraa kahden muun sotilaan kanssa Käkisalmesta
1 Tämä Lasse eli Lars Holgerinpoika oli ainakin 1579 kuninkaan
kansliakirjuri, niinkuin hucmaa Porvoon läänin tilistä vuodelta 1580. (Vol3389, fol. 43).
Edellä mainittu Virulahdella pidetty tutkinto r `/ 1584.
3 Lasse Torsteninpoika tuli 1580 Jaakkima Didrikinpojan kanssa
äsken valloitetun Käkisalmen linnan päämieheksi. Grotenfelt sanoo hänen kuuluneen Ram sukuun, mutta Lagus Gripsfot sukuun (Grotenfelt,
Suomen historia uskonpuhdistuksen aikakaudella, 209 s.; Lagus, Finska
adelns gods och ätter, 502 ja 503 s.).
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Brödtorpin kartanoon. Kun hän tällä matkalla ei mistään saanut hevosia, oli hänen pakko väkisten niitä ottaa eikä hän ollut
niitä käyttänyt pitempää matkaa kuin Martti Sutarin luo Lapvedellä eli 9 peninkulmaa. Siellä oli hän kuormastaan irroittanut hevoset, ja sinne oli hän myöskin jättänyt Lassi Tuomaanpojan eväspussin. Oikeus tuomitsi syytetyn sotilaan pantavaksi linnan torniin siksi, kunnes hän täydelleen sopi talonpojan kanssa hevoskyydistä ja ryöstöstään 1.
Virolahden tutkintokäräjissä oli myöskin käsiteltävänä
lainvastainen sotamiehenotto Särkjärvellä. Niinkuin näihin aikoihin ja vielä seuraavan vuosisadan alkupuolella usein tapahtui, oli eräältä Särkjärven talonpojalta Tapani Olavinpojalta
Jooni Katzin (kaiketi komppanian päällikkö Juhana Kattin)
kirjuri Eerikki Olavinpoika ottanut ainoan pojan sotaväkeen. Sen jälkeen oli sama kirjuri vaatinut Tapani Olavinpojalta rahaa 116 runstykkiä, kolme pannia rukiita, yhden leiviskän voita, yhden leiviskän lampaanlihaa sekä vielä kuivaa ja
suolattua kalaa pojan lunastimiksi sotaväestä. Oikeus tuomitsi
kirjurin antamaan ottamansa lunnaat takaisin.. Poika oli taas
sotaväestä pääsevä, koska isällä oli 1/2 veronmaata viljeltävänä. 2
Niinkuin näemme, oli jo tältä pieneltä alalta runsaasti
valituksia sotaväen väkivaltaisuuksista varsinkin Miehikkälässä,
jossa he näkyvät enemmän majailleen kuin muualla. Edellisessä olemme kertoneet, miten tätä sotilasten mielivaltaisuutta
yhä edelleen jatkui varsinkin nuijasodan aikana, jolloin talonpojat monessa paikoin esiintyivät sotaväen varsinaisina vihollisina. Eikä ole otaksumistakaan, että Klaus Fleming hallitusaikanaan maassamme olisi ryhtynyt heidän vallattomuuttaan
ehkäisemään, hän kun perusti koko valtansa sotaväkeen.
Mutta omituista kyllä ei Kaarle herttuakaan, joka perusti
valtansa rahvaan suosioon, voinut sotaretkellään Suomeen eikä
muuallakaan valtakunnassa suojella rahvasta omilta sotajoukoiltaan. Tahdon seuraavassa mainita muutamia esimerkkejä
sen ryöstöistä sekä aateliston että rahvaan taloissa, jotka olen
tavannut Varsinais-Suomen tuomiokirjoissa. Kemiön käräjissä
1

Vol. 217:a fol. 12 v. Tutkinto valituksista Viipurin, Säkkijärven ja

Koiviston pitäjistä
2

a

1584.

Edellä mainittu Virolahdella pidetty tutkinto lii 1584.
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oli vuonna 1601 eräs Häpmären Matti syytteenalaisena, koska
hän vuonna 1597 oli johtanut Hänen Ruhtinaallisen Armonsa
eli Kaarle herttuan sotaväkeä ryöstämään Samuli Litzskoun
kartanoa. Aiheena ryöstöön oli Matin ilmoitus sotaväelle ja
varsinkin Jaakko Hillelle, että Samuli Litzskou muka oli ylläpitänyt ratsuväkeä Hänen Ruhtinaallista Armoa vastaan. Litzskou
olikin tähän aivan syytön. Oikeus tuomitsi Matin, joka ei ollut
voinut kolmen miehen valalla (triggiemanna ed) vapautua syytöksestä, sopimaan asiasta Samuli Litzskoun kanssa.
Samoissa Kemiön käräjissä tuomittiin vaimo Valpurille
Katialasta se ruistynnyri takaisin, jonka eräs Tuomas niminen
mies samasta kylästä yhdessä sotaväen kanssa oli Valpurilta
ryöstänyt. Kättä lyömällä lupasi Tuomas oikeuden edessä maksaa tämän viljan. Mutta kun Tuomas ei tässä oikeuden istunnossa voinut, niinkuin hän edellisessä oli lupautunut, kolmen
miehen valalla (triggiemanna ed) vapautua syytöksestä, että
hän oli omiksi tarpeikseen ottanut osan sitä Valpurin viljaa,
jonka sotaväki vuonna 1597 oli puinut, tuomittiin hän kolmen
markan sakkoon. Vaikk'ei suoraan sanota, tuntuu tässäkin siltä,
kuin Kaarlen joukot olisivat ryöstön tehneet. 1
Uudenkirkon käräjissä vuonna 1600 syytti Mälkkilän
omistajatar rouva Kaarina 2 muutamia talonpoikia siitä, että
olivat hänen kartanostaan Palkilahdelta (Balckis) ottaneet 24
elukkaa, sekä lehmiä että nuorta karjaa. Syytettyjen puolesta
vastasi silloin eräs Matti Tuomaanpoika, että Uudenkirkon
talonpoikain oli täytynyt maksaa nämät haudat aatelistolle korvaukseksi siitä karjasta, jonka Hänen Ruhtinaallisen Armonsa
sotaväki vuonna 1597 ryösti aatelisilta. Kuitenkin väitti lautakunta ja enin osa läsnäolevasta rahvaasta: 1) ett'ei karjaa oltu
kannettu yksistään Uudenkirkon pitäjästä vaan koko linnan
läänistä ja 2) ett'ei sitä oltu vaadittu rahvaalta aatelistodkärsimän
vahingon korvaamiseksi, vaan sotaväen elättämiseksi. Tästä
Turun linnaan kootusta verosta oli Arvid Eerikinpoika Stålarm
1

Halikon, Maskun ja Vehmaan tuomiokirja 1600-1601 vol. 220, fol.
ui

28 ja 28 v., Kemiön kär.

1601.

Tämä rouva Kaarina oli itse Spåre sukua ja Eerikki Perttelinpojan leski. Heidän poikansa käytti sukunimeä Slang (Lagus, Finska
adelns gods och ätter, 135 s.).
2
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antanut osan rouva Kaarinalle, joka lähetti sen kartanoonsa
Palkilahteen. Vielä valitteli rouva Kaarina sitä, että mainittu
nautain ryöstö oli tapahtunut senjälkeen, kuin Hänen Ruhtinaallinen Armonsa oli hänelle suonut suojeluskirjeensä. Matti
Tuomaanpoika näkyy tästä huolimatta esiintyneen sangen röyhkeästi oikeuden edessä ja muun muassa lausuneen, että asiat
maassamme nyt olivat käyneet huonommiksi kuin ennen. Tällaisesta sopimattomasta puheesta tuomitsi lautakunta hänet kuninkaankaaren 9 luvun mukaan. Tämä lainkohta määräsi sen
mestattavaksi, joka voimatta näyttää asiaa toteen teki kuninkaan tai hänen neuvonantajainsa kunniaa loukkaavia syytöksiä.
Mutta jos syytetty oli käyttänyt loukkaavia sanoja, jotka eivät
kunnialle käyneet, tuomittiin hän 40 markan sakkoon tai kuukaudeksi vankilaan vedelle ja leivälle. Nähtävästi tarkoitettiin
tässä myöhimpää kohtaa.
Palatessaan maahamme vuonna 1599 koetti Kaarle kaikella muotoa voittaa maamme rahvaan suosion ja veronvähennyksellä sekä verovapaudella lieventää sen sorronalaista tilaa.
Varsinkin käy tämä hänen myötätuntoisuutensa Suomen talonpojille ilmi hänen sotaretkensä jälkeen heitä varten julkaisemastaan avoimesta kirjeestä marraskuun 14 p:itä 1599. Siinä Kaarle
ankarin sanoin moittii aatelistoa, papistoa, vouteja, kihlakunnan
kirjureja sekä sotaväkeä ynnä muita heidän talonpoikia kohtaan
harjoittarnastaan mielivaltaisuudesta ja ryöstöstä. Kansaa oli
rasitettu linnaleirillä ja muilla laittomilla veroilla, ja niistä nääntyneenä oli sen ollut pakko myydä ja pantata näille sortajilleen talonsa joko kokonaan tai osia niistä. Monasti oli tällä
tapaa talonpojalta riistetty sekä kiinteä että irtain omaisuus.
Useiden talojen siirryttyä rälssimiehille tai jouduttua autiotilaan
omistajain köyhtyessä olivat sen lisäksi kruunun tulot tuntuvasti vähenneet. Tällaista menettelyä sanoo herttua lainvastaiseksi, vieläpä selväksi varkaudeksikin. Sentähden antaa hän
tällä kirjeellään rahvaalle vallan ottaa takaisin, mitä se oli kadottanut, ja omistaa sitä entiseen tapaan huolimatta siitä, kenen
hallussa omaisuus oli, tai miten se oli toisille joutunut kaupan,
panttauksen tai ryöstön kautta.
1 Halikon,

Maskun ja Vehmaan tuomiokirja 1600-1601, vol. 220, fol.

37 v. Uudenkirkon kär. 11 1600.
3
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Samalla lupaa herttua niille talonpojille, jotka tahtoivat
ottaa viljeltäväkseen autiotaloja ja uuclistorppia yhdeksi tai useammaksi vuodeksi, verovapautta sen mukaan, kuin asianhaarat vaativat. Omistuskirjat näihin alottamiinsa viljelyksiin saisivat
talonpojat herttualta, kun kävivät hänen puheellaan näyttäen
voutien ja luotettavain miesten todistukset alkamastaan maanviljelyksestä niillä. Myöskin vapautti herttua maamme talonpojat kaikista muista maksuista ja verosuorituksista paitse vuotuisesta verosta ja apuverosta, jonka hän oli määrännyt sotaväen ylläpitämiseksi 1
Itse teossa ei herttua kuitenkaan näy sallineen kenenkään
vapaasti ilman tutkintoa tai oikeudenkäyntiä ottaa kadottamaansa kiinteää tai irtainta omaisuutta takaisin. Sen osottavat jo
nuo monet käräjäjutut ja tutkimukset vuosina 1600 ja 1601 tämmöisistä asioista, joista edellisessä olemme useita maininneet.
Sen lisäksi määräsi hän marraskuun 9 p:nä 1599 eli samana
päivänä, jona kuolemantuomio julistettiin useista Turun linnan
antautuessa hänen valtaansa joutuneista Suomen herroista,
Tönne Yrjönpojan Högsjögärdin herran ja Niilo Bjelken Sahlestadin herran tutkimaan Suomen rahvaan valituksia. Juuri
tämän valtuutensa perustuksella antoivat he Kaarlen nimessä
marraskuun 20 p:nä 1599 aikaisemmin mainitun veronvapautuskirjeen Rautalampelaisille.
Kun taas siirrymme Kaarle IX:n sotajoukon käytökseen
tällä hänen myöhemmällä sotaretkellään Suomeen, huomaamme,
ettei sen käytös ollut parempi kuin edellisellä kertaa. Eikä
Kaarlen sotajoukkoja voi kehua sääliväisemmiksi rahvasta kohtaan kuin Fleminginkään. Eroitus on vain siinä, ett'ei Kaarle
sallinut linnaleiriä, mikä edellisenä aikana oli käynyt talonpojille raskaimmaksi taakaksi varsinkin sen kautta, että sotilaat
itse kantoivat saatavansa. Näin ollen tuntuu Kaarlen äsken mainitussa avoimessa kirjeessään maamme aatelistosta ja täällä olleesta
Sigismundin sotaväestä, y. m. lausuma arvostelu liian jyrkältä.
varsinkin kun muistaa, että hän palasi sotaretkeltä, jolla hänen
oma sotavoimansa oli häpäissyt itseään. Toiselta puolen ei ole
ajattelemistakaan, ett'ei Kaarle olisi tahtonut pitää joukkojaan
kurissa ja koettanut hillitä niiden saaliinhimoa. Mutta tämän
' Kaarle herttuan registratura 1595, fol. 188.
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ajan sotaväki, varsinkin pestattu, oli tottunut elämään ryöstöstä, ja sen lisäksi oli sotajoukkojen muonitus sangen vaillinaisesti järjestetty.
Niistä esimerkeistä Kaarlen sotavoiman vuonna 1599 harjoittamasta ryöstöstä ja vallattomuudesta, jotka ovat senaikuisissa vero- ja tuomiokirjoissa säilyneet, tahdon tässä mainita
seuraavat.
Raaseporin läänin tilissä vuodelta 1600 kerrotaan, että
amiraali Jaakkima Scheelin 1 käskystä oli suotu Ikkalan, •Viialan,
Uuskylän, Pakkaselan ja Märämäen talonpojille Lohjan pitäjässä vuodeksi vapaus kaikista veromaksuista. Tämän verovapauden aiheutti se seikka, että Hänen Ruhtinaallisen Armonsa
kulkiessa koko sotavoimallaan Someron kautta Helsinkiin oli
sotaväki enimmästä päästä leiriytynyt näihin kyliin. Sen johdosta
oli niille syntynyt suuria menoja, niin että sotaväen kautta kadottivat enimmäkseen sen, millä tulivat toimeen (mesthe delen
dedt the skwlle pa holle). Tätä verovapautta sai amiraalin kirjeen nojalla 4 veroa ja 13 1/2 manttaalia nauttia. 2 Tässä ei
kyllä sanota, että varsinainen ryöstö oli tapahtunut, mutta ei
suinkaan herttuan tahto ollut, että talonpojat hänen joukkonsa
kestitsemisellä joutuisivat melkein puille paljaille. Ja jos päälliköt olisivat joukkojaan varten ottaneet ruokatavaraa, olisi siitä
kyllä laadittu varmat luettelot, joiden avulla korvaus (vederlag)
sitten olisi suoritettu. 3
Porvoon läänin tilissä vuodelta 1600 kerrotaan taas, että
sotaväki, joka oli kulkenut Viipuriin ja sieltä takaisin, oli eräänä
yönä Pernajan pitäjässä väkivaltaisesti avannut viljaaitan oven
Hän oli Tönne Yrjönpojan kanssa pantu linnanisännyyttä pitä- .
mään Turussa. (Yrjö-Koskinen, Nuijasota, 2 painos, 564 s.) Stjernman
mainitsee teoksessaan „Svea och Götha höfdingaminne" (II osa, 379 s.),
että Scheelea 1600 nimitetään Suomen käskynhaltijaksi.
2 Raaseporin läänin tili 1600, vol. 3487, fol. 18.
3 Semmoisesta tavarasta, jonka sotaväki otti maamme asukkailta
päällikköjensä suostumuksella, suoritti valtio kyllä nytkin maksun. Niin
tapahtui Fleminginkin muuten mielivaltaisen hallituksen aikana. Halikon
kihlakunnan tilissä vuodelta 1596 sanotaan esimerkiksi, että sotaväki oli
Turun kirkkoherralta mestari Grelsiltä ottanut 18 aamia heiniä, joiden
sijasta kirkkoherra Flemingin sihteerin Yrjö Olavinpojan todistuksen nojalla sittemmin sai saman heiuämääriin Halikon kihlakunnan tuloista.
(Halikon kihlakunnan tili 1596, vol. 1561, fol. 106 v.)
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ja aitasta vienyt 50 tynnyriä ohria ja 100 tynnyriä kauroja. Minne tämä viljamäärä oli viety, sitä ei oltu saatu selville, koska ryöstö, niinkuin sanottiin, oli yöllä tapahtunut. Kihlakunnan lainlukijan ja 12 miehisen lautakunnan oikeudessa maaliskuussa 1602 antaman todistuksen nojalla maksettiin tämä
ryöstetty vilja sitten valtion puolesta takaisin. 1
Nauvon käräjissä vuonna 1600 kerrotaan erään talonpojan
saaneen amiraalin (kaiketi Jaakkima Seheelin) lupakirjeen ottaa
takaisin häneltä ryöstetyn tavaran, missä hän sen tapasi. Samalla näkyy hänellä tätä omaisuutensa hakemista varten olleen
Hänen Ruhtinaallisen Armonsa suojeluskirje. Hän tapasikin
erään talonpojan hallussa hevosessa, jonka talonpoika oli 7
talarista ostanut sen ryöstäjältä eräältä Ruotsin ratsumieheltä.
Hevosta ei oikeus kuitenkaan amiraalin lupakirjan mukaan tuominnut entiselle omistajalle takaisin ilman kulunkeja, vaan hänen piti hevosen ostaneelle talonpojalle suorittaa puolet sen
hinnasta eli 3 1/2 talaria.
Sauvon käräjissä tuomittiin vuonna 1601 eräs henkilö suorittamaan puolet vahingosta, joka oli syntynyt siitä, että sotaväki oli ottanut härän, minkä hän oli toiselta vuokrannut.
Täten tuli härän omistaja itse kärsimään toisen puolen vahingosta. Tämä oli luonnollisesti myöskin ryöstö, sillä muuten
olisi hallitus kyllä vahingon suorittanut.
Liedon käräjissä oli tammikuussa 1601 eräs Torstilan talonpoika syytteenalaisena, koska hän muka oli kehoittanut Hänen
Ruhtinaallisen Armonsa sotaväkeä ryöstöön. Silloin olikin syytetyn kertomuksen mukaan muuan ratsumies vienyt eräältä henkilöltä hevosen. Oikeus tuomitsi syytetyn hakemaan käsiinsä
varkaaksi väittämänsä ratsumiehen, niin pian kuin sotajoukko
palaisi takaisin Liivinmaalta. Mutta jos hän .ei voisi taikka ei
tahtoisi saattaa ilmi varasta, tuli hänen lainmukaisesti valalla
vapautua syytöksestä, että oli kehoittanut hevosen ryöstöön. 2
Syyskuussa 1601 kirjoitti Viipurin käskynhaltija Akseli
Porvoon läänin tili 1600, vol. 3485, fol. 35.
Vol. 221 Piikkiön kihlakunnan tuomiokirja vuosilta 1600 ja 1601
sekä Halikon kihlakunnan vuodelta 1601, fol. 4 v. Nauvon ker. v
r , 1600 ja
fol. 8 v. Sauvon keräjät v 1600 ja fol. 25, Liedon kär. h 1601,
1

2
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Ryning Hauhon ja Ylisen kihlakunnan voudille Taavi Juhonpojalle, että eräs Padasjoen Äinään kylän talonpoika Matti Laurinpoika oli käynyt valittamassa hänelle kurjaa tilaansa.. Valittaja oli nimittäin Kaarle herttuan ollessa täällä Suomessa hänen
sotaväkensä kautta kärsinyt suuren vahingon ja kadottanut kaiken kar`jansa. Hän oli nyt niin köyhtynyt, ett'ei voinut kylvää peltoansa, ja vähäisen aikaisemman kylvön peltoon oli halla
turmellut. Näin varattomaksi käyneenä ei hän voinut suorittaa
kruunun saatavia ja vielä vähemmin itseään elättää. Koska
Kaarle herttua oli käskenyt maksaa alamaisille, mitä sotaväki
oli kuluttanut, määräsi Ryning voudin tutkimaan asiata ja sen
tehtyään lyhentämään Matti Laurinpojan veroheinistä ja muista
hänen rästiksi jääneistä veroistaan sotaväen aiheuttaman vahingon. Matti Laurinpojan pellollaan kärsimästä vahingosta
tuli voudin antaa hänelle todistus, jolla hän voisi tässä asiassa
kääntyä Kaarle herttuan puoleen. Vahinko pellolla oli selvään
. vuoden 1601 kadon aiheuttama. 1
Kaikki nämät sotaväen ryöstöjutut tuntuvat olevan vuodelta 1599, jolloin Kaarle herttua lopullisesti Suomen valloitti,
vaikka ne vähän myöhemmin tulevat asiakirjoissa puheeksi.
Hiukan aikaisemmista tapauksista ei nimittäin siihen aikaan
ollut tapana vuotta mainita..
Nähtävästi olivat myöskin ne Pohjanmaan jalkamiehet,
jotka olivat Tuorlahden kartanosta ryöstäneet karjaa ynnä
muuta tavaraa, Kaarle herttuan jalkaväkeä. Ryöstämänsä tavaran olivat sotilaat sitten myyneet talonpojille, joilta Tuorlahden
omistajatar neiti Brita Kristianintytär Uudenkirkon käräjissä
1600 oikeutettiin perimään, minkä tapasi. 2
Tämän yhteydessä tahdon mainita erään Kaarle herttuan
sotilasten suomalaista kohtaan Ruotsissa toimeen paneman ryöstön. Vehmaan käräjissä vuonna 1600 vaati Yötiön Yrjö maksua Villilän Eskili Matinpojalta kuudesta leiviskästä voita,. jotka
hän myöhemmän mukana oli lähettänyt myytäväksi Tanskaan.
Mutta kun Eskili Matinpoika samalla matkalla Kalmarin kau-

1
2

Laguksen kokoelma, Fennica 1599-1606, kirje Viipurista

24

rx 1601.

Vol. 220, Halikan. Maskun ja Vehmaan kihl. tuomiokirja 1600-1601,
T
1606.

fol. 37 v., Uudenkirkon ker.
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pungin kohdalla oli joutunut Hänen Ruhtinaallisen Armonsa
sotilasten käsiin, jotka häneltä ryöstivät kaiken hänen mukanaan olleen tavaran, vapautettiin hän Yötiön Yrjön maksuvaatimuksesta. 4
Niinkuin edellisestä huomaa, langetti kihlakunnan oikeus
samantapaisia tuomioita sotaväen ja rahvaan ryöstöistä niillä
seuduin, missä Kaarle herttua oli liikkunut, kuin niillä, missä
varsinainen nuijasota oli riehunut. Syylliset ryöstöön tuomittiin korvaamaan tekemänsä vahinko, vaikka kärsitty vahinko
näittenkin juttujen käsittelyssä toisinaan tasattiin riitapuolten kesken. Muutamissa tapauksissa määrättiin syylliselle kuitenkin varsinainen rangaistus.
Mitä sotaväen ryöstöihin tulee, on ikävänä piirteenä mainittava, että niihin syypäinä oli melkein poikkeuksetta suomalaisia
ja ruotsalaisia sotilaita. Siis kohdistuivat syytökset väkivaltaisuudesta omiin kansalaisiin tai ainakin oman valtakunnan asukkaisiin.
Ulkomaalaista sotaväkeä oli nimittäin näihin aikoihin hyvin vä- .
hän maassamme, vaikka sitä myöhemmin, varsinkin Kaarle
IX:n Venäjän sodan aikana, oli runsaasti. Enkä ole koko uuijasodan ajalta tavannut ryöstöjuttua, jossa nimenomaan olisi sanottu, että ulkomaalaiset sotilaat olisivat olleet siihen syypäät.
Uudenkirkon käräjissä vuonna 1600 ilmoitetaan kyllä, että kahdelle pitäjän talonpojalle maksettaisiin vuotuisesta verosta heidän hevostensa hinta, mitkä hevoset vasten heidän tahtoansa
oli otettu skottilaista (ratsuväen) lipullista varten (varit upptagna under skottska fanan). Pöytäkirjan sananmuoto ei tässä
tapauksessa ilmaise, että sotilaat olisivat väkivaltaisesti hevoset
ottaneet, vaan ennemmin niiden päälliköt tai paikalliset viranomaiset. Luultavasti oli tämä äsken tapahtunut, nähtävästi
Kaarle herttuan sotaretken aikana edellisenä vuonna, sillä aikaisemmista tällaisista tapauksista on tuomiokirjoissa tavallisesti
aika ilmoitettu. Mutta vähän ennen varsinaista nuijasodan
aikaa, nimittäin vuonna 1595, puhutaan sen sijaan skottilaisista
jalkamiehistä, jotka Tuuloksessa olivat rikkoneet viljaaitan oven
ja ottaneet siitä- syötäväkseen viljaa.
Sama tuomiokirja fol. 42, Vehmaan kär. ii 1600.
Halikon, Maskun ja Vehmaan kihiakuntain tuomiokirja 1600, 1601,
zo
vol. 220, fol. 39, Uadenkirkon kär. 11 1600. Hauhon ja Ylisen kihlakunnan
4

tuomiokirja 1594--97 Tuuloksen kär.

~

1595, vol. 4334 a
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Paitsi rasitusta väkivaltaisen sotaväen puolelta kohtasi
kansaamme Kaarle IX hallituksen alussa vielä paljon kovempi
onnettomuus. Se oli vuoden 1601 kauhea kato, joka moneksi
vuodeksi kurjuuteen syöksi jo ennen vaikeat koettelemukset
kärsineen kansamme.

Huomautuksia. S. 4 ja 7 mainittu Taipalsaari eli Taipale
oli ainakin jo 1571 erotettu Lappvedestä eri seurakunnaksi,
joten Piutulainen oli varmaankin ennen sitä vuotta syntynyt.
(Akiander, Herdaminne för fordna Viborgs och nuvarande
Borgå stift, II, 341 s.; Leinberg, Finlands territoriala församlirgars namn etc. 111 s.)
S. 6 ja 7. Vaikka Piutulaisen tuomitsemista koskevassa
pöytäkirjassa sanotaan Längelmäen neljänneksen kuuluvan Jämsän pitäjään, luetaan se tilikirjoissa Pälkäneen hallintopitäjään.

POHJOIS-KARJALAN KAUPPAOLOT
VUOSINA 1721-1775,

YLIOPISTOLLINEN VÄITÖSKIRJA

KIRJOITTANUT

A.

R.

CEDERBERG

HELSINKI 1011,
SUOMAL.

SEURAN KIR.TAPA!NON oSAKEYHTIU.

Alkusana.
Ryhtyessäni kolme vuotta takaperin tutkimaan PohjoisKarjalan taloudellista historiaa ison-vihan jälestä, en tosiaankaan arvannut niitä vaikeuksia, joita tämä tutkimusaihe sisälsi.
Mitä aineen laajuuteen tuli, huomasin heti, että veroitusseikko-jen — ja semminkin huvittavan, mutta samalla perin vaikean
hovileiriasian — tutkiminen oli jätettävä toiseen aikaan. Kun
ainekset tutkimusta varten Pohjois-Karjalan elinkeinoista olivat
kerätyt ja suurin osa siitä alustelmana kirjoitettu, huomasin,
että tutkimuksesta tulisi liian laaja tavalliseksi väitöskirjaksi ja
ja'oin sen sentähden, professori, vapaaherra E. G. Palmenin
neuvon mukaisesti, kahteen osaan, nimittäin esitykseen kauppaoloista ja esitykseen maalaiselinkeinoista. Tutkimus PohjoisKarjalan kauppaoloista ison-vihan päivistä Kustaa III:n käänteentekeviin asetuksiin v. 1775 ilmestyy nyt väitöskirjana.
Maalaiselinkeinoja koskevasta osasta en tahdo — väitöskirjoissa
annetut lupaukset näkyvät olevan vaarallisia ja epäluotettavia
— sanoa muuta, kuin että Suomen Historiallinen Seura, joka
on väitöskirjani ottanut Historialliseen Arkistoon, on edellisenkin tutkimuksen melkein valmiiksi kirjoitettuna hyväksynyt
samaan sarjaan painettavaksi.
Tutkimukseni perustuu, kuten jo pikainen silmäys siihen
osoittaa, pääasiallisesti painamattomiin lähteisiin. Suomen taloudellinen historia, ja erittäinkin vapauden ajalla, on toistaiseksi
melkein täydellisesti tutkimatonta, joten tutkijan tällä alalla
useinkin yksinomaan on turvauduttava arkistolähteisiin. Monet
ovat ne arkistot, joita minulla työtäni varten on ollut tilaisuus
hyväkseni käyttää. Onpa vaikeata päätellä, onko Ruotsin valtioarkisto vai Mikkelin lääninarkisto tarjonnut runsaammat lähde-
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kokoelmat. Edellisessä ovat valtiopäivien valiokunta-asiakirjat
(Utskottshandlingar) olleet ehtymättömänä lähteenä, jonka ainehistoa registratuurat, rahvaan valitukset, komissioonien ja valmistelukuntien paperit, puhumatta muista lähteistä, ovat täydentäneet. Jälkimäisessä taas ovat hallituksen ja keskusvirastojen, kruununvoutien, maistraattien, tullikamarien ja yksityisten
kirjekokoelmat sekä maaherrojen kirjealustelmat, pöytäkirjaotteet, mietinnöt ja kertomukset antaneet aivan odottamattoman paljon tietoja tutkimukseeni — kaikki kumminkin vasta
vuodesta 1741 lähtien. Edelleen ovat Suomen valtioarkistossa
säilytetyt tuomiokirjat, raastuvanoikeuksien pöytäkirjat, tilikirjat ja muut hajanaiset lähteet olleet suureksi avuksi. En voi
myöskään jättää mainitsematta Joensuussa säilytettyä Ilomantsin kruununvoudin arkistoa ja Tohmajärven kirkonarkistoa —
jälkimäisessä säilynyt vanha ja laaja kuulutuskokoelma on perin tärkeä — jotka nekin ovat osansa antaneet. Sitäpaitsi lukuisat muut arkistot ja kirjastot, joita en tässä voi käydä luettelemaan — mainitsen vaan Ruotsin kamarikolleegin arkiston,
Ruotsin tiedeakatemian arkiston, Upsalan yliopiston kirjaston,
Uudenmaan lääninarkiston ja Porvoon tuomiokapitulin arkiston,
— ovat tarjonneet lisää painamattomia lähteitä. Nämät eri tahoilta haalitut lähteet ovat tutkimukselle ehkä antaneet hieman
kirjavan muodon, joka ymmärtääkseni ei mitenkään ole ollut
vältettävissä.
Nimenomaan tahdon mainita, että kaikki tuomiokirjat —
joihin viitatessani aina olen merkinnyt pitäjän, missä käräjät pidettiin, käräjien ensimäisen pitopäivän ja vuosiluvun — ja raastuvanoikeuksien pöytäkirjat ovat valtioarkistossamme. Tuomiokirjoihin viitatessani en ole maininnut sivumääriä siitä syystä,
etteivät näistä lähipitäenkään kaikki ole sivunumeroidut. Mikkelin lääninarkiston asiakirjoja käyttäessäni olen aina maininnut, kuuluuko käyttämäni lähde kanslian vai konttoorin kokoelmaan.
Minun mieluisena velvollisuutenani on lausua syvä kiitollisuuteni opettajalleni, professori, vapaaherra E. G. Palmsnille, joka
harvinaisella auliudella on työtäni kaikella tavalla edistänyt.
Samaten pyydän lausua kiitokseni professori J. H. Vennolalle,
joka on minulle useita arvokkaita neuvoja antanut, ja maisteri
Jalmari Jaakkolalle sekä maisteri Sakari Kituselle, jotka ovat
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olleet minulle avullisina korjausluvussa. Samaten käytän tilaisuutta kiittääkseni niiden lukuisten arkistojen hoitajia ja virkamiehiä sekä kotimaassa että Ruotsissa, joiden kokoelmia olen
työn kuluessa hyväkseni käyttänyt.
Helsingissä joulukuun 5 päivänä 1911.
Kirjoittaja.

Huomattavat lyhennykset:
S. W. A. = Suomen Waltioarkisto.
R. W. A. = Ruotsin Waltioarkisto.
M. L. A. = Mikkelin Lääninarkisto.
kansi. kok. = kanslian kokoelma.
kontt. kok. = konttoorin kokoelma.
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Pohjois=Karjalan kauppaolot 1721-1775.
Kirjoittanut

A. R. Saarenseppä.
Johdanto.
Katsahdus Käkisalmen läänin kauppaoloihin
1617-1721.
Siinä rauhassa, joka tehtiin Stolbovan kylässä helmikuun
27 päivänä v. 1617, luovutti Venäjän nuori tsaari Ruotsin kuninkaalle ne maat, joista valtakunnan sotajoukot kauvan olivat
taistelleet, Inkerinmaan ja Käkisalmen läänin. Vihdoinkin olivat
suurisuuntaiset unelmat toteutuneet; Ruotsi oli saanut Suomenlahden maat itsellensä, sen merivalta oli vankaksi vahvistunut.
Vieläkin suurempi etu — ja sen huomasivat ainakin Suomen
miehet — oli saavutettu. Suomenmaa oli taas saanut luonnolliset rajansa. Se, minkä Pähkinäsaaren rauha oli puolitekoiseksi
jättänyt, oli Stolbovan rauhassa saatu toimeen; siinä viimeksi
mainitun rauhan suuri merkitys maallemme.
Kuningas Kustaa Aadolfin tarkoitus oli, että Käkisalmen
lääni liitettäisiin muuhun Suomeen, siihen kuuluvana luonnollisena osana. Hänen tarkka silmänsä huomasi kyllä asian toteuttamisessa piilevät suuret vaikeudet, mutta liittäminen oli
välttämätöntä valtakunnan yhteydelle. Työhön ryhdyttiinkin
heti; sitä tehtiin varovaisesti ja varmasti, niinkuin tulikin sellaisessa maakunnassa, jonka väestö oli vierasta sekä tavoiltaan
että uskonnoltaan ja kaikelta elämänkatsomukseltaan.
Myös oli uudessa läänissä toteutettava ne kauppapoliittiset
näkökannat, jotka kuuluivat senaikuiseen, kaikkein korkeimmasti hyväksyttyyn kauppajärjestelmään.
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Valtakunnan kauppaolot olivat määrätyt järjestettäviksi
niiden periaatteiden mukaan, jotka olivat vuoden 1614 kauppaja purjehdusjärjestyksen pohjana. Sen johtavana aatteena oli
tarkka ja harkittu työnjako. Ulkomaan- ja sisämaankauppa
olivat eroitettavat toisistansa. Ulkomainen oli kuuluva yksinomaan tapulikaupungeille, sisämaankauppa taas ylämaa- eli
maakaupungeille, jotka yksin saivat käydä maalaisten kanssa
kauppaa tekemässä markkinapaikoilla. Maalaiset saivat käydä
missä kaupungeissa vaan tahtoivat, mutta kaikki keskinäinen
kauppa oli heiltä kielletty.
Tasapuolisuuteen pyrittiin: yhden osan piti olla yhtä hyvä
kuin toisenkin, jollei sama ja samanlaatuinen. Itse vallitsevasta
katsantokannasta, siitä, että kovalla rahalla oli hyödykkeiden
joukossa suurin arvo ja että siis sillä, mikä puhdasta rahaa voi
tuottaa, ulkomaisella kaupalla, oli suurin merkitys, johtui, että
ulkomaisen kaupan kannattajoita, tapulikaupunkeja, aivan kuin
huomaamatta eniten suosittiinkin. Vuoden 1614 purjehdussääntö
oli ehkä aijottu ikuisiksi ajoiksi, mutta kuinka olikaan, katsottiin jo kolme vuotta sen jälkeen tarpeelliseksi antaa uusi kauppaasetus, joka täydensi ja tarkisti edellisen määräyksiä. Nyt määrättiin kaupunkien arvojärjestys, säädettiin, mitkä niistä saisivat harjoittaa täydellistä ulkomaan kauppaa, mitkä vaan osittaista. Yksityiskohtaisia määräyksiä ei puuttunut, niin tarkkoja
oltiin, vaan jäivätpä sittenkin uusissa kauppasäännöissä monet
tärkeät seikat hämäriksi ja kaksin selitettäviksi.
Vuoden 1614 kauppa- ja purjehdusjärjestys sekä vuoden
1617 kauppasääntö ovat Ruotsi —Suomen kauppalainsäädännön
kulmakiviä. Ne osoittavat, että hallitus johdonmukaisesti noudatti vakiintunutta kauppapolitiikkaa, jonka se oli katsonut
oikeaksi ja siis mahdolliseksi toteuttaa. Järjestelmät olivat
selvät, vika oli perustelussa. „Jo itse ajatus" — sanoo eräs
tutkija — keinotekoisella tavalla saada aikaan voimien tasapainosuhde yhteiskunnan elämässä sisältää sovittamattoman vastakohdan, koskapa inhimillisen elämän luonne on alituisesti
muuttua ja kehittyä." 1) Se ei voinut olla kauppaoloille edullinen ja todellisiin oloihin sopiva. Se saatiin pian nähdä.
') E. G. Palmen, Historisk framställning af den svensk-finska handelslagstiftningens utveckling från Gustaf Wasas regering till 1766, s 9.
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Olettamukset olivat väärät; siitäpä johtui kehityksen kulussa, että kaunis merkantilistinen järjestelmä meni pian tuntemattomaksi niiden muutosten ja poikkeusten kautta, joita
sen suhteen ruvettiin tekemään. Jo v. 1636 annettiin uusi
kauppa-asetus, josta ei kuultanut enään entinen tasapuolisuus.
Jo huomataan, miten tapulikaupunkien etu on päässyt määrääväksi maakaupunkien kustannuksella. Niin alkavatkin yhä
vahvistuvat tapulikaupungit taistelun maakaupunkeja vastaan
ja, näiden kukistuttua aivan mitättömiksi, keskenään, kunnes
valtakunnan kauppa on saatu keskitetyksi muutamiin suurimpiin kaupunkeihin, jotka nyt hyötyvät kaikkien muiden kustannuksella. Monopoolijärjestelmä valmistuu valmistumistaan; sen
viimeisillä asteilla ottaa hallitus kaupan omiin käsiinsä.
Tämä taistelu on pääpiirteissään nähtävänä niin syrjäisessä
läänissä kuin Käkisalmen. On tapulikaupunkeja, joiden tulee
huolehtia ulkomaan kaupasta, perustetaan maakaupunkeja, jotka
piankin ovat tapulikaupunkien silmätikkuina. Taistellaan, mutta
pianpa huomataankin, miten rasittavalta rupeaa tuntumaan „valtakunnan yhteinen etu" suurimpien kaupunkien vaatimusten
muodossa. Kaikki syrjäisen maakunnan kaupungit ovat kohta
yhtä mitättömät ja voimattomat. Ja ainoaksi asiaksi tapuli- ja
maakaupungeille jääpi leimahteleminen maakauppaa vastaan ja
valittelut talonpoikien luvattomista retkistä yli valtakunnan rajan.
Vähäsisältöiseksi ja vaillinaiseksi jäisi kuvaus Käkisalmen
läänin kauppaoloista, jos sen rajoittaisi vaan selostamiseen kaupungeista, niiden harrastuksista ja taisteluista; pääasiallinen
huomio on kiinnitettävä kansan harjoittamaan kauppaan, maalta
käsin kaupunkeihin suunnattuun kauppaan, laajaan maakauppaan, kulkukauppaan ja kauppaan yli rajan. Yleispiirteisessä
kuvauksessa ovat edellytykset, ilmenemismuodot ja saavutukset
tällä alalla otettavat huomioon ymmärtääksemme seuraavien
aikojen kehitystä.
Mutta sittenkin täytyy esityksessä ottaa huomioon se merkitys, mikä Käkisalmen läänin kaupungeilla oli.
Kauppa-asetuksessa vuodelta 1617 olivat Käkisalmen ja
Taipaleen kaupungit niiden kaupunkien joukossa, jotka omilla
laivoillaan saivat harjoittaa esteetöntä ulkomaan kauppaa 1).
1) A. A. von Stiernman, Kongl. bref, stadgar och förordningar etc.
angående Sveriges rikes commerce, politie och oeconomie uti gemen I,
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Näistä tapulikaupungeista piti tulla kukoistavan ulkomaisen kaupan kannattajat, jotka huolehtisivat maakunnan tarpeista. Uusia
kaupunkeja suosittiin silminnähtävästi kaikella tavalla. Jopa
tehtiin poikkeus vallitsevasta kauppajärjestelmästäkin uusien tapulikaupunkien hyväksi; niiden porvareille annettiin lupa „kulkea tavaroineen maaseudulla, missä vaan tahtoivat", kunnes kuningas ennättäisi antaa heille täydelliset privileegit. Sitävastoin
kehoitettiin kaikkia maakauppiaita Käkisalmen läänissä muuttamaan mainittuihin kaupunkeihin eikä jatkamaan luvatonta ammattiansa 1).
Pian perustettiin Käkisalmen lääniin muitakin kaupunkeja.
Kustaa Aadolfia saivat kiittää syntymisestänsä Sortavala ja
Salmi, myöhemmin perustettiin Kurkijoki ja Brahea 2). Näistä
s. 691-692; Palmen, Svensk-finska handelslagstiftningen, s. 16-18; K. K.
T(igerstedt), Bidrag till Kexholms läns historia under drottning Kristinas
regering, s. 123.
1) J. E. Waaranen, Samling af urkunder rörande Finlands historia
V, s. 336-337.
2) K. R. Melander, Kuvaus Suomen oloista vuosina 1617-1634 I,
s. 88; Historiallinen Arkisto XX, 2 ptk. s. 42-43. — Sortavalan pogostaan perustettu kaupunki lienee hävinnyt ennen pitkää, koska se v.
1643 mainitaan uudestaan perustetuksi (Tigerstedt, Keaholms läns historia,
s. 125). — Kurkijoen kaupunki lienee perustettu vasta 1660- tai 1670-1uvulla (K. E. F. Ignatius, Finlands historia under Karl X Gustafs regering, s. 59). Vielä v. 1654 ei tätä kaupunkia ollut olemassa päättäen
kenraalikuvernööri Gustaf Hornille annetusta ohjesäännöstä, missä sitä
ei muiden Käkisalmen läänin kaupunkien joukossa mainita (Registratuurakopiot 1654-1657, 1. 68-72. S. W. A.). M. J. Alopceuksen (Borgå gymnasii
historia, s. 362) tiedonanto, että Kurkijoen kaupunki 1670-luvulla oli linnoitettu ja että sillä oli oma komendantti, Niilo Olavinpoika Printz, lienee väärinkäsitys ja johtuu ehkä siitä, että mainittu Priutz näihin aikoihin mainitaan Kurkijoen kreivikunnan päällikkönä, hauptmannina (Käkisalmen läänin tuomiokirjat 1660-luvulla. S. W. A.; Axel Bergholm, Sukukirja II, s. 1051). — Mitä Brahean kaupunkiin tulee, niin esittää Pietari
Brahe jo v. 1639, että Pielisjärvellä sopisi perustaa kaupunki (P. Nordmann,
Berättelse öiver Per Brahes resa i Finland sommaren 1639. Svenska Litteratursällskapets förhandlingar och uppsatser 8, s. 281 - 282). V. 1653
oltiin hankkeissa rakentaa pientä kaupunkia Lieksan joen suulle ja seuraavana vuonna oli jo kaupunkivhteiskunta olemassa (Pielisjärven käräjät
7/1 1653, 16/6 1654. Kajaanin vapaa
. herrakunnan tuomiokirjat. S. W. A.; A.
R. Saarenseppä, Brahean alkeiskoulu. Kasvatusopillisen Yhdistyksen Aikakauskirja 1911, s. 194; Petrus Nordmann, Per Brahe, s. 336).
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oli Salmi tarkoitettu itäisimmän Karjalan kauppatarvetta tyydyttämään. Tämän kaupungin ajateltiin voivan vetää Aunuksen
kauppa puoleensa, samassa kun se tyydyttäisi maan itäisimmän
kolkan tarpeita ja vaatimuksia. Toiveet tässä suhteessa eivät
laisinkaan toteutuneet. Salmi oli ja jäi Kurkijoen kaupunkipahasen rinnalla mitättömimmäksi kauppapaikaksi Käkisalmen
läänissä. Sortavala sitä vastoin täytti sangen hyvästi tarkoituksensa Laatokan pohjoisten rantapitäjien ja Pohjois Karjalan kauppakeskustana. Aikakauden kuluessa oli se ehdottomasti vilkasliikkeisin kauppapaikka läänissä; sen satamasta kuljetettiin suuret määrät tavaraa, varsinkin tervaa ja voita, muille markkinoille 1). Brahean pienen kaupungin oli kreivi Pietari Brahe
perustanut ohjataksensa venäläisen kaupan Venäjän-Karjalasta
Pohjanmaalle. Toiseksi tuli sen olla Pohjois-Karjalan väestön
kauppapaikkana. Venäläinen kauppa, joka oli pääasiallisesti
kulkukauppaa, ei Braheaan pysähtynyt eikä sitä tarvinnut;
Pohjois-Karjalan kauppatarvetta ei mitätön Lieksan kaupunki,
joka otti kaikki tavaransa Pohjanmaalta, mitenkään jaksanut
tyydyttää. Pietari Brahen armoilla tämä keinotekoinen yhteiskunta eli, kreivin kuoltua se hävisi 2).
Jossain määrässä jaksoivat Käkisalmen läänin kaupungit
tyydyttää maakunnan kauppatarvetta, mutta ei suinkaan täydellisesti. Ulkopuolella maakunnan olevia kaupunkeja ja niissä
tarjona olevia kauppamahdollisuuksia käytettiin ainakin yhtä
paljon kuin omia kaupunkeja, jollei vielä enemmän.
Katselkaamme Käkisalmen läänistä ohjautuvaa, kaupunkeihin suunnattua kauppaa.
Niiden kulkuväylien mukaan, joita myöten Käkisalmen
lääniläisten tiet kulkivat kaupunkeihin, voimme jakaa nämät
kauppamatkat kolmeen pääjaksoon, nimittäin Saimaata pitkin
Savonlinnaan, Lappeenrantaan ja Viipuriin kulkevat, Laatokkaa
1) Tigerstedt, Kexholms läns historia, s. 125-126; Sortavalan kaupungin tuomiokirjat. S. W. A.
2) Nordmann, Per Brahe, s. 336-340. — Vrt. myös M. G. Schybergson,
Konventen i grefve Per Brahes finska förläningar (Svenska Litteratursällskapets i Finland förhandlingar och uppsatser 4, s. 29-54) ja K. G. Leinberg, Några handlingar rörande staden Brahea 1663-1671 (Historiallinen
Arkisto XIX, s. 78-91).
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myöten omiin kaupunkeihin ja Nevanlinnaan suunnatut sekä
pohjoisia vesiä myöten Kajaaniin ja Ouluun käyvät.
Matkat Saimaan vesistöjä pitkin olivat hyvin tavalliset.
Aina Pohjois-Karjalaa myöten pääsivät talonpojat tavaroinensa
tulemaan Savonlinnaan ja Lappeenrantaan, missä Viipurin kauppiaat — niin ainakin viimemainitussa kaupungissa suurien pitkäaikaisten syksymarkkinoiden aikana — olivat vastassa tavaroitaan tuoden ja tarjona olevia ostaen. Varsinkin tuotiin tätä
tietä myöten runsaasti tervaa Pohjois-Karjalasta, jonka koskemattomat metsät tarjosivat runsaan tulolähteen tervaa polttavalle väestölle. Senjälkeen kuin tervakomppaniojen kahleet rupesivat rasittamaan näitäkin seutuja, kun Viipuri tässä elinkeinotaistelussa jäi tappiolle ja Nevanlinna pääsi voitolle, laimeni
tervantuonti Lappeenrantaan lisääntyen mikäli mahdollista Laatokan merta myöten kulkevalla kauppatiellä.
Viimeksi mainittua kulkuväylää käyttivät tietysti eniten
Laatokan rannalla olevat pitäjät. Erittäin mukava olikin suurissa lotjissa kuljettaa tavaroita Nevanlinnaan, jonka kauppiaat
jaksoivat maksaa paremmat hinnat kuin muiden kaupunkien
porvarit, syystä että tällä Nevajoen suussa olevalla kaupungilla
oli etuoikeuksia, joita muut eivät olleet saavuttaneet. Niinpä,
puhuaksemme äskeisestä tervamonopoolista, kun ensimmäinen
tervakomppania perustettiin, eivät sen monopoolipiiriin tulleet
kuulumaan ne kaupungit, jotka olivat Tukholma—Nevanlinnalinjan eteläpuolella. Tämä vaikutti, että Nevanlinna, joka perustamisestaan asti oli ollut Viipurin vaarallisimpia kilpailijoita,
tuli heti edullisempaan asemaan kuin viimemainittu. Kun vielä
otamme huomioon, että Nevanlinnassa pidettiin tuontitullia paljon alhaisempana kuin linjan pohjoispuolella olevissa kaupungeissa, syystä että Venäjältä suuntautuvaa kauppaa kaikin keinoin
koetettiin ohjata Nevanlinnan kautta Itämerelle, ymmärrämme,
että kauppa-asioissa kulkevien talonpoikien oli edullisempaa
käydä viimemainitussa kaupungissa ja tiedämme myös, että
he sen tekivätkin. Useita esimerkkejä on meillä siitä, että Pohjois-Karjalankin talonpojat aina Pielisjärveä ja Ilomantsia myöten kulkivat Nevajoen suuressa kauppakaupungissa. Mitä tärkeimpään kauppaliikkeeseen tulee, tervanvientiin, kiellettiin tosin
jo v. 1672 suomalaisen, s. o. pohjoispuolella Tukholma—Nevanlinna-linjaa poltetun, tervan vienti Itämerenmaakuntiin, mutta
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useat, ettemme sanoisi lukemattomat, esimerkit todistavat, ettei
tätä määräystä noudatettu. Vasta ne seikat, että v. 1687 määrättiin siitä tervasta, joka tuotiin yli Laatokan Nevanlinnaan, sama
tuontitulli, kuin maksettiin Suomen kaupunkeihin tuodusta tervasta, ja että Nevanlinnalle v. 1689 määrättiin sama vientitulli
tervasta, kuin Suomen kaupungeille oli säädetty, sai Nevanlinnaan ohjautuvan tervantuonnin laimenemaan 1). Kaikissa tapauksissa jatkettiin muun kaupan tekoa Nevanlinnassa ja yhä
edelleenkin käytiin melkein kaikilta Käkisalmen läänin kulmilta
kauppaa Laatokan meren toisella puolella.
Kolmas Käkisalmen lääniläisten käyttämä kauppatie kulki
Pohjanmaan vesiä myöten Kajaaniin ja Pohjanlahden rannalla
oleviin kaupunkeihin. Selvä on, että tämä tie jäi pääasiallisesti
läänin pohjoisten pitäjien käytettäväksi ja useat esimerkit todistavat, että Pielisjärveltä ja Ilomantsista oli eniten kaupoilla kävijöitä pohjoisissa kaupungeissa. Sattumalta säilyneet luettelot
osoittavat, että Raahessa asti käytiin, nähtävästi kuitenkin eniten talvella 2). Nahkat ja kuivatut kalat sekä jossain määrässä
kangastavarat olivat pääasiallisina vientitavaroina, suola ja tupakka tuomisina.
Vesitiet, jotka aina ovat olleet kaupan ja vaihtoliikkeen
ensimäisiä ja parhaimpia edistäjiä, jakoivat näin Käkisalmen
läänin kaupan kulkemaan kolmea eri suuntaa. Luonnollisin tie,
Saimaan laajoja vesiä myöten, ei vienyt yhteenkään läänin omaan
kaupunkiin; toisen varrella olivat useimmat omat kaupungit,
mutta nyt houkutteli väylä kulkemaan niiden ohitse; kolmas oli
vaan vaivoin käytettävissä, mutta pakko käski sitäkin koettamaan. Maanteitä ei ollut, talvella hankala raivaamattomia maita,
lumisia jäämatkoja kulkea, melkein ainoaksi keinoksi jäi käyttää niitä kaupan kulkuväyliä, jotka luonto oli valmiiksi laatinut. Ne suuret vaikeudet, jotka näilläkin teillä olivat kaupan
esteenä — ajatelkaamme vaan Pohjois-Karjalan rajapitäjiä ja
niiden asukkaita — pakoittivat kaupan ja vaihtoliikkeen etsimään itselleen muita mahdollisuuksia ja ilmenemismuotoja ja
') C. von Bonsdorff, Nyen och Nyenskans, s. 427-429; (Acta Societatis Scientiarum Fennicae. Tomus XVIII.); K. 0. Fyhrwall, Bidrag till
den svenska handelslagstiftningens historia I. Tjärhandeiskompanierna.
2) Kajaanin vapaaherrakunnan tilikirjat. S. W. A.
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niin saammekin heti käsitellä kauppaa yli rajan, maakauppaa
ja kulkukauppaa.
Kauppaa yli rajan Venäjän puolelle harjoitettiin varsinkin Pohjois-Karjalasta käsin uutterasti. Monet esimerkit kertovat, miten Suomen puolelta vietiin Venäjälle kaikellaista tavaraa, useinkin tupakkaa, ja tuotiin kangasta, nahkoja, suolaa, joskus ehkä muutakin. Kun ei vielä minkäänlaista tullisuojelusta
yritettykään järjestää rajalle, asetuttiinpa hallituksen puolelta
aivan välinpitämättömälle kannalle tämän kaupan suhteen 1), ja
kauppiaat näin ollen kaikessa rauhassa kulkivat yli rajan edestakaisin vieden ja tuoden, mitä tahtoivat, lankeaa tämä kaupanteko, jota myöhemmän ajan kielellä kutsuisimme ulkomaankaupaksi, yhteen maakaupan ja sen yhteydessä olevan kulkukaupan kanssa; tämä sitäkin suuremmalla syyllä, kun minkäänlaisista kaupunkimatkoista Venäjän puolelle ei voinut olla puhetta siitä yksinkertaisesta syystä, että kaupunkeja ei rajalla ollut ja sopivia kulkuväyliä etäämpänä oleviin puuttui. Näin ollen pysyi tämä kauppa rahvaan välisenä maakauppana, luvattomana ja perin turmiolliseksi arvosteltuna, kuten heti tulemme
näkemään.
Siirtyessämme puhumaan maalcaupasta tulee meidän muistaa, että sillä ammoisista ajoista oli tarkoitettu maaseudulla, erikoisilla kauppatavaroilla harjoitettua kauppaa, kuitenkaan ei
sellaisilla, joita maa kasvatti tai joita maaseudun asukkaat tavalla tai toisella saivat valmistetuksi 2). Näin oli säädetty jo
Kristoffer-kuninkaan maanlaissa ja tämä maakaupan määritelmä
pysyi voimassa kautta aikojen, joskin sitä koetettiin milloin yh1) K. K. Tigerstedt, Handlingar rörande Finlands historia kring medlet af 17:de århundradet, s. 199. — Kirjeessä, joka on osoitettu "0637
Käkisalmen läänin maaherra Maunu Nijrothille, sanotaan: „Effter som I
förfråge eder om Våre Undersåtere i Kexhollms Lähn, dee närmest emot
Rysche grentzen boendes ähre må tillåtas att tillbyta sigh Utaff Storfurstens
Undersåtere sallt för Spannemåhl, emedan de elliest lång Wägh haffua
det ifrån Wijborg att hempta. Så ähr vår nådige Willie, att I till dess
Wij effter sakens nödtorfft Oss där öffuer fullkombligen kunne förklara,
hvarcken tillåta eller förhindra offuanb:te Wåre Undersåtere detta att
göra, Utan läte den gå i sitt förra Väsende, och såsom här till dags där
medh ähr hållit, så länge att Vår ytterligere förklaring I där öffuer Varde
bekommandes."
2) Christian Naumann. Om Landsköp, s. 34.
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teen milloin toiseen suuntaan tulkita, selittää niin edulliseksi
kaupunkien porvaristolle kuin mahdollista tai olojen pakosta
lieventää maalla asuvan rahvaan hyväksi. Laki on niinkuin
luetaan ja asetuksien merkitys tulkinnassa; maakauppaa koskevia asetuksia ja niiden noudattamista seuratessamme näemme,
kuinka eri tavoilla samaa periaatetta on voitu tulkita ja muodostella.
Huomautimme jo äsken, miten Käkisalmen ja perustettavan Taipaleen kaupungin porvarit olivat kuningas Kustaa
Aadolfilta saaneet oikeuden kuljeksia tavaroinensa maaseudulla.
Tarkkanäköisen kuninkaan oli täytynyt huomata, että tämä syrjäinen lääni ei voinut tulla toimeen kauppa-asetuksissa myönnetyillä kauppaoikeuksilla. Jos muuallakin, niin varsinkin Käkisalmen läänissä oli maakauppa välttämätön; sen harjoittaminen
oli taloudellinen elinehto 1). Ja maakauppaa harjoitettiinkin koko
tämän aikakauden kuluessa samoinkuin seuraavanakin, hyvin
ahkerasti.
Tuntuu siltä, kuin maakauppaa viranomaisten puolelta ainakin aikakauden alussa olisi katseltu jossakin määrässä sormien
lomitse. Käypiliä muutamista hallituksen käskykirjeistä selville,
että välttämättömäksi katsottua maakauppaa oli suorastaan luvan perästä harjoitettu. V. 1629 määrättiin, että niiden kauppiaiden, jotka asuivat Käkisalmen läänissä, tuli suorittaa kaupunkeihin viemistään tavaroista pikku tulli ja samalla määrättiin, että käskynhaltijan tuli takseerata niitä maakauppiaita, jotka
kaupoillansa rikastuivat „kuitenkaan ei niin, että he siitä suurta
vahinkoa kärsiä mahtavat". Jonkun ajan kuluttua — v. 1633
— säädettiin, ettei kenenkään kauppaa harjoittavan tarvinnut
vasten tahtoansa kaupunkiin muuttaa 2). Siis jyrkkä poikkeus
1) Artur J. Lindholm, Bidrag till kännedom om Finlands ekonomiska
tillstånd under tidskiftet 1634-1654, s. 88-89.
2) Tigerstedt, Kexholms läns historia, s. 116, 121; Palmen, Svenskfinska handelslagstiftningen, s. 34. — Eräässä kuninkaallisessa kirjeessä,
kreivi Pietari Brahelle v. 1638, sanotaan nimenomaan, että mitä Käkisalmen läänin maakauppiaihin tulee, ,måste man fuller, så länge dee icke
vijdare ähn Uthi det lähnet driffua deras handell, provisionaliter medh
dem där Uthinnan see genom finger, och dess emellan försökia om den
icke kunne vara till bringa att sättia sigh neder i Hakelvärcket Utan för
Kexholms Stadh, eller där I någon beqvämb platz Uthi Söderlähnet för
dem till booning Uthsee kunne." — (Tigerstedt, Handlingar, s. 315).
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periaatteesta, että kuka tahansa kauppaa tahtoo harjoittaa, hän
asukoon ja eläköön kaupungissa.
Tosin me huomaamme, että hallitus, myöntäessään Käkisalmen läänin rahvaalle tällaisia etuoikeuksia, oli tietoinen siitä,
että poikettiin ainoasta oikeasta kauppajärjestelmästä, jonka
„perustalla valtakunnan kauppa ja menestys rakennettu oli".
Varsin kuvaava on uhkaus, joka v. 1636 luettiin maakunnan
miehille, nimittäin että maakauppaa, josta paljon haittaa ja vahinkoa on ollut, vastedes tultaisiin kovistamaan 3). Näin tapahtuikin jonkun ajan kuluttua. Kun Inkerinmaa ja Käkisalmen lääni yhdistettiin kenraalikuvernöörikunnaksi v. 1641, tiukennettiin selvästi maakauppaa koskevia asetuksia. Johtuiko
se siitä, että oli tultu yhä varmempaan vakuutukseen merkantilististen aatteiden pätevyydestä vai siitäkö, että arveltiin voitavan käydä ankarammalla kädellä uuden kenraalikuvernöörikunnan hallintoon, jota ensi aluksi oli hoidettu hyvin lempeällä
tavalla ja ikäänkuin sormien lomitse katselemalla, on tietämätöntä.
Tuskin oli uusi kenraalikuvernööri tullut hallintoalueellensa,
kun hän jo huomautti hallitukselle siitä maakaupasta, joka Käkisalmen läänissä oli laajalle levinnyt 2). Ankaralla kädellä kävi
hän tätä luvatonta elinkeinoa ja kauppamuotoa vastustamaan ja
oli hänellä tässä taistelussa kaupunkien harras porvaristo apunansa 3).
V. 1650 antoi kuningatar Kristiina uuden asetuksen maakaupasta. Siinä annettiin kaupungeille oikeus asettaa erikoisia
tarkastusmiehiä (uthrijdare), jotka kulkisivat maaseudulla pitämässä silmällä, ettei harjoitettaisi luvatonta maakauppaa „millä
tekosyyllä ja varjolla tahansa se tapahtuneekin" 4). Tämä asetus on kaikkein tärkeimpiä maakaupan alalla; siihen vedotaan
Käkisalmen läänissäkin alati ja alati, kun tulee puheeksi maakauppa ja sen harjoittaminen.
1) Tigerstedt, Kexholms lans historia, s. 121-122; Lindholm, Bidrag
till kännedom om Finlands ekonomiska tillstånd, s. 88.
2) Tigerstedt, m. t. s. 122--123 ja Liite Xl.
3) Jossain määrässä ehkä onnistuikin Gyllenstjernan saada maakauppaa rajoitetuksi ja maakauppiaita muuttamaan kaupunkeihin. Kehumisen
varaa ei Gyllenstjernallalcaan sentään saavutuksistaan ollut (Tigerstedt,
m. t. s. 123; J. W. Ruuth, Viborgs stads historia, s. 366).
4) v. Stiernman, Commercielle författningar II, s. 637-639.
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Samallaisia kieltoja maakauppaa vastaan ja kehoituksia
noudattamaan entisiä kuninkaallisia asetuksia tässä kohden annettiin useissa resolutsiooneissa porvaristojen valituksiin 1).
Kohta oli kipeä ja yhä kipeämmäksi kävi se sen vaikean aseman tähden, missä hallitus oli maakauppaan nähden: toisella
puolen vaatimassa johdonmukainen kauppajärjestelmä, toisella
puolen sääli avutonta lääniä kohtaan ja ennen kaikkea pelko,
että salakuljetus ja muut maakauppaa pahemmat epäkohdat pääsisivät uudessa voittomaassa aivan yleisiksi.
Sanontatavan epävarmuuden takia on useinkin vaikea
päästä selville tarkoitetaanko maakauppiaista puhuttaessa Käkisalmen läänin omia miehiä vai rajan takaa kulkevia. Molemmista käytetään asiakirjoissa sanamuotoa „venäläiset kauppiaat",
molempien harjoittamaa kauppaa kutsutaan yhteisellä nimellä
„venäläiskaupaksi" (ryssehandel). Venäjän puolelta tulevat kauppiaat pitivät vilkasta kauppaa Käkisalmen läänissä, mutta ulottivat myöskin matkansa ympäri koko Suomen ja varsinkin
Pohjanmaalle, minne johtivat vuosisatoja tallatut kauppatiet 2).
Mutta eivät ainoastaan venäläiset kauppiaat tätä tehneet. Näiden eri maakunnissa kuljeskelevien kauppiaiden joukossa oli
yhtä hyvin Käkisalmen talonpoikia, joille laukun kantaminen
ei myöskään ollut outoa.
Tämä kulkukauppa ei selvästikään ole muuta, kuin yksi
laji maakauppaa, maaseudulla harjoitettua kauppaa kielletyillä
tavaroilla. Kulkukauppa, kuten meistä tätä elinkeinonhaaraa
sopivasti voi nimittää, on kumminkin niin tärkeä ilmiö Käkisalmen kaupan historiassa, että se ansaitsisi erikoistutkimuksen
osakseen ja mekään emme voi sivuuttaa sitä kokonaan, varsinkaan kun se tässä yhteydessä maakaupan osana ja rinnalla tarjoutuu silmäiltäväksemme. Harvinaisen elinvoimaisena laadultaan — jonkinlainen todistus sen oikeutuksesta — on venäläisten, aunukselaisten laukunkantajien kauppa pysynyt entisissä muodoissaan meidän päiviimme saakka 3).
1) v. Stiernnzan, Alla mötens och riksdagars beslut, s. 1160, 1205, 1261
—62, 1331-32, 1516-18 y. m. m.
2) Historiallinen Arkisto IX, ptk. s. 245-252; Kustavi Grotenfelt,
Suomen kaupasta ja kaupungeista ensimmäisten Vaasa-kuninkaitten aikoina, s. 66.
3) Palmen, Svensk-finska handelslagstiftningen, s. 34.
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Tie laukkulaisten kulkea oli vanha ja tuttu Pohjanmaalle.
Kun perustettiin Oulun kaupunki ja Pohjanmaalla ruvettiin pitämään säännöllisiä markkinoita, tulivat kulkukauppiaiden matkat Pohjanmaalle yhä tiheämmiksi. Yhä suuremmissa joukoissa
kävivät he markkinoilla ja kaupungeissa ; silti ei suinkaan vähin ollut se kauppa, jota he yksityisissä maalaisasunnoissa rahvaan kanssa harjoittivat. Tietystikään ei tämä ollut Oulun ja
Pohjanmaan muiden kaupunkien mieleen ja heti olivatkin kaupunkien porvaristot täydessä taistelussa luvatonta kulkukauppaa vastaan. Tämä oli selvää maakauppaa ja sehän oli ankarasti asetuksissa kielletty 1). Monien kieltojen, selityksien ja
peruutuksien jälkeen määrättiin 1664 valtiopäivillä, että venäläiset kauppamiehet eivät saisi Pohjanmaalla käydessään muualle
tulla kuin Kajaanin kaupunkiin, missä heidän tulisi merkityttää tavaransa, jotta voitaisiin Oulussa nähdä, etteivät he matkalla ole itselleen mitään hankkineet. Samaten tuli heidän
Oulusta lähtiessään saada luettelo siitä, mitä heillä. mukanansa
oli, että taas Kajaanissa voitaisiin nähdä olivatko maakauppaa
harjoittaneet vai eivätkö 2). Tämä määräys, niinkuin niin monet muut tämän ajan, jäi kuolleeksi kirjaimeksi. Kulkukauppiaiden suuresta itsepintaisuudesta, kaupan tarpeellisuudesta ja
elinvoimaisuudesta sekä kaupunkien keskinäisestä kateudesta
johtui, että venäläiskauppa v. 1680 julistettiin vapaaksi Pohjanmaalla samoinkuin muuallakin Ruotsin valtakunnassa 3). Eivätkä Käkisalmen läänin venäläiset, yhtä vähän kuin rajan
tuolta puolelta tulevat, unhoittaneetkaan käyttää tätä lupaa
hyväksensä, josta porvarit alituisia valituksia tekivät. Kuninkaallisella kirjeellä kamari- ja kauppakolleegille 23/s 1692 tarkistettiin tämä päätös niin, että „venäläiset" tosin saivat liikkua
Suomen, Pohjanmaan ja Länsi-Pohjan kaupungeissa, mutta sillä
ehdolla, että he tekisivät kauppaa porvarien eikä maaseudulla
2 ) Valaisevan esityksen tästä kulkukaupasta tarjoavat K. E. F. Ignatius, Bidrag till södra Österbottens äldre historia, s. 30-31 ja A. H.
Wirkkunen (Snellman), Oulun kaupungin historia, s. 242-255. Vrt. muuten
Tigerstedt, Handlingar, s. 300-301, 316-318, 332-333; Historiallinen Arkisto XI, ptk. s. 496-500.
2) Kuninkaan resolutsiooni Oulun kaupungin valituksiin 31 /8 1664.
Registratuurakopiot 1664 1. 212. S. W. A. — Wirkkunen, Oulun kaupungin historia, s. 248.
3) Wirkkunen, m t. s. 249.
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asuvan rahvaan kanssa ja möisivät ainoastaan omia tuotteitansa 1). Viimeksimainittuja määräyksiä lienee ollut hyvin vaikea pitää voimassa.
Mutta Käkisalmen läänin talonpoikien, samoinkuin venäläisten kulkukauppiaidenkin, kauppamatkat eivät suuntautuneet
ainoastaan Pohjanmaalle, vaan myöskin muihin maakuntiin, kuten monet säilyneet tiedonannot osoittavat 2). Kaikkialla oli tie
kulkukauppiaalle avoinna ja lienee hän aina ollut yhtä mieluinen vieras maaseudun asukkaille kuin oli vastenmielinen ja
vaarallinen kilpailija kaupungin porvareille.
Maakauppa sanan varsinaisessa merkityksessä — josta kertoessamme kulkukaupasta olemme poikenneet syrjään — ei ollut
yhtä onnellisessa asemassa kuin kulkukauppa. Yhä vaan tiukennettiin asetuksia tässä kohden, joskaan eivät saavutukset
olleet suinkaan niin hyvät, kuin ankaroista asetuksista päättäen
olisi voinut odottaa. Tupakkakaupan alalla, joka muodosti ehkä
parhaiten kannattavan osan maaseudulla harjoitetusta kaupasta
ainakin 1640- ja 1650-luvulta lähtien, voitiin asetuksia ylläpitää
paremmin kuin muun kaupan suhteen, kiitos monopoolijärjestelmän, joka oli ulotettu tupakkakauppaankin. Varsinkin sen jälkeen, kun uusi tupakka-asetus oli säädetty v. 1670, huomataan,
että maakauppaa ruvetaan kiristämään. Yksityinen, joka aina
paremmin valvoo etuansa kuin valtio, on nyt tässä kohden
huolehtimassa kauppasäännöistä, ja varmaa on, että nyt johdonmukaisemmin kuin ennen taistellaan maakauppaa vastaan, „joka
ei Jumalalle eikä maalliselle vallalle anna, mitä sille oikeudella
tulee". Jo 1680-luvun alussa lakkautettiin taas tupakkamonopooli ja, vaikka tupakan maakauppa oli yhtä ankarasti kielletty kuin ennen, huomataan melkein heti, että muutos on tapahtunut. Lain-rikkojia ei enään valvo yksityinen etu, vaan hitaasti liikkuva ja mukavuutta rakastava valtion virkamiehistö.
Ehkä riippuu tämä ilmiö toisestakin syystä. Alkuvuodesta
1684 antoi Inkerinmaan ja Käkisalmen kenraalikuvernööri Yrjö
Sperling resolutsioonin maakaupasta; johon vielä vuosikymme1) v. Stiernman, Commercielle författningar V, s. 306-308. — Kamarija kauppakolleegin kirjelmä maaherroille tästä asiasta oli päivätty 14/4 1692.
(Vanha kopio liitetty kauppakolleegin kirjeeseen Kyminkartanon läänin
maaherralle 14/10 1746. M. L. A. kanslian kokoeima).
2) Tigerstedt, Handlingar, s. 312; Ruuth, Viborgs stads historia, s.
366-367.
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niä, yli puolen vuosisataa myöhemmin mielihyvällä vedotaan,
kuten seuraavissa luvuissa, tulemme näkemään. Vaikka se alkuaan ei liene tarkoittanut koko lääniä, vaan ainoastaan sen
pohjoista osaa, joka taloudellisesti oli huonommassa asemassa
kuin eteläinen puoli, pidettiin sitä niin tärkeänä, että siihen
sopi muidenkin vedota.
Käkisalmen pohjoisen kihlakunnan tuomari Carl Freese oli
tiedustellut kenraalikuvernööri Sperlingiltä, mille kannalle oli
asettauduttava maakaupan suhteen — tiedustelu, joka osoittaa
aikalaisten epätietoisuutta siitä, miten paljon asetuksia oli noudatettava ja missä määrässä niitä oli pidettävä kuolleina kirjaimina. Kysymykseen vastasi tai resolveerasi mainittu kenraalikuvernööri, joka tunsi hallintoalueensa olot erittäin hyvin ja
tosiaankin tahtoi maakunnan parasta 1), että rahvasta Käkisalmen pohjoisessa läänissä ei kokonaan voida estää keskinäisestä
kaupanteosta, kuten tahdottu oli. Näin ollen kenraalikuvernööri tavallaan ilmoitti, että niitä asetuksia, jotka olivat annetut, ei voida täydessä ankaruudessaan Käkisalmen pohjoisen
läänin asukkaihin sovittaa 2).
Kenraalikuvernööri Sperlingin antama päätös maakaupasta
ei itse asiassa ollut niin merkillinen, kuin miksi sen seuraavat
sukupolvet leimasivat. Onpa mahdollista, että tupakkakaupan vapauttaminen vuoden 1684 lopussa vaikutti, kuten jo huomautimme, että maakauppa sai yhä virkeämmän muodon ja eipä
tunnu mahdottomalta, että seuraukset tästä luettiin Sperlingin
resolutsioonin ansioksi. Muutos oli näet sangen tuntuva, kun tupakkainspehtorit, tarkastajat ja ratsastajat eivät enään liikkuneet
maakauppiaiden kintereillä eivätkäpitäneet silmällä jokaisen „sak-.
') 0. A. Forsström, Kuvaus Inkerinmaan oloista Ruotsin vallan aiI, s. 79-80.
2) Karjalan rahvaan valitukset 1731 valtiopäivillä § 2.
R. W. A.;
Kiteen käräjät 26 /9 1749. Karjalan tuomiokirja 1749. S. W. A. — Pöytäkana

kirjassa sanotaan: Jöran Timonen — — framtedde uti afskrift Kongl.
Rådets, General-Gouverneurens ock Fältmarschalkens Högwälborne Herr
Jöran Sperlings Resol. af Kexholm d. 24 Januarii 1684 uppå framl. Herr
Häradshöfdingens Carl Freeses skedde förfrågan, hvarutinnan förmäles,
thett allmogen i norrlähnet kan intet så aldeles afstängas ifrån all handel såsom thet åstundas, therigenom Jöran Timonen förmente thet honom
intet lärer betagas, at drifva någon handel." — — Tästä näkyy, että vielä
v. 1749 oli tallella kirjallinen todistus Sperlingin tärkeästä säädöksestä.
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saksi" tunnetun toimintaa. Toisena seikkana, joka myös on
voinut vaikuttaa siihen, että Sperlingin resolutsiooni jäi kansan
mieleen hyvinkin vaikuttavana ja tärkeänä, mainittakoon, että
v. 1684 tehtiin Ruotsin ja Venäjän välillä sopimus vapaasta
kaupasta molempien valtakuntien kaupungeissa. Tästä sopimuksesta ilmoitettiin myös Käkisalmen läänin kaupungeissa ja on
arvattava, että venäläiset kauppiaat tämän sopimuksen johdosta
kävivät yhä uutterammin Ruotsin valtakunnan kaupungeissa
ja taas päinvastoin 1). Onpa mahdollista, että venäläisten vapaa käynti Suomen kaupungeissa vaikutti jollakin tavalla maakauppaan elähyttäen sitä, niin että voitiin huomata siinä muutoksen tapahtuneen.
Kaikissa tapauksissa pysyi kenraalikuvernööri Sperlingin
resolutsiooni 24/1 1684 Käkisalmen läänin miesten mielissä tärkeänä saavutuksena ja vahvistuksena sille katsantokannalle,
että maakauppaa koskevia asetuksia ei voitu yhtä ankarasti
toteuttaa Käkisalmen läänissä kuin muualla Suomenmaassa ja
Ruotsin valtakunnassa. Tämä ajatus eli mielissä seuraavallakin
aikakaudella ja sen hedelmiä tulemme näkemään vapauden ajan
taloudellisessa historiassa, mikäli ovat puheena Pohjois-Karjalan kauppaolot.
Jos vielä luomme yleissilmäyksen maakauppaan, voimme todeta, että se oli tärkein kaupan muoto Käkisalmen läänissä sen
aikakauden kuluessa, joka Ruotsin ja Suomen historiassa kulkee suuruuden ajan nimellä. Sen estäminen oli säännöllisesti
hallitusmiesten ja johdossa olevien silmämääränä. Mitä mahdottomammaksi huomattiin merkantilististen aatteiden toteuttaminen tässä suhteessa ja mitä enemmän oli annettava perää
välttämättömyydelle, sitä tiheämmin saarnattiin kielletyn elinkeinohaaran turmiollisuutta ja kehnoutta. Mitä enemmän hallitusmiesten täytyi katsoa sormien lomitse maakaupan harjoittamista, sitä varmemmin vakuutettuja he olivat siitä, että tämä
välttämättömyys riippui satunnaisista seikoista ja olosuhteista,
jotka tulevaisuudessa, kun ainoa oikea kauppajärjestelmä oli
päässyt järjestämään valtakunnan olot, olivat korjattavissa. Niin

v. Stiernman, Commercielle författningar IV, s. 617- 618; Käkisalmen raastuvanoikeuden pöytäkirja "/2 1685. S. W. A. — Kenraalikuvernööri Sperlingin kirjelmä asiasta oli päivätty 25/41685.
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myönnyttiin niiden vaatimuksiin, jotka eivät voineet tulla toimeen ilman maakauppaa tai ei ainakaan koetettu vastustaa sitä,
mitä ei menestyksellä olisi voitu vastustaa. Maakaupan alalla
teki hallitus Käkisalmen läänissä ja Käkisalmen lääniläisille yhtenään myönnytyksiä ja tuskin millään muulla alalla huomataan selvemmin, että se, mikä sopi valtakunnan rintamaakunnille ja oli heille edullista, ei sopinut ensinkään syrjäiselle
läänille, jossa ei ollut elinvoimaisia kaupunkeja ja kukoistavia
kauppapaikkoja.
Surullisen kuvan tarjoaa yleiskatsaus Käkisalmen läänin
kauppaoloihin 17:11ä vuosisadalla. Ahtaissa kahleissa kitui kauppa,
jolla olisi ollut luonnollisia edellytyksiä edistyä ja saattaa aineellista vaurastumista syrjäiseen maakuntaan. Uuttera ja
menestyksellinen tervanpoltto, joka muodosti tärkeän, ettemme
sanoisi tärkeimmän, elinkeinohaaran Laatokan meren maakunnassa, tarjosi kaupalle niin edullisen välineen, että se yksinään
olisi voinut tarjota yhden maakunnan kaupalle kyllin riittävän
vientitavaran. Kun muistamme, että yksinään Liperin pitäjästä, joka ei suinkaan kauppatilaisuuksiinsa nähden ollut erinomaisen edullisessa asemassa, vuosittain sanottiin kuljetettavan
2500 tynnyriä tervaa Lappeenrantaan 1), ymmärrämme enemmittä selityksittä, mihin määrään järkiperäinen viljelys ja edes tavalliset kauppasuhteet ja luonnolliset kauppaolot olisivat voineet
saattaa tämän elinkeinohaaran ja millaisia tuloksia siitä olisi
voitu saada. Kun vielä muistamme, miten hyviä satoja Käkisalmen läänin miehet voivat suurista kaskimaistaan saada —
puhutaan kymmenistä, ehkä joskus sadoista tynnyreistä viljaa,
joita vuokratilojen isännät korjasivat laareihinsa 2) — ymmärrämme, mitä etua vapaasta ja mukavasta viljakaupasta olisi
voinut maakunnalle koitua. Meidän täytyy myöntää, että Käkisalmen läänillä oli hyvät edellytykset ja mahdollisuudet;
1) Liperin käräjät 2/3 1691. Käkisalmen läänin tuomiokirja 1691 S.
W. A:ssa, niinkuin kaikki tuomiokirjat, joita olemme käyttäneet.
2) Liperin hovileirin isännästä Carl Printzistä (tuli Liperiin v. 1704)
kerrotaan, että hän suurista kaskimaistansa sai s a t oj a tynnyreitä viljaa,
joita hän alustalaisillaan kuljetti Lappeenrantaan myytäväksi. (Liperin
Lamminniemen hovileirin asiakirjat, asianajaja J. Rautellin syytöskirja
'4/32 1754. Ilomantsin krunnunvoudin arkisto; vrt. myös Oskar Relander,
Pohjois- ja Itä-Karjala, s. 112-116).
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sitä ikävämmällä mielellä täytyy meidän todeta, niinkuin aikalaiset sen varmaan tekivät, etteivät tulokset suinkaan edellytyksiä vastanneet. Kukoistuksen asemasta vaivaloisesti polveileva edistys; nopean kehityksen sijasta epävarma ja vaivainen
kasvu taka-askeleineen ja kirvelevine tappioineen. Luonnottomat siteet kahlehtivat kauppaoloja; oli jotain kehitykselle vastaista koko siinä kauppajärjestelmässä, joka oli huomattu ainoaksi ja mahdolliseksi, niinkuin oli siinä onnettomassa verojärjestelmässä, jota ylläpidettiin Inkerinmaan ja Käkisalmen
läänin kenraalikuvernöörikunnassa 1). Samoinkuin tämän kulmakunnan tervejärkiset miehet kävivät vastustamaan luonnotonta
verojärjestelmää — mielessämme ovat juuri kenraalikuvernööri
Yrjö Sperlingin rehelliset yritykset — samoin täytyi heidän
huomata kauppaolojen nurinkurisuus. Sitä ei uskallettu käydä
vastustamaan, — olihan järjestelmä koko valtakunnan menestyksen ja hyvinvoinnin perusta — , siitä vaan poikettiin, milloin
ei kokonaan uskallettu jättää sen asetuksia noudattamatta.
Mutta sittenkin; poikkeuksien pohjalta sai Käkisalmen läänin
kauppa uutta voimaa ja edistyi siinäkin, missä ei edistymistä
olisi odottanut.
Suuria vesiväyliä myöten luisti Laatokanmeren maakunnan kauppa tasaisia teitä; kaupunkeja oli, joskin pitkien matkojen päässä, jotka kilpaillen keskenänsä ottivat Käkisalmen
läänin tavarat ja hankkivat niitä; rajan takaa tuotettiin vapaasti, joskin ylen suurella vaivalla, mitä tarvittiin, eivätkä
viranomaiset koettaneetkaan sitä estää; markkinoita pidettiin
siellä, missä rahvasta oli koolla ja tuotteita kaupan; maakauppa,
jonka suhteen tehtiin runsaita myönnytyksiä ja useita poikkeuksia, tyydytti tähdellisimmän tarpeen.
Tämä on ollut välttämätöntä osoittaa ymmärtääksemme
Käkisalmen pohjoisen läänin, Pohjois-Karjalan oloja aikakaudella, joka oli koittava. Silloin suljettiin vesiväylät käyttämättömiksi; eivät kilpailleet kaupungit keskenään Karjalan
kaupasta; yhä ylempään arvoon nousi valtakunnan säätyjen
vahvistama kauppajärjestelmä, josta poikkeaminen oli suurempi
rikos, kuin koskaan ennen. Oli koittava aika, jolloin kauppajärjestelmä solui selviin mahdottomuuksiin väärien perusteit1 ) Forsström, Kuvaus Inkerinmaan oloista, s. 114-117.
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tensa ja olettamuksiensa koko voimalla ja jolloin kierojen ja
tuiki turmiollisten johtopäätösten voimassapito vaati uusia yhä
surullisempia ja kierompia. Tämän aikakauden, vapauden ajan,
vaiheet Karjalan kaupan historiassa kuuluvat seuraavassa meidän kuvauksemme piiriin.

I Luku.
Po hjois=Karjalan kaupan edellytykset.
Kauvan, toivottoman kauvan oli suurta sotaa, jota Kaarlo
kuningas kävi, kestänyt; pitkät, kuolettavan pitkät olivat ne
vuodet olleet, jotka maamme historiassa kulkevat ison-vihan
nimellä. Kun viimeinkin rauha saatiin, nähtiin vainoajan hävitykset, tajuttiin tappiot, oivallettiin sodan seuraukset. Jo
huomasivat Suomen miehet, että kokonaan uudet olot olivat
edessä, muuttuneet olivat olosuhteet, muuttunut ulkonainen
asema ja sisäinen tila. Uudenkaupungin rauha oli aiheuttanut
suuria muutoksia eikä suinkaan vähiten Suomenmaassa. Maallamme ei ollut enään sitä kokonaisuutta ja yhtenäisyyttä, joka
sille luonnollisten rajojensa mukaan kuului. Uusi raja oli särkenyt sen kahteen osaan, jättänyt suuremman osan takaisin
Ruotsille ja itäisen liittänyt Venäjään kuuluvaksi. Venäjän
puolelle jäi osa entistä Viipurin lääniä ja Käkisalmen läänin
eteläinen osa. Karjala oli kahtia halkaistu.
Missään eivät uuden rauhan seuraukset tuntuneet niin
raskailta kuin Ruotsille jääneessä Käkisalmen pohjoisessa läänissä, jota nyt ruvetaan Pohjois-Karjalaksi nimittämään. Ei
siinä kyllin, että raja eroitti entiset heimolaiset toisistaan, jakoi
kahtia pitäjiä ja kyliä, jätti Suomen puolen taloihin kuuluvia viljelyksiä, kaskihalmeita ja ulkopalstoja Venäjän puolelle, vielä
sulki se Laatokan kauppatiet Pohjois-Karjalan miehiltä, kieltäen näitä Viipurissa käymästä ja tämän kaupungin kauppamiehiä täällä päin liikkumasta 1).
') Itäisen komissioonin kertomus kamarikolleeb lle 16/4 1726.
S(alenius), Niitä näitä Itä-Suomesta ffi, s. 19-20.

R. W. A.; J.
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Karjalan kauppaoloihin vaikutti tosiaankin uusi rauha
paljon ja epäedullisesti.
Lähtiessämme silmäilemään Pohjois-Karjalan kaupan edellytyksiä puheena olevan aikakauden kuluessa, on meidän ensin luotava katsahdus elinkeinojen tilaan, sillä jos kuvauksessamme ei tehtäisi selvää maakunnan mahdollisuuksista ja niistä
tuotteista, joita se voi tarjota, jäisi se,:niin sanoaksemme, pohjaa
vaille. Jos tietämättä jäisi, mitä voitiin kaupan viedä, tuntematta
vaihdon välineet, jäisi tutkimuksemme hyvin epätäydelliseksi 1).
Käkisalmen läänin elinkeinoista olemme edellisessä maininneet tervanpolton ja kaskiviljelyksen tärkeimpinä. Jätimme
mainitsematta sangen tärkeän kalastuksen ja metsästyksen,
emme myöskään puhuneet niistä maanviljelyksen haaroista, suoniitty- ja peltoviljelyksestä, jotka olivat aivan heikolla kannalla, emmekä tulleet maininneeksi teollisuuden heikoista oraista,
raudan valmistuksen ja käsiteollisuuden muodossa.
Tervanpoltto, joka ammoisista ajoista oli Karjalassa
ollut suosittu elinkeinohaara, tuntuu ison-vihan aikana laimenneen. Ei ollut silloin tilaisuutta, niinkuin ennen, huolehtia
tervaksien pilkkomisesta ja kuivattamisesta, tervahautojen
kuntoonpanosta ja hoidosta. Huomaamme kumminkin, että
tervanpoltto rupesi jälleen elpymään rauhan jälestä ja olisi
siitä ehkä taas tullut tuottava elinkeinohaara, ellei vesiväylän
katkaisu Pohjois-Karjalasta Lappeenrantaan Turun rauhassa
olisi muuttunut katkeraksi todellisuudeksi 2).
K askivilj elys jäi Pohjois-Karjalan pääelinkeinoksi.
1) Aikomuksemme on erikoisessa tutkielmassa käsitellä PohjoisKarjalan maalais-elinkeinoja ison-vihan jälkeen ja on Suomen Historiallinen Seura tämän tutkielman melkein lopulliseen muotoon saatettuna
hyväksynyt Historialliseen Arkistoon painettavaksi jatköna tutkimuksellemme kaupasta.
2) Tohmajärven käräjät ''S/lo 1735; V. t. kruununvouti E. Andersinin
kirje Kyminkartanon läänin maaherralle 16/,0 1759. M. L. A. kansl. kok.;
(J. W. Ruuth), Ulrik Rudenschöldin kertomus taloudellisista y. m. oloista
Suomessa 1738-1741, s. 33-36; J. Maukonen, Muinaisjäännöksiä Liperin
kihlakunnassa, s. 120-123 (Suomen Muinaismii sto-Yhtiön Aikakauskirja
IV); Reijo Tirronen, Muinaisjäännöksiä Ilamantsin kihlakunnassa, s. 5-6
(Suomen Muinaismuisto-Yhdistyksen Aikakauskirja VII); Sigurd Nordenstreng, Fredrikshamns stads historia, s. 162. — Tirronen lausuu sen omituisen arvelun, että tervanpoltto ei olisi ollut Pohjois-Karjalassa ison-vihan
jälestä tunnettu.
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Vielä riitti metsiä kaskeamiseen, vaikka tuon tuostakin sekä
yksityiseltä että viranomaisten taholta vaadittiin kaskenpolttoa
metsien loppumisen pelossa supistettavaksi tai kokonaan lopetettavaksi. Kaskimaista, usein penikulmien ehkä kymmenienkin päästä, saivat karjalaiset runsaasti viljaa omiksi
tarpeiksi ja muillekin myytäväksi. Pohjois-Karjala oli ja pysyi
runsaana viljamaana. Syyttä eivät aikakauden taloudelliset
kirjailijat kiinnittäneet huomiota tähän. Varsinkin aikakauden
loppupuolella ryhdyttiin taisteluun muka liiallista kaskeamista
vastaan ja talonpoikien vapautta tässä kohden rajoitettiinkin.
Mitään tuntuvaa haittaa ei tälle elinkeinohaaralle näistä rajoituksista kumminkaan koitunut 1).
Kalastus oli Pohjois-Karjalassa sillä aikakaudella, jonka
kuvauksemme käsittää, hyvin tuottava elinkeinohaara. Varsinkin Pielisjärven rannoilla kalasteltiin ahkerasti ja saaliit olivat niin hyvät, että niistä riitti markkinoille ja kauppapaikoillekin vietäväksi. Se mikä kuivattuna ja suolattuna vietiin
oman maan kaupunkeihin, ei liene, kuten seuraavassa tulemme
osoittamaan, ollut kuin osa siitä, mikä kulki rajan yli 2).
Mitä metsästykseen tulee, ovat tiedot siitä verrattain
harvinaiset ja niukat, mutta niin paljon eri lähteet kumminkin
mainitsevat, ettei tämäkään ikivanha elinkeinohaara aivan lai') Gösta Grotenfelt, Det primitiva jordbrukets metoder i Finland
under den historiska tiden, s. 36-55; E. G. Palmen, Suomalaisen maanviljelyksen tilasta puolitoista vuosisataa sitten, s. 3 (Historiallinen Arkisto
IX); J. Kraftman—J. Lagus, Tanckar om hushållningens uphjelpande i
Carelen, s. 21; Relander, Pohjois- ja Itä-Karjala, s. 112-116; J. Kraftman,
Tankar om den wanmakt, uti hwilken Finska Landtman sig befinner, s.
46-48; J. Kraftman, Tankar om svedjande och huruvida det tål inskränkning uti norra delar af Tavastland, Savolaks och Karelen. (Käyttämäni
kappale kuninkaallisessa kirjastossa Tukholmassa.)
2 • Karjalan talouskomissioonin 1737-1738 lausunto. R. W. A.;
P. Kalm—E. Castrén, Historisk och oeconomisk beskrifning öfver Cajanaborgs län, s. 30. — Viimeksi mainitussa teoksessa tekijä väittää, että
yksinomaan Pielisjärveltä vietiin vuosittain 300 leiviskää haukia Venäjän puolelle.
V. 1724 mainitaan Tohmajärven pitäjässä olevalla Onkamon järvellä kalastelleen paitsi oman pitäjän miehiä sekä liperiläisiä että kiteeläisiä (Kyminkartanon ja Savonlinnan läänin verifikatsioonikirja 1724,
s. 3533-3534. S. W. A.). — V. 1739 oli kiteeläisillä Onkamon järvessä
kokonaista 6 vakinaista nuottaa (Kiteen käräjät 10/3 1740).
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minlyöty ollut 1). Enään eivät metsät, joissa yhä tiheämmin
rupesivat kaskenkaatajien kirveet kalskahtelemaan, tarjonneet
sellaisia saaliita, kuin ennen oli saatu. Karhun, suden, ketun,
ilveksen, jäniksen ja oravan nahkat olivat markkinoilla haluttua tavaraa ja huonoin, kehittymättömin pyytöneuvoin pyytelivätkin Pohjois-Karjalan miehet niitä itsellensä niin, että
usein vietiin näitä satalukuisin ostohaluisille kaupungin porvareille.
Sanoimme jo, että m a a n vi l j e l y ks en tila, lukuunottamatta
kaskeamista, oli heikko. Meidän olisi oikeastaan ollut siihen
lisättävä, että se oli aivan ensi asteillansa ja vielä niin alkuperäisellä kannalla, ettei siitä paljon mitään kannata puhua.
Peltoja ei ollut kuin nimeksi, kylien keskellä sarkajaolla tai
talojen ympärillä pieninä tilkkuina, ja antimet niistä niin vähäiset, ettei kannata erikseen mainita 2). Niitty- ja suoviljelyksen taidon oppivat Pohjois-Karjalan talonpojat vasta 17:n
vuosisadan toisella puoliskolla Pielisjärven kirkkoherrojen
Jaakko Stenius vanhemman ja Jaakko Stenius nuoremman sekä
muiden taitavien taloudellisten uudistajien neuvomina. Mitä
niittyjä oli, ne olivat luonnon tarjoamia ja niiden nojalla elätettiin talonpoikien vähäinen karja 3). Enemmän kuin odottaa
voisi käyttivät karjalaiset karjantuotteita kaupan välineinä vieden hyvät määrät voita, talia, läskiä ja lihaa kaupaksi, kuten
seuraavassa tulemme näkemään.
Teollisuusyrityksistä oli lupaavin raudanvalmistus.
Ympäri Pohjois-Karjalaa oli raudanpuhdistusmajoja (järnhytter),
joissa valmistettiin takkirautaa. Mainitaan tätä joskus kaupunkeihinkin viedyn, mutta valmistus oli sentään niin heikkoa ja vähäistä, että ei likimainkaan olisi omiksi tarpeiksi riittänyt — joskin
olisi kaikkea tarvetta varten ruukkeja ja rautavalmisteiden teI) Kraftman—Lagus, Tanckar om hushållningens uphjelpande,

s. 2-3, 26.
2) Grotenfelt, Det primitiva jordbrukets metoder, s. 90-142; Kraftman —Laqus, Tanckar om hushållningens uphjelpande. s. 21; Palmen, Suo
malaisen maanviljelyksen tilasta, s. 2-3.
3) Grotenfelt, Det primitiva jordbrukets metoder, s. 68-89; Kraftman—Lagus, Tanckar om hushållningens uphjelpande, s. 22; Gustaf
Cygnaeus, K. Finska hushållningssällskapet 1797-1897, s. 40.

Hist. Ark. XXIII, I, 2.

23

kijöitä ollut 1). Kotiteollisuus samoin ylen mitätön; ne langat,
kankaat ja kangasvalmisteet, jotka Karjalan naisten käsissä
valmistuivat, olivat ylen vähäiset. Kuitenkin mainitaan niitäkin vaihdon välineinä Haminan, Loviisan ja muiden kaupunkien toreilla.
Meidän täytyy myöntää, ettei elinkeinojen tila PohjoisKarjalassa sen puolen vuosisadan kuluessa, joka seuraa
Uudenkaupungin rauhaa, ollut läheskään niin hyvä, kuin se
luonnon tarjoamiin edellytyksiin ja viljelysmahdollisuuksiin
nähden olisi voinut olla. Asutus oli vielä perin harvaa, väestö
sangen alhaisella asteella, käyttäen ainoastaan helpoimpia ja
tuottavimpia viljelystilaisuuksia hyväksensä. Pohjois-Karjalan
hyvistä mahdollisuuksista, joita vasta meidän aikamme on voinut ruveta hyväksensä käyttämään, ei ollut vielä päästy selville.
Kuitenkin jo tälläkin kannalla oli elinkeinojen tila sellainen, tuotteita niin runsaasti ja monenkaltaisia, että niiden
käyttö ja vaihto olisi voinut olla vilkkaan ja tuottavan kaupanteon pohjana. Kumminkin olisi sangen epäoikeutettua kutsua Pohjois-Karjalan kauppaa vilkkaaksi ja tuottavaksi tämän
aikakauden kuluessa.
Olemme jo mielestämme kyllin selvästi koettaneet esittää
sen kauppajärjestelnän haittoja ja varjopuolia, joka oli hallituksen kauppapolitiikan pohjana ja ainoana mahdollisena ohjaajana. Näimme, miten järjestelmä saatiin toteutetuksi; näimme
sen vaikutukset Käkisalmen läänissä, sen toteuttamisen ja poikkeamiset siitä.
Ahdas oli se järjestelmä, jota oli noudatettava, ahtaat ne
kaavat, jotka olivat kaupan kehitykselle määrätyt. Mutta yhä
ahtaammaksi muodostuivat kaavat sen ajan kuluessa, joka oli
') Itäisen komissioonin kertomus kuninkaalle 29/5 1725. R. W. A.;
Ilomantsin käräjät 1/19 1730, Kiteen käräjät 30/3 1732; Kruununvouti
G. Walleniuksen kirje maaherralle 39/9 1773; M. L. A. kansi. kok.;
Tekla Hultin, Historiska upplysningar om bergshandteringen i Finland
under svenska tiden I. Järnbruken, s. 3-4; Könönen, Joensuun kaupunki, s. 28. — Pohjois-Karjalan lukuisista raudanvalmistuspaikoista, joista
monet ehkä ovat juuri tältä aikakaudelta, kertovat: Maukonen (Muinaisjäännöksiä Liperin kihlakunnassa, s. 125-126, 142-143) ja Tirronen (Muinaisjäännöksiä Ilamantsin kihlakunnassa, s. 5, 41, 48, 59, 68). Vrt. vielä
T. Könönen, Pälkjärven pitäjäs, s. 134.
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edessä, yhä tiukennettiin niitä siteitä, joihin edellisen aikakauden kuluessa näimme kaiken kehityksen sidotuksi.
Ruotsin valtakunta ja etenkin siihen kuuluva Suomenmaa oli kärsinyt suunnattomasti suurien sotien ja vainoajan
melskeissä. Ne tappiot, ne menetykset, ne vauriot ja ne pirstoamiset, jotka olivat tulleet valtakunnan osaksi, olivat nyt
rauhan tultua korjattavat ymmärryksellä ja harkinnalla. Ennen
kaikkea olivat taloudelliset seikat saatavat korjatuiksi, oli pyrittävä siihen, että aineellinen hyvinvointi ainakin osaltaan korjaisi ne ulkonaiset vahingot, jotka olivat valtakunnan osalle
sattuneet. Mutta koska luultavaa oli, etteivät kaikki ymmärtäneet, mikä heidän taloudelliselle edistymiselleen oli parasta
ja viisainta, kuului hallituksen velvollisuuksiin yhä tarkemmin
huolehtia siitä, että kaikki tulisivat tämän ymmärtämään. Ja.
siihen olivat valtakunnan säädyt, jotka olivat saaneet valtaa
ja ymmärrystä Jumalalta, paikallaan; he voivat ja tahtoivat
valtaansa ja ymmärrystänsä käyttää valtakunnan eduksi.
Yhä selvemmin oli tultu huomaamaan, että kansojen taloudellisen hyvinvoinnin perustana oli teollisuuden kukoistus.
Kaikki se, mikä raaka-aineita jalostamalla saatiin kauppaan
kelpaavaksi, oli kansallista voittoa, joka lisäsi yleistä hyvinvointia. Teollisuutta oli siis edistettävä, teollisuuslaitoksia ennen kaikkea suosittava kaikilla mahdollisilla keinoilla. Sen
ymmärsi Horn ja hänen puolueensa, mutta vielä tarkemmin
sen tajusivat hatut. Hattujen taloudellinen ohjelma oli täydellisesti ajan merkantilististen katsantokantojen läpitunkema; teollisuutta oli edistettävä, ulkomainen kauppa saatava kukoistukseen, muut elinkeinot kyllä sitä myöten edistyisivät. Ja sen
mukaisesti tulivat kyseeseen vientipalkkiot, lisätyt tullisuojelukset, tuontikiellot ja ylenmäärin tarkat asetukset kaiken teollisuuden ja kannattavan ulkomaankaupan hyväksi I).
Ne, jotka voivat toteuttaa näitä suunnitelmia, olivat suuret kaupungit ja ennen kaikkea valtakunnan pääkaupunki.
Niiden hyväksi kohdistuivat toimenpiteet taloudellisten olojen
1 ) Ludvig Stavenow, Frihetstiden, dess epoker och kulturlif, s. 46-47.
— J. W. Arnberg, Anteckningar om frihetstidens politiska ekonomi I.
Handeln och näringarne; Carl Gustaf Malmström, Sveriges politiska historia från Karl XII:s död till statshvälfningen 1772 II, s. 87-91.
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kohottamiseksi, niiden hyväksi täytyi muiden kaupunkien ja
niitä palvelevien maakuntien uhrata omat etunsa.
Syrjäisten maakuntien tehtäväksi ja, saammeko sanoa, ainoaksi tarkoitukseksi tässä kohden jäi edistää hyväksi havaitun
taloussuunnitelman toteuttamista.
Pohjois-Karjalan osaksi jäi edistää kaupunkien hyvinvointia, jotka olivat ulkopuolella sen rajojen.
Katselkaamme tämän kaupunkikaupan edellytyksiä.
Pohjois-Karjala oli tässä suhteessa, niin kuin niin monessa
muussakin, erikoisasemassa. Ei ollut sen alueella yhtään kaupunkia tai kauppapaikkaa, eikä se ponnistuksistaan huolimatta
yhtään sellaista saanutkaan koko sen ajanjakson kuluessa, joka
kuuluu meidän kuvauksemme piiriin.
Kun selville oli käynyt, että Viipuri tulisi jäämään Venäjän haltuun, ruvettiin ajattelemaan ja suunnittelemaan uutta
kaupunkia maan itäisiä osia, Savonlinnan ja Kyminkartanon
lääniin. Uuden kaupungin tuli saada perinnökseen Viipurin
vanhat etuoikeudet ja vapaudet, siitä oli tuleva koko Itä-Suomen kaupan keskus.
Uuden kaupungin paikaksi määrättiin Vehkalahti, pieni,
vainoajan melskeissä hävitetty kaupunki-pahanen Suomenlahden rannalla 1). Se sijaitsi sangen lähellä äsken suunniteltua
valtakunnan rajaa, noin 11 penikulman päässä Viipurista. Lappeenrannasta, jonne päättyi Savosta ja Karjalasta aukeava vesiväylä, oli uuteen kaupunkiin 13 1/2 penikulmaa, joka matka
vielä saatiin lyhenemään, kun maaherra Frisenheimin toimesta
tehtiin uusi maantie kaupunkien välille 2).
Maakunnan kauppaliikkeen helpoittamiseksi esitti maaherra
Frisenheim Lappeenrannalle kaupunginoikeuksia 3). Anomukseen ei kumminkaan suostuttu, koska muka hallitus oli huoman') Olisi ollut muitakin tapulioikeuden ottajia, nimittäin Porvoo,
joka pyyteli sitä itselleen, mutta joka ei sitä saanut jo siitäkin syystä,
että Helsinki, jolla vanhastaan oli tapulioikeudet, sijaitsi aivan lähellä
sitä (Torsten Hartman, Borgå stads historia, s. 273; Nordenstreng, Fredrikshamns stads historia, s. 128).
2) M. G. Schybergson, Bidrag till Finlands inre historia åren 17211731, s. 63; Nordenstreng, m. t. s. 122-123.
3) Lappeenranta oli v. 1683 kadottanut kaupunkioikeutensa, koska
valtakunnalla ja Viipurin kaupungilla oli siitä „niin merkillinen vahinko"
(Palmskiöldin kokoelmat, Tom. LXI. Carelen. Upsalan yliopiston kirjasto).
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nut, että oli olemassa liiankin paljon pieniä kaupunkeja, jotka
eivät täyttäneet mitään määrättyä tarvetta, vaan ainoastaan välikaupallaan kallistuttivat tavaroiden hintoja.
Lappeenranta ei tullut saamaan kaupungin oikeuksia, vaan
oli se puolittain kaupungin asemassa ollen Haminan, joksi
uutta tapulikaupunkia pian ruvettiin kutsumaan, varastopaikkana tai, saammeko sanoa, etukaupunkina 1). Siellä asui kauppiaita, jotka olivat Haminan porvareita, mutta vaan nimeksi.
Tällainen omituinen järjestys katsottiin vallitsevan kauppajärjestelmän takia olevan tarpeen.
Lappeenrannasta, jossa Haminan porvarit myöskin pitivät
säännöllisiä toripäiviä, kyllä huolehdittiin. Huonompi oli Savonlinnan laita. Valitettiin, ettei siellä ollut tarpeellista maa-alaa
kauppaliikkeen harjoittamista varten ja etteivät porvarit sentähden voineet sinne asettua. Maata kyllä saatiin, mutta kauppaliike oli silti hyvin laimeata porvariston hitauden ja velttouden
tähden. Lappeenrantaan täytyi niiden kulkea, jotka halusivat
kauppaa tehdä 2).
Kesäkauppaa harjoitettiin Karjalasta käsin Lappeenrannassa sangen vilkkaasti. Varsinkin suurien syksymarkkinoiden
aikana, jolloin Haminan porvarit kuukauden ajaksi asettuivat
Lappeenrantaan kauppoja tekemään, kuljettiin Pohjois-Karjalasta suurin joukoin ja suurin venein Lapveden rannoille.
Talvimatkojen täytyi sitävastoin kääntyä Haminaan. Veroviljaa viedessänsä tekivät karjalaiset kaupungissa kauppansa
vieden vähät tavaransa muun kuorman ohessa tuoden pienet
ostoksensa takaisin tullessaan.
Vaikeat olivat nämät matkat, mutta vielä vaikeammiksi
ne heti muuttuivat.
Onnettomassa Turun rauhassa v. 1743 luovutettiin taas
kaistale kärsinyttä isänmaatamme Venäjälle ja tämän palasen
mukana menivät Haminan kaupunki sekä siihen kuuluvat Lappeenrannan ja Savonlinnan varasto- ja markkinapaikat.
1) Nordenstreng, Fredrikshamns stads historia, s. 142-143.
2) Nordenstreng, ln. t. s. 155; J. M. Salenius, Tietoja Savonlinnan
kaupungista vuosilta 1639-1742, s. 31-32 (Historiallinen Arkisto IX);
.T. M. Salenius, Tietoja Savonlinnan kaupungista vuosilta 1742-1812, s.
2-3 (Historiallinen Arkisto XXI, 2).
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Karjala kadotti tärkeän vesiväylänsä, sen ainoaksi kauppatieksi jäi maamatka läänin uuteen tapulikaupunkiin, joka
kohta kohosi Pernajan pitäjässä Degerbyn kylän maalla.
Degerbyn kaupunki, joka pian sai uuden nimen Loviisa,
ei ollut kaukana Haminasta; ainoastaan noin 8 penikulmaa
eroitti tapulikaupungit toisistansa. Sitä kauvempana oli se lääninsä etäisimmiltä nurkilta. Pohjois-Karjalaan ja Pohjois-Savoon, jotka vielä olivat Degerby-Loviisan kauppa-aluetta, oli
tapulikaupungista 50-60 penikulman matka.
On vaikea käsittää, että Pohjois-Karjalan talonpojat edes
yrittivät käydä kauppa-asioissansa tapulikaupungissa Suomenlahden rannalla. Totta onkin, että he vastustelivat eivätkä halunneet näille matkoille lähteä, kulkivat mikäli mahdollista Pohjanmaan kaupungeissa, harjoittivat yhä enemmän salakuljetusta.,
elvyttivät yhä vilkkaammaksi maakauppansa, mutta tottuivat
silti käymään siinä kaupungissa, jossa he muka yhteiseksi hyväksi sopivimmin voivat kauppojansa tehdä. Veroviljat olivat
yhä edelleen kuljetettavat läänin pääkaupunkiin ja nämät mat-.
kat käänsivät kaupan — miten vilkkaan, on helppo arvata —
Loviisaan.
Jos eivät olleet talvimatkat Haminaan leikintekoa, niin
vielä olivat matkat Loviisaan työläämmät. Raja, joka nyt kulki •
Kyminjokea ylös halkaisten Mäntyharjun pitäjän ja jatkaen
siitä Puumalan kautta kohti Savonlinnaa, kiersi pohjoispuolelta tämän kaupunki-pahasen, jonka linnaa itäinen naapuri ei
tahtonut enään Ruotsille luovuttaa, ja pääsi viimein yhtymään
vanhaan Uudenkaupungin rauhan rajaan Kerimäen, Parikkalan
ja Kesälahden kulmauksessa. Käskipä nyt kauppamatkoillaan
kulkevia Pohjois-Karjalan miehiä kiertämään tämän rajan, etteivät tulisi kulkemaan vieraan, peljätyn valtakunnan alueilla.
Yhä vaikeammiksi teki olosuhteet se seikka, ettei mitään
kunnollisia maanteitä Pohjois-Karjalassa ja Pohjois-Savossa vielä
tähän aikaan ollut. Vasta sillä taloudellisen kohoamisen aikakaudella, jonka muodostavat vuosikymmenet ison-vihan jälestä,
ruvetaan Karjalaan maanteitä hankkimaan ja sellaisia saadaankin.
Kävisi liian pitkäksi tässä yhteydessä kertoa Pohjois-Karjalan maanteiden kehityksestä ja siitä työstä, mikä on saatu
tehdä näitä hankittaessa. Koska kuitenkin on aivan välttämätöntä kauppaolojen oikealle ymmärtämiselle tietää pääseikat
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tästä, saanemme muutamin piirtein kuvata Pohjois-Karjalan säännöllisten maanteiden kehitystä jättäen laajemman kuvauksen
tästä sekä talous- että sivistyshistorialle tärkeästä selostamisesta
toiseen erikoistutkimukseen.
Ammoisista ajoista oli Pohjois-Karjalassa, niinkuin muuallakin, ollut kirkko-, kylä- ja myllyteitä. Nämät olivat kumminkin tavallisesti katkonaisia tiepätkiä, joilla vaan vaivalla voi
kärryillä kulkea ja hädin tuskin kuormia kuljettaa.
Seitsemännentoista sataluvun alussa — mainitaanpa vielä
vuodeksi 1707 — ruvettiin laatimaan ensimäistä varsinaista
maantietä Karjalaan. Tie kulki Sortavalasta pohjoiseen 1).
Epävarmaa on, missä määrin tieolot 1707 jälkeisinä vuosina
pääsivät edistymään. Tarinan mukaan, jota muutamat tosiseikat tuntuvat vahvistavan, antoi venäläinen hallitus ison-vihan
aikana rakennuttaa Karjalaan kesäteitä. Hetimiten vainoajan
päätyttyä mainitaan, että Pohjois-Karjalassa on jonkinlaisia kesäteitä, jotka kuitenkin ovat niin huonoja, että niillä ,.jokaisen suurimmassa hengenvaarassa etenkin soiden ja nevojen sekä jokien
yli täytyy tärkeitä matkojaan jatkaa". Samaan aikaan mainitaan nimenomaan, että Kiteen kirkolta kulki tie Savonlinnaan,
Uukuniemelle ja Kesälahden pohjukkaan 2).
Nämät maantiet olivat nähtävästi kunnottomia polkuja tai
kyläraitteja, koskapahan aivan yleisesti pikku-vihan aikana ja
sitä seuraavina vuosina todistetaan, ettei Karjalassa ollut sellaisia teitä, joilla olisi voitu kärryillä kulkea 3). V. 1744 an') Väinö Wallin, Suomen maantiet Ruotsin vallan aikana, s. 98.
2) Ilomantsin käräjät 28/1 1729; Kiteen käräjät

'2
/2

1729.

3) Kruununvouti G. A. Andersinin kirje maaherralle lokak. 1741;
Kirkkoherra Jaakko Steniuksen kirje maaherralle 1745 (päiväämätön) ja
v. t. kruununvouti H. C. Andersinin kirje maaherralle 2/3 1748. M. L. A.
kansi. kok. — Venäläiset tekivät pikku-vihan aikana parhaansa raivataksensa maanteitä niin Karjalassa kuin muuallakin. Niin pidettiin PohjoisKarjalan miehiä v. 1743 työssä teiden laatimista varten Pielisjärveltä Kajaaniin (K. 0. Lindeqvist, Pikku-vihan aika Suomessa, s. 50; Pohjois-Karjalan tuomiokirjat 1743 ja Hallintoa koskevat asiakirjat 1742-43. S.
W. A.).
Kansan tarinan mukaan rakennettiin Liperin ensimäiset maantiet
pikku-vihan aikana ja olisi muka vanhin tie se, joka kulkee Liperin kirkolta Tutjunniemen päähän. Tietä, jota jälestäpäin on oijottu, on noin
kaksi penikulmaa.
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taa Kyminkartanon läänin valpas maaherra K. J. Stjernstedt
Karjalan kruununvoudille erityisen käskyn maanteiden raivaamisesta, kolme vuotta myöhemmin, uusitaan käsky taas — kuten sittemmin uudistuneista valituksista huomataan — tuloksetta 1). Aika ei ollut vielä tullut.
Olipa seikka, joka vaikeutti maanteiden laatimista rajamaakunnissa ja se oli, että pidettiin sotatieteelliseltä kannalta
sitä tavallaan hyvinkin vaarallisena. Maantiet, jotka rauhan aikana edistivät rauhallisten kulkijoiden matkoja, edistivät myös
vihollisuuksien sattuessa yli rajan saapuvien sotajoukkojen liikkeitä. Vielä niin myöhään kuin 1750-luvulla kuulemme lausuttavan epäilyksiä tässä kohden 2).
Vasta 1760-luvulla alkaa uusi vaihe Pohjois-Karjalan maanteiden kehityksessä. Gabriel Wallenius, „Karjalan kuningas",
oli v. 1759 tullut Karjalan kruununvoudiksi ja hänen tarmonsa
sai tässäkin asiassa käänteen tehdyksi 3). Tämä nerokas mies
käsitti täydellisesti, mitä maakunnalle merkitsi maanteiden puute,
ja hän ei ollut hidas tätä puutetta korjaamaan. Nyt eivät enään
jääneet näkyviä seurauksia vaille maaherrojen käskyt maanteiden raivaamisesta ja korjaamisesta. Wallenius pakoitti rautaisella kädellä kansan maanteitä tekemään ja joskaan hän sillä
aikaa, jonka meidän kuvauksemme käsittää, ei vielä saanut
nähdä huomattavia jälkiä työstänsä, laski hän kuitenkin jo tällöin työlle hyvän perustan ja sai, ennenkuin pitkä elonpäivänsä
päättyi, nähdä tarmokkaan työnsä runsaat hedelmät 4).
1) Kyminkartanon läänin maaherran kirjeet Karjalan kruununvoudille 31/7 ja 4O/8 1744. (Kirjediaario 1744. M. L. A. konttoorin kokoelma);
Ilomantsin käräjät 26/1 1748. — Jo v. 1747 sentään mainitaan, että Kesälahdelta Savonlinnaan oli oikein raivattu kesätie, jonka varrella olivat
säännölliset penikulmapatsaat (Kiteen käräjät 15/, 1747).
2) Kraununvouti Andersinin kirje maaherralle 2/6 1753. M. L. A.
kansi. kok.
3) Gabriel Wallenius oli syntynyt Tottijärvellä v. 1725, tuli ylioppilaaksi Turussa v. 1745, opiskeli Greifswaldin yliopistossa v. 1746 ja joutui lakitieteelliset tutkinnot suoritettuansa erilaisiin tuomarivirkoihin. Pohjois-Karjalaan tuli hän v. 1753 kihlakunnantuomari S. A. Hougbergin apulaiseksi. V. 1759 tuli hän G. A. Andersinin jälestä Karjalan kruununvoudiksi ja pysyi virassa vuoteen 1800, jolloin luovutti sen pojallensa Gabrielille. Wallenius kuoli v. 1808. Katso Oma Maa VI, s. 194-195.
4) Wallin, Suomen maantiet, s. 120; Könönen, Joensuun kaupunki, s.
14.; Walleniuksen kirjeet maaherralle 1759-1775. M. L. A. kansi. kok.;
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Näin ollen ei voinut tulla kysymykseenkään, että kesällä
olisi maata myöten Pohjois-Karjalasta kauppamatkoille lähdetty.
Kesällä harjoitettiin, kuten jo on mainittu, niin kauvan kun Lappeenranta ja Savonlinna kuuluivat Ruotsin vallan alle, kauppaa näissä paikoissa, mutta ainoastaan vesimatkoja kulkien. Senjälkeen supistuivat luvalliset kauppamatkat yksinomaan talvella
tehtyihin.
Sanoimme jo, että veroviljan pakollinen vienti läänin pääkaupunkiin vaikutti sen, että Karjalan talonpojat tulivat pitäneeksi edes jonkinlaista kauppaa yllä hallituksen rnääräämän
suunnitelman mukaan.
Tämä pakollinen kaupungissa käynti vaikutti vähitellen
sen, että muukin kauppa vaivaloisesti kääntyi läänin pääkaupunkiin. Pääasiallisimmat ostot ja myynnit tehtiin kuitenkin
kaikitenkin juuri veroviljaa vietäessä.
Täysinäisin kuormin lähtivät talonpojat kotoansa kruununvoudin määrääminä aikoina tammi-, helmi- ja maaliskuussa.
Kruununjyviä lähdettiin kuljettamaan, mutta useinkin oli reessä
omia tavaroita enemmän kuin toinen puoli. Suurissa joukoissa
kuljettiin, kymmeniä ehkä joskus satojakin hevosia peräkkäin.
Matkalla voi kulkijoiden luku kasvaa vielä suuremmaksi; yhä
uusia kruununjyvien kuljettajia yhtyi retkikuntaan, mikä pyrki
Haminaa tai Loviisaa kohti.
Vaikeudet, jotka kulkijoita näillä matkoilla kohtasivat, olivat niin suuret ja monet, että nykyaikaisen ihmisen on niitä
vaikea ymmärtää.
Pitkin satunnaisia talviteitä, mielellään kierrellen jäätyneitä
vesiä myöten, mutta myös kahlaten kautta metsien ja ponnisTohmajärven ja Liperin pitäjänkokousten pöytäkirjat mainittujen seurakuntien kirkonarkistoissa; Pohjois-Karjalan nimismiesten kirjeet Walleniukselle 1772-1800 ja Walleninksen kirjekirjat Ilomantsin kruununvoudin arkistossa.
Kuinka innokkaasti Wallenius ryhtyi maanteiden huonoa tilaa korjaamaan, todistaa se, että Karjalan talonpoikien edustaja 1765-1766 valtiopäivillä teki valituksen maanteiden liiallista rakentamista vastaan. Tämä
valistuskirja on oivallinen todistus siitä, millä kannalla Pohjois-Karjalan
maantiet vielä 1760-luvun puolivälissä olivat. (Valtiopäivämies Yrjö Timosen valituskirjelmä Walleniusta vastaan 20/io 1765, ote tutkimuspöytäkirjasta Karjalan tuomari S. A. Hougbergin kirjeessä Kyminkartanon
läänin maaherralle 30/6 1766. M. L. A. kansi. kok.).
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tellen kaadettujen kaskimaiden ja ryteikköjen poikki, kulki kaupunkiin pyrkivien pitkä matka. Suhteellisesti helpommat olivat matkat, niin kauvan kuin saatiin Haminassa käydä. Tie
vei silloin pitkin Saimaan suuria selkiä, jotka varsinkin vähälumisina talvina olivat helpot kulkea. Tätä tietä ei voitu enään
käyttää, kun tapulikaupungiksi tuli Degerby. Silloin alkoikin
vaikein aika, mikä veroviljanviejillä koskaan on ollut.
Eri teitä käytettiin Degerbyhyn tai Loviisaan mennessä.
Tavallisesti kumminkin kuljettiin Liperin, Kiteen ja Kesälahden kautta Kerimäen puolelle, sieltä pitäjän pohjois-osan kautta,
Kolehmalanvaaran, Leppälahden, Lampun ja Vihtarin kylien
halki, Rantasalmen puolelle, kunnes Sompasaaren ja Alivensalon kylien kautta kierrellen päästiin mainitun pitäjän kirkolle.
Sieltä jatkui matka Juvan, Mikkelin ja Mäntyharjun kautta yhä
etelämmäksi kohti Loviisaa.
Vaikein oli matka Karjalasta Rantasalmen kirkolle. Mitä
etelämmäksi tultiin, sitä paremmiksi kävivät tieolot, tiheämmin
asutuiksi paikat, varmemmiksi seudut. Kyminkartanon läänin
eteläisimmässä osassa, Kymin voutikunnassa, olivat tiet 1700-luvun puolivälissä jommoisessakin kunnossa, Keski-Savossa ne olivat huonot, Karjalassa ei niitä, kuten olemme osoittaneet, vielä
ollut juuri nimeksikään. Siinä selvä syy matkojen vaikeuteen.
On huvittavaa kuulla, miten Karjalan kruununvouti, jo
mainitsemamme Gabriel Wallenius, kuvailee Pohjois-Karjalan
ja Rantasalmen välistä tietä 1).
„Tämä on — sanoo hän — karjalaisten talvitie; se on
aivan raivaamaton, - korkeine ja jyrkkine mäkineen varsinkin
Kolehmalanvaaran ja Sompasaaren välillä: siellä ovat tiet polveilevat, ahtaat ja kaltevat, luikerrellen syvien metsien läpi,
kiertäen kaartaen suuria honkapuita, vieläpä joskus rytöjen
ja hakkuiden sulkemat; sitäpaitsi osa savolaisia on niin ajattelemattomia, että he kaatamalla kaskipuitansa yli tien, lisäävät
matkaavien vaivoja. Nämät kelvottomat tiet saattavat vuosittain Karjalan miehille, heidän kuljettaessaan raskaita kuormiansa kaupunkeihin, kaikellaisia surkuteltavia vahinkoja, jotka
kohtaavat milloin ajajia milloin hevosia. Moni on näet kivien
1) Walleniuksen kirje maaherralle myötäseuraavine pöytäkirjaotteineen Liperin kevätkäräjilta v. 1763. Dl. L. A. kansi. kok.
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välissä katkaissut kätensä ja jalkansa, turmellut hevosensa, särkenyt rekensä ja ajokalunsa y. m. Sitäpaitsi ei tietä, joka kulkee Sompasaarelta Karjalan rajalle, myöskään koskaan viitoiteta,
josta johtuu kulkijoille hyvin paljon vaikeuksia varsinkin silloin, kun jäät ovat huonot tai on pyryilma taikka vaan pimeys tapaa kulkijat. Onpa vielä sekin seikka mainittava, ettei Karjalan ja Rantasalmen kirkon välisellä yleisellä talvitiellä ole yhtään kestikievaria ja tien varrella asuvat savolaiset ovat sangen
vastahakoiset antamaan matkaaville maksua vastaan kyytihevosta, vaikka millainen tarve sattuisi, esim. kun jonkun hevonen kipeytyy, turmeltuu tai uupuu, ja jos joku lopulta suostuukin antamaan hevosensa, ottaa hän silloin kaksinkertaisen
kyytirahan."
Tämä kuvaus käsittää vaan kappaleen matkaa siitä tiestä,
mikä karjalaisilla oli kauppamatkoillaan kuljettavana!
Vielä kaameampi ja värikkäämpi, täyteliäämpi ja selväpiirteisempi on se kuva, jonka maisteri Jaakko Stenius, Pohjois-Karjalan parhaita miehiä, antaa samasta asiasta 1). Kuvaus on siinä
mietinnössä, jonka Stenius jätti 1760-1762 vuosien valtiopäiville
ja lienee vaikuttanut sangen hyvää sen ajan johtomiehiin, joilla
oli hyvin niukat tiedot Pohjois-Karjalan oloista ja niistä vaikeuksista, joiden alla karjalaiset olivat nääntyä.
Stenius oli puoltanut kotimaakuntansa kaupan kääntämistä
Pohjanmaalle, jonne hänen mielestään paremmin saataisiin
kauppatie raivatuksi. Ja raivatuksi sen täytyi tulla, sillä silloisia oloja eivät karjalaiset jaksaisi kauvan kärsiä. Todistaakseen
väitteensä, kuvailee hän, millaisten vaikeuksien takana Loviisa
Itä-Suomen miehille oli. Stenius sanoo, ettei hän voinut käydä
täydellisesti kuvaamaan seikkoja ja syitä Karjalan ja Itä-Savon
kaupan heikkouteen, hän tahtoi vaan mainita lyhyesti, mitkä
ne pääsyyt olivat, jotka tekivät kaupunkimatkat talonpojille
vaikeiksi.
Ensiksikin tien suunnaton pituus, joka muutamille kaupungissa kävijöille nousi edestakaisin laskettuna 110 penikulmaan.
1) Jaakko Stenius nuorempi „Koski-Jaakko", s. Artjärvellä v. 1732,
tuli ylioppilaaksi Upsalassa v. 1748, väitteli maisteriksi Turussa v. 1755,
nimitettiin dosentiksi v. 1760 ja Pielisjärven kirkkoherraksi v. 1768. Kuoli
v. 1809. Katso A. B. Cederberg, „Koski-Jaakko" (Aika 1909).
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Toiseksi tavaton rehun puute, joka matkalla Loviisaan
oli mitä tuntuvin. Mäntyharjun, Ristiinan, Mikkelin ja Juvan
pitäjissä eivät matkamiehet saaneet ostaa hevosilleen ruokaa
rahalla millään ja oli eläin-parkoja sentähden syötettävä puhtaalla viljalla. Siitä syystä „melkein kaikki se, minkä talonpoika
oli mukanansa ottanut ikäänkuin katosi syömiseen, joten kaupunkiin tullessa reki oli melkein tyhjä".
Kolmanneksi teiden epätasaisuus. Tiet olivat mutkikkaita
ja kiertelivät syyttä. Ne kulkivat upottavien soiden yli, jotka
eivät mitenkään tahtoneet jäätyä kyllin kestäviksi. Mitään siltoja ei näillä talviteillä ollut. Tuulenkaatamia puita, kantoja, kiviä ja mättäitä ei ollut korjattu tieltä, vieruja, kuoppia
ja jyrkänteitä ei ollut tasoitettu. Vasta syvän lumen aikana
voitiin lähteä matkalle ja silloin saatiin pyryssä pysytellä usein
monta päivää tai kahlata paksussa lumessa raskain kuormin.
Vielä huomautti Stenius siitä, että voi olla matkaa useita
penikulmia, jolloin ei ollut saunaakaan tien varrella. Silloin
saivat matkamiehet viettää yönsä taivasalla, sattui miten ankara
ja kylmä sää tahansa. Lopuksi olivat nämät tiet niin epävarmat, ettei kukaan saattanut olla varma omaisuutensa säilymisestä. Rosvoja liikkui näillä rajaseuduilla, missä ei voinut
olla niin hyvää suojaa ja lainturvaa kuin tiheämmin asutuilla
paikoilla 1).
Walleniuksen ja Steniuksen kuvaukset riittävät antamaan
meille täydellisesti selvän kuvan niistä suurista vaikeuksista,
mitä kaupunkiin kulkevilla talonpojilla oli. Ja näiden vaikeuksien kuvaaminenkin on kuulunut asiaan ottaessamme selkoa
Karjalan kaupan edellytyksistä.
Tarkoitus oli, että Karjalan miehet kauppa-asioissaan kulkisivat yksinomaan oman läänin kaupunkeihin, joiden menestys
ja onni siitä riippui, että niihin ohjautui maaseudun kauppa.
Kumminkaan ei suinkaan aina tapahtunut, että Pohjois-Karja
') Tämä tärkeä asiakirja, johon vielä kuvauksessamme tulemme
monta kertaa viittaamaan, on R. W. A:ssa, sarjassa Valiokunta-asiakirjat
1760-1762, vol. 40. Professori. vapaaherra E. G. Palmen on suomalaisista
tutkijoista ensi kerran huomauttanut sen olemassaolosta ja julkaissut
siitä tärkeitä otteita Historiallisessa Arkistossa VII, s. 152-156. Vrt.
muuten Palmen, Svensk-finska handelslagstiftningen, s. 141-142 ja Könönen, Joensuun kaupunki, s. 4-5.
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lasta käytiin Haminassa ja Loviisassa. Myöskin ohjautuivat matkat ulkopuolelle oman läänin, etupäässä Pohjanmaalle.
Pielisjärven miehet olivat muiden karjalaisten suhteen siinä
erikoisasemassa, ettei heidän tarvinnut kuljettaa verojyviänsä
kaupunkeihin, vaan saivat maksaa ne rahassa. Niin ollen eivät tämän pitäjän miehet tottuneet Haminassa ja Loviisassa
kulkemaan, vaan kääntyivät Pohjanmaalle, jonne kulku oli helpompi, matka ehkä hiukan lyhempi. Kesällä nimittäin päästiin
vesiä myöten melkein koko matka — siis suuri helpotus siihen
nähden, mitä Loviisaan kulkevat saivat kauppamatkoillansa
kestää.
Pohjanmaalla käyvien matka kulki tavallisesti pitkin Pielisjärveä Nurmeksen kappelin Salmin kylään ja sieltä pientä
Haapajokea myöten n. k. Maanselän suolle. Siellä olivat veneet vedettävät yli kapean kannaksen, jolloin jo oltiin Pohjanmaan vesistöllä. Maanselän suolta lähtee näet Maanselän joki,
joka kulkee pienien järvien halki ja laskee Kiannon järveen
Sotkamon pitäjän Ali-Sotkamon kylässä. Sieltä oli jo aivan selvä
vesiväylä Kajaaniin Kiannon ja Nuasjärven kautta 1).
Tämä oli karjalaisten tavallinen kulkutie Pohjanmaalle
kesäiseen aikaan. Kun myöhemmin, sentään vielä kuvaukseemme kuuluvalla aikakaudella, saatiin Nurmeksesta raivatuksi
maantie Kajaaniin, kuljettiin sitä, kuten myös joskus kelvottomia matkoja myöten Kaavilta Kuopioon ja sieltä Iisalmen kautta
Kajaaniin. Viimemainittua tietä, sanoo Karjalan kruununvouti
eräässä kertomuksessaan 1770-luvulla, käytettiin kumminkin verrattain harvoin 2).
Jos luomme yleissilmäyksen kaupunki kaupan edellytyksiin,
1) Oulun kauppiaiden antama selitys Kyminkartanon läänin maaherralle 23/} 1743 Karjalan kaupan kääntämisestä Pohjanmaalle. ,Kokous
Manifestejä, Publicationeja, Kuulutuksia j. n. e., jotka liikuttavat Suomen
3:ea viimeistä Sotaa, erittäin vielä Pohjois-Karjalata." S. W. A.; Kaim—
Castren, Historisk och oeconomisk beskrifning, s. 31-32.
2) Kruununvouti Walleniuksen kirje maaherralle 8 /8 1775. B. W. A.
(Kuopion maaherran kirjeet kuninkaalle). -- Jo v. 1754 oli esitetty, että
laadittaisiin maantie Pohjois-Karjalasta Sotkamon kautta Kajaaniin. Siitä
ei tulisi olemaan hyötyä ainoastaan Kajaaniin kaupungille, vaan myös
karjalaisille, jotka silloin voisivat kuljettaa karjaa Pohjanmaalle. (Kaim—
Castren, Historisk och oeconomisk beskrifning, s. 35).
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täytyy meidän myöntää, että ne Pohjois-Karjalan miehille olivat tämän aikajakson kuluessa aivan erikoisen epäedulliset. Ei
yhtään kaupunkia omien alueiden sisällä; suurin osa aikakautta
täydellinen puute vesiväylistä, jollemme ota lukuun polveilevaa
ja vaivaloista vesireittiä Pohjanmaalle; kaikki kauppa talvella
raivaamattomia ja vaarallisia metsäteitä myöten kymmenien penikulmien päässä oleviin kaupunkeihin. Kun vielä otamme huomioon ne seikat, joista etempänä tulee yksityiskohtaisemmin puhetta, nimittäin, että kaupungit, etenkin Loviisa, pitivät huolta
porvarivelvollisuuksistansa usein hyvin vaillinaisesti, niin että talonpojat eivät kaikin ajoin saaneet kaupunkimatkoillansa niitä tavaroita, joita noutamaan he olivat pitkälle matkallensa lähteneet,
että heitä joskus kohdeltiin kaupungin porvariston puolelta tavalla, josta tehtiin valituksia aina kuninkaan kuuluville, täytyy
jokaisen myöntää, että kaupunkikaupan edellytykset eivät olleet houkuttelevat. Se pysyikin pystyssä vaan pakollisten veroviljavientimatkojen avulla, joita varten joka vuosi satojen talonpoikien Pohjois-Karjalastakin täytyi lähteä läänin pääkaupungissa käymään.
Mitä raja-kaupan edellytyksiin tulee, eivät ne suinkaan olleet edullisia nekään. Pohjois-Karjalassa oli 1730•luvun alusta
alkaen kaksikin tullikamaria, joiden kautta oli lupa viedä tuotteita rajan toiselle puolen kaupaksi ja tuoda sieltä tarvetavaroita. Myöskin oli venäläisillä lupa saapua yli rajan harjoittamaan kauppaansa, kumminkin vaan tullikamarien luona ja maikkinapaikoilla. Kun otamme huomioon, että ne tuotteet, joita
saatiin viedä yli rajan ja ne tarvetavarat, jotka olivat luvalliset maahan tuoda, olivat varsin helposti luetut ja että tuontuostakin poikkeusasetukset rajoittivat ennestäänkin harvojen
luvallisten vienti- ja tuontitavaroiden lukua, on laajemmitta selityksittä selvä, etteivät rajakaupankaan edellytykset olleet varsin lupaavat Pohjois-Karjalan miehille. Ja kuitenkin oli heillä,
kuten varsin vilkas salakuljetus monine haaroineen ja muotoi- .
neen todistaa, runsaasti sellaista tavaraa ja sellaisia tuotteita,
joita he voitolla voivat myydä rajan toisella puolella ja joita he
mieluummin veivätkin sinne kuin omiin kaupunkeihin; veihän
nyt näet vanha tuttu kauppatie, vesiväylä Saimaata pitkin, rajan toiselle puolelle, kun taas matka omiin kaupunkeihin oli
vaaroja ja hankaluuksia täynnä.
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Mainitaksemme vielä markkinoista ja niiden edellytyksistä
niin eivät nämät, vuosittain parissa paikassa Pohjois-Karjalaa
pidetyt, suinkaan vastanneet tarkoitustansa. Olemme jo osoittaneet, että karjalaisilla kyllä olisi ollut, mitä myydä; markkinoilla
olisi voinut olla mitä mainioimmat vaihtotilaisuudet, mutta Haminan ja Loviisan porvarit eivät viitsineet tulla kauvas Karjalan perukoille, Puhokseen, Liperiin ja Ilomantsiin, sillä he hyvin
ymmärsivät, niinkuin monista lausunnoistakin käy ilmi, että tavaran kuljettaminen Pielisjärven ja Pyhäselän rannoilta ei ainakaan maata myöten mitenkään kaupungin porvareille kannattanut. Talonpojat, joilla talvisydämenä oli kuinka paljon aikaa
tahansa ja joiden hevosia ei muuhunkaan tarvittu, voivat kyllä
käydä kaupungeissa, mutta porvariston ei sopinut maaseudun
markkinapaikoilla käydä. Ja aniharvoin tavataankin kaupungin
porvareita riittävässä määrässä Pohjois-Karjalan markkinapaikoilla. Niillä markkinoilla, jotka synnytti erityinen tarve, kuten esim. Kiihtelysvaaran hevosmarkkinoilla vanhan Mikonpäivän aikana, oli paremmatkin mahdollisuudet menestyä. Mutta
nämät taas eivät kuuluneet luvallisiin ilmiöihin eivätkä virallisten markkinoiden leimaa koskaan saaneetkaan.
Maakaupalle, joka kuitenkin oli itsenäinen kaupan muoto
ja sellaisena seuraavassa tulee silmäiltäväksemme, ei ajan katsantokanta paljonkoon elämis-mahdollisuuksia suonut. Maakauppa oli perin turmiollinen, „myrkky, joka tärvelee yhteiskunnan perusteet", mutta jossakin määrässä sitä kuitenkin täytyi suvaita. Kulkukauppa sallittiin, joskin sen vahingollisuutta
alituisesti toitotettiin; kansan keskenänsä harjoittama kauppa
omilla tuotteillaan ja maakauppa „lähimäisen auttamiseksi" oli
myös luvallista. Siinä lainsäätäjän suomat edellytykset. Mahdollisuudet maakaupan harjoittamiseen taas olivat mitä parhaimmat. Pieni kaupanteko, halu kaupustelemiseen kuului ja kuuluu olennaisena piirteenä karjalaisen luonteeseen : sellaisen kaupan alalla, kuin maakauppa ja sen yksi muoto kulkukauppa oli,
tuli tämä luonteenpiirre parhaiten näkyviin ja vaisto parhaiten
huomattavaksi. Niissä oloissa, joissa Pohjois-Karjalan kauppa
vapauden aikana liikkui ja kehittyi, oli maakauppa sopivin ja
hyödyllisin muoto; se, että sitä kaikkia keinoja käyttämällä koetettiin tukahduttaa, antoi sille uutta elinvoimaa. Näistä seikoista onkin etsittävissä tämän kauppahaaran kukoistus.
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Kaikkialla sama ilmiö; ne verrattain hyvät aineelliset edellytykset tai mahdollisuudet, jotka Karjalan kaupalla itsessään
oli, suuntasivat kaupan uusille teille, jotka eivät suinkaan kulkeneet niitä suuntia, kuin vallitseva kauppajärjestelmä edellytti. Ne muodot, joissa kaupan vallitsevien merkantilististen
suunnitelmien mukaan tuli liikkua, olivat mahdottomat; kauppa
oli kumminkin siksi elinvoimainen, että se jaksoi särkeä ne ja
suunnitella itsellensä omat luonnolliset elämis- ja kehittymismuodot.
Niinpä tulee meidän katseltavaksemme monien suunnitelmien ja asetuksien käytännöllinen toteuttaminen ja me huomaamme, ettei Karjalan kaupan alalla suinkaan käytäntö muodostunut sellaiseksi, kuin suunnitelmat ja asetukset olivat edellyttäneet. Siinäpä juuri parhaiten näkyy nurinkuristen järjestelmien mitättömyys, että niiden tärkeimpiä määräyksiä ei noudateta ja että niitä vastaan sangen julkisesti rikotaan. Ainoastaan se järjestelmä, jonka perusteet rakentuvat käytännöllisen
elämän kokemuksiin ja tarpeisiin, voi käytännössä tulla noudatetuksi. Niin ei suinkaan ollut merkantilismin aatteille rakennetun kauppajärjestelmän laita, ja Pohjois-Karjalan kauppaoloista saatu kokemus valaisee tätä mitä parhaiten.
Kauppa ei suinkaan pysynyt niissä rajoissa ja liikkunut
niiden määräysten mukaisesti, joita annettu oli. Kaupunkikauppa oli pääasiallisimmaksi, joskaan ei ainoaksi, tarkoitettu,
mutta ei suinkaan siksi muodostunut. Viranomaisten suostumuksella kulkivat karjalaiset muita matkoja, milloin omassa
maassa, milloin rajan tuolla puolen kaupunkitavaraa hakemassa.
Tullikamarien kautta kulkeva kauppa ei liene ollut kuin mitätön osa yli rajan harjoitetusta vaihtoliikkeestä, joka pääasiallisesti oli salakuljetusta. Ja ettei salakuljetusta aina niin ankarasti vastustettu, kuin olisi odottanut, voi myös myöhäisemmän
ajan tutkija todeta. Maakaupan laajuus eniten kummastuttaa tai
voisi kummastuttaa, ellei jo aivan ensi näkemiltä huomaisi, miksi
se oli välttämätön; joskin nyt oltiin ankarampia sitä vastustamaan kuin ennen isoa-vihaa ja ainakin toisin ajoin ylen innokkaita sitä kokonaan tukahduttama.an, saamme merkitä kumminkin sen jokseenkin yleisesti levinneen käsityksen, että maakauppaa kaikista huolimatta voi ja sai Pohjois-Karjalassa harjoittaa. Monet asetukset olivat ainakin tässä suhteessa sangen
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tehottomat. Ja loppujen lopuksi huomaamme mitättömän markkinakaupankin alalla, että käytäntö ei vastannut järjestelmän
suunnitteluja.
Tämä kaikki vaan sanottuna sen kuvauksen selvitykseksi,
joka käsittelee niitä muotoja, joihin Karjalan kauppa vapauden
aikana pukeutui ja pohjaksi sille esitykselle, jonka päämääränä
on valaista sitä kehitystä, joka Pohjois-Karjalan kaupassa on
huomattavissa puheena olevan ajan kuluessa. Yksityiskohtainen, esimerkkeihin ja aikalaisten todistuksiin nojautuva esitys
on osoittava todeksi ne päätelmät, jotka nyt jo esitetyistä edellytyksistä voidaan tehdä ja antava oikeat värit siihen kuvaan,
jonka ääripiirteitä olemme koettaneet saada esille.

Il Luku.

Pohjois=Karjalan kaupan muodot.
Edellisessä esityksessä olemme jo kiinnittäneet huomiota niihin muotoihin, joihin Karjalan kauppa haaraantui sen puolen
vuosisadan kuluessa, jonka olemme ottaneet kuvataksemme.
Olemme maininneet ensimäisenä kaupunkikaupan, jolla tarkoitettiin rahvaan matkoja läänin (ja sen ulkopuolella oleviin)
kaupunkeihin ja heidän tavaranvaihtoansa niissä. Toisena on
tullut mainituksi rajan yli ohjautunut kauppa eli, kuten voimme
sitä myös nimittää, rajakauppa, jona pidettiin tullikamarien
kautta kulkevaa kauppaa ja sen harjoittamista kummallakin
puolella rajaa. Kolmantena on ollut markkinoilla tapahtunut
tavaranvaihto, ostot sekä myynnit siellä. Neljäntenä muotona
täytyy meidän, huolimatta siitä, että se ehkä ensi silmäykseltä
voi näyttää omituiselta, pitää maakauppaa, joka kaikissa tapauksissa Pohjois-Karjalassa kuvauksemme piiriin kuuluvalla aikakaudella, muodosti itsenäisen kaupanhaaran ja ehdottomasti on
erikoisena kaupan muotona käsitettävä ja ymmärrettävä.
Mitä lähemmin syvennymme kuhunkin erikseen, sitä selvemmin tajuamme, että nämät muodot ovat keskenään sisäisessä
riippuvaisuussuhteessa ja käyvät täysin ymmärrettäviksi vasta
yhteydessä toistensa kanssa. Eri muodot täydentävät toisiansa;
irrallisina, vapaina ilmiöinä ei niitä voisi ymmärtää.
Edellä mainitun jaoituksen mukaisesti me seuraavassa sopivimmin perehdymme Pohjois-Karjalan kaupan muotoihin ja
niihin ilmiöihin, jotka kussakin niistä ovat huomattavissa. On
selvä, että lukumme eri osat ovat vaatineet itsellensä eri laajuuden; esitys kaupunkikaupasta ja monenlaisista seikoista sen
yhteydessä on saanut laveimman kuvauksen osakseen. Toiset
osat ovat voineet tyytyä vähempään.
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Kaupunkikauppa.
Pakolliset veroviljan vientimatkat pitivät Pohjois-Karjalan
kaupunkikauppaa yllä, ja niiden mukaisesti muukin kauppa,
joskin vaivaloisesti ja kuin epäillen, kääntyi läänin tapulikaupunkeihin Suomenlahden rannalle. Tammi-, helmi- ja maaliskuussa eli niin kauvan kuin talvikeliä kesti, olivat matkat tehtävät. Näihin meni toisinaan neljä, jopa viisikin viikkoa riippuen siitä, millainen keli ja millaiset ilmat sattuivat olemaan.
Siitä, että talonpojat hyvin suurissa joukoissa, ehkä satoja hevoskuormia peräkkäin, voivat saapua kaupungin portille, johtui, etteivät he kaikki samalla kertaa, eivät edes samana päivänä päässeet tulliportista sisään, vaan saivat odottaa kaupungin
portilla jonkun vuorokauden. Sentähden varoitetaan toisinaan
talonpoikia saapumasta hyvin suurissa joukoissa kaupunkiin 1).
Ennenkuin tavarantuojat kuormineen pääsivät kaupungin
tullista sisään, täytyi heidän suorittaa n. k. pikkutulli, jota Kustaa Aadolfin ajoista asti oli kannettu kaikista kaupunkiin tuoduista maalaistavaroista. Senjälkeen tuli heidän vallitsevien
kauppasäännöksien mukaisesti suoraa päätä ajaa kaupungin torille, missä kauppaa kaupunginvoudin ja kaupunginvahdin läsnäollessa oli tehtävä.
Näin säännönmukaisesti ei kumminkaan läheskään aina tapahtunut. Jo kaupungin portilla olivat usein kauppa-apulaiset
ja itse kauppiaatkin saapuvia vastassa ja kuljettivat heidät luokseen. Tai olivat porvarit jo ennen sopineet maalaisten kanssa
siitä, että nämät saapuisivat määrätyn kauppamiehen luokse.
Siellä talonpoika sai hevoselleen ruokaa ja tallissa sille sijan,
miestä itseään kestittiin mitä runsaimmin, hänelle annettiin mitä
erilaisimpia hyviä, syötävää ja juotavaa suuhun panna, annettiinpa olla talon väen iloissa osallisena, tansseissa, hypyissä ja
huveissa.
Tätä kutsuttiin majamiehyydeksi. Talonpoika oli majamies,
kauppamies oli hänen isäntänsä 2).
') Kruununvouti Walleniuksen kirje maaherralle 13/,1768. M. L. A.
kontt. kok. — Vrt. J. Quist, Inlands böndernas resor till Lovisa på 1700talet, s. 24 (Nylänningen IV. 1908).
2) Carl v. Bonsdorff, Hvad förstods med majmiseriet? (Historiallinen Arkisto XII, s. 117-123); vrt. myös K. G. Leinbergin tiedonantoa
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Tämä majamiehyys oli aivan lakeja ja asetuksia vastaan.
Kuitenkin on tavallisin asia, mikä esiintyy kaupunkiemme tuomiokirjoissa vapauden ajalla, juuri valitus majamiehyydestä ja
sen yhteydessä olevista väärinkäytöksistä.
Ei sovi meidän kuvauksemme rajoihin käydä tarkastelemaan niitä moninaisia riitoja ja erimielisyyksiä, joita syntyi
Haminan ja Loviisan porvariston kesken majamiehyydestä ja
joihin Karjalankin talonpojat tietysti olivat osaltaan syynä.
Huomautamme vaan, että maistraatin sovittelemiset tässä kohden jonkun kerran johtivat siihen, että päätettiin jakaa maalta
tulevat talonpojat porvarien kesken, niin ettei kellään olisi tilaisuutta liiallisella kestityksellä viekoitella tavarantuojia luoksensa. Tämä jako koski ensikerralla vaan tervakauppaa ja kutsuttiin sitä silloin harmonia-päätökseksi 1). Jo siinä tietysti ilmeni suuri vaara kaupan vapaudelle, mutta vielä vaarallisemmaksi yritti käydä se torijako, johon Loviisan maistraatti katsoi välttämättömäksi ryhtyä v. 1774. Kaikista kaupunkiin tulevista talonpojista laadittiin luettelo ja annettiin se pormestarille, joka määräsi, kenen luokse kunkin oli mentävä. Tätä
tehdessä, vakuutti maistraatti, oli täydellisesti pidetty talonpojan oikeuksista huolta ja jako oli vaan tapahtunut sen vallattomuuden lopettamiseksi, joka torikaupassa oli ilmennyt ja joista
lukemattomia riitoja oli syntynyt. ,,Rahvaan itsensä — sanotaan edelleen maistraatin kirjeessä — täytyy olla tyytyväinen
tällaiseen järjestettyyn kauppatapaan; kun sille ei mitään vääryyttä tapahdu ja kaikki maksavat tavaroista saman hinnan,
tuntuu siltä, kuin olisi rahvaalle aivan yhdentekevää, kenelle hän
luovuttaa tavaransa, etenkin kun se (rahvas) nyttemmin kuninkaallisten asetusten mukaisesti ei voi yhdeltä eikä toiseltakaan
odottaa erikoista kestitystä." Mitä taas tavaran hintoihin tulee,
Historiallises,a Arkistossa X1I, ptk. s. 445-447, jonka johdosta juuri
v. Bonsdorffin kirjoitus on laadittu. — Majamiehellä ymmärrettiin tavallisesti talonpoikaa, joka majaili kauppamiehen luona; lienee kumminkin
joskus sekoitettu käsitteitä, niin että kauppamiestii itseään kutsuttiin majamieheksi (Nordenstreng, Fredrikshamns stads historia, s. 164, nuotti 5).
27 /,,, 1723, S. W. A.; Sigurd Nor1 ) Haminan raastuvanoikeuden ptk.
denstreng, Fredrikshamn såsom befäst gränsort och stapelstad 1721-1811,
s. 194-195. — Kysymys selostettu myös saman kirjoittajan Fredrikshamns stads historia, s. 164, mutta epätäydellisemmin kuin ensimainitussa
teoksessa.
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ei rahvas myöskään tämän jaon kautta voi tulla kärsimään, koska
hinnat ovat riippuvaiset siitä, mitä muissa kaupungeissa maksetaan eikä voi tapahtua, että rahvas täällä saa huonomman hinnan kuin muualla, vaan se kyllä on odotettavissa, että kauppiaiden harjoittama laiton hintojen koroitus näin tulee estetyksi.
Maaherra kumminkin kielsi tori-jakoa toimeenpanemasta
tai jatkamasta osoittaen, miten sellainen järjestely kokonaan
lopettaisi kaupan vapauden 1).
Kuningas oli kyllä, kuten maistraattikin viimeksimainitussa
kirjeessään huomauttaa, erityisellä asetuksella kieltänyt talonpoikaiskestityksen, mutta ettei asetusta jaksettu voimassa pitää,
siitä on todistuksena Loviisan maistraatin jyrkkä toimenpide
asiassa 2).
Kaikissa tapauksissa jatkui majamiehyyden pitoa hyvine
ja huonoine puolineen koko aikakauden kuluessa. Ehdottomasti
oli tällainen vieraanapito, ainakin silloin, kun se muuttui rajuksi kestitykseksi ja mässäärniseksi, vahingollinen sekä isännille että vieraille. Talonpoikia se sitoi kestitsijöihinsä enemmän kuin suotavaa olisi ollut ja saattoi heidät näistä haitallisuuksiin asti riippuvaisiksi 3).
Käymme sitten katsomaan, mitä kaikkea Karjalan talonpojat kaupunkimatkoillaan möivät ja ostivat, mitä he tavaroistaan
maksoivat ja saivat.
Ensiksikin katsahdus siihen, mitä talonpojat kaupunkiin
toivat.
Erään jälkimaailmalle säilyneen luettelon mukaan, josta seuraavassa tulee usein puhe, kuljetettiin keväällä 1737 PohjoisKarjalasta Haminaan viljaa, voita, talia, lihaa, läskiä, kaloja,
lintuja, nahkoja, pellavaa, hamppua, pellavalankaa, kangasta
Eräässä virallisessa kertomuksessa parikymmentä vuotta
1) Loviisan maistraatin kirje maaherralle 29/, 1774.; Maaherran kirjealustelma (konsepti) kuninkaalle . /2 1774. M. L. A. kansl. kok. — Vrt.
Ruuth, Viborgs stads historia, s. 620-622.
2) v. Bonsdorff, Hvad förstods med majmiseriet, s. 121-123.
3) Vrt. Nordenstreng, Fredrikshamns stads historia, s. 187.
4) Mainittu luettelo on Karjalan komissioonin 1737-1738 papereiden
joukossa. R. W. A.
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myöhemmin mainitaan, että Karjalan päävientitavarat ovat vilja,
tali, liha ja laski sekä vähässä määrässä kalat, linnut ja kankaat 1).
Päävientitavara oli koko aikakauden kuluessa v i l j a.
Kaikista huolimatta oli Karjala runsas viljamaa. Usein
kohtasivat maakuntaa kadot, mutta sittenkin saivat karjalaiset
suurista kaskimaistaan sellaisen sadon, että siitä tavallisesti riitti
hiukan myytäväksikin. Muistamme Johan Laguksen väitöskirjassaan huudahtaneen, etta jos saataisiin kulkuneuvoja Suomen
sisämaassa parannetuksi, „Karjalasta tulisi, Jumalan avulla, valtakunnan jyväaitta" 2).
Kaikista viljalajeista viljeltiin Pohjois-Karjalassa eniten
ruista. Tätä myös eniten kaupunkiin kuljetettiin, joko sinänsä,
tai jauhettuna. Mainitun luettelon mukaan kuljetettiin tammi—
maaliskuun aikana v. 1737 Pohjois-Karjalasta Haminaan seuraavat määrät ruista, ruisjauhoja ja maltaita: 3)
597 tynnyriä 21 kappaa ruista.
. 5 1/2 „
160
„
maltaita.
1
16
ruisjauhoja.
77
Haminalaiset ja varsinkin sittemmin loviisalaiset harjoittivat ahkerata viljakauppaa, joten heille vilja kelpasi ja semminkin ruis, jonka vienti Haminan ja Loviisan tulliluetteloista päättäen on ollut sangen suuri 4).
') V. t. kruununvouti E. Andersinin kirje maaherralle 16/16 1759. M.
L. A. kansi. kok.; Quist, Inlands böndernas resor till Lovisa, s. 24.
2) Kraftrnan-Lagus, Tanckar om hushållningens uphjelpande, s. 7.
3) Olemme aina luetelleet maltaat rukiin eikä ohran kanssa yhdessä.
4) Haminaan tuotiin v. 1730 maalta käsin seuraavat määrät viljaa
(Luettelo seuraa maaherran kirjettä kuninkaalle 29/,0 1732. R. W. A.):.
9467 tynnyriä 25 kappaa rukiita.
343
16
ruisjauhoja.
1612
„
maltaita.
19
„
22
„
ohria.
2313
„
7
„
kauroja.
555
Tähän on kumminkin mahdollisesti luettu myös ne määrät viljaa, mitä

tuotiin Lappeenrannasta ja Savonlinnasta.
Maaherran saman kirjeen mukaan tuotiin Lappeenrantaan ,/,1730/4 1731 seuraavat määrät viljaa:

1
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Muita viljalajeja tuotiin myös Karjalasta, nimittäin ohraa,
kauraa ja vehnää. Viimemainitun viljelys oli Karjalassa aivan
mitätön, mutta sitäkin mainitaan vuoden 1737 luettelossa ohran
ja kauran rinnalla jonkun verran tuoduksi kaupunkiin. Määrät
olivat:
371 tynnyriä 18 1/2 kappaa ohraa
kauraa
„
24
3
23
„
vehnää.
1
„
Suurena syynä siihen, miksi karjalaiset niin paljon viljaa
kaupunkiin kuljettivat, oli myös se, että sitä oli mukava säilyttää melkein kuinka kauvan tahansa ja oli verrattain helppo
kuljettaa. Koko aikakauden olikin, kuten sanoimme, vilja Pohjois-Karjalan päävientitavarana.
Vielä paljoa suuremmassa määrässä olisi sitä voitu tuoda
kaupunkeihin, jos olisi ollut teitä tai muita kulkuneuvoja. Valittaen lausuu Jaakko Stenius jo mainitussa memoriaalissaan,
että surumielin täytyy jokaisen oikein ajattelevan kansalaisen
huomata, miten Karjalassa olevia runsaita viljamääriä ei voida
kuljettaa muihin maakuntiin, jotka nyt vuosittain maksavat tästä
tavarasta suuria summia ulkomaalaisille, vaan täytyy viljaa
täällä vaihdon puutteessa käyttää eläinten ravinnoksi. Samasta
asiasta huomauttaa myös eräs toinen tunnettu taloudellinen kirjailija, joskaan hän ei suorastaan Pohjois-Karjalaa mainitse 1). Ja
3655 tynnyriä 28 kappaa rukiita.
ruisjauhoja.
203
„
8
maltaita.
1737
„
28
„
4
„
ohria.
1640
„
186
24
kauroja.
Aikakauden alussa tuotettiin Haminaan ulkomailtakin viljaa, mutta
vähitellen muuttui suhde niin, että Haminasta vietiin vuosittain viljaa
muille markkinoille — ei sentään ulkomaille, minne viljan vienti oli kielletty, vaan Ruotsin puolelle (Nordenstreng, Fredrikshamns stads historia,
s. 161-162). Myöskin Loviisasta lienee viety viljaa Ruotsin puolelle;
meritullikamarin tilit eivät tästä viennistä mitään mainitse siitä yksinkertaisesta syystä. että valtakunnan eri kaupunkien välillä kuljetetusta viljasta ei meritullia kannettu. Vrt. muuten tietoja Loviisan ulkomaankaupasta J. Billmark—H. Backman, En historisk beskrifning öfver stapelstaden Lovisa, s. 9-10.
') Kraftman, Tankar om den vanmakt, s. 9. — Toinen taloudellinen
kirjailija (I3. Bassel—J. Welin, Velmente tankar om landt-hushållningens
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Loviisan kaupungin maistraatti ilmoittaa kerran kirjeessään
Kyminkartanon läänin maaherralle, että viljaa kyllä Karjalasta
tuodaan, mutta valittaa samassa, että talonpojat voivat sitä kovin vähän kerrallansa kuljettaa, ainoastaan 2 tai korkeintaan
2 1/2 tynnyriä 1).
Viljan rinnalla mainittakoot mu ut peltotuotteet, joita
karjalaiset kaupunkiin toivat, nimittäin herneet, pavut ja tattarit sekä pellava- ja hamppumäärät. Edellisiä lienee viety kaupunkiin aivan vähimmässä määrässä, mutta jälkimäisiä taas
verrattain paljon. Myös vietiin pellavalankaa ja kaikellaisia kuteita, joita oli kotona valmistettu, samoinkuin myös villoja ja
villoista tehtyjä kankaita. Kankaiden joukossa tapaamme useita
eri lajeja, kuten palttinaa, aivinaa, villakangasta, sarkaa, kostoa
j. n. e. Kankaiden tuonti kaupunkiin, jossa itse mitä helpommin saatiin kaikellaista kudetta, oli tietysti vaan satunnaista 2).
Toinen tavaralaatu, jota verrattain runsaasti vietiin kaupunkiin, oli voi. Karjalassa ei karjanhoito ollut missään erikoisessa kukoistuksessa, vaan sittenkin saatiin harvoista lehmistä
sen verran kootuksi, että keväiset kaupunginkulkijat saivat reen
pohjalle tuohisiin leiviskän tai pari. Arvataksemme olisi tämän tavaran valmistaminen ja kaupunkiin vienti ollut vielä
paljon suurempi, jos sen säilyttäminen olisi ollut helpompaa.
Niin kauvan kuin karjalaiset syksyisin voivat mennä Lappeenrannan suurille syysmarkkinoille, oli heillä hyvä tilaisuus viedä
sinne voita. Mikäli useista asianhaaroista käy selville, väheni
voin vienti kaupunkiin pikku-vihan jälestä verrattuna muihin
förbettrande i Finland, s. 35.) huudahtaa puhuessaan talonpoikien suunnattoman pitkistä matkoista kaupunkeihin: „Huru mycket spanmål skal vei
på en så lång väg kunna framförslas? eller hvad kan vinnas derpå, när
häst och karl skal vara borta 3 vekor, en månad och mer? hvad kostar
icke förtäringen på en sådan resa? helst emedan så mycket hest foder
som behöfves omögeligen kan medföras, och skulle allena giöra 1 lass.
Altså måste spanmålen blifva liggande i landet — — ."
1) Maistraatin kirje maaherralle 3/21758. M. L. A. kansi. kok.
2) Mainitaksemme yhden esimerkin kankaiden viennistä, otti Kiteen
talonpoika Eerik Eronen ollessaan talvella 1737 matkalla Haminaan kumppaniltaan Juho Karttuselta 11 kyynärää sarkaa, joka arvioitiin maksavan
8 kup. talaria 8 äyriä, ja 13'/2 kyynärää kostoa, joka maksoi yhteensä
2 kup. talaria 17 äyriä (Tohmajärven ja Kiteen käräjät 13/31738).
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vientitavaroihin, lukuunottamatta tervaa, jonka kuljetus, kuten
seuraavassa tulemme näkemään, melkein kokonaan lakkasi.
Samoista laskuista, joista äsken mainitut numerot viljalajeista ovat lainatut, käy selville, että Haminan kolmesta tulliportista tammi—maaliskuussa v. 1737 kuljetettiin Karjalasta 315
leiviskää 1 naula voita.
Esimerkkeinä siitä, millaisia määriä voita kuljetettiin kaupunkiin, mainittakoon, että v. 1729 kertoi kaksi Kiteen miestä
käyneensä talvella Haminassa, toinen vieden muassaan kaksi
tynnyriä maltaita, kaksi tynnyriä ruista ja viisi leiviskää voita,
toinen yhden tynnyrin maltaita, neljä leiviskää voita ja kaksi
leiviskää talia. Toisen kerran kertoo eräs kuljettaja, että hän
paljon muun tavaran ohessa oli vienyt kolme leiviskää voita
Haminaan 1).
Toisinaan kuulee porvariston valittavan, että se voi, minkä
karjalaiset toivat kaupunkeihin, ei ollut niin puhdasta, kuin suotavaa olisi ollut. Siitä syystä ottivat Loviisan porvarit tavakseen laskea jokaiseen voileiviskään kuuluvaksi kaksi n. k. rikkauaulaa 1. rikkamarkkaa, joten talonpoika jokaiselta leiviskältä
tuli kahden naulan vahinkoon. Tästä syntyi lopulla riita, jota
käytiin erittäin sitkeästi ylimpiin oikeusasteisiin asti 2).
') Kiteen käräjät 12 /:1729; 20/3 1732.
2 ) Kun yksityiset valitukset eivät auttaneet, kääntyivät Karjalan
talonpojat vuosien 1755-1756 valtiopäivillä säätyjen puoleen anoen, että
tällainen kaupungin porvarien keksimä omavaltainen tapa, joka oli suuresti vahingollinen talonpoiille, kiellettäisiin. Kauppakolleegi, jolle asia
lausunnon antamista varten lähetettiin, tiedusteli sitä kaupunkien edusmiehiltä ja nämät vastasivat, että syy menettelytapaan oli selvä. Talonpojat näet sekoittivat kaikellaista rikkaa ja likaa taliin saadaksensa sen
raskaammaksi. Samaten oli voissa usein jäätä ja kiviä, puhumattakaan
siitä liasta, mikä oli tarttunut siihen, kun se Karjalasta asti huonoissa
tuohisissa oli tuotu. Sentähden olivat ostaja ja myyjä tavallisesti keskenään sopineet siitä, miten paljon tavarasta sen likaisuuden tähden laskettiin
pois. Mitään sääntöä ei ollut tässä kohden ollut. Koska selitystä kaupunkien puolelta pidettiin tyydyttävänä, raukesi valitus ja talonpoikaista
rahvasta kehoitettiin kääntymään kussakin yksityisessä tapauksessa, missä
luulivat vääryyttä kärsineensä, maistraatin ja sitten maaherran puoleen.
Nähtävästi eivät talonpojat tähän tyytyneet ja tietenkin uudistuivat epäkohdat, koskapahan Karjalan talonpojat taas seuraavilla valtiopäivillä
asiasta valittivat, jolloin heidän edustajansa, Juho Partanen Tohmajärveltä, väitti, ettei missään valtakunnan kaupungissa menetelty sillä ta-
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Voin vaikea säilyttäminen yli talven vaikutti, että karjalaiset kuljettivat tätä kauppatavaraa mielellään Venäjän puolelle.
Salakuljetuksesta puhuessamme tulemme tarkoin monesta esimerkistä huomaamaan, miten mielellään voita kuljetettiin yli
rajan ja miten haluttua tavaraa se siellä oli.
Jaakko Stenius oli tullut huomaamaan, miten tässäkin oli
suuri epäkohta olemassa ja siksipä huomautti hän Karjalan
voikaupan vaikeudesta mainitussa memoriaalissaan lausuen:
„Eipä voi muuta kuin liikuttaa jokaista oikein ajattelevaa Ruotsin miestä, että voita, joka täältä joutaisi myytäväksi ja tarvittaisiin tyystin omassa valtakunnassa niiden suurien rahasummien säästämiseksi, jotka ulkomaalaiset nyt vievät Tukholmasta,
nykyjään kaikista varokeinoista huolimatta viedään monta tuhatta leiviskää yli rajan. Tämä vientitavara näet kadottaa puolen arvostansa Pohjanmaan kaupungeissa seistyään käyttämättä
talven; sillä Tukholmassa pidetään sitä seuraavana kesänä vanhettuneena ja pahentuneena. Hyvin vähän yllykettä saa karjanhoito siitä, että on pakko kuljettaa voita sellainen matka ja
kun ei tulla ajoissa perille saadaan siitä ainoastaan puoli hintaa.
Sopiiko meidän vastedeskin tuottaa vuosittain monta laivalastia
voita Englannista, kun meillä itsellämme on tarpeeksi sitä, mikäli vaan huolehdimme siitä, että se saadaan myytäväksi heti
syksyllä?"
Muita karjantuotteita, joita karjalaiset kuljettivat
kaupunkeihin, olivat tali, liha, läski ja vuodat.
valla kuin Loviisassa. Väkisin ovat porvarit rikkamarkkoja laskeneet,
vaikka ei suinkaan kaikista tavaroista niitä sopisi laskea. Kauppakolleegi
määräsi nyt asiaa tutkittuansa, että ostaja ja myyjä saivat keskenään sopia siitä, kuinka paljon tavaroista likaisuuden tähden oli laskettava pois.
Tapa laskea kaikille tavaroille kaksi markkaa eli naulaa lisää likaisuuden
tähden sitävastoin julistettiin laittomaksi ja kiellettiin sellaista pitämästä.
Tälle säädökselle antoi kuningas vahvistuksensa määräämällä sakkoja
niille, jotka sitä vastaan uskaltaisivat rikkoa (Karjalan rahvaan valitukset
1755-1756 valtiopäivillä ja niitä seuraava kauppakolleegin kirje kuninkaalle 49/4 1756; Edusmies J. Partasen lausunto Karjalan rahvaan valitusten
joukossa 1760-1762; Kyminkartanon läänin maaherran kirje kuninkaalle
2714 1761; Kauppakolleegin kirje kuninkaalleis/,o 1761; Kuninkaan resolutsiooni asiasta 21/5 1762. Kaikki R. W. A.; Vrt. vielä Loviisan maistraatin
kirje Kyminkartanon läänin maaherralle 15/4 1761. M. L. A. kansi. kok.:
Quist, Inlands böndernas resor till Lovisa, s. 24).
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T a 1 i a varsinkin tuotiin koko ajan suuret määrät. Tali
oli helposti säilytettävissä, helppo oli sitä kuljettaa ja sen kysyntä oli suuri. Monin verroin enemmän talia kuin voita vietiin vuosittain kauppapaikoille. Niin kuljetettiin sitä keväällä
1737 toistatuhatta leiviskää Pohjois-Karjalasta Haminaan. Eikä
tämän tavaran vienti vähentynyt aikojen kuluessa juuri äskenmainituista syistä. Verrattain harvoin mainitaan, että t alikynttilöitä olisi kuljetettu kaupaksi.
Li ha a, jota kaupaksi tuotiin, oli kahdenlaista nimittäin
suolattua ja savustettua. Näiden vienti kaupunkeihin tuntuu olleen — nähtävästi monestakin syystä — sangen vähäinen, samoin kuin myös l ä s k i n. V u o t i a oli helppo säilyttää ja
helppo kuljettaa ja niitä vietiin markkinoille verrattain paljon.
Mitä metsän r i i s t a a n tulee, tuntuu varsinkin lintuja
viedyn kaupaksi. Unohdettava ei ole myöskään, että kaikellaisia nahkoja varsinkin oravan, jäniksen ja ketun kuljetettiin
oman maan kauppapaikoille, joskin hyvin suuria määriä lienee
viety yli rajan Venäjän puolelle. Myös toisinaan mainitaan
suden, karhun, majavan ja ilveksen nahkoja, jopa joskus joku
ahmankin nahka. Nahkat olivatkin niin haluttua tavaraa, että
usein talvisin kiertelivät erikoiset kauppasaksat Karjalassa ostelemassa niitä, varsinkin karhun nahkoja.
K a l o j a k i n tuntuu kuljetetun niin paljon, että hyvästi
voidaan niitä erikoisena vientitavarana pitää. Tavaraluetteloissa
mainitaan usein kuivattua ja suolattua kalaa. Karjalaiset tavallisesti kuivasivat suuret määrät haukia, joita eri kalastuskojein
kesällä saatiin, ja kuljettivat niitä mukavasti kaupunkiin. Stenius väittää memoriaalissaan, että kaloja olisi voitu säilyttää yli
talven paljoa paremmin, ellei suuri suolan puute olisi ollut
haitaksi.
Näin ei liene meillä luettelematta enään muita tavaralajeja
kuin terva. Sen olemme jättäneet viimeiseksi sentähden, että
tervaa ei varsinaisesti kuljetettu talvella kaupunkiin, vaan
ainoastaan kesällä vesimatkoja myöten Savonlinnaan ja Lappeenrantaan, ja varsinkin viimemainitun kauppapaikan suurille
syksymarkkinoille. Tervat vietiin suurissa kuusin, kahdeksin
airoin soudettavissa veneissä. Sen jälkeen kun Pohjois-Karjalasta ei enään vesimatkoja kaupunkeihin päästy, lakkasi tervan
valmistaminen ja kaupaksi-vienti melkein kokonaan. Koska
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kumminkin muutamista asianhaaroista on käynyt selville, että
joskus talvikelilläkin tervaa kuljetettiin 1 ) — huomasimmehan samallaista tapahtuneen edellisenkin aikakauden kuluessa — lienee
sopivinta, että tässä yhteydessä kerromme, mitä tiedämme Pohjois-Karjalan tervakaupasta ison-vihan ajoista Kustaa III:n päiviin saakka.
Mainitsimme jo, että tervanpoltto ison-vihan aikana pääsi
laimenemaan, mutta että se taas rauhan perästä elpyi ja rupesi
kukoistamaan. Varakkaan Viipurin kauppiaat eivät olleet enään
talonpoikien tervoja ostamassa, vaan Haminan porvarit olivat
nyt heidän sijallaan.
Ja taas antoi maaherra Frisenheim kuuluttaa läänin kirkoissa, että tervaa kyllä ostettaisiin kaupungeissa, kunhan vaan
tervatynnyrit olivat niin laaditut, että niitä suorastaan voitiin
lastata ulkomaille meneviin laivoihin. Ainoastaan siinä tapauksessa, että talonpojat ottaisivat huomioonsa porvariston ohjeet,
voisivat he tervasta saada määrätyn hinnan. Hiukan myöhemmin kehoittaa maaherra, joka hyvin tiesi, miten tärkeä elinkeinohaara tervanpoltto tälle seutukunnalle oli, karjalaisia polttamaan yhä enemmän tervaa, ilmoittaen samassa, kuinka paljon
siitä Lappeenrannassa ja Haminassa maksettiin ja kehoittaen
rahvasta valmistamaan kelvollisia tervatynnyreitä. 2)
Haminan ja Lappeenrannan tulliluettelot jo ensimäisiltä
vuosilta ison-vihan jälkeen tietävät kertoa, kuinka runsaasti
kaupunkiin tervaa tuotiin 3). Näistä tuhansista tynnyreistä oli
varmaan hyvä osuus Pohjois-Karjalan, missä metsät olivat laajimmat ja käyttämättömimmät.
1) Nordenstreng, Fredrikshamn såsom befäst gränsort, s. 193.
2) Maaherran kirjeet kruununvouti G. A. Andersinille 22 /„ ja "/,, 1731.
Tohmajärven kirkonarkisto.
3) Haminan tulliluetteloiden mukaan nousi kaupungin tervanvienti
ulkomaille jo v. 1726 lästiluvuissa yli tuhannen (Nordenstreng, Fredrikshamn såsom befäst gränsort, s. 207). — Sen luettelon mukaan, jonka
maaherra 24/30 1732 lähettää kuninkaalle, sanoo hän maalta käsin Haminaan
tuodun tervaa vuoden 1730 kuluessa 702 lästiä. Haminan tulliluetteloiden mukaan oli tervan vienti ulkomaille v. 1730 520 lästiä ja v. 1731 1029
lästiä. (Nordenstreng, m. t. s. 207). Lappeenrantaan tuotu tervamäärä
tynnyriä. Tähän mää1/4 1730-3 /4 1731 oli saman kirjeen mukaan 4583 3/2
rään sisältyi varmaan suurin osa Karjalasta tuodusta.
4
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Tervasta maksettiinkin alussa sangen hyvät hinnat. Mutta
pian, kun Haminan terva oli joutunut huonoon huutoon Hollannissa, minne kaupungin kauppiaat enimmäkseen tavaransa
lähettivät, alenivat hinnat ja kysyntä väheni. Jo v. 1728
ilmoitettiin tervanhinnan Hollannissa alentuneen puoleen siitä,
mikä sillä oli ollut tapulikaupunkia perustettaessa ja maistraatti
lausui pelkäävänsä, että tervan valmistuksen pian pitäisi jäädä
aivan lamaan 1).
Kun ulkomainen tervakauppa yhä vaan huononi ja haminalaisten suuret tervavarastot jäivät seisomaan käyttämättöminä,
katsoi Frisenheim parhaaksi varoittaa Karjalankin talonpoikia
jatkamasta sellaisen tavaran valmistamista, jota kaupungin porvaristo ei enään jaksanut lunastaa. Tervanhinnat olivat nyt
laskeutuneet aivan mitättömiin; haminalaiset tunnustivat samana vuonna, että vaikka he saisivat tervan aivan ilmaiseksi,
he tuskin sittenkään saisivat siitä mitään voittoa 2).
Tervakauppa tosin parani hiukan, kauppasuhteet selvisivät haminalaisille, he antoivat uudestaan kuuluttaa ostavansa
talonpoikien tervaa, mutta hyvälle kannalle ei tervan valmistaminen enään päässyt 5). Karjalaiset möivät venäläisille tai veivät
Venäjän puolelle sen tervan, mikä heiltä myytäväksi jäi 4).
Kun Lappeenranta joutui Venäjän vallan alle, lakkasi tervan valmistus Karjalassa melkein kokonaan. Niin paljon kuin
kotitarpeiksi meni, valmistettiin tai naapureilta vaihdettiin, mutta
myynnistä ei enään voinut olla puhetta. Ei voinut ajatella
kuljettaa raskaita tervatynnyreitä maata myöten Degerbyhyn tai
Loviisaan ja niinpä loppui polttaminenkin, kun tiedettiin, ettei
tavaralla olisi ollut menekkiä. Jo 1750-luvun alussa puhutaan tervantuonnista Venäjän puolelta Pohjois-Karjalaan 5). Niin vähiin oli siis jo valmistaminen mennyt, että täytyi turvautua
ostamaan vieraalta. Ettei metsien väheneminen voinut olla
tähän minään sanottavana syynä, käy selville siitä, että metsää
') Nordenstreng, m. t. s. 197.
2) Tohmajärven käräjät 28/10 1735; Nordenstreng, Fredrikshamn såsom
befäst gränsort, s. 197.
3) Maaherran kirje Karjalan kruununvoudille R9/12 1738. Tohmajärven
kirkonarkisto; Nordenstreng, m. t. s. 197-199.
4) Tohmajärven käräjät 2a'io 1735.
5) Kamarikolleegin kirje maaherralle ''/„ 1751. M. L. A. kansi. kok.
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kaskeamista varten riitti kuinka paljon tahansa vielä tähän
aikaan Pohjois-Karjalassa. Kruununvouti ilmoittaakin Karjalasta useasti tällä aikakaudella, että se runsas tervanpoltto,
jota siellä ennen oli harjoitettu, edellä mainituista syistä oli
mennyt aivan lamaan, niin että parhaiksi oli kotitarpeeksi
tervaa 1).
Pien-keitosta Pohjois-Karjalassa emme ole tavanneet mitään
tietoja, emme myös missään huomanneet, että sitä olisi kaupaksi
kuljetettu. Oikea lienee siis Karjalan kruununvoudin antama
tiedonanto maaherralle, että pien-keittoa ei ole koskaan Karjalassa harjoitettu 2).
Puhuttuamme kaikista kauppatavaroista, joita karjalaiset
myytäväksi kuljettivat, lainatkaamme tähän vielä, saadaksemme
hyvän yleissilmäyksen, muutamia numeroita, jotka tätä kaupunkikauppaa valaisevat.
Ensiksikin satunnainen tieto siitä, mitä kaikkea yksi kaupunkiin kulkija voi kuormassaan viedä.
Keväällä 1731 kuljetti kiteeläinen talonpoika Juho Parviainen täysinäisen tavarakuorman Haminaan. Syystä tai toisesta joutui hän kaupunkimatkansa tähden oikeuden kanssa
tekemisiin, jolloin hän oikeuden pöytäkirjaan ilmoitti merkittäväksi kuljettaneensa kuormassaan seuraavat määrät tavaraa 3) :
1 tynnyri 31 kappaa ruista, kruununjyviä.
1 tynnyri ruista, omaa viljaansa.
1 1/2 leiviskää takkirautaa.
3 leiviskää voita.
2 leiviskää talia.
3 1i2 kappaa lehmän lapoja.
1 palvattu raavas.
4 kappaa tattaria.
1 uusi miesten nuttu.
2 nahkahihnaa.
1 paita.
1)V. t. kruununvouti E. Andersinin kirje maaherralle 18/l0 1759;
Kruununvouti Walleniuksen kirje maaherralle '/8 1770. M. L. A. kansi. kok.
2)Kirjeessä 36 /30 1759. M. L. A. kansi. kok.
3)Kiteen käräjät 20/31732.
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Tässä erittäin selvä' esimerkki siitä, kuinka paljon mitä
erilaisinta tavaraa talonpojat kuormissaan saattoivat kaupunkiin
kuljettaa.
Sitten selvyyden vuoksi luettelo niistä tavaroista, joita
Haminaan kuljetettiin Pohjois-Karjalasta käsin keväällä 1737 —,
luettelo, josta jo muutamia kertoja olemme maininneet, mutta
joka tärkeytensä tähden kokonaisuudessaan ansaitsee tulla tähän
otetuksi.
Tavaramäärät olivat yhteenlaskettuina:
597 tynnyriä 21
kappaa ruista.
5 1 /2
„
maltaita.
160
1
„
16
„
ruisjauhoja.
371
„
18 i!2
„
ohraa.
24
„
kauraa.
3
„
1
23
23
/1
/9
naulaa talia.
1054 leiviskää 14
315
„
11
„
voita.
73
„
kuivaa lihaa.
8
„
7
„
10
„
suolattua lihaa.
läskiä.
49
„
15
„
15
kalaa (haukia).
63
1/
77
suolattua
kalaa (myös lohta
16
„
—
,.
mätiä.
10
„
18 „ hamppua.
16
„
häklättyä pellavaa.
„
1
„
18
pellavalankaa.
2
„
-kynttilöitä.
3
„
suolattua lohta.
5 tynnyriä
muuta suolakalaa.
1
77
herneitä.
5 kappaa
papuja.
10
„
talkkunajauhoja.
2 „
rohdinkangasta.
270 kyynärää
palttinaa.
12
99
hameita.
9 kappaletta
sudennahkoja.
2
/7
pukinnahka.
1
1
majavannahka.
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31
18
„
2 parit
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lehmännahka.
metsoa.
pyytä.
teeriä.
suitsia.

Tämä yksityiskohtainen luettelo osoittaa meille tarkasti,
mitä kaikkia tavaroita Pohjois-Karjalasta kuljetettiin halullisille
ostajille myytäväksi. Meidän täytyy ikävällä ajatella, ettei
muilta vuosilta, kuin tältä ainoalta — ja sekin vaan vuoden
kolmelta ensi kuukaudelta — ole säilynyt luetteloita siitä, mitä
kaikkea karjalaiset kaupunkiin kaupaksi kuljettivat. Tällaiset
luettelot antaisivat sellaisen': varmuuden kuvauksellemme, että
koko edellinen esitys Karjalan viennistä, joka perustuu monen
monista lähteistä kokoonhaalittuihin yksityistietoihin, kävisi samassa turhaksi.
Lienee syytä meidän tässä samassa yhteydessä lyhyesti
tarkastella niitä hintoja, joita karjalaiset tavaroistaan Haminan
ja Loviisan torilla saivat. Sanottakoon se heti alkajaisiksi, että
tiedot ovat hyvin hajanaiset ja satunnaiset ja, mikä pahinta on,
eivät aina raha-arvon vaihtelevaisuuden vuoksi niin luotettavat
ja selvät, kuin ensi silmäyksellä voisi luulla. Olemme kumminkin
katsoneet sopivaksi lyhyesti mainita hintasuhteista, mitkä ovat
tiedossamme, koko ajan pysyen kumminkin siinä tietoisuudessa,
että tässä kysymyksessä, jos missään, liikumme sangen epävarmalla alalla, joten mitä suurin varovaisuus on välttämätön
johtopäätöksiä tehdessä.
Mitä ensin tulee raha-arvon vaihtelevaisuuteen, niin tunnettua on, että raha-arvo tuskin milloinkaan Ruotsin ja Suomen
historiassa on osoittanut sellaista keikkumista, kun juuri vapauden ajalla ja erittäinkin sen myöhemmällä puoliskolla. Meidän täytyy aivan lyhykäiseksi hetkeksi kiinnittää huomiomme
tähän.
Vuodesta 1715 oli rahan arvo Ruotsissa sellainen, että
hopeariksi vastasi 3 hopeatalaria ja hopeatalari taas 3 kuparitalaria. Kun setelirahaa vuodesta 1726 ruvettiin yleisemmin käyttämään, oli tietysti tarkoitus, että setelillä olisi sama arvo kuin
kovalla rahalla. Valtion pankki-lainauksien ja muiden epäiltä-
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vien finanssioperatsioonien kautta laskeutui kumminkin setelien
hinta nopeasti. Venäjän sodan jälkeen 1741-1743 ja varsinkin
Pommerin sodan aikana 1756-1763 nousi kurssi huimaavalla
vauhdilla. Koko aikakauden ison-vihan jälestä aina vuoteen
1740 pysyttiin al-pari kurssissa, niin että hopeariksi vastasi
3 hopeatalaria ja 9 kuparitalaria kovaa- ja setelirahaa. V. 1746
maksettiin sentään jo hopeariksistä 12 kup. talaria seteleissä,
joten arvo oli 3/4 nimellisesta. Sitten nousi kurssi melkein
yhtä mittaa, niin että v. 1762 hopeariksistä maksettiin 27 kup.
talaria, joten siis paperirahan käypä arvo oli vaan 1/3 nimellisestä. Jo 1760-luvun puolivälissä osoitti kurssi laskeutumisen
merkkejä, niin että 1766 hopeariksistä maksettiin 21 kup. talaria, joten siis ei seteliraha ollut aikakauden lopussa puolessakaan nimellisarvossa. Kun Kustaa III v. 1776 pani toimeen
hopeasuorituksen, lunastettiin setelit puoleen nimellisarvoonsa 1).
Tässä kurssin vaihtelut aivan ylimalkaisissa piirteissään;
siitä käynee kumminkin selville raha-arvon muutokset aikakauden kuluessa. Ja kun muistamme, että varsinkin Suomenmaassa kovan rahan puute oli aivan tuntuva ja että melkein
yksinomaan setelirahoja kaupassa liikkui, ymmärrämme, miten
välttämätöntä on ottaa huomioon kurssin vaihtelevaisuus hintasuhteista puhuessamme.
Arvokkaimman ainehiston ajan hintasuhteiden tuntemiseksi
tarjoavat läänin viralliset verohintaluettelot, markegongit, joita_
olemme löytäneet — tosin muutamia välivuosia lukuunottamatta
— 1730-luvun alkupuolelta alkaen. Mutta ennenkuin tarkastelemme näitä luetteloita, voimme lyhyesti Haminan raastuvanoikeuden pöytäkirjojen mukaan esittää niitä hintoja, mitä porvarit
maksoivat tai ainakin lupailivat maksaa talonpojille heidän tavaroistaan. Näitä tietoja emme ole tavanneet muuta kuin 1720luvulta, vaan ovat ne sitäkin tärkeämpiä, kun tältä ajalta taas
emme ole saaneet käsiimme verohintaluetteloita. Tarkasteltuamme sitten näitä viimemainittuja, sopinee meidän niiden hajatietojen avulla, joita olemme löytäneet eri asiakirjoista, kuin
1) A. W. Stjernstedt, Om kopparmyntningen i Sverige och dess utländska besittningar (Kongl. witterhets, historie och antiquitets academiens handlingar XXIII), s. 383; 402-403; Erik Sjöstrand, Mynt- och
bankpolitik under hattväldet 1738-1764. Vrt. myös Yrjö Koskinen, Suomen kansan historia, s. 449-450, 610-612.
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myös Loviisan kauppiaiden myyntitaksojen mukaan, koettaa
tarkistaa verohintaluetteloiden tarjoamaa tilastoa.
Tiedot viljanhinnoista ovat runsaimmat ja, mitä meidän
tutkimukseemme tulee, ehkä myös tärkeimmät.
Kevättalvella 1723 ilmoittivat Vehkalahden porvarit raastuvanoikeuden pöytäkirjoihin merkittäväksi, että heidän oli täytynyt koroittaa suolanhintoja, koska muka talonpojatkin olivat
vaatineet tavaroistansa enemmän kuin ennen. Ainoastaan siinä
tapauksessa voisivat he myydä suolaa aikaisemmin sovitusta
maksusta — 22 kuparitalarista 16 äyristä — että maamiehet
möisivät ruistynnyrin 12:sta, maltaat l0:stä, ohrat 8:sta ja kaurat 5:stä kup. talarista. Nähtävästi olivat Haminan porvarit
kumminkin edellisenä syksynä, tavallisia hintaluetteloita laatiessaan, luvanneet maksaa mainituista elantotarpeista korkeammat
hinnat, koskapahan he samassa kokouksessa, missä mainittu asia
oli esillä, anoivat, että maltaiden hinta, jonka he keskenään olivat sopineet 12 kup. talariksi laskettaisiin 11:een, siihen nähden
että kaupunkiin kuljetettiin melkein yksinomaan maltaita ja
siinä joukossa paljon huonoa ja kelpaamatonta, joten porvaristo
tulisi vahinkoon, jos se maksaisi ennen sopimansa hinnan.
Tähän maistraatti suostuikin 1). Sitä vastoin emme tiedä, laskivatko talonpojat tavaroidensa hintoja porvariston mielen
mukaan vai eivätkö.
Seuraavana syksynä, ollessaan markkinoita pitämässä Lappeenrannassa, lupailivat Haminan porvarit maksaa talonpojille 2):
Lappeenrannassa:
Haminassa:
Tynnyristä rukiita 14 kup. talaria 16 kup. talaria.
„
maltaita 10 „
„
11 „
„
ohria
11 „
- „
12 „
„
„
kauroja
6 „
„
6 „
„
Seuraavana talvena joulun alla, laatiessaan talvitaksaa
talonpoikien tavaroille, ehdoitti maistraatti porvaristolle, että
kaupunkiin tuotavien tavaroiden hintoja pitäisi koroittaa „sen
vähäisen tuonnin tähden, joka tähän asti on ollut ja että siten
houkuteltaisiin ja totutettaisiin talonpoikia tulemaan tänne".
') Haminan raastuvanoikeuden pöytäkirja 29/,1723.
2) Haminan raastuvanoikeuden ptk. 28/s 1723.
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Niinpä suostuttiin maksamaan talonpojille Haminan torilla:
Tynnyristä rukiita
18 kup. talaria.
,,
maltaita
14
„
„
„
hyviä ohria
15
„
„
sekalaisia ohria 14 1. 13 „
II
„
kauroja
6
„
„
77

Samassa päätettiin, että kauppamiehet aluksi möisivät
viljaa puutetta kärsiville porvareille samasta hinnasta, minkä
he itse maksoivat talonpojille, „koska talonpoika mieluimmin
hyvän kestityksen toivossa haluaa antautua kauppamiesten
kanssa -asioihin ja heidän luoksensa kuormineen ajaa" 1). Oli
nimittäin luonnollista, että kauppiaat tavallisissa oloissa ottivat
koroitetun hinnan maalaistavaroista myydessään niitä kaupungin käsityöläisille ja sellaisille, joilla itsellään ei ollut tilaisuutta
tehdä kauppoja maalaisten kanssa — hinnan ylennys, joka on
otettava huomioon käydessämme tarkastelemaan porvareiden
myyntihintoja hiukan myöhemmin.
Ensimäisinä vuosina ison-vihan jälestä lienee PohjoisKarjalasta, samoinkuin muualtakin läänistä, kuljetettu verrattain
vähän viljaa Haminaan 2). Ensimäiset vuodet rauhan jälkeen
näet olivat suuria nälkävuosia, jolloin saatu vilja hyvin meni
omina tarpeina. Tässä onkin selitys, miksi viljat olivat siksi
korkeassa hinnassa Haminan torilla.
Lappeenrannan syksymarkkinoilla 1725 päättivät porvarit
maksaa maatavaroista 3):
Tynnyristä rukiita
„
maltaita
ohria
„
talvivehnää
„
kesävehnää

15
10
11
22
15

kup. talaria.
„
„
„
„
„
„

Talvihinnat Haminassa olivat taas seuraavana talvena paljon korkeammat. Niin maksettiin maalaisille 4):
') Haminan raastuvanoikeuden:ptk. 14 /73 1723.
2) Näinä vuosina täytyikin ulkomailta tuottaa Haminaan tuntuvat
määrät viljaa (Yordenstreng, Fredrikshamns stads historia, s. 160-161).
3) Haminan raastuvanoikeuden ptk. 7/8 1725.
4) Haminan raastuvanoikeuden ptk. Y7/7U 1725.
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„
maltaita
ohria
kauroja
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20 kup. talaria.
13 „
14 „
16 äyriä.
„
7 „

Tästäkin huomataan, että viljanhinnat nälkävuosien takia
olivat sangen korkeita. Niinpä vielä syksyllä 1726 maksettiin
Lappeenrannan markkinoilla:
Tynnyristä rukiita 18 kup. talaria 16 äyriä.
ohria
„
14
Maaherra Frisenheim arvelee, että vilja vielä talven tultua
tulisi kohoamaan, sillä siksi suuri puute vallitsi 1).
On aivan mahdoton tietää, kuinka paljon karjalaiset talonpojat näinä vuosina, jolloin elantoaineista Haminassa ja Lappeenrannassa maksettiin verrattain korkeat hinnat, kaupunkeihin toivat. Onpa kuitenkin luultavaa, että karjalaiset, jotka
kaskimaistaan saivat suuret viljasadot, voivat huonoina vuosinakin kuljettaa jonkinmoisia määriä myytäväksi, varsinkin Lappeenrantaan, jonne vesitse päästiin.
Pian laskeutuivat hinnat. Niin maksettiin kevättalvella
1729 enään vaan 9 kup. talaria ruistynnyristä ja sitäkin pidettiin hyvänä hintana eikä maaherra, joka kruunun laskuun viljaa
osti, olisi tätä tehnyt ja tällaista hintaa maksanut, ellei hän
olisi peljännyt liian suurta viljanvientiä Venäjälle, missä viljasta
melkein aina maksettiin korkeammat hinnat kuin Haminassa 2)_
Haminan raastuvanoikeuden pöytäkirjat eivät enään kerrokaan viljanhinnoista, joita talonpojille maksettiin. Niin pian
kun huonot vuodet olivat ohitse ja viljoja taas rupesi tulemaan
kaupunkiin ilman, että läänin kirkoissa kuulutettiin, kuinka
paljon kaupungissa mistäkin lajista maksettiin, ei enään Haminan porvaristo hinnoista päätellytkään. Näin vaikenee meiltä
tärkeä lähde.
Sattumalta on osunut käsiimme yhtäjaksoinen sarja tietoja
niistä hinnoista, joita maksettiin Haminassa vuosina 1731-1743
1)Maaherra Frisenheimin kirje kuninkaalle 26 /„ 1726. R. W. A.;
Vrt. Schybergson, Bidrag till Finlands inre historia, s. 134.
2)Maaherra Frisenheimin kirje kuninkaalle 3/5 1729. R. W. A.
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n. k. viiniviljoista 1). Asiaan ei tietysti vaikuta vähääkään se,
että viljat olivat tuodut Säämingistä eivätkä mistään PohjoisKarjalan pitäjästä.
Hintojen vaihtelut selviävät seuraavasta taulusta:
Viljasta maksetut hinnat Haminassa vuosina 1731-1743.
(Kuparirahassa laskettuina.)
1
1731 1732173,3 1734 1735 1736 1737 1738 I 1739i 17401174
Ruistynnyri
Ohratynnyri

8
7

8
7

11
12 I 11 10
9 10:to 10:to 9

I
12 13 ~ 20
14 12
12 9:z3 9 I 11 I 16

1742 1743
24
22

18
15

Verohintaluetteloiden mukaan vaihtelivat viljanhinnat vuosina 1731-1775, kuten seuraavasta taulusta käy ilmi 2):
1) Viiniviljoja kannettiin, kuten tunnettu, seurakuntalaisilta ehtoollisviinin hankkimista varten. — Tiedot ovat Säämingin kirkonarkistossa tapaamastamme „Kyrkoräkenskaper 1729-1811" s. 180-196. — Samassa
kirjassa olemme tavanneet tiedon, että keväällä 1730 maksettiin Lappeenrannassa rukiista 7 kup. talaria tynnyriltä ja ohrasta 6.
2) Taulu on laadittu Suomen Waltioarkiston verifikatsioonikirjoissa
olevien markegongien mukaan vuosilta 1731-1739 ja 1745-1769; markegongin vuodelta 1744 olemme tavanneet Ruotsin Waltioarkistossa, markegongit 1770-1775 ovat Mikkelin lääninarkistossa, konttoorin kokoelmassa.
Markegongit laadittiin tavallisesti puheena olevan vuoden lopulla
ja koetettiin niissä määrätä vuoden keskihinta. Muutamissa sarekkeissa,
varsinkin rukiista, ohrasta ja maltaista, on mainittu kaksi hintaa, paremman ja huonomman tavaran. Yhdenmukaisuuden vuoksi olemme laskeneet kaikki hinnat kuparitalareissa ja kupariäyreissä.
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Loviisan toritaksojen mukaan vaihtelivat hinnat taas vuosina 1749-1766 seuraavalla tavalla 1):
Loviisan toritaksat vuoden ensi neljänneksellä vuosina 1749-1766.
(Tynnyriltä kuparirahassa laskettuina.)

1749, jouluk. .
1750, helmik.. . .
1751, maalisk. . .
1752, tammik. . .
1753, maalisk. . .
1754, maalisk. .
1755, maalisk. . .
1757, tammik.
1758, helmik..
1759, helmik..
1760, helmik..
1762, helmik..
1763, helmik..
1764, maalisk.
1765, maalisk.
1766, helmik..
„ , maalisk.

Kauraa

Ruista

Ohraa

20
20
14
16
20
20
20
32

16
16
10
12
18
18
17

9
9
7:16
8
—
—
12

25

15

33

28
24
20
30
36
45
42
39
42

15
15
—
-22
24
24
24
24

27
18
32
42
48
48
48
54

Vehnää Maltaita.
21
21
24
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—

17
17
12
12
20
19
18

28
30
25
22
33
36
48
42
39
42

Uskallettua on mennä vetämään johtopäätöksiä näiden tauluj en tiedonannoista. Mielellämme tahtoisimme väittää, että
verohinnat yleensä olivat kaupungissa saatuja alhaisemmat tai niiden tasalla. Tämän huomion saapikin
tehdyksi hintasuhteista pikku-vihan jälkeen. Ennen pikkuvihaa sitävastoin, kun Haminaan ehdoin tahdoin kerättiin viljoja Tukholman tarpeeksi 2), olivat verohinnat usein kaupunki1) Käyttämämme taksat ovat Mikkelin lääninarkistossa, kanslian
kokoelmassa, liitettyinä maistraatin maaherralle lähettämiin kirjeisiin.
Taksat vahvistettiin kuukautta varten kuukauden ensimäisenä (tai edellisen kuukauden viimeisenä) päivänä. Me olemme käyttäneet ainoastaan
kolmen ensimäisen kuukauden toritaksoja syystä, että karjalaiset tammihelmi- ja maaliskuussa kanpunkimatkansa tekivät. Vuosilta 1749, 1756 ja
1761 puuttuu taksoja vuoden ensi neljännekseltä. Täydellisyyden vuoksi
on kumminkin joulukuun taksa v. 1749 otettu mukaan. Kaikki hinnat
taas lasketut kuparitalareissa ja äyreissä.
2) Nordenstreng, Fredrikshamns stads historia, s. 162.
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hintojen tasalla tai korkeammat niitä. Mitä Loviisan porvarien
myyntihintoihin tulee, olivat ne säännöllisesti 10-2 5 0/a
kalliimmat kuin suorastaan talonpojilta ostettujen
maatavaroiden hinnat 1).
Muutamat esimerkit ovat paikoillaan näiden väitteiden
tukemiseksi.
Syksyllä 1737 arvosteltiin ruistynnyrin hinnaksi Kiteellä
9 kup. talaria. Vuoden, samoin kuin seuraavankin, verohinta
oli 12 kup. talaria rukiilta. Seuraavana keväänä maksettiin
Kiteen naapuripitäjässä Tohmajärvellä ruistynnyristä 12 kup.
talaria 2). Näin suuri eroitus siis syksyllä ja keväällä. Haminaan
kuljetettuna olisi vilja tietysti maksanut tuntuvasti enemmän.
V. 1739 arvostellaan,rukiin hinnaksi Tohmajärvellä 11 kup.
talaria, ohran 8 ja kauran 5 talaria 21 äyriä 3), kun vastaavat
luvut markegongissa olivat 13, 11 ja 6.
Keväällä 1747 ilmoittaa Karjalan kruununvouti, että viljanhinnat hänen voutikunnassaan nyt olivat rukiista 15 kup. talaria ja ohrasta 13. Nämät ovat täsmälleen verohinnat }).
1) Vertauksen vuoksi mainittakoon, että. Viipurissa valitettiin 1770luvulla käsityöläisten saavan maksaa maalaistavaroista noin 50 0/0 enemmän kuin suorastaan talonpojilta ostavat kauppiaat (Ruuth, Viborgs stads
historia, s. 623).
2) Kiteen ja Tohmajärven käräjät 21 /,1 1737 ja 2-0/31 1733.
3) Tohmajärven käräjät 7/2 1739. — Saammeko tässä samassa yhteydessä kiinnittää huomiota erääseen luetteloon viljanhinnoista pikku-vihan
ajoilta; sitä emme tosin voi verrata verohintaluetteloihin eikä toritaksoihin, vaan voi se silti olla huvittava sinänsä. Sen mukaan arvioitiin
Tohmajärvellä v. 1742 maksavan: (Tohmajärven käräjät 20/9 1743).
Tynnyri ruista
15 kup. talaria.
„
maltaita 15 „
12 „
„
ohraa
7 „
„
kauraa
4) Kruununvouti Andersinin kirje maaherralle 78/11747. M. L. A.
kansi. kok. — V. 1746 palaneet viljat arvosteltiin kolme vuotta myöhemmin, v. 1749, seuraavalla tavalla:
Tynnyri ruista 12 kup. talaria.
kauraa
6 „
vehnää 12 „ • „
Samallaisessa tapauksessa arvosteltiin syksyllä 1749 edellisenä keväänä
palaneiden viljojen hinnaksi 12 .kup. tal. ruistynnyriltä ja 6 kup. tal. kaura-
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Tiedot ovat meillä viljanhinnoista, kuten muistakin tosiaankin satunnaiset. Koko 1750-luvulta ei meillä ole muuta tietoa
talonpoikien kaupungeissa saamista viljanhinnoista, kuin se,
jonka Johan Lagus v. 1756 mainitsee, nimittäin, että karjalaisille oli „näinä vuosina" maksettu rukiista ja maltaista 20, ohrista 16 ja kaurasta 12 kup. talaria tynnyriltä 1).
Lähteiden puute estää meitä tarkoin vertaamasta maalaishintoja ja kaupungissa saatuja hintoja toisiinsa. Selvää kumminkin on, että esim. juuri viljanhinnat olivat Pohjois-Karjalassa huokeammat kuin kaupunkien torilla, joskaan ero ei ollut
niin suuri, kuin kuljetusmatkan pituuteen nähden odottaisi.
Keväällä 1760 maksettiin talonpojille Loviisassa ruistynnyristä 16 kup. talaria ja ohrasta 17 2). • Tämä on niitä harvoja
kertoja, jolloin ohran hinta oli korkeampi kuin rukiin. Tavallisesti oli ruistynnyri, kuten edellisistä tauluista näkyy, 2 tai 3
kup. talaria ohratyn.nyriä kalliimpi 3).
Kun Venäjän puolella keväällä 1769 luvattiin ostaa suuri
määrä viljaa (ruista) maksamalla 3 ruplaa tynnyriltä, pelkäsi
maaherra, että rahvas rupeaisi viemään sinne viljojansa, sitäkin
suuremmalla syyllä, kun Loviisassa samaan aikaan maksettiin
vaan 21-24 kup. talaria ruistynnyristä. Sentähden maaherra
esittää, että kruunu lunastaisi talonpoikien viljat maksamalla
niistä 27-30 kup. talaria tynnyriltä 4).
Tähän ei kruunu voinut suostua ja nähtävästi oli paljon
viljaa viety Venäjän puolelle ja vähän tuotu Loviisaan, koska jo
kesäkuussa samana vuonna Loviisan porvarit muilta kaupunkilaisilta ottivat ruistynnyristä 33 kup. talaria ja ohrasta 22—
tynnyriltä (Tohmajärven käräjät 19/9 1749, Kiteen käräjät 20/9 1749). Tällaisiin arvosteluihin ei kumminkaan voi paljoakaan luottaa, sillä olemmepa
usein huomanneet, että samassa pitäjässä arvostellaan samaan aikaan tällaisia palaneita viljavarastoja erilaisia arvostelukaavoja käyttäen.
1) Kraftman-Lagus, Tanckar om hushållningens uphjelpande, s. 14.
2) Kyminkartanon läänin maaherran kirje kuninkaalle 23/3 1760.
R. W. A.
3) Palmen (Suomalaisen maanviljelyksen tilasta, s. 8) on tullut,
tutkiessaan viljanhintoja Suomessa 1730-1750, siihen tulokseen, että ruistynnyri maksoi 2 hopeatalaria enemmän kuin ohratynnyri. Kyminkartanon läänin verohintaluettelot eivät osoita tavallisesti näin suurta hinnaneroa.
4) Kuninkaan kirje maaherralle 19/1 1769. M. L. A kontt. kok.
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kup. talaria 1). Talonpojillekin maksettujen hintojen on
siis talvesta täytynyt kohota.
Kuinka vaihtelevaiset viljanhinnat voivat olla aivan lyhyiden aikojen kuluessa, on tavallisimpia ilmiöitä, mikä kohtaa
tutkijaa, joka tämän ajan hintasuhteita tahtoo tarkastaa. Meillä
on siihen vuosilta 1770 -1771 oivallinen esimerkki.
Vuoden lopussa 1770 oli Suomen itärajalta poistettu ylimääräinen rajavartiosto, joka ruton tähden oli ollut asetettuna.
Tämän johdosta rupesivat rajaseudun rahvaat entistä uutterammin käymään Venäjän puoleisissa kaupungeissa. Tätä Loviisan
porvaritkin kovasti pelkäsivät, varsinkin kun he eivät katsoneet
voivansa maksaa talonpojille niin korkeita hintoja, kuin näille
maksettiin Venäjän puolella. Loviisassa oli joulukuussa 1770
maksettu talonpojille ruistynnyristä 34 kup. tal. ja ohrasta sekä
maltaista 25 talaria 2).
Tammikuussa seuraavana vuonna maksettiin rukiista 34
ja ohrista sekä maltaista 25 kup. talaria. Taas kuukautta myöhemmin oli rukiin hinta kohonnut 36:een ja ohrien sekä maltaiden
hinta 27 kup. talariin tynnyriltä. Kaupungin porvarit taas ottivat myydessään viljaa 42 kup. talaria ruistynnyriltä ja 32 ohrista sekä maltaista. Maaliskuussa maksettiin jo maalaisille rukiista 36-39 kup. talaria, ohrista ja maltaista 30. Porvarien määräämät myyntihinnat olivat vastaavat 42 ja 36 kup. talaria 3).
Tästä esimerkistä näemme, kuinka hinnat kevättä kohti
mennessä vähitellen kohosivat ja millaisen voiton kauppiaat
ottivat niistä viljoista, joita olivat talonpojilta ostaneet.
Pari vuotta myöhemmin eli vuoden alussa 1773 ilmoitti
Loviisan maistraatti maaherralle, että sittenkun tiet taasen olivat joutuneet ajokuntoon ja talonpojat ruvenneet kuljettamaan
viljoja kaupunkiin, oli heille maksettu torilla rukiista 45, oh-'
rista ja maltaista 39 kup. talaria tynnyriltä. Myydessä oli taas
otettu rukiista 51, ohrista 45 ja maltaista 48 kup. talaria tynnyriltä 4).
24

1) Kamreeri G. Gyllingin kirje kruununvouti Walleniukselle 10/8 1769.
Walleniuksen kirjekokoelma. Ilomantsin kruununvoudin arkisto.
2) Loviisan maistraatin kirje maaherralle 22/12 1770. M. L. A. kansi.
kok.; Maaherran kirje• kuninkaalle 28/12 1770. R. W. A.
3) Maaherran kirjeet kuninkaalle 31/„ 20/2, 22/3 1771. R. W. A.
4) Loviisan maistraatin kirje maaherralle 20/, 1773: M. L. A. kansi. kok.

84

Saarenseppä, Pohjois-Karjalan kauppaolot 1721-1775.

Tämä on viimeinen varsinainen tiedonanto niistä hinnoista,
joita talonpojat kaupungissa käydessään viljoistaan saivat. V.
1774 arvelee maaherra, että viljoja tänä talvena paljon oli mennyt ja tulisi menemään Venäjän puolelle syystä, että siellä maksettiin ruistynnyristä 2 ruplaa 80 kopeekkaa, joka Ruotsin
rahassa kurssin mukaan oli noin 42 kup. talaria, jota vastoin Loviisassa maksettiin muutamia talareita vähemmän; maaherra ei
kumminkaan nimenomaan mainitse kuinka paljon 1).
Tarkastaessamme niitä hajanaisia tietoja, joita meillä viljanhinnoista on, tuntuu siltä, kuin ne hinnat, joita Po hj ois-Karjalan talonpojat viljastaan saivat sekä
omassa inaakunnassaan että lääninsä kaupungeissa, olisivat olleet alhaisemmat, kuin mitä
muualla Suomessa viljasta saatiin 2). Syitä tähän
varmaankin useita; yksi ja vaikuttavimpia tietysti kilpailun
puute; haminalaiset ja loviisalaiset määräsivät hinnat.
Eräs tutkija on tarkkoihin laskuihin perustuen tullut siihen
tulokseen, että rukiin keskihinta Suomessa vuosina 1730-1750
on ollut 6 2 /3 hopeatalaria eli siis 20 kup. talaria 3). Kyminkartanon läänissä lienee rukiin keskihinta ollut saman ajanjakson kuluessa 4-5 hopeatalarin eli 12-15 kuparitalarin seuduilla.
Viipurissa oli 1730-luvulla rukiin keskihinta 1 rupla 70
kopeekkaa (= 5 hop. talaria 10 äyriä = 17 kup. talaria 26 äyriä),
1740- ja 1750-luvuilla 1 rupla 60 kopeekkaa (n. 5 hopeatalaria
= 15 kuparitalaria 4). Nämätkin hinnat olivat nähtävästi korkeammat, kuin mitä Kyminkartanon läänissä maksettiin.
') Maaherran kiijealustelma kuninkaalle 7 /2 1774. M. L. A. kansi. kok.
) And. Fryxellin (Berättelser ur Svenska historien XXXIII, s. 235
ja Liite 7) julkaisemien Upplannin verohintaluetteloiden mukaan ovat
täysihyvät rukiit maksaneet vuosina 1719-1738 keskimäärin 6 hopeatalaria
13 äyriä. Tähän hintaan eivät verohinta-arvot Kyminkartanon läänissä
olisi mitenkään nousseet, vaikka ottaisimmekin lukuun nälkävuosihinnat
1720-luvulla. — Vrt. myös Fr. Bogisl. v. Schwerin, Bidrag till kännedom
om fäderneslandet, s. 36--41; Mahnströin, Sveriges politiska historia, IV,
s. 73-75; V, s. 154. — v. Schwerinin ilmoituksen mukaan nousi viljanhinta (puolittain mista, puolittain ohraa) muutamina vuosina (1762 ja 1763)
yli sadan kuparitalarin tynnyriltä.
3) Palmen, Suomalaisen maanviljelyksen tilasta, s. 8.
4) 0. Hannikainen, Vanhan Suomen eli Viipurin läänin oloista 18:11a
vuosisadalla, s. 91. — Vertauksen vuoksi ja siitäkin syystä, että Pohjois9
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Vielä todistavat tiedot Pohjanmaalla maksetuista viljanhinnoista väitteemme todeksi. Rukiin keskihinta oli vuosina
1749-1772 Etelä-Pohjanmaan viljavimmassa pitäjässä IsossaKyrössä 32-33 kuparitalaria 1); Kyminkartanon verohintaluetteKarjalan miehet kuljettivat paljon viljaa Vanhan-Suomen puolelle, mainittakoon muutamia muitakin tiedonantoja, joita mainittu tutkija tarjoo.
Viljanhinta oli Viipurissa:

V. 1729.
1 rupla 40 kopeekkaa.
1 „ 20
„
80
„
3 „ 50
„

V. 1726.
Ruistynnyriltä 2 ruplaa 50 kopeekkaa.
2 „
Ohra„
Kaura90
„
„
Vehnä- „
3 „ 50
„

Seuraavalla vuosikymmenellä vaihtelivat viljanhinnat Vanhassa-Suomessa huomattavalla tavalla ollen hyvän viljavuoden jälkeen v. 1731
alimmillaan ja nälkävuosien vaikutuksesta v. 1733 korkeimmillaan.
Niin maksettiin:

V. 1731.

V. 1733.

Ruistynnyriltii 1 rupla 20 kopeekkaa.
2 ruplaa 40 kopeekkaa.
Ohra- : „
1 „
90
65
„
Kaura- „
1
„
60
„
50
„
Vehnä- „
2 ruplaa
3 „
Keskihinnaksi laskettiin Viipurissa 1730 -luvulla ohrista 1 ruplasta
20 kopeekasta 1 ruplaan 40 kopeekkaan, kauroista 80 kopeekkaa tynnyriltä. Taaskin 1740- ja 1750-luvuilla oli ohrien hinta keskimäärin 1 rupla
30 kopeekkaa ja kaurojen 1 rupla 10 kopeekkaa.
Käkisalmessa olivat viljat aina hiukan huokeammat kuin Viipurissa,
Haminassa hiukan kalliimmat. (Vrt. myös Ruuth, Viborgs stads historia,

s. 623.)
Jos la.kemme taaskin kopeekan vastaavan hopeaäyriä, huomaamme
että hinnat olivat Vanhan-Suomen kaupungeissa edullisemmat kuin Suomen puolella.
1 ) Väestötauluihin merkityt muistoonpanot Isonkyrön kirkonarkistossa. — Mainittujen muistoonpanojen mukaan maksettiin pitäjässä rukiista
ja ohrasta tynnyriltä vuosina 1749-1772 (kuparitalareissa laskettuna):
Ruis

Ohra

Ruis

Ohra

v. 1749
„ 1750
„ 1751

20
16
15

18
14
14

v. 1757
„ 1758
„ 1759

30
30
22

24
24
18

„ 1752

15

14

„ 1760

24

24

„ 1753
„ 1754

16
18
22
30

14
16
16
24

„
„
„
„

1755
1756

32
30
1761
36
40
1762
1763 48-54 48-54
48
1764 48-49

Ruis Ohra

v. 1765
60
60
„ 1766 48-54 48
„
„
„
„
„
„

1767

30

24

1768
1769
1770
1771
1772

27
30
48
48
51

21
24
24
42
41
5
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loiden mukaan oli se saman ajan kuluessa 26-28 kuparitalaria.
Johtopäätökset selvät.
Onpa meillä sitten esitettävänämme muutamia hajanaisia
tietoja siitä, mitä kaupunkiin tuleville talonpojille maksettiin
voista ja tausta, jotka viljan perästä olivat Pohjois-Karjalan
tärkeimmät vientitavarat.
Katselkaamme taas ensin verohintaluetteloita vuosina 1731
—1775 ja Loviisan toritaksoja vuosina 1749-1766.
Verohinnat Kyminkartanon lä.änissci vuosina 1731-1775.
(Leiviskältä kuparirahassa laskettuina).
Vuosi

Voita

Talia

Vuosi

Voita

Talia

1731
1732
1733
1734
1735
1736
1737
1738
1739
1740
1741
1742
1743
1744
1745
1746
1747
1748
1749
1750
1751
1752
1753

4:28
4:28
4:28
4:28
4:28
4:28
4:28
4:28
4:28

4:28
4:28
4:28
4:28
4:28
4:28
4:28
4:28
4:28

1754
1755
1756
1757
1758
1759
1760
1761
1762
1763
1764
1765
1766
1767
1768
1769
1770
1771
1772
1773
1774
1775

9
9
9
10
10
11
12
12
15
20
21
18
20
12
12
12
12
18
18
20
14
16:16

10
10
10
12
11
12
12
13
17
21
22:16
20
21
12
12
12
14
18
18
20
18
16:•16

Tietoja puuttuu.
5:20
6
6
6
7:16
9
7:16
7:16
9
10

5:20
6
6
6
9
10
10
9
9
10
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Loviisan toritaksat vuoden ensi nelj mnneksellä vuosina 1749 —1766 1).
(Leiviskälta kuparirahassa laskettuina.)
Voita
1749, jouluk. .
1750, helmik..
1751, maalisk.
1752, tammik.
1753, maalisk.
1754, maalisk.
1755, maalisk.
1757, tammik.
1758, helmik.
1759, helmik.
1760, helmik.
1762, helmik.
1763, helmik.
1764, maalisk
1765, maalisk.
1766, helmik..
„ , maalisk.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.

.
.

.
.

9
I
I
10
8
7
9
10
9:16
12
1
11
11:16.
13
14
21
1
24
95
24
25

Talia

11
11
11
9
10: i u
10:16
10:16
13
13
13
13
15
24
24
25
27
28:16

Voin ja talin hintasuhteita tutkiessamme olemme yhä varmemmin tulleet samaan johtopäätökseen, minkä teimme viljan
hintasuhteista: verohinnat ovat olleet kaupunkiin tuotujen tavaroiden hintoja alhaisemmat tai niiden tasalla. Sen osoittakoot
muutamat seuraavassa luetellut esimerkit. Huomatkaamme tässä
samassa yhteydessä tuo merkille pantava seikka, että talista
yleensä on maksettu hiukan korkeammat hinnat kuin voista.
Haminan porvarit lupasivat maksaa syksyllä 1725 maalaisille voista 5 kup. talaria leiviskältä ja talista 5 kup. talaria
20 äyriä. Seuraavana talvena olivat hinnat hiukan korkeammat
ja silloinpa luvattiin maksaa voista 5 kup. talaria 20 äyriä ja
talista 6 kup. talaria 2).
') Taksat ovat taas, kuten näkyy, ainoastaan vuoden ensi neljännekseltä. — Vertauksen vuoksi mainittakoon, että voinhinta oli joulukuussa 1750 7 kup. talaria 16 äyriä ja talin 9 kup. talaria, joulukuussa
1752 voin 8 ja talin 9 kup. talaria, joulukuussa 1757 voin 12 ja talin 13
kup. talaria, kaikki leiviskältä.
2) Haminan raastuvanoikeuden ptk. 1/e 1725 ja227/101725.
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Nämät hinnat maksettiin kaupungissa 1720-luvun puolivälissä. Kymmenkunta vuotta myöhemmin — v. 1737 — ilmoitetaan maakauppiaiden Kiteellä maksavan leiviskältä voita 5 kup.
talaria 16 äyriä. Verohintaluettelo osoitti hinnaksi voille sinä
ja seuraavana vuonna 4 kup. talaria 28 äyriä 1).
Liperin kevätkäräjillä v. 1745 tutkittiin, kuinka paljon
voileiviskä edellisinä vuosina oli maksanut ja saatiin silloin
lautakunnan antaman todistuksen mukaan tietää, että voileiviskä vuosina 1742 ja 1745 oli maksanut 9 kup. talaria 12
äyriä sekä syksyllä 1744 7 talaria 6 äyriä 2).
Paria, kolmea vuotta myöhemmin ilmoittaa Karjalan kruununvouti, että voinhinta hänen voutikunnassaan nyt oli niin
kohonnut, että tästä tavarasta maksettiin 9 kup. talaria leiviskältä 3). Läänin verohintaluettelon mukaan oli se vaan 6 kup.
talaria.
Laskiessaan Tohmajärven papiston saatavia vuodelta 1757,
arvosteli varakirkkoherra Molander voin hinnan 6 kup. talariksi
leiviskältä. Lasku, joka oli tehty siinä mielessä, että papiston
palkka näyttäisi hyvin vähäiseltä, oli ehdottomasti liian alhainen, kuten tuomiokapitulikin huomautti 4). Verohinta oli samana vuonna 9 ja loviisalaisten torihinta 12 kup. talaria.
Tarkempi arvio lienee ollut se, minkä kirkkoherra Possenius teki v. 1768 arvostellessaan 1767-1768 vuosien voinhinnan
Liperissä 10-12 kup. talariksi 5). Jälkimäinen määrä piti täsmälleen yhtä verohinnan kanssa molempina vuosina.
Nämät ovat kaikki vaan tiedonantoja hintasuhteista Pohjois-Karjalassa. Ei ole meidän sattumaltakaan onnistunut saada
yhtään ainoata tietoa siitä, mitä näistä viimemainituista tavaroista talonpojille Haminan ja Loviisan torilla maksettiin, lu') Kiteen käräjät 22/,0 1740. — Erehdykseltä tuntuu v. 1736 kirjoihin
merkitty tiedonanto, että Pohjois-Karjalassa edellisenä vuonna olisi maksettu talista kokonaista 9 kup. talaria leiviskältä (Kiteen käräjät 10/3 1736).
2) Liperin käräjät 11/3 1745.
3) Kruununvouti Andersinin kirje maaherralle 30/0 1747. M. L. A.
kansi. kok.
4) Porvoon tuomiokapitulin pöytäkirja 19/12 1757 § 4, 1/3 1758, § 2.
Porvoon tuomiokapitulin arkisto.
°) Liperin kirkkoherra A. Posseniuksen kirje Porvoon konsistoorille 43/, 1768. ' Porvoon tuomiokapitulin arkisto.
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kuunottamatta niitä, joista jo on mainittu edellisessä. Hinnat
lienevätkin usein samassa paikassa ja samaan aikaan vaihdelleet huomattavasti monen seikan, kuten majamiehyyden, porvarien keskinäisen kateuden ja tavaran laadun, vaikutuksesta.
Jos siis joku satunnainen tieto näistä hinnoista olisikin osunut
käsiimme, olisi sen todistuspätevyys, niin huvittava kuin tieto
itsessään muuten voisi ollakin, kaiketi sangen vähäinen.
Kaupungin torille vietyjen muiden maalaistavaroiden hinnoista emme ole onnistuneet; saamaan tietoja, ellemme ota lukuun parissa kohdassa Haminan raastuvanoikeuden pöytäkirjoissa merkittyjä tietoja siitä, mitä maalaisille luvattiin maksaa
herneistä, pavuista, humaloista, kaloista, lihasta ja ehkä vielä
joistakin muista tavaroista 1). Loviisan toritaksat näistä tavaroista ovat epätäydelliset; verohintaluetteloiden tarjoamia tietoja irrallisina vertailematta niitä muihin samanlaisiin on vaikea käyttää.
Vielä on meillä muutamia tietoja tärkeän karjalaisen tuontitavaran, nimittäin tervan hinnoista.
Kuten olemme maininneet ei tervaa, ainakaan mainittavassa määrässä, viety muualle kuin vesiteitä Lappeenrantaan.
Kun Lappeenrantaan ei enään päästy kulkemaan, loppui tervan
kuljetus Karjalasta sangen tarkkaan. Siis ainoastaan aikakaudelta ennen pikku-vihaa on meillä tervanhinnoista tietoja — ja
niistäkin harvoista olemme jo edellisessä muun esityksen yhteydessä antaneet viittauksia.
Keväällä 1724 maksettiin Haminaan tuodusta tervasta 8
kup. talaria tynnyriltä. Tämä hinta oli alhaisempi kuin Porvoossa samaan aikaan maksettu 10 kup. talaria ja kaupungin
inaistraatti riensi sentähden esittämään hinnan koroitusta Haminassakin, „että maamies siten saataisiin tulemaan tänne ja lopettamaan jatkuvan tervankuljetuksen Porvooseen". Porvareista
arvelivat kumminkin muutamat, että koska kelikin loppuisi pian,
ei enään kannattanut hintaa koroittaa 2).
Taksassa, joka oli määrätty vuotta 1725 varten, oli tervatynnyrin hinnaksi pantu 6 kup. talaria. Sitten kuitenkin oli
hinta koroitettu 70 kope.ekaksi, joka vastasi noin 6 1 /2 (6 tal.
1)Pöytäkirjat '+/32 1723, 7/9 1725, 2'/,0 1725.
2)Haminan raastuvanoikeuden ptk. 22/11724.
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18 äyriä) kuparitalaria, sillä ehdolla, että talonpoikaiskestityksestä päästäisiin. Kun ei kestitys kumminkaan jäänyt pois,
pyysivät porvarit, että hintaa taas laskettaisiin ja niin se oli
syksymarkkinoiden aikana v. 1725 Lappeenrannassa 60 kopeekkaa ja Haminassa 90 kopeekkaa tynnyriltä vastaten noin 5 1/2
(5 talaria 20 äyriä) ja 81/2 (8 talaria 14 äyriä) kup. talaria 1).
Kuinka olikaan, Haminan terva oli joutunut huonoon
huutoon ulkomailla, sen kysyntä väheni ja samassa suhteessa
myöskin hinta, joka siitä kotimaassa maksettiin. Jopa tulivat ajat, jolloin porvarit eivät tahtoneet ensinkään lunastaa
tervojaan ja ainoastaan vaivalla sai maistraatti porvariston lupaamaan v. 1735, että se maksaisi Lappeenrannassa tervatynnyristä 4 kup. talaria 16 äyriä 2). Tämäkin oli korkea hinta.
Lappeenrannan markkinoilla törmäsivät maaherra Frisenheim ja
Haminan porvarit yhteen, koska Frisenheim piti talonpojille
tarjottuja tervanhintoja, nimittäin 2 1/2 kup. talaria Lappeenrannassa ja 4 1 /2 Haminassa, aivan kohtuuttoman alhaisina. Turhaan muistutti hän kaupungin edustajan valtiopäivillä luvanneen, että porvaristo maksaisi talonpojille Lappeenrantaan tuodusta tervasta 6 kup. talaria tynnyriltä. Tässä oli porvaristolle elinkysymys; se ei voinut lunastaa itselleen niin paljon
tervaa, kuin maalaiset toivat 2).
Haminan tervakomppania, joka suurilla toiveilIa oli perustettu, lopetettiin, ja maaherra kehoitti talonpoikia olemaan valmistamatta sellaista tarveainetta, joka ei enään kaupungissa mennyt kaupaksi.
Mitä hintoja talonpojat tästä tavaralajista senjälkeen saivat, kun tervakauppa 1730-luvun lopulla oli taas päässyt hieman
parempiin vaiheisiin, siitä ei meillä ole minkäänlaisia tietoja 4).
Tärkeimmät tavarat, joita karjalaiset kaupungista ostivat.
olivat suola, tupakka ja rauta.
Suolan kauppa oli vapauden ajalla tapulikaupunkien
kauppiaiden varmin tulolähde. Suola oli välttämätöntä jokai1) Haminan raastuvanoikeuden ptk. 7 /9 1725.
2) Nordenstreng, Fredrikshamn såsom befäst gränsort, s. 198.
3) Nordenstreng, m. t. s. 198-179.
}) Vrt. Ruuth, Ulrik Rndenschöldin kertomus, s. 35-36.
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selle ja sentähden täytyi sitä saada senkin, joka oli oppinut
olemaan ilman muuta kaupunkitavaraa.
Kuvaus suolan hankkimisesta maakuntalaisille tai paremmin kuvaus tapulikaupunkien laiminlyönneistä tässä suhteessa
— ja sitähän meidän tulee tässä samassa yhteydessä käsitellä —
on ikävimpiä, mitä meillä on esitettävänämme. Kysymyksessä
ei ole vaan suuri huolimattomuus ja ikävät laiminlyönnit; useinkin oli kaiken tämän takana, kuten seuraavassa kyliin selvästi
tulemme näkemään, sydämetön omanvoitonpyynti, joka toisinaan vivahtaa rikollisuuteen. Syvin syy oli olosuhteiden, mutta
varmaan myös paljon niiden henkilöiden, jotka olosuhteita tunnottomasti väärinkäyttivät.
Ensimäisinä vuosina ison-vihan jälestä ei haminalaisilla
vielä ollut omia laivoja, vaan saivat he suolatarpeensa hollantilaisilta. Tästä johtui, että suolanhinnat aikakautemme alussa
olivat sangen korkeat. Niinpä saatiin Haminassa vuoden
alussa 1723 maksaa suolatynnyriltä 24 kup. talaria. Niissä
kuulutuksissa, jotka maaherra oli lähettänyt läänin kirkoissa
luettaviksi, oli tosin luvattu, että suolaa saataisiin ostaa
Haminassa 22 1 /2 kup. talarilla tynnyri, mutta tämän hinnan
kaupungin porvarit sittemmin koroittivat 1). Keväällä seuraavana
vuonna oli hinta Haminassa hiukan huokeampi, nimittäin 21
talaria käteisellä maksettaessa, 24 velaksi otettaessa2). Ja vaikka
suolan hinta vielä syksyyn mennessä hiukan aleni, niin että maalaiset saivat sitä Haminassa 20:11ä ja Lappeenrannassa 24:llä kup.
talarilla tynnyrin, valittaa maaherra kuitenkin hinnan korkeutta
kutsuen sitä kohtuuttomaksi ja kehoittaa porvareita myymään
tätä tavaraa, samoin kuin muutakin, niin huokealla kuin mahdollista „koska kaupungin privileegit heille sentähden erikoisia
kauppa-etuja myöntävät" 3). Tuoteplakaatin ilmestyttyä rupesivat
1) Haminan raastuvanoikeuden ptk. 48/1 1723.
2) Haminan raastuvanoikeuden ptk. 15/1 1724. — V. 1724 möi yksi
Haminan rikkaimpia porvareita Jobst Dobbin suolaa kaupunkilaisille 18
kup. talarista. Maaherra kehoitti häntä myymään talonpojille myös samasta hinnasta, vaikka Dobbin erikoisesti huomautti, että hän sen kautta
tulisi saattamaan monet kauppiaat perikatoon (Nordenstreng, Fredrikshamns stads historia, s. 154).
3) Nordenstreng, Fredrikshamn såsom befäst gränsort, s. 179; Haminan raastuvanoikeuden ptk. 5/l0 1725. — Vrt. Palmen, Svensk-finska handelslagstiftningen, s. 138.
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haminalaiset kyllä hankkimaan itselleen omia laivoja, mutta eivät suolanhinnat silti alentuneet. Tämä välttämätön tavara oli
edelleen kohtuuttoman korkeissa hinnoissa ja osoittavat hinnat
1730-luvun alussa vaan kohoamisen merkkejä 1). Kun tapulikaupungin porvarit vastoin selviä määräyksiä ja omia lupauksiansa
eivät tahtoneet pitää suolakauppaa Savonlinnassa, pyysivät Pohjois-Karjalan talonpojat vuoden 1731 valtiopäivillä saada markkinat Kiteen Puhokseen voidakseen näillä saada tärkeimpiä
tarve-tavaroitaan ja semminkin suolaa; siihen katsottiinkin välttämättömäksi suostua hiukan myöhemmin. Haminalaiset eivät
kuitenkaan tahtoneet näillä käydä eivätkä edes lähettäneet kauppapalvelij oitansa markkinoille pitämään talonpoikien tarpeista
huolta, niinkuin tarkoitus oli ollut. Pohjois-Karjalan miehet
saivat yhä edelleen käydä suolaa hakemassa Lappeenrannasta
ja Haminasta, milloin eivät salassa pistäytyneet Venäjän puolella.
Maaherra Frisenheiin teki kaikkensa auttaaksensa läänin
talonpoikia saamaan suolaa huokealla hinnalla. Hän muistutti
uudelleen tapulikaupungin porvareille, että heidän velvollisuuksiinsa kuului pitää suolakauppaa myös Savonlinnassa. Kun tätä
ei otettu kuulevien korviin, esitti maaherra, että talonpojat saisivat hakea suolaa Venäjän puolelta 2).
Tähän olikin täysi syy; jo kerrottiin, että jotkut PohjoisKarjalan talonpojat olivat tästä välttämättömästä tavarasta saaneet maksaa 37 kup. talaria tynnyriltä. Entiset hyvät ajat!
Suotta ei maaherra koettanut pitää köyhien talonpoikien
puolta.
Suolanhinta olikin kohonnut 1730-luvun puolivälissä niin,
että siitä Lappeenrannassa maksettiin 27 kup. talaria tynnyriltä,
pohjoisempana 29 4), ja kuten kuulimme, väittivät Pohjois-Karjalan talonpojat maksaneensa jopa 37 talaria tynnyriltä. Tämä
oli sitäkin merkillisempää, kun suolanhinta samoihin aikoihin
muualla valtakunnassa Levantin kaupan vapauttamisen takia al1) Nordenstreng, Fredrikshamn såsom befäst gränsort, 184. — Kiteen käräjillä '/3 1731 mainitaan, että karjalainen talonpoika v. 1726 oli
Haminassa maksanut suolatynnyriltä 24 kup. talaria.
2) Maaherran kirje kuninkaalle 29/, 1734. R. W. A.
3) Karjalan rahvaan valitukset vuoden 1734 valtiopäivillä § 2. R.
W. A.
})

Nordenstreng, m. t. s. 184.
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koi tuntuvasti laskeutua '). Haminassa eivät vaikutukset tästä ruvenneet tuntumaan ennenkuin vuosikymmenen vaihteessa. V.
1741 ilmoitetaan Haminassa myydyn suolaa 24 kup. talarista tynnyri, nähtävästi kumminkin ainoastaan kaupunkilaisille; maalaisille myydessä oli hinta aina hiukan korkeampi 2).
Pikku-vihan aikana tuottivat Pohjois-Karjalan asukkaat
suolatarpeensa tullitta, tuumitta Venäjän puolella olevista kaupungeista ja oli hinta niissä verrattoman paljon huokeampi kuin
omissa kaupungeissa. V. 1742 arvosteltiin suolatynnyrin hinnaksi 16 kup. talaria, kun se jo kaksi vuotta myöhemmin taas
oli 24 kup. talarin hinnassa 3).
Uusi kaupunki, joka sodan perästä perustettiin ja sai tapulioikeudet, ei sen paremmin velvollisuuksistaan huolta pitänyt,
kuin vanhakaan, jollei mahdollisesti vielä huonommin. Suolaa
saivat talonpojat noutaa kaupungista, kuten ennenkin, ja vaihteli sen hinta tynnyriltä 20-25 kup. talarin seuduilla. Uuden
tapulikaupungin porvareilla olivat hyvät kauppasuhteet, tuonti
edullisempi kuin ennen; yhä vaan pysytettiin hintoja melkein
samassa tasossa kuin ennenkin.
Mutta eipä siinä kyllin, että tämä tavara oli kallista; joskus sattui niin, että se loppui kesken kauppiaiden varastoista.
Toisinaan oli sitä hankittu liian vähän, olipa ehkä onnettomuuksiakin tapahtunut, toisinaan oli sitä luvattoman voiton toivossa
kuljetettu Venäjän puolelle, Viroon ja Inkerinmaalle, kuten jos1) rlrnberg, Friiietstidens politiska ekonomi, s. 59.
2) Ote Haminan raastuvanoikeuden pöytäkirjoista 15;11 1741. Saapuneet kirjeet 1745. M. L. A. kansi. kok. — V. 1741 laski kruununvouti
Andersin Pohjois-Karjalan vuotuisen suolatarpeen 2400 tynnyriksi. Hän
arvioi, että Ruotsin-Karjalassa oli 2400 suurempaa ja pienempää taloa ja
näistä tarvitsivat vuosittain:
taloa 2 tynnyriä.
600 suurta
1 tynnyrin.
600 keskikokoista
'/2 tynnyriä.
1200 pientä
Näin arvioi kruununvouti. (Kirje maaherra Stjernstedtille 1/,n 1741
Saapuneet kirjeet 1745. 51. L. A. kansi. kok.) Tavallisesti ei suolan käyttö •
liene ollut niin suuri.
3) Kiteen käräjät 18,/,,1742; Tohmajärven käräjät 10/91744.
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kus Haminan porvarien arveltiin tehneen; siitä myös Loviisan
kauppiaita tuon tuostakin syytettiin r).
Syksyllä 1747 pelkäsi maaherra, että suolanpuute tulisi
talvella maakuntaa rasittamaan ja esitti sentähden, että Haminasta saataisiin tuoda Degerbyhyn joku määrä tätä tärkeätä ja
haluttua tavaraa. Sattuipa esityksen toimenpanolle este. Toimenpidettä, joka varmaan olisi laskenut suolan hintaa, kävi
äsken perustetun tapulikaupungin pormestari Jaakko Forsell
ankarasti vastustamaan vakuutellen, että suola ei tulisi Degerbystä loppumaan, sillä porvareilla oli varastossa 1800 tynnyriä
ja pormestari odotti syksyn kuluessa saavansa Espanjasta 700
tynnyriä. Suola ei tulisi loppumaan; porvarit tulisivat myymään
sitä talven kuluessa 19:sta kup. talarista tynnyriltä. Kuningas
ei sentähden voinut maaherran anomukseen suostua — ikävä
kyllä, sillä maaherran pelko kävi toteen ja läänissä huomattiin
kun huomattiinkin suolanpuutetta seuraavana talvena 2).
Tämän johdosta, kun jo arvatenkin huhut olivat tienneet
kertoa Savon ja Karjalan suolanpuutteesta, määräsi kuningas
kirjeessään maamme kenraalikuvernöörille 12 /2 1748, että varokeinoihin oli ryhdyttävä.
Helsingin, Porvoon ja Degerbyn kauppiaille oli muistutettava, että pitkämatkaisen rahvaan, joka tuli Karjalasta ja Savosta ja joka ei muulloin kuin talvella voinut päästä kaupungissa käymään, täytyi ensin saada täydet tarpeensa suolaa, ja
muille lähellä asuville saattoi sillä aikaa myydä ainoastaan aivan
vähissä määrissä.
Jos siitä huolimatta suola jo talvikelin aikana loppuisi, oli
kaupungin porvareita pakoitettava hakemaan tätä tavaraa niistä
jäätyneistä laivoista, jotka Barösundissa olivat. Ja vaikkakin
tästä tulisi lisämaksuja kaupungin porvareille, täytyisi heidän
siihen suostua, varsinkin koska eivät kesäaikana olleet pitäneet
huolta tarpeellisen määrän hankkimisesta. Eikä sekään seikka
suinkaan riittänyt Degerbyn porvareiden puolustukseksi, että
heidän yksi laivansa oli joutunut haaksirikkoon, etenkin kun
1).Nordenstreng, Fredrikshamn såsom befäst gransort, s. 186; Kyminkartanon läänin verifikatsioonikirjat 1730-1739. Haminan kaupungin tilit.
S. W. A.
2) Maaherran kirje kuninkaalle 15/9 1747. R. W. A.; Kuninkaan vastauskirjelmä maaherralle 16/10 1747. M. L. A. kansi. kok.
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laivassa ei ollut paljon suurempaa lastia, kuin se määrä, minkä
tukholmalaiset olivat lähettäneet kaupunkiin loka- ja marraskuussa. Ja se oli muistettava, ettei liiallinen hinnan koroitus
tämän Barösundista hakemisen tähden saanut tulla kysymykseenkään.
Jos sittenkin suola kaupungista loppuisi, pitäisi kauppakolleegi kyllä huolta siitä, että Tukholmasta taas hankittiin
sijaan 1).
Asioiden näin ollen on meillä mitä suurimmat syyt epäillä,
että Degerbyn mahtava pormestari voi pysyä sanassaan ja kautta
koko talven myydä rahvaalle suolaa „alhaisesta hinnasta", niinkuin oli luvannut, eli 19 kup. talarista tynnyriltä.
Seurauksena siitä, että loviisalaiset näin huonosti huolehtivat tapulikaupunkivelvollisuuksistaan, oli, että maakuntalaiset
ja varsinkin lähinnä rajaa asuvat kävivät jokseenkin julkisesti
ostamassa tarvitsemaansa tavaraa Venäjältä. Kesällä 1751 valittaa maaherra haikeasti sitä tosiasiaa, että Savon ja Karjalan
asukkaat olivat pakoitetut tuomaan suolansa Venäjältä; he näet
samassa veivät sinne kaikenlaisia kauppatavaroita nuoren tapulikaupungin suureksi vahingoksi 2).
Loviisan maistraatin vahvistamien hintaluetteloiden mukaan voimme jo 1750- ja 1760-luvulla osapuilleen seurata suolanhintoja Loviisassa mainitulla ajalla. Ne numerot, jotka
meillä ovat olleet käytettävänämme, osoittavat, mitä suola kaupunkilaisille maksoi ja tietäessämme, että hinnat maalaisille olivat hiukan korkeammat, voimme hyvin näistä päätellä, mitä
talonpojat saivat tästä tavarasta suorittaa ;).
Omituista on huomata, miten suolanhinta voi vuoden kuluessa
niin vaihdella, että ero toisinaan oli kuusikin kuparitalaria tynnyrille. Melkein säännöllisesti, kuten arvatakin sopii, oli suola kevätkuukausina — juuri silloin, kun karjalaiset kaupunkimatkoillaan olivat — kalliimpaa, kesällä ja syksyllä taas huokeampaa.
Keväällä 1755 maksettiin Loviisassa suolatynnyristä 20
kup. talaria. Syksyllä, lokakuussa, oli hinta kohonnut 22:n ja
') Benraalikuvernöörin kirje maaherralle 22/3 1748. M. L. A. kansi. kok.
2) Maaherran kirjealustelma kuninkaalle 9/; 1751. M. L. A. kansi. kok.
3) Näitä Loviisan maistraatin lhihettämiä hintaluetteloita on M. L.
A:ssa melkein säännöllisesti joka kuukaudelta vuosina 1755-1766. Näitä
olemme seuraavaa esitystä laatiessamme käyttäneet.
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nousi niin, että se seuraavana keväänä oli 24. Koko vuoden
pysyi suola samassa hinnassa. Mainittuna keväänä meni tämä
tärkeä tavara niin vähiin, ettei helmikuussa maistraatin ilmoituksen mukaan koko kaupungissa ollut kuin 334 tynnyriä
suolaa 1).
V. 1757 maksoi suola Loviisassa koko vuoden 24 kup.
talaria. Samoiten seuraavana vuonna, jolloin hinta vielä joulukuussa oli sama kohoten sitten äkkiä tammikuussa 1759 26 talariin laskeutuakseen taas syyskuussa 24:ään. Koko syksyn ja
seuraavan kevään 1760 pysyi hinta samana, mutta nousi jo,
arvattavasti vaikeiden haaksirikkojen johdosta, heinäkuussa 26
talariin, oli syyskuussa 28 ja marraskuussa 30. Keväällä 1761
kohosi hinta niin — jolloin tosin kurssin vaihtelu myös on
otettava huomioon — että se huhtikuussa oli 36 kup. talaria
tynnyriltä. Keväällä hintaa hiukan helpotti, mutta syksyllä oli
se taas 36:ssa ja pysyi siinä seuraavaan kevääseen, jolloin maaliskuussa merkittiin hinnaksi 40 talaria. Syy kohoamiseen oli
kai osaksi siinä, että loviisalaiset olivat kuljettaneet tätä tavaraa
Venäjän puolelle Haminaan, missä suolanpuute oli tuntuva.
Ja niinpä sattui, että suola tykkänään loppui tapulikaupungista.
Tästä johtui karjalaisten tekemä valitus, joka on niin kuvaava
sille anteeksiantamattomalle huolimattomuudelle, jota loviisalaiset osoittivat maakuntalaisiansa kohtaan, että meidän muuta, maila rivillä tulee siitä kertoa.
Helmikuussa 1762, jolloin nälänhätä parhaillaan raivosi
Karjalassa, tuli Loviisaan kolme Liperin talonpoikaa tuoden
muassaan täydet kuormat kruunun viljoja. He halusivat ostaa
kaupungista suolaa, mutta saivat kaikkialla sen vastauksen, että
ellei heillä ollut jotain myymistä, eivät he voineet saada ostaa
suolaa, jota enään oli hyvin vähän. Turhaan selittivät he, ettei
heillä voinut olla mitään myymistä, sillä he olivat tuoneet kuormat täysiltään veroviljoja.
') Loviisan maistraatin kirje maaherralle 22/> 1756. 14 L. L. A. kansi.
kok. — V. 1756 peljättiin suolanpuntetta koko valtakunnassa puhkeavan
sodan tähden ja kauppakolleegi kehoitti jo aikaisin hankkimaan tätä tavaraa kylliksi Kyminkartanonkin lääniin (Kauppakolleegin kirje maaherralle 151;1756. M. L. A. kansi. kok.). Loviisalaiset haukkivatkin, edellisen kevään puutteen peloittamina, tarpeellisen määrän suolaa kesällä ja
syksyllä 1756.
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Talonpojat valittivat maaherralle asiastaan.
„Kun me -- sanotaan valituksessa-- vihdoinkin suurella vaivalla olemme tänne kaupunkiin tuoneet kruununjyvät ja arvellen
tavallisuuden mukaan saavamme suolaa rahalla, koska meillä ei
ollut mitään tavaroita kauppiaalle tuoda emmekä voineet suurempaa kuormaa ottaa pitkän ja vaikean matkan tähden, kohtaa
meitä vastoin kaikkia olettamuksia se vaikeus, että kauppiaat
kieltäytyvät myömästä meille suolaa — —. Sentähden ja koska
epävarmaa on, voimmeko muista kaupungeista suolaa saada ja
koska tänne kaupunkiin viime kesänä kolme suolalaivaa onnellisesti on saapunut, josta määrästä jokaisen tässä pienessä läänissä tulisi saada välttämätön tarpeensa, jollei vaan sitä niin
paljon kuljetettaisi Venäjän puolelle, nähtävästi siitä johtuvan
edun tähden, jonka kautta kumminkin omat alamaiset tulevat
kärsimään ja rahvas joutuu maksamaan suurempia maksuja kuin
on tavallista ollut, syystä että tynnyrin hinta on kohonnut
36:sta 40:een talariin — —, niin on meidän kaikkein alamaisin
pyyntömme ja rukouksemme, että Teidän Korkea Armonne
muistuttaisi ja käskisi tämän kaupungin Porvaristoa käteistä
rahaa vastaan myymään meille niin paljon suoloja, kuin me
välttämättömästi tarvitsemme, aivan niinkuin niille, joilla on
talia ja viljaa myydä, varsinkin kun me olemme valmiit maksamaan siitä niin paljon, kuin vaaditaan, kuinka kallista se sitten lieneekin, ja että Maistraatti saisi käskyn olla kuljettamatta
suolojansa muualle, ainakaan niin suuressa määrässä että maamies ja muut alamaiset sentähden tulevat kärsimään."
Maaherran tiedustellessa asiaa selitti maistraatti suolanpuutteen johtuvan siitä, että koska sen hinta Loviisassa oli
ollut huokeampi kuin muualla, olivat muiden läänien talonpojat
käyneet suolaa hakemassa kaupungista; siitä, että loviisalaiset
tosiaankin olivat lähettäneet suoloja Venäjälle, ei maistraatti
nyt maininnut mitään 1).
') Loviisan maistraatin kirje maaherralle 22/2 1762 ja sen mukana palautettu talonpoikien valitus. M. L. A. kansi. kok. — V. 1755 olivat savolaiset — ja nähtävästi myös karjalaiset — saaneet turhaan käydä hakemassa suolaa Loviisasta. Tämä tavara oli tyystin kaupungista loppunut.
Silloin Vähä-Savon tuomiokunnan edustaja Henrik Argillander valitti
asiasta vuosien 1755-1756 valtiopäivillä ja vaati, että Loviisan porvareita
pakoitettaisiin hankkimaan suolaa maakunnan talonpojille tai että Oulu
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Huhtikuussa ja toukokuussa olikin suola Loviisasta niin
tyystin loppunut, ettei maistraatti sille enään hintaa määrännyt 1).
Talonpoikien valitus aiheutti kumminkin sen, että maaherra kiertokirjeessään hiukan myöhemmin antoi lääniläisillensä
luvan tuoda suolaa Venäjän puolelta, kunhan vaan hankkisivat
passit itselleen 2). Hän anoi kuninkaalta, että maamiehet saisivat tullitta tuoda tätä tavaraa Venäjältä, ilmoittaen samalla, että
käskyn mukaisesti tuotetaan Loviisaan kesällä 1762 9000 tynnyriä suolaa ja seuraavina vuosina 8000 tynnyriä 3).
Tähän ei kuningas kumminkaan voinut suostua, vaan määrättiinpä, että ne, jotka tuottivat suolaa Venäjältä, saivat maksaa siitä saman tullin kuin ne suolan tuojat, jotka kuljettivat
mainittua tavaraa Norjasta, nimittäin tullia yhden hopeatalarin
tynnyriltä ja kalastusrahastoon (Fiskerifonden) menevän 10 2/3
äyriä samaa rahaa tynnyriltä 4).
Samassa kirjeessä sai maaherra pienen muistutuksen siitä,
ettei hän tarpeeksi huolellisesti ollut valvonut suolavaras,tojen riittäväisyyttä Loviisassa. „Me emme voi olla muistuttamatta, että koska suolantuonti ja -varastot Loviisassa v. 1761 Teidän ilmoituksenne mukaan olivat ainoastaan muutama sata
päälle 6000 tynnyrin, joista vielä kolmas osa on myyty ulkomaille ja muihin kaupunkeihin huolimatta siitä., että porvaristo
v. 1758 on sitoutunut pitämään vuotuista kotimaista tarvetta varten 7000 tai 8000 tynnyriä, niin olisi Teidän, jolla on tilaisuus
joka hetki saada tietää yhden ja toisen tavaralajin varastot,
pitänyt sellaisesta suolanpuutteesta aikanaan ilmoittaa Meille tai
Kauppakolleegillemme, joten Me myöskin nyt tällaisten hankaloiden tilaisuuksien välttämiseksi sekä maalla että kaupungissa
asuvilta asukkailta, katsomme tarpeelliseksi määrätä, että Te
tästälähin joka syksy ja ennenkuin laivakulku katkeaa, hankitte
saisi tapulioikeudet. (J. M. Salenius, Kuopion kaupunki Ruotsin vallan
aikana, s. 9-10).
1) Loviisan maistraatin kirjeet maaherralle keväällä 1762. M. L. A.
kansi. kok.
2) Maaherran kiertokirjeen alustelma läänin kruununvoudeille 21/.5
1762. M. L. A.
3) Maaherran kirjealustelmat kuninkaalle 1 /3 ja 4/5 1762. M. L. A.
kansi. kok.
4) Kuninkaan kirje maaherralle 20/5 1763. M. L. A. kansi. kok.
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Loviisan maistraatilta tietoja kaupungissa todellakin säilössä
olevasta suolavarastosta ja siitä, mitä varmasti odotetaan saapuvaksi ja että Te, mikäli sen määrän, joka ilmoitetaan löytyvän,
ei katsota vastaavan kaupungin ja maaseudun todellista tarvetta,
asian meille alamaisesti ilmoitatte tai myöskin käännytte Kauppakolleegimme puoleen."
Jo kesäkuussa 1762 oli kyllä taas suolaa kaupan Loviisassa
ja maksoi se nyt kaupunkilaisille 40 kup. talaria tynnyriltä,
maalaisille ainakin puolikymmenta talaria enemmän. Syksyllä
laskeutui hinta, kuten tavallisesti, jonkun verran, mutta kun
vientiä Haminaan ja muualle yhä jatkui, saatiin suolasta tammija helmikuussa seuraavana vuonna maksaa 45 kup. talaria.
Vaikka otammekin rahakurssin muutokset huomioon — ja sehän oli korkeimmillaan juuri näihin aikoihin — oli hinta sangen korkeaa, ehkä korkein, mihinkä se nousi pikku-vihan jälkeisellä aikakaudella. Jo huhtikuussa 1763 oli hinta 42, syyskuussa
40 ja laskeutui yhä niin, että se vuoden perästä eli syyskuussa
1764 oli 32 kup. talaria tynnyriltä. Tuntui siltä kuin oltaisiin
parempia raha-aikoja kohti menossa, mutta kauvanko iloa kesti;
seuraavan vuoden tammikuussa oli hinta 34, maaliskuussa 36
ja jo lokakuussa 40. Taas seuraavan vuoden kaksi ensimäistä
kuukautta pysyi se sinä, laskeutuakseen maaliskuussa 38:aan ja
heinäkuussa 36:een talariin, missä hinnassa se pysyi 1766 vuoden
loppuun.
Olemme tahallamme seuranneet näin yksityiskohtaisesti
suolanhintoja Loviisassa antaaksemme niin tarkan kuvan, kuin
mahdollista, tämän tärkeän kauppatavaraa hinnan vaihteluista
sangen lyhyenkin ajan kuluessa. Tähän loppuvat käytettävinämme olleet Loviisan maistraatin kirjeet. Mitään sanottavia
muutoksia huolimatta Pohjanmaan kaupan vapautuksesta ei liene
loviisalaisten kauppatavoissa ja hinnoissa tapahtunut; ne olivat
koko aikakauden loppuun asti samallaiset, kuten vielä seuraavasta näkyy 1).
') Maaherra huomautti syksyllä 1770 Loviisan maistraatille sangen
ankarin sanoin, että sen tuli hankkia rahvasta varten tarpeellinen suolamäärä ja aikoinaan ryhtyä sellaisiin toimenpiteisiin, ettei suolanpuutetta tulisi kaupungissa ilmestymään. Huomautus olikin aivan paikallaan,
sillä maistraatin vastauskirjelmästä voimme nähdä, että taas talvella oli
odotettavissa se, mitä maaherra pelkäsi. Kaupungissa ei näet ollut kuin_
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Taas v. 1772 vallitsi Kyminkartanon läänissä sellainen suolanpuute, että katsottiin välttämättömäksi antaa niille seuduille,
jotka olivat pohjoispuolella Mikkeliä, lupa tuottaa suolaa Venäjältä. Samassa saivat myös muut valtakunnan kaupungit luvan
mainittuna vuonna kevään ja kesän kuluessa viedä tätä tarveainetta Mikkeliin ja myydä sitä siellä sekä kaupunkien asukkaille että maalaisille 1).
Koristelemattoman, suoran kuvan Karjalan asukkaiden vaikeudesta suolanpuutteen tähden antaa Jaakko Stenius usein
mainitussa memoriaalissaan.
„Suola on täällä niin kallisarvoista ja harvinaista — sanoo
hän — että sitä tuskin ruo'anlaittoon ja voin suolaamiseen riittää. Karja ei koskaan saa sitä maistaa, vaikka se olisi sille
hyvin terveellistä. Kaikki teurastukset ovat tehtävät aikana,
jolloin lihaa voidaan säilyttää jäädytettynä. Kevätkala on kuivattava auringonpaisteessa ja syksyllä saatu pantava pantioon
(Pandio) 2), jossa se useimmiten happanee, jollei ole hyvin kylmät
ja tasaiset säät. Tästä turmeltuneesta pantioon pannusta kalasta
on nyt monena vuonna lähtenyt leviämään joukko liikkuvia
tauteja, kuten lähtemättömät vilutaudit, amfimeriinit ja muut
pahanlaatuiset kuumetaudit. Harvinainen sydäntauti (cardialgi)
vaivaa ihmisiä kaikkialla ja tappaa täällä paraimmat työmiehet.
Taudin syynä on ehdottomasti se, että väestön säästääkseen
suolaa täytyy käyttää kaikenmoisia happoja ja muun muassa
niin hapanta ja väkevää kaljaa kuin rankkia. Suolanhinta on
kallis, sillä sen täytyy mennä monen käden kautta; köyhän täy2080 tynnyriä suolaa lukuunottamatta muutamaa lastia, jota odotettiin
saapuvaksi. Kuitenkaan ei maistraatti tuntunut olevan asiasta suinkaan
erityisesti huolissaan „isynnerhet som Carelska och Safwolaxka allmogen
otwifwelaktigt ifrån Ryska Städerna Wiborg och Friedrikshamn på lika
sätt som thet nästförflutne åhreu skedt, afhemta theras behof thäraf"
(Maaherran kirjealustelma Loviisan maistraatille '/9 1770; Loviisan maistraatin vastauskirjelma maaherralle 0/3 1770. M. L. A. kansi. kok).
') Kuninkaan kirje kauppakolleegille 31/3 1772. Siviilitoimituskunnan
registratuura 1772. R. W. A.; Kauppakolleegin kirjeet maaherralle 3/4 1772,
4/9 1772; Maaherran kirjealustelma kruununvouti Walleniukselle 10/, 1772.
M. L. A. kansi. kok.
2) Vrt. selitystä kalojen kuivaamisesta pantioissa, Ruuth, Ulrik Rudenschöldin kertomus, s. 51-52.
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tyy ottaa suolansa maakauppiaalta, maakauppiaan Pohjanmaalta,
ja Pohjanmaalle on se tuotava Tukholmasta — — — —."
Suolan, tärkeimmän ulkomaisen tuontitavaran, huono hankkiminen on selvänä todistuksena siitä, kuinka veltosti sekä haminalaiset että loviisalaiset huolehtivat porvarivelvollisuuksistansa.
Tällainen velttous ja huolimattomuus, ettemme sanoisi muuta,
olisi kai varsinkin Loviisalle voinut tuottaa ikävämpiäkin seurauksia kuin maaherran, kauppakolleegin ja kuninkaan antamat
muistutukset, ellei kaupungin pormestari ja etevin kauppias,
äskenmainittu Jaakko Forsell, joka kuten tunnettu, oli tavatto- '
man vaikutusvaltainen mies ja jolla hattuhallituksen miehissä
oli parhaat ja luotetuimmat ystävänsä, useinkin olisi älykkäästi
keksityillä selityksillään osannut taittaa valituksilta kärjen ja
saada ne siihen valoon, kuin ei niissä olisi ollut paljoakaan
perää. Oli kuitenkin vielä joutuva aika, jolloin suolan huono
hankkiminen painoi ankarasti vaa'assa loviisalaisia vastaan.
Mutta siitä tuonnempana.
Mitä taas suolanhintoihin tulee täytyy meidän myöntää,
että ne Haminan tapulivallan aikoina olivat tuntuvasti korkeammat kuin Loviisan porvarien hoitaessa maakunnan kauppatarpeen tyydyttämistä. Haminan tapuliaikana oli kurssi al pari
kannalla. Silloin nousi suola 29 kuparitalariin, väitettiinpä sen
päässeen 37 talariin asti. Pitäen kurssin vaihtelua silmällä, ei
suolanhinta koko Degerbyn ja Loviisan tapulikaupunkivallan
aikana noussut korkeammalle kuin 17-18 kup. talariin, silloin
jo edellyttäen, että maalaisten maksama hinta oli moniaita talareita korkeampi kuin se, minkä kaupunkilaiset saivat suolatynnyristä maksaa. Korkein hinta, mihin suolatynnyri nousi,
oli tammi- ja helmikuussa 1762, 45 kup. talaria. Juuri tällöin
oli kurssi korkeimmillaan, hopeariksin arvo 27 kup. talaria eli
siis paperirahan arvo, jolla suolanhinnoista puhuessamme on
rahaa merkitty, 1/3 nimellisestä. Jos oletamme maalaisilta otetun tähän aikaan 50, vieläpä 54 kup. talaria suolatynnyriltä, ei
hinta sittenkään noussut yli 17-18 kuparitalarin. Tällä ei ole
sanottu, ettei mainittu hinta olisi ollut huikean korkea. Päinvastoin. Loviisalaisten, joilla oli verrattain hyvät kauppasuhteet ja erinomaiset etuoikeudet, asia olikin hankkia suolaa
paljon huokeammalla, kuin haminalaiset olivat voineet sitä tehdä.
Vapauden ajan viimeisinä vuosina, jolloin Pohjanmaan kaupun6

.
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geilla oli tapulioikeus ja jolloin he voivat kilpailla suolan hankkimisessa Etelä-Suomen kaupunkien kanssa, on nähtävästi suolanhinta laskeutunut Loviisassa. Pohjanmaa-matkojen pituuden ja vaikeuden tähden, ei tämä tekijä tietenkään päässyt
tuntuvammin vaikuttamaan. Puuttuvien tietojen tähden emme
kumminkaan voi tästä seikasta, niin huvittava kuin se olisikin,
päästä mihinkään selvyyteen.
Suolan jälestä täytyy meidän aikalaisten yksimielisen todistuksen mukaan tärkeimpänä kauppatavarana, jota karjalaiset
kaupungista toivat, pitää rautaa. Ennen pikku-vihaa oli tupakalla tuontitavarana — kuten heti tulemme näkemään — hyvin
huomattava sijansa, mutta sodan jälkeisellä aikakaudella meni
sen tuonti Pohjois-Karjalaan hyvin mitättömäksi.
Karjalan malmirikkaista vesistä oli, kuten edellisessä luvussa
osoitimme, opittu rautamalmia nostamaan ja tätä sulattamaan
harkoiksi, mutta rautaruukkien puutteessa ei rauta-ainesta, n. s.
takkirautaa, osattu sillä tavalla valmistaa, että siitä olisi ollut tavallisen kotitarpeenkaan tyydyttäjäksi. Ja niinpä oli kaikki rautatavara, mikä taloudessa tarvittiin, haettava kaupungeista tai kuljetettava pienistä rautaruukeista Venäjän puolelta 1). Myös mainitaan sentään jonkun kerran, varsinkin vapauden ajan toisella
puoliskolla, että noudettiin rautaa oman maan rautaruukeista,
kuten Juvankosken (Strömsdahl) tehtaasta 2).
Jos taas saamme nojautua tiedonantoihin, jotka ilmoittavat, mitä rautatavaraa maakunnan tapulikaupunkeihin eniten
tuotettiin, niin lienee Pohjois-Karjalaan runsaimmin kuljetettu
nauloja. Tämä tavara olikin jokapäiväisessä elämässä kaikkein
tärkein, joten luonnollista on, että sen kysyntä oli suurin.
Olemme merkinneet muistiin, että Venäjältä päin joskus kulje1) Jo v. 1689 mainitaan Saukun (Saugus) rautaruukki Aunuksessa,
60 vanhaa penikulmaa („5 Wirster på Mijhlen räknade) Suistamon Kerisyrjästä. Siellä käytiin Pohjois-Karjalasta käsin (Ilomantsin käräjät
'b/,p 1689.) Heti ison-vihan perästä mainitaan Petrovitsin rautaruukki
,Venäjän puolella" (Tohmajärven historiakirja 1735-1780, Tohmajärven
kirkonarkisto). Mainittu ruukki oli ehkä Aunuksen puolella.
2) V. 1750 kävivät Tohmajärven talonpojat hakemassa Juvankosken
rautaruukilta rautatarpeet kirkkoansa varten (Tohmajärven pitäjänkokouksen pöytäkirja ?!12 1750. Tohmajärven kirkonarkisto); Hultin, Historiska upplysningar om bergshandteringen, s. 193-194.
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tettiin sellaisia rautatavaroita kuin paistinpannuja, kirveitä ja
keritsimiä 1). Näitä tavaroita varmaan tuotettiin myös oman
maan kaupungeista.
Pohjois-Karjalan talonpojat valittivat vuosien 1760-1762
valtiopäivillä, että he eivät olleet voineet tuottaa rautaa Juvankosken rautatehtaasta, koska tehtaan työt olivat olleet seisahduksissa ja anoivat, että tehdas taas pantaisiin käyntiin 2). Anomukseen ei nähtävästi saatu mitään vastausta, koskapahan karjalaiset
taas seuraavilla valtiopäivillä uudistivat anomuksensa, koettaen
todistaa, miten suuri rasitus maamiehille oli kuljettaa raskasta
rautatavaraa kaupungista 3). Samoilla valtiopäivillä ilmoittivat
he myös, että raudan hinta nyt oli noussut kolmin- tai nelinkertaiseksi ja kuitenkin oli tavara käynyt niin huonoksi, ettei
sitä kunnolla voinut käyttää. Karjalaiset anoivat sentähden,
että rautatehtailijoita velvoitettaisiin valmistamaan parempaa rautaa 4). Luultavaa on, että anomus jäi hurskaaksi toivomukseksi.
Tavara, jonka kysyntä kaupungeissa varsinkin vapauden
ajan alussa oli hyvin suuri, oli tupakka. Vaikka kotimaiset
maakauppiaat ja venäläiset kulkukauppiaat juuri tätä tavaraa
hakivat ja toivat rajan tuolta puolelta ja levittivät sitä maaseudulle, olivat sittenkin ne tupakkamäärät, joita Haminan ja Loviisan porvarit ulkomailta tuottivat — ja nähtävästi pääasiallisesti juuri maakuntaan möivät — aivan uskomattoman suuret 5).
Turhaan valittivat kamari- ja kauppakolleegi, että ulkomailta
tuodaan liiaksi tupakkaa, vaikka tätä ,;tärkeätä ja hyödyllistä
kasvia" voitaisiin yhtähyvin omassa maassa viljellä 6).
1) Tohmajärven käräjät 12/3 1733.
2) Hultin, Historiska upplysningar om bergshandteringen, s. 196. —
Vuosien 1760-1762 valtiopäiville jätettyjä anomuksia ei ole M. L. A:ssa,
emmekä ole myöskään mainittua valitusta, jonka pitäisi olla 13 §:nä niissä,
tavanneet R. W. A:ssa.
3) Karjalan rahvaan valitukset vuosien 1765 —1766 valtiopäivillä § 8.
M. L. A. kansi. kok.
4) Edelliset valitukset § 7.
6 ) .Nordenstreng. Fredrikshamns stads historia, s. 157-158; J. BilmarkH. Backman, Historisk beskrifning öfver stapelstaden Lovisa, s. 10-11. —
Suurin määrä tupakkaa, minkä Haminan porvarit yhdessä vuodessa tuottivat, oli 194,000 naulaa, loviisalaisten korkein vuosimäärä (ennen vuotta
1775) oli taas 58,589 naulaa.
6) Kamari- talous- ja kauppadeputatsioonin mietintö 27/3 1727. R. W.
A.; Arnberg, Frihetstidens politiska ekonomi, s. 28-29.

84

Saarenseppä, Pohjois-Karjalan kauppaolot 1721-1775.

Kaupunkimatkoillaan karjalaisetkin tupakkansa hankkivat,
ennenkun oppivat sitä itse viljelemään. Heti aikakauden alussa
saivat maalaiset maksaa tupakkanaulasta Harninassa 16 hopeaäyriä- (1 kup. talaria 16 äyriä) käteisellä ja 17 hopeaäyriä (1
kup. talari 19 äyriä) velaksi ostettaessa 1). V. 1727 kerrotaan
tupakan muutamalle karjalaiselle talonpojalle maksaneen 2 kup.
talaria naulalta. Puolikymmentä vuotta myöhemmin oli sen
hinta 1 kup. talari 10 äyriä naulalta ja taas on meillä vuodelta
1738 tiedonanto, että Tohmajärven mies maksoi — kuitenkin
välikauppiaalta ostaen — tupakkanaulalta 2 kup. talaria 2 äyriä 2). On kuitenkin mitä vaikeinta vetää johtopäätöksiä tällaisista hajanaisista tiedoista, kun ei käy selville tupakan laatu,
ei aina sekään, mistä ja keitä tavara ostettiin.
Esimerkkinä siitä, millaisissa erissä maamiehet tupakkaa
itselleen hankkivat, mainittakoon, että kun kiteeläinen talonpoika talvella 1742 palasi kauppamatkaltaan Lappeenrannasta,
oli hänellä reessään m. m. „ö kyynärää tupakkaa" 3). Käkisalmen läänin tuomiokirjoissa edellisen aikakauden kuluessa
olemme tavanneet tietoja, että maakauppiailla, jotka kuljettivat
tupakkaa maaseudulle, usein oli satoja nauloja tätä tavaraa
kuormissansa. Tuskin olivat huonommat vapauden ajan maakauppiaatkaan.
Pikku-vihan jälestä rupesi tupakan viljeleminen voittamaan
alaa Pohjois-Karjalassa niin huomattavassa määrässä, että siihen
erikoisesti kiinnitetään huomiota. Täällä viljeltiin tupakkaa
niin paljon, etteivät karjalaiset ainoastaan saaneet siitä omia
tarpeitansa, vaan myöskin voivat kuljettaa sitä myytäväksi 4).
Tietenkin tuotettiin vielä nytkin kaupungista, samoin kuin
myös Venäjältä, ulkomaista tupakkaa, joka sentään paljon erosi
maakunnassa viljellystä. Voimme kuitenkin täydellä syyllä väit-

1) Haminan raastuvanoikeuden ptk. 13/, 1724.
2) Kiteen käräjät 1/3 1731; Kiteen ja Tohmajärven käräjät 13/31 738.
3) Kiteen käräjät 18 /,0 1742. — Samana vuonna mainitaan tupakkanaulan maksaneen Viipurissa 15 hopeaäyriä, siis lähes I 1/2 kuparitalaria
(Kiteen käräjät 14/2 1743).
4) P. Kalin-G. F. Aurenius, Enfalliga tanckar om det, som bör i achttagas wid en stads anlägning, s. 16-17; Kraftnian-Lagus, Tanckar om
hushållningens uphjelpande, s. 9.
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tää, että tupakantuonti tapulikaupungista Pohjois-Karjalaan oli
suuresti, ettemme sanoisi mitättömiin, vähentynyt 1).
Vielä kuljetettiin kaupungista maaseudulle, kuten juuri
Pohjois-Karjalaan, yhtä ja toista kauppatavaraa, kuitenkin kaiketi niin vähässä määrässä, ettei siihen voi erikoista huomiota
kiinnittää. Olemme poimineet .Lappeenrannan tulliluetteloista
1720- ja 1730-luvuilta tietoja siitä, mitä tavaroita porvarit kaupunkiin tuottivat ja nähtävästi maaseudullekin levittivät 2). Sellaisia tavaroita olivat kaikellaiset kankaat ja kangastavarat, sellaisia sokeri, tee, ryydit ja mausteet, joita jo tähän aikaan ja
varsinkin vapauden ajan loppupuolilla ainakin Pohjois-Karjalan
säätyläiset käyttivat 3). Sellaisia olivat myös viinit, joita usein
tulliluetteloissa mainitaan ja joita lienee tuotettu syrjäiseenkin
maakuntaan. Vielä täytyy meidän mainita joitakuita tehdastavaroita, jotka olivat välttämättömiä, kuten paperi, muste, neulat ja muut sivistyselämään kuuluvat käyttötarpeet. Pientä rihkamaakin, kuten nappeja, peilejä, saippuaa, koristeita ja muuta,
tuotettiin nähtävästi kaupungeista ; toisaalta tiedämme kumminkin, että venäläiset kulkukauppiaat tällaisesta tavarasta parhaan
huolen pitivät.
Edellisessä mainitut tiedot ovat kaikki koskeneet Haminassa ja Loviisassa harjoitettua kauppaa. Kuten tiedetään kulkivat karjalaiset kauppamatkoillaan maan muissakin kaupungeissa. Niin kävivät he Porvoossa, jonne ei ollut pitkä matka
Haminasta ja varsinkin Loviisasta, sekä Helsingissä, jolla, oli
tapulioikeudet ja siis tavallaan oli Kyminkartanon läänin tapulikaupungin kilpailija 4). Mainitaanpa joskus, että karjalaiset maa1) V. t. kruununvouti E. Andersinin kirje maaherralle 167,,, 1759. M.
L. A. kansi. kok.
2) Lappeenrannan tulliluettelot 1722-1731. Riksgäldskontors arkiv.
R. W. A.

3) Aikakauden kuluessa ruvettiin Loviisaankin tuomaan kahvia. Niinpä mainitaan, että kaupunkiin v. 1771 tuotiin ulkomailta 30 leiviskää kahvinpapuja (Bilmark-Backman, Historisk beskrifning öfver stapelstaden
Lovisa, s. 11). Vrt. muuten Ruuth, Viborgs stads historia, s. 615. — Ainakin
17:n sataluvun lopulla tiedetään kahvia käytetyn Tohmajärven Jouhkolassa.
4) Haminan raastuvanoikeuden ptk. 22/, 1724; Uudenmaan ja Hämeen
läänin maaherran kirje kamarikolleegille 2 6/3 1746. R. W. A.; kauppakolleegin kirje Kyminkartanon läänin maaherralle syyskuussa 1746 (päiväämätön). M. L. A.

•86

Saarenseppä, Pohjois-Karjalan kauppaolot 1721-1775.

kauppiaat kävivät tavaroitaan myymässä Turussa asti, ehkä
myös Hämeenlinnassa'). Näitä matkoja, kuten ymmärrettävä
on, lienee kumminkin tehty sangen harvoin.
Pohjois-Karjalan miesten kaupasta Pohjanmaan kaupungeissa
meillä
verrattain niukat tiedot. Syynä siihen on, että Pohon
janmaan kauppa ei ollut niin suvaittu ja kauppasääntöjen mukainen kuin varsinainen kaupunkikauppa oman läänin pääkaupunkiin. Niinpä eivät viralliset tiedonannot, jotka ovat meille
Haminan ja Loviisan kauppaa käsitellessä tarjonneet runsaimmat
ainekset, puhu Pohjanmaalla harjoitetusta kaupasta paljon
mitään. 2)
Asiakirjoista ja aikalaisten todistuksista käy ehdottomasti
selville, että Pielisjärven pitäjän miehet ja osa ilomantsilaisia — varsinkin ne, jotka asuivat Pielisjoen varsilla —
kävivät enemmän Pohjanmaalla kuin etelässä päin kauppamatkoillansa. Varsin usein mainitaan sentään muidenkin PohjoisKarjalan pitäjien asukkaita kauppamatkoillaan Oulussa ja Kajaanissa 3).
Monta suunnitelmaa tehtiin aikakauden kuluessa koko
Pohjois-Karjalan kaupan kääntämisestä Pohjanmaalle. Näistä
1) Kiteen käräjät '0/3 1740; Vrt. Pahnen, Svensk-finska handelslagstiftningen, s. 141.

2) Joskus oli kauppa Pohjanmaalle kokonaan kielletty, kuten 1730ja 1740-lukujen vaihteessa. Karjalaisia rasitti kovasti tämä kielto ja he
anoivat edustajansa kautta vuosien 1740-1741 valtiopäivillä saada viedä
tavaroita sinne, missä parhaan hinnan saisivat, ja etupäässä juuri Pohjanmaalle. Tähän kuningas ei kumminkaan voinut suostua, vaan ilmoitti,
että sotakomisariaatti tulisi ostamaan rahvaalta heidän kaupaksi tarjoomansa ruokatavarat. Jos ei ostajan ja myyjän välillä voisi syntyä sopimusta, saisi myyjä viedä tavaransa minne vaan tahtoisi. (Maaherran kirje
kruununvouti Andersinille 10/„ 1739 Tohmajärven kirkonarkisto; valtiopäivämies Matti Härkäsen valitus 27/, 1741. Karjalan rahvaan valitukset
1740-1741. R. W. A.; R. G. Illodee, Ltdrag utur alle publique handlingar, placater, förordningar, resolutioner och publicationer I11, s. 1711).
3) Pielisjärven käräjät 12/12 1744 ja "/, 1748; Tohmajärven käräjät "A°
1730; Liperin käräjät 12/, 1741. — Ensiksimainitussa pöytäkirjassa sanotaan:
„Och som hela Karelska Districten om wintertiden resa igenom Mansälkä
enstaka gård, hwarifrån till närmaste byarne å hwarthera sidan är 6 mihler som bemält är, så wäl til Uhleo, som i synnerhet til Cajana marknaden; så war nämndens och den närwarande allmogens enhälliga begiäran,
at en förmögen Bonde ks..nde blifwa dit satter, hwilken de resande och
deras hästar, med nödige huns rum föreser".
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suunnitelmista, jotka kaikki tähtäsivät kanavan avaamiseen ja
perkaamiseen Karjalasta Pohjanmaalle, ei mitään tullut, kuten
seuraavassa tulemme näkemään. Sitävastoin rupesi kauppa,
sittenkun Pohjanmaan kaupungit v. 1765 olivat saaneet tapulioikeudet, itsestänsä kääntymään yhä enemmän Pohjanmaalle.
Nyt eivät ainoastaan Pielisjärven ja Ilomantsin miehet joukolla
käyneet kauppamatkoillaan siellä, vaan myös muiden pitäjien.
Jo rupesi kiinnittämään viranomaisienkin huomiota se seikka,
että karjalaiset enemmän kuin ennen olivat ruvenneet käymään
Pohjanmaalla. Ja tämän myönsivät Pohjois-Karjalan miehet itsekin. Niinpä Pielisjärven miehet ilmoittivat v. 1767, että he eivät
enään koskaan käyneet Loviisassa kaupalla, vaan ainoastaan Oulussa. Samaten huomautti Karjalan rahvas vuosien 1771-1772
valtiopäiville jätetyissä valituksissaan, että Pohjois-Karjalasta viim e i s i n ä vuosina oli yhä enemmän käyty kauppamatkoilla
Oulussa 1). Eikä kummakaan; tavara yhtä huokeaa Oulussa
kuin Loviisassa, matka ehkä hiukan lyhempi edelliseen kaupunkiin ja päävientitavaran, viljan, kysyntä useinkin parempi siellä
kuin oman läänin tapulikaupungissa 2).
Mikäli niukoista lähteistä käy selville, vietiin Ouluun ja sen
kauppapaikkaan Kajaaniin samoja tavaroita ja tuotteita, joita
oli viety tapulikaupunkeihin ja tuotiin Pohjanmaan kaupungeista samaa kuin etelästäkin päin. Mitään sanottavaa eroa
emme ole huomanneet olevan Etelä-Suomen ja Pohjois-Suomen
kaupan välillä. Nähtävästi koettivat Oulun ja muiden pohjoisten kaupunkien porvaristot hyötyä karjalaisista kauppiaista
samalla tavalla, kuin olivat koettaneet Haminan ja Loviisan porvarit. Onpa käsiimme osunut muuan Pohjois-Karjalan talonpoikien
tekemä valitus Oulun kauppiaita vastaan suolakaupasta, samallainen, jollaisista meillä edellisessä esityksessä on puhetta ollut 3).
,) Pohjois-Karjalaa varten laadittu veroehdoitus 1/,_ 1767- Kamari- ja
talousdeputatsioonin asiakirjat 1771--1772; Karjalan rahvaan valitukset
vuosien 1771-1772 valtiopäivillä § 10; Vrt. Könönen, Joensuun kaupunki,
s. 3. — Tunnettua on, että karjalaiset sitäpaitsi kävivät muissakin Pohjanmaan kaupungeissa, kuten Raahessa ja Kokkolassa. (Vrt. Adolph Modeer,
Försök til en allmän historia om Svea Rikes handel II, s. 271).
-) Karjalan rahvaan valitukset vuosien 1771-1772 valtiopäivillä §
13. R. W. A.
3) Karjalan rahvaan valitukset vuosien 1771-1772 valtiopäivillä § 13;
Oulun maistraatin selityskirjelmä edellisen johdosta syksyllä 1771 (päiväämätön). R. W. A.
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Omituisena ilmiönä Karjalan kaupan historiassa on mainittava se välikauppa, jota karjalaiset harjoittivat tupakalla. Suuret
määrät tullittamatonta tupakkaa tuotiin Pohjois-Karjalaan Venäjän puolelta ja näitä lähtivät asukkaat kuljettamaan Pohjanmaalle. Tästä tupakkakaupasta, joka tuntuu olleen sangen huomattava, saamme tarkemmin puhua kosketellessamme kauppaa,
joka kulki yli valtakunnan rajan ja sen yhteydessä olevaa salakuljetusta.
Sen pikkutullin johdosta, jota kaikista kaupunkiin tuoduista
tavaroista kannettiin, syntyi kerran huomattava selkkaus Kajaanin tullissa. Pohjois-Karjalan talonpojille olivat tullimiehet tehneet vääryyttä, ja talonpojatpa valittivat asiasta vuosien 17711772 valtiopäivillä. He väittivät, että heidän, kulkiessansa kaupungin läpi, oli täytynyt maksaa tulli- ja vaakarahoja, vaikka eivät
olleet kaupungissa mitään myyneet eivätkä olleet pyytäneet vaakaamista. Oulussa olivat he taas saaneet maksaa pikkutullia,
joten heitä siis oli veroitettu samasta tavarasta kaksi kertaa.
Kauppakolleegi selitti heti, että sellainen tapa oli aivan
väärä ja laiton sotien kaikkia asetuksia vastaan, sillä määrätty
oli, ettei maistraatti saanut kantaa vaakarahoja muista tavaroista,
kuin sellaisista, jotka tuotiin vaakahuoneeseen vaakaamista
varten. Samaten selitti tullihallitus, jonka myös täytyi antaa
asiassa lausuntonsa, menettelyn aivan vääräksi ja lainvastaiseksi
huomauttaen, että vika olisi heti korjattu, jos siitä vaan aikaisemmin olisi tehty huomautus').
Tästä huolimatta ei kai vikaa heti korjattu, koskapahan
Ilomantsin talonpojat pari vuotta myöhemmin valittivat maaherralle, että heidän täytyi maksaa pikkutullia sekä Kajaanissa
että Oulussa 2).
Kauppa yli rajan.
Sangen tärkeän luvun Karjalan kaupan historiassa muodostaa kauppa Venäjän kanssa.
') Karjalan rahvaan valitukset vuosien 1771-1772 valtiopäivillä § 10;
Kauppakolleegin kirje kuninkaalle 22 /I, 1771; Tullihallituksen kirje kuninkaalle (päiväämätön), nähtävästi samoilta ajoilta kuin edellinenkin. R.
~r. A.
2 ) Maaherra A. H. Ramsayn kertomus matkastansa läänissä keväällä
1773. Seuraa maaherran kirjettä kuninkaalle 21/9 1773. R. W. A.
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Sanoimme sitä tärkeäksi sentähden, että karjalaiset enemmän,
kuin olisi voinut odottaa, kävivät Venäjän puolella tämän aikakauden kuluessa ja toivat sieltä tavaraa tullessansa. Kaupunkeja heillä ei ollut omassa maakunnassaan, kauppa olisi ollut
ohjattava valtakunnan kaupunkeihin, jotka olivat luonnottomien
matkojen päässä, mutta ohjautuikin suureksi osaksi Venäjän
puolen kaupunkeihin, jotka olivat entisestään tuttuja, olivat lähellä ja joissa vielä sitäpaitsi usein maksettiin tavarasta paremmat hinnat kuin kotimaan kaupungeissa.
Kauppa oli kohdistuva kaupunkeihin. Kun ei PohjoisKaijalassa tällaisia ollut, ei venöliiisten harjoittamasta kaupasta
Suomen puolella voinut tulla muu kysymykseen, kuin kauppa
Karjalan markkinoilla, ja se kauppa, jota rajantakaiset voivat
harjoittaa tullikamarien luona tavaransa tullitettuaan. Että
venäläiset kumminkaan eivät voineet tyytyä tähän markkinakauppaan ja verrattain orjalliseen kauppaan tullikamarien
luona, siitä on todistuksena se sangen laaja maakauppa, jota
rajan takaa tulevat saksat Pohjois-Karjalassa tällä vuosisadalla
harjoittivat.
Tietysti tuota oikeutta harjoittaa kauppaa tullikamarien
luona käytettiin. Meillä on muutamia esimerkkejä siitä, miten
venäläiset kauppiaat toivat tavaroitansa maahan, tullittivat ne
oikeassa järjestyksessä myydäksensä niitä luvan perästä Kiteellä
tai Pielisjärvellä, missä tullikamareita oli 1). Tällainen kaupanteko, joka tietysti oli hyvin sidottua, tuntuu olleen verrattain
vähän käytettyä. Enemmän käyttivät venäläiset oikeuttansa
kulkea Karjalan markkinoilla. Tämäkin kauppa jäi sentään
jokseenkin heikoksi niiden monien rajoitusten tähden, joita tehtiin yli rajan vietävien tavaroiden suhteen. V en ä l ä i s t e n
harjoittama ostokauppa jäi aivan vähiin, myyntikauppa kukoisti ehkä hiukan paremmin 2).
Meidän .kuvattavaksemme jää siis pääasiallisesti vaan se
kauppa, mitä karjalaiset harjoittivat rajan toisella puolella, heidän vientinsä Venäjälle ja tuontinsa sieltä.
Tämän suhteen tahtoi hallitus asettua samalle kannalle,
kuin rajakaupan suhteen Ruotsin ja Norjan rajamaakuntien välillä. Me huomaamme yhtäläisyyksiä verratessamme toisiinsa
') Tohmajärven käräjät 12/31733.
2 ) Salenius, Niitä näitä Itä-Suomesta ZIl, s, 20.
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Norjan ja Ruotsin rajaa sekä Suomen ja Venäjän rajaa varten
säädettyjä tullitaksoja 1). Ja olemmepa tavanneet esimerkkejä
siitä, että hallitus kirjeissään rajakaupasta Suomen ja Venäjän
rajalla vetoo käytäntöön, mikä on ollut tavallinen Ruotsin ja
Norjan välisellä 2). Ja kun 1770-luvulla ollaan vakavissa hankkeissa panna toimeen tarpeellisia uudistuksia rajakaupan suhteen, aijotaan samalla kertaa saada nudistetuksi Venäjän ja
Norjan rajan tullitaksat.
Mitä taas Venäjän puolen tullioloihin tulee, emme ole tavanneet tietoja siitä, että rajalla Pohjois-Karjalaa vastaan olisi
järjestettyä tullisuojelusta ollut. Se rajavartiosto, joka Venäjän
puolella piti Ruotsin rajaa silmällä ja jolla oli pääasiallisesti
poliittinen tarkoitus, toimitti myös tullimiesten tehtäviä koetellen pysyttää voimassa niitä risteileviä ja — mikäli meistä on
tuntunut — täydellisesti ilman johdonmukaisuutta annettuja asetuksia; joita silloin tällöin rajakauppaa varten säädettiin. Mikäli Viipurin kuvernementinkanslian kirjeistä Kyminkartanon
läänin maaherralle käy ilmi, olivat säännökset toisinaan ylen
ankarat, toisinaan rajakauppa melkein täydellisesti vapaata.
Meidän on ollut mahdoton seurata näitä asetuksia 3).
') Tull-Taxa för Jämtelands och Härjedahlens samt Wärmelands
Tull-Camrar wid norska gräntsen 9/, 1722 (mainittu, joskin hiukan erehdyttävästi, Modee, Utdrag I, s. 317). — Taxa för Willmanstrands, Cajana, Kides
och Pelis Tull-kamrar wid ryska gräntsen '7, 1732 (Helsingin yliopiston
kirjastossa, kokoelmassa Förordningar för åhr 1732, 33, 34, 1735 och 1736;
mainittu Modee, Utdrag II, s. 941), Taxa för — — Tull-kamrar wid ryska
gräntsen "'/, 1738 (Helsingin yliopiston kirjastossa, kokoelmassa Förordningar för åhren 1737, 38 & 39; mainittu Modee, Utdrag II, s. 1346).
=) Kuninkaan kirje kauppakolleegille ''J,, 1749; Kauppakolleegin
kirje Kyminkartanon läänin maaherralle 4/„ 1749, 20/6 1763. M. L. A.
kansl. kok. — Kuningas oli kirjelmällä '/,, 1749 tiedustellut kenraalikuvernööri v. Rosenilta kävisikö sovelluttaminen asetusta ~/3 1746 ruotsalaisten
matkoista Norjan puolelle suomalaisiin, jotka tahtoivat kulkea yli Venäjän
rajan. Kenraalikuvernööri vastasi tulleensa siihen päätökseen, että mainittu asetus oli myös sovelias Venäjän rajan suhteen salakuljetuksen estämiseksi „så af förbudne wahror som myntesorter, men at den allmoge,
som är nödsakad at antingen til den andra sidan till Gudstjenstens bivistande och kwarnars nyttjande sig begifva, blifwer härifrän undantagen"
(v. Rösenin kirje kuninkaalle "-=/5 1750. R. W. A.).
Mainittu kuninkaallinen asetus 7/31746 on painettuna Modee, Utdrag III, s. 2301-2302.
3) Viipurin kuvernementin kanslian kirjeet Kyminkartanon läänin
maaherralle. M. L. A. kansi. kok.; Salenius, Niitä näitä Itä-Suomesta II,
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Ymmärrettävä on, että kun rahvas kauppa-asioissa oli tottunut kulkemaan Viipuriin, se ei niinkään käden käänteessä
voinut vanhasta tavasta luopua. Sillä oli Viipurissa kauppatuttunsa, joille se oli tottunut viemään tavaransa: vielä muutamia vuosia Uudenkaupungin rauhan jälkeen saivat viipurilaiset kauppiaat kulkea Lappeenrannassa kaupoillansa ja kohtasivat
aina siellä vanhoja majamiehiänsä Viipurin ajoilta, joten kauppatuttavuus tälläkin tavalla jatkui.
Kulku rajan yli kauppa-asioissa olikin siksi vilkas, että
maaherra Frisenheim pian katsoi välttämättömäksi ryhtyä ankariin keinoihin sen estämiseksi.
Oli saatava asetetuksi rajavartiosto.
Maaherra esitti kuninkaalle, että asetettaisiin Savonlinnan
ja Kyminkartanon läänin jalkaväkirykmentti pitkin rajaa „maan
suojelukseksi ja kaikellaisten tavaroiden luvattoman tuonnin ja
viennin ehkäisemiseksi Venäjän puolelta". Kaupan tähden oli
se muka välttämätöntä, sillä uuteen Vehkalahden tapulikaupunkiin ei kauppiaita uskaltaisi asettua, ellei heillä olisi varmoja
takeita siitä, että heille tuotaisiin maalaistavaroita kaupaksi 1).
Vartiostoja asetettiinkin pitkin , rajaa. Pohj ois-Karjalassakin oli v. 1724 rajavartiostona 2 upseeria ja 15 sotatniestä
Savonlinnan varusväestä 2).
Rajavartiostot asetettiin teiden ja polkujen varsille, joita
kansan tiedettiin pääasiallisesti käyttävän kulkiessaan yli rajan.
Heidän päätarkoituksenaan tuntuu olleen pitää silmällä mahdollisia vihollisuuden ilmauksia, rajameteleitä ja epäiltävien
henkilöiden liikkeitä rajalla, mutta todelliseksi tehtäväksi muodostui kumminkin seurata rajakaupan kulkua. Helposti ymmärtää, miten vaikea tehtävä tämä oli kymmenpenikulmaisella
rajalla, jonka yli johtivat lukemattomat salaiset tiet ja polut.
Rajavartiostojen toiminta voisi varmaan tarjota kaupan kuvaamiselle mitä runsaimmat lähteet, jos vaan jälkimailmalle olisi
säilynyt kirjallisia tietoja niiden liikkeistä. Näin ei kummins. 30-31, III, s. 20; Hannikainen, Vanhan Suomen eli Viipurin läänin
oloista, s. 96-97.
9 Maaherran kirjeet kuninkaalle 28/4 1722 ja 18 /, 1722. B. W. A.
2 ) Savonlinnan ja Kyminkartanon läänin verifikatsioonikirja 1724,
s. 978-981. S. W. A. — Schybergson tietää (Bidrag till Finlands inre
historia, s. 61), että rajaa vartioitsi (vuodesta 1722?) 50 miestä.
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kaan ole tapahtunut ja vaan sattumoisin saamme tietää niiden
toiminnasta 1).
Syttynyt sota hajoitti rajavartiostot, pikku-vihan aikana
ei niistä tiedetty ja kuluipa niin muutamia vuosia, ettei niitä
asetettu. Useita kertoja huomautti Karjalan kruununvouti maaherrallensa uusien rajavartiostojen asettamisen tarpeellisuudesta,
jotka osaltaan estäisivät luvattoman rajakaupan harjoittamista.
Vasta kesällä 1748 — ikävien rajalevottomuuksien johdosta -saatiin taas sotilasvartiosto Pohjois-Karjalan rajalle 2). Usein
kuulemme valituksia sen riittämättömyydestä ja siitä, että se
hoiti veltosti tehtäviänsä. Jonkinlaisena peloituksena salakuljettajille ja epäilyksenalaisille rajakulkijoille sotilasvartiosto
kumminkin lienee ollut.
Maaherra Frisenheim oli jo v. 1724 esittänyt, että säädettäisiin tullitaksa rajakauppaa varten Venäjän kanssa 3). Lappeenrantaan perustettiinkin rajatullikamari, mutta se oli kun
olikin liian pitkän matkan päässä Pohjois-Karjalasta. Vasta
seuraavan vuosikymmenen alussa saatiin tällainen RuotsinKarjalaan.
Kun kamari- ja kauppakolleegi sekä valtiokonttoori vuoden alussa 1731 olivat esittäneet uuden tullitaksan laatimista
tavaroita varten, joita tuotiin Venäjältä ja vietiin sinne Lappeenrannan kautta, huomauttivat siihen kenraalitulliseuran valtuutetut, että Suomen itä-rajalla, semminkin Kajaanin puolella
harjoitettiin vilkasta kauppaa kaikellaisilla tavaroilla, ilman että
minkäänlaista tullia suoritettiin vietäessä tai tuotaessa; siitä
syystä esittivät valtuutetut, että Kajaaniin, Kiteelle ja Pielisjärvelle perustettaisiin tullikamareita, joiden kautta saisi valtakuntaan kuljettaa ja täältä poisviedä samoja tavaroita kuin
Lappeenrannan tullikamarin kautta. Tätä esitystä vastaan ei
1) Mikkelin rajatullikamarin hoitajan kirjeet Kyminkartanon läänin
maaherralle. M. L. A. kansi. kok. — Kiteen tullikamarin papereissa 1760
—1787 Ilomantsin kruununvoudin arkistossa olemme myös tavanneet tietoja. tosin aivan hajanaisia, rajavartiostojen toiminnasta.
2) Savon ja Kyminkartanon läänin verifikatsioonikirja 1749, s. 641.
S. W. A.; Kuninkaan kirje Kyminkartanon läänin maaherralle 8/, 1748;
Kruununvouti Andersinin kirje maaherralle 18/31 1748; Kenraalikuvernööri
von Rosenin kirje maaherralle 28 /3 1749. M. L. A. kansi. kok.
3) Maaherran kirje yhdistetyille kolleegeille 2/3 1724. R. W. A.
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mainituilla kolleegeilla ollut mitään muistuttamista ja he puolsivat sitä kirjeessään kuninkaalle 7/l0 1731 ja lähettivät samassa
uuden tullitaksan hyväksyttäväksi.
Tämän kuningas tekikin kirjelmässään mainituille kolleegeille 1/2 1732. Siitä päivästä siis voidaan lukea Pohjois-Karjalan tullikamarien perustaminen 1).
Uuden tullitaksan mukaan sai Karjalasta kuljettaa tavaraa maksamalla seuraavat määrät tullia:
6
hop. äyriä: ,
Leiviskästä voita
3
läskiä
11
6
talia
3
kuivaa lihaa
kuivaa kalaa
1
„
1
suolattuja ankeriaita
2
humaloita
niiniä
1
Tynnyristä ruista
12
maltaita
12
12
kauraa
6
nauriita
3
pellavansiemeniä 1 hop. talari 10 2 /3
hampunsiemeniä
28 1/2
suolakalaa
16
,
,.
Kyynärästä palttinaa
1/3
Talonpoikaisturkista
6
,,
Kotikutoisesta hameesta
4
Härästä
2 ,.
,.
16
Lehmästä
1 ,.
Siasta
12
Lampaasta
8
Pukista
16
Vuohesta
6
>,
„

„

„

,;

„
„
„

77

1

„

„
„
77

71

,;

„

„

71

77

„
11

„

„

„

„

17

„

77

„

„

,;

„

„

,,

Karjalaiset saivat tuoda m. m. seuraavia tavaroita maksamalla tullia allamainitun taksan mukaan:
) Kuninkaan kirje siviiliregistratuurassa 1732. R. W. A.
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Hevosesta
1 hop. talari
Härästä
1
„
Lehmästä
16
hop. äyriä.
6
Siasta
4
Lampaasta
4
Pukista
3
Vuohesta
2
„
„
Hanhesta
Ankasta
1/2
„
„
„
Kanasta
1/2
f1
2
Kalkkunasta
„
„
1 „
„
4
Tynnyristä tattariryyniä
1 „
„
hersryyniä
77
1 1 /2 „
Naulasta riisryyniä
Sitäpaitsi saatiin tuoda kaikellaisia kankaita, nahkatavaroita, ryytejä ja rihkamaa. Vielä oli määrätty, että valmistamattomia vuotia ja nahkoja oli lupa tuoda tullittomasti, kunhan
ne vaan merkittiin tulliluetteloihin. Viljasta oli erittäin määrätty, että sitä ainoastaan siinä tapauksessa saatiin tuoda, että
sen hinta omassa maassa nousi yli 6 hopeatalarin 1).
Pielisjärvelle ja Kiteelle perustettiin nyt tullikamarit 2),
niihin asetettiin tullinhoitajat ja rajaratsastajat. Tulemme heti
näkemään, että uusi laitos oli tarpeen vaatima.
') Missä viljantuonti ulkomailta muualle valtakuntaan ei ollut kielletty, koetettiin hintoja pitää tasapainossa määräämällä, että silloin kun
rukiit, ohrat ja maltaat omassa maassa maksoivat 3 1/2 hopeatalaria, piti
tullissa suorittaa 40 0/0 ulkomailta tuodun viljan arvosta; viljanhintojen
kohotessa omassa maassa vähenivät tullimaksut niin, että milloin ruis
maksoi 6 hop. talaria, oli ulkomaisesta viljasta vaan puolitulli kannettava.
(Vrt. Palmen, Suomalaisen maanviljelyksen tilasta s. 7-8.) -- Karjalan
tullikamareissa katsottiin mahdolliseksi kieltää kaiken viljan tuonti, ellei
tavaran hinta nousisi 6:een hopeatalariin tynnyriltä.
Olemme sentähden maininneet kaikki vientitavarat, mutta ainoastaan pääasiallisimmat tuontitavaroista, että edempänä, Pohjois-Karjalan
kaupan kehitystä seuratessamme, tulemme käsittelemään lukuisia anomuksia, joita karjalaiset tekivät erityisesti juuri vientitavaroista.
2) Kiteen ensimäinen tullikamari mainitaan olleen Kiteen kirkonkylällä lukkari Samuel Poteniuksen talossa (Tohmajärven käräjät Ws 1733).
Myöhemmin lienee tullikamari sijainnut Puhoksessa (Salenius, Niitä näitä
Itä-Suomesta III, s. 20). — Ensimäisenä tullinhoitajana Kiteellä mainitaan varakontrollööri Lauri Buurman, joka oli toimessa vuoteen 1733,
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Annettua tullitaksaa vastaan teki maaherra Frisenheim heti
sen muistutuksen, että karjasta kannettu vientitulli oli kohtuuton
sekä esitti kuninkaalle määräyksen peruutettavaksi. Maaherran
mielipide oli, että tulli säädettäisiin samaksi, kuin se vanhastaan.
oli Lappeenrannan tullikamarissa ollut, nimittäin että:
Härästä, lehmästä tai hiehosta maksettiin 29 hop. äyriä.
12 „
„
Siasta
8 „
Lampaasta
71
6 „
Vuohesta
8
Pukista
6
Vuonasta
Tämä määräys, jonka kuningas hyväksyi kirjeellään Kyminkartanon läänin maaherralle 4/10 1733, vaikutti sen, että rahvas sai kaiken karjansa myydyksi Lappeenrannan markkinoilla
ja vielä niin hyvään hintaan, ettei kenenkään tarvinnut ajaa
karjaansa kotia takaisin 1).
Puolikymmentä vuotta, vähän päälle, oli vuoden 1732
tulliasetus voimassa, kun jo Lappeenrannan, Kiteen, Pielisjäryen ja Kajaanin tullikamareille annettiin v. 1738 uusi tullitaksa,
jota sitten noudatettiin aikakauden loppuun saakka. Siinä vahvistettiin karjatullin muutokset v. 1733 tehdyn säännöksen mukaisesti. Uuden tullitaksan mukaan sai viedä maasta herneitä
ja papuja sekä ohra- kaura- ja tattariryyniä. Viljasta määrättiin nyt, — ja sitähän meidän on erikoisesti pidettävä silmällä
tutkiessamine Pohjois-Karjalan rajakauppaa — kuten edellisessäkin tullitaksassa, että sitä sai tuoda maahan ainoastaan silloin,
kun sen hinta tynnyriltä nousi yli 6 hopeatalarin ja tulli määrättiin tynnyriltä samaksi kuin maasta vietäessä, nimittäin 12
hopeaäyriksi rukiilta, maltailta ja ohralta, 6 hopeaäyriksi kauralta.
Meitä ei kummastuta niin paljon tavaroiden harvalukuisuus, kuin tullien korkeus. Se, että viljasta ja useista elantotarpeista määrättiin kannettavaksi vientitullia 10-15 0/0 tavaroiden tavallisesta hinnasta, tuntuu kohtuuttomalta, olkoon siihen
syynä millainen suojelusjärjestelmä tahansa. Tältä kannalta
asiaa katsoen käy salakuljetuksen suuri leviäminen ymmärrettä„

;,

„

„

„

„

sitten Kiteen entinen nimismies Petter Hultin, joka jo syksyllä 1733 oli
mainitussa toimessa (Tohmajärven käräjät 12,3 1733; Kiteen käräjät 42/10
1733).
1) Maaherran kirjeet kuninkaalle 19 /10 1732, 22/, 1734 ja 4/10 1734. R. W. A.
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väksi; mieluummin antautui tavaran omistaja vaaraan joutua
luvattomilla teillä ollen tullipalvelijoiden käsiin — mikä vaara
kaikin ajoin ei ollut vallan suuri — kuin maksaa ylen korkeita
tullimaksuja tavaroistaan. Vaikeimmalta tuntui karjalaisille,
mitä tuontitavaroihin tulee, se seikka, että suolan tuonti oli
kielletty — muuten aivan luonnollinen määräys senaikuisten
katsantokantojen mukaan. Eihän voinut ajatella, että tavaroita,
joista tapulikaupungit saivat parhaat tulonsa, suolaa ja tupakkaa, saataisiin tuoda maahan muuten kuin kaupunkien kautta.
Meidän täytyy muuten tunnustaa — lausuaksemme lopullisen
mielipiteemme tullitaksoista — että tullitaksa, joka v. 1738 annettiin Karjalan tullikamareille, olisi hyvällä tahdolla voitu laatia vielä niukemmaksi; ettei niin käynyt, oli kai osaksi maaherra Frisenheimin ansio.
Mitenkä tämä tullitaksa voi tyydyttää kauppatarvetta kahden puolen rajan, sen oli kehitys näyttävä.
Vuoden 1738 tullitaksaa noudatettiin, kuten jo sanoimme,
Kajaanin, Pielisjärven ja Kiteen tullikamareissa koko sen aikakauden kuluessa, minkä kuvauksemme käsittää. Monet satunnaiset 'määräykset kumminkin joko supistivat tai laajensivat
tullitaksan säännöksiä.
Tämä oli täydellisessä sopusoinnussa edellisten aikojen
menettelytapojen kanssa. Järjestelmä oli ainoa oikea ja peruuttamaton; sattui kumminkin tapauksia — ja vielä päälle
päätteeksi verrattain usein — jolloin erikoisasetuksien kautta
täytyi supistaa tai laajentaa sen säännöksiä. Näyttipä joskus
siltä, kuin hallitus toisella kädellä olisi antanut sen takaisin,
minkä äsken oli toisella ottanut tai päinvastoin.
Yksityiskohtainen tutkimus siitä, mitä kaikkia kieltoja ja
myönnytyksiä vahvistettuihin taksoihin ja järjestyksiin tehtiin
senkin ajanjakson kuluessa, joka ulottuu ison-vihan ajoista Kustaa Ill:n päiviin, tarjoaisi varmaan paljon valaistusta vapauden
ajan kauppaoloihin. Jo niin syrjäisessä maakunnassa tai maakunnan osassa, kuin Pohjois-Karjala oli, oli näiden satunnaisten
määräysten luku suuri. Ja onpa kuitenkin luultavaa, ettei meidän ole onnistunut saamaan selkoa kaikista niistä risteilevistä,
satunnaisista määräyksistä, joita tämän ajan kuluessa annettiin.
Ensin niistä kielloista, jotka supistivat jo ennestäänkin ahtaita rajatullitaksoja.
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Kuvaavimpia esimerkkejä siitä, millä tavalla kieltoja annettiin ja peruutettiin, ovat ryyni en vientikiellot 1750- ja 1760-luvuilla.
Kesäkuun 1 päivänä 1756 ilmestyi asetus, jossa määrättiin,
että eri ryynilajeista oli vuoden 1756 kuluessa kannettava koroitettu tuontitulli eli 12 hopeaäyriä leiviskältä ja että niiden tuonti
maahan v. 1757 kokonaan oli kiellettävä. Määräystä ei nähtävästi noudatettu, vaikka sitä ei tietääksemme peruutettukaan;
kolmea vuotta myöhemmin, 22 /10 1759, uudistettiin se: v. 1760
oli kannettava ryyneistä koroitettu tulli ja seuraavana vuonna
niiden tuonti maahan täydellisesti kiellettävä. Jos koskaan,
tuli tämä määräys nyt sopimattomaan aikaan. Vuosina 1761 ja
1762 sattui ankara kato ja niinpä peruutettiin asetus syksyllä
1762. Kului puolitoista vuotta ja taas julistettiin, että määräystä oli sittenkin ruvettava noudattamaan. Viimemainittu
käskykirje oli päivätty 18 /4 1764; eipä ennättänyt se olla voimassa kuin yhden kuukauden ja viisi päivää, kun jo ilmoitettiin, että „Hänen Majesteettinsa oli armossa hyväksi nähnyt"
peruuttaa sen" 1), Aiheeton ei suinkaan ollut tullimiesten valitus, että heidän oli vaikea pitää selvillä tulliasetusten määräyksiä ja helpompaa se tietenkään ei ollut sille rahvaalle, joka
tavaroita rajan yli kuljetti 2).
Katselkaamme edelleen kieltoja, jotka rajoittivat viljan ja
muiden elintarpeiden vientiä yli rajan; niiden kieltojen merkitys oli tietysti suurin Pohjois-Karjalan rajakaupalle.
Jo v. 1739 ilmestyi ensimäinen elantotavaroiden vientikielto. Kesällä .1741, elokuun 20 päivänä annetulla asetuksella
kiellettiin_ taas kaiken viljan ja elatusaineiden vienti Suomesta,
lukuunottamatta Pohjanmaata. Syksyllä samana vuonna ulotettiin tämä sääntö koko valtakuntaan, niin että sekä . Suomesta
että Ruotsista kiellettiin kaiken lihan, läskin ja suuren karjan
vienti 3). Määräykset annettiin selvästi sodan takia, kun pelj ättiin elantoaineiden puutteen rupeavan ahdistamaan valtakuntaa. Sittenkun rauha oli tehty, uudistettiin kielto keväällä
1) Modes, Utdrag VI, s. 3947-3948; VII, 4909-4910; VII, s. 54125413; VII, s. 5714; VII, s. 5716.
2) Joh. Fr. Nyström, Bidrag till svenska handelns och näringarnas
historia under senare delen af 1700-talet I, s. 4.
3) A. W. af Sillen, Svenska handelns och näringarnas historia till
år 1809, s. 202; Modes, Utdrag III, s: 1692-93; III, s. 1783.
7
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1745, jolloin suuret karjataudit raivosivat 1). Tämä vientikielto
ulotettuna kaikkiin elantoaineisiin uudistettiin vielä kerran, nimittäin keväällä 1749, jolloin kaikkien ruokatavaroiden vienti
Suomesta kiellettiin, yksinpä Ruotsiinkin, ja lupasi kruunu siltä,
jolla oli jauhoja, lihaa ja voita myytävänä, ne lunastaa 2). Elatustavaroiden vientikielto olikin sitten voimassa aina vuoteen
1760, jolloin katsottiin olevan syytä peruuttaa se -- ainakin mikäli se koski Kyminkartanon lääniä 3). Kuinka kauvan lupa
sitten oli voimassa, on meille tietämätöntä.
Vuoden 1771 lopussa annettiin taas määräys tullikamareille,
että kaiken karjan ja elantoaineiden vienti — jo ysksyllä 1770
oli kaiken viljan vieminen kielletty — yli rajan toistaiseksi oli
kokonaan kiellettävä, „kunnes nykyiset olosuhteet voivat muuttua,
kalliit hinnat laskeutua ja elantoaineet käydä runsaammiksi" 4).
Vielä alussa vuotta 1774 näyttää viljanvienti Venäjälle kokonaan olleen kielletty, mahdollisesti siitä syystä, että äskeisten
nälkävuosien seuraukset yhä edelleenkin olivat varsin tuntuvat 5).
Jo kesällä samana vuonna vapautettiin taas viljanvienti ja
nyt annettiin lupa kuljettaa viljaa ulkomaille t u ll i t t a. Nähtävästi tarkoitettiin säädöksellä myöskin Venäjän rajalla olevia
tullikamareita e).
1) Modee, Utdrag III, s. 2204. — Kuninkaallinen kirje Kyminkartanon läänin maaherralle asiasta on päivätty 23/4 1745 ja maaherran kiertokirje kruununvoudeille "/.1745. M. L. A. kansi. kok.
2) Kuninkaan kirje maaherralle 10/3 1749; Maaherran kirjealustelma kruununvoudeille 12/,1749. M. L. A. kansi. kok. — Vähän toista
kuukautta myöhemmin annetaan sentään taas lupa kuljettaa Suomen puolelta elantotarpeita Ruotsiin. (Maaherran kirjealustelma kruununvoudeille
29/91749. M. L. A. kansi. kok.)
3) Kuninkaan kirje kauppakolleegille asiasta on päivätty 8/, 1760,
kauppakolleegi ilmoittaa siitä Kyminkartanon maaherralle kirjeellään 14/2
1760. (Jälkimäinen kirje M. L. A. kansi. kok.) Vrt. af Sillen, Svenska
handelns och näringarnes historia, s. 236. — Turhaan oli salainen kauppaja teollisuus-deputatsiooni vuosien 1755-1756 valtiopäivillä lausunut toivomuksenaan, että viljan ja karjan vientikielto peruutettaisiin. Toivomusta
ei voitu ottaa huomioon. (Malmstrmn, Sveriges politiska historia IV, s. 256.)
4) Kuninkaan kirje maaherralle 29/11 1770; Modee, Utdrag IX, s. 773.
a) Kopio tullitirehtööri von Stapelmohrin kirjeestä Mikkelin rajatullikamarin hoitajalle 11/1 1774. Kiteen tullikamarin paperit. Ilomantsin
kruununvoudin arkisto. — C. T. Odhner, Sveriges politiska historia under
konung Gustaf III:s regering I, s. 355.
6 ) Modee, Utdrag X, s. 357-358.
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Seuraavana keväänä, siis v. 1775, uudistettiin lupa taas,
kuitenkin sillä ehdolla, että viljasta maksettaisiin tavallinen
tulli 1).
Maaliskuun 26 päivänä 1745 annetun asetuksen katsottiin
nähtävästi myöskin tarkoittavan voin kuljetusta pois maasta yli
rajan, koskapahan Karjalan kruununvouti kertoo kirjeessään maaherralle, että hän oli varoittanut Kiteen tullikamarin päällikköä
Lallerusta sallimasta voinkuljetusta yli rajan. Mutta siitä huolimatta oli mainittu herra tullittanut melkoisia määriä ja väittänyt,
ettei hänen sopinut ryhtyä mihinkään toimenpiteisiin ennenkun
oli saanut käskyn esimiehiltänsä 2).
Epätietoisena siitä, mille kannalle tässä asiassa olisi asetuttava, tiedusteli kruununvouti uudestaan maaherralta, saiko
voita kuljettaa maakunnasta vai oliko ryhdyttävä erikoisiin toimenpiteisiin Lalleruksen menettelyn suhteen 3).
Oli asia kuinka tahansa ; sen tiedämme, että taas v. 1750
kieltää kenraalitulliseura voita Karjalan tullikamareissa tullittamasta ja viemästä yli rajan Venäjän puolelle. Nähtävästi oli
edellinen kielto peruutettu tai ei sitä ollut pidetty laisinkaan
voimassa, koskapahan kruununvouti kertoi uuden kiellon herättäneen sekä rahvaassa että viranomaisissa kummastusta ja
katsoi velvollisuudekseen tiedustella, oliko sillä totta tarkoitettu 4).
Lähteiden puutteessa emme voi seurata niitä nähtävästi
sangen ristiriitaisia asetuksia ja määräyksiä, joita tälläkin alalla
annettiin rajamaakunnassa noudatettaviksi. Ei ole mahdotonta,
että voinvienti Karjalasta Venäjän puolelle on tämän jälestä
ollut kiellettynä koko aikakauden kuluessa. Ainakin mainitsee
Gabriel Wallenius selityskirjelmässään maaherralle v. 1770, että
voin vienti on kielletty ja esittää sen vapauttamista, kuten seuraavassa tulemme näkemään 5).
1) Modfe, utdrag, X, s. 433.
2) Kruununvouti Andersinin kirjealustelma maaherralle "j, 1745.
Saapuneet kirjeet 1745. M. L. A. kansL kok.
3) Kruununvouti Andersinin kirje maaherralle 9 /, 1745. M. L. A.
kansi. kok.
4) Kraununvouti Andersinin kirje maaherralle 14 /,1750. M. L. A.
kansi. kok.
5) Kruununvouti Walleniuksen kirje maaherralle 1/8 1770. M. L. A.
kansi. kok.
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Keväällä 1771, kun rutto oli ruvennut Venäjällä raivoamaan, annettiin molemmille Karjalan tullikamareille käsky, ettei
missään tapauksessa saanut mitään tavaraa tuoda yli rajan
eipä edes saanut Venäjän puolella pistäytyä muuten kuin
Ahvenkosken tullikamarin kautta. Karjalaankin, samoinkuin
pitkin koko rajaa, olivat asetetut ylimääräiset rajavartiostot
huolehtimaan määräysten toimeenpanosta. Tällaista ankaraa
vartioimista kesti toista vuotta ja lakkautettiin ylimääräiset vartiostot vasta sitten, kun ruton arveltiin Venäjällä lauhtuneen 1).
Puhuttuamme näin muutamin sanoin niistä kielloista, joilla
tullitaksojen muutenkin ahtaita määräyksiä rajoitettiin, mainitkaamme vielä niistä lisärnyönnytyksistä, joita mainittujen taksojen suhteen katsottiin välttämättömäksi tehdä. Milloin oli pakko
myönnytyksiä tehdä, koskivat ne tavallisesti tuontia, varsinkin
viljan ja suolan.
Meidän ei sovi — emmekä ehkä voisikaan sitä tehdä —
käydä luettelemaan kaikkia eri kertoja, jolloin Pohjois-Karjalan
talonpojat puheena olevan aikakauden kuluessa saivat luvan
tuottaa rajan tuolta puolen tavaroita, jotka eivät tullitaksan
mukaan olleet luvallisia. Luettelo tulisi pitkäksi ja epätäydelliseksi jääden kuitenkin kaikitenkin epäselväksi.
Esittäkäämme kumminkin muutamia esimerkkejä, joita
olemme eri tahoilta poimineet.
Kuten edellisestä muistamme, oli v i l j a s ta erikoisesti säädetty, että sitä saatiin Venäjältä tuoda silloin, kun sen hinta
omassa maassa nousi yli kuuden hopeatalarin tynnyriltä. Näin
korkeaksi hinta harvoin pääsi Pohjois-Karjalassa kohoamaan,
mutta joskus saattoi sellaistakin tapahtua. Kaiken varalta —
ja nähtävästi 1731 ja 1732 vuosien vaikeat nälkäajat mielessään
— anoivat Pohjois-Karjalan talonpojat 1734 valtiopäivillä saada
tuoda viljaa Venäjältä, kun tarve vaati. Verrattain epämääräiseen pyyntöön suostuikin, kumma kyllä, kauppakolleegi 2 ).
Pikku-vihan jälestä saivat karjalaiset, niinkuin muutkin
suomalaiset, tuoda viljaa ja kaikellaisia elantotarpeita tullitto') Mikkelin rajatullikamarin päällikön kirje Kiteen tullikamarin hoitajalle 3°/12.1772. Kiteen tullikamarin paperit. Ilomantsin kruununvoudin
arkisto.
Karjalan rahvaan valitukset vuoden 1734 valtiopäivillä § 4; Kauppakolleegin vastaus siihen 22/„ 1734. R. W. A.
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masti yli rajan. Lupa oli annettu vapaavuosien ajaksi; PohjoisKarjalan miehet käyttivätkin sitä ahkerasti hyväkseen 1).
Koska kesällä 1756 viljan saanti oli heikko ja peljättiin
kadon tulevan maan itäiseen lääniin, annettiin, nähtävästi maaherran esityksen johdosta, kuninkaallisessa kirjeessä 18/9 1756
Loviisan kaupungille lupa tuottaa ruisjauhoja Venäjän puolelta
maksamalla sama tulli, kuin rajatullitaksassa oli määrätty. Tämä
lupa ulotettiin hiukan myöhemmin koko lääniä koskevaksi 2).
Suurien nälkävuosien aikana 1761-1764 saatiin taas erikoisella luvalla tuottaa Venäjältä viljaa hädänalaisille seuduille
Kyminkartanon läänissä. Maaherra A. H. Ramsay anoi vielä
v. 1766, jolloin nälkävuosien seuraukset raskaina painoivat ja
Savossa sekä Karjalassa tuntuva viljanpuute vallitsi, että mainittua tavaraa saisi tuoda rajan yli t u l l i t t oma s t i. Siihen
ei hallitsija mitenkään voinut suostua 3).
Vielä tarpeellisemmat olivat myönnytykset saada tuoda
suolaa Venäjän puolelta. Milloin saatiin sitä Vanhan-Suomen
kaupungeista, milloin Aunuksesta, jonne suolaa tuotiin Valkeanmeren suolankeittimöiltä.
Mainitsimme jo, että maaherra Frisenheim, joka aina suurella ymmärtämyksellä kohteli rajaseudun köyhiä asukkaita ja
huolehti heidän tarpeistaan, v. 1733 teki esityksen yhdistetyille
kolleegeille, että karjalaiset saisivat tuottaa suolansa Venäjän puolelta. Ja karjalaiset saivatkin tuoda rajan tuolta puolen tätä
tavaraa, josta he omalla puolellaan väittivät maksaneensa 37 kup.
talaria tynnyriltä. Sen anomuksen maakunnan miehet vielä
korkeille viranomaisille jättivät, että tullia alennettaisiin, sillä
Venäjältä saatu suola ei ollut niin hyvää kuin omista kaupungeista hankittu 4).
Selvästi käy ilmi maaherrojen ja muiden viranomaisten olleen tietoisia siitä, että Pohjois-Karjalan väestö, samoinkuin muukin Venäjän rajalla asuva rahvas, omin lupinsa kävi suolaa hake1) Modee, Utdrag III, s. 2145-2146. — Kruununvouti Andersinin kirjeet maaherralle }/7 1744, 25/2 1746. M. L. A. kansi. kok.
2) Kauppakolleegin kirje maaherralle 22/„ 1756. M. L. A. kansi. kok.
3) Kauppakolleegin kirje maaherralle 27/5 1766. M. L. A. kansi. kok.
*) Maaherran kirje yhdistetyille kolleegeille 20/Io I733; Maaherran
kirje kuninkaalle 25/1 1734. R. W. A. — Anomus tullin alentamisesta on
Karjalan rahvaan valituksissa. 1734 valtiopäivillä § 2. Emme ole siihen
tavanneet vastausta.
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massa naapurivaltakunnasta, ilman että kukaan voi sitä estää.
Tämä tapahtui niin hyvin ennen kuin jälkeen pikku-vihan 1).
Täydelleen annettiin tuon tuostakin maakuntalaisille lupa julkisesti tehdä sitä, mitä muuten olisivat salassa tehneet. Niin
tapahtui v. 1762, jolloin suola tyystin loppui Loviisasta. Maaherra anoi samana vuonna — nähtävästi katsoen läänin perin
hädänalaiseen tilaan — että maakunnan miehet saisivat tuoda
t u l l i t t a tätä tavaraa rajan tuolta puolen. Tähän ei kumminkaan voitu suostua 2).
Mainitsisimmeko vielä, että kevättalvella 1772 kuljetettiin
taas luvan perästä suolaa Kyminkartanon lääniin. Taas oli
täällä ankara nälänhätä, viljanhinta suunnattomasti kohonnut,
kansa aivan nääntymässä kaikenmoiseen kurjuuteen. Kuningas
myönsi silloin kirjeellään kauppakolleegille 31/3 1772, että ne seudut, jotka olivat pohjoispuolella Mikkeliä, saisivat hakea suolaa
Venäjältä ja käydä sen puolen kaupungeissa, niin kauvan kun
talvikeliä kestäisi 3).
Vielä mainitaan joskus, että karjalaiset saivat muutakin
tavaraa käydä hankkimassa naapureilta rajan toisella puolella.
Toisinaan mainitaan rautatavaroita, joskus elintarpeita, kuten
voita ja kuivattuja kaloja 4).
Uutterasti käyttivät karjalaiset oikeuttansa käydä rajan
toisella puolella ja joskaan eivät luvan perästä käynnit olleet
kuin pieni osa luvattomista matkoista, niin oli sentään aina niitäkin, jotka passilla kulkivat tavaroineen tullikamarien kautta.
Vieläkin enemmän olisi kaiketi tullikamarien kautta kuljettu,
elleivät monenmoiset hankaluudet olisi olleet passilla kulkevien tiellä.
') Maaherran kirje kuninkaalle 29/, 1734. R. W. A.; Maaherran kirjealustelma kuninkaalle 9/7 1751. M. L. A. kansi. kok.
2) Mikkelin rajatullikamarin hoitaja L. Schlyterin kirje maaherralle
''/;1762. M. L. A. kansi. kok.
9) Kauppakolleegin kirjeet maaherralle 3/4, 4/61772. M. L. A. kansi.
kok.; Mikkelin rajatullikamarin hoitajan kirje kruununvouti Walleniukselle
27 /7 1772.
Ilomantsin kruununvoudin arkisto. — Eräästä Walleniuksen kirjeestä päättäen olikin suolanpunte kesällä 1772 Pohjois-Karjalassa aivan
tuntuva (Walleniuksen kirjealustelma maaherralle 9/6 1772. Ilomantsin
kruununvoudin arkisto).
4) Tohmajärven käräjät '2/3 1733; Kauppakolleegin kirje maaherralle
4/3, 1749. M. L. A. kansi. kok.
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Kun Kiteen kevätkäräjillä 1733 oli puhetta uudesta tullikamarista, lausui kansa sen perustamisesta kiitoksensa kuninkaalle, mutta valitti samassa, että rajavartiostot nyt tekivät
heille haittaa, sillä he repivät auki ne kuormat, jotka tullinhoitaja jo oli tarkastanut, katsoakseen mitä ne sisälsivät. Tämä
teki tietysti haittaa liikenteelle ja tulisi, kuten tullikamarin hoitaja kihlakunnanoikeudelle vakuutti, vähentämään Kuninkaallisen Majesteetin tullituloja 1).
Uusi laitos oli kai siksi outo alussa, että tällaisia väärinkäytöksiä voi sattua. Myöhemmin emme enään kuule niistä
valitettavan.
Vaikeampi valitus syntyi passin hankkimisesta. Jo vuoden
1734 valtiopäivillä valittivat Pohjois-Karjalan miehet, että passin
kalleus teki kaupalle haittaa, sillä jokaista matkaa varten täytyi
rajan ylitse kulkevan lunastaa 20 hopeaäyriä maksava passi 2).
Tästä asiasta olivat karjalaiset jo ennen valittaneet maaherralle; tämä neuvoi silloin, että kansan ei pitäisi pienen pieniä
asioita varten — oli näet tapahtunut, että lähdettiin viemään
4 tai 5 naulaa voita Venäjän puolelle — kunkin erikseen pyrkiä rajan yli, vaan pitäisi kyläkunnittain kerätä tavarat ja jonkun lähteä niitä viemään 3). Senpätähden hän nyt selittikin
kuninkaalle, että rahvaan valitus oli täydellisesti turha 4). Eikä
se tietääksemme antanutkaan aihetta mihinkään toimenpiteisiin.
Useita valituksia syntyi myös siitä, että passit olivat vaikeasti saatavissa. Kerran huomautti rahvas Pielisjärven käräjillä, että passin hankkiminen oli heille hyvin hankalaa ja kohtasi usein kaikellaisia vaikeuksia. Ensin oli ilmoittauduttava
nimismiehelle, tämä toimitti pyynnön kruununvoudille, joka puolestaan hankki lupakirjan maaherralta. Jos vielä sattui niin, että
mainitut paikkakunnan virkamiehet eivät olleet tavattavissa,
vaan ehkä matkoilla tai muuten estettyinä antamasta todistusta,
oli pitkämatkaisen rajan yli aikovan tila ikävä ja hänen oli
kuin olikin pakko kulkea passitta 5).
') Kiteen käräjät 5/3 1733; Tohmajärven käräjät 12 /3 1733.
2) Karjalan rahvaan valitukset vuoden 1734 valtiopäivillä § 5.

R.

W. A.
3) Maaherran kirje kruununvouti Andersinille 28/7 1732. Tohmajärven
kirkonarkisto.
4)Maaherran kirje kuninkaalle 12 /,2 1734. R. W. A.
5) Pielisjärven käräjät '/e 1743; Kiteen käräjät $2/101740.
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Näin valiteltiin, niinkuin joskus myös sitä, että oli pakko
tehdä pitkiä kiertomatkoja, kun täytyi kulkea monen, ehkä kymmenen penikulman päässä olevan tullikamarin kautta päästäksensä pistäytymään rajan yli 1). Ymmärrämmekin hyvin tämän
valituksen; kenen piti matkata Ilomantsin rajakylistä muutamien virstojen päässä oleviin venäläisiin kyliin, hänen oli .kuljettava Kiteen tai Pielisjärven tullikamarin kautta, tehtävä siis
parinkymmenen penikulman kierros. Ei kumma, että talonpojat tästä valittivat!
Mitä edelliseen valitukseen passin saannin hankaluudesta
tulee, keksittiin siihen aikaa myöten huojennukseksi se keino,
että paikkakunnan kruununvouti sai haltuunsa maaherran nimikirjoituksella varustettuja passeja, joten matkan ei tarvinnut
viivästyä sentähden, ettei mainittuja lupakirjoja kyllin nopeasti
ollut saatavissa 2).
Hankaluudet olivat monet, mutta kaikista huolimatta kävivät Pohjois-Karjalan miehet uutterasti rajan toisella puolella,
jopa niinkin usein, että maaherra, kuten äsken mainitsimme,
katsoi olevan syytä muistuttaa, että rahvaan ei liian pienien
asioiden takia tulisi kulkea rajan yli. Etenkin viekoittelivat
karjalaisia ne huokeat ostokset, joita Venäjän puolella voi
tehdä. Kaupanteko oli — ainakin ajoittain — Venäjän puolella vapaampaa kuin Ruotsin valtakunnassa. Maakauppiailta
sai helposti tarvittavansa ja kauppapuodit, joita oli pitkin
rajaa, tarjosivat viljaa, suolaa, tupakkaa ja kaikellaista rihkamaa. Tällainen kauppapuoti, jossa Pohjois-Karjalan miehet,
varsinkin Pälkjärven, Kiteen ja Kesälahden asukkaat usein kävivät, oli Uukuniemen Kalattomassa, Laatokalle johtavan kulkutien varrella 3). Sortavalan pienessä kauppapaikassa käytiin
usein, joskus myös Käkisalmessa ja Viipurissa asti 4).
Ylen ahtaita olivat taksat tuontitavaroille; salassapa sentähden täytyi tuottaa sitä, mitä eniten tarvittiin.
') Valtiopäivämies Matti Härkäsen valitus 27/, 1741. Karjalan rahvaan valitukset 1740-1741. R. W. A.
2) Kenraalikuvernööri v. Rosenin kirje kuninkaalle 22 /5 1750. R. W. A.
3) Kiteen käräjät Y6/9 1749.
4) Kruununvouti Andersinin kirje maaherralle 4 /7 1744. M. L. A.
kansi. kok.; Tohmajärven käräjät 5/11 1733; Kiteen käräjät 14/2 1743; Salenius, Niitä näitä Itä-Suomesta III, s. 20.
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Viennin olisi tietenkin pitänyt olla vapaampaa. Tulihan valtakuntaan rahaa niistä tavaroista, jotka ulkomaalle myytiin, olipa myynti sitten vaikka vaan hiljaista rajakauppaa
Pohjois-Karjalan tullikamareissa. Näimme kumminkin jo, mitä
monet rajoitukset vaikuttivat.
Katselkaamme käsillä olevien lähteiden mukaan, mitä kaikkea karjalaiset Venäjälle kuljettivat, heidän vientiänsä yli rajan.
Tohmajärven kevätkäräjillä 1734 puhutaan muutamasta
Ilomantsin miehestä, joka oli kuljettanut tavaroita Sortavalaan.
Hän sanoi vieneensä:
46 puutaa voita
4 tynnyriä ruista
8 kappaa ohria
10 leiviskää lihaa
18 naulaa talia
1 leiviskä 5 naulaa rautaa 1).
Tämä esimerkki osoittaa meille, mitä pääasiallisesti Pohjois-Karjalasta Venäjälle vietiin.
V o i oli Venäjän puolella haluttua tavaraa; se oli siellä
kalliimpaa kuin Ruotsin puolella 2). Sentähden voita ehkä suurimmmassa määrässä kuljetettiin yli rajan. Talonpojat veivät
sitä usein aimo määrät, niinkuin äskeisestä esimerkistä näkyy
ja kuten muistakin lähteistä tiedämme 3). Eräs kirjailija mainitsee 1750-luvulla, että yksinomaan Pielisjärven pitäjästä kuljetetaan vuosittain 60 tynnyriä voita rajan yli ja lisää, että samassa suhteessa viedään sitä myös muista Pohjois-Karjalan pitäjistä 4).
1) Tohmajärven käräjät 26/3 1734. — Mainitkaamme samalla, mitä hän
ilmoitti tavaroista saaneensa. Tämä on näet niitä harvoja tiedonantoja,
mitä meillä On karjalaisten tavaroiden hinnoista Venäjän puolella. Mies
sanoi saaneensa:
voipuudalta 11 grifnaa (grifna = 10 hopeaäyriä).
ruistynnyriltä 14
„
ohrakapalta 4 kopeekkaa
lihaleiviskältä 15
„
talinaulalta 3
„
2) Kraftman-Lagus, Tanckar om hushållningens uphjelpande, s. 9.
3) Kiteen käräjät 3/3 1733; Pielisjärven käräjät "/ 1740; Salenius, Niitä
näitä Itä-Suomesta III, s. 20.
4) Kalm-Castren, Historisk och oeconomisk beskrifning s. 30. -Onpa usein sangen vaikea päätellä tiedonannoista, jotka puhuvat tavaroi-
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Viljaa vietiin ehkä sen jälkeen eniten. Kun kerran kaupunkeihin riitti sellaiset määrät vietäväksi, kuin edellisessä
näimme, niin ei ole kumma, että sitä kuljetettiin Venäjän puolelle, minne matka oli monin verroin huokeampi 1). Varsinkin
silloin, kun Venäjällä sattui huono vuosi, oli viljanvienti sinne
tietysti entistäänkin vilkkaampi. Niinpä kun Venäjän puolella
syksyllä 1768 oli julistettu, että seuraavana keväänä ostettaisiin
siellä suuri määrä viljaa (ruista) ja maksettaisiin 3 ruplaa (lähes
91/2 hop. talaria) tynnyriltä, pelkäsi maaherra viennin sinne tulevan niin runsaaksi, että hän esitti kruunulle ostettavaksi rahvaan
viljoja. Mutta tästä olemme jo maininneet samoinkuin siitäkin,
että toisin kerroin kiellettiin kokonaan viljan vieminen yli rajan.
Tuntuvasti vietiin Pohjois-Karjalasta Venäjän puolelle
lihaa ja ehkä vielä suuremmassa määrässä kala a. Sama kirjailija, jonka sanoja äsken kerroimme puhuessamme voinviennistä, mainitsee, että Pielisjärveltä vuosittain viedään 300 leiviskää haukia yli rajan. Jos hänen väitteensä on lähipitäenkään
oikea, arvaamme, miten paljon koko Pohjois-Karjalasta vuosittain voitiin Venäjälle viedä.
T a l i a kuljetettiin vähemmän ja nähtävästi vaan poikkeustapauksissa. Talista saatiin paremmat hinnat oman valtakunnan
kaupungeissa ja sentähden on ymmärrettävä, että karjalaiset
mieluummin säilyttivät tämän tavaran talvikuormiinsa Haminaan tai Loviisaan viedäksensä. Paremminkin voi otaksua —
ja otaksumaa tukevatkin muutamat tiedonannot — että talia
tuotiin Venäjältä Suomen puolelle 2).
Vielä lienee usein viety karjaa kaupaksi. Omiin kaupunkeihin oli liian pitkä matka; Venäjän puolen kaupungeissa
se oli myytävä vaikka polkuhinnasta 3).
den viennistä rajan yli, vietiinkö niitä tuliikamarien kautta vai luvatta,
kun siitä ei erikoisesti mainita. Niin esim. viimeksimainittu kirjailija
kertoo vaan, että lueteltu määrä voita vietiin rajan yli puhumatta tarkemmin siitä, millä tavalla.
1) Kongl. Maj:ts och Riksens Kammar Collegii underdåniga Berättelse
rörande allmänna hushållningens tillstånd i Riket til den 21 Augusti
1772, uti de delar, som til detta Kong'. Collegii inseende och befattning
höra, s. 25. (Tukholman kuninkaallisessa kirjastossa; kirjaa ei ilmoituksen mukaan ole yliopistomme kirjastossa.)
2) Eraftman-Lagus, Tanckar om hushållningens uphjelpande, s. 9;
Pielisjärven käräjät 13/2 1740.
3) Könönen, Joensuun kaupunki, s. 7.
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Rajakaupan yhteydessä tulee meidän kosketella sangen
tärkeätä ilmiötä Karjalan kaupan historiassa, ilmiötä, josta ajan
kauppaa koskevissa asiakirjoissa puhutaan ehkä eniten ja suurimmalla perinpohjaisuudella. Tarkoitamme salakuljetusta.
„Minä valitan" — lausuu Johan Lagus eräässä kohdassa tunnettua väitöskirjaansa — „että minulle tässä yhteydessä tarjoutuu tilaisuus hiukan puhua salakuljetuksesta, jota
karjalaiset ja venäläiset keskenään harjoittavat, sillä minä arvaan, että sen kautta joudun kansalaisteni epäsuosioon. Mutta
minä olen vakuutettu, etten toimisi oikean ja rehellisen alamaisen tavoin, jos vaikenemalla sivuuttaisin myrkyn, joka salaisesti
imee parhaan voiman maasta" 1).
Koetamme puhua tästä huomattavasta ilmiöstä niin lyhyesti, kuin mahdollista on.
Tulimme jo äsken kuulemaan, mitenkä maaherra Frisenheim heti ison-vihan jälkeen katsoi välttämättömäksi ehdoittaa
vartiostoja asetettavaksi pitkin rajaa, myöskin juuri salakuljetuksen estämiseksi, ja miten nämät rajavartiostot oltuansa
pikku-vihan aikana hajoitettuina uudelleen pantiin toimimaan
1740-luvun viimeisinä vuosina. Onpa kuitenkin varsin selvää,
kuten jo edellä lienemme huomauttaneet, että 20 tai 30
miestä käsittävä vartiosto ei voinut pitää silmällä 30:n tai 40:n
penikulman pituista rajaa, mikä Pohjois-Karjalalla oli Venäjää
vastaan. Rajavartiostojen asettaminen muodostui näin ollen
vaan jonkinlaiseksi peloitustoimenpiteeksi ja olivat ne hallituksen hyvän tahdon heikkona ilmauksena.
Voimme sanoa, että karjalaiset ja venäläiset 1720-luvulla
häiritsemättä ja passeista välittämättä kulkivat toistensa luona
kauppamatkoillaan. Jo 1730-luvulla huomaamme järjestyksen
merkkejä; tullikamarit perustetaan, passitta kulkevia ruvetaan
tarkemmin pitämään silmällä. Ankarat toimenpiteet auttavat
jossakin määrässä; mutta toiselta puolelta huomaamme, että salakuljetus pukeutuu uusiin muotoihin siinä, missä se ei yhtä häiritsemättömänä kuin ennen saa rehoittaa.
Aivan omituinen salakuljetuksen muoto oli kirkkomatkojen
käyttäminen kauppamatkoina. Uudenkaupungin rauhan raja oli
jakanut pitäjät kahtia; oli siis pakko käydä kirkkomatkoilla rajan
1)

SrafGnaan-Lagus, Tanckar om hushållningens uphjelpande, s.8-9.
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toisella puolella. Varsinkin muistivat kesälahtelaiset ja Uukuniemen asukkaat käydä toistensa luona j a samoin myös Pälkjärven ja
uuden Leppälahden eli Ruskealan pitäjien asukkaat, jotka ennen olivat kuuluneet samaan seurakuntaan.
Näistä kirkkomatkoista valitetaan tuon tuostakin 1). Maaherra von Dittmer muistuttaa kirjeessään vuodelta 1739, ettei
kukaan saa lähteä kirkossa käymään rajan toisella puolella ilmoittamatta siitä tullimiehille tai rajavartiostolle 2). Johan Lagus
huomauttaa samasta asiasta väitöskirjassaan ja esittää, että se
Kerimäen osa, joka oli Ruotsille jäänyt, yhdistettäisiin Kesälahteen. Silloin ei ainakaan niillä kerimäkeläisillä, jotka nyt pitivät tapoinaan käydä kirkossansa tuolla puolen rajan ja samassa
veivät sinne omia sekä naapureidensa tavaroita, olisi mitään
syytä tehdä tällaisia matkoja 3).
Toisena muotona olivat myllyssäkäynnit rajan toisella
puolella. Nämätkin olivat rajapitäjissä sallitut, ja käytettiin
niitä kai verrattain usein kauppamatkoina 4). Vielä kuulemme
salakuljettajien, sekä miesten että naisten sanovan matkojensa
syyksi „sukulaisissa" käynnin. Varsin tavallinen salakuljetuksen muoto oli tuo venäläisiltä kulkukauppiailta opittu: vanhojen
velkojen karhuaminen rajan toisella puolella asuvaisilta 5).
Syitä löytyi kyllä, jos tarvittiin. Tavallisin salakauppa
tapahtui kumminkin ilman minkäänlaisia muodollisia verukkeita,
joihin viranomaiset eivät kumminkaan aina voineet tyytyä. Mistä
sopi, kulki rahvas yli rajan vieden sellaisia tavaroita ja tuotteita muassaan, joita se luuli saavansa kaupaksi ja tuoden, mitä
1) Maaherra Frisenheimin kirje kuninkaalle 17 /,2 1723. R. W. A.
2) Maaherran kirje kruununvouti Andersinille 1°/, 1739. Tohmajärven
kirkonarkisto. — Maaherra Wrede kirjoittaa kirjeessään Karjalan kruununvoudille Y1/9 1751: ,Eder tillkommer låta tillsyn hålla, at den gräntsallmoge,
som tillsvidare i nåder förundt blifwit få utan pass resa till deras kyrkor
och qwarnar åt ryska sidan, icke missbrukar samma nåd till några lurendrägeriers föröfvande, som lagligmäktigt straff med sig förer." (Kirjealustelma. M. L. A. kansi. kok.)
3) Kraftman-Lagus, Tanckar om hushållningens uphjelpande, s. 11.
4) Maaherran kirje kruununvouti Andersinille 1°/, 1739. Tohmajärven
kirkonarkisto; Maaherran kirjealustelma kruununvouti Andersinille 21/9
1751. M. L. A. kansl. kok.
5) Kiteen käräjät Y°/81749.
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välttämättä tarvitsi. Eikä ainoastaan rahvas, vaan myöskin
säätyhenkilöt harjoittivat tällaista luvatonta kauppaa 1).
Viranomaiset koettivat kyllä ehkäistä salakuljetusta parhaansa mukaan. Maaherra Frisenheim varoitti ja uhkaili; hänen
kirjeissään tuntuu kumminkin olevan se sävy, kuin maaherra
olisi ymmärtänyt, että salakuljetusta ei harjoitettu ainoastaan
salakuljetuksen tähden, vaan puolittain olojen pakosta. Ei jättänyt maaherra von Dittmerkaan varoittamatta sekä karjalaisia
että muita lääniläisiänsä. Samaten maaherrat Stjernstedt ja
Wrede, joiden molempien kädestä on tallella useita varoituksia
yhä enemmän leviävää salakuljetusta vastaan.
Tarmokkaimmin koko aikakaudella koetti kenraalikuvernööri von Rosen tukahduttaa salakuljetusta Suomen ja Venäjän
rajalla. Tämä epäluuloinen vanhus arveli salakuljetuksessa
levän suuren valtiollisen vaaran, josta voisi kummia koitua.
Sentähden hän koko tarmollaan koetti vastustaa tätä yhä leviävää pahetta, jota hän ei kyllin ankarasti osannut tuomita. Alituisesti muistutti hän Kyminkartanon läänin maaherralle, että
rajaa oli pidettävä huolellisesti silmällä samoinkuin kaikkia niitä,
jotka pyrkivät rajan yli. Viimeiseltä pidettiin kaikkia, jotka
rajan yli pyrkivät, joko salakuljettajina tai vaarallisten valtiollisten huhujen levittäjinä ").
Kun sekreettivaliokunta vuosien 1751-1752 valtiopäivillä
oli muistuttanut Suomen rajavartiostojen liiallisesta menoarviosta, tiedusteltiin myöskin Kyminkartanon läänin maaherralta
Pohjois-Karjalaan määrätyn rajavartioston tilaa ja sen tarpeellisuutta. Maaherra Wrede ilmoitti silloin, ettei Karjalan rajavar1) Maaherran kirje kruununvouti Andersinille '/1 1733. Tohmajärven kirkonarkisto. — V. 1760 kerrotaan, että Liperin kreikkalainen pappi
tiakkoineen jo monena vuonna oli pitänyt tapoinaan kulkea yli rajan
Venäjän puolelle. Heidät oli viimeinkin otettu kiinni ja piti heidät lähetettämän Mikkelin rajatullioikeuden tutkittaviksi, että kävisi selville, mikä
heidän matkojensa tarkoitus oikeastaan oli ollut (Mikkelin rajatullikamarin hoitajan L. Sehlyterin kirje kruununvouti Walleniukselle 28/, 1760,
Walleniuksen kirjekokoelma. Ilomantsin kruununvoudin arkisto).
2) Kenraalikuvernööri von Rosenin lukuisat kirjeet M. L. A:ssa sekä
salakuljetuksesta että muista seikoista, jotka valtiollisesti vaarallisina
hirviöinä kummittelivat tämän „vanhan kaarlolaisen" mielessä, ansaitsisivat ehkä erikoista huomiota osakseen.
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tiostoja suinkaan voinut vähentää sitäkin suuremmalla syyllä, kun
sieltä juuri vasta oli saatu tietoja, että salakuljetus maakunnassa
rehoitti mitä räikeimmässä muodossa. Tämän maaherran ilmoituksen johdosta kenraalikuvernööri peljästyneenä pyysi, ettei
Karjalan rajavartiostoa, jonka — Liperin makasiinivartiosto siihen luettuna — muodosti 2 upseeria, 1 alaupseeri ja 30 sotamiestä suinkaan vähennettäisi, vaan että päinvastoin Kerimäen
rajalle asetettaisiin 27 miehinen joukko vartioimaan karjalaisten
suurta kauppatietä Viipuriin. Esitys ei saanut kuninkaan suostumusta. 1)
Uudestaan ilmoitti kenraalikuvernööri saman vuoden
loppupuolella, jonka alussa edellinen kirje oli kirjoitettu, että
salakuljetus Venäjän ja Pohjois-Karjalan rajalla oli peloittavassa
määrässä kasvanut 2).
Tietääksemme ei tästä, samoinkuin lukemattomista muista
valituksista, mitään apua tullut. Salakuljetus loisti yhtä selvänä
koko aikakauden. Turhaan huomautti Lagus laajasti ja valaisevasti, mitä myrkkyä salakuljetus levitti ympärilleen, turhaan
huomautti hän sen luonnetta turmelevasta vaikutuksesta, turhaan siitä vahingosta, minkä kärsivät kruunu ja yksityiset.
Turhaan Stenius mainitsi siitä inietinnössänsä, turhaan Wallenius valaisi asiaa kouraantuntuvilla esimerkeillä. Ei niin, etteivät.
viranomaiset olisi parastaan tehneet, ei niin, ettei hallitus olisi
ottanut näitä valituksia korviinsa 3); salakuljetus oli väittämä1) Kenraalikuvernööri von Rosenin kirje kuninkaalle 33/, 1753. R
W. A. — Kuninkaan resolutsioonissa sanottiin, että rajavartiostojen lukumäärä sovitettiin sen mukaan, kuin niitä varten rahaa oli myönnetty;
mitkään ylimääräiset maksut eivät voineet tulla kysymykseen. (Kuninkaan resolutsiooni on merkitty edelliseen kirjeeseen) — Vrt. Malmström,
Sveriges politiska historia IV, s. 54, 60.
2) Kenraalikuvernöörin kirje kuninkaalle, 13/30 1753. R. W. A.
3) Nyström, Bidrag till svenska handelns och näringarnas historia, s. 18. — Kenraalitulliseuran valtuutetut huomauttivat kirjeellään
14/4 1757 kuninkaalle salakuljetuksen kasvaneen niin peloittavassa määrässä,
että nyt jo käytiin väkivaltaisesti ahdistamaan tullipalvelijoita. Tämän
johdosta määräsi kuningas kirjeessään 7/9 1757 sotakolleegille, että sotilasvartiostoja oli lisättävä tullimiesten avuksi ja otettava asiasta kovin
käsin kiinni. Muuten näet eivät ne asetukset, jotka olivat ilmestyneet
kotimaisen teollisuuden suojaksi, mitään merkitsisi, „hwarförutan både
äldre och nyare tiders efterdömen wijsa, at när lurendrägare icke
straxt i början med eftertryck mötas och förekommas, medan deras anhang
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tön seuraus kaupan ahtaudesta ja sitä ei saatu lakkaamaan,.
ennenkuin ne mul]istukset kauppajäi jestelmässä tapahtuivat,.
jotka Kustaa III toimitti.
Vielä saatamme mainita pari sanaa niistä kauppateistä, joita
myöten luvaton kauppa kulki yli rajan. Me huomaamme salakuljettajien ennen pikku-viha a, jolloin salakuljetus ei vielä
ollut saanut niin peloittavaa muotoa, kuin se sittemmin sodan
jälestä sai, halusta käyttäneen varsinkin kahta kulkutietä. Toinen
vei Kiteen ja Kesälahden kautta Uukuniemen puolelle ja siitä.
Laatokalle, toinen Pielisjärven kautta Venäjän-Karjalaan. Näistä
vartioitiin ensinmainittua paremmin; sitä oli helpompi pitää.
silmällä ja sen varrella oli suurempi rajavartiosto kuin jälki-mäisen. Eteläistä tietä oli näin muodoin vaikeampi käyttää;
pohjoisella ei taas ollut laisinkaan sitä merkitystä kuin eteläisellä.
Paljon tuntuu myös kuljetun suorastaan rajapitäjistä Venäjän puolelle ja päinvastoin. Varsinkin oli etäisestä Ilomant
sista, jonka rajoja tuskin vielä tänäkään päivänä mikään tulli-vartiosto jaksaisi pitää silmällä, helppo pääsy yli rajan. Myöskin mainitaan, että Tohmajärveltä, Pielisjärveltä ja Kiteeltä
kuljettiin suorastaan Sortavalaan.
P i k k u -vihan jälestä käy tärkeimmäksi ja eniten
käytetyksi tieksi tie Kesälahden kautta Kerimäelle ja sieltä
joko Lappeenrantaan tai Viipuriin 1). Kruununvouti Andersin
är mindre, utan de vinna tid at sig förstärka och alt mer och mer wåld
samt framfara samt genom andras förtryck sig rickta, sä blifwer deras
utrotande i längden mera kostsamt och äfwentyrligt jämte det utländningen genom deras framgång tillskyndas mycken båtnad då deremot
inrikes handslögder deraf lida mehn" (Kopio kirjeestä seuraa tullivaltuutettujen kirjettä maaherralle 9/9 1762, jossa kirjeessä mainitut herrat taas
muistuttavat salakuljetuksen estämisestä ja sotilaiden käyttämisestä tullivartiostojen avuksi). Samallainen käsky sotilaiden käyttämisestä tullimiesten turvaksi annetaan taas kenraalitulliseuran kirjeessä maaherralle 13/4 1768. Kohtalon ivalta tuntuu, että seuraavana vuonna tapahtui
kolme törkeätä tulliryöstöä. Pohjois-Karjalassa, kuten heti tulemme kertomaan!
1) Matka Viipuriin kulki kai usein Joutsenon pitäjän halki, kuten
vieläkin kansantarina tietää kertoa. Karjalaiset (ja savolaiset) laskivat
veneensä vanhaan satamapaikkaan, joka ennen oli ollut tervan varastopaikkana ja kulkivat siitä Viipuriin, elleivät Viipurin kauppiaat jo siellä olleet
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määrittelee tien suuntaa ja sanoo sen kulkevan talvella Kerimäen pitäjän halki erään tunnetun talon kautta, jota kutsutaan Lakian Karhuksi. Kesällä taas kulkevat talonpojat Säämingin Vaikontaipaleen kylän kautta, missä kohden perin kapea
kannas eroittaa Enoveden ja Haukiveden toisistansa. Jotta
vältettäisiin ne rajavartiostot, jotka ovat Rantasalmelle sijoitetut,
vedetään veneet poikki tämän kapean kannaksen 1). Everstiluutnantti Wrigt oli v. 1752 kirjoittanut maaherra Wredelle, että
kun hän joulun alla mainittuna vuonna oli käymässä Kerimäellä, sai hän kuulla, että juuri ennen hänen tuloaan oli Yläkuonan ja Alakuonan kylien kautta kuljetettu viidettäkyminentä
kuormaa kaikellaista tavaraa. Kuljettajat olivat Liperistä ja
pyrkivät Viipuriin „siellä myydäksensä näitä tavaroitansa ja
tuodakseen takaisin suolaa, tupakkaa, rautaa ynnä muuta".
Everstiluutnantti oli kuullut, että karjalaiset aina talvella käyttivät tätä tietä, kaikkein eniten tammi- ja helmikuussa ja aina
maaliskuun puoliväliin saakka. Mainittu kirjoittaja oli myöskin kuullut, että karjalaiset ja Pohjois-Savon asukkaat syksyisin
veivät Haukivettä myöten voita, talia ja kuivattuja kaloja
sekä eläimiä Sääminkiin, missä venäläiset kauppiaat olivat
heitä vastassa 2).
Kenraalikuvernööri von Rosen sanoo myöskin tulleensa
tietämään, että karjalaiset tavallisesti kuljettivat tavaransa Säämingin pitäjän Vaikontaipaleelle, joka oli Ruotsille kuuluva ja
sinne tulivat Savonlinnan venäläiset kauppiaat heitä tapaamaan;
„mutta silloin — kuuluvat kirjeen sanat — kun venäläisiä kauppiaita ei siellä ole, vetävät he veneensä pienen . kannaksen yli
ja matkaavat aina linnan muurien juurelle". - Aivan äsken —.
jatkuu von Rosenin kuvausta — oli tapahtunut, että venäläisiä
kauppiaita oli kulkenut samaa tietä vesistöä ylöspäin noutaakseen
kaikellaista tavaraa sieltä pohjoisesta. Kuuden päivän kuluessa
oli eräs havainnoitsija huomannut kaksi eri kertaa neljä suurta
heitä vastassa. (Vrt. Salenius, Niitä näitä Itä-Suomesta III, s. 20; P. A.
Gadd-N. G. Brander, Undersökning i hvad mån nya navigations-leder
och köpingar i Finland äro nödiga, s. 16.)
') Kruununvouti Andersinin kirje maaherralle '0755. M. L. A.
kansi. kok.
2

W. A.

) Kenraalikuvernööri von Rosenin kirje kuninkaalle "/1 1753. R.
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venettä, joissa jokaisessa oli 10 henkeä, kulkevan Vaikontaipaleen ohitse 1).
Tämä rajaseutuja hipova tie oli siis se, jota karjalaiset
eniten sekä talvella että kesällä salakuljetukseensa käyttivät.
Aunukseen kääntyvä ja sieltä kulkeva salakauppa suuntautui,
kuten ennenkin, Pielisjärven kautta ja sitä käyttivät kylläkin
ahkerasti Karjalan pohjoiset pitäjät. Sitäpaitsi kuulemme yhä
edelleenkin, että Kiteeltä, Ilomantsista ja Tohmajärveltä kuljetaan suoraan rajan yli ja- suunnataan matkoja rajapuodeille tai
Laatokalle, „Sortavalan kaupunkipaikkaan" (Sordavala Stadsfläck) 2).
Talonpojat lähtivät näille kielletyille matkoillensa joskus
hyvinkin suurissa joukoissa. Usein oli matkalla kymmenkunta
miestä kuormineen, ehkä enemmänkin. Tämä tapahtui tietysti
rauhattomien olojen takia, sillä matkaaminen tiettömillä taipaleilla oli usein hengenvaarallista. Mutta olipa suurena syynä
myöskin se, että useat salakuljettajat yhdessä voivat huoletta
tehdä tullimiehille vastarintaa ja viedä kuormansa väkisin näiden käsistä. Johan Lagus sanoo usein tapahtuvan, ,,että rehellinen tullipalvelija kohdatessaan sellaisen kulkueen kiittää onneansa saadessaan hiljaisuudessa katsella, kuinka he kulkevat eteenpäin. Jos hänen mielensä tekee ottaa jotakin takavarikkoon,
saa hän olla edeltäkäsin valmistautunut puolustamaan itseänsä
kaikkia väkivaltaisuuksia vastaan" 3).
Tästä seikasta, että tullimiehet eivät voineet, jos olisivat
tahtoneetkin, pitää salakuljettajille puoliansa, kuulemme muitakin valituksia 4). Kuinka ylen rohkeita salakuljettajat voivat
1) Kenraalikuvernööri v. Rosenin kirje kuninkaalle 13/u 1753. R.
W. A.

2) „Karelaren förer om Sommaren sit Smör öfver Oriwesi tir Puhois;
där dragas båtarne tir Pyhäjärwi, och ner tir Kalatoin i Ruskiala Ryska
Socken, och därifrån släpas tir Sordawala, hvarifrån det föres med Lodjor
tir Petersburg". (Eric Tuneld, Geographie öfver konungariket Swerige m,
s. 516). Toinen tie, josta Tuneld myös mainitsee, kulki Orivedestä Pyhäjärveen ja niin Uukuniemen puolelle. flukuniemeltä oli Jaakkiman kauppalaan(!) vaan kolme penikulmaa (Tuneld, m. t. s. 523).
3) Kraftman-Lagus, Tanckar om hushållningens uphjelpande, s. 10;
Mikkelin tullikamarinhoitaja L. Schlyterin kirje Walleniukselle 28/, 1760.
Walleniuksen kirjekokoelma. Ilomantsin kruununvoudin arkisto.
}) Walleniuksen kirje maaherralle 5/13 1770. M. L. A. kansi. kok.
8
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olla, todistaa parhaiten seuraava esimerkki. Kiteen tullinhoitajat
olivat syyskuun alussa 1769 ottaneet takavarikkoon joukon
tavaroita venäläisiltä kulkukauppiailta, m. m. 70 leiviskää voita.
Puolivälissä samaa kuuta, 14:n ja 15:n päivän välisenä yönä
tuli suuri joukko venäjän kieltä puhuvia henkilöitä varustettuina
pyssyillä, keihäillä ja kirveillä tullinhoitaja Anders Detlof Crohnsin asunnolla Kiteen Asilaan, missä takavarikkoon otetut tavarat säilytettiin. Joukko telkesi puomeilla tarkkaan kaikki ovet
ja ikkunat murtautuen sitten rauhallisesti aittaan, mistä tavarat
kuljetettiin pois, vietiin järven rannalle, pantiin veneisiin ja
katosivat kuin katosivatkin teille tietämättömille. Itse tullinhoitaja koetti sillä välin murtautua ulos ikkunasta, mutta ei mitenkään päässyt. Kukaan ei tiennyt tai ollut tietävinään, mistä
outo joukkio tuli, keitä he olivat ja minne lähtivät 1).
Samana vuonna, 1769, tapahtui tulli-inspehtori I. E. Callmeyerille samallainen ja ehkä vielä ikävämpi seikka. Tulliherra
oli tullut Liperin markkinoille ja otti siellä takavarikkoon yhtä
ja toista kiellettyä tavaraa. Muutamana yönä tuli salakuljettajia, joiden joukossa oli sekä suomalaisia että venäläisiä, hänen
asunnolleen, ryöstivät häneltä käsistä osan takavarikkoon otetuista tavaroista, ottivat tulli-inspehtorin rahat, tullikirjat y. m.
piesten pahasti itseänsä tulliherraa 2). Näin vähän mahtoivat
korkean kruunun palvelijat yksimielisesti toimiville salakuljettajille!
1) Nimismies E. Andersinin kirje Walleniukselle "0769. Seuraa
Walleniuksen kirjettä maaherralle 1769 (päiväämätön); Kenraalitulliseuran
kirje maaherralle '8/,0 1769. M. L. A. kansi. kok. — Muuten olemme tavanneet ainakin pari muutakin kertaa kertomuksia tulliryöstöistä Karjalassa; tunkeuduttiin väkisin tullikamariin, murrettiin kruunun sinetit ja otettiin takaisin takavarikkoon otetut tavarat. Tämmöinen tapaus sattui Kiteellä
joulukuussa 1760, toinen Pielisjärvellä helmikuussa 1762. (Tullivaltuutettujen kirjeet maaherralle 8/, 1761, 8/, 1762. M. L. A. kansi. kok.) Nämät
ryöstöt eivät kumminkaan olleet niin huomattavat kuin v. 1769 tapahtuneet.
2) Kenraalitulliseuran kirje maaherralle 1769 (päiväämätön). M. L.
A. kansi. kok.; Johannes Qvist, Finlands marknader och finska landsbygdens handelsplatser 1614-1772, s. 252. — Samoilla markkinoilla tapahtui, kenraalitulliseuran äskenmainitun kirjeen mukaan, että muutamat
talonpojat ottivat väkisin rajaratsastaja Winteriltä hevosen ja reen, jotka
tämä viran puolesta oli ottanut takavarikkoon.
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Meidän ei tarvitse monisanaisesti kertoella siitä, mitä
salakuljettajat veivät ja toivat yli rajan. Edellisestä on toivoaksemme käynyt selville, mitä Pohjois-Karjalan talonpojilla eniten
oli myydä ja mitä heidän välttämättömimmin tarvitsi ostaa; samoja tavaroita etupäässä salakuljettajat veivät ja toivat yli rajan.
Salakuljetustavaroista Venäjälle oli voi suosituin. Kenraalikuvernööri von Rosen vakuuttaa kerran Karjalasta ja Pohjois-Savosta vietävän salaa niin paljon voita Savonlinnaan, että
kaupunki tällä tavaralla eli tuotteella voi harjoittaa vilkasta kauppaa muiden kaupunkien kanssa 1). Aikakauden taloudelliset
kirjailijat ja käyttämämme painamattomat lähteet todistavat
yksimielisesti, että rajan yli kuljetettiin salassa eniten voita 2).
Seuraa sitten v i 1 j a, jota hyvinä vuosina suuret määrät
kuljetettiin myytäväksi Laatokan rantamille ja Viipuriin. Sattui sentään sellaistakin, että viljaa päinvastoin oli pakko kuljettaa Venäjän puolelta Suomeen. Mainitsimmekin jo rajakaupasta
puhuttaessa, että hallituksen toisinaan täytyi antaa erikoinen
lupa viljan tuomiseen Pohjois-Karjalaan. Tällaisia lupia saatiin
kuitenkin harvoin; useimmissa tapauksissa lienevät karjalaiset
kuljettaneet tätä tavaraa luvatta yli rajan. Niin oli Kiteen
käräjillä — mainitaksemme vaan yhden esimerkin — syksyllä
1740 samalla kertaa syytettynä 51 karjalaista, niiden joukossa
2 naista, jotka edellisenä kesänä olivat pistäytyneet Venäjän
puolella viljaa hakemassa. Pohjois-Karjalassa oli silloin huono
vuosi, viljanpuute oli suuri ja asukkaiden ei auttanut muu,
kuin käydä hakemassa viljaa sieltä, missä sitä parhaiten oli
saatavissa 3). Tavallisissa oloissa lienee kumminkin viljaa lii'ennyt ennemmin Pohjois-Karjalasta rajan yli vietäväksi kuin päinvastoin.
1) Kenraalikuvernööri von Rosenin kirje kuninkaalle 13/t 17.53.
R. W. A.
2) Kruununvouti Wallenius kirjoittaa eräässä kirjeessään maaherralle: „Dock blifver största delen af det smör, som årligen i landet besparas om sommaren och höstetiderna dels siöledes och dels landwägen
lönligen fördt öfwer gräutsen, ehuru sagde wahra icke ofta därstädes
betalas så dyrt som i wåra egna städer; orsaken därtill är den att säljaren får snarare penningar till sina behof och behöfwer icke wänta till
winteren." (Kirje, joka on päivätty 'J3 1770, on M. L. A. kansl. kok.)
3) Kiteen käräjät Y2/ 0 1740.
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Myös vietiin paljon rajantakaisille naapureille liha a ja
kala a. Varsin usein kuulemme mainittavan, että kuivattua
kalaa, jota myytiin jonkinmoiset määrät oman lääninkin kaupunkeihin, myös kuljetettiin venäläisille. On mahdollista, että tämä
oli halutumpaa Venäjän-Karjalassa kuin Laatokan ympäristöllä.
Siihen tuntuvat ainakin muutamat tosiseikat viittaavan. Kaivattua kalaa olikin helppo säilyttää ja kuljettaa.
Vielävoimmemainita teuraseläimet, nahkatjalinn u t, joita kuljetettiin myytäväksi rajan yli tullimiehiltä lupia
kysymättä 1). Erityisesti lienee ensinmainittujen vienti ollut huomattava. Tosin oli tullitaksankin mukaan lupa teuraseläimiä
viedä yli rajan, mutta tulli oli siksi huomattava, että se kehoitti
salakuljetukseen.
Mitä taas tulee niihin tavaroihin, joita eniten tuotiin yli
rajan, lienee suolan tuonti ollut hyvin huomattava. Sen tarve
oli erittäin suuri, saanti kaupungista vaikea ja koska sitä ei
tullitaksojen mukaan saanut rajan tuolla puolella olevista kaupungeista tuottaa, kulki tavara Pohjois-Karjalaan, samoinkuin
muihinkin rajalla oleviin maakuntiin, luvattomia teitä, useinkin venäläisten maakauppiaiden runsassisältöisissä kuormissa.
Vähä-Savon voutikunnan kruununvouti Henrik Martini esitti kirjelmässään Kyminkartanon läänin maaherralle 1770-luvun alussa,
että suolan tuonti Venäjältä julistettaisiin vapaaksi, koskapahan
sen kuljetusta sieltä ei kumminkaan voitu estää 2). Samaan
mielipiteeseen olisi varmaan Karjalan kruununvouti voinut yhtyä. Myöskin sitä kulkutietä, joka johti Venäjän-Karjalasta Pielisjärvelle, mainitaan jonkun kerran suolaa tuodun; toiselta puolelta rajaa, Vienanmeren rannalla olevista suolakeittimöistä riitti
suolaa Suomen puolen asukkaillekin, jotka eivät omista kaupungeistaan tätä tärkeätä tarveainetta kylliksi saaneet 3).
Ennen pikku-vihaa oli tupakka mieluinen salakuljetustavara ja tuntuu sitä tuodun Pohjois-Karjalaan vielä vapauden
ajan toisellakin puoliskolla. Hyvin tavallista oli, että venäläiset kulkukauppiaat laukuissansa toivat rullatupakkaa, „Venäjän
lehtiä", joka tavara oli erittäin haluttua. Myöskin omien mies') Könönen, Joensuun kaupunki, s. 6-7.
2) Kirjelmä maaherralle 4/9 1770, M. L. A. kansi. kok.
3) Pielisjärven kliräjät 18/2 1734; Kiteen ja Tohmajärven käräjät
20/11 1738.
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ten kuormissa kulki tätä nautintoainetta maakuntaan ja täältä
muualle Suomeen. Huomautimme jo edellisessä siitä omituisesta ilmiöstä, että Pohjois-Karjalan miehet pikku-vihan perästä
rupesivat harjoittamaan tällä luvattomasti maahan tuodulla tupakalla jonkinlaista välikauppaa. He ottivat tavakseen hakea
suuret määrät tupakkaa Venäjän puolelta ja möivät sitten nämät pohjalaisille maakauppiaille. „He matkustavat itse" — sanoo Johan Lagus karjalaisista välikauppiaista — „etenkin Viipuriin vieden rahaa mukanaan ja ostavat paljon muun ohessa
monta hevoskuormaa hollantilaista rullatupakkaa, mikä myydään pohjalaisille, jotka tämän tavaran vähissä erin kauppaavat;
vieläpä lappalainenkin saa siitä osansa. Niin muodoin on
karjalainen, joka ei tästä tavarasta välitä, koska hänellä on
omaa tupakkaa ja siis säästää rahansa, ainoastaan tavaran kuljettaja" 1). Tästä karjalaisten omituisesta välikaupasta, jota varten laaja salakuljetus oli tarpeen ja jota moni karjalainen lienee elinkeinonaan harjoittanut, mainitaan toisissakin lähteissä 2).
Sitä salakuljetusväylää myöten, joka Pielisjärveltä kulki
Venäjän-Karjalaan, tuotiin maakuntaamme eniten rauta a. Kuten olemme maininneet, oli Venäjän-Karjalassa rautatehtaita,
mitättömiä tosin, mutta kumminkin sellaisia, että niistä välttämättömimpään tarpeeseen saatiin, mitä kaivattiin. Niistä hakivat karjalaiset tai toivat venäläiset silloin tällöin rautaa sen
lisäksi, minkä asukkaat oman maan kaupungeista tai rautatehtaista saivat 3).
Selvää on myöskin, että kaikellaisia te o l i i s u u s t a v ar o i t a tuotiin salakuljettajien kuormissa Venäjän puolelta Suomeen. Kruununvouti Wallenius mainitsee, että etenkin eri lajeja valmistettua nahkaa („hvarjehanda sorter beredt läder")
Suomen puolella tarvittiin ja niitä tuotiinkin rajan toiselta puo1) Kraftman-Lagus. Tanckar om hushållningens uphjelpande, s. 9.
2) Kauppakolleegin kirje maaherralle 26/8 1751; Kruununvouti Andersinin kirje maaherralle 1/7 1755; Kenraalitulliseuran kirje maaherralle
13 /12 1755; Mikkelin rajatullikamarin hoitajan kirje maaherralle 3/8 1759.
M. L. A. kansi. kok.
3) Pielisjärven käräjät 13/21 740, 18/1 1746. — Muuan aunukselainen
talonpoika oli v. 1723 tuonut Pielisjärvelle 32 1/2 leiviskää terästä, jonka
hinnan laskettiin olevan 5 kup. talaria 20 äyriä leiviskältä.
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lelta. Samaten myös lasitavaroita, metallivalmisteita, rihkamatavaroita ynnä muuta 1).
Lieneepä v i i n a a k i n jossakin määrässä kuljetettu kiellettyjä teitä myöten Pohjois-Karjalaan. Varsinkin silloin, kun
viinanpoltto valtakunnassa oli kielletty, lienee tämän luvattoman
tavaran tuonti maakuntaan ollut runsas 2).
Vielä emme ole maininneet siitä salakuljetuksesta, jota harjoittivat venäläiset kulkukauppiaat tai rajan takaa tulevat maakauppiaat. Jo äsken luvattomasta suolan tuonnista puhuttaessa
mainitsimme, että tällaiset „laukkuryssät" kuljettivat tätä tärkeää kauppatavaraa kuormissansa Karjalaan, mutta venäläisten
maakauppiaiden varsinaisesta kaupasta, joka melkein säännöllisesti oli salakuljetuksen kanssa yhteydessä, on vielä sana tai
pari sanottava, joskin maakaupan yhteydessä tarkemmin heidän
matkojansa seuraamme.
Näiden rajantakaisten harjoittama kauppa, tulivat ne sitten
Lappeenrannasta, Sortavalasta tai edempää, oli pääasiallisesti
vaate-, herkku- ja rihkamatavaran kauppaa. Varsinkin kangaskauppa tuntuu kannattaneen ja jos minkälaisia kangastavaroita
toivatkin nämät kulkijat karjalaisille. Niistä monista luetteloista, joita tällaisista takavarikkoon otetuista tavaroista on laadittu ja maaherralle lähetetty, selviää parhaiten tällaisten kuljeksivien kauppiaiden tavaravarastot.
') Kruununvouti Walleniuksen kirje maaherralle '/8 1770; Ote Mikkelin rajatullioikeuden pöytäkirjasta 27/1 1753, joka seuraa tullinhoitaja L.
Schlyterin kirjettä maaherralle 2/81753; Kauppakolleegin päätös kiteeläisen talonpojan Pekka Kiiskisen jutussa, joka päätös seuraa Loviisan
meritullikamarin hoitajan kirjettä maaherralle 4/8 1755. M. L. A. kansi.
kok. — Tuneldin (Geographie, s. 517) mukaan luetellaan m. m. seuraavat
tavarat, joita tuodaan rajan yli: kahvia, sudennahkaturkkeja, sirkassilaisia
vuotia, juhtinahkaa, buldaania eli raaveltuukkia, sahviaanisaappaita, joku
määrä silkkikankaita ja englantilaista porsliinia. Huomattava kumminkin
on, että Tuneldin tiedonanto on hiukan myöhemmältä ajalta, kuin minkä
meidän kuvauksemme käsittää.
2) Kraftman. Tankar om den wanmakt, s. 59. — Kirjoittaja sanoo:
„Pil beröm för Safwolax-bon och Carelarn, kan jag nämna, at hos dem,
efter berättelse, intet brännewin witterligen skal tilwerkas. Dock skal
den behändiga och oförtrutna Ryssen, öfwer gräntsen inpracticera til
dem någon ringa Kvantitet af denna förbudna liqveur".
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Puhoksen markkinoilla kesällä 1746 otti Mikkelin rajatullikamarin päällikkö Carl Corylander kiinni erään Lappeenrannan kauppiaan, Petter Tidemannin, joka oli saanut hiivitetyksi kaikellaista tavaraa Suomen puolelle. Tulliherra otti tavarat takavarikkoon ja lähetti luettelon niistä maaherran nähtäväksi i). Tästä luettelosta näkyy, kuinka paljon tavaraa tällainen
kauppias voi kerrallaan kuljettaa.
Tidemannilla oli mukanansa:
7 ankkuria ranskalaista viiniä.
56 tusinaa karttoja (kardor).
1/2 tynnyriä piippuja.
17 naulaa puuteria.
1 käärö tulikiveä.
1 pieni käärö inkivääriä.
1 71
pippuria.
1
,,
alunaa.
1
„ Brasilian puuta.
1
„
„
teetä (Thee de bon).
1
71 tärkkelystä.
1
„
piikiviä.
1 tynnyri puolillaan saviastioita (stenkiäril).
7 kappaletta talonpoikaislakkeja.
1 pieni matto lehtitupakkaa.
1 tynnyri pieniä ja suuria pulloja.
144 rullaa valmistettua Hollannin tupakkaa.
1 suuri hylkeennahkakansinen laatikko, missä oli koko
joukko rihkamatavaroita.
1 ruskea laatikko.
23 tynnyriä suolaa,
1 kuudenkantoinen (sexbördig) vene.
Kuinka paljon kaikellaista kangastavaraa muun rihkaman
ohessa venäläinen kulkukauppias voi laukussansa kuljettaa, kertoo selvästi seuraava luettelo, joka ei laajempia selityksiä kaipaa:
') Kruununvouti Andersinin kirje maaherralle '819 1746; Tullinhoitaja
Carl Corylanderin kirje maaherralle 4 /9 1746 ja sitä seuraava kruununvouti Andersinin laatima luettelo; Kuninkaan kirje maaherralle ja rajakomisaarille 27/10 1746. Saapuneet kirjeet 1741. M. L. A. kansi. kok.
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13 kyynärää mustanruskeata puolisilkkistä kangasta (drojet).
18
ruskeata
„
51
77
97
1
„
mustaa satiinia.
58 1/2 ,,
venäläistä reivaskangasta.
10
peitekangasta.
77
10 1/2 „
puolisilkkisiä nauhoja.
150
floretsinauhoja.
28
,,
vihreitä floretsinauhoja.
8 1/2 „
taivaansinisiä floretsinauhoja.
29
„
punaisia floretsinauhoja.
3
mustia floretsinauhoja.
77
50
„
leveitä pitsejä.
9
„
tavallisia pitsejä.
12 kappaletta yksinkertaisia silkkinauhoja.
12
„
painetuita palttinanenäliinoja.
2 pakkaa venäläisiä kortteja.
11 kappaletta messinkisormuksia.
10 naulaa kapeata rullatupakkaa.
1
venäläistä lehtitupakkaa.
77
2 paria valkoisia sormikkaita.
33 kappaletta värjättyjä venäläisiä kauhoja.
Näiden tavaroiden, jotka kesällä 1749 otettiin eräältä Kiteen Loukunvaaran talonpojalta, jolle venäläinen kauppias ne
juuri oli tuonut, arvon laskettiin olevan yhteensä 82 hopeatalaria
8 äyrityistä.
Lopuksi täytyy meidän muutamin sanoin mainita siitä
Pohjois-Karjalan kautta ohjautuvasta salakuljetuksesta, jota toisista maakunnista tulevat maakauppiaat harjoittivat Venäjän
tavaroilla ja tuotteilla ja joka sentähden kuuluu myöskin meidän kuvaukseemme, että tätä kauppaa harjoitettiin Karjalan
rajoilla ja että se kulki Karjalan kautta. Arvatenkin olivat myöskin karjalaiset usein osallisina tässä kaupassa, jonka halutuinta
tavaraa oli p e l l a v a j a p eli a v a l an k a; kertoohan kruununvouti Wallenius eräässä kirjelmässä maaherralle, että Karja1) Tavaroiden luettelo seuraa kruununvouti Andersinin kirjettä maaherralle */8 1749. M. L. A. kansi. kok. — Samassa kirjeessä lähettää Andersin toisen luettelon, jossa myös pääasiallisesti vaan luetellaan kaikellaisia
kangastavaroita.
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lan miehet halusta juuri näitä tuotteita Venäjän puolelta itselleen hakivat 1). Hyvin tavallista lienee ollut, että muista maakunnista tuli joukottain välikauppiaita Pohjois-Karjalan rajoille,
missä venäläiset tavarantuojat olivat heitä vastassa. Mutta
usein myöskin sattui, että he tekivät matkojansa kauvas Venäjän puolelle. Näitä salakuljettajia, jotka eivät tarkkaan
tunteneet rajan yli johtavia polkuja ja teitä, saatiin tuontuostakin Karjalan rajavartiostoissa kiinni ja joutuivat he tullioikeuden eteen vastaamaan luvattomista retkistään. Varsinkin
pohjalaiset maakauppiaat olivat innokkaita käymään hakemassa.
haluttua pellavaa ja pellavalankaa keinotellaksensa niillä kaupungeissa runsaat voitot itsellensä 2).

Markkinat.
Äskettäin on eräs tutkija laajanpuoleisessa teoksessaan
kertonut Suomen markkinoista ja maaseudun kauppapaikoista
1614-1772 luoden siinä katsauksen myöskin Karjalan markkinoihin puheena olevan ajan kuluessa 3). Tämä vapauttaa meidät ottamasta esitykseemme kuvausta Pohjois-Karjalan markkinoista ja markkinapaikoista, kuten olimme aikoneet ja kuten
esityksen yhtenäisyys muuten olisi vaatinut.
') Kruununvouti Walleniuksen kirje maaherralle 1/9 1770. M. L. A.
kansi. kok.
2) Mikkelin rajatullikamarin kirjeet maaherralle 2/3 1760, 19 /„ 1762,
y. m. M. L. A. kansi. kok.; Halm-Castren, Historisk och oeconomisk beskrifning, s. 28. — Väitöskirjan kirjoittaja lausuu (1754): ,I desse åren, då Ryska
handeln igenom Höga Öfwerhetens högvise förordnande blifwit inskränckt
till Cajana, hafwa någre af Borgerskapet dels med egna medel, dels ock
med andras förlag, ophandlat af Ryska handlande någre 100. Lispund
Lin och garn, som de sedan til Torneå, Brahestad och GamleCarleby
nedförslat och der försålt -- —" V. 1733 valittaa Kajaanin porvaristo, että
he ennen isoa•vihaa olivat saaneet sekä Venäjältä että Karjalasta ostaa
kaikellaista tavaraa m. m. pellavaa ja pellavavaatetta, mutta että se nyt.
oli kielletty (Gebhard, Kuvaelmia Kajaanin kaupungista, s. 56-57). Kaikissa tapauksissa kävi usein ja varsinkin vapauden ajan myöhemmällä
puoliskolla, pohjalaisia kauppasaksoja Pohjois-Karjalassa.
3) Jo ennen mai::itsemamme Johannes Qvistin Finlands marknader
och finska landsbygdens handelsplatser 1614-1772, s. 248-252.
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Onpa meillä kumminkin syytä seuraavassa aivan lyhyesti
silmäillä, millä kaikilla markkinoilla karjalaisia koetettiin
saada käymään ja mitä karjalaiset näistä ulkopuolella maakunnan olevista markkinoista arvelivat.
Pohjois-Karjalan vanha markkinapaikka oli llomantsin
kirkonkylä, jossa markkinoita vietettiin tammikuun alkupäivinä.
Nämät olivat perin huomattavat, sillä sinne tuli kauppiaita Arkangelista asti l). Ison-vihan jälkeen, kun Pohjois-Karjalan miehet
eivät enään voineet käydä Käkisalmen läänin vanhoilla markkinapaikoilla Kurkijoella ja Jaakkiman Seiklahdella, saatiin Pohjois-Karjalaan, nimittäin Puhokseen, toiset markkinat, joita vietettiin elokuun 10:nä, Laurinmessun aikana 2). Jo vuosien 1760-1762
valtiopäivillä tehtiin anomus, että Puhoksen markkinat saataisiin muuttaa Liperiin ja tulisivat tästälähtien olemaan talvimarkkinat. Tähän suostuttiin ja tästä lähin markkinoita vietettiin Liperissä ja juuri, kuten pyydetty oli, Heikinmessun aikana
tammikuun 19:nä päivänä.
Kuinka olikaan, vaikka Puhoksen markkinat siirrettiin
Liperiin ja määrättiin vietettäviksi talvella, pidettiin nähtävästi
kumminkin vielä Puhoksessakin jonkinmoisia markkinoita samaan aikaan kuin ennenkin, nimittäin elokuun 10 päivän seuduilla'3).
Tarkoitus oli tietysti, että maakunnan ainoan kaupungin
porvarit kävisivät näillä markkinoilla tavaroitaan talonpojille
') Qvist, Finlands marknader, s. 89. — Laur. Tanznzelinin, „Almanach
eli ajan-luen wuonna 1710" tietää, että markkinat pidettiin „Ilomantzis
Carelin maila (cunga myös venäläiset tulevat rauhan aicana aina Archangelist)".
2)Rahvas itse oli ajatellut, pyytäessään markkinoita Puhokseen, niitä
vietettäviksi syyskuun 8 päivänä, mutta niiden viettoaika määrättiinkin
sitten, nähtävästi sentähden, etteivät tulisi olemaan esteenä Lappeenrannan suurille markkinoille, elokuun 10 päiväksi. (Tohmajärven käräjät
X2/,,,1730).
3) Qvist, Finlands marknader, s. 251. — Sitävastoin emme tiedä, että
Pielisjärvellä olisi vapauden ajalla virallisia markkinoita vietetty, niinkuin
voisi päättää muutamista tiedoista sekä painetussa kirjallisuudessa että
painamattomissa lähteissä. (Vrt. Gebhard, Kuvaelmia Kajaanin kaupungista,
s. 58; Kauppakolleegin kirje Kyminkartanon läänin maaherralle 14/,o 1746.
M. L. A. kansi. kok.). Erehdys johtuu ehkä siitä, että tullitaksoissa, jotka
olivat säädetyt Lappeenrannan, Kajaanin, Kiteen ja Pielisjärven tullikamareita varten, puhutaan „markkinapaikoista mainituissa seuduissa"
(„Marknads Platzerne uti of),van nämde orter").
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kaupittelemassa, mutta sitä he eivät kumminkaan tehneet. Haminan porvarit myönsivät, että he vastenmielisesti kulkivat
Karjalan markkinoilla Kiteellä ja Ilomantsissa, syystä että heidän tavaroillaan ei ollut menekkiä, koska karjalaiset saivat tarvittavansa rajan tuolta puolen 1).
Jos olivat Lappeenrannan ja Haminan kauppiaat hitaasti
ja vastenmielisesti liikkuneet ennen pikku-vihaa Karjalan markkinoilla, vielä vastenmielisempää se Degerbyn ja Loviisan porvareille oli. He eivät viitsineet niillä käydä ensinkään, mikäli
voi luottaa kruununvouti Walleniuksen todistukseen 2).
Saivatpa Degerbyn kauppiaat kerran laiminlyönnistänsä
hyvin ansaitun muistutuksen.
Puhoksen markkinoilla elokuussa 1749 olivat venäläiset
kauppiaat ostaneet paljon voita, ilmoituksen mukaan useita
satoja tynnyreitä, ja vieneet ostamansa yli rajan.
Tästä oli maaviskaali tehnyt ilmoituksen oikeuskanslerille
ja tämä jätti asian kauppakolleegille.
Kauppakolleegi ilmoitti tämän johdosta maaherralle, että
se oli antanut entistä ankaramman käskyn rajatullikamarille
pitää voimassa Kuninkaallisen Majesteetin määräyksiä elantotarpeiden viennistä rajan yli. „Mutta koska", sanotaan edelleen
kirjeessä, „on syytä peljätä, ettei tarkoitusta voida saavuttaa, niinkauvan kun Suomen kaupunkien porvarit eivät pidä kyllin tärkeänä käydä ylämaassa pidetyillä markkinoilla ja sieltä ostaa
itsellensä ne elintarpeet, joita rahvas sinne myytäväksi tuo,
pitää Kuninkaallinen Kolleegi tarpeellisena, että Herra Maaherra
kouraantuntuvasti muistuttaa Degerbyn porvareita siitä, että
heidän tulee saapua mainituille ja muille läänin markkinoille
ostaaksensa talonpojilta sekä elintarpeet että muut valtakunnan
kaupassa kulkevat maalaistavarat, niin etteivät valtakunnan asukkaat tällaisten välttämättömien tavaroiden puutetta tule kärsimään ja etteivät vieraat tule saamaan sitä voittoa ja etua, mikä
oikeastaan kuuluu sen paikkakunnan kauppiaille ja minkä he
saavatkin, kun he rahvaalta näitä mainituita tavaroita ostavat
ja niitä sitten puolestaan myyvät" 3).
1) Nordenstreng, Fredrikshamns stads historia, s. 155.
2) Kruununvouti Walleniuksen kirje maaherralle 31/7 1761. M. L. A.
kansi. kok.
3) Kauppakolleegin kirje maaherralle e/,., 1749; Maaherran kirjealus-
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Maaherran täytyi tosiaankin tuon tuostakin kouraantuntuvasti huomauttaa Degerbyn ja Loviisan porvareille, että heillä
oli velvollisuuksia maaseudun asukkaita kohtaan. Arvataksemme
ei ollutkaan siis perää vailla Walleniuksen huomautus siitä, että
•Loviisan porvarit eivät ensinkään käyneet Karjalan markkinoilla.
Olemme maininneet tästä seikasta sentähden, että paremmin selviäisi, miksi karjalaiset uutterasti muilla markkinoilla
ulkopuolella oman maakuntansa kävivät, vaikka hyvin tiedämme,
että siihen sitä paitsi oli syynä synnynnäinen taipumus kaupantekoon ja keinottelemiseen.
Katselemme sitten millä markkinoilla ulkopuolella PohjoisKarjalan rajojen tämän paikkakunnan miehet pääasiallisesti kävivät.
Suurimmat Itä-Suomen markkinoista oli vanhastaan pidetty
L a p p e e n r a n n a s s a. Siellä oli markkinoiden aikana syyskuussa koko Viipurin kauppiassääty, sinne tulvi kauppiaita muualtakin. Olemme jo huomauttaneet, miten uutterasti PohjoisKarjalan talonpojat näillä kävivät sillä aikakaudella, joka ulottuu isoon-vihaan asti. Yhtä ahkerasti muistivat he saapua tänne
senkin jälkeen, kun Viipuri oli menetetty ja Lappeenranta kuului kauppapaikkana Haminan hallintovallan alle. Suuret määrät tavaraa, varsinkin tervaa, kulki karjalaisten veneissä
Lappeenrannan laiturille, missä Viipurin kauppiaat mielihyvällä
kävivät haluttuihin maatuotteihin käsiksi. Lappeenrannan markkinoille antoi suuren merkityksen kauppapaikan erinomainen
asema mukavan kulkureitin varrella ja sillä lienee käyty eri
osista Suomesta senkin jälkeen, kun Lappeenranta oli joutunut
Venäjän vallan alle.
telma Degerbyn maistraatille 27/3 1750. M. L. A. kansi. kok. — Näihin
muistutuksiin huomauttivat Degerbyn porvarit, että heidän tosiaankaan
ei kannattanut käydä Karjalassa, sillä he eivät mitenkään voineet kilpailla venäläisten kanssa, mitä hintoihin tuli, varsinkin voihintoihin, jota
tavaraa venäläiset erikoisen mielellään ostivat. Kuljetusmaksut tulivat
niin tavattoman kalliiksi, ettei porvarien ensinkään kannattanut ostaa voita
Karjalasta. Ja vaikka venäläisiltä olisikin kielletty voinvienti yli rajan,
jota kieltoa tuskin voitaisiin rajaseudulla voimassa pitää, ei porvarien
sittenkään kannattaisi kuljettaa tavaroitansa Karjalaan ja sieltä tuoda
kaupunkiin, mitä olivat ostaneet. (Maistraatin kirje maaherralle 10/4 1750;
Maaherran kirjealustelma kauppakolleegille 1/b 1750. M. L. A. kansl. kok.)
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Kun Lappeenranta oli jäänyt Venäjän vallan alle, siirtyivät sen markkinaoikeudet Mikkeli 11 e, jossa tämän jälkeen
ruvetaan pitämään maan mainioita markkinoita. Siinä kauppakolleegin kirjeessä, missä ilmoitetaan, että tämä Lappeenrannan
vanha oikeus siirretään Mikkelin kirkonkylälle, oletetaan, että
sinne, niinkuin ennen Lappeenrantaan, tulee saapumaan väkeä
läänin kaikilta kulmilta. Markkinoiden ajaksi oli kauppakolleegi
suunnitellut syyskuun 8:n päivän ja 29:n päivän välistä aikaa,
jotta etäisimpienkin paikkakuntien asukkaat ennättäisivät näille
saapua 1).
Selvää on, etteivät karjalaiset näillä markkinoilla käyneet
läheskään niin paljon kuin ennen Lappeenrannassa. Pitempi
matka ja vieraan valtakunnan vesistöllä kulku estivät tämän.
Ja jos kerran vieraan valtakunnan alueella pistäydyttiin, oli
paras kaupata tavaransakin sinne, koska asian laita nyt kerran
oli niin, että siellä saatiin tavaroista paremmat hinnat kuin
kotimaassa ja saatiin ostaa muutamia tavaralajeja huokeammalla
kuin omalla puolella.
Kaj a a n i n markkinoilla, joita pidettiin Kynttilämessun
aikana helmikuun alussa ja juhannuksena kesällä, käytiin Karjalasta käsin uutterasti. Varsinkin edelliset olivat jo 16:11a sataluvulla olleet Käkisalmen lääniläisille varsin merkittävät 2) ja
Pohjois-Karjalan talonpojat eivät helpolla unhoittaneet isien
vanhoja tapoja. Melkein yhtä ahkerasti kuin oli riennetty ja
riennettiin Lappeenrannan syksy-markkinoille, kuljettiin myöskin
Kajaanin markkinoille Kynttilämessun aikana. Sinne kulki
myös suuret joukot venäläisiä; eniten tietysti nämät kulkivat
Sotkamon ja Paltamon tienoilta rajan yli, mutta tuntuvat kulkeneen myös sangen ahkerasti Karjalan kautta jo matkalla hieroen
ja tehden kaikellaisia kauppoja.
L i m i n g a n markkinoilla Karjalan miehet myöskin kävivät.
Kun nämät sitten lakkautettiin 1760-luvun lopulla, valittivat
karjalaiset tästä, koska se oli nostanut suolanhintoja Pohjanmaalla. Karjalaiset väittivät, että he ennen olivat saaneet ruistynnyrin vaihdetuksi suolatynnyriin. Nyt sitävastoin olivat he
1)Kauppakolleegin kirje maaherralle 2/8 1744. M. L. A. kansi. kok.;
Qvist, Finlands marknader, s. 241.
2) Qvist, Finlands marknader, s. 123-124; Gebhard, Kuvaelmia Kajaanin kaupungista, s. 14.
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saaneet maksaa suolatynnyristä kaksi tynnyriä ruista. Oulun
porvaristo, jota vastaan syytös oli tähdätty, selitti, ettei suolanhintojen kohoaminen riippunut markkinoiden lakkauttamisesta,
vaan aivan toisista syistä 1).
Kun Vähä-Savon talonpojat vuosien 1765-1766 valtiopäivillä olivat anoneet, että markkinoita vastedes saataisiin pitää
Iisalmen pitäjän Viannon kylässä, kysyttiin karjalaistenkin
mielipidettä asiassa.
Pohjois-Karjalan miehet eivät suinkaan voineet puolustaa
markkinoiden pitoa Viannossa mainittuna aikana kahdeksan
päivää ennen Pärttyliä eli siis elokuun 16:na. Päinvastoin
Karjalan kruununvouti jyrkästi vastusti niiden viettämistä kesäiseen aikaan, „koska ei kukaan tämän paikkakunnan asukkaista mainituille markkinoille välillä olevien vesistöjen ja raivaamattomien teiden takia voisi tulla; mutta jos kysymyksessä
olevat markkinat vietettäisiin tammikuussa, jolloin on hyvä rekikeli, olisivat ne paikkakunnan asukkaille suureksi hyödyksi,
koska heillä silloin olisi hyvä tilaisuus käydä niillä ja jo talven
alussa saada muutetuksi tavaransa rahaksi, sen sijaan että heidän nyt oli pakko osaksi matkustaa Ouluun asti, osaksi Loviisaan ja vasta talven lopulla voivat saada rahaa, puhumattakaan
siitä, että suuri osa ei ensinkään matkan pituuden tähden päässyt
kaupungissa käymään, vaan täytyi heidän myydä tavaransa
venäläisille tai pohjalaisille maakauppiaille" 2).
Kuningas antoi asiassa sellaisen resolutsioonin, että koska
ajasta ei vielä ollut voitu sopia, oli tarkasti tutkittava, mikä aika
olisi sopivin markkinoiden viettoon.
Karjalan syksykäräjillä 1766 tutkittiin asiaa. Selitys, jonka
Pielisjärven miehet siitä antoivat, miksi Karjalan rahvas ei Pärttylinmessun aikana päässyt Viannon markkinapaikalle tulemaan,
on valaiseva ja lainaamme sentähdeu sen pääkohdissaan tähän.
Viantoon, selittivät Pielisjärven miehet, ei kesällä päässyt
Karjalasta muulla tavoin kuin veneellä kiertäen Rantasalmen,
Leppävirran ja Kuopion kautta. Matkaa tulee silloin lasket1) Karjalan rahvaan valitukset vuosien 1771-1772 valtiopäivillä,
13; Oulun maistraatin kirjelmä edellisen johdosta. R. W. A.; Qvist, Finlands marknader, s. 270-274.
2) Walleniuksen kirje maaherralle 8/8 1765. M. L. A. kansi. kok.
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tuna Lieksasta Viannolle edestakaisin yhteensä 162 vanhaa penikulmaa. Tämä oli aivan liian pitkä matka kesäkelillä tehtäväksi.
Toiseksi oli karjalaisilla maatöidensä takia Pärttylinmessun
seudut kaikkein kiireellisimmät työajat, varsinkin kun silloin
kaskeamistyöt olivat parhaimmillaan. Siksi he eivät silloin
päässeet markkinoille lähtemään.
Kolmanneksi ei maamiehillä vielä siihen aikaan ollut mitään myymistä tai myytäväksi vietävää. Hamput ja pellavat
olivat loukkuamatta, talia ei ollut vielä talteen saatu ja voisäästöt aivan vähissä. Sitäpaitsi he eivät voineet saada ostaa
Savosta tarpeellisia kaupunkitavaroita, sillä tietenkään eivät
Loviisan eivätkä muidenkaan kaupunkien porvarit tulisi kuljettamaan sinne suolaa ja rautaa, jota talonpojat etupäässä tarvitsivat.
Sitävastoin talvella ennen Kajaanin Kynttilämessun markkinoita oli aika markkinoiden viettoon Viannossa perin sopiva.
Talvikelillä saapuisi markkinoille kauppiaita eteläisistä kaupungeista, silloin voi myös Karjalan talonpoika mainion hyvästi sinne
tulla. Nyt ei tullut matkaakaan kuin noin 60 penikulmaa edestakaisin Lieksasta mainitulle markkinapaikalle. Kynttilämessun
aikana oli sopivinta kulkea kauppamatkoilla. Silloin oli myös
talonpojilla jo tavaraa koossa ja niitä voi erinomaisen hyvin
talvikelillä kuljettaa.
Talvella Viannon markkinat tulisivat hyödyttämään kaikkia,
kesällä ainoastaan muutamia savolaisia maakauppiaita 1).
Kuinka lienee käynytkään, mutta kaikista päättäen ei Viannon markkinoista mitään tullut, vaikka niiden puuhaamisessa
oli paljon vaivaa nähty 2).
Puolikymmentä vuotta myöhemmin eli vuosien 1771-1772.
valtiopäivillä koetti Vähä-Savon edustaja saada markkinat
Savoa ja Karjalaa varten pidettäviksi R a n t a s a l m e 11 a Matinmessun aikaan syksyllä.
Loviisan kaupungin porvarit vastustivat ehdotusta, koska.
siitä kaiken todennäköisyyden mukaan, ei heille voisi koitua
mitään hyötyä, mutta Kyminkartanon läänin v. t. maaherra
1) Otteet Pielisjärven syyskäräjien pöytäkirjoista 1766. Seuraavat
tuomari S. A. Hougbergin kirjettä maaherralle 20 /12 1766. Saapuneet kirjeet 1767. M. L. A. kansi. kok.
2) Qvist, Finlands marknader, s. 247-248.
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Gustaf Riddercreutz puolusti näitä •pidettäväksi arvellen niistä
tulevan maakunnalle suurtakin hyötyä. Markkinoiden ajasta oli
hän sitä mieltä, että ne sopisi määrätä vietettäviksi hiukan
myöhemmin Mikkelin markkinoiden takia, jotka pidettiin Mikkelinpäivän aikana. 1).
Ei Rantasalmenkaan markkinoiden pidosta tietääksemme
mitään tullut.
Paitsi virallisesti määrättyjä markkinoita vietettiin PohjoisKarjalassa vielä vapauden ajalla juhlia tai praasnikoita, jotka
useinkin saivat markkinoiden luonteen.
Suurina pyhinä kokoontui kansaa kaikilta maakunnan
kulmilta yhteen juhlimaan. Ensin pidettiin ja kuunneltiin kirkonmenot, sitten ryhdyttiin jokapäiväisiin asioihin, myöskin
kauppoja tekemään ja asioita selvittelemään. Sillä aikaa kun
nuori väki karkeloi, tehtiin suuriakin kauppoja kaikellaista tavaraa ostaen ja myyden.
Mainitkaamine näistä Iljanpäivän juhlat Ilomantsissa elokuun 2 päivänä. Niitä vietettiin suuremmoisesti kahtena, kolmena päivänä peräkkäin. Usein saapui niihin väkeä rajan toiseltakin puolelta iloa pitämään ja kauppaa harjoittamaan.
Toiset kuuluisat „markkinapäivät" pidettiin Kiihtelysvaaralla Mikonpäivän aikana. Nämät, jotka myöskin olivat saaneet alkunsa pyhäjuhlien vietosta, muodostuivat vähitellen yhä
huomatummiksi hevosmarkkinoiksi, jonne keräytyi hevossaksaa
kaikilta tahoilta. Ne kävivät aikaa myöten niin meluisiksi,
että viranomaiset kiinnittivät niihin erikoista huomiota 2).
Tällaisia juhlia eli praasnikoiden yhteydessä pidettyjä
markkinoita tai kauppapäiviä lienee vietetty muuallakin.
1) Kauppakolleegin kirje maaherralle 22'/1 1772; maaherran kirjealustelma kauppakolleegille 25/2 1772. M. L. A. kansl. kok. — Vrt. Salenius,
Kuopion kaupunki, s. 10.
2) Salenius, Niitä näitä Itä-Suomesta III, s. 20; — Piispantarkastuspöytäkirjat Kiihtelysvaaralla 6/4 1796 § 10. (Kiihtelysvaaran kirkonarkisto).
— Viimeksimainitussa pykälässä sanotaan: Beklagade bemälte Herr Sacellan (Johan Petrelius) sig däröfver, at 4:de stora Böndagen, som gemenligen infaller vid gamla Michaelitiden, genom en inritad gammal osed skall
wara förwandlad till en hästmarknadsdag, då folket ej mindre ifrån nästgräntsande Sokuar än ifrån Ryska sidan sammankomma för att byta hästar,
supa och öfva annan ogudaktighet. — — — — Sanfärdigheten af detta
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Maakauppa.
Olemme siinä katsahduksessa, jossa oli puhetta Käkisalmen
läänin kauppaoloista Stolbovan rauhan jälkeen, kertoneet Karjalassa harjoitetusta maakaupasta luetellen tärkeimmät niistä lukuisista asetuksista, joita annettiin kukoistavaa ja yhä yltyvää maakauppaa vastaan. Huomautimme, että maakauppa oli hyvin
tärkeä osa karjalaisten kaupanteosta ja luulemme tarpeeksi selvästi osoittaneemme, miksi niin oli asian laita. Huomautimme
myöskin, että Käkisalmen läänin asukkaiden maakauppaa katsottiin viranomaisten puolelta sormien lomitse, pitipä kenraalikuvernööri Sperling välttämättömänä antaa Käkisalmen pohjoisen läänin talonpojille erikoisvapauden käydä keskenään kauppaa, mikä kaupanteko ainakin myöhemmin selitettiin maakaupaksi.
Samallaisen kuvan, kuin edellinen aikakausi, mitä harjoitetun maakaupan runsauteen tulee, tarjoaa myös se ajanjakso,
joka seuraa Uudenkaupungin rauhaa. Nyt, jos koskaan, oli
maakaupan harjoittaminen Pohjois-Karjalassa välttämättömyys.
Mitä luonnollisin seuraus kaupunkien puutteesta, rajakaupan
vähäpätöisyydestä ja markkinoiden kehnoudesta oli, että rahvas väkisinkin tuli turvautumaan kauppaan, mikä oli heitä
lähinnä, monisuuntaiseen ja laajaan maakauppaan. Tämä on
kyllä jo edellisestä käynyt selville; tahdomme vaan vielä kerran painostaa sitä, että maakauppa Pohjois-Karjalassa ei kuvattavanamme olevalla aikakaudella jäänyt miksikään poikkeukselliseksi, silloin tällöin sattuvaksi ilmiöksi, vaan tuli siitä pysyvä
föredragande bestyrcktes enhälligt af alla närvarande med den tilläggning,
at några så oförsynte skola finnas, de där under sjelfva G-udstjensten
byta hästar. För öfrigt voro kapellboerne af den tanckan, at denna osed
swårligen stod at afhjälpas genom utkommande förbud och åläggande
plikter, utan önskade därföre, till vinnande af ordning och skick härutinnan, at Höga Öfverheten ville utsätta några marknadsdagar i Kihtelys,
anten i slutet af September eller ock in Medio af October. — — — Useita
tiedonantoja kansanjuhlien yhteydessä vietetyistä kauppapäivistä on
meille suosiollisesti antanut sanomalehdentoimittaja T. Könönen Joensuusta, joka tutkielmissaan myös on kosketellut tämän ajan taloudellista
historiaa.
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kaupan haara, joka Pohjois-Karjalan rahvaalle oli ehkä tärkeämpi kuin muut kaupan muodot.
Surullisena tosiasiana täytyy todeta, että hallitus täydelleen koetti Pohjois-Karjalassakin estää maakaupan harjoittamista. Siihen olivat syynä pyrkimys pysyä johdonmukaisena
ja toiseksi melkein täydellinen tietämättömyys rajamaakunnan
oloista. Olot olivat muuttuneet; se mikä olisi saattanut olla
paikoillaan Käkisalmen läänissä ennen isoa-vihaa, ei sopinut
Pohjois-Karjalassa ison-vihan jälkeen. Siitä monet erehdykset.
Huolenpito maakaupan estämisestä ja tukahduttamisesta
oli nyt puheena olevalla aikakaudella yhtä tarkka ja laajalle
ulottuva kuin edelliselläkin, ellei vieläkin tarkempi. Huomaamme
kumminkin, ettei hallitus enään niin ahkerasti asetuksillaan ja
käskykirjeillään käy vastustamaan „tätä kansassa ilmenevää
rikoksellista taipumusta", kuin ennen oli tapahtunut 1). Se sitävastoin jää enemmän kaupunkien tehtäväksi ja varma on, että
kaupunkien maistraatit varakkaiden porvariensa johtamina koettavatkin tehdä parhaansa maakaupan estämiseksi. Hallinnollinen
lainsäädäntö ei enään vapauden ajalla ollut yhtä välitöntä ja, niin
sanoaksemme, yksityistapauksellista, kuin se edellisillä vuosisadoilla, viimeksi viimeisten Kaarlojen ajalla, oli ollut. Yhä laajeneva yleistäminen oli välttämätöntä, niinpä kauppalainsäädännönkin alalla. Hallituksen yhdestä asetuksesta toiseen kulkevaa- esitystä emme tältä aikakaudelta voi tarjota. Lyhyt yleissilmäys on kumminkin tarpeen.
Uusi valtakunnan laki määritteli erikoisessa luvussa, kauppakaaren Vl:ssa, mikä oli maakaupaksi katsottava, mikä ei.
Tässä olikin ohjesääntö viranomaisille heidän pitäessään silmällä tämän luvattoman elinkeinohaaran harjoittamista. Silti
huomattiin, että olisi tarpeellista täydentää näitä määräyksiä;
vahinko vaan, ettei näistä monista yrityksistä, joita tällä alalla
tehtiin, tahtonut mitään tulla. Jo vuoden 1723 valtiopäivillä
oli luvattu antaa maakaupasta asetus, joka selvittäisi tämän
perin vaikean kysymyksen eri puolet. Taas luvattiin 1730-luvun viimeisessä säätykokouksessa samallainen, mutta ei siitä,
samoinkuin edellisistäkään, valmista tullut 2). Maakauppaa kos')

Nyström, Bidrag till svenska handelns och näringarnas historia,

s. 18.
Naumann, Om Landsköp,

s. 40, 42.
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kevia yksityisasetuksia, niinkuin esim. kieltoja kaupunkien porvarien harjoittamaa luvatonta kauppaa vastaan, annettiin kyllä
silloin tällöin 1). Tuota yleisasetusta maakaupasta — vuosien
1755-1756 valtiopäivillä oli taas ollut puheena sellaisen antaminen — ei vaan saatu tehdyksi; „sen alituinen myöhästyminen ja siirtäminen tuonnemmaksi onkin", sanoo eräs tutkija,
„niiden uusien katsantokantojen enteenä, jotka olivat tulossa" 2).
Kustaa III:n aika muodostaa käänteen tässäkin kohdassa.
7
V. 1. 75 vapautettiin viljakauppa. Tätä koskevan asetuksen täydensi uusi, joka oli annettu v. 1780. Olemmekin jo silloin
ehtineet kuvauksemme rajojen ulkopuolelle.
Toisessa yhteydessä katselemme, minkälaisen käänteen
viljakaupan vapauttaminen sai aikaan; joutukaamme jo silmäilemään Pohjois-Karjalassa harjoitettua maakauppaa sen eri muodoissa.
Vuoden 1734 valtakunnan lain, kauppakaaren VI:n luvun
mukaan oli maakauppaa:
Kaupunkitavaroiden pitäminen kaupan tai varastossa maaseudulla.
Maaseudulla kierteleminen niitä kaupittelemassa.
Maatuotteiden ostaminen maaseudulla kaupungeissa tai
muualla myytäväksi.
Näiden kolmen kohdan mukaan voimme jakaa e s i t y ksemme Pohjois-Karjalan maakaupasta vapauden
ajalla kolmeen osaan, nimittäin pysyvään maakauppaan, myyntikauppaan eli kulkukauppaan
ja ostokauppaan.
Ensimäinen laatu oli harvinaisin jo siitäkin syystä, että se
oli vaarallisinta harjoittajille ja helpoimmin viranomaisten vastustettavissa.
Toinen laatu oli ehkä yleisin. Sitä harjoittivat enimmäkseen venäläiset kauppiaat, mutta myös jossakin määrässä oman
maan miehet.
Kolmatta lajia, siis ostokauppaa, harjoittivat eniten karjalaiset maakauppiaat.
Mutta ennenkun käymme näitä eri maakaupan haaroja
katselemaan, mainitkaamme maakaupasta, joka ei oikeastaan
') Modee, Utdrag III, s. 1798-1799; VII,
2) Naumann, Om Landsköp, s. 43.

s. 5404-5406. y.

M.
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ollut maakauppaa, vaan joka silti tavallisesti tahdottiin siksi
leimata: kansan harjoittamasta kaupasta keskenään.
Se oli luvallista, mikäli sitä harjoitettiin omilla tuotteilla
ja mikäli kauppa, vaikkapa vaan kaupunkitavaroilla, tapahtui
lähimäisen auttamiseksi tämän abdingossa ollessa eikä voiton
saamisen tarkoituksessa.
Mutta tässäpä olivatkin säädökset sellaiset, että niitä helposti voi kiertää milloin yhden, milloin toisen syyn varjolla.
Ja senpätähden usein viranomaiset, varsinkin ne, jotka lain
puustavissa tahtoivat pysyttäytyä, usein selittivät kansan keskenään harjoittaman kaupan omilla tuotteillaan ja toistensa anttamiseksi silkaksi maakaupaksi.
Varmaan oli kenraalikuvernööri Sperlingin paljon puhuttu
asetus pääasiallisesti juuri tällaista kauppaa tarkoittanut, joskin
resolutsioonin sisältöä aikojen kuluessa koetettiin laajentaa. Ja
että tätä kansan keskuudessaan pitämää kauppaa menestyksellä
ja suuressa määrässä harjoitettiin, siitä ovat jonkinmoisena todistuksena ne sangen hartaat anomukset, joita tällaisen maakaupan puolesta tehtiin.
Maaherra Frisenheim, jonka erikoisesta kyvystä virkamiehenä ja maineesta köyhän kansan suosijana jo ennen olemme
huomauttaneet, ilmoitti kirjeessä syksyllä 1730 Karjalan kruununvoudille, että kenraalikuvernööri Sperlingin antaman resolutsioonin mukaan rahvasta ei sopinut estää keskenään harjoittamasta pientä kauppaansa rahojen hankkimiseksi veronmaksuihin ja muihin tarpeisiin, kunhan kauppa ei kulkenut yli rajan,
vaan pysyi valtakunnan rajojen sisäpuolella. Tällaista kauppaa
ei saanut lukea maakaupaksi.
Frisenheim lienee ollut vaikeassa maakauppakysymyksessä
samalla kannalla kuin kenraalikuvernööri Sperling, jonka resolutsiooniin hän viittaakin. Ja se ei voi meitä kummastuttaa
tietäessämme, että hän yleensäkin selitti kauppa-asetuksia niin
lievään suuntaan, kuin mahdollista oli, lääninsä huonossa asemassa olevalle rahvaalle.
Maaherra Stjernstedtillä tuntuu olleen samallaiset mielipiteet maakaupasta ja juuri kansan keskenään harjoittamasta
kaupasta kuin Frisenheimillä. Aivan selvästi huomaa, että maakaupan harjoittajilla maan itäisimmässä läänissä heti pikkuvihan perästä oli helpommat ajat kuin ennen ja taas myöhemmin.
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Siihen vaikutti tietysti osaltaan hallituksen pyrkimys kohdella
Suomenmaata ja etenkin sen eniten kärsineitä maakuntia niin
leppeästi ja varovaisesti kuin mahdollista, mutta varmaan myös
osaltaan maaherra Stjernstedtin vapaamielinen katsantokanta.
Olemme maininneet vaan kaksi Kyminkartanon läänin
maaherraa, mutta luultavasti parhaimmat.
Muutamat esimerkit kansan keskenään harjoittamasta maakaupasta ovat tässä paikallaan.
Hyvin tavallista oli, että talonpojat ottivat kuljettaaksensa
kaupunkeihin tai markkinapaikoille toistensa tavaroita, möivät ne
siellä ja toivat rahat tavaran omistajille. Jos tämä tapahtui toisen auttamiseksi eikä voiton saamisen tarkoituksessa, ei kauppaa,
kuten näimme, olisi pitänyt lukea maakaupaksi. V. 1732 kertoi
muuan mies Kiteen käräjillä, että hänen naapurinsa oli myynyt
hänen puolestaan Oulussa 37 leiviskää hamppua, mutta oli unohtanut tilittää niistä maksun. Tätä myymistä ei pidetty ainakaan
sillä kertaa maakauppana '). Yhtä hyvin ei käynyt Tohmajärven
Mulosta kotoisin olevalle Heikki Hirvoselle, joka puolivälissä
tammikuuta 1728 lähti viemään Kajaanin markkinoille isänsä ja
appensa tavaroita 6 leiviskää talia, 8 nippua hamppua ja 100
kyynärää neliniitistä palttinaa (aivinaa). Hänet ottivat kruununmiehet Liperissä kiinni ja häntä syytettiin maakaupasta 2). Onhan
mahdollista, että viranomaiset hänen suhteensa erehtyivät; taas
lisätodistus siihen, miten helposti kansan keskenään harjoittamaa kauppaa voitiin lukea maakaupaksi.
Kiteen käräjillä 1749 syytettiin erästä talonpoikaa, Yrjö
Timosta, siitä, että hän muka oli harjoittanut luvatonta kauppaa
maaseudulla. Hän oli ostanut tai ottanut vanhoista veloista voita
toisilta talonpojilta nähtävästi myydäksensä sitä sitten muualle.
Timonen tunnusti näin tehneensä, mutta esitti samassa oikeudelle kenraalikuvernööri Sperlingin resolutsioonin ja selitti, ettei
hänen harjoittamansa kauppa suinkaan ollut maakauppaa ja arveli,
ettei häntä mitenkään voitu estää sellaista harjoittamasta.
Oikeus julisti asiassa päätöksensä Timosen vahingoksi.
Ikäänkuin laatiakseen ennakkopäätöksen tässä tärkeässä kysy') Kiteen käräjät 20/3 1732.
2 ) Liperin käräjät 18/31728.
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myksessä, koetti. kihlakunnanoikeus tällä kertaa erikoisen tarkasti perustella tuomion aiheita.
Ensiksikin ei Timosen harjoittama kauppa ollut tapahtunut kotitarpeeksi, niinkuin lain mukaan maaseudulla luvallisen
kaupan tuli tapahtua.
Toiseksi ei kenraalikuvernööri Yrjö Sperlingin resolutsiooni 24/r 1684 tarkoittanut sellaista kauppaa, jota Timonen oli
harjoittanut.
Kolmanneksi, joskin se olisi sellaista tarkoittanut, ei mainitulla resolutsioonilla ollut pätevää voimaa sen jälkeen, kun
vahvistettu laki oli astunut voimaan.
Ja niin tuomittiin Timonen menettämään tavaransa. Häntä
ei kumminkaan langetettu sakkoihin, kuten tavallisia maakauppiaita 1).
Oikeus antoi tässä tapauksessa- ennakkopäätöksen, joka
kyllin selvästi toi esiin, miksi Timosen harjoittamaa kauppaa
pidettiin maakauppana. Täydelleen huomaamme vielä jälkeen
vuoden 1749 monta kertaa, että kansan sallittiin harjoittaa maakauppaa keskenään. Tällä kaupankäynnillä oli hatarat perusteet, se myönnettäköön mielellään, ja sen luvallisuus riippui
paljon siitä, mille kannalle milloinkin lainvalvojat tässä kysymyksessä asettuivat.
Sitten niistä maakaupan muodoista, joita käsittelemme
äsken tehdyn jaoituksen mukaan.
Jonkun kerran tapaamme esimerkin siitä, että epäiltiin talonpoikien harjoittavan pysyvää maakauppaa, pitävän kotonaan tavaraa halullisille kaupaksi. Niin syytti maaviskaali, entinen
Sortavalan pormestari Benjamin Krook 2) käräjillä v. 1724 muutamaa Tohmajärven talonpoikaa siitä, että tämä oli pitänyt tupakkaa kotonaan kaupan. Syytetty sanoi, ettei hänellä koskaan
ollut ollut tuota tavaraa kotonaan kaupan, vaan että hän oli
pitänyt sitä kotosalla paremmin saadakseen päiväpalkkalaisia
itselleen. Tosin oli hän muutamalle sotilaalle myynyt tupak1)Kiteen

käräjät 26/9 1749; Vrt. edell. s. 14, nuotti 2.
2) Oli nähtävästi sama mies, joka ison-vihan aikana koetti Itä-Suomessa pitää yllä laillista järjestystä toimien tuomarina. Asui rauhan perästä Tohmajärven Kantosyrjässä (K. 0. Lindeqvist, Suomen oloista isonvihan aikana, s. 145; A. R. Saarenseppä, Piirteitä Tohmajärven seurakunnan kirkollisista oloista vuosina 1721-1809, s. 24.
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kaa, mutta se oli tapahtunut vaan tämän hartaasta pyynnöstä.
Lautakunta vapautti syytetyn, koska „sellaista ei voitu pitää
maakauppana" 1).
Pikku-vihan ajalta, jolloin Karjalan, kuten muunkin Suomen kauppaolot menivät sekaisin, on meillä esimerkkejä siitä,
että venäläisiä kauppiaita asettui Karjalaan harjoittamaan pysyväisesti maakauppaa.
Kun Liperin käräjillä keväällä 1744 oli puhetta siitä, että
Porvoo saisi tapulioikeudet ja Rantasalmelle perustettaisiin kauppala, suostuivat talonpojat vastustelematta tähän, mutta anoivat
samalla, että, kunnes kauppala perustettaisiin, venäläinen kauppias Poto Tarasoff, joka venäläis-vallan aikana oli asettunut
Liperiin, saisi siellä olla ja harjoittaa kauppaansa. Liperiläiset
sanoivat, että Tarasoff oli heitä suuresti auttanut ja jollei häntä
olisi ollut ja hän ei olisi auttanut heitä „hankkimalla suolaa ja
muita kauppatavaroita erittäinkin jauhoja heidän henkensä pitimiksi ja heidän tilojensa ylläpitoa varten sekä siemenviljaa niin
viime syksynä kuin keväänäkin, olisivat he kuolleet nälkään, heidän peltonsa ja kaskimaansa jääneet kylvämättä, jonka kautta tilat
olisivat jääneet autioiksi". Liperiläiset vakuuttivat, etteivät he
mistään muualta olisi voineet hankkia näitä tavaroita, kun olivat ilman rahaa. Jos Poto Tarasoff ei saisi Liperissä oleskella,
koituisi siitä kerrassaan karjalaisten turmio, sillä silloin hän
tulisi vaatimaan laillista tietä oikeuden kautta kansalta velkansa,
joita ei nyt voitaisi maksaa. Jos hän taas saisi pysyä Liperissä, tulisi hän yhä edelleen hankkimaan heille viljaa sekä syötäväksi että kylvöjä varten.
Talonpojat luottivat siis siihen, että Poto Tarasoff saisi
jäädä Liperiin ja siellä harjoittaa maakauppaansa. Tämän he
tekivät sitäkin suuremmalla syyllä, koska rauhan jälesta oli kirkoissa kuulutettu, että esteettömät kauppasuhteet molempien
valtakuntien välillä („obehindrad handel och wandell bägge
rijken emellan") tulisivat jatkumaan 2).
Emme ole tavanneet nimenomaista tietoa Tarasoffista, vaan
silti voimme varmuudella päättää, ettei hänen sallittu jatkaa
pysyvää kauppaansa Liperissä. Olisi ollut liian uhkarohkeata
1) Tohmajärven käräjät 15/91 724.
2) Liperin käräjät 6/31744.
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viranomaisien puolelta antaa venäläisen maakauppiaan harjoittaa kaupantekoansa Pohjois-Karjalan väkirikkaimmassa pitäjässä. Tarasoff olikin vaan omituisten, sekasortoisten olojen
vallitessa päässyt siihen poikkeusasemaan, missä oli ja missä
talonpojat, joita hän nähtävästi kaikella tavalla oli auttanut
ja jotka nähtävästi olivat hänestä hyvinkin riippuvaiset, tahtoivat hänet pitää.
Tarasoff ei suinkaan ollut ainoa maakauppias, joka asettuneena karjalaiseen seutuun kaupitteli tavaroitansa karjalaiselle rahvaalle. Savon ja Kyminkartanon läänin maaviskaali
Petter Pomoell valittaa syksyllä 1744 maakaupan näinä levottomina aikoina niin lisääntyneen, että joka kirkonkylään oli
asettunut 2 tai 3 venäläistä maakauppiasta, joita kutsuttiin harsnekeiksi (harsnecker) ja jotka pitivät kansalle kaikellaista tupakkaa kaupan. Hän valittaa heidän kauppatapojensa kieroutta kertoen heidän kaikella tavalla pettävän kansaa 1).
Selvää on, että näiden venäläisten harsnekkien, niinkuin
edellämainitun Tarasoffinkin, ilmestyminen ja asettuminen Suomen puolelle oli „levottomien aikojen" syy, kuten Pomoell
kirjeessään huomautti. Ne hävisivätkin pois pian emmekä
ole enään seuraavilta ajoilta tavanneet tietoja heistä.
Jos venäläiset' maakauppiaat hävisivätkin vakinaisesti olinpaikkojansa Suomen puolella pitämästä, ei silti pysyväinen maakauppa Pohjois-Karjalassa jäänyt lamaan. Meillä on esimerkkejä siitä, että venäläiset maakauppiaat toivat tavaroitansa Suomen puolelle ja jättivät ne jollekin tämän puolen talonpojalle
säilytettäviksi ja myytäviksi. Niin olivat kiteeläiset talonpojat
Heikki Holopainen ja 011i Heiskanen V. 1749 ottaneet muutamalta venäläiseltä kauppiaalta kaikellaisia tavaroita, enimmäkseen sellaisia, jotka olivat kielletyt valtakunnassa, säilyttääksensä
ja nähtävästi myydäksensä. Tavarat, joiden hinta arvioitiin
noin 440 kup. talariksi, joutuivat kumminkin tullimiesten käsiin
ja miehet oikeuden eteen 2).
1) Maaviskaali P. Pomoellin kirje maaherralle 20 /12 1744. M. L. A.
kansi. kok.
2) Kopio kauppakolleegin päätöksestä 21/11 1752. Seuraa tullinhoitaja
L. Schlyterin kirjettä maaherralle 22/3 1753. M. L. A. kansi. kok. — Mikkelin tullioikeus oli tuominnut mainitut kiteeläiset talonpojat hyvin an-
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Tämä kaupitsemismuoto, nimittäin että venäläiset säilyttivät
tavaroita Suomen puolella asuvien naapureidensa luona, jotka
sitten möivät niitä, lienee ollut pysyväisen maakaupan tavallisin muoto. Mutta mikäpä esti karjalaisia ostamasta itselleen -kai parhaiten ja eniten Venäjän puolelta — tavaroita ja kauppaamasta niitä naapureillensa. Kuitenkin on luonnollista, että pitäjästä pitäjään, kylästä kylään kulkeva kauppasaksa ansaitsi paremmin ja sai helpommin tavaransa myydyksi kuin paikoillaan,
viranomaisia peljäten, niin salassa kuin mahdollista, maakauppaa harjoittava liikemies.
Aivan aikakautemme lopulla antaa kruununvouti Wallenius muutamassa kirjeessään maaherralle kuvauksen Karjalan
kauppaoloista ja mainitsee silloin, että eri kylissä oli maakauppiaita (landthandlare), jotka välittivät rahvaalle tavaraa. Nimenomaan ei Wallenius mainitse, olivatko nämät kuljeksivia
kauppamiehiä, jotka silloin tällöin toivat maamiehelle tavaraa,
vaiko sellaisia, jotka kautta vuoden yhdessä paikassa pysyen
pitivät tavaraa varastoissaan kansalle tarjona 1).
Siirrymme sitten käsittelemään tärkeätä myynti- eli kulkukauppaa, jota pääasiallisesti venäläiset kauppamiehet harjoittivat.
Kuten jo mainitsimme siinä katsahduksessa, jossa oli puhetta Käkisalmen läänin kauppaoloista, oli sekin laji maakauppaa; niin on sen myöskin lainsäätäjä käsittänyt, kuten huomasimme puhuessamme äsken kauppakaaren VI:sta luvusta.
Kuitenkin oli kulkukauppa ilmiö, jonka vapauden ajan, samoinkuin edellisenkin aikakauden, katsantokanta eroitti tavallisesta
maakaupasta ja jota se tahtoi kohdella hieman toisella tavalla
kuin tavallisia maakaupan muotoja. Mikäli meillä tulee kulkukaupasta puhe, koskee se pääasiallisesti vaan venäläisten harjoittamaa ja ainoastaan sangen vähän Pohjois-Karjalan omien
miesten sekä savolaisten ja pohjalaisten kulkukauppiaiden käymää kauppaa. Tämän puolen miehille ei kulkukauppa käsitettynä tavallisessa muodossaan enään ollut varsinaisena elinkeino-

karaan rangaistukseen, mutta kauppakolleegi huojensi sitä „i anseende
till wissa förekomne mildrande skäl och omständigheter", joita ei kumminkaan kauppakolleegin kirjeessä mainita.
') Kruununvouti Walleniuksen kirje Kyminkartanon läänin maaherralle 24/8 1774. M. L. A. kansi. kok.
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haarana 1); sentähden meidän ei tarvitse käydä käsittelemään
sitä itsenäisenä kaupan muotona.
Kuitenkin on rajan takaa vierivän kulkukaupan merkitys
niin suuri Pohjois-Karjalan kaupalle, että se hyvästi ansaitsee
tulla tässä yhteydessä tarkastetuksi. Ja silloin käsittelemme
aina samassa niitäkin yrityksiä, joissa oman paikkakunnan miehet olivat osallisina.
Vanhaa kauppatietänsä myöten Pohjois-Karjalan kautta
Pohjanmaalle, sen suosituille markkinapaikoille, minne keräytyi
ostajia ja myyjiä kautta koko Suomenniemen, kulkivat vuosittain rajantakaiset kauppamiehet yhä edelleenkin. Suurissa
kuormissaan oli heillä kaikellaista pientä rihkamaa ja jo mennessänsä möivät he varastoistaan sitä karjalaisille. Samaten
menettelivät he myös kulkiessaan Karjalan kautta Savonlinnaan 2). Näin harjoitettiin maakauppaa aivan kuin huomaamatta ja ohimennen. Toinen tapa oli kaupunkien porvareilta
opittu : venäläiset tulivat karhuamaan pois entisiä velkoja, joita
olivat kansalle sotien aikana antaneet 3). Eipä ollut harvinaista
sekään, että kulkukauppiaat erikoisesti tulivat Karjalaan tuomaan oman maansa tuotteita. Kiellettyjä olivat enimmät niistä
tavaroista, joita he toivat ja sen vuoksi onkin tavallisesti salakuljetus tällaisen maakaupan kanssa eroittamattomassa yhteydessä. Ei kumma, että pian katsottiin välttämättömäksi kieltää
venäläisiltä kaikki kaupustelu muualla kuin markkinapaikoilla
ja tullikamarien luona.
Lyhyt katsahdus niihin toimenpiteisiin, joihin ryhdyttiin
kulkukaupan suhteen ja niihin muotoihin, missä se silti aikakauden kuluessa voi liikkua, lienee tässä paikallaan.
1) On kuitenkin siitäkin esimerkkejä, että Pohjois-Earjalan talonpojat kuljeksivat oman maakuntansa rajojen ulkopuolella harjoittaen tavallista kulkukauppaa. Niin otettiin syksyllä 1754 Kajaanissa kiinni kolme
Pielisjärven talonpoikaa, jotka olivat vaellelleet Pohjanmaan pitäjissä
harjoittaen luvatonta kulkukauppaa tupakalla. Miehet tunnustivat oikeudessa, että heillä oli ollut mukanansa 52 leiviskää eli 120 kääröä hollantilaista rullatupakkaa. Puolet siitä olivat he jo saaneet myydyksi, toiset
puolet oli heillä vielä jälellä. (Kajaanin rajatullikamarin hoitajan kirje
Kyminkartanon läänin maaherralle 1/10 1754. M. L. A. kansl. kok.)
2) Kraftman-Lagus, Tanckar om hushållningens uphjelpande, s. 11.
3) Liperin käräjät 25/, 1747; Kraftman-Lagus, m. t. s. 11.
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Ison-vihan laittomina aikoina oli niin venäläisillä kuin
suomalaisilla kulkukauppiailla täysi lupa liikkua missä tahtoivat
ja harjoittaa kauppaansa, missä parhaaksi näkivät. Vapauksista on vaikea luopua ja kulkukauppiaat jatkoivat halukkaasti
elinkeinoansa senkin jälkeen, kun rauha jo oli tehty 1). Maaherra
Frisenheim huomasi kyllä tämän ja joskaan hän ei tahtonut
käydä itse kauppaa vastustamaan, jonka kaiketi huomasi tarpeelliseksi, valitti hän kumminkin sitä, että venäläiset kulkukauppiaat eivät edes maksaneet tullia niistä tavaroista, joita
maahan toivat. Hän kutsutti luokseen venäläisen maakomisaarin ja ilmoitti tälle, että näiltä kauppavenäläisiltä, jotka liikkuivat maassa, tullaan kantamaan tavanmukainen tulli ja muut
maksut, joista tähän asti ei ollut mitään puhetta ollut. Emme
tiedä, lieneekö maakomisaarin selitys, että kauppavenäläiset kulkivat maassa perimässä niitä maksuja, joita heidän tuli rahvaalta saada ennen annettujen tavaroiden korvaukseksi, millään
tavalla vaikuttanut maaherran määräykseen, eikä se kuulukaan
itse asiaan 2).
Maaherra Frisenheimin kanta on selvä; hän tiesi varsin
hyvin, että nämät kulkukauppiaat harjoittivat kauppaa myös
maaseudulla; sen hän kyllä salli, kunhan vaan niistä tavaroista,
jotka rajan yli tuotiin, maksettiin tavallinen tulli. Varmaan
tunsi hän kamari- ja kauppakolleegin kirjelmän sisällyksen, josta
edellisessä olemme maininneet; sen käytäntöön sovittaminen ei
Pohjois-Karjalassa ainakaan vielä käynyt laatuun.
Pari vuotta senjälkeen, kun Frisenheim oli selittänyt kantansa kulkukaupan suhteen teroitti kauppakolleegi maaherrojen
mieliin, että kauppavenäläisten matkat olivat rajoitettavat lähimpään tapulikaupunkiin, minne venäläiset tavaroineen saapuivat, „kuitenkin niin", lisättiin kirjeessä, „ettei sillä ymmärretä
1) 'Venäjän puolella koetti Viipurin käskynhaltija Iwan Schuvalow
asetuksillaan rajoittaa maakauppaa, mutta yrityksillä ei liene ollut sanottavaa menestystä. (Ruuth, Viborgs stads historia, s. 619-620).
2) Maaherra Frisenheimin kirje kuninkaalle 28/1, 1721. — Kirjeessä
maaherralle 15/6 1724 määräsi kuningas, että tästälähin olisi kiellettävä
Viipurin kauppiaiden matkat Lappeenrantaan, „koska siitä voi olla se arveluttava seuraus, että venäläiset kulkevat muuallakin rajan yli ja heitä on
vaikea pitää silmällä, syystä että raja on niin pitkä". (Ulkoasioiden registratuura 1724. R. W. A.)
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yli rajan kulkevaa kauppaa, mikä rahvaan ylläpitämiseksi molemmin puolin rajan on luvallista" 1).
Ehkä ei ollut Frisenheimin seuraajalla mielipiteet samat
venäläisten kulkukauppiaiden hyödystä kuin edeltäjällänsä; ainakin kielteli hän kovin rahvasta rupeamasta minkäänlaisiin tekemisiin kiertelevien venäläisten kanssa 2). Kielloilla ei liene
ollut suurtakaan merkitystä ja vaikutusta 3).
Pikku-vihan aikana saatiin huomata, kuinka suuri merkitys
näillä rajan yli kulkevilla tavarantuojilla kaikesta huolimatta oli.
Liperin kirkkoherra Petter Possenius kertoi kirjeessään maaherralle, että elleivät venäläiset kauppiaat vainoaikoina olisi
tuoneet heille jauhoja, he varmaan olisivat kuolleet nälkään 4).
Sotavuosina olikin venäläisiä maakauppiaita ruvennut kiertelemään yhä runsaammin Karjalassa, samoinkuin myös Savossa.
Maaviskaali Pomoell mainitseekin erityisessä kirjelmässä, mikä
huoli tällaisista kiertelevistä maakauppiaista oli. Puhumattakaan
siitä, minkä jo äsken mainitsimme, että venäläisiä harsnekkejä
oli asettunut kirkonkyliin pysyväistä maakauppaa harjoittamaan,
kulki vielä joukottain venäläisiä kylästä kylään, talosta taloon
myyskennellen rihkamatavaroita ja lehtitupakkaa ja ostaen, mitä
saivat. Sitäpaitsi pitivät he petollista kauppaa käyttäen aina
kahdenlaisia mittoja, toista venäläistä, myydessään tavaroita,
toista suurempaa ostaessaan talonpojan antimia, joten kansa
tuli kovasti kärsimään tällaisesta kaupasta. Maaviskaali esittää, että ryhdyttäisiin yhä ankarampiin keinoihin tämän maakaupan estämiseksi 5).
1) Kauppakolleegin kirjelmä 20/7 1723. Kopio M. L. A. kansi. kok.
2) Maaherra v. Dittmerin kirje kruununvouti Andersinille 49/12 1738.
Tohmajärven kirkonarkisto.
3) Sen osoittavat useat esimerkit tuomiokiljoissa. Vrt. esim. Kiteen
käräjät 16 /,1745.
4) Mainitun kirkkoherran kirje maaherralle (päiväämätön, nähtävästi
kirjoitettu v. 1751). Lamminniemen hovileiriä koskevat asiakirjat. Ilomantsin kruununvoudin arkisto.
5) Maaviskaali Pomoellin kirje maaherralle '-0/12 1744. M. L. A.
kansi. kok. — Kirjeen lopussa sanotaan väärien mittojen käyttämisestä
ja maakaupan estämisestä: „-- — — hwarwid the bruka 2:e bätsmän, then
ena rysk till utprångling och then andra större, hwarmed the bondewahror emottaga och sedan utur riket them föra, så at en och annan
fattig inbyggare och huuswill till nödtorften samt lifsuppehälle icke är i
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Tässä valituksessa, että venäläiset maakauppiaat harjoittivat vilppiä käyttämällä vääriä mittoja, lienee ollut perää, koskapahan kuulemme muitakin valituksia, jotka todistavat Pomoellin sanat tosiksi. Niin ilmoittivat Liperin pitäjän miehet
kevätkäräjillä 1747, että venäläiset kulkukauppiaat olivat tosin
maksaneet heille hyvän hinnan voista, mutta olikin sitten venäläinen puuta ollut paljon suurempi kuin maan asukkaiden
mitat 1).
Venäläisten 'harjoittama kulkukauppa oli nähtävästi pikkuvihan aikana ja lähimpinä vuosina sen jälkeen kasvanut sangen
suureksi; se oli muuttunut vallattomuudeksi, jonka estämiseksi
olisi ankaruus ollut tarpeen. Mutta rajavartiostoja ei ollut asetettu, ja kruununvouti Andersin valittaa maaherralle, että hänen
oli - mahdotonta poliisivoimillaan pitää kuljeksivia venäläisiä kurissa. He liikkuivat kovin vapaasti ympäri maakuntaa, tulivat
yli rajan milloin tahtoivat ja menivät, kun mieli teki, tuoden
ja vieden rnuassaan rajattomat määrät tavaraa 2).
On mahdollista, että kruununvouti hyvän asian vuoksi
hiukan liioitteli tiedonannoissansa, jotka olivat kuin erikoisesti
kirjoitetut maan uutta kenraalikuvernööriä varten, mutta varmaa on, että kauppavenäläisten matkat olivat käyneet liian
tiheiksi ja muuttuneet, niinkuin sanottiin, vallattomuudeksi.
Ei kulunutkaan pitkää aikaa, ennenkuin Pohjois-Karjalaan kaivattu rajavartiosto saatiin ja taas pidettiin venäläisiä kulkukauppiaita paremmin silmällä. Kenraalikuvernööri ei unohtanut
käskeä maaherraa pitämään vaaria näistä ja yhtä tiheästi annettiin samallaisia käskyjä rajalla oleville tullimiehille.
Mitä tavallisimmaksi ilmiöksi kävi nyt, että kierteleviä
kauppiaita otettiin kiinni ja kuljetettiin tutkittaviksi tai kiireen
kaupalla passitettiin yli rajan omalle puolellensa. Nyt eivät
stånd at för sin lilla penning kiöpa något; altså underställes Eder liöga
\rådes widare högt mogne bepröfwande i diupaste ödmjukhet, om icke
med alle dylika landthandlare kunde efter lag och förordningar förfaras
hälst jämbwäl på ryska sidan i hwarie Soknkyrkia, landthandelen ,för en
hwar wid then pligt lag förmår, är strängel. aflyst — —." Pomoellin kaikkien tietojen luotettavuudesta emme voi mennä takaukseen.
1) Liperin käräjät 25/2 1747.
2) Kruununvouti Andersinin kirje maaherralle 28/8 1747. M. L. A.
kansi. kok. -- Vrt. K, A. Castren, Kertoelmia Kajaanin läänin vaiheista
vv. 1650-1750, s. 100--101.
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enään rajavartiostot riittäneet. Kenraalikuvernööri sijoitti vakoojia sinne tänne urkkimaan salaisimmatkin asiat, jotka rajalla
sattuivat. Yhä pelokkaammaksi kävi korkeimman hallintoherran mieli, kun saatiin selville, että kauppavenäläiset tosiaankin
olivat puhuneet epäilyttäviä asioita rahvaalle. Yhä ankarammiksi muuttuivat käskyt tullimiehille pitää silmällä rajan yli
pyrkiviä kauppavenäläisiä 1).
Kenraalikuvernööri tajusi varsin hyvin — sen verran tuli
hän tuntemaan Suomen taloudellisia oloja ja myös niitä vaikeuksia, joita Karjalan kaupalla oli kestettävinään — ettei kulkukauppa kokonaan ollut kiellettävissä. Oli vaan saatava asetus,
joka varmasti määräisi ne rajat, missä tämä monen silmissä yhä
vastenmielisemmäksi käyvä venäläiskauppa saisi liikkua. Kenraalikuvernööri anoi sentähden alkupuolella vuotta 1751, että
venäläisten kulkukauppiaiden matkoja maaseudulla tästälähtien
ehkäistäisiin rajoittamalla ne yksinomaan kaupunkeihin. Näin
tulisi tuo vaarallinen kulkukauppa kielletyksi.
Anomus sisälsi pyynnön saada vahvistetuksi ne vanhat
periaatteet, jotka kuninkaallisessa kirjeessä 23/3 1692 olivat lausutut ja josta kirjeestä jo edellä olemme maininneet 2). Kuningas suostuikin kenraalikuvernöörin anomukseen ja määräsi kirjeessään von Rosenille 19/8 1751, että venäläiskauppa tästälähtien
taas oli supistettava Pohjanmaan kaupunkeihin; sitäpaitsi oli
tietysti venäläisillä oleva lupa harjoittaa kauppaansa tullikamarien luona ja markkinapaikoilla, kuten ennenkin 3).
Siis täydellisesti samat periaatteet kuin ennen olivat nyt
uudestaan saaneet kuninkaallisen vahvistuksen.
Tästä kirjelmästä kenraalikuvernööri heti ilmoitti maaherroille ja maaherrat asianomaisille paikallisille virkamiehille.
') Kenraalikuvernööri von Rosenin kirjeet Kyminkartanon läänin
maaherralle 1747-1753. M. L. A. kansi. ja kontt. kok. — Vrt. Gunnar
Suolahti, Elämää Suomessa 1700-luvulla, s. 78-83.
2) Vrt. edell. s. 13, nuotti 1.
3) Kenraalikuvernööri von Rosenin kirje Kyminkartanon läänin
maaherralle "/9 1751 ja sitä seuraava kopio kuninkaan kirjeestä kenraalikuvernöörille '9/8 1751. M. L. A. kansi. kok. — Modee ei mainittua kirjettä tunne emmekä myöskään ole tavanneet sitä kokoelmassa Kongliga
förordningar (Helsingin Yliopiston Kirjastossa). — Vrt. Gebhard, Kuvaelmia Kajaanin kaupungista, s. 58; Kalm—Castrén, Historisk och oeconomisk beskrifning, s. 28.
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Kruununpalvelijoiden tulee — lausuu Kyminkartanon läänin
maaherra kiertokirjeessä lääninsä kruununvoudeille — ottaa
kaikki venäläiset kiinni, jotka muualla tavataan, kuin niillä teillä,
jotka johtavat johonkin kaupunkiin tai luvallisille markkinapaikoille Kajaanissa, Kiteellä ja Pielisjärvellä, sekä luvattomina aikoina, nimittäin silloin, kun markkinoita ei ole. Rajatullikamarien ei
myöskään ole lupa antaa passeja kierteleville venäläisille muualle
kuin mainittuihin paikkoihin ja luvallisina aikoina. Kulkukauppias, joka muualla ja muuna aikana tavataan maassa kiertelemässä, on otettava kiinni ja tavaroineen vietävä rajatullioikeuden tuomittavaksi 1).
Samoihin aikoihin, kun kuninkaan uusi asetus venäläiskaupan rajoittamisesta annettiin, mutta nähtävästi ennenkun
se vielä oli Suomessa tunnettu, tekivät Pohjanmaan kaupunkien
ja Degerbyn edustajat, joiden „hyvinansaittuja etuoikeuksia"
asia eniten koski, valituksen venäläiskaupan kasvamisesta. He
väittivät, että se edisti suuresti salakuljetusta — havainto, joka
ei suinkaan ollut väärä — puhumattakaan siitä, että se oli
suureksi esteeksi ja kiusaukseksi heidän, kaupunkilaisten, elinkeinonsa harjoittamiselle.
Kuningas vastasi valitukseen, että hän jo edellisenä kesänä kreivi von Rosenin anomuksesta oli antanut määräyksen
tästä asiasta ja muistutti vaan toistamiseen, että annetuista
määräyksistä oli pidettävä tarkasti vaari 2).
Tuntuu siltä kuin kenraalikuvernööri von Rosenin ankarat toimenpiteet olisivat saaneet venäläisen kulkukaupan jossakin määrässä estetyksi. Ainakaan eivät lähteet kerro siitä enään
niin usein kuin ennen. Varma on, että sitä harjoitettiin, mutta
nähtävästi varovaisemmin ja ehkä rajoitetummassa muodossa
kuin ennen. Yhä edelleen kuuluu sentään vielä valituksia, että
tämänlaatuinen luvaton maakauppa kukoistaa, yhä edelleen saavat tullimiehet kiinni maassa kulkevia . venäläisiä, jotka maakauppaa harjoittaen maakunnassa vaeltavat, ja ottavat takavarik1) Maaherran kiertokirjeen alustelma kruununvoudeille 22/9 1731 ja
kiertokirje Mikkelin rajatullikamarin hoitajalle samalta päivältä. M. L. A.
kansi. kok. — Kenraalikuvernööri oli äsken mainitsemassamme kirjeessä
samalla ilmoittanut kuninkaan hänen pyynnöstään suostuneen siihen, että,
uusi tullikamari perustettaisiin Rantasalmelle.
2) Kuninkaan kirje maaherralle 6/6 1732. M. L. A. kansi. kok.
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koon heidän tavaransa ja kuljettavat heidät itsensä vastaamaan
tullioikeuteen 1).
Venäläisten kaupantekoa Kajaanin markkinoilla, mikä heille
vielä vuoden 1751 asetuksen mukaan oli sallittu, tahtoivat Pielisjärven miehet estää, kun he vuosien 1755-1756 valtiopäivillä valittivat, että venäläiset tavaransa halpuuden takia vahingoittivat
pielisjärveläisten kauppaa mainituilla markkinoilla. Sentähden
eivät viimemainitut muuta voineet, kuin anoa, että venäläisiltä
kokonaan kiellettäisiin kaupankäynti Kajaanissa.
Olemme tehneet sen havainnon, että Pielisjärven asukkailla vanhoista ajoista alkaen oli ollut jonkinlaista kateutta
venäläisiä kohtaan; tätä oli kestänyt aina Brahean kaupunkiajoilta, jolloin venäläiskauppa koreasti kiersi Pohjois-Karjalan
mitättömän kauppapaikan, ehkä vieläkin vanhemmilta ajoilta.
Venäläiset kulkukauppiaat eivät sentähden menestyneetkään
Pielisjärvellä niin hyvin kuin muissa Pohjois-Karjalan pitäjissä.
Pielisjärveläiset kävivät tämän maakunnan miehistä eniten Kajaanin markkinoilla ja siellä parhaat kauppansa tekivät; onhan
luonnollista, että he eivät voineet tyytyväisin mielin nähdä,
miten venäläiset sinne kuljettivat suuret määrät tavaroita, jotka
olivat halvempia ja mahdollisesti parempiakin kuin rajan tältä
puolen saadut. Olihan siinä jo syytä valitukseen 2).
Tähän he eivät kumminkaan tietääksemme saaneet vastausta. Valituksessa ei ollutkaan osattu asian varsinaiseen ytimeen, nimittäin siihen, että venäläiset Kajaanin markkinoille
kuljettivat paljon Suomen puolella ostettuja tuotteita ja tavaroita.
Edellisestä käy kaikesta huolimatta selvästi ilmi, että venäläisiä kulkukauppiaita tavattoman suuressa määrässä kierteli,
varsinkin aikakautemme alussa, Karjalan pitäjissä, kylissä ja
taloissa, eniten myyden, mutta myös ostaen, missä haluttua tavaraa saivat. Venäläinen kauppalainsäädäntö oli paljon vapaampi kuin ruotsalainen, niin, emme kai oikeastaan voi pu1) Maaherra Nordenskiöldin valtiopäiväkertomus 3°1 1755. R. W. A.;
Loviisan maistraatin kertomus maaherralle !4/31 1759; Mikkelin tullikamatin kirje maaherralle }/1 1760. M. L. A. kansi. kok.
2) Karjalan rahvaan valitukset vuosien 1755-1756 valtiopäivillä
8. Seuraavat tuomari S. A. Hougbergin kirjettä maaherralle 1755 (päiväämätön). M. L. A. kansi. kok.
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hua mistään venäläisestä kauppalainsäädännöstä vielä tähän
aikaan, varsinkaan maakaupan alalla, joka oli kenen tahansa
harjoitettavissa r). Tottuneina tällaiseen vapauteen venäläiset kauppamiehet mielellään pitivät samallaisia oikeuksia myös
rajan toisella puolella, vieraan valtakunnan alueella, ja harjoittivat vapaasti maakauppaansa menestyen tässä erinomaisesti
voidessaan tarjota rahvaalle kaikellaista tavaraa huokeammalla,
kuin kaupungeissa oli saatavissa.
Venäläiset kulkukauppiaat tuntuvat enimmäkseen tuoneen
tupakkaa, nahkavalmisteita, kangastavaroita, ryytejä ja rihkamaa. Varsinkin oli venäläinen lehtitupakka haluttua
tavaraa. Etenkin ennen pikku-vihaa tuntuu sitä tuodun Pohjois-Karjalaankin, tämän maakunnan asukkaiden tarpeeksi, suuret määrät, mutta sitä myöten kuin tupakan viljelys täällä edistyi, lienee tuonti yli rajan vähentynyt. Kaikellaiset v e n ä l ä is et n a h k at a v a r a t olivat vanhoista ajoista olleet Suomen
puolella suositut ja niitä kulki yhä edelleen laukkulaisten mukana Suomen puolelle. Tarkemmin olemme näistä tavaroista,
jotka rajan yli tuotiin, puhuneet salakuljetuksen yhteydessä.
Niin mainittiin myös silloin kaikellaiset k a n g a s t a v arat,
jotka olivat ylen haluttuja. Kaikellaiset koreat kankaat Venäjän tehtaista ja kangasvalmisteet, kuten lakit, liinat, nauhat ja
ryöhellykset olivat erittäin suuressa suosiossa kansan kesken.
Ei sovi myöskään jättää mainitsematta kaikellaista pientä r i hk am a a, jota venäläiset kulkukauppiaat mukanansa toivat ja
maaseudulla levittivät, kuten peilejä, kampoja, neuloja, saippuoita ja muuta sellaista, joita vielä tänäkin päivänä näkee ja
kuulee rajantakaisten kaupustelijoiden laajoissa säilyissä kulkevan.
Usein kai kaupat tehtiin selvällä rahalla, mutta mainitaanpa myös, että maalaiset antoivat omia tavaroitansa kulkukauppiaiden antimista. Sangen mielellään vaihtoivat venäläiset
tavaransa erilaisiin nahkoihin, jotka tuntuvat olleen hyvin halut1 ) Anteckningar i näringsrätt enligt professor J. N. Langs föreläsningar, s. 14-15.; Anders Chydenius, Svar på Vetenskaps och Vitterhets
samhällets i Götheborg förestälta fråga: huruvida Lan dthandel för et Rike
i gemen är nyttig eller skadelig, och i hvad mon den bidrager till industriens uplifvande eller aftagande?, s. 54-56.
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tuja. Näitä nahkoja, kertoo eräs tutkija puhuessaan Kajaanin
läänin kauppaoloista juuri tällä aikakaudella, voi yksi mies kerrallaan viedä 200-300 riksin arvosta rajan yli 1). PohjoisKarjalassa oli oravannahkojen saanti helpointa, mutta paljon
saatiin täällä myös jäniksen ja ketun nahkoja 2).
Mainitsimme jo äsken myös kulkukauppiaat, jotka muualta
Suomesta tulleina harjoittivat luvatonta liikettänsä PohjoisKarjalassa.
Verrattain usein mainitaan tällaisia vieraita maakauppiaita
Karjalassa. He olivat ehkä useimmiten Savosta, mutta toisinaan myös Pohjanmaalta. He toivat tavaraa ja möivät sitä karjalaisille ja taas ostivat, mitä voivat talonpojilta saada. Ehkä
useimmissa tapauksissa nämät kauppiaat tulivat venäläisiltä
salakuljettajilta ja maakauppiailta ottamaan heidän tavaroitansa;
siitähän jo rajakaupasta puhuttaessa mainitsimme. Kaikissa
tapauksissa ne olivat jonkinlaisia väli k a u p p i a i t a.
V. 1731 toi sotkamolainen kauppias Jooseppi Piirainen
suolaa Venäjän puolelta Pielisjärvelle. Kuinka olikaan, ei Piirainen saanut myödyksi kaikkia suolojansa, ennenkun keli loppui ja hänen täytyi jättää tavaransa Pielisjärvelle. Tullimiehet saivat asiasta vihiä ja ottivat miehen varat takavarikkoon 3).
Tupakkaa kulkivat savolaiset ja pohjalaiset Karjalassa
Myöhemmin
myymässä, varsinkin aikakautemme alussa 4).
mainitaan, että karjalaiset välittivät venäläistä tupakkaa pohjalaisille maakauppiaille — mutta tästäkin olemme jo edellisessä
maininneet.
Karjalaisille olivat kaiketi nämät pohjalaiset ja savolaiset
maakauppiaat haitaksi, koskapahan he vuosien 1765-1766 valtiopäivillä anoivat, että mainittujen maakuntalaisten harjoittama
maakauppa Karjalassa kiellettäisiin ja että talonpoika, jonka
luokse pohjalainen tai savolainen maakauppias tuli, velvoitettaisiin viemään hänet lähinnä asuvan kruununpalvelijan luokse,

1) Castrén, Kertoelmia Kajaanin läänin vaiheista, s. 100.
2) Kiteen käräjät 19 /1° 1730; Liperin käräjät '6/3 1730.
3) Pielisjärven käräjät 18/2 1734.
Pielisjärven käräjät 17 /, 1742;
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joka sakoittakoon kuljeksivaa heti ja passittakoon hänet kotiseudulleen 1).
Tämä karjalaisten vastenmielisyys näitä oman valtakunnan
maakauppiaita vastaan johtui selvästi siitä, että viimemainittujen kauppa nähtävästi oli muodostunut paljaaksi välikaupaksi,
joka vaan koroitti hintoja, kuten nimenomaan juuri äskeisessä
valituksessa mainitaankin.
Ostokauppaa, joka meidän jaoituksemme mukaan oli kolmas laji maakauppaa, harjoittivat Pohjois-Karjalan omat miehet
ehkä eniten, mutta eivät suinkaan he yksinään. Oman maan
kaupunkien porvarit — varsinkin alhaisporvaristo, jonka kaupantekoa rikkaat ja mahtavat porvarit pitivät kovissa kahleissa
— kuljeksivat maaseudulla tavaroita ostaen. Myöskin venäläiset kulkukauppiaat harjoittivat sitä myyntikauppansa ohessa,
samaten savolaiset ja pohjalaiset maakauppiaat.
Kauppasaksa kulki ympäri pitäjiä varsinkin syksyiseen
aikaan, jolloin rahvaalla oli mitä myydä, ja osti siltä ne tavarat,
jotka tiesi voivansa kaupungissa saada kaupaksi. Usein tapahtui tämä kauppa, niinkuin edelliselläkin aikakaudella, v e 1 k ak au p an muodossa; kauppasaksa lainasi maamiehelle keväällä
veronmaksun aikana rahaa ja kantoi syksyllä maksun luonnossa 2). Näin kierrettiin sopivimmin lain kirjain; tällä tavalla
toimivia kauppasaksoja oli esivallan vaikea saada kiinni lain
rikkomisesta.
Varsinkin voi ja nahkat kelpasivat kuljeksiville kauppiaille.
Myös ostettiin mielellään talia, kotikutoista kangasta, semminkin aivinaa ja ehkä muitakin tavaroita. Vietiinkö näitä enemmän läänin kaupunkeihin vai kulkivatko ne rajan yli, on vaikea sanoa. Varmaa ainakin on, että runsaasti tällaista tavaraa yli rajan vietiin; siellä ei kyselty, mistä kauppamies tavaransa toi eikä häntä luvattomilla teillä liikkumisesta syytetty.
Mainitsemme muutamia esimerkkejä osoittaaksemme ostokaupan laatua.
') Karjalan rahvaan valitukset vuosien 1765-66 valtiopäivillä § 11.
Seuraavat tuomari S. A. Hougbergin kirjettä maaherralle 1765 (päiväämätön). M. L. A. kansi. kok.
2) Kraftman-Lagus, Tanckar om hushållningens uphjelpande, s 9
Könönen, Joensuun kaupunki, s. 6.
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V. 1730 syytettiin Tohmajärven käräjillä liperiläistä talonpoikaa, Niilo Sorsaa, luvattomasta maakaupasta. Häneltä
olivat kruununmiehet ottaneet takavarikkoon 70 kyynärää
neliniitistä palttinaa (aivinaa) ja 3 leiviskää hamppua. Sorsa
oli kulkenut ympäri Karjalan ostelemassa tavaraa, ja kun häntä
lähdettiin ajamaan takaa, oli hänellä kolme kuormaa tavaroita.
Talonpojat, jotka yleensä tällaista kauppaa suosivat, kätkivät
kumminkin Sorsan kuormat kruununmiehiltä.
Sorsa tunnusti oikeudessa, että hän oli suostunut maamiesten hartaihin pyyntöihin ja antanut heille rahaa, jolla he
voisivat maksaa savurahansa ja teinipenninkinsä ja saanut
näiltä sitten hiukan hamppua ja kangasta „kotitarpeiksi" 1).
Kuinka paljon tavaraa tällaiset kauppamiehet voivat yhdellä kertaa ostaa ja kuljettaa muassaan, osoittaa tiedonanto,
että v. 1729 otettiin pari talonpoikaa kiinni luvattoman maakaupan tähden ja otettiin heiltä takavarikkoon 350 oravannahkaa, 64 valmistettua jäniksennahkaa ja 13 valmistamatonta
ketunnahkaa 2).
Aina eivät suinkaan kruununmiehet, joiden velvollisuutena oli valvoa maakauppaa ja estää sitä, olleet valppaita, vaan
katsoivat sitä sormien lomitse. Niinpä lausuu Karjalan rajavartioston päällikkö, jonka asiana tietysti myöskin oli valvoa
maakauppaa, „kyllä tietävänsä, että kruununpalvelijat, joiden
pitäisi maakauppaa vastustaa, sitä edistävät". Tämän hän lausui sen johdosta, että muuan nimismies oli antanut kuljeksivalle karjalaiselle kauppiaalle rahaa käskien häntä ostamaan
nimismiehelle nahkoja 3).
Oikean karjalaisen maakauppiaan kuva on tohmajärveläinen talonpoika Offan Matfeoff 4). Hänellä oli mainitun pitä1) Tohmajärven käräjät 1=40 1730.
2) Liperin kiiräjät 16/3 1730. — Samassa jutussa, johon oli sekaantunut yksi venäläinen ja yksi Suomen puolelta kotoisin oleva talonpoika,
käy selville, että venäläinen kauppasaksa oli halunnut vaihtaa itsellensä
kuparia, jota mielellään kuljetettiin yli rajan.
3) Liperin käräjät 16/3 1730.
4) Matfeoffien suku on vanhaa kauppamiessukua. Sukua on asunut
kauvan aikaa Tohmajärven Petrovaaralla hoidellen maata ja harjoitellen
maakauppaa. V. 1674 syytetään Kiteen käräjillä Wasili ja Omossa Matfeoffia luvattomasta maakaupasta. He olivat ostaneet rahvaalta palttinaa
ja kuljettaneet sitä sitten Viipuriin. (Kiteen käräjät 3/3 1674).
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jän Petrovaaran kylässä perintötila, jota hän veljineen viljeli.
Vilkas karjalainen luonne ja tietenkin kauppamiehen vaisto veti
häntä kumminkin kauppa-alalle, niin että hänestä pian tuli tunnetuin karjalainen kauppasaksa. Hänen vuosien vieriessä yhä
varmentuva tapansa oli tuo mainitsemamme lainauskeino; hän
lainasi rahaa talonpojille ja vaati velkansa luonnossa takaisin.
Varakkaana miehenä, joka liikkui suurissa liikeasioissa ja käsitteli suuria rahasummia, pääsi hän niin kruununmiesten tuttavuuteen, ettei häntä ahdisteltu, vaikka hänen kaupparetkensä
joskus ehkä liiaksi maakaupalle maistuivatkin.
V. 1730 tapaamme hänet manattuna käräjiin muka luvattomasta maakaupasta. Häneltä tavattiinkin hyvä joukko ostettua
kotikutoista kangasta, aivinaa, ja joku määrä hamppua. Näin
aikaisin on hän jo aloittanut laajat kauppamatkansa 1).
Paria kolmea vuotta myöhemmin mainitaan taas, että hän
pitää kauppaa rajan tuolla puolen asuvien kanssa. V. 1733 oli
hän antanut kuljettaa sinne kuormittain lihaa ja jonkun verran
voita. Näihin kauppamatkoihin oli kumminkin saatu erikoinen lupa 2).
Keväällä 1739 kulkee hän Tohmajärvellä ja Ilomantsissa
keräillen karhunnahkoja itselleen vanhojen velkojen lyhennykseksi. Hän oli nähtävästi saanut niitä niin runsaasti kokoon,
että arveltiin hänen Venäjän puolelta niitä hankkineen ja niin
sai Offan oikeudessa selvittää, mistä hän oli ne saanut. Oikeudessa ei kumminkaan mainita nyt sanallakaan maakaupasta,
johon hän olisi tehnyt itsensä syypääksi 3).
Seuraavana talvena oli hän Haminassa ja möi siellä keräämänsä pellavat ja pellavalangåt. Hän ilmoitti varsin rohkeasti,
että hän m. m. kruununvouti Andersinilta oli ostanut 15 leiviskää pellavaa 4).
Samana vuonna oli hän jättänyt talonpojille lainaksi rahaa
sillä ehdolla, että se kesällä maksettaisiin takaisin voissa. Talon1) Tohmajärven käräjät 2/3 1730.
2) Tohmajärven käräjät 12/3 1733. — Tällä kertaa kulkivat Matfeoffin
miehet, joilla oli muassaan 2 kuormaa lihaa ja 4 tynnyriä voita Tohmajärven Kantosyrjästä Piilksaaren kylään aikoen siitä päästä rajan toiselle
puolelle_ He joutuivat kumminkin sillä matkalla rajavartionton kanssa
rettelöihin.
3) Tohmajärven käräjät 3 /3 1740.
4) Kiteen käräjät 10/31740.
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pojat toivatkin määrätyn voin Offanille kesällä ja aikoivat samalla ostaa häneltä olkia ja siemenjyviä, ,;koska he niitä aivan
kovasti tarvitsivat", mutta kun Offan ei maksanut heille kyllin
suurta hintaa voista, veivät he omansa Lappeenrantaan ja Haminaan ja saivat tietenkin sitten maksaa velkansa rahassa 1).
Seuraavan sodan ja vainon aikana sai Matfeoff panna
näytteille koko kauppamieskykynsä ja tarmonsa. Sodan alussa
sai hän maaherra Stjernstedtiltä toimekseen hankkia hevosia
armeijan tarpeeksi. Hän osti omillaan ja peri kruunulta perästäpäin velkansa 2). Sittemmin sai hän toimekseen hankkia ruokavaroja huonosti varustetulle armeijalle ja kuljeksi sitä varten
ympäri maakuntaa sieltä täältä ostaen voita 3). Nyt kulki hän
korkean kruunun asioissa, niin ettei mistään luvattomasta kaupasta voinut olla puhettakaan. Kun sitten joutui pikku-viha ja
nälänhätä uhkasi Karjalaa, möi Matfeoff jauhoja tarvitseville 4).
Me voimme arvata, että Offan Matfeoff oli kaupoillansa
rikastunut. Pikku-vihan perästä oli hän huomattava mies ja
oli ikäänkuin jonkinlainen kruunun välikauppias, joka hankki
maakunnasta sitä, mitä korkeat viranomaiset kruunun tarpeeksi
halusivat. Niin oli hän taas hankkimassa maaherran käskystä
hevosia, hän osteli ruokatavaroita, toimitti ne Degerbyhyn ja
oli kuin virkamies ainakin 5). J aakuntalaistensa keskuudessa
nautti hän myös suurta suosiota. Hänet valittiin vuosien 17461747 valtiopäiville edustamaan Karjalan talonpoikia, mutta sairastui ennen lähtöänsä ja tuli näin estetyksi täyttämästä tätä
luottamustointa 6). Hän lienee kuollut 1740-luvun lopussa tai seu') Tohmajärven käräjät 13/2 1741. — Kerran kun Matfeoff ei saanut
tavaroitansa hyvästi kaupaksi Lappeenrannassa, aikoi hän matkustaa Turkuun niitä myymään. Silloin oli hänellä mukanaan pellavalankoja ja
karhunnahkoja. (Kiteen käräjät 10/3 1740).
2) Maaherra Stjernstedtin kirjealustelma kruununvouti G. A. Andersinille '3/, 1742. M. L. A. kontt. kok.
3) Ilomantsin käräjät t5/9 1744.
+) Liperin käräjät 11/3 1745.
") Maaherra Stjernstedtin kirjealustelmat 1745. M. L. A. kontt. kok.
6) Näille valtiopäiville valitsivat Pohjois-Karjalan talonpojat kaksi
edustajaa, niin että Kiteen, Kesälahden, Tohmajärven ja Ilomantsin miehet valitsivat Offan Matfeoffin, kun taas Pielisjärven ja Liperin rahvas
lähetti edustajakseen Tahvo Partasen Pielisjärveltä. Partanen lienee sitten, kun M. bli estettynä täyttämästä luottamustointa, yksinään edustanut
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raavan vuosikymmenen alussa, koska hänen nimensä silloin katoaa ajan asiakirjoista.
Sellaisen miehen vaikutus, kuin Matfeoffin, on ollut aikanaan varsin suuri. Kituvalle, kurjalle kaupalle teki hän hyvän
työn välittäessään maalaistuotteiden menekkiä ja helpoittaessaan
niiden kuljetusta kaupunkiin. Siksipä olikin hän rahvaan suuressa suosiossa, kruununmiehet eivät häntä ahdistaneet, vaikkakin hän ajan käsityksen mukaan rikkoi kauppasääntöjä vastaan ja harjoitti maakauppaa, ja vieläpä lain ja oikeuden valvoja, läänin maaherra käytti hänen kauppavaistoansa hyväkseen käsittäessään, että siitä koitui hyvää yhteiselle asialle ja
yksityisille.
Alhaisporvariston kauppamatkoja maaseud u 11 a, jotka pääasiallisesti juuri olivat maalaistavaroiden ostamista varten tehdyt, koettivat kaupunkien maistraatit vastustaa
ehkä yhtä innokkaasti kuin maalla asuvien ja rajan takaa tulevien maakauppiaiden matkoja.
Asetuksia ja määräyksiä porvarien matkoista maaseudulla
ja kieltoja niitä vastaan oli paljon, mutta eivätpä ne tuntuneet tehoavan. Pikku-vihan jälestä lisääntyivät vaan valitukset
näistä luvattomista matkoista — etenkin Kyminkartanon läänissä, missä kaupunkien puute antoi tällaiselle kaupalle yllykettä
— niin että lopultakin katsottiin välttämättömäksi ryhtyä ankaroihin toimenpiteisiin. Kuninkaallisessa kirjeessä Kyminkartanon
läänin maaherralle 22/4 1751 selitettiin, että ainoa keino tällaisten
luvattomien matkojen estämiseksi oli asettaa kaupunkien puolesta tarkastusmiehiä ja tulliratsastajia, jotka ottaisivat kiinni
jokaisen tällaisen kylästä kylään ja talosta taloon kuljeksivan
kauppamiehen, „mikäli hän ei voi näyttää asianomaisen maistraatin lupakirjaa, että hän kauppakaaren VI luvun 4 pykälän ja
kuninkaallisen resolutsioonin 58 pykälän mukaisesti, joka on
annettu kaupunkien yleisiin valituksiin huhtikuun 12 päivänä
1739, on oikeutettu tällaista kauppaa harjoittamaan. Näiden
lupakirjojen suhteen on tarkasti huomattava ja niihin merkittävä, missä asioissa kukin liikkuu, niin ettei teuraseläinten
koko Pohjois-Karjalaa. (Kruununvouti Andersinin kirje maaherralle 19/s
1746. M. L. A. kontt. kok.)

152

Saarenseppä, Pohjois-Karjalan kauppaolot 1721-1775.

ostamiseen anneta lupaa kenellekään muulle kuin niille, jotka
tosiaankin ovat kaupungin teurastajia tai karjanostajia; samaten myös hevoskauppiaiden ja kalakaupustelijoiden suhteen,
niin ettei kenellekään muulle anneta lupaa liikkua maaseudulla
ostokauppaa harjoittaakseen". Samassa määrättiin, että jos joku
kaupunkilainen tavattaisiin ilman lupakirjaa kuljeksimassa penikulman päässä kaupungista ja hänen huomattaisiin harjoittaneen
maakauppaa, otettakoon mies heti kiinni, tavarat pantakoon
takavarikkoon ja kyyditettäköön hänet omalla kustannuksellaan
kotiansa ja hänen asiansa jätettäköön oikeuden tutkittavaksi 1).
Käsky oli ankara. Pohjois-Karjalassa kiertelivät kaupunkien porvarit harvemmin kuin muualla. Pitkä matka ja vaikea
tie ei houkutellut lähtemään näihin korpiin sieltä maalaistavaroita hakemaan, kun lähemmältäkin voi niitä yllin kyllin saada.
') Kuninkaan kirje maaherralle 22/,1751. M. L. A. kansi. kok. —

llodee ei ole kirjettä painattanut kokoelmiinsa.

III Luku.

Katsahdus Pohjois=Karjalan kauppaolojen
kehitykseen.
Ne edellytykset, joista ensimäisessä luvussa puhuimme,
elinkeinojen tila ja mahdollisuudet, eivät Pohjois-Karjalassa sen
aikakauden kuluessa, joka kuuluu meidän kuvaukseemme, olleet
aivan huonot. Tosin oli maanviljelys ensi asteillansa, teollisuusyritykset vasta aivan alkeellisia, mutta silti tarjosivat kaskiviljelys, kalastus ja metsästys, ettemme mainitsisi tervanpolttoa,
joka ennen pikku-vihaa taas Pohjois-Karjalassa pääsi jonkinmoiseen kukoistukseen, tuotteillaan verrattain hyvän aineellisen
pohjan kaupanteolle ja vaihtoliikkeelle.
Tuotteita ei puuttunut; siitä on parhaimpana ja kumoamattomana todistuksena se tosiasia, että Pohjois-Karjalasta koko
aikakauden kuluessa vietiin kuitenkin kaikitenkin kaupunkeihin
runsaasti tavaraa ja Venäjälle uskomattoman suuret määrät
erilaisia tuotteita.
Kulkuväylien ja teiden melkein täydellinen puute ja se
•seikka, ettei maakunnassa ollut yhtään kaupunkia tai kauppalaa,
vaikutti — tietysti ahtaiden, luonnottomien kauppasääntöjen
ohessa — ettei Pohjois-Karjalan kauppa millään tavalla päässyt
kukoistamaan, vaan kitui. Kuitenkin on tälläkin alalla aikakautemme kuluessa huomattavissa kehitys, joskin vaivaloinen
ja monine taka-askeleineen. Ja tämä kehitys kuvastuu ehkä
parhaiten niissä monissa suunnitelmissa, esityksissä ja alotteissa,
joihin tällä alalla ryhdyttiin. Vapauden aika on ollut enemmän
kuin mikään toinen aikakausi Ruotsin ja Suomen historiassa, alotteista ja yrityksistä rikas. Luodessamme katsahduksen PohjoisKarjalan kaupan kehitykseen puheena olevan aikakauden ku-
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luessa, on meillä edessämme suuri sarja yrityksiä ja alotteita jos
mihin suuntaan. Aikakausi, jonka suonissa virtasi nuori veri,
oli valmis laatimaan monia suunnitelmia ja kuvitteli niiden täyttymistä; oli aivan luonnollista, että niistä useimmat jäivät toteutumatta, sillä niin epäkäytännöllisesti laadittuja ne tavallisesti
olivat. Mutta kehitys on sittenkin näiden toteutumattomien
yritysten ja suunnitelmien kautta kulkenut monta askelta eteenpäin ja niin ilottomilta kuin taulut kuvauksessamme näyttänevätkin, osoittavat ne kumminkin sitä olojen kehitystä parempaan päin, jota historiallisissa vaiheissa olemme tottuneet etsimään.
Suurimmat epäkohdat Pohjois-Karjalan kaupan alalla olivat huomattavissa, kuten edellisestä esityksestä toivoaksemme
on kyllin selvästi käynyt esiin, kaupunkikaupan alalla. Suunnaton matka Lappeenrantaan ja Haminaan voi vielä käydä mukiin,
kun oli käytettävänä kesäiseen aikaan hyvä kulkuväylä Saimaan
vesiä myöten ja talvikelillä tasaiset jäämatkat. Mutta senjälkeen,
kun vesiväylää ei enään saatu käyttää ja maamatka sai etsiä
tiensä raivaamattomien metsien ja salojen halki, kävi asioiden tila
melkein sietämättömäksi. Ja sitä mukaa, kun epäkohdat kävivät
räikeämmiksi, kävivät valitukset katkerammiksi ja myöskin
monisuuntaiset parannusyritykset tiheämmiksi. Monellaisia
parannuksia ajateltiin, monellaisia suunnitelmia tehtiin, jotka
surullista kyllä jäivät useimmissa tapauksissa vaan suunnitelmiksi. Alotteet olivat tavallisesti yksityiseltä taholta lähteneet;
hallituksella oli liian vaillinaiset tiedot Pohjois-Karjalan oloista
voidaksensa alotteihin tällä alalla ryhtyä.
Huomatuimpia niistä suunnitelmista, joita meidän on seuraavassa silmäiltävä, oli hanke saada avatuksi Pohjois-Karjalasta
vesiväylä Etelä-Suomeen r).
Selvä on, että niin kauvan kun Karjalasta vesitietä myöten
päästiin Savonlinnaan ja Lappeenrantaan, kysymys vielä ei ollut laisinkaan niin polttava, kuin senjälkeen, jolloin onneton
') Luullaksemme tarjoaisi tutkimus uusien kulkue äylien avaamisesta
ja kanavoiden perkaamisesta Suomessa vapauden ajalla huvittavia lisiä tamän ajan taloudellisen historian valaisemiseksi. Valtiopäivä-asiakirjat ovat
täynnä esityksiä kanavoista, joita ehdoitettiin Suomessa avattaviksi, ja
koskenperkauksista, joihin suunnitelmien mukaan olisi pitänyt ryhtyä.
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Turun rauha oli katkaissut Pohjois-Karjalan väestön luonnollisen kauppatien.
Tosin huomauttaa Ulrik Rudenschöld — puhumattakaan
Ehrenmalmin ja Hasselbomin ehdoituksista avata kanava Saimaan vesistöiltä Päijänteen kautta ja Kokemäenjokea myöten
Pohjanlahteen 1) — siinä mietinnössä, jonka hän v. 1738 laati,
että Pohjois-Karjalallekin koituisi suurta hyötyä, jos joku niistä
kanavoista saataisiin rakennetuksi, joita hän parhaillaan suunnitteli Suomen sisämaassa. Suunnitelmia oli tällä taitavalla taloustieteilijällä useitakin; innokkaimmin puolusti hän vesiväylän perkaamista, joka suuntautuisi Saimaan vesistöiltä Suomenniemen,
Mäntyharjun ja Heinolan kautta Päijänteelle. Täältä oli sitten
päästävä vesitietä myöten Vantaanjoelle ja niin Suomenlahdelle.
Tämä väylä oli helpoimmin kuntoon pantavissa, siitä tulisi suurin hyöty hämäläisille, savolaisille ja myös karjalaisille 2).
Olihan se suunnitelma, että Pohjois-Karjalankin miehet saisivat tavaransa viedyksi suorastaan tapulikaupunkiin vesitietä
myöten, hyvä ja paikallaan. Niin kauvan kun Lappeenrannassa
maksettiin tavaroista kohtuhinnat — ja sinne tavaroita voi viedä
— ei tarvinnut ajatella matkata tapulikaupunkiin Vantaan joen
suulle.
Mutta joutuipa heti aika, jolloin Rudenschöldin sanat Suomen sisämaan kaupan vaikeuksista sopivat karjalaisiin, kuin ne
olisivat olleet heidän oloistaan kirjoitetut. — — "Heidän matkansa" — sanoi hän — „joiden aina täytyy tapahtua talvella, käyvät heille niin kalliiksi, että heidän — —, jotka asuvat kauvimpana
ja tarvitsevat 4 tai 5 å 6 viikkoa tehdäksensä yhden kaupunkimatkan eivätkä voi tehdä kuin korkeintaan kaksi sellaista talven
kuluessa tai viedä enempää kuin 4 å 5 tynnyriä viljaa yhdessa
kuormassa, täytyy kuluttaa matkallaan suuren osan siitä, minkä
voivat ansaita. Usein eivät he myöskään ennätä kuljettaa myytäväksi kaikkea sitä viljaa, minkä hyvinä vuosina saavat, vaan
täytyy heidän vasten tahtoansa itsensä kuluttaa se, mikä jääpi
tähteeksi ja jota sisämaassa ei mitenkään voi saada kaupaksi. Kun
') M. G. Schybergson, Lars Johan Ehrenmalm, s. 141-142 (Svenska
Litteratursällskapets i Finland förhandlingar och uppsatser 3); M. G. Schybergson, Finlands historia II, s. 20-21; Vrt. myös J. W. Ruuth, Björneborgs stads historia, s. 185.
2) Ruuth, T;1rik Rudenschöldin kertomus, s. 2 6.
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taas niin sattuu, että talvikeli kokonaan pettää, eivät he ensinkään
voi viedä viljaansa kaupaksi, mistä johtuu, että useat ovat tottuneet huonosti hoitamaan talouttaan —
1)
Tällaiseksi oli tosiaankin Pohjois-Karjalankin asukkaiden
asema muuttunut, kun heidän vanha, luonnollinen kauppatiensä
oli katkaistu.
Jo niissä anomuksissa, jotka Porvoon kaupungin edustaja,
pormestari G. Hagert heti Turun rauhan jälkeen jätti kuninkaalle
ja valtakunnan säädyille pyytäessään Haminan entisiä tapulioikeuksia omalle kaupungillensa, esitti hän, että laadittaisiin
vesiväylä Karjalasta ja Savosta Porvooseen; sillä tavalla tulisi
näiden maakuntien asukkaille mahdolliseksi käydä kauppamatkoillaan Suomen lahden rannalla eivätkä he tulisi kulkemaan
rajan toisella puolella 2).
Tarkemmin määritteli samainen Hagert ajatuksensa siinä
mietinnössä, jonka hän jätti suomalaiselle talousdeputatsioonille 1746-1747 ja jonka deputatsiooni sitten hyväksyi erääseen valtakunnan säädyille lähetettävään esitykseensä. Hagert
suunnitteli kanavaa Päijänteeltä Hartolan ja Hirvensalmen
kautta Saimaalle ja sieltä Rantasalmen kautta kiertäen PohjoisKarjalaan. Tästä väylästä tulisi, väitti Hagert, koitumaan tavattoman suurta hyötyä koko maalle eikä vähiten Ruotsin-Karjalalle, jonka terva- ja vilja-määrät tätä vesitietä myöten voitaisiin
kuljettaa myytäväksi Etelä-Suomeen. Mitä kanavoimiseen tulee,
tulisi kyllä Rantasalmen kohdalla, samoinkuin myös Hirvensalmen Liukolassa ja Hartolassa, olemaan suuria vaikeuksia,
mutta tietenkin olisivat ne voitettavissa 3).
Pormestari Hagertin ehdoitus suomalaiselle talousdeputatsioonille oli nähtävästi tehty vastapainoksi Helsingin kaupungin
pormestarin H. J. Forstenin esitykselle, joka suunnitteli, että
kaivettaisiin kanava Päijänteeltä Lummenen kautta Vantaanjokea myöten Suomenlahdelle. Hyvin tajusi Hagert, että jos
kerran Forstenin ehdoitus tulisi hyväksytyksi, ei hänen suunnitelmistaan Savon ja Karjalan kaupan kääntämisestä vesitietä
') Ruuth, Ulrik Rudenschöldin kertomus, s. 19-20.
2) Pormestari Gabriel Hagertin päiväämättömät memoriaalit valtakunnan säädyille (nähtävästi kesällä ja syksyn alussa) 1743. Kopiot M.
L. A. kansi. kok. Saapuneet kirjeet 1743.
3) Suomalaisen talou deputatsioonin mietintö 4/3 1747. R. W. A.
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myöten Porvoonjoen varrella olevaan kaupunki-pahaseen koskaan mitään tulisi.
Säädyt hyväksyivät Forstenin esityksen ja tutkimuskin
asiassa pantiin toimeen. Tuumasta ei kumminkaan mitään
tullut 1).
Näin ollen antoi tuskin Hagertin esitys aihetta minkäänlaisiin toimenpiteisiin niiden puolelta, jotka valtion peräsintä
pitivät. Väylän avaamisen vaikeudet Rantasalmen kohdalla,
missä suurimmat kaivaustyöt olisivat olleet tehtävät, olisivat
kaiketi jo yksinään olleet niin suuret, ettei yritys, joskin sitä
olisi ajettu miten suurella tarmolla tahansa, siihen aikaan olisi
voinut onnistua.
Kymmenkunta vuotta myöhemmin, ei täyttä sitä, käänsi
Johan Lagus tunnetussa väitöskirjassaan viranomaisten huomion toiseen kulkuväylään, jota myöten Pohjois-Karjalan kesäkaupan sopisi ohjautua. Hänen suunnitelmansa mukaan voisivat
karjalaiset kulkea omia vesistöjänsä myöten Rantasalmelle, sieltä
Leppävirroille ja sitten Kuopion ja Iisalmen kautta Rautalammin reitille, jolloin jo väylä oli selvä Päijänteelle. Että väylä
tulisi täysin käyttökelpoiseksi, olisi Päijänteeltä kanavoitava vesitie Hollolan kautta Porvoon jokea myöten Suomenlahdelle 2).
Lagus tahtoi kiinnittää tähän väylään viranomaisten huomiota; omasta puolestaan hän kumminkin mieluummin puolustaa Karjalan kaupan kääntämistä Pohjanmaalle ja esittää sentähden vesiväylän perkaamista Pielisjärveltä pienen vesien kautta
Kajaaniin. Mutta siitä tarkemmin etempänä.
Ei ollut ajan kohta sopiva laajakantoisille esityksille. Valtion raha-asiat aivan huonolla tolalla ja vielä huonommiksi
ne kävivät turhan sodankäynnin tähden. Eikä ollut Savolla
1) Schybergson, Finlands historia II, s. 110.
2) Eraftrnan-Lagus, Tanckar om hushållningens uphjelpande, s. 5.

— Lienee syytä, että mainitsemme muutamia tietoja Johan Laguksesta,
jonka nimi jo ennenkin on tutkielmassamme esiintynyt. Hän oli syntynyt
v. 1733 Kesälahdella, missä isänsä oli kirkkoherrana. Tuli Porvoon kimnaasiin v. 1746, ylioppilaaksi Turussa v. 1749, maisteriksi v. 1757, Loviisan
alkeiskoulun v. t. opettajaksi v. 1756, sikäläisen triviaalikonlun konrehtoriksi
v. 1760, rehtoriksi v. 1769 ja Iisalmen kirkkoherraksi v. 1771. Kuoli v. 1806.
(Bergholm, Sukukirja I, s. 768; Matthias Akiander, Herdaminne för fordna
Wiborgs och nuvarande Borgå stift I, s. 225-228).
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ja Karjalalla sellaisia puoltajia, jotka näiden maakuntien asioita
kyllin suurella tarmolla olisivat ajaneet --- jos aijottua kanavahanketta olisi edes voinut ajatella toteutettavaksi.
Aikakautemme lopulla tehtiin vielä kerran esitys vesiväylän
avaamisesta Pohjois-Karjalasta Etelä-Suomen kaupunkeihin.
Eräässä v. 1772 esitetyssä akateemisessa opinnäytteessä huomauttaa pohjalainen Gabriel Ståhle, että voisi suunnitella kahtakin
vesiväylää Pohjois-Karjalasta ja Savosta maan etelä-osissa oleviin
kaupunkeihin. Toinen kulkisi Laguksen esittämää suuntaa Pohjois-Savon kautta; reitti olisi suunniteltava Varkauden, Sorsaveden ja Osmangin kautta Rautalammin vesistölle ja siitä alas
Päijänteelle. Toisen voisi saada toimeen yhdistämällä Saimaan
ja Päijänteen vedet kanavalla, joka kulkisi Mikkelin pitäjän
Vuolingon kylän kautta. Miten Rantasalrnella väylää kohtaavat vaikeudet olisivat voitettavissa, siitä ei suunnitelmien laatija, joka nähtävästi ei itsekään oikein ollut esityksensä perillä,
mainitse mitään.
„Niin voitaisiin" -- huudahtaa Ståhle edellisestä esityksestä puhuessaan — „Karjalasta ja Savosta vesitse avata mukava
kulkuväylä aina Hämeeseen asti ja se etu olisi tarjolla, että nämät
laajat maakunnat kesäiseen aikaan voisivat viedä tavaroitansa
tai tuotteitansa veneillä kaupaksi maan sisäosiin eikä, kuten
nyt tapahtuu, viedä ja myydä niitä ulkopuolelle valtakunnan
rajojen, Lappeenrantaan ja Viipuriin" i).
Nämätkin suunnitelmat jäivät vaan unelmiksi. Liian epäkäytännöllisinä niillä tuskin sellaisellakaan aikakaudella, jolla
olisi ollut toisellaiset edellytykset kestävään työhön kuin vapauden ajalla, olisi ollut toteutumisen mahdollisuutta. Mutta yksi
on varma: hyviä tarkoituksia ei ainakaan puuttunut.
Pohjois-Karjalan kaupan kääntämistä Pohjanmaalle suunnittelivat aikakauden kuluessa useat taloudelliset merkkimiehet
ja kirjailijat.
Maaherra Stjernstedt tiedusteli kuninkaan käskystä tapuliriidan leimutessa Oulun, Helsingin ja Porvoon välillä ensimäisinä vuosina pikku-vihan perästä oululaisilta, „oliko Oulunjoki
') P. A. Gadd-G. Ståhle, Försök til en hydrologisk afhandling om ursprunget och beskaffenheten af de största wattudrag i Finland, s. 7-10.
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purjehduskuntoinen ja voitaisiinko kauppa Venäjän puolelta
suunnata sitä tietä". ' Asiasta pantiin toimeen tutkimus ja Karjalan vesiväyliä tutkittiin. Oululaiset kauppiaat selittivät, että
kulkuväylä Karjalasta Pohjanmaalle saataisiin aivan helposti
kuntoon. Maaherra tiedusteli vielä asiaa Karjalan kruununvoudilta ja käski hänen tiedustelemaan etenkin sitä, „oliko Kansan virta, joka kuuluu ulottuvan Orivedestä Pielisjärveen, sellainen, että sitä myöten voitiin kuljettaa kauppatavaroita Karjalasta Ouluun ja taas takaisin — —". Maaherra oli kuullut, että
väylää myöten voitiin kulkea, koskapahan venäläiset viimeisen
sodan aikana olivat kuljettaneet Ouluun elatustarpeita, semminkin jauhoja, ja että myös muut olivat tavaroineen tätä tietä
myöten kulkeneet 1).
Tuttu asia niin Pohjois-Karjalassa kuin muualla olikin,
että kauppavenäläiset vanhoista ajoista alkaen olivat tätä tietä
myöten kulkeneet Karjalasta Pohjanmaalle.
Maaherra Stjernstedt tahtoi, että Oulu saisi tapulikaupungin oikeudet ja että siis sinne kääntyisi Savon ja Karjalan
kauppa. Suunnitellun kulkuväylän avaamisesta ei sentään mitään tullut.

Sama ajatus — Itä-Suomen kaupan kääntäminen Pohjanmaalle — lienee myös kuultanut suomalaisen talousdeputatsioonin 1746-1747 mielessä. Mietinnössään valtakunnan säädyille
9 /, 1747 lausui se ajatuksenaan, että jos Pohjanmaa saisi tapulioikeuden, varmaan kääntyisi Savon ja Karjalan kauppa sinne 2).
Nuori maisteri Samuel Chydenius teki kesällä 1752 Ruotsin
tiedeakatemialle esityksen, että Oulunjoki perattaisiin ja Kajaanin reitiltä avattaisiin väylä Savoon ja Karjalaan. Hän osoitti,
että tämän kulkuväylän avaaminen ei tulisi kalliiksikaan ja hyöty
siitä olisi erinomaisen suuri.

1) Maaherra Stjernstedtin kirje kruununvouti Andersinille 122/,1744..
Kopio kokoelmassa „Kokous Manifestejä, Publicationeja, Kuulutuksia j.
n. e." S. W. A. — Maaherra sanoo kirjeensä lopussa, nähtävästi peljäten,
että kruununvoudin kertomusta vältettäisiin perättömäksi: „denna Eder
berättelse måste vara så vähl grundat, at andra eii måga få orsak at säija,
det deruti osanningar finnas". Vahinko kyllä, emme ole M. L. A:ssa
tavanneet Andersinin kertomusta.
2) Vrt. Schybergson, Finlands historia II, s. 111.
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„Sellaisen kulkuväylän hyödyllisyyttä ei kaiketi kukaan
voine epäillä" — sanoo Chydenius mietinnössään — ,.joka tietää,
miten paljon kauppa ja parannetut liikeneuvot edistävät maakunnan tilan kohoamista. Jos mieli Kajaanin kaupungin, joka
on mainitun Oulunjärven rannalla, milloinkaan päästä voimistumaan, jos mieli hedelmällisten, mutta etäällä olevien Savon ja
Karjalan maakuntien milloinkaan rikkauksillaan meitä hyödyttää,
täytyy sen tapahtua tämän väylän kautta. Minä olen toisessa
paikassa osoittanut, että vaikka näissä syrjäisissä maakunnissa
asuu vähän kansaa, ne kuitenkin voisivat tuottaa niin monta
tuhatta tynnyriä viljaa ja tervaa, niin monta tuhatta tolttia lautoja, niin paljon lihaa, kalaa ja (muita) elantoaineita, jos vaan
kulkuneuvot olisivat mukavammat, että valtakuntamme sen
kautta vuosittain voittaisi muutamia tynnyreitä kultaa. Eipä
näet sovi epäillä, ettei kulkuväylää helposti saataisi jatketuksi
aina suurille Savon ja Karjalan sisävesistöille, jotka purkavat vetensä Vuoksen virran kautta Venäjän Laatokkaan. Sillä
tunnettua on, että ne joet ja järvet, jotka tältä puolelta virtaavat Oulunjärveen, ovat kaikki toistensa kanssa yhteydessä ja
helposti voidaan saattaa purjehduskuntoisiksi — — —" 1).
Tiedeakatemia puolestaan puolsi Chydeniuksen esitystä,
mutta silti ei esitys aiheuttanut mitään käytännöllisiä toimenpiteitä 2).
Pari vuotta senjälkeen, kun Chydenius oli tehnyt esityksensä vesiväylän avaamisesta Karjalaan, kirjoitti pohjalainen
Erik Castren „historiallisen ja taloudellisen kuvauksen Kajaaninlinnan läänistä" ja puolusti siinä lämpimästi Chydeniuksen
ehdoitusta.
Tunnettua oli, miten paljon tavaraa vuosittain vietiin Karjalasta rajan yli Venäjän puolelle. Tämä tapahtui sentähden,
1) „Tankar om sjöfartens befordrande genom Uhleå ström i Österbotn och derifrån vidare up till Carelen". Mietintö on lähetetty kirjeen
ohessa "-7/$ 1752 Ruotsin tiedeakatemian sihteerille. Ruotsin tiedeakatemian arkisto. Nidos 28, sisältäen sekalaisia kirjoitelmia ja mietintöjä
1740-1770. — Jo loppuvuodesta 1750 oli Chydenius tehnyt Tiedeakatemialle ehdoituksen Oulunjoen perkaamisesta, mutta esitystä ei voitu
ottaa tarkastettavaksi tarpeellisten karttojen puutteessa. — Vrt. myös
Könönen, Joensuun kaupunki, s. 8.
2) Tiedeakatemian päiväämätön kirjealustelma kuninkaalle 1752.
Ruotsin tiedeakatemian arkisto, Nidos 26.
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että karjalaisilla omiin kaupunkeihinsa oli liian pitkä ja vaivaloinen matka, usein 50 tai 60 penikulmaa. Kajaaniin oli matka lyhempi ja helpompi, koska tie kulki vesiä myöten.
Kuitenkin vei tämäkin matka, niin kauvan kun väylä Pohjanmaalle oli perkaamaton, kaksi tai kolme viikkoa, mikä tuntui
sitäkin raskaammalta, kun matka oli tehtävä kesällä, useinkin
parhaimpana työaikana. Ja vielä seikka. Niin kauvan kun
vesiväylä oli perkaamaton, eivät sitä myöten kulkevat voineet kuljettaa kuin vähäisiä kuormia ja hiukan kerrassaan.
Monta kertaa kesässä taas ei näitä matkoja voitu tehdä.
Castrenin ehdoitus oli siis, että se vesiväylä, jota karjalaiset olivat vanhoista ajoista asti Pohjanmaalle mennessänsä
käyttäneet, olisi perattava ja saatettava purjehduskuntoiseksi.
Ja hän vakuuttaa, että työ voitaisiin tehdä verrattain vähäisillä
kulungeilla ja että varsinaisen kanavan kaivaminen olisi helppoa, koska se kannas Maanselänsuolla, joka olisi puhkaistava,
oli aivan kapea.
Castren esittää myös kulkuväylän perkaamista Pohjanmaalta Savoon ja suunnittelee jo yksityiskohtaisesti senkin
suunnan ja mutkat. „Kuitenkin" — sanoo hän — „tulee väylän
avaaminen Karjalan ja Sotkamon pitäjän välillä huokeimmaksi
ja vähiten vaivaa kysyväksi; se lienee sitäpaitsi välttämättömin
ja on ensimäiseksi pantava kuntoon. Jos työt jaetaan paikkakunnan asukkaiden tehtäviksi taitavan johtajan johdolla, tulee
heillä olemaan vähiten rasitusta siitä" 1).
Taas muutamia vuosia myöhemmin esittää Johan Lagus
väitöskirjassaan samaa asiaa ja kuvailee, miten helppoa olisi
karjalaisten päästä Pohjanmaan kaupunkeihin. Vielä yksityiskohtaisemman kuvauksen, kuin Castren oli antanut, esittää
Lagus kanavasta, minkä hän toivoi saatavan peratuksi Pohjanmaan ja Karjalan välillä 2). Laguskin on vakuutettu siitä, että
alm-Castren, Historisk och oeconomisk beskrifning, s. 32-34.
„Då man följer Åen, som stryker förbi Cajana,
och förbyter sig, nedan om slotts lämningarne, i et starckt fall, möter,
efter 2/2 mil. ifrån slottet, stora träsket Rehiansälkä. Detta skiljes medelst ett sund, ifrån ett annat större träsk Kiandojärvi 4. å 5. mil. Derpå
möter en liten å och straxt sedan ett litet träsk, wid namn Lappajärwi. Här faller åter en å, hafwande sit watn af ett litet kärr 2. m.
1) %

2) Hän kirjoittaa:

11

162

Saarenseppä, Pohjois-Karjalan kauppaolot 1721-1775.

väylä hyvin helposti saataisiin avatuksi ja hyöty siitä olisi aivan erinomainen. Sillä aikaa, kun kanavaa laitettaisiin kuntoon,
saisivat karjalaiset elintarpeensa myydyiksi niille työntekijöille,
jotka kanavan kaivamista varten hankittaisiin. Ja sittenkun
laitos olisi valmis ja maan asukkaat monin kerroin helpommin
kuin ennen voisivat kuljettaa tuotteitansa kaupaksi, „on kiistämätöntä, että siellä tulisi olemaan niin suuri rahan runsaus, kuin
siellä nyt on kaikellaisia elintarpeita ja mahdollisuuksia hyödyllisten alotteiden tekemiseen. Kanava tulisi niinmuodoin olemaan
kiihokkeena asukkaille ahkeruuteen ja työteliäisyyteen sekä saattaisi heidät tilaisuuteen edistyä uskomattomalla tavalla, parantaa
asemansa monin verroin onnellisemmaksi, kuin mitä se nyt on,
ja samassa määrässä, omalta osaltaan, lisätä kruunun tuloja" 3).
Asiallisemmin ja tyynemmin, kuin osakuntatoverinsa ja
aikalaisensa Johan Lagus, otti maisteri Jaakko Stenius puheeksi
kanava-kysymyksen. Hän oli tullut siihen varmaan vakaumukseen, että Pohjois-Karjalan kaupan ainoat kehitys- ja edistymismahdollisuudet olivat siinä, että se suunnattiin kulkemaan Pohjanmaan kaupunkeihin. Steniuksen mielestä olivat sekä Oulunjoki että Pyhäjoki perattavat purjehduskuntoisiksi. Jos Oulunjoki perattaisiin ja väylää jatkettaisiin Nuasjärven ja Kiannonjärven kautta Pielisjärvelle, tulisi siitä, kuten Samuel Chydenius
jo oli osoittanut, mitä suurin hyöty myös Pohjois-Karjalalle.
Stenius sentään mieluummin puolustaa Pyhäjärven kanavoimista,
därifrån. Hwarwid Maansälkä By, 12. m. ifrån Cajana, gräntseskilnaden
är emellan Carelen och Österbotn. I omtalta myra, högst några 100. alnar, (hwilken är just det, som borde genomgräfwas,) delar watnet sig i
2:ne grenar: den ena sträcker åt Cajana och den andra åt Carelen, hwilken giör under sitt lopp, åtskilliga små forssar och mindre träsk, tils den
efter 10. m. faller i stora siön Pielisjärfwi, hwilken har sit utlopp wid
Pielisenjoki. Denna afbrytes af flere träsk och 9. resbara forsar, hwilka
rusa in i siön Oriwäsi, som har communication med stora sit,arne Purawäsi och Pyhäjärfwi. Omkring hwilka, de öfrige Carelska Soknar, undantagandes Pielis och Ilomantz ligga. Detta, som jag anfört om denne
Canals största lätthet, winner ny styrcka af ärfarenheten: ty Major Af f1 e c k. som för 40. år vid lag tilbakars. hade Pielis Sokn arenderat, har
därifrån, med 3. bördings båt, rest til Cajana — — — (Kraftman-Lagus,
Tanckar om hushållningens uphjelpande, s. 5-6):
') Kraftman-Lagus,
s. 5-7.
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jolloin väylä Pohjanlahdesta suoraa tietä kulkisi „mieluisimpiin
ja viljavimpiin seutuihin asti, missä kolme lääniä yhtyy" 1).
Stenius oli itse koskenperkaaja ja hyvästi perehtynyt ajan
taloudellisiin seikkoihin. Tahtoisi mielellään uskoa, että hänen
vakavissa vakuutuksissaån oli perää ja muistaessamme kaikki
ne vaikeudet ja hankaluudet, joita Pohjois-Karjalan kaupalla
vieriessään Etelä-Suomen kaupunkeihin oli kestettävänään, olemme taipuvaiset uskomaan — niin mahdottomalta kuin tämä ajatus
nyt tuntuneekin — että Pohjois-Karjalan kaupalle kenties olisi
ollut eduksi kokonaan kääntyä Pohjanmaan kaupunkeihin.
Tämän arvelun vahvistaa todeksi se tosiseikka, että senjälkeen, kun Pohjanmaan kaupungit olivat saaneet tapulioikeudet, Pohjois-Karjalan miehet entistä uutterammin rupesivat
käymään niissä tavaroitaan myymässä ja toisia ostamassa. Kulkuväyliä sinne ei avattu eikä perattu; silti kääntyi kauppa sinne,
missä se parhaimmat tilaisuudet tiesi tapaavansa.
On vielä ala, jolla puheena olevan aikakauden kuluessa
yhä useampia suunnitelmia tehtiin, vielä perinpohjaisempia
esityksiä laadittiin ja vielä pitempiä puheita pidettiin. Se kysymys, joka vaivasi karjalaisia ja kaikkia, jotka Karjalan kauppaoloja ajattelivat, kysymys, joka alituisesti tulee esiin ja Turun
rauhan jälkeisellä aikakaudella saa hyvin polttavan luonteen,
on kysymys kauppalan perustamisesta itä-Suomea varten joko
Savon tai Karjalan sisäosiin. Kysymys on tärkeä, vaikkakaan
noilla lukuisilla anomuksilla, keskusteluilla, päätöksillä ja käskykirjeillä ei mitään käytännöllistä seurausta ollut, ennenkun aivan
aikakautemme lopussa. Kysymys on niitä, tuntuu meistä, jotka
parhaiten kuvastavat vapauden ajan luonnetta. Suuria suunnitelmia, rohkeita ajatuksia, paljon riitaa ja juonittelemista
eikä mitään pysyviä tuloksia; kysymyksen monipuolinen käsittely valmisti maaperää, josta jotain eheää ja hyvää oli kasvava.
Sen jälkeen, kun pieni Brahea Lieksanjoen varrella oli
omaan mitättömyyteensä hävinnyt, ei Pohjois-Karjalassa ollut
kaupunkia ollut. Pohjois-Karjalan miehet kulkivat kauppamatkoillansa Laatokan rannan kaupungeissa ja Saimaan vesiä myöten Savonlinnassa ja Lappeenrannassa. Tämä tyydytti kaiketi
') Steniuksen memoriaali vuosien 1760-1762 valtiopäiville; Historiallinen Arkisto VII. s. 153.
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niin kauppatarpeen, ettei omaa kaupunkia maakuntaan pyydettykään.
Vielä senkin jälkeen, kun Laatokan rannat ja siellä sijaitsevat kaupungit olivat jääneet pois Ruotsin vallan alta, tyydyttivät Savonlinna ja Lappeenranta Pohjois-Karjalan kaupunkitarpeen siksi hyvin, ettei vieläkään noustu täydellä todella omaa
kauppalaa vaatimaan. Maa harvaan asuttua, ei missään erikoisen väkirikkaita paikkoja, jotka olisivat edellyttäneet kaupungin
tai kauppalan syntymistä. Savonlinnan läheisyys — tämä kaupunkipilkkuhan oli ja on neljän tai viiden penikulman päässä
Kesälahden rajoilta — verrattain helppo pääsy Lappeenrantaan
ja vielä sangen vapaa kulku Laatokan rannalle vaikutti sen,
etteivät karjalaiset kauppalaa kipeästi kaivanneet, vielä vähemmän
vaatineet. Ja vielä eivät olleet tämän puolen asukkaat tottuneet etujansa valvomaan siellä, missä niitä olisi pitänyt valvoa, valtakunnan kaikkivoipien säätyjen istunnoissa ja neuvoskunnan saleissa. Vasta v. 1738 nähdään Pohjois-Karjalan miehiä
ensi kerran valtiopäivillä 1). Ja jos olisikin ollut sellaisia henkilöitä virkamiesten ja viranomaisten keskuudessa, jotka Karjalan
kaupunkipuutteen tunsivat, tiesivät he varsin hyvin, mikä oli
hallitsevien säätyjen mielipide uusista kaupungeista ja kauppaloista. „Täällä valtakunnassa on" — oli kauppadeputatsiooni
vuosien 1726-1727 valtiopäivillä vastannut maaherra Frisenheimin anomukseen, että Lappeenranta saisi takaisin kaupunkioikeutensa — „liiankin useita esimerkkejä siitä, kuinka vähän
hyötyä niin monista kaupungeista on, jos ne eivät ole määrättyjen käsityöammattien ja tehtaiden takia perustetut, kuten
ulkomailla, vaan ainoastaan johtavat siihen, että tavaroiden hinnat kohoavat haitallisen korkeiksi, ja ovat nämät kaupungit
usein liian ääressä vahingoittaen maan rahvasta ja kuluttaen
heidän aikaansa" 2).
Niinpä lienee selitettävissä, ettemme ole tavanneet ainoatakaan kertaa koko sillä aikakaudella, joka on Uudenkaupungin
1) Pohjois-Karjalan talonpoikien edustajina vuoden 1738 valtiopäivillä olivat Matti Härkänen Liperistä ja Tahvo Partanen Pielisjärven
Lieksasta. (Historiallinen Arkisto III, s. 171).
2) Kamari-, talous- ja kauppadeputatsioonin mietintö i5/1, 1726. Deputatsioonin asiakirjat 1726. It. W. A. — Vrt. Arnberg, Frihetstidens politiska
ekonomi, s. 7.
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ja Turun rauhan välillä, todellista vaatimusta kaupungin tai
kauppalan perustamisesta Pohjois-Karjalaan. Ainoastaan kerran
— ja sekin aivan kuin sivumennen — näemme sen ajatuksen
sukeltautuvan esiin, että pitäisi olla Pohjois-Karjalaakin lähempänä kauppala, kuin mitä oli, ja se ajatus oli maaherra Frisenheimin, miehen, jonka silmä taloudellisissa asioissa ehkä on ollut
terävämpi kuin kenenkään muun Itä-Suomessa tällä ajalla vaikuttaneen henkilön. Puhuessaan nimittäin siitä, miten pitkän matkan päähän karjalaiset saivat kuljettaa verojyviänsä, kun heidän Pohjois-Karjalan perukoilta täytyi tulla Haminaan asti,
tuli maaherra lausuneeksi, että lähempänä tätä kaukaista maan
kolkkaa tulisi olla kruunun; jyvämakasiini tai k a u p p ala, jonne
talonpojat voisivat veroviljansa viedä 1).
Tämän ainoan satunnaisen ajatuksen siitä, että Pohjois-Karjalassakin tulisi olla oma kauppala, olemme tavanneet ajanlukuisista asiakirjoista. Tietääksemme ei se mitään kannatusta saanut.
Vasta pikku-vihan jälkeen, kun täydellä todella ja suuremmalla syyllä kuin koskaan ennen ruvetaan vaatimaan parannuksia Ruotsin-Karjalan kauppaoloissa, tulee myös pohdittavaksi yhä laajemmissa piireissä kauppalakysymys ja on yhtä
mittaa vireillä siihen asti, kunnes Savo ja Karjala saavat oman
kaupunkinsa Kallaveden rannalle. Silloin herkeää hetkiseksi
karjalaisten kaupunki-puuha herätäksensä taas, kun ruvetaan
vaatimaan omaa kaupunkia maakuntaan 2).
Kauppalakysymyksen vaiheita seuratessamme tulee meidän
huomata, että tavallisesti kulki rinnan puuha kauppalan hankkimisesta Karjalaan ja toisen saamisesta Savoon tai vaihtoehtoisesti jompaankumpaan maakuntaan sillä edellytyksellä, että
siitä tulisi hyötyä kumpaisellekin. Näin ollen täytyy meidän
1) Kamari-, talous- ja kauppadeputatsioonin mietintö 2 7/3 1727. Deputatsioonin asiakirjat R. W. A. — Maaherra Frisenheimin alkuperäinen
kirje asiasta on hävinnyt tai ei ainakaan meidän ole onnistunut saamaan
sitä käsiimme; on mahdollista, että hän on kirjeessään yksityiskohtaisemmin esittänyt „varastopaikan" (nederlagsplats) perustamista PohjoisKarjalaan.
2) Könönen, Joensuun kaupunki s. 12-14. — Täydennyksenä Könösen esitykseen mainittakoon, että Tohmajärvellä 24/11 1805 pidetyssä pitäjänkokouksessa esitetään hartaana rukouksena maaherralle, että maakuntaan saataisiin kaupunki. (Pitäjänkokouksen pöytäkirjat. Tohmajärven
kirkonarkisto.)
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aina käsitellä anomuksia, esityksiä ja suunnitelmia, jotka eivät
suorastaan esitä kauppalan hankkimista maakuntaamme, mutta
mahdollisesti ainoastaan Savoon — kuten ensi alussa useimmiten
tapahtui — vaan jotka kuitenkin aina tähtäävät myös siihen,
että uusi kauppala tulisi Karjalankin kauppatarvetta tyydyttämään.
Tuskin oli vielä saatu tietää, että Hamina ja Lappeenranta
eivät enään tulisi kuulumaan Ruotsin vallan alle ja Itä-Suomi niin
muodoin kadottaisi tärkeät kauppapaikkansa ja niiden joukossa
ainoan tapulikaupunkinsa, kun Porvoon edusmies parhaillaan
koossa olevilla valtiopäivillä teki anomuksen, että Porvoo saisi
tapulikaupungin oikeudet ja saisi perustaa kauppaloita tai n. k.
varastopaikkoja maaseudulle. Sopivina tällaisiksi kauppaloiksi
Savoa ja Karjalaa varten esitti pienen kaupungin pormestari
Rantasalmea ja Nikkeliä tai vaihtoehtoisesti Ristiinaa.
Tätä anomusta ja varsinkin kauppalan perustamista
Rantasalmelle puolustivat Karjalan, Savon ja Hämeen talonpoikaissäädyssä olevat edustajat. He väittivät yksimielisesti,
että varsinkin tuottaisi kauppalan perustaminen Rantasalmelle
mainion edun maalle, „koska sekä koko Karjalasta että Savosta
kesällä ja talvella voitaisiin sinne saapua mukavasti noutamaan
suolaa ja mitä muuten tarvitaan, kun rahvas taas muussa tapauksessa olisi pakoitettu muilta kaukaisilta ja ehkä luvattomilta paikoilta sitä hakemaan, mikä seikka toisi liian paljon
hankaluuksia mukanaan" r).
Tapulioikeuksien myöntämisestä syntyi Porvoon ja Helsingin välillä katkera riita, jonka yksityiskohtainen selostaminen
ei nyt kuulu meille ja on jätettävä toiseen tutkimukseen. Riitaan sekoittui myös Oulun kaupunki, joka vaati tapulioikeuksia
itsellensä luvaten sekin puolestaan pitää kauppaloita yllä Iisalmella ja Rantasalmella tai vaihtoehtoisesti Leppävirroilla. Oulun
porvarit väittivät, että Karjalan ja Savon kaupan kääntäminen
Pohjanmaalle nyt oli välttämätöntä, kun entinen, vesiä myöten kulkeva kauppatie rajan kautta oli tullut tai heti tulisi katkaistuksi.
1) Puoltokirje on päivätty Tukholmassa 2O/8 1743 ja ovat sen allekirjoittaneet Karjalan talonpoikien edustaja Matti Härkänen, Ylisen-Savon
edustaja Eskil Asilainen, Alisen-Savon edustaja Paavo Reinikainen ja
Hämeen edustaja Haakon Kaarlenpoika. (Kopio M. L. A. kansi. kok.
Saapuneet kirjeet 1742).
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Kaikista näistä anomuksista vaadittiin Kyminkartanon läänin virkeän maaherran K. J. Stjernstedtin lausuntoa ja hän kääntyi taas rahvaan mielipidettä tiedustelemaan. Meille tietysti on
tärkeintä saada tietää, mitä Karjalan talonpojat tapulikaupunkiasiasta ja sen kanssa eroittamattomassa yhteydessä olevasta
kauppalahankkeesta arvelivat.
Heitä kuulusteltiin asiassa maaliskuun alussa 1744 Liperin
käräjillä, jonne oli saapunut edustajia Pohjois-Karjalan eri pitäjistä ja melkoinen joukko Liperin talonpoikia. Rahvas puolusti silloin tapulioikeuksien antamista Porvoolle, koska se oli
lähempänä ja sinne mukavammin voitiin päästä kuin Ouluun.
Sitäpaitsi oli Porvoo luvannut hankkia suolaa ja tupakkaa
Rantasalmen kauppapaikkaan, joka ollen keskellä maaherrakuntaa oli erittäin sopiva kauppalaksi. Siinä tapauksessa, ettei
kauppalaa Rantasalmelle saataisi, ei olisi mahdollista estää kaupankäyntiä venäläisten kanssa; karjalaisten täytyisi saada käydä
Venäjän puolelta suolaa, tupakkaa ja vieläpä viljaakin noutamassa. Jo senkin tähden oli Porvoo sopivampi tapulikaupungiksi kuin Oulu, että laivakulku sinne oli selvempi ja lyhempi
kuin viimeksimainittuun kaupunkiin ja voivat Porvoon porvarit
siis myydä tavaraa huokeammasta kuin oululaiset ja ainakin
yhtä huokeasta kuin Haminan porvarit ennen. Mitä taas esitettyyn Mikkelin kauppalaan tuli, täytyisi niiden, jotka sinne
Pohjois-Karjalasta ja Pohjois-Savosta aikoivat, kulkea venäläisen
alueen kautta, joten paikka heidän mielestään ei ollut sopiva
kauppalaksi.
Pielisjärven pitäjän miehet lausuivat vielä erikoisesti, että
vaikka heillä Ouluun olikin hiukan lyhempi matka kuin Porvooseen, he kumminkin puolustivat Porvoon tapulioikeuksia,
sillä matka Ouluun oli vaikea, tiet sinne kovin raivaamattomat.
Sitäpaitsi voivat varmaan Helsinki ja Porvoo yhdistetyin voimin 1) hankkia suolaa ja tupakkaa Rantasalmelle samalla hinnalla, kuin näitä tavaroita ennen oli Haminasta saatu ja talonpojilla olisi tilaisuus myydä tavaroitansa siellä kauppamiehille,
joita sinne varmaan tulisi muista kaupungeista. Talonpojat
') Mahdollisesti viitattiin tällä lauseella Helsingin kaupungin pormestari H. J. Forstenin anomukseen, että Helsinki ja Porvoo yhdistettäisiin yhdeksi tapulikaupungiksi, t. s. Porvoo tulisi Helsingin kauppapaikaksi.
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eivät siis voineet muuta, kuin nöyrästi anoa, että Porvoo saisi
tapulioikeudet ja että kauppala tosiaankin perustettaisiin Rantasalmelle, niinkuin luvattu oli 1).
Maaherra Stjernstedt, joka sillä välin oli antanut luvan
porvoolaisille perustaa Mikkelin kirkonkylään kauppalan 2) ja
puoltanut Haminan kodittomien porvarien anomusta saada
asettua Pikku-Ahvenkoskelle harjoittamaan kauppaansa, tahtoi
omasta puolestaan ottaa tapulioikeusasiasta ja kau pp alahankkeista
tarkan selon ja perehtyä täydellisesti niihin. Maaherra tuntuu
lopulla kallistuneen sille puolelle, että Karjalan ja Savon kauppa
nykyisissä oloissa oli suunnattava Pohjanmaalle. „Omasta puolestani tahdon lisätä" — sanoo maaherra valaisevassa kirjelmässään kuninkaalle — „että mikäli Savon ja Karjalan rahvasta ei
tällä tavalla totuteta pois Suomenlahden kaupungeista, luiskahtanee näiden seutujen voin, talin, tervan ynnä muun tavaran vienti
ruotsalaisten käsistä, varsinkin kun näitä tavaroita tullaan kuljettamaan aivan Savonlinnan ohitse ja Lappeenrannan läheltä,
ennenkun ne voidaan saada Mikkeliin, minne vesitietä päästään
matkan jatkuessa sitten 20 penikulmaa maata myöten Helsingin
läänissä olevaan Porvooseen. Venäläiset kauppiaat eivät näet
sellaisen tilaisuuden sattuessa jättäne ostamatta kaikkea, mikä
saatavissa on, johon kauppaan rahvas lienee sitäkin tyytyväisempi, kun se sen kautta säästyy pitemmän matkan teosta saaden venäläisiltä parempaa tupakkaa kahta kertaa halvemmalla
hinnalla kuin omilta kauppiailta ja myöskin tästälähtien suolaa
samalla tavalla.
Tämä kaikki saanee aikaan eripuraisuutta venäläisten ja
ruotsalaisten kauppiaiden välillä sekä paljon ristiriitoja molempien valtakuntien kesken. -- —
1) Ote Liperin käräjien pöytäkirjoista 2/3 1744. Saapuneet kirjeet
1745. M. L. A: kansi. kok. — Samalla lausuivat Pohjois-Karjalan talonpojat toivomuksenaan, että maaherranvirasto sijoitettaisiin Rantasalmelle,
joka oli keskellä lääniä. Silloin pääsisi rahvas helposti tulemaan maaherran puheille, mikä olisi ylen vaikeata, jos virasto sijoitettaisiin Ouluun
tai Porvooseen.
2) Porvoon maistraatti oli esittänyt tämän pyynnön kirjeessään maaherralle 33i12 1743 ja tähän oli maaherra suostunut kirjeessään, joka oli
päivätty 2/, 1744. (Porvoon maistraatin kirje maaherralle 28/, 1744. Saapuneet kirjeet 1745. M. L. A. kansi. kok.).
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Kaiken tämän lisäksi on harkittava, miten hyödyllistä ja
tarpeellista voinee olla sijoittaa kolme tapulikaupunkia ja yhtä
monta läänin pääkaupunkia, nimittäin Turun, Helsingin ja Porvoon, niin lähelle toisiansa, ainoastaan noin '22 penikulman alalle,
kun taas koko muulla Suomella, joka on enemmän kuin 100
penikulmaa, ei tulisi olemaan yhtään läänin pääkaupunkia tai
tapulikaupunkia" i).
Kuinka olikaan, maaherra Stjernstedt antoi lausunnon,
missä esitti suotavaksi, että tapulikaupunki perustettaisiin Ouluun,
karjalaiset taas puolustivat, kuten näimme, Porvoon oikeuksia
ja porvoolaiset eivät suinkaan vielä heittäneet toivoaan.
Sillä aikaa toimivat uutterasti Haminan kodittomat porvarit ja heidän keskuudessaan oli mies, joka osasi ajaa tahtonsa
perille. Tämä mies oli Jaakko Forsell 2).
Asioiden kehittyessä tapahtui, että ne, jotka olivat saaneet
luvan toistaiseksi asettua Pikku-Ahvenkoskelle, kesällä 1745
1) Maaherra Stjernstedtin päiväämätön kirjealustelma kuninkaalle.
Saapuneet kirjeet 1745. M. L. A. kansi. kok.
2) Onpa kohtuullista tässä yhteydessä antaa muutamia tietoja tämän
aikoinaan sangen merkillisen miehen elämästä. Hän oli syntynyt Vehkalahdella v. 1696, kärsi ison-vihan aikana lukuisia vastuksia, liikkuili sissiparvien mukana Savossa ja eksyi seikkailuihin, joilla oli epäilyttävä leima
ja joista häntä myöhemmin ankarasti ahdisteltiin. Hän asettui rauhan
jälestä Haminan kaupunkiin ja onnistui kauppayrityksissään verrattain
hyvin. Vasta pikku-vihan jälestä nousee hän suurimpaan kunniaansa.
Maaherra Stjernstedt oli kiinnittänyt huomionsa hänen lahjakkaisuuteensa
ja kauppataitoonsa. Pääasiallisesti Forsellin vaikutuksesta päätettiin antaa
Pikku-Ahvenkoskelle tapulioikeudet ja hän sai aikaan, että Degerbyhyn
perustettiin kaupunki. Vuosien 1746 -1747 valtiopäivillä taisteli hän aivan
ankarasti ja menestyksellä Pohjanmaan kaupunkien tapulioikeusvaatimuksia vastaan;aina vastedeskin huolehti hän siitä, ettei kotikaupunkinsa,
Loviisan, jonka pormestarina hän oli vuosina 1747-1765, etuja millään
tavalla loukattu. Hänen vaikutusvaltansa on useista asianhaaroista päättäen ollut harvinaisen suuri. 011en hattuhallituksen pylväitä ja parhaita
luottoiniehiä, oli hänellä hallitukEessa luotettavia ystäviä, jotka pitivät
huolta hänen pyrintöjensä ja puuhiensa onnistumisesta Loviisan kaupungin hyväksi. Hänen toimintansa puolueensa keskuudessa, joka kaipaisi
erikoisen selostuksensa ja jonka kuvaaminen olisi kiitollinen tehtävä, ei
kuulu meidän kuvauksemme piiriin. — Forsell, joka myöhemmin aateloitiin nimellä af Forselles, kuoli v. 1768. (Tor Carpelan, Finsk Biografisk
Handbok; Nordenstreng, Fredrikshamns stads historia, s. 118-119; painamattomat lähteet S. W. A:ssa ja R. W. A:ssa y. m).
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saivat luvan muuttaa uuteen kaupunkiin, joka oli perustettava
Degerbyn rusthollin maalle Pernajan pitäjässä. Tänne oli
saatava uusi tapu]ikaupunki.
Porvoo ja Oulu olivat kumpainenkin joutuneet taistelussa
tappiolle ja Haminan vihollisen tieltä paenneet porvarit ja heidän tarmokas johtajansa olivat voittaneet.
Uuden kaupungin paikka oli sangen sopivasti valittu. Se
oli aivan lähellä rajaa, sinne voitiin saada hyvä linnoitettu
satama, ja kaupunki tulisi niin muodoin olemaan hyvä kaupan
keskus ja rajan vartija.
Siitä oli tuleva myös karjalaisten kauppakaupunki.
Tosin oli se tavattoman matkan päässä Karjalan mailta,
ainakin maakunnan äärimäisiltä kulmilta, tosin oli matka sinne
kulkeva raivaamattomia teitä ja metsäpolkuja myöten, mutta
jos toteutuisivat lupaukset Rantasalmen ja Leppävirtain kauppaloista, toiveet samallaisen saamisesta Kiteelle ja uuden tapulikaupungin porvarit näihin kuljettaisivat runsaasti tavaraa, silloin olisivat kauppaolot paremmatkin kuin Haminan kaupunkivallan aikana. Ja . jos vielä suostuttaisiin anomukseen, että
maaherranvirasto siirrettäisiin keskelle lääniä, minne kaikilta
suunnilta oli kohtuullinen matka veroviljoja kuljettaa, oli kaupunkikysymys ratkaistu mahdollisimman hyvällä tavalla ja edullisimmin niille, jotka asuivat läänin äärimäisillä rajoilla, sen
itäisissä ja pohjoisissa osissa.
Degerbyn porvarit olivat antaneet kauniita lupauksia huolehtia läänin kauppatarpeista, he olivat luvanneet hankkia perustettaviin kauppaloihin kaikkia maamiehille välttämättömiä tavaroita ja yleensä pitää huolta maaseudun kaupasta kaikin tavoin.
Ennenkun käymme katsomaan, mitenkä Degerbyn porvarit jaksoivat täyttää lupauksensa, on meidän silmäiltävä, mihin toimenpiteisiin kauppalakysymyksessä tapuliriidan leimutessa viranomaisten taholta oli ryhdytty.
Jo paria kuukautta rauhanteon jälkeen oli maaherra Stjernstedt tehnyt omat esityksensä kauppaloiden perustamisesta
lääniin. Maaherra oli jo perehtynyt lääninsä oloihin ja tullut
huomaamaan, että kotimaisen kaupan turvaaminen ehdottomasti
vaati sellaisten perustamista. Kauppa venäläisten kanssa oli
yltynyt peloittavaan määrään, kulkukauppiaat rajan takaa kiertelivät rohkeasti maaseudulla, joka kirkonkylässä harsnekit —
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niiden tuttavuutta olemme edellisessä tehneet — tyrkyttelivät
rahvaalle tavaroitansa. Maaherra oli ensi töiksensä kehoittanut
porvoolaisia kuljettamaan maaseudulle tavaroita, varsinkin suolaa ja tupakkaa, ja asettumaan väkirikkaille paikoille, joihin oli
toivo pian saada kauppaloita rakennetuksi. Sellaiseksi sopivaksi
kauppapaikaksi oli maaherra arvellut Puumalaa, joka oli vesistöjen varrella ja tuli olemaan aivan rajan ääressä. ,.Mitä taas
Pohjois- ja Itä-Savoon sekä Karjalaan tulee" — sanotaan edelleen maaherran kirjeessä — ,;käynee välttämättömäksi, että näille
seuduille toinen kauppala perustetaan; sen toimenpiteen kautta
nämät seudut jättävät kauppansa Sortavalan ja Savonlinnan
venäläisten kanssa sekä muiden sellaisten kanssa, joilla aina on
ollut tapana hiipiä rajan yli ja ostaa itsellensä kaikki parhaat
tavarat" 1).
Maaherran esitykset menivät kenraalitulliseuran harkittaviksi ja se ilmoitti kirjeessään kauppakolleegille, ettei sillä ollut
mitään esitystä vastaan, „varsinkin koska mainitut kauppapaikat eivät olleet aijotut vakinaisiksi vaan ainoastaan väiiaikaisiksi, kunnes olot vastedes niin järjestyvät, että rahvas luopuu
rajakaupasta ja kääntyy meidän sisämaan kaupunkeihimme".
Tällaiseen lausuntoon kauppakolleegikin yhtyi 2).
Kuningas vastasi maaherran kirjeeseen, että hallitus täydellisesti hyväksyi maaherran toimenpiteet ja määräsi, että kauppalakysymys oli otettava tarkasti harkittavaksi, sittenkun rajan
suunta oli vahvistettu ja asianomaisilta kuulusteltu, mihin sopisi
kauppaloita perustaa 3).
Huomautimme, että kuningas siinä kirjeessä, jossa Haminan entisille porvareille annettiin lupa siirtyä Pikku-Ahvenkoskelle, myös oli erikoisesti maininnut, että kauppiaiden tuli
huolehtia kauppaloiden perustamisesta maaherran neuvojen ja
osoitusten mukaan. Näihin kauppaloihin „tuli heidän hankkia
kaikellaisia kotimaisia ja ulkomaisia tavaroita, joita oli lupa
') Maaherran kirje kuninkaalle 30 / 72 1743. R. W. A. — Mitään tietoa Pielisensuun kauppalasta, josta maaherra olisi tehnyt ehdoituksen
mainitussa kirjeessä, emme ole tavanneet (Vrt. Könönen, Joensuun kaupunki, s. 9).
2)Kauppakolleegin pöytäkirja 24/i 1744; Kauppa- ja kansliakolleegin
kirje maaherralle 8/2 1744. R. W. A.
3)Kuninkaan kirje maaherralle 22 /2 1744. R. W. A.
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maahan tuoda ja joita he tiesivät ralivaan tarvitsevan ja tottuneen saamaan sekä siellä varustautua ottamaan vastaan ja lunastamaan rahvaalta, mitä se omista tuotteistaan ja maan antimista voi myytäväksi tuoda."
Näin oli kuninkaallisessa kirjeessä sanottu ja samassa huomautettu, että ne kauppalat, joista viime valtiopäivillä oli ollut
puhetta, nimittäin Leppävirtain ja Rantasalmen, olivat otettavat
huomioon nytkin, paitsi muita, jotka voivat tulla kysymykseen.
Ja taas muistutetaan, että juuri nämät ehdoitetut kauppalat olivat sopivimmat koko läänille, „varsinkin Rantasalmen, jonne
suurimmalla osalla maakuntaa on mukavin ja lyhyin matka, niin
että, kun kauppala saadaan rakennetuksi, siellä suurin osa rahvasta tulee kohtaamaan toisensa".
Kauppakolleegi pyytää nyt maaherraa pitämään huolta
mainittujen kauppaloiden nopeasta perustamisesta ja huolehtimaan siitä, että kauppamiehiä aina oli mainituissa kauppaloissa
ja että rahvas sai, mitä se tarvitsi. Maaherran tuli myös pitää
huolta siitä, että kaikki kansa sai tietääkseen näiden uusien
kauppaloiden perustamisesta. Samassa pyytää kauppakolleegi
myöskin maaherraa ilmoittamaan, arveliko hän olevan syytä
muita kauppaloita ,.näille seuduille istuttaa", ja varsinkin, oliko
K i t e e n pitäjä sopiva tällaiseksi kauppalapaikaksi. Edelleen
täytyi saada selville, oliko syytä tavarahintojen tasoittamista
varten luvata vapaamarkkinoita näille uusille kauppaloille, joihin
muidenkin kaupunkien asukkaat saapuisivat eivätkä vaan Ahvenkosken porvarit 1).
Suuri vahinko, ettemme ole voineet tavata maaherran
vastausta näihin kauppakolleegin kysymyksiin ja varsinkin siihen
tiedusteluun, mitä hän arveli Kiteen pitäjän sopivaisuudesta kauppalapaikaksi.
Degerby vaurastui erinomaisten etuoikeuksiensa suojassa
ja avulla nopeasti, sen kauppa vilkastui, porvarit rikastuivat.
Mitä enemmän kaupunki voimistui, sitä heikommiksi kävivät
muistot niistä lupauksista, joita perustajat olivat antaneet kauppaolojen järjestämisestä mallikelpoiselle kannalle maan itäisessä
1) Kauppakolleegin kirje maaherralle 18/21 744. Saapuneet kirjeet
1745. M. L. A. kansi. kok. — Yhdistettyjen kolleegien kirje maaherralle
samasta asiasta on päivätty 28/7 1744, ja on samassa nidoksessa kuin
edellinen.
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läänissä. Ne kauppalahankkeet, jotka silloin, kun uuden tapulikaupungin perustamislupia haettiin, olivat muka lujina takeina
siitä, että laiminlyödyn maankolkan kaupasta todellakin aijottiin
pitää huolta, tuntuivat unohtuneen. Degerbyn porvareilla oli
nähtävästi kaupunkinsa kuntoonpanossa ja asioiden järjestämisessä niin paljon tekemistä, että kauppaloiden perustaminen
Rantasalmelle, Leppävirroille ja Iisalmelle sekä ehkä vielä muihinkin paikkoihin, täytyi jäädä toiseen aikaan.
Itä-Suomen kauppalahanke ei sentään unohtunut, vaikka
Degerbyn porvareilla ei ollut aikaa — ja mahdollisesti ei myöskään halua — käydä sitä toteuttamaan.
Suomalainen talousdeputatsiooni huomautti tunnetussa
loppumietinnössänsä m. m., että Suomen kauppaolojen elvyttämiseksi tulisi perustaa kauppaloita kauvimpana kaupungeista
oleviin maakuntiin, kuten Karjalaan ja Savon pobjoisiin sekä
läntisiin osiin. Deputatsioonin mielestä tulisi näiden kauppaloiden olla itsenäisiä kuulumatta minkään määrätyn kaupungin
hallintovallan alle. Silloin ei olisi peljättävissä mitään emäkaupunkien porvaristoj en harjoittamaa painostusta, ei kohtuuttomia hinnankoroituksia eikä muuta 1). '
Deputatsioonin pöytäkirjoista käy selville, että oli kauppalakysymyksellä vastustajoitakin. Meidän kuvauksemme piiriin ei tällä kertaa sovi käydä kertomaan, millä perusteilla ja
tekosyillä kauppalahanketta vastustettiin, sen mainitsemme vaan,
että nyt jo käy selvästi ilmi, miten vastenmielinen koko kysymys kauppaloiden perustamisesta porvariston edustajille oli.
Kuningas oli määrännyt kirjeessään 1747, ettei Savon ja
Karjalan kauppalakysymystä saisi ratkaista ennenkuin uusi,
äsken nimitetty maaherra, vapaaherra H. J. Wrede olisi tullut
oikein tuntemaan maakuntansa ja voisi antaa tästä tärkeästä
asiasta lausunnon 2).
On mahdollista, että tämän määräyksen takana olivat niiden toimenpiteet, jotka toivoivat kauppalakysymyksen viivästyvän tietämättömään tulevaisuuteen. Tämä ei kumminkaan ollut
hallituksen tarkoitus. Siinä resolutsioonissa, joka annettiin rah') Suomalaisen talousdeputatsioonin mietintö 9/7 1747. R. W. A.
2) Kuninkaan kirje kenraalikuvernööri von Rosenille 20/4 1747. Kopio M. L. A. kansi. kok.
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vaan yleisiin valituksiin 21/1 1748 sanottiin, että kuningas tosin
ei voinut suostua Savon ja Karjalan talonpoikien pyyntöön saada
käydä entisissä kaupungeissaan, jotka nyt olivat joutuneet Venäjän vallan alle, vaan tahtoi hän antaa määräyksen Savon
ja Kyminkartanon läänin maaherralle ja käskeä, että, sittenkun kaupunkeja ja maaseudun rahvasta oli asiassa kuulusteltu, pantaisiin toimeen tutkimus siitä, mille paikalle rahvaan
hyödyksi ja eduksi voitaisiin kauppaloita perustaa, joiden perustamiseen kuninkaallinen majesteetti sitten tulisi antamaan
suostumuksensa 1).
Kenraalikuvernööri tuli maahan, oppi tuntemaan ainakin
päällisin puolin maan tilan ja sen kauppaolot, kuuli, kuinka
paljon luvatonta maakauppaa harjoitettiin Savossa ja Karjalassa,
kuinka salakuljetus oli lisääntynyt ja kaikki tämä siitä syystä,
että rahvaan oli mahdotonta menestyksellä harjoittaa kauppaa
siellä, missä sitä tuli harjoittaa, maakunnan tapulikaupungissa,
Degerbyssä ja Loviisassa.
Kenraalikuvernööri huomasi välttämättömäksi kauppalan
perustamisen maan itäisiä seutuja varten ja vaati Kyminkartanon läänin maaherralta kiireellistä lausuntoa siitä, minne tällainen sopivimmin perustettaisiin 2).
Maaherra, samainen vapaaherra Wrede vaati Degerbyn porvarien lausuntoa ja nämät antoivatkin sellaisen sangen pian.
Asiaa olivat kaupungin porvarit tarkasti ja suurella huolella pohtineet — sanotaan vastauskirjelmässä — „mutta koska
maistraatti huomaa tämän asian niin tärkeäksi tälle kaupungille,
että liiallinen hätäily sen valmistamisessa voisi aiheuttaa arveluttavia seurauksia nyt ja tulevaisuudessa, niin pyytää maistraatti
alamaisuudessa asian käsittelyn jätettäväksi hiukan tuonnemmaksi, kunnes keksitään mukava paikka kauppalalle; maistraatti
') Modee, Utdrag IV, s. 2557-2558; Könönen, Joensuun kaupunki, s. 10.
2) Kenraalikuvernöörin kirje maaherralle 8/3 1748. M. L. A. kansi.
kok. — Taas alkuvuodesta 1750 teki kenraalikuvernööri muistutuksen
uusien kauppaloiden perustamisesta. Kirjelmäänsä, joka oli osoitettu
Kyminkartanon läänin maaherralle ja Degerbyn porvaristolle, ei von
Rosen tietääksemme saanut mitään vastausta. (Kirjelmä maaherralle 17/,
1750. M. L. A. kansi. kok).
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aikoo näet aivan ensi tilassa lähettää muutamia henkilöitä tutkimaan lähemmin tämän rajaseudun sopivia kauppapaikkoja" 1).
Tietenkään ei maaherralla ollut mitään lisättävää tähän
pyyntöön varsinkin huomatessaan Degerbyn hyvien porvarien
niin pitävän mielessään kauppalakysymystä, että aikoivat toimituttaa erikoisen tutkimuksen asiassa.
Taas samana syksynä — äsken mainittu kirjeiden vaihto
oli tapahtunut keväällä 1748 — tiedusteli kauppakolleegi, miten
oli niiden Savon kauppaloiden laita, joiden perustamisesta jo
kesällä 1744 oli ollut puhetta. Samalla vaati kolleegi saada
tietää, ,pitivätkö Degerbyn porvarit kauppapalvelijoitansa karjalaista ja savolaista rahvasta palvelemassa" 2). Nähtävästi tarkoitettiin viimemainitulla kysymyksellä, kävivätkö Degerbyn kauppiaat tai heidän palvelijansa Savon ja Karjalan markkinoilla.
Nyt on maistraatin vastauksessa äänensävy jo hiukan toinen, kuin seitsemän kuukautta takaperin annetussa. „Kauppaloiden perustaminen tähän lääniin" — sanotaan siinä — „riippunee varsinaisesti siitä, löydetäänkö niille sopivia paikkoja.
Näistä taas ei maistraatti ja porvaristo voi mitään lausua, ennenkun saadaan kuulla, tuleeko aijotusta Päijänteen kanavasta mitään ja minkä pitäjien kautta se tulee kulkemaan; ennen sitä
ei tosiaankaan voida sanoa, missä paikassa sisämaata yksi ja
toinen kauppala voidaan yleiseksi hyödyksi ja omaksi pysyväiseksi edukseen perustaa.
Maistraatti pyytää taas huomauttaa, että tässä asiassa oli
meneteltävä mitä varovaisimmin, „koska näiden kaupunkien perustamisesta riippuu sekä yleinen hyvä että Degerbyn kaupungin edistyminen kaikilla aloilla" 3).
Muuten näemme jo näistä vastauksista, mihin suuntaan
uuden tapulikaupungin asukkaiden ajatukset kävivät. Tarkoitus oli selvä: kaupungille ei ollut edullista uusien kauppaloiden perustaminen, siksipä niitä ei voitu perustaa.
1)Maistraatin kirje maaherralle 29/41748. M. L. A. kansi. kok. —
Maaherra Wreden kirje samasta asiasta kenraalikuveruöörille, on kirjeluetteloiden mukaan ollut päivätty 22/9 1748, mutta on sen alustelma, vahinko kyllä, hävinnyt.
2)Kauppakolleegin kirje maaherralle 8/,o 1748. M. L. A. kansi. kok.
3)Maistraatin kirje maaherralle 23/„ 1748; Maaherran kirjealustelma
kuninkaalle 28/„ 1748. M. L. A. kansi. kok.
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Tämän jälkeen muodostuukin kauppala- tai kaupunkihanke
taisteluksi rikkaan, itsekkään porvariston ja kurjissa kauppakahleissa kituvan maalaisrahvaan välillä. Koko sillä aikakaudella, minkä meidän kuvauksemme käsittää, on porvaristo tässä
taistelussa voitolla. Mutta sittenkään ei taistelu ollut voitetuille
turha. Sen saamme seuraavasta nähdä.
Jonkinlaisen varastopaikan, ettemme sanoisi kauppalan,
perustaminen Karjalan tarpeeksi oli kai Pielisjärven kirkkoherra Jaakko Steniuksen mielessä, mikäli käy selville siitä esityksestä, jonka hän keväällä 1749 Pielisjärven käräjillä jätti kihlakunnan- oikeudelle maaherran kuuloon saatettavaksi.
Sittenkun Korkea Esivalta, sanelee Stenius lausunnossaan,
myöskin Karjalaa varten on kadotetun Haminan kaupungin sijaan antanut perustaa Degerbyn tapulikaupungin, on huomattu,
että tämä kaupunki on liian pitkän matkan päässä Ylä-Karjalasta, Pielisjärveltä, Ilomantsista ja jopa Liperistäkin, koskapahan
näiden pitäjien useimmista kylistä mainittuun kaupunkiin tulee
50 penikulmaa ja ylitsekin. Sitäpaitsi on tämä tie vaikeata
kulkea, hyvinkin mäkistä. Sen varrella asuvat ovat vielä lisäksi
köyhää väkeä, jotka kärsivät useinkin hevosrehun puutetta ja
näin ollen eivät kykene kulkijoita auttamaan, kun itsekin saavat elättää hevosiansa silpuilla ja olkilaitteilla. Tämän tähden
ja koska mainittujen pitäjien asukkaille on hyvin vaikeata käydä
hakemassa tarvetavaroitansa melkein yhtä etäällä olevasta Oulusta, varsinkin kun he hyvästi tarvitsevat hevosessa kotona
kaikellaisissa talvitöissä, olisi suotava, että hallitus ryhtyisi
auttamaan maakuntaa niin, että Degerbystä saataisiin tavaroita
vesiväylää myöten. Tämä kävisi laatuun sillä tavalla, että talvisaikaan kuljetettaisiin tavaroita rahdilla johonkin kohtaan
Saimaan vesien rannalle ja täältä haettaisiin ne kesällä veneillä Savonlinnan kautta kulkien. Kaiken tämän tähden olisi
tarpeellista, että kihlakunnanoikeus antaisi tutkia Karjalan
kauppasuhteita, sen talvivaikeuksia ja kesäetuisuuksia, joten
tultaisiin huomaamaan, mihin toimenpiteisiin tässä voitaisiin
ryhtyä.
Stenius jätti oikeudelle tähän tapaan laaditun anomuskirjan ja suullisesti vielä, kuten oikeuden pöytäkirjassa sanotaan,
selitti anomuksensa sisältöä. Häneen yhtyivät käräjillä olevat
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Pielisjärven miehet pyytäen, että oikeus ottaisi huomioon tämän
anomuksen ja jättäisi sen maaherran harkittavaksi 1).
Stenius ei tämän yksityiskohtaisemmin anomustansa esittänyt. Mille paikalle hän suunnitteli tavaroiden tuomista, ajatteliko hän varastopaikan perustamista vai täydellisen kauppalan
rakentamista, on näin ollen tuntematonta. Emme myöskään ole
tavanneet tiedonantoa, että tämä anomus olisi johtanut mihinkään erikoisiin toimenpiteisiin, ei kihlakunnanoikeuden, ei maaherran taikka hallituksen puolelta.
Karjalan talon pojat itse muistuttivat hallitukselle kaupunki puutteestansa, kun he vuosien 1751-1752 valtiopäivillä edusta
jansa kautta anoivat, että heitä säästettäisiin rasittavista kaupunkimatkoista ja että he saisivat kauppalan Rantasalmelle, jonne oli
verrattain lyhyt matka Pohjois-Karjalasta. He huomauttivat
Degerbyn siksi saaneen tapulikaupunkioikeutensa, että sen porvarit olivat luvanneet pitää tavaroita kaupan maaseudulle perustettavissa kauppaloissa. Mikkelissä, jossa oli kauppalan tapainen, porvarit kyllä kävivät, mutta se ei hyödyttänyt karjalaisia,
joiden oli mahdotonta päästä vesiväylää myöten sinne. Sitävastoin pääsisivät he kyllä mukavasti Rantasalmelle, jolle he
sentähden nyt anoivat kauppalan oikeuksia 2).
1) Pielisjärven käräjät 10 /, 1749.
2) Karjalan rahvaan valitukset vuosien 1751-1752 valtiopäivillä
10. R. W. A. — Samoilla valtiopäivillä anoi Helsingin kaupungin edustaja, joka kaikista päättäen tuntuu olleen innokas kanavoiden suunnittelija, että kanava avattaisiin Päijänteen ja Vesijärven välille ja kauppala perustettaisiin Vääksyyn (Väg-sjö). Koska arveltiin asian koskevan
myös Kyminkartanon lääniä ja sen kauppaoloja, vaadittiin esityksestä tämän läänin maaherran lausuntoa (Kauppakolleegin kirje maaherralle
1752. M. L. A. kansl. kok.). Maaherran kirjeeseen maistraatille 13/30 1752
samasta asiasta vastasi maistraatti, ettei sillä ollut mitään mainitun
kauppalan perustamista vastaan, „dock förbehållet at den för Helsingfors
inrättande kiöpingens närmare eller fiärmare belägenhet ei må giöra denna
staden någon swårighet wid en kiöpings anläggande i thetta län på
hwad ställe man hälst skulle finna tienligast till borgerskapets och allmogens gemensamma fördel." (Loviisan maistraatin kirje maaherralle 11 /„
1752. M. L. A. kansl. kok.) -- Näistä sanoista päättäen voisi tulla siihen
käsitykseen, että Loviisan maistraatilla vielä olisi ollut mielessä kauppa Ian perustaminen lääniin — elleivät sanat ole niin ymmärrettävät, että
kauppalan perustaminen Vääksyyn pakoittaisi loviisalaisiakin perustamaan
oman kauppalansa.
12
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Nähtävästi eivät karjalaiset saaneet pyyntöönsä mitään
vastausta, koskapahan he seuraavilla valtiopäivillä kolmen vuoden perästä tekivät samallaisen anomuksen. Tällä kertaa kannatti läänin uusi maaherra A. J. Nordenskjöld lämpimästi karjalaisten anomusta siinä kertomuksessa, jonka hän jätti säädyille
lääninsä tilasta ')
Nyt päätyi; anomus siihen, että kauppala Savoa ja Karjalaa varten perustettaisiin joko Rantasalmelle tai Leppävirtain
Varkauteen. Syyt olivat samat ja perustelu yhdellainen kuin
ennenkin. Pitkä matka kaupunkiin, köyhyys, puute — olisi
täysi syy perustaa kauppala maakuntaan tai kaikissa tapauksissa lähemmäksi 2).
Huomattava on se- käsittely, minkä Savon ja Karjalan
kauppalakysymys sai osakseen näillä säätypäivillä.
Kauppakolleegi sai ensin pohtiaksensa asiaa ja huolimatta
siitä, että se hyvin tiesi, millä syillä Degerbyn edustaja viime
valtiopäivillä oli vastustanut anomusta kauppalan perustamisesta Rantasalmelle, katsoi kauppakolleegi asiakseen puolustaa
karjalaisten anomusta monistakin syistä 3).
Suomalainen valmistelukunta sai sitten lausua asiasta
mielipiteensä.
Sen jäsenien lausunnoista oli varsinkin kapteeni F. J.
Nordencreutzin antama varsin merkillinen. Hän oli tullut tuntemaan Suomen olot ja etenkin taloudellisen tilan maan itä-rajalla
ja puhui sentähden omia kokemuksiansa ja näkemiänsä. „Onko
mahdollista" — lausui hän — „että säätyhenkilöitä, jotka voisivat
olla alhaiselle kansalle esimerkkinä sen riennoissa ja pyrkimyksissä, uskaltaa asettua näille rajaseuduille, niin kauvan kun siellä
ei voida saada ikkunaruutua tai kenkäparia lähempää kuin
kymmenien penikulmien päästä, niin kauvan kun apteekkia ei
1) Maaherra A. J. Nordenskjöldin kertomus kuninkaalle lääninsä
tilasta '3/;1755. Kamari-, talous- ja kauppadeputatsioonin asiakirjat 1755
—1756. R. W. A.
2) Karjalan rahvaan valitukset vuosien 1755-1756 valtiopäivillä.
Valitukset seuraavat tuomari S. A. Hougbergin kirjettä maaherralle 1755
(päiväämätön) M. L. A. kansi. kok.
3) Kauppakolleegin lausunto 28/, 1756. On kamari-, talous- ja kauppadeputatsioonin asiakirjoissa 1755-1756. R. W. A.
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ole lähitienoilla, niin kauvan kuu maakunta muistuttaa enemmän raakalaisvaltiota kuin sivistynyttä yhteiskuntaa" 1).
Suomalainen valmistelukunta — kuinka suomalainen se
sitten oli, jätämme arvostelematta — ei silti katsonut voivansa
karjalaisten anomusta puoltaa. Se huomautti, että niin kauvan
kun ei ollut tiedossa mitään sopivaa paikkaa kauppalalle, kun ei
tunnettu maan korkeussuhteita, ei kulkuväylien sopivaisuutta
ja muita tämän yhteydessä olevia seikkoja, ei voitu sanoa
kauppalan perustamisesta mitään. „Mutta" — lausutaan valmistelukunnan pöytäkirjoissa ikäänkuin lohdutuksena karjalaisille
— „on täysi syy ottaa näistä seikoista mitä pikimmin selkoa." 2).
Juuri ennen niiden valtiopäivien alkua, joilla mainittu
Savon ja Karjalan kauppalakysymys oli käsiteltävänä, oli ankarasti tuumailtu uusien kauppaloiden perustamista Suomenmaahan. Kuningas oli vaatinut kauppakolleegilta tietoja siitä,
mihin sopiviin paikkoihin kauppaloita voisi perustaa ja kauppakolleegi oli asiaa harkittuansa tullut siihen päätökseen, että
olisi sopiva saada niitä kolmeen kohtaan Länsi-Suomessa, nimittäin :
Pirkkalan pitäjän Harjun kappelin Piispalan tilalle.
Tyrvään pitäjän Tyrvään kylään, joka on seitsemän penikulman päässä edellisestä paikasta.
Merikarvian pitäjän kirkonkylään pappilan maalle, jonne
on kuusi penikulmaa Porin kaupungista.
Siltä varalta, että näistä kauppaloista, joita aijottiin perustaa toiselle puolelle maata, olisi Pohjois-Karjalan'köyhille talonpojille jotain iloa, kehoitti kauppakolleegi maaherraa tiedustelemaan heidän mielipidettään asiassa ja sen maaherra tekikin 3).
1)Sanelu jätetty suomalaisen valmistelukunnan pöytäkirjaan 25 /5

1756. R. W. A. — Fredrik Jakob Nordencreutz s. v. 1723, palveli Tuk-

holman linnoitusväessä ja maanmittauskonttoorissa. Linnoituskomennuskunnan kapteeni v. 1750. Suomeen määrätyn rajakomissioonin ensimäinen
insinööri v. 1753. Kuoli v. 1793. (Gabriel Anrep, Svenska adelns ättartaflor III, s. 45; Vrt. a T. Odhner, Sveriges politiska historia I, s. 332.)
2)Suomalaisen valmistelukunnan pöytäkirja 25 /5 1756. R. W. A.
3)Kauppakolleegin kirje maaherralle 28 /5 1755. M. L. A. kansi. kok.
— Kysymyksen Pirkkalan ja Tyrvään kauppaloiden perustamisesta mainitsee eräs aikakauden kirjailija otetun harkittavaksi jo säätyjen kamari-,
talous- ja kauppadeputatsioonin mietinnössä 31 /7 1741. Mainittu kirjoittaja
puolustaa lämpimästi mainittuja kauppaloita osoittaen, mitä edellytyksiä
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Pielisjärven syksykäräjillä 1755 olikin pitkät puheet uusista
kauppaloista — joiden perustamisesta ei sitten kumminkaan
mitään tullut.
Silloin sanoivat Karjalan talonpojat, että näistä aijotuista
kauppaloista tai ylämaankaupungeista ei olisi Savolle, ja vielä vähemmin Karjalalle, mitään hyötyä. Pielisjärveltä oli Pirkkalaan
yli 60 penikulmaa, Tyrväälle 67 ja Merikarviaan noin 83 sitä
maantietä myöten, joka kulki Savon, Hämeen sekä Turun ja
Porin läänin kautta.
Mutta siihen nähden — jatkuu Pielisjärven miesten puhetta — että Loviisaan, joka oli lähin ja ainoa oman läänin
kaupunki, oli Pielisjärveltä 50 penikulmaa ja Ouluun, joka oli
lähin kaupunki Pohjanmaalla, oli 30 penikulmaa, olisi kyllä
tavattoman tärkeätä, että kaupunkeja ja kauppaloita perustettaisiin lähemmäksi Pohjois-Karjalaa. Sellainen sopiva ylämaankaupungin paikka olisi Leppävirtain pitäjän Varkauden
kylä, joka kauppalana tulisi hyödyttämään sekä Savoa että
Karjalaa. Sinne näet päästiin useista paikoista veneillä ja sieltä
taas voitiin tulla Rautalammin, Päijänteen ja Hollolan vesien
kautta Lahteen, josta ei ollut pitkä matka Porvooseen ja josta
vähäisillä kustannuksilla voitaisiin avata vesiväylä Suomenlahdelle. Pielisjärveltä sitävastoin oli hankala päästä Varkauteen,
sillä ensiksikin oli pitäjän äärimmäisiltä laidoilta 30 penikulmaa
sinne ja toiseksi olivat ne kosket, joiden kautta tulisi sinne
kulkea, kovin ankaroita, niin ettei isoilla veneillä päässyt ja
pienillä taas ei uskaltanut lähteä matkalle, kun oli suuriakin
selkiä kuljettavana. Ouluun pääsivät Pielisjärven miehet ja osa
ilomantsilaisia parhaiten, sillä' ensinmainitusta pitäjästä päästiin
vesimatkoja myöten Kajaaniin ja Kajaanista Ouluun Oulunjokea myöten. Ainoastaan yhdessä paikassa, Maanselän kohdalla, oli tällä matkalla Pielisjärveltä Ouluun maamatkaa kaksi
niillä oli tullakseen oivallisiksi kauppapaikoiksi, ja lisää vielä näiden kahden kauppalan lisäksi Merikarvian. Hieman epäselvä or,, oliko tekijän ajatus,
että mainituista kauppaloista voisi tulla Karjalallekin hyötyä. Hän sanoo
nimittäin ainoastaan: ,Till Köpingars inrättande på åtskillige lämpelige
orter så i Österbotten Sawolax och Carelen wore nog liigenhet. At undgå
widlöftighet wil jag til wedermäle härpå allenast anföra om några dråpelige tillfällen dertil i Biörneborgs Län —
ja luettelee sitten mainitsemamme kauppaloiden paikat. (P. A. Gadd—C. G. Holmberg, Politisk och oeconomisk afhandling om medel til finska stapelstädernes uppkomst, s.9-11).
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penikulmaa 1). Tämäkin hankaluus poistettaisiin, jos Maanselänjoki perattaisiin ja hiukan syvennettäisiin, mikä työ kävisi hyvin
helposti päinsä ja minkä luultavasti ne kauppiaat suorittaisivat,
jotka tulisivat tätä vesiväylää käyttämään. Jos taas Varkauden
kautta avattaisiin kanava Uudellemaalle, pääsisi Oulusta Porvooseen veneellä, siis halki maan. Pielisjärveläiset eivät kumminkaan voisi lakata käymästä kauppaa oululaisten kanssa, sillä
tämän pitäjän miehet ja Oulun kaupungin porvarit olivat kauvan olleet kaikellaisissa kauppasuhteissa keskenään ja olivat
oululaiset usein lainanneet Pielisjärven miehille rahaa, niin että
nytkin tuon kaupungin porvareilla oli monen tuhannen talarin
saatavat Pohjois-Karjalan talonpojilta.
Koska nyt entisellä tavalla kaskeaminen oli tällä paikkakunnalla loppumassa ja täytyi turvautua kuusi- ja mäntymetsien tervan, pien, hartsin ja tärpätin saantia varten, oli yhä
entistäkin välttämättömämpää saada Pohjois-Karjalaan kauppaloita tai kauppapaikkoja, missä näitä tuotteita ja vielä lisäksi
lautoja ja lankkuja voitaisiin myydä. Niissä pitäisivät lähimmät
kaupungit kauppapalvelijoitansa, jotka ostaisivat rahvaalta heidän
tavaransa ja möisivät näille tarvetavaroita, etenkin suolaa ja
rautaa. Kauppiaat kyllä keksisivät, mitä teitä he kuljettaisivat
tavaransa kauppaloihin. ja kuinka he taas saisivat ne tuotteet,
joita olivat rahvaalta ostaneet, mukanansa kaupunkeihin kuljetetuiksi.
Mitä sopiviin paikkoihin tällaisia kauppaloita varten tuli,
oli Pielisjärven miesten mielestä Kuokkastenkosken kylä Nurmeksessa erittäin sovelias, sillä sinne voivat Pielisjärven ja osa
Ilomantsin talonpoikia tulla ja oli se sitäpaitsi Pohjanmaalle
kulkevan vesireitin varrella. Sinne voisivat myös Oulun porvarit helposti saapua tavaroitansa tuomaan. Toinen sopiva
paikka oli Liperin pitäjässä oleva Joensuun kylä, jonne toiset
Pohjois-Karjalan pitäjät voivat veneillä ja maata myöten helposti päästä. Sieltä oli myös selvä vesiväylä Varkauteen, josta
saattaisi, jos sinne kaupunki tulisi perustetuksi, kuljettaa tavaraa Karjalaan. Myös voisi Joensuuhun saada tavaraa kuljete-

i) Siis hieman poikkeava tiedonanto Chydeniuksen ja Laguksen
ilmoituksista, joista edellä olemme maininneet.
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tuksi Oulusta ja Loviisasta — jos kanavahankkeet tulisivat toteutetuiksi l).
Samalla tapaa vastasivat myös Pohjois-Karjalan muiden
pitäjien miehet kysymykseen, hyödyttäisikö Länsi-Suomeen perustettavien, kauppaloiden rakentaminen ensinkään karjalaisia.
Olemme kertoneet Pielisjärven miesten lausunnosta yksityiskohtaisen tarkasti siitä syystä, että se antaa valaisevan kuvan
Karjalan kaupunkipuutteesta. Myöskin sentähden on tämä lausunto merkillinen, että se esittää ajatuksen Nurmeksen ja Joensuun kauppaloista tietääksemme ensi kerran ja jo vuotta aikaisemmin, kuin Johan Lagus, jonka mielipiteistä kauppalakysymyksessä • heti tulemme mainitsemaan, väitöskirjassaan asian
esitti. Arvelumme onkin, että Lagus Steniuksien, sekä
Korpi- että Koski-Jaakon kautta, joilta hän kertoo saaneensa
useita arvokkaita ilmoituksia, myös on saanut tiedon juuri siitä
lausunnosta, jonka Pielisjärven pitäjän miehet syksykäräjillä
v. 1755 antoivat Karjalan kaupunkipuutteesta ").
Juuri näihin aikoihin oli kaksi Pohjois-Karjalan omaa
miestä ruvennut painetun sanan avulla puolustamaan maakuntalaistensa pyyntöjä ja vaatimuksia kauppalakysymyksessä.
Nämät miehet, Gustaf Fredrik Aurenius ;) ja Johan Lagus, olivat velipuolia, kumpainenkin kasvanut Pohjois-Karja1) Ote Pielisjärven syksykäräjien pöytäkirjoista 1/4 1755.
Seuraa
tuomari Hougbergin kirjettä maaherralle 5/„ 1755. M. L. A. kansi. kok.
-) Samana vuonna kuin äskenmainittujen Länsi-Suomen kauppaloiden perustamisesta oli puhetta, ajateltiin kauppalan perustamista Anianpellolle. Karjalaisilta kuulusteltiin myöskin nyt, luulivatko he hyötyvänsä siitä siinä tapauksessa, että se tulisi perustetuksi, ja mitä he
arvelivat niistä suurista markkinoista, joita aijottiin ruveta pitämään
Anianpellolla. Kuulustellut tuumivat, että heistä on aivan yhdentekevää,
mitä viranomaiset katsoivat hyväksi niistä päättää; karjalaisia ne eivät
tulisi hyödyttämään. (Kauppakolleegin kirje maaherralle 11 /5 1755; I'öytäkirjanotteet Karjalan pitäjien syksykäräjiltä 1755. Seuraavat tuomari
S. A. Hougbergin äsken mainitsemaamme kirjettä maaherralle 5/„ 1755.
M. L. A. kansi. kok.).
3) Gustaf Fredrik Aurenius oli Juvan kappalaisen, sittemmin Kesälahden kirkkoherran Mathias A:n poika, syntynyt v. 1726. Tuli Porvoon
kimnaasiin v. 1745, ylioppilaaksi Turussa v. 1747, maisteriksi v. 1754,
Loviisan alkeiskoulun rehtoriksi s. v. ja v. 1760 sikäläisen triviaalikoulun
rehtoriksi. Tuli Lepplivirtain kirkkoherraksi v. 1769 ja kuoli siinä virassa
v. 1797 (Ad. Neovius, Ur Finlands historia, s. 469, 718; (K. A. Berghoim),
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lassa ja jo pienuudesta pitäen tullut tuntemaan kotimaakun-

tansa olot, sen edellytykset ja mahdollisuudet, sen tarpeet ja
puutteet.
Edellinen huomautti väitöskirjassaan ;;Yksinkertaisia ajatuksia siitä, mikä kaupunkia perustettaessa on huomioon otettava", miten liian tiheässä olevat kaupungit ylipäänsä olivat
maakunnalle ja sen kauppaoloille haitaksi, kun taas liian harvassa olevista ei ollut sitä hyötyä, mitä kaupungeista tuli olla.
Hän mainitsi esimerkkinä Kyminkartanon läänin ja huomautti
miten vaikeata, toisille pitäjille aivan mahdotontakin, oli kuljettaa tavaroitansa myytäväksi 50 tai 60 penikulman päässä
olevaan kaupunkiin. Karjala oli runsas viljamaa, sen asukkaat
voisivat, jos olisi kaupunkeja lähempänä, myydä viljansa niihin
ja saada rahaa veroihinsa. Nyt veivät tämän maakunnan miehet viljansa Venäjälle „yhteiskunnan uskomattomaksi vahingoksi". Jos karjalaiset saisivat viljansa myydyksi kelvolliseen
hintaan, olisi heillä varoja panna maanviljelykseen ja perustaa
hyödyllisiä laitoksia maakuntaan, mikä kävisi erinomaisen hyvästi päinsä, sillä maanlaatu oli täällä hyvin sopiva. Kirjoittaja
mainitsee esimerkin karjalaisten tupakkaviljelyksistä, joista maakuntalaiset jo saivat hyvät sivutulot. Mikä etu olisikaan valtakunnalle näista viljelyksistä, jos olisi kaupunkeja maaseudulla
— ja tietysti Pohjois-Karjalassa — ja miten suuresti edistäisikään se maamiehen ahkeruutta ja toimintahalua. „Meidän laajat
erämaamme", huudahtaa Aurenius lopuksi, „joihin kohtalo on
kätkenyt suuret aarteet ahkeroita viljelijöitä varten, tulisivat
olemaan meille hyvään tarpeeseen, ja antamalla runsaan koron
maksaisivat ne meidän vaivaloiset puuhamme" r)
Johan Lagus esitti asiansa paljon laajemmin ja perusteli
suunnitelmiansa perinpohjaisemmin. Mainitsimme jo äsken hänen esityksistään Karjalaan avattavista kulkuväylistä., toisesta,
jota myöten karjalaisten tuli päästä Etelä-Suomeen, toisesta,
Borgå gymnasii äldsta matrikel, s. 26-27; Vilh. Lagus, Abo akademis
studentmatrikel II, s. 43; Akiander, Herdaminne II, 3-5.) — Aureniuksen
väitöskirja josta jo ennen olemme maininneet, ilmestyi professori P.
Kalmin esimiehyydellä Turussa_ v. 1753.
1) Kaim—Aurenius, Enfalliga tanckar om det som bör i achttagas
svid en stads anlägning, s. 16-17.
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joka suuntautuisi Pohjanmaalle. Jos tällaisia kanavoita saataisiin, kävisi mahdolliseksi perustaa Karjalaan kaupunkeja, joita
tosiaankin täällä tarvittaisiin. „Väkirikas ja liikekuntoinen kaupunki", — sanoo Lagus — „missä sopivia elinkeinoja harjoitetaan on maakunnallensa, kuten sydän elävälle ruumiille verenkierron takia. Miten surkuteltavassa tilassa onkaan Karjala
sentähden, että se on niin kaukana sydämestä ja että sillä siitä
on niin vähäinen tunto."
Ja kirjoittaja esittää taas laajasti kaikki ne syyt ja seikat,
jotka tekivät Pohjois-Karjalan aseman niin vaikeaksi ja sen
taloudelliset olot niin säälittäviksi ja joista me melkein jokaisessa kauppala-anomuksessa olemme kuulleet.
Jos kanava tulee laadituksi Savon kautta — näihin tuloksiin pääsee kirjoittajamme lennokkaissa puheissaan — pitäisi,
paitsi muita kauppaloita, joita voidaan „istuttaa" väylän varrelle, Pohjois-Karjalan varsinainen kauppala perustaa Liperin
pitäjän Joensuun kylään, niille paikoille, missä Pielisjoki purkaa vetensä Pyhäselkään. Sillä vaikkapa monella karjalaisella
olisikin lyhempi matka Varkauteen, missä „luonnon säädöksen
mukaan" ensimäiseksi perustettavan Savon kauppalan tuli sijaita,
niin oli Joensuun kauppala kumminkin sopivampi sentähden,
että tämän maakunnan asukkaat eivät pienillä veneillään, jotka
kyllä olivat koskissa, mutta eivät aavalla Orivedellä sopivat,
voineet käydä Varkaudessa, vielä vähemmän kuljettaa sinne
raskasta tavaraa.
Jos taas tulisi kiinnitettäväksi huomiota tuohon toiseen
kulkuväylään, joka johtaa pohjoiseen päin, esittää kirjoittaja,
että Kajaanista tulisi kauppala. Mutta koska se kumminkin
oli siksi kaukana Karjalasta, olisi syytä perustaa samallainen
joko Nurmeksen Kuokkastenkoskelle tai Pielisjärven Lieksaan
ja sitten toinen johonkin sopivaan kohtaan Oriveden rannalle,
joka viimeksi mainittu kauppala tulisi olemaan aivan maakunnan keskellä r).

') Lagus ei tarkemmin mainitse, mikä paikka hänen mielestään
olisi aivan maakunnan keskellä; ehkä ajatteli hän Joensuuta sopivaksi
paikaksi tai Kiteen pitäjää, jonne jo kerran oli ajateltu kauppala perustettavaksi. — Nurmeksen kauppalakysymykseen kiinnitetään huomiota
vielä 18:11a vuosisadalla eräässä huomattavassa turkulaisessa väitöskir-
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Nämät kauppalat riittäisivät aluksi, mutta sitä mukaa, kun
maakunnan väkiluku kasvaisi ja viljelys edistyisi, voisi perustaa useampiakin. Kirjoittaja vetoo Englannin esimerkkiin, joka
pinta-alaltaan oli yhdeksän kertaa Ruotsin valtakuntaa pienempi,
mutta jolla kumminkin oli melkein seitsemän kertaa enemmän
kaupunkeja.
Jos näille kauppaloille annettaisiin tavalliset etuoikeudet,
tulisi niihin varmaan maalaisia muuttamaan. Sitäpaitsi olisi
syytä kehoittaa varakkaita kauppiaita Pohjanmaan kaupungeista
ja muualtakin niihin asettumaan. Mutta ennenkun nämät kauppalat oikein voisivat maakuntaa hyödyttää, tulisi Oulun saada
tapulioikeudet, sillä niin kauvan kun Oulun porvarien täytyi
hankkia kaikki tavaransa Tukholmasta, pysyivät maalaistuotteet
hyvin huokeina, mutta porvareiden myymät tavarat sitävastoin
kalliina.
Näissä kaupungeissa, jatkaa kirjoittajamme, pitäisi perustaa sellaisia tehtaita ja harjoittaa niitä käsitöitä, joita varten
raaka-aineita oli tästä maakunnasta saatavissa. Sellaisia teollisuuslaitoksia olisivat esim. kutomot ja kangastehtaat. Karjalassa kasvatettiin näet hienosäikeistä ja pehmeätä, joskin hiukan lyhyttä pellavaa ja hyvää hamppua, joka kelpaisi käytettäväksi. Kun pellavanviljelys saataisiin hyvälle kannalle, olisi siitä
varmaan seurauksena, että käsiteollisuus edistyisi; naisväki voisi
ruveta pyörittämään rukkejansa paljon ahkerammin kuin ennen,
mikä olisikin tarpeen, sillä tämä käsiteollisuuden haara oli sangen lamassa Pohjois-Karjalassa.. Vielä voisi hampun, pellavan
ja nauriin siemenistä puristaa kaikellaisia öljyjä, joista saataisiin venäläisiltä hyvät rahat. Nuoranpunomoita, villatehtaita,
värjäyslaitoksia, nahkatehtaita ja säämiskänvalmistuslaitoksia
voitaisiin panna -toimeen. Vieläpä voitaisiin perustaa lasi- ja
paperitehtaita, ehkä vielä muitakin teollisuusyrityksiä. Silloin
eivät karjalaiset varmaan enään antaisi rahojansa ulkomaalaisille, niinkuin tähän asti oli tapahtunut 1).
jassa, josta jo kerran ennen kuvauksessamme olemme maininneet, nimittäin Gadd—Brander, Undersökning i hvad mån nya navigationsleder
och köpingar i Finland äro nödige, s. 23.
1 ) Kraftman-Lagus. Tanckar om hushållningens uphjelpande, s.
13-17.
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Lagus näki jo kotimaakuntansa olot aivan uudessa valossa, sen kaupan vilkastuneena, teollisuuden kukoistavana.
Kaikki unelmat tulisivat toteutumaan, jos vaan se tapahtuisi,
jota karjalaiset olivat uudestaan ja uudestaan pyytäneet ja
joka oli kirjoittajankin hartaimpien toiveiden esine: jos PohjoisKarjalaan saataisiin kaupunki taikka vaan joitakuita kauppaloita perustetuksi.
Vuosien 1760-1762 valtiopäiville jätti Jaakko Stenius
tunnetun mietintönsä, jossa hän selvemmin kuin ehkä kukaan
ennen häntä valaisee Karjalan kaupunkipuutetta. Silti ei hän
syystä tai toisesta, joista on turha käydä lausumaan arveluita — esitäkään mitään kauppaloita Pohjois-Karjalaan perustettavaksi. Hänestä olisi kylliksi, jos sellaisia saataisiin Kiannonjärven rannalle Sotkamoon ja Pyhäjoen suulle Pohjanlahden rannalle.
Samoilla valtiopäivillä tuli polttava kauppalakysymys toisessa yhteydessä esiin. Samalla kun Suomen asioiden valmistelukunta hylkäsi karjalaisten pyynnön saada harjoittaa maakauppaa keskenään, lausui se, toivomuksenaan, että etäiseen
maakuntaan pian perustettaisiin kauppaloita. Silloin käytti eräs
valmistelukunnan jäsen tilaisuutta hyväkseen huomauttaen tuosta
omituisesta päätelmäketjusta, johon valmistelukunnan keskustelut aina päätyivät. Puolustetaan kauppaloita perustettavaksi,
vaikka hyvin tiedetään sellaisen päätöksen tehdyksi, etteivät
kauppalakysymykset voineet tulla ratkaistuiksi, ennenkun kanavoita oli rakennettu ja vesiväylät niin peratut, että kauppa
niitä myöten pääsi helposti kulkemaan. Ja varmaa oli, että
kun kaupalla oli selvät kulkuväylät, silloin ei enään kauppaloita tarvittu ').
Vapauden ajan kaikilla seuraavilla säätypäivillä oli Karjalan kauppalakysymys pohdittavana.
Ensimäisillä, vuosien 1765 --1766 valtiopäivillä, annettiin
kysymykselle jo kauppa- ja teollisuusdeputatsioonissa ,.hiljainen
hautaus". Deputatsiooni vastasi näet karjalaisten pyyntöön
joka koski uutta kauppalaa, että niin suotava kuin tällaisten
3) Suomen taloudellisen tilan kohottamista tutkimaan asetetun valiokunnan pöytsikirjat 9/, ja 13/, 1761. Tavataan kamari-, talous- ja kauppadeputatsioonin kauppavaliokunnan pöytäl:irjojen ja mietintöjen joukossa vuosien 1760-1762 valtiopäivillä. R. W. A.
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kauppaloiden perustaminen Karjalaan olisikin, ei sellainen voinut tulla kysymykseen ennenkun asianomaisten kaupunkien porvaristoja ja läänin rahvasta oli asiassa kuunneltu 1).
Kun kysymys seuraavan kerran oli esillä, kävi Kyminkartanon läänin maaherra sitä sillä perusteella vastustamaan;
että uudet kauppalat tulisivat vaan hyödyttämään — venäläisiä salakuljettajia. Kauppaloihin tuotaisiin nimittäin paljon viljaa
ja elintarpeita myytäväksi ja kun Loviisan porvarit eivät näitä
kumminkaan kävisi ostamassa, kulkisivat tavarat ja tuotteet rajan
yli ja salakuljetus, joka jo entisestäänkin oli täydessä kukoistuksessa, lisääntyisi yhä 2).
Vapauden ajan viimeisillä valtiopäivillä teki alotteen kauppalakysymyksessä Vähä-Savon tuomiokunnan edustaja pyytäen, että kauppala Savoa ja Karjalaa varten saataisiin Varkauteen 3).
Anomus ei tietääksemme tälläkään kerralla saanut minkäänlaista kannatusta osakseen.
Samoilla valtiopäivillä asetettiin erikoinen valmistelukunta
tutkimaan maanviljelyksen tilaa valtakunnassa ja esittämään keinoja sen parantamiseksi. Valmistelukunta tuli, kysyttyään myöskin Kyminkartanon läänin maaherran mielipidettä, siihen tulokseen, että tapulikaupungin huolimattomuus, kauppaloiden puute
ja heikko vaihtoliike osaltaan olivat syynä maanviljelyksen alhaiseen tilaan maan itä-osissa. Saamme seuraavassa tarkemmin silmäillä mainitun valmistelukunnan töitä; sanomme nyt vaan sen,
että sen tärkeä työ kiinnitti Kustaa III:n huomion Itä-Suomen
kaupan epäkohtiin ja niistä huutavimpaan, täydelliseen kaupunkipuutteeseen.
Vielä kerran tuli hallitukselle muistutus siitä, että PohjoisKarjala kipeästi kaipasi kauppalaa. Maaherra Ramsay oli teh') Kauppa- ja teollisuusdeputatsioonin kirje valtakunnan säädyille
'-9/7 1766. Mainitun deputatsioonin alustelmat 1765-1766 II. H. W. A.
2) Maaherran kirjealustelma kauppakolleegille 25/9 1769. M. L. A.
kansi, kok. — Samoilla valtiopäivillä teki Kyminkartanon läänin maaherra
esityksen kauppalan perustamisesta Iitin pitäjään — sittenkun kulkuväylät olisivat peratut ja avatut. Varsinkin salakuljetuksen estämiseksi olisi
kauppala täällä välttämätön (Maaherran äskenmainittu kirjealustelma
kauppakolleegille).
3) Maaherra A. Il. .Ramsayn kirje Kyminkartanon läänin lääninhallitukselle ''; 1772. M. L. A. kansi. kok.
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nyt keväällä 1773 laajan matkansa läänissä käyden silloin myös
Karjalan eri pitäjissä. Tällä matkalla oli hän kuulustellut kansan mielipidettä uusista kauppaloista ja esitti silloin lausutut
toivomukset laajassa kertomuksessa, jonka hän samana syksynä
jätti kuninkaalle 1). Liperin, Ilomantsin ja Pielisjärven talonpojat — kertoo hän siinä — olivat, valittaen huonoa tilaansa
ja pitkiä matkojansa Loviisaan, anoneet, että maassa löytyviä
kanavoita perattaisiin ja Savoa sekä Karjalaa varten perustettaisiin kauppaloita, toinen Leppävirtain Varkauteen, toinen Liperin pitäjään, siihen, missä Pielisten vedet purkautuvat Oriveteen,
paikkaan, jota kutsutaan Joensuuksi.
Jo olikin lähellä aika, jolloin sitkeästi pohdittu kysymys
sai ratkaisunsa. Tosin ei kauppalaa, vielä vähemmän kaupunkia, Karjalaan saatu, mutta uuden kaupungin perustaminen
Kallaveden rannalle oli kuitenkin tyydyttävä ratkaisu odotuksille ja toiveille.
Kääntyessämme katsomaan yli rajan suunnattua kauppaa
ja sen kehitystä, huomaamme tälläkin alalla samat ilmiöt, kuin
kaupunkikaupasta puhuessamme. Yrityksiä kyllä, suunnitelmia
ja esityksiä myös, mutta käytännöllisiin tuloksiin ei jaksettu
päästä. Rajakaupan suhteen ei tosin ollutkaan niin suuria
haittoja ja epäkohtia olemassa kuin kaupunkikaupan; saivathan
karjalaiset kulkea tavaroineen yli rajan ja venäläiset tulla tuotavineen Karjalan markkinapaikoille. Suurempia vapauksia
tavaroiden tuontiin ja vientiin nähden kaivattiin; aikakauden
ansioksi on luettava, että koetettiin tullitaksoja muodostella
vaatimusten mukaan.
Huomasimme edellisessä, mitenkä viranomaiset tuontuostakin aikakauden kuluessa katsoivat välttämättömäksi tehdä
lisä-myönnytyksiä tullitaksoihin. Nämät myönnytykset eivät
karjalaisille riittäneet; heidän täytyi uudestaan ja uudestaan
kääntyä hallituksen puoleen pyytääksensä lisää näitä.
Runsaasti pyytelivät karjalaiset kehittymättömin pyyntöneuvoin metsäeläimiä. ja paljon vietiin näiden nahkoja kaupunkien porvareille myytäviksi. Parempi ja mukavampi olisi kumminkin ollut tämän kalliin tavaran kuljettaminen Venäjän puolelle, venäläisten saksojen ostaa. Sentähden suunnittelivat maa') Maaherra Ramsayn kertomus matkastaan läänissä 1773. Seuraa
maaherran kirjettä kuninkaalle 21/, 1773. R. W. A.
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kunnan miehet nahkakaupan kääntämistä, yli rajan ja anoivat vuoden 1734 valtiopäivillä tämän toteuttamista. Venäjällä saivat
he nahkoja kaupaksi rajattomat määrät ja venäläiset maksoivat
niistä paremmat hinnat kuin omien kaupunkien kauppiaat 1).
Pyyntö ei suinkaan ollut perusteeton; talonpoikien mainitsemat syyt pitivät paikkansa paremmin ehkä, kuin he harvasanaisessa anomuksessaan voivat asianomaisille selittääkään.
Metsäeläinten nahkojen kauppa Venäjälle olisi arvatenkin voinut käydä kukoistavaksi ja olla hyvänä tulolähteenä maakunnan miehille.
Kauppakolleegi sai asian harkittavaksensa ja ilmoitti kirjelmässä kuninkaalle, ettei se voinut anomusta puolustaa, koska
se selvästi oli asetuksia vastaan. Vahvistetun tullitaksan mukaan ei nimittäin metsäeläinten nahkoja saanut viedä yli rajan 2).
Tietääksemme eivät Pohjois-Karjalan miehet enään aikakauden kuluessa nimenomaan tästä asiasta uutta anomusta viranomaisille jättäneet. Mukavampi olikin kuljettaa turkistavaroita tullitta, varsinkin kun tullimiehet eivät kaikin ajoin kovin
ankarasti salakuljettajia ahdistaneetkaan.
V. 1735 anoi rahvas Tohmajärven käräjillä, että se
tästä lähtien saisi suunnata tervakaupan Venäjän puolelle. Maaherra Frisenheim oli äskettäin ilmoittanut kirjelmillään ja
kuulutuksillaan tervakaupan heikoista edellytyksistä Haminassa
ja kehoittanut Pohjois-Karjalan miehiä jättämään tämän tavaran valmistamisen sikseen. Tämän tähden, ja koska Sortavalassa halusta ostettiin tervaa ja maksettiin siitä korkeammat
hinnat, kuin mitä Lappeenrannassa koskaan oli tarjottu, anoi
käräjäpaikalle saapunut rahvas, että se tästälähin saisi viedä
tervansa Venäjälle. Juuri sillä • hetkellä oli se välttämätöntä,
sillä muuten tulisi se terva, mikä vasta oli poltettu, vuotamaan
tyhjiin ja pilkotut tervakset mädäntymään 3).
Emme uskalla mennä päättelemään, tarkoittivatko pyytäjät anomuksellaan koko Pohjois-Karjalaa, vaiko ainoastaan omaa
pitäjäänsä. Mutta onpa sangen luultavaa, että, jos kansa tähän
1) Karjalan rahvaan valitukset vuoden 1734 valtiopäivillä § 3.

R. W. A.
2) Kauppakolleegin kirjelmä kuninkaalle 22/11 1734. (Liitetty Karja-

lan rahvaan valituksiin 1734. R. W. A.)
3) Tohmajärven käräjät Y8/,a 1735.
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anomukseensa olisi saanut viranomaisten suostumuksen, tällä
esimerkillä olisi ollut suuri merkitys. Tohmajärven miehillä oli
tietysti tarkoituksena anomusta tehdessänsä, että tervakauppa
tulisi suunnatuksi vanhaa tietä Uukuniemen kautta Sortavalaan
ja Jaakkimaan. Ehkäpä kauppamahdollisuudet tällä tiellä ajan
pitkäänkin olisivat olleet niin suuret, että tervanpoltto olisi
voinut kukoistaa Pohjois-Karjalassa, kuten ennen. Lupaa ei
tämän kauppatien käyttämiseen saatu, ja tervanpoltto lakkasi
maakunnassa melkein kokonaan.
Rohkean anomuksen, rohkeamman kuin milloinkaan ennen,
tekivät Pohjois-Karjalan talonpojat vuosien 1746-1747 valtiopäivillä. He eivät anoneet enempää eikä vähempää kuin koko
kaupan suuntaamista lähellci oleviin venäläisiin kaupunkeihin.
Pikku-vihan vapaat ajat olivat kansan mielessä, he tiesivät, mitenkä hallitus koetti tehdä kaikkensa Suomen taloudellisen tilan hyväksi, mitenkä verot annettiin anteeksi, mitenkä
erikoisvapauksia myönnettiin vainon aikana kärsineille. PohjoisKarjalalla, joka eniten oli sodasta kärsinyt, oli syytä anoa suuria erikoisvapauksia ja silloinhan aika takoa, kun rauta kuumimmillaan.
Anomuksen tarkoitus oli tietysti, että Pohjois-Karjalan
miehet saisivat yhä edelleen harjoittaa kauppaa Savonlinnassa
ja Lappeenrannassa, jotka nyt olivat tulleet kuulumaan Venäjän
kruunun alle. Ehkä kuulti mielissä sekin toivo, että kauppatiet avautuisivat myöskin Laatokan rannan kaupunkeihin.
Anomuksen esitti säädyille rohkeatuumainen edustaja Tahvo
Partanen Pielisjärveltä. Tuntuu siltä, kuin ei Partanen itsekään
olisi voinut uskoa anomuksensa onnistumiseen. Hän liittää
näet pyyntönsä loppuun sellaisen lisäyksen, että kaikissa tapauksissa, siis elleivät säädyt katsoisi voivansa anomusta kokonaisuudessaan hyväksyä, tulisi karjalaisten saada hakea -- suolaa
Venäjän puolelta 1).
Kaikissa tapauksissa meni karjalaisten pyyntö Kyminkartanon läänin maaherranvirastoile lausunnon antamista varten ja
jo silloin oli sen kohtalo ratkaistu. Maaherranvirastosta tuli verrattain jyrkkä epäävä lausunto, niinkuin ymmärrettävä onkin 2).
') Karjalan rahvaan valitukset vuosien 1746-1747 valtiopäivillä § 4.
R. W. A.
2) Kvminkartanon läänin maaherranviraston kirjelmä Partasen ano-
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Vaikka Partanen vielä ennen asian ratkaisua oli saanut
Pielisjärven pitäjän miehet lähettämään erikoisen kirjelmän kuninkaalle, missä heidän edustajansa anomusta kannatettiin, ei
kuningas tietystikään voinut pyyntöön suostua. Pohjois-Karjalan väestölle annettiin sitä vastoin se toivorikas lupaus, että
kuningas oli pitävä huolta kauppaloiden perustamisesta paikkakunnalle 1). Tuskin lienee Partanen saanut viedä odottaville
valitsijoilleen sitäkään lupaa, että suolaa saataisiin tuottaa niistä
kaupungeista, joihin Partasen suunnitelman mukaan koko Pohjois-Karjalan kauppa oli käännettävä.
Vielä kerran kuvattavalla aikakaudella tekivät PohjoisKarjalan miehet varsin huomattavan anomuksen rajakaupan
suhteen. Anomus koski puutavaraliikkeen ohjaamista yli rajan.
Pohjois-Karjalan talonpoikien edustaja vuosien 1769-1770
valtiopäivillä Tuomas Antinpoika Kuittinen Nurmeksesta anoi
maakuntalaistensa puolesta, että Pohjois-Karjalasta saataisiin
kuljettaa tervaa, hirsiä, lautoja ja muita puutavaroita Venäjälle.
Tosin oli vuoden 1756 asetuksella kielletty yksityisiä myymästä puutavaroita, vaikka esim. lautojen sahausta sai verottomasti suuressakin määrässä harjoittaa. Mutta siihen nähden,
että Pohjois-Karjalassa oli tavattomat puuvarat, joita voitiin
käyttää ainoastaan kaskeamiseen, olisi lupa tässä kohden voinut antaa syrjäisen maakunnan teollisuudelle suurta vauhtia.
Kuningas ei katsonut voivansa hyväksyä anomusta. Sitävastoin, katsoen Pohjois-Karjalan vaikeaan tilaan, määrättiin,
että uusia kauppaloita pian oli perustettava maan itä-kulmalle 3)
— tavallinen lohdutus, kuten jo ennen olemme huomanneet.
Seuraavilla valtiopäivillä uudistivat karjalaiset anomuksensa saada kuljettaa mainittuja tavaroita lähimpiin Venäjän
muksen johdosta '/, 1745. (Karjalan rahvaan valitukset vuosien 1746-1747
valtiopäivillä. R. W. A.)
') Pielisjärveläisten kirjelmä kuninkaalle YS/, 1747 (seuraa äskenmainittuja valituksia); Modee, Utdrag 1V, s. 2557-2558.
2 ) Karjalan rahvaan valitukset vuosien 1769--1770 valtiopäivillä §
12. Seuraavat tuomari S. A. Hougbergin kirjettä maaherralle 1769 (ilman
päiväystä). M. L. A. kansL kok.
s) Näin väittää valtiopäivämies Kuittinen säädyille marraskuussa
1771 jättämässään anomuksessa. (Kopio M. L. A. kontt. kok.) — Resolutsiooneissa rahvaan yleisiin valituksiin (l1odee, Utdrag IX, s. 306-324)
ei tavata vastausta Karjalan rahvaan valituksiin tässä kohden.
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puolella oleviin kaupunkeihin, „siksi kunnes nuo ehdoitetut
kauppalat tosiaankin perustetaan". Talonpoikien edustaja Tuomas Kuittinen selitti anomuskirjassaan, jonka hän asiasta jätti
viranomaisille, ettei kruunu millään tavalla tulisi kärsimään
tästä myönnytyksestä, „koska mainittuja tavaroita ei sentään
koskaan millään muulla tavalla voitaisi käyttää tai valtakunnassa myydä, vaan nuo kauniit puut jäisivät ostajien puutteessa lahoamaan". Ja vaikkakin Pohjois-Karjalaan joskus
kauppaloita saataisiin, täytyisi niidenkin viedä tuotteensa ja
tavaransa Venäjän puolelle, koska ei mitään kulkuväylää täältä
ollut ruotsalaisiin (oman maan) kaupunkeihin. Sitävastoin olisi
kruunulle suuri etu ja sen alarnaisille arvaamaton hyöty siitä,
että valtakuntaan tulisi ulkomaalaista rahaa, millä rahalla talonpojat voisivat maksaa veronsa ja ostaa tavaransa.
Talonpoikaissääty puolsi Pohjois-Karjalan miesten anomusta ja ehdoitti, että se lupa, mikä kamari- ja talousdeputatsioonin mietinnössä 8/1 1770 oli myönnetty Savon ja Hämeen
pitäjille — perustaa sahoja ja viedä lautoja Venäjälle — ulotettaisiin myös karjalaisiin. Kuningas jätti asian kamarikolleegille, joka tiedusteltuansa Kyminkartanon läänin maaherran
mielipidettä, puolusti asiaa hyväksyttäväksi 1).
Me emme ole löytäneet lopullista päätöstä asiassa. Nähtävästi venyi asia niin pitkäikäiseksi, että •karjalaiset tuskin,
jos saivatkin pyyntöönsä suosiollisen vastauksen, ennättivät
sitä hyväkseen käyttää sen ajan kuluessa, jonka meidän kuvauksemme käsittää.
~) Koko anomus selostettu kamarikolleegin kirjelmän mukaan maaherralle 14/s 1773, johon myös on liitetty edustaja Kuittisen marraskuussa
1771 päivätty anomus, otteet talonpoikaissäädyn pöytäkirjoistä 22/4 ja 28/,
1772 ja kuninkaan kirje kamarikolleegille "/12 1772. M. L. A. kontt. kok.
Mainitkaamme tässä samassa yhteydessä, että jo v.1780 saivat Karjalan maanjakooikeuden tuomari Martti Stenius, kirkkoherra Jaakko Stenius-nuoremman veli, ja Pohjois-Karjalan ylisen voutikunnan kruununvouti Leonhard Aschan kamari- ja kauppakolleegilta luvan ohutteräisen,
kaksiraamisen sahan rakentamiseen Utran tai Kuurnankoskiin. Toistaiseksi oli heillä lupa sahauttaa 2500 tukkipuuta vuodessa. Kolmea vuotta
myöhemmin sai ylioppilas Josef Wallenius, joka tietysti toimi isänsä, kruununvouti Gabriel Walleniuksen puolesta, luvan samallaisten sahojen perustamiseen Puhokseen ja Värtsilään. (Könönen, Joensuun kaupunki, s. 1;
\'ärtsilän ja Puhoksen sahojen pernstamiskiijat. Ilomantsin kruununvoudin arkisto.)
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Vuoden 1738 rajatullitaksa oli voimassa koko sen aikakauden, joka kuuluu kuvauksemme piiriin. Sen puutteet ja
viat monta kertaa huomattiin, sen riittämättömyys kävi päivä
päivältä selvemmäksi. Uuden ajan mukana tulivat uudet tarpeet ja uudet vaatimukset monine muutosehdoituksineen, jotka
koskivat tullitaksaakin. Huomattiin hyvin, että uusi taksa
olisi ollut varsin tarpeen vaatima.
Uudistusyrityksistä huolimatta ei uutta tullitaksaa kuitenkaan saatu tehdyksi.
Kuningas oli kirjeessään alkuvuodelta 1753 ilmoittanut
kauppakolleegille, että venäläinen tullitaksa oli tarkastettava
ja, sittenkun maaherrojen mielipidettä oli kuulusteltu, laadittava tulliluettelo, „johon otettaisiin ainoastaan sellaisia tavaroita, jotka rahvaan välttämättömästi täytyi tuoda rajan yli" 1).
Kauppakolleegi vaati kuullaksensa Kyminkartanon läänin
maaherran mielipidettä tässä tärkeässä asiassa. Maaherra Nordenskjöld lähettikin lausunnon, asiaa pohdittiin mahdollisesti
pitemmältäkin, mutta tuloksettomaksi puuha jäi eikä uutta rajatullitaksaa ilmestynyt2).
Tarkoitus oli nähtävästi tällä kertaa supistaa yhä vähemmäksi venäläisten tavaroiden lukua. Vaikea oli ollut viimeisillä valtiopäivillä valitus kauppatasapainosta, ja yhä jyrkemmiksi olivat vaatimukset käyneet tuontitavaroiden lukumäärän
supistamisesta 3). Arvatenkin oli kuninkaan ja kauppakolleegin
yritys laatia uusi tullitaksa Suomen itärajalla oleville tullikamareille näiden vaatimusten jälkimaininkeja.
Kuinka olikaan, tuli uuden rajatullitaksan säätäminen taas
puheeksi vuosien 1769-1770 valtiopäivillä. Pian sen jälkeen,
kun uudet meritullitaksat olivat annetut, huomautti kuningas
kirjeessään 26/3 1770 kauppakolleegille, että oli saatava säädetyksi
myös uudet rajatullitaksat sekä Norjan että Venäjän rajoja varten.
Kauppakolleegi tiedusteli sentähden rajamaakuntien maaher1) Kuninkaan kirje kauppakolleegille 28/1 1753. Kopiona M.L. A:ssa
kansi. kok.
2) Kauppakolleegin kirje Kyminkartanon läänin maaherralle 28/3
1753. M. L. A. kansi. kok. — Maaherran vastaus on kirjekirjan mukaan
ollut päivätty 18/„ 1754; itse alustelma puuttuu kumminkin M. L. A:sta,
emmekä ole kirjettä tavanneet R. W. A:ssa.
3) Arnberg, Frihetstidens politiska ekonomi, s. 128-130; Malmström,
Sveriges politiska historia IV, s. 72-73.
13
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roilta, „mitkä tavarat oikeastaan voisivat olla rajarahvaalle näillä
seuduilla tarpeelliset, sekä miten runsaat tullimaksut näille voitaisiin määrätä paikkakunnan olojen mukaan ynnä mitä muuta
muistutettavaa tämän yhteydessä voisi olla" 1).
Samaan aikaan kääntyi myös kenraalitulliseura Kyminkartanon läänin maaherran puoleen pyytäen lausuntoa Venäjän
rajan tullitaksasta Savoa ja Karjalaa varten. Senjälkeen kun
vuoden 1738 tullitaksa säädettiin, oli useita tavaroita vapautettu
tullimaksuista, useille taas lisätty maksuja, kuten esim. teollisuusrahastoon meneviä maksueriä, useita tavaroita kokonaan
kielletty. Sentähden oli nyt perinpohjin selvitettävä, mitä nykyisissä oloissa voitaisiin tuoda Venäjältä, mitä taas sinne vahingotta viedä. Tästä oli maaherran otettava tarkka selko, ja
oman lausuntonsa ohessa lähetettävä se kenraalitulliseuralle 2 ).
Maaherra kysyi kruununvoutien mielipidettä 3).
Kruununvouti Wallenius selittää tätä asiaa koskevassa kirjelmässään verrattain laajasti, mitä uuden rajatullitaksan laatimisessa karjalaisia varten olisi huomioon otettava. Tällä puolen rajaa asuvaiset tarvitsivat Venäjän puolelta etenkin pellavaa, pellavalankaa, hamppua, hamppuköyttä ja kaikellaisia
valmistettuja nahkoja sekä viljaa, silloin kun sen hinta rajan
tuolla puolen oli huokeampi kuin Suomen puolella. Sitävastoin ei Ruotsin valtakunnan miehillä ollut venäläisille mitään
myytävää, joka olisi ollut entisen taksan mukaan sallittua.
Voita (joka. nyt oli kiellettyä) vietiin suuret määrät kesällä ja
syksyllä salaa rajan yli, vaikka ei siitä Venäjän puolella maksettukaan sellaista hintaa kuin Suomen puolella. Syy oli
etsittävissä siitä, että rahvas tällä tavoin sai nopeasti rahaa
itselleen tarvitsematta odottaa talveen asti. Jos voin vienti
olisi sallittu, ei mitään salakuljetusta varmaankaan tapahtuisi.
Vielä veivät venäläiset omalle puolelleen kaikki tukkipuut
tältä paikkakunnalta jalostaaksensa niitä sahoissansa. Tämä
vienti ei ollut muulla tavalla estettävissä, kuin siten, että Suomen puolellekin saataisiin perustaa sahoja ja niistä viedä lautoja Venäjän puolelle määrättyä tullia maksamalla.
1) Kauppakolleegin kirje maaherralle 1/g 1770. — Maaherran kirje
asiasta Loviisan maistraatille on päivätty 5 /8 1770. M. L. A. kansi. kok.
2) Kenraalitulliseuran kirje maaherralle 28/3 1770. M. L. A. kansi. kok.
3) Maaherran kirjealustelma kruununvoudeille 28 /8 1770. M. L. A.
kansi. kok.
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Jos tervan vienti olisi luvallista, elpyisi varmaan taaskin
tervanpoltto, joka nyt siitä asti, kun Lappeenranta joutui Venäjän vallan alle, oli ollut aivan lamassa.
Muuten lausuu Wallenius omana ajatuksenaan, että mitä
korkeampi oli tulli, sitä vähemmät olivat kruunun tulot ja
päinvastoin. Kun tullit ovat korkeat, ei kukaan tahdo niitä
vähistä voitoistaan maksaa, vaan jättää kauppamatkansa tekemättä tai tekee sen salaa; jos taas tullit ovat alhaiset, ei kukaan näiden alhaisten maksujen takia antaudu siihen vaaraan,
mikä salakuljetuksesta aina on1).
Tullimaksujen alentamista ehdoitti myöskin Savon alisen
voutikunnan kruununvouti, jonka alueet rajoittuivat Karjalan
voutikuntaan. Hänen laajaa ja valaisevaa kirjelmäänsä tästä asiasta ei meidän sovi esittää, eikä se oikeastaan kuulukaan meille.
Sitävastoin sopii meidän mainita, että hän lähetti täydellisen
luettelon niistä tavaroista, joita hän tiesi voutikuntaansa kuljetetun Venäjältä ja päinvastoin. Tuonnista puhuessaan luettelee hän kotieläimien, kuten härkien, lehmien, hevosten, lampaiden, pukkien, kilien ja sikojen tuonnin; edelleen mainitsee
hän kaikellaisia kaloja, lintuja, eri siemenlajeja, ryynejä, kankaita, nahkoja, eri viljalajeja, jauhoja ja suolaa. Viedyistä tavaroista luettelee hän puutavarat, marjat, eläimet, linnut, nahkat
ja vuodat, kaikellaiset peltotuotteet, joista, paitsi eri viljalajeja,
huomattakoon hamppu, pellava ja näiden valmisteet, edelleen
voi, käsiteollisuustuotteet, kengät, sukat, kankaat, puusepän- ja
sorvarituotteet, vieläpä rauta, tiilet, myllynkivet, j. n. e. 2)
Suuri vahinko, ettemme ole tavanneet maaherran lausuntoa uuden tullitaksan laatimisesta. Kuinka pitkälle lienee asia
kehittynyt kulkiessaan monia kiertoteitänsä eri virastoissa ja
asiaintuntijoiden luona, on meille tietämätöntä. Sillä aikakaudella
joka vielä oli jälellä vuoteen 1775, ei mitään uutta rajatullitaksaa Venäjän rajaa varten annettu.
Jos ei ole ollut suuria edistyksiä nähtävissä kaupunkikaupan ja sen kaupan alalla, joka suuntautui rajan yli, niin vielä
vähemmät ovat ne maakaupan alalla. Tuskin koskaan on maa1)Walleniuksen kirje maaherralle 1/8 1770. M. L. A. kansl. kok.
2) Kruununvouti H. Martinin kirje maaherralle 4/9 1770 ja sitä seuraavat tavaraluettelot. M. L. A. kansl. kok.
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kauppaa, käsitettynä niinkuin me olemme sen tahtoneet tehdä,
itsenäisenä kaupan ilmiönä, pidetty niin ahtaalla kuin juuri vapauden ajalla. Sitä ei hallituksen puolelta tahdottu pitää muuna
kuin rikollisena tottumuksena. Oli siis varsin luonnollista, että
sitä koetettiin tukahduttaa. Sen vaalimisesta ei hallituksen
puolelta voinut olla puhetta; kehityksen idut ovat toiselta
taholta etsittävissä.
Katselkaamme kehitystä tällä alalla tai niitä yrityksiä,
jotka edustavat sitä.
Koko kuvaamamme aikakauden kuluessa pyytelivät Pohjois-Karjalan miehet itselleen oikeutta saada harjoittaa maakauppaa keskenään.
Kenraalikuvernööri Sperlingin resolutsiooni ei ollut unohtunut kansan mielestä. Se oli Käkisalmen pohjoisen läänin
asukkaille annettu ja luonnollista oli, että he sitä halusivat
noudattaa. Huolimatta siitä, että viranomaiset joskus selittivät
sen olevan pätevyyttä vailla, vetosivat karjalaiset kumminkin
siihen ja pyytelivät aina uudestaan ja uudestaan hallitsijan tai
säätyjen vahvistusta niille oikeuksille, joita heillä ennestään, ja
muka täydellä syyllä, oli ollut.
Karjalan syksykäräjillä 1730 esitettiin eri pitäjissä oikeuden pöytäkirjoihin otettavaksi muistutus tästä asiastal). Huomautus oli nähtävästi tehty lähestyvän säätykokouksen varalta,
missä tämän asian piti tulla harkittavaksi. Maaherra Frisenheim lausui silloin — hän nähtävästi oli saanut tiedon käräjillä
esitetyistä huomautuksista — omana mielipiteenään, ettei kansaa voitu estää käymästä pientä kauppaa keskenänsä. Tästä
jo edellisessä mainitsimmekin 2).
Tärkeimpien valituksien joukossa, joita karjalaiset esittivät vuoden 1731 valtiopäivillä — ensi kerran muuten, jolloin
karjalainen rahvas oli lähettänyt näitä Ruotsin säätypäiville —
oli anomus maakaupasta tai kuten sitä valituksissa, nähtävästi
vihatun maakauppa-nimityksen välttämiseksi, kutsutaan, vapaakaupasta. Karjalaiset anoivat, että heidän sallittaisiin huonoihin oloihinsa ja vaikeaan asemaansa nähden käydä keskenään
sanaallaista vapaakauppaa, kuin ennen sotaa oli ollut luvallista.
1) Esim. Tohmajärven käräjät 12/10 1730.
) Maakaupasta puhuttaessa, kts. edell. s. 132.
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Asia meni kauppakolleegille lausunnon antamista varten
ja tämä tiedusteli, niinkuin luonnollista olikin, Haminan maistraatin mielipidettä.
Tapulikaupungin johtomiehet ilmaisivat ajatuksensa sangen
jyrkästi väittäen, että sellainen vapaakauppa mitä suurimmassa
määrässä tulisi edistämään tavallista maakauppaa. Siksi ei
maistraatti suinkaan voinut anomusta puoltaa.
Ei kauppakolleegikaan niin muodoin voinut puolustaa
karjalaisten pyyntöä hyväksyttäväksi 1).
Haminan maistraatin lausunnosta — mikäli siitä aivan
niukasti kauppakolleegin kirjelmässä mainitaan — käy kumminkin ilmi se ajatus, että karjalaisten „vapaakauppa", jota he
sanoivat harjoittaneensa ja pyysivät saada vastedeskin keskenänsä käydä, ei ollut varsinaista maakauppaa. On tärkeä panna
merkille tämä tapulikaupungin maistraatin kanta.
Karjalaisten anomuksen johdosta antoi kuningaskin vastauksen. Karjalaisia ei tehnyt mieli loukata, vaan eipä myöskään sopinut suostua anomukseen, jota voitiin pitää kauppajärjestelmälle vaarallisena ennakkopäätöksenä. Kuningas vastasi yksinkertaisesti, että Karjalan rahvas saisi pitää ne oikeudet, joita se oli saanut. Vapaakaupasta ei sanaakaan 2).
Kaikissa tapauksissa jatkoi rahvas kaupantekoa keskenään
milloin vapaammissa, milloin ahtaammissa oloissa. Kysymys
oli vaan saada vanhat oikeudet virallisesti vahvistetuiksi.
Heti pikku-vihan perästä sukeltautuu kysymys taas esiin.
Vuosien 1746-1747 valtiopäivillä huomautti Pohjois-Karjalan
talonpoikien edustaja Tahvo Partanen, että venäläisten harjoittama maakauppa oli rahvaalle rasitukseksi ja että sitä oli rajoitettava. Sitävastoin tulisi rahvaan saada harjoittaa kauppaa
keskenänsä.
Oli parhaillaan aika, jolloin suomalaisille tahdottiin tehdä
kaikellaisia myönnytyksiä ja antaa erikoisvapauksia. Partasenkin anomus otettiin erikoisen harkinnan alaiseksi. PohjoisKarjalan miehiltä tiedusteltiin Liperin kevätkäräjillä 1747 syitä
Partasen anomukseen. Rahvas todisti silloin edustajansa pyyn') Karjalan rahvaan valitukset vuoden 1731 valtiopäivillä § 2 ja
sitä seuraava kauppakolleegin kirje kuninkaalle 20/3 1734 (?). R. W. A.
2) Ote kuninkaan resolutsioonista 27 /,o 1732 § 1. On Karjalan rahvaan valitusten joukossa 1771-1772. R. W. A.
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nön oikeaksi ja anoi uudestaan, että sille vahvistettaisiin oikeus saada käydä kauppaa keskenään vanhojen määräys t en mukaan').
Epävarmaa on, saatiinko tähän anomukseen mitään vastausta; me emme ainakaan ole mitään sellaista tavanneet.
Luultavinta on, että pyyntö hukkui jonkun valtiopäivävaliokunnan pöytäkirjoihin.
Kenraalikuvernööri von Rosen oli ankara venäläiskaupan
vastustaja ja koetti parhaansa mukaan sitä rajoittaa. Venäläiskauppa olikin hänen mielestään peloittavin muoto maakauppaa
sen valtiollisen vaaran takia, mikä siinä piili. Luulemme huomanneemme, ettei kenraalikuvernööri käynyt läheskään niin
ankarasti vastustamaan talonpoikien keskenänsä harjoittamaa
kauppaa, joka oli kumminkin välttämätöntä, jos mieli pitää
venäläiskauppaa määrätyissä rajoissa.
Tuntuu siltä, kuin kansan keskenään harjoittamalla kaupalla kenraalikuvernööri von Rosenin aikana olisi ollut hiukan
vapaammat ajat huolimatta siitä, että annettiin sellaisia ennakkopäätöksiä, kuin Yrjö Timosen tunnetussa jutussa.
Pohjois-Karjalan miehet käyttivät tilaisuutta hyväksensä
ja anoivat taas vuosien 1751-1752 valtiopäivillä, että rahvas
täällä syrjäisessä maakunnassa saisi harjoittaa maakauppaa
keskenänsä. Nyt oli anomus laadittu siihen muotoon, että ne
talonpojat, joilla oli hevosia, saisivat kulkea maakunnassa, ostaa
köyhältä kansalta tuotteita ja kuljettaa niitä sitten Degerbyhyn
myytäviksi, ilman että tätä pidettäisiin maakauppana. Tämä
oli muka aivan välttämätöntä sentähden, että karjalaiset tosiaankaan eivät jaksaneet käydä Degerbyssä, vaan olivat, jos
asiain tilaa jatkuisi, pakoitetut syömään vähät tavaransa ylellisyydessä. Nimenomaan huomauttivat anomuksen tekijät, etteivät muut, kuin maakunnan omat miehet, saisi tällaista kauppaa harjoittaa 2).
Taaskaan, mikäli tiedämme, ei anomukseen saatu mitään
vastausta 3).
') Liperin käräjät 25/2 1747.
2)Karjalan rahvaan valitukset vuosien 1751-1752 valtiopäivillä
7. R. W. A.
3) Ei ainakaan Modee (Kuninkaan resolutsioonit rahvaan yleisiin
valituksiin 28/6 1752, Utdrag V, s. 3211-3242) tunne vastausta.

Rist. Ark. XXIII, I, 2.

199

Kymmenkunta vuotta myöhemmin eli vuosien 1760-1762
valtiopäivillä uudistettiin taas anomus. Samoilla syillä kuin
ennenkin ja vedoten kenraalikuvernööri Sperlingin resolutsiooniin, koetti talonpoikien edustaja, talollinen Juho Partanen,
Tohmajärven Värtsilästä, saada pyyntönsä hyväksytyksi. Asiaa
käsiteltiin yhdessä kauppalakysymyksen kanssa. Kun ehdoitus
oli käynyt kamari-, talous- ja kauppadeputatsioonissa ja ollut
sen alaosastossa, kauppavaliokunnassa käsiteltävänä, lähetettiin
se suomalaisten asioiden valmistelukuntaan. Siellä oli se pari
kertaa pohdittavana ja hyljättiin, koska se muka oli aivan lakien ja asetuksien kanssa ristiriidassa. Mutta koska tunnettu
asia oli — lausuttiin valmistelukunnassa — että Karjalan kauppa
kitui ahtaissa oloissa, oli syytä perustaa kauppaloita maakuntaanl). Tulihan karjalaisten saada joku pätevä lupaus ja lohdutus!
Mutta karjalaiset eivät väsyneet ja suomalainen sitkeys
oli voittava.
Vapauden ajan viimeisillä valtiopäivillä esitti Karjalan talonpoikien edustaja, jo äsken mainitsemamme Tuomas Kuittinen, taas asian säädyille.
Nyt oli anomus laadittu hieman uuteen muotoon; siinä
esitettiin näet tällä kertaa, että talonpojat saisivat entiseen
t a p aan s a tuottaa naapureitansa myöten tavaraa kaupungista,
varsinkin suolaa, ilman että tätä kaupankäyntiä luettaisiin maakaupaksi.
Täydentääkseen anomusta, jonka tueksi Kuittinen esittää
kuninkaan verrattain epämääräisen resolutsioonin 2710 1732,
antaa hän Karjalan kauppaoloista ja juuri maakaupan harjoittamisesta kuvauksen, jonka arveli tehoavan niihin, jotka aina ennen
olivat ylimielisesti hyljänneet karjalaisten anomukset saada harjoittaa kauppaa keskenään syrjäisessä, kaupunkeja vailla olevassa
maakunnassaan 2). Meidän ei sovi esitykseemme lainata kokonaisuudessaan tätä laajaa ja valaisevaa kuvausta Pohjois-Karja1)Suomen taloudellisen tilan kohottamista tutkimaan asetetun valiokunnan pöytäkirjat 9/, ja 12/7 1761. R. W. A.
2) Karjalan rahvaan valitukset vuosien 1771-1772 valtiopäivillä §
11. Valitukseen on liitetty Tuomas Kuittisen päiväämätön selityskirjelmä. R. W.A. — Vrt. af Sillan, Svenska handelns och näringarnas historia, s. 236.
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lan kauppaoloista, kuvausta, jossa synkin värein tuodaan esiin
kaikki ne epäkohdat, joiden alla Karjalan rahvas oli nääntymässä. Kuittinen osoitti, mitenkä monet vähävaraiset syksyn
ja talven kuluessa saivat kootuksi parisen naulaa voita, talia,
läskiä tai pamppua, mitenkä toisille keräytyi kangastavaraa,
muutamia kyynäriä rohdinkangasta, palttinaa tai sarkaa, mitenkä jotkut saivat säilyyn nahkoja ja vuotia. Näitä olisi voinut myydä kaupungeissa, mutta kukapa olisi niine tavaroineen
uskaltanut lähteä 50 tai 60 penikulman päässä oleviin kaupunkeihin myyntimatkalle. Ei ollut hevosia, ja kellä hevonen oli,
hän hyvin tarvitsi sitä taloudessa ja maanviljelyksessä, jonka
hoito Pohjois-Karjalassa olisi vaatinut talonpojan kaiken huomion. Ei auttanut muu, kuin syödä vähät säästönsä itse tai
tuhlaten käyttää tuotteita, jotka olisivat kelvanneet kaupaksi
viedä, ja sillä välin olla vailla kaikkea tarpeellista kaupunkitavaraa, joista suola oli tärkein. Ikivanhoista ajoista oli kumminkin tällä maankulmalla pidetty sitä tapaa, että jotkut varakkaat, joilla oli hevosia, olivat koonneet köyhien kanssaveljiensä
tavarat, nämät muutamat voinaulat, talisirpaleet, kangaskappaleet ja nahkat, viedäksensä ne kaupunkiin myytäviksi. Takaisin olivat he tuoneet suolaa ja muita välttämättömiä kaupunkitavaroita. Näiltä varakkailta kauppamiehiltä olivat talonpojat
myöskin etukäteen saaneet rahaa, silloin kun kruununverotja muut
maksut olivat suoritettavat, ja antaneet heille sitten luonnossa
korvauksen. Ilman tällaista keskinäistä avuliaisuutta olisi kruunu
jäänyt vaille verojansa tai saanut vaan kolmanneksen niistä.
Ja ilman tällaista kauppatapaa olisi kansa kuollut kaupunkitavaran puutteessa.
Syy, miksi Karjalan rahvas taas oli lähettänyt anomuksen
tästä vapaakaupan harjoittamisesta, jonka edellisten aikojen haltintoviranomaiset ja maaherrat olivat sallineet tapahtua, oli se,
että viimeisinä aikoina oli ruvettu estämään tällaista kaupankäyntiä sillä tekosyyllä, että se oli kiellettyä maakauppaa. Ja
nämät estelyt olivat käytännössä käyneet jo niin rasittaviksi,
että rahvaan oli täytynyt tänäkin talvena monta surullista esimerkkiä tässä suhteessa kokea.
„Kun siis" — sanelee Kuittinen lausunnossaan — „maanviljelijöillä luonnon ja kohtuuden mukaan lienee ehdoton vapaus
käyttää maatuotteitansa ja kun näyttää; olevan yhdentekevää,

Hist. Ark. XXIII. 1, 2.

201

matkustavatko he itse kaupunkiin vaihtaaksensa tuotteensa
tavaraan ja rahaan tai saavatko he naapurinsa tai pitäjäläisensä tekemään tämän puolestansa; kun on yhdentekevää, maksaako maamies sen, minkä hän on saanut lainaksi kruununverojen suorittamiseksi, tuotteillansa, jotka velaksiantaja sitten
omien tavaroidensa ohella vaihtaa ja käyttää hyväksensä; kun
Kuninkaallisella Majesteetillä ja kruunulla tai valtakunnan kaupalla yleensä ei ole tästä mitään vahinkoa, vaan päinvastoin
monessa suhteessa huomattavaa hyötyä, samoinkuin valtakunta
on voittanut uskomattoman paljon, mitä tavaroiden paljouteen,
rahan runsauteen ja teollisuuteen tulee, myöntämällä Boråsin
kaupungin asukkaille vapaakaupan ja karjankaupan esteettömän
harjoittamisoikeuden; kun myös kieltämätöntä on, että juuri
tämä kaupankäyntitapa Karjalassa on pitänyt ja yhä edelleen
tulee pitämään hengissä asukkaat ja tulee kartuttamaan heidän
tuotteitansa", on luonnollista, että anomukseen suostutaan.
Kuittisen selityskirjelmä on, samoinkuin Jaakko Steniuksen usein mainittu memoriaali, niitä kuvauksia, joissa säälimättömästi paljastetaan olevien olojen kurjuus ja esitetään tosiseikat
kaunistelemattomassa valossa. Voisi arvella, että hänen kuvauksessaan, samoinkuin tavallisissa valituksissa, joita laadittaessa ei useinkaan hyvän vaikutuksen vuoksi värejä säästetty,
karjalaisten tila on esitetty liian epätoivoisena. Monet muut
lähteet todistavat kumminkin hänen kertomuksensa todeksi.
Kauppadeputatsiooni, jolle asia oli jätetty pohdittavaksi,
vaati kauppakolleegilta lausuntoa. Tämä kutsutti neuvotteluun
Uudenmaan ja Kyminkartanon läänin maaherrat ja tiedusteli
heidän mielipidettään tässä periaatteellisessa kysymyksessä.
Näistä edellinen piti sangen arveluttavana antaa rahvaalle tällainen vapaus maakaupan harjoittamiseen; tämä kauppa ei näet
olisi erittäin vahingollinen ainoastaan kaupungeille, vaan myöskin yleensä maakunnan väestölle. Siten annettiin näet tilaisuus
kolmelle, neljälle tai viidelle varakkaalle talonpojalle suurella
voitolla myydä naapurillensa vähissä erin kaupungissa ostamansa
tavarat ja nylkeä niin muodoin niitä, jotka olivat suurimmassa
puutteessa. Antamalla rahaa lainaksi verojen maksamista varten,
saisivat nämät maakauppiaat liian suuren vaikutusvallan velallisiin; köyhät joutuisivat varmaan näiden kauppasaksojen vaikean ja sydämettömän sorron alaisiksi. Kuitenkin siihen nähden,
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ettei Pohjois-Karjalassa ollut kauppaloita, niinkuin siellä olisi
tullut olla, arveli maaherra, että karjalaisen rahvaan sittenkin
tuli saada harjoittaa tällaista kauppaa keskenään ja oli sitä
viranomaisien puolelta katseltava sormien lomitse.
Jälkimäinen, Savon ja Kyminkartanon läänin maaherra
A. H. Ramsay oli taas sitä mieltä, että tällainen maakauppa,
joka oli rahvaan harjoittamaa keskinäistä avunantoa, oli Karjalassa aivan välttämätön ja arveli, että jos se kiellettäisiin, siitä
seuraisi kansalle arvaamattomat haitat.
Omasta puolestaan lausuu kauppakolleegi, että pyyntö soti
kokonaan lakeja vastaan eikä kolleegi sentähden voinut puolustaa minkäänmoisten etuoikeuksien antamista, vaan katsoen edelläesitettyihin asianhaaroihin, arveli se kumminkin, että karjalaisten pyyntöön oli suostuttava, kunhan vaan rahvas papiston tai
kruununpalvelijoiden antamilla todistuksilla aina osoitti, kenelle
myytävänä oleva tavara kuului 1).
Tässä muodossa sen kuningas myös hyväksyi armollisessa
resolutsioonissaan talonpoikien yleisiin valituksiin 2/3 1774 2).
Tämän resolutsioonin kautta oli siis ratkaistu karjalaisten
eduksi kysymys, joka kauvan oli ollut riidan alaisena. Vasta
aikakauden lopussa oli päästy siihen, missä jo kauan ennen,
kenraalikuvernööri Sperlingin aikana, oli oltu. Kehitys ei kulje
suinkaan aina suoraan eteenpäin, vaan usein kiertäen kaartaen. Sen huomaa maakaupankin alalla aikakautemme kuluessa.
Tämä vaivaloinen taistelu, jota Pohjois-Karjalan miehet olivat
luonnollisten oikeuksiensa puolesta käyneet, ei sittenkään ollut
turha, niin toivottomalta kuin se usein näyttikin. Heidän sitkeät ponnistuksensa olivat avanneet viranomaisten silmät näkemään sen oikeutuksen, mikä heidän vaatimuksissaan oli.
Olikin joutumassa aika, joka muodostaa käänteen Karjalan
kaupan historiassa.
Vaivaloista oli kehitys kaupan alalla ollut, vähäisiksi olivat saavutukset jääneet, mitättömiksi ponnistuksien tulokset.
Mutta uusi aika oli koittava ja tuova muassaan muutoksia ja
1) Kauppakolleegin päiväämätön kirjelmä kauppadeputatsioonille.
Liitetty edellämainittuun Karjalan rahvaan valitukseen vuosien 17711772 valtiopäivillä. R. W. A.
-} Modee, Utdrag X, s. 279-280.
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parannuksia, joihin monin yrityksin ja sitkein taisteltiin oli
pyritty.
Jo rupesi horjumaan usko merkantilismin aatteihin, jotka
pysyvästi olivat määränneet katsantokantojen suunnan ja olleet
käytännöllisen toiminnan ohjaajina. Mitä räikeämmiksi epäkohdat kävivät, mitä huutavammiksi vääryydet, sitä selvemmin
huomattiin, että järjestelmät olivat väärät, että vika oli niiden
perustelussa.
Meidän talousjärjestelmämme on nyt sellainen, että sille
täytyy nauraa tai paremmin sitä itkeä", huudahtaa eräs taloudellinen kirjailija sillä aikakaudella, joka kuuluu meidän kuvaukseemme. Syystä, että se perustuu kokonaan vääriin periaatteisiin, "on se johtanut niin moniin mukaannuksiin, supistuksiin
rajoituksiin ja poikkeuksen, että itse asiassa on päädytty puhtaisiin vastakohtaisuuksiin". Tämä lausunto kuvaa hyvin sitä asemaa, johon kaupankin alalla oli jouduttu. Se järjestelmä, joka oli
oikealle työnjaolle perustettu ja joka valtakunnan menestyksen
ja alamaisten onnen takia tahtoi eroittaa toiminta-alueet tarkasti toisistansa, se oli nyt johtanut siihen, että kaikki oli epäjärjestyksessä eikä millään alalla sitä järjestystä, jota se edellytti, ja joka siitä oli seurauksena oleva. „Nurinkurisuus meidän oloissamme on nyt niin suuri" — sanoo teollisuuskonttoori
kerran lausunnossaan, jonka se jätti salaiselle kauppa- ja teollisuus-deputatsioonille — vettä porvari kyntää ja kylvää, talonpoika sitävastoin kutoo ja käypi kaupoilla, yksityisissä perhekunnissa sotkeudutaan telrtailijoiden toimiin ja kaikki turmelevat sillä tavalla toistensa tehtäviä, mistä seuraa, että kaupungit
ovat perin köyhiä ja maa huonosti viljeltyä". 1)
Nurinkurisuus ei johtunut siitä, että kauppaolot olivat
menneet sekaisin, vaan kauppajärjestelmän vääristä periaatteista
ja niistä jyrkistä vääryyksistä, joihin se johti.
Näin valmistetaan maaperää uudelle suunnalle, joka kohta
niin Ruotsin valtakunnassa kuin muuallakin ulkopuolella sen
rajojen oli voittava alaa. Jo esiintyy yhä selvempänä vastustus sitä piintynyttä periaatetta vastaan, että kauppa ja teollisuus olisivat tärkeimmät elinkeinot, maanviljelys sitävastoin
sivuelinkeino. Jo 1740-luvun ensimäisinä vuosina oli joku us„

1)

Arnbery, Frihetstidens politiska ekonomi, s. 148, 116.
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kaltanut tuoda julkisuuteen mielipiteen, että maanviljelys oli
muiden elinkeinojen perusta ja että sillä siis oli oleva etusija
muihin elinkeinoihin nähden, mutta tällainen mielipide ei vielä
voinut saada kannatusta ja tiedeakatemiassa, jonka kokouksessa
mielipide lausuttiin, katsoi sihteeri asiakseen panna julkisen
vastalauseen tällaista erehdyttävää ajatusta vastaan 1). Suomalainen talousdeputatsiooni huomauttaa tunnetussa loppumietinnössään v. 1747 kiinnittäneensä päähuomionsa maanviljelykseen
ja sen kohottamiseen sentähden, että maaseudun tila on saatava parannetuksi, ennenkun voidaan ajatella kukoistavaa
kauppaliikettä 2). Tosin ei kai tämäkään lausunto saanut vallassa olevien täyttä hyväksymistä osakseen, vaan kuitenkin
ruvettiin vähitellen huomaamaan merkantilististen aatteiden
yksipuolisuus ja yhä useampia kirjailijoita ilmestyi, jotka hyväksyivät fysiokraattien mielipiteet. Ei liene pelkkä sattuma,
että se mies, joka kiivaimmin kävi vanhoja oppeja ja piintyneitä katsantokantoja moittimaan, oli kotoisin Suomesta, jossa
tosiaankin oli tultu tuntemaan vanhan järjestelmän kaikki epäkohdat. Sen selvyyden, jolla Antti Chydenius esitti mielipiteensä,
täytyi vaikuttaa, ja jo 1760-luvun puolivälissä oli katsantokannoissa tapahtunut sellainen käänne, että merkantilistinen rakennus vuosien 1765-1766 valtiopäivillä tärkeän tapulikaupunkiasetuksen ilmestyessä luhistui 3).
Pohjois-Karjalan oloihinkin vaikutti tämä maan yleinen
vapautuminen vanhoista, puolitoista vuosisataa kestäneistä kahleista. Vapaammin voivat nyt Pohjanmaan kaupungit ruveta
kilpailemaan Suomenlahden rannalla olevien kaupunkien kanssa
ja varsinkin Loviisan kera, joka enemmän kuin itsevaltiaasti
oli tapulikaupunkioikeuksiansa käyttänyt ja — väärinkäyttänyt.
Mutta hedelmät eivät vuodessa ja parissa ennättäneet kypsyä;
siihen meni vuosikymmen. Vasta Kustaa III:n aikana tapahtui
Pohjois-Karjalan kaupan alalla muutoksia sellaisia, että niistä
') Arnberg, Frihetstidens politiska ekonomi, s. 182.
2) Suomalaisen talousdeputatsioonin mietintö 9/, 1747. R. W. A.
3) Arnberg, Frihetstidens politiska ekonomi, eri paik.; Heikki Renvall,
Fysiokratian vaikutus Ruotsi-Suomen kansantaloudelliseen kirjallisuuteen;
Vrt. Georg Schaumanin arvostelua Renvallin teoksesta Tidskrift utgifven
af Juridiska Föreningen i Finland 1900, s. 393-432; Odhner, Sveriges
politiska historia I, s. 350-356.

Hist. Ark. XXIII, I, 2.

205

voidaan laskea uuden aikakauden alkavan. On sentähden sopivaa, että luomme niihin lopettajaisiksi silmäyksemme.
Vapauden ajan viimeisillä valtiopäivillä oli asetettu, kuten
jo mainitsimme, erityinen valmistelukunta, jonka tuli antaa
mietintönsä maanviljelyksen alhaisesta tilasta valtakunnassa ja
keksiä keinoja sen kohottamiseksi.
Tämän valiokunnan työt ja esitykset avasivat nuoren kuninkaan silmät näkemään epäkohdat oikeassa valossaan ja saivat hänet ryhtymään toimenpiteisiin, jotka muodostavat käänteen Pohjois-Karjalan kaupan historiassa.
Valmisteluvaliokunta oli heti työnsä alussa tiedustellut
Kyminkartanon läänin maaherralta, missä hänen mielestään
syyt maanviljelyksen alhaiseen tilaan piilivät. Kirjelmässä,
jossa maaherralta näitä syitä tiedusteltiin, oli jo viittailtu siihen,
että kaupunkipuute, kaupan ahtaat muodot ja kulkuneuvojen
tavaton kehnous olivat mahdollisesti paljon tähän vaikuttaneet ja edelleen vaikuttivat.
Maaherra antoi laajan selityksen asiassa kosketellen pääasiallisesti niitä seikkoja, joihin valmistelukunta jo oli viitannut.
Oli myönnettävä, että kaupunkipuute vaikutti kaukaisten
maakuntien taloudelliseen tilaan hyvin epäedullisesti ja lamauttavasti. Ja kun vielä päälle päätteeksi kauppasäännöt muutenkin olivat ahtaat, ei kauppa voinut kukoistaa. Syrjäisten maakuntien asukkailla olisi ollut usein viljaa myydä — ja vielä enemmän olisivat he voineet sitä tuottaa — mutta he eivät voineet saada
sitä kaupaksi edullisella tavalla. Kaupunkiin sitä kyllä kuljetettiin, mutta silloin tulivat tavallisesti kuljetuskustannukset tavaran arvoa kalliimmiksi. Oli aivan luonnollista, etteivät maamiehet mielellään lisänneet viljelyksiänsä, kun niistä tosiaankaan ei tullut heille mitään hyötyä. Ja edelleen tuli lisäksi seikka,
joka teki talonpoikien matkat kaupunkeihin vieläkin vastenmielisemmiksi, nimittäin, että kaupunkien porvarit muuttelivat hintoja oman mielensä mukaan nostaen omien tavaroidensa ja laskien maalaistuotteiden hintaa.
Kuitenkaan ei maaherra arvellut, että kauppaloiden perustamisesta mainittuihin maakuntiin tulisi mitään hyötyä, niin
kauvan kun ei ollut saatu kanavoita, joita myöten sopisi tavaroita kuljettaa meren rannikolle. Sitävastoin arveli hän, että
suurin etu saataisiin talonpojille hankituksi sillä tavoin, että
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kruunu perustaisi pitkin maakuntaa kruununmakasiineja, joihin
aina määrätyillä hinnoilla ostettaisiin viljaa. Näin saisivat talonpojat tärkeimmän kauppatavaransa myydyksi ja saisivat siitä
pysyvän hinnan • tarvitsematta käydä vaivaloisilla kaupunkiretkillänsä. Tästä ei olisi myöskään mitään vaaraa kruunulle, sillä se voisi huonon vuoden sattuessa myydä jommoisellakin voitolla makasiineihin hankkimansa viljat 1).
Kuinka olikaan, uusia ajatuksia liikehti jo nuoren kuninkaan mielessä. Hänkin oli tullut huomaamaan ne sitovat, raskaat kahleet, jotka kehitystä haittasivat ja hän oli ryhtyvä parannuksiin.
Ensimäisinä enteinä, joista Pohjois-Karjalan miehet huomasivat uuden ajan lähestyvän, oli maakaupan vapauttaminen
tässä syrjäisessä maakunnassa keväällä 1774 samaan suuntaan kuin
kenraalikuvernööri Sperling oli sen aikoinaan tehnyt. Melkein tasan vuosi tämänjälkeen julisti kuninkaallinen asetus viljakaupan
täydellisesti vapaaksi m. m. koko Suomessa „niin, että yksityiset henkilöt kaikista kausanluokista siellä sekä maalla että kaupungeissa saavat luvan huolimatta ajasta ja paikasta ostaa kaikenlaatuista viljaa, jauhettua ja jauhamatonta sekä perunoita
ja näitä tavaroita mihin hyvänsä vapaasti kuljettaa ja siellä,
myydä tai säilyttää, ilman että mitkään sitä vastaan sotivat
asetukset voivat heitä siitä estää" 2).
Mikä merkitys tällä asetuksella oli Pohjois-Karjalan kaupalle, jonka tärkein ja pääasiallisin väline oli vilja, on sanomattakin selvä.
Samana päivänä, kuin mainittu asetus annettiin, lähetettiin
maaherroille toinen kirje kaupunkien velvollisuuksien laiminlyömisestä ja tämän vaikutuksesta maanviljelyksen alhaiseen tilaan.
Varsinkin niillä seuduilla, sanottiin kirjeessä, missä kaupunkeja
oli harvassa, ilmeni tämä laiminlyönti varsin huomattavana tai
melkein kaikessa, mitä talonpoika tarvitsi ostaa ja mitä hän
voi myydä. Jolleivät olot tässä suhteessa tulisi paranemaan,
') Maaherran kirjealustelma kuninkaalle 26/1, 1772. M. L. A.
kansi. kok.
2) Kuninkaan .kirje maaherroille 42/8 1775; Vrt. Modee, Utdrag X,
s. 434-436; Odhner, Sveriges politiska historia I, s. 355-356.
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oli hallitus ryhtyvä toimenpiteisiin maan ja asukkaiden auttamiseksi toisella tavalla 1).
Tällainen kirje meni myös Kyminkartanon läänin maaherralle, joka heti lähetti sen Loviisan maistraatille selityksen
antamista varten. Tuntui wkai siltä, kuin olisi kirjelmä sisältänyt syytöksen myös Kyminkartanon läänin tapulikaupunkia
vastaan.
Jo arvasivat Loviisan kaupungin johtomiehet ja porvaristo,
että ajan merkit ennustivat pahaa. Laajassa ja perin valaisevassa kirjelmässään, jonka selostamisen meidän täytyy jättää
toiseen tutkimukseen, he koettivat selittää, että Loviisan kaupunki oli täyttänyt hyvästi tapulikaupunkivelvollisuutensa ja
aina voimiensa mukaan hankkinut rahvaalle kohtuullisilla hinnoilla, mitä se oli tarvinnut. Mitä uusiin kaupunkeihin ja kauppaloihin tuli, eivät Loviisalaiset voineet sellaisten perustamista
puolustaa, sillä he olivat vakuutetut siitä, että ne tulisivat
valtakunnan ja Loviisan kaupungin etuja vahingoittamaan. Oli
myönnettävä, että pitkämatkaiselle rahvaalle oli epämukavaa
käydä kaupungissa tavaroitansa myymässä ja kaupunkilaisten
hankkimia ostamassa. Mutta sitä ei voinut auttaa. Jokaisen
täytyi ymmärtää, että oli mahdotonta muulla tavalla järjestää
kauppaoloja,kuin ne nyt olivat järjestetyt. „Rakkauden isänmaahan ja kanssaihmisiin valtiossa" — puhkeavat Loviisan porvarit lausuntonsa lopussa sanelemaan — „täytyy pakoittaa jokaisen järjellisen mieluummin kärsimään hiukan epämukavuutta,
kuin rikastuttamaan ulkomaalaista ja työskentelemään hänen
kauppansa kohottamiseksi omien kaupunkien oikeuksia loukaten
ja niitä turmellen" 2).
Loviisan maistraatin lausunto oli annettu kesällä 1775.
Sen kauniit puheet tulivat kuninkaan kuuluville — jos hän
niihin muutenkaan olisi mitään huomiota kiinnittänyt — liian
myöhään. Kustaa III oli toukokuun lopulla samana vuonna
lähtenyt kiertomatkalleen Suomeen. Kauvas ei hän vielä ollut
1) Kuninkaan kirje maaherroille 22 /3 1775. Kauppa- ja raha-asioiden
toimituskunnan registratuura 1775. R. W. A.
2) Loviisan maistraatin kirje maaherralle keväällä 1775 (ilman
päivämäärää) seuraa maaherran kirjettä kuninkaalle e/7 1775, joka taas
puolestaan on liitetty maanviljelysvalmistelukunnan kirjeeseen kuninkaalle 5/l0 1775. Maanviljelysvalmistelukunnan paperit 1773-1780. R.W. A.
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ennättänyt, kun hän Helsingissä päivätyllä kirjeellään antoi
määräyksen, että uusi kauppala oli perustettava Mikkeliin 1).
Tultuaan Kyminkartanon lääniin ja päästyään tuntemaan ItäSuomen oloja — hän keskusteli m. m. Karjalan kruununvoudin
Gabriel Walleniuksen kanssa 2) — huomasi hän, ettei Mikkelin
kauppalasta suinkaan olisi Savon ja Karjalan kauppatarpeen
tyydyttäjäksi. Monien seikkojen sattuessa yhteen ja monia
tarkoitusperiä silmällä pitäen antoi kuningas kesäkuun 20 päivänä 1775 määräyksen, että uusi läänijako Suomessa oli toimitettava 3). Pohjois-Savo ja Pohjois-Karjala olivat lohkaistavat eri lääneiksi ja näiden hallintopaikaksi — ja tietysti myös
kauppakeskustaksi — saatava kaupunki johonkin sopivaan
kohtaan uutta lääniä. Siksi ehdoitettiin Nilsiää ja Varkautta 4),
mutta pianpa määrättiin, niinkuin jo alkujaan oli ajateltu, sen
paikaksi Kuopion kirkonkylä Kallaveden rannalla 5). Tähän oli
nouseva uusi kaupunki Pohjois-Savoa ja Pohjois-Karjalaa varten.
Käskykirje, jonka mukaan uusi läänijako oli toimitettava
ja uusi kaupunki perustettava maan itäisiin osiin, määrää rajan
meidän tutkimuksellemme. Ei Roomaa päivässä rakennettu, vielä
vähemmin Kuopiota; meni aikoja, ennenkun saatiin mitään kaupunginnäköistä Kallaveden rannalle. Ja kun sellainen rupesi
vaivaiskoivun hitaudella kasvamaan, ei se silti vielä moniin aikoihin päässyt sellaisiin voimiin, että sen merkitys maakunnan
kauppaoloissa olisi ollut huomattava. Varsinkin karjalaiset,
jotka elivät uudesta kaupungista kauvimpana, kävivät entiseen
tapaan kauppaansa — tavallisesti Venäjän puolella. Vielä lienee tehty vanhaa tottumusta noudattaen kauppamatkoja EteläSuomen kaupunkeihin, etenkin Loviisaan; eniten kävivät Pohjois-Karjalan miehet Oulussa ja Kajaanissa ja onpa tätä tapaa
jatkunut myöhään 19:11e vuosisadalle. Mutta silti muodostaa
määräys uuden kaupungin perustamisesta Karjalan kaupan
historiassa rajakohdan, johon meidän sopii pysähtyä.
1) Kuninkaan kirje maaherralle 6/6 1775. M. L. A. kansi. kok.
2) A. R. Cederberg, „Karjalan kuningas" Ruotsin kuninkaan puheilla
kesällä 1775, s. 115-119 (Nuori Karjala 1909).
3) Modee, Utdrag X, s. 455-458. — Vrt. Odhner, Sveriges politiska
historia I, s. 333.
}) Salenius, Kuopion kaupunki, s. 14.
3) Modee, Utdrag X, s. 457.
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Raden af de värdefulla publikationer, med hvilka statsarkivarien doktor Reinhold Hansen riktat kunskapen om Finlands medeltidshistoria, har yttermera ökats med den af samme
forskare år 1910 utgi fna samlingen „Finlands medeltidsurkunder I
intill år 1401". Då detta sammelverk utkom ämnade undertecknad recensera arbetet i någon tidskrift. Denna plan måste
dock uppgi/vas, enär det Finland närmare eller fjärmare berörande urkundsmaterial, hvilket icke ingår uti sagda sammelverk, befanns vara ganska omfångsrikt, och i stället tillkom nu
föreliggande samling af akter och undersökningar rörande Finlands historia intill år 1401.
Beträffande redigeringen af denna samling må först anföras, att i densamma intagits icke blott urkunder i ordets strängaste mening*), utan jemväl sådana vårt lands historia belysande framställningar eller akter, hvilka hedskri (vits i enlighet
med muntlig tradition. Henriks off iciets seqvens m. m., Henriks runan, delar af det fornsvenska legendariet och lilla rimkrönikan hafva sålunda införts, enär uti dessa, om ock sekundära källor, säkerligen finnes mycket tillförlitligt och trovärdigt
som af traditionen bevarats, om ock en betydande del deraf är
hopkonstruerad på fri hand och sålunda intet annat än fantasifoster.
Ä fvenledes finnas sådana rent historiska framställningar,
hvilka författats under senare tider, men med all sannolikhet
stöda sig på numera förkomna urkunder. Sådana framställ* »Urkunde ist eine schriftliche in entsprechende Form gekleidete
Äusserung oder Zeugniss fiber Gegenstände rechtlichen Natur, oder von
rein geschichtlichem Interesse». Leist: Urkundenlehre s. 24.

II
ningar måste väl likaledes tillerkännas historiskt värde, och halva
dylika af denna orsak i samlingen intagits. Agricolas och Laurentius' Petri uppgifter måste förty tillerkännas samma vederhäftighet som de af Petrus Olai Roskildensis och Messenius anförda och hvilka åberopats i doktor Hansens Medeltidsurkunder.
Juustens biskopskrönika med dess olika läsarter har jemväl
intagits, enär uti densamma finnes en mängd trovärdiga uppgifter; hvilka numera icke återfinnas uti urkunder af primär
natur, såsom uppgifterna om „collegium canonicorum" under
biskop Kettils tid, om tiden för grundandet af Raseborgs slott,
om Korois jungfrustiftelse m. m.
Vidare ha/va i samlingen intagits ur senare tiders urkunder sådana referat, vittnesmål och andra uppgifter, de der hänföra sig till tiden före år 1401, detta så mycket hellre som fortsättningen till „Finlands Medeltidsurkunder" efter nämnda år
enligt all sannolikhet nog icke kommer att i brådkastet lemna
trycket.
Några af de uti doktor Hansens „Medeltidsurkunder" i
korta referat åberopade handlingarna ha/va i föreliggande samling återgi fvits vidlyftigare eller ock in extenso. Då ensamt staden Liibeck består sig ett diplomatarium intill 1450 af 10 band,
af hvilka ett hvart är digrare än „Medeltidsurkunderna I" hade
det säkerligen varit på sin - plats, att ett diplomatariskt verk som
berör hela Finland, skulle erhållit ett större omfång än detsamma
nu fått af den orsak, att flere Finlands historia ganska intimt
berörande urkunder anförts blott i sammanträngda referat. Säkert är att historieforskningen är bättre betjenad deraf, att historiska handlingar intagas vidlyftigare än om de alltför knapphändigt omnämnas. En omständighet, hvilken ä fven bör beaktas, är att forskare på landsorten icke halva tillgång till universitetets- eller statsarkivets bibliotek*), uti hvilka säkerligen de
*) Uti Universitetsbiblioteket i Helsingfors har funnits för några
år sedan men saknas numera »Breviarium Upsalense» med dess Eriks
och Henriks of ficier. Af öfriga vår medeltid berörande verk saknar Universitetsbiblioteket senare delen (plancherna) af de Antellska samlingarnas myntkatalog och »Svenska. Riksarkivets pappersbref»; det sistnämnda
arbetet finnes i Statsarkivets bibliotek.

III
enda i Finland förvarade exemplaren af många arbeten äro åtkomliga, hvilka innehålla urkunder om vårt land.
_ Vid a fgörandet af frågan hvad som hör och icke hör till
ett diplomatariskt sammelverk för Finland, kan utgi/varen af ett
dylikt råka ut för tvehågsenhet. Det som synes undertecknad
vara obestridligt är, att i ett dylikt verk, förutom handlingar
hvilka direkte angå vårt land, böra intagas :
1) alla inom Finlands landamären skri fna och daterade
akter. Till denna kategori höra bl. a. Matts Kettilmundssons
testamente (1324?), den i Kaland 1347 daterade urkunden och
de af - konung Magnus i Kyrkslätt år 1347 och i Föglö 1350
utfärdade brefven, äfvensom åtskilliga i „Svenska Riks-archivets
pergamentsbref 1351-1400" anförda urkunder, hvilka undertecknad varit i tillfälle att blott uti korta referat återgi f va i 'föreliggande samling i enlighet med sagda synnerligen omsorgsfullt
redigerade regesta;
2) originala urkunder, de der förvarats eller än förvaras
i Finland och hvilka på något sätt äfven beröra vårt land, t.
ex. bullan af 24(25) Febr. 1296;
3) handlingar och anteckningar, hvilka angå finske män
utom landets gränser, såsom finske studerande vid utländska
universitet samt finnar i Sverige och Tyskland äfvensom sådana
utländingar, hvilka drifvit handel och rörelse i Finland och
samtidigt i utlandet;
4) urkunder om landets nordligaste delar d. v. s. Lappland, som under medeltiden hörde till 117orge, äfvensom de trakter öster om norra Finland, hvilka beboddes af delvis oberoende
Karelare och Bjarmer;
5) förordningar och bestämmelser hvilka närmast berörde
delar af Sverige, men hvilka af ren tillämpades i Finland, såsom bestämmelserna angående Helsingarnes tiondebetalning (se
s. 269), äfvensom urkunder berörande su f f raganerne under Upsala erkebiskopsstol eller ,kyrkoprovins", dit äfven Åbo stift hörde;
6) varianter af större betydenhet (sid. 176, 230, 251) ; och
7) sådana förfalskade akter hvilka åberopats och utgjort
underlag för rågångar, domslut rörande egotvister i landet o. s.
v. såsom Helgeandsholnzs beslutet (1282) och råbrefvet af år 1339.

IV
Vårt land har ju under hela den tid som samlingen omf attar icke intagit sjel f ständig statslig ställning. Dess lott var
att utgöra delar af mägtiga grannriken. „Östertanden", "partes
orientales" — de skilda delarna: Finland, Åland, Nyland, Ta feistaland, Satakunta, Savolaks, Wiborgs välde, Karelen, samt
delar af .Norrbotten och Kvenland — kallades den under Sverige lydande delen af Finland, medan Ladoga-Karelen var förenadt med Novgorod och Voternes femtedels-lag, men "gränsmark"
kallades det veterligen aldrig. Och de inflytelser vårt land fått
röna från vestern och östern voro än starkare, än svagare.
Men mägtiga voro i hvarje fall de andliga och kulturela strömningar, hvilka berörde veort a flägsna land under ifrågavarande
tid: främst kristendomen, som i vesterländsk form fick fotfäste
i den vida vägnar större delen af Finland; i sydostligaste delen
af landet bekändes deremot denna lära i österländsk form, men
den ortodoxa kyrkans inflytande bland karelarene var dock så
ytterst svagt, att efter det kristendomen i enlighet med de Lutherska lärobegreppen predikats i de ö friga delarne af landet och
man från kyrkligt håll med allvar tagit i tu med bibringandet
af läskunnighet åt folkets djupa lager, uti Votska pjiitinen och
Tschudiska landet omtalas hedniska vederstyggliga bönehus samt
„arbujer" eller hedniske off erprester.
Med den kristna läran i vesterländsk form kom i landet
äfven den på grund af romersk rättsuppfattning framvuxna kanoniska rätten, som flitigt studerades af ynglingar äfven från
Finland vid vesterlandets universitet. Denna vesterländska rättsordning och rättsuppfattning har haft en genomgripande betydelse för det skandinaviska rättsväsendet, som infördes i vårt
land i och med den svenska eröfringen.
I hela vesterlandet skapade korstågen*) det s. k. riddareväsendet, chevaleriet med dess höga och ädla uppfattning om
mod och sjel fuppo f fring för höga mål, om ordhållighet, sanningskärlek och redbarhet, medan dessa ideal lemnade östra Europa
så godt som oberördt. Detta suckade samtidigt under MongoIn alles finnas bland de Sverige berörande urkunderna från tiden
före 1401 ett 30-tal korstågsbullor, och bland dessa 11 påfvebullor, den
äldsta från 1187 angående eröfringen af det Heliga landet.

lernes barbari med dess hänsynslösa grymhet, godtycke, spioneri,
mottagande af „gå fvor' och kryperi för Tatarkhanen och dem
som magten hade. Och med de långa Mongol-ärmarna, som
Zar Peter klippte af sina adelsmäns rockar, blefvo ingalunda
spåren af Tatarväldet utplånade.
Att intaga urkunder uti ett sammelverk sådant som föreliggande, hvilka kasta ljus ö f ver de impulser hvilka förlänat
Finland dess i många afseenden obestridligen vesterländska struktur, hade väl äfven hört till planen, men ifrågavarande Milskrifter ligga så att säga mindre för ett diplomatariskt verk.
Rikliga bidrag belysande Finlands samhörighet redan från
äldsta tider med vesterlandet och närmast den skandinaviska
kulturen kunna erhållas från den fornnordiska litteraturen och de
deri ingående talrika uppgifterna rörande vårt land och de af
finnar och finska folk bebodda trakterna *). Utdrag ur sagda
litteratur hade väl bort intagas bland „Medeltidsurkunderna" med
samma rätt som de visserligen värderika utdragen ur de ryska
krönikorna, hvilka dock till stor del berör endast finska stammar i Ryssland. Då emellertid det i fornnordiska litteraturen
ingående materialet, som berör vårt land, kommer att publiceras af professor K. Groten felt, har detsamma till största delen
lemnats åsido vid utgifvandet af föreliggande samling.
Rörande de svenska män hvilka hade befattningar i Finland, men hvilka senare återflyttade till Sverige, förtjenade måhända kvarjehanda uppgifter att meddelas beträffande desses slägtförhållanden och verksamhet i Sverige både före och efter den tid

*) Dessa uppgifter äro redan till en betydande del samlade uti
»Antigvites Russes». Vi anföra härnedan en namnförteckning ur sagda
litteratur: Aldeigiuborg (Ladoga stad); Allanns (Ålands) haf; Austanhafsbotn; Bjarmaland; Bjarmer; Eystrasalt (Östersjön); Eistland; Finnland; Finnmörk; Finnar; finneköp; finnefärd; finngalkn; gamme
(Lappkåta); Gand, Gandvik (Kantalaks); Helsingjabotn (n. delen af
Bottniska viken); Jomali-,Jomala-belätet; Kirjåla, Kyriala, Kyrial, Kirjaland, Kirjålaland (Karelen); Kirjalar, Kirjaler, Kyrialer, Karolar (karelare); austr i Kirjålabotna (ö. delen af Finska viken); Qvennland,
Kunenaland, Könland, Kvenland; Kvenir, Kvxnir, Kxnir, Kveinir,
Kvenner; Lappir; Tafeistaland, (R)Tafestaland; Virland o. s. v.
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de tjenstgjorde i Finland, men hafva i allmänhet dylika uppgifter uteslutits såsom hänförande sig närmare till Sveriges än
Finlands historia.
De undersökningar hvilka ställvis äro insprängda i texten
rörande datumbestämningar o. a. hoppas undertecknad skola
vara till något gagn för forskningen i vårt lands medeltidshistoria.
Slutligen hafva såsom bilagor intagits förteckningar ö fver
påfvar, konungar i Sverige och ärkebiskopar i Upsala femte
sådana tillägg och anteckningar, hvilka kunna tjena såsom handledning vid bestämningar af datum för flere Finland berörande
urkunder.
Utgifvaren beder härmed få uttala sin förbindligaste tacksamhet till statsarkeologen professor Reinh. Aspelin, förste bibliotekarien vid Kungl. biblioteket i Stockholm Robert Geete, stadsarkivarien i Reval 0. Grei f(enhagen och andra, samt särskildt
till professor Kust. Groten felt och arkivarien doktor J. W. Ruuth,
hvilka godhets fullt med råd och dåd bistått vid redigeringen af
föreliggande samling.
Lojo prestgård i Juli 1912.
Ad. Neovius.

(822.)
Påfven Pascbalis I uppdrager åt Ebo, ärkebiskop i Rheims,
att bland de nordiska folken verka för kristendomens utbredande „quia in partibus aquilonis qvasdam gentes consistere,
quae necdum agnitionem Dei habere [o: habent], nec sacra vnda,
baptismatis sunt renata?, sub vmbra mortis existere et magis
creatura; quam creatori ignaua mente seruire cognouimus - — — si quis — — contrarius aduersator huic diuino cultui
institerit — — ex diuina iussione et apostolica auctoritate
anathematis vinculo puniatur et perpetua condemnatione reus
diabolica sorte damnetur".
0. S. Rydberg: Sveriges Traktater 1 N:o 1.
(832.)
Gregorius IV stadfäster Ansgarius såsom ärkebiskop i
det Hamburgska ärkestiftet och utnämner honom att jemte Ebo
af Rheims vara legat „in omnibus circumquaque gentibus Sueonum
siue Danorum nec non etiam Slauorum vel in cteris vbicunque illis in pa tibus constitutis diuina pietas ostium aperuit".
Rydberg, Sv. Trakt. .2\7:o 3.
Aachen 15 maj 834.
Kejsar Ludvig den fromme upprättar ärkebiskopsdömet i
Hamburg till stöd för kristendomens utbredande norr om Elbe
och „aquilonalibus in partibus in gente Danorum siue Sueonum",
och anförtror åt Ansgarius den nordiska missionen. Data idus
maii, anno Christo propitio, 21 imperii domini Ludovvici piissimi augusti, indictione 12; actum Aquisgrani.
Rydberg, Sv. Trakt. N•o 4.
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C:a 850-882 och 988-994:
Torgny lagman omtalar vid Upsala ting (i Febr. 1019) Erik
Emundssons eröfringar i Finland, Kirjalaland (Karelen), Estland
och Kurland samt vida i Osterland, samt om de storvirken han
der uppförde; omnämner äfven Erik segersälls tåg.
(Olofs saga, Kap. 80: Frå Upsala-jiingi.) — Då stöd upp torghyr. En er hann stöd upp, Då stö8u upp alit bcendr, beir er ar
hgf8u setit, ok Dustu at allir, beir er i g8rum stg8um hgf8u verit,
ok vildu hly8a til, hvat JJorgnyr ma;lti. Var jaa fyrst gnyr mikill
af fjglmenni ok våpnum. En er hlj68 fekksk, bå ma;lti porgnyr : „Annan veg er nu skaplyndi Svia-konunga, en fyrr kefir
verit. Jorgnyr, fg8urfair minn, mun8i Eirik Upsala-konung
Emundarson ok sagbi bat fra honum, at me8an hann var å
lettasta aldri, at hann haf8i hvert sumar lei8angr uti ok för
til ymissa landa ok lagni undir sik Finnland ok Kirjalaland,
Eistland ok Kurland ok vi8a urn Austrlgnd, ok mun enn sjå
f er jar8borgir ok finnur störvirki, bau er hann ger8i; ok var
hann ekki svå mikillåtr at eigi hlyddi hann mgnnum, ef skylt
åttu vi8 hann at roeda. Jorgnyr, fair minn, var me8 Birni
konungi langa wvi; var honum hans siar kunnigr; stöd urn
aevi Bjarnar hans riki me8 styrk miklum en engum burö, var
hann daell sinum vinum. Ek ma muna Eirik konung inn sigrsmla, ok var ek me8 honum i mgrgum herfgrum; jök hann
riki Svia, en var8i har8fengliga; var oss gott vi8 hann råflum
at koma. En konungr bessi, er nu er, — — en laetr skattlgnd
sin undan ser ganga af eljanleysi ok brekleysi — — En ef
uti vilt vinna aptr undir j ik riki Dan i Austrvegi, er fraindr
binir ok forellri hafa Dar ätt,
viljum ver allir fylgja ber Dar til.
Meb bvi at bu vilt eigi hafa bat, er ver rn lum, ha munum ver
veita Der atggngu ok drepa bik ok bola Der eigi ofria ok ölgg — —
(Kirjålaland: säl. ms J; var. Kiriale K, 70. Kyriala J2, J3;
Kyrial 18.)
Heimskringla: ed. Finnur Jönsson, pag. 142-144.
31 maj 858 (864).
Nicolaus I stadfäster „Anskarius primus Nordalbingorum
archiepiscopus" i missionen hos svenskar, danskar, slaver (= vender) och kringliggande folk. Data pridie calendas iunii.
Rydberg Sv. Trakt. N o 8.
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Tillägg till R. Hansen: Medeltidsurkunder N:o 2:
Uti de ryska tidsbestämningarna räknades årets början
från den 1 mars intill år 1250; sedan någon tid från den 1 sept.
och åter under 1300- och 1400-talen t. o. m. 1491 räknade man
från den 1 mars, sa`mt från 1492-1700 åter från den 1 sept.
K. Grotefend: Zeitrechnung; A. fa'ruyics: KaaeaAapb.
Årets början bör tagas i betraktande då den byzantinska (ryska)
tideräkningen, år efter verldens skapelse, återgifves med år beräknade
efter Kristi födelse. Det är ej tillfylles att enbart subtrahera talet 5508
— år från verldens skapelse till Kristi födelse — från det byzantinska
talet, ty med lika stort och större skäl kan talet 5509 användas, hvilket
äfven af A. Hatzuk angifves. Så t. ex. motsvarar år 6901 året 1 /3 1392 — 23/3
1393; en månförmörkelse inträffade detta år mellan d. 1 och 2 sept.; detta
var sålunda år 1392, hvaremot 1393 såsom Akiander uträknat någon dylik
ej inträffade. År 6904 omnämna de ryska krönikorna åter en månförmörkelse mellan 26 och 27 december, d. v. s. under året 1 /3 1395- 29/, 1396;
förmörkelse inträffade väl 26 dec. 1395, ej enl. Akiander 1396 (jfr. Suomi
1848 s. 120-121; Brinckmeyer Handb. d. Chronologie 2 Aufl.). Medan
sålunda II Mu N:o 1054 årtalet 6904 rätteligen borde återgifvas med 1 /3
1395-29/2 1396, borde N:o 112 (år 6764) vara 1 /, 1255-31/3 1256. D. v. s. för
datumberäkningar före 1 sept. och 1 mars — beroende af årsbörjan —
bör därföre den byzantinska verldserans tal 5508, men efter dessa data
talet 5509 subtraheras för att erhålla år efter Kristi födelse.
Uti H Mu äro de ryska eller rättare byzantinska årtalen riktigt
återgifna såvida vid de angifna årtalen efter Kristi födelse äfven det
föregående året medräknas från 1 mars för tiden före 1250, från den 1
sept. mellan 1250-75(?) samt från 1 mars 1275?—(1491),

Rom 2 januari 948.
Påfven Agapetus II bekräftar åt biskop Adaldag och hans
efterträdare den Hamburgska kyrkans myndighet öfver „episcopis Danorum, Noruenorum, Su[e]onum necnon omnium septentrionalium parcium". Data IIII nonas ianuarii in sanctissima
sede beati Petri apostoli, indictione VI.
Rydberg, Sv. Trakt. N:o 15.
Eric Amundsson") [BjörnssonJ sigersääll (f år 994?)
Eric Amundsson siger sääll
jak kallas ty siger sääll
*) Erik Segersäll var son till Björn, Erik Emundssons son; Heimskringla, Harald Haarfagres saga, 29 kap.
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j örlög lykkadis mik altiit wäll
Estland, Liifiland, Kurland ok Finland
wan jak alt met sigers hand
ok hadit vnder Götaland j mina daga
til alder monde mit liiff aff taga.
Lilla Rimkrönikan, förf. eft. 1448. ed. Kiemming I: 223.
Erich styresäll, XXXVI konungen j.
Jag heet för ty Erich styresäll
mig lyckades altiid örliig wäll
Ysland, Liiffland, Kwrland och Fyndland
wan iag alth met seghor till hand
oc hade them wndher G-öthaland i myne dage
till tess aldher oc soott monde meg liiffwit aff tage.
Yngre redaktion af Lilla Rimkrönikan, Klemming ed. p. 270.

(994-1022 och 1154.)
Uti föredragning för påfven Innocentius VIII den 8 mars 1491
omförmäles, att påbud om heliga landets penning utfärdades af
Olavus Skutkonung. Om betalande af „obulum S. Olavi" och om
Finlands eröfring af Erik.
Vatik. ark. Suppl. Innocentius VIII. an. 7, dib. 9 (1160).
fol. 218.
— — Dudum dare memorie Olauus Skutkonung, primus
christianus rex Suetie, pie considerans magistrum et conuentum Rhodj illique subiectos prioratus preceptores, conuentus
et fratres ob fidei christiane tuicionem et eiusdem fidei jnimicorum expugnationem onera, magnas expensas laboresque continuos subire oportere, ut eisdem oneribus in aliquo subueniretur, instituit et ordinauit tempore sacrj baptismatis per se
recepti unum obulum monete currentis ex jure regio sibi cornpetentem in toto suo regno Suetie per omnes et singulos habitatores dicti regni tune pro tempore existentj [3:tes] annis
singulis in succursum terre sancte solui debere; postea a tem-
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pore defunctj dicti regis longo tempore transacto monasteriam
Eskilstuna Strengensis diocesis ordinis sancti Johannis Jherosolimitani in eodem regno est fundatum, cuius monasterij deuoti
s[anctitatis] v[estre] oratores prouisor et conuentus de dicti regni
habitatoribus pro censu eiusdem ordinis magistrum (!) ad defensionem christianitatis annuatim soluendo colligere dictum obulum
singulis annis soliti sunt vsque ad presens quamquidem jnstitutionem et ea que per eundem Olauum regem facta fuere fe[licis] re[cordacionis] Clemens .V. predecessor s[anctitatis] v[estre]
rata et grata habens confirmauit, prout in eisdem Clementis
litteris desuper confectis, quarum tenores etc s[anctitas] v[estra]
habere placeat pro expressis, plenius continetur. Verum pater
s[anctus] quod Scarensis ciuitatis et diocesis habitatores
hactenus dictum obulum ob dictorum oratorum negligentiam
et non requisicionem, ut creditur, minusque habitatores ciuitatis et diocesis Aboensis, que tempore institutionis huiusmodi
obulj gens ipsius ydol[a]trea erat, nec erat tune temporis sub
regno Suetie, que postmodum per beatum Ericum eiusdem
regni Suetie regem christiane fidei et eidem regno suo subiugata fuit, eundem obulum non soluerunt, prout soluere forte
recusant in eorundem oratorum non modicum preiuditium et
grauamen ac contra dicti Olaui regis istitutionem et voluntatem,
et cum pater s[anctitas] habitatores ciuitatum et diocesium
Vpsalensis metropolitane, Lincopensis, Strengensis, Arosiensis
et Vessionensis in dicto regno Suetie existentes, prout Scaren[sis] et Aboen[sis] existunt obulum predictum cern (? cecundum !)
dicti Olaui regis jnstitutionem soluerunt prout soluunt de presentj, justum et equum existit in [o:ut] Scaren[sis] et Aboen[sis] [diocesis] habitatores in dicto regno et domino regni similiter existentes soluere deberent, quamuis in dictis Clementis
pape .V. litteris de ratione predictorum dicte dioceses non sunt
expresse et [o: ut in] alijs diocesibus, et queinadmodum archiepiscopus Vpsalensis in suis litteris pie amouet sue diocesis
habitatores soluere integre dictis oratoribus singulis annis
predictum obulum, prout benigne mine soluunt, jta placeat
s[anctitati] v[estre] mandare dicto archiepiscopo prouenire suffraganeis, quod soluere jnducant suarum diocesium habitatores
ad [ut?] interesset soluendum dictum obulum v[estre] s[anctitatis] oratoribus omni anno ; jgitur ut pia voluntas dicti regis Olaui
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qui per totum suum regnum, ut (in) dicti monasterij antiqui
libri missalis plenius contine[n]t(ur) — — ut jnstitutionem ex
jure sibi :debito per dictum Olauum (per) regem ac confirmationem per dominum Clementem factas ratas et gratas habentes eisdem habitatoribus nunc et pro tempore existentibus Scarensis et Aboensis ciuitatum et diocesium ad dictum obulum
eisdem oratoribus integre annis singulis soluendum et contribuendum — —. Concessum ut petitur — — Datum Rome apud
sanctum Petrum octauo jdus martij, anno septimo.
K. H. Karlssons a fskri ftsarnling af handlingar från Vatikanen, i Statsarkivet i Helsingfors.
För Norske konungen och martyren Olofs högtidliga dyrkan inom
och utom riket påbjöd konung Birger 30/5 1313, att Helsingelands innebyggare skulle erlägga s:t Olofs skatt. Följande år 1314 förbundo sig
innebyggarene i Helsingeland, Angermanland och Medelpad att erlägga
skatten i fråga, och 7/3 1314 föreskrifver ärkebiskop Nils, att en ständig
vicarius vid s:t Olofs och s:t Eriks kapell skulle tillsättas med dessa
medel vid Upsala domkyrka. Då sedan år 1344 domkapitlet i Nidarås
klagar, att s:t Olofs skatten icke influtit, upplyser domkapitlet och ärkebiskopen i Upsala i bref af 21 och 22 april 1344 om uppkomsten af denna
skatt samt meddelar om densammas användning, förmenande sig förtjena
tack för bemödandet att utbreda s:t Olofs rykte och ära utom Norges
gränser (Sv. Dipl. N:o 1926, 1957, 1959, 1960, 1962, 3769, 3772, 3773). Skatten kallades „manskut" .,stamskot", „manslut" (Sv. Dipl. n:o 1926, 1959) och
„klubbo siäl" (J. Gummerus, Synodalstatuter, p. 16).

(1008.)
Kung Olof den helige af Norge gör (år 1008) hur ffärd till
Finland i Herdalarnax).
(Kap. 9 Orrosta Dri8ja:) Sidan siglOi hann aptr til Finnlandz ok herja6i Dar ok gekk å land upp, en 1i8 alt fly0i å skoga
ok eyddi byggOina at fe gllu. Konungr gekk upp å landit
langt ok yfir sköga ngkkura; Dar våru fyrir dalbygeir ngkkurar;
Dar heita Herdalar. jleir fengu litit fe, en ekki af mgnnum.
,Da 168 å daginn, ok sneri konungr ofan aptr til skipa. En er
dreif ha at jleim g11um megin ok skaut
Deir kömu å sköginn,
å Då ok söttu at fast; konungr ba0 Di hlifa ser. En Pr ko5) Angående Herdalar, Hirdal i Ingå socken jfr. J. R. Aspelins
uppsats i Finskt Museum 1898, s. 59.
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nungr kvami af sköginum, let hann marga mena, ok margir
urdu sårir; korn sinan um kveldit til skipa. Jeir Finnar gertu
um nöttina oeaivear met fjQlkyngi ok storm sjåvar. En konungr let upp taka akkerin ok draga segl, ok beittu urn nottina fyrir landit; matti Då enn sem optarr meira hamingja konungs en fjQlkyngi Finna; fengu beir beitt urn nöttina fyrir
Bålagaraz-situ ok J atan i hafit ut. En herr Finna för it ef ra
svå sem konungr siglti it ytra. Svå segir Sigvatr:
Hirt vara stals i stritri
strgng Herdala gQngu
Finnlendinga at fundi
fylkis nibs en Driaja
en austr- via lp' leysti
-leia vikinga skeitar
Bålagaras at barni
brimskibum lå sita.
(Kap. 10:) pa siglai blåfr konungr til Danmerkr
(Herdalar: var. Herdalir J 1; skeitar : skein"'" J 1, skeina
K. 18, 70.)
Heimskringla: Upha f spgu ins helga Öla fs konungs hernar
i SviJja; ed. Finnur Jönsson p. 12-13.
Rom 6 januari 1053.
Leo IX bekräftar åt ärkebiskop Adalbert och hans efterträdare på den Hamburgska ärkebiskopsstolen myndigheten
öfver biskoparna „in omnibus gentibus Sueonum seu Danorum,
Noruuechorum, Islant, Scrideuinnum, Gronlant et uniuersarum
septentrionalium nationum". Datum VIII idus ianuarii
anno domini Leonis noni papa IIII0 indictione VIa.
Rydberg, Sv. Trakt. 1V.•o 24 enl. original.
Rom 29 oktober 1055.
Viktor II bekräftar åt ärkebiskop Adalbert och hans efterträdare den Hamburgska ärkebiskopens myndighet öfver biskoparna „in omnibus gentibus Sueonum seu Danorum, Norwegorum, Island, Scrideuinum, Gronlandon et uniuersarum septen-
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trionalium nacionum". Data IIII kalendas nouembris anno domini Victoris II pape primo, indictione VIII.
Rydberg, Sv. Trakt. N:o 25.
(1103 ?)

Paschalis II upprättar ärkebiskopsstolen i Lund och förordnar att dess innehafvare skall hafva öfverinseendet öfver
kyrkan i de nordiska rikena.
Rydberg, Sv. Trakt. .N:o 29.
Rom 27 maj 1133.
Påfven Innocentius II:s uppå ärkebiskopen i Hamburg
Adalberos klagomål öfver ärkebiskopen i Lund Ascers och
andra församlingars i Dacia afsöndrande från Hamburgs stift,
gifna utslag och befallning att dit skulle höra biskopsstiften
„Dacie, Swedie (var. Suecim), Norueie (var. Norweigi), Farrie" ),
Gronlondioa**), Halsingaldie (var. Halsingalandim), Islandie, Serideuindie***) (var. Scridiumdim) et Slauorum". Data Rome apud
montem Auentinum, per manum Almerici sancte Romane ecclesie
diaconi cardinalis et cancellarii, VI kalend. iunii, indictione
XI, incarnacionis dominice anno MCXXXIII, pontificatus uero
domini Innocentii pape II anno qvarto.
Sv. Dipl. n:o 29; Rydberg, Sv. Trakt n:o 33.
1149.
HMu N:o 17 — 1149 — — och jemte honom hans broder
Rostislaw, Smolenskboar, No wgoroder, Pskower och Karelare,
och han for ut från Smolensk och förenade sig vid Medveditsas mynning.
Susd. I. 237, enl. Akiander, Suomi 1848, p. 31.
*) Farria : Färöarna, som vid denna tid redan hade egen biskop.
**) Gronlandia: Grenland, Telemarken i Norge (Hakon Jarls saga 6).
Uti Isländska annaler nämnes dock äfven Grönland i N. Amerika såsom
upptäckt redan år 986 och med egen biskop från 1121.
***) Scridenindia; ännu å Olaus Magni karta 1539 upptages Scric/inia
norr om Tornia" samt vester om „Landsrygia" (Maanselkä) och Hvita
hafvet.
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(1152 1. 1153?)
HMu N:o 18. — Sidan Gutar toku sir biscup oc presti oc
wijlir fulcumnum cristindomi, ha toku hair oc wibr at fylgia
Suia kunungi i herferh miD siau snieckium, vfan a haiDin land
oc ai vfan cristin; so pau at cunungr a biavDa Gutum laiDing
eptir wittr oc manaDa frest firi lihstemnu dag; oc Dau seal
liDstemnu dagr wara firi missumar oc ai siar — — Da hafa
Gutar wal vm at fara, en Dair wilia, mih sinum snieckium oc
atta wichna wist, en ai maira; pa en Gutar efla ai fylgia,
gialdin fiauratigi marca penninga firi hueria snieckiu, oc Dam
at andru ari, oc ai ath Dy sama ari sum buDit war; pet haitir
laihings lami — —
Rydberg, Sv. Trakt. N.•o 37.
(1154.)
I Finmarken fins Abrsa [? Aurassa], T[a]b[a]st [Tavast];
der fins en stad Dagwada.
Edrisi (Recueil de Voyages, V; Paris 1836-40, enl. Hist.
Ark. 2: 146).
„Aurianensis" förekommer i vatik. bibl. jemte „Aboensis" (H Mu.
N:o 1106).

Lateran 28 november (1154).
HMu N:o 21. — På f'ven Anastasius IV.•s bref till biskoparne
i Sverige, hvari han säger sig fröjdas öfeer att Herrens vingård
utbredt sig så att Guds ord förkunnats in till verldens ända,
dermed möjligen åsyftande korståget till Finland; derjemte uppmaning att iakttaga de vid kyrkomötet af legaten Nicolaus Albanensis faststälda stadgar, och att årligen insända Peterspenningen.
Anastasius episcopus, servus servorum Dei, venerabilibus
episcopis Sveciae salutem et apostolicam benedictionem. Gaudemus, fratres charissimi, et omnipotenti Deo exsolvimus gratiarum actiones, quia promissam olim in fines orbis terrarum
ecclesiam jam videmus exhibitam, et vineam Domini Sebaoth
ita cernimus dilatatam, ut nunc revera videatur impletum, quod
multo ante ait propheta dicens: Extendit palmites suos usque
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ad mare, et usque ad flumen propagines ejus a). Predicantibus
siquidem apostolis nimirum, fidelis populus quotidie Domino
generatur, et sterilis alvus qua non pariebat, ita naturalis filius
augetur, ut juxta vocem psalta in omnem terram exiisse videatur sonus apostolorum, et in fines orbis terra verba eorum b) .
Quod nimirum ex hoc ; evidenter datur intelligi, quod cornmissus gubernationi vestrae populus de finibus terre clamat
ad Dominum, et gentilium retibus derelictis, in perceptione
doctrina apostolica gloriatur. Rediens siquidem ad apostolicam sedem venerabilis frater noster Nicolaus, Albanensis episcopus, eundem populum verbum Domini de ore suo libenter
recepisse asseruit — — Datum Laterani IV. calendas decembris.
Sv. Dipl. N:o 820; Rydberg, Sv. Trakt. N:o 38.
(1153 1160.)
De sancto Erico repe et martyre.
(Fornsvenskt Legendarium I; Cod. Bildst. 1420-50, p. 885
—888.)
Sidhan som wi ferst sagdhom, at kirkian var bygdh ok
rikit val skipat, tha samkadhe han saman hoer a mot vantronne
ok sins folks owinum, ok thok met sik aff Vpsala kirkio sanctum Henricum bistop, ok for til Finlanz ok stridde ok drap
alla thorn som ey vildo taka vidh ra?tuiso ok ratte troo, for
thy at han hafdhe opta them Gudz troo ok frid budit oc the
varo swa forhardhe, at the vildo enga lund vndi ganga, utan
met hardhe hand. Sidhan han hafdhe sigher vonnit ok han
var a sinom benom ok badh til Gudh met gratande tarom, for
thy han hafdhe milt hiarta, tha spurdhe en hans swen: hwi
han graet madhan han hafdhe Gudz owini sighrat oc wunnit,
som han matte ha11ir gladhias aff. Han swaradhe swa: Sannelika jak glaedz ok lofwar Gudh for gifnan sigher ok sergher
mykyt at swa manga sila sculdo forfaras j dagh, som haldir
matto hafwa komit til himerikis, vm the hafdho takit vidh cristindom. Ok tha kalladhe han saman folkit som epte lifdhe ok
a) Ps. 80: 12. b) Ps. 19: 5.
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gaff landeno fridh, ok Iaet predica landeno Gudz troo ok cristnade folk ok bygdhe kirkior, ok satte ther!ater sanctum Henricum, som ther mpte tholde martirium. Sidhan ther varo preste
skipadhe ok annur the thing Gudz dyrk tilhordhe, tha foor
han ater til Swerikis met hedherlikom sighir. — — — vm ha3lgha
thorsdagh — — Han vardh drnpin aepter Gudz byrdh thusanda
aarum ok hundrada ok sextighi arum, quinto decimo kalendas
junii, j Alexandrii paua daghum, thridhia, regnante Domino
nostro Ihesu Christo, cui est omnis honor oc gloria j secula
seculorum, amen.
(Fornsvenskt Legendarium II, p. 345-349, enl. Cod. Vatic.
1411?)
Nw, som för är sagt, tha the helgha kirkia war tilsät oc
riket welskikkat, ta sampnadhe han härfärd för the helgha cristna
troo oc mote sins fienda, taghandis met sigh aff Upsala sancte
Henric, biskopp samastadz, oc drogh til Finlandz, som oppa
then tiidh war hedhit, oc giordhe storan skadha oppa Swerighe.
Tha bödh sancte Eric ty folkena anama cristna tro oc binda
ridh met honom oc naar the eynkte thera anama wille, thaf
striidhe han oppa them oc öffweruan met swärdh hämpnandis
manligha cristna manna blodh, som the länge oc opta wtgutit
haffde. Och sidhan han fik swa ärlighan sigher, ta gaff han
sigh til gudheligha böner, fallandis a sin knä met gratande
tharar, som han altiidh haffde milt oc warkunsamt hierta. Tha
sporde een aff hans godha men honom til, hwi han greet, äpter
thet at thet bordhe sigh heller glädhias för then ärligha sigher,
som han wan offuer wars Herra Ihesu Christi oc the helgha
cristna tro fiende. Tha swaradhe han .swa: Jac är gladher oc
högheligha loffwar Gudh, at han oss wnte sigher, män thet
sörgher jac storligha at swa inanga theres siäla förtappadis i
dagh, hwilke som maatte fangit äwerdelighit liiff än the wile
anamat cristne tro. Här wtinnan fölgde han thäns godha Gudz
wen Moysi äptirdöme, som war aff alla manna then spakasta
oc millasta, hvilken för Guds rätwiso leet dräpa affgudha dyrkara, hämpnandis Gudz orät oc smäleek, oc togh för barmhjertoghet badh han Gudh för sama almoghans syndh. Sidhan
stem pde sancte Eric för sigh thet folk som oslaghet bleff i
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landet oc sätta ther quarran i landet til cristendomsens uppehälle for:de sancte Henric, som sidhan wart ther kröntir met
martira ära, oc skikkadhe ther klärker oc befälte annar stikke,
som tilhörir cristna tro oc Gudz tjänist, oc foor swa heem til
Swerghis met ärofullan sigher. — — Magnes, konongxson aff
Danmark — — drogho mote honom met stora makt intil Öster
Aaros, som nw kallas Upsala. Oppa sama daghen war helgha
torsdags högtiidh inne, oppa hwilken dagh thenne werdoghe
herren skulle opfara äpter wan Herra til hymerikis ära. — —
Thenne helghe konongen sancte Eric tolde dödh aar epter Gudz
byrdh Mclx i maj manadhe adhertande dagh, tha Alexander
tridhie waar pawe i Room wars Herra Ihesu Christi styran
i hymerike, hwilkom ware loff, hedher oc ära ä forwtan ända.
Amen.
Sancte Erich Jäduarsson*).
(Ur yngre redaktionen af Lilla Rimkrönikan, förf.
omkr. 1520, ed. Klemming, I: sid. 284-286.)
Når iag hade kommett riiket i retta lagh
sampnade iag en här han war ey swagh,
erchebiscopp Hendrig aff Wpsala iag met meg togh
oc sedhen met honum in i Findland drogh.
Med friid iag försth ther in kom
och bödh them tage wedh cristendom.
The nekade trona then samme tiid
ty motte iag met them i en striid.
The komme met macht och wille meg winna
the Finnar the finge thå annatt att finna
än tha theras här war bredher oc långh
för oss hade the likawell inghen gångh.
Wij droge till hopa ä nember oc nember
oc sloges så fasth thet war stoor iember.
Ther bleffue både dödhe men oc saåre
meg grwffuade i mitt hierta swåre.
Ther war skräll, gall oc gny,
*) Erich Jäduarsson enl. Lilla Rimkrönikan.
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thet motte tha höres opp i sky;
Brynior och hielmar fasth syndher gingo,
the fatiiga Finnar the skadhen fingo.
Ther störthe i slaghet man offuer man,
Finnane tapthe oc iag segher wan.
På then stad ther slaghet stood
strömade blodhen som en flod.
Jag sörgde oc fälthe ther monga thåre
för the Finska men som slagne ware,
att en tolken stoor manna skare
skulle ewinnerlige tapthe ware.
Fynnane togho sedhen then trona
så lagde iag Findland wnder Swerges krona
Sedhen foor iag aåther hem.
Erchebiscopp Henrigh bleff qwar när them,
att han skulle them ythermera wndherwiisa,
hwre the sannan Gud skulle hedra oc priisa.
Han stadfesthe them i en cristeliig troo.
En fagher domkyrke stichtade han i Aboo
för wthen andra stora och smaå,
som han lath ther oppbyggia thå.
Och fick hwario sin klerk, som war well lärdh,
som ther skulle oppe holla Gudz tidhegärdh.
Han hwgnade alle them som älsthe Gudh
oc straffuade them som brwthe Gudz bwdh.
En mandråpare straffuade han en dagh
oc wille honum näffsa epther kyrkennes lagh.
Mandråparen wile honum inthet höra,
ey syndabätring för mandråpett göra,
wthen giik strax borth, öc giorde ey wall,
lithet epther slogh han bistopp Henrich i häll.
Tio aår epther iag konwng bleff
Måns Henricson stoor falskheet mott mig bredreff
med en stoor her han aff Danmarck drogh
epther Gudz byrd mclx [1160] aår
xviij daghen i may och hellige thorsdag thet war.
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Ur Breviarium Upsalense 1496.
In "translatione s:ti Erici regis et martinis.
Hymn: Ecclesiam catholicam
dilatat; gentem Finnonum
rex ad fidem dominicam
trahens a cultu demonum.
Resp. Cultum ydolatrie
cultor Trinitatis
de terra Finlandie
pellit illustratis,
turbis dono gratie
fideque purgatis.
Resp. Summum decus patrie
fidei zelator,
legum et iusticie
sanctus promulgator,
sis diuine gratie
mitis imperator.
Ant. Correxit Suecie
leges seruire coegit
Christo perfidie
gentes quas ense subegit.
Memoria de S:to Erico.
Aue martir preciose
miles Christi gloriose
Aue regum gloria
0 Erice rex Sueorum,
Posce nobis peccatorum
veniam et gaudia.

Specimina sermonum de sancto Henrico.
Scriptores rerum Suec. medii myi II, 1, p 343.
Codex bibliothecce Acad. Upsal. partim chartaceus, partim membranaceus .N:o 7 in quarto, fol. 34 verso:

Exiit secare semen suum, Luc. VIII. Revera sanctus Henricus complevit illud Gen. XII: „Exi de terra tua, s. de Aug-
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ha, et de cognatione tua, et de domo patris tui, et veni in
terram, quam monstrabo tibi, s. Sveciam, et multiplicabo te,
benedicamque te, et eris benedictus. Et hic in regno semen, s.
verbum Dei, usque ad mortem secavit etc.
Codex ejusd. bibliothecce chartaceus N:o 15 in quarto:
Justum deduxit Dominus per vias rectas, et concedit illi
regnum Dei, Sap X, 10. Dominus duxit eum de Anglia: ubi
oriundus erat, hue ad Sveciam, et dixit ei verba illa, gum Dominus loquebatur ad Abraham dicens: Egredere de terra tua,
et de cognatione tua, et veni in terram, quam monstravero
tibi, scilicet Sveciam. Et Dominus semper fuit cum eo in via,
et dirigebat viam ejus, et venit in Upsaliam, et ibi factus est
episcopus tempore beati Erici regis et martyris. Honestavit
enim eum et ditavit, non terrenis possessionibus sicut Jacob,
sed divina sapientia et intellectu: quia infinitas animas Deo
sua sapientia, a Deo sibi data, lucratus etc etc.
Ur ärkebiskop Jakobs i Upsala bref till borgerskapet i Åbo

af 22 maj 1478.
— — J haffua och wel hiört then hielge herrens sancti
Henricx fia3rdh, at for then skuld, at han straffade naghre for
theris misgerningh och offuerwlle, som the giorde pa hans
kirker och clerickerii, bleff han dödh fore; och haffua i och
wel hört huadh them j ghen widerfoors, som tess wollandhe
wore — —
Arw. Handl. I: s. 50.

(1154?)
År 1486 19 /6 då Hartvig Japson höll lagmansting i Åbo med
biskopens landbönder från Cumo, Hariaualda och Ylistaro, nämnes
såsom rår emellan biskopens eller s:t Henrickz mark och böndernas: vatn skördan, Humalan oijan hara, „Lalles bolstadh",
Haroilan tien haaran. Dessa råställen bl. a. „Lallis bolstadh"
nämnas äfven i en handling af 13/10 1488. — Uti beskrifning
öfver karta till storskifte i Harola by 1795 heter det: „Råsträckningen börjar från Hiirijerfvi by, hvarest under jordbrynet
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en sten är utmärkt med ett litet hästfiet och kallas Lallis

bohlstad".
Angående Lallinmaa (torp i Harola by i Kiukais) samt traditioner

om Henrik och Lalli jfr. G. J Lindström: Beskrifning öfeer Eura socken,
Suomi,1849 p. 103 f; J. A. Lindström: Kuoro socken, Suomi 1860 p. 306311; K. Killinen: Loimijoen kihlakunta, Fornminnesföreningens Tidskr. II:
p. 75.

Den 19 januari firas biskop Henriks dödsdag [år 1155?].
[Dies v. festum nativitatis] sancti Henrici episcopi et martinis *) XIV cal: Februarii; Calend. Run. (1328); Calend. Upsal.
(1344); Calend. Brev. Upsal. (1496); Calend. Lincop. (1493);
Strengnense (1496); Arosiense (1513); Othoniense (1497); Scarense (1498); Lundense (1517); Nidarosense (1519); i finska kalendarier från 1662, 1668, 1686.
Från .1397 firas dagen efter Henriks dödsdag d. v. s. den 2()
Januari såsom festum reliquiarum i Aho.
Festum reliquiarum in ecclesia Aboensi — — crastino natalis
beatj Henrici episcopi et martinis celebrandum (Statut. 27%9 1396,
cfr Liber eccI. Abo. p. 209).
Calend. Aboense 1488; Calend. Agric. (1544); Cal. fen.
1671.
(1159.)

Kristihimmelsfärdsdagen infaller strax efter dagen för konung
Eriks död.
Lect. VIII. Instabat die illo festum ascensionis dominice,
in quo idem [Ericus rex] post Dominum per palmam martirii
erat feliciter ascensurus — —
Ur St. Erici officium i Brev. Upsalense.
Jfr. Ad. Neovius: Rätta årtalet för Erik den heliges död (Finska
kyrkohist. Samf. prot. V: 179 ff.).
5) Under 1400-talet skrefs ofta vid dateringar Henrici episcopi „martyris gloriosi" och i en handling från 1M8 skrefs „martyris et pontificis".
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Rikets skyddspatroner.
Med hellige men oc qvinner Gud haffwer begåff`uat
Swergie; ty ware han priisatt och loffuat:
Försth then milde konwng sancte Erich,
erkebiscopp aff Wpsala sancte Henrich,
ther nest hellige biscopp Brynvlff aff Schara,
Hemmingus, som och biscopp i Albo monde wara,
Sigfridus aff Wexiö som cristnade Swirges land,
Eskillus aff Strengenääs, then hellige mand,
Nicolaus aff Lyncopwng biscopp hellig oc säll,
Henricus, som och styrde gudelige och wäll,
confessor af Mwnkatorpp sancte Dauid,
och then hellige martir sancte Botwid,
Birgitta Vastenis och hennes dotther Katherin,
aff Sködwe then hellige ffru sancta Elin,
sancta Ingriid aff Skeninge, then hellige qvinne,
aff Telie ffrw Ragnil, som ey nw hellig är mynne.
Ther till monga andre som fryctadhe Gud,
når the her leffde och fulfolde hans bwd;
The haffwe nw fonghet ewinnerliig lön,
the hielpa thetta riike med sinne bön.
Inledningen till gamla rimkrönikan förf. omkr, 1520; edit.
%lemming 1, sid. 194.
1150 och följande år.
Biskop Michael Agricolas uppgifter om kristna lärans i'nf'örande i Finland.
Mille vuodella Somalaiset christituxi tulit. Anno Christi
incarnati 1150. Rotzis wloswalittin yxi kuningas, nimelde
Eir[i]ck Sedwarin(!) poica, ionga me nyt S. Erickixi cutzuma,
ioca sille samalla aijastaijalla, quin hen kuningaxi tullut oli,
rupeisi aijatteleman Christusen vskon mös tehen Somen man
wlosleuittexens. Lexi sen teden tänne swren sotawäen lughun
cansa, ia piti S. Henrickin mötens, ioca Vpsalas pijspan oli,
asetti nin sodhan Somalaisten wastan, iotca mös Finnixi
cutzutan, ylitzewoitti heite otti sijtte heite armohons ia
2
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ysteuexens, ia annoi sarnatta Jumalan sanoija heiden edesens.
Ja quin hen cotians meni, ietti hen tesse S. Henrickin pijspaxi ia sarnaijaxi, ioca cochta mös toisna woonna sen ielken
cooliaxi lötin — — Ja telle wirghalla Somalaiset ensin tulit
christituxi — — —
Randacansat: Lotolaisi[sJt, Calandeist, Pohialaisist. Neiste
mös nyt kylle aruatan ia merckiten, ette se Wdhen maan randacanssa Borghon ia Rasburin läneis, ette mös caiki lootolaiset
Calandis ia Pohialaiset, iotca wiele tenepene Rotzinkielille puhuuat, ouat ollut Rotzista eli Gollandista ensin wlostulleet.
Sille ette coska nämet christittömet Somalaiset, iotca silloin
pacanat olit ia manderis asuit, tachtoit lootolaisija, tauans pereste wahingoitta, nin heille olis tila ollut taicka wenhelle eli
laivalla cochta Rotzin wältte turua ia apu sielde, ninquin langoistans ia ysteuistens pytemen ; senteden he ouat cauuan ennen
christitudh olluet, quin ne mwdh temen Somen hijppakunnan ia
maan asuuaiset*).
Mich. Agricola: Alcupuhe sen wdhen Testamentin pale (Stholm
1548).
1150? (1155? is/).

Primus [episcopus Finlandensis] beatus Henricus, oriundus in Britannia majori, hoc est Anglia a), prius bl episcopus
Upsalensis, quartus e) in eo ordine, antequam illa ecclesia
erecta d) fuit in metropolin. Hic post biennium sanctum Eri_
cum comitans, in Finlandiam venit, ut Fennones a paganismo
ad agnitionem et cultum veri Dei converteret, et ipse tandem e)
*) Det är att märka att Agricola ej omnämner att någon svensk
bosättning under korstågstiderna skulle egt rum, utan att tvertom den
svenska befolkningen var bosatt här tidigare än kristendomen infördes
bland finnarne. Men halftannat århundrade sednare i „ajantieto` (Suora.
Manuale 1693) uppgifves för 1150: — — — „Silloin on myös Helsingin
maalda paljon Ruodzalaista wäke culjetettu Suomehen, jotta wielä nyt
Udellamaalla asuwat"; och uti „ajantieto" för 1813 är denna hypotes tillämpad med afseende å Wasa läns svenska befolkning „1249: Näinä aikoina luullaan myös ne Wasan läänin pitäjät, jotka wiellä Ruotzin kieldä
puhuvat, saaneen heidän asuwaisiansa Ruotzista".
a) cod. Petr. in Anglia. b) cod. Petr. primus. c) cod. Net. quintus. d)
cod. Gahm evecta. e) cod. Acad. et cod. Petr. omitt „tandem".
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sequente f) hyeme martyrio afficitur. Hmc acta sunt anno Domini 1150. Quare autem martyrium passus sit ejus legenda=)
testatur, quae Finnonibus satis est nota h).
Juusten: Chron. Episc. Finland. Porthan, ed. Helsingfors
s. 100.
Uti Kuppis-källa invid Åbo skall St. Henrik döpt de nyomvände
finnarne. Denna källa kallades ,,Sancti Henrichs kelda". Dit anskaffades
på domkyrkans bekostnad ämbare och vinden reparerades, åren 1553 och
1554 (R. Hansen: Åbo Domkyrkas räkenskaper, pp. 15, 31).
1649: — — Cupis eller Cupidinis kiälla, som ligger itt stycke ifrån
staden, kallass ochså S. Johans källa, therföre att vngdomen gåår om
Johannis natt tijt vth, och haffwer thär sina leekar och annat tijdzfördrijff. För någon tijdh sedan haffwer mäst heela staden på samma
natt gått tijt vth och offratt vthi samma källa, såsom och giordt vp
eeldar thär rundt omkringh, hooss hvilcka the haffva hafft sijna leekar
och speel, så att thär måtte på sidstone sättiass wacht aff magistraten,
som dreffvo thet vedskepeliga folcket thädhan. Vth medh samma källa
haffver fordom varit ett capell, effter hvilcket ännu syness tompten
och nedhersta steenradhen; men inthet offra the thär nu så gement som
tilförende, ty thet ähr them strängeligen förbudhit.
Gyllenii Dagbok, publ. R. Hausen, p. 138.
Anno 1651 Augustus: — Sedan Giusskär eller Mååssskär [omkr. 6
mil söder om Korpo kyrka] — — strax thär vidh ligger Öören, att man
kan som nogast gå thär emellan för vatn, på hvilcken holma ähre otalige månge stoore steenhoopar, fordom dagz tilhopa lagde lijka som
huuss, vthan tviffvel haffvaa the varit fiskiare bodar. Thär ähr och en
stoor groop, vthi hvilcken sancte Hendrick sägz haffva varit vthi när
han först kom til thenna landzorten; tå drogh han til folcket som fiskiade i skären, och omvände them til en san Gudz kännedom, och thär
var han i 3 åhr. Och på samma skär bygde the ett capel, som sedan
bleff flött til Juremoo. Thärifrån reste S. Henricus til Rimitto, och thär
töffvade han en tijdh på en högh och trindh holma, som ännu kallass S.
Hendrickz holma; öffverst på honom ähr en källa, som kallass S. Hendrickz källa. Ähr och månge andre legender som om honom berättass.
Ur Petrus Gyllenii Dagbok, publ. Reinh. Rausen, p. 167.

f) cod. Petr. sequenti. g) cod. Acad. et cod. Petr. historia legenda.
h) cod. Petr. nota est.
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Finska runor om S. Henrik.
I.
Runoi wijsa om S. Hendrich.
Om den christeliga religions första plantering i stoorförstendöömet
Finlandh igenom S. Erich S. R. konungh och S. Hendrich, biskop wijdh (ändradt : i) Upsala och sedhermehra biskop wedh (ändradt : i) Åbo, in ordine
primus, hwilken sitt lijf igenom een omildh finne, Lalli benembd, ända måste
på Kiulo träsk, 6 mijl ifrån Åbo, den 19 januari] A:o Chri: 1151 juxta chronolog: Messenij et Pauli .Iuusten, Ep. Aboensis; uthi een Finsk ruunowijsa
stält T[aJvast-Finno[niJbus satis nota.
Caswoi ennen caxi lasta
toinen caswoi Caalimaassa
toinen Ruotzis yleni
toinen Hämehen Heinirichi
5 toinen Erichi kuningas;
sanoi Hämehen Heinirichi
Erichillen welielensän
lähkäm maita ristimähän
maillen ristimättömillen
10 paicoillen papittomillen;
sanoi sitt' Erich kuningas
Henrichillen weliellensen:
änd' on järvet jätämättä
sulan on jåki-käwerrå;
15 sanoi Hämehn Heinirichi:
kyllä me kiärräm Kiuulon järwen
ymbärj joki-kåweron;
pane warsat waliaihisijn
suwi-cunnat suitzi suuhun
20 pane corjut cohdallensan
saatat lastut sariallensan
anduroillensan awarat
perällensän pienet kirjat;
he cohta ajamahn läxit
25 aioit nijn paiwä kewäistä
caxi yctä järiästenszen;
sanoi Erich kuningas
Henrichillen welielenszän:
jo täszä tulepi nälkä
30 eikä syödä, eikä juoda,
eikä purtua pidättä;
on Lalli lahden tacana
hyvä neuwo niemen pääs,
sinä me syömme, sijnä me juoma,

35 sinä purtua pidämme;
sijttä sinne saatuansa,
Chertu keiwotoin emändä
suitzi suuta cunnatoinda
keijtti kieldä kelwotoinda;
40 sijttä Hämehn Heinirichi
otti heinä hewoisen
heitti penningit siallen,
otti leiwän uunin päldä
heitti penningit siallen,
45 otti kellarist olutta
wieritti raha siallen;
sijn' on syönyt, siin' on juonut
sijnä purtua pitänyt;
ne cohta ajohon liixit;
50 tuli Lalli cotiansa;
tuoi Lallin paha emändä
suitzi suuta cunnatoinda,
keijtti kieldä kelwotoinda:
jo tässä käwit ihmiset,
55 täss on syöty, täss on juotu
tässä purtua pidetty;
otitt heiniä hewoisen
heitit hieetoja siahan,
otitt leipä uunin pääldä
60 heitit hietoja siahan
otitt kellarist olutta
wieritit sandaa siahan;
lausui paimen patzahalda:
jo wainen w alehteletkin!
65 älä w>inen uskocana!
Lalli se paha-tapainen
sekä myös paha-suukuinen
otti Lalli lackarinsan
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piru pitkän keihähänsän
70 ajoi se herraa tacaa ;
sanoj sittä uscolinen
palwelia herrallensan:
jo kumu tacana cuulu!
ajango tätä hewoista?
75 wastais Hämhen Henirichi:
„jos cumu cuulu tacana
älä aja tätä hewoista
älä carcot gongarita,
kätke suas kivviä warjon
80 cuuldele kivvein tacana
cuin mua tawoitetahan
taicka myös tapettanehen
poime mun luuni lumesta
ja pane härjän rekehen
85 härkä Suomehn wetäwi;
cussa härkä uupunevi
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siehen kirco tehtäköhn
cappeli rakettakohn
pappein saarnoia sanoa
90 cansan caiken cuuldawaxi";
palais tuoi cotia Lalli,
lausui paimen patzahalda:
„cuusta Lalli lakin saanut
mies paha hyvän kypärän,
95 pispan hijpan hirtähinen?"
sittä Lalli murhatöinen
lakin päästäns tawoitti
hiuxet ne himachtelit;
sormuxen weti sormestans
100 sormen suonet liucachtelit;
näin tämän pahantapaisen
pispan rackaan ratelian
tuuli costo corkialda
maxo mailman waldialda.

Ur Palmsköldska samlingen, uppteckningen gjord troligen i slutet af
1600-talet, publ. E. .N Setälä.
II.
Runo laulu sant Henderjkistä, ensimäjsestä Turun 1 pispasta, joca oli
syndynyt Englandisa b ja sitten cunjngahasta Ruotzisa Erjkj rjjdarista;
wuona 1150.
Caxi olij 2 pyhä[ä] miestä 3
caxi cansan ruhtjnasta
ristin-weljestä jaloa'
8 Ruotzist(a) Eric(i) riddarist s
5 yxi ° caswoi 10 Ruotzin maalla
toinen maalla wierahalla
pijan11 caswoit12 pinnelliset
yxijn woilliset ylenit 13,
lapsi maalda wierahalda
10 se oli 14 herra Heinäricki"
waan'e joca Ruotzisa yleni'?
4

se oli Ericki riddari"
Ruotzin cuulluisa 19 cuningas;
sanoi herra Heinärickus 2°
15 Erjkillen weljellensä: 21
„läckämme 22 Hämehen maallen 21
maallen 23 ristimätömällen 24
pajkallen 2S papito:l:allen 26
kiwi-kirckoia tiettämähän 2i
20 cappelja rakendamahan" 28;
sijtte 29 Ericki riddari
sanoin lausui, suin puheli:

1 B Tuurun. b A Englanis. 2 B olli. 'B mjestä. 4 A add. ja. 3 ruhtinast. e A rist. 'A jalosta. 8 B omitt. 9 A yxij. 10 B caswoj. 31) A pian.
12 B casuojt. 33 B yxi wuotiset ylle(ni)njt. 34 B olli. 1a Henderjki. "B van.
19 yllenj. 18 B se olli Eril:j rijdarj. 19 B cuulujsa cunjngas. 20 A emend. Heinäricki, B Henderjki. R1 A Ericille veliellensä. 22 B läkämme. 23 A maalle.
24 A ristimattömalle. 26 A paicalle. "A papittomalle. 27 B tetämmähän.
28 A cappelita rakennuttamahan.
29 B nijn sitten.
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„weickosemi 30, waimon poica 31
wirman peuroin wiritti 69
paljon on sinne mennehitä 32,
jäliesänsä 7Ö juoxemahan
25 eij palion palannehita 33,
latoi 71 se lauman laulajtta 722
enämbi 34 ewännehitä" ;
55 päänsä päällen lendämähän 73
35
otzansa wirgottamahan 74
njn sanoi hän 35:
carhu oli 75 rauta-cahlehisa
„toki mjnä lähden 36, en tottele
teni rautainen kukersi 78
jos minä tapettanehen 37
carhun rautaisen kidasa
30 maan 38 cu(u)ningas39 caattanehen 49
41
tojnen 4'- jä[äjnewi iälellen" 43
60 jänöin walcoisen hypitti 77
sijtte 42 herra Heinäricki 43
edesänsä fildin päällä;
njn sanoi pildj pikuruinen 78
sanoin lausui 44, suin puheli:
wandi waaxahan 79 korkuhuinen :8°
„piltisemi 45 pienoisemi
jo minun tullepi 81 nälkä;
35 wantti 46 waxan 47 corkuhujnen48,
ota coriani codasta 49
65 njn sanoi herra Henderjki:89
,jo pian taloi tulepi 83
pane corja 5° cohdallensa
5'
perällensi pieni kirja
Lalloila84 on 85 takoa 86 lähdet 87,
andurojllensa asetta 52
ota kyrsä uunin B8 pääldä
40 aisat 53 tammiset aseta 5
ota S9 olutta cellarista 9°
ohjat 55 suoniset oiienna 86
70 heitä penningi siahan 91
pane ränget mursunluiset
heinät heink-huonehesta
waliahat majawan-luiset
caurat kaura-hingaloista 93
harman kaulan" kahden 58 puolen
heitä penningi siahan" 91;
93 paha waimo pannahinen
45 ota ohrilda oroinen 58
iduilta 6° isoi lihainen
75 sata-syöiä 94 sappehinen
maata 81 jouhi maldaisilda 62,
sepä kirkui kiukahalda
pane luocka 63 kynnäppäinen 84
parku patzahan nenästä:
harjallen 65 hyvän hewoisen";
„lahca 65 98 Lalloi cotihin 97 saapi
wielä se su(u)n 98 luunsi luistelepi
50 sijtten 68 herra Henderiki J7
aiella karuttelepi 68
80 wielä 99 päänsi päristelepi
3o B weikoseni 31 B pojka. 32 B mennehittä. 33 B pal]anehitta. 34 B ennämpi wiellä. 35 A omitt. 56 A toki lähen. 37 B tappetanehen. 38 A mann 99 B
cunjngahat. 40 B cattunehet. }1 B add. cujtengin. 42 A toine. n B jällilen. 42 B
sitten. 43 B Henderjki. 44 B lausu. 45 B pildisemj. 46 B wandi. }7 A waxahan. 48 A
corkuhinen. 49 B otta corja codasta. 50 A coriia. b1 A perallensij. 52 A caret.
53 B aset. 54 B asetta. 55 A ohiat. S6 A oienna. 57 B caulahan. 58 B cahden. 59 B
otta sitten ohrjlda orojnen. 60 B idulda. 63 B maatta. 6 ?C maldahjsijlda.63 Bluoca.
65 A harialen. 66 B sitten. 67 A Hendricki. 88 B aijella carrutele.
64 B kynä päjnen.
69 B
wjrman peuroja wjrjttele. 70 B jällisänsä. 11 B ]attoi. 72 A laulaitaa. 73 B
lendämähän. 74 B otzahansa wjrwotamahan. 75 B olli. 78 B cukersi. 77 B jänön
wiellä valkojsen hypiti. 78 A sanoi pildi pickuinen. 79 A deest. 8° B corcuhujnen. ff1 A deest. 82 A sanoi — — Hendriki. 83 B jo pijan talo tullepj.
84 B Laloila.
85 A omitt. 96 B takoja. 87 A lähden. 88 B otta kyrs"rL unnjn.
8s B otta. 90 A kellaristä. Ol B heittä penningit sijahan. 92 B add. ja 93 B
caura hjngalosta. 93 B add. nijn sitten. 84 B satta syöj a. 95 A lahcka. 96 B
add. cujn. 97 B cottihin. 98 A omitt. suun 09 B wjellä.
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110 hätä-päivän 38 päällen saawa[n] 39
suonensi sirgotelepi1";
ja sanoj :40
sitte 3 herra Henderjki 4
„pildisenj piennoisemj 41
kijruhti taloista poles 5;
wandi waxahan corkuhujjnen 42
Lalloi cuin tuli kotihin 6
katzockos kiwen tacga 43
85 walehteli wanha naara:
115 eij ole 44 kilpeä 45 kiweszä
7 „poikaisemi nuorembami9,
catzocos 46 tacoa }7 tammen
jopa on täsä sitten käynyt
warjosta 48 hywan 49 hewoisen
ruoka-Ruotzi(n), syömä-Sara 10
kuhunga" luuni lendelepi
otti kacun" uunin pääldä
suoneni sirottelepi
90 otti olutta kelläristä'2
120 ne sinä werkahan wetelet 53
heitti tuhkia sijahan 13
sini-langoihin sitelet o2
heinät heinä-huonehesta
siwu kaicki kaunihistab3
kaurat kaura-hingaloista 13
aseta oroin b4 rekehen
hejtti 13 tuhkia siahan 16";
kuhunga oritb5 tauwonnewi
95 nijn 17 siwui Lalloi" lahtarinsa
125 sijtä S8 härkä pandakohon;
pijlun pitkän19 kirwehensä
kuhunga härkä tauwonewi
lyckäisi lylyn 20 lumellen
sijhen kircko 57 tehtäköhön
cuijn oli 21 wuoldu wuoleskeldu
cappeli rakettakohon
syöxi kalhun 42 kalla maallen
herra Hendrikin nimehen 58" ;
100 cuijn on talwisen jänösen 28
130 tosa 59 ou härkä tauwonuna 6°
Lalli hihti hirmuisesti"
Nousiaisten 81 hieta-maahan
lyly juoxi winhiästi 25
hieta-cangahan nenähän 62
tuli '
-6 suitzi sucxen 27 tiestä
sijhen herra Hendeijki 83
sawn sauvacon 28 siasta29;
ensimmäjnen haudatihin 64
105 sitten herra Henderjki30
135 kircko myöskjn 85 rakettihin 65
sanoin lausui, suin33 puheli:
sijhenB6 herran Hendrikin87 nijo 32 Lalloi33 hihtäjn 34 tullepi 35"
mehen 6)
pitkä keihäs cainalosza 36"
tunsi hän tuhon tulewan 37
2

1 A sirottelepi. 2 B add. nijn. 3 B sitten. 4 A Hendricki. 6 B kijruht
talojsta pojs. 6 B Lalloi cujn sitten tulli cotihin. 7 B add. ja sanoj. 8 B
pojkaisenj nuorempanj. °A deest: tässä käynyt. t0 A ruoka Ruotz — —
sacxa. 11 B cakon. 12 B ollutta celläristä. 13 A siahan. 14 C caurat caura hingalosta. 15 A heiti. 16 B sjjahan. 11 A omitt. 18 B Lal(lo)loj lahtarjnsa. ie A
pijtkän. 2°B lykäjs sitten lylynsä. 21 B cujn olli. 22 B calhut. 23 B cujn
ollj talwisen jänöjsen. 24 B hirmmujsesti. 25 B wjnhiästi. 26 B tulli. 27 B suxen.
28 B sauwan somman. 29 B tjestä elli siasta. 3°A sitte herra Hendricki.
al
B suujn. 32 A omitt. 83 B Lallo. 34 A hihttän. 35 A tulepi. "B cajnalosa.
37 B tullewan. 38 B hättä päjwän. 39 B saawan. 4°A omitt. 41 A deest. 42 A
korcuhuinen. "B catzos kiwen taka. 44 B olle. 44 B kilpiä. "B catzo.
47 taka. 48 A wariosta. 49 B hywään. 5°B cuhunga. 61 B wettele. 62 B sinj
langojhjn sittelle. J3 B sjwu cajki caunjhisti. 54 B ja asetta orjhjn. 55 A oritt.
56 B sittä. 57 B kirko. 58 B herran Henderjkin njmehen. S9 B josa. 6°B tauvonuna. 61 B njn Nousiajset hejttä maahan. 62 B hejttä cangahan njemmehen, elli nenähän. 83 A Hendricki. 64 A deest. 65 A deest. 66 A sihen. 67 B
Henderjkin. x) Ehkä alkuperäisesti: Sijhen herr Hendrikin nimehen.
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vaan 65 eij poica pickuruinen 89
meni killdinä kotihin 95
wandi waaxahan 7° korkuhuinen 71
waimo kehräis torttiansa 98
7
zkeexinyt 73 lumen sisäldä
170 sanoin lausuj, suujn puheli: 97
140 pyhän miehen" peucalota
„mistä on Lalloi 98 lakin saanut
mies häjy 99 hywän kypärän"?
sormia jsoin 75 isännän
Lalli nosti' lackiansa 2
kulda-sormuxen keralla
(Lallin) hiwxet lackihin imewyit3
ennen cuijn 76 kesä-sydännä
sijtte 77 cujn kewät oli 78 jhana 175 cajken camaran 4 keralla,
luikois luusta 5 jrrallensa
145 79 jää 80 oli 78 järwestä sullanutS1
caicki callosta erannuij 6
nijn sijtte 77 kesä-sydännä
tuli turpa turwattomaxi 7
pienen 82 jään palaisen päällä
pää paha paliahaxi
tuuli alloisa aielli 83
180 nahatomaxi 8 cujn naudan pää8
sormia pyhän urohon
paliahaxi 8 pahan8 panna 9;
150 culda-sormuxen keralla
sen teki" suuri Luoja11
ihmisillen nähtäwäxi
salli wäkewä Jumala
tunnus-merkiksi jalloxi,
imehexi isoixi 12
jotta" eij suonut" suuri luoja
185 tunnus-merkixi jaloxi.
eijkä sallinut Jumala
mutta nyt on piispa jlosa13
155 weden alle waipumahan
Lalli pijnasa pahasa
eijkä huckahan 86 tulemahan 87
pispa engelein cansa laulele
pyhän miehen 88 peucalota
jlon wirttä 14 weisale 15
sormia ison isännän
culda-89 sormuxen 89 keralla
190 Lalli Hijdesä hihtelepi
lylyjnensä 3° luistelepi
160 Lalli" pahin paca[nloista
pijnan sawuhun sakiahan
julmin Juudasten seasta"
joca tappoi pyhän miehen,
sauwallansa satuttele 16
pirut pahoin pistelewät
pispan herran Henderjkin 92
otti korkian 83 kypärän
195 hel[e]wetin heldehesä
sielu" parca wajwailewat 18
165 pyhän miehen pispan päästä
pijnalewat hir[m]ujsesti 19
pani päähänsä omahan 94
callohonsa jlkiähän
warjele sieldä mejtä 20
68 B add. mutta van. 69 B pikurujnen. 70 B waxahan. 71 B corkuhujnen. 72 B add eij. 73 B kexinyt. 74 B mjehen. 75 B ison. "B cujn. 77 B
sitten. 78 B olli. 79 B add. ja 5°B jjää. 81 B suulanut. 82 A piennen. 83 B aijellj.
85 B suonnut. 88 B hukahan. 87 B tullemahan. 88 B mjehen. "A
84 A jota.
deest. 8°B Lallj sitten. 81 A jumin judasten segasta. 92 A Hendrikin. 93 B corkjan. 84 B omahansa. 85 B menj sitten cjldinä cotihin. 88 B kehräs tortillansa. "A sanoin lausuin puheli. 88 B Lalloj. "A häiy. ' B add sitten.
A caicki kamara. 5 B
2 B lakiansa. 3 B Lallin hiuxet lakihin jmejnyjt. 4
lujkos luista. 8 B cajki callosta camara eranut. 7 B tulli turpa turwatomaxi. 8 A defect. 9 A [pan]nan. 10 A teci. "A luoia. 12 A isoi. 13 A nyt on
piispa jlossa. 1} B wirtä. 15 B weisajle. 3°A lylynensä. 16 B sattutele.
17 B sjelu. 18 B wajwallewat. 19 A omitt. 20 B meittä.
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Ilohon ijankaickisehen 21
29 päästä häijyst maajlmasta 2B.

wacane[n] $1 Jumala22 estä
200 [estä] totinen Luoja 23
saata 24 salijhint5 tajwahasaE6

(Ms A:) Wona 1739 joulun pyhinä cirioitetu — — — on cirio — — —
Joullun pyhinä wonna 1739 ja Heikilän taloisa Andreas Israelipoialta.
Yxi Runoinlaulu, sant Hendrichist, ensimmiiisest Turun pispasta, joca oli
syndynyt Englannis, ja cuningasta Ruotzisa Erigi riddarist, wuonna 1150.
Ms B förvaras i Fin. Litt. Sällsk. arkiv sedan 1853.
Publ. E. N. Setälä : Länsi-Suomi 1890.

5

10

15

20

lijkutit lihan pahinta: .
Oli Hemme Heinericko
„Kävi tästä ruoka-Ruohti(n)
toinen Ericki riddari;
ruoka-Ruohti(n), syömä-Saxa(n)
toinen kaswoi kaupungissa
joi oluen tynnyriltä
toinen Suomessa sikisi;
joka kaswo kaupungissa
25 weden wiskasi siahan,
otti kakun kamarista
se kaswo kanan munilla,
kiwen wyörytti siahan";
joka Suomessa sikisi
Suomen suurilla härillä.
saipa Lallo laapurinsa
piru pitkän keihähänsä; — —
Sanoi toinen toisellensa:
„läckämästä lähi-maille
30 sanoi toinen toisellensa:
„jos sinä jälille jäänet
paikolle papittomille,
ja minä tapettanehen
joss' on lapset ristimättä
waimot kirckoon ottamatta — — korjaakkosta munni luuni
Joit oluen tynnyristä
sido silcki-säckisehen
pannen orihin rekehen
panit penningin siahan,
kuin orit uupuneewi
ladoit heiniä ladosta
nijn pane härkä etehen;•
panit penningin siahan. — —
josso härkä uupunowi
Laiskat olit lapset Lallolassa
sijhen kircko tehtänöhön."
laiskat lapset, walskit waimot
kannoit kieltä kelwotointa

Enl. ms från 1700-talet i Finska. Litt. Sällsk. arkiv. Publ. E. N. Setälä
Länsi-Suomi 1890.
IV.
Bröder Lalli, Bendt, Oloff, herra ifrå Nousis Alakyla och Bankila
heman, förfölgde S. Henrich.
S. Erich till S. Henrich: „Minun velien Henrich,
älä mene maalle Suomen
kyll sin on monda meny
21
B waka. 22 B add ja. 23 A luoia. 24 B saatta. 25 B sallihin. 26 A taiwaisa. 27 B jjankaikisehen. "B add ja. 29 A häiystä mailmasta.
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mutt ej ole fälle tullu
eikä paljo palainut".
„Osotan liha Jumalam
näytän kalkin kaunin,
eiköst he häwene häjy?
Mina pilti piscun
jos taka ajeta[nnenl
ja minä tapettannen
ota minun luun lumelda
ja pane silki-säckin
ottaa sitte vähäset härjat
kutei ikän enen oll ickes ollu,
kuhon ensist seisattawat
sihen risti tehtäkön
kuin toisen kerran seisattawat
sihen kappeli tehtäkön
kuhon kolmanen kerran seisattawat
sihen kircko tehtäkön
minä sisäll pandakon.

Ifrå Nousis kyrkian ligger en by åt nordost (luoten päin, emellan norr
och wästan) som heter Repola och grannar, stadnade oxacne första gången,
och der på åkern hafva the reest opp ett kors. 2:dra gången på Moisio
backan, och der är ett litet trä capell, och tridie gången der kyrckian
står [i Nousis].
„täsä olli Ruotzi trani Sax
hän otti leippä uni pääld
heitti lastuja sian,
otti olta tynyrist
paiskais mulda tapill,
otti heiniä ladost
heitti lastuja sian".
Lalli otti laakaris,
Benti pitkän keihäs
ja Oulewa ison otas.
3-vekos gamalt barn dixit: „Mistä Lalli [lakin saanut"].
Ms. i den Porthanska samlingen i Helsingfors univers. bibl. D:ö 1, 15,
2 a.; publ. E. Grotenfelt Suomi, III jakso 1 os. s. 266 och E. N. Setälä
Länsi-Suomi II.
V.
Ante lapideum hoc [sc. templum], qvod hodie extat, ligneum qvoddam
Lemoenses medificarunt non multis annis post martyrium Fennonum
apostoli sancti Henrici. Hie beat memorim vir paulo ante martyrium
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interfectore suo Lalle nondum viso cum pedissequo suo seu interprete
perhibetur seqvens instituisse collqvium qvod rhytmo Fennico ad posteros transmissum ita sonat:
„Minun piltin piscuhuni
ot' mun luuni lumelda
pane silki-säckihin;
ot' sitt' wähäiset häriät
jotc' eij ijkän ikes ollet
an wapana waelda
al' heit' estä erhetyxist
cuhung' ensist seisatt[a]wat
sijhen risti rakettackon;
toisen cusa tawattawat
cappel caunis telitäkön;
colmannen cusa kerran
kirco coconans coottacon
minä sisälle pandacon etc *)
Tauri igitur, qvos inseqvuturus servus, a lacu Kiulo-träsk septem
praeter propter milliaria, per deserta locaqve inculta emensi, primum in
agro pagi Repois in paroecia Nousis, non procul a via regia substiterunt,
ubi crux erecta est, et domo circumdata qu vix hodie sua monstrat
vestigia. Deinde in paroecia modo dicta stiterunt gradual in colle juxta
villam Moiszio, tibi fanum erectum fuit; in qvo ad sacra peragenda convenerunt praeter Nousisenses etiam Lemoenses, usqve dum templum, qvod
in Nous-Mäki hodie est, ubi tertium juvenci substiterunt, in illam, qvam
habet, speciem excreverit: Duxerunt Lemoenses permolestum esse iter
illuc facere, qvare convenientes hoc consilio:
cusa cuormat caatune
sihen kirco tehtäne,
'ut ubi plaustra corruerent, ibi templum exstrueretur, fanum illud ex
Moiszio colle, quod ex lignis atqve trabibus aedificatum fuerat, noctu
sustulerunt Lemoenses: ut ex traditione continuna et hoc rhytmo patet:
Lemun kämbit kelda condit
welt kircon, warastit kircon
*) „Rörande de tvenne oxarne säger en runa, som höres i Kumo
och Kjulo:
Musta mulli Muntilasta
toinen Polsu-Jaakkolasta.
Såväl Muntila som Polsu-Jaakkola äro belägna i Kjulo. Enligt en annan
berättelse skulle det ena djuret varit en tjur (sonni) ifrån Polsumaa, det
andra en stut (kalpo) ifrån Karhia by; båda voro enligt sägen på orten
oinöfvade". J. A. Lindström: Kumo socken, Suomi 1860: 309.
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päaldä numen Nousiaisten
toit Toijosten mäelle:
cusa suntans sulattaman
parfans menit paistaman;
iso Totti Toijolasta
taas cuormat, kääns härjät etc.
G. A. Hallenius: Dissertatio gradualis Wirmoensis territorii vzemorabilia continens, Ab. 1741.
oI.
S. Hendric blef af een bonde, Lalle benembd, om winteren på.
siöön ihjälslagen. Samma Lalle berättas också hafwa huggit af honom
tumefingeret, uppå hwilken har settat een gullring (mariginalanteckning: Den afhuggne tummen med gullringen skal blifwit uppå ijsen
gwarliggiande, och om midsommars dag der effter funnen af een bonde,
som medh sin son kom seglandes på sjön och i det samma blef varse„
att uppå ett stycke wraakijs satt een korp och hackade, såsom och att
gafz ett wederskeen af solen, styrde derföre dijt uth, då han fann
fingeret med gullringen och gaf det så straxt till kenna, dheraf skal
sedan consistorium ecclesiasticum i Åbo kommit att föra uthi sitt sigill
een lijknelse af itt tummefinger" ), effter S. Henric war dheras apostel
såsom och skal han haa tagit ifrån honom hans hufvudbonad. Men då han
kom heem och satte den möszan på sig, skal itt barn som neppeligen
kunde tala, giordt på finska detta rijm:
Mistä Lalli lakin savut
Häjy mies hyvän hytyrin,
som således uthtydes: det är een vacker mösza åth fuhl karl.
S. Hendrichs kropp blef af dhe christne tagen och begrafwen 7 mijhl
ifrån Åbo, der nu Nousis socknkyrckia är; men wardt i dhe senare tijder
tädan uptagen, och begrafven i Abo domkyrckia, dher hans been ännu
wijsas. Är och honom den 19 janvarii till åminnelse effter påweskt wijs
tillägnad.
Palmsköldska saml. XIV Topogr. T. 58, s. 561, skrifven med Palmskölds
handstil, trol. på 1600-talet; publ. af E. N. Setälä i Länsi-Suomi II.
*) Sigillet med Henriks finger kom först år 1613 uti bruk.
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Senare tiders traditioner om s:t Henrik.
En kårt beskrifvelse om sancto Renrico Engelando, efter
the gamblas relation och berättelse.
Ex autographo in collectaneis Nordinianis.
1) Sanctus Henricus, den första episcopus uti Finlandh,
är utaf högloft. i åminnelse St. konung Erico i Sverige anno
1150 med några skep krigsfolk hit öfver till Finland confoigerat, i den acht och mening, at han här uti Finland den
christeliga troon utsprida och det helgie döpelsens sacramentet
instickta skulle, effter sätt och maner, som då den tijden uti
Sverige brukeligit varit hafver.
2) När han skulle visitera Norfinland, är han kommen til
Masko häradet och Nousis sochn, på stället Nousis kyrkia,
efter hans död, är blefven funderat och opbygd; dersammastädes hafver mött honom en orm, på hvilken han spåttat
hafver, och ormen strax i berget insiuncket, och til des verification än en orm liknelse dersammastädes i berget synes, och
kallas fördenskuld så länge verlden står: Ormberg, Kermen
kallio.
3) Derifrån hafver han dragit til en bonde i Killais by
och Nousis sochn, hvilken bonde hafver heet Lallj, och uti
bondens frånvaro begiärat maat, dricka etc. för richtig betalning; men Lallis hustru hafver varit alt för mycket barbarisk
och omild emot honom, svarat honom snöpligen och honom
sådant aldeles förvägrat, fördenskuld hafver St. Henric befalt
sina tienare, at de skulle taga med gewalt, emot hennes vilja,
hvad de behöfva skulle, och alt sådant richligt betala, det de
och i vercket stält hafva och dragit sin väg.
4) Kommer bonden ifrån skogen med sina drengiar, då
så blifver St. Henric utaf hustrun hårdeligen för bonden Lallj
anklagat, det St. Henric hade tagit maat, dricka etc. med gevalt och lagt spånor i ställe för betalningen, och derföre Lalli
med sina drengiar iagat effter honom uti sin grymhet och
vrede, och funnit honom på Kiulo träsk, 8 mihl ifrån Nousis,
der honom mördat och ihielslagit, och i det samma tagit St.
Henries myssa, och satt på sitt huf vud och kommit heem med
frögd och glädie. Hans hustru möter honom helsandes, och
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förundrar sig, hvadan han skulle hafva fådt en sådan myssa
och sagdt:
„Custa Lalli lakin saanut,
mies paha hyfwen hytyrin"
(heter på svenska: hvar ha Lallj hatten fådt, en Black man
och en god hatt); med detsamma hafver Lalli tagit myssan
utaf hufvudet, med [men] hud och håår in til hufvudskålen måste
föllja myssan, och samma Lallis effigies med samma habit ligger ännu under St. Henries beletes fötter och bär myssan på
sina hender, på altaret i Nousis.
5) Hvad prophetien och samtal med sitt sellskap på vägen
vidkommer, hafver han propheterat om sin död, der han sålunda på denna resan mördas skulle, som straxt derefter skedde,
och hafver fördenskuld undervist sina tienare, huru såsom de
med hans lijk, effter hans död, laga skulle, och hvar hans lijk
skulle begrafvas, informerandes dem sålunda, at de skulle taga
ett par otambde stutar, och dem låta draga sin lijk, och der
de stahna skulle, der skulle oprättas et kors til åminnelse, och
ett utaf samma slag står på Repoile åkren i Nousis; men der
sedan de skulle leggia sig neder, så skulle de honom begrafva,
och byggias en kyrkia honom til everdelig åminnelse, och kyrckian skulle kallas St. Henries, såsom sedan värkstält blef, och
fördenskuld kallas Nousis kyrckia effter St. Henries nampn,
såsom han sielf befalt hafver.
6) Imedlertid hafva de nedsatt hans lijk uti en boda
hos en bonde i Topois by straxt ved kyrkian, och til vidunder står samma huus ännu i denna dag, och kallas St. Henries
boda.
7) Hans monument eller graf är under predikestolen, 7 1/2
qvarter hög öfver jorden med jern galre omkring, kopparplåtar på alla kantter med beek fastsatte, på hvilka står utritat
hela hans vandring och död, dessljkes är monumentet betächt
med en grafsteen, och en messingsplåt mitt uti steenen, på
hvilken hans belete står rijtat oppå. Kring om steenen i
brädden, handbred profsteen, och utmed profsteenen dessa orden
inhugna:
0 vita commendabilis,
0 mors desiderabilis,
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propterque venerabilis
hic pontifex fit similis
in gloria sanctorum,
commenda nos amabilis
pater et honorabilis
martyr regi coelorurn,
hvilket alt fullkombligen erfaras kan utaf sielfva monumentet.
8) Hans beläte står, habitu episcopali, på altaret och Lallj
4-fotat under hans fötter, och brukas i Nousis för altar tafla.
9) Efiter hans död hafver händt således: om St. Johannis
tid hafver en blind gubbe med sin son dragit öfver Kiul6 träsk
och sonen blifvit varse en karp, som hafver sutit på en isklimp
och huggit til med sin näbb, dock intet förstådt hvad det
vara skulle, och sådant för sin blinda fader berättat. Fördenskuld biuder fadren, at han skulle roo dijt til at besee hvad
det vara skulle, och när de kommo, så blefwo de varse, at der
låg en finger med gullring oppå, den kårppen högg til, och
när de kommo närmare, flyger kårpen sin väg och lemnar
fingern qvar. Sedan beder gubben, at poiken skulle få honom
fingern och ringen, och när han hade fått fingern, stryker han
der med sina ögon, och straxt hafver han fått sin syyn igen.
Och samma finger och ring brukas pro sigillo uti Abo doomcapitlet, och hans been äro förvarade dersammastädes. — Mehra
hafver iag intet härom kunnat opspana, eller vet beskrifva,
utan befaller den höggunstige läsaren Gudi den aldrahögste
undertienstligen. Nousis Prestegård d. 18 Maij A:o 1674.
Albertus Davidis *) m[anu] p[ropria], pastor in Nousis.
Scriptores rerun Suec. medii cevi 11, 1, 336.
Ur Gabriel Peldans år 1721 författade „Noctes Aboenses sive lucubrationes de fatis et antiquitatibus Fennice" (publ. Fornminnesföreningens
Tidskr. VI p. 170-171.)
Postquam vero divina affulgente gratia victricibus regis Sveonum
Erici IX armis subjugata est Fennia, in provinciam abiit Sveticam et simul
expulsis gentilismi tenebris, christian religionis luce illustrata per Henricum, natione Anglum, episcopum IIpsaliensem. Hic Erico regi victori

*) Albertus Davidis Spensenius, student i Åbo 1640, kyrkoherde i
Nousis 1671, t 1688.
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Finnorum comes, armis eos vicit spiritualibus, populumque idolatricum
ad puriora convertit sacra. Incidit vero h2ec regis Erici in Fenniam expeditio, adventusque Henrici, Finnorum apostoli et primi episcopi in annum Chri. 1156 juxta communem omnium historicorum sententiam. Hine
Renricus in reformationis opere constitutus, doctrinam cmlestem miraculis
confirmatum ab ethnico nobili in Kiulå träsk, lacu, cui paroecia Kiulo
adjacet, ab Aboa 10 milliaribus boream versus distante, hieme trucidatus
est. Narratur ad nobilem ilium hominem Lalli cum comitatu suo venisse
episcopum Henricum, cumque ipsum domi non inveniret nec a famulatu
cibum impetrare potuit, depositis in mensa pecuniis exigi jussit; domum
veniens Lalli et a suis informatus, quibus absens usus fuerit hospitibus,
exacerbatus valde tam prmsenti, in illius sententia, violentia, prioribusque
in memoriam revocatis episcopi increpationibus ob homicidium, equum
ascendit armatus, abeuntes perseqvitur ferox, et in nominato loco eos
assequitur, confestimque Deo permittente aggressus virum Dei, ferro
trucidavit, acceptoque pileo ejus trophroi instar victor ovans domum
revertitur. Uxor male suspicate indignata factum, his maritum salutare
fertur:
custa Lalli lakin sai,
paha mies hyvän hytyrän.
Uncle Lalli pileum accepit, malus vir bonum capitium. Is insultantis foeminm et conscienti mendacii fastidio pileum abjicere voluit;
ast quid accidit, indigni homicidm pili cum cute pileum seqvuntur, nudumque et crudum in meritam poenam remanet cranium; fert quoque traditio,
abscissum ejus pollicem, annulo ornatum, tumque in nive deperditum,
die Johannis baptist gestate a cceco quodam in lintre sedente, super frusto
glaciei natantem visum et elevatum esse; quo facto glacies statim in
aquam soluta est, coecus vero visum amissum recuperavit. In perennium
rei memoriam in sigillo consistorii ecclesiastici Aboensis, adhuc pollex
hie annulatus conspicitur. Stat hodienum domus ejus in Nousis, in qua
quarta parfes reparatione eget snpius, reliquis absque omni labe per tot
secula firmis. Visitur quoque in petra ibidem prope templum in quo
humatus est, accuratissima serpentis effigies, quern morsum calcaneo ejus
nudo minitantem, ab ipso maledictum lapidi immersum esse ajunt veteres, quorum omnium testem oculatum se venditat clar. Mag. Dan. Jusleen in disp. sua de Aboa veteri et nova p. 36 et 37. — Uterque horum,
rex Ericus et Henricus episcopus, in catalogum sanctorum a Romana
ecclesia canonizati sunt. Servantur ossa et reliquim regis Erici in templo
cathedrali Upsaliensi, ad sinistrum latus altaris, in loculo pretioso et
cancellis ferreis bene munito. Sancti vero Henrici reliquim e sepulcro
ejus in templo Nousensi ad templum cathedralem transacta sunt et sacrario hacienus servata; testis est laudatus mag. Juslenius in Disp. cit. p.
12, qu pro its cognita et cum suis sacculis duobus d. XVI octobr. A:o
MDCCXX inventa atque a celsissimo comite Douglassio, moderno Fin-
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landiin gubernatore exemta, Petropolimque transmissa sunt*) ad mandatum sacrin czarein majestatis ex collegio supremati cancellariae.
Ur Gabr. H. Peldans bref af 6 maj 1730.
S. Henrici ossa in sa.crario templi cathedralis Aboensis interiori
servata, duobusque sacculis viridibus inclusa, una cum pane rotundo vilioris
farina', in memoriam famis, qua vexata est Finlandia, cum prima illius
primarim urdis sacra fundamenta jecerint majores, invenit A:o MDCCXX
d. XVI octobris comes Gustavus Douglas, gubernator Finlandiaa a Riithenis constitutus, abstulit et Petropolin transferri curavit ad mandatum
czarein majestatis e collegio supremin cancellariee. Marmoreum baptisterium et aliquid e choro primo violentiae tempore exemtum est.
Fornminnesföreningens tidskr. VI, p. 156.

1154.
Ur Joh. Messenii Rimkrönika om Finland (förf. omkr. 1629, tr. Åbo 1774.)
Swerje stod alltid i wåde
för Finskoms infall; fördenskull,
och at Finske ej woro hull
christnom, hwilka de martera;
desslikes ock at regera
öfwer dem Swenske icke få:
sancte Erich förer dem på (1154)
ett mächta krig; med kungen far
sancte Hindrich, som biskop war
i Upsala; men det skjedde
Finske til strids funnes redde;
dem bods wed lif och gods blifwa
under Guds och konungens gifwa
sig wåld så, hwilket de neka,
med Swenskom först illa leka;
doch sent omsider togo wed,
ty mången war fallen död ned,

sig döpa och underwisa
låta; för segren prisa
månne kongen Gud, och gret han
A skada mången hednisk man
lidit hade, til kropp och siäl,
slagen utan dopet ihjäl;
dem lefwandom til siälatröst
byggde kyrckjor, och samma höst
drog hem; biskoppen lefde där
som födder i Ängeland är,
och hos ny-christne gjör stor flit,
uppenbara laster med nit
straffar; en som har manslag gjordt
det kyrckjostraff förtryter stort;
och ty han bispen ihjälslog,
då hans själesörjare drog
öfwer Kjuhlo-träsk okh sköflar

*) Redan tidigare hade biskop Henriks qvarlefvor blifvit kringspridda: så nedlades mellan åren 1410-72 ensamt i Upsala domkyrka reliker af S:t Henrik i 5 altaren, i Erentuna 1435 o. s. v. (jfr K. Meinander:
Sankt Henriks dyrkan utom Finland, Finskt mus. 1899 s. 46). Och den
1 juli 1494 skrifver Åbo biskopen Magnus till biskopen i Trondhiem
[Gaute Ivarssön] — —" quam plurime ecclesie in dyocesi nostra in honore
et sub vocabulo ipsius [sc. beati Olaui] sunt fabricate et dedicate, si possibile esset particulam aliquam reliquiarum sui sacrati corporis obtinere,
libenter volis viceuersa de reliquiis patronj nostrj beati Henricj mitteremus — Arm Handlingar, I sid. 128.
3
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hwad där fans med sina böflar,
högg fingret af för ringen skull
som ett signet, gjordan af gull,
den af Guds wilja så förswann
i snön honom ej återfann;
med möszan månne wärre gå,
som han satte sitt hufvud på,
hwilken, när han henne aftog,
hår och hud tillika afdrog;
doch mera straffad, som en skref,
af Gud och menniskjor han blef;
i Nous kyrcka, som bygd war då,
sin månne den helge man få
begrafning; men på samma år,
då isen war all smält den war,
fans fingret och ringen igen
i en isklimp, som intet mehn
af solens heta hade fått,
rögd af en korpp, har jag förstått;
på det rum eller hardt hos när,
hwar sancte Hindrich dödad är,
litet grund eller holme war
trä-capell en from man bygd har;
fordom söker mycket folk dit,
där sin Gudstjenst gjör med all flit
och i junii månad hwart år
af stort samgwäm där marknad står;
Lallen förbannar hwar ock en,
som deras apostel dödsmen
gjorde; i Saris bodde han,
war en owärdig frälsesenan —

1151 [1154].
Laurentius Petri: Synopsis chronologice finnonicce rhytmica (1658).
Anno Christi 1150:
Rex S2vecice S. Eric.

1151.

Pispa suuri Suomenmaalle
papix pandu pacanoille
Henrick ensin Engelandist,
sepä seurais tänne Ruotzist
corkiat Erick cuningasta
Suomeen silloin culkewaista;
se sit Suomes cansaa casti,
Suomalaiset uscoon saatti,
jota pacanat pahax panit,
taca ajoit, tyhmäst tapoit —
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Hymner, antifoner, invitatorier, responsorier, versikler och
segvener, hörande till „officium de sancto Henrico".
[Ms A] Ad vesperas.
Ant. Gaude cetus fidelium,
Henrici natalicium 1
letis 2 extollens canticis 3,
qui intrauit in gaudium 4
per insigne martyrium 5,
choris incertus celicis 8.
Ant. Ornamentis decoratus
virtutum, vir inclitus
Vpsalensis presulatus
plebem rexit primitus 5.
Ant. 9 Sanctus Ericus dulciter
rex presulem dilexit,
quern Domino fideliter
ministrare conspexit 1o.
Ant." 0, quam felix ecclesia
hoc patre spiritali 12
quam felix eras Suecia
regi subiecta tali t3.
Ant. 14 Hos patronos pariter 15
leti veneremur 16
vt cum his perhenniter"
in celis colletemur 1S.
Hymn. 19 Assunt festa celebria
pater Henricus hodie,
migrans ad celi gaudia
vestitus stola glorie.
Fulgorem dans vt Lucifer
presul iste mirificus,
negociator frugifer,
doctor et preco deicus.

Ecclesiam catholicam
fundat in terra Finnonum,
fidem spargens dominicam
semoto cultu demonum.
Ferox in sanctum irruit
occidendo crudeliter
homicida, quem monuit
penitere salubriter,
Huius nobis suffragio,
Iesu, da culpe veniam
et in celi palacio
perhenniter leticiam. Amen.

Ad Magnificat.
Ant. Y0 Gloriosum pontificem
Henricum post multiplicem
virtutem, qua" refloruit 22,
per mortem, quam sustinuit 23,
victorem vexit hodie
Christus in templum glorie 24.

Ad matutinas.
Inuitat. 25 Exultemus in Henrici
sacro natalicio,
in quo 26 laudes Deo dici
condecet in gaudio.
Hymn. 27 Christi miles magnificus
mundo dans noua gaudia,
Henricus ciuis celicus
mira prefulget gracia.

•
'I add: Dei beneficium. 2 B letis. — 3 I in fine :1 4I add. qui donauit Finlandiee" ex medium(?) misericordim faustum Henricum martjrem.
5 I: perinsigne miraculum. 'I add. „Laudate per". 7 B =; I: per exempla
decoratus. 81 add. „Laudate Dommum omnes gentes". 8 B =. "I add.
„Lauda anima mea Dominum". 11 B =. 12I mitt. 9-11; add. hec exempla.
13 add. „Laudate Dominum quorum bonus". 24B =. 15 I: Hie pastores pietatis. '° I: leti imitemur. 17 B perenniter. 38 I add. „Lauda Jerusalem Dominum". 1°B, I omitt. 20 B =. 21 I quam. 22 1: in fine : 23 1 suscipimur.
24 I add. „Magnificat". 25 B =. 26 I: pro quo. 27 B, I omitt.
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Spernens mundum tuhor Vers. 43 Hic effulsit honestate
Dei
morum, verbi veritate 44,
labores per pericula
vite sanctimonia.
dilatatorque fidei
Lectio II — —
perpessus fuit sedula,
Resp. 45 Sanctus cuiusdam impii
29 0 venerande pontifex!
redarguit 46 seuiciam
triumphans per martirium,
vt reus homicidii
nobis sis pius opifex
subiret penitenciam 47
ad te trahens in gaudium.
et penitens flagicii
3° Ciuem celestis curie
consequeretur veniam.
collaudemus solenniter
patronumque Finlandie
Vers. 48 Qui salubris remedii
spreuit infelix graciam.
prece placemus iugiter.
28

In

primo

nocturno.

Ant. 31 Sanctum Ericum comitans
sanctus presul Finlandiam
adiuit, illic militans
bonam Christi miliciam 33.
Ant. 34 Doctrinam evangelicam
annuncians geutilibus,
patenter viam celicam
demonstrabat errantibus 34
Ant. 35 Vt Christo lucrifaciat
gentes ydolatrantes 36
non timet ne inueniat
multos se 37 tribulantes 38

Lectio I —

—

Resp. 36 Omnes gentes iubilate,
Deo coli exultate
gaudeat Finlandia,
leti Deum collaudate 40
et Henrici celebrate 42
leta natalicia 42.

Lectio III -

-Resp. 46 Impenitens 50 malicie
vir sanguinum 62, ecclesie
despecta disciplina,
in ministrum iusticie
ferox furit et rabie
occidit hunc ferina.
Vers. 52 Sic cum palma victorie
presul intrauit hodie
palacia diuina. b3
In secundo nocturno.
Ant. 54 Pastor bonus veraciter
turam gregis dominici
gessit perfectibiliter 65
in labore multiplici.
Ant. 56 Affectu 6' deuotissimo,
crebra cum instancia
offerebat altissimo
precum 92 sacrificia.

26 B omitt. 29 B omitt. "B onaitt. 33 B =. 33 I add. „Beatus vir
qui non". 34 B =. 34 I add. „Quare fremunt". 35 B=. 36 f add. in fine I:
32 I: Si. 38 I add. „Domino quem multiplicati". "B =. 40 I add. in fine ':
41 I: et Jesum Christum celebrate. 42 1letj beneficium. n B =. 44I ueritatis.
"B =. 46 I redarcuit. 47 I add. in fine I: 46 B =; I=. "B =; 5°I Et
inpenitens. 61 I sanguinium. 62 B=; I =. 63 I add. „Gloria patri et filio
et spiritui sancto". 54 B =. 66 B =; b7 I Affecti. 62 1 pre precum.
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Ant. 58 Suum Deus exaudiuit
deuotum precatorem
et a malis custodiuit
suum verum 59 cultorem.

Lectio IV —

—
Resp. Burretum 6° patris incliti
occisor suo capiti
proteruus imponebat;
quod dum uellet amouere 61
carnes illis 62 cohesere
et eas amouebat 63.
Vers." Vrsus, quern se prostrauisse
retulit et peremisse
sic ilium " remordebat.

Lectio V —

—
Resp. 88 Annulum et digitum
longe diu post obitum
insignis 67 viri Dei
ostendit auicula
iacentem in particula
cuiusdam glaciei.
Vers. 68 Dum sacre reliquie
iacuerunt in glacie 69
calor non nocet ei 7".

Lectio VI —

—
Resp. 71 Imitator saluatoris
vigilanter populis
veram fidem creatoris
predicans incredulis 72,
vt preclari sol fulgoris
lucem dedit seculis.
Vers. 73 Glorioso iam laboris
fructu gaudet et honoris
insignitur titulis 71.

37

In tertio nocturno.
Ant. 75 Cum Iucn magnitu dine 76
seruus fidelis gratie
reddens 77 data talenta,
in pacis pulchritudine
collocatur et requie
potitur opulenta.
Ant. 78 Perfecte desiderium
sui cordis adeptus 76
ad telos per martirium
migrat malis 8° ereptus.
Ant. 81 Seruum paterfamilias
inuentum 82 vigilantem
ad eternas delicias
induxit triumphantem.

Lectio VII —

—
Resp. 82 Preclari patris sanctitas
doctrinam fructuosam
viteque virtuositas
reddebat graciosam;
et mortem monstrat claritas
signorum preciosam.
Vers." Nunc prestat illi deitas
coronam gloriosam.

Lectio VIII —

—
Resp. 84 0 vita commendabilis
o mors desiderabilis
propterque venerabilis
hic 86 pontifex fit 87 similis
in gloria sanctorum.
Vers. 88 Commenda nos, amabilis
pater et honorabilis 88
martyr 90, regi celorum 85-

59 1 mortis(?). 60 B birretum; I byrretum. 81 B ammouere. 62 B
58 B
I illi. 83 B ammouebat. " I =. " B eum. 66 B =. 67I in sionis. 68 B =.
69 I clacie. 70 I add. Ostendit. 7' B =. 72 I in credulis. 78 B=; I =.
76 I magnitudinis. 77 I arddens. 78 B =.
74 I add. „Gloria patri etc". 75 B =.
78I acceptus. "I mali. 8' I =; B omitt. 94 I inuentium. 82 B =; I =. 83 I=;
B =. 84 B -=; in epitaphio S. Henrici. B6 B mitt. „hic." "I sit. 88 B =.
881 Jesu et dilectissime. 9°1 fili. 85 B add. in gloria sanctorum.
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Lectio IX —

—
Resp. 81 Martyr iste militauit
Christo, per quem triumphauit;
triumphando reportauit
finem, pro quo desudauit,
coronam iusticie.
Vers. 92 Felix cursum consumauit,
qui pro fide, quam seruauit
fulget stola glorie 93.

Ad Laudes.
Ant. Multitude langueneium
restituta saluti,
fidele testimonium
dat martyris virtuti.
Ant. 96 Longo dolore capitis
frater minor grauatus;
mox voto facto 96 meritis
est presulis curatus.
Ant. 97 Depulsa caligine
longe cecitatis,
visum reddit femine 99
pater pietatis.
Ant. 99 Fluctuum seuicia
naute conquassati
sancti 100 beneficia
predicant saluati.
Ant.' Dum deuotis poscitur
precibus cupitam
defunctis asseritur
reddidisse vitam.
Hymn. 2 Exulta Syon filia
piffs ostensa meritis.
signa depromens varia

laudes palmamque militis.
Buretum mordet impium
occisorem pontificis,
per impium supplieium
came privatur verticis.
Quem glacies dat populum
in se repertum colere
submersum reddit annulum
equor in piscis viscere
Cecis, claudis, debilibus
salus datur et gracia
larga sua poscentibus
deuote beneficia.
Uere uitis in palmite
dum tot florent insignia,
leti fratres concinite
in laudibus et edia.

Super Benedictionem.
Ant.' Christi pugil eximius
et pontifex egregius
in hac die celestia
triumphator 4 ad gaudia
introiuit feliciter
Deo fruens perhenniter. 6

Super Magnificat.
Ant. Christe virtus pugnancium
corona triumphancium
nos presens post exilium,
Henrici per suffragium 7
perdue ad perpes gaudium 9,
quo tecum semper omnium
gaudet cetus fidelium 9 .

Ad missam.
Introitus—Psalmus—Gloria—Collecta. Lectio: Lib. Sap. c. 45: 14. -- Graduals.
Alleluia 10 : Pie presul, voces ecclesie,
o Henrice, elementen respite,
iuua reos, errantes corrige.
9' I add. „Gloria patri etc". 9s B =. 96 I
911 =; B =. 02 I=; B
sancto. 97 B =. 00 I foemine. 99 I =; B =. 1°°B facti. 1 1 =; B =. 2 B
et I omitt. 'B =. 4 I triumphata. 'B, I perenniter; add. „Benedictus". 6 B =.
I proprium et suffragium. 9 I add. in fine : 9 I add. „Magnificat". 2°U =;
I omitt.; B in memoria S. Henrici, pag. V. iiij.
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Sequential': Cetus noster letus esto
pro Henrici sacro festo
est letandi cause 12 presto
presulis celebritas.
13 Quem elegit, quem dilexit,
quem ornauit, quem prouexit,
in sublime quem erexit
diuina benignitas.
14 Ortus in Britania
pollens Dei gracia,
superna prouidencia
pontifex efficitur.
is Glarus in Vpsalia
demum pro iusticia
decertans in Finlandia
pugil Christi moritur.
18 Miris signis et variis
sanctum suum prodigiis
declarat venerabilem
Deum verum quem coluit
amauit atque docuit
colendum et amabilem.
Martyr Dei, iam laborum,
et mercede tormentorum,
summo bono sine metu
et sanctorum fruens cetu
in eterna gloria.
Te laudantem nostrum tetum
et in tua laude Tetum
fac in cetu angelorum
sempiterna beatorum
perfrui leticia. — Amen.

In translatione beati Henrici episcopi et martyris.
Gaude cetus fidelium
nona per hec solennia
sanctus Henricus brauium
sumens petit celestia.
Virtute vite celitus
doctrine prepollencia
presul effectus deicus
mira prefulsit gracia.

Vpsalie primaciam
relinquens, terram Finnonum
adiuit per instanciam
docens cultores demonum.
Verbo vite virtutibus
thesaurizat fortiter,
fide constans et moribus
fructum metit perenniter.

11 Ab et U =; B omitt. Dijkman: Antigv. eccl. p. 94, 95. 11 U causa.
14 U =. 14 U=
14 etc U=.

11 U =.

40

Ad. Neovius, Medeltidsakter.

Velut Dauid intrepidus
manum misit ad forcia
et ut Helias feruidus
pugnauit pro iusticia.
Huius nobis precatibus
Ihesu da perpes gaudium,
quo tecum in celestibus
gaudeat cetus fidelium. — Amen.

Dies solennis promicat
virtutum post frequenciam
martyr Henricus emicat
celi venustans curium.
Talentum sibi creditum
augens dum terram circuit
insultum per incognitum
perversorum occubuit.
Virtutum iubar modio
prodiuit et ex latebris
veri vitis in radio
palmes patescit telebris.
Effuso namque sanguine
tons glade mox scatuit
manans in stagni fluorine
morbos diuersos abluit.
Birretum sacri presulis
suum retorsit emulum;

coruus in vere modulis
cum membro pandit annulum.
Huius nobis etc.

Hympnum nouum concinite
leto deductum cåntico
atleta pro antistite
regno vernante celico.
Effracti vasis balsamum
tarn late spirat dulciter,
quod vix per lingue calamum
did potest plenaliter.
Vite redduntur mortui,
visu privati lumini,
claudi donati gressui,
muti lingue laxamini.
Portum salutis propere
largite se poscentibus
miro virtutum munere
cunctis fauet debilibus.
Nos pie pater respite
tuis instantes laudibus,
viuoque fonte refice
tuis largicionibus.
Huius nobis etc.
Explicit hic cantos
Henrici dum modo tantus.

gongl. Bibl. i Sthlm cod. N:o A 56. (Script. rer. Svec.
II, I: 341.)
A Enligt ms från 1389 eller kort derefter, i hofbiblioteket i Dresden,
publ. af K. Meinander i Finska kyrkohist. samfundets meddelanden I, 133-151; dateringen jfr Finsk Tidskrift 1898, p. 3I8.*)
B Breviarium Upsalense, 1496, — breviariet är „impressum ad laudem— —
beatorum Laurentij, Erici et Henrici martirum". Helsingfors universit. bibl.

*) Då biskop Henrik tillägges epitetet sanctus uti S:t Eriks officium,
hvilket enl. Schack var författadt redan omkr. 1270 — sednare gjordes
tillägg omkr. 1310 af Israel Erlandi —, är möjligen Henriks officium författadt af biskop Ragvald (jfr 1266?)) eller ock af biskop Magnus (jfr
Ad Neovius, Chronographia Scandinavim p. 49).
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1 Liber cantus templi Ilmola i Helsingfors universitets bibl. — Datering:
„S:t Henric. episcop. et martin anno 1151; anni 428 post mortem
S. Henrici", alltså 1579.
U . Liber ecclesice sancti Bartholomei Vskela[ensis] i Helsingfors universitets
bibliothek. — Datering 1518, enl. följande vers:
Anno milieno
quingentenoque deno
octauo dante,
sanctoque pneumate flante
librum subscriptus
hunc scripsit tune Benedictus
hic, cuius finis
sit lans et gloria trinis.
Ab Missale Aboensc, tryckt 1488; inneh. ritualer för bl. a. S. Henricus
(sequensen, jfr sid. 39) och S. Ericus.
Graduale, tryckt 1490(1), innehåller sekvenser bl. a. „de sancto Henrico
episcopo et martire". Äfvenledes ingå uti de Breviarier, hvilka
utkommo för Linköpings stift 1493, Strengnäs stift 1495, Skara
stift 1498, Vesterås stift 1513, samt för Lunds stift 1517 (enl. Script
rer. Suec. II: 1, 333) officier för Henriksdagen, men har utg. icke
varit i tillfälle att undersöka dessa, likalitet som Upsala urriv. Cod.
15, hvilken jemväl innehåller bemälda officium.

Ur Breviarium Upsalense (tr. 1496).
Festum patronorum regni Suede (pag. J, vi).
— Lectio VIII — — Beatus Henricus. Procedente vero tempore, cum
adhuc pars aliqua conuertenda restaret, beatus Henricus a Britania celitus
destinatur; Vpsalensis presulatus primum insignis antistes ac deinde Finlandensis ecclesie apostolus, fundator et institutor ac ibidem martir gloriosus effectus — —
Suffragium de sancto Henrico (pag. X, my).
Collecta: Omnipotens sempiterne Deus, qui beato Henrico martini
tuo atque potificis gloriosi triumphi largitus es palmam: eius quesumus
meritis et precibus gratiam nobis largiaris et gloriam; per etc. C)
C) Uti M. Agricola: Rukouskiria (1544): In die passionis beati
Henri ci (s. Ee iij — v.)
Laijna meille, ise caikiwaldias Jumala nijn toijmellisesta sinun
todhistaijas la pijspas, pyhen Henrickin iuhla ia muisto pitee, ioca sinun
armos cautta, ensin meite wscon saati, ia sentedhen mös pijnan kersi,
ette me henen esikuuastans, meiden elemen parannaijsim, ja mös wahwas wscos, ja christilisis menoisa, ijancaikisen waltakunnan asti hende
sawuttaijsim, sinun ratas etc.
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Post benedictionem (pag. X, viij).
0 Henrice nostro predicamine
plebem tuam benigne suscipe
ministrando fluenta gratie.

In translatione sancti Erici regis et nzartyris (pag. C, iij).
Lectio V — — Edificata ecclesia, ordinato regno ad inimicos fidei
et hostes populi sui manum convertens coadundato exercitu et assumpto
secum ex ecclesia Vpsalensi beato Henrico episcopo, versus Finnones
expeditionem dirigit, ipsosque fide Cristi prius oblata ac pace exhibita
renitentes et rebelles in vltionem sangvinis xpistianam, manu valida aggreditur ac bello devictos victor prostrauit - — Lectio VIII: Conuocato
igitur qui remansit populo terre, pace data, predicata Xpi fide, baptizatis
plurimis, fundatis ecclesiis positoque ibidem, quem supra diximus, beato
Henrico episcopo, qui postmodum illic martirio coronatus est; institutisque
ibi sacordotibus ac ceteris, qui ad religionem christiani cultus pertinent
ordinatis, ad Sueciam cum gloriosa victoria remeauit — —

Angående S:t Eriks tåg och traditioner m. m. om S:t Henrik jfr
J. R. Aspelin: „Kanan muistot Ruotsalaisten ristiretkistä Suomeen"
(Suomen Museo 1893 pp. 49-58) samt K. K. Meinander: „S:t Henriks
dyrkan utom Finland" (Finskt Museum 1899 pp. 45-48); bilder framställande S:t Erik och S:t Henrik, jfr K. K. Meinanders disp. „Medeltida altarskåp och träsniderier i Finlands kyrkor, H:fors 1908; samt P. Dijknzan
„Antigv. ecclesiasticac, pagg. 93-94: „Vthi Upsala, widh södre dören af
dombkyrckian, står han 1S:t Henrik] medh prästedrächt, uthi sten huggen, hafwandes i sin wänstra hand en zedel medh dessa ord: E ccelis
Sanctus Henricus — — Vthi Stockholm kyrckia har denne S:t Henrichs
beläte varit af silfwer, wägandes 9 lödig mk och 15 lod, det är 144 lod".
— Henriks epitaphium i Nousis beskrifvet af E. Nervander och afbildadt
af Alb. Edeltelt i Fornminnesföreningens Tidskrift, h. I. pl. III — V; E.
Nervander: »Engelskt utlåtande om S:t Henriks kenotaf" (M. R: James:
Cambridge antiqv. Society 1901) i Finskt Mus. 1903 s. 67 ff. och E.
Nervander: „S:t Henriks grafplatta samt dess forna motstycke i Roskilde"
i Finskt Mus. 1907, p. 10-13. — Niirnbergaren Johan Christofer Sartorius,
som vistades i Stockholm 1681-85 har bl. a. graverat hufvudfiguren af
S:t Henriks monument (1429) i Nousis efter Brenners ritning af år 1670,
fol. Aftryck i Peringskölds Monumenta Uplandica II. Plåten i Sv. Antigvitots museum. De öfriga fem taflorna blefvo graverade 1741 af Wendelius,
men aldrig utgifna. Klemming: Ur en antecknares samlingar, s. 79-80.
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1140-talet.

Finland (Finmarken) hör under konungen i Norge.
— — Orcades insulae et Finlanda, Islanda quoque et Grenlanda — — alimque plures, usque ad Gollandam, regi Noricorum [Northwagiae] subjiciuntur — —.
Ordericus Vitalis Angligena: Historia ecclesiastica, Lib. X,
Tom. 1V:: pag. 29, ed. Aug. de Prevost, Paris 1852.
(1154-59).
Hadrianus IV förordnar, att ärkebiskopen i Lund skall
vara Svenska kyrkans primas.
Rydberg, Sv. Trakt. N:o 40, enl. referat ur Innocentii III.s
bulla af 1198 23/11 .
(1156?— 1178?).
Secundus [episcopus Finlandensis] dominus Rudoiphus a
natione Vestgothus b, captivatus a Curonibus et ab eis deportatus; interficitur in Curonia ¢ A:o D:ni 1178 d .
Juusten: Chron. epp. Finl. ed. Porthan.
Messenius: Finlands Rimkrönika.
Under Upsala stift altså
war Finska kyrckan år ej få,
tii dess under kung Knut tilgick
annars; hon egen biskop fick:
Rodolph, hwilken den första war
i Rändameki sätet har,
och otta successorer hans —
Laurentius Petri: Synopsis chronol. finn.
Her Rodolph Wiistgötin maalda
opett sitten Suomen saarta;
Cuurilaisild fangir wietin,
1178. Cuurinmaalla cuoliax lyötin —
a) cod. Petr. Anno 1178. 2:us dominus Rodolphus; cod. plur. Rodulphus. b) cod. Acad. Westrogothus, cod. Net. Wesgothus. c) cod. Men.
Curovia, cod. Net. Curronia. d) annus hic expressus in cod. Acad., non in
cod. Men. et cod. Net.
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Frankfurt 16 mars 1158.
Kejsar Fredrik I utfärdar stadfästelse på ärkebiskopens
i Hamburg erhållna privilegier, att äfven vara ärkebiskop „super omnes ecclesias Danorum, Sueonum, Norwegiorum, Farrig,
Grunlandonum, Halsingolandonum, Islandonum, Scredeuindonum et omnium septentrionalium parcium." Data Frankenevorth,
XVII kalendas aprilis, indictione VI, anno ab incarnatione
Domini M°C°LVIII°, regnante domino Friderico, Romanorum
imperatore augusto, anno regni eius VI °, imperii uero III °.
Sv. Dipl. N.•o 40 och Rydberg Sv. Trakt N:o 41.
(Sens 5 augusti 1164).
Påfven Alexander III:s bref till electus stift i Upsala
Stephan, att på anhållan af konung Karl, biskoparne och jarlen
Ulf, åt honom och hans efterträdare gifves pallium och ärkebiskops- och metropolitanvärdighet öfver den Svenska kyrkoprovinsen (prouincia Suecie) och biskoparne i Skara, Linköping, Strengnäs och Vesterås, hvarjemte stadgas att ärkebiskopen i Upsala skulle få begagna pallium „per universam
prouinciam — — natiuitate Domini, epyphania, cena Domini,
resurrectione, ascencione, pentecostes, in sollempnitatibus beate
Dei genitricis semper virginis Marie, natalicio beatorum apostolorum Petri et Pauli, in inuencione, exaltacione sancte crucis,
natalicio sancti Johannis baptiste, in festo beati Johannis ewangeliste, commemoracione omnium sanctorum, in consecracionibus ecclesiarum vel episcoporum, benedictionibus abbatum, ordinacionibus presbyterorum, in die dedicacionis ecclesie tue ac
festo sancti Laurencii et anniuersario tue consecracionis die" ;
slutligen att Upsala ärkebiskopen skulle såsom sin primas vörda
ärkebiskopen i Lund.
Sv. Dipl. N.•o 49, Rydberg Sv. Trakt. N.•o 43.
Vexiö-biskopen omtalas första gången i Sv. Dipl. (n:o 99) år 1191,
ehuru stiftsinrättningen derst€ides torde vara af betydligt äldre datum.
Episkopatet i Finland eller Abo omnämnes år 1192 (MHu n:o 38), i eu
osäker handling, samt 1198 (jft s. 53), 1209, 1216 (HMu n:o 48, 52).

Sens 5 augusti (1164).
Alexander III:s bref till alla biskopar i Sverige i samma
ämne som brefvet till ärkebiskop Stephan, samt med erinringar
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att ej göra några olofliga anordningar; att resa kring „numquam ex consuetudine per parochias uestras, gracia epularum
vel voluptatum", utan för kristendomens förkofran; ej heller
för gåfvor utdela embeten. Datum Senonis *) nonis augusti.
Sv. Dipl. N:o 50.
(1171 eller 1172) 9/9.
HIIu N:o 24. — Undersökning om bullan „Gravis admodum" af
Yrjö Koskinen i Hist. Ark. III sidd. 21-35.
(1171 eller 1172) 9/9.

HMu N:o 25. — Alexander III:s bref till ärkebiskopen
i Upsala och hans lydbiskopar med befallning, att strängt
bestraffa barnamord och tidelag och stadgande af 3 års penitens för mödrar som qväft döpt barn och 5 år för odöpt; att
H. hel. nattvard ej skulle utdelas i obehöriga element, eller
med bröd doppadt i vin, men väl med vattenblandadt vin; att
äktenskap ej fick ingås utan presterlig vigsel, ej heller emellan
närmare slägtingar än i 7:de led, dock behöfde de redan i 4:de
och 5:te skyldskapsledet sammanvigde ej åtskiljas, men sådant
giftermål framdeles ej tillåtas. Datum Tusculaui, V. idus
septembris.
Sv. Dipl. N:o 56.
(1171 1. 1172) 11/9.

HMu N:o 27. — Alexander papa III regibus et principibus
et alijs Christi fidelibus, per regna Danorum, Norvegensium,
Guetomorum [Suetorum] et Gothorum constitutis. Non parum
animus noster affligitur et amaritudine non modica et dolore
torquetur, cum feritatem Estonum et aliorum paganorum illarum partitim adversus Dei fideles et christianm fidei cultores
gravius insurgere et immanius debacchari audimus, et christiani nominis impugnare virtutem. Verumtainen laudamus et
benedicimus Dominum, quod vos in fide catholica et in devotione sacrosanctm Romanse ecclesim, qu omnium ecclesiarum
caput est, et magistra a Domine constituta super omnes alias
*) Alexander vistades i Sens 30/0 1163-4/4 1165. Mas Latrie: Trilsor
de Chronologie.
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ecclesias caelesti privilegio obtinet principatum, immobili firmitate persistitis et christianm religionis vinculum et unitatem
servatis. IInde quoniam expedit officio nostro, ea gum ad
corroborationem fidei et animarum vestrarum noscuntur pertinere
salutem, vobis sollicita exhortatione suggerere et studiosius suadere; universitatem vestram monemus et exhortamur in Domino,
quatinus divino cultui intendere; misericordiam et iustitiam et
iudicium diligere; a rapinis et iniquis operibus abstinere; devota
Deo et accepta obsequia impendere; praedictas sacrosanct Roman ecclesiae. tanquam matri et magistrm vestrae, debitum
honorem et reverentiam exhibere ; episcopis, sacerdotibus et
alijs prmlatis vestris humiliter obedire, et eis decimas, primitias
et oblationes, et alias iustitias suas reddere, et ipsos tanquam
patres et pastores animarum vestrarum honorare, modis omnibus studeatis; et iura eorum defendere, manu tenere propensius et conservare curetis; et armis mlestibus prmmuniti et
apostolicis exhortationibus confirmati, ad defendendum christianae
fidei veritatem spiritu fortitudinis accingamini; taliter in brachio
forti ad propagandam christiani nominis religionem intendentes,
ut victoriam de inimicis possitis consequi, et coronam iustiti~,
cline vobis reposita est, patrante Domino, adipisci. Nos enim
eis, qui adversus spe dictos paganos potenter et magnanimiter
decertaverint, de peccatis suis, de quibus confessi fuerint et
pcenitentiam acceperint, remissionem unius anni, confisi de
misericordia Dei et meritis apostolorum Petri et Pauli, concedimus, sicut his qui sepulcrum dominicum visitant concedere consuevimus. Illis autem, qui in conflictu illo decesserint, omnium suorum, si pcenitentiam acceperint, remissionem indulgemus peccatorum. Datum Tusculani, III idus septembris.
Rydberg, Sv. Trakt. N:o 48; Sv. Dipl. N:o 55. — Jfr Nils '
Sigvastssons supplik af 1321 el. 1322.
(1172 eller 1180) 6/ 7.
H Mu N:o 28. — Påfven Alexander III:s bref till konung
K[arl Sverkersson], Sveriges biskopar m. fl. med apostoliska
stolens stadganden rörande 1) Äktenskapet : att ingen fick lefva i
månggifte eller gifta sig medan den äfven för brott lagligen från-
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skilde makan lefde, ej med en afliden makas slägtinge, ej heller
medan mannen var fången eller bortovarande, och att, om så
skett, strax återgå till honom när ban hemkommit; 2) Biskopars,
presters, munkars och deras gods helgd: att ofredande af dem
eller deras gods var helgedomsrån, och att verldsliga personer ej
fingo använda hvad som var gifvet till andlige personer eller
inrättningar; 3) Tionde: att såvida Guds vrede, hunger och
dyr tid skulle undvikas och syndernas förlåtelse skulle kunna
erhållas, måste redligen gifvas Herranom tionde och almosor
af återstoden; 4) Arf: att lagen väl ej tillåter, hvad förut skett,
att lagliga barn göras arflösa genom egendomens bortskänkande
åt kyrkan; men den som har en arfvinge, kan göra Kristus
till medarfvinge och sålunda gifva kyrkan hälften, den som
har tvenne kan göra Kristus till den 3:dje o. s. v., men barnlös broder eller syster må, utan de andra syskonens åtal gifva
kyrkan all sin egendom; 5) Nykterhet: dryckenskap förbjudes
och särdeles det hedna bruket, att såsom helgon anse och vörda
den, som blifvit i dryckenskap i hjälslagen äfven om han gjort
underverk, helst kyrkan knappt tillåter förböner för en sådan,
och föröfrigt ingen utan med påfvens tillåtelse må offentligen
egnas någon dyrkan. „Denique quiddam audiuimus — — quod
quidam inter vos sunt, qui dyabolica fraude decepti, hominem
quendam in potacione et ebrietate occisum, quasi sanctum,
more infidelium, venerantur*), cum vix eciam pro talibus in suis
ebrietatibus interemptis orare permittat ecclesia —. — cum eciam
si signa et miracula per eum plurima fierent, non liceret
uobis pro sancto absque auctoritate Romane ecclesie eum publice venerari". — — Och för alla dessa stadgars iakttagande
lofvas befrielse från Michaelsmässofastan, fredagen undantagen, som för helgande af Kristi kors bör iakttagas
med fasta och goda gerningar. Datum Tusculani, secundo
non. iulij.
Rydberg, Sv. Trakt. N:o 49; Sv. Dipl. N:o 41, der årtalet
är oriktigt**)
*) Torde afse konung Erik.
**) Alexander III vistades i Tusculanum 7/10-27/10 1161, 17/,o-29/12
1170, 8/129/1' 1171, 6/1-1S/121172, '2/3 och 29/8_21/12 1178, 2/3-1/2 1179, '3/6 —
"in 1180 och 4/1—V6 1181. Mas Latrie: Trasor de Chronologie.
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(1181) 26/7.
HMu N:o 31. — Jllos vero, qui sacerdotes, clericos aut
monachos uel alicuius religionis viros forte occiderint uel
detruncauerint, publice nullius appellacione obstante vinculo
nuncietis excommunicacionis astrictos, et sicut excommunicatos
faciatis ab omnibus euitari, donee cum litteris episcopi sui continentibus veritatem apostolico se conspectui representent —
C:a 1185.
— — Harum [sc. Suetiae Norvegimque] ortivas partes
Skricfinni incolunt. Qum gens inusitatis assueta vehiculis montium inaccessa venationis ardore sectatur —
Saxo Grammaticus: Historia Danice, Praefatio.
[1187?-1198?]
Tertius [episcopus Finlandensis] dominus Folquinus *)
nation Svecus, prins canonicus Vpsalensis. Non autem compertum est, quamdiu sedes episcopalis vacaverit post martyrium
beati Henrici, aut quot annis isti duo sequentes fuerint in episcopatu. Cogimur igitur horum tempora silentio praeterire; nisi
quod circiter 8 annum Domini 1198 dicuntur Rutheni incendio devastasse Abo b; tid factum est feriis pentecostes ° .
Juusten Chron. episc. ed. Porthan.
Messenius: Finlands Runkrönika.
Om Folqwin intet annat fans
i skrifter, än han canik är
til Lpsa1; och wardt biskop när
de Finska; — — —
Laurentius

Petri: Synopsis chronol. finn.
Colmas her Folquinus Ruotzist —

*) Möjligen är formen Folkvidus riktigare (jfr. sid. 53).
a) cod. Acad. acriter. b) cod. Petr. Aboam. c) omitt. cod. Acad.
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HMu N:o 33. — Secundus archiepiscopus Vpsalensis fuit dominus
Iohannes, qui anno Domini Mo.C°.LXXX.VIII° pridie idus iulii occisus
est a paganis apud Almarnastaek, et sepultus apud Vpsaliam.
Sv. Dipl. V, sid. 299; anteckning af år 1344 i Registr. Eccl. Upsal.

(Augusti 1187 eller juli 1188.)
HMu N:o 34; forts. till pag. 15:
ok trösto sik ther alle wiidh
ok flytia sik a at göra ofridh;
thet er swa sant, som jak her läss,
Jon jerl ward dräpin i Askaness,
ther vte haffde warit nyo aar
swa at han aldrigh mällom hema war
ok striit met Rytza ok Ingerboo
fore Gudz skuld ok the helga tron:
försto nat ther han kom heem
tha ward han slaghen i häll aff them;
hans hustrw rymde tit Hundhamar,
hon haffde sorgh ok mykin jammer
j sith hierta ok i sin hugha;
tha took the ädela rena frwa
ok sampnade folk ok mykin makt
ok drap them alla, swa er mik sakt,
vpa eth berg, som heyter Eesta skär
[i yngsta redakt: Toffta skär];
alle loto the liffuit ther;
ok loot dragha thera skip a land ok brenna
fore thy at sorghin var tha komen til henna.
Gamla Rimkrönikan, ed. Klemming I p. 17-18.
Julen 1187.
Esbern Snare, ärkebiskop Absalons broder, uppmanar på
möte i Odense, julen 1187, till korståg mot de otrogne för att återeröfra Jerusalem samt påminner om Danskarnes strider i England och Norge samt med Finnar, Sember och Slaver.
— — Qui paternam consuetudinem imitantes, nomen hereditario jure possederunt, Romanamque fortitudinem terror
4
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gentis nostrm concussisse dignoscitur. Per Normanniam, quam
vastavimus, revertamur ad Angliam et Norwagiam, regirantes
ad orientem, mentionem facimus de Finnis, Sembis, nihil de
Slavia relinquentes, a termino, qui dicitur Hel, usque ad vastam
solitudinem, qum conjungit Slaviam, Holsatiam atque Daciam,
et sic pene totum orbis circulum feroci audacia pervagantes
sum subdidere ditioni — —
Ur „De profectione Danorum in terram saeram" (anonym
förf.*) omkr. år 1194), publ. i „Scriptores rerum Danicarum medii
cevi" ed. Langebek Tom. V, pag. 348. Angående tidsbestiimningen
jfr Dansk Biografisk Lexikon, IV Bind, s. 582.
1192.
Danskarne företogo krigståg till Finland (HMu N:o 1111
n—o).
MMCXCII Lething word bothaen til Finland, oc Danskaa
wunnm landthet.
Kong Eriks Kronike (ms. i Köpenhamns universit. bibliotek).
publ. i „Nye Danske Magazin", V Bind, Kjobenh. 1827, pag. 184.
(1192?)
Valamo kloster anlägges.
„Följande upplysningar om klostrets öden äro hämtade ifrån de pa.
stället befinteliga skrifna anteckningar, som äro gjorde af munkarne.
Ar 992 anlade Sergei och Germun Walamo kloster, och biskop Joachim
i Novgorod uppbyggde det".
F. P. von %norring: Gamla Finland, p. 254.
Då i Ryssland kristendomen först antogs, var det i Kiev, år 988. Det
är sålunda föga sannolikt, att ett grekiskt kloster redan fyra år sednare skulle
uppförts på Walamo a flägsna ö i Ladoga. Ä feen är att märka, att ryssarne
lågo i synnerhet i äldsta tider i ständiga krig och fejder med de finska stammarne kring Ladoga, så att år 992 illa passar in på tiden för ett klosters
anläggande i Karelen. Möjligt är, att år 1192..var uppgifvet såsom klostrets
grundläggningsår uti några gamla anteckningar rörande klostret. Nu är att
märka, att sagda år betecknades på byzantinska sätt med år 6700 efter verldens skapelse och skrefs med slavonska bokstäfeer enligt det grekiska beteckningssättet:
r detta blef väl sedan tolkadt såsom stode det i urkunden S 4
,2 li ;
hvilket åter betecknar år 6500 efter verldens skapelse eller det sålunda uppgifna säkerligen oriktiga årtalet 992 efter Kristi födelse.
x) Troligen Norske munken Tjodrek (J. Ottesen: Hist. I, s. 207 f.).

Hist. Ark. XXIII, I, 3.

51

(1195--1196.)
Meinhard, biskop af Yxkull (1188), deltog kort före .•ir+
död*) jemte svenskarne i ett härtåg mot Virland.
lam tune idem episcopus cum duce Sueciw, Teutonicis et
(xothis Curones bello adierat; sed tempestate depulsi Wironiam,
Estonia provinciam, applicant et triduo terram vastant. Sed
dum Wirones de fide recipienda tractarent, dux, accepto potius
tributo ab eis, vela sustollens in molestiam Teutonicorum [rediit
in terram suamj.
Origines Livonice, ed. Gruber (Script. rer. Livon. L p. 66,
58, enl. Rydberg, I p. 114).
(1196.)
HMu N:o 39. — Biskop Kol i Linköping (från 1171)
nämnes aldrig i samtida handlingar såsom „dug Finlandia".
(1197-1199.)
HMu N:o 40. — Fursten Jaroslaw Wolodimeritsch sluter
i samråd med folket i Novgorod ett fördrag med sändebudet
Arbud och alla Nemetser (eg. Tyskar = Svenskar), Gottländingar
och hela det Latinska (Romersk-katolska) folket, bl. a. bestämmes att med 12-manna ed skall styrkas om någon Varjag sägersig ha fordran hos någon Rysse eller tvertom.
Rydberg, Sv. Trakt. N:o 52.
Af namnet Arbud (c nocaoxa Ap6y,Ao3a) får man måhända sluta, att denne
skulle varit finne; jfr Sofiska krön. II, 2: 376 (enl. Akiander: Suomi 1848
p. 174 o. 175), hvarest omtalas arbuernes vederstyggliga bönehus och att
karelarene „söka på allt sätt behaga djefvulen och nyttja många besvär`) Å hans numera förstörda grafsten i domkyrkan i Riga lästes:
Hac sunt in fossa Meynhardi presvlis ossa
nobis primo fidem dedit annis qvatuor idem
artis millenis centenis nonaquegenis
annis cumn senis, Mc ab his it ad ethera poenis
iv idus mensis octobris [1196 "1,0 j.
Ed. Pabst: Meinhard, Livlands Apostel, Reval 1847-49, II p. 66.
Samme förf. anser den „dux Sueciae", som Henrik Letten omnämner, varit
Birger Brosa jarl, samt att detta tåg ej får sammanblandas med det sjökrigståg, hvilket Knut VI företog mot Estland år 1196 (a. a. II, s. 60).
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jelser, likasom skulle den onde anden hålla tal med dem; och en enfaldig
menniska hålla de hos sig och anse honom för sin prest och honom
kalla de arbui, hvilken fullbordar allt efter sitt bedrägeri och gifver namn
åt barnen". Namnet är säkerligen det finska arpoja.

Lateran 23 november 1198.
Innocentius III bekräftar åt ärkebiskopen af Lund Absalon och hans efterträdare primatet öfver den Svenska kyrkan, med deraf härflytande rättighet, att inviga ärkebiskopen
i Upsala. Datum Laterani, per manum Rainaldi — — cancellarii — —, IX kalend. decembris, indictione II, incarnationis
dominic.% anno MCXCVIII, pontificatus vero domini Innocentii
pap tertii anno primo.
Rydberg Sv. Trakt. N:o 54.
Lateran 5 december 1198.
Innocentius III:s bref till biskopen (.9) i Upsala [Olavus
Lambatunga], att undersöka sanningsenligheten af den uppgift,
som lemnats på feen, att två prester af oäkta börd under denne.
företrädares [drkeb. Petrus 1187-1197], tid blifvit, tvärt emot
Lateranska mötets beslut [af 1179], vigde till biskopar, samt att
med konsekrationen af en tredje electus uppskjutits; ä fvensom
befallning att, om så vore fallet, afsätta de två förre och att
icke företaga invigningen af den tredje, samt att dylikt för framtiden förekomma; med tillkännagifvande derjemte, att ärkebiskopen
i Lund [Absalon] hade fått i uppdrag att tillse verkställigheten
härs f.
— Nuper etiam, sicut nostris est auribus suggestum, cum
tres clerici de legitimo matrimonio non suscepti, in tribus
ecclesiis cathedralibus adversus ea, qu superius annotavimus [Lateranmötets beslut af 1179], electi fuissent, bona; memoriae praedecessori tuo [ärkeb. Petrus 1187-1197], cujus erant
ecclesiae Alm jurisdictioni subjectae, districtius vetuit ne illorum
electionem ratam haberet, vel eis consecrationis munus impendere attentaret; verum ille constitutioni prmdictae ac inhibitioni ejusdem archiepiscopi obviare non metuens, duos eorum
in .episcopos consecravit. Quod pnnfatus archiepiscopus nolens
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relinquere impunitum, episcopos fillos ab officio inique recepto
et consecrationem tertij a complemento suspendit. Quia vero
illius term homines sunt adhuc rudes in fide, ac inter eos pro
huiusmodi clericorum excessibus antiqui hostis invidia stimulante, scandalum non modicum, sicut dicitur, est exortum, discretioni tum per apostolica scripta mandamus atque praecipimus, quatenus inquiras super praemissis omnibus veritatem: et
si rem noveris ita esse, episcopos fillos a pontificali officio - deponas, et electionem tertij decernas irritam et inanem —
I)atum Laterani nonis decembris („an. 1").
Sv. Dipl. N:o 111, enl. St h. Baluzii Epistt. Innocentii
IIL 1: 262.
Upsala ärkebiskopens suffraganer vid denna tid voro: biskopen 1)
i Vesterås: Egidius, hvilken 1182 erhöll påfvens särskilda förord (Sv. Dipl.
N:o 94) samt afled våren 1213; 2) i Skara: Jerpulf, af förnäm slägt, nämnd
1191 (Sv. Dipl. N:o 100), och var i sitt embete än 1202 (Sv. Dipl. N:o
105); 3) i Wexiö: Johan Erogislesson, om hvilkens biskopstid det heter,
att år 1205 var det tolfte året af hans episkopat och det 9 af kung Sverkers regering; äfvensom . 4) i Linköping: „biskop” Johannes, nämnd senast 1195; 5) i Strengnäs: „biskop" Wilhelm, nämnd senast 1198(?), hvilka;
sålunda voro de två ,invigde biskoparne" af oäkta börd, samt 6) i Finland:
en „electus" af enahanda börd. Denne var möjligen Folkvin; men något
dylikt namn förekommer ej i Sv. Dipl. före 1350, deremot ofta formen
Folkvid 1). Törhända finnes i detta namn en antydan, att dess bärare
var barn af folket 2) och af oäkta börd (jfr fsv. vidher, träd, buskskog, fsv.
rishöfdhe, fin. lehtolapsi). Vare härmed huru som helst, så synes det
dock vara sannolikt, att den tredje föreståndaren för den finska kyrkan
valdes mellan åren 1187-97, samt att han var blott „electus", och på påfvens
befallning ej erhöll konsekration. Då 11 år senare en ny biskop för den
finska kyrkan valdes, råkade jemväl denne vara af oäkta börd, hvarföre
ärkebiskopen [Andreas Sunesson! i Lund om detta förhållande gjorde anmälan hos samma påfve (HMu N:o 48), hvilken dock redan 1207 hade
beviljat dispens från efterlefnaden af Lateranmötets ofvannämnda stadgande af 1179, beträffande Valerius, så att han fick beträda t. o. m. ärkebiskopsstolen i Upsala, ehuru jemväl han var af oäkta börd (Sv. Dipl.
N:o 133).

') Folquidus 1283, 1301, 1304; Fulwidus 1294; Folkuidus 1301, 1302,
1341; Foluidus 1301; Fulkwidus 1305; Fulquidus 1313; Fulkuidus 1318;
Ffolkuidus 1325; Folkuidher 1405. (Sv. Dipl.). 2) Folk betecknade ofta:
härfolk, krigsfolk; jfr ock P. A. lolunch: Saml. Afhandl. IV Bind, s. 70.
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Lateran 5 oktober 1199.
Innocentius III med uppmaning till alla kristna i Westfalen, norr om Elbe och i Sclavia att försvara de kristne i
Liffland mot kringboende hedningars anfall. Datum Laterani
III norras octobris („an. 2").
Sv. Dipl. N:o 114; Rydberg Sv. Trakt. 11': o 55.
1200 (slutet af året).
HMu N:o 41. — Dateringen är en bland de högtidligaste
som förekommer i nordiska handlingar och lyder: „Datum anno
incarnationis dominice M°. CC°, concurrente VI° epacta, III:a
indictione, anno regni nostri [Swercheri, Karuli regis filii]
IIII:to, consecrationis nero domini Olaui Upsalensis archiepiscopi anno II°, anno bysextili, regnante Domino nostro Iesu
Christo, cui est honor et imperium in secula seculorum. Amen".
1202.
Hörtåg till Finland -under biskop Anders från Danmark.
1202: Biscop Anders oc hans bretha3re forde haer in i Finland.
Ry klosterannaler, publ. i Monumenta Germanice h.istorica
XXIX.
1206 i°/;,.
HMu N:o 46. — Då konung Magnus 1281 den 10 mars vidimerade
originala brefvet i fleres närvaro hände det, att bullan under brefvet af
en tillfällighet föll ifrån snöret (fila) för dess höga ålder. (Sv. Dipl. N:o
713.)

Lateran 13 november 1208.
Innocentius III uppdrager ät tre biskopar „Wastina-no
(? Wessionensi), Lincopensi et Scarensi", att förmå Erik Knutsson,
som tillvällat sig högsta mnagten i Sverige, att återlemna densamma åt konung Sverker II, som åtföljd af ärkebiskopen af
Upsala, måst fly till Danmark. Datum Laterani idibus novernbris, pontificatus nostri anno undecimo.
Sv. Dipl. N:o 135 och Rydberg Sv. Trakt. I N:o 59 (enl.
afskrift.).
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1209 30/20.
HMu N:o 48. — Undersökning om bullan „Ex tuarum" af J. W.
Ruuth i Hist. Ark. XXII: 1, 6 och G. Rein: Biskop Thomas, p. 12 ff.

(1209?-124521/2).
Quartus Eepiscopus Finlandensis] dominus Thomas, natione
Anglicus, ordinis praadicatorum, prius canonicus IIpsalensis;
obiit anno Domini 1248 in Visby a Gotlandiae, quo se contulerat
propter Ruthenorum et Curonum b furorem.
Juusten: Chron. epp., ed. Porthan.
Messenius: Finlands Rimkrönika.
— — men därefter kom
Thomas; honom skrifwes om:
han af Swartmuncka orden war,
til sitt closter på Gottland far;
af siukdom där i Wisby dör,
(1247) i högchoret läggs, som sig bör;
at han dit rymde detta wult
i hans sticht h€dningar tumult,
och mast de Tawaster, gjorde —
Laurentius Petri: Synopsis chronolog. finn.
Neljiis Thomas Engelandist

1212 4/4.
HMu N:o 49 rad 20 uppifr. står: et episcopis ac aliarum —
som är oförståeligt, men enligt Baluzii edition *) saknas orden
et och aliarum, hvarigenom riktig läseart erhålles. a) Cod. Acad. add. oppido. b) Cod. Acad. et cod. Petr. omitt. „et Curonum"; cod. Net. Curronium.
*) Påfliga bullor för åren 1198-1585 blefvo ur Romerska arkiverna
uppå Pius VI:s befallning år 1783 utskrifna. De originala afskrifterna,
hvilka föranstaltades på C. F. (Mennander) Fredenheims tillskyndan, öfverlemnades egenhändigt af påfven den 6 oktober 1783 till den svenske diplomatiske agenten Fr. Piranesi, för att till Fredenheim öfversändas. Afskrifterna förvarades sedan 1795 i Åbo universitetsbibliotek, tills de vid branden 1827 jemte öfriga samlingar förstördes. Den afskrift, hvilken samma år
togs af originala utskrifterna, vidimerades af Wilh. G. Lågur och Carl N.
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Lateran 19 april 1213.
Innocentius III:s kallelsebref till Upsala provins, „archiepiscopo et episcopis — — per Vbsalensem prouinciam" om allmänt
kyrkomöte, som skulle öppnas 1/„ 1215, för att öfverlägga om
intagande af heliga landet „cum mödestia et cautela, ita quod
in uestra prouincia unus uel duo de suffraganeis ualeant episcopis remanere, pro christianitatis ministeriis exercendis". Datum
Lateran. XIII. kal. maij, pontificatus nostrj anno sextodecimo.
Sv. Dipl. N:o 145 enl. original, med vidhängande blybulla
på segelgarn.
Rom 21 februari 1214.
Innocentius III:s befallning till apostoliska stolens legat,
ärkebiskopen i Lund, att sa väl han som öfrige prelater inom
hans ärkebiskopsdöme, borde infinna sig till kyrkomötet [det
4:de Lateranconsiliet], hvarhos påfven uppgifver, att han sändt
enahanda bref till ärkebiskopen i Upsala, och uppdrager åt
ärkebiskopen i Lund, att föreskrifva denne och hans suffraganer att infinna sig vid den apostoliska stolen den 1 Nov. 1215.
Datum Rom apud sanctum Petrum IX kal. martij, pontificatus nostri anno sextodecimo.
Sv.-D41. N:o 154.
Rieti 7 augusti 1219.
Honorius III befaller biskoparne af Li beck, Schwerin och
Ratzeburg att ransaka, huruvida ärkebiskopen af Upsala och
hans lydbiskopar till konung smort Jo[han Sverkersson], efter
det protest deremot blifvit hos påfven anmäld af konung Valdemar af Danmark å hans systersons vägnar, samt att, ifall så
förhölle sig, ålägga ärkebiskopen att jemte en af biskoparna
och ombud från de öfriga sig inställa inför den heliga stolen
att derför stå till ansvars. Datum Reate VII idus augusti, pontificatus nostri anno IV.
Rydberg, Sv. Trakt. N:o 66.
Keekman samt riktigheten under hvarje bref af dem bestyrkt, och förärades sedan af Alex. Seton till gong'. Witterhets-, Historie- och Antiqvitets-Akademin i Stockholm (Sv. Dipl. I: XI). Den text som legat till grund
för HMu N:o 49 är den Labska afskriften af den Fredenheimska kopian.
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Viterbo 11 november 1219.
Honorius III:s befallning, att mottaga och understödja
Pratres ordinis predicatorum, men att fängsla och såsom menedare straffa dem, hvilka genom insamlande af penningar bröto
sitt fattigdomslöfte. Datum Viterbij, III°. ydus nouembris.
pontificatus nostri anno IIII°.
Sv. Dipl. N:o 178.
Viterbo 22 november 1219.
Honorius III till presterskapet och kapitlen i Sverige,
att skickliga män, utvalde af domkapitlen, måtte sändas till
Paris att studera theologi under 5 års tid, hvarefter de sedermera skulle kunna gifva sina landsmän undervisning. Datum
Viterbii X. kal. decembris, pontificatus nostri anno quarto.
Sv. Dipl. N:o 179.
1219.
HMu N:o 61. — Datum, anno gratie, anno ab jncarnacione
Domini M°. CC°. XIX°; anno regni nostri tertio.
Lateran 13 december 1220.
Honorius III:s befallning till ärkebiskopen i Upsala, att
meddela sin provins, det tillblandningen af vatten i messoffret
(in sacrificio) icke fick utgöra större mängd är vinet. Datum
Laterani, idib. decembris, pontificatus nostri anno quinto.
Sv. Dipl. N:o 199.
Lateran 31 december 1220.
Honorius III:s bref till ärkebiskopen i Upsala och hans
suffraganer om kardinallegaten Gregorii de Crescentio sancti
Theodori ankomst och mottagande i Sverige. Datum Laterani
II. ealend. januar., anno quinto.
Sv. Dipl. N.•o 201.
Lateran 25 mars 1221.
Honorius III till ärkebiskoparne i Upsala och Lund och
biskopen i Skara samt till biskopar i 40 andra stift, att ut-
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välja några andlige, dem påfven efter deras ankomst till Rom
kunde afsända till obesökta folkslags omvändelse. Datum Laterani, octauo calendas aprilis, anno quinto.
Sv. Dipl. N:o 208.
1222.
Anders och Ivar af Utvik gjorde härnadståg till Bjarmaland.
b Herfor til Biarma landz Andres oc Ivars.
b o. Andres Skialldarband ok Ivan af Vtvikvm heriv8u
til Biarmalanndz.
Annales Reseniani, Annales regii, Gottskalks annaler (publ.
Storm, Isl. annaler).
Lateran 29 januari 1224.
Honorius III:s bref till de kristtrogna i Sverige om abboten vid S:t Thomas kloster," Wilhelms underverk och kanonisation. Datum Laterani (III. kalend. februarii, anno octavo.
Sv. Dipl. N:o 224.
14 februari 1224.
Honorius III stadfäster åt ärkeb. Peter och hans efterträdare pi+.
Lunds ärkebiskopsstol primatet öfver Svenska kyrkan.
Rydberg, Sv. Trakt N:o 71 (referat).
•') Årtalen enligt tideräkningen uti de Isländska annalerna angifves
enligt det s. k. „talbyrdingr"-systemet 1) genom söndagsbokstäfverna
a b c d e f g samt 2) genom primtalen b.-v. och a-.q (literro postpunctatae et antepunctatae), motsvarande påskdagens infallande på någon af dagame mellan 22 mars och 25 april; så att t. ex. b. = 22 mars, m. = 1
april, o. = 3 april, v. = 9 april, .a = 11 april, .k = 19 april och .q 25 april
(Rymbegla). 1222 var b söndagsbokstaf och o. betecknar att påskdagen
inföll den 3 april (jfr. tabellen i Chronographia Scandinaviae af Ad.
Neovius).
Enligt „taflbyrdingr" börjar päskeykeln med år 76, 608 och 1140,
hvilkeu tafla med utsatta rader „i taflan" — så att raden 1 var 1140-67 raden
2: 1168-95, raden 3: 1196-1223, raden 4: 1224-51, raden 5: 1252— 79, raden
6: 1280-1307, raden 7: 1308-35, raden 8: 1336-63 och raden 9: 1364-91
samt raden .10: 1392-1419 o. s. v. — jemväl var i bruk vid tidsbestämningar på Gottland (jfr. Chronogr. Scand. p. 133. not.). Deremot begynner Bedas tafla för påskcykeln med åren 1 samt 532 och 1064.
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Lateran S januari 1225.
Honorius III:s tillständ för fratribus ordinis predicatorum,
att äfven under allmän bannlysningstid få i sina kyrkor, dock
inom slutna dörrar och utan, klockringning, förrätta gudstjenst.
Datum Laterani VI. jdus januarii, pontificatus nostrii anno
nono.
Sv. Dipl. N:o 2.30.
Rieti 12 augusti 1225.
Honorius III tager konung Erik [Eriksson] „cum regno
et omnibus — — iusticiis" under S:t Petri och. sitt beskydd.
Datum Reate, secundo idus augusti, anno decimo.
Rydberg, Sv. Trakt. N:o 72: Sv. Dipl. N:o 23 .
Visby 6 juli (1226).
Påflige legaten Wilhelms, biskop af Modena, tillstånd för
presterskapet vid S:t Jakobs kyrka i Wisby att antaga lärlingar af alla folkslag uti skolorna derstädes samt att utdela sakramenterna åt främlingar. Datum in Wisby II non [julii].
Sv. Dipl. I. N:o 233.
Då den påflige legaten Wilhelm af Modena, sednare biskop
af Sabina, säkerligen var i Sverige 1226 (Sv. Dipl. N:o 837),
är möjligen årtalet 1225 i Sv. Dipl. oriktigt. År 1255 nämnes
han såsom afliden (Sv. Dipl. N:o 426).
Perugia 23 januari 1229.
Gregorius IX:s befallning till predikaremunkarne, att
utan rubbning i deras ordens regler, rörande deras priorers afoch tillsättande, lyda biskoparne i deras stift. Datum Perusij
X. kal. februarii, pontificatus nostrj anno secundo.
Sv. Dipl. N:o 248. enl. original, med vidhängande blybulla
9/led röda och gula silkestrådar.
Då en blybulla fästes med silkessnäre vid skriften, var päfvens namn
skrifvet med höga smala bokstäfver och initialen med en spets (opex)
ofvanför; i orden „Dilerto filin` skulle I) vara högre än de andra bok-
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stäfverna, hvarjemte bindetecknet skulle • tecknas öfver raden G. Deremot
var sed, att då segelgarnssnöre eller linneband användes, blott initialen
skrefs med stor bokstaf och bindetecknet då orden delades vid radens
slut tecknades såsom vanligt 1. I alla bref skulle ,Salutera et apostolicarn
benedictionem ` tecknas Salt et apica ben., hvaremot man ej fick förkorta
orden per och pro på vanligt sätt med p och ,p. Dessa finesser iakttogos
för att upptäcka möjliga förfalskningar.
Såsom kriterium på äkthet användes iifven sjelfva blybullar, hvilken var försedd med två hål för snörena. Dessa hål hamrades sedan
ihop med stämplar ofvan och under blyklumpen och fästes ungefär såsom förtullnings-plomber i våra dagar. A en äkta bulla skulle under
1300-talet peribandet eller periferiringen innehålla 73 punkter och på den
sida påfvens namn var skulle finnas 75 punkter; i Petri skägg skulle
vara 28 strån o. s. v. Delisle: Memoire sur les axtes d'Innocent III, p. 23, 48.

Perugia 23 januari 1229.
Gregorius IX:s befallning till det högre presterskapet, att
lemna bistånd åt predikareorden uti de dem af påfven uppdragna förrättningar. Datum Perusij X kal. februarii, pontificatus nostri anno secundo.
Sv. Dipl. N.•o 249 enl. original, med vidhängande blybulla
på. segelgarn.
Perugia 7 oktober 1234.
Påfven Gregorius IX:s öppna bref till ärkebiskopar, biskopar, abboter m. fl. angående stiftaren af predikareorden Dominici kanonisation samt firande af hans fest den 5 augusti.
Datum Perusij non. octobris, pontificatus nostri anno octauo.
Sv. Dipl. N.o 289.
1236?
„I, Hollola kyrkas hvalf är en tegelsten inmurad med årtalet 1236, som är informadt i teglet" (Siren : Matrikel 1842 s. 36).
-- „Hollola moderkyrka är then äldsta X:na [christna] kyrka i
östra Finland, anlagd i Kon. Eric hin läspes tid, åttatio år vid pass
förr än de hedniske Careler blefvo af riksföreståndaren Tårkil
Knutsson underkufvade" (uppgift från 1768, jfr. Ad. Neovius:
Mop. ppr. s. 439).
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C:a 1240.
Omkring år 1240 flyktade Bjarmer (= karelare) af fruktan för Mongolerne till Finnmarken och fingo af konung Håkon
Håkonsson tillstånd att nedsätta sig vid Malanger-fjord.
Rydberg, Trakt. 1 s. 262.
Lateran 20 april 1244.
•Innocentius IV:s förbud för generalis minister och bröderna af minoriterorden (ordinis fratrum minorum), att bland
sig upptaga munkar af predikareorden, med mindre än att
priorn dertill gifver sitt bifall. Datum Laterani XII kal. maij,
pontificatus nostrj anno primo.
Sv. Dipl. N:o 312, enl. original med blybulla i silkettracla,•.
Gitta di Castello 24 juni 1244.
Innocentius IV:s förbud för magistern och bröderna af
predikareorden att med sig förena munkar af minoriterorden
utan tillstånd af dess förman. Datum apud Ciuitatem Castellanam VIII kal. julij, pontificatus nostrj anno primo.
Sv. Dipl. N:o 313, enl. original med blybulla i silkestradar.
Lyon 20 februari 1245.
Päfven Innocentius IV:s bref till ärkebiskopen i Lund och
hans suffraganer om enahanda indulgens som för korsfarare
till det Heliga landet för dem, hvilka deltaga i den af konungen
i Danmark tillernade härfärden mot hedningarna i Estland,
„cum igitur hii, qui de Estonie partibus per Dei gratiam ad
fidem christiani nominis sunt conversi, a barbaris et paganis
circumstantibus multipliciter molestentur". Datum Lugduni X.
kalendas martii, pontificatus nostri anno secundo.
Sy. Dipl. N.•o320.
Lyon 9 augusti 1245.
Innocentius IV:s öppna bref till alla kristtrogne i Upsala
kyrkoprovins om 40 dagars aflat för dem som bidrogo till
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återuppbyggande af den afbrända domkyrkan i (gamla) Upsala.
Datum Lugduni V. jdus augusti, pontificatus nostri anno
tercio. (Enahanda bref utfärdade samme påfve d. 1 december
1250, Sv. Dipl. N:o 379.)
Sv. Dipl. N:o 326.
(1245.)
HMu N:o 89. — Enligt Histor. Ark. II p. 3, der akten
finnes dagtecknad „1245 tahi jälkeen", finnes, på hvartdera stället,
der „Finlandie" förekommer i HMu, skrifvet: „fi[n]landie".

Lyon 22 juni 1246.
Innocentius IV:s öppna bref till ärkebiskopar och biskopar att tillhålla dem, som egenmäktigt anlagt predikare-ordens
drägt eller någon annan dylik, att densamma genast aflägga.
Datum Lugduni X. kal. julij, pontificatus nostrj anno tercio.
Sv. Dipl. N:o 333.
Lyon 27 juni 1246.
Innocentius IV:s tillstånd för styresmän (magistri) och
priorer af predikareorden, att från kyrkans bann lösa och bland
sig upptaga suspenderade och bannlyste personer, hvilka önskade i denna orden inträda. Datum Lugduni V kal. julij,
pontificatus nostri anno tertio.
Sv. Dipl. N:o 322 (datum orätt uträknadt, 1245 i st. f. 124h
enl. original med blybulla vid silkestrådar.

Lyon 27 juni 1246.
Innocentius IV:s tillståndsbref för predikarebröderne att
fritt uppehålla sig å bannlyste personers gods. Datum Lugduni V kal. julij, pontificatus nostrj anno tertio.
Sv. Dipl. N:o 323 (datum, jfr föreg. br.) enl. original med
blybulla vid silkestrådar.
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[1246?-1256?]
Quintus [episcopus Finlandensis] dominus Bero, natione
Vestgothus, cancellarius regis Erici secundi, et ejus consanguineus; sepelitur in templo Ränd'ämäki.
Juusten-Porthan: Chron. episec. p. 140.
Skeninge 5 december 1247.
Påflige legaten Willelmus, Sabinensis episcopus*), utfärdar
öppet bref rörande 40 dagars aflat för dem som på vissa uppgifna dagar kommo till Sigtuna klosterkyrka att derstädes hålla
sin andakt. Datum Scheningiae non. decembris, pontificatus
domini Innocentii papm IV. anno quinto.
Sv. Dipl. N:o 348.
1248 Y3.
HMu N:o 92 not. — Den af biskop Thomas skänkta boken, hvilken
förvaras i Upsala universitets bibl., uppgifves af P. Wieselgren (Sv. Sköna
Litteratur II, s. 217) vara „Expositiones Hugonis de S. Caro
i n f i b r o s q u os da m V. et N. T e st." Denna uppgift är säkerligen
oriktig. Hugo af S. Caro, hvilken vi för resten hafva att tacka för den
i bibeln införda kapitalindelningen, afled först 1262, alltså långt efter det
den bok kan hafva blifvit författad, hvilken Thomas gaf till Sigtuna kloster. Ej heller hafva några uppgifter kunnat öfverkommas, att han skulle
skrifvit dylika „expositioner". Troligen härleder sig Wieselgrens uppgift från en orätt tolkad anteckning från 1600-talet å bokens första sida:
Aligvor[umJ expo[sitiJones in V. T.", uti hvilken det första ordet lästs
„Hugvon".
Fortsättningen å inskriften lyder: „Si quis hunc sine eorunn licencia
et consensu quocunque snodo alienauerit uel hunc titulum nzalicnose deleuerit
anathema sit". Denna del af inskriften har sitt intresse såsom säkerligen

*) Wilhelm af Sabina utfärdar bref redan 19 november 1247, dateradt Linköping, och ännu d. 27 juli 1248 sände han öppet bref, dateradt Lund, till alla kristtrogne om 40 dagars aflat för dem,, hvilka
understödde Spetelöfs kloster i Lund (Sv. Dipl. N:o 344, 370). Årtalet i
Sv. Dipl. N:o 370 orätt uträknadt; VI Kal. Aug. af Innocentii IV:s 6:te
pontifikatsår ic_faller mellan 28/6 1248 - 2/8 1249, eller "0.248, hvadan de
ofta förekommande uppgifterna om hans 1 '/2-åriga vistelse i Sverige böra
reduceras till 8 månader.
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den äldsta ") i sitt slag af de öfver hoktjufvar nedskrifna hotelser och
förbannelser, hvilka i äldre tider och in till våra dagar plägat tecknas i
böcker.

(Sommaren 1249.)
Birger Jarl, rt konung Erik Erikssons vägnar, sluter med
norske konungen Hdkon Håkonsson fredsfördrag och bestämmer
bl. a. att den ene •konungens fiender icke skulle erhålla tillflykt
Aller understöd i den andres rike.
Håkon konungr lagdi at Porskabakka [nu: Thorke i Westerlanda socken i Bohus län] ok beid Par, til Fess er jarl kom.
Sidan furu menn millum Jjeira. Var ])å, talat bönord unga konungs ok margir hlutir adrir — — — Geri3u Deir få samtekit,
at fridy skyldi standa millum landa, ok hvårigir uvinir annarra
skyldu eflast i annars riki.
Rydberg, Sr. Trakt N:o 9l enl. referat i Håkonar saga
H(i.konarsonar, kap. 97.
(1249.)
HMu N:o 97. — 10 rad nedifrån står: vridne läs: vridna.
2 rad nedifr. står: i, läs: j.
p. 40 — 2 rad uppifr. står: ty, läs: thy.
22 rad uppifrån står: handen, läs: handa.
står: väntar, läs: vänter.
33 „
„
stär: jag, läs: jak.
35 „
„
1248 [1249].
Biskop Michael _lgricolas uppgift om Tavasternes omvändelse.
Hemelaiset christituxi tulit. Anno Domini .1248. nig yxi
toinon Erick kuningas, Lespe licanimelde, lehetti swren sotauäen tänne Sonren maan, henen wäwuyns Birger Jerlin sansa,
*) Möjligen har skrifsättet ,ffratrum" gifvit anledning till den förmodan i HMu, att anteckningen „synbarligen är från 1400-talet". Men detta
skrifsätt begagnades äfven under 12- och 1300-talet. Anteckningens hela
innehåll visar tillbaka på tiden omedelbart efter donationen, och pikturen (jfr bokst. a och h uti -stilprofven i Sv. Dipl. Tab. II—Ill) är
onekligen 1200-talets.
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ioca sen wäen pämies oli, is ylitzewoitti Hemalaiset. Mutta
hen heite wainoisi is ahdisti sihenasti, ette he annoit heidens
castetta is christituxi kääte. Nijlle hen sis annoi rauhan hengens is tauarans pale. Waan nijlle muille christitömille eipe
hen ychten rauha andanut sihenasti quin he vskon wastanotidh.
Ja telle modholla Hemalaiset ensin tulit christituxi. — —
Mich. Agricola: Alcupuhe sen wdhen Testamentin pale (1548).
(2 februari 1250).
I en handskrift af gamla Rimkrönikan (Klemming 1: 199) förekommer följande anteckning: „Birge Järll höffwesman i riikit. Han war icke
konwng; ty mädhen Birge war i Taffuasta land doo konwng Erich"
[21, 1250].
Omkr. 25 december 1248 [1247] voro närvarande då konung Erik
Eriksson utfärdade en förordning : „Birghe, hertog i Swerige" och „her Karl,
hertog Birges brother, her Karl, same hertog Birges sön" (Sv. Dipl. N:o 364).
Då drottning Katarina i Gudhem den 11 juni 1250 utfärdar gåfvobref till
klostret, gör hon det på inrådan bl. a. af Birger Jarl, „ex consilio nobilis.
dominj B[yrgeri], ducis Swechorum" och under brefret sättas bl. a. „sigil
lum dominj ducis" (Sv. Dipl. N:o 377). Tåget till Finland inträffade sålunda under denna mellantid.

1250.
Birger Jarl hastar [från Finland] hem vid konung Eriks död.
Erik konung doo hemma, mädhan
raskelika foro budin thädhan
ok tith som tha herren var;
then dwalde ekke som budin bar,
then tiid Birge Jerl kom hem
tha wart han vreder summwm them,
ther hans son haffde til konung takit
ok sagde : hwi er ekke heller j akit ? —
Gamla Rimkrönikan, ed. Klemming p. 6 f
(1250?)
Birger Jarl kit uppbygga Stockholm för att skydda inloppet
till Mälaren samt för att hindra Karelska vikingar att sko/la i
trakterna deromkring.
5
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Slikan wanda lagde han,
Birge jerl, then wise man,
han loot Stokholms stad at byggia
met dighirt with oc mykin hyggia,
eth fagert hwss ok en godhan stadh,
alla leedh swa gior't som han badh;
thet er laas fore then sio,
swa at Karela göra them enga oroo;
then sio er god iak sigher for hwi
nyttan kyrkio sokner liggia ther j,
ok vm kring sion siw köpstäde;
ther er nw frögd ok mykin glade
ther för war sorgh ok mykin gwidha
aff hedna men them giorde oblidha. — —
Stockholm nämnes tidigast 1252 (i Sv. Dipl. N:o 390, 391).

Gamla Rimkrönikan, ed. Klemming, I: p. 18.
(1250?)

Beskrifning öfeer Finland och finnarnes trolldomsväsende
samt om Estland enl. ,,Geographic universalis" från 1200-talet.
(Lib. IV. cap. XCI:) Wynlandia a. Winlandia est patria juxta
montana Norwegim versus orientem sita, super litus Oceani;
non multum fertilis nisi in graminibus et silvis. Gens illa barbara, ågrestis, stuva, magicis artibus occupata; unde navigantibus per eorum litora vel apud eos propter venti defectum
moram trahentibus ventum venalem offerunt et vendunt. Globum de filo faciunt b et nodos multos in eo connectunt, secundum quod ventum volunt habere fortiorem vel leviorem; quibus propter incredulitatem illorum e illudentes dmmones aerem
quxsitant et ventum majorem vel minorem d excitant secundum quod plures nodos de filo extrahunt vel pauciores; et
quandoque ita ventum commovent ut illi miseri fidem adhibentes submerguntur.
(Lib. 1V, cap. LXXX V:) Vironia provincia est parvula
ultra Daciam in oriente sita, graminosa, nemorosa, aquis et
a) Enligt redaktionen i ,Eulogium" är bok- och kapitelindelningen;
Wynlandia de proem. B. D. b) ins. B add et vendunt c) ins. B eorum.
d) ins. D omitt. vel minorem.

Hist. Ark. XXIII, I, 3.

67

montibus etiam perfusa, cujus gleba fruges sunt. Gens ferax
et sva, quondam barbara, incomposita et inculta; nunc inter
Danorum regna suscepta est, et eorum legicus subjecta, a Danis et Germanis pariter tota inhabitata. f Bmc terra a Nogardorum gente et Ruthinorum per fluvium maximum, qui Naruere
ciicitur, est segregata.
,,Geographic universalis" af anonym engelsk författare från 1200-talet
i British Museum (Arundel, Collect. N:o 123). Framställningen angående
„Wynlandia" är afkopierad *) uti „Eulogiunz historiarum siue temporis
liber quartos" (förf. af munken Thomas från Malmesbury 1362-1366) cap.
XCI (Rerun Britanniearum ntedii inri scriptores, by Frank Scott Haydon,
London 1860, Tom. Il, pag. 78-79 och 74), samt är skildringen sednare ofta
åberopad, såsom af Bartolom. de Glanvilla (1327; jfr HMu N:o 1118), äfvensom af Ziegler (Schondia. 1532), Olaus Magnus (Histor. 1555, III c. 16)
och Scheffer (Lappon. 1673, p. 145).

Valtum 17 januari 1251.
Konung Waldemar stadfäster „in presencia karissimj patris nostri dominj Byrgerj ducis" drottning Katarinas donation
till Gudhems kloster; och under brefvet tryckas 12 sigill: 1) af
konungen, 2) hans fader (Birger Jarl), 3) herr Hulmger, 4) fru
Benedicta (drottning Katarinas syster), 5) ärkebiskop J[arler],
6) suorumque suffraganeorum till antalet 5, deribland möjligen
äfven Åbo biskopen, samt 2 lagmän. Datum Wallum a. D:nj
Mo. CC''. L. I, anno autem regnj nostrj primo, kalend. febr.
XVI.
Sv. Dipl. N:o 387 enl. original, med silkesfrrådarna till sigillen guar.
Efter 1251.
Strid uppkom mellan konung Håkon Håkonssons sysselmän norrut i Finmarken och Karelarene emot öster, hvilka
e) nts. B. D. ferox_ f) abhinc solugn in „Geographia univers." cfr
Haydons preface, pag. xl.
*) Angående „Geographia universalis" jfr Haydon: Eulogium, tom.
II, preface pag. xxiv. Om „Eulogium" heter det: „The account of Sicilia
is copied from the Geographia [universalis], as are also those of — —
Wynlandia, Xorwegia, Hibernia and Britannia" (preface Tom. II, pag.
xli). — ,This account of Winlandia — — is taken verbatim from the
Geographia (fol. 22)" (Introduction to „Polychronicon Ranulphi Higden" by Churchill Babington, pag. XXXV).
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voro skattskyldige till konungen af Holmgården; fred stiftades
på vilkor, att hvarken Karelare eller Finnar (= lappar) skulle
härja på hvarandras områden, men freden varade kort.
Ur Håkan Håkonssons saga, kap. 271, enl. Rydb. Trakt. I,
pag. 262.
(1253?)
HMu N:o 101. — Birger jarl förnyar fördraget med Lybeck „presentibus uenerabilibus dominis, archiepiscopo Vpsalensi et suffraganeis eius". — Beträffande dateringen gifver möjligen brefvet af 1253 11/2 (Sv. Dipl. N:o 405; HMu N:o 103)
en antydan; då sistsagde bref daterades, voro närvarande i
Walby (trol. i Uppland) vid ett jordbyte mellan Birger jarl och
Gudhems kloster: ärkebiskopen (Jarler), hans suffraganer (biskoparne i Linköping, Skara, Strengnäs, B[ero] episcopus
de Fynlandiå, Karl Ulfsson och äfven flere andra af rikets
ypperste, hvilka voro närvarande äfven då den Liibeckska
traktaten slots.
1253 (?)
Kalken i Borgå domkyrka bär inskriften:
0 QVA[m] • MORS • FORTIS q[ve] • MORS • ERAT • I[n] • C[ru]CE • 9YIORTIS -F
COR • GERE • DEVOTV[m] •
t
COR • AB• OM[n]I • C[rilMItnIE • LOTV[mI +
ET • SIC • ANTIDOT[m] •
MORTIS • VITE - BIBE • POTV[M]

4-

VIRGO •SALVTATA•
CRISTVM • PARIT • INVIOLATA •
AG PA -.)±
RIDVS• ME• FECIT

(Fornminnesför. tidskr.

VII. p. 101.)

*) AGLA är kabbalistisk beteckning för „Atha Gibbor Leolam Adonai". Bokstäfverna T och M äro återgifna än med T
samt M 01 m; C
med a och i årtalets beteckning öppet C, E med EI. — Enligt en gammal talbeteckning var E = 250, hvadan årtalet skulle vara 1453, om „in"
läses 1000, men detta är omöjligt, att döma af kalkens stil och bokstäfvernas form. Då F betecknade 40, antogs E måhanda beteckna 30; men
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Lateran 17 april 1254.
Innocentius IV:s bref till grefvar, baroner och andra af
adeln i Sverige, att behörigen emottaga diatonus cardinalis
Peter, hvilken såsom legat afsändts. Datum Laterani XV. kalend. maij,anno XP.
Sv. Dipl. N:o 418.
1254 8 /9.
HMu N:o 104. — Ur Dorninikanernes vid provinsialka.
pitlet i Lund fattade beslut.
— Item fratres juniores, sacerdotes sine alii, ad officium
predicacionis in vulgari exerceantur in domo, net ad predicandum extra mitatntur nisi morum henestas et etas et maturitas
hoc requirat, et domo prius bene fuerint probati —
Kirkehist. Sam.l. 1, p. 556.
(1254-61.) Alexander papa 4:us. Quod fratres minores libere possunt
predicare, confessiones audire, penitencias salutares iniungere
parochialibus sacerdotibus super hoc minime requisitis. —
Bulla Visby, transcriptum Ottonie et Sletzwick.
Ur Minoriternas i Wiborg Klosterbok, Arw. Handl. I, s. 88,
jfr Sv. Dipl. N:o 420; 1254 22/12.
(1254-61.)
Alexander. papa 4:us. Quod ecclesiarum rectores tenentur
in predicacionibus suis priuilegia fratrum predicare et publicare; et quod clerici dicentes eos non posse libere confessiones
audire, penitencias salutares iniungere et dicentes nobis confessos non esse absolutos, debent excommunicari, suspendj et
interdicj seu extra suas ciuitates diocesis uel loca, nisi reuocetur, confusibiliter expelli. — Autenticum Stokholmis.
Ur Minoriternas i Wiborg Klosterbok; Arw. I s. 88.
icke heller en dylik tolkning torde vara riktig. Det som synes vara
mest antagligt är, att CC (ordet C[ru]cE) lästes såsom co, hvilket betecknade 1000, hvartill kom talvärdet på E = 250, samt slutligen m = 3,
hvadan året skulle vara 1253.
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(1254-1334.)
Alexander papa 4:us [1254-61] et Johannes XXIII:us
[XXII; *) 1316-34]: Quod fratres libere possunt confessiones
audire. -- Autenticum Vpsalie et autenticum domini Storbernj
Stergenensis [Strengnensis].
Ur Minoriternas i Wiborg Klosterbok, Arw. I s. 88; jfr Sv.
Dipl. N:o 421, 1255 21/i.
Neapel 21 januari 1255.
Påfven Alexander IV:s befallning till ärkebiskopar, biskopar o. s. v. att „festiuitatem beati Dominici confessoris, fundatoris ordinis fratrum predicatorum, sollempniter celebrari".
Datum Neapoli XII kal. febr., pontificatus nostri anno primo.
Sv. Dipl. 1\7:o 422.
(1255 3/8?)
Gregorius X:s aflidne företrädare, Alexander (IV?) utfärdade bref till den år 1275 såsom afliden nämnde ärkebiskopen
i Upsala [Jarler] och hans suffraganer „sub certa forma dedit
litteris in mandatis, vt homines regni Swecie monere ac inducere procurarent, vt. crudelium paganorum Carelie, Ingrie,
*) Enär brefvet förvarades i original hos Styrbjörn i Strengnäs,
hvilken var biskop 1309-43 (Sv. Dipl. 1608, 3714), måste anteckningen
om Johannes XXIII, som intog påfvestolen 1410-15, vara lapsus calami,
i st. f. Johannes XXII. — „Extraeta de registris in.monasterio seu conuentu fratrum ordinis minorunz oppidi Wiburgensis" (Arw. I, sid. 84-91)
synas vara införda i biskop Magni kopiebok från en handskrift från
1300-talets slut: 1) enär i ofvanstående extrakt omtalas nämnda biskop
Styrbjörn såsom lefvande åtminstone under dens tid som antecknat extrakten i fråga; 2) är det senast i tiden och jemväl sist i ordningen förekommande extraktet från Urban V:s tid, d. v. s. 1362-70; 4) nämnes
icke Bonifacii IX:s skyddsbref för klostret af 30/} 1403, ej heller samme
påfves aflatsbref för Wiborgs minoriterkloster af 9/5 1403 (Sv. Dipl. duppl.
ser. N:o 2965, 2966); 5) det sigill som detta klosters gardian använde
(Hausen M. Sig. N:o 85) är säkerligen från 1300-talet om ej äldre. Vi nödgas derföre antaga, att Fransiskanerklostret i Wiborg fanns till åtm. redan
under Urban V:s tid, hvilket bestyrkes äfven deraf, att denne är den ende
påfve, åt hvilken uti extraktsamlingen tillägges det vidlyfliga epitetet
„Sanctissimus in Christo pater et dominus, dominus" (Arw. I. p. 90).
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Lappie et Watlandie conatibus, qui in in colas dicti regni Christi
fideles diuersimode seuiebant, pro uiribus obuiarent" (jfr. vidare handlingen härnedan af 9/1 1275 och Sv. Dipl. N.•o 255,
der årtalet bör vara 1275).
Brefvet hade väl ungefär enahanda lydelse sonz det, hvilket 3/3 1255
utfärdades till ärkebiskopen af Riga (HMu N:o 108). Möjligen afses härmed
ilMu N:o 113.

(1255.).

HMu N:o 113. — Årtalet torde vara 1255. Laurentius
kallas här „electus", men redan 1256 d. 15 augusti „archiepiscopus" (Sv. Dipl. N:o 850, der årtalet MC[C]LI måste vara
misskrifning i st. f. MC[C]LVI). Akten finnes i Sv. Dipl.
under N:o 571 och med årtalet „1274?" och noten: „Pertinet forsan ad An. 1274 circ. quo regnum tenebat Valdemarus atque electus Vpsalensis nondum fuerat in archiepiscopum consecratus." — Öfverskriften lyder: „Bulla sine
pontificis nomine, directa electo Vpsalensi, qua indicitur, instante Valdemaro Sveti rege, predicatio crucis in paganos
aliosque Christi inimicos, quique caedibus atque incendiis regnum vastabant ac Cariali vulgariter appellabantur. Electo
Vpsalensi." — Uti texten läses: gravissimis (ej : gauissimis), nocumentis (ej: nocimentis), Svetie (ej: Suecie), animum (ej: animus), quos (ej : quod), crudelis (ej: credulis), stupenda (ej: stupendo); „illis" är i Hausens edition försedt med frågetecken, men
är väl förståeligt lika som det följande „eis".
Den päflige vicekanslern Marino di Eboli utarbetade under Johannes XXII:s tid en kolossal formulärbok, kallad „formulae Marini de
Ebulis" med systematiskt ordnade omkr. 6000 formulär för olika slags utgående expeditioner. Men „formulae Marini" innehålla insprängdt i detta
formulärmaterial jemväl afskrifter in extenso af numera förkomna och
uti regestan icke afkopierade bref, dock ofta utan angifvande af datum,
hvilket är fallet med brefven i HMu N:is 89 och 113.

(1255?)

[År 1555]. Tesse effterscriflne af Laha by i Borgå soken
— — haffve giffvit tilkenne, att — --- Häffvonsälkeby — -haffve gode utmarcker på alle sidhor; men the wele icke sig
ther med åtnöije lathe, utan falle utöffver råå och rör, som
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här effterscriffne stå, in upå Laha tillagde ägor, som lagde
äre för 300 år sedan: förste råen Wilunåija, tedan til Pavalan
Murronmäki, tedan til W[?M]endu päteihää, tedan til Strandemalmm, tedan til Ylimäisebergis udden och tedan til Nockapäteiää.

[1256?-1266 ?]
Sextus [episcopus Finlandensis] dominus Ragvaldus, natione Ostgothus a, prins cancellarius Birgeri ducis, dicti Jarl b,
et per ipsum fuit primum maskot 6 inceptum. Obiit anno Domini 1266, sepelitur in templo Rändämäki d.
Viterbo 4 september 1258.
HMu N:o 115. — Ofvanskrift: Confirmaeio domini Alexandri pape de pluribus canonicis instituendis in ecclesiis catlaedralibus.
Alexander episcopus seruus seruorum Dej, venerabili fratri
archiepiscopo Vpsalensi salutem et apostolicam benedictionem.
Sicut te intimante accepimus, bone memorie Guillelmus, episcopus Sabinensis, tunc in regno Swecie apostolice sedis legatus
deliberacione prouida satuit, quod quelibet cathedralis ecclesia
dicti regni saltein habeat quinque canonicos, qui vacanti ecclesie possint de pastore ydoneo prouidere, sed propter negligenciam prelatorum nullus hactenus fructus aut rarus de huiusmodj statuto prouenit. Volentes igitur statutum ipsum inuiolabiliter obseruari, fraternitati tue, per apostolica scripta mandamus quatinus suffraganeos tuos attencius moneas vt infra cornpetentem terminum, a te prefigendum eisdem, commissas sibi
ecclesias secundum tenorem statuti eiusdem de canonicis ordinent, iuxta proprias facultates., alioquin extunc eos iuxta idem
statutum, non differas ordinare, contradictores auctoritate nostra
a) Sic cod. Acad.; Cod. Men. Westgothus; cod. Net. Wesgothus. b)
Cod. Acad. & Cod. Petr. Jä rl. c) Cod. Petr. mu s eh o t t, additaque ad marginem: „forte legendum matskott". d) Add. Cod. Men. insigno cornmisso anachronismo: „Anno 1368 (an 1268?) 10 cal. Febr. fatta est translatio ecclesice cathedralis ex Rändämäki ad Abo".
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appellacione postposita compescendo. Datum Viterbij II non.
septembris, pontificatus nostri anno quarto.
Sv. Dipl. N:o 450.
1258.

Eijolf femte Sindra dödas i Finnmarken (norra Norge).
f. d. Drepin skipsggn Eyiolfs åv5ga å Finnm9rk.
f. cl. Drepin skipsögn Eyiolfs au$ga a Finnmark.
f. d. Skip tion Eyolfs audga og Sindra.
Annales regii, Skalholts ann., Gottskalks ann., ed. Storm, s.
133, 192, 330.
Orvieto 1 oktober 1263.
Urbanus IV:s öppna bref till ärkebiskopar, biskopar, etc.
angående biskopens (Ulf) i Skara uppdrag att genom predikningar förmå svenskar deltaga i korståg till Heliga landet. Datum apud Vrbem veterem kalend. octobris, anno tertio.
Sv. Dipl. N.•o 486 (jfr N:•o 487).
1263.

HMu N:o 125 och 126 (4/10 och 23;10 1263) är Rom uppgifvet såsom dateringsort, bör vara Orvieto (apud Urbemveterem).
(1265-- 68.)

Clemens papa 4:us. Ad hoc quod fratres audiant confessiones sufficiat sola licencia pape, et sine parochialis sacerdotis consensu. — Bulla Roskildensi, transcriptum Ottonie.
Ur Minoriternas i Wiborg Klosterbok, Arw. I. s. 88; jfr.
Sv. Dipl. N:o 506; 1265 15/ 6
1266 9 /,.

HMu N:o 131. — Biskopen i Razeburg Guido, presbyter cardinalis sancti Laurencij in Lucina, apostoliska stolens legat,
tager i på$ige stolens beskydd alla köpmän som i lofiiga han-
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delsärender besöka kusterna af bl. a. Sverige; förbehåller
aflägsnare arfvingar rätt att inom 1-3 år reklamera skeppsbrutet gods; hotar med exkommunikation den som röfvar och
icke återställer sådant gods; ålägger vederbörande biskop att
bereda hjelp åt dem, hvilka anföra klagomål i dylika ärender;
om någon för nämnda brott exkommunicerad person afled utan
absolution skulle hans lik kastas i hafvet.
Kalmar 15 juli 1266.
Påflige legaten Guidos öppna bref om 100 dagars aflat
för biträde till Upsala domkyrkobyggnad. Datum Calmarn[ie]
jdus iulii, pontificatus domini Clementis anno secundo.
Sv. Dipl. No 516.
(1266 2°/9•)
Birger Jarl dör 5).
Birge Jerl doo j Jälbolung [var. Äbbalundh];
thet lastade bade gamal ok vngh,
at hans liiff matte ey lenger vinna
mykit got badho honom qvinna;
han gaf them swa stacken räth
ok näfste mangin som giorde oreth,
swa at them matte engen göra ofrid.
utan han hätte halsin wiid;
til eth kloster fördo the han,
honom fölgde margen erlik man;
the mwnka the äro graa
ok boa a land, Aria ok saa;
thet kloster thet heter Varneem
jak tror han hwilas ther met them"")
Gamla Rimkrönikan, ed. Klemming, p. 18-19.
*) Birger Jarls död uppgifves vanligen hafva inträffat natten mot
de 11,000 jungfrurs dag (= XII kal. Nov.) eller den 21 oktober. Deremot
innehåller Upsala kalendariet för år 1344 en säkerligen tillförlitligare
uppgift, att hans dödsdag var den 20 september (XII kal. oktobr.): obitus
d: ni Byrgeri jcerleri duds (Sv. Dipl. II, XIX).
**) I Varnhems kyrka finnes en i senare tider anbragt tafla i muren
af grafkoret, å hvilken tillkännagifves att här ligger begrafven hertig
Birger Jarl och hans första gemål furstinnan Ingeborg, konung Erik
Knutssons dotter.
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Viterbo 21 oktober 1266.
Clemens IV:s bref rörande 40 dagars aflat för dem, hvilka
besöka Upsala domkyrka „in qua corpus beati Erici martiris,
ut asseritis, requiescit". Datum Viterbij XII kal. nouembris,
pontificatus nostrj anno secundo.
Sv. Dipl. N.•o 523, enl. originalbullans silkessnöre gvar.
(1266 ?)
Biskop .Ragvald författar under tionde året at sitt episcopat kantilenan „Bantus virens olivarum".

Uti den i „Piae cantiones ecclesiasticae et scholasticae veterum episcoporum (1582)" ingående cantilenan „Ramus virens
olivarum" läses akrostiskt R(arnus) A(pex) G(rande) V(elut) (psalensem) A(rdor) L(eti) D(octor) V(ersus) S(ubit) samt de 3
första orden i följande vers: E(rgo) p(lebs) Fin(nonica) cathol. *)
Xp9 (= Christus) res(ponsio) eller RAG-VVALDVS A(nno)
mcclxvi(iii) ' ) X pres., Ep(iscopus) Fin. hvilket antagligen
betecknar att cantilenan i fråga är författad 1266 af Ragwaldus
Finlands katolske biskop, under tionde året af hans presulat
(episkopat). Mindre troligt är att sången vore författad af Ragnvald II, den l0:de biskopen i Åbo (1308-21), hvilken skref
sitt namn Rangvaldus eller Ragnvaldus (Jfr R. Lagerborgs

*) Vid beteckningar, uti hvilka angifvas underskrift (scripsi, subscripsit) användes diktionen: catholice ecelesie episcopus. Munch, a. a.
IV 443.
*") Många af „piae cantiones" iiro icke blott akrostiska, utan synas
äfven innehålla i sista versen s. k. chronosticon. Sålunda fås ur carminalen „Triformis relucentia" icke blott akrostiskt „THOMAS FR[ater]", utan
äfven kronodistiskt „mcccvvvunu" (= 1321), ur „Bene quondam dociles"
fås på samma sätt „BIRCERUS" „mcccvvvvvvvvnmj" (1346), ur ,,Jesus
humani generis" fås »JOHANNES" (Westfal?) „mccclvv septem" (1367). ur
„011a mortis" erhålles „OLAVUS" mcclllxvvvvuunurj (1390) och ur ..Psallat scholarum cantio" fås akrostiskt „PETRUS" och det sällsamt tecknade
årtalet mccccvvvvvviunnuiuunj (1447). Måhända älven chronostiska tidsbestämningar kunna fås fram ur slutverserna till de icke akrostiska
karminalierna.
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uppsats i Sv. Litt. S. Förh. XX: 87, 90, 91 enl. tolkning af

Dreves, der dock icke årtalen och de sista orden förklarats*).
Den å s. 39-40 här ofvan anförda och för officiet vid
s. lhenriks translation författade »Gaside cetus» tyckes vara
irregular akrostisk vers, ur hvilken måhända fås fram
GVdmVDH HENnici och ur ,,Explicit"-versen vid slutet cdmd
c(antus) d(um) m(o)d(o) Renrici. Möjligt är, att författaren är
den Gunno, hvilken 1309 var officialis vid Åbo domkyrka
(HMu N:o 259).
Ramus virens olivarum
per columbam panditur
binum genus animarum
arca Noe clauditur.
Apex montis abscondatur
ague vis dum tollitur,
nubis sordes expurgatur
signum rei ponitur.
Grande mirum pietatis,
arta dum salvatur,
at tunt cunctis animatis
ira Dei datur,
Velut nostro demonstratur
doctori Finlandie,
fides Christi dum fundatur
linquenti terram Anglie.
Vpsalensem presulatum
regno rexit Suecie,
per Ericum sublimatum
pro cultu fiducie.
Ardor strinxit caritatis
corda patronorum
via ducti veritatis
sorte supernorum.
Leti petunt Finnorum
terram pervenire,

cultum pellunt demonum
palmam reperire.
Doctor mire sanctitatis,
ponens se periculis
formam vere pietatis
turbis dans incredulis.
Versus partes rex Ericus
tendens domicilii,
sanctus presul hic Henricus
comes fit exsilii.
Subit penas patienter
palmas per martyrii;
Adest listor vehementer
potum dans exicii.
XP9 (Christus) nobis patrem oret
pacem servans patrie,
landis turba quem decoret
firma fide varie.
responsio:
Ergo plebs Finnonica,
gaude de hoc dono,
quod fatta es Catholica
verbi Dei sono.

*) Uti Hemmings från Masku fria finska öfversättning af år
1616 af denna kantilen ingår uti näst sista versen:
Jollen pahoin palcan maxoi
Lalli paha pacana
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[1266?-1286].

Septimus [episcopus Finlandensis] dominus Catillus, natione Vestgothus, prius cancellarius D:ni Waldemari regis a ,
sub quo collegium canonicorum primum fuit consitutum b in
ecclesia Aboensi c anno Domini 1276 d *) ex mandato domini Urbani pap quarti, consensu regis Magni, per visitatores et procuratores, dominum Folquinum, archiepiscopum Upsalensem,
dominum Andream praeposidum, illustris fama?, et Nicolaum,
primum decanum e Upsalensem.
Hessleby 12 april 1268.
Johannes Eriksson uppgör sitt testamente, hvari bl. a.
heter: „Hermodo*"), quem pater meus dedit libertati, do fundum curie cum domibus in Faldunge, cum pascuis pecorum,
que dicuntur wlgariter fang oc fiargang sibi et heredibus
suis in perpetuum possidendum". Actum Haesleby anno D:ni
Mo. CC°. LXVIII0. quinta feria pasche.
Sv. Dipl. N.'o 532, enl. original.
1269 29/l0.
HMu N:o 138. -- jtem cuilibet domuj fratrum predicatorum do in regno Swethie marcam argentj; jtem cuilibet hospitali in regno et . cuilibet domus (?) fratrum minorum et cuilibet
claustro monachorum et monalium in regno do dimidiam marcam argenti —
a) Cod. Men. et Cod. Net. omitt. „regis". b) Cod. Men. institutum.
c) Cod. Acad. et Cod. Petr. in tempio Rändämäki. d) 1276 Cod. Acad. et
Cod. Feir.; — Codd. Men. et Net. 1266. e) Cod. Petr. Parvodicanum; alii codd.
Parvedicanum secundum conjecturam Porthani „Nicolaum (Allonis) primum
decanum Upsalensem" (forsan add, in fine historia: Johannis episcopi
Cod. Net. „Obiit anno D:ni 1268" adhuc ponenda mutato anno 1286.)
*) Ang. utredningen af årtalet m. m. jfr A. Cederberg: Turun Tuomiokapitulin hist. s. 62-72).
**) Heermodus, tagen till träl trol. under kriget mot T: vasterne.
Namnet är väl icke att sammanställas med den i Snorres Balderssaga
omnämnde Hermod, Odins son (jfr ock Hakonarmal), utan är törhända
fin. Hermottu (den med starka nerver el. senor försedde), och åren 1277 21/,
och 1279 '6/3 gafs åt landbondehustrun Hermodis, „Hermodi villice, ob remuneracionen laboris sui", 2 hemman jemväl i Hessleby (Sv. Dipl. 623, 664).
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(Början af 1270.)
HMu N:o 140. — Utkast till fördrag om de friheter som
Tyska och Gottländska handlande skulle hafva i Novgorod.
2) A loco ubi primo inchoat dominium Nogardensium, hospites libere utentur silva, secando ea, de quibus habent necesse ascendendo et descendendo.
3) Cum hospites in regno Nogardensium et sub eorundem
pace et protectione sunt, si res eorum furto subtracte fuerint,
et summa furti sit infra dimidiam martam kvnen, reus se redimere poterit cum II mare. kvnen; si uero supra predictam
summam et infra dimidiam marcam argenti furtum commiserit,
virgis decorietur et ad maxillam cauteriabitur, vel redimat se
cum X marc. argenti. Qui autem ultra dimidiam martam argenti furatus fuerit, communem subibit sentenciam [sedan följer 2) i Hausens Mu]. Simile erit si furtum contigerit inter
Engeren et Aldagen, et ita deinceps usque Nogardiam veniatur.
4) Cum hospites hyemales venerint ad torrentem qui dicitur Vorsch, intimabitur older m a n n o vectorum, qui dicitur
vorschkerle,. ut mane veniant ductores; et decoquetur eis ipso
mane vnum caldarium et non plus, quo decocto et expedito,
dicti vectores sine dilacione expedient mercatores; net aliqui
assumentur in lodias nisi viri robusti et ydonei, per quos res
hospitum conseruentur. Hiidem vectores, cum ad tabernam
peruenerint piscatorum, recipiant precium swum, videlicet quilibet vectorum VIII capita martarorum et vnum par maparum,
vel loco maparum, III capita martarorum, et deinde hospes
absque ulla mora expediatur.
5) Cum autem hospites memorati devenerint ad locum,
qui dicitur Gesteuelt. quelibet nauis honerata bonis teloneabit
vnam marcam cvnen. -- — Quando hospites estivales venerint ante torrentem, qui
dicitur Vorsch, statim absque mora vectores conducent eos
ad tabernam piscatorum, quo, dum perveniunt, quelibet lodia
dabit vectoribus IIII panes et vnam scutellam butiri; si panes
habere noluerint, dabuntur eis pro quolibet pane due cvnem,
et pro butiro III capita martarorum. — —
6) Cum hospites lodias conducit in Nogardia, si lodie
occurrerint nauibus in Nv, quelibet lodia accipiet precium
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suum et pernam vel V mart. cvnen pro perna. Si venerit
lodia in occursum mercatoribus in Aldagen vel in Wolcoweminne recipiet medietatem precii et dimidiam pernam, vel III
mare. cvnen. — —
14) Sanctus Petrus et sanctus Nycholaus in Aldachen
secundum iura antiqua rehabere debent sua prata. — — —
20) Libra bis equari debet in anno — — Stater (lode)
qui dicitur cap, debet in grauit:. te continere VIII Liuonica
talenta. -- — —
22) Cum hospites hyemales uel estivales exierint a curia
et venerint ad Vorsch, tunt si uolunt, accipient vnum ductorem, scilicet vorschke[r]1 cui dabunt VIII capita martarorum et vnum panem. — —
26) Jura et libertates prescriptas, quas hospites mercatores
in domino regis et Nogardensium sibi fieri postulant, heedem
libertates et iura ipsis Nogardensibus cum in Gotlandiam uenerint in omnibus impendentur fauorabiliter et benigne.
Rydberg, Sv. Trakt. N:o 118; Sv. Dipl. N.•o 1708.
(Början af 1270?)
HMu N:o 140. — Ic coning Jeretslawe, coning Jeretslawen
sone, hebbe geprouet mit dheme borchgreuen Paucen, mit dheme
hertogen heren Ratibore, vnde mit dhen oldermannen, vnde
mit al dhen Nogarderen, vnde mit dheme Dhutschen boden
Henrike Wllenpunde uan Lubeke, mit Ludolue Dobriciken
vnde Jacobe Curinge dheme Goten, vnde bestedeget den
vredhe — —.
1) Dhen olden vredhe to dher Nu-wart binnin Ketlingen
van Gotlande vnde wedher uan Nogarden bit to te Ketlingen — — (i slutet af denna punkt det HMu i ingressen
anförda) — —
3) Vet men enen dhef tusgen Ketlingen vnde Aldagen, dhen
sal men uoren to te Aldagen; dhar sal man ouer en richten
al na sineme broke. -- —
4) So wenne dhe Dhudeschen vnde dhe Goten comet in
dher Uolkov vore dhen uorsch, so solen se de uorschkerle
uorderen sunder letten, unde setten in ere schepe vrome lude,
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vnde nemen von en dat uan oldere gewesen heuet vnde
nicht mer.
5) Vnde swenne so dhe gast upwart comet to Gesteuelde, so
sal he geuen also he uan older til heuet gegeuen, vnde nicht
mer.
6) Vnde dhe lodienman, dhe gewnnen is to der Nu vn wedher
up, dhe schal hebben uor sine spise V mare cunen ofte enen
baken; is he gewnnen van Nogarden wante to te Aldagen,
un weder up III mark cunen — —
7) Is dhat en lodie tobrekt, dhe ut varet na gude, ofte geladhen is mit gode, dher lodien darf men nicht golden; mer
der lodien hure sal men geuen. — —
Rydberg, Sv. Trakt. N:o 118; Sv. Dipl. N:o 1712.
1270 26/6.
HMu N:o 141. — K. Abonensis — skrifver sig biskop Bettfil.
1271 9/9.
HMu N:o 143 och 144. — K. Aboensis — Datum Ostraarus
(= Nya Upsala).
[1272-76.]
Gregorius papa 4:us [X] concessit omnibus visitantibus
ecclesias nostras in supradictis festiuitatibus indulgenciam XL
annorum. Priuilegium incipit: „Manipulos vbertatis ad sanctam
Claram".
Ur Minoriternas i Wiborg Klosterbok, Arw. I, s. 91.
(1273).
Sveriges och Norges gräns började från Uluträsk.
Swa skipftis landum II konungen meellum, at Swerikis
ok Norikis byrus i Vlu praeski ok leJer ptir Ysma? XV
wiknae langum.
Ur Helsingelagen jiingmala-balk, flock XV, i Rydberg, Sv.
Trakt. I No 120% p. 250.
Ulsjön, Ulen, i södra Finlien, upptager Ulströmmen från sjön Lenglingen (jfr följ. handling), samt afbördar sitt vatten i sjön Rengen, hvar-
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ifrån utströmmar det vattudrag som här kallas Ysmce. Sedermera missförstods betydelsen af Ulutriisk, hvilket senare ansågs betyda Uleåträsk i
Finland, dit man sålunda med inbilladt stöd af Helsingelagen sökte att
sträcka Helsingelands gräns i norr (jfr 11Mu N:o 360, 1328 5/9, och RMu
N:o 864 1377 37 /0. Äfven andra handlingar rörande Helsingeland torde af
denna orsak beröra norra Finland.

(1273?)
Rågångshandling rörande gränsen emellan Sverige och Norge.
I handlingen nämnes Finmork; råpunkterna: Galgasaur.
Raudafjeall, Kuendoelabek, Runafuru, Runastein; bland vittnena:
Dorkimll a Riuki, Pall Suri, borstavin i Tuneimmi, Kristmad
Panason — —. hetta landammre er mellim Jamtalandz ok Finmarkar ok Haelsingalandz: vestr or Lenglings lidum a ok sua
nordr till Straums b. Eigu ha Jmnatar nordr a Finmork fra
Straumi XIX rastir at veida dyr ok ikorna, ok gengr sua austr
landammret mote Angrmannalande, tmkr til jar seen heitir Veimosior ; 13mdan i Hulsio ok Kiodsio; Da3dan ok i Raudasio; Damdan
i Hcettingssio; Dui nest i Hellusio; Jordan i Neigarsio; sidan
i Kiarsio mdr Kiolsio nordan at Rafuundum; Durdan i Delliasen
nordan at Bilar tiarne ok sua sudr i Tiorsioar holm ok sua i
Blafinnungs tiorn. Dar deilldu Dau vm i anduerdri kristni Gunilldr snimlla, er bio a Solatunum, en Arne illi het madr, er
bio i Himisio a Rafuundum. Hann var fyrstr madr kristin.
Dar volde bat Deirra osa?tte at Gunilldr tok Fin sin ok setti a
land Arna vidr Blafinnungs tiorn; tok Arne Dan Fin ok scekte
nidr i vatnet. Sidan voro ]gat saatmaele j3eirra at Arne gallt
loeden firir - austan tiornena. pa let G-unnildr en fara i votn
Arna. En Arne let sua marka votn sin er hann for fra; scekte
nidr reinshornom heilum ok rak i iarnagla till merkis, ok fan
Arne med Diu agirnd Gunnilldar ok sattrof. En sidan gengo
Dau loed aftr vndir Arna. E[n] Finrin het Blafinnr ok var af
honum kallat Blafinz tiorn d. Ok liggr sua landammret sudr i
Tundrasen austan at forse, en ]iaedan ok i Ignarsand fisklunini
mellim Mmdalpada ok Fiskabua — -- — — — m sidan
a) nu Finlierne i Spåsen af Trondhjems stift, jfr föreg. handling.
b) Ström i Jemtland. c) nu Voimojaure. d) Blåfinnstjärn 6 mil norr om
Sundsvall.
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austr; er Skuli iärl do 0; ligr landamaeret sua sudr mote
Heriardall.
Rydberg, Sv. Trakt. N.o 120, enl. ms. i Köpenhamn.
Handlingens datum har kunnat bestämmas till tiden
1263-83.

Dåvö 31 december 1275 [1274].
Konung Magni gåfvobref angående inrättande af ett nytt
kanonikat i Upsala. Under brefvet remsor efter 8 sigill, konungens, ärkebiskopens, „reuerendorumque dominorum omnium
ipsius suffraganeorum (sålunda äfven Åbo biskopen Kettils),
qui huic collacioni aderant personaliter". Datum Dauc, anno
Domini M". CC". LXXV". pridie kal. januarij.
Sv. Dipl. N.o 606 enl. original; ang. årtalet jfr 1321 28/12
(anm.).
Lyon 9 januari 1275.
Påfven Gregorius X:s befallning till ärkebiskopen /FulkoJ
i Upsala och hans lydbiskopar, att i följe af konungens erinran
om påfven Alexanders bulla, rörande hämmandet af hedningarnes i Karelen, Ingrien, Lappien och TVatland härjningar på närboende kristna inom Sveriges rike, söka förmå nationen mota deras mer och mer öfverhand tagande våldsamheter.
Gregorius episcopus, seruus. seruorum Dej. Venerabilibus
fratribus archiepiscopo Vpsalensi et eius suffraganeis salutem
et apostolicam benedictionem. Ex parte carissimi in Christ()
filii nostri regis Swecie illustris fuit propositum coram nobis,
quod olim felicis recordacionis Alexander papa, predecessor
poster, bone memorie archiepiscopo Vpsalensi, predecessorj
tuo, frater archiepiscope, suisque suffraganeis sub certa forma
dedit litteris in mandatis, vt homines regni Swecie monere ac
inducere procurarent, vt crudelium paganorum Carelie, Ingrie,
Lappie et Watlandie conatibus, qui in incolas dicti regni Christi
fideles diuersimode seuiebant, pro uiribus obuiarent, ipsorumque seuiciam deprimerent, ne in predictorum incolarum perniciem preualeret; verum prefato predecessore nostro et eodem
e) Skule jarl, t omkr. 1070.
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archiepiscopo interim viam vniuerse Garnis ingressis, optatus
fructus ex predictis litteris non provenit. Cum autein predictorum paganorum insolencia dicatur adeo excreuisse, quod nisi
per sedis apostolice prouidenciam super hoc salubre remedium
apponatur, de subuersione fidej catholice in circumadiacentibus
partibus dicti regni possit merito dubitari, fraternitati uestre
per apostolica scripta mandamus, quatinus ad huiusmodi monicionem et inductionem dictis hominibus faciendas, auctoritate
nostra per uos vel per alium seu alios procedatis, iuxta predictorum dicti predecessoris nostri continenciam litterarum.
Datum Lugduni quinto idus ianuarii, pontificatus nostri anno
tertio.
Sv. Dipl. J..• N:o 255, enl. codex eccl. Upsal.; dateringen oriktig 1230; Rydberg Sv. Trakt N.•o 78.
1275 23/G.
MHu N:o 152. — „Decernentes insuper indulgencias omnes
quas habent a venerabilibus fratribus nostris dominis — —
Kietillo Aboense (!) — episc. habere roboris firmitatem. — —
Preterea noueritis quod quilibet suffraganeorum nostrorum
relaxat XL:a dies in festiuitatibus supradictis".
- Upsala 22 juli 1275.
„Magnus dux Sweorum" utfärdar gåfvobref på 3 gods till
ett kanonikat i Upsala „in presencia reuerendorum dominorum --- — Aboensis episcop". Under brefvet har funnits 8
sigill: af hertigen, hans broder Erik, ärkebiskopen Fulko samt
5 „reuerendorum dominorum episcoporum eiusl suf raganeorum", bland hvilka biskopens i Åbo Kettils. Actum et datum
Vpsalie anno D:ni M°. CC°. LXXXV. XI kalend. augusti.
Sv. Dipl. N.•o 596 enl. original, med Magni sigill, de andra
bort fallna.
Lyon 6 november (1275).
Predikareordens förman, broder Johannes, till provincialpriorn A[ugustinus] i provinsen Dacien att befordra enighet,
inom orden. Datum Lugduni VIII°. jdus nouembris.
Sv. Dipl. N.•o 602.
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1275--1286 [1280].
HMu N:o 155. — Enligt G. Stephens äro „acta capituli
[ord. Dominici] provincialis" från tiden mellan 1275-80.
(1275-1290.)
År 1618 antecknar Jesper Kruus: „Matz Matzon i Rinum (i Borgå
socken) brukar een 1/: skat ibm; han och flere hans slächt i samma by
berette, at deras förfäder äre blifne adlade i konungh Magni Ladulås
tijdh, och delis bref bortto blifuin när Ryssen skiöfladhe Bårgå kyrke"
(1571 14/3 eller febr. 1590; jfr Ad. Neovius: Anteckningar rörande Borgå
stads hist. p. 27, 28).

Lagus: Finska adelns gods, I afd. p. 81.

1276 23/5,26/5.
HMu N:o 156 och 158 Ösraros = Nya Upsala, deremot
torde Arusie 1276 (.HMu N:o 160) beteckna Gamla Upsala.
1276 24/;,.
HMu N:o 157. — „sigillis venerabilium patrum dominorum
Fulconis Vps. archiepiscopi — — Kietilli Aboensis — — eius
suffaganeorum, qui tune omnes affuerunt".
(Upsala?) 1276 27i;.
HMu N:o 159. — „presentibus — K[etillo] episcopo
Abonensi".

Stafby 30 maj 1276.
Vihlogus, son till aflidne Nicolaus, uppgör sitt testamente
bl. a. „omnes vtriusque sexus mihi seruili condicione prorssus
astrictos in omnibus mansionibus meis, tam legatis pro anima
mea, quam aliis a iugo seruitutis eximens post mortem meam
ascribo plenarie libertati". Under brefvet remsor efter 9 sigill;
konungens,. testators, ärkebiskopens,,,et [6] suffraganeorum
eius", altså äfven Åbo biskopen Kettils. Actum Stafby a. D:ni
M°. CC°. LXX°. sexto, in sabbato proximo ante dominicam
sancte trinitatis.
Sv. Dipl. 615 enl. original (blott 1 sigill finnes evar).
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1277 30 /1•
HMu N:o 162. — sigillo — — domini K[etilli] episcopi
Aboensis.
1277 9/7.
HMu N:o 163. — Biskop Kettils i Åbo gufvobref på en Ord
i Aivnghathorp by i Leena socken (nu Angatorp i Vestergötland
i Lena socken) till Gudhems nunnekloster.
Allum Gwdz winum mYrwarande skrifft skwdhandum ella
horandum, smndir K[ettil] medh Gwdz nadh biscopir j Alpo.
helsw j alla m:enniskiw frlsara. TPj eerum minnoghe igh at
enast ma?nniskionna affgaangh wtan oemwael gamble hemwlhetz
ok lskelikheetz, swm wi haffwum haft ok en, G-wdhe wnnande,
haffwa wilium med reenliwis Christi tiaenistwquinnum, nunnonum j Gwdheem; thy giffwum wj til ewa?rdhelica eghw Gwdhema
klostre, j ionfrw Mario hedher ok oos til synda fforlatilsse, en
gaardh j Leena sookn, liggiande j bynum swm kallas Aurughathorp [o : Awnghathorp], medh akrum, a?nghium, skoghum ok
allum tillaghum, rorlikum ok wrerlikum, medh fwllum raeth;
thy at aaff hwggande al geenwwrdhugheetz aemne swm efftir
lidhin tima ma wprinna, latum wj waart insigle medh waars
waerdhwdha brodhirs, her Erikx, biskops j Skara, hngia ffore
thetta breff. Giffwit arum efftir Gwdz byrdh MCCLXXVII
niiwnda daghin j jwlij maandh.
Sv. Dipl. N:o 627.
I antigvit. ark. bref rörande Gudhems kloster; på papper utan sigill och
vidimation. Brefvet är bland de äldsta svenskspra"kiga dokumet i Sv. Dipl.

C:a 1277.
Birkarlarne skola fått af konung Magnus rätt att emot
en obetydlig afgift uppbära skatt och handla med Lapparne.
Rydberg, Sv. Trakt. I, pay. 261.
(1277-80.)
Item idem dominus Nicolaus [3:us] concessit omnibus, qui
moriuntur in habitu fratrum minorum, et qui cum dicto habitu eligerint sepeliri, remissionem quarte partis suorum omnium

86

Ad. Neovius, Medeltidsakter.

delictorum. — Priuilegium incipit: „Futurorurra beatorum carismata", — et habetur Janue.
Minoriternas i Wiborg klosterbok, Arw. I s. 89-90.
(1277-80.)
Sanctissimus in Christo dominus, dominus Nicolaus 3:us
concessit omnibus visitantibus ecclesias fratrum minorum in
festiuitatibus supradictis in priuilegio domini Joannis XXII
indulgenciam annorum XL, et aliis diebus per anni circuitum
C dies, et porrigentibus manus adiutrices dictis ecclesiis uel
monasteriis totidem priuilegium jn sacro minorum ordine; —
et habetur Florencie et Veneciis.
Minoriternas i Wiborg klosterbok, Arw. I, s. 89.
(1278-80.)
HMu N:o 166. — Omnibus presentes litteras inspecturis,
Anundus Strengienensis et Ketillus Aboensis, Dei gracia episcopi, salutem in Domino. Noueritis nos litteras domini pape
in nulla sui parte uiciatas perspexisse in hunc modum : Nicholaus etc. cfr. Sv. Dipl. N:o 642, 5/4 1278. Jn huius igitur rei
testimonium sigilla nostra presenti bus duximus appendenda.
Sv. Dipl. .N:o 875 enl. original.
Då ärkebiskop Jakob dog 1281 (Sv. Dipl. V. p. 300) och
Nicolaus III ej nämnes med epitetet „beate (felicis) recordacionis 1. memorie" såsom död (j 28/8 1280), är det väl antagligt,
att vidimationen skedde dessförinnan, måhända 1279 15/5.
1279 15/5.
HMu N:o 167. — ,,cum sigillis -- — K[etilli] Abonensis`.
Telge 1279 16/10.
HMu N:o 170. — Omnibus presentes litteras inspecturis Jacobus, Dei gracia Vpsalensis archiepiscopus, ceterique suffraganei
eiusdem ecclesie, salutem in Domino sempiternam. Quam bonus
et suauis sit spiritus sancte matris ecclesie euidenter intelligit
qui prudenter aduertit. Dum errantes filios pie disciplinans ad
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sinum suum, extra quod salus non est, reuocat, obbedientes autem
utpote benedictionis filios condecet maternis affectibus amplectitur atque fouet. Hoc in utrisque studens agere, quod saluti
congruit et profectu, sane cum jllustris dominus noster Magnus, rex Sweorum, talem se exhibuerit in omnibus circa ipsam
Dei ecclesiåm suosque ministros, vt uere dici possit obbediencie
filius ministerque salutis, debitum arbitramur ad statum et pacem
ipsius atque regni sui conseruandum maxime cum de pace ipsorum pax eciam dependeat ecclesie, sibi per ecclesiam subueniri. Eapropter cum ad presens tam graui depressus sit mole
debitorum, propter guerrarum incommoda, quibus dispendiosius
iam aliquibus temporibus fuerat inuolutus, quod ad ipsum liberandum proprie ipsius aut eciam laicorum suorum non suppetunt facultates, nostri prouincialis approbacione concilii duximus statuendum, vt de omnibus possessionibus et prediis ecclesiarum regni Swechie, siue per clericos, siue per uillicos, siue
per colonos procurantur aut etiam excoluntur semel in hunc
modum sibi caritatiue subsidium inpendatur. Quod videlicet
is qui predia ecclesie inhabitat et excolit minus habens in bonis
quam ualorem trium marcharum vsualis monete: solidum denariorum ; trium marcharum habens ualorem : oram denariorum ;
sex marcharum: duas oras; nouem marcharum: tres oras; duodecim marcharum: dimidiam marcham usualis, ut dictum est
monete, debeat exhibere in subsidium dicti domini nostri regis.
Si aliquis uero plus in bonis habuerit, eo tamen plus contribuere minime teneatur. Set quotquot fuerint uillici aut coloni
ecclesie in bonis habentes aut ualorem predictarum duodecim
marcharum, ad erogandam dictam dimidiam marcham obligatos
se nouerint et astrictos. Hanc tamen talliam uel collectam per
questionarios aut exactores quoslibet exigi aut recipi districtius
prohibemus, nisi per eos, quos ad hoc per nos specialiter deputauerimus et expresse. Actum et datum Tlgis anno Domini
Mo. CC.0 LXX0 nono, decimo septimo kalend. nouembris.
(1279.)
HMu N:o 171. — Statuta concilii Telghiensis.
— pena pecuniaria. imponenda sit, que magis timetur et asserendo i11am penam pecuniariam utilem esse: cum non sit et patet
per effectum, quod cito violatur auro vel argento iusticia — —
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De procuracione episcoporum: — — duximus statuendum,
vt episcopi in procuracionibus recipiendis per duas noctes, ad
pabulum equorum quinque thynonibus, in ceruisia: quatuor, in
panibus triticeis, siligineis et ordeaceis: tribus thynonibus, I
pecore, II ouibus, et I lardo siue I porco recenti, loco ouium
et lardi: VIII pullis, II an cis die carnium cum lacticiniis et
et piscibus diei sequentis sint contenti. Candelas insuper cornpetentes et m e d o n e m habeant vbi prius med o ant mel consueuerat exhiberi, jta tamen quod cutes, pelles, sagimen et residuum candelarum et cetera que superfuerint reseruantur sacerdoti — —
De bonis clericorum decedencium: — — duximus statuendum, vt clerici nunc in beneficiis ecclesiasticis constituti, tam
indigene quam extranej, de medietate bonorum mobilium et
immobilium, intuitu ecclesie acquisitorum testandi, legandi seu
eciam alias ordinandi pro libito voluntatis liberam habeant
facultatein — —
De clericis vagabundis. — — duximus statuendum, vt nullus suffraganeorum nostrorum, prepositorum, archidyaconorum,
decanorum, sacerdotum et curatorum absque litteris dimissoriis
et formata in iure expressa, ad inofficiandum ecclesias suas,
clericos suscipi aut peregrinos, maxime Theutonicos, Frisones,
Anglicos et Dacos, qui cauteriatam vt sepius tales habent conscienciam, dicentes se esse simplices, cum sint austucia dyabolica repleti, et dicunt se sacro ministerio insertos, cum
non sint, et pro opere pietatis dicunt se de loco ad locum
transire, cum sint fugitiui sua malicia efficiente; si qui vero
curatorum huiusmodi clericos peregrinos ad inofficiandum ecclesias suas absque dyocesani sui licencia — — pena trium
marcharum puniatur — —
Ne clericus omagium faciat layco: — — statuimus vt nullus
clericus, maxime in sacris existens, homagium faciat layco,
cuiuscunque fuerit nominis vel gradus dignitatis, excepta persona domini regis et ducis, nisi de sui prela.ti licencia speciali
De captivacione clericorum:. — — duximus statuendum, vt
si aliquem clericgm in sacris existentem per manum laycalem
captivari contigerit et requisitus et monitus, captiuum sic clericum non restituit — — protinus cesset a diuinis — —
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De habitu clericorum: Item statuimus vt archidyaconi, prepositi, decani et sacerdotes et curati clausa desuper deferant
indumenta, jta quod extrinsecus se non cingant, tonsuramque
debitam habeant et competentem, alioquin pena trium marcharum puniantur, nisi premissa ante futurum concilium duxerint
adimplenda.
De clericis vel eorum seruientibus transeuntibus. Item statuimus, quod clerici teneantur clericis et seruientibus clericorum
transeuntibus necessaria vendere vel venalia inuenire, nisi ipsos
colligere voluerint intuitu karitatis alioquin trium marcharum
pena puniantur — —. Si vero clerici transitum facientes — —
in curiis sacerdotum seu eciam laycorum aliquod per violenciam raperint, pena XL marcharum quemadmodum layci si rapinam fecerint puniantur — — nec minus qui in curiis sacerdotum violencias fecerint ipso facto sentenciam excommunicacionis incurrant -- — nullatenus absoluantur. Quare eciam
singulis diebus dominicis et festiuis cum hoc constiterit precipimus per vniuersas ecclesias humus h2eradi in quo violencia
facta fuerit puplicari, ac eciam si fuerit opus pulsatis campanis
et accensis candelis solempniter aggrauari.
Quod episcopi habeant elemosinarios iuratos: — — sane consuetudo quedam que, merito dicenda, est corruptela in finibus.
huius prouincie multis temporibus inoleuit, quod cibaria quandoque pocius ad superfluitatem — — in refectoria.suffraganeorum nostrorum frequenter illata, non ad sinus pauperum — —
sed ad manus cursorum et lectatorum passim offeruntur, vnde
auctoritate huius sacri consilii talia fieri prohibemus, statuentes
quod quilibet suffraganeorum nostrorum habeat elemosinarium
iuratum, qui fragmenta omnia refectorii sui bona fide colligat
et collecta in vsus pauperum Christi conuertenda cum Dem timore conseruet.
De ordine sessionum clericorum — — statuentes, vt nullus
ruralium sacerdotum seu eciam clericorum curiam sequencium
canonicis cathedralium ecclesiarum se de cetero preferre presumant, videlicet primi sedeant qui sunt et discuntur — —
Archiepiscopus subicit se statutis concilii — --De bons clericorum decedencium. Item statuimus vt defuncto sacerdote cuiuslibet ecclesie vel ipso in extremis agente,
nullus laycorum seu eciam clericorum cuiuslibet ordinis sit vel
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gradus, quicquam de domo — — dolo surripere vel aufferre
presumat; — — quod si quisquam clericus vel laycus — probatus fuerit abstulisse vel — — rapuisse, si clericus fuerit,
reus sacrilegii prolixiori anathemate condempnetur et vix ei
peregrina communio concedatur.
De captiuitate regis: — — statuimus, vt quicumque sue fidelitatis — — immemor regem, — — per ecclesiam coronatum,
captivare, fugare vel occidere presumpserit, nec non et illi qui
consilium vel auxilium seu fauorem prestiterint, ad hoc vinculo excommunicacionis se nouerint innodatos, nec quisquam
de illa scelesta faccione vllo vnquam tempore ab ecclesia in
regem coronari mereatur.
1279.
HMu N:o 172. — Tillägg: sysselmannen återköptes kort
derpå med pengar. (Biskop Arnes saga, enl. Rydberg, I. 508.)
Alsnö 1285*) (maj 1279).
HMu N:o 168 --- Brefvet (månne falskt?) är affattadt på
svenska med afsigtligt äldre språk och skrifsätt ä,n det som
brukades vid denna tid — samma sak som sednare upprepades
i 1734 års lagtext. Om de närvarande heter det: „thmr waru
wi$2er, biscupser Jacuppaer mrchibiscupmr af Vpsalum — — biscup Kyaetil af Finlanbi, — war brodher Boendictaer, hoerra Vlwar
Karissun — -- Magnus Ionssun, Swantaepulkmr — — Karl
Haralssun — — haerm Pmtaer war kanceler" — — Akten är
daterad: ,,Alnu eeptir wars hrr fezilo bbagh f usaen arum
oc tuhundraeb oc attatighi oc fm arum".
1280-1281.
HMu N:o 164. — — Karolus (Karulus) Gustavi (Gothstaphson, Gozstafson) kallas marskalk 1276 (Strinnholm IV. 533),
„dapifer" 1282 (Sv. Dipl. N:o 758), „dominus" 1286, 1291 (Sv.
") R. (xeete i „Fornsvensk Bibliografi" p. 182, 403 och 353 har bibehållit 1285 „såsom af ålder lärts", oaktadt deri åberopas ärkebiskop Jakob
såsom närvarande, ehuru han afled redan Y6/,,, 1281.
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Dipl. N:o 910 och 1032). Torde varit „prefectus Finlandias"
1280-81. Hans testamente uppgjordes 1292 och han nämnes
såsom död 1301, då äfven hans dotter, nunnan Margareta och
hennes syster, fru Ingeborg, nämnas (Sv. Dipl. N:o 1345).
3 maj 1281.
Birger Håkansson och hans hustru upprätta gåfvobref
till förmån för Risberga kloster i närvaro af bl. a. „Magno,
presbitero de Alandia". Actum anno Domini MO. CC°. LXXXO.
P. jn inuencione sancte crucis.
Sv. Dipl. N.o 719 enl. original.
Ålands socken i Uppland kan härmed icke menas, ty dess namn
skrefs Olanun (Sv. Dipl. L sid 218) och häradet i Uppland med samma
namn skrefs Olandia (Sv. Dipl. II sid 44. 102-104, 109).
128121/la,

HMu N:o 176 — Kettillus, Dei gracia ecclesie Aboensis episcopus, dilectis filiis .. priori et fratribus ordinis predicatorum in
conuentu Siktoniensi, salutem in Domino Jesu Christo. Licet is
de cujus munere venit ut sibi a suis fidelibus devote ac hilariter
serviatur, de habundantia pietatis sum, qum merita supplicum
excedit, et vota majora retribuat, quam valeant promereri; nichilominus tamen cupientes reddere populum acceptabilem Domino, Christi fideles ad complacendum ei quibusdam illectivis
premiis, indulgentiis videlicet et remissionibus, inuitamus, ut
exinde reddantur diuine gracie apciores. Vt igitur ecclesia
uestra congruis frequentetur honoribus omnibus uere contritis
et confessis, qui in eandem ecclesiam in die parasceves, ob reverenciam salvatoris nostri crucifixi, et in utroque festo sancte
crucis, et in singulis festivitatibus beat Mariee semper virginis,
et beata3 Mari Magdalenas atque Katharinm et undeciin millium virginum et sollempnitatibus beatorum confessorum Augustini episcopi et Dominici ac beati Petri martyris, necnon et
in secunda die natiuitatis Domini, pasche et pentechostes, ac
per earundem festiuitatum seu sollempnitatum octauas, cum reuerentia et honore visitarint; de omnipotentis Dei misericordia
et gloriosae semper virginis matris ejus Mari auctoritate con-
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fisi"), quadraginta dies de iniunctis sibi penitencijs annis singulis
relaxamus. Datum Sictoni e, anno Domini millesimo ducentesimo LXXXI°. duodecimo kalendas novembris.
Sv. Dipl. N:o 733 enl. afskrift hvarå tecknats att sigill varit
anbragt under handlingen
(1281-85.)
Item dominus Marcus [Martinus] 3:us dedit et concessit
omnibus Christifidelibus, qui suns manus porrigunt adiutrices
ad construendas seu resarciendas ecclesias uel monasteria ordinis fratrum minorum, et omnibus sepeliendis in cimitteriis
et claustris nostris, indulgenciarum annorum XL. — Priuilegium incipit: „Habentes in Domino fiduciam", et habetur in Rata.
Ur Minoriternas i Wiborg Klosterbok, Artc. I, s. 89.
Rogberga 24 juni 1282.
Konung Magnus utfärdar vidimation och stadfästelse på den
del af Viglog Nilssons i Stafby den 30 maj 1276 och 3 febr. 1279
upprättade testamenten, hvilka angingo Risberga kloster, och
äro under brefvet bl. a. „sigilla dominorum — — Abbonensis
et Wxyonensis episcoporurn". Datum Rugbyaerghumh anno
Domini M°CC°LXXX:mo secundo, VIII kal. julii.
Sv. Dipl. N:o 748, enl. original med urspr. 9 sigill.
Helyeandsholmn jiini 1282.
Vtij konungh Magni Ladufas lidh blef hållin en allmenneligh herredagh
i Stocholm anno Christi 1282 i junij månadt. Tå skiöt konungen rösten till
alla bischopperne och alle laghmän öfader alt rikiett, och sedan till almogen,
så väl högosn som lågom, jnnan Rådh så wall sons ytan, och ga f them alle
sampteligen tilkänne — — —
3) Melf och så på samma tidh samptycht, att alle Nordländske och
Finske ströeter, ther som hufuudfiskien äre, både medh las,idhl, sijk och
iidh, skole lyda under cronan. och alle thee them brukade, skulle gifva cronan
theraf% ränta, undantagandes thee fiskie som konungen sielftcer lät bruka.
5) Detta är det enda till lydelsen kända aflatsbref, som Äbobiskopen ensam utfärdat. Aflatsbrefven 'voro vanligtvis utfärdade på
grund af „Petri et Pauli auctoritate". Åbo-biskopen utfärdade detta bref
på grund af titelhelgonets för hans domkyrka, jungfru Marie, auktoritet.
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4) Wart och tå beslutit, at alle huficudskiär, både i thenn Swänske
och thenn Finske skieriegården belägne äre, och alle the ther liggie till fiskerij, skole göra tronan räntan — — —
Helgeandsholms förfalskade bref, hvilket finnes återgifvet i Sv.
Dipl. I, N:o 745, antvardade Paine Ericksson Rosenstråle i Norrköping
i Kongl. M:ts cansli och räknekammare den sista juni 1587. Ehuru förfalskadt, åberopades Helgeandsholms mötesbeslut ofta under följande
tider, i synnerhet under 1600-talet; så t. ex. utfärdade Jakob Klasson
Uggla i Ny-Helsingfors den 21 Maj 1648 bref angående förminskning af
mantalet från 1 till 3/F å Henrik Simonssons hemman i Lempans i Sjundeå
socken, i enlighet med det i „konung Magnus Ladulås tid med riksens
Råds samtycke" gjorda mötesbeslutet, „att sex tunnor utsede skall rechnas
för sex öhres landh och deraf ett helt hemrean gjort och lagt". Räkenskapsbok för Raseborgslän för 1647. N:o 806 (enl. gl. numreringen).

Husby Trögd 23 november 1282.
Konung Magnus förlänar H'argsö åt Stockholms borgaren
Thydimannus Friis för trogna tjenster. Sigill bl. a. af „J[ohannis] archyelecti Wpsalensis" (senare biskop i Abo). Datum Hosebytregh anno Domini M° C(;0 LXXX:mo secundo, IX kal.
decembris.
Sv. Dipl. N:o 757 enl. original, med 4 sigill, bland hvilka ett
med omskrift „FR. IOHES DEI GRACIA ECCL UPSALEN. ELCS"
(Fratar Johannes Dei gracia ecclesie Upsalensis electus — utvalde
biskopen står i gotiskt hvalf med krumstaf i högra och bok i venstra
handen), samma sigill som ärkebiskop Johannes begagnade under handlingar af 29/1 1290 (Sv. Dipl. N:o 1011), 9/12 1290 (n:o 1027), 19;5 1291
(n:o 1047 och 1048) och 19 /3 1291 (n:o 1049), hvarjemte såsom kontrasigill på brefvet af den 23/11 1282 förekommer Johans munksigill
med omskrift S' FRIS IOHIS - VPSALEN - ORDINIS P'DICATORV.
(Sigillum fratris Johannis Vpsalensis ordinis predicatorum — 2 helgon
stående i ett dubbelhvalf och nedanför sigillegaren, den knäböjande munken) Detta kontrasigill förekommer vidare till hans sigill, då han var
biskop i Abo 9-14/, 1286 (HMu N:o 186), ,6/6 1288 (HMu n:o 191) och i7/6
1288 (HMu n:o 192) samt till bans sigill då han var ärkebiskop (de ofvannämnda i Sv. Dipl. N:o 1011, 1047, 1048 och 1049). Den enklaste förklaringen, grundad på sigillernas vitnesbörd, blifver att antaga, att den
Johan, hvilken i slutet af 1281 valdes till ärkebiskop varit icke ärkedjeknen Johan Odolfsson, såsom uppgifves i Sv. Dipl. V, s. 300, utan samme
Sigtuna-munk Johan, som sedan valet •till ärkebiskop icke blifvit stadfäst af påfven, sedan kallades till biskop i Abo och efter Magnus Boossons död på nytt valdes till ärkebiskop. — Johan Odolfsson borde sålunda' uteslutas ur svenska ärkebiskopsserien (B. E. Hildebrand: Sv. Sigiller från Medeltiden).
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HMu N:o 179. — — Dateringsorten icke Rom utan
Orvieto.
Skeninge (1285 =3/3-31/12),
HMu N:o 181. — — War kia?re brother, hmrtugh Bmndikter af Finlande hawe fiuretighi hsta, biscoper XXX hwar,
annar af wart raaD XII, hwar riddari aeller swen awapn fiure,
oc samulund kanunk; andre De sum a?ru kallaDir twa swen
ok. — — insighli — — biscup Pmtars af Va?straearos. —
Sv. Dipl. I. N:o 813. — Dateringen enligt Hadorph 1280;
enl. Geete 1285.
1285.

Benedictus, Dei gratia dus Finlandi, Magnus eadem gratia
Uplandensis episcopus (!) etc tillkännagifva att de rådt konung
Magnus att sätta dennes broder Waldemar i fängelse. Datum
anno Domini MCCLXXXV.
Sv. Dipl. N:o 798. Brefvet förefaller vara förfalskadt att
döma af diktionen.
1285.

Birger Jarls dotters, fru Kristinas — enka efter Sigge Gutormsson till Ljuna — testamente af lägenheter och penningar
till andeliga inrättningar.
Ego Cristina, Byrgheri ducis Sweorum quondam filia, — assigno — — singulis caustris in partibus regni Swecie, cenobijs
in Gothlandia et Fynlandia collocatis tanfum exceptis [åt hvilka
hon troligen i numera förkommet bref särskildt donerat] marcham argenti pro vino ad incontaminati agnj pro nobis in cruce
immolati sanguinis confectionem. Jtem cuilibet hospitali in regno
Swecie dimidiam marcham argenti. — Sigilla domini M[agni]
regis — — et illustris germani eius B[enedicti] ducis Fynlandie
— — necnon predulcium mearum Margarete et Helene filiarum.
Anno D:nj millesimo ducentesimo octogesimo quinto — —
Sv. Dipl. N:o 800 enl. original, sigillen bortfallna.
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1286 23/4.
HMu N:o 185. — Karl Estridssons testamente upptager
„fratribus Finlandensibus IIII:or marchas den. — — cuilibet
hospitali in regno .III. marchas den. — Executores — — constituto — — dominum Karolum G,athstaphson, — — sigilla — —
domini K[aroli] Gotstaphson — presentihus — — fratre Johanne priore Siktoniensi".
[

1286-1289].

Octavus [episcopus Finlandensis] dominns Johannes, prior
Sigtunensis a. Hic primus processit ad b canonicam electionem
in ecciesia Aboensi; demum postulatus et translatus in archiepiscopum Upsalensem. 0 Obiit anno Domini 1268 [1291] C.
1286 9 -14 /s.
HMu N:o 186. — „domini — — Johannis episcopi Aboensis sigilla".
Paris 30 augusti 1287.
Sire Olivier skolklerk i Paris — säkerligen samme man som
1312 var vid universitetet i Paris och kallas canonicus Aboensis
— lemnar femte herr Karl 40 parisiska linres åt stenhuggaren
Etienne Bonnueill att resa till Sverige för att bygga domkyrkan
i Upsala.
Renaut le Cras, garde de la preuoste de Paris, salut.
Nous fasons a sauoir, que pardeuant nous vint Estienne de
Bonnueill, taillieur de pierre maistre, de faire leglise de Vpsale
en Suece, proposant a aler en Ia dite terre si comme il disoit
et reconnut en droit que pour mener et conduire au couz de
la dite eglise aueques lui cex compaignons et cex bachelers
comme il verra quil sera mestier et profit a la dite eglise pour
ouurer de taille de pierre en la dite eglise, il auoit eu et
receu de cause de prest per les mains sire Oliuier et sire Charles, elers escoliers a Paris, quarante liures de Paris, pour mea) Cod. Net. Sichtuiensis, Cod. Petr. prius Sichtunensis. b) Cod.
Acad. in. c) Omitt. Cod. Acad., Cod. Petr. et Cod. Men.
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ner et conduire les diz bachelers en la dite terre — — Paris
lan de grace mil CC quatrevinz et sept le semnedi deuant
feste S. Gile et S. Leu.
Sv. Dipl. N:o 94.5 enl. original.
Clairvaux 6 december 1287.
Påflige legaten Johannes, episcopus Tusculanus, till provinsial-priorer och -konvent i provinsen Dacien, med bifall till
predikarebrödernes begäran, att 'af ocker, rof och annat orättfånget gods, till hvilket ej ägaren var bekant, erhålla för hvarje
kloster 25 mark. Datum apud monasterium Clare vallis VIII°
jdus decembris anno Domini M° [CC] octuagesimo septimo,
apostolica sede vacante.
Sv. Dipl. N:o 952.
Karlsberg 7 mars 1288.
„Magnus, Vpsalensis ecclesie electus consecratus", donerar
bl. a. till Andreas altaret i Waxala kyrka sin qvarn på Nötö i
Åland'•`) „molendina nostra, in Nute in Olandia cum duabus
oris terre ibidem". — Actum a:o D:ni M°. CC°. LXXX°. VIII°,
jn dominica Letare.
Sv. Dipl. No 958 enl. original.
(1288.)
HMu N:o 188. — Ärkebiskopen Nils Allesson gifver 25
november år 1300 stadfästelse på en ny kyrkmässodag för Skokloster kyrka på grund deraf, att han år 1300 d. 28 augusti invigt kyrkan sedan högaltaret redan tidigare invigts af biskopen
i Åbo Johannes — -- „maiori altari eiusdem [monasterii Sko]
ecclesie prius per venerandum fratrem donlinum Johannem,
olim episcopum Aboensem, consecrato" — — ; „altare majus"
betecknar i medeltidsspråket icke „det större altaret", utan „högaltaret". — Enligt „Fornvännen" I, 1909, måste denna invigning hafva skett emellan åren 1286 och 1289 sannolikt sommaren 1288.
*) Törhända härmed dock afses Nöttö i Örbyhus härad, men som
möjligen förut räknades till Ölands härad.
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1288 is/ 6
HMu . N:o 191. — „sigillis uenerabilium fratum nostrorum
dominorum — — Johannis Aboensis episc".
1288 1i/6.
HMu N:o 192. — „in precencia venerabilium patrum domiforum — P[etri] Arosiensis et J[ohannis] Aboensis episc. — —
Sigilla supradictorum — Aboensis" -- —
Bro 8 juli 1288.
„Benedictus dux Finlandie" och biskop i Linköping utfärdar förbud att emot kongliga privilegier betunga kyrkans
gods och personer med pålagor till kronan, utan blott då det
är fråga om härads broar och hrsezsnekkior. Datum Bro
anno Domini MCCLXXX:mo VIIP', VIII jdus julii.
Sv. Dipl. N:o 968.
128811/9.
HMu N:o 19.1. — — „cum sigillis venerabilium patrum dominorum -- — Benedicti Lyncopensis, ducis Finlandie — Petri
Arosiensis, Johannis Finlandensis episcoporum"; bland andra
sigillvitnen nämns Karolus Gestafsun, hvars sigill äfven finnes
under handlingen: två korslagda liljor och omskrift: SIGILLLIM DOMINI KAR.OLI (Hildebrand Sv. Sig. III: 42).
1288 11/9.
HMu N:o 195. — „sigillis — — Petri Arosiensis, Johannis Finlandensis — episcoporum".
1288 10/12•
HMu N:o 196. — — „fratribus predicatoribus — — Finlandie" -- Bland testamentsexekutorerne nämner gifvarinnan:
„venerabilem patrem dominum Johannem, Dei gracia episcopum
Aboensem".
7
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(1288-92.)
Nicolaus papa quartus, qui fuit frater minorum, confirmauit omnes indulgencias a suis predecessoribus datas et addidit festiuitates angelorum et sanctorurn, quorum vocabula et
reliquie habentur in ecclesiis nostris. — Priuilegiurn incipit:
„Jn cathedra preeminencie". Bulla habetur Rome.
Ur Mina-iternas i TViborg Klosterbok, Ar/r. I, s. 91.
Karlsberg 17 april 1289.
Priorn Lauren tai å predikareordens i Opsala stift vad till
påfven mot riddaren Roth Keldorsons åtgärd beträffande en i
Stockholm af Elisabet, enka efter herr Godeche de Memmela, jemte
dennas äldste sons, Johannes, kyrkoherde i Logo, samtycke, för
ordens behof såld gård jemte hus vid Söderbro, hvilket köp slöts
enligt landsens sed med uppsträckta händer. Denna gård hade
konung Magnus omkr. år 1280 skänkt Godeche.
Jn nomine Domini, amen. Anno eiusdem Mo. CC°. LXXXIX°,
XV°. kal. maij, ego frater Laurencius, prior indignus fratrum predicatorum Sictun[ensium] Vpsaiensis dyocesis, fidedigna
insinuacione didici, dominum Roth Keldorsun, militem et castellanum Stocholmensem, michi et communitati fratrum nostre
prouincie grauem iniuriam intulisse. Cum enim ad vill am
Stocholmensem iam dictam frequens sit fratrum nostrorum
accessus, tum quia per earn in portu maris sitam ipsi de domo
ad domum transeunt, tum eciam quia ibi sua necessaria cornmodius venalia ipsos de pluribus conuentibus oportet requirere
et ob vtramque harum causarum diucius interdum ibidem nauigium expectare, quia in eadem forensi villa, que jnfra paucos
annos plerisque alias ciuitatibus terre nostre populosior effecta
est, fratres nostri ordinis, conuentum non habent; ibidem a
quadam vidua, domina Elysabeth, relicta quondam domini
Godeche de Memmela, cum consensu primogeniti sui filij,
domini Johannis, rectoris ecclesie Logo, pro habendo fratribus hospicij refugio, ipsorum fratrum nomine emi quoddam manerium fundum, videlicet cum domibus, situm circa
ponten australem eiusdem Stocholmensis ville, arra data et
adhibito testimonio discretorum. Ita dumtaxat, quod in prima
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conuencione sex tantum persone presentee extitimus, ego scilicet cum socio, mater et filius predicti, domicella quedam eiusdem matrisfamilias filia, que annos discrecionis habens, etiam
consensum adhibuit, et quidam honestus rnercator Johannes
Weslere, consanguinitate attinens supradictis. Jnter nos itaque
fori conuencione vocaliter fatta: supradicta domina et liberi sui
surgentes in medium, inichi, vt in patria nostra inter vendentes
et ementes moris est, manu porretta, super stabilitate vendicionis facte fidem dederunt, et ego eisdem denarium Dei tradidi
in euidenciam empcionis. Sequenti vero die de consensu partis
vtriusque vocati sunt in domum eiusdem domine tres reputati
ciues eiusdem ville, preter personas, que in prima conuencione
presentes exstiterant, scilicet Hermannus Cazubuc, Arturus institor et Johannes de Werdene, necnon duo alij fidedigni,
sed in villa predicta domicilium proprium non habentes,
scilicet Lambertus Mule et Hermannus Cylle. Jn quorum
precencia dominus Johannes, rector ecelesie supradicte, ex parte
sua et matris, publicauit ornnia inter me et ipsos die proximo
preterita stabilita; in qua publicacione duo condiciones pari
partium consensu adiecte fuerunt: vna, quod extunc edificia
in fundo empto existencia, in meo ac fratrum periculo quoad
easus fortuitos premanerent; altera, quod ipsa domin(ni)a vsque
ad totalem solucionem precij in dicto manerio libere remaneret,
vna tantum domo super ripam stagni sita, in introitu eiusdem
manerij, michi ad vsum fratrum vndecumque Stocholmis diuertenciurn resignata; pro cuius quidem domus occupacione eandem
dominam et liberos suos me promisi redditurum indempnes,
clans eis de precio, mediante Johanne de Werdene antedicto,
tres maroas argenti in moneta tamen vsuali, pro arra, quartam
insuper marcam me daturum jnfra triduum vel circiter, repromittens. Porro cum prefata domina hijs factis ad ecclesiam
festinaret vnam tantum marcam argenti illo die recepit, dicens
illi quern pro committenda petunia reliquj de illa domo ante
quosdam alios recendens, quod residuum donet ipsa requireret
reseruaret. Sed ... (texten skadad) ... dicebat se non audere
oblata recipere .... se a prefato domino R[oth] castellano
super vendicione .... cum tamen ipsa habuerit michique et
aliis pluribus ostend[erit] litteras serenissimi principis domini
Magni, Dei gracia Sweorum G-othorumque regis illustris, per
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quas patet ipsum dominum regem ante nouem annos, vet circiter, fundum, in quo edificatum est memoratum manerium,
predicto domino G[odeche] quondam marito eiusdem [vidue et]
absque condicione qualibet contulisse. Vnde et predicti vsque
ad hec tempora ipsum manerium sine censualitate aliqua possederunt pacifice et quiete. Respondit preterea domina sepedicta
cum sibi [quem pre]rnisi exhibuit tres marcas argenti, se eidem
domino R[oth] timore perterritam promississe, ne plus de precio
a me soluendo reciperet, donee ad sepefati domini regis discussionem dicte vendicionis series deuenisset. Quo audito,
supradictas tres marsas argenti sepefato Arturo vsque ad terminacionem negocij custodiendas comtnisi examen memorati
domini regis pacienter expectare proponens, sciens ipsum dominum regem in causis decindendis fore iustum necnon personis ecclesiasticis et precipue religiosis fauorabilem existere in
licitis et honestis — — etc — — — apostolicam sedem in hijs
scriptis apello -etc. Astum apud Karlsbergh — — jn
presencia reuerendi patris ac domini, dominj Magni, Dei gratia
Vpsalensis ecclesie electi consecrati, presente quoque honesto
milite domino Benedicto Boson, vterino fratre ipsius domini
electi, domino Ernwasto, canonico Vpsalensi, domino Nicholåo,
rectore ecclesie Skeptunum, domino Thoma, rectore ecclesie Schanald, domino Thorberno, rectore ecclesie, _ :setunum et alijs
pluribus.
Sv. Dipl. N:o 989 (der året 1285 är tryckfel), enligt original pi pergament i riksarkivet, sign. A3c. 1. 2.
Enligt godhetsfulit meddelande af förste bibliotekarien vid Kungl.
Biblioteket i Stockholm Robert Geete. står uti originala urkunden mentmeta ... loge. Lofö i Uppland skrefs i äldre tider Logho, Logho, men
detta afses måhända icke i urkunden; ty, om så skulle varit fallet, hade
väl, om någon, kyrkoherden Johannes kallats att närvara vid vadeskriftens utfärdande; men hans namn nämnes icke bland de närvarande, utan
i stället sex andra personer från Upsala och socknar i Uppland. Detta
berodde kanske deraf, att Johan alls icke befann sig i Sverige utan i Finland. Namnet Loge torde nämligen vara att söka i samband med Memmeta, hvilket åter onekligen är ett finskt ortnamn. I Wånå nämnes 1383
och 1385 Memala och Memalum (nu Miemala); i Birkkala finnes Memmola,
och Mommola förekommer såsom byanamn uti Lampis, Elimä, Hvittis,
Kisko och (Lojo-)Nnmmis; och i sistnämnda socken finnes jemväl Miemola, som äfven är byanamn i Lempälä och Luopiois. Miemola i LojoNummis skrefs 1545 Memola, 1549 Memoila. Måhända Godeche innehade
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Miemola i Lojo och hans son Johan var rector ecclesie i samma socken
(nämnd 1323 och skrefs vanligen Loya, Loyo), hvilken sålunda skulle
uppkommit redan kort efter Birger Jaris tåg.

Rafunda 29 januari 1290.
„Frater Johannes, miseracione diuina electus Vpsalensis"
utfärdar skyddsbref för G-yrth Bol[n?]akarl ") att han mot
gästnings hållande vid stugan på Rafunda (Rawnd) skogen i
Jemtland skulle vara fri från alla utlagor. Datum apud ecclesiam Rawndir quarto kal. Febr. anno Dini millesimo CC° nonagesimo.
Sv. Dipl. JV?o 1011 enl: original med skadadt sigill.
Orvieto 1290 8/..
HMu N:o 198. — Johannes eps Aböensis electus Upsalensis — Nicolaus 4, [anno] III, pag. 263 (enl. Tavaststjer•na
Hist. Ark. XV p. 329). • Ordet „Oarum" (4 rad nedifr.) kursiveradt omotiveradt i HMu, men med skäl uti Sv. Dipl. N:o
1019, emedan af akten finnes tvenne exemplar; uti det ena
af dem läses orätt „Carum" å 8 raden i st. f. gubernationis:
gubernatoris, och ifrån slutet äro uteslutna orden „usque mentis. habeatur" samt likaledes „hiis exequendis potueritis interesse".
Upsala 20 november 1290.
Utvalde ärkebiskopen (electus Vpsalensis) Johannes förbud för sina suffraganer att kungöra den öfver domprosten
och domkapitlet i Upsala af ärkebiskopen i Lund utfärdade
bannlysningen. Datum Vpsalie a. D:ni M°. CC°. nönagesimo.
XII kalend. decembris.
Sv. Dipl. N:o 1024, enl. original, men sigillet bortfallet..
Omkr. 1290.
Hemming, biskop i Åbo, föddes i Bälinge socken n. v. från Upsala
(jfr 1338-1366):
*) Under sednare tider användes „bothnakarl" i betydelse af en
karl från Norr-, Vester- eller Österbotten.
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Ulisby 1290 -talet.
„Framför båda kyrkodörrarna [i Glfsbyj i söder och vester finnas
flere grafstenar, af hvilka den, som är lagd utanför den större södra, nu
är alldeles utplånad. Utanför den mindre dörren i söder var en, på hvilken jag kunde läsa årtalet „MCCXC ..." ; det öfriga kunde jag ej bringa
till något sammanhang."
Anteckning från 1850-talet af E. Grönblad i ,,Miscellanea" p. 121 i
Statsarkivet i Helsingfors; jfr .1. W. Ruuth: Björneborgs stads Hist. p. 19.

1290.
HMu N:o 205. — På grafhällen i St Marie kyrka läses
upptill a stenen I K Q i 12 cm höga bokstäfver — måhända
iacet karissi7na conjux (Kraus: Christi. Alterth. II: 48,49), eller
den å grekiska grafskrifter vanliga beteckningen N I K Ä, har
segrat. De sista siffrorna, 5 cm höga, uti inskriften kring stenens kant äro X • C I
1291 25 /1.
HMu N:o 201. — Bref vet är möjligen detsamma som omnämnes i Vatikan. Vescovi I A: Johannes episcopus Aboensis,
electus Upsalensis 1290; Nicolai 4, an. III. p. 263.
Tavaststjerna: Rist. Ark. XV p. 329.
[efter 25/1 1291-1309?].
Nonus [episcopus Finlandensis] dominus Magnus, natione Finlandensis a, natus in paroecia Rusco, villa Märtälä b,
prius canonicus Aboensis, canonice electus. Hic transtulit cathedram episcopalem c de Rändämäki ad locum ubi nunc est ecclesia lapidea constructa, de licentia domini papa Bonifacii
octavi, anno Domini 1300, et ibi primus sepelitur.
Juusten-Porthan: Chron. episc. Finl.
Fröshammar 19 april 1291.
Anundus Haralzsun gör testamentariska anordningar, deribland „deinde cuilibet domuj religiosorum in regno Swecie
a) Cod. Petr. Finlandus. b) Cod. Net. Merchele. c) Cod. Acad. cathedralem ecclesiam.
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constitute: vnam marcham argenti, jn supradictis tribus marchis
vsualis monete, compotatis pro vna marcha argenti". Anno Domini .M0. COO. nonagesitno primo, terciodecimo kalendas maj.
Sv. Dipl. N:o 1041 datum orätt uträknadt; enl. original.
8 september 1291.
HMu N:o 204. — Anguende dödsdagen för „frater Johannes electus"
finnes från år 1344 följande anteckning: „obiit anno Domini M° CC". XC°
primo, in natiutate beate virginis, cuius corpus relatum est Siktouiam et
apud fratres ibidern sepultum."
Sv. Dipl. V. pay. 300.

1291 25/,

HMu N:o 203. — — Dateringsorten icke Rom utan
Orvieto.
(1291.)

HMu N:o 200. — Pag. 72 rad S uppifr. läs: M°CC°.XC°.
primo.
1292 5 /2.

HMu N:o 206. — Handlingen finnes i Regesta Nicolai IV,
anno IV, V, Tom. III; jfr. Koskinen-Munck: Hist. Ark. II:
pag. 4 — enligt noten heter det 7 rad uppifr. Sv. b. ej quadraginta i den vatikanska texten, utan „XL:ta dies".
Bullan är utfärdad „apud S. Mariam majorem", hvarmed betecknades Qvirinalpalatset. Munch: Saml.Afh. IV: s. 463.

1292 1 /8.

HMu N:o 208. — „legata feci monasterijs ac pijs lovis jnfra
scriptis — — jtem fratribus predicatoribus videlicet — Skeningie — — Finlandie .IX. marvas denar."
1292..

Uppgift å förluster som Tyske och Svenske köpman lidit
genom sjöröfveri på Uusjärvi (Ladoga).
Anno Domini M° CC° LXXXX°II a hec facta sunt in aquis,
que Vse vocantur: Conradus perdidit XXXVIII kaap cere et
a) var. MCCXCVII.
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H mill.cum IIII:or t y m b r i i s Bremensis operis et VIII vinas
boni viridis panni et vnum frustum Remensis linei panni.
Jtem Johannes Vischstate CCC marsas argenti X marcas minus,
quarum Hinrico de Warendorp attinebant h marce argenti
minus III marsis. Jordan() LXX marce argenti, altero Jordano
LXX marce argenti. Johanni Vischstrate C marce et III marce
argenti. Martinus de Houele perdidit LXXXX marsas argenti
IIII:or marcis minus. Conradus Tatere b CC marsas argenti V
marcis minus. Wolterus Winman CL marcas .III marcis minus.
Dominus Winandus Cure ° X kaap cere et I mille pulcri
operis. Johannes Colnere X k a ap cere l i s p u n d minus.
Fredericus de Lyne d III s c h e p p u n d cere. Albertus Paruus
XVIII marsas argenti. Hermannus de Beuere 9 et Johannes f
bone memorie perdiderunt II tunnas, in quibus fuerant XV
mill. pulcri operis; hoc eis et eorum amicis pertinebat. Gerhardus Magnus perdidit quartale operis. Hermannus Crispus
de Gotlandia II kaap sere et II (=1' 2)mille operis [pulcri].
Item eodem anno alia vice in aqua dicta Saac g — —
Conradus Wrede perdidit CC marcas argenti — — Wredekint
CC et XXX marcas argenti — —
Liebeck. Urkundenbuch, II, 1, p. 565, n66.
Angående Uusjärvi (jfr HMu N:o 263) förmodar Akiander (Suomi
1848, p. 81), att harmed menas Suvanto i Sakkola (jfr given här ofvan
namnet Saac), men en möjlighet är äfven, att då Ladoga kallades Nyvatn (=Nevasjön), detta namn i sin tur öfversattes till finska (uusi = ny).
Opus pulsrum betecknar väl grannlåt, zirat, smycke (af metall).
Enligt denna handling skulle måhända de Skandinaviska smyckena, hvilka
funnits i Karelen och n.v. Ryssland, icke varit annat än inporteradt
hanseatiskt kram. — Mindre antagligt är att opus puler on skulle betecknat bruntverk, pelsverk; jfr Sartorius: Deutsche Hanse II, s. 156.

1293.
Dagher, Jnges tjenare, gör testamente i fall han hade
lyckan att aflida under detta tåg (till Karelen ?) „si in håc via
me mori contigerit", och träffar anordningar om gvarlåtne lösören och penningar; bl. a. åt sin broder Karl en häst ,.Haeruttan". Actum anno Dominj .M0. COO. XC. III0.
Sv. Dipl. N:o 1084 end. original.
b) Thatere. c) Kuro. d) Lune. e) Beueren. f) Jordanus. g) Sak.
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(1293.)
N:o 215. --- pag. 77, 23 rad nedifr. st.: fiorton, läs: fiortan.
pag. 78, 8 rad uppifr. står: vndun, läs: vndan.
then, läs: the.
12 »
i noten står „i andra handskrifter Lake" ; denna form fins ej
bland krönikans varianter, men väl i registret.
„

11

1293.
HMu N:o 215 b). — — Biskop Petrus [Elavi] i Westerås
nämnes såsom biskop åtminstone 1285 (Sv. Dipl. n:o 811), var sigillvitne i Stockholm 1292 13/7 (Sv. Dipl. N:o 1074) och vidimerar i Örebro 1295 6/3 ett af konung Waldemar utfärdadt bref;
hans sigill finnes under ett år 1297 (Sv. Dipl. N:o 1186) utfärdadt bref; han afled 1299 8/; i Norge och begrofs i Trondhiem
(Sv. Dipl. N:o 1301). .

1293.
1293 Thu, bleff Kexholm vunnit oc besat met cr-istue, huilke ther
alle hleffue slagne i hiä11, thy the hade jngen mat til 6 dager.
Sv. Riksark. Yluscoviticra (K. Grotenfelt: Hist. Ark. XIII: 373); anteckning från början af 1500-talet.

1296 [1293].
Sveriges drotset Torgisl vann två lotter i harelen och krist•nade det.
ag e. [d. i.] Herra borgisl, drottseti Suia kon s, uann vel
ij hluti Kirialalands og kristnadi.
Gotiskalks annaler (publ. G. Storm: Isl. annaler, s. 339).

1293.
Biskop Michael Agricolas framställning om Karelarenas omvändelse till kristendomen.
Carialaiset ch[rJistituxi tulit. Anno Dom[i]ni .1293. nia se
herra Torgil, Rotzin marschi, cocosi palio sotacanssa ia lehetti
sen Carialan maha. Sille ette ne Carialaiset teit aina wahingota.
Hemeen ia Somen maan päle. Ninquin ne mös olit aina swri
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wahingoita ennen tehnyet christitudhen pale. Ja silloin Carialaiset ylitzewoitettiin Rotzalaisist, iotca silloin cochta Wiburin
linnan is caupungin rakensit, Carialaisten is Wenhelaisten asettamisexi. Ja nin telle taualla mös Carialaiset ensin tulit christituxi is kätijn Christin vskohon — -- —
Mich. Agricola: Alcupuhe sen wdhen Testamentin pule (1548).
1294 2./5.

HMu N:o 216. — — Uppgifves utställarens sigill vara
bortfallet, men finnes afbildadt uti Hausens Medelt. sig. N:o
87 med hänvisning till denna handling.
1294-1303.
Sanctissimus dominus Bonefacius VIII concessit similiter
sicut dominus Innocencius [VI; cfr. 1352-62). Priuilegium
incipit: „Obsequentibus exercicijs punctatis"; — et habetur
Rome et Uerone.
Minoriternas i Wiborg klosterbok, Arw. I: 90.
Anagni 17 augusti 1295.
Bonifacius VI1I:s bulla till Nils Allesson, hvarigenom han
utnämner till ärkebiskop i Upsala, hvarjemte gallium öfverlemnas
och kardinalen biskop Johannes förordnas att förrätta invigningen.
— Sane bone memorie fratre Johanne, tune Aboensi episcopo, qui post obitum pie memorie Magni Vpsallensis electi
et consecrati, ac dilectis filiis . . preposito et capitulo Vpsallensis
ecclesie, ad ipsius ecclesie regimen concorditer extitit postulatus,
ante receptionem pallei viam universe carnis ingresso — —
Datum Anagnie XVI kalendas septembris, pontificatus nostri
anno primo.
Sv. Dipl. N:o 1136 och nära pa samma diktion uti N:o 1137.
Uti Vatikanska samligen Vescovi I A nämnes: Johannes,
bone memorie, episcopus Aboensis, postulatus Upsalensis. Regesta
Vaticana Bonifacius VIII, an. 1, p. 384 och hänför anteckningen sig säkerligen till ofvannämnda bulla.
Tavaststjerna: Hist. Ark. XV, p. 330.
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1295 178.
HMu N:o 218. — Dateringsorten icke Avignon, utan
Anagni.
Rom 30 oktober 1295.
Bonifacius VIII:s tillstånd för ärkebiskop Nils i Upsala
att bära pallium „in sancti Nicolai confessori et beate Katerine
virgins festivitatibus nec non et in singulis cathedralibus ecclesiis tue provintie, cum ipsam te visitare et sollemniter in eis missarum sollemnia celebrare contigerit." Datum Rome apud sanctum Petrum III kal. novembris, anno primo.
Sv. Dipl. N:o 1147.
1295.
Är 1295 kommo Nowgoroderne och förstörde staden Korela, men tyskarne nedhöggo de och bortsläppte icke någon
enda man.
b'owgor. krön. 111, 2_21; enl. Akiander, Suomi 1848 p. 77.
Rom 24 (25?*) februari 1296.
Hiklu N:o 222. — Bonifacius episcopus, seruus seruorum
Dej. Ad perpetuam rei memoriam clericis laicos infestos opido
tradit antiquitas, quod et presencium experimenta temporum
manifeste declarant, dum suis finibus non contentj nituntur
vetitum ad illicita frena relaxant, nec prudenter, attendunt,
quam sit eis in clericos ecclesiastica siue personas et bona
interdicta potestas ecclesiarum, prelatis, ecclesiis, ecclesiasticisque personis, regularibus et secularibus imponunt onera
grania., ipsosque talliant et eis collectas imponunt ab ipsis
suorum prouentuum vel bonorum dimidiam decimam seu vicesiinam vel quamuis aliam porcionem aut quotam exigunt
et extorquent, eosque moliuntur multifarie subicere seruituti, sueque submittere dicioni, et quod volentes referimus,
nonnulli ecclesiarum prelati ecclesiasticeque persone trepi") Då 1296 var skottår (bissextilis), motsvarade VI kal. mardi den
24 och 25 februari.
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dantes vbi trepidandum non est transitoriam pacem querentes plus timentes maiestatem ternporalem offendere quam
eternam, talium abusibus non tarn temerarie quam improuide
acquiesunt, sedis apostolice auctoritate seu licencia non optenta,
nos igitur talibus iniquis actibus obuiare volentes de fratruin nostrorum concilio apostolica auctoritate statuimus, quod quicumque
prelati ecclesiasticeque persone religiose vel seculares, quorumcumque ordinum, condicionis seu statuum collectas vel tallias
decimam vicesinram seu tricesimam centesimam suorum vel
ecelesiarum prouentuum vel bonorum laicis soluerint vel promiserint, vel se soluturos consenserint, aut quamuis aliam
quantitatem, porcionem aut quotam ipsorum prouentuurn vel
bonorum extimacionis vel valoris ipsorum sub adjutorii mutui
subuencionis subsidii vel doni nomine, seu quouis alio titulo,
modo vel quesito colore, absque auctoritate sedis eiusdem nee
imperatores, reges seu principes, duces, commites vel barons
potestates, capitanei, officiales vel rectores quocumque nomine
censeantur, ciuitatum, castroruui, seu quorumcumque locorum
constitutorum, vbilibet et quiuis alins cuiuscumque preminencie, condicionis et status, qui talia imposuerint, exegerint vel
receperint, aut apud edes sacras deposita ecclesiarum vel ecclesiasticarum personarum vbilibet arestauerint sasiuerint seu
occupare presumpserint, vel arestari. sasiri ant occupari mandauerint, aut occupata, sasita seu arestata receperint, nee non
omnes qui scienter in predictis dederint auxilium, consiliunr
vel fauorem, publice vel occulte, eo ipso sentenciam excommunicacionis incurrant vniuersitates quoque que in hiis culpabiles fuerint, ecclesiastico supponimus interdicto prelatis et personis ecclesiasticis supradictis in virtute obediencie et sub deposicionis pena districte mandantes, vt talibus absque expressa
licencia dicte sedis nullatenus acquiescant, quodque pretextu
cuiuscumque oblacionis promissionis et concessionis factarum
hactenus vel faciendarum, inantea priusquam huiusmodi constitucio prohibicio seu preceptum, ad noticiam ipsortun peruenerint, nichil soluant, nec supradicti seculares quoquo modo recipiant, et si soluerint vel predam receperint, in excorrirnunicacionis sentenciam incidant ipso facto a supradictis autem
excommunicacionum et interdicti sentenciis, nullus absolui valeat, preterquam in mortis articulo absque sedis apostolice auc-
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toritate et licencia speciali, cum nostre intencionis existat, tana
horrendum secularium potestatum abusum, nullatenus sub dissimulacione transire, non obstantibus quibuscumque priuilegiis,
sub gnibuscumque tenoribus, formis sen modis aut .verborum
concepcione, concessis imperatoribus regibus et aliis supradictis, que contra preinissa in nullo uolumus alicui uel aliquibus
suffragari, nulli ergo omnino hominum liceat hanc paginam
nostre constitucionis prohibicionis seu precepti infringcre, vei
ei ausu temerario contraire. Siquis autem hoc atteinptare presumpserit, indignacionein omnipotentis Dej et beatorum Petri
et Pauli apostolorum eius 'se nouerit incursurum. Datum Rome
apud sanctum Petrum VI kalend. marcii, pontificatus nostri
anno secundo.
tergo: .,Priuileyium Bonifacii pope, re clerici /aids aliyuas pensioees soluont rel tallian` och upptill: — Thomas de Sepulero. — Pcrthan säger
Hist. bibl. Abo. p. 141: „Autographum bul]ae papae Bonifacii VIII, dat.
Rom apull sanctum Petruun VI kal. Mart. pontificatus sui secundo.
Membrana forma- maximagi; sigillum avulsum.` — Jfr ock Dijkman Antiqv. eccl. p. 288-292. X. R. Broocmans Dagbok 1754 juli; publ, K. G.
Leinberg: Bidrag till kä.nned. af vårt land, IV, p. 52. — Sv. Dipl. N:o 1160.

Rom 10 maj 1296.
HMu N:o 221. — I Svartbokens kopia af Bonifacius VIII:s
aflatsbref har datumbeteckningen bortfallit och uppgifves i
HMu 12.9ö eller 1296, enl. rättelserna 12,96 eller 1297, men redan
Porthan Chron. p. 158 not. anför enl. Celses bullarium (p. 99)
brefvets datum : VI id. maij (jfr äfven Hist. Ark. II: 4 not).
1296.
Ar 1296 anlade erkebiskopen i Nowgorod Kliment Kristi
uppständelse-kyrka af sten vid stadstullen med anledning af
det löftet att Gud bistod Nowgoroderne att nedgöra Tyskarne
och sköfla staden Korela.
Nougor. Krön. III , 221; enl. Akiander, Suomi 1848, p. 77-78.
1297 10/ 3•
HMu N:o 225. — — „sigilla domini Schula, mercatoris de
Westraaros et Bertholdi quondam aduocati Tauestie" —
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Upsala 10 augusti 1298.
Ärkebiskopen Nils Allessons stadfästelse på det för Skokloster, 1,/8 1298, (HMu N:o 228) utfärdade aflatsbrefvet af
biskoparna bl. a. Magnus Aboensis. Datum in festo beatj Laurencij martinis.
Sv. Dipl. N:o 12-14, enl. original med Orkebiskopens sigill.
Skenninge 30 september 1299.
Såsom köpvittne i Skenninge var bl. a. Hansa Päho
peregrinus (att döma af namnet finne). Anno Domini M. CC.
XC.IX, pridie calendas octobris.
Sv. Dipl. N.•o 1287 enl. originalhandling.
(1290-talet? 1360?)
HMu N:o 38. — Artalet 1192 beror pa ett misstag (jfr
sid. 44). Den påfliga skattelängdsboken med ofvanskrift „Incipit liber censuum Romanro ecclesiae a Cencio camerario compositus secundum antiquiorum patrum regesta et memorabilia
diversa=', har fått sin slutliga redaktion mellan åren 1405 -1431,
men uppgiften om förefintligheten af „episcopatus Aboensis•° har.
tillkommit „tidigast i slutet af trettonde århundradet`. Fragmentet under HMu N:o 38 härstammar från anteckning af kardinal Nicolaus Roselli (1356-1362). P. 0. von Törne: Hist.
Ark. XXII. 11, s. 36. 37, 3i1.
1200-talet?
„En charta öfver Europeiska Norden förvaras i hertiginnans af
Parma bibliothek, livaraf afven i grefve Romanzoffs bibliothek en copia
förekommer. Chartan i stort format är utförd med den största elegance
— — Vissa namn förtjena uppmärksamhet: Åbo t. ex. heter Turon och
landet deromkring Turonma, Finska viken benämnes Mare Hochlandir,
Ryskland Rurima etc."
And. Joh. Hipping: Tyska landet i Finland, föredr. för Finska Vetenskaps Soc. den 14 Febr. 1842; pag. 59. Angående kartans ålder säges
densamma ,; författad som jag vill minnas i 13:e århundradet".
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(1200-1300-talet.)
Sankt Knntsgille på Aland torde, att döma af bokstafsformen på sigillet (H M s. N:o 299; omskriften: S'. CONVIVI * SARCTI x KAHVTI
* DE _: ALAI'IDIA), vara från 12- eller 1300-talet.

1300 24/i
HMu N:o 231. -- — versus Nu tam per terras vestras
quam per aquas - . Datum Nueremberge, IX kal. feb. regni
nostri anno secundo.
17 juni [efter år 1300'].
Dedicatio ecclesie [Aboensis], totum duplex, XV kal. Julii.
Calend. Aboense (14&5).

18 Tuni [efter år 1300 ?j.
Translatio Henrici, totum duplex, XIIII kal. Julii.
Calend. Aboense.
Enligt en säkerligen mindre trovärdig uppgift skulle translationen
skett 1368 den 23 januari:
Anno 1368 [? 1268] 10 cal. Februarii [= 23 januari] fatta est translatio ecclesiae cathedralis ex Rändämäki ad Aho. (Juustens Chron. epp.
Finl. Ragvald I:s biogr., cod. Mennandri.) Det tidigast förefindtliga bref
som är dateradt enligt Henriks translation är af år 1372 (Svartb. N:o
219), hvaremot brefvet af 20 , 1309 (HMu N:o 259), ehuru dateradt i Abo.
ej innehåller någon antydan om saken.

1300.
Uppgift
ft å ö feer• fall, som tyska handelsmän lidit på vägen
till Novgorod och Pleskov.

Anno Domini EICCC — — eadem hyeme venerunt nuncii ciuitatum Nogardiam: domini Johannes Albus de Lubeke,
Adam de Gotlandia, Hinricus Holste de Riga. — — Post recessum dominorum nunciorum de Norgardia, Theuthonicis mercatoribus euntibus cum bonis eorum de Narwia Nogardenses
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furati sunt Henrico de Bremis VIII cappales a panni et Gerhardt de Yborch b XI cappales panni.
Lubeck. Urkundenbuch, 11,1: p. 556-557.
(1300.)

HMu N:o 233. — Sid. 85, 4 raden uppifr. af krönikan:
står: vanaste, läs: vänasta.
9 rad uppifr. står: Jag, las: -Jak.
Sid. 86, rad. 6 nedifr. står: jag, läs: jak.
Sid. 88, rad 1 uppifr. står: hymmerrik, läs: hymmerik;
rad 2 nedifrån star: hundradha, läs: hundrada.
Sid. 89, rad 13: Inger ok Watland, med då interpunktionen
icke följts uti öfrigt borde det' väl stå: Inger- ok Watland,
ty „land" hänförer sig till hvardera ordet (jfr ock registret till
rimkrönikan).
Sid. 91, rad 12 uppifr. står: mäl, läs: \väl.
(1300.)

I Åbo universitets bibliotek fanns före branden en pergamentcodea in folio: „Questiones disputate per doctores Bononienses", och som innehöll anteckningar af en förmodligen
Finsk studerande i Bologna, som afhört disputationer i jus canonicum och skrifvit sig till minnes de förnämsta stridsmeningar, hvilka derstädes varit uppe ungefär mellan åren 12601300. Volymen föregicks af „repertorium ad questiones" skrifven
af magister Hermannus.
P. Wieselgren: Sv. Sk. Litter. 11 s. 297; Porthan: Hist. bihl.
p. 137.
C:a 1300.
Masku församlings kalk och paten äro synbarligen från
biskop Magni tid 1291-1308. Inskriften å kalken:
DE : UERA : UITE • FERT • HOC UAS • POCULA • ITITE •

:a) ordet cappales torde vara bildadt af latinska cropula och betecknar stycke, kolly; ordet har säkerligen förmedladt af hanseaterne ingått
uti finskan (kappale: stycke). Enl. C. F. Sartorius: Urk. Gesch. der
Deutschen Hanse II, p. 158, 286, skulle ordet beteckna hufvudkläde,
kappa. b) var. Yborgh, Iborch.
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Å patenen lases:
T HOSTIA • SACRA • IHC [Jhesu] • ANIME • FIT • HIC • OPTIMUS • ES9

Eliel Aspelin: Formninnesför. Tidskr. VIII, s. 198-199.

C:a 1300.
St. Marie församlings kalk med enahanda inskrift som
förenämnda: + DE • UERA VITE • PERT HOC VAS POCULA • VITE
torde jemväl vara från biskop Magni tid.
Ad. Neovius: „Anteckningar om våra medeltida kalkar" i Finskt
museum 1911 p. 11 .

(1300-1308 ?)
HMu s. 120, 174 not. — Benedictus, canonicus Upsalensis,
sedan biskop i Åbo, innehade Rasbo prebenda vid tiden för
Birgittas födelse (HMu N:o 458), men 18/1 1309 innehades prebendan af hans efterträdare Johannes (Sv. Dipl. II, pag 561).
Prebenda Resbo — septimam canoniam — — [habuit] - — magister Laurencius Pauli, quo optante aliam, habuit
eam dominus Benedictus, postea episcopus Aboensis; post
hunc dominus Johannes Philippi — — (Sv. Dipl. V: pag. 314).
Mag. Laurentius tyckes lemnat Rasbo IS/1. 1299 (Sv. Dipl. N:o 1300).
1301 19 /5.
HMu N:o 233 h). — står: 18 maj, läs: [19] maj. Patriksdagen infaller enl. ryska kalendern den 19 maj, och år 1301
var den 19 maj ..fredagen före den helige andes nedstigande" (=pingst).

Lateranen 7 december 1301.
HMu N:o 236. — Episcopo Revalensi, ne interdictum in
regno Dacice promulgatum in sua dioecesi propter Lethovinos.
Carelos aliosque recenter ad fidem conversos observet.
Bonifacius episcopus etc . . . Venerabili fratri . . . episcopo
Revaliensi, salutem etc. Ex parte tua et dilectorum filiorum . . .
decani et capituli ecclesie Revaliensis, necnon cleri civitatis
et diocesis Revaliensis nobis extitit intimatum, quod licet re8
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gnum Dacie occasione captions et detentionis venerabilis fratris
nostri Iohannis archiepiscopi Lundensis auctoritate constitutionis concilii prelatorum dicti regni, per sedem apostolicam
confirmati, ecclesiastico fuerit suppositum interdicto ac generalis in omnes interdictum huiusmodi non servantes excommunicacionis sententia promulgata, tuque servaveris et serves
huiusmodi interdictum, quia tamen civitas et diocesis predicte, que
in ducatu Extonie (!) consistentes ab antiquis finibus dicti regni
non modicum distare noscuntur, posite sunt inter neophitos plurimos, eciam infideles, idem decanus et alii de capitulo et clero predictis attendentes, quod si ipsi servarent huiusmodi interdictum,
qui ad fidem catholicam de novo conversi nondum in illa constantes vacillant, non modicum in eadem occasione huiusmodi possent ab eadem fide de facili deviare, ac errores repetere primitivos, cum presertim ad id per Ruthenos, Carelos, Ingeros,
Watenos et Lethevinbs, qui sunt in locis circumposite regionis,
eos quasi iugiter impugnantes cotidie impellantur, non in contemptum clavium, sed ut ipsos incolas in fide predicta, quam
susceperant, confirmarent, sub spe misericordie in tali articulo
a sede apostolica obtinende in civitate et diocesi predictis in
eodem regno consistentibus divina officia celebrarunt et celebrant, ac ministrarunt et ministrant eisdem incolis ecclesiastica
sacramenta. Quare tu et ipsi decanus, capitulum et clerus ad
apostolicam in premissis clementiam recurrentes nobis humiliter supplicastis, ut cum in dictis civitate et diocesi cultum fidei
christiane quasi totaliter aboleri, si prefatum servetur inibi interdictum, verisimiliter formidetur, cum eisdem decano et aliis
de capitulo et clero predictis super hiis misericorditer agere,
ac precavere periculis, que in ipsis civitate et diocesi possent
contingere in futurum ex eiusdem observantia interdicti, paterna
sollicitudine dignaremur. Licet autem alias sub spe venie nullus delinquere debeat, quia tamen ipsi decanus et alii de capitulo et clero predictis non disciplinam ecclesiasticam contempnendo, sed in divini cultus favorem tanquam orthodoxe zelatores fidei hec gesserunt. Nos premissa omnia pia consideratione pensantes, ac cupientes eiusdem fidei cultum non minui,
sed augeri, fraternitati tue, de qua fiduciam gerimus in Domino
specialem, per apostolica scripta mandamus, quatinus eosdem
decanum et alios de capitulo et clero predictis, a quibus super
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hoc fueris requisitus, ab huiusmodi egcommunicationis sententia, quam propterea incurrerunt, auctoritate nostra iuxta formam ecclesie absolvas, ac super irregularitate qualibet horurn
occasione contracta dispenses misericorditer cum eisdem, imposita eis penitencia salutari, prout animarum suarum saluti videris expedire, ipsis nichilominus eadem auctoritate concedens,
ut interdictum servare prefatum, cui dictum regnum occasione
huiusmodi subiacet, in eisdem civitate et diocesi nullatenus teneantur, illo in aliis partibus dicti regni nichilominus in suo robore
duraturo. Datum Laterani VII. idus decembris, anno septimo.
Vat. regest. Tom. IV. ep. 339, fol. 90 — Theiner: Monum.
Polonice I. p. 114.
HMu N:o 236, vidare 1323 10/2 N:o 309, 13"6 13/8, 1348'/12, 1360 2/,
o. s. v. — Brefven uppgifvas vara från „orig. registr. i Vatikanska arkivet". Uttrycket är lika oegentligt som om man åberopade original registraturet i Svartboken; ej heller användes beteckningen „orig. registr." uti
Sv. Dipl. (jfr N:o 4385); förhållandet är nämligen, att regesta-samlingarna
i det påfliga arkivet ingalunda äro original, ej heller koncept, utan kopior
ifrån originalen. Då en supplik föredrogs, tecknades derå utslaget: fiat
eller något annat. Supplikakten lemnades sedan för affattande af koncept till de notarier, hvilka kallades abbreviatores, de der med brukliga
förkortningar och med den vanliga sammanträngda kursivstilen skrefvo
utkasten, minuterne, de s. k. littera? notatce. Dessa genomgingos derefter
af correctores och öfverlemnades sedan till renskrifning, hvilken förrättades af de s. k. grossatores. Desse affattade brefven, hvilka sedan blefvo
originalakterna i den form som var vedertagen vid kansliet. Dessa bref voro
skrifna med högre bokstäfver (litterm gross) och med prydligare stil än
den vanliga kursivgin. Dervid iakttogos noga de finesser, hvilka finnas
nämnda å sid. 59-60. Innan brefvet försågs med blybulla (litterae bullat)
sändes det att införas i kopieboken: regestunz (senare regestrum, registrunt,
ordet „registratura" torde ej användts) till regestratores (senare: registratores), hvilka bildade den yngsta klassen af skrifvarene, och hvilka ofta vid
afkopieringen i regestan ådagalade slarf genom att läsa oriktigt eller
låta komma sig till last hvarjehanda slag af lapsus calami. Den originala akten var sålunda ej regestan, utan den utgående bullan. P. A.
Munch: Saml. Af h. 4.

1302 1. 1303.
HMu N:o 238. — Karelarene härja i norra Norge och mot
dem sändes Norske baronen Ogmund Jung-Danz.
G .n — Herna8r Karela nordan a Noreg, ok herra Hakon
konvngr senndi mot peim Avgmvnd vnga danz meb mikiv libi.
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[1303] f. s. Herra Augmundr vngi dannz striddi viLL Ka-

rela med styrk Hakonar konungs.
Annales vetustissimi (ed. Gust. Storm, Isl. annaler p. 52).
och lika i Flatö annaler p. 388 der dock läses: jungadanz; Skalholts annaler p. 200. (Augmund var son till Augmund Krokedans).

Linköping 14 februari 1303.
Kanikerne Kanutus, Inge och Olavus utfärda vitnesbref om
ett utbyte af TVreta gård nära Wist mot Norred, emellan Gudmud
Gudmundsson och domprosten Wimund i Linköping och om den
senares mellangift, som erlades då han var med på tåget mot Karelarene, äfvensom i särskilda utbetalningar såsom böter bl. a. åt Gunnar, åt bonden i Tengnaby och Johan Fraka, hvilka Gudmund
sårade under tåget mot Karelarene.
Vniuersis presentes litteras inspecturis Kanutus, Jngo
et Olauus, canonici Lincopenses, ac aduocatus et consules emusdem ciuitatis, salutera in omnium Saluatore. Constitutus in
presencia nostra in ecclesia Lincopensi die beati Ualentini, Gudmundus, Gudmuncli tondam filius, coram nobis puplice fatebatur, quod pro commutacione curiarum quam fecit cum domino
W[imundo], preposito Lincopensi, dimittendo eidem domino
W[imundo] curiam, dictam Wreth cum omnibus suis attinenciis, et
recipiendo sibi et suis heredibus curiam dictam Norrethe, in cuius
melioracionem leuauerat hic subscripta: primo cum dictus Gudmundus iuit ad Karelos, pro uarijs suis usibus .XV. marcas denar.; Jtem Ingimaro, dicto Herdkono .VI. marcas denar.; Jtem
Gunnaro, quem lesit aput Karelos, unam curiam in Vesterwik
sitam, ualentem .XIII. marcas denar.; Jtem uillico in Thiaengnaby, quern lesit, quartam parterr attungi in Nyarthawi, quem
Byrgerus Liquidson emit pro .XX.IIII. marcas denar.; Jtem .XII.
marcas denar. pro dimidio at tun go in Sconbyergh, quas leuauit
dominus Hongerus Ulfson. Jtem quando fuit proscriptus pro
quadam transgressione legis, dicta thingsfrid, pro inre regio,
et bos chip t, nec non et pro inre prouinciali, quadraginta
marcas denar. Jtem pro secunda proscripcione, domino Philippo Wlfson unum equm, ualentem .XX. marcas. Jtem, quando
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tercio fuit proscriptus, Iohanni, dicto Fraka, quem lesit .11.
marcas, et pro iure regio et b o s c h i p t e .XX. marcas. Jtem
pro .XII. thunir ordei, quos fecit seminari in Norredum,
VI. marcas. Jtem pro .XX.IIII. thynir ordei, quos recepit
Hegirstad, .XII. marcas. Jtem dimidium attungum et .XII: mam
partem attungi in Lund iuxta Suthurcopiam pro .XX. marcas.
Jtem in promta pecunia .X. marcas. Jtem ad melioracionem
curie, dicte Rekkioscogh, quam recepit' Gudmundus pro curia,
dicta Lund, quartam partem attungi in Wiskorra. flee autem
omnia;, sicut supradictum est, sepedictus G[udmundus] se coram
nobis recepisse fatebatur, presentibus eciam alijs quam plurimis fidedignis. Jn cuius rei euidenciam pleniorem sigilla nostra
presentibus sunt appensa. Datum et actum anno D:ni M°.CCCa.III.
loco et tempore prenotatis.
Ofverskrift: Littere super bonis Wreta prope Wist.
Sv. Dipl. 1V:o 1381. Sigillen skadade.
1303 16/11.
HiVIu N:o 244. — Nos uero — — peticionem vestram in
hac parte taliter duximus admittendam, quod omnibus et singulis de vestra ciuitate versus Nyu ad Nogardiam cum mercibus suis nauigare volentibus liberam auctoritate presencium
transeundi concedimus facultatem, ita videlicet quod nullus
eorum secum arma, ferrum, calibem vei expensas quascunque,
preterquam ad usus persone proprie, ferre presumat. —
(1303-1304.)
Benedictus papa XI:us. Quod decretalis super cathedram
sit reuocata, et quod fratres non teneantur ad quartam [partem
remissionum delictoruln]. — Vidisse et autenticum Reualie et
Stokholmis.
Ur Minoriternes i Wiborg Klosterbok; Arw. I, s. 89.
(1303-1304.)
Sanctissimus dominus Benedictus XI concessit ut Jnnocencius [VI -- cfr 1352-62], et confirmauit indulgenciam sancte
Marie de Porciuncula, que est a pena et culpa. Priuilegium
incipit: „Ffundata eius in montibus sanetis`. Bullahabetur Asissii.
Minoriternes i Wiborg Klosterbok, Arw. I, s. 91.
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Aranäs 30 april 1304.
„Ericus, Sueorum, et Valdemarus Finlandia, Dei gratia
duces", afgifva försäkran till konung Birger, att icke begifva
sig utomlands, ej heller utom på kallelse infinna sig hos konungen, dock icke åtföljda af flere än konungen föreskrifvit,
samt att hvarken inom eller utom landet stämpla mot konungen och dess hus. Datum apud Aaranas anno D:ni MCCCIV.
pridie kalend. maij.
Sv. Dipl. N:o 1426.
1304 2/6.
HMu N:o 245. — do et lego — — conuentibus fratrum
predicatotorum — -- Finlandie, singulis tres marchas denariorum — —. Seruis quoque et ancillis meis omnibus plenam confero libertatem — —
1304.
Till venster om fönsterbågen på Storkyro kyrkas östra,
på 1560-talet uppförda gafvel, finnes i gråsten inhugget ett
med arabiska siffror betecknadt årtal 1304, — möjligen betecknande byggnadsåret för den första kyrkan i socknen.
E. Nervander: Finska Fornminnesföreningens tidsler. XX].
(1305-1314.)
Clemens papa V concessit similiter sicut Bonefacius [VIII;
cfr. 1294-95] ordini nostro. Priuilegium incipit: ,; Ffides, deuocio
et sacra obseruancia"; -- et habetur Ferrarie cum bulla papalj.
1lMinoriternas i Wiborg klosterbok, Arw. I, s. 90.
(1305-1314.)
Sanctissimus dominus Clemens [V?] concessit similiter tam
visitantibus ecclesias nostras quam morientibus cum habitu
fratrum minorum, sicut dominus Nicolaus [3:us] supradictus.
— Priuilegium incipit: „Romanus pontifex in specula"; — et habetur Mediolanj, Parisiis et Veneciis et Rome cum bulla papali.
Minoriternes i Wiborg klosterbok; Arw I, s. 90.
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(före 1307 1.
HMVIu N:o 224. — Innehåller äfven bestämmelser om messors hållande för biskop Henrik, Sarelens kristnande m. m. Nos
Nicolaus diuina miseracioue [archiepiscopus] — Dudum Telgis in
concilio — — cum dilectis suffraganeis nostris — — statuimus
si quempiam suffraganeorum nostrorum in aliena parochia
missas celebrare contigerit, capellani sui, — — oblationem totaliter percipiant, nisi dies talis fuerit, in qua curatus oblationem recipere consveverit, vel etiam teneatur vel nisi alias
dicta oblatio pertineat ad curatum loci, utpote ratione exequiarum, introductionem post partum, seu etiam nuptiarum;
ut nullus clericorum calicem, tabulam itinerariam, libros
vel alis ornamenta ad privata et prophana loca [deferat];
etiam et publicamus, quod quilibet sacerdos Upsaliensis provincial, cujuscunque status, conditionis vel eminentim fuerit,
dicere teneatur has infrascriptas missas speciales singulis ands: unam de sancta Trinitate, et aliam de beata Virgine, pro
domino rege et statu regni, et tertiam de sanctis martiribus
Erico rege et Henrico episcopo, pro statu Careli, et quartam
pro anima felicis memori e domini Magni **). -- — Concedimus
— — indulgentiam C dierum omnibus — — qui dictarum
missarum — — solenniis interfuerit. — —
Motorp 6 maj 1307.
Hertigarne Eriks och Waldemars förening med grefve
Christoffer af Halland om inbördes vänskap och understöd,
och närvoro dervid 12 riddare, bi. a. Benedicto Algautsson,
Lydaro de Kyrnan, Ywano de Kyrnae m. fl. Datum apud curiam Mothorp a:o Mo. CCC°. septimo, sabbato proximo post as- ,
censionem Domini.
Rydberg Sv. Trakt. N:o 161; Sv. Dipl. N:o 1547.
*) Då af ärkebiskop Nils Kettilsson (1308-14) utfärdades blott ett
mindre antal bref och veterligen icke några statuter, hvaremot under
Nils Allessons tid (1295-1307 5/2) vigtiga kyrkostadgar utfärdades, är det
väl antagligt, att de ofvannärnnda stadgarne äro från hans tid och förskrifva sig möjligen från 1298 12/5 (jfr Sv. Dipl. N:o 1235, 1236).
**) „18 dec. [1290] Hic obijt res Magnus". Calend. Wallentunense,
af år 1198, ed. 0. Danse.
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Örebro 25 mars 1308.

Hertig Erik Magnusson utfärdar bref rörande sin skuld till
riddaren Lyder Kyrn.
Sv. Dipl. N:o 4391 (referat).
•

(före 1309 28/5-1321?)

Decimus [episcopus Finlandensis] dominus Ragvaldus,
prius a canonicus Aboönsis, natione Alandensis b, consecratus
Stockholmi2e. Hujus Ragvaldi temporibus castrum Cuusto c erigitur anno Domini 1317. Eodem fere anno Birgerus, rex Sveciae, fratres suos duces d dolose captivavit et interemit nocte
sancti Damisci e. Sequenti f anno combusta fuit civitas Aboensis
et ecclesia cathedralis per Ruthenos direpta. Obiit D:us Ragvaldus e anno Domini 1321. Sequenti vero anno G-eorgius rex
Ruthenorum obsedit castrum Viborgh exercitu magno.
1309 20/6.
HMu N:o 259. — På frånsidan: „Denunciacio pro electo
Aboensi confirmando facienda". — Under akten har funnits
5 sigill, bl. a. „SIGILLVIN BORGENSIVM IN ABO", jfr. Hansen: Medelt. Sig. N:o 291; och det andra sigillets lydelse (HMs N:o 43)
har antagligen varit „s' IACOBI: S[ACERDO]TIS".
6rausellum 22 november 1309.
Clemens V:s bulla till ärkebiskopen Nils i Upsala, medgifvande honom rättighet att dispensera 20 af det andliga ståndet från Upsala stift och [kyrbo]provins, hvilka voro aflade
af prester, samt 40 andra från sagda stift och provins, de der
'voro aflade utom äktenskap, från de hinder som deras börd
lade i vägen för antagande af prestembetet. Datum X kal. decembris, anno quinto.
Sv. Dipl. N:o 1642.
a) Cod. Men. & Cod. Net. primus. b) Cod. Pet. Olandensis: cod. Men.
& Cod. Net. Alandensis. c) Cod. Acad. Kuusto. d) Omittunt Cod. Petr.
Cod. Men., Cod. Net. „duces". e) Onzittunt Codd. Petr., & Acad. „noete S.
Damisei". f) Cod. Petr. et sequenti. g) Onzittit Cod. Petr. „D:us Ragvaldus".
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1309-1310.
HMu N:o 263. — Jfr. äfven Suomi 1849, sid. 281.
(Alvastra?) 26 februari 1310.
Assmundus, dictus Langh, gör testamente; bl. a. borttestamenterar han flere hästar, 2 herniskio och. alla sina vapen
samt gifver åt sin Karelska träl frihet och en häst med
sadel -- „karelo conffero libertatem ac vnum equm cum vna
cella". Datum anno D:ni M°.CCC°.X°, quarto kalend. marcij.
Sv. Dipl. N:o 1656, enl. original.
(1310 20/7.)
HMu N:o 262. — Hoc tempore diuisum est regnum in tres partes:
Vestgothia, Vmrmaland et Möri Erico duci; Finlandia, Tawastia, Nylandia, Alandia, Stokholm et pars archiepiscopatus et Ölandia Valdemaro,
fratribus regis; regi vero reliqua pars regni cessit in sortem.
Script. rer. Svecicarum I, sid. 5 (Catalog. regunz Svec. ad an. 1333).
1310?

HMu N:o 473. — Anteckning (utan åratal) om hvad vid
folkets kyrkosammankomster i Upsala bör offentligen föredragas „puplicanda Vpsalie in stacionibus: — — de predicacione
crucis ad Carelos — — de puplicacione miraculorum beati
Erici — — pro pace christianorum —
Sv. Dipl. N:o 3842.
Uti Cod. Ups. D 15, fol. 199-200 finnes dessa samlingar bland
„miracula S:ti Erici" och med bortlemnande af ordet Carelos, „de predicacione crucis ad —" samt tillägget: ,de puplice penitentibus relaxatur
oppressoribus I karena, homicidis et adulteris dimidia karena, nisi sint
de Helsungia, tunt integra". J Gummerus: Buss- und Beichtzcesen, p. XXVII.
1310.

Gissur Galle sändes att uppbära skatt från Finnmarken.
d .k Cristz ar M.CCC.X. Hakon kongr sendi Gizor Galla
a Finnmork eftir skatti er ecki hafdi feingiz vm morg aar;
med honum for Valtirr [Eyj ulfsson], Pretta Paals brodir.
5) Antagligen härleder sig anteckningen frän tiden kort före 1311,
under hvilken tid Israel Erlendi författade tilläggen. till ,officium de vita
et miraculis S. Erici" och torde material till dessa samlats vid folkets
kyrkosammankomster.
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1311.

c .b G-izor Galli kom aftr af Finnmork med skatt Hakonar kongs.
Flatö annaler (ed. Storm, Isl. annaler p. 392).
1310-1311.
HMu N:o 265. — Sid. 105, rad 5 uppifr. var. Novgr. IV.
47: Iwanai, Iwan; jfr. Akiander: Suomi 1849, p. 281.
1311.

Lybska köpmän rånas på Oldagiska sjön (Aaltokka, Ladoga)
och på Newan.
Anno Domini NICCCXI°: Egbertus Kempe in stagno,
dicto Oldagische ze, perdidit. XXIIII:or pulcri operis. Item
Sweni[-ui] spoliauerunt vnam liburnam in Nv, in qua ciues Lubecenses perdiderunt quinque millia marcarum Nogardensis argenti,
eo quod Nogardenses noluerunt ducere bona versus Nogardiam
de liburna supradicta. Jstud dampnum accidit in securo ducatu
Nogardensium. — — — Hanc litteram dominus Hinricus de
Bocholte tulit de Nogard[ia] anno MCCCXXXV; post penthecosten.
Låibeck. Urkundenbuch, ZI, 1: p. 567-569; Hans. Urk. Il,
N:o 219.
1312 15 /8.

HMu N:o 266. — per flumers \ v —
Bergsätra 12 september 1312.
Ingrid Swanteepolcsdotter uppgör sitt testamente, hvari
bl. a heter: „Item [do] monasterijs et hospitalibus jn regno
Swecie constitutis cuilibet tres marchas denar". Anno M°. CCC°
duodecimo, tercia feria proxima ante exaltacionem sancte
crucis.
Sv. Dipl. N:o 1866, enl. original (sigillen bortfalina).
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Warberg (3) november (1312).
Hertig Erik lofvar staden Lubeck att utverka utlemnande af gods som
tagits på Nevan.

Ericus Dei gracia, dux Sweorum, viris honorabilibus et
discretis dominis advocato et consulibus Lybicensibus salutera
et paratam ad eorum beneplacita voluntatem. Noveritis quod
super bonis, que concivibus vestris in flumine Ny sub conductu
nostro irracionabiliter ablata fuerunt, ut scripsistis, partes hostras sollicite interponere et ad hoc cooperari volumus cum effectu, in quantum possumus, ut predicta bona eisdem concivibus vestris restituantur integraliter et solvantur, volentes semper voluntarii esse in hiis et in aliis, que commodum vestrum
respiciunt et profettum. Valete in Christo. Scriptum Warthburgh, 6 feria post diem omnium sanctorum.
Hansisches Urkundenbuch, II, p. 89, enligt original med spår
af sigill, i Lübecks stadsarkiv.
1312-1313.
N:o 269. — Tillägg vid slutet: „och förde folket i fångenskap och återvände med mycken rikedom till sin hemort".
Enl. Nikonska ms. Akiander: Suomi 1848, p. 83.
(Ulfsby) 23 juni 1313.
Herbort Wiperenvorde aflider och begrafves i Ulfsby kyrka.
„Grafstenen vid vestra kyrkdörren (i Llfsby) var litet läsligare
(än stenen af 1290). Det som jag deraf kunnat reda är följande:" — —
ANNO DNI MCCCXIII IN VIGILIA STI IOHIS BAPTIST.E 0 HERBOR
... ') WIPEREN VORDE OR ZETTE .... PRO ... (nobis) .. „(Anno
Domini 1313 in vigilia sancti Johannis baptistas obiit Herbortus (?) Wiperenvorde, orate zette[ri fideles?] pro nobis ..)
På den mindre södra stenen är följande korstecken =
Anteckning från 1850-talet af Edv. Grönblad i „Miscellanea" p.
121 i Statsarkivet i Helsingfors; jfr J. W. Ruuth: Björneborgs stads hist.
p. 19.
1313 2&/s•

HMu N:o 268. — flumen dictum Ny ad partes Ruscie -5)

„på dettå ställe täckes en del af stenen utaf kyrkmuren".

124

Ad. Neovius, Medeltidsakter.

1313.

„Magister Henricus, dominus Oliverus, canonici Aboenses
de Suessia, Almani" — nämnas såsom varande vid Paris universitet år 1313 uti en skrifvelse till påfven med anhållan om
deras befrielse från universitetets skulder.
Kust. Grotenfelt: Suom. yliopp. ulkomaan yliopistoissa s. 36.
1313.

1313 „Jacobus Geraldi de ecclesia Halki" [Halikko?] vid
Paris universitet.
Grotenfelt, a. a. s. 36.
1315 9 /9.

HMu N:o 272. -- „Domino duci W[aldemaro] fratri nostro
karissimo ett suis heredibus terre infrascripte, scilicet castrum
Stokholm cum tota ad[vocatia] eidem castro adiacenti, castra
Abohuus, Tavestahuus cum ipsorum singulis terris pertinentibus et adiacentibus simili divisione, dicta hefdaskipfte, ad
quinque annos integros a data presentium numerandos, cedant
pacifice et quiete". — — Anno Domini millesimo CCC° quintodecimo, in crastino natiuitatis beate virginis, apud castrum
Lythosie.
Rydberg: Sv.Trakt. .N:o 18.5.
1316 234.

Svartb. N:o 22; HMu N:o 274. — Nybygd = Nyby eller S:t
Mårtens socken. Uti ofvanskriften ..De prediis in Nybygd collatis per dominum H. episcopum" är bokstafven „H" uti registret
i Svartboken och HMu orätt tolkadt med Hemming i st. f.
Henrik [Hartmanni] *).
`) • Uti Svb. pag. 579 finnes en odaterad förteckning öfver ,altaris
s:ti Jeorgij" i Abo domkyrka tillhörigheter, bland hvilka nämnes: vna
curia in parrochia sancti Martini, quam dominus Henricus episcopus legauit", och i Svb. p. 578 nämnes altaregodset „Yriala jn parrochia
Nybygh"; i Agricolas register öfver Abo domkyrkas prebenden af år
1541 (Laos: Handlingar till uppl. i Finl. kyrkoh., ny följd, 3 [4] haft.
pag. 43) uppgifves höra till prebenda Georgij: .,llriiilä vti S:t Mortens
socken". I Nyby eller S:t Mårtens socken äro alltså de många i Svb.
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1316 2°/,,.
HMu N:o 276. — Margareta, Knut Erikssons enkas testamente: — — „Rem [lego] vnicuique claustro tocius regni Swecie II marchas; — — Cuilibet hospitali tocius regni vnam
marcham" — —
1316.
Taxa pä afgiften till lösen af pallium åt ärkebiskop Olof,
utbetalas af pastorerne och kyrkorna i norra Sverige; och
finnes ett troligen omedelbart efter taxans nedskrifvande anno
D:ni Mo. CCC°. XVI° gjordt tillägg''') „De Vma — —, de Lula
— —, de Pita — —; de Thorna: presbiter III marcas, ecclesia
XII oras; de Skellopta — —, de Bygda —, de Lofuanger —".
Sv. Dipl. N?•o 2043, not.
1317 3/2.
HMu N:o 281. — Ur Regesta litterarum eomniunium Tohannis XXII
an. I, ep. 2303, enl. Koskinen-Munck, Hist. Ark. II, p. 4.

23 maj 1318 [1317].
HMu N:o 286. — Ar 6826 enligt den Ryska tideräkningen motsvarar året '/, 1317—=8%, 1318 (jfr ofvan sid. 3). I händelse den i Palmsköldska
fragmentet (HMu N:o 282) ingående uppgiften tages i betraktande, att
Ryssarne spolierade Abo domkyrka „feria 2:a pentecostes", så måste året
vara 1317, hvilket just anföres i sistnämnda källskrift, ehuru såsom varande byggnadsåret för Ku ustö; och uti uppgiften „Ecclesia Aboensis a
Ruthenis spoliatur feria 2:a pentecostes anno ..." lemnas ordet „eodem"
bort efter „anno", hvilket äfven antages i HMu N:o 282, enär måndagen
efter pingst är uppgifven såsom infallande 23 maj. Jmf. dock Hist. Ark.
N:o 22 anförda namnen på -täkt att sökas. Biskop Henrik var son till
den Abo-borgare Hartman. hvilken 1316 köpte godsen, af hvilka sonen
sedan testamenterade Yrjölä till S:t Jörans altare (utg. uppsats i Hist. Ark.
XXII, II, 14-17).
*) Att tillägget är samtidigt med den öfriga texten synes deraf,
att presterna här likasom annorstädes betalade 3 mark (slutsumman af
taxan från „prepositura Angermannie" omfattar dock icke tributen från
dessa sju kyrkor), hvaremot det år 1343 till lösen af pallium åt erkebiskop
Hemming erlades 4 mark.
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XXII, II. 3 sid. 72-73, hvarest likväl ej tagits i betraktande, att uppbörden 1314 möjligen omfattade älven året 1313, hvadan vid infallet i maj
1317 redan en del af det femte årets uppbörd måhända influtit.
(1317.)

Bulla papalj sanctissimus dominus Johannes XXII, qui beatum Ludouicum") catholico [numero] sanctorum aseripsit, concessit omnibus venientibus ad ecclesias fratrum minorum jn festiuitatibus Christi et beate virginis et sanctorum apostolorum et
beatorum Francisci et ordinis festiuitatum Johannis baptiste
et sancti Ludouici episcopi jndulgenciam annorum LX. — Priuilegium incipit „fn splendoribus sanctorum" ; — et habetur
Marske cum bulla papalj, et in multis aliis locis transcriptum.
ltilinoriternes i Wiborg klosterbok, Arw. 1, s. 8.9.
Dåvö 15 april 1318.
Rangborg, Östgöta lagmannen Benedict Magnussons dotter,
uppgör testamente, deri hon gifver: „cuilibet conventui istius
regni et cuilibet hospitali .II. marchas den" ; bland sigillvittnena: Thorirus Joonsson. A.ctum apud Dawo anno jncarnacionis
[Domini] .M0. CCC0. XVIII, sabbato ante dominicam palmarum.
Sv. Dip. N:o 2145 eni. original, med ursprungligen 5 sigill,
på röda, gröna, bid, gula och svarta silkes- och. ylletrådar.
1318.

1318. Bened:us [? Raualdus] Aboensis episcopus in Finlandia.
Anteckning uti det Vatikanska arkivet Vescovi I A. Rubr. Aboensis;
R[eeepta camera]; C[ollectorie] L. 27, p. 20 b. 56 b., 59 b.
Tavaststjerna: Sist. Ark. XV, sid 329.
1320 7/11.

HMu N:o 296. — Närvarande äfven dominus Ericus Thurirsson; — — sigillo venerabilis patris domini Rangwaldi episcopi Aboensis.
*) Biskop Ludvigs i Toulouse kanonisation inföll 19/8 1317.
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(Omkr. 1320.)
Ranulphus
Rigden om Finland och vind
Framställning af
som såldes flerstädes.
Cap. XXXI. Wyntlandia insula`), ad occasum Daciae, terra
sterilis est, et gens bärbara et idolatra, gum navigantibus ad
eorum portum a ventum vendere solent, quasi sub nodis fili b
inclusum °; quorum enodatione ventus augebitur, ut voluerint.
— Islandia — — Thule -- — Noruegia.
Polychronicon (författad omkr. 1314-1327) Ranulphi Higden, monachi Cestrensis (munk 1299— f 1363), edit. by Churchill Babington, London 1865, Tom. I, pag. 322.
U fversdttning af John de Irevisa år 1387 af föregående.
Wyntlandya, pat ilond, is by west Denmark, and is a barayne lond
and of men mysbyleued; pei worschippep mawmetrie, and sellep wynd
to schipmen, pat seillep to hire hauenes, as it were i-closed vnder knottis of
prede; and as pe knottes beep vnknette, pe wynde wexep at her owne wille.
Ch. Babington ed. Polychronicon, I p. 323.
Ufversättning af anonymas (Harleyan ms af år 1435?)
Wytlandia is an yle at the weste parte of Denmarke, a bareyn
grownde, inhabite with peple of barbre worschippenge ydoles; whiche
be wonte to selle wynde to men commenge to theire portes as inclusede
vnder knottes of threde, causenge the wynde to be encreasede after
theire pleasure thro that threde.
Ch. Babington. ed. Polychronicon. I p. 323.

C. 1320-30.
På Marino Sanudos karta upptagas vid Östersjöns yttersta ända Finlandia, Alandia, äfvensom bakom dem Kareli
infideles (nära Ruteni scismatici).
A. E. Nordenskiöld: Facsimile-Atlas to the early history of
cartography, s. 51.
•
a i Ms. C. D. de prope. b) Ms. C. D. sub globo fili nodosi inclusum. c) Ms. B interclusum.
5) Antagandet att Finland var en ö, återfinnes ej blott uti det
finska „Suomen saari" (jfr Hemming Lat. laul. 1616) utan fortlefde föreställningen länge äfven i utlandet. Så finnes en handskrift från 1486-88,
affattad trol. i Lubeck, uti hvilken det heter:
;,De provinciis Europe proprie dicte: Iselandia — —; Norwegia, Suecia,
Dacia sub uno rege tria regna, et habet Suecia insulas infinitas et signantur:
Vinlandia, que habet extensum spatium, in quibus omnibus degunt christiani
specialis ydyomatis, quod extenditur in Livoniam; Gothia vel Gotland et
Bornholm — —". Aarbsger for Nord. Oldkynd. 1909, p. 240.
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„En spåman hett Wippen; then fick Wiborg etc. 1293 nampn åff i
her Per Jönssons tid; han let först begynne Wiborgx slott."
Sv. Riksark. Muscovitica (K. Grotenfelt: Hist. Ark. XIII: 373); anteckning från början af 1500-talet. Angående Wippen (Wipunen) jfr Lagus: Ur Hiborgs hist. p. 12.

(före 20/1 1321.)
HMu N:o 301. — Kaniken Nils Sigvastssons redogörelse för
pdfven i scirskilda dmnen. — Item quia incole regni Svvetie frequenter invaduntur et atrociter occiduntur a circumsedentibus
ipsos Ruthenis scismaticis et paganis, magni foret meriti, si eos
vestra beatitudo misericorditer respiceret, et contra hostes fidei,
armis et donis spiritualibus premuniret, indulgenciis videlicet
et remissionibus peccatorum, tanqvam premiis illectivis animando et hortando eosdem, quod guerris, oppressionibus et
bellis intestinis, sopitis et sedatis, vires probitatum suarum,
more progenitorum suorum, quorum multi ab olim in illis partibus pro fide diversis et atrocibus suppliciis obierunt feliciter,
ut speratur, exerceant unanimiter et viriliter contra ipsos. Placeat igitur sanctitati vestre ipsos consolabiliter inducere exhortacione salubri ad hoc ipsum, more felicis recordacionis
Alexandri III, predecessoris vestri, qui se ibi contra huiusinodo[-di] invasores pro fidei et regni defensione exponentibus
concessit eandem indulgenciam quam consequi potuissent, si
ultra mare in sancte terre subsidium transivissent. Ex premissis, ut arbitror, habetur occasio scribendi regni gubernatoribus, clerieis et laicis, qui nunc regnant. — -- — — — — —
Jtem cum terra Svvetie sit diffusa et rarius habitata adeo
quod iterantes per dietam sepius non inveniunt ecclesiam in
qua possint dicere vel audire divina, supplicant archiepiscopus
et suffraganei sui, ut eis in eorum ecclesiis indulgere dignemini, quatenus singuli canonici in sacerdocio constituti, altare
possint habere viaticum, et in eo ubicumque per terram eamdem transierunt, locis videlicet congruis celebrare, et coram
se facere celebrari. — — — — — — — — — -- — — —
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Jtem cum fratres ordinis predicatorum in terris illis sint
perutiles ecclesie sancte Dei, et cum de loco ad locum se transferunt non inveniunt propter vastitatem silvarum, aquarum impedimenta, caristiam et guerras, sepe inibi contingentes, cibaria
eis congrua iuxta dicti ordinis instituta, quin imo in multis locis
pauperrimis, eis frequencius panis ordaceus pro cibo, eciam
sine cervisia propinatur. Supplicat quatenus negocio fidei
surcrescendo indulgere dignemini, ut dicti fratres, ne propter
penuriam ibi deficiant, cum sic se transferuret, omnibus cibariis
illius temporis qualitati congruentibus libere vesci possint, prout
videtur sacrum evangelium predicantibus indulgere. — —
Sv. Dipl. N:o 2322; ang. dateringen jfr v. Torres uppsats
i Hist. Ark. XXII, II, 3, 45.
(1321?-1338 25/lo.)
Undecimus [episcopus Finlandensis] dominus Benedictus,
natione Svecus, prius canonicus Upsalensis *), etiam canonice •
electus. Hic duos canonicatus de novo fundavit, cum prins non
essent nisi quatuor canonim a in ecclesia Aboensi. Obiit anno
Domini 1340 [1338], die beatorum Crispini et Crispiniani b.
1322 [1321] 28/12.
EnIu N:o 308, Svb. N:o 32. — Då årsbörjan var 25 Dec.
måste det gamla beteckningssättet 28/12 1322 motsvara enligt
vår tideräkning 28/12 1321.
En omständighet som öfverhufvud det Svenska Diplomatariets utgifvare förbisett, är, att årsbörjan räknades från 25 december året före det
i handlingarna utskrifna året. Ibland har detta förbiseende framkallat
skenbara motsägelser, såsom följande fall utvisa. Knut af Danmark utgaf
sin stadga om dråp 28 dec. 1201 (Sv. Dipl. N:o 118), men den i
sagde handling såsom närvarande nämnde biskop Absalon afled redan 21/5 1201; naturligtvis motsvarar det förstsagda datum år 1200 28/12
efter vårt sätt att börja året från 1 jan. — N:o 606: Konungen var i Dåvö
*) Såsom sigillvittne 1296 [1295]. 3 011 (Sv. Dipl. N:o 1184) hade kaniken Bengt under handlingen tryckt sitt sigill (s'. BENEDICTI [S]ACER[DOTIs1, jfr Hildebrand Sv. Sig. II, ser. N:o 132). Aren 1300-08 innehade
han Rasbo (jfr s. 113), och 1320 15/9 då ärkebiskop Olof i Kårsta utfärdade ett intyg var bl. a. närvarande „dominus Benedictus Gregorij, canonicus Vpsalensis" (Sv. Dipl. N:o 2260).
a) Codd. Acad. et Petr. canonici. b) cod. Petr. omitt. „die — — —
Crispiniani".
9
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31/i2 1275, och i jan 1275 var han i Norrbyås; det föreg. datum bör sålunda
vara 31/12 1274. — (N:o 655: Biskop Bryniolf säges utfärdat ett bref 31/1_
1278, „hans 4:de pontifikatsår". Men ännu 1278 var hans företrädare
biskop. Brefvet förefaller vara falskt 1. — N:o 736: Konung Magnus utfärdar stadga för Öländingarne 29/,2 1281, trol. i S. Sverge; var i Skara5/1
1281, alltså bör det förra året betecknas 1280. — I N:is 1184 och 1155
beröres enahanda ärende så nära, att på sin höjd blott några dagar kunna
vara mellan brefvens utgifvande; men det förra är dateradt 1296 30;1.,
det senare 1296 8/1, alltså nära ett års mellantid, men denna omständighet, som gifvit utgifvaren hufvudbry. utan att han kunnat förklara saken,
är lätt löst, då man i det förra årtalets ställe läser 1295 3°/,2. — I N:o 1449
omtalas en enkas åtgärd i ett aktstycke af "/„ 1304, men denna åtgärd hade
bort vidtagas omedelbart efter mannens död, och en annan handling
förmäler, att hon var enka redan i Jan. 1304; här hafva vi alltså att läsa
28/12 1303. — I N:o 1450 nämnes konung Birger utfärdat i Nyköping bref 30 /12
1304; säkert är, att han var på resa redan i januari s. å; året är alltså 1303. —
I N:o 1600 omtalas, huru en enka reglerar skuidförbindelserna efter sin
man 29/12 1308; hon nämnes såsom enka redan 1 /2 1308 och mannen hade
redan 1307 uppgjort sitt testamente; handlingen bör sålunda vara daterad
20 /„ 1307. — På samma sätt bör väl HMu 308, Svb. N:o 32 för 27 /12 1322
motsvara 1321 efter vårt beteckningssätt *). — N:o 3018: Konungen daterar
bref i Bohus 26/12 1333; säkert är att han var i dessa trakter i slutet af
år 1332, alltså torde handlingens verkliga datum efter vår tidräkning
vara 26/12 1332.
Den törhända grundligaste kännare af urkunder som Norden
egt var 0. S. Rydberg **). Uti sitt monumentala verk „Sveriges Traktater" heter det under handlingen N:o 157 b för t8112 1305: „Som året den
tiden började med den 25 december, så har i originalurkunden otvifvelaktigt stått 1306, men akten af Hvitfeld riktigt blifvit hänförd till 1305."
Äfven den aflidne grundlige forskaren D:r Karlsson 5*5) hade observerat
4 ) Lyder de Kyrn, strenuus miles et honestus dominus, synes redan
före 1322 12/3 hafva återvändt till Sverige, hvarest han i Bohus af
konungen s. d. erhöll stadfästelse på ett jordköp (Sv. Dipl. N:o 2341). —
Ender sin finska förvaltningstid var Lydarus de Kyrn, jemte Mathias
Kyaetilmundesson och Karolus Neskongsson m. fl. närvarande i Bohus 1321
94 /7 vid afslutande af den Meklenburgska traktaten (Rydberg N:o 199).
*5) De uti HMu anmärkta oriktigt uträknade datumbeteckningarna
i Sv. Trakt. äro redan anförda i dessas rättelser. Likaså har Arwidsson
sjelf anfört rättelser till samtliga de af honom oriktigt uträknade data.
***) Särskilda grupper i det Vatikanska arkivet, hafva, såvidt de berört Norden — Finland deri inbegripet -- blifvit afskrifna 1897-1903 af
forskarene R. Meijer, J. Nielsen och Karl Henrik Karlsson för åren
1329-1521. Den sistnämndes klara och tydliga afskrifter af handlingar
rörande Finland jemte förslag till corrigenda i de ofta slarfvigt skrifna
regestatexterna förvaras i Statsarkivet i Helsingfors. — Karlsson var född
1856 och afled 28 '5 1909.
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denna omständighet, åtminstone vid dateringen af en handling N:o 2992
(Sv. Dipl. Ny ser. suppl.); akten är utgifven i Marienburg och daterad 29/1_
..im XIIIIc und in der antretunge des vierden jores" och riktigt är detta tolkadt
med 29/12 1403. Deremot finnes uti den af C. Silfverstolpe redigerade
delen .af diplomatariet detta sätt att räkna årets början från 25 dec. icke
ens antydd, utan kan han icke ens frigöra sig från vår uppfattning om
årsbörjan. Så uti Nya ser. N:o 516 - ett bref som för resten var utfärdadt af Wiborgs ståthållare Tord Bonde. Brefvet saknar årtal men är
utfärdadt tisdagen efter Joh. evang. dag; sednare är tillagdt „1404", och
måhända året är riktigt, men motiveras dateringen äfven dermed att „år
1403 evang. Johannis dag d. 27 dec. inträffade på en thorsdag och sålunda icke någon tisdag derefter inföll under. samma dr". Men under
„samma år" efter det medeltida räkningssättet var ju äfven 1404 1/1 då
det medeltida året „1404" redan begynte d. 25 dec 1403 af vår tideräkning.
I Sverige och Finland synes detta sätt att räkna årets början från
julen hafva bibehållet sig intill medlet af 1400-talet, då circumcisionsstilen kom i bruk, men åter på 1530 -1560-talen anträffas säkra vitnesbörd att man ännu då vidhöll den gamla årsbörjan från julen (Jfr Chronogr. Scandin. p. 131 ff.). - Någon gäng anträffas dock bref, af hvilka
man inser, att bruket vacklat beträffande årsbörjan; ett dylikt är Sv. Dipl.
N:o 1569: 28/12 1307 (betecknar ej 1306, såsom synes af orsak att det bref
s .m vidimerades var af 1307, och man ville ej uti den några dagar senare
skrifna vidimationen teckna annat årtal. Likaså torde brefvet N:o 1570: '-9/12
1307 vara 1307 (ej 1306); af tillägget till brefvet N:o 2181 ses att brefvet 27 /12
1318 måste motsvara 1318 efter vår tideräkning, och Ny Ser. 676: 77/12 1405
är ej heller 1404, utan 1405 *).

Skara 20 juli 1322.
Rikets råd, deribland Matthias Ktilmundson, Ericus Thurisson, Algotus Joghensson, milites, Karolus Nestkonungson,
armiger, förplikta sig till trohet mot konung Magnus och samvetsgran värd af riket under hans omyndiga år. Seans anno
Domini MCCCXXII, die beate Margarethe viggins.
Rydberg Sv. Trakt. 1ST?o 203, Sv. Dipl. N:o 233.9, enl. a fskri ft.
5)
Deremot torde årtalen i följande numror i Sv. Dipl. böra
ändras: 118, 364, 402, 524, 606, (655 ?), 695, 736, 984, 1151, 1184, 1185, 1213,

1258, 1259, 1377, 1448, 1449, 1450, 1451, 1600, 1705, 1897, 2217, 2274, 2371,
2435, 2436, 2437, 2688, 2816, 2817, 2956, 3018, 3267, 3268, 3333, 3334, 3403,
3872, 4272, 4273, 4274, 4514, 4651-4654; ny ser. N:is 263, 677, 795, 916,
1229, 1369, 1513, 1654-1656, 1861, 2166, 2167, (2717?) och 2898. Men icke
nog dermed; det kan äfven hända att handlingar hvilka äro daterade
blott med årtal utan angifvande af datum, äro utfärdade mellan 25-31
Dec. och då böra äfven de efter vårt sätt att räkna årsbörjan angifvas
med det närmast föregående året.
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b g. Rysar herivdv nordan aa Halogaland og brendv Biarckey fyrir herra Erlingi Vidkunssyni. Gottskalks annaler (Storm:
Isl. ann. p. 346).
1323 11/2.
HMu N:o 309. — Påfven Johannes XXII.-s bref till alla
kristtrogne i Norge, att vid den apostoliska stolen anförts, att några
hedningar vid namn Finnar gjort våldshandlingar der i landet,
sökt införa hedendomen och utrota kristendomen m. m.
Johannes episcopus servus servorum Dei, vniuersis Christi
fidelibus per regnum Norwegie constitutis, salutem et apostolicam benedictionem. Fidedigna multorum relacio ad apostolatus nostri deduxit auditum, quod quidam pagani, dicti Finnar,
crucis hostes et inimici nominis christiani, maximas strages
et depopulationes in christianos illarum parcium exercuerunt
hactenus et quotiens eorum nequicie deseruit iniquitas exercere
presumunt, querentes si possent partes illas aquilonares abolim
diuina gratia regeneratas enda baptismatis, ad perfidie reducere
cecitatem et exinde delere christianum nomen et cultum si eorum
feritas quod auertat altissimus fidelium uiribus preualeret. Ne
igitur messis dominica, que in partibus illis coaluit in fructus
multiplicum fidelium populorum ab eisdem paganis gentilitatis
horrore, ipsidis tevebris cecitatis obductis, immaniter opprimatur, cum ad magnum pudorem redundaret fidelium, si terra
iam fundata et radicata in lumine ueritatis, per blasphemos
nominis Christi dispendijs non solum temporalibus, sed etiam
spiritualibus subiaceret, quin ymmo Christi fideles certo salutis
illecti stipendio ad obsistendum paganis eisdem et defendenduln
partes illas, quas fideles inhabitant aduersus eorundem nequiciam perfidorum fortius accendantur, omnibus uere penitentibus
et confessis, quos in tuitione patrie contra illarum partium infideles se uiriliter opponentes mori contigerit, illam remissfonem
omnium concedimus peccatorum que concedi per sedero apostolicam in terre sancte subsidium transfretantibus consueuit. Datum Auinione .iij. fidus februarij, pontificatus nostri anno septimo.
Reg. corn. Joh. XXII, an VII, p. 1. ful. 158: enl. Diplom.
Norvegicum . VI, N:o 106.
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(1323) 12/$.
HMu N:o 313. — året framgår af den ryska texten, hvaruti säges,
att freden slöts „fredagen som var tre dagar före den heliga Gudsmoderns himmelsfärdsdag", hvilket inträffade år 1323 (jfr Rydberg Sv. Tr.
I, s. 443). — Angående gränspunkterna m. m. jfr härnedan 1339 S ig.

1323.
HAlu N:o 314. --- Aret uppgifves riktigt enligt den Nikonska m. fl.
krönikor 6832 (= 1/3 1323-1324 Y9/2). Deremot är läsearten 6831 i HMu
oriktig, då sagde år motsvarar 1/3 1322--28/2 1323, och freden slöts 12
aug. 1323.

Skara 21 augusti 1323.
Upsala stift bosatte
Konung Magnus förordnar, att
adelsmän, hvilka hade kronans inkomster skulle för det innevarande året deraf betala i ,,marchicrgieldh" till Upplands lagmannen Birger Persson 113:del att användas till lindrande af böndernes utlagor för återvinnande af konungens slott [Kexholin?/
från främmande välde och till afhjelpande af rikets nöd. Priset
på en läst spannmål fastställes till 10 ink, ett skeppund smör till
:i och ett skeppund fläsk till 4 mk.
- — Culn visum sit consiliariis nostris dilectis — —
b o n d o n e s in erogacione et contribucione subsidii pro rastris
nostris, sub potestate et regimine aliorum existentibus, redimendis, pocius per milites et armigeros nostros, de eorum stipendiis aliquantulum adiuuari, quam soli quidem rustici, intollerabilibus talris continuo pregrauentur — —". Scriptum Skaris
anno Domini .M°. CCC°. XX tercio, dominica infra octauam
assumpcionis b,ate virginis.
Sv. Dipl. N:o 2420 enl. original, sigillet skadadt.
1323.
,Vthj gambia rååbref finnes efterskrefne kyrkoherdars [i Lojo] namn:
Ingualdus Var pastor 1323."
Ur en 1677 af kyrkoherden Gabriel Tammelinus gjord anteckning *)
(numera i Nummis kyrkobok). Strandbergs Herdaminne I. 345; Ad. Neovius: Lojo sockens kyrkl. förhållanden, p. 9.
„Documenter på prästegårdz ägor, som finnas uti kyrckan, nämbl.
bref, sombliga 200, sombl. 300 åhr gambla" — anteckning af Tammelinus
uti Lojo sockens inventariiförteckning af år 1677.
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1323.
År 1323, då Petrus var biskop i Skara, målades i domkyrkan derstädes bl. a. en biskop (möjligen S. Henrik) med staf och handen höjd till
välsignelse mot två män.
S. Meinander: Sankt Henriks dyrkan utom Finland (Finskt
Museum 1899, p. 45).

Bergvik 26 mars 1324.
Ärkebiskop Olof intygar, att Hanabo socknemän (i Helsingeland) skänkt grunden till Bergvik kapell — deribland af
„bona Ylwonis — — Petrus de Horghum — — Ylwo dedit
veum melisland agri culti" — — (i öfvers.: Jlvo gaff — —
eth melisland reddan akyr); anno Domini .M°. CCC°. XXIIII°,
septimo kalendas aprilis.
Sv. Dipl. N:o 2458 enl. original.
Finsk-språkiga torde följande namn vara: Horgha (Horkko, jfr 1469
Hansen Bidr, s. 365) och Ylwo (jfr Svartb. reg. mansnamnen Ylpos, Ylponen oeh Ilpvinen, 1416 0. s. v. Ilposta, Arwidss. 1437) samt melisland (jfrMelitw 1384, Melitho 1384 (= Mielittu), Melewaltee 1374, Melevaldus 1332,
(Mielivalta), Meluta 1319, Melunkta 1340 (= Mieluinta). -- Melisland (= mielismaa) måhända term för ett på grund af värdi skattlagdt land, utgörande
enhet vid skattebetalning — jfr fin. arviomaa. Det 4:de råstället i socknen
hette: Hedhninges gården (1327? Sv. Dipl. N:o 2644 not).

1324 27..
HMu N:o 318. — Elauus Bendiczsson (sigill: örn med utbredda vingar) säljer „dilecto generi zneo Petro Joonsson, aduocato Wiborgensi" sina gods i Stensmmngh.
1324 17/10.
HMu N:o 321. — Peter Jonsson voghede van Wiborch.
(1324.)
inns i Bergen ln-e f till Eili f,
H1tilzc N.-o 348. — Biskop Audfinns
att riksföreståndaren Erling Vidkunarsson hade haft samtal med
rådet och rikets ypperste om huru man skulle kunna ska /ta
hjelp mot rikets ovänner Finnar, Ryssar och .Karelare.
Wirduleghom herra sinum oc andlegom fdr herra Eilifi
etc. sendir Audfinnr etc quediu sina oc skylldugha lydni med
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fullum ka?rlmik. Ver undirstondum j brefe Dui er skrifador oss
oc Arne Sla?iper bar oss atta daghum fyrer jooll, nu er var,
at herra Erlinger Vikunnarson, konungs drotzsete, skrifade
ydr j sumar af Berghuin, oc so nu sidan af Vikinni, urn
1au tiltoke oc samtal, sem hann sighir sik haft hafa vider
radet oc ba?tzstu menn j rikinu urn ta hiolp Haloghalands verio mote Guds ovinum Finnom, Ruzsum oc Karelom. Oc Dui
bad hann yder raad a lggia med samjrykt biskupanna oc
tilstudning lmrdomsens vm allan Noregh, at vita hiolp Deim
sem norden fmre med kost oc vapnom mote fyrsagdum Guds
ovinum. —
Samlinger ta det Norske folks sprog og hist. V, 550, 551;
ang. tiden f'ör brefvets utfärdande jfr C. P. Munch: Langes
Tidskr. V: 305 ff., Saml. Afh. II. 655-657.
(Åbo, 1324-11 maj 1326 *.)
HMu N:o 328. — Matthias Kettilmundssons testamente.
A tergo: Transscriptuna testamenti domini _llathie Ketilmundason.
Jn nomine patris et cetera. Ego Mathias Ketilmundason
testamentum meum condo et ordino in hunc modum: Jn primis confero fratribus predicatoribus Arosie. vbi eligo sepeliri,
CC marchas denariorum, duas pelues argenteas et vnam tabulam eburneam. Jtem ecclesie cathedrali Vpsalensi curiam meam
Norby; ecclesie Lyncopensi dimidium attungum terre in Luntunum et curiam meam Wlghai; ecclesie Skarensi curiam meam
Sigharsthorp; ecclesie. Strengnensi C marchas denariorum, de
quibus episcopus ibidem leuauerat LXX marchas; ecclesie Arosiensi curiam meam Lijrnsta; ecclesie Aboensi C marchas denariorum et vnam tabulam magnam; ecclesie Wexionensi C marchas denariorurn; domino meo regi vnam magnam fibulam auream ; sorori sue domicelle mee vnam minorem fibulam auream;
domini archiepiscopo Vpsalensi vnum cifum argenteum, vnum
y') Då Matthias vari Sverige än 1323 i/," (Sv. Dipl. 2431) och afled
med all sannolikhet 1326 1115, måste väl testamentet vara från denna mellantid, törhända närro re det förstnämnda året, enär i slutet (sid. 138)
säges, att markegälden nyligen „nuper" hade påbjudits i Skara (jfr br.
1323 "1!e sid. 133).
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anulum aureum et duas timbrias mardorum; domino Lyncopensi XXX:ta timbrias variorum et duas timbrias mardorum; domino Aboensi C marchas denariorum; predicatoribus
in Abo C marchas denariorum cum vna le sta siliginis; minoribus Stokholmis XX marchas denariorum; ad sanctam Claram ibidem tantum; monialibus in monte beate virginis curiam
meam Husaby in Aspu et C marchas denariorum; monialibus
in Rijsbergh XXX marchas denariorum; sororibus Skeningie
X marchas denariorum; jtem cuilibet claustro regni Swecie
III marchas denariorum; jtem ecclesie parochiali Stokholmensi
IIII marchas denariorum; domui sancti Spiritus ibidem tantum;
ecclesie sancti Jacobi ibidem III marchas denariorum; jtem cuilibet ecclesie in Swecia, in qua bona habeo, vnam vaccam, et sacerdoti vnam vaccam; jtem dilecte consorti mee Aleydi curias
meas: Aspanes, Swina, Ondabodhae, Wendeledhm, Wilafors,
Lundby et Oshamar, III fibulas aureas, X anulos aureos, X
coclearia, II vasa argentea, IIII crateras argenteas, I s y l f f m i t
et I bi car ium argenteum; domino B[irgero Petersson] legifero: I cifum argenteum, X timbrias variorum et I timber
mardorum; domino Petro Ragualdsson I timber mardorum;
consorti sue similiter; domino M[agno] Niclisson II crateras argenteas et X timbrias variorum; consorti sue X timbrias;
domino Stephano Roriesson XX timbrias variorum; consorti
sue X timbrias; filie sue V timbrias variorum; jtem domino N[icolao] Abiornson III attungos terre in Twnardalum;
domino K[arolo] Tukason X timbrias variorum; consorti sue
similiter; flue sue V timbrias variorum; jtem domino K[arolo]
Orastason bona sua in Fugstadhum et Barastadhum, mihi pro
quingentis marchis denariorum inpignorata; jtem domino B[enedicto] Tukason X timbrias variorum ; jtem Eringisloni m a rskalcho XX timbrias variorum, I cifum argenteum, I balteum
argenteum et XI dyu[r]shorn; vxori sue X timbrias variorum cum cifo argenteo; Magno Bendictsson X timbri as
variorum; consorti sue vnum par vestimentorum grenet Irst,
VI timbrias hermelin cum vno anulo aureo; Karolo Neskunungsson curiam meam Myriby, vnum[-am] stodh, I cifum argenteum, vnum balteum argenteum; Gregorio Magnusson II crateras argenteas, X timbrias variorum et III cicr, vxori sue
X timbrias variorum; Karolo Bendictsson XX timbrias va-
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riorum; Thyrnero Thyrneson curias Bosathorp, Thorstenthorp,
Bughaerijdh, CXL marchas denariorum et ciphum argenteum;
Thyrnero Jngielldsson curiam Skepstadhae; Birgero Magnusson X timbrias variorum; vxori sue tantum; Haquino Abrahamsson CC marchas denariorum, in quibus mihi obligatus
erat; Bo Huwth XL marchas denariorum; Johanni Howt tantum;
Birgero Huwt tantum; domine Cristine, relicte domini M[agni]
Marinason I timber mardorum; domino Johanni Fifhus bona
sua, que de ipso emi; Tharnero Mathison curiam Wallae; Haquino Mathisson curiam Sten cum armatura proprie persone
mee; domine Jngiburgi Matisdotter curiam Lillyostadhae, bona
in Ganberghum, que possedit Karolus in Tunum, cum vno bikari o argenteo; jtem domicelle Birgitte Mathisdotter curiam
meam in Barastadhum et I bikarium argenteum; jtem ipsis
liberis domini Mathei Thyrneson quingentas marchas denariorum, in quibus nihi obligantur; jtem filie domini Haquini Laema? curiam Hekkenes ad nupcias; Laurencio Magnusson XXX
marchas denariorum; Birgero Algozson XXX marchas denariorum; Nicolao Skatmann curiam Hidhinsbergh et C marchas
denariorum; matri sue curiam Atlestze; Nicolao Jonsson LX
marchas denariorum; jnfantulis Olaui Skatmann V timbrias
variorum; Nicolao Nraot XL marchas denariorum; Gerardo Zwaerin CC marchas denariorum cum vestitu pro ordine militari
apto; Henikm Zwmrin dextrarium me precedentem ad sepulturam; Petro Sigridhason XL marchas denariorum, X timbrias
variorum et I kloo; vxori sue X timbrias; cuilibet fratri
Aleydhis XXX marchas puri; Birgero Joob CC marchas denariorum; filie mee Jngridi curias meas Waedhla et Ekiby;
Anberno Petersson XXX marchas denariorum; Wlphoni Rangnburghuson V solidos terre in . . . ; Johanni Muntm curiam Ky~terasund, C marchas denariorum, vnum frustum panni G ens t
et VIII timbrias variorum; Jngoni Dyacn XL marchas denariorum; Magno Enkiae curiam Saewisalu, C marchas denariorum ; Birgero de Skurtuby terrain quam possedit in Vlghum ;
Karolo Haraldsson coloniam in Oneem [föningem]; Henikino
redhuswen primo CCXL marchas, in .quibus sibi obligatus
teneor; jtem confero eidem CC marchas denariorum; Ranguasto,
officiali meo, X solidos terre in Aby; Petro Brun vnum attungu m terre in Almborstorpe; Hassoni C marchas denario-

138

Ad. Neovius, Medeltidsakter.

rum; Laurencio G-udmundason I marcham terre jn Seltu;
Goszcalcho Stokholmis C marcbas puri pro curia Skarpwald, quam
confero Michaeli Pastel; jtem hospiti meo Olauo de Huddungi X
marchas denariorum, tunicam et capam panni Genst; Ragnuasto
Korwamulm [? Korvaluorna] XX marchas denariorum; Stenberno
Skytta XL marchas denariorum; Andree Korwamula? XX marchas denariorum; jtem dominis Elauo canonico XII marchas,
in quibus mihi obligatus erat; Phillippo de Skaa X timbrias
variorum; Petro de Ekro X timbrias; Karolo X timbrias:
Johanni Klerk XX timbrias; Jacobo de Hildishogh dimidium
attungum terre cum tercia parte vnius attungi in Wllawi
et vnum integrum par vestimentorum; domino Menikino X
vaccas; domino Petro Thorstenson dimidiam marcham annone
et duo pecora; jtem cuilibet cappelano meo, videlicet dominis
Menikino, Petro Thorstani, Petro Alandensi, Thidemanno et
Petro Olaui vnum integrum par vestimentorum cum furatura
variorum et XX marchas denariorum; domino Henzso, sacriste
Aboensi, II marchas denariorum; cuilibet chorali ibidem I marcham ; pauperibus scolaribus ibidem III marchas; Margarete
Joonsdotter curiam Luntum; jtem cuilibet ancille Aleydhis I
par vestimentorum curn suffuratura variorum; jtem Jon Litin
et filio suo bona mea in Pemerum et L marchas denariorum:
Kysile [? Scy htte] curiam Skawastadhe; Laurencio Kulstub omnia
bona sua libera, excepta curia Luntu; Wernero Langw omnia bona
sua libera; Benedicto de Halqu et vxori sue omnia bona Iibena; Swenungo XXX marchas denariorum; campanario in
Motalum bona sua que possedit in Quistbergh; Thiderico bona
sua in Wllawy; heredibus LTnnonis Knutsson bona Widhlunga; Henzikino falkiner V oras terre in Lundenum;
bona Magni Boddm in Kumu veris heredibus; cuilibet stalulatori meo vnum equum et VI marchas denariorum; magistro
Ottoni XXX marchas denariorum; Lydikino myntarm XXX
mambas ; Ormero muratori tantum; Nicolao muratori XII marchas; cuilibet laboratori in curia mea: magistro in suo opere
VI marchas denariorum et vnam tunicam cum capa ; Ragnvaldo coco X marchas denariorum ; Gerikino coco X marchas denariorum; plegha.manni X marchas denariorum
cum tunica et capa; Hinzikino rasori X marchas denariorum ; cuilibet cursori meo III marchas denariorum cum
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tunica et capa; jtem do omnes officiales meos tam Finlandie quam Swecie quittos ab omni computacione; jtem
quidquid placitatum est de curia Skeri firmum habeo. Jnsuper pro soluciore marce nuper Skaris imposita domino
meo regi CC marchas puri per Karolum Neskunungsson de
promptuario meo mitto ipsos rusticos de Finlandia*), dans totaliter excusatos. Exequtores: domini Haquinus Lema? et Magnus
Niclisson, armigeri, Eringislo et Karolus Neskunungsynir et
Gregorius Magnusson.
Sv. Dipl. N:o 2601 enl. samtidig a fskri ft pa pergament.
1325 11/4.
HMu N:o 324, Svb. N:o 39. — Det sigill, som nämnes i
handlingen ,,fratrutn predicatorum conuentus Finlandensis"
samt det i Svb. N:o 49 af 1329 12/6 „conuentus Aboensis"
är säkerligen detsamma som ingår i H. medelt sig. N:o 73
»-j- S'. FRATRVM • PREDICAVTORVM • FILLANDIE», och hvars bokstafstyper häntyda på tiden omkr. 1300.
Novgorod 3 juni 1326.
Fredstraktat mellan Novgorod och Norge, berörande nordvestra delen af det Novgorodska väldet Sauleke eller Savolotsch.ie,
hvilken landsdel blott medelbart hörde till dess territorium (och
beboddes förnarnligast af Karelare, Bjarmar och Lappar).
Nuntius magnifici principis Magni, Norvegie, Svetie Gotorumque regis, nominatus Haquinus "" ), conformavit pacem ex parte
totius regni Norvegie cum episcopo Nogardensi, nomine Moyse,
et cum borgravio Olphormoy, et cum duce Astaphio, et cum
omnibus et singulis Nogardensibus, sicut prius fuerat ante predecessores nostros. Ubi regis Norvegie terra et aqua sua extenderit se, ibi debent Norici pertransire, inhabitare et agnoscere terrain suam et aquam, secundum antiquam terre considerationem, signationem vel divisionen. Item si Norici transgressi
") Här torde vid afskrifningen en rad uteblifvit, i hvilken måhända
uppgals summan af den skuld, för hvilken de finske bönderne häftade
till herr Matthias.
*1) Haakon Agmundsson Bolt, hvilken nämnes i handlingarna
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sunt antiquam terrarum signationem vel divisionem istis annis, debent dimittere ac reddere Rutenis terram suam per osculationem
crucis. Item Nogardenses non debent transgredi antiqvam terrarum signationem et divisionem, per osculum crucis, et si
transgressi sunt, reddere debent similiter Noricis terrain suam.
Item quando nuncii veniunt de Nogard ad regem \ orvegiee,.
debent dividere terras secundum antiquas terrarum signationes
et divisiones, per osculum crucis, sicut unus quisque tenetur
habere terram suam. Istam autem divisionem terre committimus Deo ac regi N orvegie, qualiter ut velit, dividat super
animam suam. Item dampnum quod Norici fecerunt Nogardensibus, in terra vel in aqua, vel in homicidiis, vel in aliis
dampnis, Nogardenses non debent hoc vindicare, neque ducere
ad memoriam. Et si Nogardenses aliquod dampnum fecerint
Noricis, similiter et Norici non debent excitare ad memorandum. Item si Norici. transgrediuntur metaln et diuisionem
terrarum, volentes mala facere, et e contrario, si Nogardenses
terrarum diuisionem transgrediuntur de sua terra in Noricorum
male faciendum, tales sic volentes mala facere, debent corripi
ac compesci secundum crucis osculationem, pacem non infringendo. Item hospites de Norvegia debent transire versus Nogard et Sauloke, sine omni impedimento, et sic e contrario,
hospites de Nogard et Sauloke debent transire versus Norvegiam sine omni impedimento. Item pax ista est facta et firmata
per .X. annos. Et super istam pacem osculatus est crucem b o rgravius ac dux predicti ex parte omnium Nogardensium. Item
Haquinus, nuncius predictus, osculatus est crucem super pacem
istam ex parte regis Norvegi ac totius regni Norvegiee. Inter
istam pacem factam fuit Vernekinus interpres. Et sicut pacem
Nogardenses cum Noricis fecerunt, in eadem pace sunt et illi
de Sauloke. Item quicunque infregerit istam osculationem crucis,
vindicet ac judicet eum Deus. Super istam pacem, annis prestatutis firmius duraturam, sigilla praedictarum personarurn,
videlicet episcopi, borgravii ac ducis, presentibus sunt appensa.
Datum et actum Nogard, sub anno Domini M0. ccc". xx°. sexto,
.iii. non. junii.
Enl. rns. Bartholinianurn 7-9; publ. i Samlinger td det
Norske Folks sprog og pist. V. s. 553-5.55, Norges gl. love
III, 151.
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(1326?)

Anteckning rörande gränsen mellan Norge och Ryssland,
hvaraf framgår att Lappar, Half-finnar och Half-karelare räknades såsom den Norske konungens undersåtar.
Pessor enda merke ero millim Noregs kononghs rikis ok
Ruza kononghs eftir bui sem gamier menu hafua sagt ok en
saeghia j dagh, gamier bumenn 1 ok Finnar 2 . Eigha Ruzar at
taka skat med sio til Ly[n]ghesbufuu 3 en aa fialle till Maeleaar 4, ok liggr hon beinsta upp af Lynghesbufuu ok austr
mote Kili 5. En konunghr af Noreghe taekar skatta austr till
Trianma 6 ok in eftir Ganduik ' till Veleaga 8, huar sem Halfkarelar mda Hal[f]finnmr ero, their sem Finzska modor hafua aat.
Tkzst ok ei meira j peim a'dsta andamaerkium en .V. graskin
af huoriom bogha ok jaa eftir fyrnd, er beir vilia eftir fyrnd gara.
Rydberg: Sv. Trakt. I, p. 506f; Norges gl. love III, 152;
Munch: Sand. Afh. IV: 639-649. Facsimile i Antiguites Russes, II, vid slutet.
1326 24/io.

HMu N:o 346. — Det ovala sigill, som finnes afbildadt i
Finskt Museum år 1900, sid. 65 med omskriften a + s' LAVRENCII + NICOLAI + PRESBI:TERI» har möjligen tillhört kyrkoherden Laurentius i Karis. Under brefvet blott ett sigill, ovalt,
Lindvids, framställer, enligt af stadsarkivarien i Reval 0.
Greiffenhagen godhetsfullt meddelade teckning, jungfru Maria med barnet (jfr afbildning vid slutet).
1326.
Lektorn vid predikareorden i Finland Gotskalk erhåller medel af påflige nuntien Johan de Serone att från Sverige resa till
Åbo biskopsdöme i påfvens ärender.
') bumän: Norrmän bosatte bland Lapparne. 2) Finnar = Lappar. 3)
Lynhespufuu = Lyngstuen vid Lyngefjorden. 4) Maleaar = Malanger. °)
Kili = Kölen. °) Trianmma (var. Thrianimae) = Turjanniemi = Trinäs; på
Ryska: Ter, Tr. 7) Ganduik = Kandalaksi (ifr anteckning enl. abboten
Nikolaus (j1159): „pessa rikis ero endimörk Gand fyrir nordan"; — jfr
ock Flatöboken i Olof den hel. saga — „red fyrir nordan G-andvik").
8) Veleaga, Vieljoki, nu: Varsjuga i Kola-halföns sydvestra del.

142

Ad. Neovius, Medeltidsakter.

Expense fratris Johannis de Serone: Anno Dominj
.m°. eec°. sxvi°. Ego frater Johannes de Serorie — [soluj] — —
Item fratri Godskalco lectori predicatorum Finlandie, quando
iuit de Swecia ad episcopatum Aboensem pro negociis dominj
pape .ij. solidos et .viij. denar. sterlingorum.
Munch: Pavel. Nuntiers Regenskabs- og Dagböger, s.
58; jfr v. Törne: Hist. Ark. XXII. 48, hvarest tiden för resan
förlcigges till senhösten 1327.
1326-1327.
De (ryske furstarne) bragte hela Ryska landet till resning (emot Alexander) och kommo till Nowgorod, och bragte
hela Nowgorodska gebitet i Bjelosero, Sawolokschie och Karelen till resning.
Akiander, Suomi 1849, p. 282, i Pskowska annal. p. 185.
(före 1327.)
HMu .N:o 1118. Den Engelska Franciscanermunken Bartholomaeus
de Glanvilla författade ett stort encyklopediskt verk „Tractatus de proprietatibus rerum" i 19 böcker och 1230 kapitel, tryckt senast i Paris år 1575.
Enligt Encyclopedia Britannica, Vill: 193, skulle verket vara författadt
omkr. år 1360 (icke 1230-50 såsom i HMu p. 491 uppgifves). Men redan 1353
testamenterade kaniken Tuko i Lund denna bok (Sv. R. A. Perg. br. N:o 110),
och då biskop Hemming i Åbo „circa annum bomini millesimum trecentesimum quinquagesimum quartum" (1354) bortskänkte librurn de proprietatibus
rerum (Svb. p. 101— 102), måtte arbetet redan en tid derförinnan varit författadt. Någon möjlighet att biskop Hemmings bok skulle varit någon
annan finnes knappast, lika litet som att årtalet, utskrifvet med bokstäfver
skulle vara oriktigt. Dock är att märka, att en del af böckerna skänktes
före år 1354, ty så måste väl ordet circa förklaras, och då handlingen slutar med „datum anno ut supra" är intet tvifvel att bokdonationen blef
afslutad detta år. 1 Åbo Akademie bibliotek fanns före branden bland dess
många inkunabler äfven: Bartholosnei Anglici (Glanvilla (le proprietatibus
rerum, Lips. impr. Wolfg. Monacensis, 1518, fol. (Porthan: Hist. Bibl. p.
182). Men än längre tillbaka i tiden kan man följa spåren af „de
proprietatibus". Boken fanns nämligen uti ärkebiskopen Johannes Grands
(f. 1283, ärkeb. i Lund 1289, i Riga 1302, i Bremen 1310, t i Rom "9/5 1327)
boksamling, hvilken upptecknades och värderades, och finnes deribland
äfven „Liber de proprietatibus rerum — iij flor"; derjemte antecknades
att boken äfven fanns i påfvens bibliotek. P. C. Munch: S. Afh. IV s.
616 (hvarest dock uppgifves såsom författare Vincentius Bellovacensis, s. 626).
Vi måste derföre antaga, att densamma var författad redan långt dessförinnan.
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1327 2 /2.
HMu N:o 351. — Lulu, Skeldepth et Vlu; med Vlu afses
icke Uleå, i Finland, utan U1- eller Uddträsk i. Piteå Lappmark (jfr sid. 80 f.).
1327—I337.
.Anteckning ur Liibecks „Käenmereibuch".
Acufices: — —
Hermannus Krele [Karelare] — dat XX solidos
Mathias de de Nycopinge — dat XX solidos.
Li%beck. Ukundeabuch, II: s. 1052.
1328 13/2.

HMu N:o 356. — Enl. Koskinen Hist. Ark. II, 5 är brefvets nummer 1600. — Det likalydande brefvet börjar: „Johannes episcopus etc. dilecto filio nobili viro Carolo Neskunungsson,
Finlandie capitaneo, salutem" etc.
Munch: Pavl. nuntiers regensk. p. 180.
1328 1/5.
HMu \:o 357. -- Sv. Dipl. N:o 2663 läser sista orden af första
stycket: monete Suecane.
1328 5/9.
HMu N:o 360. — Det i Helsingelagen omnämnda VluFrsesk är i
Norge (jfr sid. 80, 81).

1329 9/9.
HMu N:o 375. — Magnus Niclessons och hans hustru
Ingrids testamente. — ,,Item [contulimus] cuilibet ecclesie cathedrali [in] regno Suecie I marcham puri argenti — — Jtem cuilibet claustro relligiosorum in toto regno Swecie III marchas
denariorum, cuilibet domui leprosorum regni eiusdem ,III,
marchas denar." — — Bland sigillen — — domini Karuli
Neskunungsson.
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1329.
Enligt Philaret (Geschichte der Kirche Russlands, I s. 162)
kom en munk Sergei 1329 först till ön Valamo (Valaam) samt
erhöll snart till biträde en annan munk German, och deras bemödanden lyckades åstadkomma att därboende Karelare antogo
den ortodoxa tron. — Denna uppgift är betydligt trovärdigare
och sannolikare än uppgiften om Valamo klosters uppkomst
redan på 900-talet.
f3~Iu

i

\:o 496.

1333 L3/5.
— Senare stycket bör utgå då det redan återgifvits

N:o 405.

1333 26/7.
HMu N:o 408. — „duximus ordinandum, ut in singulis
cath[e]dralibus regularibus collegiatis et parrochialibus ecclesijs qualibet ebdomada semel certa die pronuntianda populo
vna missa pro liberatione dicte terre [d. v. s. heliga landet] de
manibus hostium perfidorum — — cum infrascriptis orationibus sollempniter celebretur, ita quod in prima de Trinitate, in
secunda de cruce, et in tertia ebdomadis de beata Maria virgine."
1335 19/i.
HMu N:o 418. — Datum kan ej vara annat än 19 januari,
enär först ifrån och med år 1397 „festum reliquiarum" eller
Henriksdagen i Åbo började firas „crastino natalis beatj Henrici" (Svartb. N:o 280), och öfverflyttades alltså först då firandet af Henriksdagen från den 19 till den 20 januari.
Stockholm 18 maj 1335.
Konung Magnus utnämner Bominus Nicolaus Abyorna son
till sin drotset (dapifer), gifvande honom „plenam potestatem
castra nostra, municiones, exactiones, bona, judicia — — libere ordinandi", hvarjemte åtskilliga riddare bl. a. Karolus
Neskunungsson, och väpnare bl. a. Petrus Joonsson, förbinda sig
att bistå drotseten med råd och hjelp i allt som var lagenligt „jn
omnibus que juris sunt" ; datum die beati Erici regis et martyris.
Sv. Dipl. No 3140 orig. med spår af 37 sigill, deribland
Karl Näskonungssons (natt och dag).
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HMu N:o 428. -- Brefvet förefaller vara i hög grad misstänkligt,
måhända understucket i början af 1700-talet. — En möjlighet är visserligen, att råbref redan på 1300-talet skulle utfärdats på svenska språket,
men dylika voro dock ytterst sällsynta. Men att utfärdaren af ett råbref
ej skulle uppgifvit hvilken befattning han hade, är otänkbart, och någon
betydelse skulle aldrig ett råbref haft, hvilket hvem som helst skrifvit.
Vidare heter det att brefvet skulle varit intaget i „lagman Håkan Erlandssons 1493 gifna stadfästelse", men någon lagman med detta namn
finnes icke nämnd i andra handlingar. Att Satakunta redan 1335 skulle
varit deladt så att ,nedre Sattegunde" skulle varit en administrativ eller
judiciel enhet, är ej heller troligt, ty först hundra år senare eller 1432
nämnes (i Svartboken) första gången en dylik tudelning af landskapet.
Hvad namnet „ Såuda" vidkommer är här utskrifven en diftong åu, men detta
skrifsätt finnes knapt i början af 1500-talet och icke ens hos Agricola; man
skulle skrifvit Soda, att ej tala om andra misstänkliga namnformer. Och
beträffande svenska språket i handlingen är äfven omöjligt att förklara
det moderna ,här på" och formerna „ägaskillnom" (dativ plur. i st.
f. accus.), thesom råd (åter dativ plur. + nom. sing.), „som nembdis"
(i st. f. bleff nempder). Men det törhända säkraste bevis på att handlingen är understucken är prestnamnet ,her Andrei Edwardsson"; man
skulle i början af 1300-talet säkerligen skrifvit i denna kontext: her
Andream Edwardsson eller Edwardi; men namnet Edward förekommer
icke i Sverige eller Finland under hela medeltiden — Eberhard, Jedward
anträffas någon gång.

1346 [1335].
Ryssarne härja in på det Svenska väldets område och sades
eröfrat Sexborg.
a .g Ruzsa konungr heria6i. a Svia velldi, ok segiz at hann
hafi wnnit Dann stat) er Sexborg heitir.
Skalholts annaler (Storm: Isl. ann. p. 212).
Om några oroligheter 1346 omförmäla icke de svenska ej heller
de ryska historiska källorna. Nu är årtalet a .g äfven 1335, och de ryska
krönikorna omnämna fiendtligheter under år 6845 (= 1/3 1336-28/I 1337) uti
Karelen. Måhända Sexborg afser Kexholm, hvilken ort den Isländske
annalförfattaren möjligen ansåg ligga inom Svenskt område.

Efter 1335.
HMu N:o 1121. — Padis kloster sålde 1407 24/6 sina lägenheter i Kyrkslätt och Ingå till Thord [Röriksson] Bonde
10

146

Ad. Neovius, Medeltidsakter.

(Sv. Dipl. ny ser. N:o 849), hvaremot lägenheterna i Skavasta
(nu: Bilinäs) bol i Pojo tyckes öfverlåtits till S:t Sigfrids domkyrka eller prebenda i Wexiö "). „Poyo s.: uti Skavesta bool,
boendes 16 wäldige bönder. — — Skawesta bool haffwer i
förtijden legat under S. Segfredh i Wexiö" (Teitts klagom. reg.
pub]. K. Grotenfelt, p. 29, 57; Hist. Ark. XV, I: 186, 193).

1336 io/7.
HMu N:o 439. — Omnibus presens scriptum cernentibus
Florekinus, civis in Narwia, salutem in Domino sempiternam.
Tenore presencium publice recognosco quod consanguinei mei
dilecti, videlicet Bertoldus de Corbes et Bertoldus de Ellevere,
societatem mecum faciens, nullis aliis ab extra nec consulibus
nec concivibus Revaliensibus ad hoc vocatis, taliter convenerunt, ,quod michi XII lastas siliginis commiserunt medietatem
ipsarum titulo vendicionis michi dimittendo in communem omnium nostrum dampnum et lucrum versus Stocholmis in mea
navi propria deferendas. Cumque Deo dante feliciter pervenissem et siligine prefata in alias merces ibidem commutata
reversus fuissem prospere, supradictis famulis pecuniam ipsos
de dicta siligine tangentem exhibui, quam tamen minime receperunt, rogantes obnixius, quatenus iterato cum eisdem bonis
redirem in Stocholmis locum memoratum. Ad hoc respondi,
quod tempore autumpnali, quod protunc instabat, periculosum
esset navigare. Dixerunt quod eque bonum ipsorum esset fortuitum sicut meum. Tandem importunis eorundem victus precibus, receptis adhuc VI lastis ab eisdem, in ipsorum in omnem
eventum tam dampni quam lucri redii in Stocholmis. Postquam
ipsa siligine ac rebus aliis quas mecum habui, in cuprum et
ferrum et alias merces nobis aptas conversis, redire deberem,
in scopulos naufragium, proh dolor, feci partem de ipsis bonis
amittens et partem retinens, quam dominus Mathyas [Kettil.mudsson?] nichilominus totam abstulit, licet ipsam de mari non
sine periculo et magnis laboribus collegissern. Hiis vero omni*) Möjligen gick Skavastad genom arf till Thord Bonde Petersson,
hvilken 15/ 2 1458 uppgjorde testamente till förmän för Wexiö domkyrka
(Rhyzelii Episcop. p. 303).
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bus peractis, non sine cordis tristicia reversus partem meam
solvi predictis meis consanguineis, sicut decuit, de siligine memorata. In cuius recognicionis testimonium sigillum meum
una cum sigillis discretorum et honestorum famulorum, videlicet Bertoldi de Sippe, vices iudicis tenentis, Thilonis Platen et Conradi de Oalle, qui premissa omnia et singula de
ore meo audierunt, presentibus est appensum. Datum Revalie anno Domini MCCC tricesimo sexto, in festo septem
fratrum.
Hansisches Urkundenbuch II, p. 278'-259 och Bunge: Urkundenbuch II, p. 297; enl. orig. i Revaler stadsarkivet.
1336 3/8.
HMu N:o 441. — Brefvet är säkerligen utfärdadt tidigare
än brefvet af d. 25,'; 1336 (HMu N:o 440), och då kan dateringen möjligen vara „in die inventionis [sc. dextrel beati Ste=
phani" (- 50/.,), en datumbeteckning som för öfrigt icke förekommer i norden, men väl i Ungern.
Stockholm 12 . augusti 1336.
„Magnus, regnorum Suecie et Noruegie terreque Scanie
rex", vidimerar och stadfäster de privilegier som hans farfader,
konung Magnus Birgersson den 7 oktober 1285 gifvit Gottlands
innebyggare — „communitati terre Guttlandie", med stadfästelse af öns privilegier (tillåtelse att segla till Karelen dock
icke med förbjudna varor). Datum in castro Stockholmensi
anno Domini MCCC° XXX° VI", secunda feria proxima infra
octauas beati Laurencij martyris.
Rydberg, Sr. Trakt. N:o 228; Sv. Dipl. N:o 3244 enl.
afskrift.
1336.
Erik Unnesson erkänner, att han lemnat sina gods i Flutuby såsom ersättning för några hans barns mödernegods, dem
han försålt.
Omnibus presens scriptum cernentibus Ericus Vnnason
salutem in Domino sempiternam. Nouerint vniuersi tam po-
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steri quam presentes, quod ego recognosco me aliqua bona liberorum meorum ex matrimonio eorum vendidisse, pro quibus
illis bona mea in Fluthuby cum omnibus suis adiacenciis infra
sepes et extra solueram cum testamonio et scitu discretorum, in cuius facti euidenciam firmiorem sigillum meum vna
cum siggillis discretorum virorum, videlicet Nesconungi Gudmunzson, Auidi Gudsarkson, presentibus sunt appensa. Datum
anno Domini M° C° C° C° XXX VI.
Sv. Dipl. N.o 3182, afskrift enligt original med 3 remsor
för sigillen. Då akten förvarats i Finland (afskrift af densamma
togs för Sv. Dipl. af J. W. Lagus) torde Flutuby vara att sökas
i Finland, kanske Flyt i Sjundeå eller Degerby.

13 juni 1338.
Birger Bek (fisk i en snedt rinnande bäck) ger sin hustru
Ingrid „i hinderdagsgif" 1. morgongåfva Sioarydh och Har•danes; bland sigillvittnen är närvarande Magnus Finn:''). Datum MO. CCC°. XXX°. VIII, sabbato ante Botulfi.
Sv. Dipl. N•o 3364 enl. original.
Gunnarstorp 3 september 1338.
Joon Bmtillson utfärdar morgongåfvobref för sin hustru
Botild Joonssdottr, hvarvid såsom närvarande tryckes „sigilla domini Wlphonis Abyorneson (sparre) — -- Lyderi
Swinekwke et Lyderi Ruska". Datum Gunnistorp anno Domini
millesimo CCC°. XXX°. octauo, proxima quinta feria post Egidii
confessoris.
Sv. Dipl. N:o 3381 enl. original med sigill: svinhufvud omfattadt af en tjuga eller gapande svinhufvud med långa betar
och omskrift + 2. LYD[E]RI: sVINAKVLA: (jfr Hildebrand sig. pl.
N:o 501).
*) Sigillet bär omskriften „+ s' MANGN1 MON • sos" — skölden delad,
öfra delen tom, i den nedra en böjd gren med blad (jfr afbild vid
slutet).
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[1338 15/„-1366 21/5].
Duodecimus [episcopus Finlandensis] dominus Hemmingus a, natus in paroecia Bälingh dioecesis Upsalensis '', electus
divina inspiratione et consecratus in ecelesia parochiani ° Stockholmensi. Hie curavit de novo pra?posituram in ecclesia Aboensi,
pontificatus sui anno 2. Dedit ecclesia? mitram et baculum, prec;iosos libros theologim et juris canonici multos, et ornamenta
plurima. Cairis, Medelby cum colonis Jänessaari d, Forsby et
alios plures acquisivit. Obiit anno Domini 1367 [1366], pontificatus sui anno 27, vitae vero sua? 77, 12 calendas junii, sepultusque est in ecclesia Aboensi in summo choro, ad latus
antecessoris sui 0 ; cujus ossa exhumata sunt postea, prsentibus episcopis Sveci, et beatus proclarnatus anno Domini 1514 f.
1338 18 /ii.
HMu N:o 457. — Beträffande sigillet N:o 45 är att märka,
att då IV delen af Sv. Dipl. trycktes 1851 kunde derä läsas
S' STIIK]OLPHI ANDRIS .. DE * Kv11v, och var Stigolphus
säkerligen bror till den Jacobus Andrisson de Kvmv, hvilkens
sigill är afbildadt i HMu ii sid. 187. Sigillets N:o 44 inskrift
har antagligen varit: sic[vARDi] • CA[N]ON • ABBOENSIS •
(6) september (1339).
Rubref, sisom oäkta ansedt, any. gränserna mellan
storfursten af Novgorod Georgs(?) och. konung Magnus
Erikssons besittningar.
Ego rex magnus Jurge, cum btarggrauio Alformeo, cum
duce Abraham, cunt tota communitate Nogardice, terminaueram cum
fratre meo rege Su'ccice Magno Erici filio, et venerunt de Sueti e rege
nuncij Ericus Turesson, Hemingus Ödgislason, Petrus loansson et
Vicemundus sacerdos; jbi fuerunt de mercatoribus de Gotlandia Lodouicus et Fodra. Nos reformaueramus perpetuam pacem et osculati surrus crucem. Dedit rex magnus <Turge cum omnibus de
al cod. Petr. Hemmingius. b) cod. Petr. Upsalieusis. c) rodd. Acad.
c6 Petr. omilt; tres rodd. parochiana. d) cod. Petr. Jiinissari. e) cod. Petr.
sui antecessoris. 1) cod. Petr. omit! .,anno — .1.514".
Austen -- Porthan: Citron. episcop.
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Nogardia pro amicitia tria gislalag Savolax a , Jäskis b et ./Egrepce C, Karelsk d gijslelag 0, diuisiones et metce dietce land enter kia f: de mari in amnem Sester g aamijnne h et in
maediq amnis est mons nuncupatus Rumeta '. Deinde in
amnem Sae b, quce habet transitum in Voxen 1; deinde in
Pei f[ecelci f['ui '", deinde Vdenki fJ`'ai 0, de[inde] Yrentlampi 0, de[ind.eJ
Mustanemi ~, deinde Payiolaxi s , Kuhaloto t et Ruskey ";
de[inde] Haukaryuta C et Saarisoo X, de[inde] Peckehenpolffui Y,
deinde Purnitonlampi ' , Rörikamizki a et Tulisuo ä; deinde
Pwitonsari in Torsaierffui 1; de Varpawori 2 in Salkoierui 3,
deinde Valkiaierffui 4 in Turekasoo 5 et in Kyronsari 6, cuius
d+snidium habitantes in Saualax s possident cum Ruthenis;
deinde in Kä'realotho s in Purowäsi 9 ; deinde Raykotaipala lo,
a) Var.: Sawlax, Saulax, Saualax, Safwolax, Safwelax. bl Jeskis,
Jässkis. c) Eugrepä, Argraepze, 1Egrepä, Äyrepäu, Egrepää, „Äeyre påå",
.,Eurepä på", Eugräpä, Ayräpä. d) Karelske, Karelsche. e) gislalag,
gisselag. f) landemerke, landmerkie. g) Syster, „i östra". h) åmynne,
aminne, aminne, åmijnne, aaminne. i) Runet, Rijwette, Rwnet, Runet. Rumethe, Rumete, Ruuneta, Ruineta, Rummnetta, Rumetta. k) Soe
aa, Sayia, Saja. 1) Wå.xen, m) . Peiuäkiffui, Peyuaekiffui, Piffuekiui,
Päyväkiffui, Paeijwakiffui, Pawenketw, Paijuakue, Pauenkätu, Päyuekifv-i,
Paueketw. o) Vdhenkiffwi, Vtukiffui, Vthenkiffui,Wthenkiffwi, Uuthenkiffui,
Udenkifv i, Vthenbew, Vtanbev*', vthen bro [add. the!' tager Jäskis emot],
q) Prentlampi, Yretlawixi, Ytterlaeixi, Irentlandzby. r) Mustenemi, Mv-skaby, Mwstaby, Muschaby. s) Paiyolaxi, Poyolaxi, Payiulaxi, Payulaxi,
1'aiijwlaxi, Payulaxi, Paymolax, Yaylaxi. t) Kuhalotho, Kuhanlotho, Kualoto, Kåhanlotho, Kåhanlåto, Qwarato. u) Ruskie, Renskoy, Muskoi, Myskoi. v) Haukoriutha, Hawka R.iwta, 1-Iaukaryte, Haukarinda. x) Sariso,
Samsoo, Saniso, Saviso, Sasoo. y) Päkehenpolffui, Peckenpolffui, Pekkehenpvlfi, Pierkehonpolffuii, Pekknhenpwlsi, Peknhempulffui, Petkheinprolsa, Petknpolui z) Purnitonlempi, Purnitanlampi, Pijthonlompi, Pijthonlampi, Pyntonlampi, Pöritolambi, Pyntolampi, Pijntomlampy, Pijtomlompi, Pitholampi. ål Örickameki, Orikamäki, Lorikamäki, Lorikamaekv,
Loricamäkij, Loricamaky. a) Tuliso, Tuliszo, Tulisåå. Kulysso. ö) Puitonsaari, Pijthensari, Pithonsari, Pijtansari, Pwtansari, Putasari. 1 Torsaierfwi, Torsaträsk, Twrsatrek, Tursaträsk, Tarsaierffui. 2 Vasfauori, Varsfauori, Vafauorum, Vatauori. s Salkojerffui, Salkoiärfwi, Salcko Jerfwi,
Sallhojerfvi, Palkoiarfwi. 1 Vakiaierui, Wakiaierffui, Wakua Jerfwi, Waltaierffui, Walkaierffui, Valkijärffwi, Walkuajerfvi, Valkvriarffwi, Walkyriarsswi, Valkiriarswi. Walkyarffwi. ' Juurickasuo, Jurekaso „måse", Jurikaso, Jurickasoo, Jurekats, Juurelax, Jwrekap, Merkäss jiurkäss], Märkes.
° Kyransari, Kyrinuansari, Kynan sarim, Kymmansari, Kymansari.
lax, Savolax. 8 Kerealotho, Karealotho, Karjaloto, Karialoto, Kårealåtho.
Kårialotho. s Purowässi, Purouesi, Puroueysi, Putoneijsi. 1° Raijka taippala,
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in Paschaloto 11 et in Oriaciisi 12 ; deinde Somm'ertaipala 13, et per
Joierui '4 in Ochtansalmi 15, sic ad Ridkaierui 16, in Kauinkoski 17,
deinde Kauissierui ;a in Kellontaipala 19 . Deinde metce terra
adiacenlis in alijs litteris continFntur [liarjalankoski etc].
Vnde mercatores liberum transitum sine aliquo impedimento de tota Alemania, scilicet Lybech, Gotlandia et Suecia
habeant per Nyio '0 versus Nogardiam tam in terra, quam
in aqua. Sueui et castrenses de 21 Wijborg vel eorum subditi non debent mercatores, viatoresque 22 Nogardenses vel eorum subditos impedire 23, qui habent tutam viam ex utraque
parte, durante ista pace. Nec debent aliqua castra cedificari i•rc
Russia 24 nec in Carelia neque per nos, neque per vos. Obligatores, fideiussores, serui sen malefactores, fugientes ad nos vel ad
vos, de inre sunt reddendi. Terram vel aquam non debent Sueui
emere dei Sardis Nogardensibus 25 neque econuerso. Si autem
illi de Narua 26 erga Magnum regent' vel illos de Nogardia, se
non emendauerint Sueui non debent eos iuuare. Et si aliqua delicta fiunt in ista pace, per nos vel per vos, propter hoc reformationi pacis, non debet esse in aliquo derogatum. Et super delinquentes correptio fzeri debet vbi quis deliquit, ibi emendare
tenetur =7 . Omnes de Nogardia habent 28 pacem et omnia
castra eorum et omnes terms eorum infra predictis limitibus; similiter in tota terra Suecice 29 et Wijborg: magnus rex Nogardice receperat pacem et omnes de Nogardia cum rege
Suecice et toto regno Suecice cum Wijborg, feria secunda ante
natiuitatis beatce virginis. Qui autem usculum crucis violauerit
Dens et beata virgo 30 super eum vindicabunt etc.
Sv. Dipl. N:o 2419 BB (namnen: 2419, 2419 BC).
Raikotaipala, Raijkataippala, Raicotaippal, Raickotaipall, Räykotoypale,
Rayketaypale, Rackotaipal, Rayleotoypale, Raileotoypale. " Paskoloto.
"2 Orhiwäsi, Oriwässi, Orhijväsi, Orivesi, dihijwaesi (!) regenom Jååjesu'i
till Oriwäsi." 1' Somertaipall, Somauterppala, Somaxtaippala, Soijnicko,
Somako, Somentaipal. " Jojerffui, Jååjerui. 15 Octou-, Ochten-, OctenOchtamsalmi, Ochtampalmi. 18 Prijdkajerffui, Pritkajerui, Ritkajerui,
Kidkajerffui, Pitkäjerfvi. 17 Kamkoske, Rauikoske, Kiuinakåski, Kunakoski. " Kauisaierui, Kassierffui, Kassiierffui, Kaskijerffui, Kasmierffui,
Kasmiarfwij, Hasmiarsiön, Kovisajerffui, Kossjerfvi. " Kellontaipale, Kellontaippala, Kellentaippala, Källantarpala, Källatarpala, Iiellatarnala, Kollentaipall. 20 Nyo, Nyen. 21 omitt. de 22 viatores. 2 3 molestare, violare.
2;
Rusia. 28 Nogardie, Nogardis, Nogardenses. 26 Narffuia. 87 add. de jure,
'" habeant. 2" Svecorum. 30 add. Maria.
s
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År 1537 var „hertigh Jorens och konungh Magnus brefbortkommet". Arw. 8, p. 21-22.
År 1559 skrifver konung Gustaf: Så mycket landemärken
och råerne ahnröndes är, måtte man sig låta i så måtte förmärka, att vi af intet annat bref vete, utan det gamle konung
Monsses och hertig Jönns bref, som lyder jfrå Torssaierffui
och jhnn till Warpaiärffui, derwid man sig ock hålla måtte,
när det kommer till någon rågång. Arw. 9, p. 373.
Brefvet anses vara oäkta. Af de uti brefvet omnämnda personerna hade storfursten Julj blifvit dräpt redan 1325 21 /1, (Ivan Danilovitsch var storfurste vid den tid brefvet angifver), och dux (tisjatskoi) Abraham nämnes senast 1328. Alformej (Jurjevitsch) afled 1342. Af de svenska
ombuden finnes Erik Thuresson i handlingarna nämnd såsom lefvande
sista gången år 1327 (Sv. Dipl. N:o 2640), och Hemming ödgislesson icke
efter 1323 samt Ludvig (van Gryten) och Fodra (Everhard Bräche) senast år 1325. Deremot omnämnes kaniken i Linköping och Vexiö V<emundus Attonis ännu åren 1331--50 (Sv, Dipl. mo 2839, 4614). Han var
älven eljes ombetrodd vid gränsundersökningar (år 1337, Sv. Dipl. N:o
3303) och säkerligen den ofvannämnde „Vaemundus sacerdos".
En- möjlighet skulle dock vara, att det gamla råbrefvet af år
1323 förfullständigades och ändrades då ryska sändebud anno mundi
6847 affärdades och sedan träffade konung Magnus i Norge (? Lödöse)
samt afslöto fred „enligt gamla bref" och „efter det fredsfördrag som
blifvit ingånget med storfursten Jurij vid Neva" (HNu N:o 463 och s. 175).
Brefvet skulle då hafva ändrats blott med afseende å råpunkter m. m.,
men icke med afseende å textens sa att säga ram, detta så mycket mindre
som brefvet af 1323 med sin högtidliga form, dess inscriptio, arenga, corroboratio och anathema i slutet, förutsatte att detta bref skulle anses bindande för framtiden. Beträffande dateringen är att märka, i fall vi hålla
oss till året i de ryska krönikorna, att 6847 motsvarar tiden mellan 1 /3
1338-23!, 1339, samt att måndagen före den 8 sept. (feria secunda ante
festum nativitatis beate virginis) år 1338 inföll den 7 sept. då konungen
antagligen var i Upsala. Deremot var han den 8 sept. 1339 i Helsingborg,
alltså i Norge, hvilket de ryska krönikorna omförmäla, och då skulle
brefvet vara dateradt den 6 september 1339. Detta motsäges ingalunda
af den ryska krönikans uppgift, att sändebuden affärdades år 6847, d- v.
s. före den 28 februari 1339, hvarefter de på det följande året 6848 skulle
träffat konungen och afslutit den ofvannämnda traktaten. Vare sig nu
att brefvet är belt och hållet falskt, såsom Rydberg sökt bevisa, eller
att det är en. vare sig med eller utan de ryska sändebudens vetskap, till förmån för det svenska 'väldet verkstäld interpolerad redaktion af det äkta brefvet, från hvars ordalydelse och auktoritet man
afvek sä litet som möjligt, — är det säkert att detsamma ofta åberopades
och ansågs för äkta, hvarföre det här intagits och försetts med den datering, hvilken synes vara mest plausibel.
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För utredning af skilnaden i bestämningen af gränsen enligt de olika fredsbrefvens råmärken följa dessa härnedan (uppstälda enl. Rydberg: Sv. Trakt p. 460-462, Hist. Ark. III:
162, 172-174, V: 87-91, XIV: 847, XX prot.: 14-19):
Enligt 1325 års fredsbre f

de snari in ampnem Seestcer

Enligt det interpolerade (eller
måhända falska) fredsbrefvet af
1339.
' de magi in amnem Sester aaminne

ors Mopa perm Ceerpea

in mosan
Moxi,
in medio »tosa est mons
cepene Mxa ropa
in ampnem Zay
Can pbaa
in Solsten
COMPIHun aaMeHi,

2 in medio amnis
2 in mons nuneupatus Rumeta
3 in amnem Sae
+

in Peifj'uekitfui

5

Vthenkiffui, ther tager Jäskis emot.
Yrentlampi

6

Mustaniemi
6

9

in Rodhahcel

Payiolaxi
Kuhaloto

10 Ruskey

Ha ZIep3lbHya) IQenlo

in Lambotrceske

1' --

Ha osepo .IeMbo
'2 Haukaryuta
13

in mown Pceki

Ha

Saarisoo

11 Peekehenpolffui

MOM, Ha :1exK$H

in Kangasjasrffui

15

Ha osepo 1iaHracvjepBH

in Ptcronarffui

36 Purnitonlampi

Ha IlypHonplaBH

17 Lorika(Rörika-)mäkij
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in Arethojcerffui

18

fIHTOBpBH

" Tulisuo
2° Pwitonsari in Torsaierff'ui

in TorsajcerJf'ui
Top:t<eapBH

Häri från dela sig grunslinierna:
in Scerki(Sarke-)laxi 21
Ceprs.iaamn
in Sanzusalom 22
Camocaio
in Sithi 23
iIiHTH
Carelakoski 20
lioptaomKoman
in Kolumakoski 25
li•oi%maK.oms.H
Pathajoki "--6
IlaTcotan
Helsingh half
1Las HO mope

27

Varpazcori 28
Salkoierui ,e
Walkiaierui 30
Jurekasoo 3'
Kyrönsari, cuius dimidiunz habitantes
in Saualax possident cum Ruthenis 3'-'
Kärealotho in Purozcäsi 33
Raykotaipala 38
Paschaloto in Orizeusi 36
Sammertaipala 36
per Joierui 3'
in Ochtansalmi 38
ad Ridkaierui 36
in Kauinkoski 40
Kauissierui +'
in Kellontaipala, 42
deinde meta% terra% adiacentis in alijs
litteris continentur (jfr Karelakoski
råpunkt N:o 24).

' Seestcer, Sester (fin. Siestarjoki — a f Siestar = svart vinbärsbuske, rubus
nigTa): Systerbäck, som än utgör gränsen mellan Finland och
Ryssland.
2 Mosse med berget (eller sandås i öster och vester) Runzetta, 20 klm öster
från Kivinebb kyrka mot ryska gränsen, å sandåsen en kullot
sten, i hvilken 1595 höggs 2 kors (Salenius: Ayräpään kihlak.
p. 11; Arw. IV: s 387).
3 Zay, Sae, nu Saaejoki (= Sadejoki): å mellan Walkjärvi å vestra samt Rautus och Sakkula å östra sidan, utfaller i Wuoksen söder om
Kiviniemi ström.
Solsten, Päiväkiui: ca 12 klm v. om Saaejoki åmun, på gränsen mellan
Valkjärvi och Sakkula; stenen, 6 3/, meter lång, 5 meter bred och
3'/2 meter hög, befann sig innan Wuoksens fällning omgifven af
dess vatten, men är nu på torra landet invid Wuoksens strand;
i densamma finnes inhuggen en krok på svenska sidan och kors
på den ryska (Salenius: Walkjärven pit. kertomus p. 1-2 och
Hist. Ark. XIX: prot. s. 35); derifrån öfeer Sikosaari till:
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å Vthen- eller Udinkivi: kallas nu U'unkivi (=Udunkivi) 1. Uunikivi, stor sten
på södra udden af Hirvisaari ö i Wuoksen, förut i vattnet, ca 5
klm ny från Päiväkivi. Uudinkivi, kallades förut älven Uuthenkivi, Udenkivi och Uhnikivi, 1595: Paulunsten (uudin = myggtäcke, säng-paulun; jfr gl. sv. bibelöfvers i bet. tält", Apostlag.
18: 3; jfr Hist. Ark. XIX. prot. p. 35).
e Yrentlampi: Yretlampi, enl. Rydberg liten sjö ej långt från Vuoksen.
• Ylustaniemi: ett näs i en mässe (enl. Rydberg).
8 Pajulaksi: en vik af Heliseväjärvi.
o Kuhaluoto: litet berg i Heliseväjärvi.
10 Rodhahcel, Rödahäll, Ryskey: nu .Ruskeavuori, på östra stranden af Heliseväjärvi. der Kirvus och St. Andre socknerår sammanstöta
med Räisälä rå.
11 Lemmonlampi: Lempolampi.
'2 Haukkariutta: ett stort berg (Rydberg).
13 Saarisuo: af bönderne kallad Tulisuo (Rydberg).
'+ mosan Pceki, Pekkehenpolvi cPekkehensuo, Rydbergs.
" Kangasjärvi: '/2 mil om Purnujärvi.
18
Purnujärvi: i Rautjärvi.
1i Lorika!Rörika-)mäki: (en sandbacke enl. Rydb.).
's Arktojrirvi, Jantojärvi: möjligen Aittojärvi.
19 Tulisuo, jfr N:o 13.
2
20 Torsanjärvi och derstädes Puitonsaari, mellan Elmes och Ruokolaks.

Derifrån delar sig ,gränsen:
Särkilaksi: 1 mil N om Torsanjärvi.
Samosalo: i trakten af Kerimäki, ö. om Sääminge (Grotenfelt: Hist. Ark.
14. 847).
28 Sithi, Siitenselkä: S. om Varkaus, iivarifriin rån antagligen gick öfver
Sorsavesi. Suonteenselkä och lisvesi till Rasvanki.
24 Karelakoski, Karjalankoski: att sökas mellan Warkaus och Iisvesi. Men
uti det interpolerade brefvet, der, ifrån Kellontaipale åberopas gränsen enligt gamla bref, afses det Karjalankoski, som ligger mellan
Akonvesi och Wuotjärvi i Muuruvesi („Akoinvesi vidh Ryska
gränsen" 1640; Ruuth: Hist. Ark. XX prot. s. 14-18).
28 Kolumakoski, möjligen Äyskoski; i Karttula finnes nu Kolunkanava och
Kole[h]mala by (1687) mellan Rasvanki („Rasswando vidh Ryssegrenssen" 1551; Ruuth a. a.) och Nilakka sjöar, hvarifrån gränsen öfver Pielavesi gick till:
26 Patajoki: ännu 1639 „Petäjoki", nu Pyhäjoki ; jfr Hist. ark. XV prot. 117.
21 Helsingehafvet, Kajenohafvet: norra delen af Bottniska viken.

21

2"

$ Warpavuori: 13 klm v. om Parikkala kyrka, der Sääminge i Nyslottslän,
Ruokolaks i Viborgs län och Parikkala i Kexholms län
sammanstöta, och hvarest på Landtmäterikontorets karta står
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liotarikko; var given gränspunkt enligt Nystadska freden (Suomi
1843 s. 219; jfr Th. Aminoffs meddelande i Hist. Ark. III: 172).
-" Salkojiirvi.
3° Valkiajärvi: 15 klm n. v. om Parikkala kyrka och ca 5 klm söder om
Putikko station.
31 Jurekasuo: möjligen Putikkosuo.
3' Kyrönsaari: ö i Puruvesi (månne Punkaharju?).
33
Kiirea(Kiirejii)luoto: klippa i Puruvesi.
3° Raikontaipale: vid Raikus ;,anal mellan Puruvesi och Orivesi.
35 Paskaluoto: i Orivesi.
•
36 Somertaipale: mellan Orivesi och Juojärvi i Libelits.
3' Joierui: nu Juojärvi, mellan Kuusjärvi och Heinävesi socknar.
3s Ohtansalmi: mellan Juojärvi och Rikkajärvi mellan Tuusniemi och
Kuusjärvi.
39 Ridkaiervi: nu Rikkajärvi.
4° Kaavinkoski: mellan Rikkavesi och Kaavinjärvi.
'r Kauissiervi: Kaavinjärvi i Kaavi.
Kellontaipale: mellan Kaavinjärvi och Wuotjärvi; derinvid ligger Karja•
lankoski mellan Vuotjärvi och Ahovesi (jfr ofvan N:o 24) i Muuruvesi socken. Det äkta råbrefvet nämner ett Karjalankoski, ehuru
ett helt annat, c:a 10 mil s. v. om Karjalankoski i Muuruvesi,
men å andra sidan tänkte man sig måhända gränsen åt norr
kanske till Karjalankoski i Kuolajärvi. på n. v. gränsen mot
Ryssland (jfr Geografiska Föreningens meddelanden 1, 1893,
karta n:o 17).Lti rågångshandlingarna efter freden i Täysinä 1595, nämnas följande råpunkter: Retunsari, öfver hafvet till Systeråminne, en nzåsa, öfver bråtan till Svarteskog, på sandåsen Rumeta, Saija åå, öfver Woxen,
Pcifuekiui, öfver Noisniemi, tervaskanto, så till Ny-[eller] Paulunsten, „kallas på carelsko Wdinkiui,` genest öfver Hirfuisari. Lauiakiui, öfver Teräszvesi till Panchosaari, Yrentlambi, Vlustanienzi, Paiulaxi, öfver Helisewesi, Kuhaloto, Waitinsari, Ruskiavori, Lemnzonlambi, Haukariuta, Mustajerfui, Pellonkiui, Laduanjärfuenhariu, Wanhasilda, Lachnalarnbi, HeikinIambi, Pitkejerfui, Pehkehensuo, Sauikallio, Kuningansilda, Ruskianoronmäki, Pitkekallio, Sarisoo, Laihalambi, Pasiszo, Purnitonlanzbi, Lylismäki, Hepohariu, Lorikameki, ryske kallat Sakolameki, Aitojerfui, Entzoniemi, Paunujoki, Pitkejerfui, Ylimeisenjerfui, Ylimeisenlächde, Laickolambi, Tursavori — hittills gränsen densamma som 1323 — derefter
Hauckavori, Sarajerfui, Harmakallio vid Loitumanjerfui, Lammaslambi,
Kotajerfui, Warpawori, Salkojerffui, Walkiajerffui, .Turikasoo, Hirffuiieara, Kyrönsaari, Käreiiikallio i Puruvesi, Pihlaialaxi, Terualambi, Pahattzenlax i Orivesi, Siluanisaari, Paskaloto i Orivesi, Kaatamalax,
So» zertaipale, Somerlax, .Iugajerfui, Ochtansalmi, Rickauesi, Kauinkoski,
Kauinjerffui. Kellotaipale, sedan öfver Wotijerffui till Pisamäki, öfver Maaselkämäki till Suomensuo, der Österboten vidtager, sedan till
Ijovaara, der Lapplands gräns vidtog, och sedan öfver Enera träsk till
Norre hafvet. — Jfr ock kartan vid slutet af Rydbergs Trakt. V, I.
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före 1340.
Ur parafras öfver Moseböckerna; antages vara författad af l3rigittas
biktfader mäster Mathias (t omkr. 1350).
— — Aff Saem, Noe syni, komo alle the som bo i Grekland oc
Jorsalaland oc i all Shia, Caldea, India, oc i Blamannaland, oc i Tartaraland, oc i Rytzeland; oc heter then delin aff waerldinne Asia, oc aer
vael halffdelin aff waerldinne. Aff Iaphet komo alle the som bo i Swerike oc Danmark oc Norghe oc all landen om kring, maellan Alandz haff
oc Jorsala haff, oc mmllan Vstra haff oc Östra; oc heter then delin aff
thins mere waan, at minn kunno ekke thagwezrldinne Europa. — Oc
har ledhena ower hawith, oc ey waro magin thaghar swa köne til skip
at göra dromunda oc sighla. Oc fore thy bygdho the landen först
westan Iorsala haff oc östan Greklandz haff. Oc gato aldre komith om
kring Greklandz haff, för am the bygdho alt fram fore sik ower Rytzeland
oc swa landwghis in i Swerike och Götland — —
Enl. cod. i Kongl. bibl. i Köpenhamn, publ. Sv. Medelt. bibelarb. del.
I: 3, ed. Klemming; jfr p. 575 fl., Schiick: Sv. Litt. hist. s. 155 (Sv. Dipl.
för °/g 1340(?), N:o 3484: ,,vnum grossum librum biblie inSwenico").

Mars 1340.
„Conradus Conradi de Svecia determinavit" [= baccalarius factus ests vid universitetet i Paris.
K. Groten felt: Suom. Yliopp. s. 36.

Stockholm 1 september 1340.
„Advocatus Aboensis Dan Niklisson" utgifver bref rörande
pantsättning till Erngisl Torkilsson af godsen Solberga i Lofta
socken, Skyttlingebäck i Askeryds socken och Stockebäck i
Linderås socken, i närvaro af bl. a. Petrus Jonsson, miles.
Sv. Dipl. N.•o 4605 (referat i vidirnationen af 12/s 1350 på

pergament i Sv. riksarkivet).
Avignon 19 december 1340.

Arvid Karlsson, kanik i Upsalå. och Linköping, uppgör
sitt testamente, dervid till „fratri Petro Abo, domini pape penitenciario pro prouincia Dacie, decem florenos de Florencia.
— Item domino Magno de Skodwe, canonico Scarensi, vnum
cornu, quod dedit . mihi Lydar Swinakula". Datum Auinione,
die decimanona mensis decembris.
Sv: Dipl. .17 o 3532.
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„ Petrus de Svecia, dictus Alendensis, determinavit" 1340
(vid universitetet i Paris); blef licenciat i mars 1342, kallas då
„Petrus Vinandie de Svecia".
K. Croten felt: Suom. Yliopp. s.. 36.
ca 1340.
HMu N:o 472. — Sid. 179 — 180, läses: Clippiator — Clippiatori, läs: clippiator — clippiatori (= sköldare, sköldmakare).
(1340 — 49).

I. Birgittas uppenbarelser omnämnes en man från 3bo stift.
En man aff Abo bistops döme kom til Rom, ey kunnande
Swenst maal*). Nar han fik ey scriptafadhir, thy at ängin
forstodh hans maal j Rom, han spordhe aff sancta Birgitto
huat han skulle göra, hulke Christus sagdhe: then mannin gratir, thy at han faa ey scriptafadhir; sigh honum at hans viii
yrnpningas honom, thy at hwat dugdhe älla halp röuarenom
a korseno, hwat ey godhir viii älla hwat oplatir himerike utan
godhir viii, at villa got ok hata ont, älla huat gör häluite utan
wrangir viii ok vanskipadh astundan. Hwat ey var Lucifer
väl skapadhir, älla hwat ey iak siälwir godhlekin ok dygdhin
skapadhe nakat jlt änghaledhis, utan sidhan Lucifer vannytiadhe sin villa ok vände han vanskaplica, thy vardh han illir
aff ondom villa. Stan de thy thänne mannin stadhelica ok gauge
ey til ryggia, ok nar han kombir til sit fädhirnis land, tha
spöri ok höni sina siäl helso aff sniällom mannom, ok andwordhe
thorn sin villa, ok lydhe hällir rätuisa manna raadhe än sinom
villa; än döö han här j mällan j väghenom, tha skal honum
vardha swa som jak sagdhe röuarenom: thw skalt vara met
niik j paradiis.
Birgittas uppenbarelser, ed. Klemming III, s. 227 (VI bok.
111 kap. =115 kap. i den latinska texten).
=) I den latinska öfversättningen, tr. Lubeck 1492, heter det: Quidam
de diocesi Aboensi venit Rom am, ignorans idioma Sweuicum.
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(Paris) 27 juni 1341.
Officialis i Paris intygar, att Mathias Egidij Cogor `) och
Petrus Arnulphi, begge „clerici scholares" ifrån Sverige
och studerande i Paris, förbundit sig att godtgöra sina landsmän Ulfo Sillonis, Bengt Bengtson och Corraldus Corraldi
[Conradus Conradi] hvad de kunna komma att för dem utbetala på grund af ingången borgesförbindelse för 45 mark
Parisiskt mynt, som de voro skyldige tvenne Engelsmän. Datum
die Mercurij post festum natiuitatis beati Johannis baptiste.
Sv Dipl. N:o 3580, enl. original.
1342 24/1,

HMu N:o 477. — Bref vets innehåll refereradt i Vatik.
Vescovi I A: „1342 indulgencia pro ecclesia Aboensi etiarn in
Testo beati Henrici episcopi et martyris" S cal. decembris, Regesta
Vaticana Clemens VI, anno 1, vol 8, ep. 1529; och Arch. Vatic.
Clem. VI, lit. A, tom VI, n:o 61, fol. 306.
Tavaststjerna: Hist. ark. XV, 330, 334.
Börje 26 mars 1343.
Prosten Laurencius de Byrium uppgör testamente till Upsala domkyrka m. fl., .bl. a. „Johanni famulo meo Almnningim
vnum lestam antique annone in SaBby et III pund annone
cum II pernis". Acta in Byrium anno D:ni M0. COC°. XL°
tercio, feria quarta post annunciacionem dominicam.
Sv. Dipl. N.•o 3691 efter original på Sv. Riksarkivet.
1343 5/9.

HMu N:o 480. — Öfverskrift: Eyn vordracht von konick
Magnus tho Sweden vnd Norwegerin thuschenn dussenn landenn
der stadt Reuel vnnd Wyburch vpgerichtett. — Rydberg anser
det icke vara omöjligt att handlingen tillhör år 1344 (jfr HMu
N:o 488; Rydberg Sv. Trakt. N:o 262 och II sid.114). Handlingen
äfven i Grönblad M. H. N:o 2, der två skilda läsarter återgifvits.
5) Möjligen samme Matts Kogger (Kaggir, Kagge), hvilken 1351-56
var lagman i Finland och lefde än 1381. Då dennes son hette Erland,
är det möjligt, att den franske officialis skrifvet „Egidii" i st. för ,Erlandi";
jfr ätten Kagg i Anreps Ättartaflor II: 408. — Peter Arnulphi kanik i
Upsala 13M-60 (Sv. R. A. perg. br. N:o 20, 462).
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1343 30/9.
HMu N:o 481. — Bullan innehåller äfven bestämningar
om en tiondegärd under 3 års tid samt om medlens insamlande för korståget mot Turkarne, o. s. v. Om inrättande af
sparbössor eller stockar för insamling af medel och sättet för
brefvets kringsändande.
— — Ceterum ut huiusmodi negotium fidei felicius prosperetur, uolumus ut in singulis ecclesijs uestrarum ciuitatum et diocesium, singuli trunci concaui ponantur, tribus clauibus consignati, prima uidelicet penes loci ordinarium, secunda penes
ecclesie sacerdotem, et si in collegiatis ecclesijs fuerit penes
maiorem de capitulo, tertia uero penes aliquem probate uite
laicum conseruandis, ac in eis fideles quilibet iuxta quod Dominus eorum mentibus inspirauerit, suas helemosinas deponere in remissionem suorum peccaminum moueantur. Volentes
et fillam pecuniam quam per fideles eosdem offerri et deponi
contigerit in truncis eisdem recipiatis erogaturi earn pro dicto
negotio illi uel illis quern uel quos ad hoc deputandum duxerimus sen etiam deputandos, ac certificari, nos per litteras
uestras de receptis in truncis eisdem et hijs que deputando
uel deputandis predictis duxeritis assignanda. Porro quia presentes littere nequirent forsan propter uiarum discrimina uel
alia impedimenta legitima uestrum singulis commode presentart, uolumus quod per te, frater . . archiepiscope, dictarum
litterarum transumptum manu publica scriptum, tuoquo cornmunitum sigillo uobis fratres suffraganeis transmittatur cui adhiberi per uos uolumus uelut originalibus plenam fidem. — —
Bullan om ofvannämnda treårsgärd kom försenad till Upsala, och
Elbo biskopen inlevererade beloppet först 1351'/6 ; jfr nedan, och v. Törne:
Hist. Ark. XXII, II s. 77.

1344 1/9
HMu N:o 489. — Noueritis quod nos — — burgensibus
Lubycensibus -- — et vniuersis mercatoribus — — per flumen
Ny cum suis mercibus et bonis transire, venire et redire volentibus, liberam concedimus facultatem huiusmodi passagium
sine transitum vsque ad Nogardiam — — Et si vel ipsum fiumen Ny adeundo, ibi morando vel per illud redeundo naufra-
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vel aliud nauigale periculum perpessi fuerint, libere concedimus quod abinde nulla prorsus in se vel in bonis suis obstacula paciantur — —. Datum Thrselaborg anno Domini millesimo CCCXL quarto, die beati Egidii abbatis.

gium

Ur Calendarium Upsalense af år 1344.
VI jdus Jan. (= 8 januari) Hic dicatur missa de beato Erico, et habeatur
memoria de sancto Henrico in eadem missa; et dentur indulgencie XL dierum.
XIIII kal. Febr. (= 19 januari) Sancti Henrici episcopi et martinis; IX leetionum. [Jan. och Febr. felas i Calend. Vallentunense 1198.]
XIIII kal Marcii (= 16 februari) Dies anniuersarius dominorum Waldemari
et Erici ducum [j 1318]*); distribucio communis.
V idus Maii (= 11 maj) Dies anniuersarius domini Mathie dapiferi [j 1326];
distribucio communis.
XV kal_ Junii (= 18 maj) Sancti Erici regis et martinis [[ 1159]; totum
dupplex. [Redan i Cal. Vallentunense 1198.]
XIII kal. Julii (= 19 juni) Hic habeatur missa de sancta trinitate, pro
statu regni et dentur XL dies indulgenciarum.
XII kal. Octobr. (= 20 september) Obitus domini Byggeri icerleri ducis

[f 1266].
XIX kal. Jan. (= 14 december) Dies anniuersarius Henrici * =) et domini
Nicolai de Ponte; tantum in choro.
XV kal. Jan. (= 18 december, Dies anniuersarius domini Magni regis
[j 1290]; tantum in choro. [Senare ant. i Cal. Vallentun.]
Sv. Dipl. II, afd. ang. tideräkn.

1345 18/g.
HMu N:o 501. -- Midt på stenen kors t, och inskriften lyder:
O • ARNOLDVS STOLTE- 0 [rate

ANNO DXI M°CCCXLV • FEIA V • ANTE • BART • • •

pro eo]. Enl. teckning af J. W Ruuth från medlet af 1870-talet.

1345 12 /12.

HMu N:o 505. — Ärkebiskopen afsände transsumt af
denna bulla till biskop Hemming i Abo (jfr HMu N:o 595).
") Uppgifterna variera beträffande tiden för hertigarnes död. Juusten uppgifver 1317 11/, p (sid. 120) och enl. Sv. Dipl. N:o 2155 skulle hertigarne lefvat an 47/6 men voro döda '/ 1318 (Sv. Dipl. 2557).
*5) Uti Mas Latrie: Tresor de chronologie (1890) uppgifves: St Henrick
d'Upsal, apötre des Finlandaises 13 dec. — Henri de Suede ev. d'Upsal
et mart. v. 1150: vie Boll. 19 janv. II, 60.

11
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Falköping 27 februari 1346.
Ramfrid Bengtsdotter gör särskilda testamentariska dispositioner för sin aflidne man Birger Rörikssons och sin i
lifvet varande man Karl Tukasons själar. — — „Jtem [confero]
ecclesie Vpsalensi duas marchas puri, ceteris vero cathedralibus
ecclesiis in regno Swecie cuilibet vnam marcham puri. — —
Jtem omnibus conuentibus religiosorum monasteriorum in regno
Suecie cuilibet vnam marcham denar. Jtem pauperibus viginti
marchas denar. — — Jtem cuilibet hospitali et cuilibet domui
sancti Spiritus vnam marcham". Actum — — Phalocopie — —
anno millesimo trecentesimo quatragesimo sexto, die lune post
dominicam carnispriuii.
Sv. Dipl. N.•o 4039.

(före 1347).
Kunungx balker: Eet kunungx rike, sum haetir Surike,
hauer i sik siu biskops dome ok nio laghmanz döme me') landaam2erum ]lera — — i Vpsalum, Lynköpung, Skara, Strarngianses,
Vaestraearus, Vmxio — — ; siunda mr Abo biskops dome a meth
sit laghmanzdöme a, som er Finlandh b.
Magnus Erikssons landslag, ed. Schlyter.

April— november 1347.
„Magister Conradus de Svecia" blir i april licentiat vid universitetet i Paris, och begynner i juni föreläsa; vald till prokurator och receptor. för Engelska nationen vid sagda universitet; den 25 november utsedd till artistiska fakultetens sändebud
till påfvestolen i Avig-non uti en strid mot teologiska fakulteten, kallas då „canonicus Aboensis".
Koskinen: Olavi Maununpoika, s. 6, enl. Bulceus Hist. Univ. Paris.
IV. 953; Leinberg, enl. Budinsky: Die Univ. in Paris im Mittelalter, s. 219;.
K. Grotenfelt: Suom. Yliopp. p. 36.
a) enl. Upsala univ. perg. cod. omkr. 1450. b) enl. perg. cod.
1475.
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Kaland 24 juni 1347.

HMu N:o 5'21. — Honorabilibus dominis, dominis proconsulibus necnon consulibus ciuitatis Reualie, Esgerus, aduocatus
ex parte Danielis Niclisson super Kalandiam, quidquid poterit
reuerencie et honoris. Per presentes in verbo veritatis protestor, quod nauem, quam Andreas in Sandmes et Michael
Karwne versus Reualiam nunc in autumpno tulerunt de exhibitore presenti Henrico conduxerunt, cuius eciam predictus Henricus verus est possessor; quare vos instanter rogo, vt predicto
Henrico de naue sua si vendita est aut naufragium passa est,
ad quod iusticiam habet iuuare velitis, quod vobiscum promereri cupio requisitus. Scriptum in Kalandia, anno Domini
icccxlvij die beati Johannis baptiste ineo sub sigillo.
Sigill adligt, å utklippt pergamentsremsa. med kors och 4 rosor ofvanför t sköld samt omskrift [S' EjSGERI • ESG'ISS • (Sigillurea Esgeri Esgerisson).
Då vid Historiska Samfundets sammanträde den 30 mars 1876 Yrjö
Koskinen gjorde meddelande om detta och andra medeltida aktstycken,
uttalade han den förhoppning, att då i framtiden ett Finskt diplomatarium
skulle utgifvas, äfven detta bref deri skulle aftryckas in extenso. Såsom
en egendomlig tillfällighet måste deb väl betecknas, att uti HMu ej blott
icke Koskinens namn blifvit nämndt, utan har äfven denna urkund blifvit
återgifven blott i kort referat. Handlingen jemte sigill uti fotografisk
kopia, hvilken godhetsfullt tillhandahållits utg. af stadsarkivarien i Reval
0. Greiffenhagen, återgifves vid slutet i facsimile.

17 augusti 1347.
HMu N:o 522. — „viij daghen epter s:ti Laurencii" är icke
den 18, utan den 17' augusti.
1347 8/a•

HMu N:o 531. — — Supplicat sanctitati vesrte deuotus
filius vester Magnus, rex Suuecie: — — -[15] Item quod idem rex possit libere recipere clericos
omnium et singularum ciuitatum et diocesium, regnorum et terx) Möjligt är att Esgerus var hemma från Skåne; ty uti det testamente hvilket ärkebiskopen i Lund Karl upprättade år 1334 (I) bestämdes
bl. a. „Esgero Esge[ri]son x marcas argenti" (Sv. Dipl. N:o 3059, p. 375), och
1336 24/8 nämnes ncuria Esgeri in Karstatha" (= Karsta i Qsterlöf, i
Skåne) S. Dipl. N:o 3248.
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rarum suarum ad obsequendum sibi et dictis [o: omnibus] suecessoribus suis absque licentia petita et obtenta a quibuscumque diocesium episcopis et aliorum quorumcunque superiorum
clericorum predictorum, quodque clerici insistentes obsequijs
suis regis uel successorum suorum possint recipere fructus,
redditus et prouentus omnium beneficiorum suorum ecclesiasticorum existentium in dictis regnis suis, quamdiu insistant obsequijs supradictis. Executione etc. — Fiat de fruentibus in
forma pro .XX. personis ad vitam dicti regis. R.
[16] Item dignetur sanctitas vestra eidem regi concedere,
quod quilibet episcopus regnorum suorum et dominiorum in
ciuitatibus et diocesibus usque ad .X. uel .XII. illigitime natos
non obstante quocumque natalium defectu quem patiuntur nisi
prouenerit ex incestu cum vis auctoritate apostolica possit dispensarv misericorditer, quos idem rex duxerit nominandos uel
alias de alio numero prout vestre placuerit sanctitati. — Possit ad nominacionem dicti regis dispensare cum quatuor viginti
ex soluto et soluta, et .XXX:ta ex presbitero, diacono vel subdiacono uel coniugatis. R.
Datum Auinione .VI. jdus septembris, anno sexto.
På originalsuppliken, hvilken föredrogs för påfven, tecknades då till
ansökan bifölls, ordet „Fiat" med eller utan inskränkningar. Efter detta ord
följde sedan en majuskel med punkt. Under Clemens VI:s tid står sålunda
R , under Innocentius VI:s tid G., under Urban V:s tid B. och Clemens VII åter G. Elvad dessa bokstäfver betecknade är outredt. Man
har gissat på föredragarenes namn, på påfvarnes egna namn innan deras
pontifikatstid -- men ingendera af dessa gissningar äro tillfredsställande.
Det ser ut som om de skilda påfvarne alldeles godtyckligt valt sig dessa
bokstäfver och sjelfva tecknade dem efter föredragarens fiat. Deremot
förekommer ett annat slags „R" som tecknades bakpå supplikationsakten,
och detta betecknade ,;registratum est" eller att brefven införts i kopieboken eller regestan (regestum, = ånyo infördt; senare kalladt regestrum eller
registrunz). Ur regesta-afskrifterna uteslöts „pontiftcatus nostri" framför ordet
„anno" " ). De mystiska bokstäfverna B. G. R. gifva äfven en god ledning för
bestämmande af handlingarnas datum. Så t. ex. hafva handlingarne från Cler) Att uti regestrum supplicationum eller uti kopieböckerna öfver
suppliker ingalunda kunde användas „pontificatus nostri" såsom i HMu
N:o 549 supplerats, förstås af sig sjelf, enär detta innebure att föredragaren som tilltalar påfven med „sanctitas vestra" sjelf skulle varit
påfve. Om något skall suppleras, så är det då „pontificatus pape Clementis VI".
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mens VI:s och Innocentius VI:s tid derangerats, och Joh. Guilaberti, hvilken. dog före Aug. 1361, rekommenderas i handlingar hos kung Magnus
för sagda månad i Innocentius VI:s brefband för hans l0:de år d. v. s. 1362.
Aret hänför sig sålunda till Clemens VI:s pontifikatsår 1351-52 (P. A.
Munch: Saml. afh. IV, s. 444, 485, 490). Uti HIVIn N:o 686 finnes Guilaberti nämnd men „fiat G." utvisar, att vi här verkligen hafva en handling
från Innocentius och ej Clemens VI:s tid.

_1347 8/9.
HMu N:o 533. — Ofvanskriften lyder: Indultum pro Thidernanno Wulfhardi, canonico Aboensi, ut confessor possit ei
emel in mortis articulo plenum remissionem peccatorunz coy cedere.
Enl. Tavaststjerna Hist. Ark. XV: 335-336, der handlingen är ittergifven in extenso, är signeringen: ,.Arch. Vat. Clem.
VI Lit. A. tom. XXXVIIII (ic/ce 93) fol. 400 v.::

1347 10/9.
HMu N:o 535. — Enl. Hist. Ark. II: 7 läses s[anctitati]
v[estrel — — quatenus.
1347 12/9.
HMu N:o 536. — Clemens etc. Carissimo in Christo filio
Magno, Suetie regi jllustri, salutera etc. Venientes ad nos dilectos
filios Magnum de Surundum Lincopensis et Tidemannum Vlfredi
Aboensis canonicos ecclesiaa•um, capellanos et nuntios tuos consideratione mittentis et eorum insuper bonitatis obtentu grate recipimus; et quia uota tua, fili carissime, libenter apostolico fauore
prosequimur, que dicti nuntij pro parte tua prudenter nobis
exponere curauerunt, benigne audiuimus, et, quantum cum Deo
potuimus, exaudiuimus graciose, sicut ipsi, per quos etiam ad
tuam presentiam redeuntes tibi super matrimonio, de quo nobis
per eos scripseras, respondemus, celsitudini tue referre poterunt
uiva uoce. Ceterum falcones albos et alia • regia munera, que
nobis filiali deuotione misisti, paterna caritate suscepimus, et
pro eis excellentiam tuam tanto plenioribus actionibus prosequimur gratiarum, quanto per illa tuum erga nos deuotionis effectum
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[o: affectum] cognouimus ampliorem. Datum Auinione II jdus
septembris, pontificatus nostri anno sexto.
Rydberg Sv. Trakt. II p. 128; Sv. Dipl. N:o 4241 enl.
Clem. VI seer. an. VI, ep. 330.
Då sändebuden Magnus Augustini och Tidemannus voro i Rom
föredrogos för påfven omkr. 40 ärender rörande Norden från den 8-14 september 1347 (jfr Sv. Dipl. N:o 4226-4242), deribland framställning för påfven den 10 september af konungens sändebud (nuncij domini _)lagni regis)
med förbön för påflige abbreviatorn (jfr sid.115) Wilhelm de Bega, som haft
och ännu hade mycket arbete för konungens iirender vid Romerska kurian,
att .han mötte erhålla en högre andelig befattning utan hinder af de lägenheter —. bl. a. parrochialem ecclesiam beate Marie de Cabanesio Ruthenensis diocesis — hvilka han förut innehaft (S. D. 4239). Afven medgifver påfven åt konungen rättighet att sända falkar till den Babyloniske sultanens samt andra länder, för att säljas till afbetalning
af de skulder som riket åsamkats under konungens minderårighet, och
bifaller påfven till denna anhållan för en tid af fem år, med vilkor, att icke
något medfördes som kunde lända kristna trons fiender till fördel (S. D.
4231, 4226: 9). — Det i ofvanstående handbref från påfven omnämnda
äktenskapsmålet rörde möjligen . konungens äldste son Eriks giftermål
med Beatrix af Brandenburg.

Avignon 26 oktober 1347.
Clemens VI, hvilken medgifvit konung Magnus rätt att
utse personer för en gång af någon ledig lägenhet vid enhvar
af de sex domkyrkorna (i Linköping, Skara, Strengnäs, Vesterås, Wexiö och Abo) i hans rike, befaller abboten i Warnhems
kloster att insätta de af konungen sålunda utnämnda personerna,
om .de inom bestämd tid hafva antagit kallelsen, och skydda
dem i deras besittningsrätt. Datum Auinione .VII. kalendas
nouembris, pontificatus nostri anno sexto.
Sv. Dipl. N:o 4256 enl. P. A. Munchs afskrift ur Vatik.
Ark. Clement. VI, Comm. an. 6 L 3, p. 1 f. 157, v. ep. 13.

Mars 1348.
„Remboldus de Lenepe determivavit" (vid universitetet i
Paris); hans lärare var »magister Andreas de Svecia"
Grotenfelt a. a. p. 36.
*) Omkr. 1348 förelästes filosofi i Paris af magister Andreas de
Svecia „cum celebritate et ingenti nominis fama" (Budinszky s. 218).
Om honom har uttalats (Rein: Filosofins hist. vid Ab) Univ. s. 10) förmodan, att han skulle varit finne.
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(början ai året 1348.)
År 1374 aflades ett vittnesmål, att ärkebiskop Hemming
och Åbo biskopen Hemming sammanträffade i Kompanasundh
mellan Torneå och Luleå kyrkor, och hade Albo biskopen å
ärkebiskopens vägnar konfirmerat invigningen af Torneå begrafningsplats; ärkebiskopen hade då uti Torneå döpt omkring 20
personer, dels Lappar dels Karelare från Vlaa, Kim och Sim,
uti ett stort för ändamålet anskaffadt kar nedanför Torneå
kapell medan folket stod utanföre. Rå uppgicks mellan stiften
af advocatus Helsingie Torstanus Styrbjörnsson.
Svartboken p. 154 f.
Då ärkebiskop Hemming i mars 1348 (Sv. Dipl. N:o 4292) var på
visitationsresa och biskop Hemming af Åbo i februari s. A. äfven var
på resa, är väl skäl att förlägga datum till början af är 1348. Torsten
Styrbjörnsson var advocatus Helsingie 1347 (Sv. Dipl. N:o 4206), men ej
mera 1353 (S. R. A. Perg. br. N:o 301).

Stockholm 8 maj 1348.
Rörik [Thordssonj Bonde (bat på sned) utbyter gods med
sin broder Peter Bonde med öfverlåtande åt Trotte Petersson
och Johan Hyaerne att inom ett år efter konungens återkomst
från Ryssland „a reditu domini mei regis de Ruthenis" *) uppskatta egendomarnes värde. Scriptum Stochohnis anno Domini
m° ccc xlviii, feria quinta post Johannis ante portan Latinam.
Sv. Dipl. .N:o 4323 enl. original med 3 sigill.
(efter 8 juni 1348?)
Konung Magnus köper Kaukjärvi af Lyder Svinakula
med all sannolikhet vid den tid han med krigshären vistades
vid Björkö; derpå säljer konungen egendomen till Hennekin.
Teodosiasson (Veedusae, jfr HMu N:o 698, Vetosa — karelskt
uttal för Theodosia, förmedladt af det ryska uttalet Feodosia).
") Konungen hade da ännu icke företagit sitt första tåg till Ryssland; han var d. 4 juni i Liduhamn vid Stockholm; nämnes sedan icke i
Sv. Dipl. förr än d. 18 oktober, då han var i Wåla. Under mellantiden
inföll hans första tåg mot Rysslar.d.
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1348 26/6.

HMu N:o 550. — I Hist. Ark. XV. 336 ingår för handlingen följande ofvanskrift: Gratia exspectativa beneficij ecclesiastici ad episcopi Aboensis dispositsionem pertinentis.
(Efter 1348.)
Ur höfvidsmannen på Viborg Karl Knutsson bref, affattadt
mellan åren 1112-48 till klostret i NTadstena angående Kymmene .laxfiske. — — her j Wijborgs len fins jnte fulkomligit
frelse godhz, wthan thet konungen medh alt rikes radhz fulbordh och samtykchio haua giffuit til naghra domkirchior for
the goda manna siaela, som slagne wordo pa Pakkensare — —
Arw. IX. sid. 3-4. Möjligt är att med brefvet afses det
i Svb. ingående 1V:o 187 af 14/12 1364.
Paris, början af året 1349.
„Magister Conradus [Conradus Conradi], de Svecia, canonicus Aboensis" gifver undervisning vid Paris universitet, och
anhåller af påfven om kanikembete i Linköpings stift.
Groten felt a a p. 36.
[Stock?]holm 8 februari 1349.
Johan Kristinasson gifver, med sin måg riddaren Magnus Niclissons samt dennes hustru och hans dotter Elenas samtycke, åt sin [andra] hustru Kristina Fella=,sdotter „nomine dotis,
dicte morghongaue", sin gård Mjöhulti Sandviks socken och
två gårdar derstädes, „dietas brythiagardha cum vno landbobool in Landoo et vnam landbobol prope curiam principalem situm dictum Skinnarabol", äfvensom en vattenqvarn; med
utförliga bestämmelser öfver arfsgången. Bland sigillvittnena
Dan Niclisson armiger. Datum ... holm anno Domini m6 eeco xl
nono, dominica septuagesima.
Sv. Dipl..N o 4396 enl. afskrift från original med remsor efter 8 sigill; vidimerad af Vilhelm Lagus. Handlingen sålunda förvarad i Finland.
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1349 28/4.
HMu N:o 555. — Vniuersis presensia[-tesj visuris seu
audituris Steno Thurson, miles et illustris principis domini
Magni, regis Swecie marscalcus, Gerhardus Scytte, capitaneus
Finlandie, Benedictus Vaderson necnon et Martinus dictus Rotermunt, salutem in Domino sempiternam. Tenore presencium
recognoscentes publice protestamur, quod molestia et pena per
discretum virum Johannern Wytten, ciuitatis Reualiensis aduocatum, vna cum suis sequacibus in quendam famulum, Hinsekinum Quaas nomine, perpetrata bona voluntate et animo diliberato eiusdem Hinsekini Quaas pro se suisque amicis et heredibus, tam natis quam nascendis, funditus cedata (!) est totaliter et sopita in modum subsequentem, ita videlicet, quod sepedictus Hinsekinus Quaas aut sui proximi seu arnici nunquam
inposterum tempore possint aut debeant predictum Johannern
Wytten vel suos heredes aut sequaces suos seu aliquem de
ciuibus Reualiensibus racione premissarum causarum monere
vel impetere seu aggrauare siue molestare modo aliquali, super
quibus omnibus et singulis sepenominatus Hinsekinus Quaas
rite et legaliter in nostra presencia coram honorabilibus viris
dominis consulibus Reualiensibus in eorum consistorio simul consedentibus rite et legaliter cesodium fecerat, orueyde in wlgari
dictum, et quia amicos non habuit, qui vna cum ipso et pro ipso
manu coadunata pro antedicto cesodio data fide promitterent,
fidetenus idem Hinsechinus Quaas promisit suo juramento pre
natis et nascendis firmiter et inuiolabiliter obseruandum. In
cuius recognicionis et protestacionis testimonium sigilla nostra
presentibus sunt appensa. Datum Reualie anno Domini m° ccc° a1°
nono, feria tercia proxima post dominicam, qua cantatur „misericordia Domini".
Sv. Dipl. N:o 4423.
1 maj 1349.

Kanutus Bose pantsätter hos abboten Peter i Nydala.
kloster sin gård i Svidnarum socken för 40 mark penningar,
men förbehåller sig rätt till återlösen „si me de terra Rutenorum vita comite reuenire contigerit". Datum anno Domini
m° ccc° xi° nono, die beatorum apostolorum Philippi et Jacobi.
Sv. Dipl. 1V:o 4424 enl. original med urspr. 2 sigill.
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1349 22/5,

HMu N:o 556; s. 223. — Ofvanför „Magistro Conrardo"
infogas „(f. 215 v.)"; ofvanför „Magistro Vlphoni" „(f. 216)".
Innan dateringen på sista raden tillägges : Item supplicant
e[idem] s[anctitati} predicte nacionis Anglicane magistri, quod, si
alicui vel aliquibus ipsorum post presentacionem rotuli de aliquibus beneficiis ab aliquo prouisum fuerit, de quibus in supplicacionibus predictis mencionem non fecerunt, quia futura ignorauerunt, quatenus illa beneficia sic eis postmodum collata vna
cum gratiis, quas petunt, quo ad beneficia compassibilia valeant obtinere. Consessum, quod omnia non obstantia possint
exprilnere in vicecancellaria.
Item quod remittatur examen. Item quod remaneant eis
gratie in forma communi pauperum ipsis concesse et quod possint obtinere canonicatus et prebendas eciam in ecclesiis cathedralibus extra regnum Francie. Item quod predicte gratie
ab[s]que examine transeant et sine alia lectione et quod in qualibet supplicacione quod repetito habeatur . . Concessum. Fiat
pro omnibus, qui petunt in ecclesiis collegiatis et pro omnibus
aliis, qui petunt ad collacionem vel qui habere voluerint vsque
ad summaro septuaginta librarum cum tura, quinquaginta sine
tura, eciam si in ecelesia cathedrali, et fiat assignacio per episcopum Tricastrinum et electu-m Petrag. et prouideant quod non
sit coneursus. R. --- Sine lectione. R.

1349 22/5 23/5, 23/9.
HMu N:o 556, 557, 560 o. s. v. — I alla dessa bref förekommer uttrycket „non obstantibus", och var detta en allmänt i påfve- •
bref bruklig formel, som användes då det var fråga om tillsättande af embeten inom kyrkan. Till „non obstantibus" fogades
en uppräkning af de eljes gällande bestämmelser, hvilka under
vanliga omständigheter skulle omöjliggjort den utnämning om
hvilken var fråga, men hvilka i föreliggande fall icke fingo
utgöra hinder för utnämningen; och tillägges sedan: ut in
forma. Denna formel finnes intagen i Munch: Saml. Afli.
IV: 457 ff.
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England, ecclesia S. Matthie 21 september 1349.
I Åbo akademie bibliothek förvarades före branden 1827
en pergamentcodex „Qucestiones super V librurn decretalium, Oregorii papce" och i slutet „Tituli. questionurn". Vid slutet lästes
följande anteckning: „Sic sit finis hujus operis, quod ego Henricus, servus Dei, ydeota et insufficiens, in omnibus super doctore primo utinain ad utilitatem . . . et in utroque jure studencium memoriter scribere dignum duxi . . . non e.stimemus
. . . de insufficientia doctoris, que non solum ex ignorancia
provenit, sed etiam ex properancia operis consummandi, timens
propter mortalitatem universalem, que hoc anno vignit*), ac
specialiter in hac urbe, ne ante ipsius consummacionem nature
debitum persolvissem, quod in omnibus est . . . Qvod opus
ipso Domino nostro Jesu Christo operante terminabam currente anno ab ipsius Domini M CCC° XLIX, in festo beati
Matthei apostoli et evangeliste, cujus ecclesiam in partibus
Britanie in finibus terraruin, unde sum oriundus, mirifice collocavit alpha et o, principium et finis . . . et cicius terminassem nisi fuissent guerre et alie tribulaciones que me aliquandiu occupaverunt".
H. G. Porthan: Rister. biblioth. Åbo. p. 1x9; ed. Helsingfors
rs p. 138 f.
Då ibland „antigvus scolasticus" Henrik Tempils böcker, hvilka han
1355 testamenterade, äf wen fans „V libros decretales cum apparatu" (Svb.
p. 103, 107), och den af Gregorius IX år 1230 affattade „Decretalium cornpilatio" fanns i Åbo domkyrka ännu år 1651, få vi möjligen sluta oss till
att anteckningen var af Henrik Tempil, som skulle varit från England, och
måhända derstädes idkat studier innan han 1350 blef „provisor schole
cathedralis" i Åbo (Strandberg Herdam. I, 388). Äfven förekommer i
England en gammal slägt Temple. Jfr vidare 1355 8/6.
~) Uttrycket afser säkerligen digerdöden, om hvilken hiir följande
må anföras: var på Sicilien Okt. 1347—April 1348, var sedan i Frankrike;
rasade värst från maj till juli 1349 i England, der hälften af befolkningen (3 3/4 miljon) afled; kom på hösten till Norge, der 1/3 af befolkningen
eller 100,000 personer afledo (jfr s. 173-174), och kom till Sverige våren
1350 (jfr eteosticon: „rastrum, tricrumbum, spiutlongum [racccl] maxima
pestis"). I Ryssland var 1351 rykte om pest och den grasserade
derstädes 1352.

Ad. Neoviu" Medeltidsakter.

Lödvise (omkr. 25 september 1349?)
Konung Magnus uppmanar alla klerker och lekmdin i Sveriges rike, särdeles inom Linköpings stift, till kyrkogång, fastor
och allmosor för afvärjande af bråddöden.
Magnus, med Gudz nade konunger Sweriges, Norges oc
Skane, sende allom clerkom oc leekmannom, se[r]delis huariom
i Linchöpungs biscopssdöme, helso med Gudi. Vi kwnnwngwm ethre allmennelighet elskelike, at vi haffuom förstandit
för wisso rädelig tidende, huilken huar cristhen menniskio maa
serlika rädas; ty at Gud för menniskiona synda skwll haffuer
eno stoora plago almenneliga kastat aa verldena med braadöda,
swa at rnestha lothrin aff ty folk, som var i them landom, som
vesthan vor land liggiande ärw, vtaff the plaagana dööd oc
staar nw omkring alt Norge oc Halland oc naalkas nu hiit,
swa at, huart man spöör ther omkring, tha staar swa starkelika, at vthan alla sott faller folket nider alt sender at thet är
helbrögda oc döör vthen allan redzskap oc förmäle; at eehuar
han vmgangher är ey swa mykit folk aather, at ty gither til
jorda kommit, som fraan stielper". Derföre hade konungen med
ridet, deri nämnes bl. a. herra Karl Nässkwnungason, kommit
till Lödösa för att rådgöra huru ,.Gud motta blidkass aff, — huilkom med oss samteckelica • syntes ath tesso sinne, at. alt
folk ower Swerikes riike, klärkia oc leekmen, gammalt oc vngt,
kwinkönss oc mankönss, kommen til theres soknakyrkio fregedagen i huario vikw, ölve oc barfötte, oc kennes vedher sin Gud,
hans rettwiso oc hans void med retto ödmykt, gongin tha om
kyrkio medh heliedomom, hörin messo med gudelica aakallan
aa them dagenom, offren sitt offer aa altaren, then peninga
som thet förmaa, then andra almosa thet förmaa. Thetta offer
skola kyrkiavärendana skipta mellan fatiga manna, till prestens nytto skal thet samma offer ingomlundom vendes ella
kommo. Fregedagen huarn biwdom vi oc radom huariom
cristno manne fasta veder vatn oc bröd; huar thet ey will, at
minsta aff hollda aff allom fisk oc fasta ved ööll oc bröd. Tessen messo skal vara aff varo frw, at hon. verdoges bedia sin
signada son för oss, at sino vrede fraan tesso salugo lande
-enda för vora ödhmywkt skwid. Till tesso inessana haffuer
huar biscoper i sino biscopsdöme xi:a daga afflat giffuit allom

Hist. Ark. XXIII, I. 3.

173

them, som när äro stadde oc retteligo scriptada ärw, huilket
allom mannom radeligit är timinelega göra, mädan Gud haffuer
huariom stwnd, tymina oc ämpne giffuit, oc räda aff sinom syndom. Therfore radom vi allom mannom medh helsamliko raade, at huar man, medhan Gud haffuer hanom
aen nakra stwnd giffuit, rensza sitt samwet oc gonga till
screpta oc göra retta vidergonga med fulla ödmywkt för
sina synder, at, när Gud vill han vittia, at han fynna han
swa reedan, at han moge Gudi sina siell i hand faa; huilkin ödmiwkt vi haffuom til Gudz nade hanom skal teckelikit
vara oc förnempdo plago miskwndelega fraan oss venda. Staddom vi oc ther, at aff hvario cristno menniskio, vnga oc
gambla, manköns oc quinköns, skal giffua en Swensker penninger Gudi til heeders oc hanss signada moder Marie. Then
penning skal presten aff huariö kyrkio med skälikom mannom
haffua samman takit aa sancta Andersa dag [tillägg i marginalen med senare hand: Romskott war 1 d. aff huar menniskio
och gaffz vt S. Andrew dag]. Tesso peuninga skola in antwardass i domkirkiona med fullom rekenscap; tha thetta gäld är
samman kommit, tha skolom vi med biscopom oc varo raade
ther om sitia oc hogxsa huar vi skulom Gudi oc hans signada
moder nokon heder göra then som oss allom samman til tarffua
moga komma, boda leffuandes oc dödom. Ty bediom vi eder
oc radom aff allom kerleek, at huar edra i sinom stad lyde
ödmywkelike med kerlek tesso vora skepan oc gongo til screpthen oc betra sik vider Gud för syna synder med fullo ydrilse,
retto vidergongo oc tesso tieniste som eder är nw kwnnogat,
til at Gud tesso plago at minska i tesse riike med sinom nadom....
Sv. Dipl.• N:o 4515, enl. a fskri ft.
1349.
Om dräpsoten eller tråddöden i Norge.
d .c — J penna tima kom drepsott so mickil vm alla nordr
halfu heimsins, at alldre kom slik fyrr sidan londin bygduzst
— — jat nar kyn sottarinnar, at menn lifdu iij degr med
hardan stinga; ] ,a toku mena blodspyu, ok for bar med onndinn. — — Pafi [Clemens VI] setti moti bersi drepsott messo
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er sua byriaz: Recordare Domine etc. ok har med dictadi hann
eina bin er sua hefr: Benediccio Dci patris -- —
Lrigmanns ann., brudstykke fra Skalholts ann. (Storm ed. 275. 223,
224.)

1350 [1349] 28;12
HMu N:o 572. — Då man räknade årets början från den
25 Dec., måste det gamla beteckningssättet 28 /12 1350 motsvara
2 x, 12 1349 enligt vår tideräkning. — Sid. 230 står: Nicolaus
Promus, läs: Nicolaus promus (= skaffare).
1349.
d .c Ofridr micill j Noregs kongs riki af Rysvm (var.
Russum); eytt og brent Haloga land nordan at Biarc ey.
G. ottskalks annaler, ed. Storm Isl. annaler p. 354.
(C:a 1348 1. 1349?)
Bland Birgittas uppenbarelser ingår uppmaning till konunyen, att företaga tåg mot Ryssland, enur för ordets predikande
öppnats en port, Karelarenes och hedningarnes håg att emottaga
Guds körlek. och nåd.
— -- Swa säm ek hafuir rädh hik, swa skal hu rädha
andra met gudhlikom ordhorn ok godhom gerningom ok swärdhe,
baim säm göra mot rätuisonne. Annat at bu skalt bairn födha,
säm min ord föra ok barn säm Gudhi tiäna. Pridhia at hu
skalt värna almoghan swa säm ek hafuir värnat hik, ok hielpa
ok skodho häim säm ära i nödh. Pry skipilse ära i be helghe
kirkiu-: eth ära klärka, annat är ridderskap, bridhia är almoghin. Pässin bry vända sik a mot mik, ok hafua glömt minoro
kärlek met, hy vil ek nu ypna en port, ber ek vil i ganga:
Pet är Karela ok heedninga hugh; bairn vil ek min kärleek ok
naad giifua. — —
25 spridda uppenbarelser på Biryittin-norska, enl. handskrift fr. börj. af 1400-talet i Skoklosters bibl. ed. i Birgittas
uppenbarelser: IV, sid. 459.
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(C:a 1349?)
Ur „Revelationes extravagantes Birgitta'".
Cap. CIV. Quadam vice sponsa Christi [Birgitta] sedens
in convivio cum quodam episcopo Aboensi, scilicet domino
Hemmingo, in mensa, de cibis delicatis sibi appositis, comedebat in honorem Dei; propter quod episcopus dicebat in corde
suo: cur ista domina habens donum Spiritus, a delicatis cibis
non abstinet? Tunc ipsa nichil sciens de talibus cogitationibus
ejus, circa vesperas, cum esset in oratione, audivit in spiritu
vocem dicentem etc — -- Quam quidem revelationem ipsa
statim illi episcopo exhibuit, Episcopus autem hoc audiens recognovit se, et fatebatur quod illas cogitationes in mensa habuerat; propter quod humiliatus animo, petendo veniam ab ea
rogavit eam pro se orare. Tunc tercio die apparens eidem
domine Birgite oranti beatissima virgo Maria digit: „Dic eidem
episcopo, quia omnes predicationes suas inchoare solet a laude
mea, et quia per judicium suum te judicabat in mensa, eciam
quia illud judicium caritatis et non invidie erat, ideo caritas
meretur consolari. Dic ergo ei, quod ego volo ei esse in matrem
et ejus animam presentare Deo. Et ego nunc exponam ei quod
ipse est animal septimum de animalibus prioribus tibi ostensis,
et quod ipse verba Dei coram regibus et pontificibus portabit."
Revelat. Birgitte Lib. 1V Cap. 125: — — — „Septimum
animal, id est septimus episcopus, maxime abstinentie fuit, qui
zelum Dei habens nec metu, nec amore, nec damno reticuit
veritatem. Hic cum se posuisset ad orationem, reddidit spiritum. De isto episcopo sunt plures revelationes in vita domino
Birgitte, qui fuit dominos Hemingus, episcopus Aboensis, et amicus beate virginis Marie". Enl. Porthan: Chron. Episc. p. 239 f.
Strengnås 16 februari 1350.
Konung Magnus tillkännagifver att han ..cum puella qvadam Ruthenica", soul han låtit öfverlemna till Vårfruberga kloster, skänker äfven 5 örtugland i Wansö. Datum Strenginaes
anno Domini m° cec° 1, tercia feria post dominicam inuocauit.
Sv. Dipl. N•o 4529, enl. original.
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1350 2/4.
HMu N:o 563, Svb. N:o 132. — I Arw. I s. 10-12 ingår
enl. Magnus Stjernkors' kopiebok en af biskop Magnus (1412-50)
utfärdad vidimation af brefvet, alltså tagen tidigare an Svartbokens kopia afskrefs och delvis äfven tillförlitligare än Svartbokens läsart. Uti förenämnda afskrift finnas följande skiljaktigheter (de kursiverade ställena enl. Magni vidimation): quem
legitime nupcie; in statutibus Sabiniensibus: in statuto Sabiniensi; late sententie vniuersis ; cotidiana: quotidiana; eciam
extra: extra eciam; cum eisdem; filii uel filfe: filii et filfe; adquisitis: acquisitis; quia illa bona: que bona; distrahantur: distrahentur; suspensi maneant: maneant suspensi; institucionem:
restitucionem; Hemmingum: Hemingum; m ccc quinquagesimo
sexta feria: MCCCL. VI feria.
19/5 1350-18/5 1351.
Enligt Tavaststjerna (Hist. Ark. XV. 330) i „Vescovi
I, A — Rubr. Aboensis" finnes ,,Emingus episcopus Aboensis" omnämnd i Regesta Vaticana Clemens VI, anno IX, Brevia 2 p.
1 p. 309.
Föglö 25 augusti 1350.
Konung Magnus pantsätter till riddaren Nils Ingevaldsson
(natt och dag i längden), fogde i Stockholm, sin ö Lindö vid Asknäs
tör 5 örtugland i Wansö, som konungen skänkt femte en Rysk
flicka till Vårfruberga kloster (jfr 1350 i6/2).
Magnus, Dei gracia rex Suecie, Noruegie et Scanie, omnibus presens scriptum cernentibus . salutem in Domino sempiternam. Noueritis quod nos dilecto nobis domino Nicholao Ingivaldzson milni, aduocato nostro Stocholmensi, insulam nostram
Lindö apud Askames loco quinque solidorum terre in Askarnum parochie Vanso, quos conuentui sanctimonialium beate
virginis pro quadam puella Ruthenica, quam earum ordini et
conuentui mancipauimus, regendam et tenendam dimittimus per
presentes ab ipso vel eius heredibus per nos vel nostros heredes seu successores nullatenus reuocandam, antequam sibi de
quinque solidos terre vel eorum precio integraliter fuerit satis-
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factuin. Datum in Fygld anno Domini m° ccc0 10, in crastino
beati Bartholomei apostoli.
Sv. Dipl. N.•o 4612; af konungens stora sigill endast smulor
guar i en yllepåse.
Date ringsorten „Fygld" är med all säkerhet Föglö; namnet skrefs:
Fyghelde (1250? HMu N:o 100), Fföglld 1542, Fögeld 1546, 1556 (Arw. VI:
247, IX: 49, 267) o. s. v.

Augusti—december 1350.
Konung Magnus daterar sista i behåll varande brefvet
innan sitt ryska tåg, i Stockholm d. 20 aug. och var på väg
i Föglö d. 25 augusti 1350, men var på återväg i Reval 5 dec.;
under mellantiden inföll det andra ryska tåget. Konungen var
i januari 1351 i Estland och Liffland, i febr. i Riga, i mars
och april i Hapsal och i maj i Finland.
(omkring 1350) 20 /9.
HMu N:o 576. — Gerhard Skyttes i Åbo utfärdade bref, dateradt omkr.
1350 2O/9, är det äldsta Finland berörande bref på papper. Bo Jonssons jemväl
i Åbo skrifna bref (9/5 1374 HMu N:o 822) är äfvenledes på papper. Enligt Schack (Gamla papper III: 41) skulle den första urkund rörande Sverige vara af 1345, men enl. samme forskares Medelt. Kultur (p. 58) skall
en dylik finnas redan från 1335 — finnes åtminstone ej i Sv. Dipl. Ett
par blad af Birgittas handskrift är på papper, men är dock papperet rätt
sällsynt i handlingar, hvilka till våra dagar uppbevarats från denna tid, måhända af orsak, att materialet ej stått emot tidens tand med samma uthållighet som pergamentet. 1 Sverige förekomma sålunda pappersakter för 1351 (1),
1358(1), 1362 (1), o. s. v. in alles 57 bref före år 1401, samt i Sv. Dipl. för 1401 (1),
1402 (4), 1404 (5), 1405 (5), 1406 (1) och 1407 (2) o. s. v. Mot slutet af 1440talet uteträngdes pergamentet af papperet vid förandet af räkenskaper,
jordeböcker och handskrifna böcker, ehuru pergament delvis användes
t. o. m. i tryckta böcker. Så t. ex. är en del af upplagan af Missale Aboense
(1488) och Manuale Aboense (1522) tryckt på papper, en annan (mindre?)
del på pergament. Huru sällsynta Finland berörande pappersurkunder
äro, framgår deraf, att af de handlingar Arwidsson publicerat den äldsta
på papper är från 1416 (IX: 2), sedan icke någon före 1427 (1), 1436 (1),
1438 (1), 1440 (1), 1472 o. s. v. Pergamentsbrefven fortgå ända till 1520talet, och blott VI delen af Arw. Hand'. innehåller akter affattade på
papper. Af Grönblads handlingar äro jemväl de flesta på pergament,
och handlingar på papper anträffas blott sällan, de äldsta: 1462, 1468, 1477,
1481, 1483. Af de påfliga regesterna äro på papper sådana redan från
Innocentius VI:s tid eller från 1350-talet.
12
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Narva slott 20 oktober 1350.
Kaniken i Lund Nils Markusson gifver en gård till herr
Nils Jonsson och dennes hustru Efrid; sigillvittnen Benedictus Algutzson (upprest lejon: s' BENEDICTI ALGVTz.) och
Sune Håkansson (två nedåtvända sparrar s' SVNONIS aAOVINI).
Datum apud castrum Narfwm Reualiensis dyocesis anno Domini
millesimo ccc° l0, in profesto vndecim millium virginum.
Sv. Dipl. No 4629, enl. original.
6 november 1350.
Luddarus Swynaekula intygar, att Lyder Ruska på sitt
yttersta gifvit sin systerson Nils Ruska en gård och utsett
Lydar Svyna?kula; ") till testamentsexekutor. Datum anno Domini
mo eec° quinquagesimo, in sabbato proximo ante diem beati
Martini episcopi.
Sv. Dipl. N.•o 4638, enl. original, sigillet bortfallet.
Linköping 10 november 1350.
Kaniken i Linköping Germund testamenterar bl. a. _Magno Finna[nae], consanguineo meo: mains et melius tapetum meum vna cum
cipho meo stanneo, dicto bwlla. Datum decima die mensis nouembris.
Sv. Dipl. N:o 4639, enl. original.

1300-talets midt.
Af ett Hartvig Japsons dombref af år 1463 framgår, att
Ulfsöö (i Wörå socken) befans „då allaredan tillförene uthi fem
mans ålder ly-dt under Nils Olåfsons (i Kaitsor) bohlstadh".
Hist. Ark. 1X: 254, 245.
(Omkr. 1350)
Af Rättöis och Pisuby säljes till 11 bo stad ett krokland jord.
Uti konung Gustaf I:s räfstetingsdom,. daterad Åbo 2
sept. 1530, om Rettis gods och Pissuby heter: „[Åbo] borgaLydar Svinakula var sigillvittne 6/12 1350 (Sv. Dipl. N:o 4648).
Hans enka Katarina Sverkersdotter nämnes 1375-78 (Sv. R. A. Perg. br.
N:is 1150, 1330).

Hist. Ark. XXIII, I, 3.

179

rena boro fram itt konungh Kristierns stadfestilsebreff vppå
fordom konung Eriks breff, lydhandis, ath stadhenom vnt war
at köpa under sigh vtåff kronnene itt heelt krookland jord,
thet the sadhe finnas skulle j Rettis godz och Pissuby".
Arv. V. s. 267.
Då det gamla jordmättet krokland, jugunz bovunz, nämnes 1336
(Svb. s. 46), är det väl skäl att antaga att med „konung Erik" afses Erik
Magnusson.

(1350-1371)
Berättelse om en p2-ests frän Halogaland resa till Finnmarken och Gandvik fyr att predika kristendomen derstädes; sammanträffar med en finsk trollkarl; mirakel att trollkarlen frånvarande ser presten hålla ett blodigt barn.
Sa athburbr gerbist å dögum virbulighs herra, herra Hakonar, meb Guds naad Noregs konungs, ok Olafs erkibiskups
i Nibarösi^), ath einn prestr af Håloghalandi, rikr ath audaefum,
reb sik i skip meb kaupmönnum beim, sem sigldu kaupferb
norbr å Finnmörk, ok hann för meb beim sakir erenda sinna;
tökst bei n vel ok skjött sin siglingh, ok töku metö skipi sinu
mskiligha höfn, i hverjum stab margir Finnar komu til beirra
til kaupstefnu, svo sem siar er til, ok höfbu hvorirtveggju ser
tolka, bvi ath Finnar beir, sem eru i enda Finnmarkar, allt
norbr vibr Gandvik, eru allir heibnir ok hafva abra ttingu en
Norbmenn. I mebal Finnanna var einn Finnr svo fröbr ok
k2enn i fjölkunnigri list, ath allir Finnarnir heldu hann ok
köllubu svo sem formann ok spåmanis allra annarra Finnanna
fyrir sina fjölkjngi, ok bath annat ath hann sagbi heim fyrir
nvorbna hluti. Svo bar til å einum degi, ath fyrrsagbr prestr
scengh messu i landtjaldi sinu, bvi ath einghi kirkja var bar
nålgh; stöbu allir kristnir menn at heilöghu messuembmtti,
sem bvi störmerki sömdi virbingh ath veita; bar voru ok ei
siar Finnarnir nålzegir, en hinn fjölkunnighi Finnr stöd vib dyrr
landtjaldsins; ok bå er svo var komit i messunni, ath prestrinn
helt upp Gubs likama, hljöp sa Finnrinn hinn fjölkunnighi brutt
'•°) Ärkebiskop Olaf af Trondhjem blef electus 1349, consecratus 1350,
1371.
i

180

Ad. Neovius, Medeltidsakter.

frå tjaldinu; hvath a5r tulkrinn kristinna manna hugleiddi ok
sa. Litlu sinar gekk han ut eptir honum, viljandi skoga ok
rannsaka, hvath hann heftnist ath; ok sem hann leita5i hans,
fann hann Finninn enn fjölkunnigha liggjanda å jör5u, svo
sem i äviti, eigi långht fra landtjaldinu. I'd spurni tulkrinn
kristinna manna, hvat illt honum hefni ath borizt; hann andsvarai3i: ek sa hra iligha syn: mar saa, sem syngr i landtjaldinu, ok Per kallith prest ynvarn, helt i lopt upp hendr sinar,
hafvandi i höndum ser barn dreyrught, harnia bjart ok skinanda, svo ath ek måtti varia i mäti sjå, ok vier Pessa syn
kom svo mikill otti ok hraecnsla yfir mik, ath ut geinginn af
landtjaldinu fell egh i övit. Ok ath endacnri messunni kom prestrinn Par tit, men kristnum mönnurn, ok let Penna athburn
sanna men svardögum; en path greinir eigi i pessum atburo,
hvort Finnr inn fjölkunnighi snerist tit rettrar trdar ena eigi. En
pessi sanni prestr, sem hann kom nr Pessari fern, tit sinna bugarna, skrifacni tit ()lafs erkibiskups i Ninaräsi Pessa jarteign,
styrkta men svarnögum. Sidan let herra erkibiskup hana openbera, ok lysa yfir kor i Ninaräss kirkju men hringdum klukkum ok sungnum „Te Deum" ; ok saa prestrinn lifcni leinghi
sinan ok var i Ninarosi. — En Pessa jarteign skrifvacni Nikolaus
Olafsson, klerkr af Ni$arösi, tit braenra as Möcnruvöllum, Bjarnar ok Snorra, i latinu, en sira Einarr Haflinason, Hola kirkju
officials, sneri i Norrnu-må1 eptir bmn fyrrsagnra braenra;
en bat var på er li$ith var fra higatburcn vors herra Jesu
Kristi m. ccc. lagg ok eitt år.
Antiquites Russes II: 449-452; enl. cod. Arne Magn. uppteckning af Nicolaus Olafsson af år 1381.

Hapsal 5 mars (1351).
Konung Magnus bref till Wisby samhälle med uppmaning att vara
vaksamt och hellre i förväg gå fienden till mötes än söka bot då skadan
redan skett, hvarföre konungen befaller Wisby borgare, att så snart de af
hans drotset Nicolaus Thurissen uppfordrades, vara färdige att med skepp,
manskap och tillräcklig beväpning rycka ut hvart han befallde. Datum
Happuscalum [o: Hapsalis] Ocilien<is dioeceseos anno Domini 1361 [mcccli]
sabbato ante dominicam invocauit.
Rydberg Sv. Trakt. II. p. 293 eal. afskrift.
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1351 14/3.

HMu N:o 590. — Tryckt tidigast hos Theiner: Monum.
Hist. Polonioe I: 530.
1351 18/3.
HMu N:o 592. — Enligt Tavaststjerna (Hist. ark. XV_
med ofvanskrift: Indultunz in mortis articulo pro Emingo
episcopo Aboensi.
Brefvet finnes i två exemplar uti Vatikanen; äfven Arch.
Vat. Clem. VI, an. IX, lib. II, pars I, vol. n:o 200, fol. 309.

337)

1351 23/3.
HMu N:o 595. — Det åberopade påfvebrefvet är säkerligen
den af Clemens VI den 12 dec. 1345 utfärdade bullan (HMu
N:o 505), hvilken finnes in extenso återgifven i Sv. Dipl. N:o
4017 (jfr s. 161).
Stockholm 1 juni 1351.
Qvitteringsbref, utfärdadt af Johannes G-uilaberti den 1
juni 1351 i Stockholm: af biskop Hemming i Åbo inbetalte
333 sv. mark i treårstionde (jfr 1343 30/9).
P. A. Munch: Norske Folks hist. II afd. 1 del. p. 533, enl.
pappers cod. i påfliga arkivet.
15 juni 1351.
Ärkebiskop Fromhold af Riga beviljar tillstånd för handelsmän att resa på Newa.
Hansisches Urkundenhuch 11, N:o 202, enl. original i
becks St. arkiv; Liibeckisches Urkundenb. 2: 751.
(1351 eller 1352)
Svenske konungens och hansestädernas ömsesidiga klagomål.
— — — De istis conqueritur rex Swecie contra mercatores de ciuitatibus maritimis, dietos H e n s e b r o d e r e:-- Item

182

Ad. Neovius, Medeltidsakter.

confortant Ruthenos in armis, pannis, sale, ferro, allecibus et
aliis victualibus ceterisque necessariis, in contemptum mandati
apostolici [afser Clemens VI:s bref af 14/3 1351], cuius transcriptum
viderant, ac ipsius regis Swecie et vtriusque regni sui non modicum dampnum et iacturam. Item hominibus ipsius regis captis in Nougardia contumeliose detractarunt et non solum ipsis
eciam ipsi regi, dicentes, ipsos piratas esse et malos homines,
qui vniuersitatem. mercatorum Nougardiam et Ruthe[niam] visitancium destruere moliuntur -- —
Rydberg Sv. Trakt. H. sid. 1811-190, enl. original i Rostocks rådhusarkiv.

(1351 och följ. är.)
Vitnesrndl afgifvet 29/; 1117 af Thornerus Andree "), angående Padis klosters i Estland dtk omst till patronatsrätten ö fver
Borgå socken. 'med kapell, hvartill biskop Hemnzing biföll mot
vitkor att ett kanonikat skulle inrättas af konungsgarden Thasia
[Tessiöj, äfvensom att ett annat kanonikat skulle grundas.
Svb.N:o371.
") „Dominus Thörnerus [Andreel de dyocesi Aboensi" blef 1407 °J„
vigd till sacerdos vid Wadstena (Dian. Vadst. p. 36; en Torirus blef i augusti 1392 vigd till munk i Wadstena, — Samlaren 1885 p. 61), och skänkte
1392 till klostrets bibliotek en pergamentscodex, innehållande 237 fol.
Boken, Cod. Ups. C. 453, innehåller ä foll. 1-168 hvarjehanda teologiska
traktater, med all säkerhet skrifna i Frankrike; fol. 82 några rader på
franska och anteckningar om historiska händelser från Normandie, och
med fol. 169 begynner uppteckningar rörande Sverige, köpebref, viatica.
citationsbref o. s. v. Om nedskrifvaren af detta heter det fot 170: Anno
Domini 31° CCC° XXXVI me Holmuido existente in hospitali Lodhosiensi
cum domino Swenone, canonico Scarensi, hoc scripsi jn sabato proximo ante
Johannis baptiste. Efter Holmvid egdes boken af Thörnerus Andree:
,Si possessoris nomen cognoseere Getis:
Thör- tibi sit primo, medio -n e, -rus fit in. ymo" (s. 118).
Och å fol. 65 finnes anteckning derom, att Thörnerus skänkte boken
till Wadstena klosterbibliotek „Liber monasterii sancte Marie virginis
in Watzsteno, quem attulit frater Thörnerus Andree, quondam clericus
Aboensis; orate pro eo". J. Gummerus: Buss- und Beichtwesen, p.
IV, Kyrkohist. Samf. pr II, 80. — Thörnerus Andree afled plötsligt
utan sakrament och sista smörjelsen år 1435 (Diar Wadst. p. 78).
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1352 28/8•
HMu N:o 615. — Clemens episcopus s. s. D. dilecto filio
Johanni Rotkerij, canonico Hamarensi, -- — non obstantibus
— — prestes, seu quod parrochialem ecclesiam de Hatthalum
Aboensis diocesis et canonicaturn et prebendam in ecclesia
Aboensi nosceris obtinere; nulli ergo — -1352 17/7.

HMu N:o 616. — Koskinen har enl. Munck i Hist. Ark.
II: 9 f. återgifvit akten. Sid. 253 rad. 10 uppifr. läser HMu
Arnbernj, medan i Hist. Ark. läses Arunbernj.
Bohus 1 augusti 1352.
Konung Magnus förbinder sig att betala grefve Henrik
af Holstein 8000 mark silfver Kölnisk vigt, nämligen 5000 mark
såsom hemgift åt hans gemåls, drottningens, slägting, som
grefve Henrik skulle taga till äkta, och 3000 mark såsom godtgörelse af ersättningsanspråk ni. m. Bland sigillvitnena nämnas Karolus Neskonungsson och Benedictus A.lgutsson, regis
consiliarii. Datum apud castrum Bawahws anno Domini millesimo ccc quinguagesimo secundo, in festo sancti Petri ad
uincula.
Rydberg, Sv. Trakt. N:o 308, enligt original med vidhängande sigill.
1352.

HMu N:o 624. — De af biskop Hemming utfärdade synodalstadgarna äro hvad punkterna 1-14 beträffar, nästan ordagrant eller med några afvikelser afskrifna af ärkebiskop
Nils Allessons år 1297 publicerade stadgar (Sv. Dipl. N:o 1187).
Bland afvikelserna må anföras s. 258, å 14 raden nedifr. har Hemming „sine", hos \ils „seu in", å 13 raden nedifr. Hemming
„in anno XXIII", hos Nils „XVIII", m. fl. ställen, i hvilka
säkerligen texten af 1297 är riktigare.
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1352.

Olavus, kyrkoprest i Uskela 1329 (enl. Svartb.), och än
Strandberg: Herdaminne I.• 424.
1352-1362.

Sanctissimus dominus Jnnocencius VI concessit omnibus
visitantibus ecclesias fratrum minorum in omnibus festiuitatibus
Christi et beate virginis et sanctorum apostoiorum, Johannis
baptiste, die omnium sanctorum et sanctarum ordinis nostri,
indulgenciam XL annorum et in XL:ma addidit C dies. Priuilegium incipit „Ffructus liberos quos sacramentorum parit religio"; et habetur Rome cum bulla papali.
Minoriternas i Wiborg klosterbok i Arw. I s. 90.
1353 20;1.
HMu N:o 629. — Dateringen „annen daghin efte sancta
Hendricx dagh" är vid denna tid d. 20 jan.; jfr anm. vid
1335 10/1.
1353 "in.
HMu N:o 636. — Akten är återgifven af Koskinen i Hist.
Ark. II: 11--13.
1353 11/11.
HMu N:o 637. — Af Tavaststjerna uti Hist. Ark. XV:
330,337-338 publicerad med öfverskriften: „Indulgentia duorum
annorum et totidein quadragenarum pias eleemosynas largientibus
pro rectificatione [! reedificatione] ecclesice Aboensis Ruthems combustce", och i samlingen Vescovi I „Indulgentia pro ecclesia
Aboensi". — Brefvet finnes i Vatikanen uti 2 exemplar: Innoc.
VI Regesta an. I, lib. 3, fol. 403. Uti det ena exemplaret är
redificationen (8 rad. nedifr. hos HMu) rättadt „reedificationem".
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1354 23/4 [1454].
HMu N:o 640. -- Årtalet måste vara 1454 och bör läsas
"harr liiii (det första r säkerligen inbundet med föregående
stolpen på ffi); bokstäfverna äro minuskler, hvilka allmännare
kommo i användning först omkr. år 14001, hvarjemte Fredrik
Frese omnämnes i Svartboken än 1449 (jfr registret). Gottlund
påpekar i Otava I. 485-490, att årtalet bör läsas 1454.

1354.
HMu N:o 647, Svb. N:o 158. — Af de böcker, hvilka
biskop Hemming gaf till Åbo domkyrka, synas några förvarats
uti akaderniebiblioteket ända till 1827-års brand, såsom „Decretales — — cum glosis" och i Åbo fanns äfven Raymundi de
Pennaforte samling glosa till decretalerna. ;,Katholicon" är möjligen detsamma som „Pontificale" (Hist. bibl. 123, N:o 19);
„Moralia Gregorii super Job" fanns i Abo uti 2 exemplar ''•`),
af hvilka möjligen ett tillhört Hemming.
*) Hildebrand uppgifver (Kyrka. konsten p. 187), att uti inskrifter
inemot år 1400 majusklerna började ersättas med minuskler, och att vid
pass år 1400 denna förändring hade vidtagits i Sverige. Denna öfvergång
synes dock skett litet tidigare. I Tyskland var majusklernas herravälde
brutet vid medlet af 1300-talet; och å en i Sverige 1345 gjuten klocka
finnes såväl majuskel- som minuskel- och runskrift (Hildebrand: Medelt.
III s. 715). Minuskelskrift anträffas vidare i konung Håkans sigill (1362?)
samt uti konung Albrechts, drottning Margaretas och konung Eriks af
Pommern äfvensom i Bo Jonssons sigill (1369). Uti sigill, tillhörande
personer från Finland, anträffas minuskeltyper från 1381 (H. M. sig.
N:o 46, 99), 1387 (a. a. N:o 105) och 1399 (Forsström: Suom. Hist. p. 248).
Men först på 1400-talet blifver bruket af minuskler allmännare, så år 1401
(Forsström a. a. p. 251), 1402 (II. M. sig. N:is 110, 301) o. s. v.
*'•`) Å ett af dessa exemplar fanns följande anteckning: „Moralia
... scripta in Lipzk feliciter.
Gregorii scripta,
presulis moraliter dicta,
sunt nunc depicta
pecunia nulla relicta — Anno [Mcn]Lxvrn" (Rist. bibl. p. 119).
I slutet af „Tabula S. Thome de Aquino" •— handskrift på pergament
i Abo akademis bibl. -- lästes:
„Nomen scriptoris
Radulphus plenus amoris,
et pro quo scripsit
cum Christo vivere possit" (a. a. s. 137, N:o 24).
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1354 5/i.
HMu N:o 644. — Notarius publicus Laurentius Styrbjörnsson intygar, att särskilda åberopade vittnen intygat på begäran af
biskop Sigmund i Strengnäs, att hans företrädare biskop Styrbjörn
hade till den påfliga skattkammarens ombud, Bernard de Ortulis
och Johan de Serone, erlagt den af påfven Clemens V i Vienne
[1312] påbjudna sexårstionden, sålunda, att då Styrbjörn ej
förmådde erlägga sina och sin företrädares biskop Isars skulder för oliqviderade rester å sagda sexårstionde, han öfcerenskom med marskalken Erngisle Neskonungsson och Karl Neskonungsson m. fl. att uppgöra ligviden; och att desse, då de
påfliga ombuden någon dag mellan 6/r och 2/2 1326 [1328]') an-•
lände till Strengnäs, voro dem till mötes och medförde 1,760
mk pgr, dels i penningar, dels i silfver — vid denna tid var
5 ink pr = 1 löd. mk — i guld, ringar, kärl och fruntimmerspryd-.
nader, som inlades i skinnsäckar, som förseglades och hvilka
sedan i Risberga kloster af kaniken Thideman antvardades —
tillika med andra medel hopsamlade för påfliga skattkammarens
räkning i Upsala, Westerås och Abo stift — till biskopens af
Skara ombud riddaren Anund Sture m. fl., för att föras till
Lödöse, och att konungen egt och mottagit hälften af dessa
penningar. In sacristia superiori Strengnensis ecclesie, V:ta
die mensis julii.
Sv. Riksark. pery. br. .N:o 181.
1355 6/7.
HMu N:o 649, Svb. N:o 160. — Möjligt är att Henrik Tennpil
„antiquus scolasticus Aboensis", är samme man, „magister Henricus scolasticus", som 133525/, utfärdade ett intyg, att han varit närvarande i Upsala domkyrka, då 4 dagar tidigare upplästs en anmaning af Nils af Tuna, kanik från Vesterås, hvilken af Bertrand,
archiepiscopus Ebredunensis, utsetts till underexekutor, uti hvilken anmauing ärkebiskopen i Upsala vid hotelse af bannlysning förständigades att lemna Matteus Halstansson i fredlig beDå påfven först den 0/81326 utfärdade fullmakten för sina legater (11Mu N:o 336), och desse den 8/1 1328 uppburo från ärkestiftet sexårsgärden (Sv. Dipl. N:o 2650), måtte uppgiften „1326" vara oriktig (jfr
ock 13Mu N:o 357).
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sittning af en prebenda, som blifvit honom af kyrkoherden Walter i By af Vesteräs stift upplåten. En ytterligare påtryckning
i denna sak gjordes af Westeräs biskopen Egisl (Sv. Dipl. N:o
3107). Saken förekommer än senare, och ärkedjeknen Wilhelm
af Norwich skulle 1339 /8 öppna en pergamentsrulle, som berörde ärendet i fruga (Sv. Dipl. N:o 3429).
Sv. Dipl. N:o 3143; jfr vidare anteckningen 21/9 1349.

Helsingborg 21 juli 1355.
Konung Magnus bekräftar de för staden Kampen förut
beviljade privilegierna; bland konungens „vasaller" nämner
han bl. a. „dominum Benedictum [Algotsson], Dei gracia Osterlandiaruin et Hallandie ducem." Datum Helsingborgis anno
Domini M0 CCCO L quinto, in profesto beate Marie Magdalene.
. Rydberg, Sv. Trakt. N:o 318, enl. original med konungens
svenska dubbelsigill.
1355 24/1 0•
HMu N:o 652. — Enl. Tavaststjerna Hist. Ark. XV. 330
finnes uti Vescovi I, A „1355, 24 oct. Henningus Aboensis
episcopus" ; Arch. St. Angelo, Instrum.
1355 8/12.
HMu N:o 633. — Står: Oestrelandiarum, leis: Osterlandiarum, (Liib.
trk. b. III, N:o 251).

1356 31/,
HMu N:o 655. — Collector Dacie, Svecie et Norvegie deponit instrumenta habita super pecuniis per regem Svecie receptis.
Anno Domini millesimo CCCLVI:to, indiction nona, die
ultimo mensis marcii. Collector Dacie, Suecie et Norwegie
cleposuit et assignavit in camera apostolica, coram döminum
camerario et dominis clericis dicte camere, instrumenta et munimenta habita et recepta super obligationibus et convencionibus habitis inter dominum regem Suecie .et alios .condebitores
super pecuniis per dictum dominum regem ab eodem collectore
levatis et receptis in partibus antedictis — — — etc.
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Primo instrumentarm principale debiti et conventionum
in receptione dicte pecunie habitarum sigillis dictorum dominorum regis et regine et Lundensis, Upsalensis archiepiscoporum, ac Lincopensis, Scarensis, Arosiensis, Strengnacensis, Vexionensis, Aboensis episcoporum, necnon — — — consiliariorum
regis et regnorum predictorum sigillatis in pendenti. — — —
Enl. Tavaststjerna, Hist. Ark. XV: 338-339 ur Arch. St.
Angelo, Instr. 1356: 31 Mart. I Vescovi I: 1356, 31 Mart. „Henricus [Hemmingus] episcopus Aboensis in Suetia" ; Tavaststjerna
Hist. Ark. XV. 330.
Februari—april 1357.
„Johannes [Petri] de Svecia determinavit` i febr. ; licentiat
i april 1357.
Groten felt a. a. p. 37.
1357.

Biskop Magnus Olavi (Tavast) föddes (på Alasjoki, nu
Tavastila i Wirmo) enl. inskrift i helgalekamens kapellet i
Åbo domkyrka före branden 1681 (Lottlund, Otava, I: 505).
— Anno 1452 -- — retatis sum 95 — — extinctus (Juusten
Chronicon Ep.).
AIcNo DOMINI M. CCCC. LII DIE IX MENSIS MARTII OBIIT
IN CHRISTO PATER ET DOMINUS, D:NUS MAGNUS D. G. EPISCOPUS ABOENSIS.
1358 3"%5.
HMu N:o 673. -- Reuerendis in Christo patribus dominis
— — Aboensi — — episc. — — Enl. Hist. Ark. XV. 330 i
Arch. s:t Angelo, Instrum.

September 1358.
HMu N:o 677. — Enl. Koskinen, som publicerat handlingen in extenso i Hist. Ark. II. 13 f., afser i öfverskriften orden
„iij:o aduentu" Johannes Guilabertis tredje besök 1356-1357
i Norden. Signeringen är Cod. Arch. secr.
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20 juni 1359.
Konung Erik Magnusson, hvilken innehade bl. a. delar af
riket jemväl Finland, aflider.
XII kal. julii anno Domini MCCCL nono obiit illustrissimus rex Ericus (ipso die ascensionis Domini *).
Calendar. Trollianu'in i Script. Rer. Sv. 1, 1, 234.
Lund 29 augusti I359.
Konung Magnus förklarar efter sin son Eriks död de delar af riket som af honom innehafts, till konungen hemfallne
samt kallar „fyra men aff almoghanom ii hwarie laghsaghu
ok nempder men af hwariom kopstad, twe kannuka af hwariki
domkirkio medh sinum bistop ok alle andre af warum ok rikesens inannom, som thet wardhar ok korna wilia fore rikesens
aller sinna th:erfwa sculd till Calmarna -- — fioghurtan
nattom efther sancta Michimis dagh (= 13/l0)". Datum Lundis
anno Domini MCCCIJIX, die decollacionis beati Johannis
baptiste.
Rydberg, Sv. Trakt. IL p. 26.9-270, enl. original.
Söderköping 18 november 1359.
Konung Magnus kungör, att han med biskopar, riddare
och andra välborne män inom och utom rådet och med menige man från hela Sverige öfverenskommit (månne i Kalmar?)
att „haertugh Bendict [Algotsson af Finland] seal wara ganzleka
wte lukter fra oss, varum elskelikum son, allo rikeno i Swerike", och att all den missämja som uppkommit af det krig, hvilket för hertigens skull i riket upplågat, skall varda nedlagd.
Datum • Sudhercopie anno Domini millesimo CCC° L nono, in
octauis beati Martini episcopi et confessoris.
Rydberg Sv. • Trakt. .117:o 346.
) År 1359 inföll ascensio Domini 30/5, men detta kan ej vara datum
för Eriks död, enär han ännu 0/5 utfärdade ett bref (Kullberg: Sv. R. Ark.
Pergam. br. n:o 412).
s''') Hertig Bengt Algotsson dödades året derpå 1360 i Skåne.
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1359.
Henrik Tempil uppgifves lefvat ännu år 1359 (Strandberg: Herdam.
I: 388).

(1359?-1364?)
År 1443 vitnade i Wadstena broder Erik, 80 år gammal,
sig hafva hört „aff them som thet wisto fore sannind, at her
Eringisll Sonasson jerli hafde fangit oc köpt Kymmene gooz oc
laxafiske laghlica aff rmttom mghanda i konung Magnussa tima".
-- Ar 1430 1. 1431 hade „thre godha skmlica gambla 'men: en heet
Magnus Lykka i Pyttis sokn byggiande, huilken fordom hafde
tieent i Boo Joanssons gaardb; annar heet Holmsten, huilken
tha war besitiande widh Höghaforss", meddelat „sigh wisselica wita oc hafua hört aff gamblom godhom mannom, at jmrlen
atte for[nem]de Kymmene laxafiske badhe i Höghaforss oc swa
nidhanfore, oc at Boo köpte thet aff honom, oc ther met at
Boo fik aff konung Albrichte nogra gaarda, oc aff bondom köpte
ther widh gardhene meth konungxens samthykt oc godhwilia i
swa matto, at Boo oc hans arfwa matte thet mgha til aewerdelica mgho, oc aff them göra hwadh them thmktes — —; then
tridhi mannen heet Martin —
han sagde sigh hafua hört"
enahanda sak af sin fader.
Arw. III, s. 83-84, 87.
(1359?-1384?)
Herr Jönis, som åtm. 1404-31 var kyrkoherre i Pyttis,
hade år 1430 1. 1431 uppgifvit för ett 1443 afhördt vittne „at
honom war wml witerlighit, at Boo Joansson fik for:da [Kymmene] gooz oc laxafiske badhe i Höghaforss oc alt annadh laxafiske som ther mr, aff herra Eringisll Sonasson jmrll; oc at jmrlen hafde thet hafft friit ok ohindrat fore hwariom manne i
mang aar, for mil Boo fik thet aff honom, som han simifuer
somliken aar wiste, oc som hafde han hört aff godhom oc
beskedhelikom gamblom mannom, huilke thet wml wiste. Oc at
Boo hafde fangit aff konung Albrichte oc aft bondom met hans
lufin oc samthykt nokra gaarda oc laght ther til, för mn han
gaff thet vnder clostrit; mn huru mange the waaro, thet mintes
han eij. — — Her Jönis — — sagde — — at honom wm1
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mintes, at en klEerker, som heet her Gothmar, war ther i Kymmene oc anamadhe thet oc alt laxafisket oc alt annadh, som
Boo hafde gifuit til Watzstena closter, i fria clostersens hafwande
waerio, oc antwardadhe swa thet framdelis i forswar oc godha
tro til clostersens nytto herra Eringisll Niclisson riddara, som
tha Wiborgh inne hafde". -Arts. III, s. 85-86.
Jönköping 20-26 februari 1360.
Konung Magnus tillförsäkrar rikets frälsemän deras bördsrätt, hvarjemte stadgas huru utgärdesbönder kunna få njuta
frälsejord. Junaköpinge aarum aeptir Gudz byrdh twsanda thryhundrada oc sa?xthighi aarom första wikw fasto.
Hadorph: Gamla stadgar p. 22.
1360 18 /5.
HMu N:o 685. — Brefvet finnes i „Architypa epistolarum Innocentii VI," uppgifvet under „An. VII`, men uti littere secretee) under „An.
VIII." För att förstå detta förtjenar anföras, att flere af brefkoncepterna
eller minuterna „ad legendum" från Clemens V1:s och Innocentius VI:s
tid blefvo på 1700-talet inbundna i 10 band och fingo titeln Architypa,
men härvid blefvo brefven omkastade och årsföljden flerestädes rubbad
(jfr sid. 165).

1360 17 /6.
H\Iu N:o 686. -- Delvis återgifven af Koskinen i Hist. Ark. II: 16;
ordet „capellaniam" i slutet tolkadt derstädes „cap:ricam" [campanaricam?).

Stockholm 8 mars 1361.
Konung Magnus öfverlåter en gård i Vesterås åt Ingeld Niclisson
,ex parte primogeniti nostri carissimi Erici felicis memorie". Datum feria
secunda proxima post dominicam letare.
Originalet förvarades i åbo akademis bibliotek, Porthan: Hist. bibl. Abo.,

o. 142.
") „Littera seeretce" eller „ad legendum" kallades sådana bref som
skulle föredragas för påfven; deremot utfärdades „littera; simplices 1. commnunes" blott under kanslers ansvar utan att behöfva föredragas. Munch
a. a. s. 437.
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3 juni 1361.
HMu N:o 689. — Datum, 3 juni, uppgifves vara af Arwidsson orätt
uträknadt, men har Arwidssons riktiga . uträkning ändrats i HMu oriktigt
till 2 juni („festum corporis Christi" inföll 27 maj).

Stockholm 15 augusti 1361.
Konung Magnus, som till bestridande af omkostnaderna
för kriget mot Danske konungen Waldemar, hvilken oförmodadt angripit Gottland och Öland, hade af erkebiskopen i Upsala och hans suffraganer uppburit ett lån 4,400 mk pgr, hvilka
lemnats honom af de medel som tillhörde påfveskatten, pantsätter för summan 88 skeppund koppar, och gå för denna förbindelse i borgen bl. a. Nils Thuresson och Arvid Gustafsson;
dat. Stocholmis, die assumptionis beate virginis.
Sr. Riksark. Perganzentsbr. N:o 511, med urspr. 12 sigill.
(Greifswald?) 8 september 1361.
Konung Magnus och hans son Håkon, konung i Norge,
sluta förbund med „steden bi der see" (hansestäderna) mot konung Waldemar af Danmark i närvaro af bl. a. „her Nikels
Thursson, droste tho Sweden, her Peter Bunde, riddere, Bo
Yonesson, Arwider Gustauessone — — knechte". G hegeuen
vnde screuen na Godes bort druttenhundert vnde en vnde
sesticht jar, in vnser Vrowen daghe, also se wart gheboren.
Rydberg Sv. Trakt. N:o 353:a, enl. original med 13 sigill.
1361. 9/9.
HMu N:o 691. — cum sigillis — — Nicolai Thuresson,
Karoli Olauesson [Ulfsson], Petri Bunde, militum, Boecii Jonsson, Aruidi Gozstafsson — — armigerorum.
1361 $/12•
HMu M:o 692, Svb. N:o 173. — Den påstående nöden i riket bestod
af bråddöd. I England härjade pesten från augusti 1361 till maj 1362
I Pskof var pesten samma år. Kännetecknet var sådant, om hos någon
uppkom körtel så dog han hastigt. — Aratalet är enl. Nik. 1360-61
enl. Psk. och Novgr. krön. 1359-60.
Akiander, Suomi, 1848, p. 106.
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Lagmannen Matts Martinsson stadfäster 1441 22/13 Ingå
kyrka uti äganderätten af „II skattmarker jord, liggiande i
Gudhlogsböle; nämnden vitnade at för:de jord war gifwen
vnder Jnga körkio för LXXX ahr till ewärdelika ägho och
icke fränder eller wänner till återlössning", och vid ett tillfälle
senare intygades, att ,.Arand Wargs moderssyster hade gifvit
sagde jord vnder Jnga körkio för sina siäl".
Hausen: Antiqv. Resa, II. 53--.54.
Lubeck I maj 1362.
Konung Magnus af Sverige och Håkon af Norge utfärda
skuldförbindelse till Lübeck. Sigillvittnen bl. a. Karolus Olauesson [Ulfsson], Nicolaus Thuresson, Peter Bunde, militum, Boecius Jonsson, Aruidus Gostasson armigerorum. Datum Lubeke anno Domini millesimo trecentesimo sexagesimo secundo,
dominica qua cantatur misericordia Domini.
Rydberg, Sv. Trakt. N:o 357, enl. original med 20 sigillremsor.
1362 24/6
HMu N:o 698. — Lyderus Swinakulas son Henrik Svinakula nämnes
1368-81, och en Dansk riddare Johan Swinekule nämnes 1360 (Rydb. II,
p. 280). Något stöd synes altså icke formen Svinekulla (i HMu register)
hafva för sig (kule, kula = lya).
Den i akten omnämnda donationen Kokeyerwm heter nu Kaukjärvi
(på gränsen mellan Nykyrka och Kuolemajärvi). Enl. Allmänna Skatteboken
för 1542 i Statsark. i Helsingfors fanns i Nykyrka 50 bönder, de der förut
legat under S. Sigfrids prebende i Wexiö; och i Teitts kiagom. reg. p.
57 nämnes „S. Sigfreds landboor, som bygge och bo kring om ett träske,
benembd Kaukjerff". Omkr. 1545 bildade „Kaukeierff" en särskild ridfogdesocken (Arw. VIII. s. 39).

Paris 1362-1363.
„Johannes [Petri] de Svecia" återvänder till Paris 1362;

väljes 1363 till prokurator för Engelska nationen.
Budinsky a. a. s. 221.
13
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Lagmannen Klas Fleming stadgar i bref af 1415 in octava
nativitatis virginis Marie, „at alle the widh salta syo oc strandena boo, hwar thet helst wara kan j Osterlandom, the ther
jnbondhen watn haffwa oc ey oppenbara hafstrand ter, tho skal
hwar fore sino landhe haffwa wassa oc waerka oc frijij (oc)
kattizzor[-za] stadha, oc enkanlika hwar fore sinom akrom oc
mngiom, wpther thy som laghen wtwisa oc funneth a?r h2er j
landhen j konung Magnussa oc herre Arffwid G-otstafsons
breffwm".
Svb. N:o 337, der datum 1415 15/9 ej finnes utsatt.
Samma handling torde afses uti Sten Sture d. ä:s dombref
af 1488 20 /,o rörande fiskeri och notdrägt i ,,Erstan" invid Abo,
där det heter: -- -- „the — — — drage med hwarannan,
som här i landet äre funnit efter konung Magni och her Arfwed
Giöstafsons bref, som flere goda herrar hafua stadfäst med
deres bref" — —.
Arw. IL: 240-241 (vidim. af 1545); V: 128.
(1362-1370.)
Urban V uppgifves på grund af särskild reservation hafva
förbehållit påfvestolen utnämningsrätten till domprosteembetet
i Abo, på grund hvaraf äfven Johannes Westfal hade utnämnts
(1368-70) till domprost.
Enl. referat i Gregorius las bref af 14/2 1371 (HMu N:o
7.99).
(1362-1370.)
Sanctissimus Vrbanus papa 5 concessit vt Gregorius [X],
et addidit remissionem 4:e partis omnium peccatorum omnibus
morientibus in habitu nostro. Priuilegium incipit ..Euangelii
pro fessores". Bulle habentur Janue et Montis Pessulanj.
Ur Minoriternas i Wiborg Klosterbok Arw. I, s. 91.
(1362-1370.)
Sanctissimus in Christo pater et dominus, dominus Vrbanus [V] confirmauit et concessit sicut dominus Nicolaus [III]
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supradictus, et dominus N. addidit omnibus ecclesias visitantibus fratrum minorum in XL [quadragesima] jndulgenciam
XL dierum. Priuilegium incipit: ..Exhifbi]ta nobis fides"; et
habetur Veneciis et Rome cum bulla papalj.
Minoriternes i Wiborg klosterbok, Arw. I, s. 90 (jfr härofvan
sid. 70, not).
Briigge 22 mars (1363).
HMu N:o 711. — .i otarii publici intyg, hvari bl. a. nämnes biskop Hemming. *)
Guido de Cruce, nunties sedis apostolice in regnis Dacie,
Suecie et Norvegie, con fessus est se summan pecuniarum per Magnum regem Svecie et nonnullos episcopos
receptan qvitasse.
Noverint universi presentes pariter et futuri qvod in mei
notarii publici et testium infrascriptorum presencia personaliter
constitutus discretus vir dominus Guido de Cruce jurisperitus
capellanus domini nostri page ac collector seu nuncius sedis
apostolice in regnis Dacie, Svecie et Norwegie rectorque ecclesie sancti Andree de Exsociis Mirapiscensis dyocesis habens
ad infrascripta potestatem et speciale mandatum recipiendi,
colligendi ac sibi nomine camere apostolice assignandi quascunque pecuniarum summas per venerabilam et circumspectum
virum dominum Henricum Biscop, prepositum Bremensem, dicte
sedis apostolice ohm nuncium seu commissarium in regnis
predictis seu aliquo predictorum regnorum deputatum in illis
recollectas seu receptas seu per aliquem alium nomine et de
mandato ipsius et de debitis in illis regnis seu aliquo ipsorum
adhuc restantibus que debentur camere apostolice quovis modo
et de receptis recipiendis assignatis seu assignandis ipsum liberandi et quitandi prout de predictis tonstat et constare potest
plenius ex tenore litterarum apostolicarum tam dicto domino
Henrico Biscop quam dicto domino Guidoni de Cruce directarum, quarum tenores inferius plenius sunt descripti. Dictus
*) Arch. `at. Instr. Misc. an. 1364. — Enl. indiktionen borde året vara
1365. Men den 22 mars 1364 var långfredag, och kan altså ej på denna
dag notariatsintyget vara utfärdadt; påfven Urban V:s 1:a regeringsår var
6/13 1362-3/i, 1363; och måste altså antingen indiktionen eller årtalet vara
oriktiga.
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inquam dominus Guido ut commissarius auctoritate apostolica
deputatus ut premissum est vigore sue commissionis et potestatis recognovit et in veritate confessus fuit se habuisse et
realiter numerando recepisse et levasse per manum Laurencii
Spinelli de societate Albertinorum antiquorum commorantis in
villa de Brugis Tornacensis dyocesis tradentis nomine domini
Henrici predicti quinque milia Florenorum fortium et de cugno
domini nostri pape cum clavibus qui sunt hodie appreciati quod
quilibet valeat viginti quatuor gr oss o s cum dimidio Flandrences
seu valorem dictorum Florenorum computando prout supra in
aliis pecuniarum summis, quos v:m Florenorum dictus dominus Henricus confessus fuit se habuisse a serenissimo principe
domino Magno, rege Suecie, necnon a reverendis in Christo
patribus dominis Petro archiepiscopo Upsalensis, Nicolao Scarensis, Nicolao Lyncopensis, Thyrgillo Strenginensis, Hemingo
Aboensis, Magno Arosiensis et Thoma Vexionensis ecclesiarum
episcopis, recipiendo ab eisdem pro predicta summa v:m Florenorum mille marcas argenti puri ponderis Lubicensis, et in civitate Lubicensi minus decem et septem marcis cum dimidia
puri argenti, quas Magnus episcopus Arosiensis in septem talentis cupri retinuit in quibus est adhuc obligatus, et hoc in
diminucionem majoris summe, iu quibus predicti tenentur camere apostolice antedicte et sunt obligati licet ipse dominus
Henricus ultra v:m Florenorum predictorum de predictis mille
marcis puri argenti minus decem et septem cum dimidia marca
puri argenti retentis et adhuc debitis ut premissum est per
dictum dominum Magnum episcopum Arosiensem recepisse dicatur ducentos decem octo cum dimidio et quarta parte unius
Floreni Lubicensis, quos Florenos computat in et pro suis expensis et stipendiis suis cum aliis summis pecuniarum infrascriptis.
Acta sunt bee Brugis Tornacensis diocesis in domo habitacionis dicti Laurentii Spinelli . . . . De anno nativitatis Domini MCCCLXIIII, indictione tercia [prima], mensis marcii die
XXII hora completorii vel quasi, pontificatus sanctissimi in
Christo patris ac domini nostri domini Urbani divina Providentia pape qvinti anno primo — — — --Hest. Ark. XV, s. 34.5-346.
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13/.

H~Iu N:o 702. — Publicerad af Koskinen uti Hist. Ark. II: 17-21,
hvarest t. o. m. raderna i originalet äro utmärkta. — Det i notariatsintyget vid slutet anmärkta ordet „conten.tis" mellan 10 och 11 raden nedifrån räknadt — finnes i Hansens publ. å sid. 293, 19 raden nedifrån.
I Hist. Ark. XV: 340--342 har Tavaststjerna publicerat handlingen
ånyo med afvikelser från den text som Koskinen återgifvit. Den i
HMu återgifna texten enligt Karlssons afskrift följer i andra fall Tavaststjernas läsart, utom att i 5 raden från slutet läses med Koskinen
„directam" och ej med Tavaststjerna „diatam", samt i namnen „Werra,
in Nummis, Sundis" — den sistn. har enl. den vatikanska texten „Wenia,
Innumis, Fundis."
Ofvanskrift: ..Henznzingus episcopus Aboensis nonaginta marchas nuncio
papce persolvit". Signum: „Arch. Vatic. 1363, 13 Maii, Instr. miscell." och
enl. Vescovi I A, Rubr. „Aboensis": „Hemmingus Aboensis episcopus se obligat cameree apostolicce de pecunice summa ei debita a rege et regins Suecice
(Hist. Ark. XV: 330).

1363 6 /b•
HMu N:o 706. -- Delvis publicerad af Koskinen i Hist. Ark. II,
20-21 med tillägg i början af orden ..Rotulus *) regum Suede et Norweyie", samt några skiljaktigheter i dechiffreringen: S[anctitati] V[estrej,
uestri pro vestri, quatenus pro quatinus.

1364 6/3.
HMu N:o 709. — Publicerad i Hist. Ark. XV: 343-346
af Tavaststjerna med datum ,;VII idus martii" eller 9 mars och
med följ. ofvanskrift: „Gratia exspectativa beneficij ecclesiasticj
pro Jacobo Johannis", samt följande afvikelser: rad. 6 uppifr.
Waldemari, pro Woldemari, samt efter ordet „reservamus" ett
vidlyftigare tillägg.
(Oktober 1364.)
Omständigheter anföras, hvilka std i samband med konung
Albrechts resa till Finland 55)
— — Dat lovede unde swor koningh Magnus in der broder kerken in Nykopinge a vor demo altare uppe Godes ly*) Då någon inlemnade hos påfven flere ansökningar på samma
gång, upptecknades de skilda punkterna på samma blad, och kallades ett
dylikt rotulus.
*5) Konungen vistades i

Finland 5/30 1364-26/8 1365.
a) 0: Jönköping i juli 1364.
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chamme in jegenwardicheit der vorsten unde des rykes rade,
de vorbenomet sind. Uppe den swaren loveden loven leeth
koningh Alberd en grot deel syner vrunde myt synem vedderen to Dudeschen lande varen, unde myt syner aldermesten
macht toch he uthe Sweden in Vinlant, de de do noch wedder
krygich weren. Bynnen der tyd dessen swaren vredes starkede sik koningh Magnus myt groter macht in Sweden unde
wolde koningh Alberde [vorderven] —
Libellus Magnipolensis (? 1394) i Script. rer. Svec. III, s. 196.
(Oktober 1364.)
Konung Albrechts resa till Finland.
[1364] — Et interim dominus Magnus in nullo debebat Albertum regem in regno Sweci impedire. Quod bona fide inviolabiliter se observaturum promisit, theta pyxide, in qua erat
corpus Domini super altare, solenniter coram omnibus hoc jurando. Super qua fide Albertus rex exivit de Swecia versus
partes orientalvs ad subjugandum sibi Fynlandiam, et Albertus
dux, pater ejus, cum aliis principibus et nobilibus navigavit
versus partes Teutonicas — -Chronica novella Hermann Korneri, i Script. rer. Suec. III,
J, s. 208 (jfr ock „Liber de Magno Erici rege" ibm III, I. s. 15,
förf. 1365 — 71*).
(1364.)
HMu N:o 712. — Narve Ingvaldsson -') nämnes i bref af 23/ s 1366 varit riddare och konung Håkons slottshöfding på Bohus (Dipl. Norw. III
n:o 350). Ar 1370 var Nerue Ingeualdssön riddere och Norske konungen
Håkons riksråd. Han var 1382-83 höfvidsman i Jemtland.
(1364-1366.)
Törnerus Andree afgifver 29/5 1417 vittnesmål angående
Tessjö samt det andra prebendegodset, som gifvits till Åbo
*) Rex nouns aggregauit exercitum naualem et, paucis relictis in
terra, ipse ad obsidionem castri cuiusdam extra patriam se locauit.
**) Hansestäderna klagade 1370 att 1366, in die Jacobi apostoli „dominus Naruo, capitaneus protunc in Bauahus" hade från Nikolai Dryvöts
fartyg tagit varor till ett värde af 1552 Lub. mart. den., och dagen förut
hade Naruo och Petrus Fleming i Marstrand tagit ett fartyg.
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domkyrka såsom ersättning för patronatsrätten öfver Borgå
med kapell, hvilken öfvergått till Padiskloster, hvilka gods indragits under kronan af konung Albrekts fogdar i Wiborg, riddaren Nils Thuresson och Sune Håkansson, hvadan äfven biskop Hemming fråntog Padiskloster sagda patronatsrätt, och
gaf Borgha jemte Sibba åt Olaus Jacobi de Wlfsby, och kapellet Perna åt Andreas.
Svb. N:o 371.
(1364-1388.)

Förteckning öfver gods, hvilka under konung Albrechts
tid voro gångna undan kronan och gjorda till frälse i Ingaa,
Loya, Karis (äfven kyrkogods), Saw (Sagu, äfven domkyrkogods) och Peymara socknar.
Grönblad: Nya Källor N:is 15, 16.
Lägret utanför Åbo (23 juni) 1365.
Konung Albrecht utfärdade bref, hvari han öfverlät Redunge i Grebo socken till riddaren Bo Bosson [natt och dag i
bredden].
Sedan konungen erhållit del af ett den 24/2 1364 af Thure Eriksson
utgifvet bref, hvarmedels denne afträdt egendomen åt Håkan Fadersson,
förklarar konungen i ett den 8/9 1366 i Söderby utfärdadt bref, att alldenstund Thure Erikssons bref var ett år äldre än konungens, Håkan skulle
få behålla egendomen, enär den som hade företräde i tid, äfven hade
företräde i rätt (jfr HMu N:o 748).

Sv. Riksark. perg. by. N:o 730.
1365 23/6.
HMu N:o 736. — Den i handlingen omnämnde jordegaren Henikin
Stykke var antagligen från Sverige; i en handling af år 1375 heter det,
att Heneke Styke tidigare hade egt Asby i Roxlösa socken, och d. 9/9
1381 var Reneke Styk sigillvittne (Sv. R. A. Perg. br. N:is 1140, 1621).

1365 26/6.
HMu N:o 739. — Öfverlåtelsen skedde uti Åbo i närvaro
af biskop Thomas i Wexiö, riddaree Johan von Lytzow, Benkt
Philipsson och Erik Karlsson, samt höfvidsmannen i Wiborg
Sune Håkansson. Under handlingen konungens sekret.
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(efter 21/5 1366, före 1433.)
Biskop Hemming i Åbo uppräknas bland kyrkans „helga
biskopar".
— — sidhan vprwnno mange otallige helga greena, serdeles j the helga kirkio helga biscopa, som a?r sanctus Brynolfus j Skara, Nicolaus j Lynkopungh, Hemmingh j Abo,
Thomas j Waexio ok Birgerus aerchebiscoper j Vpsala; aff huilkom allom fynnes nogh helghetzens vethne ok openbara jertekne j sancte Birgitte bokom vael ouerlaesnom — —
Aft helga fru Kadrin, s. Birgitte dotter (Fornsv. Legend.
III, s. 519, och „Jöns Buddes bok" ed. 0. F. Hultman, sid.
191, öfvers. från latinskt original, författadt af Vadstena munken
lllpho, f 1433).
1366 23/6.

HMu s. 331, not. — Johannes Petri rektorat vid universitetet i Paris torde upphört efter 3 månader, ty den 16 sept. 1366
blef en annan rektor vald. Från Johannes Petri rektoratstid
nämnes, att parlamentet genom hans tillskyndande utfärdade
ett förordnande, hvarigenom slagtarene på Genovevaberget
förbjödos att förskämma luften i trakten af lärosätet till skada
för helsa och renlighet.
Koskinen: Olavi Maunuripoika, s. 7 (synes citera Bulus
IV, 394 och Crevier II, sid. 453.
1366 'fio•
HMu N:o 750. — Publicerad in extenso af Koskinen i Hist. Ark.

II. 21-23.

[5/io 1366—hösten 1367.]
Decimus tertius [episcopus Finlanciensis] dominus Henricus Hermanni [Hartmanni], prpositus Aboensis, canonice electus. Obiit in via de curia Romana redeundo anno Domini
1368 [1367].
Juusten—Porthan: Chron. Epise. s. 291.
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1366 6/10•
HMu N:o 752. -- I Hist. Ark. XV. 347, med ofvanskrift:
Gratia exspectativa prcepositurce ecciesice Aboensis, vacaturce per
Henrici electi Aboensis conrsecrationem, pro Joanne Petri, ejusdem ecclesiae canonico et rectore parrochialis ecelesice de Tenala,
quam dimittere tenetur. — Sid. 316 rad. 17 nedifr. uti detta bref
har Tavaststjerna: Tenela, HMu: Tenala.
HMu sid. 317 not. — Då någon af påfvens ynnest erhöll „benefi
cium" eller tjenst vid någon domkyrka eller i församling — „provisio"
hette det då det gällde påfvens tillsättande af ärkebiskopar och biskopar
— utfärdades derjemte förordnande om tillsättande af s. k. executores, två
eller tre prelater från den trakt, der beneficiet var beläget, och en närmareifrån curian, hvilka skulle tillse att påfvens förfoganden åtlyddes.
De deremot, hvilka förordnades att undersöka anmälda missförhållanden
och afdöma saker som rörde öfverträdelser, kallades judices, och de som
sändes att försvara och beskydda fromma stiftelser m. m. hette conservatores.

1366 'AG.
H~Iu N:o 753. — Brefvet finnes enl. Koskinen Hist. Ark. Il, 23-24
med sign. I:rbani V, cod. chart. Tom. XIV, ann. IV, fol. 266.

1366 22/10.
HMu N:o 755. — Af Tavaststjerna in extenso publicerad
uti Hist. Ark. XV. 349-350, samt med ofvanskrift: Indulgentia ad decennium unius anni visitantibus ecclesiam Aboensem
in festis.
1366 22 /10•
HMu N:o 756. — Publicerad af Tavaststjerna i Hist. Ark.
XV. 350, med ofvanskrift: Facultas tradita Henrico episcopo
Aboensi con ferendi officium tabellionatus Olavo Magni, clerico
suce dioecesis.
1366 22/10.
HMu N:o 757. — I Hist. Ark. XV. 349 med ofvanskrift:
Indultum pro Henrico episcopo Aboensi, ut confessor sues possit
ei semel tantum in articulo mortis plenariam absolutionem concedere.
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Magister Rotcherus curatus i Kangasala 1366[-1403].
Strandberg: Herdaminne, I: 267.

(1370) [1367] 10/e.
—
Enär Steffan Ulfsson i handlingen kalHMu N:o 786.
las „armiger", men var riddare redan 22/1 1368 (Sv. R. A. Perg.
br. N:o 804), måste brefvet vara från 1367 eller måhända af
ännu tidigare datum.
27 oktober (1367-1369).
HMu N:o 793. — Rådet i Liibeck skrifver till härmästaren
af Liffland Wilhelm (von Vriemersheim) rörande en af denne
önskad biläggning af misshälligheter mellan Lübeck och biskopen
af Kurland; sänder pengar med Henrycus Berner och bestämmelser om den de Liibska handlandena af rådet på grund af
yrkan af ordensmästaren förbjudna, men det oaktadt af Li f
ländska handlande ostördt bedrifna handeln i Wiborg, Newas hamn,
Narwa och med ryssarne.
— — Ceterum scire dignemini, quod, licet visa et percepta littera vestra nuper in estate consulibus ciuitatum maritimarum legata, vetante accessum portus Nu et loci Wiborgh,
quoddam fecimus nobiscum generale mandatum et edictum,
quod nullus mercatorum nostrorum deberet dictum portum
N i et locum Wiborgh visitare, et quamuis huiusmodi portus et
loci accessus nos et nostrates vitauerimus, in nostrum tamen
et nostratum magnum preiudicium atque dampnum tamen, sicud
veraciter percepimus, vestri homines et vestrates predictos
portum Nu et Wiborgh atque Nar we solent visitare et ibi mercandizare, prout ipsis placet, quod tamen nostratibus facere
non licet, in quo vtique magna disparitas existere videtur - Scriptum in vigilia sanctorum apostolorum Symonis et Jude
nostro sub secreto.
Urkundenbuch, III. p. 763-764 („datum närmare
1367 än 1369"), enl. en brefkonc. bok.
(Före 1367 8/11.)
Angående biskop Henrik Hartmanni förläning af Yrjölä i S:t Mårens socken till S:t Georgs altare, jfr Hist. Ark. XXII, II, prot. 15.
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1367 s/11.

HMu- N:o 763. — Tavaststjerna i Hist. Ark. XV. 351 har
ofvanskriften: Provisio episcopates Aboensis per Henrici obitum
vacantis pro Joanne, canonico ecclesie Aboensis.
Uti Hist. Ark. II: 24, är brefvet omnämndt, men årtalet
orätt angifvet.
(8 /a 1367—våren 1370.)
Decimus quartus [episcopus Finlandensis] dominus Johannes Petri, qui fuit rector universitatis Parisiensis. Excommunicavit Sunonem a Haquini, capitaneum arcis Wiburgensis,
qui in Nylandia interfectus fuit*). Hic obiit anno Domini 1370,
et sepultus est sub lapide aeneo in ecclesia cathedrali b. Hic
sepulcrum sancti Henrici in Nousis condecoravit.
Juusten—Porthan: Chron. Episc. s. 2.95.
Prag 1367.
„Wynaldus de Svecia, promotus baccalarius" (vid universitetet i Prag).
Grotenfelt a. a. p. 5.
a) Codd. Acad. et Petr. Simonen. b) Cod. Acad add. Aboensi.
*) Sune Håkansson lefde än 24/, 1368 (Svb. N:o 204), men nämnes
såsom afliden 14/., 1369 (HMu N:o 776). Dateringen af brefvet N:o 1124
,Abo W. 1379" måste sålunda, försåvidt det anginge höfvidsmannen på
Wiborg med detta namn, såsom i registret till HMu angifves, vara origtig. Troligt är dock, att dateringen är riktig och att den i sistnämnda
bref omförmälda „nobilis vir Suno Hokonson" var en annan person, med
all sannolikhet prebendaten i Linköping, Sune Trolle (menniskohufvud;
s. svNONIS HAQVINI PRBRI), hvilken enligt brefvet i fråga köpte husen å
en gård i Abo samt 1380 tillhandlade sig gårdar jemväl i Linköping (Sv.
R. Ark. Perg. br. N:is 1493, 1544). Mot denna förmodan synes dock tala
den omständighet, att prebendaten Suno ej tillägges titeln „dominos",
hvilken likväl någon gång saknas framför prestnamn. Möjligtvis skref
Suno sjelf det latinska formuläret för köpebrefvet och uteslöt då epitetet
,dominus".

204

Ad. Neovius, Medeltidsakter.

(1367-1380?)
Vadstena munken Thörnerus Andree intygar 29/s 1417, att
Åbo biskopen, „magister Johannes Petri, natione Arosiensis in
Swecia", fråntog Padis kloster patronatsrätten beträffande Borgå
jemte kapell (Sibbo och Perna), samt uppdrog dessa lägenheter
At Johannes Amberni Gran, hvilken innehade dem under c:a
12 års tid.
Svb. N:o 371.
Falsterbo 25 juli 1368.
Konung Albrecht ratificerar det förbund, hvilket hans fader hertig Albrecht samt bröder slutit med de tyska hansestäderna. — „so vulborde wii in desme breue alle vorscreuenen
sake vnde stucke, beyde vor vs — — — vnde van vses rikes
weghene tho Sweden, vnde annamen se also vullenkomeliken,
als ofte wii mit alle vses rikes tho Sweden biscopen vnde mit
alle vsen raatgheuen see mit vsem vadere vnde broderen jeghenwardichliken vnde mit den — — steden ghedeghedinghet
hadden" — — närvarande Karulus Vlfson van Tuftu.m, Erik
Karlson, riddere, Arwider Gustauerson — knapen. Gheuen
tho Valsterbode na Ghodes bort drutteynhundert jare in deme
achtvndesestighesten jare, in sunte Jacobs daghe, des hilghen
apostels.
Rydberg, Sv. Trakt. N:o 377 b, enl. original, med 8 sigill.
1368 [29/104
HMu N:o 774. — Handlingen som afses, är den under
N:o 769 i sin helhet aftryckta.
Prag 11 december 1368.
„Jo. Westuali determinavit" (vid universitetet i Prag); osäkert om samme man som biskop Johannes Westfal, hvilken
uppgifves varit född omk. 1307 (HMu N:o 860).
Groten felt a. a. p. 5.
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Söderköping 6 mars 1369.
Riddaren Magnus Gislason (sparre") och hans hustru, Birgitta Knutsdotter, skänka med Upplands lagmannen Karl Ulfssons (sparre) samt sina mågars, herr Benkt Philipssons (tillbakaseende ulf) och lagmannen i Finland Arvid Gustafssons samtycke, fastigheter och fiskevatten till Vreta kloster. Under
brefvet äfven sigill af Arvid Gustafsson (en sparre i sköld
under hög hjelm med omskr. s' ARVIDI GozsTAFSON). Sudhercopie,
feria tertia post dominicam oculi.
Sv. Riksark. Pergamentsbr. N:o 864.
Riga 1 maj 1369.
Dytmar de Lynde (säkerligen samme man, Detmar Lyndenske, hvilken 1336-55 var borgare i Abo) in. fl. erlägga pundtull, för hvilket qvitto utfärdas.
Nos consules Rigenses protestamur per presentes — -- —
Dytmarum de Lynde de bonis, 70 mare., 9 sol. 3 den. minus
— — et Godscalcum Suthof de bonis ducentarum et 10 marc.
26 sol. et 3 den. — — Hinse Stochman — — Johannes
Kreke — — ad petunias librales secundum concordanciam civitatum maritimarum sub prestitis juramentis apud nos expagasse. Datum anno Domini 1369, die beatorum apostolorum
Philippi et Jacobi, nostro sub secreto.
Hansische Geschichtsquellen V, No 104.
9 augusti 1369.
Fru Katharina Magnusdotter, gift med riddaren Lyniyard Haraldsson (klufven sköld med 2 snedbjelkar i venstra
och halflilja i högra fältet, omskr. [LIN]EWARDI HARAL . . . .)
uppgör sitt testamente, hvari hon bestämmer bl. a. fem
mark till hvart och ett af Gråbrödernes och Predikarebrödernes kloster i riket. Till testamentsverkställare utses ärkebiskop Birger, Lynivard, herr Karl af Tofta och herr Bengt
Philipsso.n; datum in vigilia beati Laurentii martyris.
Sv. Riksark. pergamentsbref N:o 884.
*) Magnus Gislasson, riddare, häradsh. i Tjust 1365, häradsh. i Gestrikland 1370, lefde än 1372, men var dödh'/10 1373, då enkan och ofvan
nämnda mågar skänkte jord till Upsala domkyrka (Sv. R. A. Perg. br.).
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(1365-70?) [3 september 1369].
HMu N:o 740, Svb. N:o 196. — lJti handlingen kallar
sig konung Albrecht dominos terre Scanie, hvilken titel återfinnes blott uti handlingar för tiden 25/, 1368-27/8 1372 (Rydberg: Sv. Trakt. II, s. 432 f). Handlingen utfärdades i Stockholm måndagen efter Egidiidagen; åren 1370 och 1371 inföll
en större högtid „nativitas Marie" eller 8 sept. tidigare än
måndagen efter Egidiidag, som under dessa år inträffade d.
8 och 9 sept., och skulle under dessa sistnämnda år alltså nativitas Marie och ej Egidiidagen varit stödet för dateringen.
År 1368 vistades Albrecht under tiden från juli—oktober uti
Skåne, hvadan året ej kan vara annat än 1369.
I samband harmed förtjenar påpekas, att konung Magnus, hvilken vid mötet i Kalmar i juni 1332 erhöll Skåne, begagnade titulaturen
..rex Svecie, Norvegie et Skanie" i ett s. å. utfärdadt bref af 9 aug. Men
ständigt bruk af den Skånska titeln förekommer först 21/; 1335-229/3 1364
(Rydberg, Sv. Trakt. II, 302 not). Tillägget „rex — — et Skanie" uti Svb.
N:o 74 uti en handling för 1334 29/4, är svårt att förklara. Måhända gjordes
denna supplering vid vidimationen (Svb. N:o 76, HMu N:o 417), som sålunda
skulle egt rum efter det titeln rex Skanie blifvit allmänt begagnad i konungens bref, och då skulle datum för vidimationen förläggas till tiden
mellan 1335-38.

1369 (?).
Uti Michel Bengtssons häradsdom af. år 1469 rörande jord
uti nuvarande Mäntsälä socken uppgifves att Huhtamanmaa
urfjell för hundra år sedan blifvit inlöst från Tavastland.
Medeltida domboksutdrag i Statsarkivet.
1369, 1370, 1377.
Ur pundtulls-qvitteringar, utfärdade åren 1368-77 i Reval,
Riga och Pernau åt handelsmän från andra orter; bland handelsvarorna nämnas smör, sälspäck, vax, ha fre och pelsverk.
1369 22/4 Johannes Dunevar betalar till rådet i Reval (N:o 22)
„ 25/5 Johannes Witten — i Reval (N:o 28)
„ 25/5 Thydericus Haverland — i Reval (N:o 29)
2 /5 Johannes Paschedach — i Riga (N:o 105)
25/7 Hinricus Popen — i Riga (N:o 112)
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1369 24/s Hermannus de Hove — i Reval (N:o 65)
22/7 Hinricus de Lippia — i Reval (N:o 40)
„ 19/5 Tydericus Stolte — i Pernau (N:o 126)
1370 23/4 Wernekin Flalfwinder [?Halffinne] — i Reval (N:o 69)
1377 13/4 Herman von Hove — i Reval (N:o 70).
Hansische Geschichtsquellen V; — W. Stieda, Pfundzoll-Quittungen.
(Före 19 december 1370 '°).
Anteckningar rörande bikten, ur Franciskanerordens klosterbok i Wiborg.
Ofvanskrift: Extracta fuerunt ista de registris in monasterio
seu conuentu fratrum ordinis minorum oppidi Wiborgensis.
Queritur vtrum necesse sit confiteri proprio sacerdoti et
vrgetur quicquid extra de pena et re: „Omnis vtriusque".
Quilibet fidelis in anno tenetur confiteri proprio sacerdotj. Jtem
in foro contencioso nemo potest iudicari a judice non suo,
ergo et in foro penitenciali non potest absolui ab alio, quam
a suo proprio. Jtem prouerbiorum XXVII: diligenter agnosce
wltum pecoris tui, sed non potest agnoscere wltum anime, de qua
debet racionem reddere nisi confiteatur sibi. Contra quod ex
caritate institutum est, et contra caritatem militare nemo potest,. vt dicit Bernardus de dispensacione et precepto; ergo
confessio sit instituta ex caritate, et contra caritatem esset,
quod aliquis confiteretur proprio sacerdoti ignorantj, uel sollicitanti, uel confessionem reuelanti, uel odium habenti ad confitentem, uel cui peccator non habet graciam confitendj; jdeo
potest confessio fieri alio quam proprio sacerdotj.
Jtem plus valet priuilegium pape et commissio episcoporum,
quam licencia sacerdotis; sed sola licencia sacerdotis sufficit vt
videretur per hanc decretalem etc. „Omnis vtriusque"; ergo
ad hoc magis sufficit sola licencia pape uel episcopi. Jtem
probatur extra de sepulturis dudum, vbi hec verba habentur,
quod fratres minores et predicatores possunt libere et licite
audire confessiones, iniungere penitencias salutares, vbj glosa
libere denotat, quod non est necesse habere licenciam proprij
-) Ang. dateringen jfr noten sid. 70.
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sacerdotis, nec obstat illa decretalis „Omnis vtriusque", quod
intelligitur de illo quj alterj legittime non est confessus.
Ad primum contrarium dicitur, quod proprius sacerdos est papa, episcopus diocesanus, legatus Romanus, parochialis sacerdos et religiosi priuilegiatj. G-erit enim in hac
parte vicem proprij sacerdotis papa. Jn hac enim decretali
„Omnis vtriusque" per hoc enim quod debet proprio sacerdotj non intendit se excludere uel episcopuln, uel legatum suum,
uel religiosos priuilegiatos, seu confessores ab episcopis constitutos et admissos; sed sacerdotes parochiales nullam iurisdictionem uel commissionem super subditos alterius sacerdotis habentes. Jtem papa uel episcopi possunt sine licencia sacerdotis suum subditum absoluere, ergo et aliis committere. Jtem
plebanus vocans in adiutorium sibi vnum capellanum, dat ej
in absoluendo totum posse suum, jta quod totum retinet. Jta
eciam si plures vocat in adiutorium, quando wit; ergo et episcopus, qui plebanum in adiutorium suum constituit et ej posse
absoluendj dedit, tamen totum posse sibi retinuit, et alios in
adiutorium vocare potest et eis dare posse; ergo multo forcius
papa, quj habet plenitudinem potestatis, ut habetur extra de
vsu pallij ad honorem; non ergo alius qui per priuilegium factus est proprius.
Ad 2:um respondetur, quod non est simile quia in foro
contencioso cum quis iudicatur ab alieno iudice, fit iudicato
preiudicium et judici proprio; jn foro autem penitencie nulli
ft preiudicium, ymmo pocius beneficium. Eciam dicitur quod
potest, si ei data est aliqua commissio uel est commissus, quia
frater vtriusque ordinis presentatus et admissus potest in omnj
casu absoluere sicut curatus de jure.
Ad 3:um dicitur, quod illud preceptum est de witu conuersacionis, et non de witu sciencie interioris, quia non potest
sacerdos agnoscere, nisi quantum subditus wit ej ostendere, et
quia per confessionem agnoscere, non est agnoscere; dicente
Augustino: quod per confessionem scio, minus scio, quam quod
scio uel si intelligitur de witu interioris consciencie. Tune intelligitur per se uel per alium, enim pape uel episcopo sufficit witum subditorum cognoscere per sacerdotes et curatis per
suos capellanos eciam curam non habentes. Jta sufficit per religiosos priuilegiatos maiiorem scienciam ad hoc habentes.
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Jdeo tenetur ej dare sacramentum eucharistie, quia litet non
nouit eius conscienciam per se cognoscit, tamen per religiosum,
cui est confessus; vnde si capellano esset confessus non per
se sciret et tamen daret sibi sacramentum, net eciam potest
cohibere, quia non imperium par in parem, multo minus in
superiorem. Superior autem est papa uel episcopus, qui hoc
concessit.
Cum ergo ex regula nostra a sede Apostolica confirmata iniunctium habemus patronis officium et ne fructus predicacionis sit inanis, possumus ex priuilegio Apostolico, vbj predicamus, eciam confessiones requirencium tune audire et absoluere, penitenciasque iniungere salutares, auctoritate domini
pape; cum ab episcopis similiter habeamus commissum officium confessionis non solum de spiritualibus, ad ipsos spectantibus possumus absoluere iuxta formam confessionis et cornmissionis eorum, non tantum laycos, sed eciam clericos indigentes.
Videte ergo quomodo caute ambuletis, ne quis vos seducat in
errorem uel in heresim, quia hereticus est, qui transgreditur precepta sedis Apostolice, videlicet per decretalem. Et talis probabiliter potest probarj uel denunciari hereticus, qui contra priuilegia sedis Apostolice aliquid. docmatizauerit uel publice predicauerit, uel ausu temerario contraire presumpserit, eciam qui
proprio suo eundj ad confessiones fratrum licenciam negauerit,
cum a sede Apostolica licencia libera est eis concessa.
Arw. I, s. 84-88 med anm. „Handskriften är ytterst svårläst och uppfylld med förkortningar". Ur s. k. biskop Magni
(Stjernkors) kopiebok, bl. 7-8, (in 4:o sign. J. 13, inneh. handl.
fr. 1347-1500, 90 blad och flere olika handstilar) i Svenska
Riksarkivet i Stockholm.

[31/ä 1370 —1384 (?)]

Decimus quintus [episcopus Finlandensis] dominus Johannes, cognomine a Vestfal b , natione Aboensis, qui chorum et
pmbendam c sanctae Catharin in ecclesia cathedrali fundavit.
a) Cod. Acad. coguomento. b) Cod. Acad. Westphal; cod. Petr. Vestfaal. c) Cod. Petr. praebenda (: ligna et sal, quEe parochi legatis publice
14
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Hic obiit in Nijtygård d anno Domini 1374 [1384], et sepultus
jacet in choro sanct e Catharines. Hujus tempore castrum Raseborgh exstruitur per Boo Jonsson e.
Austen— Porthan: Chron. episc. p. 308.
Stockholm 8 september 1370.
Riddaren Håkan Algotsson (griphufvud) gör jordbyte,
hvarvid närvoro herr Karl Ulfsson, lagman i Uppland, och herr
Arvid Gustafsson"), lagman i Finland. Stocholmis, in die nativitatis virginis gloriose.
Sv. Riksark. Pergarnentsbr. No 953.
(1380) [1370] 29/9.
H1Iu N:o 893. — Johannes Colne är säkerligen samme man
som Hannus Kolf, hvilken omnämnes i Nyköping S/9 1386 (såsom myntare?, Sv. R. A. Perg. br. N:o 2261), och bör namnet
sålunda skrifvas Colue"1). — Då Bo Jonsson blott 1369-1372
kallade sig, såsom uti ifrågavarande handling: „officialis generalis" och „konungens embetsman", bör året förläggas till 1370
j fr ock 24%2 1371).
Avignon 16 oktober 1370.
Pcafven Urban V till biskopen i Abo Johan med bifall till
dennes anluillan, att hans kon fessor finge meddela biskopen i dödsstunden full absolution.
Brefvet med ofvanskrift: „Indulturn pro Joanne episcopo
Aboensi, ut confessor saws possit ei sernel tantum in mortis articulo plenariam absolutionem eoncedere", är utskrifvet enligt samma
formulär som brefvet af den 8 sept. 1347 (HMu N:o 533). Arch.
Vatic. Urbani V, Lit. A, vol. XXII, fol 552.
Tavaststjerna: Hist. Ark. XV,. s. 355.
missis exhibere debebant:). d) Cod. Men. Nyttegårdh; cod. Acad. Novogrodiee. e) Cod. Petr. mitt. „per Boo Jonsson".
*) Arvid Gustafsson kallas väpnare än i Aug. 1371 (S. R. A. P. br.
N:o 1004).
*') En handlande Johannes de Colonia (van Colne, van Kollen, Colne
Koine) nämnes i Revals Tullböcker åren 1363, 1373-84.
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1370 16,/,,.
HMu N:o 791. — Publicerad af Tavaststjerna i Hist. Ark.
XV. 354 med ofvanskrift: „Indullum pro Joanne episcopo Aboensi
celebrandi et faciendi sibi et suis familiaribus missam et alia divina privatim celebrare in locis interdictis."
Ulfsby 1370-talet. ,
På en gammal grafsten i 1_Tlfsby kyrka lästes (på 1870-talet):
— — VRODHE — — MICCCLXX .. —
J. W. Ruuth: Björneborgs stads historia, s. 10.

(C:a 1370-1371?)

Hans Dalhals d. ä. köper jord i (Ala- 1. Yli -S1liniö i Wiborgs
socken af Bo Jonssons embetsman i Karelen, frälsemannen Sache,
enligt referat i Olof Olofsons köpebref af 1447 e;;.
Jac Olaff Oleffsson — — haffuer saalt oc vpladit [till
Karl Knutsson] alt thet iac atte i Seyna, ligendis i Wijborgx
sochen i Karelen, bade thet jac erffde effter myna modher, swo
oc effter min moderbroder Hans Dalhws*) — — sidan min
moderfader, gamble Hans Dalhws them köpte, tha Boo Ionsson
första tiidh fik Wyborgx slot oc lan, aff enom frmlsisman, som
het Dathe [? Sache] ` ) oc war fornempda Boo Ionssons embitzman her i Karelen; oc mm sidan frii, frmlz oc ohindrat warith
haffua i myna foraldra oc myna waerie — —. Datum et actum
Wybvrgh, anno Domini Mcdxl septimo, sabbato proximo post
festum jnuencionis sancte crwcis.
Grönblad, Xya Källor, iV:0 27, 'ned spår af sigill vid pergamentsbrefvet,
som 1857 förvarades hos poststrri fvaren Christersen i Köpenhamn.

(1370-1376?)
Bo Jonsson förklarar, i egenskap af höfvidsman i Österlanden, krig emot Danzig, som af Liibeckarene, hvilka af Bo
erhållit underrättelse derom, rådes till eftergift.
Lobecks borginastares odaterade bref uti Danzigs arkiv, referat uti Sty ffes Bidr. II, LXXI ti.
5) Då vid dechiffreringen af bokstäfverna D och S rådt osäkerhet
bör möjligen ordet Dalhws läsas „Salhws"; jfr noten p. 48, 49 hos Grönblad.
Då bokstiifverna e och t tecknades nästan på enahanda sätt, kunde namnet läsas: Sache, Sathe.
5*) Möjligen Ike Sack., jfr HMu p. 371, 375.
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Janakkala (1381?) [1371-1376] 1/2.
HMu N:o 1125. — Då Bo Jonsson var i Arboga 27 /, 1381
och i Köping 26 /., 1381, kan han icke gerna under denna mellantid hafva hållit ting i Janakkala, utan måste tiden för detta
infallit mellan åren 1371-76.

Flo .Janssons itinerarium 1370-81:

1370 3/2 Upsala (fogde i Stockholm); 2/3 Stockholm (väpnare); 5/, Linköping (lagm. i Östg.); 2 4/, Folklandsting (fogde i Stockholm); 22/6
Svartsjö (konungens embetsman); 10 /9 Stockholm; 29'9 (HAW N:o
893) Söderköping (officialis generalis ac Österlandiarum capitaneus).

1371 9/, Skeninge (kon. emb. m.); 10/, Linköping (kon. emb. m. Lagm. i
Östg.); 24/2 Stockholm (kon emb. m. höfvidsman på Wiborg); 29/2
(Liib. Urk. IV, s. 144) „dapifer repni Sueeie"; 15 /, Edsvik (kon. emb.
m.); 23/8 Stockholm (väpnare); 710 Söderköping (kon. emb. m., fogde
i Stockh.)

•

1372 3/3 Abo (kon. emb. m. dapifer); i9/6 Abo.
1373 lejd i Reval till 17 /4 ; 20/, Upsala (Östg. lagm.); 1/9 Stockholm.
1374 9/5 (?) Abo; 13/9 har underdomare i Tavastland; 8/„ lejd i Stockh; 22222 /12
Sverige.
1375 till 22 / 4 lejd i Reval; 23/5 Stockholm (sven); 6/7 Stockholm (knap);
6/9 Wadstena (drotset).
1376 15/2 Arboga (dr.); 9/,0 Nyköping (dr.); 6/,2 Stockholm (dr.).
1377 8/10 Oppunda (dr.); 1 /, Vesterås; 17/2 hade underfogde i Abo; 13 /3 Nyköping (dr.); 12 /8 Rågösund (dr.).
1378 18/, Vesterås (dr.); 5/5 Telge (väpnare); 8/9 Wadstena (dr.).
1379 6/2 Westerås (dr.); 223 /11 Westerås (dr.).
1380 8/, Telge (dr.); 22 /1 Linköping (dr.); 15 /9 har underlagman i Finland;
12/„
23 /, Skeninge (dr.); 3 /6 Söderköping (dr.);4/1° Kalmar (dr.);
Telge.

1381 '/, Wadstena; 27/, Arboga (dr.); 26/.: Köping; 31 /3 Skeninge (dr.);
26/9 har underlagman på Aland; 28 / 8 Nyköping; 229 /9 Vadstena.

1371 14/2.
HMu N:o 799. -- Publicerad af Tavaststjerna i Hist. Ark.
XV. 355 med något annorlunda signering (pars. A:a tom. A)
samt ofvanskriften: ,.Concessio pro Vinando Vinandi, prceposito

ecclesice Aboensis, . quod collatio sibi fatta per sedem apostolicam
de prcepositura ipsius eccicsice valeat."
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Stockholm 24 februari 1371.
HMu N:o S00. -- Amtmanuen och hauptmannen i Wiborg
Bo Jonssons ansökan hos rådet i Brugge, att ett parti beslagtaget
vax måtte återgifvas Hans Kolner [KoluerJ"), myntare i Stockholm.
Ik Bo Jonsson, en ammetman des edelen vorsten koning
Albrecht van Sweden vnde houetman to Wyborch, bekenne
vrede betuge openbare in dessen iegenwardigen breue, dat
dat vmbesegelde was, dat gi erbaren olderlude to Brugge bi ju
bekummert vnde besat hebben, dat ik dat sulue was binnen der
stat to Stocholm recht vnde redeliken betalede vnde antworde
Hanse Kolnere, muntere to Stocholm, an sine redelike scult, de
ik em van mines vorbenomeden heren koning Albrecht vnde
van miner weghene sculdich was. Dar vm so bidde wi ju
vruntliken, dat gi wol don dor vasen willen vnde laten dome
vorbenomeden Hans Kolnere sines vorbenomeden wasses bruken vnde hinderen ene dar vordere nicht ane, sind den male
dat wi it eme to Stocholm rechtliken gulden hebben, vnde latet eme dat sulue was ofte sinen wissen boden vry volgen van
aller besettinge, wante to Stocholm nia segel is, dar men was
mede plecht to besegelne. Were dat auer sake, dat gi ene hir enbouen in dessen wasse hinderden, des wi ju nicht to louen, so
schole gi dat weten, dat wi em den schaden legeren moten,
wi komens na, wo wi mogen. To ener tuchnisse der warheit
desser ding so hebbe ik. min ingesegel gehangen vor dessen
bref. Datum Stocholm anno Domini DI COO septuagesimo primo,
ipso die beati Mathie apostoli gloriosi.
Liibeckisches Urkundenbuch: IV. p. 143, enl. original
med sigill, griphufvud inom trekant, hvars omskrift lyder :
en
xnnn xx
f' brie
Stockholm 26 februari 1371.
Stockholms råd utfärdar två skilda intyg: det ena om en
vaxhandel mellan Bo Jonsson „dapifirr regni Suecie", första
gången med denna titel, och •Everard Kansten, och det andra
i enahanda ärende mellan Bo Jonsson och Gebelin Gote.
Enligt anteckning af Grönblad ur handlingar i Lubeck.
`) Angående namnformen Kolner, såsom i handlingen aitergifves
kanske rättare Koluer, jfr 1370 "-°%„ sid. 210.

214

Ad. Neovius, Medeltidsakter.
1371 '/4.

HMu N:o 801. — Publicerad af Porthan i Chron. episc.
sid. 309 not 5 (H:fors edition) enl. Reg. bull. Greg. fol. 124 —
der förutom andra mindre skiljaktigheter biskopens namn skrifves Joannes. — Ofvanskrift: ,; Hortatoria ad regent Suecie illa
street directa, quatenus Joannem ecclesice Aboensis per Urbanurn
papam V prcefectum habeat propertius commendatum." Hist. Ark.
XV, 357.
Edsvik 15 april 1371.
Fördrag mellan Karl Ulfsson, konung Albrechts marskalk,
Sten Bendictzson, riddam, Bo Jonsson, konung Albrechts embetzman, Arwidher Gozstafson, Magnus Kasi, Pcether Rybbing,
Sten Bosson, swenm, samt Stockholms stad, konung Albrechts
anhängare å ena sidan, och biskop Nils af Linköping, Wiff
Jonsson, Joan Gregerson, svenom, konung Magni anhängare
å andra sidan, om ett stillestånd å båda sidor uti resningen
mot konung Albrecht, till nästkommande pingst och derefter 4
veckor från den dag då uppsägelsen skedde, under hvilken tid
konung Magnus skulle i sitt fängelse väl behandlas och icke
bortföras från Stockholm. Thessin dagthingan giordh i Edzwiik
i Solentunm sokn anno Domini millesimo CCCLXX primo, feria tercia post dominicam quasi modo geniti.
Rydberg: Sv. Trakt. N:o 397, enl. original med plats för
26 sigill.
1371 7/5.
HMu \:0 802. — Enligt Vatik. ark. saml. Vescovi I nämnes „Enningus bone memorie episcopus Aboensis" i Gregorii XI bull. cam. an. 1, p.
34 (Hist. Ark. XV. 330). -- Enligt Tavaststjerna (ibm p. 337) skulle uti
samlingen finnas en särskild bulla „de bonis ntobilibus Heinmingi episcopi
Aboensis" (i 1fMu s. 338 nämnes brefvet rörande ..bona Magni episcopi
Arusiensis", men i anmärkningen (s. 340) talas om afvikelser i brefvet
rörande biskop Hemmings gvarlåtenskap, och åberopas Reg. Vat. 263,
ol. 174 och 274 fol. 34).
1371 9 /,
HMu N:o-803. — S. 341, 3 rad nedifrån står: Jönis Hiärma,
läs: Jönis Hiärna (= Jöns Erngislesson Hjärne d. ä.; båt).
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(1371.)

Klerker och lekmän ofvanskogh klaga öfver det öfvervåld
som rikets allmoge led af Tyske män som inkommit i riket
under konung Albrechts regeringstid, och betyga sin nöd inför
alla helgon och rikets patroner: sancte Erice, sancte Sigfride,
sancte Henrice och sancte Eskille.
Rydberg: Sv. Trakt. II: s. 426-427.
Omkr. 1365 [tidigast 1371].

HMu N:o 743. — I händelse brefvet är adresseradt till
„drotseten" Bo Jonsson, måste detsamma vara tidigast från
1371 (eller 1375), jfr sid. 212.
Januari omkr. 1371 [tidigast 1372].

HMu N:o 798. -- Då Bo Jonsson nämnes ,.drotset" tidigast i Febr. 1371 — men sedan icke förr än i sept. 1375 —
kan brefvet ej vara af tidigare datum än 1372 (eller 1376).
1372 3/3.
HMu N:o 809. — Rad 2 uppifr. står: Väpnaren, läs: Drotseten.

(1373-1378.)

Vid en sämja som gjordes 1427 28/8 mellan bönderne i
Jokkis by i Kangasala om jord och vatten, som Tyrwmnde
atthe, uppvistes bref af herr Arvid Gostafsson, riddare, och
herr Erik Karlsson, riddare, hvilka med deras lagmansdom
stadfäst rån Rekisalo, Rayanemi, Lesiwalkama och Korkinoija
emellan Jokis och Tyrwmnde jord.
Ur Medeltida akter ur Laguska samlingen i Statsarkivet.
Arvid Gustafsson och Erik Karlsson nämnas samtidigt i handligar af 1368, 1371 och 18 /; 1378 (Sv. R. A. perg. br. N:o 1004,
1339) Men enär Arvid Gustafsson kallas riddare, tidigast
såsom sådan nämnd 11 /1 1373, är. väl tiden att förläggas
1373-78.
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(1373-1378.)
Då Clas Flemming 1417 20 /3 höll ting med allmogen i
Kallelaewijck och Hallo, anfördes klagomål mot innebyggarene
i Kallelaewik, att de satte kattizär i soknens allmänna vatten
under fiskleken, och bevistes, att socknen hade rätt till förenämnda vatten „epter ty som en landzyn förr synt hade oc
här Aruid "Göstaffsons bref uppå giort war, och som forderuedes aff åller".
Ur Sundholms gårds i Statsarkivet deponerade papper (gammal a fskri ft af bre fvet af 1417). Ang. dateringen jfr föreg.
1373, 1378, 1379, 1381-1384.
Ur Reval stads tullböcker: från Reval och andra orter varande handelsmän, hvilka i Reval erlade tullumgälder.
1373 Peter Bluwel, 25 tt- gr. 1)
Hinric Budde, vor 12 mr.
Goscalc Nylant 77 Et gr.
her Herman van der Hove.
Hince Lemego 54 g gr. 2)
Johannes Wrede.
Johannes Wippervorde.
Tideke Bubecke '200 f gr.
Hence Bubeke 7 II gr.
Hinrik Brunswic 60 mr. lub. 9 )
Tideke Wattenscede 79 11 gr. [nämns 1369 (Riga) och 1379
Reval]. 11)
1378 Johannes van Camen 45 mr lub. 3)
Johannes de Kamen 45 mr. 3)
Johannes van Camen 45 mr. 3)
Johannes van Camen, Engelkhen met eren schippen, vor
350 mr lub. 3)
Johannes Pape, nauclerus, 100 mr lub.
her Conraed Kegheler 100 u. 70 mr.
Hinric Haverlant 130 g.
her Herman van der Lippe 30 mr lub.
Thyde van Lenepe 40 mr lub.
her Herman van der Hove.
Johannes Stoltevoet 800 u. 10 mr.
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1378 Conradus Holthusen.
Gerard Hundebeke [nämnes än 1384] 250 u. 1 mr 4. 4)
Herbort Pape.
her Alef van Lenepe 100 g gr.
Gerard Sluk 100 u. 10 mr.
Herbort van Lenep 270 mr.

Alef Wippervorde.
Hinse Bubeke 25 g gr.
Wulfart Rosendal 270 mr. 5)
Vrowin Daelhusen 12 +e.
Johannes van Watteschede 67 R gr. [nämns än 1384]n)
Johannes Vinke 20 mr. lub.
Tzeries van der Milope 39 mr.
unde 11 tF gr. 5)
her Hynrych Krovel 1350 mr.
Kume 64 mr Ryges.
her Herman van der Honne 300 soltes.
Herbort van Lenepe 150 mr lub.

1379 Johannes Knop 550

Johannes Biome.

Hinrich van Wytten.
Evert van Odenpe 100 Et grot.
Johan van Lo 500 u. 35.
1381 Herman van der Haile vor 100 u. 30 ?.
dominus Herman van der Hunen 70 ä gr.
Johannes Wulff 52 17 gr.
dominus Johannes Stoltevut 150.
Hence Paschedach 20 1/2 punt 6)
Albrecht Bubeke. in Kosing u. Kerstancius 103
Ghosschalck Vyncke 100 g gr.
1382 Johan van Kamen 40 'iE. 3)
Johannes Raven.
Arnold Warendorp 243 g.
Gherke Wyfhuzen 20 g.
Hince van Linden 42 ';"2 E. ' )
Ghert van Stenberghe 8 g gr.
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1383 hir ut tho seghelende:
Peter Blowel 30
gr. 1)
Hinse Paschedach 13 tt. 6)
Johannes Kerel 25 rt gr.
Detlef Haverlant 30 17 gr.
Hinse Lemeghouwe 61 g. 2)

scepher Heyne van Hacheden [Hangede, Hangö?] vor sin
halve seep unde vor dat gut, dat in dem scepe is
100 g gr. unde 3 g gr.
Johannes Bubeke 15 g.
Hinse van Lynden 22 g. 7 )
Laurens Stich, schiphere thoe Sweden wart.
1384 Johannes van Kamen 70 Et gr. 3)
6 mr Riges unde 1 nobel herren Konrat Kegelere to der

Rige wort.
her Hinrik Crovel 150 gr.
Goschalk Nylant 7 verd. 4 ore 300 Et min. 36.
Herman van Alen 40 R.
Herman van der Lippe, de scipper, 25 g gr.
scipper Johannes Kale 6
gr.
sciphere Johannes Langhe vorpundede vor sin scip vor
30 march inbess. 10)
her Johan Stoltevoet 10 i.
Albrecht Bubeken 68 ii gr.
Johannes Bubeke 7 g gr.
Hinse van Linden 28 El gr. 7)
Thidekin Bubeken 70 g gr.
Hinrik Brunswick 10 g. 9).
Hansische Geschichtsquellen, V: Revaler Zollbiicher und -qvittungen, von W. Stieda.
gr. (Pfund Groten) = 5 mark Lubeckische; 1 mr. Liib. = 11 mark
80 penni nuv. Finskt mynt; 1 mr. Rigiscne = 23 mark 56 pen. Finskt m.
i) Peter Bluwel, borgare i Åbo 1388.
2) Hinzekin Lemegow, borgare i Åbo 1378,
3) Hannus Kamen, borgmästare i åbo 1363.
}) Gerard Hundebeke var kanik i Åbo 1352.
5) Hinzeka Knop, borgare i Åbo 1373-95.
6) Henrik Paskadagh, i Ulfsby 1355.
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1374 16/,.
HMu N:o 826, Svb. N:o 224. — Patsjoki är Atergifvet
med Paatsjoki, men är icke floden i Lappland med detta namn,
utan ITaTcotKn, Pathajoki (nu Pyhäjoki), som omnämnes i 1323års fredstraktat (HMu N:o 313; jfr ofvan sid. 155, 26), samt
Pataioki 9;x'5 1374 (HMu N:o 822).

1374-1375.
6883: Kopeaa CeMn.lecBTcäai anlade en ny liten stad.
Akiander: Suomi 1849, s. 282; end. Karamsin hist. V. not
137 p. 37.
Akiander öfversätter de första orden med „de sjuttionde karelarene". En möjlighet är, att ordet bör läsas: Cesa AecaTcsaa „Simo tiondelags Barelarne" eller ock „Karelare från sju tiondelag". Det är att märka,
att i norra Österbotten omtalas tiondelag eller „halfva fämtungar" år 1445
(halff ffämtungh i Ijoki, Arm. III: 56). -- Troligast är dock, att ce>uiAecaTchaa är en misslyckad öfversättning af någon gammal finsk benämning
på norra Österbotten, som måhända kallades ..seitse?nän kymen Karjala"
eller „de sju flodernas Karelen", hvarvid den ryske krönikören uppfattade
kymen såsom kymmenen. Säkert är, att 1376 --77 omtalas ett ryskt anfall
mot Owla (HMu \:o 866), och Messenins omnämner i sin rimkrönika (s.
63), att vid Ulea
„läng tid var där en gammal skants
Finnar skulle där emot stå
då Ryssar kommo genom den å"
(jfr ock J. R. Aspelin; Korsholman linna ja lääni, s. 40). Och år 1495 omtalas åter ett angrepp mot trakten kring de „tio floderna", hvarvid uppriiknas Kemi, Torneå, Kolokol (Kello? Kalixelf?), Oulu, Siikajoki, Lumijoki, Haukipudas och Limingo (Suomi 1848, s. 161). Slutligen må anföras
följande konfysa uppgift från medlet af 1600-talet, hvaruti jemväl beröres Nöteborgska gränsen: „Den furstliga gränsen gick fordom från
Svitska (Svenska) hafvet långsmed kusten från floden Lemjanga (Limingo)
till Kern, den Schomerska(?) stenen och Torneä, 500 verst, och från det
furstliga arflandet utföllo i Svitska hafvet sju flnder: Sigovka (Siikajoki).
Lemenga (Limingo), Ovluja (Oulunjoki), Ija (Iijoki), Kem den perlrika,
Tornija och Keinta (? Kalixelf, Kainuunjoki). Af gammalt bodde vid dessa
floder furstligt folk, men nu belierrska Njemetser (Svenskar) landet i 70
år, och källorna i 15 år' (Gastron: Nord, resor V: 39).
7) Hensikinus Lyndensketh, borgare i Abo 1336 - 47.
8) Ulfard Rosendal, borgare i Abo 1386-94.
9) Hinse Brunswick; jfr HMu N:o 891, 894.
30) Jönis Lang i Tenala, 1395.
") Watte(n)schede, möjligen Wattuskiftet.
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Stockholm 19 januari 1375.

Konung Albrecht kungör, att han med ärkebiskopens,
biskoparnes och rikets råds samtycke hade af alla kyrkoherrar i Linköpings stift samt annorstädes i riket fordrat ett lån,
för sitt och rikets mångahanda behof, af hvilket ena hälften
skulle återbetalas under nästkommande år, och det andra under
det derpå följande. Stocholmis, die sancti Henrici.
Sv. Riksark. Perg. br. n:o 1120.
25 januari 1375.
Upsalakaniken Magnus Thyrgilsson betalar sin skuld till
Skeninge nunnekloster, hvarvid såsom sigillvittne närvar herr
Arvid, lagman i Finland; in conversione sancti Pauli apostoli.
Sv. R. A. Pergam. br. N:o 1122, enl. orig.
Paris 16 maj 1375.
„Wynandus, prepositus ecclesie Aboensis" (vid Paris universitet).
Grotenfelt a. a. p. 37.
Stockholm 24 maj 1375.
Konung Albrecht utfärdar stadga om hus-, kyrko-, tingsoch qvinnofrid samt att ingen må skydda fridsbrytare, hvilka
ej skola hafva hägn hvarken i kyrkor eller kloster; att åt resande
skulle lånas hus, dricka, mat och hästfoder; att gengärd skulle
utgöras; att taverner skulle inrättas vid allmän väg; de som träda
i konungens tjenst och alla som bygga och bo i riket - skola
svärja att hålla ofvannämi:da stadga om frid, som skall stånda
i tre år. Stadgan är undertecknad bl. a. af Erngisl jcrl, Karl af
Thofftom, Sten Bendictsson, Arvidh Götstafsson, Stephan Ulfsson, Erngisle Niklisson, Jonis Hierne, Sten Stensson, riddare;
Bo Jonsson och Peder Ribbing, svena. Datum Stockholmis,
anno Domini MCCCLXXV, feria quinta proxima post diem
sancti Erici regis.
Radorph: Gamla Stadgar, p. 27.
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Arnö 12 november 1375.
Bengt Magnusson till Stenstad gifver sin hustru Margareta Birgersdotter morgongäfvobref, hvarvid närvoro herr Karl
Ulfsson af Tofta, herr Arvid Gustafsson, herr Sten Bengtsson,
riddare, samt Sten Stensson och Mathias Kaggir, väpnare; nästa
måndagen efter S:t Martini dag.
Sv. Riksark. Pergamentsbref N:o 1185.
Sigtuna 30 januari 1376.
Finlands lagman Arvid Gustafsson håller räfsteting i Sigtuna, hvarvid priorn derstädes tilldömes jord i Uppland; i Sigtunum, feria quarta ante purificat. beate virginis.
Sv. Riksark. Perga a. br. N:o 1192.
Lödby 20 februari 1376.
Herr Arvid Gustafsson, lagman i Finland, afkunnar i konung Albrechts närvaro räfstetingsdom uti jordtvist berörande
Upsala domkyrka. Lödhby ii Olanda hundare, feria quarta
proxima ante dominicam carnisprivii.
Sv. Riksark. Pergamentsbr. N:o 1195, enl. orig. med herr
Arvids sigill.
Väddö 10 mars 1376.
Olof Niclisson (snedbjelke) i Wesby dömer å räfsteting
Jon Ingabrodher till 40 mks böter derföre att Jon hade, såsom
Bo Jonssons ombud Iugemar Djeken åtalade och nämnden
vittnade, vid ett tillfälle när Hinse Röde förde drotsets ..forslor" öfver hafvet (säkerligen under dennes resor till Finland)
stulit ett par flaskor, värda 12 öre; datum Waeddö, måndagen
näst efter dominica reminiscere.
Sv. R. Ark. Perg. br. .V:o 1198.
Hagunda 10 juni 1376.
Finlands lagman herr Arvid Gustafsson, som vid räfsteting i Upsala ålagt tolf män att verkställa syn angående en
rågång, fastställer nu densamma. Haghunda thinge, feria tertia proxima ante corporis Christi.
Sv. Riksark. Perg. br. N:o 1207; sigillet saknas.
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Vårdsätra 27 oktober 1376:
Ärkebiskop Birger i Upsala och hans brorson Ketil Johansson skifta jord, som var arffallen efter ärkebiskopens broder, Johan Gregersson, och farbroder, biskop Thomas i Wexiö;
sigillvittnen Karl Ulfson af Tofta, herr Arvid Gustafsson, lagman i Finland') m. fl. Wartsietra, XXVII die mensis octobris.
Sv. Riksark. Pergom. br. n:o 1227, med urspr. 6 sigill.
1376 27 /n.
liltu N:o 852. — Enär de uti handlingen nämnda Djupeträsk, Manketorp, Djurhult och Saltvik, samtliga äro belägna i Döderhults socken i
Kalmarlän och Södravi derinvid, berör handlingen icke Finland eller
Saltvik på Aland.

Stockholm 8 december 1376.
Konung Albrechts bref till alla stift med förmälan, att vargar och björnar göra storan skada både på folk och fä allastädes, hvarom ock allmogen klagat så vidt riket är, hvarföre af
hear je sex bönder och landbo skall till vedermäle och bevisning utgöras ett vargskinn. Brefvet är utfärdadt i närvaro af
Erngisle Sonason jerl, Bo Jonsson riksens drotsete, her Karl af
Toptum, her Benkt Philpusson, her Sten Bengtsson riksens
marskalk, her Arfvid Göstafsson, her Bo Boosson, her Sten
Stensson, riddara, Pedher Ribbing, Laurens Biörnsson, svena.
Scriptum Stockholmis anno Domini MCCCLXXVI, die conceptionis beate Marie virginis.
Hadorph: Gamla Stadgar, p. 29.
1377 28/3.
HMu N:o 854. — Publicerad af Tavaststjerna i Hist. Ark.
XV, s. 361, med följande of vanskrift: „Concessio pro Vinando Vinandi, praposito ecelesice Aboensis, qvod collatio sibs fatta per
sedero apostolicam de pr•cepositura ipsius ecclesice valeat plenaingve
roboris obtineat firnaitatem non obstante qvod prcepositura ipsa
dignitas major post episcopalem in dicta ecclesia existat."
*) Arvid Gustafsson kallas häradshöfding i Lagunda härad 15/2 1378
(Sv. R. A. Perg. br. N:o 1320).
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1377 28/3.

HMu N:o 855. — Publicerad af Tavaststjerna i Hist. Ark.
XV: 359. f. med ofvanskrift: „Indulgenti.a ad viginti annos unius
anni et qvadraginta dierum visitantiLus ecclesiam Aboensem, gvice
in honorem et sub vocabulo beati Henrici martinis fundata existit,
in festivitatibus ibidemque ad reparationem seu fabricam ipsius
ecclesice manus adjutrices porrigentibus."

1377 L8/3.
HMu N:o 858. — Enligt Hist. Ark. II: s..25 finnes brefvet i Vatikanska arkivet, hvarest konceptet afslutas med orden „de predictis et
aliis personis quibuslibet, super restitucione etc. iusticie complementum
etc", hvaraf synes att det som följer i brefven är utskrifvet enligt allmänt formulär.
1377 7 /4.
H31u N:o 860. — Brefvet publiceradt af Koskinen i Hist. Ark.
II, 26.

1387 11%e [2 juni 1377].
HMu N:o 960, Svb. N:o 266. — Handlingen är med all
säkerhet feldaterad. Såsom sigillvittne var „Benedictus Philippusson miles", men denne omnämnes sista gången såsom
lefvande 1381 8/12, redan 1382 11/, finnes blott hans enka
Cecilia Ulfsdotters (lejon) sigill under ett med 71. sigill bekräftadt aktstycke, och 1383 19/1 nämnes Bengt uttryckligen såsom
afliden (Sv. R. A. Perg. br. N:is 1657, 1695, 1902). Aret bör
väl läsas m" cce° lxxO septimo, då datum blir 2 juni, vid hvilken
tid riksens råd — till hvilket samtliga de i brefvet omnämnda
riddarene hörde — församlades i Telge (S. R. A. Perg. br.
N:o 1273).
1377

"/6.

HMu N:o 864. — Om förblandningen af UTllisjaur eller iiluträsk
med Illeåträsk i Finland, jfr sid. 81.
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1378 12/;.
HMu N:o 869. — I denna handling omtalas för första gången mynträkning efter „finzko tali". Måhända slogs mynt i Åbo redan under Erik
Magnussons tid. Dalin anför i sin Sv. Hist. (i den tyska uppl. II p.
399) en afbildning af mynt med tre kronor inom sköld samt omskrift
ERICVS • REX • SWECIE _ samt på andra sidan A under krona samt omskriften MONETA • ABOENSIS +, och antager, att myntet i fråga vore från
Erik Magnussons tid, men detta mynt uppgifves enligt sednare tiders
numismatiska arbeten vara från Eriks af Pommern tid, likasom äfven
typen krona öfver kors ERICVS REX DSN och å andra sidan snirkladt
A inom tre punkter samt omskriften MONETA • ABOENS' (jfr Dalin.
a. a. II a. 532; utg. uppsats „Myntet som slogs i Finl. under medeltiden" i Finskt Mr.s. 1908, s. 31, och „Fört. öfeer Antellska myntsamlingen"
N:o 327 och 334). Mynten från Erik Magnussons tid hafva i prägeln
lejon (:. a. N:o 179-215).

Arnö 8 juni 1378.
Ärkebiskop Birger och Ketil Jonsson uppgöra jordaskifte,
hvarvid närvar bl. a. herr Arvid Gustafsson, lagman i Finland;
tertia die pentecostes.
Sv. Riksark. Perg. br. n:o 1347, med sigill af Arvid Gustafsson.
Raseborg 8 september 1378.
HMu N:o 873. — Thord [Röriksson] Bonde, som af Nils
Ketilsson (vase) och dennes hustru, Christina Johansdotter (7uddig stjerna), i betalning för en skuld, stor 150 mark lödigt
silfver, erhållit särskilda fastigheter i Sverige, gifver nu alla
dessa gods till sin hustru Ramborg [Nilsdotter, vase] med tillägg, att om hon afled barnlös före Thord, godsen skulle återgifvas till [Ramborgs föräldrar] Nils Ketilsson och dennes hustru
för den stora välvilja och kärlek dessa städse bevisat Thord.
Han beseglar (båt; omskrift: s. TORDON ...) jemte riddaren
Erengisel Nilsson (lutande klufven sköld; omskr. s. ERENGTSLO
NIcLssoN). Rasaborge, in nativitate beate Marie virginis
gloriose.
Sv. Riksark. Perg. bref, V o 1365.
1378 G i
(HMu N:o 874). — Svb. s. 166, r. 12-13 och s. 167, r. 7-8 står
Vrbenetanus, läs: Vrbeuetanus (adjektiv af [in] tirbeuetere, Orvieto).
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Paris februari 1379—april 1380.
1379 Febr. „Henricus [Magni] de Svecia" (vid universit. i
Paris); blef licentiat i mars, började föreläsa i maj; vald till
prokurator 9 mars 1380, och ånyo den 6 april s. ä. Kom 1397
till universitetet i Prag.
Grotenfelt a. a. s. 37.
1379 2°/;;.
H\Iu N:o 877. — Rad. 18 uppifr. står Ketelnasch, bör väl läsas:
Keteluasth.

Rom 15 oktober 1379.
Urban VI:s till ärkebiskop Birger ställda bref med allvarlig uppmaning att med det snaraste sammankalla ett provincialmöte, samt derom underrätta påfven; datum Rome apud
sanctum Petrum, idibus octobris [an. 2].
Sv. Riksark. Pergamentsbre f n:o 1453, blybullan i behåll.
Telge 8 januari 1380.
Sten Stensson, riddare, Arvid Benktsson, Jöns Benktsson,
Karl Magnusson (örnfot: s. KARvr.I MAGNVSSON) och Magnus Kasi
skänka till Vadstena kloster sitt gemensamma gods Högstena.
Sigillvittnen: herr Karl Ulfsson och drotset Bo Jonsson. Talgis, dominica infra octavas epiphanie.
Sv. Riksark. perg. br. N:o 1473.
Telge 10 januari 1380.
Konung Albrecht utfärdar kungörelse om frälseslandbönoch
deras skattejord; vidare om plikt för dem som förder
summa ting, och att värdöre ej må röfvas från bonde, kvar femte
våldgästning förbjudes. Skrifvet i Telghia och insiglad med
Bo Jonssons drotsena insigle met biskopa och ridderskaps samtyckio, anno Pornini rnillesirno trecentesimo octogesimo, decima
die mensis januarii.
Hadorph: Gamla stadgar, p. 4).
15
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1380 25/3 [2/4]•
HMu N:is 885, 886, 887, 888 äro daterade „vårfrudag annunciationis", men då Mariedagen 25 /3 detta år inföll på påskdagen, torde den förre translaterats till den 2 april (jfr Chronogr. Scand. s. 76, 122 och A. J. Bin terim: Denkwiirdigkeiten
d. Kath. Kirche V s. 356).
1380

[2/4].
Svb. N:o 244. -- Rad. 14 nedifr: står Honalempa, läs
Heuaelempm: ty namnet skrifves „Höuaelmmpe", enl. originalhandling i Arw. 2: s. 59. (Jfr Hyvälempi, Hyvilempi i Pargas, —
år 1540 Höffuenlemp, 1542 Hövelempe). I enlighet härmed böra
samtliga i registret till HMrt upptagna namn på Höna- förses
med tillägget [Houue-].
25/3

Paris april 1380.
1380 Apr. „Bero Gregorii [Balk] de Svecia licentiatus est"
(vid universitetet i Paris); höll kort derpä sina magisterföreläsningar.
Groten felt a. a., s. 37.
(1380?)
Vadstena munken Thornerus Andree intygar 1417, att
biskop Johannes Westfal återställde för drotseten Bo Jonssons
förbön, till Padis kloster patronatsrätten öfver Borgha jemte
dess kapell, och transporterade kyrkoherden Johannes Amberni
från Borgå till „Hattala in Tauastia", och fortgick detta sakernas
läge tills sagde biskop eller hans efterträdare beslöt återkalla
patronatsrätten i fråga (omkr. 1389).
Sub. N:o 371.
(1380.)
År 1555 intygades, att Cusar öö i Sagu hade warit bortte
linden schatten i 175 år.
Groten fett.• Teitts Klagom. reg. s. 173; jfr HllMu N:o 897.
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(1380-1383.)
Wadstena munken Erik Jönisson*) hördes 1443 8 /lo i Wadstena beträffande ..eth gooz liggiandis i Österlandom i Pyttis
sokn, hether Kymmene", och var vitnet „LXXX ara gamal
man"; efter det vitnena svurit „vppa thera samwit oc vppa
messa bokena, at the skulde vitna thet som sant ware oc enkte
annadh, som the wildo swara fore Gudz dome; — — tha withnadhe — = for:de brodher Erik, oc sagde, at fore LX arom,
tha han dymkne war, oc ey a?n i clostrit komin, war han met
enom hedherlikom man, som heet her Gothmar**), huilken synderlika war vtsmnder aff clostreno til Österland at widherkmnnas oc anama for:da gooz Kymmene oc laxafiske vppa Closter. sens waegna; oc tha han met herra Gothmare thiit i gozet kom,
anamadhe then sami herre Gothmar först hofw(lb gaardenn oc
gozet Kymene met laxafiskenom, som ther ter, oc nokra, V
eller VI landbo gaarda, som Boo Joansson hafde fangit aff herra
Eringisll Sonasson jerll, oc ther met nokra andra, V eller VI
landbo gaarda, som Boo hafde fangit oc met konung Albrictz
lufwj köpt af bondoro. — — Oc sagde oc witnadhe for:de brodher Erik, at tha then sami her Gothmar hafde anamadh for:da
gooz Kymmene oc laxafiske, som forescrivat staar, i sina oc
clostersens fria wmrio, tha befaladhe oc antwardadhe han thet
vppa clostersens wa;gna herra Eringisll Niclisson riddara, som
tha foghate war vppa Wiborgh och thet inne hafde, at han
skulle thet forswara aat clostreno oc i enga andra matto. Oc
nokot ther effter skildes han widh Wiborgh
— Jtein witnadhe oc sagde for:de brodher Erik, at tha han
war met for:da herra Gothmare i for:da gooz Kymmene, oc
han thet anamadhe a clostersens wmgna, tha sat ther i hofwdh
gaardenom en fatigher man landbo, oc waaro ther faa hws,
garnul oc swa got som rutin, oc engen konungxgaarder war
ther tha. Eigen ok aff allom them ther bodde sagde, at •thet
konungxgaarder war eller noghon tiidh waridh hafde. Engen
hörde han ok sighia, at thet noghan tiidh laa eller kom vnder
5) Erik Jönsson blef presbyter vid Wadstena kloster 1389 och afled
vid 85 års ålder 1447.
*5) Presbytern i Wadstena Gudhmarus Fraedherici dog 1389. Birgittas son. Gotmar Ulfsson, nämnes i Wadstena 1378--80.
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Wiborgh, för n thet wart aff herra Gothmare antwardat herra
Eringisle Niclisson i godtia tro, at forswara vppa clostersens
wgna, som forescrivat staar. — — — — — — — — — —
• Arw. III s. 82-85.
(1380-83?)

afhördes såsom
År 1443 d. 8 oktober
vittne om Kymmene bl. a. borgaren i Watzstena by Sone
Joansson, som uppgaf att Magnus Lykka oc Holmsten (jfr s.
190), år 1430 intygat at ther war en klwrker aff Watzstena
clostre, oc anamadhe vppa clostersens wgna i sina fria waerio
for[nem]da Kymmene oc laxafiske met landbom oc allo andro,
som Boo hafde fangit oc köpt badhe aff konung Albrichte oc
jmrlenom oc swa aff bondoro. — — (Jfr. s. 191).
A.M. III, s. 88.
1380-1390-talet.
År 1443 vittnade broder Erik, att V eller VI landbo gaarda
[i Kymmene] anamades [1383] af herra Gothmar, hvilken antwardadhe thet — — herra Eringisll Niclisson riddara, oc the
foghata som ther komo effter honom, hwar effter annan, behuldo for[nem]da gooz, oc tha til thera taladhis vppa clostersens
wgna, at the skuldo clostreno thet i gen antwardha, swaradhe
the, at the matto thet ekke slaeppa som the fingo for sigh, för
ron hrskapit them thet budhi. Oc tha til herscapit taladhis,
badhe drötning Margareto oc konung Erik, tha wilde thön
-— — — —
thet ey sköta -- —
Arw. III, s. 84.
1381 12 /,.

HMu N:o 902. — A ett af urkundens trenne exemplar har på baksidan med samtidig hand gjorts en latinsk anteckning, hvilken troligen
meddelats församlingsmenigheterna i hela riket, och är sålunda den
äldsta i behåll varande kungörelse som afkunnats. Den lyder i svensk
öfversättning:
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,Herren talar. Jag är densamme som befallde Abraham att offra
sin son; men detta icke derföre att jag ej förut kände hans lydaktighet,
utan derföre att jag ville det hans goda föresyn skulle lända till efterföljd hos efterkommande. Sammalunda ock i dag, då jag vill att ett
kloster från grunden skall uppbyggas mitt namn till ära, beder jag
på det att rikets synder mA förminskade varda, om hjelp till denna byggnads fullbordan; men icke derföre att jag, hvilken är alltings Herre, behöfver denna hjelp, utan derföre att hvars och ens goda vilja må lysa
för menniskorna. Derföre skall hvar och en, kommen till myndig ålder
och som ogift är, så man som qvinna, skatta till fullbordan af min Moders kloster en penning; sammalunda ock de som i enklings- och enkestånd lefva; men de som gifta äro skola för sig och hustrun gemensamt
skatta två penningar. Den som söner och döttrar hafver, hvilka till mogen ålder komne äro, skall för hvar och en af dem skatta en penning,
på det att de må tillväxa i nåd och lydnadens frukter. Men klosterbröder och systrar som gifvit sig och sitt at mig, Herren, och prester som
äro min arfvedel, de må vara befriade, så ock tjenare och tjenarinnor,
emedan de sitt bröd i sitt anletes svett äta och äro icke sina egne."
.Sv. Riksark. Perg. br. IV:o 1622.

Paris 1381-1382.
1381 Henricus Caroli, studerade trol. juridik vid universitetet i Paris, hvarest han ock vistades, då han d. 12 febr.
1382 blef vald till biskop i Wexiö; blef ärkebiskop i Upsala
1383.
Om ärkebiskop Henricus Karoli (vapen: två spetsar från sköldens
öfre kant), hvilken var en af de få män från Finland, hvilka under
medeltiden kommo sig upp till en framskjuten plats i Sverige, innehålla
för öfrigt medeltida aktstycken följande rörande hans verksamhet i Sverige. Tyerp: decimam canoniam (under Upsala domkyrka) — -- optiunit hanc prebendam dominus Henricus, dictus Biscop; quo facto episcopo Slesuicensi (åtm. redan 1371) optinuit eam dominus Henricus
Karoli de dyocesi Aboensi; quo facto archiepiscopo Vpsalensi (1383)
impetrauit earn dictus dominus archiepiscopus pro nepote suo, magisto
Henrico Andree (lefde än 1390), quo mortuo optauit earn dominus Johannes [Johan Hamar åtm. 1397-1406], prepositus Strengenensis. — --Post istal (13) canonias facte sunt — — 5:ta [canonial: creata per dominum Henricum Vpsalensem archiepiscopum de prebenda, quam fundauit
dominus Johannes Ludolphi, canonicus Vpsalensis — — (Sv. Dipl. V,
s. 316, 318, 326). — Henricus Karoli nämnes tidigast såsom kanik i
Wexiö, var dekan i Upsala, då han tz/_ 1382, blef vald till biskop i Wexiö,
men erhöll af påfven bekräftelse på valet till ärkebiskop 10/„ 1383: synes
studerat äfven i Bologna (jfr .Riksark. perg. br. för "/, 1385). För genomdrifvande af hans val till ärkebiskop försträckte två handelsmän i Stockholm ett penningelån, som de fingo erlagdt af Upsala domkapitel '2/;
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1385. Utfärdade "/„ 1387 stadga derom. att ingen samtidigt fick innehafva pastorat och prebende (S. DipL V. s. 362). Sin skyldighet att uppvakta påfven fullgjorde han genom Johan de Dulme (perg. br. -/; 1386),
Lindudd de Holmis (a. a. 101,0 1391) och Johannes Olavi (a. a. 18/3 1397).
Han skyldigkändes att utlösa en nian, hvilken troligen genom hans förskyllan kommit i fängelse (a. a. 1'-/, 1395). Ett betydande antal lägenheter i Sverge inköptes af honom. Hans grafsten finnes afbildad i
Peringskölds Monumenta Ulleraker.
I Svb. ingår en handling, trol. från 1434 (N:o 451), hvari uppgifves,
att aflidne ärkebiskop Henrik ,.haffde tenkth stikta sancte Erix prebenda
j Abo domkirkio, ok hans moder, hustrv Cristin Vapparska, wille laegia
under sama prebenda sin gaardh j Abo ok sit landh godz Saluiala j Pike
sokn. Men modhan archiebiscopen fik ey so mykit ffraelsth godz faith
j Finlandh, ath han kunde sancte Erix prebenda stigta, tha warth modrene ok sonenom swo til raada, ath hon met sin sons samthykkio gaffwo
ok lagdo then gardhen j Abo och Saluiala godz for:de vnder.sancti Bartholomei altar, som thera fraender [Johan Kölnare, Svb. N:o 226] stiktat
haffdhe
-- Anders Dolle ok hans samrffuingia (i Abo) waaro archiebiscopens ratta rwingo." Jfr. ock Svb. N:o 340 för "/; 1413.

1382 (?) 25 /,.
HMu N:o 905. -- Allom them thette breff see, höra eller lässa,
helssom wij Niels Bonde, i Söderbörckebij, och min hustru Tårloff, ewerdeliga med warom Herra, och kungörom med wåro nerwarandhe breff,
att haffwa giffuitt och wntt sancti Laurentij kijrckio i Loijo wnder preste
bolett ett böle, ther till ingen admen ägennde är, wthan wij badhom,
till äwerdelige äge, för wåra fattiga siele och för wåra föreldra, så med
skall, att wij skolom haffwas i böne håldh i Loijå kijrcko ewerdeliga.
Och thetta ligger innann effther:ne råår: förste ände råånn börias wid
aspenn när Mijrebeck a, så rådi rätt tedhann til Hanasteenenn, item
frå Hanasteenenn råå rätt till beckenn, som ligger rnillan Maxiocki och
thett bölett effther medla ränn, som ligger wed wegenn. som till kijrckio ligger fronn b böledt, och nordan till skill oss beckenn fronn Norbijggiom c . Thett haffwom wij giordtt Gudi och sanct Laurenttz till ewer-.
delige age, wndan oss och wärom arffuom. Och wppå thett att thenne
goffwo bleffue stadugh, haffuom wij schött och stadugatt wppå sochno
stemno i dandy manne närwarw: Jöns Deeckin, Kettell lagmans, her
Pedher pråffwaster j Loiiuo, herre Wilckenn i Karis, Jöns Pedhersson,
Jop Michelsson, Hijne Hannosson, Oleff Jopsson, Hachq[in]us Oleffsonn,
Liungger Madzson, Bentte Michellsonn och Per Tårg. Till mera för
a) eindradt från: Wnderbeck. b) skrifvet „from". c) d. v. s. Norrbirckeby-boerne; Norrbirckeby och Söderbirckeby voro belägna inom Sjundeå sockens s. v. del, och nämnas dessa bol och byar än på 1500-talet.
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skeell och stadfestelsse bedoms wij nådeliges faders härre biscopz Hanus
och ärligan manna Hannus Deecknes och Kettell lagmans insegle henges wnder thette breff. Datum et actum anno Domini m°: ccc°: tresesimo d secundo 0 , circa prefatam ecclesiam Loijo, jpsa die conwersionis
beati Pauli apostoli.
Ur Clas Åkesson Totts uti Upsala univers. bibl. förvarade kopiebok
1547-93 (sid. 103 f) finnes af brefvet ofvanstående variant, hvilket i några
fall synes vara tillförlitligare än vidimationen af 1538. Ofvanskriften är:
Copia aff Niels Bondes breff om Nackeböle.

1382 :/2.
HMu N:o 906. — Handlingen äfven intagen i vidimation
af 30/1 1466 i Arwidssons Handl. III, s. 158 — der ordet „wiit"
sid. 387 rad 5 uppifr. är läst „langt".
Wexiö 12 februari 1382.
Domprosten Gunno och domkapitlet i Wexiö bönfalla hos
påfven Urban VI om bekräftelse på valet af f. d. Wexiökaniken, n. v. Upsala kaniken Henrik Karlsson, hvilken hade valts
till biskop i Wexiö på grund af den kanoniska lagen, som ej
tillät att ett stift längre än tre månader vore utan biskop, och
skulle Henrik äfven underrättats om valets utgång, då han för
tillfället uppehöll sig vid universitetet i Paris. Datum in civitate
Wexionensi, die duodecima mensis februarii.
Sv. Riksark. Perg. br. N:o 1681, med urspr. 6 sigill.
(1370 11/ 5?) [1382 3 / 5 ?]
HMu N:o 784. — Erngisle Niklisson omnämnes i Finland
mellan åren 1378-1383, och då brefvet är adresseradt till honom, kan året 1370 icke vara riktigt. Samma bref i referat är
äfven infördt i HMu N:o 912, der detsamma försetts med dateringen „omkr. 1382', hvilket säkerligen är riktigare.
9 juli (1382).
Ärkebiskop Birgers bref till samtliga prostar och kyrkoherrar, att på sön- och helgdagar för menigheterna kungöra
biskoparnes i Sverige öppna bref (af 1381 12 /9) om erläggande af
d) ändradt från: tregesimo. e) ändradt från: tertio.
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vårfrupenningen till Wadstena klosterbyggnad (denarium beate
virginis Vatzstenis) och med rätt att åt dem som erlade denna
af gift skulle beviljas 40 dagars indulgens. Datum IX die mensis julii.
Sv. Riksark. pappershandl. N:o 60.
11 juli 1382.
Erngisle jarl, drotset Bo Jonsson, Upplandslagmannen
Karl Ulfsson in. fl. bekräfta å egna och öfriga rikets råds vagnar det förut af ärkebiskopen och biskoparne gjorda stadgandet,
att för Wadstena klosters underhåll en afgift, under namn af
jungfru Marie penning, skulle öfver hela riket årligen erläggas
af hvarje husfader, för honom sjelf, hans hustru och till 16
års ålder komne söner och döttrar, samt af hvarje enka och
ogift Kvinna, och utgå med samma rätt som tionde till de andlige. Datum undecimo die rnensis julii.
Sv. R. Ark. Perg. br. AT:o 1741, med urspr. 13 sigill.
Paris 1382.
1382: „Johannes de Dulmen, canonicus Aboensis" promoverad vid universitetet i Paris.
Prag 1382.
1382: „dominus Joannes de Dulmen, canonicus Aboensis,
magister artium et baccalaureus in decretis Parisiensis; -- hic
receptus dedit dimidium sexaginta, quam universitas intuitu
laborum suorum sibi remisit" (univ. i Prag).
Grotenfelt: a. a. p. 37, 5.
Prag 1382.
1382: „Hermannus Frovini de Abo, dedit 14 gross."
1382: „Joannes Jacobi de Abo, dedit 14 gross"; vid juridiska fakulteten och „natio Saxonum" (universitetet i Prag).
Groten felt: a. a. p. 5, Leinberg, a. a. p. 5.
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Rom 10 juni 1383.
Påfven Urban VI bekräftar valet af kaniken Henrik [Karlsson] till ärkebiskop. Datum Rome apud sanctum Petrum, iiij
idus junii, pontificatus nostri anno sexto.
Sv. Riksark. Perg. br. ATo 1942.
1383

25

HMu N:o 915, Svb. N:o 252. •--- En borgmästare i Stockholm med namnet Vilikin Stenkinge (ej: Stenkill) nämnes 1389.
(Sv. R. A. Perg. br. N•o 2400. Jfr. äfven namnformen Stenkink
i Reval. Zollb. för 1384, N:o 2388).
1383?
HMfu s. 391 not. — Angående freden som skulle slutits mellan
Sverige och Ryssland 1383 finnas följande anteckningar: I Sv. Riksarkivet förvaras en naken namnförteckning utan ingress och datering samt på
baksidan: ,Om raar millen Riidzland oc Karelen. — Leua!a de sale anno
Domini M° CCCLXXX" III°." — I en anteckning från 1500-talet angående
gränsen heter det: „Efter thet gamble förderfvet breff met hengiande
incigel, anno 1383" — Ar 1526 omtalas ett råbref och fred som slöts
mellan „hertog Juan oc hertog Albrekt` (Arw. 2: s. 177; 8. s. 15).

1384 15/5.
HMu N:o 922. — Sid. 393 rad 7 uppifr. står „innom
Sweriges [rike]" men behöfver ingalunda ordet „rike" suppleras,
enär „innom" [innan] styr genitivus. -- Sid. 394 rad. 17 nedifr.
•står „Cazsa Kyrro"; i den ursprungliga texten lästes måhända
Tafstakyrro (Tavastkyro).
Bergen 19 augusti 1384.
I kung Olaf Haakonsons namn utfärdad stagda om handeln i det nordliga Norge, samt uppgift derom, att Ryssar och
Karelare uppsagt stilleståndet med Norge.
Olaffuer med Gudtz naade Norgis, Danna och Gotta konunger, sennder aullum monnom aa Heilligalannde, aa Finndmarckum, i Nummudallum, i Thrundhiem, Nordmor, Ramsdallenn, Sundmore och aullum adrum som byggia och bo fyri

234

Ad. Neovius, Medeltidsakter.

nordanis stadt, quediu Guds och sina. Ver och raadit vaart
beide byspar, riddara och fleira adra, baade lerdar oc leickar,
kunnu that veli sannidum merckia, att koupstader vor Berguinn och . Thrundhiem och Voga och adra their smaar koupstader that som att fornu haffuer verit thagmarcka, forderffuat
och laugt i oyde med thui att siglinga mendt her med eder
sigile ey med theira koupoyri thill theira koupsteffnu som att
fornu haffuer verit, thess er annarss att farfader vaar hinn
kierista Magnus konunger och fader vaar herra Haakonn konunger, Gudt theira siell haffua, haffde med theira godra manna
baade herra erckebyskop och adra byskopa lerdra manna och
riddara och adra theira manna raade afflaugt och forboddit
oull fiorda koup och aull verija koup, effter thui sem theira
breff vattar som than eru fyrgiorder och ver hoffuom nu med
vaaro godra manna raade sambtyckt och stadfestit och opaa
thetta att voru koupstader mogo thui helder driffuast, tha hoffuom
ver nu thessa skippann aa giordt med vaaro godra manna sambtyckt och theira raade, serdellis theira som efitarneunnast ij
breffue och fyrbiodum vnder vort hyllu och vaare naade, att
inngin mader siglli thill adra koupsteffnnum med godtzi sinum
och koupningum ennd her seiger: Forst their aff Finndmackum
och aff Heiligalannde thiill Vaaga, their aff Nummedalu och
Thrundhiems fmhyrdslu och aff Nordmor thiill Thronnhem; ther
aff Romsdallen thiill Vidoie, their aff Sundmor thiill Borgundar.
Enndt bymennd vaare aff Bergenn sigile thiill Vaaga oc gieri
thar siin koupsteuna. Ennd huar sem adruviis gierir tha skall
scare oss fullu breffuebrot huart sinne, er adruviis gierir ennd
nu er sagt. Frammaledis aff thui att Ridtzer och Kar[e]len
haffua opsagt dagenn med vaarum monnom, tha fyrbiodum ver
op aa fullu landrade seek aullum monnom aa Findmarckum
och Heilgalande annan veg att siglla ennd aader er sagt sakar
thes att their mogu modstotu veita Rutzum eder Karlum ner
their villia vorum monnom skada giera. Vaan thetta breff giordt
ij Bergunn med raade och sambtycku thessara godra manna:
herra Jacob med G-udtz naade byskop ij Bergenn, draatsetti vaar
herra Ougmunder Finndtzson och profastrinn att apostlekircku
herra Vinalder Hindricksenn, fehyrder vaan Erlannder Pfillpssenn, Olaff Haraldtsenn och allara adra vaare godra manna,
som her nu i hia oss vara, aa fredagenn nesta for Bartholo-
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meus messo, a fiorda aare rickis vaars Norgis, vnnder vaaru
och godra manna vaara aderneunda innsiglum.
Norges gamle Love I.II..s. 222-223; enl. afskrift.
Bobergs tingställe 5 oktober 1384.
Vid ett jordaskifte mellan klostret i Wadstena och Helghe
i Starby nämnes bland fastemännen Magnus Finne i Broby.
Datum odhinsdaghin rast after s:ta Micials dagh.
Sv. Riksarkivets Pergamentsbref N:o 2047.
[1384].
Ur Laurentius Petri: Synopsis chronolog. finn.
Obiit 1374. Johan Westphali Turusta, wihdoin wijsas Wiljasuosta *).

Prag 1384-1385.
1384 dec. 14: ..Joannes Petri de Svecia baccalarius factus
est" (vid univers. i Prag).
1385 ,.Joannes Petri, canonicus Ahoensis, dedit 14 gross."
— vid juridiska fakulteten, och „natio Saxonum" vid universitetet i Prag.
Grotenfelt a. a. 5-6; a. a. Leinberg s. 5.
[före 28/5 1385-1412 29 /,;?]
Decimus sextus [episcopus Finlandensis] dominus Bero
Georgii Balk a oriundus in Vemo, qui prius' `) preelatura.m
archidiaconatus b in ecclesia Aboensi e fundavit, et coenobium virginum Vestalium -construxit in Corois. Hujus tempore passa est ecclesia Aboensis maxima damna tam de piratis quain Ruthenis. Obiit auteur in Cuusto a anno Domini 1412
circa ferias apostolorum Petri et Pauli, et sepultus jacet sub
pulpito in choro Aboensi. Hujus tempore missa aurora per
reginarr Margaretam cum paroecia Pijeke e fundata est.
Juusten-Porthan: Chron. epise. s. 334.
`) Locus in quo urbs Aboa adificata est fuerat paludosus et aquosus, vocatus finnonice „Wilia suoo". S. E. Justander: De antiquitatibus
Abogicis, 1679.
a) cod. Net. Balt b) cod. Acad. et archidiaconatum. c) cod. Acad. cathedrali. d) cod. Acad. Christo. e) cod. Acad. Pijckis; cod. Petr. in paroecia Pyekis; cod. Net. Lycke. ") an primus?
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Nyköping 9 juni 1385.
Henricus, ärkebiskop i Upsala, gifver Karolus Magnusson
Magnus
Kasi [vid denna tid fogde på Tavastehus] qvitto
och
på jord, som de öfverlåtit till Upsala domkyrka såsom ersättning
för en del af deras hustrurs arf i Mosunda efter dessas moder,
Ingeborg Nilsdotter [sparre, af Ängsö, var gift med ridd. Bengt
Nilsson], och hvilken jord anslagits till en prebenda vid sagde
domkyrka. Nicopie IX die mensis junii.
Sv. Riksark. Perg. Gr. N:o 2124.
Genna 1385
HMu N:o 940 är daterad Janue, Genua, icke Geneve.
Prag 1385.
1385: „Vygilinus (Vyliginus) de Abo, dedit 14 gross." (vid
juridiska fakulteten och „natio Saxonum" vid universitetet i
Prag).
Grotenfelt a. a., s. 5-6, Leinherg, a. a. p. 5.
1386 21 /4.
HMu N:o 945. — Den i handlingen omnämnde Henrik
\Vatmal var trol. samme man, hvilken skänkte en kalk till S:t
Henriks altare i Åbo domkyrka. Kalken, hvilken numera tillhör
Honkilaks kyrka, bär inskriften:
+ bejjen • izelid) • gllii • bene - matmal • to • ztinte • l}inrikee altar • to • abo
Jfr Finskt Museum 1911, p. 11-12.
Strengniis 21 maj 1386.
Intyg att borgaren Jönis Finne med sin hustru Katerinas
samtycke å allmän rådstuga sålt till biskop Thord i Strengnäs en vester om Almeeningxgatan vid badstugan belägen tomt;
mesta manadaghin aeptir s:ti Erikx dagh a mettom r•adhstnghudagh.
Sv. Riksark. Pergamentsbref N:o 2223.
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Omkr. 15 augusti 1386.
Vid ofvannämnda tid afled Boo Joonsson samt begrafves
i Wadstena 25/, 1386; hans son Knut Bosson dog 1406 14 /10.
Inskriften å desses grafsten i Wadstena lyder:
BIC ' SVECIE E TUT[US] c DAPIFER E IACET E TNCIN[ERJAT[US]
BO E IONS[SON] E NAT[US] E EIUS E MILESQ[UE] E KANUT[US]
ARMEGERDTS : TE E SEQUITVR E TUA : NUPTA E KANUTE S

Personhist. tidskr. 1905, s. 54-57.
1386.
g .11 Striddu Ruzar a Noreg nordan ok drapu kallmenn
en hertoku konur ok born en rmntu penningum.
Lögmanns annicll (Storm: Isl. ann. s. 283).
Stockholm 21 juni 1387.
Konung Albrecht utfärdar å sina och sin son, hertig Eriks
vägnar lejdebref för riddarene herr Karl Vlfson af Thypta,
marsken herr Sten Beintsson och herr LEringisl Niclisson,
för Vlf Jonsson, Sten Bosson, Karl Magnusson och alla de
fogdar och embetsmän, hvilka å aflidne Bo Jonssons vägnar
innehaft „hws rolla land, sysslo aella embiete", på det de i säkerhet må möta konungen i Konungxhampn, och försäkras att
„alder almoghen badhe i stmdhino oc a lande skal oskatther oc
skadder oc ytan alla twnga blifua, badhe a vara w eghnae oc
therra". Stokholmis, feria sexta proxima ante diem sancti Johannis baptiste.
Sv. Riksark. perg. br. N:o 2326.
1387 16 /11.
HMu N:o 968. —.Publicerad af Tavaststjerna Hist. Ark.
s.
XV, 362 f. med öfverskrift „Sabb. 16 Nov. prcesentata fuit informatio qvod valor reddituum ecclesie Aboensis ascendit ad fl.
620, ideo Bero Aboensis electus obligat fl. 200". — Enl. Vescovi
I A Rubr. Aboensis — —: „ecclesi Aboensis non deductis oneribus" (Hist. Ark. XV, 331). Pag. 414 sista raden står: XV,
enl. Hist. Ark. XV, 363: „XVI sardin." — Sign. fol. 59 b.
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Wiborg 1388
HMu N:o 975. — Karl Vlfsson, riddare och lagman i
Uppland, säljer till ärkebiskop Henrik i Upsala för 1000 mk
Sv. pgr gärden Raans med qvarnen och landbogods i Sa?bohr edhe och .Estarna socknar och befullmägtigar sin underlagman Niclis Pmtharsson af Lmnna, och sin syssloman Sven
Dya?kn i Östista att derä lemna ärkebiskopen fasta. Jemte
säljaren besegla hans son herr Knwt och hans syster fru
Cristina Vlfsdotter. Datum i Wiborgh, annan daghin a3ftir
s:ti Laurins dagh.
Sv. Riksark. Pergamentsbr. N:o 2376 med 3 sigill.
Söderköping 27 oktober 1389.
Ärkebiskopen af Upsala m. fl. biskopar — trol. desamme
som omnämnas i HMu N:o 982 — och verldsliga riksråd, riddare m. fl. kungöra, att, enär drottning Margareta, i åtanke
på den nåd Gud henne visat, i det hon blifvit satt öfver Nordens tre riken, och det med alla tre rikenas kärlek och samtycke, beslutit med Svenska rikets råd och män attifva 10,000
mark lödigt silfver till domkyrkor, andra kyrkor samt kloster
i riket, sa tilläto desse herrar, att hon för att anskaffa dessa
pengar, finge pantsätta kronogods, t. o. m. Upsala-öds-gods,
dock inga slott eller murade fästen. Derjemte lofva de att
vilja af all magt befordra och styrka det herrskap som nu var
i Sverige och derefter kunde komma. Sudhercopie anno Domini .M° CCC° LXXX° nono, in vigilia apostolorum Symonis
et Jude.
Rydberg, Sv. Trakt. II, p. 475, referat enl. a fskri ft.
Prag 15 december 1389.
1389 dec. 15 : „Andreas Olaui de Wirmo admissus est`
(baccalarius, vid Prag universitet).
Groten felt a. a. p. 6; Leinberg, a. a. p. 6.
1390(?) s/1.
HbZu N:o 996. — . . „Törffwes oc Roysmala, hvilka raa
tesse xii gildat ok giort haffwa; thesse är then förste end~
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raaen, som ear en stor sten i Lekosares, ok saa raaret till
Honno ok raanan som ligger i mosanno pa en liten holm, ok
saa raaret tal Honno ok i then tridia, som ligger wider Valeioke leppo" (referat i vidim.).
Stegeborg 27 juni 1390.
Riddaren Sten Boson, en af verkställarene af aflidne Bo
Jonssons testamente och dennes barns närmaste fädernefrände,
öfverenskommer med sina medverkställare: herr Karl Vlfsson,
Karl Magnusson, Sten Beinctzson, Erengisl Nilsson m. fl., att
han å Bo Jonssons barns vägnar ensam skall öfvertaga dessas
alla gods samt de panter, som drottning Margareta lemnat
barnen; och sedan ansvara för den aflidnes gäld, testamente
och öfriga i lifstiden åtagna förbindelser, i följd hvaraf han
fritager sina medverkställare från allt ansvar. Bland sigillvittnena drottning Margareta, Thordh Bonde m. fl. Vppa Stmgheborgh, feria secunda infra octauas sancti Johannis baptiste.
Sv. Riksark. perg. br. N:o 2483.
Åbo 30 augusti 1390.
Karolus Jacobsson i Skerplinge lemnar ärkebiskopen i
Upsala Henricus skuldförbindelse på 36 mk sv. p:gr att vid
anfordran återbetalas till Henricus Andree, kanik i Upsala och
kyrkoherre i Lösta; dat. Abo, penultima die mensis augusti.
Sv. Riksark. perg. br. N:o 2504.
Stockholm 9 september 1390.
Jacoper Vnge, borgmästare i Nyköping, som är skyldig
riddaren Kort Görtz 200 mk, utfäster sig i närvaro af bl. a.
Bosse vamme Kaland*) att betala sin skuld. Datum i Stocholme
mesta freadaghin mpter warra fru dagh natiuitatis.
Sv. Riksark. Perg. br. N:o 2511.
*) Möjligt är att Kaland afser någon ort utom Finland; år 136
nämnes Hennynghus de Calande (i Pommern?) i Lflb. Urk.buch, III,
s. 747.
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1390.
Ett af hertig Johans af Mecklenburg skepp förliser på väg till
Stockholm under Aland och besättningen omkommer eller blir fången.
— — To dersulven tyd do he [hertoge Iohan van Mekelenborch] over segelde to deme Holme, do was grot storm unde
van des stormes wegene nemen de sine groten schaden, also
dat en kogge vorgink under Olande; darmede vorgingen vele
guder Jude, riddere unde knechte, unde wat der levendich bleven, de worden vangen; also bleven beide schip unde lude
Ch.ronik des Franciscaner Lesemeister•s Detm,ar nach der
Urschrift, herausgeg. von F. H. Grautoff, s. 351.
Reval (efter 26 mars) 1391.
Förteckning öfeer• bevis, utfärdade i Reval, angående utförsel
af särskilda slags, äfven karelska och finska, pelsverk.
Anno [13]91 post pasca. Dit sint de ghene, de breve mit
sick nemen up dat Russche werck, de hir utzeghelen; in primis:
1. Gherd Mudewiick 7 tymber Estensche lasten.
2. Clawes Luchterhant 18 tymber Kreles werkes.
3. Jones Zwarte 42 tymber Swedesch unde Krelesch werkes.
4. Hinse Stolte 3 timber• her•melen, 9 timber lasten, 15 timber
Eestensch werkes, unde 16 timber Swedesch werkes, 5
timber Krelesch unde 13 timber Eestensche lasten.
5. Hinse Neseman 2000 Krelesch wer•ckes.
6. Hinse van den borsten 38 timber Krelesch werkes.
7. Ghobele Bukelevorde 1000 werkes, 27 timber Eestensche
lasten, unde 3 timber Eestensche hermelen, unde 1 1/9
timber Eestensch werkes.
8. Hermen Runge 10 timber Krelesch werckes.
9. Hermen Kirshof 1000 schones Russches werckes, 2500 Krelesch werkes, 1000 Eestensch werkes, 5 timber unde 10
lasten Eestensche lasten.
10. Dethmer Gruningk 24 1/Z timber Swedesch werck.
11. Thideke Oldehof 35 / 2 timber Krelesch werck.
12. Hinrik Lange 8 timber Swedesch werkes.
13. Albrecht Ludenschede 24 timber Russches werck, 6 timber
Eestensche lasten, 47 hermelen Eestensch.
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14. Kussouwe 11 1/2 lispunt wasses.
15. Dethleef 8 timber Krelesch werck.
16. Johannes van Rode 2000 onyghe, 8 tymber, 31 timber lasten, 4 timber hermelen unde 12 hermelen wymeteken,
1 V/2, timber lasten wymeteken, unde 1000 Eestensch werckes,
2 1/2 tymber mynckvel unde duckere, 8 timber harwerkes
unde 6 vel.
17. Wenner vor dem Kerekhove 1 tunne Russcher schevenissen; vor dem bode 26 timber Krelesch werckes, 1 timber
Eestensch werckes, 4 timber Eestensche lasten.
18. Johannes Warde 4000 lusch werkes, 2000 Eestensch werkes.
19. Peter van dem Berghe 1000 unde 8 tymber schones Vinsch
werkes, 2000 [u.] 3 timber boghenwerk, item 1000 [U.] 5
timber ghanckwerk, 8 timber pop plen, 8 reise schevenissen; vortmer Rusch werk vor dem bode 21 timber troyenissen, 15 timber popplen, 21 reise schevenissen, 2 timber
doyenissen; item 3000 [u.] 10 timber Vinsch schones
werkes. 2000 boghenwerkes undo 17 timber, 6 timber
ghanckwerkes.
20. Everd Nyehus 4 schippunt unde 7 1/2 lispund wasses.
21. 0-herd Medebeke 6 timber Krelesch unde 5 timber vossites
werkes.
Ur Rathsdenkelbuch II, fol. 155, i Revals stadsarkiv, publ. i
Hanserecessen, Band IV, N.-o 22.
40 styck. Eestensch werk: pelsverk från Estland.
Timber, tymber
Lasten: mustela (ryska: lastka). Swedesch werk: pelsverk från Sverige.
Kreles-, Krelesch werk: pelsverk från Karelen, förmodl. röda ekorrskinn.
Schone werk, schönwerk (opus pulchrum) förekommer i handlingar 1262-1398 i betydelsen af buntmakeriarbete (jfr sid. 104, ej ,smycke). Russches
werk: pelsverk från Ryssland. Angående de flerfaldiga bedrägerier hvilka
ryssarne läto komma sig till last med afseende å handeln med pelsverk,
jfr. W. Stieda: Revaler Zollbiicher (i Hansische Geschitsquellen V, 's.
civ—ev). Onyghe (äfven! anyge, amugen): obestämbar djurart. Vymeteken:
utskott, vrak (ryska: vymetka). Mynckvel: mänk fäll (mustela lutreola).
Dukker: skinn af mergus och podiceps. Harwerk: möjligen harskinn.
Schevenisse: ekorrskinn (jfr ryska: schewenitsa). Luschwerk: loskinn. Vinschwerk, Vinsch schones werk: pelsverk från Finland. Bogenwerk: möjligen
pelsverk från djurens bogar. Ghanckwerk: möjligen handskskinn. Popplena
mus esculentus. Troyenissen, (doyenissen): tre stycken (zobel)skinn.
16
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1393.
Enligt Konevits klosters uppgifter skall detsamma vara anlagdt 1393
af Arseni från Novgorod under Vasili Dmitriewitschs regering, då Johan
den andra var erkebiskop i Nowgorod. Ifrån Aphonska berget [Athos i Macedonien] hemtade han den undergörande Gudsmoders-bilden, hvilken välsignad af archierein skulle gifva framgång åt klostret. Ett år lefde han
med sina lärjungar på det heliga berget, men då flere menniskor tillströmmade förvandlade han eremitlefnaden till klosterförbund, i enlighet
med ordningen för bröderna på Aphonska berget, byggde en kyrka i den
heliga jungfruns födelses namn och omgaf den med celler, hvilka alla
byggnader uppfördes af träd. Tjugufem år derpå steg vattnet i Ladoga
så högt att det gick till golfvet af kyrkan, hvarföre alla byggnader uppflyttades och kyrkan med samma namn uppfördes af sten.
F. P. von Knorring: Gamla Finland, s. X45.

Paris februari 1394-1398.
1394 Febr. „Ruthgerus [Trast] de Swechia determinavit"
(vid universitetet i Paris), blef licentiat i april 1396, börjar
sina föreläsningar, med hvilka han fortsätter till 1398.; var
1396-97 bland universitetets „regent-magistrar".
Groten felt a. a. s. 37.
Prag september 1394-1414.
1394 Sept. „Joannes de Wyborg admissus est" (vid universitetet i Prag).
1395: „Joannes de Wyborgh, pauper" vid juridiska fakulteten och „natio Säxonum".
1398: Joannes Wyborch magistratus est, pauper."
(I Leipzigs universitet 1414: Magister Johannes de Vyborg de Abo).
Grotenfelt, a. a., s. 6.
Wadstena 27 januari 1395.
Riddaren Sten Stenson ingifver med sig till Vadstena
kloster en mängd fastigheter, bl. a. den hälft han egde i fisket
i Pita socken „nor i Botnenom". Bland sigillvittnena: Aruicl
Bengtsson (oxenstjerna) och Magnus Kase. Vazstena, feria
quarta proxima post conuersion. sancti Pauli apostoli.
Sv. Riksark. Perg. br. N.•o 2753.
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1395 17/6.
HMu N:o 1030. -- I handlingen nämnas Byorn, bisscop to
Aboe, Magnus Kase och Hermen Fleming in. fl:
Lindholm 17 Juni 1395.
Traktat mellan drottning Margareta och konung Albrecht
rörande konungens frigifning och fred mellan honom och drottningen, utfärdad af hertig Johan af Meklenburg; brefvet är af
samma innehåll som HMu N:o 1030, och bl. a. nämnes bischop
Boerne to Abo, her Steen Bentesson, her Karl van Teften, her
Erenghisel Nygelsson, her Kall Karlsson Ora, Thord Bonde,
Jacob Abrahamsson, Jesse Duuen, Philippus Karlsson, Magnus
Kazy, Hermen Vlemyngh, Clwes Vlemyngh, Sven Sture. — —
geuen vnde screuen is to deme Lyntholme na Godes bort dusend jar, dre hundert jar dar na in deme vif vnde negentegesten jare, in deme , achtenden dage des hilgen lichammes.
Rydberg Sv. Trakt: IZ N:o 422, 1, B, enl. original med 90
sigill, i Danska Geheimearkivet.
1395.
Titaliebröderna segla till Neva (Ladoga?) och härja det
kringliggande landet.
— — In demesulven iare nach der losinghe des koninghes van Sweden do vornemen de Vitaligen broder, dat se up
der ze nicht mer mochten roven; des worpen sik verhundert
tosamende in schepe unde zeghelden vor de Russen in dat
water, dat dar hetet de Nu ; dar nemen se altogroten rof. Ze
wolder enen andern wech theen wedder to lande, unde vorbisterden in deme meer, unde quemen to undudeschen luden,
de se nicht vornemen, der se vele dot sloghen unde nemen
en ere spise unde ere quyk, dar se sik mede vodeden. — -(Följer en äfventyrlig berättelse, huru de kommo till det heliga
landet och de Kaspiska bergen).
Chronik des Franciscaner Lesemeisters Detmar, s. 370. ,
(Finland?) 27 januari 1396.
Karl Wlfson af Thyfta, riddare och lagman i Upland,
skänker till Eskilstuna kloster en qvarn och tomter i Thorshälla.
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Jemte brefutgifvaren besegla Thordh Bonde och Niclis Benctzson (en med två sparrar belagd snedbjelke: s. NIc[oL]AI BENTS ..)
.... Datum thorsdaghin a;ptir conuersionis Pauli apostoli
gloriosi.
Sv. Riksark. perg. br. No 2797, brefvet skadadt.
Prag 23 februari 1396—januari 1398.
1396 Febr. 23 „Magnus de Birmo (!)" erhöll graden.
1396 Apr. 10 „Magnus de Virmo determinavit" (under
magister Johannes Eskilli).
1398 Jan. „Magnus de Wijrmo magistratus est" — allt
vid universitetet i Prag.
Leinberg a. a., s. 6. Groten felt a. a. s. 6.
Arboga (14 mars) 1396.
Referat af besluten vid provincialsynoden i Arboga 1396.
Item celebrantur misse pro statu regni in qualibet septimana semel in ecclesiis cathedralibus, et in ecclesiis ruralibus
semel in mense, cum indulgenciis XL dierum, ex parte archiepiscopi, et aliorum XL dierum ex parte episcopi dyocesani;
et prima missa erit de sancta Trinitate, secunda de Domina, tercia de Apostolis, 4:a de patrono ecclesie, 5:ta de sancto Sigfrido, 6:a de sancto Eskillo, 7:a de sancto Henrico, octaua de
sancta Helena, 9 de sancta Birgitta, decima de sancto Dauid,
vndecima de sancto Olauo, XII de omnibus sanctis.
Ms. Cod. Ups. B 48, publ. J. Gummerus: Synodalstatuter
(Skrifter utg. af Kyrkohist. föreningen i Sverige II. 2).
Stockholm 18 maj 1396.
Herman van der Halle begär af de Preussiska städerna att
erhålla proviant äfvensom föreskrift om han skall gifva lejd åt
de Vitaliebröder, hiilka före fredslutet ofredat köpmännen, och
rest till Norrbotten under förevändning att anfalla ryssarne.
— — Ok dut vol vnd latet vns weten wo wi yt sullen
holden myt den Vitalgenbroderen, de den kopman beschedighet hebben vor deme vrede aff wi de hijr leiden scholen also
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wi erer en deel geleidet hadden edder nicht, dat latet vns Oveten.
Vnd de Vitalgenbrodere, de hijr ouer winter geleidet weren," de
sint hijr vtgevaren myt viij karaszen vnd myt schutteboten
erer wol hundert, vnd willen in den Norderen bodem uppe de
Ruszen, vnd se hebben viij houetlude mit en, de suluen hebben vns vorbreuet bi truwen vnd bi eren dat ze vnsen heren
van Lifflande nicht schaden willen noch den steden noch deme
kopmanne — — Datum in castro Stokholm, feria quinta ante
festum pentechostes.
Ur Danzigs „Stadtbuch", enl. Sty ffe: Bidrag II, s. 20-23.
Stockholm 6 juli 1396.
Herman van der Halle underrättar de Preussiska städerna,
att drottning Margareta och riksens råd skulle komma till Upsala
på Marie Magdalene dag (d. 22 juli) för nytt konungaval, och
att hon varnat för Vitaliebröderna i Norrbotten.
— — ok so heft vns de koninginne gescreuen hedde wy
jhenich werf so zege ze gerne dat vnser een by eer were, vnde
warnet vns vor de Vitalgenbrudere, de in deme Norderen bodeme syn — —. Datum in castro Stocholm, in octava beatorum
Petri et Pauli, anno Domini NI° eec° xcvj°'.
Ur Danzigs ;,Stadtbuch", enl. Sty ffe, Bidrag II: 24-26.
Kalmar 9 juli (1396.)
Anders Jakobsson, höfvidsman på Kalmar slott och Björn
Olofsson, på Borgholm, underrätta rådet i Danzig att de utrustat
sig för att förfölja sjöröfvarene, men att desse sedan flytt undan
till Ryssland.
— — Des segelde wy van dar [Wisby] vnde drengenden
de vyende vppe Gotland, vnde vnse vrunde worden dar ouer
zere gewundet, vnde de vyende quemen wedder vor vns to schepe
vnde zegelden van Gotlande na Ruslande, vnde do wy van
den vyenden nicht hebben kunden, do wolde wy wedder segelen
na Kalmaren. — -- Scriptum castro Kalmarna, dominica sexta
a festo trinitatis.
Styffe: Bidrag, II: V:0 11, enl. orig. i Danzigs „Stadtbuch`.
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(1395 3/9 ?) [1396 1 /91

HMu N:o 1038. — Då i brefvet Thord Bonde kallar sig
riddare, medan han än 8 /9 1395 (Rydb. Trakt. II, s. 545) kallas
„knap" och var då jemte rådet i Helsingborg, torde brefvets
datum böra förläggas till 1396, under hvilket år äfven omtalas
Vitaliebrödernes anfall (jfr. härofvau 19/,, s/,, 9/, 1396).
1396

20; 9.

HMu N:o 1060. -- Bland utställarene : Hinrik erkebiskop
i Vpsalom, Thorn i Abo — biscop, Karl aff Thofto, Sten Bnchtsson, /- rengisl Niclesson, Sten Bosson, Thure Bnchtsson,
Arwid Baenchtsson, Anund Jonsson, Karl Magnusson, Thord
Bonde, riddara, konung Eriks oc rikesens radhgiwera i Swerike. — Bland sigillvittnena utom ofvannämnda: her Knwt
Vdsson, her Laurens Wlfson, her Gregers Bmnctzson, her
Cristirn Nielsson, her Karl Baat, her Clawus Flmming — —
riddara, samt Philpus Karlsson, Jon Pethersson, Arwid Stensson, Ingemund Jonsson, Nisse Erikxsson, Magnus Jonsson, Arvid
Bnchtsson --- — aff wapn. Datum in castro Nicopie in Suecia
anno Domini MCCCXCsexto, vigilia beati Mathei apostoli et
ewangeliste.
Rydberg, Sv. Trakt. II, s. 655 ff
Nyköping 27 september 1396.
Erik, „Swerikis, Danmarks, Noregis, G-ota oc Wenda konunger oc hertog i Pomeren" beviljar, med samtycke af drottning Margareta och rikets råd samt på förbön af herr Karl
Wlfson af Topta (som då var fogde i Wiborg), åt Swen Diken')
frälsefrihet för hans egna och hustruns gods, under vilkor af
vanlig frälsetjenst, och befriar honom från alla krigståg („wtresom”) så länge han var herr Karl Wifsons embetsman och
tjenare. Jemte konungen beseglar drottning Margareta. Datum
Nicopie, in die beatorum martirum Cosme et Damiani.
Sv. Riksark. Perg. br. N:o 2829, med konungens och drottningens sigill.
*) Swen Djekn af Östista var Karl LTlfssons syssloman åtm. från 1382,
och älven dennes sons, Knut Karlssons, tjenare (1388); hans sigill bar en
stympad gren (?) med omskr. S. SWENONIS ... .
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1397 13/7.

HMu N:o 1068. — Närvarande bl. a. Karl aff Tofta, Steen
Beyntsson, Eringisl Nielsson, Jones Duwe, Philpus Karlsson,
ri ddere.
1397 20/7.
HMu N:o 1069. — Bland sigillvittnena: Karl aff Toftm,
Sten Beyntsson, Erengisl Nilsson, riddere.
Prag 1397.
1397 „dominus Magnus de Abo presbiter, dedit 14 gross."
vid universitetets i Prag juridiska fakultet.
Leinberg: Stud. p. 6.
Prag 1397.
1397 „dominus Andreas Mathi de Nerpps; dedit 14
gross." (vid universitets i Prag juridiska fa kultet).
Leinberg Herdaminne s. 180; Leinberg: Studerande, p. 6. Hans sigill med omskrift: s. ANDREE ma .. . PBRI D NrERPIS, jfr.
Sv. Dipl. 19/,0 1416, N:o 2292.
Prag 1397.
1397 „magister Henricus Magni de Abo *); dedit 14 gross."
(vid juridiska fakulteten i Prag; i Paris 1379).
Leinberg: Studerande, p. 6.
*) Innehade Rasbo prebende äfvensom den 13:de prebendan eller
kanonikatet under Upsala domkyrka. „Prebenda Resbo: — — dominus
Holmstanus de Salum (nämnd 1382); quo mortuo successit magister Henricus Magni, archidiaconus Aboensis — — (Sv. Dipl. V. sid. 314). — Tredecima canonia (namnet icke utsatt) fundata M" CCC° LVII°: — —(4) dominus Vernerus [Svartel de Stocholmis (omn. 1383), huic [successit] magister Henricus Magni, archidiaconus Aboensis, huic magister Johannes
Vestmodi (kanik i Uppsala 1390--1392) — — (Sv. Dipl. V, sid. 318).
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Prag 1397.
1397 „lominus Andreas Magni de Hattela, presbiter de
ecclesia Aboensi; dedit 14 gross." (vid universitetets i Prag
juridiska fakultet).
Grotenfelt: a. a. p. 6; Leinberg: a. a. p. 6.
1397.
Tyska orden meddelar konungen i Ungern, att Watland
och Pleskow med rätta tillhöra orden.
Käppen: Erkltir. Text. s. 6, Lehrborg s. 109.
Prag 1397-1401.
1397 „Edhevidus [Ödvidh Thoruastasson Svb. N:o 340]
de Abo, presbyter" (synes blifvit graduerad 19/2 1401).
1401 Mart 3. „Edhvidus de Abo determinavit" (under
magister Marquardus Kryneman) — vid universitetet i Prag.
Grotenfelt a. a. s. 6; Leinberg a. a. 6-7.
Paris februari 1398-1415.
1398 Febr. „Fredericus Trast determinavit" (universitetet
i Paris); blef i maj 1399 licentiat, häller magisterföreläsningar
sommaren 1400. Kallas i Bonifacius IX:s bref af 13 /1 1401 (Sv.
Dipl. ny ser. N:o 2847) „canonicus Aboensis et in artibus magister". Föreläser' i Paris ännu 1414 och i maj 1415 och kallas då ,,canonicus Aboensis".
Grotenfelt a. a. p. 37.
1398 21/4.
HMu N:o 1074. — Namnet „Sticholaner" (så i Arw. III,
s. 13, och trol. enl. denna tolkning i HMu) läses i Sv. R. A.
Pergamentsbref, N:o 2912, säkerligen rättare : Sticholauer (Stigolaver, Stigolfer), troligen samme man, som Stigholwer Rawalson
(Svb. p. 213). -- A sigillet under handlingen uppgifves i H. M.
Sig. N:o 108 omskriften vara [vYBRv]D :: [K]oR[TvMME]; men å
sigillet som än 1849, då Arw. Handl. III utkom var „temligen
väl bibehållet" kan svårligen läsas annat än [vYSRv]n :: IonE[soN],
jfr. planchen i H. M. Sig. N:o 108 och registret (tr. 1872) till
Sv. Riksark. Pergam. bref. s. 308.
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1398 2s/s.
HMu N:o 1077. — Byschop Biorn van Abo, her Steen
Beyntsone, her Steen Bosone, her Thure Beynktsone, her
Arwith Beyntssone, rydderen. — — Af sigillen har ett omskrift: «S' DXI : ERIGISLO XICLISS' : MILIT», och ett «+ A' tbure •
benthfon ribber».
1398 3°,/,,.
HMu N:o 1081. — Handlingen hänför sig icke till Hartola eller Gustaf Adolfs socken, som tillkom först på 1700-talet,
utan är här fråga om Hattula (möjligen skrif vet: Hactola),
hvars kyrka var „sub vocabulo sancte crucis", och till „thet
hlghe kors j Hattil j Fintland" gjordes 1405 pilgrimsfärder
af utländingar (Hist. Ark. III. s. 146).
Prag 1398.
1398: „Linuidus Gerlazi [Gerlagi] de Nylandia, dedit 14
gross." (universitetets i Prag juridiska fakultet).
Leinberg: p. 7; Grotenfelt: p. 6.
Prag 1398.
1398: „Nicolaus Stephani de Abo, dedit 14 gross." (vid
universitetets i Prag juridiska fakultet).
Grotenfelt a. a. p. 6, Leinberg a. a. 6--7.
1398.
14
Vid räfsteting i Åbo /6 1438 intygades, att ;,her Jönis
Anundzson, foordom rkediekne j Abo, hafde laghlika köpt
Karlela godz [trol. Kaerla i Reso] aff Olaff Sppes oc Henric
Sppes fadher fore XL aar", hvilket gods herr Jönis sedan
gifvit „thil sancte Anna closter".
Art. II,

s. 112.
(omkr. 1396) [tidigast 1399] 25 /,.

HMu N:o 1053. — Den öfverenskommelse, hvarigenom
Sverges rike öfvergick från konung Albrecht till drottning
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Margareta och Erik af Pommern, underskrefs 20 sept. 1396, och
Erik kröntes 17,1 6 1397. Det är altså otänkbart, att handlingen
i fråga skulle vara från 1396, så mycket mindre, som icke någon annan handling finnes, af hvilken skulle framgå, att konung Erik utfärdat några regeringsakter före sin kröning; och
då Knut Bosson, som innehade s. v. delen af Finland, först
på hösten 1398 underkastade sig och öfverlemnade Åbo slott
— de öfriga träslotten skulle han af stå först 20 april 1399
— kan datum ej vara tidigare än 1399.
Sigtuna 21 mars 1399.
Riddaren Magnus Haquonson upprättar sitt testamente,
uppgifver dervid sina skulder bl. a. till Andris Finne ett pund
korn; bland hans fordringar: af Josse Finson 300 mark i jern,
af herr Philpus Karlsson 8 pund malt, af Jösse Skytta 30 mark.
Datum Sictunie, die sancti Benedicti abbatis.
Sv. Riksarkivets Pergamentsbref N:o 2966.
1399 1/;.
HMu N:o 1088. — Handlingen är måhända falsk, likasom flere af
.öfriga medeltida handlingar rörande Prestkulla. På några af dem finnas sigill, men å desamma intet aftryck, å andra äro aftrycken omotiveradt utplånade eller söndriga. Beträffande handlingen i fråga äro
pergamentsremsorna, till den del desamma gå genom vaxbullan tvinnade,
tydligen i afsigt att upptaga så litet utrymme som möjligt. Pergamentsremsorna äro fästade icke, såsom å äkta handlingar, tvärs igenom vaxbullan, utan på dess yta, och ehuru sigillens kanter bevarats höga och
dessa sålunda bort skydda sigillens omskrifter, äro de dock uptlånade.
Vid en Prestkulla-handling, som föregifves vara från z;/, 1419 är Klas
Flemings sigill jemväl anbragt å tvinnade remsor, och midten af sigillet
der remsorna infogats är ifylld med ljusare vax. Si mycket kan dock
i handl. af 1399 skönjas, att man begagnat sig af vaxbullor, försedda
med adliga sigill (sköld) med minuskelinskrifter. — Hvad skriften beträffar, har man såsom ofta i litterce spurice begagnat sig af utspädt bläck
i afsigt att handlingen skulle taga sig ut rätt ålderdomlig och urblekt,
och är pikturen högre än hvad brukligt var i handlingar med kursivskrift från 1300-talet — i äkta handlingar är stilen lägre och bläcket
betydligt mörkare. Hvad språket beträffar, har man väl • rid förfalskningen haft såsom mall någon gammal äkta handling, och för att göra
skriften ännu ålderdomligare har man företagit sig att inspränga bok-
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stafven h på ställen som eljes aldrig betecknas med denna bokstaf, jfr
„Sthaffan, Sthiorbiorn, ghodha, huilkith, wplathith, rmttha, tholff", skrifsätt
som icke torde hafva sitt motstycke i någon äkta handling. Bland öfriga
misstänkliga omständigheter må anföras uttrycken „wi afhaendhom os
— ok egnar" (i st. f. Eegnorn), „meedhan wi ey siaelfue haffuom" och
„hwilkit breff scrifuit ear", då uti äkta handlingar icke gärna begagnades
„maedhan", utan „tha", hvarjemte orden „siaelfue" och „breff" vanligen
icke plägade utsättas. — Handlingen af 1399 bör äfven granskas i samband med öfriga föregifna medeltida handlingar från Prestkulla. Lrti
en af dessa som uppgifves vara från 1417 (1) är hela nämnden afskrifven
från något dombref rörande Lojo från något af åren 1556-60. Ifrågavarande handling af 1399 bör närmast sammanställas med den falska
handlingen för år 1410 N:o 1235 i Sv. Dipl. Uti denna sistnämnda akt
om „Heinelax som nu kallas Prestkulla" uppgifves, att konung Birgir
hade gifvit Wåldemar Ille frelsse opå Kaihesniemiböle. Nu är att
märka, att adliga slägtnamn ej begagnades under konung Birgers
tid; att ordet „niemi" skulle skrifvits „nemi", och slutligen att
bife betecknar „hompjord", „urfjell"; och förfalskaren har ej observerat det befängda uti att en utjord skulle erhållit värdighet af frälse,
men det gällde väl att vid något tillfälle „per fas et nefas" bevisa åtkomsten och eganderätten till detta böle, och då fabricerades handlingen. Lika litet har förfalskaren låtit sig generas af att låta brefvet af
1410 vara utfärdadt af en lagman Bengt Mårtensson, som aldrig nämnes
i andra handlingar; och denna Bengt skulle varit lagman i „Suudrafinne lagsaga" — en såbeniimnd lagsaga tillkom först 1437. I handlingarna af 1399 och 1410 anträffas så godt som samma nämnd: 1399
Jönis domare (1410 Jons Doomare), Joap Dyaekn (Jop Dieken), Peder
Ribber (Perr Ribbingh), Gordher Gafuel (Gorder Gaffuel), Peeder Vihofdhom (Perr Witzhaffdom), Sthiorbiorn (Stoorbiörn) och Hakon Hogh
(Hakon Höck). Måhända ännu ytterligare svaga punkter kunde uppdagas,
men de redan anförda torde vara tillräckliga att bevisa att handlingen
är i hög grad misstänklig.

1399 22/;.

(HMu N:o 1090) Svb. N:o 287. — Akten publicerad af
Grönblad i Nya Källor N:o 13 efter en afskrift i Langebeks
Dipl. 'enl. Örnhj. Dipl. Tom VI. p. 129, uti hvilken förekomma
följande afvikelser (de kursiv. orden enl. Grönblads redaktion):
Svb: gracia, Grbl.: gratia; Swecie: Scecie, Quum: Quoniam,
Dominum: Deum, auctore: authore, generosis: gratiosis, maturo:
matsilo (.9, carissime: charissime, Margarete: Margarethe, dyocesis: diocesis, competentis(!): competente, litteris: literis, auctoritate: authoritate.
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Hjelmvik 27 juli 1399.
Intyg att Pater Finn och hans hustru Groo Swenungzdotter sålt åt Thore Jonson 6 öresbol i Lundeslet i Thangnby socken. Datum i Hwelmwyken aptun före Olefs misso
aptun, a XI are rikes Eryks — — Noregx kunnigx.
Sv. Riksark. pergamentsbref N:o 311:1, med orätt uträknadt
årtal 1400 i st. f. 1399. *)
(1399 1. 1400)-1403.
En finne (lappe) Fedmingr låg uti en bergsskrefva i tre år såsom död,
och reste sig sedan upp och lefde flere år.
g .f (1403) — — pat sama ar uard sa atburdur nordur a Haloga
landi j Noregi, at einn Finnur, sa er Fedmingur helt, la uti j einne biargskorv heil priu aar, suo sem daudur vaeri; la par hia honum bogi hans oc
orfva maeli; fiellu huorki a hann dyr ne fvglar alla pessa stund. Sidan
reis hann upp oc lifdi morg ar.
Lögmanns annall (Storm: Isl. ann. s .286; Oddveria ann. ;,anno 1402").

(1300-talets midt eller slut)
Björn ägde „fcem skat mark i Löpö" i Töwissala, och
„Paul Jonnasson, Olafps Grönins rnagh", hade der „een trydiung aff fem skat markom", hvarjemte en siwttungx skat mark
innehades af Olafps Grönins systerson G-udwaster; uti Wierby
egde Marten gods. — Referat uti köpebref af 1402 11 /„ i Arw. II
N:o 13.
(1300-talet.)
Borgå stads sigill SIGILLVM CIVITATIS zn BORGhA (H m. s.
'N:o 298) är säkerligen från 1300-talet, ehuru omnämndt först
1424 2 /3 (Svb N:o 410). Det finnes enl. Estl. Urkundenbuch under
en handling för 1442 30 /9, och ett godt aftryck under Borgå stads
dombok för 1661. Detta sigill förlorades, då ryssarne 1708 12 /,
sköflade staden (Ant. ur Borgå stads hist. p. 60).
`) Erik af Pommern förklarades för konung af Norge i slutet af
juni 1389 (Rydberg, Sv. Trakt. II, s. 650-654); hans 11:te regeringsår
infaller sålunda från juni 1399—juni 1400.
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(1300-talet.)
Gamla konungsgården invid Borgå (nu Gammelgård 1.
Wanha-moisio) måtte funnits redan på 1300-talet (troligen före
1354), enär Jngolff Dyckn vid häradstinget i Borgå 1413 höll
skifte mellan „gambla och nya konungxgarden".
Original pergarn. bref i Borgå Gymnasii bibliotek.
(1300-talets slut)
År 1404 24/11 såldes „itt vara andeliga moders godz kirckion i Borgo, som mr halfannan skattmarck jordh, liggiandes
i Akerby (nu Jackarby?) vdi for:ne sochn, — — huilcha far:de
godz gaf hustru Kahrin af Krookoo for:ne kirckio for sinom
bonda och sina foraeldra siela — —."
Sv_ Dipl. ny ser. N:o 510.
(1300-talets slut.)
— — SviT~i6b, ~å mest Helsingaland, Då Finnland, DA er talib
möts vib Garbariki. Naest Danmerk er Svibjob en minne; Dar
er Eyland, Då er Gotland, Då Helsingaland, f d Vermaland, Då
Kvenlönd ij "), ok eru J au norr fra Bjarmalandi; af Bjarmalandi gånga lönd öbygb of norr mtt, unz vib tekr Grsenland.
Antiquites Russes II, s. 405, enl. ms från slutet af 1300talet, men uppgifves vara förf. at abboten Nicolaus (omkr. 1157).
(1300-talets slut?)
Laurintz Vplmndinge atte godz i Oynala by j Pemara
sokn.
Referat af köpebref för 1404 14/3 i Arty. III: s. 13.
(1300-talets slut?)
Fragment af klosterregler för Wadstena nunnor.
Ur permar till råkenskaper för år 1562 för TVemo, Nykyrkie, Letala
och Raumo socknar, enl. afskrift af D:r Grönblad, publ. i Hist. Ark. II, s.
89-110.

*) De två Kvenlanden åtskiljdes måhända af Torneå- eller Kemielf.
— Om Grainland; jfr not s. 8.
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(1300-talets slut?)

Fragment af invigningsformulär för klosterfolk, tillhörande
Birgittinerorden.
Ur permar till reikenskaper för Borgå län år 1613, enl. afskrift af D:r
Bomansson: publ. i Hist. Ark. II, s. 111-114.

Rom 12 januari 1400.
Bonifacius IX befaller Benediktiner-munken Augustinus
de Undinis att i Sverige och annorstädes predika korståg mot
Turkarne. Datum Rome II id. ianuarii pontif. anno XI.
Rydb. Sv. Trakt. II, s. 604.

1400.
HMu N:o 1103. — Läs: Påvel (icke Thord) Karpelain,
såsom äfven framgår af den åberopade källan.
Ingå 1400.
Då Clauus Flmmingh, riddare och lagman öfver Ostherland, höll lagmansting med allmogen i Inga sokn år m°cd°ix0
fredagen efter sancti Knuts dag (= 1409 "ii), då ,;keerdhe Olaff
Philpusson til Raguald Gertrudason, at han haffde salt hanom
for nyo aarom ij [1 1/2] skatmark jordh, liggiande i Offwanng
i samu sokn, fore lxxx mark, iiij Rmfflisca i hovar ora, hwilka
peeningha han pter sinom mghnom wilia wpburit haffde oc
meth jaa oc godhom wilia the jordh skot oc skmlat meth thenne
xij, som mr Eric Bryti, Gudleffiiir Domare, Andris Kmmpe,
Niclis Kmmpe, Pedher Rike, Arffuid i Beek, Ingwar Mikmisson,
Niclis Sonason, Karl Rennare, Lauris Clemetzson, Erland Bredh
oc Pmdher i Kyloro" — - — — —
Sv. Dipl. ny ser. N:o 1028, enl. original.
(Omkr. 1400?)
— — Een konunx gardh, kalladhan Helgha j Berna sokn
— hwilkan gardh oc landhbo j haffuin til pantha hafft — —
epter idhran förfadher, gaxnbla Gödhiche Finke, aff drötningh
Margareta oc konungh Eric fore ena wissa peninge summa.
Ur Svenska rådets bref till Godhichinus Finke (d. y.) och
Petrus Niclisson 1141 10/7, Arm VI, s. 4.
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(Omkr. 1400.)
Riddaren Jacob Abramsson [Djeken] nämner i sitt uti Lubeck upprättade testamente af 1401 1215 „myn landgut dat ik
hebbe in Sweden vnde in Osterlande, dat mi mit rechte angekomen is" — — Sv. Dipl.; ny ser. N:o 2871.
Svenska rådet gaf 1441 10 /, till Nådendals kloster „een
gaardh Stenbergh etc, huilkan gardh högburin förstinna drötning Margareta anamadhe vnder crononne j Swerige epter her
Jacob Diegn riddare" (jfr HMu N:o 1074). Arge. VI, s. 3.
HMu N:o 1106. — Handlingen är från senare hälften af
1400-talet (Hist. Ark. XXII. II, s. 106).

Tillägg till registret i Hausens Medeltidsurkunder.
Abiensis 225.
Aytoyma;ienpä (1366) 312.
Anders de Perna (1362?) 278.
Anton de Wemo 488.
Aurianensis (= Aboensis) (—) 485.
Ballaarfve, läs: Billaarfve.
Benedikt Niclisson (oxenstjerna) ridd. (1371) 341.
„
(lejonansigte) ridd. (1395) 452.
Krok (1419) 427.
Benne [a Benttel.
Birger Gregersson, kanik i Strengnäs etc (1354-1365), samme person ärkeb.
i. -Uppsala (1368--791.
Bol; halfbol, dimidium bool (1328) 28, 29.
iuminpe [a Cumiupej.
Djupträsk, Djurhilto, i Döderhult (1376) 362.
3ffodra [Everhardusl (1323) 122.
rlendus frater ord. min. 488.
Finskt pund, pundland jfr pund.
finsk rätt jfr rätt.
mark i finskt tal (1378) 370.
'rederik Frese; läs 1454.
seneve, läs: Genua (1385) 401.
xregorius Magnusson, står: Bo Jonssons, läs: Mathias Kettilmundsons.
xudmund, åbo biskopens tjenare 488.
xuldsmed; Peter aurifaber (1371) 343.
xustaf Adolfs (Hartola), läs: Hattula.
4arsojanhaara (1381) 494.
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Hartley Hartleysson, kkh i Österhaninge (1358). samme man som sedan
blef bisk. i Westerås (1379).
Hartola (Gustaf Adolfs), läs: Hattula.
Hemming [? Liungger] Mattsson
Henelaks i Västra Nyland (= Prestkulla i Tenala).
Hennika (Hennichius) Stykke (1354) 268.
Henning, bisk. af Wexiö (1389), samme man som Hemming bisk. ibm. (1400).
Hemming bisk. i Åbo, „(—) 15" går ut såsom hänförande sig till Henrik
Hartnzansson.
Henrik Karlsson (1383) 391, samme man som Henrik, ärkeb. i Uppsala

(1383-1400).
Hidinkanta (1366) 312.
Hjärma [o: Hiärne].
Hollenjoenhaara (Hällan --- --) (1381) 494.
Holinger lagman, läs: Holmger lagman [o: Ama].
Hyllois 428.
Hynölä 428.
Hönalempa, tillägg [a: Höuaelempae].
Inge kyrkotjenare 488.
Johannes Hjärma [o: Hiärne].
Johannes, prior i Sigtuna (1286) 66, sedan bisk. i Åbo.
Kaisela (—) 487.
Kaitenkieulo (1381) 494.
Kallu (i Töfsala) (1419) 427.
Karfsten ojan sos (1335?) 165.
Karl Ulfsson, höfvidsman på Wiborg (1396) 463.
Kassakyro [0: Tafstakyro].
Katarina Gudmarsdotter 427.
Kaustia 428.
Ketelnasch läs: Keteluasth.
Kettananiemi (1419) 427.
Knut Bosson, kantor [kanik vid kantoratet] i Linköping (1388), samme
man som Knut, bisk. i Linköping (1393-1400).
Koivu rå (1370) 334.
Kokejärvi [0: Kaukjärvi].
Kovoinen, Matts (1419) 428.
Kukonharja (13c6) 312.
Kuivakankahan nenä (1366) 312.
Kumo 488.
Kurkijoki jfr Kvrieski.
Kutkuma (1419) 427.
Kyro (Tavastkyro) (--) 488, (1419) 428, jfr Cazsakyro.
Koikeelenlmdhe (1383) 390.
Lappalax, tillägg: nu Lepplax i Pedersöre (o. 1375) 359.
Laurentius Pauli kanik i Resbo 174.
Razvia [Ratsuja].
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Laurentius Ulfsson d. a. (1344) 187.
Ulfsson d. y. (1384) 393.
kanik i Uppsala (1339), samme man som Laurentius af Wallentuna (1347).
Lautasilta (1381) 494.
Lucia Antonis de Wemo 488.
Ludvig från Gottland (1323), samme man som Ludvig von Gruten (1324).
Mankatorp i Döderhult (1376) 372.
Markskatt - - - (1381) 384, (1392) 437, (1394) 440, 442.
?ielinaltu [o: M[i]elivalta].
Men rakas [o: Meurakas].
Mesainen Magnus (1419) 428.
Mynt efter svenskt och finskt tal (1378) 370.
Niklis [Markusson] bisk. i Linköping (1362) 115, 290.
• [Hermansson] bisk. i Linköping (1376) 360 o. s. v.
„ [Allesson] ärkeb. i Upsala (1295) 81, (o. 1300) 82, (1303) 96.
„ [Kettilsson] ärkeb. i Upsala (1309) 102.
Nomenåijenniska (1335?) 165.
Nybygd (= St. Mårtens) (-) 579.
Olof Jacobi de Ulfsby (-) 278.
Oslo, tillägg: nu Kristiania.
Paringeniåensu (1381?) 494.
Patrik [o: Peter Hak] 175.
Peter [Torkelsson] bisk. i Linköping (1346) 197, (1351) 247, 251; ärkeb.
i Upsala (1360) 111, (1362) 115, 289, (-) 385.
„ [Philippi] ärkeb. i Upsala (1334) 161 - - (1340) 62.
„ bisk. af Orvieto, Urbenetanus [o: Urbeuetanus]) (1378) 166, 167.
Philip Karlsson, höfvidsm. på Korsholm (1388) 416.
Pimiäpaju (1419) 428.
Pujoki (1400) 452.
Pundland (1381) 382.
Pålssa (1335?) 165.
Rasbo (Renbo) 120, 147.
Ristnierni (1381) 494.
Ristniemen oja (1381) 494.
Rösund (nu i Snappertuna)
Saarela (af Sarelum) (1353) 261.
Salonpää (1381) 494.
Saltvik i Döderhult (1376) 362.
Sandeem, möjl. Sandhem i Westergötland (-) 488.
Sannais 428.
Sastamala (Sastamall) (-) 488, (1303) 97.
Savijoenhaara (1381) 494.
Skafvastad (Skavistad), nu Billnäs i Pojo (1326) 130, (1355) 492.
Skattebönder (1389) 422.
Skytte, Josse (1419) 428.
17
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Sköldvik, läs: Sildvik (by som ännu finnes i Borgå socken) (1382) 387.
St. Andreas beläte (1355) 103.
St. Olofs beläte (1340) 179, 180.
Sten Thuresson (—) 193.
Stenkil (Stänkill) [a: Stenking].
Sticholaner, läs: Sticholauer.
Stigulf [Andree] (1338) 172.
Stoltefot [o Stolte] Arnold.
Sudravik(-vi) i Döderhult (1376) 362.
Sune Haquini [Trolle?] (1379) 494.
Svinakulla, läs: Svinaknla.
Syvänojan kaure, — — (1400) 482.
Suderbirkioby, by och bol fordom inom Sjundeå sockens s. v. område.
Tamminiemi (1381) 494.
Thomas [Johannis] kanik i Upsala (—) 62; samme man som sedan blef
bisk. i Wexiö (1346) 197 — — (1365T127, 128.
Thord Karpelain, läs: Påvel Karpelain.
Tiukala (1390) 429.
Tyjoki (1378) 370, (1379) 375.
Udrona 428.
Ulf Karl, läs: Ulf Karlsson.
Peghas 428.
Vemo (—) 488
Venesaru (1381) 494.
Vighexennoste (1383) 390.
Wilhelm af Modena (1234), samme person som Wilhelm af Sabina (1244-50).
Abo domkapitels sigill första gången nämndt (1291) 73.
höfvidsman (1340) 180.
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Påfvarnes pontifikatsår 1145-1404.
Eugenius III eligitur
Anastasius IV
Hadrianus IV
Alexander III
Lucius Illa
Urbanus III 1
„
Gregorius VIII
„
Clemens III
Celestinus 11I h
„
Innocentius III 1
Honorius III
,
Gregorius 1X
Celestinus IV
Innocentius IV
„
Alexander IV
„
Urbanus IV
Clemens IV
If

Feb. 15 consecr. 1145 Feb. 18 f 1153 Juli 8
Juli 12a ,
1153 Juli 12b t 1154 Dec. 3
„
1154 Dec. 5 0 - 1159 Sept. 1
Dec. 4
1139 Sept. 20 t 1181 Aug. 30
Sept. 7 d
1 Sept.
„
1181 Sept. 6
t 1185 Nov. 25
j 1187 Okt. 20
1185 Dec. 1
25 Nov.
1187 Okt. 25
21 Okt.
„
t 1187 Dec. 17
1187 Dec. 20g i 1191 Mars 27(?)
19 Dec.
1191 April 14 t 1198 Jan. 8
30 Mars
,
8 Jan.
„
1198 Febr. 22 i 1216 Juli 16
1216 Juli 24
18 Juli
„
f 1227 Mars 18
„
19 Mars
1227 Mars 21 t 1241 Aug. 22k
25 Okt.
1241 Okt. 28
j 1241 Nov. 101
25 Juni
1243 Juni 28 i 1254 Dec. 7
12 Dec.
1254 Dec. 20
f 1261 Maj 25
1261 Sept. 4
29 Aug. a „
t 1264 Okt. 2 0
5 Febr. P „
1265 Febr. 15 i 1268 Nov. 29q

a) Mas Latrie 9 /7 ; Jaffe omitt. b) initium anni pontificatus 9 /7 M, 12/, J.
c) finit. an. pont 3/12 M, 5/12 J.
d) init. an. pout. 7/9 M (orätt). '0/9 J. Bref från tiden mellan elektion
och konsekration betecknades: „die .. post electionem nostram". — Antipapae: Victor IV el. 7 /9 1159, cons. 4/19 t 1164 20/4; Paschalis III, el. 22/4 1164
cons. 25/ 4 1168 Y0/9; Calixtus III, el. sept. 1168, resign. 79/, 1178 (till Alexander III); Innocentius III 1178 (1179?) 20/9, captiv. jan. 1180.
e) init. an. pont. 1/9 M, 0/9 J.
f) finit. an. pont. 2 5/ 31 BM, 1/12 J.
g) init. an pont. 40/,7; för denne och följande påfvar räknas pontifikatsåren obestridligt från konsekrationen. Från 16 /2 1188 började dateringar med enbart angifvande af pontifikatsår, utan att, såsom tidigare
varit brukligt, indiktionerna derjemte angifvas.
h) Årsbörjan och indiktionsberäkningen under Celestinus III:s tid
beräknades enl. Brinckmeier från påsk, enl. Jaffe skulle årsbörjan räknats
såsom vanligt från 25 Mars, och indiktionerna från 1 Sept.
i) Under år 1207 skrefs indiktionen oriktigt 9 (i st. f. 10).
k) Vacatio, ,apostolica sede vacante" 22/s-25/1,1241.
1) 17/11 M. — Vacatio: 10 /11 1241-2b/6 1243
m) Innocentius IV skall infört klausulen „non obstantibus".
n) Bref daterade under tider emellan elektionen och konsekrationen
daterades „suscepti a nobis apostolatus officii die . . anno 1"; så äfven
under följande påfvars tider.
o) Vacatio: 2/191264--5/2 1265.
p) Mas Latrie 0 /19 1264, confirm. et public. de elect. 5/7 1265.
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Gregorius X
eligitur 1271 1 Sept. consecr. 1272 Mars 27 -; 1276 Jan. 10
„ 1276 Febr. 22 r i 1276 Juni 22
Innocentius V„
21 Jan.
Hadrianus V„
1276 Juli 11
„ non,
f 1276 Aug. 18 5
„
Johannes XXI
„ 1276 Sept. 20 i 1277 Maj 20
8 Sept.
„ 1277 Dec. 26 f 1280 Aug.22
25 Nov.
Nicolaus III
22 Febr.
„ 1281 Mars 23 j 1285 Mars 28
Martinus IV
„ 1285 Maj 20
+ 1287 Apr. 3 t
2 Apr.
Honorius IV
„ 1288 Febr. 22 f 1292 Apr. 4
„
15 Febr. ti
Nicolaus IV
„ 1294 Aug. 29, renuciat '3/12 1294
5 Juli
Celestinus V
„
1294 Dec. 24
„ 1295 Jan. 23 v f 1303 Okt. 11
Bonifacius VIII „
22 Okt.
„ 1303 Okt. 27 f 1304 Juli 7x
Benedictus XI
„
I Avignon från 1309 21/3.
consecr. 1305 Nov. 14 f 1314 Apr. 20 y'
eligitur 5 Juni
Clemens V
1316 Sept. 5 f 1334 Dec. 42
7 Aug.
„
Johannes XXII
1335 Jan. 8 b i 1342 Apr. 25
1334 Dec. 20 a „
Benedictus XII
1342 Maj 19 f 1352 Dec. 6
„
7 Maj
Clemens VI
„
1352 Dec. 23 0 i 1362 Sept. 12
Innocentius VI
18 Dec.
1362 Nov. 6 d i 1370 Dec. 19
28 Sept.
„
Urbanus V
1370 Dec. 30 „
1371 Jan. 5 e f 1378 Mars 27
Gregorius XI

1 Rom.
Urbanus VI eligitur 8 Apr. consecr. 1378 Apr. 18 'j 1389 Okt. 15 f
„
1389 Nov. 9 f 1404 Okt. 1
2 Nov.
Bonifacius IX „

q) Vacatio: 26/11 1268-1/6 1271.
r) Potthast och Mas Latrie; — Grotefend 23/2.
s) M. "/8t) Vacatio : 3/4 1287--15 /2 1288.
t)
u) Potthast 42/2. Årsbörjan uppgifves hafva räknats från påsken
från år 1290. — Vacatio 4/ 4 1292-5/0294.
v) M. B. 2 /3 ; Potthast 23 /1. Från 1294 uppgifves årens början vid det

påfliga kansliet räknats från 25/12; under Hadrianus IV räknades åren
dels från 1 jan., dels fr. 25/3, under Lucius III och Urban III från 25/3.
x) Vacatio: 7/6 1304-5/6 1305.
y) Vacatio : 40/4 1314 -7/8 1316.
z) Nicolaus V, antipapa, 12 /5 1323, resign. 4/6 1330.
a) M. 30/12. — b) Grotefend 26 /12 1334.
c) 30/12 B. M.
d) i Rom: 16 /10 1367-17/4 1370.
e) återvänder till Rom 17 /1 1377. — Under schismen i Avignon påfvarne Clemens VII,el. 20/6, cons. 33/30 1378 f 16 /6 1394; Benedictus X111, 26/8,
cons. 11/10 1394, afsatt 1409 5/6 i Pisa och 1417 28/7 i Konstans (ej erkända
i Norden).
f) 18
/l0 M. B.
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Svensk konungalängd 1133-1412.
Sverker (I) d. a. Göta kon. 1133(?); Svea k. till 1150(7), f 25/1., 11551. 1156
(1154 R8/u Rex Sveehie).
Erik IX [I] Jedvardsson, Svea k. omkr. 1150, j 18/5 1159 (1. 1160).
Magnus Henriksson (Skatelår), 1159 (?)--1161.
Karl Sverkersson, Got. k. 1155 1. 1156 och Sv. k. 1161, j 1167.
Knut Eriksson, 1167-1195 1. 1196,
(SD. N:o 41: 1172 6/7 K. Sv. et Gothie Rex. — SD. N:o 64, 70, 71
Sv. R. — SD. N:o 63: Sv. R. atque Goth.).
Sverker (II) Karlsson 1210 (ar 1199-1200 var hans 4:de och 1204-05
hans 9:de regeringsår.
(SD. 102, 115: 1200 R. Sv.).
Eric X (II) Knutsson 1210; krönt, j 1216.
(SD. 137, 139, 144: 1212 3/6 R. Sv.).
Johan Sverkersson 1216-22 (SD. N:o 184: år 1219 var hans 3 reger. år)
(SD. 161, 181, 185: 1219-20 R. Sv.; SD. 160, Sv. R. et Goth.).
Erik (XI) III Eriksson (laspe) vald konung; 1222-29; 1234 — j 2 /2 1250.
(1224-48 R. Sv.; SD. 217 300: 1238 Ericus huius nominis tertius) 5)
Knut Johansson (långe) 1229 — 1234.
(SD. 259: 1231 R. Sv.).
Waldemar Birgersson, vald 10/2 1250, krönt 1251; Sv. kon. 1350-1275; Götalands kon. 1275-78, i 1302.
(SD. 387, 630: 1251-77 R. Sv. — SD. 646, 658: 1278-79 quondam
R. Sv. — SD 1178: 1296 quondam Sv. Goth:q. rett). **)
Magnus Birgersson (ladulås) Svea kon. från 1274, krönt 1276, Götalands
kon. fr. 1278, 18/1, 1290.
(SD. 606: 31/12 1375 [=13741***),. 586, 670: 1275-79 R. Sv. — 1275
våren och SD. 596: 22/7 1275 Dux Sw. — SD. 632, 1026: 127890 Sv. Goth. R.).
Birger Magnusson 1290-1318.
(SD. 1060, 2134: 1292-1318 27/2 Sv. Goth. R.) 55)
5) 1248 [12471 25/12 Birghe, hertog i Sverike, SD. 385, 518: 1250-66
Birgerus dux Svecie.
"*) SD. 1060, 1218: 1292-98 Thyrgillus [Knutsson] regis Birgeri
marscalcus.
*5*) Att Magnus redan i slutet af år 1274 och icke först efter slaget
vid Hova 18 /.1275, antagit konungatitel, samt att årsbeteckningen i SD.
N:o 606 31/1, 1375 verkligen motsvarar 31 /12 1374 efter nutida tidsberäkning
(jfr sid. 130 och 131 not), framgår jemväl med all tydlighet deraf, att
påfven Gregorius X i bref från Lyon redan den 9 januari 1275 (SD. N:o
587) omnämner såsom faktum, att en annan konung antagits i Sverige
och att derigenom uppkommit manspillan, stridigheter och olycka. Om
denna sak hade konung Waldemar anmält hos påfven, och måste alltså
anmälan härom afgått från Sverige senast i slutet af november eller bör
jan af december 1374 (jfr. sid. 268, tillägget till s. 82).

262

Ad. Neovius, Medeltidsakter.

Magnus Eriksson (smek) vald i juli 1319, tillträder 1332 reger. ss. myndig,
tillträdde Skåne 1332 16 /6i fången 3/3 1365, i i Norge '/, 1374.
(SD. 2222, 2931: 1320-32 R. Sv. et Norvegie — SD. 2568, 2943:
1326-32 Sv. Norg ok Gota kon. — SD. 2940, 3153: 1332 6/8; 26/7
1335--Y5/, 1364 R. Sv. Norv. et Skanie SD. 2906: 1333 Sv. Goth.
Schanie ac Norv. .R.)
Erik XII (IV) Magnusson, vald 6 /,, 1344 till tronföljare, antog konungatitel 1356; erhöll sydöstra Sverige och Finland 26/;1357, i 221/6 1359
(1357-58 Sv Goth:qve R. ac dominus terre Scanie — 1357 Sv. och
Skone kon.).
Råkan Magnusson kon. i Norge 1343; kon. i Sverige 16 /2 1362--1363.
(1362 kon. Sverikis oc Norikis).
Albrecht af 3leklenburg, hyllad i Stockh. 30/„ 1363, handhade regeringsärender än 24 juli 1388, fången 24 /2 1389; f 1412.
(1364-78, Sv. Goth. R. — 26/7 1368-27/6 1372 Sv. Goth:qve R. ac
dominus terre Scanie (Skanis landzherra); 1387 Sv. och Gota
kon. hertughe i Mcekelborg, grewe i Zwerin, over Stargarrl oc
Rozstock herra).
Margareta Waldemarsdotter kallas till regentinna öfver Sverige t2/3 1388,

1412.
(1389 Sv. o. Norg. drottn. och Danmarks rätta arfvinge och furstinna;
1392 —1403 Waldemari Danorum regis filia).
Erik [X11IJ af Pommern., förklarad till kon. i Norge i slutet af juni 1389;
antages till Sverges konung och medregent åt dr. Margareta 30 /6 1396,
krönt 17 /6 1397, slutl. afsatt 1439, f 1459.
(1396 Sver. Danm. Noregis, Gota oc Venda kon. oc hertog i Pomeren:
1399 Sv. Dac. Norv. Slavorum Gothorumque rea ac dus Pomeranie, 1403 Sv. Danm. Norg. Weendes ok Gödhes kon. ok hert.
j Pomern).
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Biskopar och ärkebiskopar i Upsala *).
1. Episcopus Vpsalensis fuit Euerinus; 2. Nicolaus; 3. Sueno; Quartus sanctus Henricus martir, qui fuit tempore beati Erici; 5. Kopmannus.
Primus archiepiscopus Vpsalensis dns Stephanus, monachus de Aluastrum,
qui obiit a. D:ni M°. C. LXXX.V, XV. kal. Aug. (18/7 1185) - - Huic
contulit dns papa librum ewangeiiorum, dictum „carla knap" - 2. dns Lohannes, qui a. D:ni M°. C°. LXXX.VIII°, pridie idus iulii (14/7 1188)
occisus est a paganis apud Almarnastaek.
3. dns Petrus, qui obiit a. D:ni M°. C. XC°. VII, XIIII° kal. octobris (18/, 1197).
4. dns Olauus, dictus Lanzbatunga, qui obiit a. D:ni millesimo CC° III,
idus nouembris (13i11 1203).
5. dus Valerius, qui obiit a. D:ni M°. CC. XIX°, septimo idus aprilis (1/4 1219)
[1220?J.
6. dns Olauus, dictus Basat.emir; hic obiit a. Domini M°. CC°. XXX°. IIII,
XIIII° kal. mensis aprilis (39/3 1234).
7. dns Iarlerius, qui obiit a. D:ni M°. CC°. L.V., VIII° kal. septembris
(25/8 1255).

8. dns Laurencius, ordinis fratrum minorum; hie obiit a. D:ni M°. CC.LX. VII°,
III° nonas mensis marcii (5/3 1267) [1268?].
*) Denna längd är uppgjord i anslutning till den i Sv. Dipl. V, N:o
3834, omkr. 1344 och följande år upprättade förteckningen.
1. Stefanus erhöll ärkebiskopsvärdighet och pallium 5/3 1164 (SD. 49). „carla knap" möjligen en öfversättning af „filius hominis".
2. Johannes kallas „archieps" i påfvebr. 8 /11 1185 (SD. 96). Ett annat datum för hans död 12/3 1187 (HMu N:o 33).
3. P[etrus] kallas „archieps" i påfvebr. 31/12 1191 (SD. 100).
4. Olavus kallas „electus" i påfvebr. 28/9 1198 (SD. 106), „episc. Vpsal."
3
8/12 1198 (SD. 111), „archieps" 2 /11 1201 (SD. 117). Är 1200 var det
2:ra efter Olofs konsekration och 4:de af kon. Sverker II:s regering
(SD. 115).

5. Valerius, iifven „Valerianus", tidigare „capellanus regis"; hans val godkändt af påfven 25/10 1207 (SD. 133), kallas af påfven „archieps"
13/11 1208 (ej utsatt namn Rydb. Tr. N:o 59), sigillvittue 1219 (SD.
183), men nämnes än 1220 såsom lefvande (SD. 185).
6. Olaus (Basatömir) kallas 1219 och 1220 „episcopus" (i Strengnäs?; SD.
181, 185), kallas af påfven „archieps" 31 /12 1220 (SD. 201); utfärdar
bref 1233 (SD. 281).
7. Jarler kallas „archieps" af påfven 9/12 1237 (ej utsatt namn SD. 298);
sigillvittne 1254 (SD. 416).
8. Laurentius kallas „archiepisc." 15/8 1256 (SD. 850, der året påtagligen
är felskrifvet 1251 i st. f. 1256) samt 18/7 1266 (SD. 518).
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9. dns Fulro, filius domini Iohannis Angeli senioris; obiit anno Domini
M°. CC°. LXX. V1[11°, quinto nonas marcii (3/3 127[7].
10. dns Jacobus (Erlendson) [Israelsson]; hic obiit a. D:ni M°. CC°. LXXXI.,
VIII. kal. nouembris (29/,s 1281).
Post humus mortem die quinta natalis Domini (29/1, 1281) electus fuit dns
Lohannes (Odolphi) [Johannes prior Sigturiiensis], qui postmodum
renunciauit curia existente apud Urbem veterem. *)
Post huius renunciacionen electus fuit dns Magnus Booson, qui per d:num
Iohannem, Lundensem archiepiscopum, confirmatus fuit et consecratus, sed ante optentum palium obiit a. D:ni M°. CC° LXXX°. nono,
XVII° kal. julii M. 1289). *5)
huius
mortem postulatus fuit in archiepiscopum frater lohannes, Dei
Post
gracia episcopus Aboensis, cuius postulacio per d:num Nicolaum
papam .II1I. admissa fuit, qui postmodum pro impetrando sibi
palio versus curiam iter arripiens, apud Prouinum in Francia obiit
a Domini M° CO'. XC° primo, in natiuitate beate virginis (8/, 1291),
cams corpus relatum est Siktoniam et apud fratres ibidem sepultum. *5*)
9. Fulco var „archidiaconus Vpsalensis" än 29 /1° 1269 (SD. 541), synes kallats
af påfven „archiepisc. 13 /, 1273 (SD. 567), utnämnd 17 /8 1274 (SD.
579). — Då Fulco lefde än 27 /5 1276 (SD. 614) och hans „dies anniversarius" äfven enl. Cal. Ups. var den 3 mars, kan årtalet 1276
ej vara riktigt, utan måste vara 1277.
10. Namnet Jacobus Erlendson är oriktigt (trol. en förvexling med Sigtuna priorn och Vesterås biskopen Israel Erlandsson) och bör ändras
till Jacobus Israelsson (SD. 572, 618); han var än 21/s 1276 „canonicus Vpsalensis", kallas 2 /, 1278 „electus" (SD. 634), „archielectus"
2/2-9/1 1278 (SD. 639, 648), „archiepisc." 20/, 1278 (SD. 650), utfärdar
bref än 2/10 1281 (SD. 734). Äfven enl. Cal. Ups. var hans ,.dies
anniversarius" 2228/30.
5) Om tiden för archidiaconi Upsal. Johannis Odolphi död äro uppgifterna stridiga 25/, 1290, dies anniv. 21/5. Curian var i Orvieto 4/,-23/8 1282
samt 29 /12 1282—Y8/8 1284. Men synes Joh. Odolphi alls icke varit electus
(jfr sid. 93); jfr „frater Johannes" här nedan.
*5) Magnus kallas Uplandensis episc. 1285 (SD. 798), „electus" 9/, 1285
(SD. 809), 18/5 1286 (SD. 806 der året orätt uträknadt); „electus consecratus"
!7/4 1289 (SD. 989).
*55) Johannes, prior i Sigtuna, var „archielectus Wpsalensis" Y3/11
1282 (SD. 757), sedan åter prior i Sigtuna 23/4 1286 (SD. 910); „episcopus
Aboensis 9 /9, 14/s 1286 och kallar sig så än 31/,0 1290 (SD. 1022); blef andra
gången "electus Vpsalensis"; kallar sig så 229 /, 1290 (SD. 1011); hans val
gillas af påfven 8/7 1290 (SD. 1019), var såsom „electus Vpsalensis" sigillvittne i Sigtuna 19 /8 1291 (SD. 1049). Hans dödsdag uppgifves i Johannes
Magni krönika varit „octava nativitatis" (19/s).
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11. dns Vicolaus Allonis, apud Anagniam a. D:ni M° CC°. nonogesimo V,
jn die beati Germani episcopi et confessoris, que est ultima dies
julii (31/7 1295) consecratus, pallium adeptus est in die assumpcionis
virginis gloriose (15 /8) apud Anagniam; obiit a. D:ni M°.CCC°.V.I1nonas februarii (5/2 1307).
12. dns Nicolaus Xcetilli Albus, postulatus, prius episcopus Arosiensis;
obiit a. D:ni M°.CCC°.XIIII, III° kal. junii (30/5 1314).
13. dns Olaus [Beronis?] sapiens, de Forsum; obiit a. D:ni M° CCC° XXX
secundo, tertio idus marcii (13/3 1332).
14. frater Petrus Philippi, prins prior prouincialis ordinis predicatorum;
obiit a. D:ni millesimo CCC° XL primo, dominica infra octauas beati
Laurencii (12/8 1341).
15. dns Hemmingus [Nicolai], quandocunque prepositus Arosiensis; obiit
M° CCC° LI°, ydus maii (15/5 1351).
[Sigfrid, electus] 5).
16. dns Petrus [Thyrgilsson] de Faeringetunom, episcopus Lincopensis postulatus et confirmatus et palliatus; obiit a. D:ni M° CCC° LXVI,
Luce ewangeliste, die dominica (14/,0 1366).
11. Nicolaus Allonis var „decanus Vpsalensis" 1286-91 (SD. 1049), kallas
,archiepisc." 8/3 1295 (SD. 1127), utnämnd 17/8 1295 (SD. 1136). Hans
död uppgifves vanligen hafva inträffat 4/2 1305 (MCCCV, II non.
febr.), men då han nämnes såsom lefvande än 275 1305 ( SD. 1467),
måste hans dödsår och dag läsas „MCCCVII, non. febr." eller
5 /., 1307, hvilket äfven stämmer öfverens med tiden för hans efterträdares utnämning.
12. Nicolaus Ketilli var biskop i Westeräs än 4/11 1305 (SD. 1487), utnämner af påfven till ärkebiskop 22/4 1308 (SD. 1579); ärkeb. Nils utser
åt sig grafplats 27/5 1314 (SD. 1968).
13. Olaus kallas „electus" 30/, 1315 (SD. 2001), besvär öfver ärkebiskopsvalet skulle anföras före !4/10 1315 (SD. 2028; om consvetudo Bononiensis vid dateringen af brefvet 224/4 1315 jfr Chronogr. Scand.
s. 16); kallas „electus consecratus" 21/„ 1315 (SD. 2039), „archiepisc."
1/72 1318 (SD. 2177); lefde än 20/2 1332 (SD. 2905).
14. Petrus Philippi var lector vid Sigtuna kloster 1321 (SD. 2297), prior
i Sigtuna 1322 (SD. 2363), „prior provincialis Dacie, Swechie et
Norwegie" 1329 (SD. 2817); utnämnd till ärkebiskop 3/10 1332 (SD.
2946); visiterade Åbo stift 1335; hans dödsår och -dag 12 /8 1341
bestyrkas af SD. N:o 3600.
15. Hemmingus Nicolai var „prepositus Arosiensis" 1334-41 (SD. 3031, 3600),
„electus" 22/, 1341 (SD. 3600). upprättar testamente 1°/5 1351 (Perg. Br).
*) Efter Hemmings död blef dekanen Sigfrid „electus", och uppgifves 24/8 1351 (Sv. R. Ark. pappersbr. N:o 1), att Johannes Guilaberti
sökte förmå honom till afsägelse. Sigf rid blef sedan biskop i Skara.
16. Peter Thyrgilsson var än 12 /7 1351 biskop i Linköping (Rydb. Tr.
N:o 303 b); erhöll stadfästelse såsom „electus" 17/„ 1351, nämnes så
än 4/, 1353, kallas „archiepisc." '/4 1353, nämnes såsom lefvande än
28/8 1366 (Perg. br.).
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17. dns Birgerus Gregorii, prius prepositus Vpsalensis; dictauit historiam
sancte Birgitte, que jncipit ,Birgitte matris indite"; jtem historiam
sancti Botuidi martinis, que jncipit ,Triumphantis milicie". Electus
a. D:ni M° CCC° LXV1 in die sancti Leonardi (°/a 1366), confirmatus anno sequenti in Viterbio X° kal. augusti (23/7 1367) et consecratus jn die sancti Jacobi apostoli, videlicet VIII kal. augusti (2517);
obiit a. D:ni M° CCC° LXXXIII°, V° ydus marcii (11/3 1383).
18. dns .Henricus [Caroli], canonicus Vpsalensis, vir juris canonici peritus.
Hic emit quam plurima bona predialia pro mensa archiepiscopali
eius redditus augmentando. Obiit anno Domini Mo CCCC° VIII°,
XIIII° kalandas aprilis (19/3 1408).
17. Birger bar klufven sköld med två snedbjelkar i ena fältet; kallas
,electus" 13/11, "i n 1366 och ,erkebisk." 27/, 1368. Möjligt är att
cantilenan ,Bene quondam dociles" var författad af honom. Han
lefde än 18/,, men var död 2/3 1383 (Perg. br.).
18. Henrik, vald till bisk. i Wexiö 1382 (jfr s. 231); påfven stadfäster hans
val till ärkebiskop 10/6 1383; erlade de påfl. servispengarna 29/,1383.

Hist. Ark. XXIII, 1. 3.

267

Rättelser och tillägg.
Sidan 5, 13 rad uppifr. står: s[anctus], läs: slanctissimel.
s. 10, 14 rad uppifr. står: Rydberg, Sv. Trakt N:o 38: läs: handlingen är
ened all sannolikhet daterad samma dag som No 38 i Rydberg Sr.
Trakt.
s. 16, (not). Uti Sverige berörande handlingar finnas från slutet af 1300talet följande dateringar, i hvilka Henriksdagen nämnes och hvilka
ej ingå i Chronogr. Scandinavise: 1370 in profesto beati Henrici,
1378 a sanct Henriks afton, 1376 feria quanta ante diem beati Henrici, 1383 sabbato ante beati Henrici. — 1367 die beati Henrici martyris et pontificis, 1370, 1384 die beati Henrici episcopi et martitis,
1385 die sancti Henrici, 1378 in die beati Henrici martinis, 1379 die beati
Henrici episcopi et confessoris ('), 1383 die beati Henrici episc., 1392
ipso die beati Henrici episcopi et martinis, 1396 vm sancti Henrici
dagh, 1397 a sanct Henrix dag. — 1375 dominica proxima post
festum beati Henrici episcopi et martinis, 1378 feria quanta post
festum beati Henrici episcopi (7 bref), 1383 feria quinta proxima
post festum sancti Henrici, 1386 sabbato proximo post festum
beati Henrici episcopi, 1397 in crastino beati Henrici pontificis,
1400 sabbato proximo post festum sancti Henrici episcopi et martinis.
s. 18, 2 rad nedifr. i texten står: Fennones, läs: Finnones.
. s. 33, 6 rad nedifr. står biskopen i Trondhjem, läs: ärkebiskopen i Trondhjem.
s. 40, tillägg rad 14 nedifr. ang dateringen jfr s. 76.
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s. 46, 6 rad nedifr. står: 1321 el. 1322, läs: före 20/, 1321 (sid. 128).
s. 46, 3 rad nedifr. står: K[arl Sverkersson], läs: K[nut Eriksson].
s. 55, tillägges 4 rad nedifrån: År 1788 8/23 sändes yttermera afskrifter
från det påfliga arkivet, så att samlingen omfattar inalles 324 bref,
jfr Hist. Ark. XXII. v. Törnes uppsats, s. 3-10.
s. 59,

(1226). Charthäusermunken Wilhelm blef- biskop i Modena 1222,
afsade sig detta ensbete 1233, därpå biskop i Sabina. Förordnades
1224 31/17 till påflig legat i Liffland, Preussen, Samland, Kurland,
Estland, Wierland och på Gottland (Bunge I N:o 73), var i Sverige 1226, erhåller i uppdrag af påfven Gregorius IX år 1236 19/2
att uppmana de korset tagande pilgrimerne i Norra Tyskland och
på Gottland att vända sig mot Liffland, Kurland och Estland
för att kämpa mot hedningarne (Bunge I N:o 144). Ar 1234 21/2
(HMu N:o 1116) utnämnde Gregorius ånyo Wilhelm till legat
i Preussen, Wieland, Kurland och Gottland, och 1246 */,1 till legat
i Norge och Sverige. Hans namn förekommer under påfvebullor
1244 (ep. Sabiuensis, quondam Matutinensis), 1246, 1249 och ännu
17 /2 1251, tyckes lefvat än 14 /3 1251 (Potthast II, s. 1285 och N:o
142 1), men afled samma år i Lyon.

s. 60, 14 rad uppifr. tillägg: enl. Munch: Sami. Afh. IV.
s. 61 — c:a 1240: Til hans komu ok margir Bjarmar, er flyit höfåu austan
fyri öfriöi Tattara, ok kristnaili hann på, ok gaf peim. einn fjörc5 er
Malangr heitir. — Hakon Hakonarsson saga c. 333, enl. Antiquites
Russes II, 84.

s. 67, 3 rad uppifr. står: legicus, läs: legibus.
s. 68- 69. not; tillägg: angående bokstäfvernas talvärden under medeltiden jfr Adr. Cappelli: Dizionario di abbreviature, s. 373.
s. 69, 12 rad uppifr. står: mitatntur henetas, läs: mittantur honester.
s. 75, rad 7, 17 uppifr. årtalet blir ej 1266 utan 1269. Ragvald skulle då
varit biskop 1259-69, hvilket ingalunda motsäges af samtida akter.
s. 77, 8 rad uppifr. står: prasposidum, läs: preepositum.
s. 82, r. 11 uppifr. tillägges: lofvar ihågkomma med donation det af
honom inrättade kanonikatet (jfr 1275 222/7). Ehuru Magnus redan
i Dec. 1274 och Januari 1275 kallar sig konung (Sv. Dipl. N:o 606,
586), nämnes han dock „dus Sueciae" våren 1275 (Rydb. N:o 123)
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och titulerar sig Dux Sveorum än 22 Juli 1275 (S. Dipl. N:o 596)
men begagnar sig af kungligt sigill.

s. 85, 9 r. nedifr. står: dokumet, läs: dokument.
s. 92, 7 r. uppifr. står [Martinus] 3:us, his: [Martinus] 4:us.
s. 93, r. 21 nedifr. står: Fratar, läs: Frater.
s. 95, midt på sidan står: 1312, läs: 1313.
s. 103, 5 rad nedifr. står köpman, läs: köpmän.
s. 104, 9 rad nedifr. står: bruntverk, läs: buntverk; jfr vidare sid. 241.
s. 106 tillägg: 1294 - 1334 nämnes norske lagmannen Haukr Erlendzson;
i „Hanks bok" anföres bl. a. följande geografiska uppgifter: „Hjå
Garbariki liggia lönd pessi: Kirjåler, Refaler. Tafeistaland, Virland,
Eistland — —; Vindland er vestast nest Danmörk". — Antiqv.
Russ. II, s. 438.

s. 109, r. 14-10 nedifr. Potthast i Reg. Pont. N:o 24524 begår ett märkligt misstag med afseende å dateringen af denna handling, i det
han läser „A:o 3:o" och förlägger brefvets utfärdande till tiden
mellan 1296 Okt. 13 och 1297 Juni 1 på grund deraf att Bonifacius
under denna mellantid daterade brefven „apud Sanctum Petrum".
Men bref vet är dateradt „A:o 2:o" (23/1 1296-22/, 1297), under hvilket år bref daterades apud S. Petrum under 23/,—"/, och 18 /10

1296-22/, 1297.

s. 109 tillägg: Upplandslagen (1296) „Kirkiu balker XXII" innehåller: - „Bryteer man frip um sanctae Lawrinzee ok Henricj dagh, drzeper man aellr sarghaer sanctm .Erix dagh ok waree fru dagh pen
öffree mllr skimrporsdagh, til Upsalm eller Aboo farmndi, pr waermendi ok pmpaen faraendi, pa böte tiughu markaer krununni ok
tiughu markar kirkiunni fore frip brutit" — —
Tilläggen „ok Henriej" „eller Aboo" uti cod. i Köpenh. och Engstr.
cod. i Sthlm, hvardera sentida. Uppl. lag, ed. C. J. Schlyter.
Sid. 109, tillägg: Stockholm 13 juli 1297.
Konung Birger och ärkebiskopen Nils Allesson utfärda stadga rörande
tionde af Helsingarne (Helsingiam inhabitantes), i hvilket ärende redan
Birger jarl ach ärkebiskop Lars (emellan åren 1255-66' utfärdat bestämmelser. (Tionderättigheterna erlades äfven i Finland enligt „jus Helsingonicum"; jfr ock tiondeordningen för Jetutland för 1303 Sv. Dipl. 1754 och brefvet af 'l., 1335, Sv. Dipl..N:o 3473.)
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— — Jn primis omnes decime prediales integre reddantur, que
postmodum in tres partes equales diuidantur, quarum vnam recipiat sacerdos; alteram rusticus penes se reseruet pauperibus erogandam; tercia
vero in duas partes equales diuidatur, quarum alteram ecclesia, alteram
autem recipiat archiepiscopus Vpsälensis *). Decime eciam de salmonibus, allec, fota et pellibus similiter reddantur et diuidantur. Decime
quoque de animalibus integre persoluantur, jta quod decimam de agnis
et edis soluant in festo beati Michaelis; vitulum vero sen porcellum decimandum nouem dierum ad minus sacardoti commitant; quod si rusticus
non habuerit decem vitulos, quemlibet infra denarium numerum redimat
vna marcha butiri. Si eciam tres agnellos'vel edos habuerit, redimat illos
dimidia marcha butiri; si vero quinque. redimat eos vna marcha butiri;
si vero octo, redimat marcha butiri et dimidia. De vno autem agno vel
edo sen duobus nichil detur; pullus autem equinus duabus partibus vnius
vine de tela redimatur. — Pretere[a] in missis sponsalium sacerdos benedicendis candelas et oblacionem tradat, pro quibus duas vinas tele recipere
teneatur. Jn crastino vero nupciarum mulier introducenda sacerdoti soluat
vnam vinam tele. -- Mulier autem introducenda post partum. pro candela et oblacione, soluat sacerdoti duas vinas tele, et cibum, dictum
altarisbyrli, faciat pro sue libito voluntatis. — Oblacionem quinquies in
anno paterfamilias et materfamilias facere teneantur, hijs videlicet diebus:
jn natali Domini, jn purificacione beate virginis, jn pascha, jn festa omnium sanctorum et in festr, dedications; jn quibus festiuitatibus sacerdos
tradat eis oblacionem. Jpsi vero pro hijs soluant sacerdoti duas vinas
tele. Alij autem omnes in die pasche communicandi fillo tantum die offerant sacerdoti denarium vnum ve; sui valorem. Jn die vero parasceues
quibus oblacionem faciat pro sue libito votuntatis. Pro pensione vero,
dicta maala, mercennarius quilibet soluat sacerdoti duas vinas tele, mercenaria autem vnam vinam tele cum tercia parte. Si autem filius- vei
filiafamilias extra domum paternam vitra annum mercede se locauerit,
soluat sacerdoti integrum maala, prout superius est expressum, alias ad
ista non teneantur. — Jtem exhibicio cibariorum, que dicitur matskut,
ter in anno fiat, singulis vicibus de vno pane et edulio, id est Leff et
laeffs suuaell*). — Pro defuncto quolibet fiant tres misse: vna in die
sepulture, altera in septenario, tercia vero in triscenario, ad quas missas
sacerdos agentibus turam defuncti oblacionem ministret, pro qua oblacione
in qualibet dictarum missarum sacerdos recipiat sex vinas tele et tres panes cum edulio eisdem panibus congruenti; anniuersarium autem pro mortuo nullus, nisi qui voluerit, facere teneatur. — Si autem super premissis
juribus exigendis sea exhibendis dissensio oriatur, tune sacerdos duos

*) Försåvidt stadgan tillämpades i Åbo-stift, betalades väl ifrågavarande sjettedel till Åbo-biskopen.
**) Lffs suusell: bröds sofvel; af elever", acc. „la✓ff", goth. hlaifs,
isl. hleifr, mht. hleib, är det finska leipä bildadt.

Hist. Ark. XX1II, I, 3.

271

viros et ille a quo aliquid exigitur alios duos viros assumant, quorum
arbitrio dicta dissensio terminetur, quam si dicti viri terminare nequiuerint, ad prepositos dicta dissensio referatur — —. Jn cuius rei testimonium sigilla nostra et sigillam domini 'Thyrgilli marskalki, agentis tune
negocia regni cum hec statuebantur, presentibus sunt appensa. Astum_
Stokholmis anno Domini M°. CC°. nonagesimo septimo, tertio ,jdus julii.
Sv. Dipl. Vro 1202. Enl. original med 2 sigill bortfallna, 1
skadadt.
s. 118, 12 rad uppifr. står predicatotorum; läs: predicatorum.
s. 123, tillägg: I betraktande af Finnarnes (d. v. s. Lapparnes) nöd
och deras stora fattigdom både af brist på arbetsförtjenst och andra näringsfång, förordnade kung Haakon i bref, dateradt Bergen d. 12 augusti
1313, den lättnad, att de under 20 år från den dag de antogo kristendomen, skulle, då dem ådömdes plikt till konungen och ärkebiskopen, betala icke mera än 1/3 af det i lagboken bestämda beloppet, men efter denna
tid skulle de betala liksom andra bumän (norske kolonister), men dock
med behörigt skonsmål. Deijemte åtvarnas konungens och ärkebiskopens
fogdar (aarmend) att ej påföra finnarne vrånga utsökningar och sålunda
skrämma dem att betala efter fogdarnes vilja då de komma till fjordarne.
Slutligen åligger det sysselmännen och lagmännen att efterse, det både
konungen och Finnarne sker rätt.
tiorges gl. Love III 107 f.
s. 124,
tillägg: (1313) g .f hetta sumar kom Marteinn Finna kongr
til Hakonar kongs.
Flatö annaler (Storm: Isl. ann. s. 393).
s. 124, tillägg: Konung Haakon i Norge utfärdade d. 27 och 28 sept.
1315 tvenne förordningar, uti hvilka bestämdes att ledings-skepp icke
onödigtvis behöfde utrustas, enär under konungens kraftiga regering de
fiendtliga anfallen af grannarne i öster (d. v. s. Ryssar och Karelare)
hade blifvit allt sällsyntare.
Norges gamle Love III, s. 112, 113.
s. 125,
Ruzsum.

tillägg: (1316) dc .b Drepnir margir menn a Halogalandi af

Flatö annaler (Storm: Isl. ann. p. 393).
s. 135, 3 r. nedifr. står: 138, läs: 139.
s. 139, 4 r. uppifr. står: soluciore, läs: solucione.
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s. 145, r. 10 nedifr. J. R. Aspelin har uttalat förmodan, att med Sexborg
afses Saxby vid Borgå.

s. 163, tillägg: Kyrkslätt 20 augusti [13147.
Jtem eth latines breff, besegleth met konung Mons jncigle, at Gerdt
Skytte ok aboten i Pades j Raffle biscopsdöme pantsatte Engelbigh i
Kirkesleth ok Lakukulla i Kariis. Datum Kyrkeslet anno etc. [niece] xl
septimo, die lune post assumpcionis Marie.
Ur en i Svenska Riksarkivet befintlig i slutet af 1400-talet uppgjord
förteckning öfver kon. Karl Knutssons och drottning Katarinas jordebref.
s. 178, r. 15 nedifr. står: na[n2e], läs: na[-nm].
s. 181, r. 11-13 uppifr. tillägg: Ärkebiskop Hemming meddelade afskrifter af det åberopade påfvebrefvet till biskoparne i Strengnäs
6/1 2 1350 och i Wexiö enl. vidimation af 10/2 1351 (Sv. Dipl. N:o 4646).
s. 188, rad 13 uppifr. tillägges: vid universitetet i Paris.
s. 202, r. 2 står: Rotcherus -- 1403, läs: Rotcherus Pauli — 1409.
s. 206, r. 13 nedifr. står: häradsdom, läs: lagmansdom.
s. 251, raderna 9-11 „Uti — — 60" böra utgå. — Uti de föregifna urkunderna för 1399 och 1410 förekomma flere fornsvenska namn (Joap,
Öjar, Pakon, Styrbjörn, Gudmund, Gorder Gafvel, Gunnar, Winunder), hvilkas bärare sålunda skulle varit nämndemän i Tenala.
Men af äkta handlingar från åren 1404 och 1414 framgår, att en
alldeles annan nämnd suttit uti sagda socken. Uti dessa sistnämnda
handlingar äro efter 10 år blott 3 nämndemän desamma (Laurens
Ronde, Johan Andersson och Peter Bengtsson) och namnen på de
öfriga äro alls icke så fornnordiska: Klas, Jöran, Anders, Nisse,
Jakob, Tnomas, Sigfrid, Herman, Erland, Björn, Öjar och Advid
(jfr Sv. Dipl. N:o 425, 1928).

Register.

Förkortningar: adv. = advocatus, brg. = borgare, brgm. = borgmästare, bisk. = biskop, elect. = electus, fgd. = fogde, hfm. = höfvidsman,
hru = hustru, jordeg. = jordegare, kpr. = kyrkoprest, kpm. = köpman,
lagm. = lagman, mgr. = magister, nm. = nämndeman, ridd. = riddare, riksr.
= riksråd, sgv. = sigillvittne, sm. = syneman, sn = socken, stud. = student, vpn. = väpnare, vtn. = vittne, ärkeb. = ärkebiskop.

Aaltokka 122 (se Aldagen, Ladoga, Oldagische ze)
Abbonensis episc. 92 etc. (se
Abonensis, Aboensis)
abbreviatores 115, 166
Abjörnsson, se Anbjörnsson
Abo, se Petrus
Abo 111, 249; - sigillum borgensium in - 120 (se Turku,
Abo)
Aboensis advocatus 157
-i,rchidiaconus 247
„ -se calendarium 16
„ -sis canonicatus 129
canonicus 95, 102,
120(2), 124, 149, 162, 165(2),
232, 235, 248
Aboensis cathedra episcopalis
102
Aboensis civitas 6, 120
„ -ses chorales 138
clerus 182
17

Aboensis conventus 139
•
diocesis 6, 56(2), 182,
183, 229 (jfr Aurianensis)
Aboensis ecclesia (cathedralis)
77, 95, 120, 135, 149, 159,
184, 201, 214, 235
Aboensis ecclesia bränd 184
„
byggnad 223
•
högchor 149
•
ecclesie dedicatio 111
„
presbyter 248
„
translatio
72
f)
(not)
Aboensis electus 120
episcopatus 110, 142
episcopus 44, 80, 84,
86, 92, 96, 136, 168, 175, 176,
181, 188(2), 264 etc.
Aboense Missale 41
„ -es predicatores 136
prepositus 149, 200,
27
201, 212, 220, 222
18

274

Aboensis sacrista 138
scholares 138
Abonensis (= Aboensis) 80, 84,
86
Abraham, patriarcha 15
Novogordie
„
dux
(1339?) 149, 152
Abrahamsson, se Håkan, Jakob
Absalon, archiep. Lundensis
(1187) 49, (1198) 52, (1201)
129
absolution 201, 207 - 209
Abrsa (Åbo?) 9
Aby 137
Adalbert, ärkeb. i Hamburg
(1053, 1055) 7(2)
Adalbero, ärkeb. i Hamburg
(1133) 8
Adaldag, bisk. i Hamburg (948) 3
Adam de Gotlandia, kpm. (1300)
111
adelsmän 133
afguderi 5, 14 (se idolatria)
aflat 61, 63, 172 (se indulgens)
aflatsbref 110
Agapetus II, påfve (948) 3
Agmundsson, se Håkan
Agricola, Mich. bisk. 17, 18,
41, 145
Agricolas calendarium 16
AGLA, kabbalistisk formel 68
Aittojärvi 155, 156
ajantieto (i Suom. manuale) 18
Akerby (? Jakkarby) i Borgå
socken 253
Akonvesi 155
akrostica 75
akter, odaterade 71
Alakylä i Nousis 25

Alandensis, natione - 120 (se
Alendensis)
Alandia 91, 121, 127, se Åland
Alasjoki (nu Tavastila i Wirmo)
188
Albanensis episc. 10
Albertinorum societas 196
Albertus Davidis Spensenius
kkh. i Nousis (1674) 31
Albertus parvus, köpman (1292)
104
Albrecht, unionskonung, 262
185 (sig), 190(2), (1364) 197,
198, (1365) 199(3), (1368) 204,
dominus terre Scanie (1369)
206, (1371) 213, 214(2), 215,
(1375) 220(2), (1376) 221, 222,
(1380) 225, 227, 228, (1383)
233, (1386) 237, (1395) 243,
(1396) 249; resa till Finland
(1364-65) 197, 198
Albrecht, hertig af Meklenburg (1368) 204
Albrecht Bubeke(n), kpm. (1381)
217, (1384) 218
Albrecht Ludenschede, kpm.
(1391) 240
Albus, Johannes, kpm. (1300)
111
Aldagen (Ladoga) 78-80
Alef van Lenepe, kpm. (1378)
217
Alef Wippervorde kpm. (1378)
217
v. Alen, se Herman
Alemania 151
Alendensis, Petrus stud. (1340
-42) 138, 158
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Alenningie,

Johan, tjenare
(1343) 159
Alexander III, påfve, (1160)
11, 12, (1161— 81) 44-47,
128, 259
Alexander IV, påfve, 69, 70(2),
72 259, (t) 82
Alexander, Novgorodsk furste,
(1326-27) 142
Aleydis, Matthias Kettilmundssons hru (1324?) 136; — bröder 137; — pigor 138

Alformeus (Jurjewitsch), borggrefve (1339?) 149, (1342) 152
Algot Johansson, ridd. (1322)
131

Algotsson, se Benedikt, Birger,
Håkan

Allesson, se Nicolaus
Almani 124
Almericus, cancellarius (1133) 8
allmänna formulär vid Vatikanska arkivet 223
Almänningsgatan (i Strengnäs)
236

Alm arnastäk (i Näs socken Uppsala län) 49, 263
Almborstorp 137
Alsnö (ö i Mälaren) 90
altare majus 96; — viaticum
128; — offer 172
altarisbyrd 270
Alvastra (i Ostergötl.) 121
Anagni 106, 107, 265
Anastasius IV, påfve (1154) 9,
259
anathema 1, 63, 64

Anbern Petersson (1324?) 137
A(n)berni, Arunberni Abjörns-

son 183, se Johan, Nicolaus,
Ulf
s. Andreae; ecclesia — 195
Andreas, bisk. (1202) 54,
prepositus (ca 1270)
))
77
Andreas, prest i Pernå (1364
—66?) 199
Andreas Dolle (1434) 230
Edvardsson (1335?)
))
(
145)
Andreas Finne (1399) 250
Israelinpoika (1739)
71
25
Andreas Jakobsson, höfvidsm.
på Kalmar (1396) 245
Andreas Kämpe, nm. (1400)
254
Andreas Korvamule (-luoma)
(1324?) 138
Andreas Magni de Hattela, stud.
i Prag (1397) 248
Andreas Matthie de Nerpps,
stud. i Prag (1397) 247 (sig)
Andreas Olavi de Wirmo, stud.
i Prag (1389) 238
Andreas in Sandnäs (1347) 163
„
Skialdarband af Utvik
(1222) 58
Anders Sunesson, ärkeb. i Lund,
(1209) 53
Andreas de Suecia, lärare i Paris (före 1348) 166
Andree, Andersson, se Henrik,
Jakob, Stigolf, Tornerus
s. Andree sn 155
Angelus, se Johannes

Angermannia (Angrmannaland)
81, 125
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Anglia (se England) 14, 15, 18,
50, 76
Anglus 31
Anglicana natio 170
Anglicus (Engelandist) 55
Anglici clerici 88
Anne kloster (vid Åbo) 249
annona 138
annulus argenteus et aureus 36
Ansgarius, Sverges apostel (832)
1, (858) 2
Anund Haraldsson (1291) 102
Jonsson, ridd. (1396) 246
„
„
bisk. i Strengnäs (1278
—80) 86
Anund Sture, ridd. (1354) 186
Anundsson, se Erik, Jöns
Aqvisgranum, Aachen 1
Arand Varg x(1447) 193

Aranäs, nu Arnäs i Vestergötl.
118

Arboga 21.2, 244
Arbud (1197-1199) 51
architypa 191
arf 47
Arktojärvi 154, 155
Armegerd 237
Arne (1273) 81
„
Magnussons manuskript
180

Arne Släiper (1324) 135
Arnesson, se Eilif
Arnold Stolte (1354) 161
Warendorp, kpm. (1382)
77
217

Arnulphi, se Petrus
Arno (ö i Mälaren) 221
Arosiensis (Westerås) ecclesia
135

Arosiensis episcopus 188, 265
natio 204
»
diocesis
5
fl
-se calendariuin 16
fratres predicat. 135
„
prepositus 265(2)
arpoja 52
Arsenj, munk (1393) 242
articulus mortis 201
Artur institor (1289) 99, 100
Arvid Bengtsson [oxenstjerna]
(1380) 225, (1395) 242, ridd.
(1396) 246, (1398) 249
Arvid Bengtsson, väpn. (1396)
246
Arvid i Bäck nm. (1400) 254
Arvid Gustafsson [sparre] väpn.
(1361) 192(3), (1362) 193, 194,
lagm. i Finland (1368) 204,
(1369) 205 (sig.), (1370) 210(2),
(1371) 214, (1373?) 215, 216,
ridd. (1375) 220(2), 221(4),
(1376) 222(3), (1378) 224
Arvid Karlsson, kanik (1340)
157
Arvid Stensson vpn. (1396) 246
Arusia (Aarhus) 84

Asby i Roxlösa sn i Osterg.,
199

Ascer, ärkeb. i Lund (1133) 8
Asia 157

Askanäs, se Asknäs
Askeryd, i Småland 157
Asknäs i Sörmland, nu Eckerö,
49, 176

Aspanäs, i Uppland 136
Aspu (i Sörmland?) 136
Assisi 117

Assmundus Lang (1310) 121
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Athos (i Macedonien) 242
Atlestae curia (nu Åslesta i
Westm.) 137
Attonis, se Vämund
attunge terre 117, 135, 137, 138
Audfinn, bisk. i Bergen (1324)
134
Augmund jung dans (1302 1.
1303) 115, 116, se Ogmund
Augustinus, kyrkofader 208
provinsialprior
„
(1275) 83
Augustinus de Undinis, munk
(1400) 254
Augustini, se Magnus
Aura 9
Aurianensis diocesis 9
Aventinus mons 8
Avidus Gudsarksson sgv. (1336)
148
Avignon 132, 157, 162, 164,
166, 210, 260
Awnghathorp (Ångatorp i Lena
socken i Westgötl.) 85
Austrland 2 (jfr. Österlanden)
Austrleid 7
Aåbo 17
B, betydelsen deraf i påfvebref 164
Babyloniske sultanen 166
baculus 149
balagårds sida (= skärgård) 7
Balders-saga 77
balteum argenteum 136
Bankila (i Nousis) 25
bannlysning 101; — -s tid 59;
bannlyste personers gods 62

Barastad (? Bårstad i Östergötl.)
136, 137
barnamord 45
barnförqväfning 45
s. Bartolomei altare i Åbo domkyrka 230
Bartolomeus de Glanvilla (före
1327) 67, 142
Bauahus, se Bohus
beatificatio 149
Beatrix af Brandenburg 166
Bedas påskcykel 58
Bega 166
Bek, se Birger
Benedictus, Bengt, hertig (1279)
90, hertig af Finland (1285)
94, (1288) 97(2)
Benedictus skrifvare (1518) 41
„
(Gregorii), canon.
Upsal. (1300-08) 113, episc.
Aboens. (1321-28) 129 (sig.),
(13241 136
Benti, Lallis broder 25, 26
Benedictus, Bengt, Algotsson
ridd. (1307) 119
Benedictus, Bengt, Algotsson,
sgv. (1350) 178 (sig.), riksr.
(1352) 183, Hallandie et Österlandiarum dug (1355) 187,
(1359) 189(2)
Benedictus Bengtsson, stud. i
Paris (1341) 159
Benedictus Bosson, ridd. (1289)
100
Benedictus de Halqu (1324?)
138; hans hru 138
Benedictus, Bengt, Magnusson,
Ostgöt. lagm. 126
Bengt Magnusson till Stenstad
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(1375) 221; hans hru Marga-

reta Birgersdotter
(Bengt
Martinsson, iagrn.
(1410?) 251)
Bengt Michelsson, nm. (1382)
230
Bengt Nilsson, ridd. 236
Benedictus, Bengt, Philpusson,
ridd. (1365) 199, (1369) 205
(2, sig.) (1376) 222, (1377) 223
Bengt Tukasson, ridd. (1324?)
136
Bengt Vadersson [sparre] (1349)
169

Benedictus pro : ,.Ragvaldus"
126

Benedictus XI, påfve, 260, 117
Benedictus XII, påfve, 260
XIII, påfve, 260
Bengtsdotter, se Ramfrid
Bengtsson, se Arvid, Benedictus, Elavus, Gregorius, Jöns,
Karl, Magnus, Michael, Nicolaus, Sten, Ture
Benedicta, fru (1251) 67
Benedictiner munk 254
beneficium 170, 201
v. dem Berge, se Petrus
Bergen 134, 233, 234
Bergsätra (nu Björsäter i Ostergötal.) 122
Bergvik (i Helsingeland) 134
Berner, se Henrik
Bernhard de Clairvaux 207
„
de Ortulis (1354) 186
Bertold, quondam adv. Tauestie
(1297) 109
Bertold, de Ellevere (1336) 146

Bertold, de Cörbes (1336) 146
de Sippe (1336) 147
Bertrand, episc. Ebredunensis
77

(1335) 186

Bero, episc. Finland (1246-56)
63, (1253) 68

Bero Gregorii Balk, episc.
Aboens. (1385-1412) 235,
(1387) 237, (1395) 243(2),
(1398) 249
Bero, se Björn
Beroni, se Olavus
de Beueren, Herman, köpman
(1292) 104
bicarium argenteum 136, 139
bikt 207
Bilartjorn 81
Bildstenianus codex 10
Bircerus (1346) 75
Birger (Byrgher) Magnusson
konung 261, (1304) 118, 130,
(1313) 6, (1318) 120, (—) 251,
269
Birger Algotsson (1324?) 137
Bek (1338) 148; hans
hru, jfr. Ingrid
Birger Brosa, jarl (1196) 51
Hufvud (1324?) 137
77
Håkansson (1281) 91
77
„
jarl 261 (1248, 1249) 64,
65, 66, 67, (1253) 68, 72 (1266)
74 och not, 94, 101, 161, 269 ;
hans gemål, se Ingeborg
Birger Joob (1324?) 137
Birger Liqvidsson (1303) 116
Magnusson (1324?) 137;
„
hans hru 137
Birger Persson, lagm. (1323)
133, (1324?) 136
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Birger Röriksson (1346) j 162
de Skurtuby (1324?) 137

Gregorii, archiep. Up,,
salensis (1366-83) 266, 200,

Björn af Löpö i Töfsala (13110talet) 252

Björn Olofsson, hfm. på Borgholm (1396) 245
(1369) 205, (1376) 222, (1378) Björnsson, se Erik, Laurentius
224, (1379) 225, (1382) 231
Blome, se Johan
Birgersdotter, se Kristina, Ka- Bluwel, se Petrus
rin, Margareta
blybulla 59
Birgersson, se Karl, Magnus, Blåfinne 81
Waldemar
Blåfinnungstjorn 81
Birgitta, Svenskt helgon (1301 ?) Blåmannaland 157
113, (1349) 175, (-) 17; hen- Bo Bosson, ridd. [natt och dag]
nes biktfader 157, - bok
(1365) 199, (1376) 222
200, - handskrift 177, Bo Hufvud (1324?) 137
messa 244, - uppenbarelser
Bo Jonsson [griphufvud], vpn.
158, 174, 175; Birgittiner(1361) 192(2), (1362) 193,
ordens regler 254; Birgitte
(1365) 185 (sig.), (1370)210(2),
historia 266
190(3),191, (-)211(3), (1370Birgitta Knutsdotter, Magnus
81) 212(2), (1371) 213(3; sig.),
Gislassons hustru (1369) 205
kon. embm. (1371) 214, (1371)
Birgitta Mattsdotter, domicella
215(2), (1374) 177, (1375) 220,
(1324?) 137
(1376) 221, drots. (1376) 222,
birkarlar (1277) 85
(1380) 225(2), 226, (-) 227,
Birkkala sn 100
228, (1382) 232, i (1386) 237
Biskop, se Henrik
(2), -- hans barn (1390) 239
biskoparne i riket 75, 172, 225;
Bobeke, se Tideka
- deras kringresande 45
Bobergs
härad (Östergötl.) 235
Bjarmer 61, 268
Bocholte,
Henrik de - (1335)
Bjarmaland 58, 253
122
Bjarn kung, se Björn Eriksson
Bjarnar (= Björn), munk, 180 Bodde, Magnus (1324?) 138 (jfr.
Budde)
Bjernå sn Åbo L. 254
Björkö sn Wib. L. 167
Bohus (Bauahus) 130, 183, 198(2)
Björkö (Bjarckey i Norge) 132, Bohuslän 64
174
boktjufvar, anathema öfver Björn, se Bero
63, 64
Björn Eriksson, kung (j 994) Bologna 112, 229 (jfr. Bononienses)
2, 3
Bolt, se Håkan
Björn Gregorii Balk, se Bero
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Bonde (Bunde), se Nicolaus,
Petrus, Tord
bondones 133
Bonifacius VIII, påfve, 260,
102, 106, 107, 109, 113, 118

Bonifacius IX, påfve, 260, 248,
254, 70

Bonnueill, se Etienne
Bononienses doctores 112 (se
Bologna); - consvetudo 265
borggrefve 139, 140
Borgholm 245
Borgunda (i Norge) 234
Borgå 71, 204, 253(2), 271, nattvardskalk 68, - dess kapell 182, 199, 226, - Borghon lääni 18; - patronatsrätten öfver - 182, 199, 226;
- sigill 252; -- socken 84
Bornholm 127
Bosathorp 137
Bose, se Kanutus
Bosse vamme Kaland sgv. (1390)
239

Bosson, se Bo, Knut, Magnus,
Sten

boskipt 116, 117
botgörelse 172, 173
Both(n)akarl, se Gyrth
Botild Jonsdotter, J oon Kettilssons hru (1338) 148
Bottniska viken 155
s. Botvid 17
Botvidi historia 266
Bred, se Erland
Bremen 112, 142
Bremensis archiep. 142; - prepositus 195
bremense opus (brämverk) 104

de Bremis, se Henrik
Brenner, Elias 42
breviarium Arosiense 41
Lincopense 41
;,
Lundense 41
Scarense 41
Strengnense 41
Upsalense 14, 16,
„
77

/7

40, 41
Britannia 39, 41, 67, 171; major 18

Bro (nu Kungsbro i Östergötl.)
97

Broby (i Skeppsås sn. i Ostergod.) 235
•Brosa, Berger -- (1196) 51
Brun, se Petrus
Brunswick, se Henrik
Brugge 195, 196, 213
Bryniolf, bisk. i Skara (1278?)
130, j 17, 200
Bryti, se Erik
brytiagård (förvaltaregård) 168
bråddöd 172, 192
Bräche, se Everhard
Bubeke(n), se Albrecht, Hinse,
Johan
Buckelevorde, se Ghobele
Budde, Henrik 216; se Bodde,

Jöns
Bughaerid (? Bugared i Elfsborgslän) 137
bulla 1781
bumän 141=71
burretum s:ti Henrici, 37, 38,
40

By sn (Dal) 187
Bygda sn (Bygdeå i Vesterbotten) 125
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Byrium, se Börje, Laurentius
Byzantinsk tideräkning 3
båga 141
Båt, se Karl
Bäck (Bak), by i Ingå 254
Baling (i Uppland) 101, 149
böcker 112, 142, 171, 185 ; —
doneras 182
bönen „benedictio patris" 174
bönehåld 230
bördsrätt 191
Börje (Byrium, sn Uppland) 159
Cabanesio; de

eccl. Marie

166

calendarium Aboense 16; —
A.rosiense 16; — runtum 16;
— Upsalense 161; — Vallentunense 119
calls 119, jfr. kalk
Calistus III, påfve, 259
campanarius 138
canonicus, jfr. Aboensis
canonicatus, jfr. Aboensis
capa 138, 139
capellani 119, 165, 208, 209
captivatio clericorum 88
cathedra episcopalis Aboensis
102

cathedrales ecclesie 143, 170
Cecilia Ulfsdotter [lejon] (1382)
223

Celestinus III, påfve, 259
„
IV, påfve, 259
V, påfve, 259
Cencius, camerarius 110
Cestrensis monachus 127
chorales Aboenses 138
chronodistica, chronostica 75

cibarium 89, 129
ciphus argenteus 135-137; —
stanneus 178
circumcisions stil 131
Cittå di Castello 61
civitates maritime, se hansestäder
s. Clara i Stockholm 136
Claravallis 96
claustra monachorum 77; —
regni Svecie 125 ; — religiosorum 143
Clemens III, påfve, 259
IV, påfve, 259, 73-75
„
„
V, påfve, 260, 3, 5, 6,
118, 186
Clemens VI, påfve, 260, 164,
165, 173, 181, 182, 183, 191
Clemens VII, påfve, 260
Clemetsson, se Laurentius
clericus Aboensis 182
clerici vagabundi 88
clericorum captivatio 88
clippiator 158
cochlearia 136
collector Dacie, Svecie et Norvegie 187
conservatores 201
conventus 126, 139
correctores 115
crater argentem 136
crispus, se Herman
Cupidinis källa 19
Cure, se Vinandus
cursores 138
Cylle, Herman (1289) 99
Cörbes, Bertoldus de — (1336)
146
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Dacia 8, 50, 66, 113, 114, 127,
195; collector Dacic etc. 187 ;
- provincia Dacie 83, 96.
157
Daci (clerici) 88
Dager, Inges tjenare (1293) 104
Dagwada, stad i Finland 9
Da(e)lhus, se Hans d. a. 211,

Vrovin.
Daniel (Dan) Niclisson, adv.
Aboensis (1340) 157, (1347)
163, vpn. (1349) 168
Dani 1(2), 3(2), 7, 67; Danorum eccles. 44; - reges 45
Danilovitsch, se Ivan
Danmark (Danmerkr) 7, 12, 13,
54, 56, 61, 157, 253
Danskar 2, 49, 50, 192
Danzig 211; --s råd 245; -s Stadtbuch 245(3)
datering ändras 3, 49, 59, 62(2),
63, 64, 65, 68, 69, 70, 71,
74, 75, 83, 84, 86, 103, 107,
109, 110, 113, 119, 121, 125,
128, 129, 130, 131, 133, 135,
142, 144, 147, 163, 174, 184,
185, 186, 192, 194, 195, 202,
203, 206, 207, 210, 212, 215,
223, 226, 231, 246, 249, 252
dateringsort ändras 73, 94, 101,
103, 107, 236
David, rex judeorum 40
s. David af Munkatorp 17, 244
decretales 185
defectus 164
Degerby kapell i V. Nyland
148
denarius beate virginis Wadstenis 232(2)

Dethleef kpm. (1391) 241
•
Haverlant. kpm. (1383)
218

Detmar(-mer), Ditmar, Franciskan. Lesemeister 240, 243
Detmer Gruning, kpm. (1391)
240

Ditmar Lyndenske, de Lynde
(1369) 205

dextrarius (före likvagn) 137
dispens 120
Ditmar, se Detmer
Djekn, se Inge, Ingemar, Ingolf,
Jakob, Joap, Jöns, Sven
Djupeträsk (i Döderhult sn)
222

dju[r]shorn (dryckeshorn) 136
Dobriciken, se Ludolf
dokument, gamla 133
Dolle, Anders (1434) 230
Domare, se Jöns
s. Dominicus' kanonisation 60;
- fest 70
dominikaner 69; acta capituli
ordinis s. Dominici 84
domkapitlen i riket 57
domkyrkorna i riket 166, 173;
- kanonikat i - 72; gåfvor till - 238
domus leprosorum 143
donationer 175, 205 etc.
dopfat 167
Dorsten, van den -, se Hinse
Douglas, Gustaf 32, 33

Dresden 40
dromunder (= långskepp) 157
Dryvöt, se Nicolaus
dråp å andlige 48
dräpsot 179, se bråddöd, pest
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Dufva, se Jesse
Dulmen, se Johan
Dunevar, se Johan
dvala, långvarig 252
Dytmar, se Detmar
Dåvö (i Munktorp sn Vestm.)
82, 126, 129

Döderhult, sn i Kalmar län
222

Eijolf, norrman (1258) 73
Eijulfsson, se Walter
Eilif [Arneson], ärkeb. i Trondhjem (1324) 134
Einar Haflidasson (1381) 180
Eistland (jfr Estland) 2
Ekiby (? i Uppland) 137
Ekro (? Eckerö) 138
Elavus, canon. Aboens. (1324?)
138

E, dess talvärde 68, 69 not
Ebo, bisk. i Rheims (822-832)
1(2)

Ebredunensis episc. (Yverdon
i Schweiz *) 186
edgång vid altare 197: — vid
vittnesmål om underverk 180
Edhevidus (se Ödvid) stud. i
Prag (1397-1401) 248
Edrisi, arab. geograf 9
Edsvik (i Sollentuna i Uppland) 212, 214
Edvard, förnamn 145
(Edvardsson, se Anders)
Eestaskär 49
Effodra (1323-1325) 152 (se
Everard)
Efrid, Nils Jonssons hustru
(1350) 178

Egbert Kempe, köpman, (1311)
122

Egidius, episc. Aros. (11821213) 53

Egidii, se Matthias
Egisl, bisk. i Westerås, (1335)
187

Elavus Bengtsson [örn] (1324)
134

Elavi, se Petrus
Elbe 1, 54

eleemosyne 184
eleemosinarii 89
Elena Johansdotter (1349) 168
Elimä sn i Nyl. L. 100
s. Elin 17
Elisabet, enka efter G-odeche
de Memmela (1289) 98, 100
Ellevere 146
Emingus, se Hemming
Emundsson, se Erik
Enera-träsk 156
Engelandi, 34, 55
Engelken, skeppare (1378) 216
Engelska nationen vid univ. i
Paris 162, 193
Engelsmän 159
Engelbigh (nu Ingelsby i Kyrkslätt) 272
Engeren 78
England 33, 49, 171, 192,
Enki, se Magnus

*) Äfven kallades York i England någongång (civitas) Eberdunensis i st. f. Eboracensis (jfr. Potthast Reg. pont. N:o 20729, 20574).
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Enningus (= Hemming) 214
Entsoniemi, gränsp. 156
Erentuna sn i Uppland 33
Erik Emundsson, konung 2
(Anundss.?, Björnsson) segersäll, kon. 2, 3
Erik (Ericki, Erigi, Erichi Eirich) Jedvardsson IX, den
helige, konung, 261, 4, 5,
10-15, 17(2), 18, 20, 21, 25,
29, 31(2), 32-36, 40-42, 76,
119, 215, - kapell i Upsala
6; -- mirakler 121; -- messa
161; - officium 40; - prebenda i Åbo 230; - reliker
75; - translatio 40
Erik Knutsson II, konung, 261,
(1208) 54, (-) 63, (-) 74

Eriksson Läspe, III, konung, 261, (1225) 59, (1236?)

Erik

60, (1248) 64, (1250) 65

bisk. i Skara (1277) 85
„ Thuresson, dominus
(1320) 126, riksr. (1322) 131,
(?) 149, (1327) 152
Erik Unnasson (1336) 147
„ Waldemarsson, dug Sveorum (1275) 83, (1304) 118,
Erik,

(1307) 119

Eriksson, Erici, se Björn, Erik,
Johan, Knut, Magnus, Nicolaus, Ture
Erland Bredh, nm. i Ingå (1400)
254

Erland Kogger 159
Philipsson kon. Olof Hå77
kanssons i Norge „fehyrde"
(skattmästare) (1384) 234
Erlandsson, Erlendi, se Håkan,
Haukr, Israel
Erling Vidkunarsson, Norges
drotset (1323) 132, (1324) 134,
135

Erik Magnusson XII, konung,
261, (1350?) 179, j (1359) 189
(2), (1361) 191, (-) 224

Erngisle Niklisson, hfm. på
Wiborg, ridd. (1375) 220,
(1378) 224 (sig.), (1378 -83)

af Pommern, XIII 185
(sig.), 262 224, (--) 228, (1396)

231, (1384?) 191, 227, 228(2),
(1387) 237, (1390) 239, (1395)
243, (1396) 246, (1397) 247(2),
(1398) 249 (sig.)

Erik

246(2), (1397) 250, (1389) 252,

(-) 254
Erik Albrechtsson, hertig, 237
Bryti nm. (1400) 254
Jönsson, Vadstena munk,
(1385?) 190, 227, 228
Erik Karlsson, ridd. (1365) 199,
(1368) 204, (1373-78?) 215
Erik Magnusson, hertig, (1308)
120, (1312) 123, j (1318) 161
Erik Magnusson, hertig (134 7)
166

Erngisle Näskonungsson, marskalk (1324?) 136, 139, (1328)
186; hans hru 136
Erngisle Sonesson, grefve af
Orkneyöarna, jarl, (1371?)
190(2), 222, 227, (1375) 220,
(1382) 232
Erngisle Torkelsson (1340) 157
Erngislesson, se Johan, Jöns

Hjärne
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Ernvast, canon. Upsal. (1289)
100

Erstan, invid Åbo, 194
Esbern Snare (1187) 49
Esgerus [Esgeri] (1347) 163
(sig.)
s. Eskil 17, 215, 244
Eskilsson, Eskilli, se Johan
Eskilstuna kloster 5, 243
Estniskt pelsverk 240, 241
Estland (Eistland) 2, 4, 61, 66,
177, 182, 268
Estonia (Estonia) 51, 114
Estones 45
Estridsson, se Karl
eteosticon 171

Etienne Bonnueill, kyrkobyggmästare (1287) 95
eucharistia 209
Eugenius III, påfve, 259
Eura 16
Europa 127, 157
Everard Kansten, kpin. (1371)
213

Everard Bräche [- Eflodra]
(1325) 152

Everinus, bisk. i Upsala, 263
Evert(-rd) Nyehus, kpm. (1391)
241
Evert van Odenpe, kpm. (1379)
217
examen 170
excommunicatio 74
executores 201
„ex tuarum" - bulla 55

Fadersson, se Håkan, Vadersson

Faldunge (Fållinge i Småland)
77

falkar 165
falkenerare 138
Falköping 162
falska urkunder 145, 250-251
Falsterbo 204
„fang oc fiargang" 77
Farria 8, 44
fastande 47, 172
fattigdomslöfte 57
Fedmingr (Lappsk trollkarl)
(1399) 252
Fennia 31

Fenni, Fennones 17, 18, 19, 26
Ferrara 118

festum reliquiarum (i Åbo) 16
„fiat" 163, 164

fibula magna argentea 135 ; aurea 135, 136
Fifhus, se Johan och Vifhusen
Finke, se Godeche och Vyncke
Finland (Finnland, Fynlandia,
Finland a, Fillandia, Filandia,
Fyndland, Vinlandia, Vinlant, Vytlandia) 2, 4, 6, 914, 18, 35, 36, 39, 43, 50, 53,
54, 62, 65, 66(2), 68, 75, 76,
81, 121, 127, 139, 162, 177,
189. 198, 221(4), 250, 253,
261; Finnorum terra 76; terra
Finnonum 35, 39
Finlands biskop 53, 68 etc.;
- domkyrka 92; - korståg
9; - kloster 94; - handlingar 168; - slott 250
Finlandie capitaneus 143, 169 ;
- idioma 127; - fratres
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predicatores 97, 103, 118, 139, Flyt (?) 148
141, 142; - rustici 139; -- fläsk (lardum) 88
officialis 139
Fodra, (Effodra, Everhard Bräche) 149, 152
Finlandus, Finlandensis 102 etc.
Finlandenses fratres 95; - Folklandsting (i Säminghundra
härad i Uppland) 212
ecclesie apost. 41
folkslag 59
Finlien 80, 81
folkspråkets begagnande (1254)
Finländingar 7
69
Finmarken 9, 43, 61, 67, 73,
Folkvidus, Folkvinus (Folqvi81, 121, 122, 179, 233, 234
nus), ep. Finl. (1189-98?) 48,
Finnar (Finni, Fynnar, Fenni,
53(2),
Finnones, Fennones, gens
Finnonum, plebs Finnonica) Folkvidus, se Fulco
12-14, 17, 18, 19, 26, 32, fornsvenskt legendarium 10
42, 49, 50, 76, 134, 135, 141; Forsby i Kumo sn 149
Fraka, se Johan
finnarnes apostel 161
s.
Franciscus 126
Finnar (= lappar) 68, 81, 132,
Francia 170, 264
1. 79, 180, 271
Finne, se Anders, Jöns, Mag- Franciskanernes klosterbok 207
Frankfurt 44
nus, Petrus
Finsson, se Jösse, Jöns, Og- Frankrike (Francia) 170, 171,
182, 264
mund
fratres ordinis predicatorum 1.
de Finske 13, 33
major. 57, 59, 97, 118
Finsk kalender 16; - moder
141; - mynt 224; - pels- Fredenheim C. F. 55
verk 241; - skärgård 93; Fredrik I, kejsare, (1158) 44
Frese (1454) 185
- strömmar 92; - stude17
„
de Lyne (Lune), kpm.
rande 112 etc.; - (= lappsk)
(1292) 104
trollkarl 179, 180; - viken
Fredrik Trast, stud. (1398) 248
110
Frederici, se Gudmar
Fiskabua 81
fredagsfasta 172
Flatö annaler 271
Fleming, jfr. Herman, Klas, fredsfördrag 64, 139
fredsstadga 220
Petrus
Florekinus, borgare i Narva Frese, se Fredrik
Friis, se Tideman
(1336) 146
Frisones (clerici) 88
Florens 86, 157
Fromholt, ärkeb. i Riga (1351)
floriner, myntslag 157, 196
181
Flutuby (? Flyt) 147, 148
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fruntimmersprydnader 186
Frovini, se Herman
frälsegods 168, 199
frälselandbönder 225
Fröshammar (i Arboga sn
Westm.) 102
Fugstad 136
Fulko Johannis, ärkeb. i Upsala, 264, (Folqvinus) 77, 82,
83, 84

furatura variorum 138
fångenskap, konungens — 90
I'aellesdotter, se Kristina
Färingetuna (nu Färentuna i
Uppl.) 265
Föglö (Fygld etc.) 176, 177

s. Georgs altare i Åbo 124,
125, 202
Georg, se Jurge

Georgius, rex Ruthenorum
(1322) 120

Geraldi, se Jakob
Gerhard (Gerard) Hundebeke
kpm. (1378-84) 217
Gerhard Hundebeke, kanik i
Åbo (1352) 218
Gerhard Magnus, kpm. (1292)
104
Gerhard Skytte, capitan. Finlandie (1347) 272, (1349) 169,
(1350?) 177
Gerhard Sluk, kpm. (1378) 217
de Yborch, kpm. (1300)
112
Gerhard Zwerin (1324?) 137
Gerikinus cocus (1324?) 138
Gerlagi, se Lindvid
Germani 67
German (-un), rysk munk 50,144
77

G, betydelsen deraf 164
Gafvel, se Lorder
Galgasaur i norra Norge 81
Galli, se Gizzur
Gamla Upsala 84
Gammelgård i Borgå sn 253
Ganberga (gård i Sverge) 137
Gand, Gandvik 141, 179 (se
Kantalaksi)
Gardarike (= Ryssland) 253,
269

Gaute Ivarsson, ärkebisk. i
Trondhjem (1494) 33
Gebelin Gote, köpman (1371)
213

Genesis 14
gengärd 220
Genst, kläde från Gent, 137,
138

Genovevaberget 200
Genua 194, 236

Germund, kanik i Linköping
(1350) 178

Gertrudasson, se Ragvald
gesteveld 78, 80
Gestrikland 205
Gherd (Ghert) Medebeke, kpm.
(1391) 241

Gherd Mudewiik, kpm. (1391)
240

Gherd van Stenberge, kpm.
(1382) 217

Gherke Wyfhuzen, kpm. (1382)
217
Ghobele Bukelevorde, kpm.
(1391) 240
gislalag 150
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Gisslasson, se Magnus
Giusskär 19
Gizzur Galli (af Vididalstunga),
norrman (1310) 121, 122
Glanvilla, se Barthold
Godeche de Memmela.
dominus ( ~ före 1289) 98, 100
Godiche Finke d. A. (omkr.
1400) 254
Godiche Finke d. y. (1441) 254
Godekesson, se Johan
gods, kyrkliga 47
Gollanda, se Gotland
(Gorder Gafvel, nm. (13991410) 251, 272
Gote, se Gebelin
Gothar (Gothi); 51, 79; Gothorum rex 45
G othia (Götaland) 127; G-othie
rex 261
Gotmar (Gothmar, Gudmar,
Gutmar) Vadstena munk
(1384?) 191, 227, 228(2)
Gotmar Frederici, presbyter i
Wadstena (1389) '227
Gotmar Ulfsson (1378-80) 227
Gotskalk (Gosskalk etc), lektor vid pred. orden i Finland (1326) 141, 142
Gotskalk Nylant, kpm. (1373)
216, (1384) 218
Gotskalk i Stockholm(1324?)134
Gotskalk Suthof, kpm. (1369)
205
Gotskalk Vyncke, kpm. (1381)
217
Gottland (Gotlandia, Gollanda)
43, 55. 79, 104, 111, 127, 151,
192, 245, 253, 268

G-ottländska handlande 78; inbyggare (Gutar, G-ollandi)
9, 18, 51, 147; - kloster 94;
- tideräkning 58
graduale 41
Gran, se Johan Amberni
Grand, se Johan
Grausellum 120
,.gravis admodum" - bulla 45
Grebo sn 199
Gregorius (Gregers) Bengtsson
ridd. sgv. (1396) 246
Gregorius Magnusson (1324?)
136, 139; - hans hru 136
Gregorius de Crescentio kardinallegat (1220) 57
Gregorius IV, påfve, 1
VIII. påfve, 259
If
IX, påfve, 259, 59,
60, 268
Gregorius X, påfve, 260, 70,
80, 82, • 194
Gregorius XI, påfve, 260, 194,
214
Gregersson, Gregorii, se Birger, Björn, Johan
Gregorii „Qvestiones super V
libr. decret." 171
G-reifswald 192
Grekland 156
Greklands haf 157
grenet Irst, skarlakans Irländsk
tygsort 136
G-renlanda 43, jfr. Grönland
Gro Svenungsdotter, Peter Finnes hru (1399) 252
gross (mynt) 196
grossatores 115
Groning, se Detmer

289

Grunlandorum ecclesia 44
v. Gryten, se Lodovicus
gråbrödrakloster 205
gråskinn 141
Gränland 253
gränsläggning 81
Gröning, se Olavus
Grönland (Grunland, Gränland,
Grenland, Granland) 7(2),
8(3), 43, 44, 253
Gudhems kloster 65, 67, 68, 85

Gudleffuir Domare, nm. i Ingå
(1400) 254

Gudlogsböle 193
Gudmar, se Gotmar
Gudmund Gudmundsson (1303)
116, 117

Gudmund Henrici (?) 76
Gudmundsson, Gudmundi, se
Gudmund, Laurentius, Näskonung
Gudsarksson, se Arvid
Guds lekamen; elevation 179
Guds-moders bild, undergörande 242,
gudstjenst 59
Gudvaster, Olof Grönins systersson 252
Guetomorum regnum 45
Guido, bisk. i Ratzeburg, påflig
legat (1266) 73, 74
Guido de Cruce, påflig nuntie
i Norden (1363) 195(2)
Guilaberti, se Johan
Guillelmus, episc. Sabin. (1258)
72 (jfr. Wilhelm)
Gunilldr (1273) 81
Gunnar (1303) 116
Gunnarstorp 148

0

Gunno, officialis i Åbo (1309)
76

Gunno, domprost i Wexiö (1382)
231
Gustaf I Wasa 178

Gustafsson, Göstavi, se Arvid,
Karl

Gutar (= Gottländingar) 9
Gutormsson, se Sigge
Gyrth Both(n)akarl, gästgif vare,
(1290) 101

Görtz, se Kort
Götaland 4(2), 157
Hatheden (Hangede?) 218
Hadrianus IV, påfve, 259, 43
V, påfve, 260
Haflidason, se Einar
hafre 206
Hagunda härad i Uppland 221
Hakon, se Håkan
Hakonarmal 77
half-Finnar 141
Halfwinder, se Wernekin
half-Karelare 141
Halland 119, 172 ; — dux 187
Halle, van der —, se Herman
Hallo, del af Nykyrka 216
Halogaland, i Norge, 132, 174,
179, 233, 234, 254, 271
Halki, Halqu (o : Halikko) 124,
138
Halsingoland, se Hälsingeland
Halstensson, se Matthias
Hamar, se Johan
Hamarensis canonicus 183
Hamburgska ärkestiftet 1(2),
3(2), 7(2), 8, 44
Hanabo, i Helsingeland, 134
19
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Hanasten, råpunkt i Lojo 230
handel 202, 234
Hangö (jfr. Hacheden) 218
Hannusson, se Hyne
Hans, se Johannes
hansebröder (hensebrodere) 181
hansestäder (civitates maritime;
steden bi der se) 181, 192,
198, 204, 205
Hapsal i Estland 175, 180
Haqvinus, se Håkan
Harald hårfager, kung 3
Haraldsson, se Anund, Karl,
Lynivard, Olavus
Hardanäs (möjligen Hårdanäs
i Björkö sn i Jönköpingslän) 148
Hargsö invid Stockholm 93
Harjavalta (Hariaualda) 15
Harmaakallio råpunkt 156
Harola 15, 16; Haroilan tien
haara, råpunkt 15
Hartman, brg. i Åbo (1316) 125
Hartmanni, se Henrik
Hartvig Japsson, lagman, (1463)
178, (1486) 15
harverk 241 .
Hasso (1324?) 137
Hattula (Hatthalum, Hattela)
183, 226, 248
Haukipudas 219
Haukkariutta, råpunkt 150,153,
155, 156
Haukkavuori 156
Haukr Erlandsson, lagman, 269 ;
Hauks bok 269
Haverlant, se Detlef, Henrik,
Tidericus
hedningar, pagani, heden land,

9, 49, 70, 82, 128, 132, 174,
179, 268
Hedningegård i Helsingeland
134
Hegirstad i Ostergötl. 117
Heikinlampi råpunkt 156
Heikkilä by 25
Heimskringla 3, 7
Heinälaks (Prestkulla i Tenala)
251
Heinävesi 156
Heine (Heyne) van Hacheden,
skeppare, (1383) 218
Hekkenes (trol. Häggenäs i
Hölö sn i Sörml.) 137
Hel (?) 50
s. Helenas messa 244
Helena Siggesdotter (1285) 94
Helge i Starby (1384) 235
Helgeandsholm, ö i Stockholm
i Norrström 92, 93
helgedom (relik); gående omkring med - 172
Helgå i Bjernå sn 254
Helias, prof. 40
Heliga landet 61, 73 ; - -s
penning 4
Helisevesi i Räisälä sn. 156
Hellusjö råställe 81
Helsingborg 152, 187, 246
Helsingehaf (norra delen af
Bottniska viken) 154, 155
Helsingelag 80, 81
Helsingerätt 269
Helsingeland (Helsingia, Helsungia) 6(2), 8, 44, 81, 121,
134, 253, - advocatus 167
Helsingar 269
Helsingin maa 18
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hemmans storlek 93
Hemming Nicolai, ärkeb. 265,
(1343) 125, (1348) 167, (1350)
272

s.

Henriks dagens firande 144;
datering enl. Henriksdagen
267

Henriks epitaphium 30, 42
epitet 16, 267
festum
159
77
holme 19
kanonisation 32
(1290?) 101, (1348) 167, (1354)
77
kenotaphium 30
142, (-) 161, (1349?) 175,
kyrka 30
(1350) 176(2), (1351) 181(2),
källa i Kuppis 19;
182, (1352) 183, (1354) 185,
- i Rimitto 19
(1355) 187, (1356) 188, (1363)
mark
15
196, (-) 197, 199, 200, 214,
martyrium 48
(-) 17, 124
Hemming de Calande (1369)
messa 161, 244
officium 35, 40
239
77
ring 37
Hemming af Masku 76, 127
Odgislasson (1323)
sepulcrum 203
77
•
suffragium 41
15.2, (1339?) 149
•
translatio 39, 110
Hennekin (Henekin, Henike)
•
tumme 24, 28,31, 32
Redhusven (1324?) 137
Hennekin Stykke (1365-81) Henrik (-cus) Thidemanni, bisk.
199
i Linköping (j 1500) 17
Hennekin Vaedus~, Teodosias- Henrik (i st. f. Hemming) 188
magister, se Henrik
son (efter 1348?) 167
Tempil
Hennekin Zwaerin (1324?) 137
s. Henrik (Henricus, Hinricus, Henrik, magister, canon. Aboens. (1313) 124
Hendrig, Hendrigh, Henderjki, Heinericko, Heinä- Henrik, skeppare (1347) 163
Andree, mgr. canon.
ricki, Heinärickus, Heinerichi, Henricki, Hendrik bisk.
Upsal. (1390) 229, 239
martyr, apost. Finlandie263, Henrik (-cus) Berner (1367-69)
s.

Hemming (Henningus Hennynghus, Emingus, Henricus)
bisk. i Abo (1338-66) 149,

77

77

77

77

77

77

7,

77

,7

„

10-42, 76, 119, 134, 215,
223, 263, 267
s. Henriks altare i Åbo 236
bild 42
boda 30
„
burretum 21, 24, 28,
17
29, 32, 37, 38, 40

202
Henrik

Biscop. prepos. Bremensis (1363) 195(2), ep. Slesvig. (1371) 229
Henrik de Bocholt (1335) 122
de Bremis, kpm. (1300)
„

112
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Henrik Brunswic, kpm. (1373)
216, (1384) 218, 219
Henrik Budde, kpm. (1373) 216
Haverlant, kpm. (1378)
77
216
Henrik Holste de Riga, kpm.
(1300) 111
Henrik, grefve af Holstein (1352)
183
Henrik Hartmanni, ep. Aboens.
(—) 124, 125, (1366-67) 200,
elect. (1366) 201, episc. 201,
(1367) 202, (1367) 203
Henrik Karlsson (Caroli), ärkeb. i Upsala 266, (1381-82)
229, 230, kan. i Vexiö, kan.
i Upsal. 231, ärkeb. (1383)
233, (1385) 236, (1388) 238,
(1390) 239, (1396) 246
'
Henrik Krovel, kpm. (1379)
217, (1384) 218
Henrik Lange, kpm. (1391) 240
Letten 51
de
Lippia, kpm. (1369)
17
207
Henrik Magni de Svecia, de
Abo, stud. i Paris (1379-80)
225, archdiac. Aboens. (1397)
247(3)
Henrik Popen, kpm. (1369)
206
Henrik seppä (steppe) (1398)
249
Henrik Simonsson, jordegare i
Sjundeå (1648) 93
Henrik (Lydarsson) Svinakula
(1368-81) 193
Henrik Tempi!, proviso'. schole

cathedr. Aboensis (1349-50)
171, (1355) 186, (1359) 190
Henrik

Watmal, brg. i Åbo

(1386) 236
Henrik de Warendorp, kpm.
(1292) 104
Henrik Wullenpunde, fredsmäklare (1270?) 79
Henrik van Wytten, kpm. (1379)
217
Henriksson, Henrici, se Gudmund, Magnus, Vinalder
hensebrodere (hansebröder) 181
Hensekin, se Hinsekin
Henze, se Hinse

Hepoharju råpunkt (Hiitola eller Iimes) 156
Herbort van Lenepe, kpm. (1378
—79) 217(2)

Herbort Pape kpm. (1378) 217
Wiperenvorde (1313)
77

123

Herdalir, Hirdal (i Ingå?) 6, 7
Herdkonus, se Ingemar
Herjedalen (Heriardall) 82
Herman, magister 112
van Alen (1384) 218
Beuere, kpm. (1292)
11

104
Herman Cazubuk (1289) 99

„
crispus de Gotlandia,
kpm. (1292) 104
Herman Cylle (1289) 99
Frovini de Abo, stud.
i Prag (1382) 232
Herman Flemming (Vlemingh)
(1395) 243(2)
Herman van der Halle (1381)
217, (1396) 244, 245

293
Herman van der Hove (Honne,
Hunen) brg. (1369, 1377)
207(2), (1379, 1381) 216(2),
217(2)
Herman Kirshof, kpm. (1391)
240
Herman Korneri chronica 197
Krele, nålmakare (1327
—37) 143
Herman van der Lippe, brg.
(1378) 216
Herman van der Lippe, skeppare (1384) 218
Herman Runge, kpm. (1391) 240
hermelin 136
Hermodus, Hermodis, 77
Hessleby i Småland 77
Hevonselkä, nu i Borgnäs 71
Hibernia 67
Hidhinsberg 137
Higden, se Ranulphus
Hildishög, nu Hillersjö i Uppl.
138
hinderdagsgif 148
Hiirijärvi i Harjavalta 15
Hiisi 24
Hinse (Henze, Hence, Hänsa,
se äfven Henrik) Bubeke,
kpm. (1373) 216, (1378) 217
Hinse, sacrista Aboensis (1324?)
138
Rinse van den Dorsten, kpm.
(1391) 240
Hinse Lemego, -ghouve, kpm.
(1373) 216, (1378, 1383) 218(2)
Hinse van Linden, Lyndensketh
kpm. (1336-47) 219, (1382)
217, (1384) 218(2),
HinseNeseman, kpm. (1391) 240

Hinse Paschedach, Paskadag,
kpm. (1381) 217, (1355, 1383)
218(2)

Hinse Päho (? Pehu), pilgrim
(1299) 110

Hinse Röde, skeppare (1376) 221
Stochman, kpm. (1369)205
Hinse Stolte, kpm. (1391) 240
Hinsekin (Henzekin, Hinzeka)
falkenerare (1324?) 138
Hinsekin Knop, brg. i Åbo (1373
—95) 218

Hinsekin Qvaas, tjenare (1349)
169

Hinsekin rasor (1324?) 138
Hirdal, Herdalar (i Ingå ?) 6, 7
Hirvisaari (i Sakkula) 155, 156
Hirvivaara, råpunkt s. om Putikko station 156
Hiaelsio gränspunkt 81
Hjelmvik i Stala sn Bohuslän
252

Hjärne, se Johan, Jöns
Hochlandir mare (Hoglandshaf)
110

Hola i N orge 180
Hollola sn i Tavastl. 60
Holmgård (= Novgorod. Ryssland) 68
Holmis, de —, se Lindvid
Holme (= Stockholm) 240
Holmstanus de Saluro, prebendat (1382) 247
Holmsten i Pyttis (1364?) 190,
228

Holmvid, prest (1336) 182
Holsatia 50 (se Holstein)
Holste, se Henrik
Holstein, se Henrik
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Holthusen, se Konrad
hommagium 88
Honger (Holmger) Ulfsson, ridd.
(1303) 116, se Hulmger
Honkilaks sn i Åbo län 236
Honne, se Herman Hove
Honno, räpunkt i Tyrvis sn 239
Honorius III, påfve, 259, 56-59
IV, påfve, 260
Horghum, Horgha, Horkko 134
hospital 77, 94, 95, 125, 126
hospites (gäster) 77
Hove, se Herman
de Houele, se Martin

(1204— 66) 61, 64; -s saga 68,
268

Håkan V [Magnusson] Norges
konung (1270-1319) 115, 116,
121, 122, 271

Håkan VI [Magnusson], unionskonung, kon. i Norge (1350
—80) 262, 179, 185 (sig.),
192, 193, 198, 234
Håkan Abrahamsson (1324?) 137

Algotsson (griphufvud)
ridd. (1370) 210
Håkan Agmundsson Bolt (1309

—46) 139, 140
Huddunge sn i Uppland 138
(Håkan
Erlandsson, lagm. (1493)
Hufvud, se Birger, Bo, Johan
145)
Hugo de s. Caro 63
Huhtamanmaa urfjell i Mänt- Håkan Fadersson (1364) 199
sälä? 206
( „
Hök nm. (1399, 1410)
Hulmger herr (1251) 61 (se
251)
Hunger)
Håkan jarls saga 8
Hulsio (Hjulsio) gränspunkt 81
Laema, väpn. (1324?)
//
Humalan ojan haara (i Kiu137, 139; -- -s dotter 137
kais ?) 15
Håkan Mattisson (1324?) 137
Hundebeke, se Gerard
Oleffson nm. (1382) 230
,,
Håkansson, se Birger, Håkan,
Hun dhammar 49
Hunen, se Herman van Hove
Magnus, Olavus, Sune
Hälsingeland (Haelsinga-, HalHusaby (Sörml.) 136
singaland, Halsingaldia, HalHusbytrögd (nu Kungshusby i
singoland) 8, 44, 81
Uppland) 93
häfdaskifte 124
hvetebröd 88
hägn i kloster och kyrkor 220
Hvita hafvet 8
Häme (Heme, Hemme) 20, 21,
Hvittis sn i Åbo län 100
Hyne Hannosson nm. (1382)
25, 105 (se Tavastland)
230
Hämäläiset 64 (se Tavaster)
Hyvälempi, Hyvilemp 226
Hansa, se Hinse
Håkan (Haqvinus, Hachquinus, härad 89. — -s broar 97; —
. Hakon, Hokon, Haakon) [Ha-s snäckor 97
konsson], Norges konung Haerutta 104
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hästar, antal tillåtet för riksråd in. fl. 94
Högfors i Kymmene sn 190(2)
Högstena i Westergötl. 225
Hök, se Håkan
Höttingssjö 81
Hövaelempm 226

Ingeld Niklisson (136» 191
Ingels, se Engelbigh
Ingeldsson, se Tyrnerus
Ingemar Herdkono (1303) 116
Djekn, Bo Jonssonsombud, (1376) 221
Ingemund Jonsson vpn. (1396)
ff

246

Idolatria 5, 14 (se afguderi)
Ignarsand gränspunkt 81
Iherosolimitani ordinis fratres,
se S. Johannis
Iisvesi mellan Suonnejoki och
Rautalampi snr 155
Ija (Ijo) sn österb. 219
Ijovaara gränspunkt 156
ikornajagt 81
Ille, se Valdemar
Ilmes kapell, Wib. län 155,
Ilmola sn Österb. ; liber cantus
- 41
Ilvo, Ylvo, bonde (1324) 134
inbundna vatten 194
Indien 157
indulgens 61, 80, 85, 86, 92, 98,
117, 119, 126, 128, 159, 161,
181, 184(2), 194, 195, 201, 210,
223, 232, 244
Ingabroder, se Jon
Inge (1293) 104
„
canon. Lincop. (1303) 116
„
Djekn (1324?) 137
Ingeborg, Birger Jarls gemål,
74
Ingeborg Karlsdotter (1301) 91
Mattsd otter (1324?)
137

Ingeborg Nilsdotter [sparre]
(1385) 236

Ingerbo 49
Ingerland 112
Ingeri 114
Ingria 76, 82
s. Ingrid 17

Ingolf Djekn (1413) 253
Ingrid, Birger Beks hru (1338)
148
Ingrid, ridd. Magnus Niklissons hru (1324) 136, (1329)
143
Ingrid, Matts Kettilmundssons
hru (1324?) 137
Ingrid Svantepolksdotter (1312)
122
Ingvaldus, prest i Lojo (1323)
133
Ingvaldsson, se Nicolaus, Narve
Ingvar Michelsson nm. (1400)
254
Ingå sn Nyl. 6, 145, 193, 199,
254
Innocentius II, påfve, 8
III, påfve, 259, 43,
52, 53, 54(2). 56
Innocentius IV, påfve, 259, 61,
62, 63, 69, 117
Innocentius V, påfve, 260, 164,
165
Innocentius VI, påfve, 260. 106,
177,184,191
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Innocentius VIII, påfve, 4
Irst, se grenet
Isar, bisk. i Strengnäs 186
Island (Iselandia, Islanda, Ysland) 4, 7(2), 8(2), 43, 44,
127(2)

Isländska annaler 8, 73 etc.
Israel Erlendi, bisk. i Vesterås
264 (1310?) 10, 121

Israelsson, Israelinpoika, se Anders, Jakob
Ivan Danilovitsch, storfurste
(1339) 152
Ivan de Kyrn, ridd. (1307) 119
Iwanai, Ivan 122
Ivar af Utvik (1222) 58
Ivarsson, se Gaute

jagt på djur 81
Jakkarby i Borgå sn 253
Jakob, patriark 15
s. Jakobskyrka i Wisby 59
Jakob Israelsson, ärkeb. i Upsala 264 (1279, 1281) 86(2), 90
Jakob, ärkeb. i Upsala (1478) 15
„ bisk. i Bergen (1384) 234
Jakob Abrahamsson [Djekn]
(1395) 243, ridd. (1400?) 255(2)
Jakob Andersson de Kumu 149
• (Erlandsson) 264
• Geraldi de eccl. Halki,
stud. i Paris (1313) 124
Jakob de Hildishögh (1324?)138
Johannis, prest (1364)197
,,
Klasson Uggla (1648) 93
„
• Curinge (1270?) 79
sacerdos (1309) 120 (sig.)
„
„ Vnge, borgm. i Nyköping (1390) 239

Jakobsson, Jakobi, se Anders,
Karl, Olavus
Japsson, Jopsson, se Hartvig,
Olof
Janakkala sn Tavastl. 212
Janua (Genua) 86
Jarler, ärkeb. i Upsala 263,
(1251) 67, (1253) 68, (1255) 70

Jaroslav Jaroslavovitsch, storfurste (1270?) 79
Jaroslav Wladimirowitsch,storfurste (1198?) 51
Jedvardsson, se Erik
jern 182
Jerpulf, bisk. i Skara (11911202) 53
Jerusalem 49

Jesper Kruus' förteckning 84
Jesse (Jones) Dufva (1395) 243,
(1397) 247
Joakim, ärkeb. i Novgorod 50
Joap Djekn nm. (1399, 1410)
251
Job; liber super Job. 185
Johan (Johannes, Hans, Jon)
Johannes XXI, påfve, 260
XXII, påfve, 260, 70,
71, 86. 125, 126, 132
Johannes XXIII, påfve, 70
,,

frater ord. pred.

(1275) 83
Johannes, episc. Tusculan. påflig legat (1287) 96
Johannes, frater Sigtunensis
264(3), (1281-91) 93 (sig),
(1286) 95, archielect. Upsal.
93, ep. Finland. (1286-89)
95, (1288?) 96, 97(2); ep.
Aboens. 97(3), (1290) 101,
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102, 106; elect. Upsal. 101(2)
(1291) 103, j 106
Johannes Albus de Lubeke,
kpm. (1300) 111
Johannes Akenningie, famulus
(1343) 159
Johannes Amberni Gran, prest
(1367-80?) 204, (1380?) 226
Johannes Angelus 264
• Blome, kpm. (1379) 217
• Bubeke, kpm. (1383-84)
218(2)
Johannes Dalhus d. ä. 211
Dalhus d. y. 211
• de Dulmen, prest (1386)
230, stud. canon. Abo (1382)
232(2)
Johan Dunevar, kpm. (1369)206
„ Eriksson (1268) 77

Erngislesson, bisk. i
Wexiö (1205) 53
Johannes Eskilli, mgr (1396) 244
Fifhus (1324?) 137
• Fraka (1303) 116, 117
„ Godekesson, prest i Logö
7f

(1289) 98-100
Johannes Grand, ärkeb. (12831327) 142
Johan Gregersson vpn. (1371)
214
Johannes Gregersson, ärkeb.
Birgers broder (1376) 222
Johannes Guilaberti, påfl. nuntie 165, (1351) 181, 265, (1356
—57) 188
Johannes Hamar, domer. i
Strengnäs (1397-1406) 229
Johannes Hjärne (1348) 167
Hufvud (1324?) 137
97

s. Johannis
Iherosolimitani
ordo 5
Johannes Kale, skeppare (1384)
218
Johannes van Kamen, borgm.
i Åbo (1378) 216(4), (1382)
217, 218
Johannes Kerel, kpm. (1383)
218
Johannes Klerk, (1324?) 138
Knop, kpm. (1379)
217
Johannes Kolner, (Kolue Kol-

nare, Kölnare, de Colonia)
kpm. (1292) 104
Johannes Kolner, myntare
(1370) 210, (1371) 213
Johannes Kolner, kpm. (1363,
1383-84) 210
Johannes Kolner, donator 230
Kreke kpm. (1369)
If
205
Johannes Kristinasson (1349)
-168
Johannes Lang i Tenala (1395)
219
Johannes Langhe, skeppare
(1384) 218
Johannes, bisk. i Linköping
(1195) 53(2)
Johannes van Lo, kpm. (1379)
217
Johannes, ärkeb. i Lund (1301)
114 (—) 264
Johannes Ludolphi, canon. Upsal. (—) 229
Johannis v. Lytzow, ridd. (1365)
199
Johannes Magnus' krönika 264
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Johannes, hertig af Meklenburg
(1390) 240, (1395) 243
Johannes Muntee (1324?) 137
ärkebisk. af Novgo77
rod (1393) 242
Johannes (Juan), hertig af Novgorod (1383) 233
Johannes Odolphi, canon. Ups.
264, 93
Johannes Olavi, prest (1397) 230
Johannes Pape, nauclerus (1378)
216
Johannes Paschedach, kpm.
(1369) 206
Johannes Petri de Svecia, stud.
i Paris (1357) 188, (1362)
193, rektor i Paris univ. (1366)
200, can. Abo. kkh. i Tenala
(1366) 201, can. Aboens. (1367)
203, ep. Aboens. (1367) 203,
204
Johannes Petri, can. Aboens.
stud. i Prag (1384-85) 235(2)
Johannes Philippi (can. Upsal.)
113
Johannes Raven, kpm. (1382) 217
Johannes v. Rode, kpm. (1391)
241
Johannes Rotkeri, can. Hamarensis, kkh. i Hattula (1352)
183
Johannes de Serone, påfl. nuntie (1326) 141, 142, 186
Johannes Stoltefot, borgm. i
Reval (1378-84) 216-218
Johannes Sverkersson, konung,
261, (1219) 56
Johannes Svinakula, Dansk
ridd. (1360) 193

Johannes de Trevisa (1387)
127
Johannes, ep. Tusculan, (1295)
106
Johannes, archiep. Upsal. 263,
(1387) 49
Johannes Warde, kpm. (1391)
241
Johannes van Wattenschede,
kpm. (1378-84) 217
Johannes de Werdene (1289)
99
Johannes Weslere, kpm. (1289)
99
Johannes Westfal (1367 ?) 75
dompr. i Åbo (1368-70) 194,
(stud. 1368: 204?), bisk. i Aho
(1370 — 84) 209-211, (1371)
214, (1380?) 226, (1382?) 231,
(1384?) 235
Johannes Vestmodi, can. Ups.
(1390-92) 247
Johannes de Wyborg, stud.
(1394-1414) 242
Johannes Vinke, kpm. (1378)
217
Johannes Wippervorde, kpm.
(1373) 216
Johannes Vischstrate, kpm.
(1292) 104
Johannes Witten, kpm. (1369)
206
Johannes Wrede, kpm. (1373)
216
Johannes Wulff, kpm. (1381)
217
Johannes Wytten (1349) 169
Johansdotter, se Kristina, Margareta
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s. Johans källa vid Kuppis nära
Åbo 19
Johansson, Johannes (jfr Jonsson), se Algot, Fulco, Jacobus, Knut, Sune, Torirus,
Ture, Ulf
Jokkis, Jokiois by i Kangasala
sn 215
Joob, se Birger
Jon (Jones, Joon, Jöns) jarl
(1188) 49
Jon Ingabroder (1376) 221
Kettilsson (1338) 148
„ Litin (1324?) 138; hans
son 138
Jon Petersson, vpn. (1396) 246
„ Zwarte, kpm. (1391) 240
Jonsdotter, se Botild, Elena
Jonsson, Jonasson, Jönsson, se
Anund, Bo, Erik, Ingmund,
Kettil, Magnus, Nicolaus,
Paul, Petrus, Viburd
Jop Michelsson nm. (1382) 230
Jordan, kpm. (1292) 104
jordskifte 224
Jorsalahaf (= Medelhafvet) 157
Jorsalaland (= Palestina) 157
Josse Finsson (1399) 250
Josse Skytte (1399) 250
Juan, se Johan, hertig
judices 201
Jugajärvi eller Juojärvi sjö, råpunkt v. om Kuusjärvi sn 156
jugum bovum 179
jungfrukloster i Korois 235
Juojärvi råpunkt 151, 154, 156
(jfr Jugajärvi)
Juremoo (nu Jurmo kapell Åbo
skär) 19

Jurge, Jurj, Jören (= Georg)
rysk storfurste 149, 152
Juurikkasuo, råpunkt s. om Putikko station 150, 154, 156(2)
Jälbolung (Bjälbo lugn?, Äbbalund) 74
Jänissaari i St. Marie sn 149
Jämtar 81
Jämtland (Jmtaland) 81, 101,
198, 269
järtekn 180.
Jääskis sn Wib. L. 150, 153
Jönköping 191, (Nyköping) 197
.Tören, se Jurge
Jöns (Jönis), kkh. i Pyttis (1404
—31) 190
Jöns Anundsson, prest (1438)
Jöns Bengtsson (1380) 225
249
„ Buddes bok 200
Djekn (1382) 230, 231
( ,, domare nm. (1399) 251)
„ Erngislesson Hjärne [båt]
(1371) 214, (1375) 220
Jöns Finne, brg. (1386) 236;
hans hru Katarina 236
Jöns Pedersson, nm. i Lojo
(1382) 230
Jönsson, se Jonsson
77

Kaalimaa 20
kaap (= 8 lispund) 103, 104
Kaatamalaks i N. V. delen at
Orivesi i Libelits sn 156
Kaavi sn Kuop. L. 156
Kaavinjärvi i Kaavi sn 151,
154, 156(2)
Kaavinkoski i Kaavi sn 151
154, 156(2)
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kabbalistisk beteckning 68
Kaerla, se Karlela
Kagg, adl. ätt 159
Kaihesniemiböle i Tenala 251
Kainuunjoki (= Kalixelf) 219
Kairis i St. Karins sn Åbo L.
149

Kaitsor i Wörå sn Österb. 178
Kajeno haf (= norra delen af
Bottniska viken) 154, 155
Kaland, Calandi, -de (= Vemo
härad 1. Nykyrka) 18, 163;
- ie advocatus 163
Kaland, Bosse vamme - (1390)
239

Kaland; Hemming de - (1369)
239

Kalden 157
Kale, se Johan
Kalix elf 219
kalk 68, 112, 113, 236

Kallelavik i Nykyrka Åbo L.
216
Kalmar 74, 189, 206, 212 ;
höfvidsman 245; län 222
Kamen (Camen), se Johan
Kampen, stad 187
Kandalaks i Kola halföns s. v.
del 141
Kangasala sn Tavastl. 202, 215
Kangasjärvi 153, 155
Kansten, se Everard
Kanutus Bose (1349) 169
canon. Lincop. (1303)
,,
116
kappale 112
Karelen (Karjala, Carelia, Karela) 70, 82, 104, 105, 115,
116, 119, 142, 147, 151, 211,

233; - sju flodernas - 217;
seitsemän kymen Karjala 219
Karelare (Karjalaiset, Careli,
Kariali, Karler) 8. 60, 61,
65 -68, 71, 105, 106, 113,
114, 116, 121, 127, 134, 135,
144, 151, 167, 174, 219, 234(2),
271 (se Krele, Kerel)
Karelsk gisslalag 150; - pelsverk (Krelesch werk) 240,
241; - språk 156 ; - träl
121
Karhia 27

Karjalankoski

(Karelakoski)

151, 154, 155, 156
Karin Birgittedotter, Sv. helgon, 200
Karin af Kråkö (1404) 253
Karis sn Nyl. 141, 199, 230, 272
Karl (Carolus) Sverkersson,
svensk konung 261, (1164) 44
Karl, skolklerk i Paris (1287) 95
„ (1293) 104
„ (1324?) 138
• Bengtsson (1324?) 136
„ hertig Birgers son (1247)
65
Karl Baat, ridd. (1396) 246
„ Estridsson (1286) 95
„ Gustafsson, ridd. (127692) 90, (1286) 95, (1288) 97

(sig )
(Karl Haraldsson (1279) 90)
„

Haraldsson, fogde öfr. Eg.

Finland, (1324) 137
Karl Jakobsson i Skerplinge
(1390) 239
Karl Karlsson Ora, ridd. (1395)
243
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Karl VIII Knutsson konung
168, jordabref 272
Karl, ärkeb. i Lund (1334) 163
„ Magnusson, Birger Jarls
broder (1247) 65
Karl Magnusson [örnfot] (1380)
225 (sig.), (1385) 236, (1387)
237, (1390) 239, (1396) 246
Karl Näskonungsson [natt och
dag] (1321) 130, vpn. (1322)
131, (1324?) 136, 139, capit.
Finl. (1328, dom. 1329) 143(2),
(1335) 144 (sig.), (1349) 172,
(1352) 183 (hans sigill: Ruuth
Abo stads hist. II, s. 14)
Karl
Orastasson, dominus
(1324?) 136
Karl Rennare, nm. Ingå (1400)
254
Karl Tukasson, dom. (1324?)
136 (1346) 162 ; hans hustru
136; Ramfrid(1346)162; hans
dotter 136
Karl i Tuna (1324?) 137
Ulfsson (1253) 68

till Tofta [sparre]
ridd. (1361) 192, (1362) 193,
(1368) 204, lagm. i Uppland
(1369) 205(2), (1370) 210, kon.
marskalk (1371) 214, (1375)

77

7>

220, 221, (1376) 222(2), (1380)
225, (1382) 232, (1387) 237,
(1390) 239, (1395-96) 243(2),
(1396) 246, (1397) 247(2)
Karlsdotter, se Ingeborg, Mar-

gareta
Karlsson, Caroli, se Arvid,
Erik, Henrik, Karl, Knut,
Philpus, Sverker, Ulf

„carla knap" liber evangeliorum 263
Karlsberg i Uppland 96, 98,
100

Karlela (Kaerla i Reso) 249
Karstatha (Karsta i Skåne) 163
Karttula sn Kuop. L. 155
Karune (nu sn Abo) L. 163
Kasi, se Magnus
Kaspiska bergen 243
Cazubuk, se Herman
s. Katarine kor och prebenda
209, 210
s. Katarina, Birgittas dotter,
17
Katarina, drottn. (1250) 65, 67
77

Jöns Finnes hru

(1386) 236

Katarina Magnusdotter, Lyniyard Haraldssons hru (1369)
205

Katarina Sverkersdotter, Lyder
Svinakulas enka (1375- 78)
178

Katarina, Karl VIII gemål 272
katitsor, fiskeribragd 194, 215
Kaukjärvi, i Nykyrka Vib. län
193, 167

Kegheler, se Konrad
Keinta (Kainuunjoki?) 219
Keldorsson, se Röd
Kello 219
Kellontaipale mellan Kavinkoski och Wuotjärvi 151,
154, 156(2)
Kern, den perlrika 219 (jfr

Kemi)
Keith (Kim) sn Österb. 167
Kemi elf 219, 253
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Kempe, se Anders, Egbert, Nicolaus
Kerchowe, se Werner
Kerel, se Johan, Krele
Kerimäki sn St. Michels L. 155
Kerstancius (1381) 217
Chertu (Lallis hu) 20
Kettil (Catillus, Kymtil)
lagman (1381) 230, 231
bisk, i Abo (1266-86?)
77

77, (1270-71) 80, (1274) 82,
(1275) 83, (1276) 84(3), (1277)
85(2), (1279?) 86(2), 90, (1281)
91

Kettil Johansson, ärkeb. Birgers brorsson (1376) 222,
(1378) 224

Kettilsson, se Jon, Nicolaus
(wase), Nicolaus
Kettilmundsson, se Matthias
Keteluasth (1379) 225
Ketlingen (= Kronstadt) 79
Kexhoim 105, 133, 145; — s
län 155
Kila, Kyloro (Karis el. Pojo)
254

Kiew 50
Kili (Kölen) 141
Killais 29
Kiodsio, Kiolsio, gränspunkt 81
Kjuloträsk (Kjulå, Kiuulon
järvi) 20, 27, 29, 31-33
Kiaersio gränspunkt 81
Kyaetarasund, Ketarsund i TMsala sn 137
Kim (se Kemi) 167
Kirjalaland (Kirjale, Kyriale,
Kyrial) 2, 105
Kirjaler (= Karelare) 269

Kirshof, se Herman
Kirvus sn Wib. L. 155
Kisko sn Abo L. 100
Kiukais sn Åbo L. 16
Kivinebb sn Wib. L. 154
Kiviniemi i Sakkula i Wib. L.
154

Klas (Claus) Fleming (1395)
243, (1396) 246, lagman (1409)
254, (1415) 194, (1417) 216,
(1419) 250
Klas Luchterhant, kpm. (1391)
240

Klas Åkesson Totts kopiebok
231

Klerk, se Johan
Kliment, ärkeb. i Novgorod
(1296) 109

klockringning 59; vid mirakels
förkunnande 180
klo (clor, kloo), dryckeskärl med
kloformig fot 136, 137
kloster 94, 238; Anne — i Åbo
249

klosterbygnad i Wadstena 229
klosterdjekn 227
klosterfolks invigning 254
kloster; i Wiborg minoriter
klostrets ålder 70
klubbosäl 6
Knop, se Johan, Hinzekin
s. Knutsgille 111
Knut (Canutus) Eriksson, kon.
i Sverge 261, 43, 46 (rättelserna), 26/8
Knut VI kon. i Danmark (1196)
51, (1200) 129

Knut Bosson (1398) 250, (j 1406)
237
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Knut Eriksson (1316) 125, hans
enka Margareta (1316) 125
Knut Karlsson [sparre], ridd.
(1388) 238, 246

Knut Johansson långe, Sveriges konung 261
Knut Uddsson, ridd. (1396) 246
Knutsdotter, se Birgitta
Knutsson, Canuti, se Erik, Karl,
Tyrgillus, Unno,
Kogger (Cogor), Matth. Egidii
der. schol. (1341) 159
Kogger, Erland 159
Kol, bisk. i Linköping 51
Kola halfön 141
Kolehmala i Karttula sn 155
Colner, de Colonia, Koluer, se
Johannes

Kolokol 219
Kolumakoski råpunkt (i Karttula?) 154, 155
Kolunkanava i Karttula 155
Kompanasund, nu Sund v. om
Torneå 167
Konevits kloster i Ladoga 242
Konrad (Conrad, Corraldus)
kpm. (1292) 103
Konrad Holthusen, kpm. (1378)
217
Konrad Kegheler, borgm. (1378)
216, (1384) 218
Konrad Conradi, Corraldi, de
Svecia, mgr. (1340)157, (1341)
159; (1347) 162, canon. Abo.
(1349) 168, 170
Konrad de Oalle sgv. (1336) 147
Tatere, kpm. (1292) 104
n
Wrede, kpm. (1292) 104
Conradi, se Konrad

Konstans 260
Konungshamn vid Stockholm
237

Kopmannus, bisk. i Upsala, 263
kopparplatta öfver graf 203
•Korela 107, 109 ; — semidesjatskaja 219
Korkiaoja råpunkt 215
kornbröd 88
Korois i St. Marie sn 235
Korpo sn i Åbo läns skär 19
korsfarare 61
korståg 73, 254, 268
Kort Görtz, ridd. (1390) 239
Korvamul, se Andreas, Ragnvast 138 (möjligen samma
namn Korvaluoma, som finnes i Kankaanpää)
Kotajärvi mellan Parikkala och
Ruokolaks 156
Kotarikko, se frg. 156
Kreke, se Johan
Krele, se Herman och Kerel
kristendom bland Lapparne 271
Kristian, konung 179
Kristian (Krister) Nilsson, ridd.
(1396) 246

Kristina Birgersdotter (1285) 94
F ellesdotter, Joh. Kristinassons hru (1349) 168
Kristina Johansdotter [7-uddig
stjerna], Nils Kettilssons hru
(1378) 224

Kristina, enka efter Magnus
Marinasson (1324?) 137
Kristina Ulfsdotter [sparre]
(1388) 238

Kristina Wapperska, Karls hru
230
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Kristinasson, se Johan
kristne män, de första 81
Kristmad Panasson (1273) 81
Kristoffer, grefve af Halland
(1307) 119

kriterier på handlingars äkthet
60

krokland 179
kronogods 199
Kruus, Jesper, förteckning 84
Krovel, se Henrik
Kryneman, se Marquard
Kråkö i Borgå sn 253
Kuhaluoto (i Räisälä?) 150, 153,
155, 156

Kulstub, se Lars
Kumo (-mu, -me) sn Abo L.
15, 16, 27, 138, 149, 217

kunen (eg. mård; ryskt myntslag) 78, 79
kungaval 245
kungörelse 228
Kuninkaansilta 156
Kuolajärvi sn i LTleåb. L. 156
Curing, se Jakob

Kurland (Curonia, Curinmaa)
2, 4(2), 43, 202, 268

Kurländingar, Kurer (Curones,
Currones. Cuurilaiset) 43, 51,
55

Kusar i Sagu sn (1404-1550:
Kurkesal) 226
Kussouve, kpm. (1391) 241
Kuusjärvi sn Kuop. L. 156
Kuustö (Cuusto) biskopsslott
nära Åbo 120, 125, 235
Kuppis källa och kapell vid
Åbo 19
Kvendölabek gränspunkt 81

Kvenlanden 253
Kvistberg (Qv-) i Ostergötl. 138
Kymmene, nu socken Vib. L.
168, 190(2), 2.27, 228(2)

kyrkobann 62 .
kyrkogods 97
kyrkomöte 56
kyrkmässodag 96, 244
kyrkopatrons mässa 244
kyrkoväg 230
kyrkovärjande 172
Kyrkslätt sn Nyl. 145, 272
Kyrönsaari gränspunkt i Purovesi 150, 154, 156(2)
de Kyrn, se Ivan, Lyder
Kysile (? Skytte) (1324?) 138
Kårsta i Uppl. 129
käril 186
Kärmenkallio, Ormberg 29
Käräjäluoto gränspunkt i Purovesi 150, 154, 156(2)
Kölnare, se Johan
Kölnisk vigt 183
köps afslutande med handslag
98

Köping 212
köpmän 73, 103, 104, 111, 112,
216-218. 240, 241

laborator (in curia) 138
Ladoga 50, 103, 122, 242, 243
(se Aaltokka, Oldagische ze)
laglighets befrämjande 2, 144
Lagunda härad '222
Lagus W. G. 55
Laha i Borgnäs sn Nyl. L. 71,
72
Lahnalampi gränspunkt 156
laidingslam 9
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laici 88
Laihalampi, gränspunkt 156
Laikkolampi, gränspunkt 156
Lake (1293) 105
Lakukulla (?) by i Karis (Kulla
bol? nämns 1451-1550) 272
Lalli (Lallo, Lalloi, Lalle) 13,
15, 16, 20-32, 34, 76
Lallis bostad, Lallinmaa 15, 16;
— s effigies 30
Lallola, Lalloila (Lallis gård)
22, 25
Lambatunga, se Olavus
Lambert Mule (1289) 99
Lammaslampi, gränspunkt 156
Lampis sn i Tavastl. 100
lanclamärke 150
lanclbobol 168
Landsrygia (_ Maanselkä) 8
I,and5 168
Langh, Lange, se Assrnund,
Henrik, Johan, Werner
Lappar 85, 141, 167, 252; deras fattigdom 271
Lappia [Lappe sunda] 71, 82
Lappland 156
lardo (= fläsk); dess pris 133
last (= 12 skeppund) 146
lasten (mustela) 240, 241
Lateran 52, 54, 56-59, 61, 69,
113, 115
Lateraninöten 52, 56
Latinska folket 51 : — språket
140
Latvajärvenliarju, gränspunkt
t56
s_ Laurentius (Laurens. Lauts.
Lars) 40, 73_ — s. Laurentius
kyrka i LoJO 230

Laurentius, elect. Ups. 263
(1255) 71, 269
Laurentius, prior i Upsala (1289)
98
Laurentius Björnsson, vpn,
(1376) 222
Laurentius de Byrium, prest
(1343) 159
Laurentius
Gudmundsson
(1324?) 138
Laurentius Klemetsson, nm. i
Ingå ( 1400) 254
Laurentius Kulstub U324?) 138
Laurentius Magnusson (1324?)
137
Laurentius Nicolai, prest (1326 ?)
141
Laurentius Pauli, mgr. preb. i
Rasbo (före 1300) 113
Laurentius Spinelli i Brugge
(1363) 196
Laurentius Stich, skeppare
(1383) 218
Laurentius Styrbjörusson, notar. publ. (I354) 186
Laurentius Ulfsson, ridd. (1396)
246
Laurentius Uppländinge 253
Laviakivi, gränspunkt 156
Iedings-skepp 271
lee' et lEeffs suuaall 270
L'ipzig 185, 242
Lekosaari, nu Liekosaari i Tyrvis sn 239
Leinego, (-ow), se Henrik
Leino (Lenin) sn i Abo L. 26,
77

Lempans by i SjundO.93
Lempoträsk. gränspunkt 153
20

30€
Lempäälä sn i Tavastl. 100
Lena (Kungslena sn Vestgötl.)
85
Lenepe (Lenep) 166, 199
se Alef, Herbort
„
Lenglingen 80, 81
Leo IX, påfve, 7
leprosorum domus 143
lesta annone 159, - siliginis
136
Letala sn Åbo L. 253
Lethevini 113, 114
Letten, se Henrik
Libelits sn 156
libri ecclesie 119; - theologie
et juris canon.149; liber evangeliorum, ..carla knap" 263
liburna (skepp) 122
Lidubamn nära Stockholm 167
Liesivalkama, råpunkt 215
Liffland (Livonia) 4(2), 54, 127,
177, 245, 268
ligna et sal 209
lik kastas i hafvet 74
Lilljostad 137
Limingo sn i Uleåb. L. 219(2)
Lijmsta i Westm. 135
Linden, se Lynde
Linderås sn Sörml. 157
Lindholm i Orkesta sn Uppl.
243
Lindvid (Linvid) (1326) 141

(sig. i slutet)
Lindvid Gerlagi de Nylandia
stud. (1398) 249
Lindvid de Holmis, prest (1391)
230

Lindö vid Asknäs 1-'76
Linköping 17, 63, 51, 212; bi-

skop 17, 44, 51, 53, 54, 68,
97(2), 188 ; - calendarium
16; -- domprost 116; - kanik 116, 178; - prebendat
203; - stift 5, 135, 162, 168,
172, 220
Lippe, se Herman
Lippia, se Henrik
Licividsson, se Birger

Lispund (eg. Liviskt pund;
= 16 markpund) 104
Litin, se Jon
littere bullate 115 ; - communes 191; - ad legendum 191;
-- notate 115; - secrete
191; - simplices 191
Livonia, se Liffland
Ljuna i Hogstad i Ostergötl. 94
Ljunger Mattsson, nm. i Lojo
(1382) 230

ljus (candela) 88
v. Lo, se Johan
lod (stater) 79
lodia (mindre farkost) 78-80
lodiemän 80
Lodovicus van Gryten, kpm.
från Gottland 149, (1325) 152
Logö, nu Lofö sn i Uppland 98
Lojo (Loya, Loiiuo, sn i Nyl.
L. 100, 101, 133, 199, 230,
231, 251
Lojonummis = Nummis sn 100
Loitumajärvi gränspunkt 156

Loffuanger, nu Löfånger sn i
Norrbotten 125
Lofta sn Kalmarlän 157
Lofö, se Logö
Lorikamäki, gränspunkt 150,
153, 155, 156
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Lucina 73
Lucius III, påfve, 259
Luchterhant, se Klas
I.udenschede, se Albrecht
Luclolf Dobriciken, fredsmäklare (1270?) 79
Ludolphi, se Johan
Ludvig d. fromme, kejsare
(834) 1

Ludvig, bisk. af Toulouse, kttnonisat. (1317) 126
Lugdunum, se Lyon
Lulea (Lulu, Lulu) 125, 14.3, 167
Lumijoki sn U:borgs L. 2111
Lund 43, 58. 83, 117. 159: calendariwn 16; - kaniker
142, 178; - primat 44, 52,
58; - protiinsialkapitel 69;
- ät•1:ebiskc, • , ~t`L1, 48, 52, 53,
5- (j, 5 7, 513, 61_ i 1, 114, 142,
163, 188
Lundby 136

Lunden, Lundtuna? (Luntunum) 135, 138
Lundeslet, nu Lunneslätt i Tegneby sn 252
Luntu curia 138
Luopirris sn i Thus L. 100
luot,olniaet (lootolaiset) 18
Liibec:k (l..ubicensis civita.$) 68.
79, 111, 123, 527, 143, 151,
193, 196_ 202. 253; - biskop 56; - borgare (Lube•cenBes) 122, 160, 211; - köptrain I??
LÄbecks mark 198, 2111, 216
Lfftzow. se Johan

Lyder (Lyciar) cle Kyrn, ridd_

(1307) 119, (1308) 120, (1321
-22) 130
Lyder Ruska (1338) 148, (1350)
178
Lyder Svinakula (1838) 148
(sig. i slutet), (före 1340) 157,

jordegare i Karelen (efter
1348) 167, (1350) 178(2)
Lydikinus myntare (1820 188
Lykka, se Magnus
Lylismäki, gränspunkt 156
Lynde, Lyndenske, se Detmar,

Hinse
Lyne, se Fredrik
L y-71gefj or Ll 141
Lynghestufva 141
Lynir and F3araldssan, ridd.
(1369) 205 (sig.)
Lyon (Lugdunum) 61, 62, 82,
83

lån upptages 192
Läma, se Håkan
Länna sn i Sörml. 238
läsarter, olika - 55, 71, 176,
183, 230, 251

Lödby i Alunda sn i Uppland 221
]Löcli,se, Lythosia, scad i Westgötl. 124, 152, 172, 182, 186
Löpö i Töfsala sn 252
Lösta tnn Oster-Löfsta i -Cppl.)
239

lnaatu 270
hlaasellciltxt.slci 158
lfs.aetionien 242
majuskelskrift 185
MagnilFolensis libellus 198 (se
IIeklenburg)
magister in curia 138
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Magnus [Birgersson Ladulås],
Sveriges kon. 261, (1281) 54,
(1274) 82, (1276) 77, 83, 84,
85, (1279) 87, (1280)130, (1282)
92, 93, 94, (1285) 94. 99, 147,
268 j 119, 161
Magnus [Eriksson, Smek] Sverges konung 261, (1322) 131,
(1323) 133, (1324?; 135, (1326)
139, (1335) 144, (1336) 147,
(1339)149, (-)151,152, (1343)
159, (1347) 163, 165, 272, (1349)
169, 172, (1350) 175, 177, (1351)
180, (1352) 183, (1355) 187,
(1359)189(2), (1361) 192, (1362)
193, 194, 196, rex Scanie 206,
(1371) 214, i 234; - Liber
de Magno Erici rege 198
Magnus dux [Ladulås?] (1275)
83
Magnus, episc. Aboens. (1291
- 1309) 102, (1298) 110,
(1300?) 113
Magnus [Olai Tavast], episc.
Aboens. 176, 188
Magnus [Stjernkors], episc.
Aboens. 33 ; - kopiebok 70,
176, 209
Magnus de Abo, presb. stud. i
Prag (1397) 247
Magnus, presb. de Alandia
(1281) 91
Magnus, episc. Arosiens. (1363)
196, 214
Magnus Augustini de Surunda,
canon. Lincop. (134 7) 165,
166
Magnus Bengtsson (1324?) 136;
- hustru 136

Magnus Bodde; heredes (1324?)
138
Magnus [Boosson], episc. (!)
Upsal. 264, (1285) 94, elect,
consecr. Upsal. (1288) 96,
(1289) 100, j 106
Magnus Enki2e (1324?) 137
„
[Monsson) Finne (1338)
148 (sig.), (1350) 178
Magnus Finne i Broby (1384)
235
Magnus Gerhard, kpm. (1292)
104
Magnus Gisslasson {sparre] ridd.
(1365-72) 205(2); - hru Birgitta Knutsdotter 205
Magnus Henriksson (Skatelår)
kung 261, 12, 13
Magnus Håkansson, ridd. (1399)
250
Magnus Jonsson (1279) 90
•
Jonsson, vpn. (1396)
246
Magnus Kasi, Kazy, vpn. (1375)
214, (1380) 225, fogde i Tavastehus (1385) 236, (1395)
242, 243(2)
Magnus Lykka i Pyttis (1430)
190, 228
Magnus Marinasson, dominus,
hans enka Kristina (1324?)
137
Magnus Niklisson, dom. (1324?)
136, 139, (1329) 143, (1349)
168 ; consors Ingrid 136, 143
Magnus Tyrgilsson, canon. Ups.
(1375) 220
Magnus de Virmo, stud. i Prag
(1396 -98) 244 _
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Magnusdotter, se Katarina
Magnusson, Monsson, Magni,
se Andreas, Benedikt, Birger,
Erik, 1+regorias, Henrik, Håkan, Karl, Laurentius, Magnus Finne, Olavus
Maksjoki by i Lojo 230
Malanger fjord 61, 268
Manketorp i Döderhult sn 222
inanskut, manslut 6
manuåle Aboense 177
mare Hochlandir 110
s. Maria, se vår andl. moder
s. Marie domkyrka i Finland
92 (not)
s. Marie sockens kalk 113
s. Maria de Portiuncula 117
major 103
Marienburg 131
Marinasson, se Magnus
Marino di Eboli formul° 71
Sanudo (1320— 30) 127
Margareta [Wadernarsdotter]
drottning 262. 155 (sig.), 228.
235, (1339) 283, (1390) 239(2),
(1395) 243, {1396) 245, 246,
250, (1400-:! i 254
Margareta Birgersdotter, Bengt
Magnussons hru, (1373) 221
Margareta Jonsdotter (1324)138
Karlsdotter (1301) 91
„
Knut Erikssons enka,
(1316) 125
Margareta Siggersdotter (1285)
94
tnarkg*ald (sohucio rnarce) 133,
139
Markusson, se Nicolaus

Marquardus Kryneman, lärare
i Prag (1401) 248
Marske? 126
Mar strand 193
Martin IV, påfve, 260, 92
bonde (1430) 190
1,
de Houele, kpm. (1292)
104
Martin Rotermunt (1349) 169
„ af Wierby, godsegare
252
Martinsson, Mortensson, se
Benedikt, Matthias
Masku härad 29; — kalk 112
matskott (matskut) 72, 270
s. Matthie eccl. i England 171
Matthias (Mattheus), mäster
(j 1350) 157
Matthias Egidii Cogor (Kaggir),
stud. i Paris (1341, 135156) 159, (1375) 221
Matthias Halstensson, prebendat i Sverge (1335) 156
Matthias Kettihmmdsson (1321)
130, riksr. 41322)131.11324")
135, t (1336) 146, 161; — hrn
Aleydi 11324) 136; -- dotter Ingrid 137; — (hans sig.
,Tunth : Aho stads hist. II s.
12)
Matthias Martin;,son, lagman
(1441) 193
Matthias Mattsson i Rinum
(1618) 84
Matthias de Nycoping, nålmakare (1327--37) 143
Matthias Thörneri (1324 ?) 137;
— barn 137
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Mattsdotter, se Birgitta, Ingeborg
Mattsson, Matthie, Mattisson, se
Andreas, Håkan, Ljunger,
Matthias, Tornerus
Medebeke, se Gerd
Medelby i Korpo (eller i Solna
i Uppl?) 149
Medelpad (Medalpad) 6, 81
medo (mjöd) SS
Medveditsa, flod i Ryssland 8
Meinhard, bisk. af Yxkull
(j- 1196) 51
Meklenburg 130, 240
Meleaar (se Malanger) 141
melisland 134
•
Melitu. Melevaldus, se Miel . .
Memmela, Memalum, Memmala,
Memola 98, 100, 101
Menikinus, kapellan (1324 ?) 138
Messenius, J. 20
messan „Recordare D:ne" 174
messor i domkyrkorna 144
messoffer 57
Mielivalta, Mielittu, Mieluinta
134

Miemola i Lojonummis 100,
101
Michael (Michel) Bengtsson afkunnar lagmansdom (1469)
206
Michael Karune, skeppare (1347)
163
Michael Pastel (1324?) 138
Michelsson, se Bentte, Ingvar,

Jop
Milano 118
Milope 217

minoriter orden 61, 69, 118,

184, 209, 263; — kloster 77;
— klädedrägt 85, 194
minuskelskrift 185
Miraspinensis diocesis 195
missa aurorae 235
missale Aboense 41, 177
mitra 149
Moisio i Nousis sn 26, 27
Mongoler 61 (se Tattare)
Monte Pessulani 194
morgongåfva 148, 168
Moses 11; — Moseböckerna
157
Mosses, episc. Novgorod. (1326)
139
Mosunda i Holms sn Uppl. 236
Motala sn i Ostgötl. 138
Motorp i Halland 119
Mjöhult i Sandviks su 168
Mudewiik, se Gerd
Mule, se Lambert
Munkatorp i Yestml. 17
Munte, se Johan

Muntila i Kjulo sn 27
murator 138
Murromäki råpunkt i Borgnäs
72

Mustajärvi, gränspunkt 156
Mustaniemi, gränspunkt 150,
153, 155, 156

Muuruvesi sn i Kuop. L. 155
mynt, finskt 224; Parisiskt 159,
Liibskt 218; Rigiskt 218;
Ryskt, se kunen
myntvärden 186, 218
myntare, se Lydikinus
Myrebeck, rapunkt i Lojo 230
Myriby 136
Mälaren 65
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nn ärt kfAll 241
Mäntsälä sn NFL L. 206
narintypetäjä (wendu peteiilää)
rapunikt 72
s. Mårtens an ho L. 124. 2112
Måsskär 19
Märtälä, Märttelä i Rusko sn
102
Mödruvöllir, kloster i Hörgardal i Eijafjardarsysla i Norge
180
Möri, del af Småland 121
Nackeböle, nu i Sjundeå 281
Narva (-via) 111, 146, 151, 178.
Narve ingevaldsson, ridel. (1364
—70) 198(3)
Naruere, llnmen 67
nattvards-element 45.
Neapel 70
Neigarsio, graasl;unkt 81
nemetser E. svenskar) 51, 219
Nerpes mi. Vasa L. 247
Negermin, se Hinse
Neva (Nu) 122, 152, 181, 243
(se Nu, sy); — hamn 202;
—sjO 104
s. Nicolaus 79
Nicolaus (Nils, Nisse, Niclis)
I, påfye. 2
III. påfve, 260, 85, S6,
118, 194
Nicolaus IV, påfve, 260, 98,
101, 102, 264
Nicolaus V, gäfye, 260
, abbot i Tingeyar
(t 1159) 141, 253
Nicolaus Abjörnsson [sparre

mellan 3 stjernorj, dom.
(18247)186. drotset (1335)144
Nicolaus Albanensis episcop. 9.
10
Nicolaus Mlesson 1 Allonisl.
ärkeb. i Upsala 265, 77, (1288)
96, (1295) 106, 107, (1297)
183, (1298) 110, (1- 1307) 119
Nicolaus Bengtsson (1396) =244
(sig.)
Nicolaus, bonde i Lojo (1382)
230, 231
Nicolaus Dryvöt, kpm (1366)
198
Nicolaus Erik sson, vpn. 118913)
246
Nicolaus Ingevaidsson [natt
och dalj] rityl. (1350) 176
;') 137
Nicolaus Jonsson 0.320
Nicolaus Jonsson, riild. 11350i
178; hru isfrid 17S
Nicolaas liempe, nm. fingå (1400)
254
Nicolaus Kettilsson Albus, ärkebo i Ups. 265, (1308-1314)
6, 119, (1309) 120
Ni co lana Kettiisson[tig ase}(1378)
224; bru Kristina Johansdotter 224
Nicolaus, epise. Lincop_ 17
Nicolaus [Iiermannil, episc.
Lineopensis (f 1391) 17, 200
Nicolaus [Mervi], episc. Lincop.
(j 1374) (1363) 196, (1371)
214
Nicolaus Marcusson, kanik i
Lund (13W) 178
Nicolaus murator (13241) 138
Nööt (1324?) 187
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Nicolaus Olofsson, bonde i Kaitsor (1463) 178
Nicolaus Olafsson, prest i Nidaros (1381) 180
Nicolaus Petersson at Lfinna,
underlagman i Uppland (1388)
238

Nicolaus de Ponte 161
Nicolaus promus (1349) 174
Ruska (1350) 178
Sigvastsson, Ups. ka11
nik (1321) 46, 128
Nicolaus, bisk. i Skara (1363)
196

Nicolaus Skatman (1324) 137;
- hans moder 137
Nicolaus, rect. ec:cl. Skeptunurn
(1289) 100

Nicolaus Sonassori, nm. Ingå
(1400) 254

Nicolaus. Ste phani Abo. stud.
i Prag (1398) 249
Nicolaus Thuresson,. drotset
(1851) 180, ridd. (1361)192(3).
(1862) 193, fogde på Wiborg
(1864-66?) 199 (bans sigill
Ruuth: Aho stads hist.. II, s.
26)

Nicolaus af Tuna, kanik i Vesterås (1835) 156
Nicolaus, biskop i Upsala 263
Nilsdotter, se Ingeborg, Ramborg
Nicolai, Nilsson, Niklisson, se
Benedikt, Dan, Erngisle,
Hemming, Ingeld, Krister,
Laurentius, Magnus, Olavus,
Petrus, Wichlog
Nidaros (= Trondhjem) 6, 16,

179, 180; -ense calendarium 16
Niittygård i Leino sn 210
Nikonska krönikan 188, 192
Nilakka sjö s. om Pielavesi 155
Noisniemi by i Sakkula 156
nokkapetäjä, råpunkt 72
„non obstantibus"-formel 170
Norby (Uppland) 135
Nordalbingi 2
Nord- Amerika 8

Norden, Nordiska rikena och
folken 1, 8(2), 7. 8, 110, 238
Nordinska samlingen 29
Nordmör i Norge 233, 234
Nordlänclska strömmar 92
Nordmän 179
Norge (Norvegia Norvagia,
Northwagia, Norneia, Norusigia) 6(2), 8(3), 43, 49, 50,
08, 67, 80, 105, 115, 127,
132, 185, 139, 152, 157, 171.
172, 173, 195, 283, 237; .-s gräns 81, 141; -- -s gamle
love 271; - handel 234; konung, 45, 141, 174, 192,
261; - sysselman 90

Normandie (N orinannia) 50, 182
Norrman (Norici, Norvegi, Norueni, Noruuechi) 3. 7, 43,
44, 45, 189, 140

Norra Finland 29
Norrberckeby, förr i Lojo, nu
i Sjundeå sn 230
Norrbotten 101, 242, 244, 245(2)
Norrbyggare, bebyggarene i
Norrberckeby i Sjundeå 230
Norrbyås sn i Nerike 130
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Norred (Norrö ? i Östergötl.)
116, 117

Norrehafvet (= Ishafvet) 156
Norrcena mal 180
Norrköping 93
Norwich 187

Nousis (Nousiainen) sn i Abo
L. 23, 25--32, 34, 42, 203 ;
s. Henriks kyrka derst. 30
Nous-Mäki 27
Novgorod (Nogardia, Nogard)
51, 78, 80, 109, 111, 117, 139,
140, 142, 149-151, 160, 182,
242; - ärkebisk. derst. 50,
242
Novgoroder 8, 67, 78, 79, 107,
122, 139
Novgoroclska krönikan 192
Nu (Ny, Nv, Nu-wart) 78, 79,
80, 111, 122, 243 (jfr Ny)
Nueremberg 111
Nummis (Lojo-) sn i Nyl. L.
133
Nummudal i Norge 233, 234
Ny (`yjo, Nyu, Nyvatn) 104,
117, 122, 123, 151, 160
Nya Upsala 80
Nyarthavi i Östergötl. 116
Nyby, -(bygd) 124 (= St. Mår-

tens sn)
Nydala kloster i Jönköpings
L. 169

Nyehus, se Everd
Ny-Helsingfors 98

nykterhet 47
Nykyrka sn Vib. L. 193
Nykyrka sn Abo L. 253
Nyköping 130, 143, 210, 212,
236, 239, 246(2)

Nyland 121, 203, 249

Nylant, se Gotskalk
Nyslotts län 155
Ny-sten (oriktig öfversättning
af Uudinkivi) 156
Nådendals kloster 255
Näskonung Gudmundsson, sgv.
(1336) 148

Näskonungsson, se Erngisle,
Karl

nödbröd 33
Nöteborgska
fredstraktatens
grans 153-155, 219
Nötö, Nöttö 96
Nööt, se Nicolaus
Oalle 147
Oarus (1290) 101 (= Ojar)
obolus s:ti Olavi 4, 5, 6
Odenpe, se Evert
Odense 49 (se Ottonia)
Odoiphi, se Johannes
officialis 137, 159
Ofvanskog 215
Ofvanäng i Ingå sn 254
Ohtansalmi, gränspunkt 151,
154, 156

Oinala i Pemar sn 253
Olands härad i Uppl. 91
Oldagische ze 122 (Ladoga,
Aaltokka)
Oldehof 240
olderman 78
Oliverus, skolklerk i Paris (1287)
95, canon. Abo (1313) 124
s. Olof (Olafr, Olavus, Olaus,
Olaff, Olef, Oulewa) 4(2), 5(2),
6, 7, 33; - kapell i Upsala
6; - messa 244
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Olavus (1360?) 75
Olavus Skötkonung 4
Basatömir, ärkeb. i Upkyrkoprest i Uskela
sala 263
(1329-52) 184
Olavus Beronis sapiens, ärkeb. Olofsson, Olavi, se Andreas,
i Upsala 265, (1316) 125, (1320)
Björn, Håkan, Johan, Mag129, (1324) 134
nus, Nicolaus, Olavus, Petrus
Olavus (Oulewa), Lallis broder Olphormeus, borggrefve (1326)
25, 26
139, 152 (se Alphormey)
Olavus Gröning (1300-talets „omnis utriusque" bulla 207,
slut) 252
208
Olavus Hakonsson, Norges ko- onyghe 241
nung (1384) 233
Oppunda i Sörml. 212
Olavus Haraldsson, Norskt riks- opus pulchrum 104, 241
råd (1384) 234
Orastasson, se Karl
Olavus de Huddunge (1324?) Ordericus Vitalis Angligena
138
„Rist. eccl." 43
Olavus Jacobi de Ulfsby, pre- ordning och grader inom klebendat i Borga (c:a 1364-66)
riciet 89
199
Orcades insule 43
Olavus Jopsson, nm. Lojo (1382) Orivesi 151, 154, 156
230
Ormerus murator (1324?) 138
Olavus Lambatunga, ärkeb. i ornamenta eccl. 119
Upsala 263, (1198) 52, (1200) orthodoxa läran 144
54
Orivieto 73, 94, 101, 103
Olavus, kanik i Linköping (1303) orätt fånget gods 96
116
Oshamar (Östhammar), stad
Olavus Magni, cler. Aboens.
i Stockholms L. 136
tabellio (1366) 201
Ostgothus 72
Olavus Magnus: karta och hi- Otto, magister (1324?) 138
storia 8, 67
Ottonia (Odense) 69, 73; calenOlavus Niklisson i W esby
clarium Othoniense 16
[snedbjelke] (1376) 221
Oulu, Owla 219
Olavus, ärkeb. i Nidaros (1349 oväders framtrollning 7
—71) 179, 180

Olavus Olofsson, frälseman i
Karelen (1447) 211
Olavus Philipsson (1409) 254
„
seppä (1438) 249
Skatman (1324?) 137

Padis kloster 145, 182, 199,
204, 226, 272

Pahatsanlaksi, gränspunkt 156
Pajulaksi, gränspunkt 150, 153,
155, 156
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pagani, paganismus (pakanat)
18, jfr hedningar
Pall Suri (1273) 81
pallium 44, 106, 107, 125
Palmsköldska samlingen och
fragm. 21, 28, 125
Paine Eriksson Rosenstråle

Paulunsten, gränspunkt 155,
156 (se Eudinkivi).
Paunujoki, gränspunkt 156
Pavala 72
Pehu (Pho), se Hinse
Pekkehenpolvi, gränspunkt 150,

(1587) 93
Panasson, se gristrall
panes ordacei 129
Pankosaari, gränspunkt 156
Pape, se Johan, Herbort
pappersurkunders förekomst
177
Pargas sn Åbo L. 226
Parikkala sn
L. 155, 156
Paris 57, 95, 96, 118, 124, 157159, 162, 166, 168, 193, 200,
203, 220, 225, 226, 229, 231,
232, 242, 247, 248
Parisiskt mynt 159
Parvus, se Albertus
Paschalis I, påfve, 1
,;
II, påfve, 8
III, påfve, 259
Paschedach, se Johan, Hinse
Pasisuo, gränspunkt 156
Paskaluoto, gränspunkt 151,
154, 156(2)
Pastel, se Michael
Patajoki (= Pyhäjoki) 154, 155,
219
Patriksdagen 113
patronatsrätt 182, 226
Patsjoki 219 (jfr Patajoki)
Pauce, rysck borggrefve (1270?)
79
Paul Jonnasson 252
Pauli, se Laurentius, Rotkerus

Pekkehensuo, gränspunkt 155,

)1

153, 155
156
Pekki (P eki), gränspunkt 153,
155
Peldan, Gabriel: Nottes Aboenses 31
Pellonkivi, gränspunkt 156
pelsverk 206, 240, 241
pelvis argentea 135
Pemar (Pemarum, Peymara) sn
Åbo L. 138, 199, 253
penitens 207-209
pergamentsurkunder 177
Peringskölds „Mon. Upland."
42
Pernå sn i \syl. L. 199, 204
Pernau 206, 207
Perugia 59, 60
pest 171-173 (se bråddöd)
s. Petrus 79
Petrus, Peter, Peder, Per
kansler (1279?) 90
diatonus cardin. (1254)
69
Petrus (1447) 75
Abo, prest (1340) 157
Alendensis, kapellan
(1324) 138, möjl. samme som
följ.
Vinandie
Petrus Alendensis
(1340-42) 158, möjl. samme
som föreg.
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Petrus Arnulphi, stud. i Paris
(1341): kanik i Ups. (185160) 159

Petrus van dem Berghe, kpm.
(1391) 241

Petrus Blowel, Bluvel, kpm.
(1373) 216, (1383) 218

Petrus Bonde (Bunde), ridd.

Petrus Ribber (-bing) vpn. (1371)
214, (1375) 220, (1376) 222

(Petrus Ribber nm. (1399) 251)
(1324?)
Sigridhasson
IT
137; hans hru 137
Petrus, bisk. i Skara (1323) 134
kr

Thordsson Bonde [båt]

(1348) 167

(1361) 192(2), (1362) 193

Petrus Torstensson, kapellan

Petrus Brun (1324?) 137
de Ekro (1324) 138
Elavi, bisk. i Westerås

Petrus Tårg, nm. Lojo (1382)

(1285-99) 105, (1285) 94,
(1288) 97(2) ; hans sigill vid

slutet
Petrus Finne (1399) 252; hans
hru Groo Svenungsdotter

(1324?) 138
230

Petrus, ärkeb. i Upsala (1187
—97) 263, (i 1198) 52
Petrus Thyrgilsson de Färingetunum, ärkeb. i Upsala 265,
(1363) 196

Petrus, bisk. i Westerns, se
Petrus Fleming (1366) 198
Petrus Elavi
de Horghum (1324) 134 Petrus Vinandie de Svecia 158
(samme som Petrus AlandenJonsson, hfm. i Wiborg
(1320-36) 128, (1324) 134,
sis)
(Petrus
Vitzhafdom, nm. i Tevpn. (1335) 144, (1339?) 149,
nala
(1399)
251)
ridd. (1340) 157
Petrus i Kyloro, nm. Ingå (1400) Petersson, Petri, se Anbern,
Birger, Johan, Jöns, Nils,
254
Tord, Trotte
Petrus, prost i Lojo (1382) 230
ärkeb. i Lund (1224) Peterspenning 9
Petrag: electus 170
58
Petropolis 32, 33
Petrus Niklisson (1441) 254
abbot i Nydala (1349) Petäjoki 155
pfundgroten 218
169
Petrus Olavi, kapellan (1324?) Philippus Karlsson, vpn (1395)
252

243, (1396) 246, (1397) 247,
(1399) 250
Philippus de Skaa (1324?) 138
sala (1332-41) 265
Ulfsson, dom. (1303)
Petrus Ragvaldsson (1324?)
3'.
ridd. 136; hans hru 136
116
Petrus Rike, nm. Ingå (1400) 254 I Philipsson, Philippi, se Bene138

Petrus Philippi, ärkeb. i Up-

317

dictus, Erland, Johan, Olof,
Petrus
cantiones 75
Pielavesi sn i Kuop. L. 155
Pihlajalaksi råpunkt 156
Piikkis sn i Åbo L. 230, 235
Piranesi, Fr. 55

Bister 62; i Åbo 136; i Sigtuna 103; i Westerås 135
predikoverksamhet, predikareordens 69; minoriternes 209
pre fectua Finlandia t l
prelatura archidiaconatus i Åbo
235

prestdrägt 89
Prestkulla i Tenala sn 250, 251
Pisamäki 156
~ Pretta Paal, Norrman (1310) 121
Pisuby vid Åbo 178, 179
Piteå (Pita) sn 125, 242; - Preussen 268; - städer 244,
245
Lap pmark 142
primtal 58
Pitkäjirvi, gränspunkt 156
prior provincialis 265
Pitkäkallio, gränspunkt 156
pris på förnödenheter 133
Pius VI, päfve, 55
procuratio episcoporum 88
Platen, se Thilo
gromus, se Nicolaus
plebanus 208
Provence 264
plaeghaman 138
Pleskow, Pskoff, 111, 192, 248 provinsialmöte, - synod 225,
244
Pleskover 8
provisio 201
Pohjalaiset 18
Puitonsaari, gränspunkt 150,
Pojo sn i Nyl. L. 146
154, 155
Polsu-Jaakkola i Kjulo sn 27
pulpitum eccl. Abo. 235
Polsumaa i Kjulo sn 27
pund annone 159
Pommern 239, 262
pundtull
205; -s qvitteringar
de Ponte, se Nicolaus
206
pontificale 185
Punkaharju i Kerimäki sn 156
pontifikats-år 164, 259
Purnitonlampi, gränspunkt 150,
Popen, se Henrik
153, 156
poppelen 241
Purnujärvi,
gränspunkt 153
Porthanska samlingen 26
Purovesi
150, 154, 156(2)
Prag 203, 204, 225, 232(2), 235, j
236, 238, 242, 244, 247(3), ; Putikko 156
Pyhäjoki 155
248(2), 249(2)
Pyttis sn Nyl. L. 190(2), 227
prebenda 170, 198, 230
predikarebröder 1. -munkar 59, påflig legat 69, 73
påskcykel 58
60, 96
predikareorden 61, 77, 265; - Päiväkivi, gränspunkt i Walkdrägt 62; kloster 205, majärvi sn 150, 153-156
Pisa 260
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Päkkensaari,
Pähkenensaari
finska namnet på Nöteborg
168

Q v. . , se Kv. .
Qvaas, se Hinsekin
Qvirinalpalatset 103

R — betydelsen i påfvebref 164
Radulphus 185
Rafunda, Ragunda Jemtl. 81,
101

Ragnborgsson, se Ulf
Ragnil af Telge, Sv. helgon 17
Ragvaldus (Ragnvaldus, Rangvaldus) I, bisk. i Åbo (1259?
— 69 ?) 72, (1266) 40, (1269)
75, (akrost.) 76, 111, (1259)
268

Ragvaldus II, bisk. i Åbo (1309
—21) 75,120, (1318-20)126(2)
Ragvaldus Gertrudason (1409)
254
Ragvaldus cocus (1324?) 138
Korvamule (1324?)
138
Ragvaldsson, se Petrus
Raikkotaipale, gränspunkt 150,
151, 154, 156
Raikus-kanal 156
Rainaldus, påflig kansler (1198)
52
Rajaniemi. råpunkt 215

ilaymunri de Pennaforte; glasa
af — 185
Ramborg Nilsdotter [vase],
Thord Röriksson Bondes hru
(1378) 224 (se Rangborg)
Ramfrid Bengtsdotter (1346)

I: man Birger Röriksson, II:
Karl Tukasson, 162
Ramsdal i Norge 233, 234
Rangborg Bengtsdotter (1318)
126 (jfr Ragnborg, Ramborg)

Ranulphus Higdens „Polychronicon" 67, 127
Rangvastus, officialis (1324?)
137

Rasbo (Resbo) sn Uppl. 129,
249

Raseborg, fästning i Nyland
210, 224

Raseborgs län (Rasburin lääni)
18, 93

rasor, se Hinsekin
Rasvanki sjö i Karttula sn 155
Rata (? Rieti) 92
Ratibor, rysk hertig 79
Ratzeburgs biskopsdöme 56, 73
Raven, se Johan

Raudafjäll, gränspunkt 81
Raudasio, gränspunkt 81
Raunio stad '253
Rautjärvi sn Vib. L. 155
Rautus sn Wib. L. 154
Ravaldsson, se Stigolwer
radhusven 137
Redunge, Redinge i Grebo sn
i Ostergötl. 199
Refaler 269
regestum, regestratores 115
Rekisalo, ritpunkt 215
Rekkoskog, Beckskog i Kettistads sn i Ostergötl. 117
reliquie sanctorum 98
Remboldus de Lenepe, stud. i
Paris (1348) 166
Remensis pannus 104

3:9

Rengen, sjö SO
renhorn 81
Rennare, se Karl
Repola (Repoile, Repois) i Nousis sn 26, 27, 30
resande 220
Resbo 113 (se Rasbo)
Reso sn Abo L. 249
Retunsaari 156 (= Kronstadt)
Reval (Revaliensis civitas) 117,
147, 159, 163, 169, 176, 206,
207, 212, 216, 240; - biskop
113; - stift 178; - tullböcker 210; - Rathsdenkelbuch 241; - mark 254
Revalienses cives 146 (se Re-

faler)
Rheims 1(2)
Ribbing, se

Petrus
Ridkajärvi, gränspunkt 151,
154, 157(2)

Rieti (Reati) 56, 59, 92
Riga 51, 111, 177, 181, 205,
206, 216, 218; mark 217, 218;
ärkeb. 71, 142
Rike, se Petrus
rikets patroner 17, 215
Rimitto sn Abo L. 19
rimkrönikan 17
ringar 186 (se annulus)
Rinum i Borgå sn 84
Risberga kloster i Nerike 91,
92, 136, 186

Riuki 81
v. Rode, se Johan
Rodus 4
Roeskilde 73

Rogberga sn i Smål. 92
Rom 3, 6, 7, 8, 12, 56, 58, 94,

98, 103, 106, 107, 109, 118,
142, 158, 166, 184, 195, 225,
233, 254, 260; arkiv i Rom
55; Romersk legat 208
Romana curia 200
Rom-skott 173
Rosendal, se Wulfart
Rosing (1381) 217
Rostislaw (1149) 8
Rostock 262
Rotermunt, se Martinus
Rotkerus Pauli, curatus i Kangasala (1366-1409) 202
Rotkeri, se Johan
rotulus 170, 197
Roslösa sn i Ostergötl. 199
Roysmala by i Tyrvis sn 238
Rudolphus, episc. Finl. (1156
-78?) 43
Ruinetta mossa 150, 153, 154,
156
Runafuru, gränspunkt 81
Runastein, gränspunkt 81
Runge, se Herman
runicum calendarium 16
runovisa 20
ruoka-Ru(o)tsi 23, 25
Ruokolaks sn Wib. L. 155
Ruotzi (Rotzi, Rutzi) 18, 20,
21, 34, 48
R(u)otsalaiset,
Ruodzalainen
väki 18, 106
Ruotzinkieli (Rotz - -) 18

Rurima (? Ruzima) (= Ryssland) 110
Ruska, se Lyder, Nils
Ruskey (Ruskeavuori) mellan
Kirvus och Räisälä 150, 153,
155, 156
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Ruskianoronmäki, gränspunkt

Rörik Thordsson Bonde [bat]

156
Rusko sn Åbo L. 102
Russia 151, se Ryssland
rustning (armatura) 137

Röriksson, se Birger, Stephanus, Tord
Rörikanmäki, gränspunkt 150,

Rutger Trast, stud. i Paris
(1394-98) 242
Rutheni 33, 48, 55, 67, 114, 120,
128, 140, 150, 167, 169, 182,
184; - scismatici 127 ; Ruthenorum terra 169
Ruthenica puella 175, 176
Ruthenensis diocesis 166
Ruzsa konung 141, 145
Ry klosterannaler 54
Ryssar 49, 51, 84, 125, 132,
134, 135, 174, 234(2), 235,
237, 243, 245, 271; Rysk
handel 202, 241; Rysk tideräkning 3, 125; Ryskt pelsverk 240, 241
Ryssland 50, 110, 142, 151,
157, 171, 174, 233, 245; tåg
mot Ryssland 167
råbref 71, 81, 149, 215, 230
rågbröd 88
Rågösund i Kalmarlän 212
Rånäs i Fastarna i Uppl. 238
Räisälä sn Wib. L. 155

Räntämäki (Rändä-, Randamäki;
St. Marie i Abo L.) 43,
63, 72, 77, 102, 111

Rättöis, gods invid Åbo 178,
179

Röd Keldorsson, ridd. (1289)
98-100

Röde, se Rinse
Rödhahäll, gränspunkt 153, 155
(jfr Ruskiavuori)

(1348) 167

153, 155

Saac sjö 104
Saaejoki, gränsflod 150, 153,
154, 156

Saarnisuo, gränspunkt 150, 153,
155, 156

Sabiniense statutum 176
Sache, frälseman (1370-71) 211
Sack, se Åke

Sagu sn Åbo L. 199, 226 (se
Saw)

Sakkula sn Wib. L. 104, 154
Sakolamäki, gränspunkt 156
Sala sn Westm. 247
Salkojärvi,gränssjö 150, 154,156
salt 182
Saltvik sn Åland 222
Salviala i Piikis sn 230
Samland 268
Samusalo (? Sääminginsalo) 154,
155

Sandnäs (? Sandö i Karuna sn)
163

Sandvik sn i Jönköp. L. 168
Sarajärvi 156
(Satakunta, Nedre - 145)
Saw (= Sagu) 199
Savikallio, gränspunkt 156
Savolaks 150
Saulöke, Savolotschie, det bakom Volok eller vattudelaren belägna landet, nuv. Archangelska guy. 139, 140,
142
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s. Sigrid 17, 215; s. Sigfrids
i Vexiö prebende och landbönder 146, 193
5a513y by i Borga sn 271
Sigfridus, elettas Upsal. (1351)
Saxo granimaticus 48
265
Saxonum natio 232, 235, 2-36,
24x
Sigmund, bis1. i Strengn s 186
Sigowka, se Siikajoki
Scheflers Lapponia 67
Sigridesson, sa Petrus
schewenisseu 241
Sigrnna (Sictonia) 92, 103, 2'21.
scholares (Aboenses) 13S
250; - kloster 63, 91, 98;
Schou.kerske sten 219
dess lektor 265; - munkar
Schula, kpm. i Vesteräs, domi93, 264; prior 95, 264(3)
nus 41.297) 109
Sigvardus, canon. Aboens.
Schwerin 56. 262
(1338) 149
schönes werk 241
Sigvnstsson, se Nils
scriptores verum Svec. 81
Seppä (Sppe). se Henrik, Ola- Siikajoki (Sigowska), flod i Osterb. 219
vus
Seltu 138
Siiti, Siitenselkä, s. om VarSembi 49, 50
kaus; gräns 154, 155
Sens 44, 45
sill (aller) 182, 269
septentrionalium parcium eccle- Sillonis, se Ulf
sie 44
Silvanisaari, gränspunkt 156
Sergei, rysk munk 50, (1329) 144 Simo (Sim), sn i Österb. 167,
Sester (Systerbäck), grånsfod
219
150, 153, 154, 156
Simonsson, se Henrik
Seton, Alex. (t 1826) 56
Sindra. Norrman (1258) 73
Sexborg (?) 145, 271
Sippe 147
Sjoaryd i Sm. el. Vestgötl. 148
sexarstionde 186
Sjundeå sn Nyl. 93, 148, 230
Sibbo sn Nyl. L. 199, 204
Sicilien 67, 171
själagipt 193, 253
Sictonia, se Sigtuna
sjöröfvare 74, 245 (se vitalieSi1ridus, guldsmets (1253) 6S
bröder)
Sigge Gutormsson (j före 1285) Skaa (Sko?) Uppl. 138
94, hans enka Kristina Bir- Skanald, Skänella i Uppl. 100
gersdotter 94
Scanie rex 262
Siggesdotter, se Helena, Mar- Skara, (Scarensis civita.s, Schara)
5, 6, 17, 130, 131, 133, 134,
gareta
139; - biskop 44, 53, 54, 57,
Sigharstorp (kanske Sigvards68, 73, 85, 134, 188, 196,
torp i Smäl.) 135
21
syömä-Saxa, trani-Sasa 23, 25,
26

265; — canonicus Scarensis
182; -se calendarium 16: —
ecclesia 135; — stift 5, 6, 162
Skarpvald 138
skatt af rikets invånare 237
skattejord 225
Skatelår, se Magnus Henriksson
Skatman, se Nicolaus, Olavus
Skavastad, Skavasta (nu Billnäs i Pojo sn) 138, 146

Skelefteå (Skeldept, Skellopta)
i Norrbotten 125, 143
Skeninge 17, 63, 94, 110, 136,
212, 220

skepp; utrustande af — 180
skeppund (talentum navale =
20 lispund) 104, 133
Skeptuna sn i Uppl. 100
Skeri 139
Skerplinge Ö. Löfsta sn Uppl.
239

Skialdarband, se Anders
Skinnarabol 168
Sclavia 54
Skokloster 96, 110, 174, se
Skaa
skolor i Wisby 59
Sconbyergh, Skonberga i Normlösa sn Ostergötl. 116
Scricfinni (Scricfinia, Scrideuinni, Scrideuini, Scrideuindia, Scridiumdia) 7, 8, 44, 48
skriftande 173
Skuli jarl (j c. 1070) 82
Skurtuby (måhända Skuru i
Pojo sn) 137
skyddspatroner 17
Skytte, se Gerhard, Josse, (Kysile), Stenbern

Skyttlingebäck i Askeryd sn i
Smål. 157
Skåne 163, 206(2)
Skäpstad ? sn i Smål. 137
Sködve, nu Skövde i Westg. 17
sköldare, sköldmakare 158
skörda 15
Slaver 1, 2, 8, 49, 50; rex Slavorum 262
Sleiper, se Arne
Slesvig 69, 229
Sluk, se Gerard
Smolensk 8

smör 206; dess pris 133
Snare, se Esbern
snecka (båt) 9
Snorre Sturlesson 77
Snorre, Norrman (1381) ISO
Snåsen 81
snöskidor 48
snöre vid päfvebulla 54
societas Albertinorum 196
socknestämma 230
Solatuna (Sollentuna) Uppl. 81
Solberga i Lofta sn Smål. 157
Solsten, gränspunkt 153, 154
(jfr Päiväkivi)
Somerlaks, gränspunkt 156
Somertaipale, gränspunkt 151,
154, 156(2)

Sone, se Sune
Sonesson, se Erngisle, Niklis
spannmål; dess pris 133
Spensenius, Alb. 31
Spetelöfs kloster i Lund 63
Spinelli, se Laurentius
Stafby i Toresund sn Söderm.
84, 92

Staffan, se Stephanus
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stalulator 138
stamskut 6
Starby i St. Pers sn Östergötl.
235

Stargard 262
statuter 87
Stephanus, Staffan, Steffan; dies
invent.[degtre] S. Stephani 147
Stephanus, archiep. Upsal. 263,
elect. Ups. (1164) 44
Stephanus Röriksson, dom.
(1324?) 136; consors 136;
fika 136
Stephanus Ulfsson, vpn. (1367)
202, ridd. (1375) 220
Stephani, se Nicolaus

Stegeborg i Skällviks sn Östergöt]. 239
Sten, gård, möjl. Stene i Trosa
sn i Söderm. 137
Sten Bengtsson [2 bjelkar], ridd.
(1371) 214, (1375) 220, 221,
riksmarsk (1376) 222, (1387)
237, (1390) 239, (1395) 243,
246, (1397) 247(2), (1398) 249
Sten Bosson [natt och dag i
bredden], vpn. (1371) 214,
(1387) 237, ridd. 239, (1396)
246, (1398) 249
Sten Stensson, [2 bjelkar], ridd.
(1375) 220, 222, 225, 242
Sten Sture d. a. (1488) 194

Thuresson, ridd. marsk
(1349) 169
Stensson, se Arvid, Sten
Stenbern Skytte (1324?) 138

Stenberg, gård under Nådendals
• kloster 255
Stenberge, se Ghert

Stenkinge, se Vilkin
Stenseäng, Stense i Blacksta sn
i Söderm. 134
Stenstad, Stensta sn i Uppl. 221
Stich, se Laurentius
stiften i riket 222
Stigolfus Andersson de Kumu
(1338) 149 (sig.)
Stigolaver (? Stigolwer Ravaldsson (1398) 248
Stochman, se Hinse
stockar för insamling af pengar 160
Stockebäck i Linderås sn i
Smal. 157
Stockholm 42, 65, 66, 69, 92,
93, 105, 117, 120, 121, 146,
147, 157, 167, 177, 181, 191,
192, 206, 210, 212, 213(2)
220(2), 222, 229, 237, 239,
240, 244, 245 ; - castrum
124; - St. Clara 136; -- fogde 176; - fratres ordinis minoris 136; - helgeandshus '136; - S, Jakobs
kyrka 136; - sockenkyrka
136, 149
Stolte, se Arnoldus, Hinse, Ti-

dericus
Stoltevot, se Johannes
Stor-Kyrö sn i Wasa L. 118
Strandemalm, råställe 72
Straum 81
Strengnäs 17, 175, 188, 236;
- biskop 44, 53, 68, 70, 86,
186, 196, 236, 263, 272 ; ecclesia 135; - calendarium
16; - prepositus 229; stift 5, 162
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studerande, theologiLn 57
Sture, se Anund, Sten, Sven
Stykke, se Hennekin
Styrbjörn, bisk. i StrciIgniis
(1309--43) 70, 186

(Styrbjörn nm (1399) 251)
Styrbjörnsson, se Laurentius,
Torsten
suffuratura variorum 138
Sundis (Fundis), Sund sn Aland
197

Sundmöre i Norge 233, 234
Sundsvall 81

Sune (Sone) Håkansson [2 nedvända sparrar] (1350) 178
(sig.), hfm. Wiborg (1365)
199, (1368-69) 203

Sune Håkansson [Trolle], prebendat Linköp (1379) 203
(sig.)
Sune Johansson, brg. i Wadstena (1443) 228
Sunesson, se Anders
Suomalaiset (Somalaiset) 17(2),
18
Suomi

(Somi) 21, 25, 34, 105
Suomen (Sonren) hijppakunta 18
Suomenmaa (Somenmaa) 17,
34, 64, 65

Suomen saari 43, 127
Suomensuo vid Österbottens
gräns i söder 156
Suri, se Pall
Surunda (Sorunda i Söderm.;
165

Susdalska manuskriptet 8
Suthof, se Gotskalk
Suvanto sjö i Sakkula sn 104
SvantepulkEer (1279) 90

Svantepolksdotter, se Ingrid
Svarte, se Wernerus
Svarteskog, gränsställe 156
sv.artmunkeorden 55
Svartsjö i Sånga sn i Upp1. 212
Sweden 204, se Sverge
Sven (Sveno) Djekn i Östista,
Karl
Ulfssons syssloman
(1388) 238, (1396) 246 (sig.)
Sven, canon. Scarensis (1336)
182
Sven Sture [spets nedifrån]
(1395) 243
Sven, bisk. i Upsala 263
Svenung (1324?) 138
Svenungsdotter, se Groo
Svecia (Sweden, Swedia, Sve-

thia, Svessia, Sv. regnum)
4, 5, 8, 9, 14, 15, 35, 42, 48,
70, 71, 72, 76, 77, 122, 124,
151, 166, 195, 204; - collector Sv. 187; - dux 51;
ecclesia provincialis 44; officialis 139; - regni patronorum festum 41

Sveci (Sueni, Sueui, Sveoni,
Sveones) 1(2), 3, 7, 31, 122,
129, 151

Sveorum res 14; - dux 264
Sveorum eccl. 44
Svevicum idioma 158; in Svenico 157
Sverge (Sverige, Sverike, Sverighe, Swergie, Swirges land,
Sveriges rike) 11, 17, 54, 63,
157, 159, 171, 181, 198, 224,
249, 254; - adel 69; gräns 80, 81; - helgeandshus 162; - hospital 162; -
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katedralkyrkor 162; — kloster 136, 162; — kuster 74;
— äldsta pappersurkunder
177; — rikes folk 172
Svensk bosättning i Finland
18; — kyrkans primas 43,
52: — köpmän 103; — mynt
och pengar 143, 173; — mål
158; -- pelsverk 240, 241;
— skärgård 93
Svenskar 2, 33
Sverker I, Sv. kung (1.133-85?)

sälslleek 206
Särkilaks, gränspunkt 154, 155
Svisalu, gård (kanske Savisalo i Karuna) 137
Sääminge, sn i St. Michels L. 155
Söderby sn i Uppland 199
Söderbro i Stockholm 98
Söderhgrkeby i Sjundeå sn 230
SÖderfinne lagsaga 251
Söderköping 117, 189, 205, 212,
288

Sverker II Karlsson, Sv. kung

Södravi i I?s5derbult i Kalmarlan •)•)•2
söndagsbokstäfver 58

{I1€+6-1210) 281. (1" 05) 53,
(1208) 54, (1200) 263
Sverkersdotter, se Katarina
Sverkersson, se Johan, Karl
Svia konung 2; — rike 2; —
välde 145

Tabast 9
tabe.11io 201
tabula eburnea 135; — itineraria 119; — magna 135
Tafeistaland, Taffuastaland 269,

261

Svidnarum, Svenarum i Soderm. 169
Svina (U ppl.) 136
Svinakula, se Henrik, Johan,
Lyder
Svitska hafvet (= Bottniska
viken) 219
Svij>iod 7; — det mindre (.—.
Sverge) 253
sylfmit 136
Syrien 157
Systerbäck, se Sester
Syon 38
(Såuda (?) 145)
Säbohärad sn, del af Fasterna
i Upp1. 238
Säby. Sörhy i kerby i Uppl.

15'9
Säiniö i Wiborgs sn 211

65

Tafstakyro (?) 233
ta(f)lbyrdings system 58
tagmark 234
Tammelinus, Gabr. 133
tapet 178
Tartaraland 157
Tatere, se Konrad
Tattare (Mongol) 268
Tavastland 206, 212 (jfr Häme,
Tabast, Tafeistaland)
Tavaster 55, 77; Tavast-Finnones 20
Tavastila i -Virrro sn 188
Tauestia (Tavastia) 109, 121, 226
Tavestahus (Tavastehus) 124,
236
taverner 220
„te Deum" 180
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Telemarken i Norge 8
Telge (Telie: Södertelge) 17,
86, 119, 212, 223, 225(2); —
statuta 87
Tempil, se Henrik
Temple, slägt 171
Tenala sn Nyl. 201, 219, 272
Tengaby (Thiängnaby) Tegneby i Elfvestad sn Öster•götl. 116
Tegneby sn i Bohuslän 252
Teodosiasson, se Hennekin
Tervalampi, gränspunkt 156_
tervaskanto, gränspunkt 156
Teräsvesi, gränspunkt 156
Tessiö i Strömfors sn 182, 198
testamente 102-104, 121, 122,
125, 126, 143, 162 etc.
Teutonici 51; clerici — 88
tidelag 45
Tideke (Tidechinus) Bubeken,
kpm. (1373) 216, (1384) 218
Tideke Oldehof, kpm. (1391) 240
Wattenscede, kpm. (1369
—79) 216
Tideinan (Thydiman), kapellan
(1324 ?) 138
Tideman, kanik (13.28) 186
Friis, brg. i Stockh.
(1282) 93
Tideman Ulfredi, canon. Abo.
(1347) 165
Tidericus i Ullavi (1324?) 138
Haverian[, klen. (1369)
n
206
Tidericus Stolte, kpm. (1369)
207
Tilo Platen (1336) 147
timmer (= 40 st.; timbria, ty m-

~

bri) 104; — mardorurn 136;
— variorum 136-138
tingsfred 116
tionde 47
tionderättigheter i Finland 269
Tjodrek, munk 50
Tjorsjö 81
Tjust härad i Sörml. 205
Tofftaskär 49
Toijostenmäki i Nousis 28
tolk (Lappsk) 180
s. Tomas 58
Tomas de Aqvino 185
frater (1321) 75
bisk. i Finland (120945) 55, (1248) 63
Tomas of Malmesbury, munk
(1362-66) 67
Tomas, rect. eccl. Scanald (1289)
100
Tomas de Sepulcro (1296) 109
[Johannis], bisk. i Wexiö
(1363) 196, (1365) 199, (t 1376)
222; helgon (j) 200
tonsur 89
Topois i Nousis sn 30
Torbernus, rett. ccel. Aestuna
(1289) 100
Tord Bonde Petersson (1468)146
Tord Bonde Rör•iksson (1378)
224 (sig.), (1390) 239, (1395)
243, ridd. (1396) 244, 246(2),
(1404) 131, (1407) 145
Tord, bisk. i Str•engnäs (1386)
236
Tordsson, se Rörik Bonde
Tore, Thore, Torirus, Ture
Bengtsson, ridd. (1396)
246, (1398) 249 (sig.)
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Tore Eriksson (1364) 199
Jonsson sgv. (1318) 126
Jonsson (1399) 252
x munk i Waästena (1392)
182
Tiiorgisl, se Tyrgillus
Torgny, larman d. ä. (550--) 2
„
lagman cl. y. (988-94) 2

treårsgärd 160, 181
Triancema (Turjanniemi) 141
Tricastrinus episc. 170
Trinäs 141
troildonasväsende 66
trollkarl 179, 160
Trondhjem 33, 61, 105, 179,

Torka i Vester:ancla i Bohuslån 64
Torkel, se Tyrgillus, Torgisl
Torkill a Riuki (1273) 81
Tornacensis diocesis 196
Torneå (Torna, Torne, Tornia)
8, 125, 219; — be'rafningsplats o. kyrka 167; -- elf 253
Tornerus (Thörnerus) Andres
de diocesi Abo. munk (1392

Trotte Petersson (1348) 167
troynissen 241
trälar 118
Tuko, kanik i Lund (1353) 142
Tukasson, se Benedikt, Karl
Tule 127
Tulisuo, gränspunkt 150, 154

—1435) 182, (1417) 198, 204,
226
Tornrus Mattisson (1324 ?) 1$
Torsajärvi, gränssjö 150, 152,
154, 155
Torshälla i Sörml. 243
Torskabakka i Bohuslän 64
Torstein i Tuneimmi (1273) 81

233, 234

155

tullumgälder 216--218
Tuna (Tunum) 137, 186
Tunardal 136
Tundrasen (? Tunturi — —) 81
Tuneimmi (7 Tuuniemi) 81
tunica 138, 139
I tunna 104
Ture, Thure, se Tore
Turesson, se Erik, Nicolaus, Sten
Turjaniemi på Kola halfön 141
Turku (Turon, Turonma) 110.
235 (jfr Abo)
Turkarne 160, 254
Turon, se Turku
Tursati uori, gränspunkt 156
Tuseulauutn 45, 46, 47, 96
Tuusniemi 156
Tyde van Lenepe, kpm. (1378)

Styrbjörnsson, adv.
Helsingie (1347) 167
Torstensson, se Petrus
Torstenstorp (kanske i Hassle
sn Skaraborgs L.) 137
Torvastesson. se Edhevidus,
Ödvid
Totti 28
216
Toyola i Lemo sn 28
Tyerp sn i Uppland 229
translatio eccl. Abo. 72
Treat, se Fredericns, Rutger I . ty mbri, se timber
Tydericus, se Tidericus
Trelleborg 161
de Trevisa, Johan (1387) 127
Tyrgillus, Torkel, Torgisl
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Tyrgillus, ep. Strengn. (1363)
196

Tyrgillus Knutsson marsk 261,
60, (1293) 105, 270

Tyrgilson, Torkelsson, se Erngisle, Magnus, Petrus
Tyrner Ingelsson (1324?) 137
Tyrnesson (1324?) 137
n
Tyrneri, Tyrnesson, se Mattheus, Tyrner
Tyrvende (Tyrväntö) nu sn i
T:hus L. 215
Tyrvis sn i Åbo L. 238
Tyskland (Dudesche land, Partes Teutonice) 185, 198; norra
- 268
Tyske embetsmän 215 ; - köpmän 78,103, 111; - orden 248
Tzeries van der Milope, kpm.
(1378) 217

Tårg, se Petrus
Tårloff, Nicks bondes hru (1382)
230

„-täkt", namn på - 125
Täysinä fred 156
Töfsala sn i Åbo L. 252
Törnerus, se Tornerus
Ucldsson, se Knut
Uddträsk i Piteå Lappro. 143
Uggla, Jac. 93
Ulen, Ulsjön Piteå Lappm. 80, 81
Uleåträsk 81, 143, 167
Ulgum 137
Ulf(Ulpho) Abjörnsson [sparre],
ridd. (1338) 148
Ulf jarl (1164) 44
„ Jonsson [Blå] vpn. (1371)
214, (1387) 237

Ulf Karlsson, ridd. (1279) 90
„ magister (1349) 170
„ Ragnburghusson (1324?)
137
Ulf Sillonis, stud. i Paris (1341)
159
Ulf, bisk. i Skara (1263) 73
„ munk i Wadstena (t 1433)
200
Ulfsdotter, se Cecilia, Kristina
Ulfsson, se Gotmar, Honger,
Karl, Laurentius, Philip, Stephanus
Ulfhardi, se Tidemannus
Ulfsby invid Björneborg 102,
123, 199, 211, 218
Ulfsö i Wörå sn 178
Ullafors 136
Ullavi i Söderml. 138
Ullisjaur i Piteå Lappm. 223
Ulströmmen 80
Ulträsk 143
Ulu, Uluträsk 80, 143
Urea, Umeå i Vesterb. 125
underverk 180
Unge, se Jakob
Ungern 147, 248

Unne (Unno) Knutssons art.vingar (1324?) 138
Unnesson, se Erik
Uppland 68, 91, 100, 221; lagman 238, 243
Uppländinge, se Laurentius
Upsala (Upsalia) 2, 12, 15, 17,
33, 39, 70, 83, 101, 110, 121,
152, 160, 212, 221, 245 (=

Öster aros); -- akademis
bibl. 14; - biskop 18, 41,
52 (!) ; - breviarium 16 ; -
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calendarium 16, 74, 161; - Vadersson, se Benedictus
canonicus 48, 55, 82, 83, 100, Vadstena 17, 168, 216, 226, 227,
237, 242; - by 228; - de129, 157, 229, 266, 231, 239,
narius b. virg. 232(2);
247; - electus 44; - decaklosterbygnad 229; nus 229, 265; - domkyrka
kloster 182, 191, 225, 228,
6, 10-12, 42, 62, 74, 75,
235, 242; - klosterregler
95, 135, 159, 162, 186, 205,
253; - munk 200; jfr. Gud221, 229, 236, 247; - kamar
pell: St. Eriks 6; St. Olofs
i Norge 81
6; - kyrkoprovins (årkebis- Vaimoj sure
(Weim , .)
kopsdöme) 56, 57, 61, 119,
120, 162; - predikaaeor- Vaitinnari, gränspunkt 156
den 93; - suffraganer 58, Valamo (Valgarn) kloster i La67, 68, 70, 82, 83, 84, 86,
101, 119, 128, 192; - stift
5, 43, 98, 149, 196; - ärkebiskop 5, 45, 52, 53, 56, 57,
72, 56, 95, 106, 135, 161,
188, 192, 229, etc.; - öds

gals 238
Urbanas III. ptlfve,

259
IV,
259, 73, 77
V,
260, 70,
164, 194, 195, 198, 201, 210,
214
Urbanus V1., Wve, 260, 225,
231, 283
U rbevetanus episk. 124
urfejd 169
Use, se t usjärvi
Uskela sn Aba L. 184; eec!.
S. Bartolomei 41
utnämningsrätt, konungens 166
Utvik i Norge 58
Uudenmaan (Vdhen :) randacanssa 18
Uudinkivi, gränspunkt 150, 154
155, 156
Gusijärvi (Use) 103, 104

doga 50, 144

Valby (trol. i Uppland) 65
Valdemar [Valdemarssan] II,
Danm. kon. (1219) 56
Valdemar IV. Danm. konung
(1361) 192, (1384) 197
Valdemar, dux Finlandia (1304.)
118, (1507) 119, (1310) 121,
(1315) 124; dies anuivers.161
Valdemar Birgersson, Sverges
kon. 261, (1251) 67. (1255)
71, 77, (1285) 94, (1295) 105
(-Valdemar Illa 251)
Valdemarsdotter, se Margareta
Valdemarsson, se 'Valdemar
Valejoki leppo. rhpunkt 289

Valeri(an)us, ärkeb. i Upsala
263. (1179) 53

Valkjärvi, gränssjö

150, 154,

156(2)

Valkjärvi sn Wib. L. 154
Vallentunense calendarium 119,
161

Vall 137
Valium 67
Walter, kkh. i By

(1335) 187

330
Walter Eijulfsson (1310) 121
Vanha-moisio i Borgå sn 253
Vanhasilta, gränspunkt 256
Varvsö i Sörml. 175, 176
vapen 182
Vapperska, se Kristina
Varberg i Halland 123
Varde, se Johan
Warendorp 104, 217
Varg, se Arand
varianter af urkunder 251
varjager 51
Varkaus bruksförs. i Kuop. L.
155

Varnhems kloster i Westergötl.
74, 166

Varpajärvi, gränssjö 152
Varpavuori, gränsberg 150, 154,
155, 156

Varsjuga, flod i SV delen af
Kola halfön 141
Waaga (yoga) i Norge 234
Va(a)san lääni 18
vasaller 187
Vasili Dmitriewitsch, storfurste
(1393) 242

Vastinanus (?) episc. 54
Vateni 114 (Voter)
Vatikanska arkivet 6
Vatland (Voternas land) 71, 82,
112, 248

Vatinal, se Henrik
vatten i messoffret 57
Watte(a)schede 216, 217, 219
Wattuskiftet i Åländska skären
219

vax (wasses) 103, 206, 213, 241
Vasala i Uppland 96
Vedusa 167

Veimosjö (Vaimojaure) 81
Veleaga, gränsflod å Kola halfön
141
Werner

vor dem Kerchove,
kpm. (1391) 241
Vemo (Verna, Venia) sn Åbo
L. 197, 235, 253

Vender 2
Vende konung 262
Vendelius 42
Wendu (Mendu) peteihää, råpunkt 72
Vendeledhe 136
Venedig 86, 118, 195
Venäläiset (wenhelaiset) 106
Werdene 99
Vermland 121, 253
Vernekin Halfwin der, kpmx.
(1370) 207

Vernekin tolk (1326) 140
Verner Lange (1324?) 138
Svarte, prebendat (1383)
247
Verona 106
vers 7, 12, 14,17, 20-28182, etc.

Vesby i Hammarby sn Uppl.
221

Veslere, se Johan
Vesterbotten 101
Vesterhaf 157
Vesterlanda sn Bohus L. 64
Vestervik i Ostergötl. 116
Vesterås 109, 191, 212; — bisk.
44, 53, 104, 196, 264; — kanik 186; — stift 162, 186, 187
Westfal, se Johannes
Vestfalen 54
vestimentorum par 138
vestitum pro ordine militari 137

331

Vestgotia, -tus, Vestergötland
43, 63, 72, 77, 85, 121
Vestmodi, se Johan
Vessionensis diocesis et ep. 5,
54, se Wexiö
Vexiö 17, 146, 231; - biskop
44, 58, 92, 188, 196, 229, 266,
272; - domkyrka 135; domprost 231; - kanik 229;
- S. Sigfrids prebende och
landbor 146, 193; - stift; se

Wessionensis
Wiborg (Wiborch, Wy horel
120,128,151,159,207.227,238,
242, 246; - advocati, fogdar,
höfvidsm., ståthållare 131,
134, 199, 212, 213; - handel 202; - län 155, 168; linna 106; - minoriter (franciscaner) kloster 69, 70; klosterbok 69; - socken 211

Viburd [Jonesson] Kortumme
(1398) 248 (sig )
Vichlog Nilsson i Stafby (1276)
84. (1279) 9.2
Victor II, påfve, 7
IV, påfve, 259
viktualier 182

Vidhlunga (Welinge i Westergötl.) 138
Vidöje i Norge 234
Vidkunarsson, se Erling
Vieljoki, flod å Kola balfön 141
Vienne 186

Vierby 252
Wifhusen, se Gherke
Vierland 268
Vigilinus de Aba, stud. i Prag
(1385) 236

vigsel 45
vilddjurs utrotande 222
Wilkin (Wilcken) i Baris (1382)
230

Wilkin Stenking, borgm. (1383
-89) 233
Wilhelm, abbot i St. Thomas 58
„
de Bega, påfl. abbreviator (1346) 166
Wilhelm af Norwich, ärkedj.
(1339) 187
Wilhelm, bisk. af Modena och
Sabina 268, (1226) 59, (1247)
63, j 72
Wilhelm, bisk. af Strengnäs
(1198?) 53
Wilhelm v. Vriemersheim, härmästare i Liffland (o. 136769) 202

Viljasuo, glt. namn för platsen
der .abo anlades 235
Vilunoja i Borgnäs sn 72
Wimund, dompr. i Linköping
116 (jfr Wämund)
Vinlandia, Wynl., Vinandia,
Vinlant, Vindlant, (Finland)
66, 127, 158, 198, 268, 269;

- Vinlandie ydyoma 127
Vinsch (Finskt) werck 241
Vinalder Henriksson, prost i
Norge (1384) 234
Vinandus. (Vinaldus) Vinandi,
stud. i Prag (1367) 203, prepos. Abo. (1371) 212, prepos.
eccl. Abo. stud. i Paris (1375)
220, (1377) 122

Vinandus Cure, kpm. (1292)104
se Vinaldus
Vinandi, jfr Vinandus
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Vincentius Bellovacensis 142
Vinke, se Johan, Gotskalk och
Flake
Winman. se Wolter
(Vinunder nm (1410) 272)
Vippen, Wipunen 12S
Wipper(en)vorde, se Johan,
Herbort
Virland (Vironia) 51, 66, 269
Virmo sn Abo L. 28, 188, 238,
244

Visby 55, 59, 69, 180, 245;
S. Jakobs kyrka 59; — skola
59

Viskorö (trol. Hviskeryd Vårdsbergs sn Ostergötl.) 117
Vist, Vista härad, Stahl. 116,
117

Vischstrate, se Johan
vitaliebröder 243, 244, 245(3),
246 (jfr sjöröfvare)
Viterbo 57, 72, 73, 75, 266
v. Witten (Wytten), se Johan,
Henrik

Vitzhafdom, se Peter
Yoga, se Vaaga
Volkov 79; Woleoweminne 79
Wolfgang Monacensis, boktr.
(1518) 142

Wolterus Winman, kpm. (1292)
104

vorsch, vorschkerle 78, 79
Wrede, se Johan, Konrad
Wredekint, köpm. (1292) 104
Vreta kloster Ostergötl. 205
Vreta i Wist sn Östergötl. 116,
117

Vriemersheim, se Wilhelm
Vrode (1370-talet) 211

Vrowin Daelhusen, kpm. (1378)
217

Vulga? (?) 135
Wllenpunde, se Henrik
Wulfart Rosendal, kpm. (1378)
217, brg i Åbo (1386-94) 219
Wulff, se Johan
Vuoksen 150, 154, 156
Vuotjärvi gränssjö 155, 156
wymeteken 241
Vytlandia 127 (—. Vintlandia)
Wyborch, se Wiborg
Wyfhuzen, se Wifhusen
Vygilinus, se Vigilinus
Vyncke, se Vincke
Vynaldus, se Vinaldus
Wytten, se Johan
Vala sn Uppl. 167
Vånå sn T:hus L. 100
„var andliga moder" (= Maria)
253

Vårdsätra i Bondkyrka sn Uppl.
222

Vårfruberga kloster och nunnor i Fogdö sn i Sörml. 136,
175, 176

Väddö skeppslag i Uppland 221
Vädhla (Wäla?) 137
Vmundus Attonis, kanik i
Link. och Vexiö (1339?) 149,
(1331-50) 152; jfr Vinrund
värdöre 225
Vörå sn Vasa L. 178
Yborg 112
Ylimäise berg, gränsberg 72
Ylimäiseen järveen, gränsjö 156
Ylimäiseen lähteen, gränspunkt
156
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Ylistaro sn Åbo L. 15
Ylvo, bonde (1324) 134
Yrentlampi, gränsträsk 150, 153,

Ake Sack 211

Åland (Alandia) 91, 96, 111,
212, 2.22, 240

155, 156

Yrjölä, Yrjala i St. Mårtens sn
124, 125, 202

Ysmä, gränspunkt 80, 81
Yxkull 51
Ziegler 67

Zwarte, se Jonas
Zw ring, se Henrik, Gerhard
Åbo 15, 28, 110, 135, 177, 17
199, 203, 205, 212, 218 232,
239, 247, 249 etc.
Åbo Bartolomei altare 230
• biskop 67, 93, 160, etc.
biskops sigill 83
inkomster 287
•
,,
„

Åbohus 124

betalning till påf-

vestolen 237
Åbo domkyrka 124, 125, 198,

Ålandshaf 157
Ångatorp (Aurughathorp, möjl.
fel för Awnghatorp) i Lena
sn Vestergötl. 85
Ångermanland 6, 81, 125
årsbörjan 129
årtal jfr datering
• beteckung 50, 77, 129
Aktenskap 46
Ängsö gård och sn i Westm.
236

Agrepitä, se .iyräpää
ärkebiskopsval 229
stuna 100
Ästarna, Estuna an t'ppl, 238
Äyräpää härad i Karelen 150
Äyskoski på gränsen mellan
Tavastland och Savolax 155

199, 209

Åbo domprosteembete 194
„ domkapitels sigill 28, 31,
32

Åbo S. Eriks prebende 230
• festum reliqviarum 16
• i.
t Henriks altare 236
„ S. Georgs altare 124, 1.25,
202

Åbo kanonikat 182
lagmansdöme 162
• lägret vid 199
mynt 224
• stift 1. biskopsdöme 158,
162, 181, 182, 183. 186, 265

Abc universitetsbibliotek 55

Ödgislesson, se Hemming
Ödvid, se Edhevidus Thorvastesson
Ögmund Findsson, Norsk drots
(1384) 234

Ögmund (Augur.) jung dents,
Norsk baron (1302) 115, 116
Öland (Eyland) 121, 192, 253
Öländingar 130
Öndaboda (kanske Öndebo i
Tierp sn Ups. L.) 136
Önnint e (oneem) by i Jomala
sn Aland 137
öra, se Karl Karlsson
Urbybus härad i Ups. län 98

333
Örebro 105, 120
Öriala, se Yrjölä
Ostraarus (Ostraås) 12, 80 (=
Upsala)
Österbotten 101, 156, 219
Österlanden 2, 194, 211, 227,
254, 255

Osterlandiarum capitaneus 212;
— dux 187
Osterlöf sn i Skåne 163
Östersjön 127
Österhaf 157
Östista i Kungshusby sn i Uppl.
246
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