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I. Novgorodin vatjalaisen viidenneksen
verokirja v. 7008 (1500).
Suomenmaassa asuvista heimoista säilyttivät karjalaiset kauvimmin vapautensa ja itsenäisyytensä. Vallattu
oli Varsinais-Suomi, kukistettu Hämekin, vaan vielä eli
Karjalan runotaitoisa kansa omaa elämäänsä lohirikkaan
Vuoksen rannoilla, Laatokan laajoilla rantamailla ja
Äyräpään kankahilla. Rohkeina merenkulkijoina häiritsivät karjalaiset lukuisilla laivoillansa saksalaisten kauppaa pohjoisilla vesillä, ja mahtavan Novgorodin ]iittolaisina tekivät he tiheitä retkiä Suomeen, jopa Ruotsiinkin,
.aiin että viestit näistä urotöistä vierivät kaukaiseen Roomaan, pyhän isän istuimelle saakka. Vihdoin tuli karjalaistenkin vuoro. Torgils Knuutinpoika, Birger kuninkaan marski, perusti Viipurin vankan linnan ja laski
Ruotsin vallan alle neljätoista Karjalan kihlakuntaa,
kuten vanha Ruotsin riimikronikka todistaa. Näytti siltä
kuin Ruotsi ja Rooma olisivat voittaneet !
Vaan suuri ja -mahtava Novgorod, Venäjän ja Bysanzin etuvartija pohjoisessa, pani kovin pahaksensa
nämä Ruotsin voitot. Se ei tahtonut jättää Ruotsille
entisten liittolaistensa karjalaisten kaskimaita, ja laajoja
Lapinkorpia, lohiapajia ja siikasalmia. Se laski liikkeelle
sotalaumansa; verivainoa ja taistelua kesti vuosikymmeniä. Rautaiset kädet idästä ja lännestä halasivat Karjalaa, molemmat naapurit tahtoivat sitä omistaa.
Pähkinä saaren rauha ratkaisi Karjalan kohtalon.
Se jaettiin kahtia. Ainoastaan kolme kihlakuntaa jäi
Ruotsille, -muut sai Novgorod. Ainoastaan osa Karjalan
heimosta jäi suomalaisten veljiensä yhteyteen, suurin osa
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kulki outoja kohtaloja kohti. Vapaus ja itsenäisyys oli
mennyt, vieras valta oli tullut sijaan_ Kävi niinkuin
Kalevalan viime runossa sydäntä liikuttavin sanoin kuvataan. Väinön usko ja Väinön valta väistyi, vanha sivistys vaipui. Siitä todistavat vaan maalöydöt: aseet, puvut
ja pukujen kirjat. Hereät lienevät kuitenkin ne hetteet
olleet, joista runojen valtava vuo on tulvehtinut, syvä
ja mahtava se elämänsuvanto, jonka suonet meidän päiviimme saakka ovat heruneet !
Pähkinäsaaren rauhan jälkeen alkaa Novgorodin
karjalaisille »tietämättömyyden» aika sanan varsinaisessa
merkityksessä. Suljettuina pois länsimaisen sivistyksen
yhteydestä eivät he voineet tulla osallisiksi niistäkään
niukoista valistuksen muruista, joita katolilainen kirkko
keskiajalla muulle Suomelle jakeli. Idän jähmettyneisiin
olomuotoihin kytkettyinä eivät he myöskään päässeet
nauttimaan niitä etuja, joita Ruotsin vapaa yhteiskuntalaitos keskiajallakin talonpoikaiselle väestölle tarjosi;
Ounaat herrat heitä hallitsivat ja vieraat miehet kiskoivat veroa. Hyvin vähän on myöskin tietoja heidän oloistaan ja vaiheistaan. Ruotsalaiset lähteet sisältävät vaan
muutamia tietoja rajariidoista ja niistä johtuneista kaha
koista. Vasta ansiokas tutkija M. A k i a n d e r saattoi
historian valonsäären lankeamaan Karjalan salojen siimekseen julkaisemalla otteita venäläisistä kronikoista,.
mikäli ne koskevat Suomea ja suomensukuisia kansoja)-)
Vuosina 1851 ja 1852 julkaisi Moskovan historiallinen ja muinaistieteellinen seura vanhan novgorodilaisen
verokirjan vuodelta 1500. Kirjan täydellinen nimi on :
Ilepeuacuan OsaaAIIasI sxnra no -Hoaoro
po,y Bo'uIioti u$ITUHbI 7008 roAa; se on suomeksi: Hengillekirjoitettujen verokirja
Novgorodin vatjalaisesta viidenneksestä
v u o d e l t a 7 0 0 8 (1 5 0 0). Se on painettuna mainitun
1) Suomi, Tidskrift i fosterländska ämnen. 1848: Utdrag:
ur Ryska annaler af M. A k i a n d e r. Helsingfors 1849.
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seuran aikakauskirjassa.1) Alkuperäinen käsikirjoitus
säilytetään Venäjän ulkoasiain ministeristön arkistossa
Moskovassa. Ehdotuksen verokirjan painattamisesta teki
seuran jäsen, ruhtinas M. A. Obolenski, joka myös jätti
seuran huostaan painettavaksi valmistetun otteen käsikirjoituksesta.
Siten oli arkistojen kätköstä saatettu päivän valoon
historiallinen asiakirja, joka paremminja selvemmin kuin
mikään muu tätä nykyä tutkijain tiedossa oleva lähdeteos valaisee novgorodilaisen Karjalan oloja keskiajan ja
uuden ajan vaiheilla. Verokirjan synnystä mainittakoon
seuraavaa:
Lähimpänä syynä verokirjan syntyyn oli Novgorodin kukistuminen ja joutuminen Moskovan suuriruhtinaan vallanalaisuuteen. Jo kauvan oli Novgorodin rikkaus ja mahtavuus herättänyt Venäjän ruhtinasten kateutta. Mikäli Moskovan ruhtinaan valta kasvoi, sikäli
huomataan hänen myös entistä enemmän tavoittelevan
tuon rikkaan tasavallan alusmaita. Niin kerrotaan novgorodilaisissa aikakirjoissa, että suuriruhtinas Vasili Dmitrievitsh vuonna 1397 lähetti miehiänsä Dvina-virran tienoille ja otti laajalti sikäläisiä Novgorodin alusmaita
haltuunsa, vieläpä Novgorodin Tverinpuoleisiakin maita,
ja näyttää siltä että osa näistä alueista jäikin suuriruhtinaan vallan alle. Seuraavana vuonna tulivat novgorodilaiset sotavoimalla, ottivat veromaitansa takaisin, rankaisivat luopioita ja hävittivät kostoksi suuriruhtinaan
alueita.'') Syksyllä tehtiin rauha ja sovinto suuriruhti1) BpemeHames HMnepaTopcxaro Mocxoscxaro OöuxecTsa
kIcTopiu a 4penaocrex Pocciilcxax-s. Mocxsa 1851 a 1852.
EHura 11 ja 12.
2) A k i a n d e r, Utdrag ur Ryska annaler, s. 124-126: År
1397. Afsände storfursten Vasilej Dmitrievitsch sina bojarer
Andrej Alberdov jemte några andra bakom Volok, till Dvina,
till hela Dvinska landet och lät säga sålunda: att om de skulle
underkasta sig storfursten och afsäga sig .Novgorod, vill storfursten försvara dem emot Novgorod och stå för dem. Och
Dvinerne Ivan Mikitin och dvinska bojarerne och samtelige
Dvinerne öfverlemnade sig åt storfursten och kysste korset för
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vaan ja Novgorodin välillä.1) Vuonna 1401 ja 1417 uudistui sama temppu: suuriruhtinaan miehet ryöstivät julmasti Dvinanmaita "); vuonna 1441 ahdistivat taas novgorodilaiset tshuudien avulla suuriruhtinaan maakuntia,
ja sanotaan nimenomaan, että se tapahtui kostoksi, koska
suuriruhtinas oli sötinut Novgorodin piirikunnissa.3)
Moskovan kasvava valta, joka viidennentoista vuosisadan lopulla oli anastanut melkein kaikki ennen_itsenäiset ruhtinaskunnat, kääntyi entistä uhkaavampana Novgorodia vastaan: rikkauksistaan ja kaupastaan kuuluisan
tasavallan oli se säästänyt viimeiseksi herkkupalakseen.
Näihin aikoihin näkyi kauppa-tasavallan voima hervahtuneen.. Puolueriidat tulivat yhä yleisimmiksi ja kansankokoukset ylen myrskyisiksi. Moskovan suuriruhtinaana oli tähän aikaan Ivan III:s Vasiljevitsh, vallanhimoinen ja valtioviisas hallitsija. Hänen onnistui muodostaa Novgorodissa moskovalainen puolue. Suuriruhtinaan pyyteet ja vaatimukset synnyttivät ensiksi neuvotteluja, sitte''erimielisyyttä ja riitoja puolueitten kesken;
lopulta tartuttiin aseisiin. Turhaan koetti posatniekan
leski Marfa Boretskaja kiihoittaa novgorodilaisten muinoista isänmaanrakkautta, turhaan heittäytyi Novgorod
Puolan kuninkaan liittoihin. Ivan piiritti kaupungin ja
nälänhätä pakoitti sen antautumaan (1478). Novgorodilaiset saivat kuitenkin toistaiseksi pitää entiset lakinsa
ja heille myönnettiin vapaus moskovalaisesta palveluksesta. Vaari tasavalta oli muuttunut Moskovan alusmaaksi.
Valloituksen jälkeen seurasi sarja toimenpiteitä, jotka
kaikki tarkoittivat Novgorodissa vielä piilevän vastustusvoiman ja vapaudenhengen masentamista. Marfa ja
tasavallan päämiehet vietiin Moskovaan, suuriruhtinas
anasti itselleen heidän tiluksensa. Monta Novgorodin
storfursten. Och storfursten tog af Novgoroderne, enligt korskyssning, Volok Lamsk med dess distrikter, Torshek med dess
distrikter och Vologda och Beshitskij Verch etc.
1) Akiander, s. 126.
2) Ibidem, s. 126, 137.
3) Ibidem, s. 147.
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pajaria mestattiin, toisia kidutettiin; 8000 novgorodilaista muutettiin Suzdaliin, heidän sijaansa tuotiin toisia
asukkaita valtakunnan sisäosista. Ei kirkkoakaan säästetty. Novgorodin arkkipiispa, jolla oli ollut laajat alueet
Vatjan ja Äänisjärven viidenneksessä, menetti myöskin
nämä veromaansa 1). Että tämä reduktsiooni ulottui vatjalaisen viidenneksen suomalaiseenkin osaan, nähdään
monesta paikasta verokirjasta. Ne kylät ja läänit, jotka
suuriruhtinas otti Novgorodin ylimyksiltä ja Marfan puoluelaisilta, jakeli - hän uudestaan läänityksinä Moskovan
pajareille ja pajarinlapsille. Pienet tilalliset saivat sitä
vastoin pitää maansa. Kun myrsky käy yli metsän, kaatuvat suuret puut ja ikihongat, vian matala metsä jää
pystyyn.
Tällaisissa oloissa syntyi Novgorodin vatjalaisen viidenneksen verokirja vuodelta 7008 (1500) 2). Sillä vaikka
suuriruhtinas oli luvannut novgorodilaisille, että he itse
saisivat kantaa verot, alkoi hän kohta väittää, että novgorodilaiset pettivät häntä verorahan suorituksessa, ja
lähetti omat kirjurinsa ja veronkantajansa Novgorodin
entiselle alueelle. . Vatjan viidenneksessä tapahtui tämmöinen verokirjoitus kesällä 1500, ja sen tuloksena oli
nyt kyseessä oleva verokirja..Tästä asiasta sisältää verokirjan käsikirjoitus seuraavan tiedonannon:
Vatjan viidenneksen kirjat Dmitri Vasilinpoika
Kitajevin ja Nikita Guba Simeoninpoika Moklokovin kirjoituksen mukaan vuonna seitsemäntuhatta kahdeksan.
1) Akiander, Utdrag ur Ryska annaler, s. 157: År 1478.
Och storfursten tog af erkebiskopcn i Novgorod 10 distrikter,
forsen vid Ladoga (IIopors .aa4oaxcxiiii och landet omkring
forsen på hvardera sidan om Volcliov etc. Vrt III:ta lukua.
Ennen Pietari suurta laskivat venäläiset aikansa_maailman luomisesta.
Novgorodin alkuperäinen alue jaettiin viiteen viidennekseen eli pjätinaan; ne olivat: Votskaja, Obonejskaja, Sjelonskaja, Bjesjetskaja - ja Djerevskaja. Vatjan viidennes käsitti
maan Velhojoesta Lugajokeen. Siihen- kuului myös Novgorodin
osa Äyräpään- kannaksesta ja Suomesta. — Novgorodin voittomaat olivat: Zavolotshe, Tre, Perma ja Jugria.
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Ja näihin kirjoihin on pantu sivukaupungit ja läänit ja
kauppalat ja pokostat ja Suuriruhtinaan suuremmat ja
pienemmät kylät, jotka ovat pajarein ja pajareinlasten
ja sotapalveluksessa olevain hovinherrain hallussa, kuin
myös tilallisten ja kauppiasten kylät ja arkkipiispan ja
luostarien kylät . auroille Novgorodin tavan mukaan. Ja
joka aurassa on kolme obsjaa. Sivukaupungeille, kaupungeille ja Suuriruhtinaan Jääneille; pienemmille ja suuremmille kylille on pantu Suuriruhtinaan vero Novgorodilaisissa ruplissa ja puoliruplissa ja riunoissa ja tengoissa ja Novgorodin mitta.» 1)
Verokirja on siis tavallansa moskovalainen laitos,
jossa kuitenkin, mikäli mahdollista, on noudatettu vanhoja -novgorodilaisia muotoja ja veroperusteita. Kuinka
useasti. tämmöisiä - verokirjoja laadittiin, siitä ei meillä
ole tarkkoja tietoja, luultavåsti tarve ja muutokset vallitsevissa oloissa olivat siinä suhteessa määräävinä. Tavallisesti tapahtui verokirjoitus suuriruhtinaan nimenomaisesta käskystä paikkakunnalle lähetettyjen kirjurien
kautta, joiden mukana useasti seurasi pajareja ja korkeampia virkamiehiä, jotka tuoaniollansa vahvistivat veroperusteet. )
Sjelonan viidenneksen verokirjasta vuodelta 1584
—1585 nähdään, että verokirjurit kysyivät papeilta ja
muilta luotettavilta henkilöiltä _ tietoja verolle pantavista
alueista, ja mainitut henkilöt antoivatkin vaadittuja tie
toja valaehtoisesti.3)
Kyseessä oleva verokirja on vanhin Vatjan viidenneksen säilössä oleva verokirja. Siinä viitataan säännöllisesti vielä vanhempaan verokirjoitukseen, mutta tästä
verokirjasta ei ikävä kyllä ole meille säilynyt kuin aivan
1) Heeo.tiuna, 0 Ilscmuxaxa u nozocmaxa HoezoPoåcxuxa
ea XVI enwa. C. lle2ep6yprs, 1853. llpg.noxceaie I, s. 7.
2) En,Azeea, 0 Iloseme.nsl:o.li B.3a,74äHiH B-s Mocxo$öhoMz,
rocyz[apcxs%. BpeMexHxFcs, edellä mainittu, FCHnra XI, s. 75.
3) Heeo.auxa, Ibidem. Ilpx.noxcexie. IV, s. 120-121.
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lyhyt ulosveto koskeva Grusinskin pokostaa Velhojoen
varrella. 1)
Olisi erittäin suuriarvoista tutkimukselle, jos tulevaisuudessa löydettäisiin arkistojen aartehistosta vielä
vanhempia novgorodilaisia verokirjoja. Että semmoisia
on ollut olemassa, siitä mainitaan aikakirjoissa, ja tiedetään, että tatarilaisten v. 1259 ja 1273 toimeenpanemat
verokirjoitukset ulottuivat Novgorodinkin alueelle.
Vuonna 1687 käski suuriruhtinas koota Novgorodista kaikki vanhat maansaanti- maa- ja verokirjat ja
viedä ne Moskovaan. 2)
Vatjan viidenneksen verokirja v. 1581-82 on tallella ja lyhennyksillä painettu Moskovan yllämainitun
historiallisen seuran aikakirjassa n:o 6, mutta ne iloisat
toiveet, joita tämä kirja herättää, hälvenevät kohta, sillä
tästä kirjasta on jätetty pois melkoinen määrä pokostoja,
muun muassa kaikki Suomen pokostat. Kirjassa sanotaan, että sen tekijät Jelisarei Staravo ja alitiakka Semejka Kiselev eivät ruotsalaisten miesten sodan takia
kirjoittaneet 13 pokostaa Novgorodin, Pähkinäsaaren ja
Laatokan linnalääneissä, koska ruotsalaiset seisoivat Pähkinäsaaren ja Laatokan alla. Samasta syystä eivät he
myöskään kirjoittaneet 25 pokostaa Korelan ja Kaporion
linnalääneissä ja Jaaman piirissä, koska ruotsalaiset pitivät hallussaan mainittuja pokostoja. 3)
Tutkimuksemme esineenä on se osa Novgorodin vatjalaisen viidenneksen verokirjasta v. 1500, joka käsittää
viidenneksen pohjoisen osan, s. o. nykyisen Suomen Karjalan, mikäli se Pähkinäsaaren rauhassa joutui Novgorodin vallanalaisuuteen.
Rakenteeltaan ja laitokseltaan on mainittu verokirja
tavallista verokirjaa laajempi ja täyteläisempi, se kun
tavallansa on yhdistetty maa- henki- ja verokirja, ja sitäpaitsi sen ohessa sisältää suuren joukon tietoja, jotka
1) Heeo.auxa, s. 11.
2) Heeo.2uxo, s. 11, 3:s muistutus.
3) Heeo.2uxa, Hpxnoxcexie II, s. 59.
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osaksi välittömästi, osaksi välillisesti ovat omianså valaisemaan Karjalan silloisia oloja.
Nevolin, joka kuuluisassa yllämainitussa teoksessaan
on kartoittanut Novgorodin pjätinat ja pokostat, on tässä
kartassaan jättänyt Vatjan viidenneksen suoinalaisen osan
aivan tyhjäksi, luultavasti .paikkakunnan etäisyyden ja
siitä johtuvan tehtävän " vaikeuden takia, hän valittaa
myös, että pjätinain verokirjoissa mainittuja kyliä on
nykyään enää vaikea löytää.. Vaikkakin muutamat suomalaiset tutkijat ovat verokirjasta tietoja ,'poimineet, ei
se kuitenkaan tähän asti ole joutunut tarkan ja monipuolisen tutkimuksen esineeksi.
Verokirja on kirjoitettu vanhalla . venäjänkielellä,
jota siihen aikaan Moskovassa käytettiin; sanojen ja päätteiden suhteen eroaa se paikoittain nykyisestä kielestä.
Etenkin on huomattava persoona-adjektivien runsas ja
-nykyään vanhentunut käytäntö.
Jo silloin kuin verokirja painosta ilmestyi, huomautti historioitsija Bjeljajev sen suuresta "merkityksestä
historiallisena låhdeteoksena:_ Etenkin tärkeän sanoi hän
sen olevan maantieteellisessä jå tilastollisessa .suhteessa.')
Verokirjasta saapikin, muista "arvokkaasta tiedoista
puhumattakaan, selvän kuvan Novgorodin Karjalan silloisista asutusoloista, ja selvittää se myös monen tähän
asti oudon paikannimen synnyn, josta tietysti on suurta
hyötyä meidän vasta alulla olevalle paikannimistön tutkimukselle.
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Il. Novgorodin Karjalan asutusolot
v. 1500.1) (Selityksiä karttaan).
Novgorodin Pähkinäsaaren rauhassa voittama alue
eli Novgorodin Karjala muodosti hallinnollisessa suhteessa yhden ainoan hallintoalueen, Korelan linnaläänin,.
• jonka hallinnollisena keskustana oli Korelan eli Käkisalmen kaupunki. Tämä alue jakautui seitsemään _pokostaan eli pitäjään. Ne olivat: Kaupungin pokosta, Sakkula, Rautu, Kurkijöki, Sortavala, Ilomantsi ja Salmi.
Myötäliitetty kartta antaa toivoaksemme selvän ja
tarkan kuvan asutuksesta. Novgorodin Karjalassa -v. 1500.
Siitä näkyy, kuinka kauas silloinen asutus ulottui pohjoiseen, itään ja länteen, siitä käy myöskin selville, missä
paikoin asutus oli tiheää, missä harvaa, kuin myös mitkä
paikat vielä kokonaan olivat asumattomia ja autioita.
Ennenkuin ryhdymme yksityiskohdissa selvittelemään verokirjasså mainittujen kylien sijoitusta kartalla
ja sen yhteydessä huomattavia muutoksia ja muunnoksia
paikannimissä kuin myös asutusoloja yleensä, mikäli tämä tutkimus voi niiden kehitystä ja kulkua valaista, painatamme Muutamia verokirjan perustalla laadittuja 'tilastollisia tauluja, jotka osoittavat kylien ja talojen -lukumäärän Käkisalmen linnaläänissä, ja toisia såmaulaatuisia,_
joista käy selville, kuinka paljon asukkaita oli tähän
aikaan mainitussa linnaläänissä sekä kaupungissa että
maalla pokostoissa.
1) Tätä lukua ja myötäiiitettyä karttaa laadittaessa on
käytetty seuraavia lähteitä: 1:o Novgorodin verokirjaa valta 1500
(0. K); 2:o valtioarkistossa, ja Viipurin lääninhallituksesså tallella olevia maakirjoja v. 1589-93 maakirjasta alkaen nykyään
voimassa olevaan maarekisteriin saakka; 3:o Viipurin maanmittauskonttoorissa ja maanmittauksen ylihallituksessa säilytettyjä
tilan- ja isojakokarttoja kuin myös kihlakuntien ja pitäjien karttoja; 4:o maanmittausylihallituksen toimittamaa kenraalikarttaa;
5:o yksityisten henkilöjen antamia tietoja kuin myös omia paikan päällä tehtyjä havaintoja, jota varten tekijä on matkustanut.
laajalti kyseessä olevissa pitäjissä.
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Korelan eli Käkisalmen kaupunki oli tähän aikaan
ainoa laatuansa Novgorodin Karjalassa, mutta sitäpaitsi
oli olemassa toinenkin kaupungin tapaan asuttu paikka,
nim. Suvannon Taipale Laatokan rannalla.
Käkisalmen kaupunki v. 1500.
Taloja

Verollisten kaupunkilaisten (pääasiallisesti
kauppiasten ja kalastajien) Piispan
Maaherran Lääniherrain
Tilallisten
Papiston
Tykkiniekkain ja portinvartijain .
Tilallisten (tyhjiä) .
Sotamiehille rakennettavaksi annettuja . .

Vero- Verosta Tyhjiä
tettuja vapaita

188

1

2
3

11
6

2

9

28
5
188

Kauppiasten ja kalastajain

Talonpaikkoja

31

33

11
Seuraava taulu taas osoittaa, kuinka paljon kyliä
ja taloja oli tähän aikaan Novgorodin 'Karjalassa. Kuitenkin tahdomme edeltäkäsin huomauttaa, että kylät
yleensä olivat pieniä ja käsittivät vaan yhden, kaksi ja
korkeintaan kolme taloa. Etenkin oli laita niin kaupungin, Sakkulan ja Raudun pokostoissa, kun sitä vastoin
muissa neljässä pokostassa, joita myös verokirjassa TakaKarjalaksi nimitetään, tavataan suurempiakin kyliä. Tästä
asiasta on neljännessä luvussa tarkempia tietoja:
Kyliä ja taloja Novgorodin Karjalassa v. 1500.
Kyliä
Asuttuja
Kaupungin pokosta
Sakkula
Rautu
Kurkijoki
Sortavala
. .
Ilomantsi
Salmi -

Taloja

Auti- Asut- . Autioita
oita " tuja'

133
4
184
—
2
314
—
223
184
2
.293
—
143
810
34
16
82
826
206
16
51
2
37
239
324
33
—
973 42 2,990 153.

Näiden kylien ja talojen asukkaista ja lukumäärästä antaa kyllä verokirja tavallansa tarkkoja tietoja,
mutta ne ovat siinä suhteessa puutteellisia että hengille
on kirjoitettu ainoastaan täysikasvuiset veroa maksavat
mieshenkilöt. Ainoastaan muutamissa harvoissa paikoissa,
kuten esim. Käkisalmen kaupungissa on luetteloon-pujahtanut joku nainen.1).
Verokirjan mukaan oli _siis Novgorodin Karjalassa
kesällä 1500 seuraava määrä henkiä:
1)

O. K. s. ?.
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Käkisalmen kaupunki.
Kaupunkilaisia (verollisia)
Kartanomiehiä (s:n)
Tilallisia
- Pappeja
Sotamiehiä

232'
17
2
6
18

Suvannon Taipale
Kauppiaita ja kalastajia
Maaseudulla eli seitsemässä pokostassa asui vero-kirjan mukaan seuraava määrä henkiä ja jakautuivat ne
yhteiskunnallisen asemansa suhteen seuraavalla tavalla :
Henkiä Novgorodin Karjalan pokostoissa v. 1500.
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Käkisalmen ja Taipaleen hengille kirjoitetut asukkaat (275 + 67) ylläolevan taulun loppusummaan 4227
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427 2
400 1
1049 —
1085 —
331 —
508. —
Summa 13 141 39 3993 5 11 5 20 4227
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.
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lisäksi laskettuamme, saamme tulokseksi, että koko Novgorodin Karjalan henkiluku kesällä 1500 teki 4 5 6 9
henkeä.
Koska tästä summasta kuitenkin kokonaan puuttuu
naiset lapset ja palkolliset, ei liene liiaksi arvattava,
jos, saadaksemme Novgorodin Karjalan todellista asukasmäärää osoittavan luvun, kerromme 4569 kuudella. Voimme siis sanoa, että Novgorodin Karjalan todellinen asukasmäärä kesällä 1500 oli . 27,414.
Verokirjassa puhutaan tuhkatiheään n. k. vanhasta
vero- eli henkikirjoituksesta. Tämä verokirjoitus lienee,
kuten _ seuraavassa tarkemmin osoitetaan, tapahtunut noin
20 vuotta ennen yllämainittua uutta henkikirjoitusta.
Olemme poimineet yhteen kaikki verokirjassa tavattavat
tiedot vanhasta verokirjoituksesta ja julkaisemme ne
tässä vertailud vuoksi.
Kyliä, taloja ja henkiä Novgorodin Karjalassa
vanhan henkikirjoituksen mukaan.
Kyliä Taloja Henkiä
Käkisalmen kaupunki
Suvannon Taipale
Kaupungin pokosta
Sakkulan » .
Raudun
Kurkijoen
Sortavalan
Ilomantsin
Salmin

—
122
214
181
151
201
37
25
931

183
37
172
282
263
673
809
213
255
2887

357
77
286
556
483
1140
1335
318
494
5046.

Kuten ylläolevasta näkyy, ei asukasten lukumäärä
vanhan ja uuden kirjoituksen välisellä ajalla ollut kasvanut, vaan päinvastoin alentunut muutamalla sadalla
hengellä.

14
Tehtyämme selvää kylien ja talojen lukumäärästä
ja asukkaiden lukuisuudesta tarkastakaamme asutun
alueen eli asutuksen rajoja. Etelässä ei tämä asutus ulottunut yli sen rajaviivan, joka eröittåa nykyisen Raudun
pitäjän Venäjän keisarikunnasta: Tämä seikka on tavallansa hyvin merkillinen ja huomioon otettava, sillä -kun
maat kumpaisellakin puolen tätä rajaa kuuluivat Novgorodille, olisihan hyvin helposti oletettavissa, että rajan
molemminpuolinen asutus olisi yhdeksi asutuspiiriksi
sulanut. Tämä seikka : niinkuin monet muutkin, joista
vielä mainitsemme, todistavat osaltansa, että rajat ovat
ikivanhoja. Raudusta lähtien seurasi asutus tarkasti
Pähkinäsaaren rauhassa tehtyä ja määrättyä rajalinjaa; lähinnä toisiansa olivat molemminpuoliset kylät ja
talot Raudussa, Vaikjärven rajalla, ja nykyisessä Rautjärven pitäjässä, ,jossa ruotsalaiset kävivätkin polttamassa kyliä. Lähellä rajaa olivat myöskin Noisniemen
kylät nykyisessä Sakkulassa.l)
Rautjärveltä alkaen kallistuu sitten asutus yhä
etemmäksi Pähkinäsaaren rajasta. Sen läntisenä rajana on kaikkialla Saimaan 'ja. Pielisen vesistön länsiranta, ja ainoastaan harvoissa paikoissa, kuten esim_
Kesälahden Purujärvellä ja Kiihtelysvaaran Hammas
lahdessa ulottuu se rannikollekaan saakka. Pohjoisin
asutuspaikka oli Viensuun nykyinen kylä Pielisessä.
Asutus ei myöskään 'mennyt yli Pielisjoen, jonka länsipuolella ei mainita mitään asutusta v. 1500. Vanhin kulttuurimaa pohjoisessa oli Ilomantsi, josta sitten
asutus levisi länteenpäin, Pielisen jokilaaksoon ja Liperiin, Että -noin 50 vuotta myöhemmin jo Pielisjoen läntinenkin ranta oli asuttu, nähdään tuosta n. k. NousiaVenäläisen kertomuksesta v. 1556, joka mainitsee, että Pie
1) Pähkinäsaaren rauhakirjassa sisältyvistä luonnonpaikoista mainittakoon sivumennen, että Lemmoulampi sijaitsee
Helisevänjärven päässä nykyisessä Kirvun pitäjässä Lahdenmaan kylän luona suuren maantien, varrella; rauhakirjassa mainitut Pehkäsuot, Iso-Pehkä ja Pieni-Pehkä, Keskiselän kylän seutuvilla samassa pitäjässä.
-
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lisjoen kumpaisellakin puolella asuu »150 Rydzer», s. o...
Venäjän vallan alle kuuluvia karjalaisia.?) Vanhin ruotsalainen vero- ja .maakirja, joka tehtiin Pontuksen sodan
aikana (Manttaledh af =Kexholms Lähn 1589-93) mainitsee Ilomantsin pok'ostan kappeliseurakuntina Pälkjärven,
Soanlahden; Tohmajärven, Liperin, Lieksan ja Repolan.
Venäjän Karjalassa. . Sekä Lieksassa että Liperissä lue-tellaan useampia kyliä, josta nähdään kuinka asutus 89
vuodessa oli edistynyt ja lisääntynyt. 2)
Idässä ei myöskään tämä asutus yleensä ulottunut
sen rajan ulkopuolelle, joka erottaa nykyään Suomen
Venäjästä; Salmissa kuitenkin Kondushan kylä, joka nykyään. kuuluu Aunukseen, luettiin Suomen Karjalaan
kuuluvaksi. Suuret erämaat ja laajalti asumattomat seudut eivät anna rajan aivan selväpiirteisenä esiintyä. Sen.
kuitenkin huomaa, että asutus vaistomaisesti seisattui
tämän rajan länsipuolelle eikä mennyt sen yli.
Pokostain rajojen suhteen mainitsemme ensiksi, että.
Raudun pokostalla oli jo silloin nykyiset rajansa ja nykyinen . ulottuvaisuus; lännessä oli kyllä Pähkinäsaaren
raja määräävänä, mutta omituista on, ettei tämä pokosta
pohjoisessa ulottunut Suvannon rannoille saakka, vaan
luettiin Petäjärven kylät Sakkulaan kuuluviksi, ja näkyy
kaikesta, että nykyinen ;Sakkulan ja Raudun välinen raja.
oli jo silloin voimassa. Omituista on myöskin että Metsäpirtti ei kuulunut Rautuun vaan Sakkulan pokostaan,_
joka verokirjan todistusten mukaan käsitti Sakkulan,.
Pyhäjärven ja Metsäpirtin nykyiset pitäjät. Kaupungin
pokosta taas käsitti _ Räisälän, Käkisalmen .ja Kaukolan
nykyiset kunnat. Se raja, joka nykyään eroittaa Räisälän ja Käkisalmen Sakkulasta ja Pyhäjärvestä oli jo näi
l) Historiallinen arkisto IX, s. 246.
2) I Lexa Kapell: Lexa by, Veensuu, Vegi, Nurmes,.
Juga, Enos, Pangajerftvi,. Stuma, Thusijerffvi, Käynes. I Liblis
kapell: Liblis by, 'Sergitaipall, Koringa by, Pielisjoki, Sotkuma,.
Condianiemi, Comberejoki, Comber by, Höydies by, Kuhasalo
Kloster. Kaikissa näissä kylissä mainitaan melkoinen määrä
taloja, joista kuitenkin sodan tähden suuri määrä oli autioksi.
joutunut.
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hin aikoihinkin olemassa; liekö se ollut varsinaisesti
käyty ja pyykitetty, sitä on vaikea sanoa, mutta verokirja sitä ainakin noudattaa, sillä Räisälän ja Käkisalmen kyliä ei tavata Sakkulan kylien luettelossa eikä
päinvastoinkaan.
Etu-Karjalassa olivat siis pokostain rajat jo nykyiselleen vakaantuneet, mutta Taka-Karjalassa eivät
rajat kaikessa suhteessa olleet niin täsmälleen määrättyjä. Se on kyllä totta, että Kaukolan ja Hiitolan
nykyinen raja myöskin osapuilleen jo silloin eroitti Kurkijoen pokostan kaupungin pokostasta ja että Kurkijoen
itäisenä rajana oli nykyinen Sortavalan pitäjän läntinen
raja, koska Otsois ja Rautalahti luettiin Sortavalaan
kuuluviksi. Mutta paitsi Hiitolan, Kurkijoen ja Jaakkiman nykyisiä pitäjiä, kuului Kurkijoen pokostaan sitä
paitsi myöskin kyliä Rautjärvellä, Parikkalassa, Kesälahdella ja Uukuniemellä.
Sortavalan pokostan rajana kaakossa voinee pitää
Uuksunjokea, mutta sen pohjoinen raja oli jotensakin
määräämätön, sillä pokostaan kuului kyliä Kiteen, Suistamon, Impilahden, Korpiselän, Uukuniemen, Tohmajärven, Ruskealan, Soanlahden, Pälkjärven, Suojärven ja
Sortavalan pitäjistä. Ilomantsin pokostaan kuului paitsi
nykyistä Ilomantsia myöskin kyliä Pielisjärven, Enon,
Kiihtelyksen, Pälkjärven, Tohmajärven ja Ruskealan pitäjistä. Koska kuitenkin Suojärven ja Korpiselän seudut
verokirjassa varmasti luetellaan Sortavalan pokostaan
kuuluviksi eikä yhtään _ Suojärven ja Korpiselän kylää
lueta Ilomantsiin, kun sen sijaan taas Tohmajärven ja
Pälkjärven kylät muutamia poikkeuksia lukuunottamatta
luetaan Ilomantsiin kuuluviksi, häämöittää jotensakin
selvänä Ilomantsin ja Sortavalan pokostan välisenärajaviivana se raja, joka nykyään eroittaa Kuopion läänin
Viipurin läänistä ja tuo Korpijärven länsipuolelta Jänisjärveen pyrkivä kohtisuöra linja saa selityksensä.
Lännessä kohosi Sortavalan pokosta mainitun nykyisen rajan yli, koska Kiteen kylät luettiin Sortavalaan
kä Ilomantsiin.
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Salmin pokostalla ' oli jotensakin nykyiset rajansa,
vaikkakin siihen kuului muutamia Suojärvenkin kyliä.
Yleensä voi sanoa, että Pyhäjärven läntinen ranta
ja siitä Jaakkiman nykyiseen itärajaan vedetty , viiva
eroitti toisistansa Kurkijoen ja Sortavalan pokostat.
Muutamat kylät Taka-Karjalassa luettiin yhä edelleen kaupungin pokostaan kuuluviksi, koska sieltä luultavasti olivat saaneet asukkaansa; semmoisia kyliä tavataan etenkin Rautjärven pitäjässä ja Parikkalan Tyrjässä.

Selityksiä karttaan.
Kaupungin pokosta.

A p. KarIncroB'b

))
:,

))

)7

HaBo.jo.R'b = Kaliston maatuma
eli niemi. Tämän nimellistä kylää ei enää ole olemassa. Ei sitä myöskään mainita vanhimmissakaan
maakirjoissa. Ainoastaan onnellisen sattuman kautta
on sen asema saatu selville. Maanmittauksen Ylihallituksessa säilytetään muun muassa «Rösebeskrifning öfver Virdelä bys egor i Räisälä socken 1840«,
jossa tilaan n:o 1 Virtelän kylässä kuuluvina palstoina mainitaan Kaliston niitty ja Kalistonahonpelto.
T H B p a= Tiura Räisälän pitäjässä.
IIycToui'b Topro.iahwa = Torholahti Räisälässä.
C e H e B a a r a n a = Valgalan pelto Tiurassa;
sijapaikka tuntematon.
Uudisasutus B o p o x = Tiuran salokylä R.äisälässä.
Ha K y u 6' 03 e p t= kylä Kummunjärvellä, nykyisessä Uukuniemen pitäjässä, silloisessa Taka-Karjalassa.
Ha PaHAt; Ha,i'b 11eTIi0Ji1>CHHJf'b.o3e,p0M'b=
kylä Pitkäjärven rannalla, Rautjärven pitäjässä.
I a B p f JI 0 B 0 H a P a B A t = kylä Rautjärvellä;
sijapaikka tuntematon.

2

1$
11 p. H a ,a r ö p L e a a P io p 1 = Mäkikylä Tyrjässä
Parikkalan pitäjässä.
H a Ra B r å .7T % = kylä Kaukolassa, Kaukolan pitä77
j ässä. '

Ha B e p x a e l C x n e t= Ylä-Säppään kylä Kaukolassa; 1678 vuoden maakirjassa: Säpäs by; 1728
vuoden maakirjassa: Sapeas by.
M e ps e r a.a a 7K n 6 p o B o— Märkylä, nykyinen Makkola Räisälässä, vuoden 1728 maakirjassa: Märikylä.
„ M a p b x a o kylä Räisälässä, sijapaikka tuntematon.
„ II a .a r a = samaten.
aa Bo.arosa.at. aa p 3I t aa PHaceat — kylä
Unnunkoskella Räisälässä.
IIa.aaara.aa aa Pa;xe.a' = samaten.
Ha 11Hu.ut y Paa:e.abxHaBa.arasa.av—samaten.
„ Cnnphono Ha Ba.aro i = samaten.
„
JT u 6 y e B a r o p a— mahdollisesti nykyinen Piskonmäki • Räisälässä.
„ Il a .a s a r a .a a P a T o x y zr n n o— kylä Unnunkoskella
Räisälässä. Räisälän joeksi nimitetään verokirjassa
Vuoksen uomaa Tekemälahdesta aina Räisälän nykyisen kirkonkylän alapuolelle. Useasta kylästä sanotaan että se sijaitsi Valgavalassa, (vaihdellen käytetään muotoja: Volgovala, Valgoma, vieläpä Palgovala, Palvagala 1). Tästä salaperäisestä paikasta saa
verokirjasta seuraavia tietoja: siinä asui itse Dav'
Putjatin, siinä oli suuri koski, jossa saatiin runsaas.
lohta, sen- luona sijaitsi myös Hyttyen (Hytinlahd,
kylä 2). Kun ottaa huomioon, että ennen Suvan
laskua Unnunkoski oli mahtavin koski Räisäläss
tunnettu lohirikkaudestaan ja että Hytinlahdel
rimmäiset talot ulottuvat nytkin Unnunkosken
täytyy tulla siihen tulokseen, että kyseessä olevat
kylät sijaitsivat Unnunkosken rannoilla. Kosken yläpuolella oli venevalkama, jota nimitettiin «ylävalka77

i)
2)

Q. K. s. 11, 12, 20.
0.K. s.12,20.
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maksi«, kosken alapuolella «alavalkama« 1). Tästä
kulki valtaväylä Käkisalmeen, vielä viime vuosisadalla
vietiin Helisevänjärveltä ja Kirvusta tulevat parkkiveneet tätä tietä Käkisalmeen. Sana valkama tai
valkain näkyy olevan pohjana verokirjassa käytetyille nimimuodostuksille. Vuoden 1678 maakirjassa:
Unnunkoski taivalb med qvarnen.
—
K n .r Eo T n n o
_ kylä Räisälässä, sijapaikka tuntematon.
Ceprnce.aa y qaconHn Haa'b o3epoml,xaA~
Y 3 e p B o x> = Särkisalon kylä Räisälässä.
Uusijärvi, joka tässä ja muissakin paikoissa
Y 3e p Ba
verokirjassa mainitaan, eli Vuoksen laajennus Käkisalmen luona, lienee syntynyt silloin kuin Vuoksen
vedet lakkasivat Suomenvedenpohjaan valumasta
ja kallistuivat melkein kokonaan Laatokkaan vuotamaan. Userva mainitaan ensi kerran novgorodilaisessa kronikassa v. 1310 2).
Ranra y o3epa y Ysepsbr na Ceprnce.nu
n a H o Bt = Särkisalon Salokylä Räisälässä.
H x ir i1 u o B o— sijapaikka•tuntematon.
91
HxnnuoB0 Ha nanoJiox'i = luultavasti Marjo„
lånniemi Käkisalmen pitäjässä.
H M e .a b x ii u 1= Melnitsapelto Räisälässä.
17
Co sl x a.n = Sojakkala Räisälässä.
„
B
„
)Z y c T o m ti = oik. autiokylä, nykyinen Ala; Puusti
Käkisalmen kunnassa; vanhoissa verokirjoissa tavataan muodot: Pustois, v. 1678 maakirjassa: Pustos
by; Puusti myöhempi muodostus (n. k. kansanjohdannainen).
„
H p b B e a b u e sl = Järvenpää Kaukolan pitäjässä.
„
Bob C y 4 i a x m t — Suotlahti Käkisalmen pitäjässä.
„
M e r .i il z a = sijapaikka tuntematon.
„
K ö B p o a a = Koverila Kaukolan p. v.; 1678 maakirjassa: Coverla.
1)Vanhan koskenlaskijan tiedonanto.
2) Akiander, Utdrag ur ryska annaler, s. 80.:;

1~ ~
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J~ p. B~ B a p u ur a i%= Variksela Kaukolan p.
H a 1' x e p st 03 e p 7; — tarkoittaa nykyistä Hiitolanjärveä, jonka alareunatse raja kulki Etu- ja TakaKarjalan välillä.
„
PrrTo.ra xa,4 osepoml". xa4 IrsrpBoM'b —
Tämän -kylän sanotaan sijaitsevan Taka-Karja,d5sä
Ruoisin rajalla, siis on kysymys siitä Hiijärvestä,
joka on nyk. Rautjärven pitäjässä_..1)_
„
u'b Kr y T u t H a .T io p ~ — kylä Parikkalan Tyrjässä.
„ II o t c b e Ha T
kylä Parikkalan Tyrjässä.
„
B7, Roue aA t— Kopsalå Rautjärvellä, myöskin
Ruotsin rajalla.
„ Psraie:ia ria ptut $a Pane eat
Räisälän hovi
Räisälässä 2):
„ Oy p y silo= mahdollisesti Soroverai-Kangas, Timoskala n:o 1, 2 Räisälässä.
„ B ox. H o s o= kylä Räisälän joella, sijapaikka tuntematon.
„ Pe..rreår:oso y osepa y )lerrr,rcosa pro Pe.mcoB a = Helisevänjärai Räisälän ja Kirvuri rajalla.
„ P a ac e.rl a, u a p% ut x_ a P sr
kylä ja hovinpaikka Räisälän, joella, mahdollisesti nykyinen Ivaskanmäki.
„ E y p a x o B o— kylä Räisälän joella. Sijapaikka tuntematon; v. 1678 maakirjassa mainitaan: . Borokova by.
„
T se p Å x rr o B o— Virtelän kylä Räisälässä.
• ll'aT9ees0 3a xaBoJloxorlti Iia Pxwe~I't —nykyinen kappalaisen virkatalo Räisälässä Näpinlahdessa, vnnhassa nautintoselityksessä sanotaan: Pöytsylaks under kapellanbolets gärd. Mainittu niemi —
navolok on nykyisen kirkkoherran virkatalon paikka
Näpinlahdessa: v. 1827 maakirjassa: Napinlax förut
Pasakanniemi.
„

1)0. K. s. 15.
2) Räisälä merkitsee suomaata,
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4p. JI I3 u 6y e B a JI a x T a — Leipälahti Räisälässä; v.
1678 maakirjassa Lipinlax; alkuaan Limpoilaks.
Y c a.n o n o- kylä Räisälän joella, sijapaikka tuntematon.
MILE H cp op on o= samaten.
,,
HoBay.eBcicoe Ha TIopI>eBcxom-b o3ept
/1

,11

Tyrjässä Parikkalassa.
11

B a s.0 au o s o= kylä Räisälässä, sijapaikka tuntematon; Bax.nawb merkitsee samaa kuin Phalacrocorax -

merimetso.
Ha: IIOpOrt Ha ptI{t Ha CslII.et IIa II%ÅLeI;x oM 'b py"6 e xc t". _" Hautåpelto Kaukolassa; v. 1678

1/

77
,

11
11

11
,,

11

11

11

11

~7

maakirjassa: Hautapelldo.:.
Paal.eJra Ha ptut Ha Pslxseat TnsaoB.o
kylä Räisälän joella, sijapaikka tuntematon.
OxApoHOBo Ha ptut Ha PslPReJit — samaten.
AtBnHb17 H{eJlb, Ha ptut Ha Pslilie.St = oik.
Neitsytrotko, -nyk. Neitsytkallio " Räisälässä; v. 1678
maakirjassa: Naitsankallio.,
fl'1 e p B e.a a T H H n x H II o— Mervelä t. Märikylä Räisälässä.
AoMaHTOBo blepne.Ra —"samaten.
I'IOTToeBo Ha IIa:nroBaJlt - Hytinlahti Räisälässä Unriunkoskella; v. 1678 maakirjassa: Hyttelax.
T a n, H J1 a,= tuntematon kylä; mahdollisesti Tapila
pro Papila, koska verökirjassa tämä kylä sijoitetaan Kaukolaan; v. 1678 maakirjassa: Kaukola med
Papula öde; v. 1728 maakirjassa: Papila.
K o p o Ji a = Kaarlahti Kaukolassa; v. 1678 maakirjassa: Karenlax.
Px6eJia Ha oaep&t Ha PH6e.nII = Hyypölä Kaukolassa.
II o .0 t cm Ha T Io p t = kylä Tyrjässä. Parikkalassa.
BeJiHxOe IIoJie Ha Ep.io.RlcHHt, Ha ptut aa
PK xt e.å t= Lokinanpelto Räisälässä; v. 1678 maakirjassa: Låginon pelldo.
EpnloaxgHo Ha ptut Ha Pxslce.nt = kylä Räisälässä, Lokinapellon läheisyydessä.
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,ZIp. K n c e Z eno a a P n ai e i t= Kisinlaks Räisälässä;
v. 1678 maakirjassa: Kisselax med Humalinpeldo.
„
X.nnrt.nenan Ha ptntna XMr%.Renoi= Humalaisten kylä Räisälässä Humalaisjoen luona; v. 1678
maakirjassa: Humalie by.
X in t .n en a n ac t = Samaten Humalaisten kylä. Että
tässä tarkoitetaan Humalaisten kylää Räisälän eteläosassa eikä Humalanpeltoa Kisinlahden läheisyydessä, nähdään siitä, kun nimenomaan viitataan
Humalaisjokeen. Humalaispellon arvelemme saaneen
nimensä Humalaisten kylästä. Kuten verokirjasta
käy selville, omisti tähän aikaan sama mies Palka
Morozov sekä Kisinlahden että Humalaisten kylät.
Luultavasti toi hän alustalaisiaan Humalaisten kylästä raivaamaan peltoa Kisinlahdelle, ja uusi pelto
sai nimekseen: Humalaisten pelto, Humalapelto')
IIIaBoBo xa ptgt na Panze zt = kylä Räisälän
joella; sijapaikka tuntematon.
„
Prrxce.na rroA noporom = nykyinen kirkkoherran virkatalo Räisälässä, entisessä Pasakanniemessä Ukonkosken alla.
II .n na i a ifp a A t e n o = Ilmeen kylä Ilmeen kappelissa.
C t A y e n o na T ro p t= kylä Parikkalan Tyrjässä.
a a II e puu = Verokirjan mukaan Taka-Karjalassa.
Tämän nimistä kylää ei tavata maakirjoissa. Kaikesta päättäen on kyseessä oleva kylä etsittävä Rautjärveltä. Rydbergin teoksessa «Sverges traktater«
mainitaan, että P u r n u j ä r v en vanhemmat nimimuodot ovat: Purnijärvi ja Purnitonjärvi. Voi syystä
olettaa että verokirjan Perni on sama kuin Purni.
ryör:nno Epruona na ptnt na Paa:e.nt —
kylä Räisälän joella; sijapaikka tuntematon.
JI o A =r e ji a
Lotsanlahti Räisälässä; v. 1678 maakirjassa: Lotsolax.

rJ O. K. S.
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Ap: Moan m y a a— Monitula Kaukolassa; v. 1678 maakirjassa: Monitula.
„
Ci o B R H H 0 -.Suokkala Kaukolassa; v. 1678 maakirjassa: Soukala.
BT. Kepno.nn Ha Kep$oJcRoir .naxmt Ha
77
o 3 e pt Ha Y s e p nt— luultavasti Kervola pro Tervola, kylä Kaukolassa; v. 1678 maakirjassa: Tervola by.
„
C o R o.n o B o— Sakkali Käkisalmen k.; 1678 maakirjassa: Sakkula med Näppillä öde.

Sakkulan pokosta.

„
„
„
„
„

„

„

„
„

K Ii m e p n a
Kiimajärvi Pyhäjärven pitäjässä.
K y H v e — Kunnianniemi Pyhäjärvellä.
Pe6yeBo Ha CB.aTt = kylä Pyhäjärv en rannalla,
sijapaikka tuntematon.
XaxnJieBo Ha CnsrTtacti — samaten.
JI ax H o B a .n R a— Lahnovalkama Pyhäjärvellä.
PoxaoBo a a JlaxaönaJlRt — Rodjanlaks Pyhäjärvellä.
./IaxHonadRa y =iacoBEIn — Keljän kylä Pyhäjärvellä; tässä paikassa oli kappeli, nimi johtuukin
kreikkalais-venäläisestä sanasta K e sit i sr — munkin
tai erakon asuntoinaja; vanhoissa maakirjoissa :
Kelie by.
.~laxHonaaxa Ha no
mahdollisesti Paddois
Pyhäjärvellä.
Ky 3Heuona Ha JlaxHona.nRt y cnsrTa7Rrl, o3ep a — kylä Lahnavalkamassa.
K o c T p o n ii H o — Kosterma Pyhäjärvellä:
T oJ c T o e
y . C i; si T a o 3 e p a — Tolsterniemi Pyhäjärvellä: v. 1728 maakirjassa: Tålstio I), toisissa maakirjoissa: Tolstei.
1)

Revisionskommissionens jordebok af år 1728, Viipurin

läänihallituksen arkisto.

24

K y a .ii ii H a J1 axTa— oik. Liinanlioituslahti; epäilemättä Jaaman kylä Pyhäjärvellä, koska tämä kylä,
kuten myös Kosterman kaksi kylää ja Tolsterniemi
kuuluivat Pyhäjärven kyytimiehille ja tässä kylässä
oli kyytiasema (sim%).,
a HOB't = sijapaikka tuntematon.
Pali y os epa y CB allele() r o = Rajun kylä Sakkulassa.
y OnanLe- roro = sijaCmo.ncono y osepa
paikka tuntematon.
.11muno y osepa y Cnancnoro sijapaikka
tuntematon.
H a -11 enepT ii = Metsäpirtin kylä Metsäpirtissä.
RyTn ua ptnt sia Bn3bsirt = RyTT, merkitsee lahdenpohjaa, kylä sijaitsi siis siinä Suvannon lahdessa, johon Viisjoki ennen Suvannon laskua
laski. Vrt. vapaaherra E. G. Palmenin tutkimusta:
Om äldre och nyare sjöfällningar i Finland, siihen
liitettyä karttaa Suvannonjärvestä ennen laskua.
Caama y osepa y Cnanclioro = Salmen kylä
,,
Metsäpirtissä siinä paikassa, jossa maantie kulkee
yli Viisjoen; joessa olevaa siltaa nimitetään Salmensillaksi.
Eta pi Ha ClIalln y o3epa y Cnann = Ruskan kylä Sakkulassa, nykyisen Riiskajoen varrella 1).
()Ban% Janpono isa ptnt Ha Cnann = kylä
Riiskajoen suussa.
Ranenacaaa
Kajafinskin tai Kajatinskin kylä.
Tämän nimellisiä kyliä mainitaan useampia Kaarnajärven rannoilla Sakkulassa. Myöhemmissä verokirjoissa -ei niitä enää tavata. Nimen pohjana voi
' 77

77

77

1) Nimi johtuu sanasta prhta., ptima, siis joenkylä; novgorodilaiset lausuivat t kirjaimen kuin pehmeän u. Vrt. libemaktapon, Chsepnopyeexis napo,ztonpaseTna, TOM'S> I, S. 3.
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olla Kajatti tai Kaipaa, mahdollisesti myös venäläinen K a sr cji a— Kaifas 1).
p. Knp.bnao y oaepa y Knprnna — Kaarnajoen
kylä Sakkulassa.
M a yr y n p on o— Montrua Pyhäjärvellä.
B o p o a n=r rr _ Tattipään hävinnyt kylä Raudussa
Dudenitsan luona; 6oponnxt = tatti.
Brrsvs.rra xa ptut na Bnsrsrrt — Viisjoki
Metsäpirtissä.
IIaayeao na IleTep ni;, P.nr-rrrvcx o xalleTepnt, [Io.nRna aa IIeTepat, Ap. na IleTepat
y naconan, Ap. na IIeTepat, B,L1o131Cr3no aa
[IeTepat, IOxxono 13% Hymn, Honan, Ce.ny e n o = kyliä Sakkulan Petäjärvellä.
Beperu, y osepa y Cnaircxoro — Röykkylän
(Sakkulassa) kylän itäistä osaa nimitetään Rannankyläksi.
Kamen x a- Kiviniemi Sakkulassa.
6ponxno na Ka,„ I'srpxyeno na Kavrenxt,
meant, Aynryeno na Kanrenxt, Ap. Honoe na
Ka\renx'$, Ap. Iloannxa na Kamenxt =kyliä
Kiviniernessä Sakkulassa.
„ II e T e p n a P p sr s n a. n— Petäjärven Likakylä Sakkulassa.
„ Posydra y osepa y Cnancxoro — Röykkylä
Sakkulassa.
„ rariTepevrv y osepa y Cnancxoro = Haltermaa Sakkulassa.
„ Myrry.nnxna I`ai'rTepnna y osepa y Caanc a or o— kylä Haitermaan vieressä.
„ Bvrnixon•b r-aao.nox% y CasrTvcxoro osepa
= Tattarniemi Pyhäjärvellä.
„ Btxnruno y eaancri0ro osepa — Viiksanlahti
Sakkulassa.

77

77

17

71

1) Tässä voisi mahdollisesti ajatella Kajafinskin merkitsevän Kajaanin suomalaisia, mutta finn sanaa ei tavata venäläisessä
kirjallisuudessa näin varhain ja East muotokin on outo; Kajaanin suomalaisia nimitetään aikakirjoissa „Kaxncxie a'bMurr".
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Ap- n~ OcTpoBuaxt 3a Bt Tbrmi'b nocomiI> y .11a~ o arc c rc o ro 0 3 e p a — kylä Valkeannenän niemen
takana Metsäpirtissä Laatokan rannalla Saaroisten
kohdalla (vieressä Valkeannenän korpi).
H y et om ,y n a B u 3 e = kylä Viisjoella Metsäpirtissä.
OcTaurx11117>
naBoJIox'L KaMenxa — kylä Sak11
kulan Kiviniemessä.
„ P p rt x rr n o B ti K o p r o t = kylä Korholassa Metsäpirtissä.
Ha Ca x y Jut B •r> s o n i n— kylä Sakkulassa Haitermaan puolisessa päässä.
na
aaBoaoxt y CBsrTa o3epa— kylä Pyhäjär,,
ven niemessä.
„ K rr n p o B o Ha
= Kipruan kylä Pyhäjärvellä.
„ Y c x aa o B o— sijapaikka tuntematon.
y KHsrnca KpecTa xa ptut na FopoikeTux 0 ii — Kuninkaanristin kylä Sakkulassa.
„ Hösoe npoTnBy Co60JInnHB, na ptut ria
OR et — kylä Noisniemen vastakkaisella Vuoksen
rannalla, nykyinen Räihäranta Sakkulassa.
„ HOBO T e p e 6 o n o= sijapaikka tuntematon.
„ IIaper-rnria y osepa y Cnancxoro = Parinan
kylä Pyhäjärvellä, nykyään on olemassa kaksi Parinan kylää: Suhaparina ja Kiviparina lähellä toisiansa Pyhäjärven rannalla. Verokirjassa on erehdyksestä Suvannonjärvi pro Pyhäjärvi.
_MrruroBo
y osepa y KnmrepBvr= MiissuaPyhä„
järvellä.
„ 3a K o p r o.n o ro x a Ca -Ky./It
— Karholan kylä
Sakkulassa.
„ 3a JlaxToro y osepa y Kn mrepBa = nykyinen
Porsaanmäki Pyhäjärvellä; v. 1630 inaakirjassa:
Lahen Takos med Miissua öde; v. 1865 maakirjassa:
Porsamäki förut Lahentakais.
na C o 6 o n u n nt= Sobolinna, nykyinen Noisniemi
Sakkulassa; mainitaan vanhoissa aikakirjoissa. rau11
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han keskustelupaikkana 1). Nimi johtuu venäläisestä Cio60d7b, s. o. soopeli. Noisniemi johtunee virolaisesta sanasta nogis = näätä; kansan johdannainen : Sopulinna.
Bt.ioe
y o3epa y B
o
= Valkjärven kylä
~P•
Sakkulassa.
„ CocDpoHoso Ha B3B03t y o3epa y CsaHn=
kylä nykyisen Terenttilän luona Metsäpirtissä.
„ OFInnM'b y CBaHeHoro o3epa= Ojaniemi
Sakkulassa.
KnmepBa y o3epa y KnnrepBr,r 3apyYi,e
- Kalamajan kylä Pyhäjärvellä; v. 1618 maakirjassa: Calama by.
Ha PopHt y 03epa y Kn.srepBbr=Hassinmäki
Pyhäjärvellä.
P e H y e s o= sijapaikka tuntematon..
B oa v Hr o e CB a T.o = Iso Pyhä Pyhäjärvellä.
H a C B H Tt= Kankurinniemi Pyhäjärvellä; v. 1865
maakirjassa: Kankurinniemi eller Lill Pyhä.
„
;
.1aHI3JroBo y CBsrTa o3epa = sijapaikka tuntematon.
77 KopoBnHo Ha Bt.nonra, = Valkeamäki Pyhäjärvellä.
.iom 'r,= Passi Pyhäjärvellä;
bacenHor;o Ha
maakirjassa:
Pases
öde.
v. 1678
o3epa
y
CiBaHCH0r0
= Lapinlaks
.%IaSTa y
Sakkulassa.
Cie nBaHOBo y CBsrTa o3epa = sijapaikka
tuntematon.
K o ti A o a = sijapaikka tuntematon.
IO pi, en o = samaten.
Ha I'opxu> y o3epa y CBaHn = Koukunniemi
Metsäpirtissä, ennen Kirvesmäki ja Läämäki.
M nxt e B o= sijapaikka tuntematon.
P y A H o B o = Gaddila Pyhäjärvellä; ennen Gaudio
eli Kuckua.
1) Akiander. Utdrag ur ryska annaler s: 168. Akiander
arvelee Sobolinnan olevan Viipurin pitäjän Näätälän kylässä.
77

77

77

77

77

77

77

77
77

77

77
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„
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Ha OCHHOBOM'I OCTp0By =HaapaniemiPyhäjärvellä; koska verokirjassa puhutaan Haapasaaresta, voinee olettaa, että Haapaniemi silloin oli
saarena.
.Ilap',niono y CBaTa o3epa = Larjavan kylä
Pyhäjärvellä.
Ha EBauroB b ocTpoB11 = Kiskonsaari Pyhäjärvellä.
B'i% Tepelunlint B3B03t y o3epa y Cnanchor o = Terenttilän kylä nykyisessä Metsäpirtissä.
Nimitetään Terenttilän nousuksi, koska tässä paikassa noustiin Laatokasta Suvantoon.
B H o r a T a y B a c o B u H= Keljän kylä Sakkulassa;
nimi johtunut samasta sanasta kuin Pyhäjärven
Keljäkin ja samasta syystä; vanhoissa maakirjoissa:
Kelie by.
B H o H a .n a az = Vilokkala Sakkulassa.
Y6yeBo B% BH.tonaat na nano.Tont = kylä
Vilokkalan niemessä.
u a E h u x II 0 M 1 = kylä Vilokkalassa Kuusistossa.
Bo.TocoBo B'b B To.xa.R = Volossula Sakkulassa; v. 1865 maakirjassa: Volusula förut Volusuva.
PaxxyeBo y Jococaunoiz pfuia = Rahkajärvi Pyhäjärvellä.
na B3Bo3ii 3aäsono y o3epa y CBaHcfioro
= kylä Terenttilän nousussa.
CaMy.tHono na B3Bo3' y o3epa y Csanenar o = samaten.
Pe6yeno llaxomoBo na B3BO3' = kylä Terenttilän nousussa.
IIoTyeBo IlaxoMOno H'b na B3B03t = samaten.
FpHrnuo y Cnancnoro
o3epa = kylä Suvannon rannalla, sijapaikka tuntematon.
PeBHeBo y CB,anenoro o3epa = samaten,
Bauxono y Toro anti o3epa = samaten,
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.lp Bop•, y CBancuoro o3epa = Korven kylä, tila
nr. 8 Haparaisen kylässä Sakkulassa 1).
3 a 6 o p r, e = Saaprun kylä Pyhäjärvellä; vanhoissa
maakirjoissa: Saabrus by; oikeastaan metsäntakainen kylä, koska tämä kylä usealta ilmansuunnalta
katsottuna oli ja on vielä tänäkin päivänä suuren
metsän takana.
„
, nopnrirrxuono y Cnancuoro o3epa = sijapaikka tuntematon.
Rriprraor:o uano.nouu-, y Ceancuoro o3epa=
sijapaikka tuntematon.
„
Bepe3oneu'b> y Cnancuoro o3epa na Bo.no=rx o„ c r. o ä A a x T 1; = kylä Suvannon muinoisessa
lahdessa Taipaleen luona.
Oerpou r, ua CBIT' o3epl; = Ivaskansaari
Pyhäjärvellä.
OcTponna y AaAoauaro o3epa = Saaroisen
kylä Metsäpirtissä.
Porinaaa ua C n aucrtio •I, ,rse o3 epl;,y Bodo=ru a y C a a n c u o r o= Roikalan kylä Metsäpirtissä.
3 a .11; c h e= Salitsanranta Pyhäjärvellä.
.JIaxTa Br> 3a.nl;chl; e CBBTa o3epa =samaten
Salitsanranta. 3a rtet,e merkitsee metsän takaista
paikkaa eli seutua ja tarkoitetaan sillä Pyhäjärven
rantamaa nykyisen Salitsanrannan kylän tienoilla.
Suuri metsä alkoi tästä ja ulottui aina Käkisalmeen
ja Laatokan rannoille. Salitsa on myöhempi muodostus, vanhemmat muodot ovat oikeampaa: v. 1631
maakirjassa: Saalisten Randa; y. 1647 maakirjassa:
Salistenranda; alkuperäinen nimi kuuluisi siis: Saalisten kylät; niitä mainitaan verokirjassa kymmenen.
„ IIIan rnno O.nencl;enchoe y CB ara o3epa =
sijapaikka tuntematon."
„ RapraaoBo xa,ut, CBHTMM7 o3epol'h = samaten.
17

97

77

77

1)

Bop% merkitsee havumetsää, dem. 6opoin.
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.1p. Kopmnauono na Be.>InKoml CBnTt osept=
samaten.
„ Bepe Hoe OHaHr, Tin o = samaten.
;, II a a y n = Paddois Pyhäjärvellä.
„ zlepTxoBo CTaizonn e = Sortanlahti Pyhäjärvellä.
„ Jlrr>r11s1r1, y .iIa4o.s
enar o osepa = sijapaikka
tuntematon.
= Yläjärvi Pyhäjärvellä.
„ H a Y .n i a p Bt B B a Y
o= kylä Yläjärvellä.
„ n a Y.n ba rr p a3 t T n nr o ur x
„
.IeBsoBo y osepa YsbainpBbr = kylä Yläjärvellä.
„ , P1;- =rsa na ptut na Y.rabainuB~- Riiskankylä
Pyhäjärvellä.
„ HonnHha Ha UnhnCPOn'k .IasTt = Enkkuanlahti Pyhäjärvellä.
Cr>nTa
„ Toacrr.zraWo 13, 'I, OnsncDoB .rc
o s e p a= kylä Enkkuanlahdessa.
„ Kprogr.oBo ocTponu, na CnaTt osept=Heinsaari Pyhäjärvellä; vanhoissa maakirjoissa: Riuskan
saari; .v. 1865 maakirjassa: Heinsaari förut Ruuskansaari.
kylä Sakkulassa.
ir a Ca r: y.z t .I o ö y-e i30
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y
Beat
~;ear,rrrio . y,osepa Cnarrcnoro = sijapaikka tuntematon.
K o p r o.z ä- Hatakkala Metsäpirtissä.
„
IIv;, r
be BT, Itopro.zt, B, orsHullo= MartinKorhola Metsäpirtissä, (myöskin Metsonmäki).
„ na Bopr;y rz'b I{opro
.s = Korholanjaama
Metsäpirtissä.
II y c T o UI 'L = kylä Viisjoen varrella 1Vletsäpirtissä.

Raudun pokosta.
llnshy eno, Ooc(iaxono, Ha,11, ropo. m, Tn My eBo, ,HsnoBo,na'llpå,co.n•bcr.y - kyliä Raassulissa, Raudussa.
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,21 P. CaMLr.JHHHo Ha Bencet HecTepRono, I~p.
Ko6yeso Ha Berrce1, p. Kop6an>>uasoso,
Ap. O6o6yposo, Zp. Kopöo.Ra, 4p. Kop6o.na
.at rb II a n T e a t e n o = kyliä Vepsässä ja Vepsän
korvessa Raudussa. Korvesta (Korbasta) puhutaan
monessa paikassa verokirjassa. Sanotaan «lääni
Korpi ja Vepsässä Ruotsin rajalla«; Kärsälän kylän
mainitaan sijaitsevan korvessa. Tästä näkyy, että
pääasiallisesti tarkoitettiin n. k. Vepsän korpea Raudun lounaisosassa Venäjän rajalla. Mutta kaikesta
päättäen oli verokirjan «korpi« paljoa laajempi ja
ulottui lähelle pokostan sydänmaita. Paikalliset tutkimukset vahvistavat tätä oletusta. Raudun pitäjä
on verrannollisesti tiheään asuttu ja välimatkat lyhyet. Mutta vielä tänäkin päivänä ulottuu laaja
metsämaa Miikkulaisten rajalta (kylä Venäjän puolella noin 5 kilometriä Korleilta) Korlein kautta
Huhdin ja Palkealan välitse kuin myös Omelan ja
Rassulin kylien välitse Kärsälään, Vepsään ja Orjansaareen. Potkelan ja Suurporkun kohdalla on
sillä nimenä «J o l l o n korpi«. Tällä alalla ei ole
vielä nytkään asutusta. Korpena on siis Huhdin,
Korlein, Palkealan, Raudunkylän, Vakkilan ja Vepsän (kuin myös Raassulin ja Liippuan) kyliä kaartava alue.
Bo.ir>uroii ABOVb Bo6pyeso=SuurhousuRaudussa,
°
Maee.1rLrt y 6o.Rr;Hroro .4,sopa = kylä Maanselällä Raudussa.
U YI O C o B o= Omela; korpimaa nykyään Maanselän
ja Liippuan kylän vaiheilla ynnä osa Vakkilan taloja.
y =racor,Hn KoCTrIHo = kylä Maanselällä.
.IroTHHHHo CTerraHKoso = samaten.
MaHcumöso Hti Merpt, ,,r~p. By.RbH'eso y
uacosnu, ,p• OHAproncoso, ,p. 3 axaposo,
ThecTeposo Merpa, p.IIanrronoKyab HnH0,
p. Ochouacouo XapnToHoso na Merpt,
ro
p. Tpycji a.Hoso, •,ap Merpa 3a JI
11

11

11

11
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Ho9IHoRT> Ha4% o3epoMt HaAlb .1laM6HTu x n n T. = kyliä Raudun Mäkrässä.
„ K a c x a .a a r a = Kaskalan kylä Raudussa.
Kopoc'resieno Ha Ber3racri= kylä Raudun Vehmaisissa.
„ H .a a B H e B 0 = kylä nykyisen Puminanjärven rannalla Raudussa.
II a x rr r o p m= Palkeala Raudussa.
na ✓IsrAnHt KocTyeno = sijapaikka tuntematon.
Ljadina merkitsee peltoa eli viljelystä, joka on päässyt metsittymään vesakoksi.
„
13 '1> B0pnIII OcTpont; Ha I'opxfi na HOB1 =
Orjansaari Raudussa, todennäköisesti Mitronmäki.
Xa6axysa Ha4T> o3epom-r> HaAT, J/enexa.a cx M h = Haapakylä Raudussa.
„
Honoe MoTbiHHHo Ha Bencel
kylä Vepsässä.
„ III e n e :n e BO = sijapaikka tuntematon.
„ IK n ss 6 H H o= samaten.
„ BopanoBo Ha47, Hononr>rmt o3epoMT>=kylä
Kirkkojärven rannalla Raudussa. Saman järven
rannalla on kirkkoherran virkatalo. Täällä oli myös
ennen Raudun kirkko, josta järvi on saanut nimensä.
Kirkkojärven ja Puminanjärven välillä on pappilan
pellot.
„ ilon x o n o = kylä Raudussa entisen kirkon luona.
®
„
131, K si x x 0 M 7> Y r o n'i = kylä silloisessa Keltun
pokostassa, siis Venäjällä Pietarin kuvernementissa.
6be Ha Ko6br.Tngax',=
„ BepeTeircxa.a
kylä silloisessa Keltun pokostassa. Kobilitsa r) mainitaan eräässä novgorodilaisessa aikakirjassa vuodelta 1338 ja merkitsee samaa kuin suomalainen Tamma-Karjala 2), Tämän maapaikan asemasta
1) Johtuu venäläisestä sanasta xo6br.rza, xo6r>rnxua, joka
merkitsee tammahevosta.
2) Akiander, Utdrag ur ryska annaler, s. 92: Men angående
Kobjilitska Karelen (finska Tamma Karjala), skulle beskickning
afgå till svenska fursten.
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ei tähän saakka ole ollut tietoa, vaan olemme saaneet selville, että ne kylät, joiden sanotaan sijaitsevan Kobilitsassa, tavataan silloisessa Keltun pokostassa, Ohtavirran ja Toksovanjärven läheisyydessä 1).
Ap. B o p ti = kylä Keltussa.
„ Poilioeia ropa H:a. Ko6m.anHax's = kylä Keltussa Kobilitsassa.
„ ,erOTHnxoBO Ha ptxu,eroTHnrkt=Tököttikylä Tököttijoella. Tököttimetsä sijaitsee Raudussa
Dudenitsan ja Korlein välillä. Tästä metsästä saa
osaksi alkunsa Tuussinanjoki, joka laskee Suvantoon
Vaskelan kylän luona. Tököttimetsästä eräs pieni
joki juoksee Viisjokeen. Tämän joen varrella oli
luultavasti kyseessä oleva kylä. Erästä :nykyään
asumatonta paikkaa nimitetään 'myllykaalatukseksi.
„ H a. M o p b t = kylä Laatokan rannalla. Pietarin
kuvernementissa, silloisessa . Pähkinäsaaren .pokos,
tassa. Kylä tavataan sekä nykyisissä että vanhemmissa kartoissa. Vrt. Genral Schuberts karta af år
1827 med bifogade svenska kartor från år 1676.
„ Mopbece.aKa, = samaten.
. Ba> »Kupont xonut Ha Ko6brJHuax%.= kylä
Keltussa.
H a K o 6 br .a n n a x'L - kylä :Keltussa.
11 .ii a B x o B o= kylä Keltussa.
na.A' o3epoM'b xa,au II.aannoabrM'i, = kylä
Keltussa.
3axonbe = kylä Keltussa.
rr a II .i a B x y = kylä Keltussa. Ha II.råaxy IIan.ffo.no = kylä Keltussa.:.;
17
,, B b PO3MffC'OBi: Houn :t 04:ponacono =. Rosmosuon kylä Keltussa.
)f
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1) BpeMeHHHHT., KuHra 11 s. 235-254. Raudun,pokostan luettelossa on siis joku määrä kyliä, joita ei tavata. Raudussa, vaan
silloisissa Korpiselän ja Keltun pokostoissa nykyisessä Pietarin
kuvernementissa. Monet näistä kylistä olivat yhteisiä eri pö_
kostoissa asuvilla herroilla ja lienee siitä syystä veronkirjoituksessa tehty tämmöinen poikkeus tavallisesta. järjestyksestä.
3
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Zp, Ba.par0Bo Ha Ko6tat.iiai a x = Varjakan kylä
silloisessa Keltun, nykyisessä Toksovan pitäjässä.
K o p a Il H o = sijapaikka tuntematon.
P o 33/ e co B o = kylä silloisessa Keltun pokostassa.
C s p x a Ha O x T t= Särkän kylä Ohtavirran varrella Toksovassa. Tämä kylä oli yhteinen Kutshkovin ja Kostinin perheillä 1).
Bo p y m x a = sijapaikka tuntematon.
„ P y x r a = Huhtais, Huhta Raudussa.
Mypon% KoaeIy , Ha pilat Ha Meaban=I»
H t = Toisissa paikoissa sanotaan Bus MopoBt ja
MypaBnHt xour . Tarkoitetaan epäilemättä Muuraneli Muurain-suota, joka on suuri suo Raudussa Dudenitsan, Huhdan ja Sirkiönsaaren välillä. Mainittu
«myllynoja« on Koskitsanoja, joka on rajana Suomen ja Venäjän välillä. Koskitsanojassa, noin kilometri maantieltä on paikka, jolla vielä on nimenä
«Myllynotko«. Kylä oli siis sekä suon päässä että
pokostan päässä. Muronsuo, joka ennen oli alaltaan
laajempi, on merkittynä karttateoksessa: KapTa
(DxH.IaHRcxoi'I Py6epxiA co,gepxcau aa IIIOCTb y t3,4oBti
1805 ro4a.
„ CH56yeBo = Sumpula Raudussa.
„ Ha BerMaet HoBltxoBo, Ha BerMactEpMaHoBO, Ha Bernaet mu, FJIyxoBO BaHnno,
Ha BexMaet atcb IIpoxxyeso, Tapyeno y
BerMacxono O3epa, Ha BerMacl ate' y
osepa y Bersacsaro ax°t,, tIIJIacxoBO
kyliä. Vehmaisissa Raudussa.
• Ha x x y p o n o = Nahkurinmäki n:o 3 Kärsälän
kylässä.
„ IT e T p It n o = Petrolan kylä Raudussa Venäjän
rajalla.
CBHHxHHo Ha Kop6t = kylä Vepsän korvessa.
„
B o p o x '= Pienporkun kylä Raudussa.
17

) O. S. s. 97;

1

BpeMeHHxxb, 11. s. 246.
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.iIp. 3 a 6 o o z b e= kyrä suontakana, nykyinen Leinikkälän hovi, asumatbn suo eroittaa vielä tänäkin päivänä Pienporkun Leinikkälän hovista ja ulottuu
melkein hovin seinämiin.
„ JlnrnoBoe JleczyeBo = Liipuan kylä Raudussa.
„ JI H H o B o e y H a c o B H H= Kelliön kylä Raudussa.
„ O c z p o B H o B o e= Neusaari Metsäpirtissä.
0 c z p o B'b = Saarois Metsäpirtissä.
„ IIoropt ax BHsbxra = Korlei Raudussa.
„ P o p h a K o p o B b e — Lehmimäki Raudussa; sijapaikka tuntematon.
„ ApeaixoBö = samaten.
„ T off B o e B o= samaten.
„ MycTysr ropa Ha Kopbt — Mustamäki Raudussa, Raudunkylän ja Suurporkun välissä, maantien varrella Mustlammin luona Jollonkorvessa.
„ Ha BencH Bepeab = kylä Vepsässä.
„
ToHHxHo Eta Kop6t = kylä Korvessa.
„
r o p i o B o Ha Mace .rr r = kylä Maanselällä.
„
I{ap3eara we Ha Kop6t JlsrBxyeBo = Kärsälän kylä Raudussa.
„ ()pro ./ a = kylä Savikkolan luona.
„ ()pro .)1 a M 73 Ha 11,1(1111013'h = Savikkalan kylä
Raudussa.
„ BazKOBO C%AtHbe Ha Kop6-t Ka.nxczono
= Potkelan kylä Jollonkorvessa.
„ P o p s a. Cop o x a- Variksela Raudussa.
„ P o p H a sx e = Korkkila Kaskalassa.
„ OryeBo HaAub o3epoM-7, HaA•b .Jiennxaabcx11317., Ap. CozxyeBo HaA77 oaepoM-J, )Ke
HaAl, JIeHHxaJIbchHM'b, Ap. F.iyxoBo Ha,zyb
osepowbHaA-b JIeHHxa.gbcxnMb = kyliä
Raudun Leinikkälässä.
„ B a X R o.rr a Ma n n n o= Vakkilan kylä Raudussa.
„ B a x B oz a Ha K.n Ti H = Savikkolan kylä Raudussa.
fln x n .n n H o- sijapaikka tuntematon.
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Ap. II o % ease = sijapaikka tuntematon.
Ilsamsoso y Bermacesaro oaepa = kylä
Vehmaisissa.
„
1111,10.40B0 na Bermact = kylä Vehmaisissa.
„ Ko'6Braefl Xpe 6 erri, Mn3yeBo = Tammaharju; sijapaikka tuntematon.
„ P i x o a a = Räiskälän kylä Raudussa.
ff BaToso aaa 7, 03011)0317, saars Bermae= kylä Vehmaanjärven rannalla.
C
T
yaene
i » = Dudenitsan kylä Raudussa.
I/
„ KnponaTa = Keripadan kylä Raudussa.
„ Meanroso = Mielitynmäki - eli Miettilä Raudussa.
„
= Liljamaa, suo ja kaskiaho Mäkrän ja
Luukkolanmäen välillä.
„ -B a THO'130 = Potkelan kylä Raudussa; vanhoissa
maakirjoissa: Patkela.
„ Rssace 71-Za 6 poso y o3epa y Ilaasnoso
Kuninkaanselkä Raudussa Puminanjärven luona.
„ II aass ropm = Palkealan kylä Raudussa.
„ II aaKs r op la Bop os = Suurporkun kylä Raudussa.
„ Ksame= Kuninkaanselkä Raudussa.

Kurkijoen pokosta.
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K np6ispsa = Korpjärvi Uukuniemellä.
C a it aaaasma = sijapaikka tuntematon.
Kynnoaa = Kuuppola Kurkijoella.
A PK 1,1a a = Asila Hiitolassa.
FnToaa= Hiitola Hiitolassa.
Basaaa= sijapaikka tuntematon.
BIIMOJICKOit IlaB0.1101Z= Viimolan niemi; 1589
vuoden verokirjassa luetellaan Viimolan kylä Tiuralan kappelissa; sijapaikka tuntematon.

A-
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.Ip. B a JT o z a = Valtola Hiitolassa.
K o s o .n :. - Kokkola Hiitolassa.
R ro .z o J a s m a— Kylänlahti Hiitolassa.
T H B p oa a— Tiurula Hiitolassa.
„ II o r ri u rr T rr, B p o .z r c rc i e = Pohji Hiitolassa
Kylälahdessa; 1728 maakirjassa: Tiurala med Påchjis; oikeastaan: lahdenpohjan kylä, kylä lahden
pohjissa.
„ T e x u rr a a= kenties Hennilä Hiitolassa.
„ Hy 6 o nr .a
sijapaikka tuntematon; ei mainita
vanhemmissakaan maakirjoissa.
133H0å JIaxTt= Rauta„ PaB,zko.nasm na .71-C
laks Pårikkalassa.
A e .0 a n a •II o ar a n ut = Asila Ilomantsissa;
,,
tämän nimellistä kylää ei tavata vanhimmissakaan
maakirjoissa; nykyään Asilanselkä ja Asilansaari
Pielisjoessa Jakokosken alapuolella Mönninvaaran
kohdalla. Asila siis nykyinen Mönninvaara Kontiolahdella.
„ K a B r o B a .i A a = nykyinen Kauvatsalmi eli Kavonsalmi Hiitolassa.
a B p o .n a = Laurola Hiitolassa.
„ HA o .i a = Iitula Hiitolassa.
„
H n o s a.n a = sijapaikka tuntematon.
„ II e nr .a a = Päijälä Hiitolassa.
„ K a 6 o.R a = sijapaikka tuntematon; 1618 vuoden
maakirjassa: Kalbolan Laxi Tiuralassa.
„ JI an i a a = sijapaikka tuntematon.
Can A a.iasma = Puut»
- IIyr3uo.~ia Cepe,lnnni
salo Jaakkimassa.
e T s o a a = Pitkola Hiitolassa; vanhemmissa maakirjoissa: Petkoila.
,: B'b 11Ien,A0.Rt naA'i, IaSToro IlpOSOmenesasr
sijapaikka tuntematon.
Top 1r o i; o= sijapaikka tuntematon; vuoden 1618
maakirjassa: Tormolanniemi Tiuralassa.
,,
P ta og a M n s y n o— Riekkala Kurkijoella.
77
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Ap • .4013 r o .a a s' P t x a ai = kylä Riekkalassa; vuo-

11

11
11
11
11

11

11

11

11

11
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den 1618 maakirjassa: Låukula i Reckala Tiendh
Kurkijoki pogost.
K a .a .a H al a n% P t x a aa t— kylä Riekkalassa; vuoden 1618 maakirjassa: Kallila i Reckala Tiendh
Kurkijoki pogost.
P e ll e .a a H m a= Hämeenlahti Kurkijoella.
ABry aH
✓T H r H H t— Hula Hiitolassa.
P a r o ai a= Rahola Kurkijoella.
Pepeaa 3a ptHoKo 3a Paroaox> = Hörölä
Kurkijoella. 1` a x s o .a a = Hahkola Kurkijoella.
O =i e .,i r i m a= Otsanlahti Kurkijoella.
Ko
eno y ii o r o c T a= Koinmäki Kurkijoella
aivan maanviljelysopiston läheisyydessä; tässä oli
myös siihen aikaan kirkko.
.1a,AHxo.ia Ha .aaxTt xa .7Ia,4Hsoarvcsoa =
Laikkalan kylä nykyisen Laikkalanlahden rannalla
Kurkijoella aivan opiston luona; kylää ei enää ole.
lI en 3 y e s a H o r H u a = osa Pohjin kylästä Kurkijoella.
11 o r n u Eli = Pohis Kurkijoella lahden pohjassa
opiston luona.
Hiinso.aa Ha ptnt Ha Knpbemt=kyläKurkijoella Pohjin kylän vieressä; 1828 vuoden maakirjassa: Påchis eller Niukala.
n o 4 T, P o p o 4 H uj o M=• merkitsee oikeastaan kylää entisen linnan eli kaupungin alla. Semmoisen
jäännökset tavataankin Kurkijoella maanviljelysopiston läheisyydessä (n. k. Linnavuori). Vuoden
1618 maakirjassa: Podgorodiska.
T a. x y H n% 3 a .a % c b t = Taka-Pohjin kylä metsän
takana.
PiopHxHnpna Ha HtMerixoM-s py6exut =
Rurikjärven kylä Ruotsin rajalla. Nimi ei voine
johtua muusta kuin vanhasta ruotsalaisesta sanasta
rå riki = riksens rå s. o. valtakunnan raja. Luultavasti tarkoitetaan Torsanjärveä Rautjärven pitä-
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jässä. Yleensä ei verokirjan asutus noudattanutkaan alkuperäistä Pähkinäsaaressa määrättyä rajaviivaa, vaan myöhemmin Viipurissa syntyneen väärennetyn rauhakirjan määräyksiä. Nämät rajaviivat
kulkivat jotensakin yhdessä Torsanjärveen saakka,
vaan siitä poikkesi väärennetty raja itään seuraten
Karjalan ja Savon rajaa. Mainittavana rajamerkkinä tällä linjalla on V a 1 k i a j ä r v i, Putikosta
etelään Savonlinnan radan varrella.
!Ip. a a a a ah a e ä H p B= Alasjärvi Hiitolassa.
„ n a I' a e a a y a 6 b— kylä Hiienkummussa Kurkijoen kirkonkylän läheisyydessä Elisenvaaraan vievän tien varrella. Siinä on kaksi yhdensuuntaista
pitkää, korkeaa kumpua, joista toista nimitetään
Hiienmäeksi, ja vastassa neljä yhtä korkeaa kumpua, joiden välillä on laaja notko.
• TepBo3aai caaa Becr> = Tervus Kurkijoella.
lionepa y o3epaa y KoBephl = sijapaikka tuntematon.
„
McTae.aa Pyro.aa aa Bopoaont. Jaxa-fs y
JI a A o m c x a r o o 3 e p a= Rukola Jaakkimassa.
„ R y a o .n a = Kumola Jaakkimassa.
„ Ifo6.11o.aa y Jla,goaxcxaro o3epa = saari- Jaakkimassa; 1618 vuoden maakirjassa: Koblala sari Kumola Tiendh Kurkijoki pogost.
„ M e r I3 a a— Mikli Jaakkimassa.
• C o p a.a k c a a a n e c k= Sorola Jaakkimassa.
Honaa neck Ha .liaxrt CBSITbcxoro o3epa—
luultavasti Ristilahti Uukuniemellä.
KocyTkapBa aepxaaa aa H.JIoMaHI. = tarkoittaa epäilemättä Koskutjärvi nimistä kylää Ilomantsissa. Sen nimellistä kylää ei enää ole eikä
sitä tavata vanhimmissakaan maakirjoissa. - Tässä
puhutaan Koskutjärven Yläkylästä, toisessa paikassa
verokirjassa 1) puhutaan Koskutjärven kylästä «Alalatvalla«. Kun otamme huomioon, että sitä jokea,
77

I)

O. K. s. 179. Koskut merkitsee kuusenkuorta.
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joka Palojärvestä juoksee Haarajärveen ja Konnunniemen jokeen nimitetään Koskutjoeksi ja että samaan Konnunniemen jokeen laskee hiukan pohjoisempana Kuusjärvestä tuleva joki, lienee jotensakin
luonnollista, että Kuusjärvi on juuri tuo Koskutjärvi
ja nämät mainitsemat joet ovat juuri nuot latvat,
joita verokirja nimittää ylisiksi ja alisiksi. Koskutjärven Yläkylä on siis nykyinen Kuusjärven kylä
Enossa ja Alalatvan kylä nykyinen Palojärvi Kiihtelyksessä, josta samannimisestä järvestä nykyinen
Koskutjoki saa alkunsa. Kuusjärven kylä mainitaan
jo vuoden 1589 verokirjassa. Palojärvi on myöskin
vanha asutuspaikka; vuoden 1618 maakirjassa: Palo;
vuoden 1631 maakirjassa: Palojärvi.
Benya y CtBep-uBa xa Ile.neTI;xoM'}, osep•a
= Viensuun kylä Pielisissä; mainitaan sarnannimisenä vuoden 1589 verokirjassa; toisissa verokirjoissa:
Vienkylä, Veenkylä, oikeastaan Viekinsuunkylä; nykyisissä kartoissa: Vedensuunkylä.
lle.iieuenn xa ptut Ha lle. eTuBof r[OAL
C' B e p u Komi = nykyinen Pielniemi pro Pielisniemi Enossa Rukaveden rannalla. Muutamat jo lausuvat nykyään Pienniemi.
Pa6yeBo ua
o 31 a inyt = Revonkylä Enossa,
oikeastaan Repoisten kylä, Repokylä.
Ho4.aaxrua uaR•r, osepoM' HaAL HoA.rraax•rc x u M •B = Noudlahden kylä Ilomantsissa. Noudlahti = Noutolahti, Nietlahti), nykyisestä Nietjärvestä luoteiseen päin ulottuva lahti. Noudlahden
järvi = nykyinen Oskajärvi. Tämän järven ympärillä olivat Noudlahden ja Patrikan kylät. Noudlax
mainitaan 1618 maakirjassa, nimi häviää sitte. Oskajärvi - Uskaljärvi, verokirjan mukaan asuikin Noudlahden kylässä Uskal-nimisiä. r)
IIaTpuxoBa CypLa H 2UL osepor•B naAb
H o, .a a ax ti c x rr M c = Patrikan kylä Ilomantsissa.
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.71 p. .J a n n n a x u a= Lapinlahti Kurkijoella.
„ O.11.nn.Ra na p1=i' na ConIROBt 3a aaxToro
011ilan kylä Soskuassa.
„ CotuxoBo 3a JIaxToto = Soskua Kurkijoella.
„ na Yronumt =Uukuniemi.
„ rr a Tan 6 a .,i H o B o T e p e 6 'i, = sijapaikka tuntematon.
„ Bepxllsui IliepBa na,z4u. o3epoM1 na,qub lIapB o vt a> = Iijärven kylä Jaakkimassa.
„ .21 a ir R o c a .ii a
Laitasalo Hiitolassa.
11 a 6 a .fi. a r m a= Haapalahti Hiitolassa.
77
T o n n y •sr = Touna Hiitolassa.
77
„
n a K n M 6 o .i i= 1618 maakirjassa: Kimbolan salmi
Hiitolassa.
„
K n R
.~ a = Kittula Hiitolassa; 1728 vuoden maakirjassa: KilboIa eller Kittula, nykyinen Kilpolansaari.
„ E y p o J e xe x 3 a .2 a x T o ro = Kurolansaari; vuoden
1618 maakirjassa: Kurolansari Tiurala pogost.
„
I£ y n e T r x o ti 6 e p e r T, = vuoden 1618 maakirjassa: Kaupian randa Kurolan saarella. Erittäin
vaikeaa on ollut yllämainittujen kylien (= Laitasalo, Kimbola, Kidula, Kurolesj ja Kauppiaanranta)
sijapaikkojen selville saaminen, kun kyseessä olevat
kylännimetkin ovat paikkakunnalla kokonaan unhoon jääneet. Vertaamalla kuitenkin vanhoja maakirjoja luonnonpaikkoihin, saapi eheän kokonaiskuvan. Kaikki jälet johtavat nykyiseen K i l p o1 a n s a a r e e n Hiitolassa. Verokirjassa luetellaan
perätysten Laitasalo, Haapalahti, Touna, Kimbola,
Kidula j. n. e. 1); mutta Haapalahti ja Touna ovat
vieläkin kylinä Kilpolansaaren pohjoisosassa, jolla
nykyään ei näy enää olevan eri nimeä, jollei sitä
yleisimmin nimitettäne Tounan saareksi. Kidulan
sijapaikan ilmoittaa 1728 vuoden maakirja, jossa
sanotaan: Kittula eller Kilpola. Kimbolan. kylästä
) 0. K. s. 133.
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p.
„
„
•

sisältää vuoden 1618 maakirja huomioon otettavan
tiedonannon, siinä kun puhutaan Kimbolansalmesta.
Samassa verokirjassa puhutaan Kurolansaaresta, ja
Kaupianrannan kylän sanotaan sijaitsevan 'samalla
saarella. Jo kartasta huomaa että nykyinen Kilpolansaari on ennen ollut kahtena, jollei kolmena saarena. Kimbolansalmi oli epäilemättä siinä paikassa,
jossa tuo pitkä, kaita lahti päättyy ja josta purjehdusväylä vie.Hiit.olan mantereelle. Ylimmällä saarella
oli kenties nimenä Laitasalo, keskimmäisellä Kurolansaari, ateläisimmällä Kilpolansaari. Tuon pitkän
lahden päässä etelärannalla oli -Kurolan kylät, ja
siinä läheisyydessä myöskin Kauppiaanrannan kylä,
jonka sanottiin samalla saarella sijaitsevan. Että
Kimbolansalmi oli suuri liikepaikka, siitä on todistuksena myöskin se seikka, että mainitussa kylässä
oli Valamon luostarin majatalo kuin myös toinenkin
luostarin talo; Haapalahden kylässä oli taas Ivanan
luöstarilla talo 1)
Bsa ..aa y,osepa . yBn..bamcxoro=VeijalaHiitolassa.
iI a p o .0 a = mahdollisesti nykyinen Rekonniemi;
vuoden 1618 maakirjassa: Pirolanniemi by Tiurala
pogost (heti Veijalan kylän jälkeen).
n a Tio p
= kylä Parikkalan Tyrjässä.
_Po. oapna y osepay Po4oapnil uo4-1,.dynceio
aa Htaenicoa'b py6e;a'h = Rautjärven kylä
lammin alla Ruotsin rajalla, hävinnyt 2) kylä nykyisen Tarnalan , kylän luona , Parikkalassa suuren
Rautjärven rannalla. Kyseessä oleva lampi on nyk.
Raj.aiampi Kesälahden pitäjässä 'Rajavaaran kylän
luona. Ennen Rautjärven laskua oli mainittu lampi
aivan järven luona, nykyään on välimatkaa joku
kilometri Tarnalan pohjoisimmista taloista. V. 1618
maakirjassa: Jougio pogost: Raudajärffi,. (Kesusman
1) 0. K., s. 140, 142.
2) Tai kasvanut yhteen Tarnalan kanssa.
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ja Tarnalan välillä), nykyään ei enää ole Parikkalassa sen nimellistä kylää.
o3 e p li H a P a B,4 t = Kesusmaa Parikkalassa;
vuoden 1618 maakirjassa; Kesusma.
„ 3apl;ibe Ha Paniut oaept;3a Tan6a.aoio
nykyinen Saaris Parikkalassa, johtuu sanoista sa
ptaoao tai . sa ptnhoio. Mainittu kylä on sekä joen
takana että taipaleella. Vuoden 1631 maakirjassa
tavataan vanhin muoto: Saariks. i Jougio pogost.
a H. uI a = Raivattula Hiitolassa; vuoden 1618
maakirjassa: Raivatala; rla,zaua merkitsee peltoa tai
• niittyä, joka on päässyt -kasvamaan vesaikkoa; semmoista paikkaa nimitetään nykyään Etelä-Karjalassa raivingiksi.
p
=
Uusikylä
Hiitolassa,
oikeastaan:
UudisJ~ o
,,
vilj elys.
Honoe
Ha Pan4onpnt = kylä Parikkalassa
1/
Rautjärven rannalla; sijapaikka tuntematon.
T e g r o .3 a = Tenhola Hiitolassa.
„ lloBcnoe B'b PaB,40./II.Cso3I HaBOJ10Kt =
Maironniemi Parikkalassa.
KopaieB'L- HaaOaox'b Ha PaBao.nbcnoM7,
03 e p 't = Korkeaniemi, nykyisen Tarnalan kylän
eteläosa, joka on korkein maapaikka koko Parikkalassa.
„ EBria Hosoe Hax, o'sepoM'b Ha4L,CHM6e.lbc'n a M z, = Joukio Parikkalassa.
„ R-o e a a a aI a = Koitsanlaks Parikkalassa.
„
II a-B M i a = Ilmeen kylä Rautjärven pitäjässä.
Y a H a n a .11 a = Yliänkilä Parikkalassa.
7?
„ a p B 't H u e a = Järvenpää Parikkalassa.
„ H o B bl e Oy a H = Uudet , koirat. Parikkalassa on
Suuri Koiralampi, josta Koirajoki laskee Simpeleeseen; sen suussa on Savikummun kylä.
o p Io e B o= sijapaikka tuntematon.
„ ToTayHHMa
Totkunniemi Kesälahdella.
• C o p o a a n m a= Suorlahti Kiteellä; 1618 v. maa„ kirjassa; Sorolax.
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A r M o a a = Ahmola; 1728 vuoden maakirjassa: Ru-

,,
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,,
77
„

gola med Ahmola Jaakkimassa.
K y M 6 y sI Ira K y ni 6% o 3 e p%= Kumpu Uukuniemellä.
P a r y .n a = Rahola Kurkijoella.
K e 3B ea a x uI a = Kesvalahti Jaakkimassa.
K v x a 3 LI= Kuhkas Jaakkimassa.
LI a ll o p o uI
= sijapaikka tuntematon.
I'gpoxaJla = samaten.
Era 1 vTOJIbMCxOM'i, HaBOJiO
samaten.
P e JI aI e JI a = sijapaikka tuntematon,; 1618 maakirjassa: Helmelä, Kurkijoki pogost, Terfvus Tiendh.
Sortavalan pokosta.
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IIpo Ica yeBo op = Rokkala Kiteellä.
Pa6axyJla IIeTpoBo aa BaBoJloxt = Haapalahti Kiteellä; vuoden 1618 maakirjassa: Habalax,
Kitägä pogost.
HxylLIoBcxoe IKyLIeI3 HaBOJIoxT, 3ao3epbe
= Kunnonniemi Kiteellä.
O c T a m o B o O cjI p e M o B o= sijapaikka tuntematon.
OnTOMaHOBo = samaten.
IIroJILIHo= samaten.
H a B o a m= kylä Kiteenniemessä.
IC LIT arå IIoÄopbe = Kiteen kylä.
T H M O ut x LI H o= Timoskalan kylä;- sijapaikka tuntematon.
K.I3TfI?xCBrIM1, 0301)O311, =
lleTxOBO
kylä Kiteenjärven rannalla.
y qacoBlilr Ha,~i,o3epbe YJIKOBo=Kantosyrjä
Kiteellä.
PlonixpBa CaBnncxoe y o3epa aur, = nykyinen Pajarinmäki Hyypiäjärven rannalla Kiteellä.
JJy6acoBcxoll IiaBOJlox% j= 3aeqbsl o3epa=
Luopasniemi Pälkjärven ja Soanlahden rajalla.
JIoLIMaJlac-b y ./loHmailbcbaro o3epa — Loimala Suistamossa.
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.z p• Ylin3bSIpBa V YnIi3b3ipBbl o3epa=sijapaikka
tuntematon; kenties Unisjärva pro Jänisjärvä.
CvucToma y o3epa y CyneTo3Ir,I = Suistamon
9,
kirkonkylä Suistamon pitäjässä.
K e p e c y p I, u= Kerisyrjä Impilahdella.
„
Y c n o sI p B a= Uuksujärvi Suistamolla.
A.,IaTocl, y osepnayO.iaToca=AlattuSuistamolla.
II IIIIncypbfI y 3a ti
o3e pa= Niinisyrjä Suistamolla.
l{ o n o sI p B a K o s o c e r. a= Kokkoselkä Impilahdella.
Hal6naanula
xa 1'In6 nlicnoMri, naBo zon 7f; y
„
.JaAo.nenaro o3epa BI, JlasTfi = Impilahden
kylä Impilahdella.
C ym c pa = Sumerian kylä Impilahdella.
„
C a p.h n p B a= Saarijärvi Suistamossa.
„
P y r o sI p B a= Ruokojärvi Impilahdella.
Acne c y p b a= Leppäsyrjä Suistamolla.
Ao.zroii 6eperz, y.JaAo,neharo o3epa=Pitkäranta Impilahdella.
Capl,sl za sa .nasToio y.rIaAo:iticnaro o3epa
„
= sijapaikka tuntematon.
,flHoJiVnIIIa
IIa vCT1,T, pilhII flifoiSvliu[ u =
99
Janaslaks Sortavalan pitäjässä.
YIi,3,iFiJL2, Jloxna.Ta i3a Cor,xiliit 6eperv=
kyliä Soukanrannassa Tulolansaaressa Sortavalan
pitäjässä.
B aa r aa a= samaten; vuoden 1618 maakirjassa:
,9
Valgolalaks by, Sordavala pogost Tulolan perevaara.
X o T n o Ji a= Hotkola samaten.
T y o .~i a 6 o i L ura sI = Suur-Tulolån kylä Tulolansaaressa Sortavalan pitäjässä.
T y o a a nI e a uI a fI. = Pien-Tulolan kylä Tulolansaaressa,
57
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71
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4p. B n n c x a p B a = Viiksinselkä Ilomantsissa, nykyinen Ostronsaari Ilomantsissa, saanut nimensä siitä
kun kuului Saaren (Ostrov) perevaaraan.
PyngaoBo no41, CtBepxxomu,—kyläKulismajärven Tuona Suistamossa.
ff Ifop6oapBa y I{op6ospnw -03 -6 p a = Korpijärvi ,Korpiselillä.
Anreapna y osepa y AmeapBr,r = Äimäjärvi
Suistamossa.
$ a P a T T e;d t C e n r = Hättilä, Impilahdella.
Kopxxxaa xa päst xa Kopx nxoi3`y JIa,Aopnc n ar o- osepa = Koirinoja Impilahdella.
Pyroapna xa Pyroapocxorf Ce.nrt -Ruokojärvi Impilahdella.
Coxo.,11,a ropa yJlaRox:csaro osepa=Hauk-'
kaselkä Impilahdella.
P rr r oJ a = nykyinen ,Tukianmäki Riekkalan saaressa Sortavalan pitäjässä; vuoden 1728 maakirjassa: Rigola eller Tukiianmäki.
14 r a n uc a.n a. = Ihaksela Riekkalansaaressa.
P y x a u e,= samaten; vuoden 1618, maakirjassa:
Rutsia _i Rekala perevaara.
Ape u.a e ra = Airante Sortavalan pitäjässä:
1
K e x g ii Jr a- mahdollisesti Kantsunsaari Sortavalan kaupungin luona Puikolan alla.
P
a i a- Riekkala Riekkalansaaressa.
II y
a- Pulkkisennmäki Sortavalassa.
H a-n ovi o h 'r, = Airinniemi Riekkalan saaressa.
Cnro.naniva iia Cngxorå JIaxTt = Sikopohja
Uukuniemellä.
Harm = sijapaikka tuntematon.
ff rra Ilonont 6epery, lloHono fI'o6e'pensbe =
Rantue Riekkalansaaressa; nimi johtuu siitä että
tässä oli ennen paikkakunnan kirkko ja papin asunto. i). Vanhoissa maakirjoissa: Randois, Randoila.
If

If

f

ff

ff

17

ff '

ff

27

1) Tässä kylässä on vielä nytkin vanha kreikanuskoisten
puukirkko,

47
Ap. M a a y e B o C e a o = sijapaikka tuntematon.
fl y ,2iao.aa B.nacKourb ca t,4-1, Epe.mteua =
samaten.
C io acoua= Syskyä Impilandella,
Hypoapua = Purojärvi Kesälahdella. Koska verokirjassa sanotaan että tässä kylässä oli annettu veronvapautta siitä syystä että ruotsalaiset olivat käyneet
ryöstämässä ja seuraavassa samasta kylästä mainitaan, että ruotsalaiset olivat ryöstäneet kaiken karjan ja kolmannessa sanotaan että Purojärven kylä
sijaitsi Ruotsin rajalla, tarkoitetaan Kesälahden
Purujärveä. 1)
Hon
a a Ha pt q'ta a Yaa.n =_Uusikylä Tohma71
järvellä; Ylälän joeksi nimitetään nykyistä Jänisjokea, joka laskee Jänisjärveen; vielä nytkin nimitetään joen suun puoleisia seutuja ylänteeksi. Kyseessä oleva Uusikylä on nimestään huolimatta hyvin vanha asutuspaikka, se mainitaan myöskin vuoden 1589 verokirjassa.
./1 o.ff oHma B .4 a x
= Lokalahti Impilahdella.
MaTaoceara = Matkaselkä Ruskealassa.
Barun.apua aa KprtnKom'i, o3epl na "lout=
Vahvajärvi Ruskealassa.
JIerroaax m a acq, y 3 aegLff o 3ep a = Leppälaks
Ruskealassa.
Cye.ffaxma y 3 aeg I» II aci o3epa = Soanlahti
Soanlahdella.
AHyeu-i, nauo.doKI, y 3 aeribn aL» o3epa =
Anonniemi Pälkjärvellä.
.43, 6 acu,Hoti HaBOJIORT. Ha Czptanwt y
i o3epa = Luopasniemi Pälkjärven
3a e h
ja Soanlahden rajalla; tämä niemi on toinen niistä,
jotka erottavat suuren Jänisjärven pienestä Jänisjärvestä, etelästä tullessa oikealla puolella; 1618
vuoden maakirjassa: Låobas-niemi Pälgijärffvi pogost.
17

77

77

) 0. K. s. 151, 159 ja 164.

1

lleaaTI, y 3aemha auk, osepa Ha ocTpoBy na
y c r h pt x n' Y./ta a n= Pelattu, nykyinen 'Tyyty,
saari Pälkjärvellä.
B a p tt e .71a = Värtsilä Tohmajärvellä.
Ha JIor.Aonept; pro JIotiaomlept osept xa
O c x a at O tI Is y e B bI = Otskolan kylä Loitimoj ärven rannalla Kiihtelyksessä. Otskolan kylä mainitaan jo 1589 vuoden maakirjassa.
Iia ocTpoBy Ha I{OxoTapBI3 osept = Uskaljärvi Kiihtelyksessä, jossa Jänisjoki ja Kiihtelyksenjoki ennen muodostivat saaren; entistä nimitystä
muistuttaa K o k kola mainitun järven rannalla.
JI o i3 A o a p B o= Löytöjärvi Kiihtelyksessä.
K a x s n p e B o= Kokkari Korpiselillä; vuoden 1618
maakirjassa: Kochari.
Ha T oa B o a p B fi 03 e pt = Tolvajärvi Korpiselillä.
Y s c o a p B a= Uuksujärvi Suistamossa.
CyapBa 6onvnlaa y osepa y Cyaphhl, CyapBa MenB.Iaa y osepa y CyapBhl = Suojärvi Suojärvellä.
,flxnoB'h IIaBoJoxti ParinieBo = sijapaikka
tuntematon.
P n r o a p a a. = Riihijärvi Impilahdella.
H r a Ha p B a = Ägläjärvi Korpiselillä.
HecyaaBla y Jlaaowcxoro osepa
sijapaikka tuntematon; vuoden 1618 maakirjassa: Nessula i Airinda perevaara.
Y a .n a = Ujalanranta Sortavalan pitäjässä.
M y n o a a= sijapaikka tuntematon.
P ealona xa pttlt xa Ptalont = Helylä Sortavalan pitäjässä.
Mapnaa noaT JIIIryeBbtml7 = Manila Sortavalan pitäjässä; vuoden 1618 ja 1728 vuoden maakirjoissa: Mairila.
P e r mI a a a = sijapaikka tuntematon.
HaBaan ,4asll y 3aatlha y osepa = nykyinen
Laitiois Suistamossa; v. 1618 maakirjassa: Laidoin;
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alkuperäinen muoto: Laitaset; Ha JIaHAHaH = kylä
Laitasissa.
JI ax T a = Lahen kylä Sortavalan pitäjässä.
M a.A e a = Madila Sortavalan pitäjässä; . vuoden
1728 maakirjassa: Madila eller Suikanlax.
B a H H .n a(:pro AH H rI a) = Aniala Sortavalan pitäjässä; vanhoissa maakirjoissa: Anila;
II H p T o.0 a = Pirtola, hävinnyt. kylä Sortavalan
pitäjässä. Anialan läheisyydessä.
B a p 8 a o s m a = VarisIahti, hävinnyt kylä Sortavalan pitäjässä, sijaitsi Kirjavalahden etelärannalla
nykyisen Variskallion luona.
l{ a p n H R ai a— Kariniemen kylä ulkonevassa samannimisessä niemessä Sortavalan Rautalahdessa.
B a a r a~ a • y nr ye s a=' Valgola, hävinnyt kylä
Sortavalan Liikolanjärven luona.
fly x y T oa a x in a= Nukuttalaks Sortavälan pitäjässä.
Ka.aoma Ha, ptn4; Ha tia.iontt =-KaalamoRuskealassa.
„
IlepTuIIora. y oaepa y Barnanpsu = Pirttipohja Ruskealassa.
Ha,I{pacHom oaept= «Punaisellaj"arvellä«tarkoitetaan Ruskolampea Vahvajärven ja Jänisjärven
välillä.
MysanAa y oaepa y 111ysaHAsr—MuuantoSuistamolla.
,, 3'cKaa y JIaAoxtcharo ose`pa = Uuksu Salmissa.
,, Ha MRrNcexhexom•i, ocTpost y.JlaAoaxcrcar o o s e p a- Mäkisalon saari Sortavalan pitäjässä.
K y n e c s a sr s e c b— Kymölä Sortavalassa.
„ P e-pan HO = sijapaikka tuntematon.
„ P u xi H 6•o a = Hympölä Sortavalan pitäjässä.
,, . V x x o:a a,= sijapaikka tuntematon.
„ I' .i.t 6 x o B o_ samaten.
„ K y sri H å H H a Ha H a s o:ll o s`k = Kuisniemi; vuoden
1618 maakirjassa: Kuisniemi, Airinda perevaarassa.
4
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g eå x x o `- -sijapaikka tuntematon.
0 s a p 6 H H o= samaten.
K a p310.I a = Karmala :Sortavalan pitäjässä.
II g T x e .R a= vuoden 1618 maakirjassa: Pitkälä Airinda perevaarassa.
If es B e.n a;= sijapaikka tuntematon.
K g p b a x m H H o- mahdollisesti nykyinen Kirjavalaks Sortavalassa. "
- K 06 p o a a= sijapaikka tuntematon.
II y g rti a a a= Puikola, kirkkoherran virkatalo Sortavalassa; vuoden 1728 maakirjassa: Puikola pastorsboställe.
.'1 a, -A B o c y p b a= ;-Latvasyrjä Uukuniemellä. . .
HanoJYost.
Pya,ymrZöso Ha Ii
= Hunnukka Impilahdellå.
• T a.i rr s ()Belton = sijapaikkä tuntematon.
„ H g r g.0 B c h o e- kenties Inkola Suojärvellä.,
„ - B o'c o c b. M e H m a= Otsois Sortavalan pitäjässä.
g Bococg arc.a - Rautalahti
„ Ha PoBRo
Sortavalan pitäjässä Otsöisissa:
0 c T p o BI, Ha 0 el, p,e rig H rt- mahdollisesti. .nykyinen Poikelus, joka on Rautalahden suussa.
,; Tai:nxo xå ptqt xa Cyme.pbt:- Takalan
kylä Impilahdella; sijapaikka tuntematon.
„.
.B x yc h.g T % ., . Ha ~ pt ,r t Ha Y c rct = Uuksu,
Salmissa.
POHryena Beet. Ha oc:TpöBt = Roihansaari
Sortavalan pitäjässä, ' Heiyläjoen suussa.
„ . 0 3 H s a Jr a = sijapaikka tuntematon.
,,
-H:a pt*rxt Ha.CrocxoBt = kylä Syskyän joella
Impilahdella.
•
e a em e s c x a a; s e c b-'Kellomaniemi Sortavalassa; se niemi, jossa. sijaitsee Sortavalan kaupungin
vanha osa; vanhoissa maakirjoissa: Kelliämälä.
Ty s x oa a= Tuhkåla Sortavalan pitäjässä.
.~I g-r o d a--Liikola Sortavalassa.
~K n .i 6 g a p n a = Kilpijärvi Korpiselillä.
77
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Ap. Cap r He y p x a= Särkisyrjä Ruskealassa.
„
FypbeBi> aaso.noRT, aa i Ty.RatnnnMt.
o s e p o a»= sijapaikka tuntematon.
„
Baraocapi = samaten.
„
Hu ~ e i a II o J n a p s a= Kitelä Impilahdella.
O c T p o s ti Ha H r i n a p s%= kylä Ägläjärven
saaressa.
„
A n r x z a T y p 6' o capt = lue Anila pro Angila.
Turpasaari nimistä saarta ei enää ole olemassa, saari
on muuttunut niemeksi. Helylänjoen suupuolessa, Roihansaaren vastapäätä, on niemi, nimeltä Turpa. Kuten kartasta näkyy on niemen takana lahti ja maanmuodostuksesta päättäen on tämä lahti ennen muinoin ollut yhteydessä Helylänjoen kanssa. Mainitussa saaressa sijaitsi kyseessä oleva kylä. Nimestä
päättäen luettiin se Anialan kyliin kuuluviksi. Vanhoissa maakirjoissa: Turbas.
c o c b = Otsois Sortavalan pitäjässä.
„
„ Bar4aaxca B'6 Ococn ui-; aa p1x'5 xa
A s a a x et = Vahvajoki Otsoisissa, laskee •Reuskulanjärvestä Rautalahteen.
H a P a. n c a .,i a t = nykyinen Vorsunsalmi Sortavalan kaupungin luona. Nimi johtunee siitä, että
tässä kylässä verokirjan mukaan asui Vorsa-niminen talonpoika.
„
B •h I` y K o i t= Hulkonniemi Tammihanka-nimisessä saaressa Sortavalan pitäjässä.
„ Il a p o .ii a = Parola Riekkalansaaressa Sortavalan
pitäjässä.
no •, ✓Tnry eBLI M•b ropoAx o31 = kyläLiikolan linnan alla. Kyseessä oleva linna sijaitsi nykyisellä Paussun vuorella Liikolanjärven itärannalla,
Ruskealaan vievän maantien varrella. Tämän melkoisen korkean ja yksinäisen vuoren huipulla on
vielä tänäkin päivänä lähde, josta yhä pulppuaa
juotavaa vettä. Se oli siis muinaisuudessa monessa
suhteessa hyvä turva- ja puolustuspaikka.

H.71ha.na y Auryeischoro l'opo,gxa = IljaIan kylä saman vuoren läheisyydessä.
I' e z M a.1 a = nykyinen Helmijärvi Sortavalan pitäjässä.
M a a A ep t= Koitoselkä SuisKogToc e J b e
•
tamossa.
II a p p o d A a = sijapaikka tuntematon.
sa Barnu o3ep-t sa I'aniaxont ocTpoay =
kylä Vahvasaaressa Ruskealassa.
s'h MaHAept aa Hraftapi3t = Ågläjärvi Korpiselillä.

Ilomantsin pokosta.
If

A
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1
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„
„
„
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„
„

Merpxapn.a Mexma,a xalt'b Merpgspct:Asi-1>
o a e p o Ml. = Megrijärvi Ilomantsissa.
I{ofiAepa aaA'h I{oäAepeaHMz, o3epom b
u o,q, ,6 L n n e p H a o M'h = Koitere Ilomantsissa;
.nyk. Kivilahti.
Toprosrpna , Hat3asxono = Tograjärvi Ilomantsissa.
B H a H a. Rai a= Viinilahti Ilomantsissa.
aa a"ano-.Roat aaA b KorfAepersuMl> o3ep o M = Tyrjänsaari Ilomantsissa:
n a, 1' H r a a e M t = Riihiniemi Ilomantsissa; pohjoisesta päin Nuorajärveen uloneva niemi.
'n1, BHaHapnt saRvh BHariapircauMf, o3'e-p o n'h = kylä Ilomantsissa.' Viinijärven rannalla.
JI 4 S T II H o# rt-.Luhtapohja 'Enossa.
H o m a am
= Ilomantsin kirkonkylä.
JI o n e n a= sijapaikka tuntematon. .,
Ti Io 3 me c'h Pa r n a e M a = kylä SysIImäjärven rannalla Ilomantsissa:
JIercca y II.e.aeTbnaoro o3epa noA•i; Ctne-'
p H a o M•b = Lieksan kylä Pielisjärvellä.
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k o n ep a = Kovero Ilomantsissa.
KH.R,Axma aa HeJleTnxox ptxt = Kaltimo
Enossa.
Bexysi xa Hedechom% o3ept — Viensuun
kylä ' Pielisissä.
Iiaxroa xa o3ept zIalirodi,cxomT,=Sonkajan kylä Sonkajajärven rannalla Ilomantsis sa..
lIe.rieua.la Ha Pypr,est ocTpost, aa lle.uen a .a b c x omb - kylä Pielisen saaressa, kenties
Paalasmaa eli Ristsaari.
Tormoapna, y o3epa TorMosipsbr = Tohmajärven kylä Tohmajärven pitäjässä.
H a H ss r n u si p = Pälkjärven kylä Pälkjärvellå..
Ha ocTpony Ha; Qaar,rRsipnbcic oaiz, -_ Falksaari Pälkjärvell'å: . .
3 a 6 o oT b e
sijapaikka tuntematon:
KaiAoma xa IleJeTuxort ptxt, xa Kaao m t — Kaltimo Enossa. 1)
3a ptxoio v Sae i,
o3epa.= sijapaikka
tuntematon.
om c x o K Ha s o .0 o x z, = Loitimonniemi,
Io
Konnunniemi . Ilomantsissa.
Faaimezzasnra, xa 1CoxenbixT, no, a xz,110,4%
Ct n e p ri x o M -i, = Hammaslahti Kiihtelyksessä,
Tästä näkyy että Pyhäselkääkin ennen muinoin
nimitettiin Orivedeksi, niin myös Nousia venäläisen
kertomuksessa. -2j
Ko,cyTtipna a 1lxcHaa oAna = Palojärvi Kiih=
telyksessä.
i) Koska tässä kylässä asui talonpoikia, joilla sukunimenä
oli Nesterov, lienee läheinen Nesterinsaari saanut heistä nykyisen nimensä.
2) Historiallinen arkisto IX, s. 246. «När Oriväsi lychtas,
thå. tager Pelissiåkj vedh; samme Pelissiåkj åå är 14 viku siö,
och boor um •kring samme åå .50 xydzer«. Stefan Löfving nimittää Pyhäselkää Libelits sjö.
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Salmin pokosta.
Ps.ilMo.ia Ha pt'ut - aa
= Räimälä Salmissa.
Ceao IIy 3nH na neci-, Ha p'u ; uaCoao
~r sr H' y a o r o c T a= Salmin entinen kirkonkylä
Kirkkojoen luona; Pussvina-niminen kylä mainitaan
vanhoissa maakirjoissa.
Ty.io`ra Ha ptu na Ty.ionrt = Tulomajoki
»
Salmissa.
KoBepa Ha pluyt Ha Ty 2omt 6.Tn 3no nop o r a II a,A y n a = Kovero Salmissa.
„ Ce.io IlHa necf, Ha p'n i; na 33n 1; = Miinala
Salmissa.
,,
II.RyH4oro.noea Ha prtnt Ha II i3 = kylä
Miinalanjoen varrella, sijapaikka tuntematon.
Kaprocypr,sr y .1Ia4oazccnaroo3epa=Karkku Salmissa.
Bap6oce.nha Ha ptu'; Ha Siat =Varpaselkä
Salmissa. Kuten ylläolevasta näkyy on Janajoki
nykyinen Miinalan joki.
K o H A y m a= nykyinen Kontu, joka kuitenkin sijaitsee rajan toisella puolen Aunuksessa.
KneJir,cnasr
lloärn Ha Ca.iy1; ocTpant =
71
Tiijalan kylä Lunkulansaaressa, jolla kansan suussa
vielä on nimenä Kiijala; IIonru-sana on hämärä,
kenties sukunimi Punki (Punkki); sen nimellisiä
henkilöjä asuu vielä Lunkulan kylässä ja saaren
kohdalla mantereella.
By.iaxT' n
Ca.i yt 1'h ocTpor 1; = Ulahta
Lunkulansaaressa Salmissa; merkitsee oikeastaan:
kylä lahdessa.
JlynryJia xa Ca.nyi; ase oc.Tpon'$ = Lunkula
Lunkulansaarella.
liöpncon-h
r-Iai3o.iosT, y .la;4o7hcicaro oaelra
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n a A 'b .2 a x T o ro = sijapaikka tuntematon; Borisov
navolok mainitaan 1618 vuoden maakirjassa.
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Jlor4rii TaH6a.nt, Ha 7,.IaxToio Huh y JIa~ o are x a r o 03 e p a— Loihitaipäle. Laatokan rannalla, kenties nykyinen Veneenveto.
Ha iVlaHei;xoMl. ocTposy Ha ptaxowbicoxut
= kylä Mantsinsaaressa Uuksunjoen.puolisessapäässä, nykyinen Siuskylä.
Opgce.no Ha -MaHeTusoml, sxe ocTposy =
Oriselkä Mantsinsaaressa.
Ha lIoaax-7, Ha MaHeTuxorric, aieocTposy=
Peltois Mantsinsaaressa.
•
.fliieatHe- M'b H. aBOJlOxt Ha MaHel;xoM'b
ace o c T p o n y= kylä Jänöenniemessä Mants insaa-.
ren eteläpäässä.
„ 'Ha [leg6yest ropt"Ha MaHeTusoviu, aihocT-.
p o B 5 = Peipois Mantsinsaaressa.
B'b Fiy3MHHciiY
HasoJloIi~'i Ha MaHeTn.
x o n% ix e,o c T pony _ hävinnyt kylä Mantsinsaaressa; 1618 vuoden maakirjassa: Kusan navolok (Peibegoran jälkeen).
Ha Keheabch"oml, osep"t 6.ag3xo Cyxptxg=
kylä Suojoen läheisyydessä; sijapaikka tuntematon.
„ Ha ItaJit.osept 3a ptxoir 3a Cyelo = Kalajärvi, metsäjärvi Suojärvellä lähellä rajaa, muutaman kilometrin päässä Hautavaaran kylästä;- kylä
mainitaan 1618 vuoden maakirjassa: Kalajärffvi (Suojärvi pogost), oli jo silloin ollut kauan autiona.
„ <HJiraJlasma IK.afi6a:ac.xofi HasoJlö,x7> "y. o3ep a y Oy slp n bi = Kaipais Suojärvellä.
•

Lisäys.
B a s .a a H o s 0, s. 21 = Pataksela Räisälässä Unnunkosken vastaisella rannalla; verokirjassa sanotaan,
että löhensaalis Unnunkosken alapuolella olevasta
padosta jaettiin . kahtia .David Putjatinin ja tilanomistaja Balakshinin kanssa; " Baklanovo oli juuri
Stepan Balakshinin, joka myös itse siinä asui; Pa-
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taksela (paikka, jossa on pato) mainitaan jo vanhoissa verokirjoissa; vuoden 1678 maakirjassa: Pataxela med Kivikando öde.
Asutuksen levenemisen ja alkuperän suhteen voi
verokirjan nojalla tehdä muutamia johtopäätöksiä: Koska
useampia kyliä Rautjärven pitäjän eteläosassa, Ilmeen
kappelissa ja Parikkalan Tyrjässä luetaan kaupungin
pokostaan kuuluviksi, voi olettaa, että mainitut kylät
vat saaneet asutuksensa kaupungin pokostasta. Luultavasti olivat nämät seudut olleet kaupungin pokeoatalaisten kala- ja metsästyspaikkoja ja vähitellen oli siellä muodostunut varsinaisia kyliä. Sakkulan ja Raudun pokostoilla ei verokirjassa mainita minkäänlaisia kyliä TakaKarjalassa, joskin semmoisia ennen oli ollut olemassa, olivat kuitenkin nyt jo kaikki siteet siirtolain ja emämaan
välillä hälvenneet.
Sitä vastoin olivat Kurkijoen ja Sortavalan pokostat ne keskustat,joista asutus laajalti oli levinnyt useampiin ilmansuuntiin. Uukuniemen, Parikkalan pitäjät kuin
myöskin nykyinen Rautjärvi kuuluivat Kurkijoen pokostaan, ja muutamat paikannimetkin, jotka tavataan sekä
rannalla että sisämaassa viittaavat myös siihen, että
asutus oli levinnyt etelästä pohjoseen ja idästä länteen
päin. l)
Taka-Karjalan asutusoloja valaisevat sitä paitsi verokirjassa tavattavat perevaarat, jotka olivat varsinaisia asutusalueita, vaan sittemmin olivat muuttuneet myöskin veronkantopiireiksi. Perevaaraan kuului nimittäin yhä edelleen verokirjan mukaan kaikki ne kylät, joiden asukkaat
olivat yhteisestä- pesäpaikasta lähteneet, olivatpa nämät
sitten, kuinka hajallaan ja kuinka kaukana toisistansa.
Täten antavat perevaarat aihetta seuraamaan asutuksen
kulkua ja levenemistä. Kun esim. verokirjassa Sorolan
perevaaraan, joka sijaitsi nykyisessä Jaakkiman pitäjässä,
1) Kopsaia ja Viimola-nimiset paikat ja kylät tavataan sekä
Hiitolassa että Rautjärvellä.
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Iuetellaan kuuluviksi Koskutjärven, Viensuun, Pielisniemen,, Repoisten, Noudlahden ja Patrikan kylät Ilomantsin pokostassa, voinee tämän johdosta hyvällä syyllä olettaa, että mainittujen kylien asukkaat olivat kotoisin S- osolan perevaarasta Laatokan rannalta.
Sortavalan siihen aikaan tiheästi asuttu rantama ja
•
saaristo oli sanan varsinaisessa merkityksessä se «offi
Iina gentium«, josta asutus oli levinnyt pohjoseen ja itään,.
etenkin nykyisiin Kiteen, Ruskealan, Suistamon, Suojärven, Soanlahden, .Impilahden, Pälkjärven, Korpiselkien,
Tohmajärven pitäjiin, vieläpä kaukaiseen Ilomantsiin
kiin, koska eräs Helylän kylä Liikolan kaupungin luona
Sortavalan pokostassa luetaan Sonkajan perevaaraan
kuuluvaksi. 1)
Sitä vastoin näkyy Salmin asutus esiintyvän aivan
eristettynä Sortavalan kuin myöskin muun Karjalan; asutuksesta; Sortavalan perevaaroihin ei lueta yhtään kylää
Salmissa eikä mainita myöskään' Salmin pokostassa perevaaroja, kuten muualla Taka-Karjalassa:; Salmi muodostaa ikäänkuin erityisen tarkasti rajoitetun asutusalueen,
johon ainoastaan pari kylää Suojärveltä' luetaan kuuluviksi. Salmissa tavataan myöskin poikkeuksena tavallisuudesta varsinaista ryhmäasetusta, kyliä niin suuria,
että toisessa asui 118, toisessa 119 verohenkeä, siis kummassakin noin 700 ihmistä.
• Kiteen seutuja nimitetään verokirjassa Kiteenjoen
piiriksi (KiTara) ja olivat nämäkin seudut saaneet asutuksensa Sortavalan rannikoilta. Ilomantsin kirkonkylän
nimenä on: «Ilomanets Pyhän Iljan luona pokostassa«, ja
muistuttaa tämä muoto Mantsinsaaresta käytettyä muotoa:
Maueuxitl oeTpoBI>,` mutta mitään muuta yhteyttä näiden kahden paikan välillä ei. verokirjassa esiinny. Vanhimmassa 'ruotsalaisessa maakirjassa vuodelta 1589 käytetään muotoa: Ilimantsi. Nimimuodostuksen pohjana kenties: Pyhän Iljan Mantsi.
i)

6.K. s.175.

Elinkeinot.
Siirtyessämme tekemään selvää niistä tavoista ja keinoista, joilla silloisen. Karjalan asukkaat hankkivat elatuksensa, huomautamme ensiksi, että verokirjan mukaan
oli olemassa oleellinen eroitus elinkeinojen suhteen Etuja Taka-Karjalan ,välillä:
Etu-Karjalassa, S. O. kaupungin, Sakkulan ja Rau.dun silloisissa pokostoissa oli pääelinkeinona maanviljelys ynnä siihen liittynyt karjanhoito: Aivan yleisesti viljeltiin ruista, kauraa ; ja ohraa, vieläpä muutamissa paikoin Raudussa, kuten Maaselässä: ja Orjansaaressa vehnääkin.'). Mainittava on tämä rukiinviljelyksen vallitseva asema karjalaisten maataloudessa siihen aikaan, kun
tiedetään, että Savossa noin 1534 veroa maksettiin ainoastaan .ohrissa, ja että rukiinviljelys muissakin Suomen
osissa vasta myöhemmin tuli yleiseksi ja tunki syrjään
ohran. Näyttää siis ,.siltä, .että keskiajalla rukiinviljelys
.Karjalassa oli yleisempi ja aikaisemmin vakaantunut kuin
muualla maassamme. s)
Vuotuista ruiskylvöä käytetään myöskin verokirjassa kaikkialla Etu-Karjalassa peltojen eli viljellyn maan
mittana, viljelyksien laajuuden määrääjänä. «Kylvävät
ruista niin ja niin monta korobjaa«, on .säännöllisesti
tavattava viljellyn maan eksponentti verokirjassa.
Neljän ruiskorobjan kylvö vastasi yhtä _o b s j a a
{.o6aca). Tämä, novgorodilainen veronkantoyksikkö käsitti
alkuaan niin paljon maata kuin yksi mies ja hevonen voi
viljellä.
Seuraavalla sivulla oleva taulu on omiansa valaisemaan maanviljelyksen ja karjanhoidon silloista tilaa EtuKarjalassa:
0. K. s. 82, 118.
) Ignatius, Suomen Maantiede, s. 344.
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lieskimääräinen ruiskylvö

.

Ruiskylvö .

Keskimiiiiriii nen heiiiäsato

~,

~
g,
.55.
c,

Korobjaa Kopnaa Korobjaa Kopnaa
Kaupung. pokosta
Sakkula n
«
«
Raudun.
Summa I

549
1,720
1,284

3,668
7,654
4,927

419
7,19 ..
6,82

3,553

16,249 j

—

32„
32,0s
26,.,

,Suurin kylvömäärä yhdessä kylässä kaupungin po.
kostassa, oli kaksitoista korobjaa ja pienin kaksi korobjaa, suurin heinäsaalis oli sata kopnaa ja pienin kahdeksan -kopnaa.
Sakkulan pokostassa oli suurin kylvömäärä: kolmekymmentä korobjaa ja pienin kaksi korobjaa. Suurin
heinåsato oli sataviisikymmentä: kopnaa. ja pienin seitsemän kopnaa.
Raudun pokostassa oli suurin kylvömäärä viisikym
mentä korobjaa "ja pienin kylvömäärä puolitoista korobjaa. Suurin heinäsato sataviisikymmentä kopnaa ja pienin viisi kopnaa.
Huomattava on . kuitenkin että Kaskalan kylässä,
`jossa' kylvettiin viisikymmentä korobjaa, poikkeuksena
tavallisuudesta oli kokonaista kolmetoista taloa.
Yleensä oli viljelys enin kehittynyt ,Sakkulassa, kuten- ylläolevasta ,taulusta näkyy. 'Saaprun kylässä Sakkulassa, jossa oli vaan kaksi. . taloa, kylvettiin vuosittain
kaksikymmentä korobjaa ruista aja saatiin heinää sataviisikymmentä kopnaa: Paraimmassa viljelyksessä ja kunnossa. olivat Såkkulassa sijaitsevat liuostår-itilat: 82:ssa
luostarikylässä kylvettiin ,849 korobjaa ruista ja saatiin
.3:197- kopnaa heinää, joten keskimääräinen kylvö näissä
kylissä nousee 10,3 korobjaan ja heinåsato 38,9 kopnaan.
Tämän maanviljelyksen perustuksena oli varsinainen peltoviljelys; niin puhutaan verokirjassa Valgalan
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yksinäisestä pellosta ja mainitaan taas toisissa paikoin
yksitaloisia kyliä ilman peltoa; luonnollista on että sitäpaitsi harjoitettiin kaskiviljelystä, vaikka ei siitä verokirjassa yhdessäkään paikassa mainita. Voidaksemme
tarkoin arvostella maanviljelyksen ja karjanhoidon tilaa
silloisessa . Etu-Karjalassa on tuiki tärkeää määritellä,,
minkälaisia mittoja korobja ja kopna olivat. Edellisen
mitan selville saaminen - on kuitenkin _ osottautunut sangen vaikeaksi, koska kirjallisuudessa tavattavat tiedot
ovat osaksi ristiriitaisia, osaksi johtavat luonnottomiin
tuloksiin.
Sana k or o b j a (Kopo6ba), joka alkuaan merkitsee
hienoista listeistä, puunoksista tai niinesta pujottelemall.a
tehtyä koppaa tahi vakkaa, tavataan jo, Kalevalassa koroppa-muotoisena. i) Venäjän akateemian suuressa sanakirjassa sanotaan, että korobja on, vanhentunut sana ja
merkitsee mittaa, johon mahtuu kaksi tshetvertiä. ?) AkiiJ Kalevala, runo 21, säe 89-91:
Apata vävyn varsa
Koropasta kultaisesta,
Vaskisesta vakkaisesta.
Korobja johtuu oikeastaan latinalaisesta sanasta: co r u u s,
co r b i s, co r b a. Tämä "oli alkuaan pajuista pujoteltu suuri vasu
eli kori, johon hedelmiä koottiin pellolta («ingens vas viininis«).
Siitä muodostui sitte varsinainen viljamitta, joka oli käytännössä
Pohjois-Italiassa, vieläpä uuden ajan alussakin (etenkin Bolognan
tienoilla). Roomalaisten uudisasukkaiden kanssa levisi corbusmitta Keski-Europpaan ja Tonavamaihin, etupäässä Rumaniaan.
Vrt. Glossarium ad scriptores mediae et infimae Latinitatis auc
tore Carolo 'Du Fresne, Domino Du "Cange. Basileae M D C
LXII. Töm I, s. 581: Corbus idem quod Corbis: Mensura fru
mentaria; Corba = etiam mensura frumentaria.
Venäläisten historiantutkijain mielipiteen mukaisesti ovat.
Novgorodin slaavit tulleet Tonavan rannoilta, ja koska korobja
mittana tavataan vaan Novgorodin alueella, olisi mahdollista, että
he tämän alkuaan roomalaisen mitan ovat tuolta etelästä muka
nansa tuoneet, mikä seikka taas toiselta puolen tukisi heidän
eteläslaavilaista sukuperäänsä.
2) C.aocape Irepxoe ö-c,aaesixcaaeo u pyce caeo 'wawa, coerassenimil svopiiM% oTxhaeHieM% HMnepavopcloä axa4eMin;
nays-L. II:6ypra, 1867, ToM% II, sivu 428.
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ander selittää teoksessaan «Utdrag nr ryska annaler <,
että korobja vetää kaksi .nelikkoa (2 fjerdingar), vaan
lisää muistutuksessa, että Karamsin selittää korobjan vetävän vaan yhden tshetvertin («d. v. s. 1/s tunna«). 1)
Kostomarow ilmoittaa, että Novgorodissa oli viljamittana korobja, joka taas jakautui zobniin (so6ua), yksi korobja sisälsi kolme zobnaa. Vielä suurempi mitta' oli
tynnyri (ososo), joka jakautui neljään tshetvertiin. Novgo-•
rodilainen tshetverti oli suurempi kuin moskovalainen
ja painoi 8 1/9 puutaa, kun moskovalainen oli painoltaan
5-6 1/4 puutaa. Hän lisää että Pihkovan tshetverti oli
vieläkin suurempi.2) 'Bjelajev mainitsee useammassa paikassa, että korobja oli kaksi tshetvertiä. Nykyinen tshetverti eli kuu (= niinimatto) painaa 9 puutaa. Jos siis
korobjasta viljamittana hyväksytään yllälausutut mielipiteet' ja sen katsotaan vetävän joko kaksi novgorodilaista tai nykyistä tshetvertiä, koituu siitä sangen suuri
mitta, kun otetaan huomioon että tynnyri parasta suomalaista . ruista painaa 16 leiviskää = 8 puutaa. Yksi
korobja sisältäisi siis noin 2i4 tynnyriä ja sovellettuna
yllämainittuihin kylvömääriin tekisi kymmenen korobjan
kylvö 24 tynnyriä, kahdenkymmenen korobjan kylvö 48
tynnyriä, ja viidenkymmenen korobjan kylvöl20 tynnyriä.
Eräässä vanhassa moskovalaisessa verokirjassa sanotaan että desjatiinille kylvetään kaksi tshetvertiä viljaa,
ja Miljukow, Venäjän taloudellisten olojen tarkkatuntija, mainitsee samaa, hän _ lisää kuitenkin, että .tshetverti 16 ala vuosisadalla oli puolta pienempi kuin nykyinen. 3) Bjelajew tuo esille sen tiedon, että eräässä novgorodilaisessa maakirjassa vuodelta 1580 yhden korobjan
~) Akiander, s. 149.
ICaparmuxz, Flcropia FocyAapcTsa PÖCcixeFcarO. CT. Ilexep6ypri> 1842, VI T., 217: »Bsic%saa Jag ce6a 6 no p o 6 ezi
n 'eTsep:TeH pxcx.".
2) ICocmo.nzapoea, Ctsepao.pyccEci3i xapoÅonpascrsa. IleTep6ypra, 1886, Toga II, s. 225.
3) Milukov, Skizzen riissischer Kulturgeshiehte. Erster
Band, Leipzig 1898, s. 129.
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sanotaan vastaavan yhtä desjatiiiiiä. 1), Miljukowin tiedonantoa noudattaen voimme siis tulla siihen "loppu
tulokseen, että' korobja on ' sama mitta ki in nykyinen
tshetverti, påinoltaan 9 puutaa;'noin 36 kappaa, 2 helitea.
Nykyisessä ainmattikirjallisuudessa ilmoitetaan ruista
kylvettävän yhdelle hehtaarille .keskimäärin 2 hehtoa.
Mutta hehtaari ja desjatiina ovat pinta-alaltaan jotensakin yhtå suuret: 1 desjatiina
1,09, ha.
Huomauttaa. täytyy että asiain näinkin ollen verokirjassa mainitut kylvomäärät ovat melkoisen suuria.
Tämän asian vålaisemiseksi mainittakoon seuraavaa: Peltoviljelyksen . ohessa" oli tähän , aikaan käytännössä ja voimassa laaja kaskiviljelys. Sekä yksityiset talot että kokonaiset kyläkunnat bakkasivat suuria kaskia,
joihin, kuten kertomukset myöhemmiltäkin ajoilta todistavat, kylvettiin melkoiset määrät viljaa. Luonnollista
on että kylvömäärä kohosi suureksi, kun siementä "pantiin sekä peltoihin että kaskimaihin.
Olevat olot pakoittivat kuitenkin viljelemään syömäviljaa niin paljon .kuin. mahdollista. Vuotuinen leipä oli
hankittava omista viljelyksistä ja osa sadosta meni veroihin. Viljantuontia, "jos sellaista oli laajemmassa muo
dossa olemassakaan, vaikeutti kulkuneuvojen puute ja
suuret .tiettömät. erämaat,
Kylvömäärät verokitjassa on ! ilmoitettu kylittäin;
eikä talottain. Se-todistaa myös että kylät harjoittivat
yhteisviljelystä ja että sato jaettiin' talojen kesken; niin.
suoritti myös koko kylä verot yhteisesti. ,
Verokirjasta.käy selville, että vuotuinen kylvöinäärä
yhtä henkeä kohti Etu-Karjalassa teki 1i02 hl. = 0,51 korobjaa rukiita. Tässä suhteessa nykyaika kyllä jää takapajulle. Huomattava on kuitenkin, että tuskin on tätä
1) BpeMenHHxs HMnepaTopcxaro. MocKoscxaro o6nzecTsa
gcTopiH: Matra 11, s. 64.
•Verokirjassa jaetaan korobja neljään nelikkoon (IeTsepTxa = eeTxa.)
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nykyä Etelä- ja Pohjois-Karjalassa monessakaan pitäjässä
semmoista` 'taloa;' jolle riittäisi leipää ympäri vuoden
omista viljelyksistä.. Puolen` vuoden, neljän ja viiden
kuukauden leipä on ostossa, josta syystä, kuten tunnettu,
erittäin suuret määrät jauhoja tuodaan Venäjältä. Nykyinen rukiinviljelys ei ='siis läheskään riitä tyydyttämään
tarvetta.:
Tunnettu on myös, että kaskiviljelyksen lakattua
Karjalassa, -rukiinviljelys ön miesmuistinkin mukaan suuresti vähentynyt. Vanhat miehet kertovat, että vielä
viime , vuosisadan keskipaikoilla oli paljon taloja, jotka
Söivät omista viljelyksistå saatua leipää ympäri vuoden,
ja joilla aitoissa oli monen vuotista viljaa melkoiset määrät Niin ei nykyään ole enää laita, vaan näkyy karjantuotteiden hinnan noustessa ja heinäviljelyksen laajentuessa viljan viljelys vielä yhä enemmän supistuvan. 1)
Se kuva, jonka verokirja antaa silloisista oloista
Etu-Karjalassa; on aivan päinvastainen. Karjanhoito oli
hyvin heikolla kannalla, siitä todistaa tuo vähäinen heinä
sato, jolla voitiin elättää useimmissa kylissä ainoastaan
yksi ja kaksi lehmää. Kaskiviljelys ei lantaa kysynyt,,
mehevät koivikot ja uhkeat parsikot pakoitettiin tulen
avulla antamaan vuosisatojen kuluessa maaemosta imemänsa mehun ja voiman ihmisen hyödyksi.: Setä syystä
olikin maanviljelys, käyttäen hyväkseen äärettömiä raivaamattomia aloja, kehittynyt olojen pakosta sangen laajaperäiseksi:` rinnatusten viljeltiin peltoja ja kaskia, ja siemenenkin suhteen vaihdeltiin, siten että ,pellosta otettiin
siemen kaskeen ja kaskesta peltoon.
Heinämittana käytetään verokirjassa k op:n a a; tällä.
ymmärretään sitä heinämäärää, mikä lähtee desjatiinan,
kymmenennestä osasta: Ammattimiesten lausuntojen mukaan saadaan tavallisilta lnonnonniityiltä desjatiiniltä
noin 2,000 kiloa heiniä. Tämän laskun mukaan sisältyi.
1) Samanlaatuisen mielipiteen viljanviljelyksen taantumisesta lausuu Ignatius, Suomen Maantiede, s. 528.

kapnaan 200 kiloa, ja -vastaa se siis keskikokoista heinähäkkiä. Jos nyt 2,00.0 kiloa katsotaan tarvittavan yhden
hevosen tai lehmän talviruokoksi ja 32 kopnaa oli keskimääräinen heinänsaalis Sakkulassa ja kaupungin pokostassa, riitti se kolmen elukan elatukseksi lukuunottamatta lampaita, joille epäilemättä varustettiin lehtirukoja
talviruoaksi. Luultavaa on myöskin että semmoisissa taloissa, joilla oli huonot heinämaat, tehtiin Vuoksesta ja
järvistä kaisloja ja ruokoja talven varaksi, kuten saaristolaisillå on tapana tänäkin päivänä. Sakkulassa oli.
65 kylää, joissa heinäsato oli suurempi kuin 32 kopnaa,
vaihdellen 40 kopnasta 180 koppaan. Sadalla kopnalla
voitiin elättää joku kymmenkunta elukkaa yli talven.
Paitsi yllämainittuja viljelyskasveja viljeltiin sangen yleisesti pellavaa, josta myöskin veroa maksettiin
luonnossa, niin oli : myös humalanviljelys hyvin levinnyt, koska verokirjassa sangen useasti mainitaan koti=
tekoista olutta; paikannimet Humalaisjoki ,ja Humalaispelto viittaavat myös tähän. Voita ja juustoa mainitaan
myös useasti karjanhoidon tuotteina; pienemmistä kotieläimistä olivat yleisimmät lammas ja sika. Kananhoito
lienee ollut takapajulla, sillä kanoista ja kananmunista
veronesineinä mainitaan vaan Raudussa muutamassa
paikassa.
Taka-Karjalassa ei maanviljelys ollut läheskään
niin kehittyneellä - kannalla kuin Etu-Karjalassa. Veroyksikkönä ei esiinny obsja, vaan joutsi (ay xi,), jolla ym
märretään veroa maksavaa miestä. Ei myöskään sisälly
verokirjassa Taka-Karjalan suhteen tietoja kylvömäårästä eikä heinänsaaliista. Väärin olisi kuitenkin olettaa, ettei Taka-Karjalan pokostoissa olisi maanviljelystä
ollenkaan harjoitettu. Maanviljelystä oli kylläkin täällä
olemassa, vaan se ei ollut vielä sille kannalle kehittynyt,
että varoitusta olisi voitu sille pohjalle perustaa. Maanviljelyksestä Taka-Karjalassa antaa verokirja muutamia tietoja. Kurkijoen kuin myös Sortavalan, Ilomantsin
ja Salmin pokostain kirkollisilla virkamiehillä oli kuten
Etelä-Karjalassakin pellot, joihin kylvettiin ruista. Kurki-
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joen pokostan Poroskan kylässä oli Valamon luostarin talo
ja myll y.1) Sortavalan ja Ilomantsinpokostoissa sijaitsevat Valamon luostarin kylät maksoivat luostarille veroa
viljassa; viljaviidennestä maksettiitt myös monessa kylässä
Salmissa.
Pääasiallisena viljelystapana oli täällä kaskiviljelys,
ja luultavaa on, että kyläkunnat yhteisesti hakkasivat
ja polttivat kaskea ja.' jakoivat viljan keskenänsä. Koska
siis viljaa tuottavat alueet• alituisesti vaihtelivat sekä
pinta-alan että aseman suhteen, oli niiden arviöiminen
veronkantoa •varten vaikea, eikä siis obsja täällä ollut
sovelias veroyksikkö. Karjanhoidosta Taka-Karjalassa ei
verokirja sisällä tietoja; kotieläimistä mainitaan lammas.
Maanviljelyksen ja karjanhoidon jälkeen oli kalastus
epäilemättä tärkein elinkeino. Kalarikas Laatokka, Vuoksen leveät suvannot ja kuohuvat kosket, joihin vielä
tänäkin päivänä lohi ja siika suurin laumoin nousee, kuin
myös lukuisat järvet ja joet tarjosivat melkein kaikkialla
Karjalan maasSa. runsasta saalista pyytäjälle. Käkisalmen kaupungissakin oli kalastus elatuskeinona suurella
osalla yäestöstä, niin mainitaan verokirjassa siihen aikaan
olleen Käkisalme,n kaupungissa 145 kalastajaa, Suvannon
taipaleella oli niitä 34.
Räisälässä oli Unnunkosken alapuolella pato, siitä
saatiin lohta ja valkeaa.kalaa. 2) Kiimajoesta ja Kiimajärvestä pyytivät Kiimajärven ja Kunnianiemen kyläläiset kaikellaista kalaa nuotalla. Raudun Koskijärvestä
saatiin- myöskin valkeaa, kalaa ja pyydettiin sitä koukuilla, verkoilla ja katiskoilla. Mäkrän kylien asukkaat
Raudussa harjoittivat kalastusta Leinikkälän järvessä ja
rajalla sijaitsevassa järvessä puoleksi Valkjärveläisten
kanssa ja pyydystivät vålkeaa kalaa nuotilla ja verkoilla.3)
Tarkempia tietoja kalastuksesta ei sisälly verokirjassa,
1) 0. K. S. 140.
2) O. K. s. 12.
3) 0. K. s. 34, 78 ja 85.
5
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vaikka oletettava on; että tähän aikaan oli olemassa kyläkuntien kesken yhteisiä pyyntipaikkoja ja kuturantoja.
Metsästys ja eränpyynti oli tietysti etenkin TakaKarjalassa ja sen pohjoisissa osissa tärkeänä elantokeinona. Kiteeltä ja Ilomantsista oli Novgorodin arkkipiispa
vielä vanhan kirjoituksen aikana kantanut veronsa näädän- ja oravannahoissa, tämä nahkavero muutettiin uuden
kirjoituksen tapahtuessa rahaveroksi; sekin osoittaa turkiselävien vähenemistä Pohjois-Karjalankin saloilla.
Kuuppolan kylässä 'Kurkijoellå, Koplolan kylässä
Jaakkimassa ja Hunnukan kylässä Impilahdella mainitaan jahtihaukan kesyttäjiä. Keskiajalla oli haukkamet
sästys hyvin suosittu ja jahtihaukat hyvässä hinnassa.
Ha.ukan kesyttämistaito oli Novgorodista tullut Karjalaan. Vatjan viidenneksen verokirjan ensimäisessä osassa
kerrotaan, että Kretshnevon pokostassa aivan Novgorodin
kynnyksellä oli suuri suo. Tämä, oli annettu muutamien
läheisten kylien talonpojille arennille ja oli heillä lupa
pyydystää jahtihaukkoja tältä suolta. Tästä hyvästä tuli
heidän maksaa vuotuista veroa Novgorodiin suuriruhti,naan tiakalle.1) Bjelajew ilmoittaa että jahtihaukan hintana oli 2 1/2 riunaa.
Ammattilaisia mainitaan verokirjassa harvoin. Käkisalmen kaupungissa mainitaan kuitenkin yksi seppä, yksi
tynnyrintekijä, Miklin kylässä Jaakkimassa yksi suutari,
Salmissa yksi räätälimestari ja Santalahden kylässä oli
24 seppää, jotka samalla olivat tilallisia. Sorolan kylässä
Jaakkimassa oli pyhän savun valmistajia. 2). Kaupasta
kerrotaan myöhemmin.
1) Heeo.auxz, 0 n5lTHaa%'b . x norocTax'b noaropoAcEtEs'b,
npx.iioaxegie I. s. 11.

?) O. K. s. 2, 3, 129, 131, 139.

IV. Hallinto ja verot.
Novgorodin varsinainen alue jakautui, muutamia
poikkeuksia lukuunottamatta, viiteen ' pjätinaan eli viidennekseen, kuten jo . edellisessäkin on mainittu. 1) Tämmöisestä tasavallan. alueen viisijaosta puhutaan asiakirjoissa jo hyvin varhaisina aikoina, vaikka sanaa pjätina,
merkillistä kyllä, ei tavata ennenkuin 16:11a vuosisadalla,
jolloin se tulee yleiseksi. Nevolin väittää että nyt kyseessä oleva verokirja on ensimäinen asiakirja, jossa;
Vatjan viidennes ensi kerran täysinimisenä mainitaan. 2)
Ikäänkuin lehdet, jotka samasta " paikasta varresta eli
rungosta erkanevat, levisivät ja ulottuivat pjätinatkin
Novgorodista, yhteisestä keskuksestaan, soikeina alueina
kaikille ilmansuunnille. Vatjan, Äänisjärven ja Shelonan
viidennekset yhtyivät aivan Novgorodin kynnyksellä;
Djerevskajan pjätina alkoi vasta muutaman virstan päästä
kaupungista Ilmajärven rannalta, vaan kauemmaksi Novgorodista jäi Bjesjetsin viidennes; Äänisjärven viidenneksen eteläinen ja: Djerevskajan pohjoinen osa estivät
sen Novgorodiin pääsemästä.
Vatjan viidennes oli saanut nimensä siitä, että sen.
läpi johti tie vatjalaisten maahan, jotka asuivat Inkerissä, etenkin nykyisessä Pietarhovin piirissä; Äänisjärven viidennes Äänisjärvestä, joka sijaitsee mainitun alueen
koiliisessa osassa; Shelonan viidennes. Shelonajoesta, joka
jakaa mainitun alueen kahtia ja purkaa vetensä Ilmajärveen Djerevskajan pjätina oli saanut nimensä siellä
olevista - suurista saloista ja metsäisistä soista, ja Bjesjetsin viidennes Bjesjetsin kaupungista, joka kuitenkin
sijaitsi ulkopuolella tätä viidennestä.
Vatjan viidennes; joka lähinnä kuuluu nyt kyseessä
oleviin asioihin, ulottui Lugajoesta lännessä Velhöjokeen
1) Pjätinat olivat. seuraavat : . BoTcxasi, IIiezoacxaa, O6oataccaaa, 4epescxaa g Staceuxaa. (Vrt. I lukua).
2) 'Heeo.2uxa. 0 IIHTEaa%'b g noroc•rars xoaropoRcxnura
BT. XVI stick. II:6ypra 1853, s. 52.

idässä; suippeni eteläänpäin päättyäksensä Novgorodin
kaupungin luona; siihen kuului myös Nevan, Laatokan
ja Siestarjoen välinen osa Äyräpään kannaksesta, kuin
myös se osa nykyisestä Suomesta, jonka Novgorod sai
Pähkinäsaaren rauhassa v. 1323, Omituisuutena mainittakoon, että nykyinen Venäjän Karjala, osia Aunuksen
ja Arkangelin .kuvernementeistä ja Venäjän Lapista eli
se alue, joka on Suomen itäisen rajan takana aina Suojärven kohdalta pohjoiseen päin, ei kuulunut Vatjan eikä
Äänisjärven viidennekseen, vaan kulki Äänisjärven viidenneksen läntinen raja Siikajärven ja Ontojärven taite
Uikujoen suun tienoille Äänislahteen Vienanmeressä.
Novgorodin voittoniaista olemme ` jo edellisessä maininneet,, lisäämme vaan tässä- ett'eivät Novgorodin historiassa useasti mainitut kaupungit Torsjok, Velikie Luki,
Rsjeva eivätkä niiden alueetkaan kuuluneet pjätinoihin.
Pjätinat jaettiin puoliskoihin; niin jakaantui Vatjan
viidennes Lugan puoleiseen ja Karjalan puoleiseen puouskoon. Nevolinin mukaan ön tämä jako vasta Ivana
IV:nen ajoilta eikä rajakaan näiden kahden puoliskon
välillä ole aivan selvä.
Paitsi -ylläölevaa jakoa pjätinoihin, oli vielä olemassa toisenlainenkin jako linnalääneihin (Yfi3,11,r); sillä
ymmärrettiin aluetta, joka kuului hallinnollisessa suhteessa johonkuhun kaupunkiin. Vatjan viidenneksen verokirjassa mainitaan kuusi linnalääniä, nimittäin: Novgo-_
rodin, Kaporian, Jaaman, Laatokan, Pähkinäsaaren ja
Korelan eli Käkisalmen linnaläänit.
Koko Novgorodin Karjala oli siis yhtenä linnalääninä ja . jakautui kuten muutkin Novgorodin pjätinat ja
linnaläänit pienempiin alueihin, joilla oli nimenä pokosta.
Käkisalmen linnalääni käsitti seuraavat seitsemän pokos
taa: Kaupungin, Sakkulan, Raudun, Kurkijoen, Sortavalan, Ilomantsin ja Salinin pokostat.
Jo kauas hämärään muinaisuuteen, aina pakanuuden aikoihin saakka ulottuvat pokosta-sanan juuret. - Nes-,
1J Heso.auxa, katso karttaa.
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torin .ikivanhassa venäläisessä kronikassa kerrotaan että
suuriruhtinatar Olga matkusti v. 947 Novgorodiin ja
järjesti sikäläisiä oloja. Tästä matkasta sanotaan kronikassa seuraavin sanoin: »Olga meni-Novgorodiin,. ja sääti
Mstan varrella pokostoja ja veroja ja Lugan tienoilla
aprakkamaksuja ja veroja; ja hänen eränpyyntipaikkojaan on kaikkialla koko maassa, niin myös hänen merkkinsä, ja paikkansa ja pokostansa, hänen ajorekensä on
Pihkovassa, Dnjeperin varrella on myöskin hänen eränpyyntipaikkojansa ja ; kyliänsä, niin myös Desnan varrella, ja Olsinon kylä on olemassa vielä tänäkin päivänä».1)
Venäläisten tiedemiesten -kesken on sittemmin aina
Lomonosovin ajoista saakka ollut olemassa kirjava erimielisyys niin hyvin pokostasanan alkuperäisestä merkityksestä kuin myöskin sen synnystä. Sekä historioitsijat että kielimiehet ovat tuoneet esille erikaltaisia arveluja tästä sanasta, mutta vaikkakin jotkut selitykset hyvin - lähelle totuutta pääsevät, ei tämä ikivanha sana
kuitenkaan ole vielä täydellisesti itseänsä eikä siinä piilevää, käsitettä- jälkimaailmalle ilmoittanut. Raja-Karjalan murteessa elää tämä sana vielä tuoreena tänäkin
päivänä. Se merkitsee: 1) paikkaa, jossa on kirkko,
hautausmaa ja papin asunto, toisin sanoen kirkonkylää,
2) koko tämän kirkon piiriin kuuluvaa aluetta, jota
nykyään seurakunnaksi nimitetään. Melkein- samoin
tavoin selitetään sana Venäjän akateemian suuressa sanakirjassa, kuitenkin huomautetaan että sana pokosta jälkimäisessä laajemmassa merkityksessä on vanhentunut.
Nevölin on koonnut kaikki ne erikaltaiset mielipiteet, jotka , kirjallisuudessa ovat tavattavissa pokosta
sanasta ja sen alkuperäisestä merkityksestä. Toiset ovat
sitä mieltä,- että kun kronikassa sanotaan Olgan perus1) Hann. Co6p. Pyccx. JPtTOn. T. 5 c. 404: «ki,ne O.nra Itb
HoByropoAy, a ycTaBa no MbcTt.-norocTbr a itaHa a no 3Iy3b
i a
Aanx x o6poicbl; -a .noBaEHa ea cyTb no Beek' mein, aHaMeass
M~Crbi H noroeTbI, a caax esi CTOsiTb B'li llcxoBt., a no .71fatIIpy
ugpeStcauza- x ce.na a no „Pent, ecTb ce.no O.naaao a Ao cero z[ag.
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taneen pokostoja, sillä tarkoitetaan hyvin rakennettuja
kyliä ja asuntoja. Toiset taas käsittävät asian niin, että
Olga jakoi Novgorodin alueen- nxäärättyihin piireihin
hallintoa ja veronkantoa varten (Gauen, Bezirke). On
vielä olemassa näistäkin eriäviä' selityksiä; semmoisia
ovat: majatalo, linna, kuninkaankartano veronkantoa
varten. Solojewin mukaan olivat pokostat niitä paikkoja, joissa Varjagilaisruhtinaat pysähtyivät ja pitivät
asuntoja kulkiessaan jouluvierailuilla alamaistensa luona
, (Heimskringlan vetslat, vaikk'ei tämä sana näy olevan
venäläisille historioitsijoille tunnettu). Vielä on selitetty
pokostan merkitsevän veroa, osaksi siitä syystä, että.
sana Nestorin kronikassa on asetettu yhtäarvoiseksi semmoisten sanojen kanssa, jotka merkitsevät veroa, osaksi
koska eräässä suuriruhtinas Ivan Vasiljewitshin kirjeessä'
pokostaa käytetään merkitsemään veroa. 1)
Nevolin lausuu lopputuloksena omasta puolestansa
seuraavaa: Pokostat olivat pakanuuden aikana uhripaikkoja ja pyhättöjä. Sinne saapui kansaa läheltä ja
kaukaa uhraamaan, viettämään uhrijuhlia ja pitoja. vainajille, siellä pidettiin myös markkinoita, ja siellä oli
majataloja matkustavaisille. Nämät paikat muodosti Olga
hallinto- ja veronkantokeskuksiksi, ja kun sitten kristinusko tuotiin" maahan, rakennettiin näille pakanallisten
pyhättöjen paikoille ensimäiset kirkot. Siten hänen mielestänsä, pokosta=sana saa-, selityksensä sekä ahtaammassa
että laajemmassa merkityksessä.
Pokostat jakautuvat verokirjassa pienempiin alueisiin, joita nimitetään volosteiksi ([3od1ocTb, BO1ocTKa):
Novgorodilaisessa hallinnollisessa terminologiassa voi
sana volost merkitä hyvinkin suurta ja laajaa aluetta,
mutta myöskin, melkoisen pientä aluetta. Sillä on saman
kaltainen käytäntö kuin lääni-sanalla suomenkielessä. 2)
Verokirjan volostit ovatkin kaikki tilapäisiä muodostuksia,
1) »norocTa HM'b He nJLaTxTI3, RR B'b iiepHoi3 6op'b HMS He
TaHyTgs.
2) Vrt. »Viipurin lääni» ja lausetapaa: »Tämä on kaikki
saman ,herran lääniä».
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eli niin kutsuttuja pajarinläänejä, ja niitä nimitetäänkin
omistajan (tavallisesti entisen_ omistajan) mukaan, esim.
Marko Panfilejewin lääni Suvannolla, Vasili Balakshinin
lääni Suvannon joella, muutamilla volosteilla näkyy olevan paikalliset nimet, esim: Lahnavalkaman lääni Pyhäjärven luona ja Prasoljskin, .Vepsän, Maaselän, Mägrän
ja Kaskalan läänit Raudussa, mutta nämåt olivatkin olleet
edellinen luostarin, jälkimäiset Novgorodin arkkipiispan
hallussa eivätkä jonkun yksityisen pajarin lääninä.
Sortavalan pokostassa on eräällä pienellä alueella,
johon kuuluu neljä kylää. Otsoisissa, nimenä s t a n (Cl n%)
(pysähdyspaikka, hallintopiiri). Kuten volost voi stankin merkitä suurempaa tai pienempää aluetta, jopa niinkin suurta, että siihen kuului useampia pokostoja. Kuten
verokirjasta näkyy oli täthä stan hyvin pieni alue. 1)
Kurkijoen, Sortavalan ja Ilomantsin pokostoista oli
suurin osa jaettu n. k. per ev a a r o. i h i n, joista jokainen muodosti erityisen veronmaksualueen.
Kurkijoen pokostassa mainitaan seuraavat perevaarat: Kylälahden, Pitkolan, Kurkijoen, Sorolan, Lapinlahden ja Soskuan, Saaren, Kokkolan ja Saaren, Otson
lahden ja Kesvalahden perevaarat, siis yhteensä kymmenen perevaaraa.
Sortavalan pokostassa seuraavat perevaarat: Saaren, Riekkalan, Lahden, Airanteen, Kerisyrjän, Untolan,
Liikolan, Vasteijan ja Otsoisten perevaarat, yhteensä
yhdeksän perevaaraa.
Ilomantsin pokostassa: Ilomantsin, Noutlahden, Sonkajan, Pälkjärven perevaarat.
Nämät perevaarat eivät kuitenkaan olleet territoo=
risia alueita, jotka olisivat muodostuneet veronkantoa
varten ja sen helpoitukseksi, vaan ne ovat samasta alkulähteestä lähteneitä ja laajenneita asutusalueita, joiden
olemassa oloa veronkantomiehet vaan ovat käyttäneet
hyväksensä. Sentähden havaitaan samaan perevaaraan
kuuluviksi kyliä, jotka sijaitsevat sangen kaukana toisis) O. K. s. 159.
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tansa. Perevaaran pohjana ja perustuksena oli joku
määrä kyliä vanhalla viljelysalueella Laatokan rannalla;
tästä vanhasta kodista läksi mies perkaamaan itsellensä
_uutta asuntoa kaukaisessa erämaassa ja Lapinkorvessa,
jossa vielä koskemattomat kaskimaat, runsas kalastus ja
riistan paljous tarjosivat suurempia ja parempia elantomahdollisuuksia kuin tiheämmin asutulla kotialueella.
Täällä kaukaisessa korvessa syntyi talo, syntyi useampiakin, mutta ne luettiin kaikki yhä edelleen siihen perevaaraan kuuluviksi, josta asukkaat olivat sinne "tulleet.
Niin kuului esim. Sorolan perevaaraan neljä kylää
Ilomantsista kuin . myös Viensuun ja Pielisniemen. kylät •
nykyisissä Pielisen ja Enon pitäjissä. Lapinlahden perevaaraan kuului kyliä nykyisestä Uukuniemen pitäjästä
kuin myös yksi kylä Ilomantsista. Kokkolan ja Saaren
perevaaraan kyliä oli Parikkalan Tyrjässä kuin myös
Rautjärven ja Simpeleen järvien rannoilla. Parikkalassa.
Saaren perevaaraan Sortavalassa kuului kyliä nykyisen Suistamon, Impilahdeen ja Sortavalan pitäjistä. Lahden perevaaraan kuului kyliä Ruskealan, Soanlahden,
Pälkjärvem Suistamon, Impilahden, Korpiselän, Suojärven ja Sortavalan pitäjistä j. n. e. Esimerkkinä mainittakoon, että Laatokassa sijaitsevan Mäkisalon saaren kylät
kuuluivat kolmeen eri perevaaraan, nizn. Airanteen, Untolan ja Liikolan perevaaroihin.
Vasta kyseessä olevan verokirjan kautta on perevaarasana tullut historialliseen kirjallisuuteemme. Lönnrotissa sitä ei tavata. Forströmin keskiajan historian
kautta on se tullut ' yleisemmin. tunnetuksi. 011en: nähtävästi alkuperäinen, ikivanha karjalainen yhteiskuntalaitoksen muoto ansaitsee se suomalaisien tutkijain puolelta
monenlaista huomiota, etenkin _ kun. muinaissuomalaisten
yhteiskunnallisista oloista itsenäisyyden, ja pakanuuden
ajoilta on tuiki vähän tietoja jälkimaailmalle säilynyt. •
Olemme sentähden ottaneet tarkastaaksemme tava
taanko perevaaroja muualla kuin Itä-Karjalassa, ja olem
nie onnistuneet löytämään muutamia jälkiä tästä jo hävinneestä yhteiskuntalaitoksen muodosta.
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Novgorodin itsenäisyyden viimeisinä vuosina etsi-vät novgorodilaiset Litvasta ja Puolasta turvaa Moskovan suuriruhtinasta vastaan, vastalahjaksi antoivat he
Litvan suuriruhtinaalle ja Puolan kuninkaalle oikeuden
kantaa veroa.,määrätyiltä Novgorodin alueilta. Vuonna
1440 tehtiin semmoinen sovinto Litvan suuriruhtinaan.
Kasimirin kanssa. Tässä sovintokirjassa sanotaan muun
muassa, kun on puhe niistä veroista, joita Kasimir oli
oikeutettu ottamaan: »Stersjissa kolmekymmentä näätää
ja kuusikymmentä oravaa, .ja Pietarinpäivän veroa rupla;
Morevassa neljäkymmentä näätää ja kaksi kiihtelystä
oravia, ja : Pietarinpäivän veroa rupla; Senjanissa puoli.
ruplaa ja Sjahnossa kaksitoista näätää ja yksi kiihtelys
oravia, -ja Pietarinpäivän veroa rupla; ja olutta pure
vaarasta ja mettä sekoittaa vedellä tarpeen mukaan» 1)
Vielä selvemmässä valossa esiintyy sana perevaara
siinä liittokirjassa, jonka novgorodilaiset tekivät Litvan
suuriruhtinaan ja Puolan kuninkaan Kasimirin kanssa
v. 1470-71. Siinä sanotaan: »Mutta Rsjova, ja Velikia
Luki, ja Holmin pokosta, neljä p e r e v a a r a a, mitä niihin tulee, ne ovat novgorodilaisia maita ja sinne sinun
rehellisen kuninkaan ei tule mennä». Sen jälkeen luetellaan melkein samat veronkantopaikat kuin edellisessäkin ja sen ohessa mainitaan kaksi kertaa: »mutta pure
vaarasta .mettä ja olutta tarpeen (tai varan) mukaan». 2)
Toinen todistus perevaarain olemassa olosta tavataan- Djerevskaja pjätinan verokirjassa vuodelta 1495.3)
I) Axmat 3anaa.' Pocc. T. 1. C. 52-53: „Ha CTep2cH TpljjjuaTb xyHxu'b Aa ulecTb,uecslT'b 61,aIOICA, . a IIeTp.OBII.jbIHbI py6.nb;
a B'b CeasiH% IIomspy6da, a BT> xCa6Ht AsaHaltuaTs xyHums Aa
COpOKb 6taOIra, jja IIeTpOBIl;bIHbI py6.na; a IIHBo es IlepeBapsl;
a MCZ["b CbITHTfi no cH.Rt."
2) Axmat. Apx. axe. TOM% I, S. 62-63: A=iTa P2coBa, H Be.7IHIC.la TTynH, H XOaIMOBcxH IIOrOCTTi, gem-1)e IIepesapbI, a To 3eMuH HÖBropojjcRiSi, a B'b TO CM Te6t ileCTHÖMy ICopo.nblo He BCTyIIaTH. — — a Me>;vx =BO cv IIepesapm IIo cHJIt; a ar, IIepe-.
, BapbI MCA'b H IIHBO 110 MTh."
3) Hamra jjepeBCItOIiIIHTHHbI, IIHCMa"HeH3BtCTHbIX'b IIHCIjOB'b,
OKOJiO 1495 rojja.
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Mainitun viidenneksen eteläisessä osassa sijaitsee Sjabenskoin . pokosta. ,Tämän pokostan veroja Tuetellessa mainitaan . muun muassa:
»Ja tässä voiostissa on kolmekymmentäviisi perevaaraa ja jokaisesta perevaarasta Täksi tiunille neljä ten
kaa, nelikko vehnää ja kaksi leipää, ja yksi vehnäleipä,
ja yksi kana.» 1) Myöskin muutamissa muissa pokostoissa
samassa pjätinassa mainitaan sana perevaara, vaikka
sana näissä paikoin alkaa himmetä ja saada aivan toisen
merkityksen, josta kohta mainitsemme». 2)
Mainittuamme ne paikat alkuperäisissä lähteissä,
joissa perevaaroista on puhuttu tai mainittu, katsokaamme, mitä venäläisessä kirjallisuudessa perevaaroista sanotaan. Nevolin on niin . kiintynyt pokosta-sanan selittämiseen ja tutkimiseen, ett'ei häneltä ollenkaan ole huomiota riittänyt perevaaroille. Ei hänedes omintakeisesti
tätä sanaa mainitsekaan niiden veronkanto- ja hallintopiirien joukossa, jotka esiintyvät Novgorodin alueella.
Bjelajev taas kertoo, että perevaarat, joita tavataan muutamissa pokostoissa olivat yhdistyksiä semmoisista kylistä, joiden asukkaat hankkivat elatuksensa yksistään
kalastuksella. Perevaarat jaettiin joutsittain, joutset taas
olivat määrättyjä alueita jokien, järvien ja merien rannoilla. Hän . lisää että vaikeaa on ,lopullisesti ratkaista,
mitä perevaarat oikeastaan olivat, arvelee että niillä oli
yhteiset kalanpyyntikojeet ja nuotat, ja että mahdollisesti juuri itse pyyntineuvoa nimitettiin perevaaraksi.
1) Heeo✓cuxa, IIpxnoaxeaie VIII s. 206. /fa Bb TOii ace Bonocrx nonneTBepraTuaTb nepeeapa. A cb nepesapm muo TAByay
no.=TeTaipe Aegrx, Aa no,eeTsepTx-a nmeaxux, Aa noAsoe xnt•6öBs,, 4a no xanamo, 1[a no xypxTx."
2) Heeomxa, IIpxnöaxeaie VIII s. 239. ja cr> OnexcbeB,cxie BO.ILOCTxx Cxoxyxaaa eMnioTa sa nepesapy conuy AeBaTaaruaa xopo6ek 6e37, eeizcx, ' a xmenio AeBaTa xopo6eä a nano-pm =lentil" ja „ja co Bcee BoZocTg (Br, lixpoccaoMv IIorocTt;) as
.Sixama Bapxna ABt nepeBapBi ABaTuaTr xopo6eH conol[y."
3) Sn.2sceea, licropia HoBropoAa Be.nxaaro orb ApeaatHmxxz, BpeMeaz> ,no na.ueaia, s. 29, 30.

Aivan toista tietää asiasta kertoa Venäjän akateemian
suuri sanakirja. Sana on tässä teoksessa saanut maskuliini-muodon (irepenap') ja ilmoitetaan sen merkitsevän:
1) Veroa, jota kannet4iin kylien asukkailta oluen ja siman
keittämisestä; 2) olutta ja simaa, jota talonpojat keittivät
määrätyiksi juhliksi. i) Mitä Venäjän akateemian sanakirjassa mainittuun ensimäiseen esimerkkiin tulee, on
erehdys siinä ilmeinen. Esimerkki on otettu juuri novgorodilaisten sovintokirjasta kuningas Kasimirin kanssa
ja on siinä perevaaralla selvästi alkuperäinen merkityksensä. Samaten on laita kun Djerevskajan pjätinan verokirjassa sanotaan, että Beresovetsin piirissä on kolmekymmentäviisi perevaaraa, vaan myöhemmissä esimerkeissä alkaa alkuperäinen merkitys himmetä ja sana
alkaa' merkitä osaksi keitettyä olutta, osaksi keitetystä
oluesta suoritettavaa veroa. Väärinkäsitys vahvistuu,
kun sanan todellisten alkujuurien ollen salassa katsottiin
sen johtuvan 'venäläisestä sanasta uepeBapiBaT1, - uudestaan keittää, uudestaan lämmittää. Tämän veron synty
oli nähtävästi seuraava: Kun valtamiesten tuomarit, veronkantajat ja läänien hoitajat kävivät virkamatkoillansa,
olivat perevaarain asukkaat velvolliset kestitsemään heitä
muun muassa oluella ja simalla. Tämmöistä kestitysveroitusta ja lakiinääräyksiä siitä tavataan muidenkin
maiden lainsäädännössä, esim. vanhassa Länsi-Göötain
laissa. 2) Vähitellen syntyi tästä pysyväinen vero, joka
osaksi 'maksettiin oluessa (20 ämpäriä), joskus suoritet1) IlepeBapz, a, c. M. CTap. 1). Ilorxarxaa, B3xnraeMaa ca
cearacrcRxa xcRTe.ner3 3a Bapexie URsa H Mega. A I T o P xc o B a,
x Be.narcie Jlyxa H X0.71MOBcxR xorocTz,, eeTzarpe,
irepeBapsr, a TO 3eMax HoBropoA>xxia. AxTaiApxeorp.
9xcne4. I. 63 2) Canoe URBO R Meal BapxMare rcpeCTaaHaMR B7> R3B%eTHare npa3gggxR. HR npHxax[xre's MOI3_rC'a agM'a He
B'bt37rCaeT'b, x HR' nepeBap'b He IrieT'b ; HR n0111.1111
He eM.7reT'a. Axlar rop. 145. .
2) Äldre- Västgötalagen. Normaliserad tekst. Upsala 1876.
s. 1: uBiskupi skal gengiaerd gaerae tvar naetaer ok till kvels
hins pridia med ,tolf mannum, sialver han hin kraettandi, ok
han drikki miod ok allir klaerkar hans».
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tiin maltaissa ja humalissa »perevaaran asemasta (3a
uepesapy)» ja lopulta suoritettiin rahassa, kuten sanotaan
ylläolevassa Djerevskajan pjätinan verökirjassa, »että
joll'ei Jaakkima tule tähän volosjin heidän luoksensa,
niin he antoivat ' hänelle näiden perevaarain ja lahjan
asemasta puolitoista novgorodilåista ruplaa». Sillä tavoin
ikivanha suomalainen yhteiskuntalaitoksen muotoa_ merkitsevä perevaara venäläisessä veronkantoterminologiassa
pääsi merkitsemään olutveroa ja öliitta.
Jo Montesquieu'n ajoista saakka on tultu huomaamaan luonnon, maanpaikkojen ja pinnanmuodostuksen
vaikutus yhteiskuntamuotojen syntyyn ja kehitykseen.
Perevaaroista alkuperäisinä muodostuksina ei ,voi olla
puhetta muualla kuin semmoisissa paikoissa, joissa vaaroja, todellakin on olemassa: Tarkastakaamme siis-lähemmin niitä' paikkoja, joissa Kasimirin kanssa tehtyjen
sovintojen ja Djerevskajan viidenneksen .verokirjan mu=
kaan perevaaroja tåvattiin. Huomaamme kohta, 'että,
nämät paikat sijaitsevat melkein kaikki Djerevskaja pjätinan etelä- ja itäosissa, itään ja etelään Kureskin kaupungista. Holmin kaupunki ja pokosta on Lovatvirran
varrella, joka laskee Ilinajärveen." . Täällä myös Moreva,
Stersji ja Berezowets Seligerjärven rannalla ja kauempana
koillisesså Piroskoin pokosta. Kysyttänee vaan: onko'
näillä tienoin vaaroja? Mutta täällä tavataankin juuri
Valdain jylhimmät harjut, jotka kiehkuran muotoisina
kiertävät Seligerjärveä (Selkienjärvi?) ja metsäisinä vaaroina kohoavat 350 metriä yli meren pinnan. Tämä
paikkakunta on siis vaarojen ihannemaa, vaarojen välillä
on taas lukuisia kalaisia järviä. Täältä saavat alkunsa
Venäjän emävuo Volga, 'jonka eräs latva lähtee juuri.
Seligerjärvestä, täältä myös Väinäjoki ja Dnjepr. Samallaisia vaaroja, vaikka ' matalampia, tavataan länteen päin
Twerin kuvernementissä Volgan ja Mologan välillä. Perevaarain mainitseminen näillä paikoin virallisissa asiakirjoissa, antaa tukea sille vakuutukselle, että täällä Valdain ylängöllä 15:nen vuosisadan loppupuolella eleli melkoisen lukuisa suomalainen tai suoraan sanoaksemme
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karjalainen väestö. 1) On olemassa muitakin todistuskappaleita, jatka viittaavat samaan suuntaan.
Eräässä vanhassa käsikirjoituksessa, josta kopio säilytetään_ Rumjantsovin museossa, kerrotaan paitsi muista
asioista, jotka eivät ;tähän kuulu, Novgorodin alueen
jaosta viiteen pjätinaan. Samassa käsikirjoituksessa luetellaan myös ne lahjat, jotka Novgorodin arkkipiispa v.
1478 antoi suuriruhtinas Ivan Vasiljewitshille,' joka oli
Novgorodiin saapunut. Käsikirjoitus lienee juuri näiltä
ajoilta. Kun tekijä luettelee Novgorodin pjätinat, mainitsee hän niiden tavanmukaiset nimet, kuitenkin sillä
poikkeuksella, että Djerevskajan pjätinaa nimitetään
ishoorilaiseks.i ja -suomalaiseksi -(11acepcxas,,
a T3yAcxaa Tox e 1). Ishooreiksi (inkerikot) nimittivät
venäläiset niitä karjalaisia, jotka olivat asettuneet nykyiseen Inkerinmaahan Nevavirran eteläpuolelle vatjalaisten alkuperäiselle alueelle. Heistä muistuttaa vielä Ishoorajoki, joka etelästä laskee Nevaan. Nevolin 2)'kummastelee tätä erehdystä nimityksen suhteen .ja arvelee, että
käsikirjoituksen tekijä oli saanut vääriä tietoja. Meidän
mielestämme ei tässä mitään erehdystä ole tapahtunut,
vaan on käsikirjoituksen tekijän käyttämä nimi luonnollisempi ja antaa meille taas yhden todistuksen- siitä,
että Djerevskaja viidenneksen asukkaat olivat olleet alkuaikoina ja olivat vielä siihenkin aikaan melkoiseksi osaksi
karjalaisia.
Että karjalaisia jo ammoisista ajoista asui myöskin
viereisessä . Bjesitsin pjätinassa,on hyvin mahdollista ja
että heitä . oli myös läheisessä nykyisessä Twerin : kuvernementissä, sitä mahtanee myöskin todistaa se seikka,
että tuo, omituinen paikannimi Jääski, joka nykyään ^on.
pitäjän ja kihlakunnan nimenä Suomessa, tavataan myöskin Novgorodln alueella Besjitsin piirissä . mainittuna,
kun luetellaan Novgorodin arkkipiispan veroja maini1) Mahdollista on sana Valdai suomalaista alkujuurta,
Valtai -harjut = Valta-harjut.
2) Nevolin, s. 49.

tusta piiristä. Arkkipiispa kantoi Jääskestä neljä riunaa
ja kahdeksan kunitsaa. Tämä Jääski sijaitsee Mologan
varrella Veristovonjärven luona nykyisessä Toverin kuvernem:entissä. x) Kaikesta tästä voinee päättää, . että kysymyksessä olevat _alueet, nim. Valdain ylänkö, Mologan
ja Volgan väliset tienot jo ammoisista ajoista ovat olleet
karjalaisten asuinsijoja ja että heitä siellä noin 1500 tienoilla asui melkoiset määrät. Nämät maapaikat vastaavat myöskin osaksi sitä aluetta, jonka Rambaud Venäjän historiaan liittämässään kartassaan on värittänyt
karjalaisten asumaksi 19a1ä vuosisadalla. Kun siis Stolbovan ja Vallinsaaren rauhan jälkeen tapahtui tuo suuri
maastamuutto Suomen Karjalasta, niin suuntautui tämä
siirtolaistulva Novgorodin ja "Toverin kuvernementteihin
luultavasti juuri siitä syystä, että täällä vielä oli asumassa sukulaisia ja heimolaisia, jotka puhuivat samaa
kieltä, ja osaksi siitä syystä, että täällä vielä : meidänkin
päiviimme saakka säilyneet avarat salot ja erämaat tarjosivat tilaisuutta jatkaa isiltä perittyä elämäntapaa.
Valdain metsäisillä ylängöillä olivat luultavasti jo
..kaukaisessa muinaisuudessa perevaarat syntyneet, täältä
ne myöskin pohjoiseen siirtyvien karjalaisten mukana
olivat Suomeen muuttuneet. On kuitenkin huomattavissa
eroitus Valdain ja Suomessa tavattavien perevaarojen
•välillä. Edelliset ovat nähtävästi paljon pienempiä, koska
yksistään yhdessä volostissa mainitaan niitä kolmekymmentäviisi kappaletta. Suomen perevaarat ovat laajempia asutusalueita, joita veronkantajat käyttivät veronkantopiirinä. Valdain perevaarat ovat epäilemättä alkuperäisempiä, koska perevaara alkujaan tarkoittanee samassa paikassa, saman vaaran rinteillä sijaitsevaa asutusryhmää; johon kuului samasta kantaisästä, samasta
perheestä polveutuvia- jäseniä. Mahdollista on, että nämät harjoittivat yhteisviljelystä, yhdessä kaskesivat, yhdessä kalastivat ja riistaa pyytivät. Mahdollista on myöskin, että heillä. oli yhteinen päämies, perevaaran pää,
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jonka käskyjä he tottelivat ja jonka johdolla he sotaankin läksivät. Vielä aivan myöhäisinä aikoina tavataan.
Etelä-Karjalassa tämmöisiä suuria laajentuneita perheitä,
jotka asuivat yhdessä yhtenä talona; niin mainitaan viime
vuosisadan keskipaikoilla Heinjoen tienoilla olleen eräs
talo, jossa kuusikymmentä henkeä asui yhdessä tuvassa
ja nuorimmat jäsenet olivat niin vähän sukua toisillensa,
että voivat mennä naimisiin . keskenänsä. Tämmöistä
yhteiselämän muotoa voi ajatella perevaaran alkuperäiseksi alkumuodoksi, josta sitten kehittyi aikojen kuluessa
uusia 'taloja ja :kyliäkin. , Että perevaaroilla alkuaan oli
jotakin yhteistä taloudellista toimintaa, ilmenee mielestämme jo tästä edellämainitusta oluenkeitosta ja oluen
keittoverosta. Kun esim. perevaaralta- maksettiin määrätty mitta olutta, _ voi olettaa, että tämä oluenkin valmistus, ja keitto tapahtui yhteisesti. Semmoisia yhteistoiminnan muotoja tavataan useasti entisen ajan kansoilla. Niin mainitaan Odysseiassa semmoisista pidoista,
joihin vieraat toivat mukanansa ruokavaroja ja juomaa(k er ta pi d o t).1) Samaten kerrotaan Kalevalassa, että
Pohjolan häihin koottiin aijotuilta kutsuvierailta oluenkeittoa varten ohria, ja valittaa Lemminkäinen anta-_
neensa niitä oikein hehtomitalla, ' vaan siitä huolimatta
jääneensä kutsumatta. 2) 3)
Että perevaaroja vanhimpina, aikoina tavattiin myöskin Etu-Karjalassa, vaikka ne yleensä sieltä jo näihin aikoihin olivat hävinneet, voi olettaa siitä, että verokirjassa Sakkulan pokostassa mainitaan säilyneenä jäännöksenä entisiltä ajoilta Pyhän perevaara; sekään ei esiinny
enää minään varsinaisena veronkantopiirinä eikä siitä
myöskään käy selville, kuinka montå kylää • siihen alkujaan on kuulunut; mainitaan vaan, että Martemjan Fek1) Odysseia, I, v. 222.
2) Kalevala, 27 r. s. 106-114.
3) Tämän yhteydessä mainittakoon, että Twerin kuvernementissa tätä nykyä elää 132,000 karjalaista. Heidän olojensa
tutkiminen olisi hyvin tähellistä, ennenkuin viimeiset jäljet heidän kanaatlisesta olemuksestaan ennättävät hävitä.

80

tistovin hallussa olleet kylät Kiimajärvi ja Kunnianniemi
sijaitsevat Pyhän perevaarassa.1)
Verokirjan kylät (4epeBuz) ovat yleensä pieniä,
niissä on vaan yksi, kaksi ja korkeintaan kolme taloa.
Suurempia kyliä tavataan Etu-Karjalassa 'ainoastaan
Raudussa, esiin. Kaskalan kylässä oli kolmetoista taloa,
samaten Orjansaaren kylässä kolmetoista taloa, tätä'jäl
kimäistä kunnioitetaankin nimellä Ceab o. Taka-Karjalassa ovat kylät sitä vastoin paljon suurempia: Kuuppolan kylässä : Kurkijoella oli kuusitoista taloa, Tiurolan
kylässä Hiitolassa kaksikymmentäkahdeksan taloa. Hyvin suuria kyliä olivat myöskin Tervun ja Miglin kylät
Jaakkimassa, samaten Lapinlahden .ja Otsanlahden kylät
ja Tulolan kylä Sortavalassa. Yleensä tavataan näissä
pohjoisissa '"pokostoissa eniinmäkseen viisi-, kuusitaloisia
kyliä, joskin muutamia kyliä, on yksi- ja kaksitaloisiakin.
Kaikkein suurimmat kylät kuitenkin koko Karjalassa olivat Salmin kirkonkylä ja Janakylä Salmissa, edellisessä
oli . kuusikymmentäyhdeksän taloa "ja -jälkimäisessä seitsemänkymmentäviisi. 2) Kurkijoen pokostassa- tulee jokaista kylää kohti' 5,5 taloa, Sortavalan pokostassa 4, ,
Ilomantsin pokostassa 4i6, ja Salmin pokostassa 9,5 taloa.
Sitä paitsi "tavataan verokirjassa eräs kylän nimitys, jonka tarkoitus ei ole oikein selvä. Muutamien kylän nimien jälkeen liitetään sana `n e cr,, joka vanhassa
.venäjän kielessä merkitsee kylää, esim. (»epeiiesr Copa.ucrsaf neev). Tätä nimitystä ei tavata Etu-Karjalassa,
vaan. ainoastaan Kurkijoen, Sortavalan ja Salmin po
kostoissa, joissa yhteensä 12 kylää kunnioitetaan tällä
nimellä.:
Muita verokirjan asuntopaikka-nimityksiä ovat: uudistila (nosnaos i),: autiotila (nycToirm) ja tyhjille jääneet
kylät (Aepenna nycra).
Hallinnon ja veronkannon keskustana oli nykyinen
Käkisalmen kaupunki, jota verokirjassa vuorotellen nimi) O. K. s. 33:
Salmin kirkonkylää ja alana-kylää nimitetään verokir-

1
2).

jassa «Cairo«
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tetään Korelaksi, vuorotellen Karjalan kaupungiksi. Tämän ;kaupungin eli, linnan vaiheet ulottuvat hämärään
muinaisuuteen. ,Kun Torgils Knuutinpoika teki retkensä
Karjalaan, valloittivat ruotsalaiset Käkisalmen linnankin,
vaan venäläiset ottivat sen jo . seuraavana vuonna takaisin. Vuonna 1310 saapuivat novgorodilaiset„repivät entisen linnan ja rakensivat sijaan uuden kaupungin.1)
Syksyllä vuonna 1360 paloi , Karjalan kaupunki poroksi,
ja siinä palossa hukkui paljon tavaraa ja aseita.2).-.Neljän vuoden kuluttua rakensivat novgorodilaiset uusia linnoituksia Korelaan, nim. kivisen ampuma-aukoilla varustetun'tornin.3) Kaupungin keskustana kuin myös sen varsinaisena turvana ,oli tuo Vuoksensaaressa sijaitseva linna., semmoisia linnoja tavattiin niin . hyvin. itse No-vgoro
dissa kuin myös muissa sen alueille rakennetuissa kaupungeissa.4) Linnassa eli «kaupungin sisällä«, niinkuin
verokirjassa sanotaan, ei asunut muita kuin Karjalan
maaherra, piispankin talo oli autio ja . autiona oli myöskin kaksikymmentäkahdeksan kartanonpaikkaa, joiden
omistajina mainitaan karjalaisia tilallisia ja läänitysherroja. Nämät olivat ennen luultavasti, asuneet itse linnassa, vaan . tilan ahtauden takia olivat he muuttaneet.
asumaan osaksi Spaskisaarelle, osaksi muihin kaupungin
osiin. Luultavaa on etteivät nämät tilanomistajat ja lääniherrat kaiken vuotta asuneet . kaupungissa, koska moni
heistä verokirjassa mainitaan asuvana tilallansa maalla,
mahdollista on että muutamat heistä ainoastaan talviseen
aikaan asuivat kaupungissa, toiset taas ainoastaan kaupungissa käymäsillään asustivat taloissansa.
Useimmissa taloissa ,olikin kartanomiehiä, jotka
isännän poissa ollessa
huolta talosta. Nämätkartanomiehet maksoivat veroa kaupunkilaisten kanssa:
Yhteensä mainitaan. yksitoista tilallisille kuuluvaa taloa:
Sitäpaitsi oli Spaskisaarella kolme taloa, jotka kuuluiiJ Akiander, s. 81.
2) Ibidem, s. 107.

3) Ibidem, S. 108.
.ktTHF1en'b, KpeMJ1b.
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vat uuden . ajan miehille, , moskovalaisille. Nämät moskovalaiset olivat: Putjatin, Pushkin, Redrow ja Petshenegow.
Kartanomaiden eli tonttien suuruudesta saamme
käsityksen, kun mainitsemme, että Boris Kubarikowille.
oh annettu kartanopaikka Pähkinänsaaren puoleisella
puolella. Tämä kartanopaikka. oh 40 syitä pitkä ja 15
syitä leveä, siis pinta-alaltaan 600 syitä. Kuten tunnettu
ovat tontit eli kartanomaat useimmissa kaupungeissamme
tätä nykyä jotensakin samanmittaisia.
Kaupungin asukkaat jakaantuivat eri luokkiin: Ensiksi mainitaan kauppiaat eli liikemiehet (pe. oaue). ' Tämän viimeksi mainitun sanan suhteen on kirjallisuudessa
huomattavissa erilaisia käsityksiä sen synnystä ja alkuperästä. Muutamat ovat arvelleet sen merkitsevän sotamiehiä. Epäilemättä johtuu se venäläisestä sanasta pa,'a.
Nevolin sanoo, että tällä nimeltä nimitettiin kyliä,, joissa
talot oli järjestetty riveihin ja hän lisää, että niin, oli
laita kylissä, joiden asukkaat pääasiallisesti harjoittivat
kauppaa ja käsitöitä. 1) Bjelajew taas sanoo, että Novgorodin alueella tavataan tuon nimisiä paikkoja, sillä ymmärretään asutuksia, joilla oli kaupungin rakenne, mutta
jotka verojen ja tuomiolunastuksen suhteen olivat johonkin . kaupunkiin yhdistetyt, ja puuttui niiltä itseltään.
linnalääniä. Semmoinen kaupungin ja kylän välimuotö
oli hänen mieiestänsä Suvannon taipale. 2)
Tämä• kaikki on kyllä ;tavallansa ' oikein, mutta on.
- otettava huomioon, että . Korela ei ollut mikään kauppa
kylä, vaan kaupunki, ja kuitenkin -nimitetään sen : asukkaita «räåtyläisiksi«. Asian laita on niin, että kysymyksessä oleva adjektiivi ei 'ole johtunut rääty-sanasta kylää
tai kauppalaa merkitseväna, vaan sen alkuperäisestä merkityksestä: kaupparivi, kaupparääty.$) Kostomarow sanoo, .että räätyjä ei ollut Novgorodissa vaan Moskovassa
ja että Moskovan suuriruhtinas vasta vuonna 1507 käski
1} Heemuxa, s. 101.
2)Bpeueaaxxa 11, s. 50.
3)Vrt.: liharääty, kalarääty.
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Novgorodissa perustaa kaupparäädyn. Pihkovassa mainitaan semmoisia, siellä ne olivat kauppiasten, yhdistyksiä, koska jokaisella räädyllä oli oma päämiehensä. 1)/
Tämä kaikki johtaa siihen; että sana merkitsee kauppaa
ja liikettä harjoittavaa miestä eli kauppiasta, olipa hän
sitten kaupungin tai kauppalan tapaisen kylän asukas,
ja kun verokirjassa luetellaan Suvannon taipaleen asukkaita käytetäänkin kyseessä olevaa sanaa samassa merkityksessä, - kuin suomen kielessä sanottaisiin: kauppias
(piioRbre = Toprosbre 2).
Nämät kauppiaat eli liikemiehet jakaantuivat kahteen luokkaan: paraimmat ja nuoret miehet. Tämmöinen
jako perustui epäilemättä varallisuuteen ja liikkeen Iaajuuteen, hyvin mahdollista on sitä paitsi, että näiden liikemiesten. joukossa oli myöskin ammatinharjoittajia, jotka
itse valmistivat ja kaupaksi pitivät tuotteitaan.
Toisena pääryhmänä mainitaan kalastajat, jotka jakautuivat samalla tavoin kuin liikemiehet.
Kolmantena ryhmänä mainitaan nuoret miehet ilman ammattia, niiden joukossa ilveilijät.
Kaupungin eri 'sista mainitaan Yrjönpuolinen pää,
joka sijaitsi Feodorovinjoen takana, Ilomantsinpuolinen
pää, josta tie. läksi Ilomantsiin, ja Pähkinäsaarenpuoleinen osa Uusjärven joen .takana. Tämmöisiä kaupungin
loppuja eli päitä oli Novgorodissakin viisi, ja Bjelajew
nimenomaan huomauttaa, että Pihkovässa ja Korelassa
oli samanlaatuisia kaupungin osia. Paitsi Karjalan kaupunkia mainitaan venäläisissä kronikoissa Tiwerskin kaupunki, jolla tarkoitettanee muinaista Tiurin linnaa Räisä
Iässä. Bjelajew sanoo, että se sijaitsi Karjalan maan sydämessä ja luulee sitä nykyiseksi Käkisalmeksi 3). Kostoma- row sanoo, että se oli Nevan takana lähellä Ruotsin rajaa.
Vuonna 1411 hävittivät ruotsalaiset tämän novgorbdilaisen kaupungin ja sen jälkeen häviää se historiasta. Vero1) Kocmo.ntiaposa,

II, s. 220.

2) O. K. S. -7.
3) Endisaeea, s. 12.

ChBepHopyccici.x Hapo4onpaBCTsa. Tofiry
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kirjassa sitä ei mainita, kuitenkin tavataan verokirjassakin eräs nimi, joka muistuttaa tästä entisestä linnasta eli
kaupungista. Kuninkaanristin kylästä Sakkulassa sanotaan, että se sijaitsee Linnajoen eli kaupungin joen varrella. 1) Muitakin kaupungin- eli linnanjäännöksiä mainitaan verokirjassa: semmoinen entisen, kaupungin paikka
(ropo4Auue), oli Kurkijoella aivan - nykyisen maanviljelysopiston läheisyydessä, Miglin kylässä`Jaakkimassa ja Sortavalassa n. k. Ligujevin kaupunki, nykyinen Paussun
vuori Liikolan järven luona. 2)
Novgorodin alueilla sijaitsevien n. k. sivukaupunkien-;ja niiden alle kuuluvien pokostojen oloista hallinnollisesaa suhteessa on hyvin vähän tietoja. Kostomarowkin valittaa tätä lähteitten niukkuutta. Hän samaten
kuin useimmat, muutkin venäläiset historioitsijat, jotka
näitä asioita ovat käsitelleet, on valmis vakuuttamaan,
että sama itsehallinnon ja vapauden periaate, joka oli
vallalla .itse Novgorodissa, oli myöskin käytännössä toteutettu sivukaupungeissa ja niiden alle kuuluvilla alueilla.
Sivukaupungit olivat »pikku Novgorodeja» sekä oikeuksien että- velvollisuuksien suhteen. Niille oli myönnetty
niin paljon , itsehallintoa kuin mahdollista. Novgorodissa
kansankokous eli vetshe ratkaisi kaikki tärkeät yhteiset
asiat, valitsi korkeat virkamiehet, vieläpä oli korkeimpana tuomioistuimena. Semmoisia kansankokouksia pidettiin kaikissa sivukaupungeissakin ja epäilemättä siis
Karjalankin kaupungissa. Tätä voinee todistaa seuraava
tapaus. Vuonna 1333 antoivat novgorodilaiset Litvan
ruhtinaalle Narimontille Laatokan, Phkinäsaaren, Karjalan kaupungit ja puolet Kaporian alueesta perinnölliseksi läänitykseksi. Vuonna 1383 saapui Narimontin
poika Patrikej Novgorodiin ja novgorodilaiset antoivat
hänelle samat läänitykset paitsi Laatokan kaupunkia,
vaan sen sijasta Lugan kylän. Jo Narimontin valtaan
olivat karjalaiset olleet tyytymättömiä, Patrikejn valta
1) 0.K s.52. 2) O. K. s. 127, 129, 167,
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kävi sietämättömäksi. Käkisalmen ja Pähkinäsaaren miehet läksivät Novgorodiin valittamaan Patrikejn hallituksen johdosta, vaan Patrikej-teki; kuten Jugurtha muinoin
Roomassa, hän lahjoi erään kaupunginosan Novgorodissa
pitämään hänen puoltansa. Tästä asiasta oli vähällä
syntyä sisällinen sota, vaan lopputulokseksi tuli, : että
ylläolevat läänitykset otettiin pois. Patrikejlta ja hänelle
annettiin: sijaan Laatokka ja Rusa, luultavasti, jotta novgorodilaiset voisivat paremmin valvoa hänen tekojansa, l)
Tätä tapausta Pitää Kostomarow todistuksena siitä, että
niin hyvin Korelassa kuin Pähkinåsaaressa oli pidetty _
kansankokouksia ja näissä kokouksissa oli päätetty lähteä Novgorodiin valittamaan.
Samaten kuin sivukaupungeissa oli pokostoissakin
itsehallinnon periaate käytännössä, huolimatta siitä mitä
kansallisuutta niissä asui. Bjelajew ylistää Novgorodia
siitä, että se oli tarjonnut kansalaisoikeuden kaikille sen
alueilla asuville, ei se ollut lukuisia suomalaisia heimoja
tehnyt orjiksi, ei riistänyt heiltä maata, vaan saattanut
heidät kaikki osallisiksi samankaltaisista yhteiskunnallisista oikeuksista. Hän arvelee, että muutamat kuuluisat
posatniekka-perheet Novgorodissa olivat suomalaista alkuperää" ja lisää, -- että nyt lienee myöhäistä tutkia, mitkä
novgorodilaiset pajarinsuvut ovat alkuaan olleet suomalaisia.
Pokostain asukkaat, jotka erikaltaista yhteiskunnallista asemaa lukuunottamatta muodostivat kirkollisen ja hallinnollisen yhteyden, ratkaisivat myöskin.yhteiset asiansa kokouksissa, jotka tavallisesti pidettiin sunnuntaisin kirkon läheisyydessä. Tämmöisiä kokouksia
pidettiin joko ulkoilmassa tai sitä varten rakennetuissa
tuvissa. Niin , mainitaan kahdessa pokostassa Äänisjärven viidenneksesså toisessa yksi, toisessa kaksi tupaa
kirkon, luona. ;) Näissä kokouksissa päätettiin ja kes1) Akiander, s. 115.
2) B76.4saeea, i3cTopisr Hosropojta .Beaxiraro, s. 46.
3) Heeo.2u9.1a; s. 105 (muistutus): «j[a y Tkxr, ace uepxseä
aa Itepxossxxl, aem.Asix'b 2 11361.i 6o.nsmre 3a Tpane3si aräcla, rat.
cxoj[HTna no Boeicpeceassnai. IcpecTsslna«. ja aa norocx% xcs gs6a
exo21Ca.fi, a cXOJj.HTua B'b Heil KpeCTbSiHe no BocILpeeeHbfiM'b«.
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kusteltiin yhteisesti koko pokostaa koskevista asioista,
siellä jaettiin myös semmoisia rasituksia, joita pokostain
asukkaiden tuli yhteisesti suorittaa, kuten esim. kenen
tuli lähteä sotaan kenen ei, yhteisten työvoimien lähettämisestä linnan rakennuksiin. Täällä valittiin myöskin
luultavasti pokostain vanhimmat eli starostat, yksi semmoinen luottamusmies mainitaan verokirjassa Plavnevon
kylässä Raudussa, toinen Kiteellä.1) Myöhempinä aikoina
mainitaan sitten useasti starosteja, joiden toimet ja tehtävät monessa suhteessa erosivat siitä, mitä entiseen
aikaan oli tavallista.
Siirtyessämme puhumaan maanomistuksesta ja tämän
asian kanssa yhteydessä olevasta veroituksesta, tahdomme ensiksi huomauttaa, että kyseessä oleva verokirja on
syntynyt n. k. murrosaikana sanan varsinaisessa merkityksessä. Novgorodin itsenäisyys ja valta oli mennyt,
kansankokouksia ei enää pidetty, vetshekello, vapauden
ja itsenäisyyden symbooli, oli viety Moskovaan, Novgorodin pajarit, kauppiaat ja kansa, jotka ennen olivat tottuneet käskyjä jakelemaan, saivat nyt vastaanottaa niitä
Moskovasta. Mutta Iivana III oli varovainen ja tyynesti
harkitseva hallitsija; hän ei kerrassaan mullistanut olevaisia oloja Novgorodissa, hän antoi vanhojen tasavaltaisten muotojen osaksi säilyä, kuten Roomassakin keisariuden valtaan päästyä tasavaltaiset muodot vielä pysytettiin jonkun aikaa, komiteatkin lakkasivat vasta Tiberiuksen aikana. - Verokirjan aikuisia oloja arvostellessa
etenkin maanomistuksen ja veroituksen suhteen täytyy
siis ottaa huomioon, että muinoiset tasavallan aikuiset
olosuhteet olivat monissa osissa muuttuneet, Korelassa
ei enää ollut posatniekkaa, vaan suuriruhtinaan maaherra; kirkkoa oli kohdannut ankara reduktsiooni; jo
vuonna 1478 oli Novgorodin arkkipiispan täytynyt luovuttaa suuriruhtinaalle kymmenen aluetta, yhteensä 318
auraa. Samalla kertaa otti suuriruhtinas kaikki Novotorsjokin alueella olevat maatilat, olivatpa sitten kenen
1)

O. K. s. 90, 144.
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hyvänsä, ja kuudelta Novgorodin rikkaimmalta luostariita puolet kaikista tiluksista eli 451 auraa ja sitäpaitsi
kaikki ruhtinas Vasili Shuiskin tilat, yhteensä 78 auraa.
Tämä oli vielä olevinansa årmotyötä, sillä suuriruhtinas
oli alkuansa vaatinut puolet kaikista arkkipiispan ja
luostarin tiloista, olivatpa sitten missä hyvänsä. Seuraavan vuoden 'alussa nimitti suuriruhtinas neljä maaherraa
Novgorodiin, . antoi näille tuomio- ja hallintovallan ja _'.
kielsi arkkipiispaa ja Novgorodin pajareja puuttumasta
näihin asioihin enää kuin myöskin vastaanottamasta lähetystöjä. Vaan kun novgorodilaiset yhä toivoen pääseyansä vapaaksi Moskovan uhkaavasta rkeesta rupesivat
uusiin neuvotteluihin kuningas Kasimirin kanssa, palasi
suuriruhtinas Novgorodiin lokakuussa vuonna 1479, otatti
tammikuussa vuonna 1480 'vangiksi Novgorodin arkkipiispan Teofiluksen ja lähetti hänet Moskovaan luostariin; samassa tilaisuudessa ryösti suuriruhtinas arkkipiispan aarreaitan ja sai sieltä 300 kuormaa kultaa, ho- >.
peaa, kalleuksia, nahkoja ja kankaita. Nyt joutuivat tie-tysti suuriruhtinaan haltuun myöskin arkkipiispan kaikki
tilukset, siis voimme olettaa, että Suomessakin sijaitsevat,
arkkipiispan maat, yhteensä 89 obsjaa ja 1385 jousta,
silloin joutuivat suuriruhtinaan haltuun. Tämä vuosiluku on myös huomattava siinä suhteessa, että sen nojalla
voimme määrätä ajan, jolloin tuo verokirjassa mainittu
vanha: kirjoitus oli tapahtunut. Se oli siis tuo vanha'
verokirja, johon useasti viitataan, tehty ennen vuotta
1480. Myöskin, Novgorodin pajareja kohtasi suuriruhtinaan kosto, . vaikka vitkalleen ja verkalleen. Vuonna
1479 helmikuussa oli Marfa Boretskaja ja monta etevää
miestä viety Moskovaan ja suuriruhtinas otti heidän _tiluksensa, samalla tavoin vuonna 1481, vuonna 1484 vietiin taas
rikkaita pajareja Moskovaan. Vuonna 1489 vietiin monta
tuhatta novgorodilaista pajaria ja kauppiasperhettä Moskovaan ja suuriruhtinas sijoitti heidät asumaan läheisiin
kaupunkeihin. Sen sijaan lähetettiin pajarin lapsia ja
kauppiaita Moskovasta Novgorodin alueelle.1) Nämät
1) _ En asaeea, s. 617, 623, 624 ja 627.

muukalaiset toivat mukanansa moskovalaisia käsitteitä'
ja tapoja.
Olemme maininneet ylläolevat tapahtumat osoittaaksemme, ' minkälaisia mullistuksia vähän ennen verokirjan syntyä oli tapahtunut maanomistusoloissa. Ehtimiseen kuului sitäpaitsi valituksia, 'että' suuriruhtinaan
maaherrat polkivat novgorodilaista lakia ja oikeutta eikä
noudattaneet maan tapoja.: Suuriruhtinas katsoi Novgo
rodin aluetta voittomaakseen, jossa voi menetellä : miten
hyväksi näki.
Verokirja on siis moskovalainen laitos siinä suhteessa, että se suuriruhtinaan käskystä syntyneenä oli
tarkoitettu osoittamaan ja selvittämään, mitä kaikkea
suuriruhtinas oli Novgorodin alueella itsellensä voittanut ja hankkinut. Samalla se myöskin ilmoittaa, miten
voittaja oli tämän voittosaaliin uskotuille miehillensä
jakanut.
Koska siis verokirja on laadittu Moskovan hallintojärjestelmän sääntöjen mukaisesti, kuitenkin noudattamalla- ja säilyttämällä novgorodilaisia muotoja, mikäli
paikalliset olosuhteet vaativat ja välttämättömäksi teki
vät, mainittakoon, että Moskovan valtakunnassa tähän
aikaan maaomaisuus oli omistusoikeuteen nähden seu•
raavaisesti luokitettu:
1:0 'mustat maat (=repmvi.a aeiix). Tällä nimellä
nimitettiin semmoisia maita, jotka eivät kuuluneet kellekään yksityiselle omistajalle. Ne olivat valtion maita tai
oikeammin sanottuna kunnan maita. Ne olivat kylien
tai suurempienkin yhteiskuntien yhteistä omaisuutta.
Nimensä olivat ne saaneet siitä, että tämmöiset maat olivat
talonpoikien, eli yhteisen kansan hallussa (sepxviä xapo4'i»,
uepm). Niitä ei saanut luovuttaa kenellekään yksityiselle, talonpoikaiskunnat voivat niitä hallita ja käyttää
ja keskenänsä viljeltäväksi jakaa. Ruhtinaat kantoivat
niistä veroa ja tuomiolunastusta, vaan eivät jakaneet
niitä läänityksiksi pajareille; myöhempinä aikoina tapah'tuu tässä kuitenkin poikkeuksia, mustiakin maita'tavataan läänityksinä.
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Nämät mustat maat ja niiden olemassa olo on epäi-lemättä ollen mallina ja esikuvana aiheuttanut sen
kommunismin maanomistusoikeudessar joka nytkin on
vallalla Venäjällä.
2:o P e r i n t ö t i l a t (Bor aHa) olivat senluontoisia
tiloja, jotka 'täydellä omistusoikeudella kuuluivat yksityiselle henkilölle. Omistajalla oli oikeus niitä myydä,..
pantata, vaihtaa ja perinnöksi jättää jälkeisillensä. Nämät saantitavat luetellaan eräässä vanhassa maansaantikirjassa vuonna 1586, ja sen lisäksi mainitaan semmoisia
perintötiloja, jotka niin kauan olivat olleet . suvun hallussa, että' saantitapa oli tuntematon (ylimuistoinen nautinto).
Perintötilat olivat joko pajarein, arkkipiispain, esipappien ja luostarien. Arkkipiispain perintötilat kuuluivat piispanistuimelle eikä arkkipiispalle, samaten myös
luostarien perintötilat olivat luostarilaitoksen omia.
Pajarit olivat velvolliset tekemään perintötiloistaan
sotapalvelusta, josta syystä kun paljon kertyi tiloja hen
gellisille ja luostareille, sotapalvelus siitä kärsi. Sen
tähden vuonna 1551 annetussa asetuksessa kiellettiin
arkkipiispojen, piispojen ja luostarien ostamasta perintötiloja pajareilta, tai olipa keneltä - hyvänsä, ilman suuri=
ruhtinaan suostumusta.
3:0 P a l a t s i t a t( Bopi oBbra), Tämän nimelliset
maat olivat ruhtinasten omia; useasti ne olivatkin syntyneet oston kautta, sillä melkein kaikki Moskovan suu=
riruhtinaat näkyivät olevan hyvin' halulliset ostamaan
itsellensä maita ja kyliä, kuten nähdään heidän jälkeen=
jättämistään testamenteista, joissa ostetut kylät luetellaan. Iivana Julmallakin oli kokonainen lipas täynnä
ostettujen maatilojen kauppakirjoja. Muullakin tavalla
kasvoivat nämä tilat: voittomaista lohkaistiin muutamia
alueita palatsitiloiksi. ' Perinnöt ja konfiskatsioonit myöskin kartuttivat tätä tilusryhmää.
4:o L ä ä n i t y s t i l a t (noM cme). Tämmöisiä tiloja
antoivat suuriruhtinaat pajareille ja pajarien lapsille
kuin myös virkamiehille elatukseksi ja ylläpidoksi. Nä-
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mät tilat olivat alkuaan vaan ajaksi annettuja ja suuri-

ruhtinas voi ottaa ne pois milloin tahtoi; niistä tuli myös
tehdä sotapalvelusta. Niitä annettiin ensi alussa palatsi
tiloista,' vaan lopulta käytettiin mustiakin maita tähän
tarkoitukseen.
Tämän luontoisia olivat maatilat Moskovan valtakunnassa keskiajalla 'ja uuden ajan alussa, vaan sitten
alkavat olot tässäkin suhteessa muuttua. Kasvava- itsevaltius ja Iivana IV:nen kauheat vainoomiset ruhtinassukuja ja maata omistavia pajareja vastaan kuin myös
tämän yhteydessä tapahtuneet äärettömät konfiskatsioonit järkyttivät kokonaan omistusoikeuden pyhyyden..
Kun sitä paitsi hallitus yhä enemmän alkoi jaella läänityksiä ja nämät kulkivat perintönä suvussa, häviää 17:11ä
- -vuosisadalla eroitus perintötilojen ja läänityksien valilla 1)
Sen jälkeen kulki kehitys taas siihen suuntaan, että 18:11a
vuosisadalla kaikenlaatuiset tilat olivat aateliston hallussa täydellä omistusoikeudella.
Koetellessamme sovittaa ylläolevaa maanluontojärjestelmää verokirjassa tavattaviin maanluontoihin, täy' tyy ensiksi huomauttaa,, että n. k. mustia maita ei Mainita verokirjassa. Ei myöskään mainita verokirjassa
palatsitiloja. Maaomaisuus Novgorodin Karjalassa oli
seuraavien omistajien tai haltijain huostassa:
1:o tilalliset (eaoe3emrkbr), joita etenkin tavataan
Etu-Karjalassa, vaan myöskin joku määrä Taka-Karjalassa. Nämät miehet olivat epäilemättä suurimmaksi
osaksi entisiä novgorodilaisia votshinan omistajia, jotka
valtiollisen vähäpätöisyytensä ja kotipaikkansa etäisyyden takia olivat väittäneet suuriruhtinaan vihan. Tämä
yhteiskuntaluokka Novgorodissa lienee syntynyt entiseen aikaan mainituista gridei st ä 2), jotka muodostivat ruhtinaan drusjinan, sitten kansallisen sotajoukon
.ytimen, ja lopulta Novgorodin kansankokoukselta saivat
maatiloja omikseen ja muuttuivat tilallisiksi; heillä oli
täysi omistusoikeus tiloihinsa, koska he voivat antaa
i) Milukov, I. S. 170.
2 ) Vartalo g r i d merkitsee henkivartijaa.

niitä myötäjäisiksi tyttärilleen kuin myös niitä pantata.1)
Näistä tiloista ei myöskään milloinkaan sanota verokir
jassa, että ne ovat suuriruhtinaan, kuten lukuisista muista
tiloista.
2:o. La ä n i h e r r a t (niiden tiloja nimitetään: Suuriruhtinaan läänejä, suurempia ja pienempiä kyliä pajarinlasten , ja sotapalveluksessa olleitten henkilöiden hallussa läänityksenä). Nämät lääniherrat olivat enimmäkseen moskovalaisia, kuten Ondrei Pushkin, David Putjatin, Savinien perhe, Vasjuk Petsenegow; muuten eroavat
Savinien läänitykset muista, niistä ei sanota, että ne ovat
läänityksenä eikä niitä panna saman otsakkeen alle muiden läänitysten kanssa, niistä vaan' sanotaan että ne oli
»annettu».
3:o. Luostarit_ ja kirkot Köyhemmät ja kaukaisemmat luostarit olivat säilyneet reduktsioonilta, luostarien tilat olivat myöskin perintötiloja eikä niitäkään
mainita verokirjassa suuriruhtinaan omiksi.
4:o. Karjalan maaherra. Melkein koko TakaKarjalan oli suuriruhtinas antanut Karjalan maaherralle, täällä oli myös semmoisia kyliä, jotka olivat olleet
kuningas Kasimirilla: 2)"
5:o: K yy t i m i e h e t. Räisälässä, . Sakkulassa ja
Raudussa oli kyytimiehille annettu muutamia kyliä kyydinpitovelvollisuutta vastaan.
6:o. Suur i r u h t i n a s. Ainoastaan kaksi kylää
Sakkulassa, kolmekymmentäyhdeksän kauppiasta Sorta
valan pokostassa ja Kaipaisten kylä Suojärvellä olivat
suorastaan suuriruhtinaan alaisia.
,Mutta kun ottaa huomioon, että luostarien ja tilallisten tilukset poisluettuna kaikista muista olivatpa ne
sitten maaherralla tai läaniksi annettuja, nimenomaan
mainitaan,. että ne ovat suuriruhtinaan kyliä,' läänejä,
veronalaisia kyliä (o6pornxiIa) ja kauppiaista huoinautetaan, että ne asuivat' suuriruhtinaan maalla, ja verokirjan tekijät sitä paitsi ikäänkuin tahtovat tätä asiaa jokaii) O.K. s.18.
2)
O. K. s. 120, 170.

sen mieleen teroittaa, niin ei liene asia muuten ymmärrettävä kuin, että suuriruhtinas oli itsellensä ottanut
kaikki maatilukset Novgorodin Karjalassa paitsi luostarien ja tilallisten votshinoja. Seuraava taulu osoittaa ja
valaisee maanomistus- ja maanhallintosuliteita Novgorodin Karjalassa vuonna 1500. (Katso seuraava sivu).
Varsinaiset . maanomistajat olivat siis suuriruhtinas,.
tilalliset- ja luostarit. Talonpojilla sen sijaan ei .ollut
omistusoikeutta' siihen maahan, jota he viljelivät. Niin
oli yleensä ollut laita Novgorodin itsenäisyydenkin aikana,
sillä vaikka hengellisten, pajarien, tilallisten ja kauppiastenkin votshinain ohessa oli olemassa epäilemättä
melkoiset ' määrät tasavallan valtiomaata, johon vapailla
miehillä oli oikeus asettua ja raivata itsellensä viljelyksiä, ei raivattu ja viljelty maa kuitenkaan siirtynyt talonpoikaisen viljelijän omaksi, - vaan pysyi valtionmaana,
jonka _hänen täytyi. jättää silleen, jos syystä tai toisesta
tahtoi muuttaa muualle. Novgorodilaiset Karjalan talonpojat olivat samassa tilassa kuin uudemman ajan lahjoitusmaiden talonpojat jälkeen vuoden 1826. Heidän elantonsa ja olentona oli riippuvainen niistä välipuheista
ja sopimuksista, joita he tekivät viljelemisen ja verojen
suhteen tilallisten, lääniherrain ja luostarien talouden
hoitajain ja päämiesten kanssa, joskin toiselta puolen voi
olettaa, että he monta miespolvea perätysten asustivat'
samoilla tiloilla ja ainoastaan parempien etujen sattuessa
muuttelivat tilalta toiselle. Niistä Taka-Karjalan talonpojista, joista verokirjassa mainitaan, että he »vanhuudesta olivat Karjalan maaherrojen alaisia,» voinee olett aa, että heidän asemansa oli, jotensakin samanlainen
kuin kruununtiloilla asustavien talonpoikien muualla
Suomessa ja Ruotsissa.
Ainoastaan kahdessa paikassa verokirjassa olemmetavanneet semmoisia miehiä, joita voi nimittää maata.
ömistaviksi talonpojiksi. Kaupungin pokostaan kuuluvassa Pernin kylässä asui yksitoista veroa maksavaa
henkeä, joita verokirjassa nimitetään tilallisiksi. Sama-ten asui Kurkijoen pokostassa Santalahden kylässä kaksi-
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kymmentäneljä henkeä, joita myös nimitetään tilallisiksi
ja jotka, ammatiltaan olivat seppiä. 1) Kun näillä maata
omistavilla miehillä ei ollut talonpoikia, vaan itse viljelivät maitansa, oli heidän asemansa ja yhteiskunnallinen
tilansa epäilemättä samanlaatuinen kuin maata omistavan talonpoikaisen väestön, ja ovat he siis maata omistavina talonpoikina pidettävät.
Melkein samanlaatuinen lienee ollutgniiden tilallisten asema, jotka asustivat Ilmeen kylässä`Ilmeen kappelissa ja joilta ruotsalaiset olivat polttaneet talot. ')
Veroituksen ja veronkannon suhteen mainittakoon
ensin, että veromäärät ilmoitetaan verokirjassa Etu-Kar jalassa kylittäin, Taka-Karjalassa kylittäin" ja perevaa,rottain maksettaviksi; kylien ja perevaarain asukkaat
saivat siis keskenään haalia kokoon' määrätyn summan
rahaa tai määrätyt paljoudet luonnontuotteita. Paikottain ilmoitetaan myös verosumma läänittäin, kuten esim.
Kiteellä ja "Ilomantsin Megrijärvellä, 3) niin myös EtuKarjalassa poisläänitetyillä tiloilla, mutta näissä tapauksissa on läänittäin ilmoitettu- verosumma useasti, etenkin
Etu-Karjalassa, vaan yksinkertainen yhteenveto niistä
summista ja määristä, jotka jokaisen yksityisen kylän
kohdalla ovat jo tulleet mainituiksi.
Verokirjassa esiintyvät veronkantoyksiköt ovat:
a u r a (coxa), o b s j a (o6xca) ja j o u t si (.ayxra), maalla ja
t al o (4Bopn.) kaupungissa.
ja
talotavataan
sekä
moskovalaisessa
että
Aura
novgorodilaisessa veronkantojärjestelmässä, obsja ainoastaan novgorodilaisessa, joutsi on epäilemättä Suomesta
lainattu ja novgorodilaisesta veronkantojärjestelmästä
siirtynyt moskovalaiseen, koska sitä tavataan ainoastaan
Pohjois-Venäjällä ja Vienanmeren rannoilla. 4)
Varsinaisen ja pysyväisen veroituksen alkuunpanijat
Venäjällä olivat tataarit. Heidän keksimänsä on myös1)
2)
3)
4)

O. K. s. 29, 121, 139:
O. K s. 29.
O. K s. 145, 171.
Venäjän Akateemian sanakirja, tom II. s. 560.
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kin aura veronkantoyksikkönä. Kun maanviljelys oli
Venäjän pääelinkeino, veroittivat nämät idän; paimentolaiset sen työkapineen, jolla talonpoika pääasiallisesti
hankki elatuksensa, joll'ei . voine olettaa, että he kaukaisesta Kiinasta olivat tuoneet mukanansa tämän veroitustavan. Miljukow sanoo,.' että jokaisesta aurasta maksettiin vähintäin viisi kopeikkaa (nykyisessä rahassa 5.
ruplaa).1), Tästä yksinkertaisesta alusta kehittyi 'sitten.
aura mutkikkaaksi kameraaliseksi veronkantöyksiköksi,,
jonka -sisällys aikojen kuluessa laajenemistaan laajeni ja
muistuttaa se tässä suhteessa suomalaista manttaalia..
Mitenkä auraveroa kannettiin Novgorodin alueella 25:11ä:
vuosisadalla nähdään siitä sopimuksesta, jonka novgorodilaiset . tekivät vuonna 1437 suuriruhtinås Vasili Vasiljewitshin kanssa myöntäen hänelle oikeuden kantaa veroa
Torsjokin -alueella. Jokaisesta aurasta piti maksettaman_
yksi: uusi rinna,. ja luetellaan minkälaiset pyynti- ja ammattikojeet olivat auran veroisia. 2)
Venäjän valtiotalouden historiassa muodostaa Iivana:
IV:nen hallitus käännekohdan.. Silloin syntyi suuri joukko
uusia veroja ja silloin myös auran merkitys veronkantoyksikkönä suuresti muuttuu ja laajenee. Nyt kyseessä
olevassa novgorodilaisessa verokirjassa ilmoitetaan, että
aura sisälsi kolme obsjaa, ' jokainen obsja taas vastasi
neljän korobjan kylvöä, joten kun korobjaan laskettiin

1) ; Milukow, I. s. 129.
Tamuutee%, Poccinexaa liexopia xn. IV, cxp. 4: Dr, 1275 r.,.
aeagxiii ICHS131, BacgAig- Slpocataktonnns npreeav. Jaga aasy na
nwy rpxsg% CT . coxs RAH ltsyxa pa6oxanicowI.
2) Akiander, s. 146. Och storfurstens uppbördsmän af
folkskatten äga att indrifva i alla nowotorshekska distrikter såsom det, af gammalt varit brukligt: en ny griwna från plogen.
och furstens skrifvare (undfår) en näbb för plogen. Och till en
plog höra två hästar och en tredje hjelphäst (egentt. sidohäst);
ett garfvarkar - (betalar) för en plog, en fisknot för en plog, en
salubod för en plog, en hjulplog? för tvenne plogar (månne således gaffelplog) en smed (smidja) för en plog, fyra arbetskarlar
till fots för en plog, en lodja för tvenne plogar, en saltsjudningspanna för tvenne plogar:
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menevän kaksi tshetwertiä (katso edellistä. lukua), verokirjan aura sisälsi kaksikymmentäneljä tshetwertiä. Tämä suhde auran, obsjan ja ; tshetwertien välillä ei kuitenkaan näihinkään aikoihin eikä Novgorodinkaan alueella
ollut,, aivan pysyväinen, vaan voitiin obsjaan panna kymmenenkin tshetwertiä. Vaan vielä suuremmaksi kasvaa
aura 16:nen vuosisadan keskivaiheilla ja loppupuolella,
jolloin ilmoitetaan auraan mahtuvaksi kahdeksansataa
tshetwertiä.1) Sitten vielä tehtiin se keksintö, että maat
• ;jaettiin hyviin, huonoihin ja keskinkertaisiin, ja auraan
luettiin eri määrät erilaatuista maata: yhteen auraan
hyvää maata mahtui " 800 tshetwertiä, keskinkertaiseen
1000 tshetwertiä, huonoon 1200 tshetwertiä. Vieläpä
riippui auraan mahtuvien tshetwertien lukumäärä siitä,
minkälaatuinen maa oli kysymyksessä. -Enin veroitettiin
mustia maita kuin myös luostareja, poisläänitetyt tilat
ja votshinat pääsivät helpommalla. 2) Aura ei myöskään
ollut samankaltainen kaikkialla Moskovan valtakunnassa,
se oli :suurempi ja ottavampi semmoisilla seuduilla, joissa
maa oli hedelmällisempi ja maanviljelys pääelinkeinona,
pienempi ja ahtaampi kaukaisemmissa seuduissa, joissa
metsästys ja kalastus kilpailivat maanviljelyksen. kanssa.
Jos kaksi tshetwertiä , pidetään keskimääräisenä kylvömääränä . desjätiiniä kohden, vastaisi 800.; tshetwertiä eli
yksi aura 400 desjätiiniä:
Olemme Maininneet nämät tosiasiat, , koska niistä
käypi selville, että kaikki käsitteet auran ottavaisuudesta
kuin myös ..siihen sisältyvästä -viljelysmaan pinta-alasta
` ovat kokonaan riippuvaisia monista eri asianhaaroista,
ja jos mieli välttää erehdyksiä on otettava huomioon,
minkä aikakauden, minkä paikkakunnan ja minkä luontoisen maan auroista on .kysymys.
1). IifädGfLeeö. 0 IIo3eMeJIbHOM'b BJra,zrkHiff
r.öCyAapCTst., s. 55.
2) Ibidem, s: 58. .
Milukov, I, s. 130.
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Obsja on verokirjan vårsinainen veroyksikkö ja
sisälsi se alkuaan niin paljon maata kuin : yksi mies ja
hevonen voivat viljell1.1) Akiander ilmoittaa, että Solowetskin, luostarin aikakirjassa mainitaan yhden obsjan
käsittäneen 126 sashenia pitkän ja 32 sashenia leveän
alueen joko viljeltyä tai viljelemätöntä maata. 2) Jos
obsjan pinta-alaa arvattaisiin verokirjan mukaan, mahtuu
yhteen obsjaan 8 tshetwertiä eli 4 desjatiiniä.
Joutsi merkitsee oikeastaan joutsen vetävää, metsästykseen, siis työhön kykenevää miestä ja verokirjassa
mainitaan „kaikkialla,- että joutsi ja obsja ovat samanarvoisia. Minkäänlaista suhdetta joutsen ja maan välillä
ei ilmene verokirjassa, mutta Solowetskoin luostarin aikakirjassa ilmoitetaan, että yhteen joutseen luettiin kaksi
obsjaa.
Talo oli veroyksikkönä kaupungeissa, niin Korelan
kaupungissakin, ja oli niitä kahdenlaisia: veroa maksavia
ja verottomia; kuten kohta näemme. Alkuaan vastasi
talo kaupungissa yhtä obsjaa_ maalla, . kuten nähdään
eräästä vuonna 1552 annetusta veroasetuksesta Vagan
piirin asukkaille. 3) '. Tämäkin suhde muuttui myöhempinä
aikoina ja auramittaa sovellutettiin kaupunkioloihinkin niin, että vuonna -1589 voitiin panna yhteen auraan
62 taloa ja myöhempinä aikoina vielä enemmän, jopa
monta sataa, jonka ohessa talot jaettiin eri luokkiin riippuen isäntien varallisuudesta. 4)
Käkisalmen kaupungissa oli. tähän aikaan 188 taloa,
joista suoritettiin veroa suuriruhtinaalle 10 1/ rupeaa.
Tähän veröon oli suuriruhtinas lisännyt Suvannon taipaleen, - luultavasti siitä syystä, että Korelan asukkaat oli1) Kun ivan III kysyi novgorodilaisilta, kuinka suuri oli
heidän aUranså (iITO ii%'b Co-xa), vastasivat he: ',,3 o6alca coxa, a
o6alca. QaI3x3 UeJ{ostECb -Ha oj[aöIi .IIO}IcåJ[H operb. .
?) . Åkiander, s. 147.
3) A Ec T bi co6paxxbie apxeorpaowleckcoxo .. sxcueAguielo.
Tomb I. s. 233: a Asopl. nocaucxoäIIpoTgsy o6axz4 a o6asaupoTasy
uocaAcicoro Itsopa.
4) Ibidem, s. 416.
7

98

vat valittaneet veroitustal liialliseksiuvannon taipaleella oli 55 taloa. Jaettuna Käkisalmessa olevien talojen
kesken, jää , mainitusta summasta 12 tenkaa veroksi taloa
kohden, . mutta jos Suvannon taipaleen. talot myöskin
otetaan lukuun, alenee vero noin . 9. tenkaan talolta.
Paitsi näitä veroa m,aksavia taloja oli vielä Korelan kaupungissa joku; määrä semmoisia taloja, joista ei
veroa suoritettu. Semmoisia olivat .lääniherrain, Karjalan tilallisten, papiston, tykkiniekkain, portinvartijain
kuin myös. maaherran ja piispan talot, joka viimeksi
mainittu kuitenkin oli autio, yhteensä oli , 34 verosta vapaata taloa ja 33 verotonta :talonpaikkaa.
Kuri kerran on puhe Käkisalnien kaupungista heruvista verotuloista, mainittakoon myöskin . tämän yhteydessä niistä veroista ja maksuista, joita kaupasta ja kauppaliikkeestä kannettiin niin hyvin Novgorodin alueella
kuin . muuallakin Venäjällä. Minkälaisia maksuja kaupasta ;ja etenkin kauppatavaraa kuljettamisesta maksettiin Novgorodin alueella, nähdään kahdesta eri ajoilla
syntyneestä asiakirjasta. ' Vuonna 1448 lähetti "Troitskin'
luostari 11 lotjaa kauppatavaroita Dvinan ja ' Vologdan
tienoille. Luostarin päämies kääntyi silloin pyyniiöllä
Novgorodin viranomaisten puoleen; ett'ei näistä luostarin
lotjista,' kauppatavaroista eikä kuormista tarvitsisi suorittaa tavallisia kauppaveroja ja liikennemaksuja. Tähän
anomukseen suostui »Suuri Herra Novgorod» (Ben roc
no,2HHL, I`ocy,zapl." .Be.in iä HosropoA') kansankokouksessa;, joka pidettiin Jaroslawin pihassa ja vapautti sitä
paitsi vielä aluksien miehistön sikäläisten viranomaisten'
tuomiovallasta. Sama `'asia uudistui vuonna 1477. Molemmissa asiakirjoissa luetellaan seuraavat-maksut: kauppavero,, auravero, rehuvero, kirjurivero, tulovero, rantavero eli laiturivero, mittavero.
Kuinka suuret nämät
1) Axmac Apx. 9. ToMti 'T, s: 32 ja 80; RHO JBIIHCICi3nrb `
nocuHgxows TCoJinzoropcisanrb aJIH Boaoroz;KHM~s nöca,ijHHKOM'b,
a HX'b IIpHKasaaxonrb H IIomJIHHHKOM'b BCtM'b, C'b zhX% anoAeä Cep-.
rtesa MosacTl;Ipa H'cb soaoBa He HMaTa rocTHHoro, HHgeroxce.
HHKOTOpbIX'b- IIOIIIJIHH'b, RR lIoAopa:nHoro, Ha 7fo43opaoro; .. HH=
©IIactiero, RH IIo$'b'b31[Horo, HR no6epexcaoro,'HH noMepHorö.
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verot olivat vanhempina aikoina, siitä ei ole tietoja, mutta
eräässä tsaarillisessa kirjoituksessa Dvinan tullimiehille
vuodelta 1588 määrätään, että niiltä henkilöiltä, jotka
tulevat Karjalasta ja meren takaa myymään suolaa, kalaa
ja kaikenlaista tavaraa tulee ottaa rantaveroa 22 alttiinaa
alukselta, ja tsaarillisessa asetuksessa vuodelta 1587 tullitulojen ylöskannosta Novgorodissa määrätään mittavero
viljasta, maantuotteista ja marjoista puoleksi tengaksi
tshetwertiltä ja tshetwertin kolmannesta osasta. l)
Koska ylläolevia kauppaveroja ja liikennemaksuja
kannettiin kaukaisessa Dvinan maassa ja Vologdan tienoilla olivat ne epäilemättä voimassa myöskin Korelassa,
joka oli Laatokan kaupan keskuksia.
Pokostoissa eli maalla asuvien verolle eli hengillekirjoitettujen asukkaiden tuli verokirjan mukaan suorittaa seuraavia veroja :
1:o. O b sj a v ero- (o6eauxan zaHh). Tästä tärkeästä
maaomaisuutta rasittavasta verosta sisältää verokirja
omituista kyllä ainoastaan hajanaisia ja niukkoja tietoja.
Obsjaveron suuruudesta, sen ylöskannosta ei mainita
sanaakaan, ei myöskään ole selvin sanoin ilmoitettu, kutka
olivat velvolliset obsjaveroa suorittamaan, kutka ei.
Ainoastaan kokoamalla yhteen ne niukat tiedot, jotka
ovat verokirjassa siellä täällä hajallaan, ja vertailemalla
niitä toisiinsa, voi saada jonkunlaisen kuvan, jota sitten
täytyy täydentää piirteillä, sieltä täältä haalituilla, vaikka
semmoisetkin ovat vaikeasti löydettävissä.
Kaikista Savinin perheille annetuista läänityksistä
kun on puhe, - mainitaan säännöllisesti, että »tälle läänille
on pantu suuriruhtinaan veroa niin ja niin paljon paitsi
obsjaveroa.» ')
Suuriruhtinaan omat kylät Pyhän perevaarassa ja
Salmin pokostassa maksoivat suuriruhtinaan veroa 5
riunaa ja 1 1/, ruplaa ja 12 tenkaa paitsi obsjaveroa.
1) Amu Apx. 9. I, s. 408 ja 404.
2) O. K. s. 8, 78, 79, 80, 82, 84 ja 86.
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Suuriruhtinaan verokylät kaupungin pokostassa oli
annettu Karjalan maaherralle kaikkine tuloineen ja veroineen paitsi obsjaveroa, niin myös kuningas Kasimirin
entiset kylät Kurkijoen pokostassa, samaten Kiteen lääni
Sortavalan- pokostassa, joka ennen oli arkkipiispaila,
samaten kuningas Kåsimirin verokylät Ilomantsissa, samaten Megrijärven lääni Ilomantsissa; samaten Nastasia
Grigorjevin ja piispan entiset kylät Salmin pokostassa.
Konevitsan luostarin vuokralaiset , Laatokan rannalla vastapäätä luostaria maksoivat suuriruhtinaan veroa
obsjaveron asemasta 6, tenkaa.
Kauppiaat, jotka asuivat Sortavalan pokostassa suuriruhtinaan maalla, maksoivat suuriruhtinaan veroa 2 1/2
' ruplaa ja 6 tenkaa paitsi obsjaveroa.,l)
Nämät ovat ne paikat verokirjassa, joissa 'nimenomaan obsjaverosta puhutaan. Jonkunlaisen käsityksen
tästä verosta saa sitä paitsi niistä paikoista kirjassa,
joissa on puhe myönnetystä verovapaudesta.
Torholahden autiotilalla ja Valgalan pellolla oli
Danilkolle myönnetty veronvapautta neljäksi vuodeksi,
mutta kun veronvapaus on mennyt umpeen tuli hänen
maksaa yhdessä tiuralaisten kanssa veroa ja obsjaveroa. 2)
Ilmeen kylän olivat ruotsalaiset polttaneet, ja siinä
asuivat itse tilalliset Danilko ja Rodivonko Terehovit,
Mikiforik ja Ivashko Stehnovit ja Jushko Mankow. Tämän johdosta oli heille myönnetty veronvapautta kolmeksi vuodeksi, vaan koska he eivät olleet talonpoikia,
ei voitane tässä tarkoittaa muuta kuin obsjaveroa. 3)
Verokirjan sivulla 80 sanotaan, että . talonpoika
Samoilik Juhnoville oli Samilkinon kylässä Vepsässä
annettu veronvapautta kolmeksi vuodeksi, mutta kun
vapaavuodet olivat umpeen kuluneet, tuli hänen maksaa
suuriruhtinaan: veroa 2 riunaa jouluna paitsi obsjaveroa,
' 1) O. K s. 9, 120, 143, 170, 171, 180, 188, 74, 166.
2). O. K s.9.
3) O. K. s. 30.
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mutta obsjaveroa tuli hänen maksaa yhdessä koko läänin talonpoikien kanssa.
Kuuppolan kylässä oli vuokralainen Ivashko Valdin. Hänen tuli sekä vuokran että obsjaveroa asemåsta
maksaa riuna.
Sivulla 137 mainitaan, että Kokkolan perevaaralla
oli' autioita kyliä SimpeIeen järven ympärillä; näissä
kylissä oli annettu veronvapautta muutamille miehille, vaan _ kun vapaavuodet olivat kuluneet, tuli heidän perevaaralaisten kanssa yhdessä maksaa suuriruhtinaalle
veroa viideltä joutselta, mutta joutsivero on sama kuin
obsjavero, huomautetaan kaikkialla verokirjassa.
Näistä esimerkeistä käy selville, että obsjavero oli
olemassa sekä Etu- että Taka-Karjalassa, missä vaan_
maa oli obsjalle pantu ja henget joutsille, 1) kuin myös,
että talonpojat olivat velvolliset poisläänitetyillä mailla
paitsi nimenomaisesti verokirjassa mainittuja ja lueteltuja veroja sen lisäksi suorittamaan obsjaveroa, kuten
on mainittu tiuralaisista ja vepsäläisistä.
Verokirjassa ei yleensä lukuunottamatta sitä paikkaa, jossa mainitaan että Santalahden ;kylässä asuvat
tilalliset sepät . olivat velvolliset maksamaan veroa Karjalan kaupunkilaisten kanssa, missään mainita veroista,
joita tilalliset olivat velvolliset suorittamaan. Kun siis
Ilmeen, kylässä asuville tilallisille oli myönnetty veronvapautta kolmeksi vuodeksi, johtunee tämä omituinen
seikka siitä, että heillä aivan vastoin tavallisuutta ei ollut
talonpoikia, jossa tapauksessa he itse olivat velvolliset
suorittamaan obsjaveroa. Samoin oli laita tilallisen Fofanko Demjanovin Ilomantsissa. 2)
Niistä alueista, joista nimenomaan mainitaan, että
ne oli annettu Savinin perheelle ja Karjalan maaherralle paitsi obsjaveroa, näkee selvästi, että suuriruhtinas
oli itsellensä pidättänyt näistä tulevan obsjaveron.
1) Kirkollisista virkamiehistä ja heidän pelloistaan sanotaan verokirjassa: -Ei .ole obsjille pantu, ei ole joutsille pantu.
2) O. K. s. 178.
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Perevaarojen ja semmoisten piirien suhteen, joista
verokirjassa sanotaan, että ne ovat Karjalan maaherrojen
alaisia tai vanhuudestaan Karjalan maaherrojen alaisia,
ei käy selville ottiko suuriruhtinas niistä tulevan obsjaveron vai saiko Karjalan maaherra käyttää sen linnaläänin tarpeisiin.
Syy siihen, että verokirjassa niin vähän puhutaan
obsjaverosta, vaan sen sijaan hyvin paljon obsjista ja
joutsista, on epäilemättä se seikka, että obsjaveroitus
juuri tapahtui sen kautta ja sillä tavoin, että määrättiin
jokaisen kylän obsja- ja joutsiluku ja tarkasti merkittiin
nämät luvut verokirjaan. Siten oli ylöskannon pohja
ja perustus valmis ja koko obsjaveron summakin tiettävissä, kun vaan itse obsjaraha oli tunnettu.
Tämän yhteydessä ei voine olla kysymättä: kuinka
suuri oli tavallinen obsjavero, kuinka paljon maksettiin
obsjalta ja joutselta? Tästä asiasta vaikenevat lähteet.
Kostomarow sanoo, että tuntematonta on kuinka suuri
oli tavallinen vero Novgorodin alueella. Nevolin ei ole
tähän asiaan kajonnut ollenkaan.
Sattumalta olemme löytäneet erään paikan, joka
jossakin määrin valaisee tätä asiaa. Kun novgorodilaiset
vuonna 1478 hieroivat sovintoa suuriruhtinaan kanssa,
tarjosivat lie suuriruhtinaalle veroa 7 tenkaa jokaiselta
auralta, mutta suuriruhtinas vaati 7 tenkaa jokaiselta
obsjalta. Silloin arkkipiispa ja pajarit alkoivat anoa,
että hän tyytyisi ottamaan 7 tenkaa auralta. Tähän
suuriruhtinas lopulta myöntyi ja suostui ottamaan puoli
riunaa eli 7 tenkaa kerta vuodessa jokaiselta auralta
koko Novgorodin alueella aina kaukaisessa Dvinan maassa
ja Zavolotshessa ja täytyi niidenkin, jotka eivät viljelleet maata maksaa tätä veroa niin myös isännöitsijäin,
starostien ja orjienkin. Myöskin anoivat arkkipiispa ja
lähetystön jäsenet, ett'ei suuriruhtinas lähettäisi kirjureitaan ja veronkantajiaan_ Novgorodin alueelle, koska
sitä olisi talonpojille rasitusta, vaan lupasivat novgoro-
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dilaiset itse, ilmoittaa kuinka paljon heillä oli auroja,
johon suuriruhtinas suostui tällä kertaa.1)
Tästä s.ovinnonteosta nähdään että suuriruhtinaalla
oli aikomus ottaa 7 tenkaa. obsjalta, jota novgorodilaiset
pitivät liiallisena.. Nyt Novgorodin sortumisen jälkeen
oli hänellä valta: ottaa, minkä tahtoi. Edellisessä on
mainittu, että suuriruhtinas vuonna 1556 selitti kaupungin talon ja •obsjan samanveroisiksi. Käkisalmelaisten
täytyi maksaa noin 9 tenkaa talolta, ei ole siis mahdotonta olettaa, että maalla obsjalta maksettiin tähän aikaan
7 tenkaa, jota suuriruhtinas sovinnonteossa oli pyytänyt.
Tämän mukaan teki obsjavero kaikista verokirjassa sisältyvistä obsjista ja joutsista 131 ruplaa eli nykyisessä
rahassa vähintäin 13,000 ruplaa.
2:o. A p r a x k a vero, lampuotivero (o6posti). Aprakaksi nimitetään yleensä verokirjassa sitä veroa, jota
talonpojat maksoivat ikäänkuin vuokrana siitä maasta,
jota he viljelivät. Nämät talonpoikien viljelemästä maasta
heruvat tulot (ioxo,4vr), olivatpa sitten luonnontuotteita
tai rahoja, muodostivat yhdessä aprakkaveron. Se oli
tämä vero, jota tilalliset, lääniherrat ja luostarit kantoivat talonpojilta, jota suuriruhtinas kantoi Kaipaisten kylästä Suojärvellä ja Sortavalan pokostassa olevilta kauppiailta, jotka asuivat suuriruhtinaan maalla. Suuriruhtinaan aprakkaveroksi nimitetään Savinin perheenkin tuloja läänityksistä, vaikka suuriruhtinas oli ne toistaiseksi
mainitulle perheelle luovuttanut, samaten Kasimirin entisillä tiloilla, vaikka maaherra sen nyt korjasi.
Tilallisten, luostarien ja läänihtrrain tiluksilla maksettiin suuri osa tästä verosta luonnossa. Veromäärä
riippui epäilemättä talonpoikain ja maanomistajain keskinäisestä sopimuksesta ja otettiin sopimusta tehtäessä
huomioon tiluksilla olevat nautinnot : pellot, karjalaitumet, kalavedet ja metsästysmaat. Vero suoritettiin kaikkialla kylittäin eikä talottain, joka edellyttää jonkunlaista
yhteisviljelystä kyläläisten kesken. Tavallisin veromäärä
1)

B t a s e B's, lIcxopxui HoBropoja Be.nxxaro s. 610

104

oli kolmannes viljasta, mutta mainitaan neljännes ja vii.denneskin viljasta. Tämän lisäksi tuli vielä pikku vero
(ue.nd 4oxoxz,) eli määrätyt paljoudet ja mitat luonnontuotteita esim. voita, juustoa, lihaa, kaloja, olutta, pella'
via, lampaannahkoja, myöskin oinaita ja joskus joku metsänotus, myöskin joskus määrätyt paljoudet viljaa, vilja=
kolmanneksen ja viljaviidenneksen lisäksi, ja minä vuonna
viljaa ei otettu luonnossa -maksettiin yhdestä korobjasta
rukiita 10 tenkaa, yhdestä korobjasta kauroja 5 tenkaa
ja yhdestä korobjasta ohria 7 tenkaa, myöskin suoritettiin useimmissa paikoissa joku määrä verosta rahassa.
Jos tilallisella oli joku määrä viljellystä maasta
omassa hallussa ja viljellyksessä ei siitä osasta luonnollesesti mitään aprakkaveroa lähtenyt, josta asiasta verokirjassa aina erikseen mainitaan, esiin yhdeltä obsjalta
ei lähde veroa, Borisko kyntää itselleen tai toisesta- obsjasta ei lähde veroa, Vasjuk kyntää itselleen. 1)
Esimerkkinä ja vertailun vuoksi mainittakoon että
esiin. Särkisalon saaressa olevasta kylästä, jossa oli kaksi
taloa ja ruista kylvettiin 8 korobjaa ja heinää niitettiin
40 kopnaa ja tihuntia oli 2 obsjaa, maksettiin tilanomis
taja Grigori Iivananpoika Rokuljskille 6 tenkaa, oinas,
puoli tynnyriä, olutta, juusto, vati voita, yksi pjatok ja
2 sormausta pellavia ja viljasta kolmannes, jota vastoin
Melnitsanpellon kylästä, jossa oli myöskin 2 taloa,, sama
kylvöinåärä, sama heinänsaalis ja sama tihunti, maksettiin samalle herralle 7 tenkaa, tynnyri olutta ja viljastakolmannes, - jota paitsi edellisten täytyy suorittaa myöskin veroa isännöitsijälle, josta jäikimäiset olivat vapaita.
Aprakkaveroa määrätessä näkyy 'siis 'monenlaiset
asianhaarat tulleen huomioonotetuksi, mahdollisesti
kin eläjien varallisuus.
Näyttää ensin vähän omituiselta, että suuriruhtinas
niin tarkalleen antoi - kirjaan panna ne aprakkaverot,
joita tilalliset, lääniherrat ja luostarit kantoivat talonpojilta, mutta syynä tähän oli se, että suuriruhtinas tah) O. K. s. 41, 44.
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toi nähdä kuinka paljon tuloa ja hyötyä näillä sotapalvelukseen velvoitetuilla tilallisilla ja lääniherroilla oli
tiluksistaan, niin myös valvoa minkälaisia tulomääriä he
rui luostareille niistä ° tiluksista, joita he suuriruhtinaan
armosta olivat saaneet pitää ja hallita.
Taka-Karjalassa, jossa ei tavata läänityksiä ja ainoastaan vähäinen määrä tilallisia, mainitaan tämmöistä
lampuotiveroa ainoastaan luostarien ja tilallisten mailla
ja semmoisissa lääneissä, jotka ennen olivat olleet piis
pan alaisia, vaan nyt oli annettu Karjalan maaherralle..
Vaan perevaaroissa, joista sanotaan ne että nykyään tai
vanhuudesta olivat Karjalan maaherrojen alaisia, ei mainita minkäänlaisia veroja ei kylittäin ei perevaarottain,
Tämän johdosta ei kuitenkaan tarvitse ajatella että ne
olivat kaikista veroista vapautetut, sillä myönnetyistä'
veronvapauksista =nähdään, että ne olivat velvolliset suorittamaan sekä obsja- että aprakkaveroa (Aam, n o6poxi.)
kuin myös kaikkia muita rasituksia maaherran ylläpidoksi 1). Verokirjan toisessa osassa luetellaan täsmälleen;
kuinka paljon määrätyillä alueilla asuvat talonpojat olivat velvolliset suorittamaan Laatokan ja Pähkinäsaaren
maaherrojen «elatukseksi«, tässä verokirjan osassa ei
Siitä mitään mainita. ; Täytyy siis olettaa että tässä suhteessa oli olemassa maaherran ja perevaaralaisten kanssa
erityiset sopimukset aprakkaveron ja muiden maaher—
ralle kuuluvien rasitusten suorittamisesta, joita suuriruhtinaan kirjurit eivät katsoneet tarpeelliseksi kirjaan.
panna:
3:o I s ä n n ö i t s i j ä n' v e r o '(noce.mba, troce.ablmqitl
oxo,41,, K.aioLIxwib 4oxo,1{'b,uoceJibxii9a noiumma).. Lääni-,
herrat ja isotilalliset pitivät palveluksessansa kylänvou=
teja eli isännöitsijöitä, joille talonpoikien • tuli maksaa
palkka, joko luonnossa tai rahassa: Näille maksettiin
joku nelikko viljaa, joku sormaus pellavia, lampaannahkoja, joskus olutta, lampaanlihaa. Muutamissa paikoissa
oli koko isännöitsijän vero muutettu rahaksi, joka suori1) O.

K.

s: 128, 131, 137.
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tettiin kolmena suurena juhlana (jouluna, pääsiäisenä ja
Pietarin päivänä) 1
4:o. Tuomiolun.astus (cvAi). Novgorodilaisessa
oikeudenkäynnissä oli semmoinen käytännöllinen periaate, että se joka menetti riidan, sen tuli maksaa: - Tähän tuli lisäksi varsinaisia sakkorahoja kuin myös sovintosakko (Bnpa), jota koko pokostan tai volostin täytyi
suorittaa. Näistä sakkorahoista ja tuomiolunastuksista
oli ennen ollut riita ruhtinasten ja novgorodilaisten. välillä. Nyt ne kokosi suuriruhtinaan maaherra ja hänellä
oli apunansa yksi tai useampia miehiä, joita nimitettiin
tiun tai tivun (rn n%). Yksi tämmöinen virkamies mainitaan verokirjassakin. Hänen nimensä oli Onashka;
hän oli talonpoika ja asusti Boranovon kylässä Raudun
pitäjässä. 2) Nämät tiunit matkustivat pokostoissa ja volosteissa ja kokosivat sakkorahat, paitsi heitä oli varsinaisia tuomareita ja heillä apuna valantehneitä, miehiä.
Verokirjan toisessa osassa mainitaan paitsi tiuneja vielä
toinenkin virkamies, nimeltä dovotshik (Aono,a'im %). Tämän toimena . oli tutkia tapahtuneita rikoksia ja tehdä
ilmianto maaherralle. Tämmöistä yleistä päällekantajaa
eli rikosasiain viskaalia ei mainita täällä Suomessa. 3)
Paitsi näitä suoranaisia veroja ja maksuja tuli talonpoikain antaa kortteeria ja ruokaa veronkantajille ja
heidän kirjureillensa kuin myös rehua hevosille, josta
syystä novgorodilaiset sanoivatkin, . että moskovalainen
veronkanto ja veronkirjoitus tuli talonpojille raskaaksi.
1) O. K. s. 34, 36, 78-86.
2) 0. K. s. 91.
3). Sana tiun on hyvin vanha ja tavataan jo Jaroslavin Ruskaja Pravdassa.. Silloin se merkitsi ruhtinaan seuralaista: pour
un boyard ou ` un thioun du prince, la double amende ou quatre-vingts grivnas. Koska tämmöisiä miehiä lähetettiin tuomareiksi ja sakkorahojen ylöskantajiksi, alkoi sana merkitä tuomaria ja tuomion toimeenpanijaa, sitten myöhempinä aikoina pa-•
jarin isännöitsijää. Sana lienee ruotsalaista alkuperää = thaegn,
thiagn, anglosaksien than. Vrt. Etudes Historiques sur la Legislation Russe Ancienne et Moderne par Spyridion G. Zezas.
Docteur en Droit. Paris 1862, s. 36.
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Samallaisia etuja vaativat muutkin valtionvirkamiehet
virka-asioissaan liikkuessaan:
Verokirjasta käy selville, .että Suomenkin Karjalassa
oli olemassa varsinainen kyytilaitos. Tästä voi tehdä
semmoisen ,johtopäätöksen, että jonkunlaisia maanteitäkin oli olemassa. .Kyytitalojen -asemasta päättäen kulki
maantie nykyisestä Lempaalan pitäjästä Raassulin kautta.
Palkealan kylään ja siitä Sakkolan kautta Suvannon
taite Jaaman kylään Pyhäjärven rannalla ja siitä sitten
Räisälään. ja Käkisalrnen kaupunkiin.
Vanhoissa novgorodilaisissa kyytikirjoissa ilmoitetaan että Karjalan kaupunki oli 300 virstan päässä. Nov- gorbdista, kaupungin pokosta 300 virstan päässä; Sakkulan 270, Raudun pokosta 250, Kurkijoen 330, Sortavalan
400, Ilomantsin 550 ja Salmin 500.
Kyytimiehille oli annettu nautittavaksi tulot määrätyistä kylistä Räisälassa, Sakkulassa ja Raudussa.: Tämmöisiä kyliä oli Räisålässä . neljä, Sakkulassa neljä ja
Raudussa yksi.
Vanhoja veroja, jotka enää eivät olleet voimassa,
mainitaan verokirjassa muutamia. Semmoisia veroja olivat Taka-Karjalassa piispan kymmenniekalle ja veronkantajalle suoritettavat verot. Niin 'maksoivat Kiteen
läänin asukkaat piispalle 740 oravaa, piispan veronkantajalle 140 oravaa ja 10 riunaa, piispan karjalaiselle
kymmenniekalle 11/2 riunaa, samaten Megrijärveläiset
maksoivat piispalle 700 oravaa, veronkantajalle 140 oravaa ja kymmenniekalle \70 oravaa ja 5 riunaa.
Kuuppolan, Koplolan ja Hunnukkalan kylien asukkaat olivat tähän saakka suorittaneet veronsa, ensiksimainitut osaksi ja jälkimäiset'kokonaan, jahtihaukoissa,
tämä vero lakkasi uuden kirjoituksen kautta, ja Koplolan asukkaat kirjoitettiin Sorolan perevaaraan ja Hunnukkalan asukkaat Airanteen perevaaraan maksamaan
yhdessä perevaaralaisten kanssa kaikkia veroja ja rasituksia. 1)
1

) 0. K. s. 31 ja 53.
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Samaten oli Sorolan perevaarassa ollut pyhän savun
hankkijoita. Nämät olivat tähän asti maksaneet 2 riunaa pyhän savun hankkimiseksi Karjalan kirkkoihin
vaan nyt oli heidätkin kirjoitettu perevaaraan ja täytyi
koko perevaaran yhteisesti suorittaa 2 riunaa mainittuun
tarkoitukseen.
Ennenkuin lopetamme selityksemme veronkannosta
ynnä siihen kuuluvista seikoista, on vielä syytä kajota
erääseen hämärään ja omituiseen sanaan, jota tavataan
muutamissa paikoin verokirjassa. Tarkoitamme sanamuotoa: YepuoxyHbr: bl, Aepesxa YepHosyHcxie, s. o. suomeksi: mustanäätäläiset, mustannäädän kylät. ') Venäjän
akateemian useasti mainitussa sanakirjassa selitetään
=Iepxoxyxeirb = se, joka maksaa mustaa veroa näädillä. 2)
Tämä selitys ei kuitenkaan, niinkuin monet muutkaan
mainitun sanakirjan selitykset, ole tarpeeksi valaiseva.
Se siinä ainakin on oikeaa, että on kysymys mustasta
verosta eikä mustista näädistä.
Tämä vanhanaikuinen ja sittemmin vähitellen käytännöstä häviävä sana tavataan myös Novgorodin ja
kuningas Kasimirin välisessä sovintokirjassa v. 1471.
Samassa asiakirjassa tavataan myös ne alkusanat, joista
nepaoxyHewh-sana .johtuu. Siinä sanotaan nimittäin: mutta
mustaa veroa saat ottaa vanhojen sopimusten ja tämän
valallisen sopimuksen mukaisesti. 3) Mutta näädännahat
(xyaa eli xy$ma) ja näädännahankappaleet olivat rahana
Novgorodissa ennenkuin metalliraha tuli käytäntöön.
Tähän nähden =repHoxyHerri. merkitsee: veroa maksavaa.
mustaa veroa, kansanveroa maksava.
Verokirjassa kyseessä olevalla sanalla on kuitenkin
vielä erityinen, kameraalinen merkitys.
Ensiksi huomautettakoon, että sana verokirjassa
esiintyy osaksi kokonaisten kyläryhmien ja perevaarojen
1) O. K. s. 10, 25, 87, 134, 140, 160, 172 ja 178.
2) Tom IV, s. 910.
3) Axmat Apx. 92rcn. Tows I, s. 63 : „A eepaa x y H a ',imam HO CTapbIM'b rpaMOTaM'b H no cell xpeCTHOId rpaMOrt."
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otsakkeena, osaksi yksityisten kylien attribuuttina (esim.
•AepeBxt . Tnept, B'U nepHohyucxoi1). Tässä jälkimäisessä tapauksessa on se toisin paikoin samoista kylistä
puhuttaessa vaihdettu sanaan .o6po'ribill. 1)
•
Toiseksi ei sanaa milloinkaan käytetä niistä kylistä,
jotka olivat tilallisten, ' luostarien ja lääniherrain, vaan
ainoastaan Karjalan maaherralle annetuista kylistä, ja
jostakin Savinin perheelle »annetusta,, kylästä.
Tämän johdosta ilmenee sanan merkitys ;verokirjassa: sillä tarkoitetaan kyliä, jotka olivat suorastaan
verollisia suuriruhtinaalle eli kruunulle, kyliä, jotka eivät
olleet verollisia luostareille, tilallisille eikä läänitysherroille. Se on kyllä totta, että suuriruhtinas oli melkein
kaikki mustannäädän ' kylät antanut Karjalan . maaherralle, mutta silloinhan ne myös etukädessä palvelivatkin
kruunua tai hallintoa.
Vanhan kirjoituksen aikana olivat kaikki mustanäätäläiset kuuluneet. Novgorodin arkkipiispalle, ja arkkipiispan maitahan suuriruhtinas etenkin piti ominaan.
Verokirjassa mainituista mitoista on jo korobjasta
ja kopnasta ollut puhe edellä. Korobja jaettiin -neljään
nelikkoon (neTaa, neTsepTxa).
Pellavamittana' käytettiin pjatokiä ja sormausta
(ropcmb). Venäjän akateemian sanakirjassa sanotaan, että
pjatokiin meni 50. sormausta. Verokirjan mukaan sisälsi
pjatok ainoastaan 12 sormausta.
Siihen aikaan käytännössä olleista rahoista mainitaan verokirjassa rupla, riuna, terska ja »poltiina» puoli
ruplaa. Kaikki nämät rahat ovat novgorodilaisia. Novgorodilainen rupla sisälsi 15 riunaa ja 6 tenkaa, yksi
novgorodilainen :riuna sisälsi 14 tenkaa, koko ruplaan
meni siis 216 novgorodilaista tenkaa eli 432 -moskovalaista tenkaa. Eroitus novgorodilaisen ja moskovalaisen
ruplan välillä ilmenee tsaarillisessa kirjoituksessa vuodelta 1587, jossa sanotaan että Novgorodin ruplan ase-

131,

1) O. K. s.

10, 25, 172, 178.

110
masta tuli ottaa moskovalaista rahaa 2 ruplaa, 5 alttiinaa ja 2 tenkaå.1)

V. Kirkko.
Novgorodin Karjala jakautui kirkollisessa samaten
kuin hallinnollisessakin suhteessa seitsemään pokostaan
eli kirkkopitäjään. Niiden täydelliset nimet olivat: Kaupungin pokosta, Sakkulan Miikaelin pokostä, Raudun
Basiliuksen pokosta, Kurkijoen Jumalanäidin pokosta,
Sortavalan. Nikolain pokosta, Ilomantsin Eliaksen pokosta
ja Salmin Ylösnousemuksen pokosta.
Kaupungin pokostassa eli Räisälässä ei mainita erityistä kirkkoa. Sen sijaan oli niitä Käkisalmen kaupungissa, jonka kirkkopiiriin mainittu pokosta kuului,
sitä useampia. Verokirjassa mainitaan nim. kolme kirkkoa Käkisalmessa: Voskresenskin (Ylösnousemuksen)
kirkko, Spaskin (Vapahtajan) kirkko ja Jegorjevskin
(Yrjön) kirkko.
Näiden kirkkojen papeilla ja osaksi myöskin tiakoilla ja kirkonvartijoilla oli talot kaupungissa.
Kaikilla muilla pokostoilla oli omat kirkkonsa, joilla
oli samanlaatuiset nimet kuin yllämainituilla pökostoillakin. Silloisista kirkonpaikoista mainittakoon, että Sakkulan ja Ilomantsin kirkot sijaitsivat nykyisissä kirkonkylissä, Kurkijoen kirkko aivan nykyisen maanviljelysopiston paikalla, Raudun kirkko nykyisen kirkkoherran
virkatalon luona ja Salmin kirkko nykyisen Kirkkojoen
varrella, Sortavalan kirkko oli nykyisessä Rantuen kylässä Riekkalan saaressa, jota siitä syystä nimitettiin
Papinrannaksi.
Nämä kirkot olivat puisia rakennuksia ja luultavasti ilman lämmityslaitoksia; sen sijaan mainitaan Obonesjkaja pjatiriassa useampia kirkkoja, jotka olivat tuli1)

Avinu Apx. 9. Tomi I. s. 404.
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sijoilla varustettuja.') Kirkon vieressä oli hautausmaa
ja sen läheisyydessä kirkon virkamiesten, papin, tiakan
ja kirkonvartijan talot. Sakkulassa, Kurkijoella ja Sortavalassa mainitaan sitäpaitsi kirkkoleivän valmistajat.
Papeilla ja tiakoilla oli kirkon pellot viljeltävinä,
niin myös kirkonvartijoilla Sakkulassa, Sortavalassa, Ilomantsissa ja Salmissa. Niin oli Sortavalassa kirkonleivän paistajallakin peltoa, vaan ei muissa pokostoissa.
Nämä kirkonmiesten pellot olivat laajuudeltansa semmoisia, että vuotuinen kylvö vaihteli kolmesta ruiskorobjasta viiteen ruiskorobjaan.
Paitsi kirkkoja mainitaan verokirjassa seuraavat
kappelit: Suvannon Taipaleella, Räisälän Särkisalossa,
Lahnaval.kaman Keljassa, Petäjärvellä Sakkulassa, Vilokkalan Keljassa, Raudun Maaselällä, Liipuan Keljassa,
Jaakkiman Sorolassa, Raudun Mäkrällä ja Kiteellä. Näissä
kappeleissa asui tavallisesti joku munkki, joka piti jumalanpalvelusta ja kenties toimitti muitakin kirkollisia toimituksia.
Kreikkalaiskatolisen kirkon ylipaimenena niinhyvin
Karjalassa kuin koko Novgorodin alueella oli Novgorodin arkkipiispa. Oltuansa ensin Kijewin metropoliitan
alaisia, vapautuivat Novgorodin arkkipiispat tämän suprematiasta, ja sen jälkeen riippui arkkipiispan vaali
kokonaan kansankokouksesta Novgorodissa, ja jos useampia ehdokkaita oli, vedettiin arpaa. Kaikki kirkon palveluksessa olevat henkilöt olivat vaalikelpoisia. Semmoinenkin henkilö voi tulla valituksi, joka ei ollut edes
pappi eikä tiakka. Arkkipiispa oli Novgorodin mahtavin
mies ja suurin maanomistaja. Karjalassakin kuului hänelle vanhan verokirjoituksen mukaan 89 obsjaa ja 1385
jousta. Hänellä oli oma hovinsa, omat sotajoukkonsa,
omat pajarinsa ja omat veronkantajansa. Arkkipiispalla
oli myöskin korkein tuomiovalta niinhyvin Novgorodissa
kuin koko sen alueella, ei ainoastaan kaikissa semmoi1)
Heeo.2u?Gö. 0 rISITHHax'b n nOrocTax'b HOBropoACKn%'b
s'b XVI s%x%, npxnoaic, s. 173, 175.
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sissa asioissa, jotka koskivat siveellisyyttä ja hyviä tapoja,
-kuin myös rikoksissa kirkon asetuksia vastaan, vaan
myöskin useat perheasiat olivat hänen ratkaistavissaan,
perhejäsenten keskeiset riidat, erimielisyydet perinnön
ja omaisuuden jaossa, miehen ja vaimon keskinäiset riidat; avioliittojen purkamiset, puhumattakaan noituudesta,
pakanallisen uskonnon harjoittamisesta, y. m. s. i) Tämmöisiä tarkoituksia varten oli arkkipiispalla Novgoro:dissa tuomioistuin,_ johon kuului maallikkojäseniäkin. Verokirjassa mainitaan arkkipiispan virkamiehistä
veronkantaja ja Karjalan kymmenysmies (4ecaTxnsb;)."')
'Tämä virkamies oli joku arkkipiispan pajari, jolla useasti
oli arkkipiispan maita läänityksenä, ja jonka tuli arkkipiispan sijasta matkustaa määrätyissä hiippakunnan
osissa tuomitsemassa ja ratkaisemassa riitoja yilåmaini
tuissa asioissa: _Tätä tarkoitusta varten oli koko hiippakunta jaettu kymmenpiireihin. Tämä mies, kantoi myöskin arkkipiispalle '.tulevat . sakkorahat. Luultavaa on,
että koko Karjala muodosti yhden tämmöisen piirin.
'Toimintansa suhteen muistuttaa tämä mies melkoisesti
muualla Suomessa tavattavia Iainlukijoita.
'Arkkipiispan suuren tuomiovallan 'kautta joutui.
luonnollisesti melkoinen määrä riita=asioita pois maallisen tuomiovallan alta. ' Ja luultavaa on sitäpaitsi, että
karjalaiset jo luontaisesta taipumuksesta koettelivat välttää niin paljon kuin mahdollista joutumasta tekemisiin
kummankaan oikeuden kanssa,` niin että ainoastaan suurimmat rikokset joutuivat oikeuden käsiteltäviksi. Pienemmät "riidat ratkaistiin luultavasti vanhojen .suomalaisten, lakitapojen mukaan. Niin olemme kuulleet että
Vaskelan ,kylässä Metsäpirtissä vielä joku vuosikymmen
sitte melkein , kaikki siviiliriidat ratkaistiin kylän asukasten kesken, koska pidettiin häpeänä mennä käräjiin.
Minkälaisilla perusteilla nämä riidat sitten ratkaistiin,
sitä emme voi sanoa. Luultavasti olivat nämä perusteet
1) Sn.asceez. HcTopix HosropoAa Be.nxxaro orb Ape$xkK=
:1uxx% -spemean uo IIaåeaia, s. 123.
2) O.Lf. s.145.

joko vanhoja suomalaisia lakitapoja tai kreikkalaisen:
nomokanoonin määräyksiä, polvesta polveen säilyneitä
kansan muistissa ja oikeudentajuntaan juurtuneita. Ikava
vaan että ne ovat unhon yöhön painuneet, koska vanhoja suomalaisia lakitapoja ei ole juuri nimeksikään säi- '
löön kerätty.
Joskus matkusteli arkkipiispa itsekin kaukaisessa
Karjalassa. V. 1352 anoivat novgorodilaiset pajarit ja
yhteinen kansa, että arkkipiispa Vasili matkustaisi Pähkinäsaareen, jonka novgorodilaiset vasta olivat perustanest, tYkinaukkoja määräämään ja luultavasti siunaa,
maan. Arkkipiispa kävikin samana vuonna vielä Pähkinäsaaressa.
V. 1419 matkusti arkkipiispa Simeon Kärjalanmaassa. 2)
Neljännentoista vuosisadan loppupuolella kävi arkkipiispa Eufemius Konevitsan saarella. 3)
Samaten kuin kansankokous valitsi, arkkipiispan,
valitsivat .Novgorodin kaupunkilaiset ja maaseutujen, seurakuntalaiset kirkkoherransa. Heistäkä.än ei ollut nimenomaan määrätty, että heidän tuli kuulua hengelliseen
säätyyn, kun vaan olivat muutoin' toimeensa kykeneviä.
Samaten tavataan myöskin Novgorodin aikakirjoissa esimerkkejä, että entiset papit ja tiakat, luovuttuansa kirkon palveluksesta, voivat ruveta harjoittamaan, mitä
elinkeinoa hyvänsä kuin myös päästä kaikenlaistin,siviilitoimiin.
Tämä tapa valita hengellisiä virkamiehiä oli Novgorodissa niin juurtunut, että vielä 70 vuotta Novgorodin kukistumisen jälkeen Moskovan hallitus vahvisti
tämän tavan edelleen noudatettavaksi..
Papiston palkka'etujen suhteen mainittakoon, että
pääasiallisena palkkaetima oli nuo jo mainitsemamrne
kirkkojen läheisyydessä sijaitsevat tilat; kaupungin kirkkojen papeilla oli: myöskin maatiloja kaupungin' pokos-

•

A.kiander, s. 105:
2) En.atees, s. 122.
3) libemomapoez, 339.
8
-
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tassa tai muissakin pokostoissa. Niin esim. oli Spasskin
kirkolla •Sokolovon kylä kaupungin pokostassa. Sakkulan kirkon papilla oli myöskin tila Puustin kylässä.
Voskresenskin kirkon papeilla oli kylä Tiuralla ja toinen
Sappäällä, joista kantoivat veroa, sekä rahaa että luoti
nontuotteita. Samaten oli Voskresenskin kirkon papeilla
2 kylää Raudun. Palkealassa. Kolmas kylä Palkealassa
oh otettu pois ja-annettu kyytimiehille. Kurkijoen papilla
oli kylä .Raholassa..
Toisena tulolähteenä olivat kertamaksut kirkollisista toimituksista kuin myös vapaaehtoiset lahjat seurakuntalaisilta, etenkin suurina pyhinä. Kotona käymisestä pääsiäisenä ja muinakin pyhinä oli erityinen, luultavasti määrätty maksu talolta, koska papiston tuli suorittaa ; osa tästä maksusta arkkipiispalle. Tämä . tietysti
ei voinut tulla kysymykseen muualla kuin kaupunkipaikoissa ja tiheästi asutuissa kylissä. Vielä oli olemassa
erityinen kirkollinen vero eli aprakka (py ra), jota maksettiin mäårätyille kirkoille olivatko Karjalassa sijaitsevat kirkot tämmöisiä, sitä emme voi varmaan sanoa..
Myöskin oli olemassa vanhoilta ajoilta, jo 12:sta
vuosisadalta, taksoja. Niin tuli maksaa viisikertaisesta
sielumessusta yksi riuna, yksinkertaisesta 6 näätää, kahdenkertaisesta 12 'näätää.
Seurakunnan kirkot, kirkonmaat kuin myös papisto
ja heidän talonsa sekä maalla että kaupungissa olivat
verokirjan mukaan vapautetut veroista.1)
Sen sijaan täytyi seurakunnan kirkkojen maksaa
kaikenlaatuisia veroja arkkipiispalle. Tässä. suhteessa.
jaettiin kirkot vanhoihin ja uusiin.. Vanhat kirkot. maksoivat täydellisesti kaikki asetuksissa määrätyt verot,
uudet kirkot avittivat, vaan osaltansa vanhempia kirkkoja tässä maksussa tai olivat kgkonaan .niistä vapautetut Näitä veroja, joita kirkolliset virkamiehet olivat
velvolliset suorittamaan, oli 10 eri laatua, esim. matka
raha, joka oikeastaan oli korvaus piispalle tarkastus
1)

O. K. s. 6, 33, 76, 120, 143, 170 ja 179.

matkoista, mutta joka maksettiin vuosittain,. kävipä hän
paikkakunnalla tai ei, vero vihityistä (n.. k_ vihkinäätä),.
kuin myös erityisiä maksuja piispan kyinmennekalle. i)
Verokirjasta käypi selville, että Karjalanmaassa tähän aikaan oli useampia luostareja. _'Käkisälmen kau.-pungissa oli 3 luostaria: Nikolain luostari, Jurjevin luostari ja Juhana, Kastajan luostari virran suussa. Luostaritilusten joukossa luetellaan kyllä _myöskin erään.
Voskresenski-nimisen, ` myöskin Karjalan kaupungissa.
sijaitsevan luostarin tilukset, mutta kun näistä tiloista.
tulevasta verosta mainittaessa lisätään sanat »veroa pa
peille», kun sitävastoin, muista luostaritilosta puhuttaessa lisätään sanat »veroa luostarille», niin voi syystä.
olettaa, että tuo Voskresenskin luostari oli sama kuin.
Voskresenskin 'edellisessä mainittu kirkkoa Jurjevin luostari monessa paikassa nimenomaan mainitaan luostarina,
vaan kun Jegorjevskin edellisessä mainitulla kirkolla ei
sattunut olemaan tiloja, ei voi Verokirjan nojalla ratiiannimiset laitokset erillään.
kaista, olivatko nä
vai yhteen k
ia.
Pähkinäsaaren kaupungissa Lopanpuoleisessa päässä.
'sijaitsevalla luostarilla oli muutamia 'kyliä Raudussa, ja.
Vesjitskin Nikolain luostarilla oli vanhan kirjoituksen
aikana Lahnavalkaman, lääni' Pyhäjärvellä. 2)
Kuuluisimmat Karjalan luostareista olivat kuitenkin.
Valamon ja Konevitsan vielä nytkin elossa olevat luostarit.
Paljon maatiloja oli vähitellen aikojen kuluessa joutunut luostarien haltuun. Verokirjan mukaan omistivat
yllämainitut luostarit tähän aikaan Novgorodin Karjalassa 278 obsjaa ja 191 jousta. Valamon luostarilla oli
78 1/2 obsjaa ja 145 jousta, Konevitsan luostarillä 131 i/,
obsjaa ja 24 jousta, Nikolain luostarilla 39 obsjaa ja 9
jousta, Jurjevin luostarilla 181/., obsjaa, Johannes-Kastajan luostarilla '13 jousta, Pähkinäsaaren luostarilla 3 E/,
1) Enasien, s. 153.
2) O. K. s. 120, 34.
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obsjaa.' Enin luostaritiloja oli Sakkulan pokostassa, nim.
obsjaa, sen jälkeen Kurkijoen pokostassa 93 jousta,
196
Raudun pokostassa. 68 obsjaa, Sortavalan pokostassa 19
jousta, kaupungin pokostassa 13 112 obsjaa ja 7 jousta,
llomantsin pokostassa 11 jousta ja Salmin pokostassa
1 jousi.
Verokirjasta käy selville; että luostaritilat täällä
Karjalassa olivat, samaten kuin keskiajalla muuallakin
Europassa; paremmin viljeltyjä, paremmin hoidettuja
kuin maallisten ylimysten ja muiden yksityisten omistamat tilat. Niissä oli suUrempi kylvö, suurempi heinäsato kuin muilla tiloilla.
Luostareilla oli myöskin omia taloja, joissa asui
luostaritilojen isännöitsijä. Tämmöisiä taloja mainitaan
Vilakkalassa ja Saalistenrannassa. Edellinen oli Valamon,
jälkimäinen Konevitsan luostarin.') Myöskin oli luostärintaloja, kuten
edellä on mainittu, Hiitolassa. Kim-:
bolan ja Haapalahden kylässä. Tänne toivat talonpojat
ne verorahat ja luonnonantimet, joita he olivat velvolliset luostarille suorittamaan. Venäläiset historioitsijat kertovat, että suuriruhtinas, valloitettuansa Novgorodin, heti
alkoi vaatia luostarien ja kirkon tiluksia tai ainakinsosaa
niistä Itselleen.
Valamon luostarin synty- ja alkuvaiheet häipyvät
hämärään muinaisuuteen. Kostomarow kyllä erään Novgorodissa säilyneen tiedonannon mukaan, jossa sanotaan,
että v. 1329 alkoi elää Valamossa Laatokan järvellä munkki
Sergei, päättää luostarin saaneen alkunsa vasta 14:11ä
vuosisadalla, mutta monet muut tiedot antavat aihetta
otaksuinaan, että luostari oli olemassa ainakin 12:11a
vuosisadålla. 2)
Konevitsan luostari sitävastoin pernstettiin vasta
14:n vuosisadan lopulla. Nimi epäilemättä on käännös
suomalaisesta nimestä. Saarella oli luultavasti: nimenä
lievossaari, ja arvelemme, että siinä oli karsikko eli uhri1) 0. K. s. 64, 69.
2) Kocmomapon, TOM II, s. 337.
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lehto, jossa kuusien tuuheissa oksissa riippui uhrattujen
hevosten pääkalloja. Tämä arvelu osoittautuu sitä todenmukaisemmaksi, kun ottaa huomioon, mitä kirkollinen
taru kertoo tämän luostarin synnystä. Arsenii oh syn
nyitään novgorodilainen, joka uskonnollisen innon ajamana läksi Athos-luostariin ja oleskeli siellä 3 vuotta.
Sieltä palattuaan sai hän Novgorodin arkkipiispalta luvan perustaa luostarin. Ensiksi asettui hän Valamoon
mutta 'etsien vielä Suurempaa yksinäisyyttä muutti hän
Konevitsan saarelle. Tällä saarella oli pakanallisilla kar
jala{silla pyhättönsä. Siellä oli myös mahdottoman suuri
kivi, jota nimitettiin hevoseksi. Tällä kivellä uhrattiin
hevosia näkymättömälle hengelle, joka siitä hyvästä suojeli karjaa. Uhraaminen tapahtui niin, että hevonen jätettiin autiolle .kaltiolle, josta se hävisi, ja kaikki olivat
sitä mieltät että jumalaisolento oh sen vastaanottanut ja
syönyt suuhunsa. .Arsenii priiskotti kiveä. pyhällä vedellä, ja henget korppien muodossa lensivät vastaiselle
rannalle, jota sittemmin on Sortanlahdeksi nimitetty.')
Verokirjassa mainitaan sivulla 71 kysymyksessä olevassa
paikassa. kylä nimeltä «pahan, hengen oleskelupaikka«
(ileprRono CTaaonnu e).
Kuten ylläolevasta näkyy, ei Karjalassa ollut puutetta ‘ei kirkoista, ei luostareista, eikä myöskään kirkollisista virkamiehistä. Siitä huolimatta rehoitti pakanuus
täydessä voimassaan, esiintyen monenlaisissa muodoissa,.
kuten käy selville Novgorodin ja Pihkovan arkkipiispan
Makarin paimenkirjeestä Vatjan viidenneksen asukkaille
ja etenkin suomalaisille, ishooreille ja karjalaisille, kuin
myöskin siitä lähetystöstä, jonka hän v. 1534. lähetti Mos-`
kovan suuriruhtinas Vasili Ivanovitshille.2) Arkkipiispa valittaa, " että pakanallista taikauskoa yhä harjoitettiin Vatjan viidenneksessä suomalaisten ja ishoorein
keskuudessa Ivangorodin, Jaman, Käkisalmen, Kapörion,
Pähkinäsaaren kaupunkien piirissä, Varjagein meren
Kocmomapoeb, TOM'b II, s. 33S.
'-)_ Akiander, utdrag ur Rysska annaler, s. 174.
l)
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rannalla, Narvasta aina Nevaan ja Nevasta Rajajokeen
Ruotsin rajalle saakka, koko Karjalanmaassa aina Konevitsaan asti ja Nevan suuren järven takana Kajaanin rajoille, Pielisjärven tienoilla aina Lieksaan ja Lappiin
saakka ja Nivan suuren järven ympärillä. Nämä alueet
ovat pituudeltaan 1,000 virstaa ja alkavat aivan Novgorodin läheisyydestä. Pakanuus ilmeni siinä, että ihmiset
palvelivat metsiä, kiviä, jokia, soita, lähteitä, vuoria, aurinkoa, kuuta ja järviä. He uhrasivat myös pahoille hengille härkiä, lampaita, kaikenlaisia eläimiä ja lintuja.
Muutamat tappoivat salaa lapsensa, käyttivät loitsuja ja
ikäänkuin puhelivat pahojen henkien kanssa; heillä oli
myöskin omat hautausmaansa ja omat pappinsa, jotka
antoivat nimiä lapsille. Suuriruhtinas käski hävittämään
kaiken tämän pakanuuden, ja tämän johdosta lähetti
arkkipiispa Ilja-nimisen munkin pakanuutta hävittämään.
Tämä hävitti uhrimajat, hakkasi maahan ja poltti uhrilehdot ja viskasi pyhät kivet veteen ja kastoi ne, jotka
eivät vielä olleet kastetut. Vanhemmat ihmiset eivät kuitenkaan uskaltaneet olla apuna näissä toimissa, koska
pelkäsivät henkien kostoa. Vuoden päästä lähetettiin Ilja
munkki uudestaan samoille seuduille samoissa asioissa,
jolloin hänen myös mainitaan kieltäneen naisia käyttämästä huntua ja leikkaamasta tukkaansa, vaan tulisi heidän antaa hiuksensa kasvaa ja kattaa päänsä. 1)
V. 1548 lähetti Novgorodin arkkipiispa Teodosius samanlaisen kiertokirjeen virkamiehille tshuudein
maassa. 2)
Koska kaikki tämä tapahtui useampia vuosikymmeniä verokirjan syntymisen jälkeen, voi olettaa, että
niinä aikoina, joista verokirjassa puhutaan, nämä samat
kansalliset ja •pakanalliset menot olivat vallalla Novgorodin Karjalassa, ja tunnettu on, kuinka härkäuhrit
1) Vielä tänäkin päivänä käyttävät monessa paikassa Etelä-Karjalassa naimisessa olevat naiset päähinettä, jota nimitetään hatuksi.
2) Akiander, s. 174.
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Mantsinsaarella ovat säilyneet meidän aikoihimme saakka
ja vasta nykyaikana nousevan valistuksen vaikutuksesta
ovat lakanneet.

VI. Kauppa.
Kaupasta ja kauppaliikkeestä ei luonnollisesti tämmöisessä verokirjassa voi olettaakaan tapaavansa seikkaperäisiä ja runsaita -.tietoja; kuitenkin sisältyy •siinä
muutamia tiedonantoja, jotka ovat omiansa valaisemaan
kauppaoloja silloisessa Karjalassa.
Käkisalmen kaupungissa oli verokirjan mukaan 60
kauppiassäätyyn kuuluvaa verolle pantua henkilöä. 1)
Näistä kuului 21 siihen luokkaa; jota kunnioitetaan
nimellä »parhaat miehet», ja 39 luettiin kuuluvaksi vähän
alhaisempaan luokkaan, ja nimitetään heitä yhteisellä
nimellä »nuoriksi miehiksi». Suvannon Taipaleella luetellaan 33 kauppiasta.
Paitsi näitä Karjalan kaupungin ja Suvannon kauppalan liikemiehiä mainitaan sitäpaitsi verokirjassa kauppiaita asuvina muutamissa kylissä, jotka kaikki sijaitsevat Sortavalan pokostassa; aivan nykyisen Sortavalan
kaupungin läheisyydessä: Ihakselan, Kymölän, 'Liikolan,
Halisalmen, Rehmälän, Lahden, Nukuttalahden, Madilan,
Riekkalan, , H.ulkkolan, Airinniemen ja 'Ranteen kylissä
asui yhteensä 39 kauppiasta; jotka maksoivat Suuriruhtinaalle. veroa 21 2 ruplaa ja 6 tenkaa, paitsi obsjaveroa. 2)
Kurkijoen pokostassa Saaren perevaarassa maini, taan myöskin 'eräs kylä nimeltä Kauppiaanranta; nimestä
päättäen oli tässäkin siis , senlaatuinen paikka ja valkama, johon kauppiailla oli tapana saapua ostamaan ja
myymään ja tavaroita vaihtamaan.3) Olemme osoitta1) O.S.s. 1,2.
2) O. K. s. 165, 166.
3) Ibidem, s. 134.

neet, että tämä muinaisajan kauppapaikka sijaitsi . Hiitolassa nykyisessä Kilpolansaaressa.
Raudun pokostassa nimitetään verokirjassa erästä
lääniä ruokatavarankauppiain lääniksi (npacozbcicoe).
Sana upaeo.nn, merkitsee venäjänkielessä semmoista henkilöä, joka käy kauppaa ruokatavaroilla. Kuten tunnettu oli Novgorodissa olemassa lukuisa ja mahtava ruokatavarankauppiain ammattikunta. Hyvin luultavaa on
että • mainittu paikkakunta, joka, sijaitsee aivan Venäjän
rajalla, ja jonka Inpi johtaa etelästä tuleva maantie, jo
niihin aikoihin oli kaikenlaisten ruokatavarain ostelijain
yhtymä- ja liikepaikkana. 1)
Jo nämäkin verokirjan tiedonannot ja siinä mainittujen kauppiasten verrannollisesti suuri lukumäärä
ovat todistuksena siitä, että silloisessa Karjalassa, ja
etenkin Laatokan rannoilla ja Vuöksen alueella .oli käymässä vilkas kauppa. Ja kun ottaa huomioon, että Karjala, ollen Novgorodin alusmaa, ei kokonaan voinut jäädä
vieraaksi niille riennoille ja harrastuksille, jotka tähän
aikaan elähyttivät suuren Novgorodin asukkaita ylhäisimmästä alhaisimpaan saakka,; voi todellakin sanoa, että
silloin jo syntyi ja ikäänkuin painui luontoon se kauppa-;
into ja 'keinotteluhalu, joka vielä nytkin on karjalaisen
luönteenominaisuutena. Novgorodin mahtavuuden perustana oli kauppa. Eivät 'sen asukkaat hedelmättömällä
alueellaan olisi voineet itseään kunnollisesti elättåäkään,
yhtävähän kuin venetsialaiset laghunisaarillaan, jollei
kauppa olisi tuonut ja hankkinut elämisen ehtoja. Kun
vaan viljantuonti tavalla tai toisella ehkäistiin, syntyi
Novgorodissa kauhea nälänhätä. 2) Ulkomaalainen kauppa.
oli tosin. kokonaan ensiksi gottlantilaisten ja sitten kansalaisten kauppiasten hallussa, mutta sitä laajempi ala
1) Tätä nykyä merkitsee Etelä-Karjalan murteessa sana
»raassali» henkilöä, joka ostaa lintuja ja kaloja summittain ja
kuljettaa niitä suurempiin kaupunkeihin myytäväksi.
2)!Akiander, 'Utdrag ur Ryska annaler, s. 42, 52, 145, 149.
V. 1445 mainitaan että syömävilja oli tavattomassa linnassa kymmenen vuoden ajan.
-
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avautui novgorodilnisille laajoilla voittomailla, jotka ulot-tuivat Uraliin ja Jäämereen saakka. Ei sitäpaitsi kauppa
Novgorodissa ollut yksistään kauppiasten hallussa. Rikkaat pajarit panivat toimeen suuria kauppa- ja valloi
tusyrityksiä. - Kuten espanjalaiset »conquistadores» Amerikassa, joita kullanhimo ajoi mitä uhkarohkeimpiin yrityksiin, samaten Novgorodin pajarit kokosivat kokonaiset joukkueet `vapaaehtoisia, ja läksivät pohjoisiin erämaihin etsimään saalista ja seikkailuja. Tällä tavoin
juurtui Novgorodin valta Dvinan ja Petshoran tienoilla,.
kaukaisessa Jugriassa ja Permassa.
Novgorodin ulkomaalaisen kaupan valtaväylänä oli.
Neva. Tultuansa Kotlinsaarten luo, jossa Novgorodin
alueen katsottiin alkavan, lähettivät muukalaiset sanansaattajia Nevan suulle ilmoittamaan tulostansa. Suur-Novgorod lähetti silloin virkamiehen ottamaan vieraita
vastaan ja tämä saattoi heidät 'Novgorodiin saakka.
Nevan -suusta Laatokkaan ohjasivat laivoja novgorodilaiset luotsit, jotka todennäköisesti olivat Nevan varrella
asuvia karjalaisia. Olhavajoen, suussa lastattiin tavarat
suurista merilaivoista pienempiin aluksiin, ja toiset luotsit veivät alukset koskien kautta Novgorodiin. Muukalaisilla oli oikeus, kulkiessansa Nevajökea pitkin, hakata
puita rannoilta; ja kaiken aikaa olivat he N,ovgorodin
suojeluksen alla. 1)
Vaikka siis Neva oli ainoa laillinen ja lailliseksi
tunnustettu kulkuväylä, jota myöten länsimainen kauppa.
ja länsimaiden tavarat saapuivat Novgorodiin, jossa ne
suurella voitolla vaihdettiin venäläisiin tavaroihin, sillä.
saksalaiset eivät Novgorodissa ostaneet rahalla venäläisten tavaroja, jottei kallista metallia karttuisi Venäjällä, on kuitenkin todistuksia olemassa, että toistakin.
tietä päästiin aluksilla Novgorodiin Itämerestä. Tämä
tie oli kyllä kielletty ja sen kautta kenties vaaranalainenkin, mutta kuitenkin käytetty ja puoleensa viekot
1)

Iibcmomapoez, C%sepao-Pyccxi.a HapoAonpascTsa, C..-

IleTep6ypra, 1886. TOMT> II, s. 201.
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televa halki koko keskiajan, ja vieläpä uuden ajan alussakin. Ettäl suurenlainen ja vilkas ' kauppa voi pitkät
S jat käyttää : kiellettyjä teitä, siitä. on todistuksena baskein Ranskan ja Espanjan välillä harjoittama salakuljetus niin kauan kuin Ebro oli tullirajana ja vieläpä sen
:Jälkeenkin:
Tämä kielletty vesitie- Novgorodiin johti Kårjalanmaan halki.Pähkinäsaaren rauhakirjasså vuodelta 1323 pysytetään Novgorodin puoleisilIe kihlakunnille nautintooikeus erityisiin kalastuspaikkoihin, joista mainittakoon
Ylivesi, Kouhkkallio, Vatikivi, Suomenvesi ja Ykspää.
Nämä paikat sijaitsevat kaikki Viipurin läheisyydessä.
Tämä seikka näyttää ensi silmäykseltä omituiselta, koska
luulisi Novgorodin puoleisilla karjalaisilla pääsyn olleen
hankalan näihin meren rannalla ,oleviin kalastuspaikkoihin. Tohtori Ruuth on kuitenkin julkaisemassansa
:Viipurin kaupungin historiassa osoittanut, että eräs Vuoksen haara ennenmuinoin laski Vatikiven ja Kouhkkallion
kautta Suomenvedenpohjaan. Silmäys karttaan ja lukuisat paikannimet, kuten Oravansaari, Saarela ja Kavant_saari tukevat tätä .tutkimusten tulosta ja selittävät monta
tähän asti hämärää seikkaa. Historiallisia todisteita
löytyy, että tätä Vuoksen haaraa käytettiin kauppatienä.
vielä Kustaa Vaasan aikoina, vaikka kuningas kyllä
`ankarasti kielsi näitä teitä kuljettamasta tavaroja venäläisille.
Hyvin todenmukaista on myöskin, että tämä kauppatie Suomenveden pohjasta Vuoksen ja Suvannon kautta
oli ,käytännössä jo pakanuuden ja itsenäisyyden aikana,
ennenkuin Karjala joutui Ruotsin vallan alle. Nimi «Vanha
Viipuri« elää vielä virkeänä ja tuoreena kansan kesken
-Viipurin ympäristöllä; ja hyvin todenmukaista on, että
tämän nimellinen kauppapaikka eli kaupunki oli olemassa Suomenveden rannalla jo ennen ruotsalaisten maahantuloa ja Viipurin linnan perustamista. Hyvin todenmukaista on myöskin tohtori Ruuthin arvelu, että mainittu kaupunki sijaitsi Monrepoon puistossa sillä avonai-
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sella paikalla, jota rajoittavat idässä ja lännessä korkeat
vuoriharjat; jälkimäisellä on tätä nykyä Broglien herttuain. muistopatsas. Tässä paikassa on myös pyhyydestään kuuluisa uhrilähde, jonka maine johtuu hämärästä
muinaisuudesta saakka. Sammonsaari pohjoisessa ja :sen
vastapäätä oleva Pikiruukin niemi muodostavat laajan
sataman, johon mahtuu melkoinen määrä aluksia. Luonnonihanuudessa ja jylhyydessä etsii paikka vertaistansa
koko maassamme ja muistuttaa elävästi sitä ihannesatamaa, josta Virgilius antaa niin kauniin kuvauksen Aeneiskirjan ensimäisessä , luvussa.: Tänne ; saapui etenkin keväällä kalankudun aikana vaikeamekköisia karjalaisia
aina Karjalan sydänmaasta saakka; tänne saapui myöskin kauppiaita vieraista maista. Novgorodiin pyrkiessä
tarjosi tämä Karjalålanmaan halki johtava tie ainakin
sen edun, että se oli turvallisempi kuin useasti merirosvojen ahdistamana menitie. Tästä muinaisesta kauppatiestä on mielestämme myöskin todistuksena Kavantsaaren nimi; se johtunee venäläisestä sanasta «raBani
satama, koska mahdollisesti tässä paikassa Novgorodin
puoleiset kauppiaat olivat Viipurista tulevia vastassa, ja
tässä myöskin tapahtui tavaran muutto aluksesta alukseen. 1)
Saksalaiset toivat Novgorodiin pääasiallisesti seuraavia kauppatavaroja verkaa ja kankaita, joista erästä
kapeliak-nimistä käytettiin pappien .puvuiksi,: niin myös
Alamaiden palttinaa. Etenkin kerrotaan että venäläiset
pitivät paljon punaisesta vierasta. Suolaa, joka ennen.aikaan . oli muutamissa maissa_ pääasiallisena tuontitavarana,: saatiin kyllä Venäjältäkin, vaan aikakirjat mainitsevat myöskin saksalaisten tuoneen Novgorodiin suoloja.
Niin kerrotaan Kalevalassakin suoloja saatavan kahdelta
eri taholta, -sekä Saksanmaalta Suolasalmen kautta kuin
myöskin Vienan päällisiltä vesiltä. 2)
1) Kavantsaaren läheisyydessä on myöskin eräs myllynpaikka, jolla on nimenä Kavaninmylly.2) Kalevala, 46 s. 311-314.
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Viiniä ja olutta tuotiin tynnyreissä, ja olikin Novgorod viinin suhteen melkein koko Venäjän saantipaikkana.
Vielä Mainittakoon neuloja, metalleja, kuten kuparia, rau
taa, lyijyä; niin myös lasia, pergamenttia ja aika-ajoittain melkoiset määrät viljaakin.1)'
Novgorodista nämä tavarat sitten levisivät koko
Novgorodin alueelle ja muuhunkin Venäjään. Luonnollista 'on, että osa niistä osui kaukaisille Karjalan saloillekin.
Tärkeimpänä ulosvientitavarana olivat pahat: etenkin majavan-, soopelin-, näädän-, ketun- ja oravannahat.
Keskiajalla olivat kaikki ihmiset suuresti ihastuneet turkiksiin. Eräs historioitsija mainitsee, että useat sitten
vasta tunsivat itsensä onnellisiksi, kun saivat komeilla
näädännahkaisessa turkissa, ja Novgorod oli melkein koko
Europan hankkijana ja tarpeentyydyttäjänä nahkakau
pan alalla.
Täydellä syyllä voimme olettaa, että Karjalakin oli
niitä Novgorodin alusmaita, joista halki koko keskiajan
kalliita turkiksia summittain saatiin Novgorodiin. Pähkinäsaaren rauhassa mainitaan kaksi majavajårveäkin
Etelä-Karjalassa, joista toinen nimeltä Kunnustainen sijaitsee nykyisessä Kirvun pitäjässä lähellä Inkilän asemaa, ja luultavasti niitä oli siihen aikaan melkoinen
määrä Karjalan saloilla, vaikkei ollut mitään aihetta niiden erityiseen mainitsemiseen.
Verokirjastakin näkyy, että monessa paikassa Kurkijoen, Sortavalan ja Ilomantsin pokostoissa 'vielä verokirjan syntymisaikoihin saakka oli maksettu verot näädän
ja oravannahoissa, niin että yksistään Megrijärven läänistä läksi Novgorodin arkkipiispalle ja hänen veronkantajilleen 910 oravaa.
Kuten jo . edellisessä olemme maininneet, harjoittivat Kuuppolan ja Koplolan kyläläiset Kurkijoen pokostassa ja Hunnukkalan kyläläiset Impilahdella jalohaukan.
1)

s. 207.

ICocmo.nzapoea, C%Bepaopyccxia xapoAoIIpascTsa, TOM. II,.
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kesyttämistä elinkeinona, nämäkin elävät kesytettyinä
olivat haluttua kauppatavaraa.
Muista ulosvientitavaroista mainittakoon: hunaja ja
vaha, jota novgorodilaiset saivat Volgan varsilla asuvilta suomalaisilta kansoilta, jotka harjoittivat mehiläishoitoa. 2)
Valaskalan ja hylkeen rasvaa, mursunluuta, liinaa
ja hamppua vietiin myös ulkomaille melkoiset .määrät.
Novgorodin aikakirjoista käy selville, että melkein
kaikissa Novgorodin alaisissa kaupungeissa asui novgorodilaisia kauppiaita, jotka sinne olivat muuttaneet kauppaa pitämään. Ne nauttivat Novgorodissa pienempiä
kauppaoikeuksia kuin Novgorodissa asuvat kauppiaat,
mutta olivat kuitenkin edullisemmassa asemassa kuin
muiden Venäjän kaupunkien saksat. 2)
Tästä syystä on vaikea ratkaista, missä määrin
Käkisalmessa ja Taipaleella asuvat kauppiaat olivat novgorodilaista tai karjalaista alkuperää. Luultavaa on, että
niissä oli molempaa kansallisuutta sekaisin.
Paitsi kalliita turkiksia, saatiin Karjalanmaasta..syötävia metsälintuja kuin myös, Vuoksesta ja . Laatokasta,
suuret paljoudet kaikenlaista kalaa, mutta etenkin lohia
ja siikoja. Käkisalmen luona pyydetyistä lohista mainitaan nimenomaan, että ne olivat laadultaan niin erinomaisia, että Moskovan suuriruhtinas lähetti vuosittain
miehiä Käkisalmeen suolaamaan lohta Moskovaan vietäväksi, koska ei missään muualla koko valtakunnassa ollut saatavissa niin herkullista - lohta: Suvannon lasku
viime vuosisadalla turmeli' suureksi osaksi Käkisalmen
kalastuksen.
Novgorodissa kirkko ja kauppa kulkivat käsitysten.
Kirkko oli kaupan ja kauppiasten mahtava suojelija,
kauppiaat taas kirkon uskollisia ja aukkakäsisiä ylläpitäjiä,. Useat kirkot; olivat kauppiasten rakentama;
voinee otaksua että niin oli laita Käkisalmenkin kaupungissa, jossa, kuten . edellisessä on mainittu, oli useam1J, ICocmo.acaPo" TOM'b II. s. 210.
2) Koemo.ecicyioea, TOMI. II. S. 211.
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pia kirkkoja ja luostareja, kuin paikallinen tarve näkyi
vaativan. Kostomarov mainitsee, että kaikki novgorodilaiset kirkot olivat holvatuilla kellareilla varustettuja;
konttokirjat säilytettiin kirkoissa; jos joku kauppakontrahti ' tehtiin kirjallisesti, talletettiin toinen kaksoiskåppale - kirkkoon.1)
Samalla tavalla kuin kirkko suojeli varsinaisia kauppiaita ja niiden muodostamia ° ammattikuntia, otti se
myöskin suojelukseensa markkinat, joita Novgorodin
alueella vietettiin • sekä kaupungeissa että myös maaseudulla. •Useimmat: markkinat olivat asetetut pyhimysten
nimisille päiville, ja , markkinoille saapuvalla yleisöllä
oli kahtalainen tarkoitus: käydä rukoilemassa mainittua
pyhimystä ja samalla ostaa ja myydä ja huvitella markkinoilla. Läheltä ja kaukaa saapui kauppamiehiä näihin
tilaisuuksiin ja nimenomaan mainitaan niiden paikkojen
seassa, joissa suuria markkinoja pidettiin, Käkisalmen
kaupunki. 2)
Kaukaiset kauppiaat toivat tänne monenlaatuista
rihkamaa ja ulkomaan tavaraa, maalaiset taas voita,
suolattua ja kuivattua kalaa, marjoja, kuin myös Karjalassa suosittua survottua ja • kuivattua kaurajauhoa
(TOJioxao = talkkuna).
Näillä markkinoilla näyttivät myöskin temppujansa
nuo Karjalan kaupungissa asuvat ilveilijät, jotka mainitaan verokirjassa, ja luultavaa on, että ne vaelsivat
myöskin ympäri" maaseudulla, missä vaan tiesivät markkinoja olevan. Näistä markkinoista, joita pidettiin eri
pokostoissa, ovat epäilemättä jätteinä - n. k. kihupyhät,
joiden viettoa Etelä-Karjalassa kansa on ylläpitänyt melkein meidän päiviimme saakka.
Oli myöskin olemassa vilkas kauppayhteys Laatokan -rantaman ja Kajaaninmaan välillä. Kajaani, joka
1) Niin oli myöskin saksalaisen kauppahovin kirkko Novgorodissa tavara-aittana, kellarien ahtauden takia oli kirkkoonkin
ahdettu tynnörejä ja vaatepakkoja, ainoastaan alttarille oli kielletty panemasta tavaroja yhden hopeamarkan sakon uhalla.
2) ART. Apx. Jxen I, s. 132-139.
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sijaitsee äärettömien ,salojen keskellä, ja johon ihmisiä
tuli sekä idästä, etelästä että lännestä, oli sopiva nahkojen ja turkiksien osto- ja vaihtopaikka. • Vielä viime
vuosisadalla kävivät Sortavalan kauppiaat säännöllisesti
Kajaanin markkinoilla. Kajaaninmaasta jatkoivat sitäpaitsi monet kauppiaat: matkaansa. aina Tornioon saakka_
Novgorodin karjalaisten kaupparetkistä Pohjanmaalle
kerrotaan hiukan laajemmalti -n. k.. Nousia-venäläisen
kertomuksessa.

VII. Nimistö.
Edellisessä on jo ollut puhetta paikannimistä, mikäli
tämä tutkimus ori voinut niiden 'alkuperää ,ja syntyä
valaista; tässä tahdomme lausua muutaman sanan verokirjassa tavattavista henkilönimistä.
Kuullessansa mainittavan tämmöisestä vanhasta Karjalan henki- ja verokirjasta, voisi: syystä olettaa, että
siinähän on säilynyt meille runsas aarre vanhaa, alkuperäistä suomenkielistä nimistöä, melkeinpä kokonainen
almanakka, jossa pakanallinen, persoonallinen nimistä
vielä elää täydessä tuoreudessaan ja rehevyydessään.
Vaan jo yksikin silmäys verokirjaan tekee tyhjäksi kaikki
toiveet tässä suhteessa. Vieras valta ja henki, idän muotoihin jähmettynyt uskonnollisuus ovat tässäkin suhteessa
tehneet tehtävänsä. Verokirjan persoonallinen nimistö
muistuttaa kaavamaisessa yksitoikkoisuudessaan Mexikon
erämaankaltaisia ylätasankoja, joilla lehdettönlät kaktuskasvit ojentelevat ilmaan piikkisiä runkojaan. Tämmöinen kaktuskenttä tarjoaa katsojalle jonkunlaista vaihtelua runkojen korkeuden ja haarakkaisuuden suhteen,
vaan -muuten muodostaa se yhäti uudistuvan sarjan yhtäläisiä olijoita. Verokirjassa esiintyy koko Karjalan kansa
vieraskielisillä ristimä- ja sukunimillä varustettuna. Venäjän kirkko oh jotensakin puustavillisesti toteuttanut •
kirkkoisä Chrysostomoksen kehoituksen ja ..Nikaian ko
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-kouksen säädöksen, että pyhimysten ja apostolien nimiä
oli annettava.. vactasyntyneille.. Tavallisimmat verokirjassa esiintyvät ristimänimet ovatkin siis lyhennysmuotoja Venäjällä käytännössä olevista kreikkalaisten pyhimysten nimistä. 1) Alkuperäisen täydelliset nimet olivat
liian pitkiä, arvokkaita ja juhlallisia yhteiselle kansalle
eli rahvaalle; niiden sijaan muodostui suuri paljous
useasti — k o-päåtteisiä lyhennysnimiä, jotka samalla
kuin ne olivat helpompia • käyttää myöskin ilmaisivat
kantajan alhaista sukuperää. Täydelliset nimimuodot
jäivät ruhtinaille, hengellisille ja maallisille ylimyksille. 2)
Tavaliisimmat sukunimet, kuten ylläolevasta luette
lostakin näkyy, olivat . a i ja - a - n,'s-päätteisiä muodostuksia isännimestä; pääte — n a, ilmaisi myöskin alhaista
sukuperää ja yhteiskunnallista asemaa, kun sitä - vastoin
ylhäissäätyiset liittivät isännimeen päätteen - B a iI b. 3)
Toiseksi tavataan verokirjassa nimiä, jotka ovat
slaavilaista tai varjagilaista alkuperää. Semmoisia nimiä
ovat: 4aama, Xap.mo,. lepxa, CMemxo, OMeni°, Ilneinca,
Ilesxo, CaBxa, Rahaa, I'paxio, Ppa4xa, Pprua, Xmoura,
Jly'ixa, ;flxyiu~, O.nacxo, : kuin myös IlJy.mbra, 06ptora,
BBapaax•b ja JlacTbKo. Sillä vaikkakin pyhimysten nimien
,1) 15räytteenä verokirjan nimistöstä painatamme tähän lusttelon , kalastajista : Suvannon taipaleella ::'Mrrxyuxa I3rxaToai,
HocTa Oal[pesaoBm., IIapcpegico CeHxaurb, eel=.Aa Pl.neihca BacxoBr,l, ICyseMxa Maxacpoposi, 4)g.mna Bacxom., IIepiva 4maTpos%, OaaTEa Pprt.xaonT,, Situxö CaMo%r.mosT,, MAxa.71% FOxsoBL,
<19g.maIIico i[a T3raarxo- I'pHxåosbi, Ce.masaaso BåCxOE'b, i';pMaxr,

O.mexches'b, gaamxo I$saiuicos'b, 'J1yexa,I3raaTom,
Bacbxo
IleTpymÅfra; HBazuaco MaxxTgaE., 1la.mxa "On1[pei~cos7;, IlraaTxo
HBamxosz,, Aaamico ja IITHai7co
IleTpoirs IOmxoBE.,
•OcTamxo 3opa$r,, llapcpei3xo Aa HBamxo TgMömxgabi, O.mexc%r3xoJlemaaL,'M.axcaMxo Ma.maxowa, OHamxa Flsamxosa., EpeMxa
BacbKowb, PpaAxa TaD+oulxaa'b, BZ[Osa. Y.miaxxa Tåpacxosa xceaa.
=) Vrt. V. Forsmanin valaisevaa tutkimusta » Pakanuudenaikainen nimistö, Helsinki 1891, s. 150. — Mopoucxuxa, Osia
saHcxiK aMeHoe.moB'ta = Onomastieum slavicum, C. II. 1867, s. 14.
3) Mopouc/cuxs, Ibid; s. 14. — Muutamat näin muodostuneet sukunimet ovat vielä nytkin käytännössä Etelä-Karjalassa,
kuten Iv,a:skaja Tereska.
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käyttäminen oli tullut vallitsevaksi tavaksi, on kuitenkin huomattava, että nämät kreikkalaiset nimet eivät
voineet kokonaan tunkea' syrjään entistä kansallista nimistöä. Niinpä on olemassa todistuksia siitä, että vanhoja slaavilaisia nimiä oli käytännössä aina Pietari suuren aikoihin saakka. 1)
Kolmannen ryhmän muodostavat suomalaiset nimet.
Sillä vaikkakin mnukalaisuus verokirjassa kuten paksu
talma peittää kansallisen nimistön, olemme kuitenkin
etsimällä etsien löytäneet verokirjasta sievoisen kokoelman aitosuomalaisia sekä n. k. ristimä- että myös sukunimiä. Ne esiintyvät osaksi alkumuotoisina venäläisillä
päätteillä varustettuina, osaksi taas venäläisinä käännöksinä. Jälkimäisistä voisi kenties väittää, että ne ovatkin venäläisiä nimiä, olemme kuitenkin sitä mieltä, että
ainakin useimmat niistä ovat alkuperältään suomalaisia.
Liitämme tähän luettelon verokirjassa tavattavista suomalaisista nimistä merkiten myöskin sen verokirjan sivun,
jolla nimi on luettavana. Useimmat näistä suomalaisista
nimistä esiintyvät sukuniminä.
Hca=aho OKciino I, Xa I.g,e 1, s. 2 = Haltei t. Haltia.
Oxncn3iso KOTI, s. 4 = Hyle.
HeeTepmm•b RHBepb, s. 5 = Kiveri. '-')
Hmso MaxRy eB b, s. 7 = Mahkonen. 3)
Ca~I013JinK7, Ycsa.lown, s. 10 = Uskalinpoika. 4)
e4Ko FoTanroB7b, s. 13 = Kotanen.
H zeäRa IImKKyeB1, s. 13 = Pikkunen.
OcTamso 2laxryes1,, s. 17 = Lahkonen.
Tumomia JnM6yesTs, s. 17 = Limpoi, Limpoinen.
Ky3e3ma Ycsa.aow7,, s. 18 = Uskalinpoika.
HeeTepmib T4epxoti, s. 19 = Musta.
fmso Boarvewl>, s. -20 = VaIkoinen t. Valkoinpoika.
1) Mopomsxxz, s. 102-103.
2) Tavataan vieläkin sukunimenä : Kiveri, Keveri. 3) Tava-

taan sukunimenä, esim. Viipurin pitäjässä. 4) Tavataan myös
ensimmäisenä liitännäisenä paikannimissä, esim. Uskaljärvi.
9
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OmteJrbSIHhO Me,t,yti, s. 20 = Metsoi (murt. Messoi) _
Metso. 1)
Cmternx0 Qaxy.n•h, s. 20 = Paakkuli.
Pp14Axa PocTyewh, s. 30 = Rostoinpoika.
IleTporch PocTy#, s. 31 = Rostoi.
Ky3e3txa Bo.nxti, s. 42 = Susi.
1'pn,zuza ja Mtixa.nr, TypAyesbr, s. 47 = Turtoiset tai Turtoinpoj at.
Ilane.nxo Ba.R.nnTonL, s. 48 = Vallittu t. Vallitunpoika. 2)
OcTa.utxo I{Eopowh Koutxnn•b, s. 49 = Koskinen.
lInatuxo Mapxosa, Ko3e.rh, s. 51 = Pukki.
hIsauixo llrodnn-b, s. 53 = Ihalainen t. Ihalinpoika.
'Mmntpopnwb FlraaAyews>, s. 56 = Ihanto t. Ihann9j2poika:
(mexceilxo ,Tepyenb, s. 56 = Teroi t. Teroinpoika.
Centora 4lnxxyaea b, s. 57 = Pikkunen.
Cmretuxo Koporib, s. 65 = Kuningas. 3)
I4enho rannyesh, s. 66 =
CnAopnx~b Pau~bnyes'b, s. 67 = S Happonen, Happoinpoika.
Ppn,zuza ja CnAxo Xapnabr, s. 69 = Hariset t. Harinpojat. 4)
l%IrxaTxo lIra.Rom, s. 71 = Ihalanpoika.
Epemtxa Kosa., s. 72 = Vuohi. (Moroshkinin mukaan slaavilainen.)
Cnnpxo Xoprb, s. 85 = Hurtta.
Ppnxao Xa.~AeH, s. 92 = Haltei.
,
EnceHxo Co6o .ab, s. 101 = Soopeli. (Moroshkinin mukaan
slaavilainen.
Kypxo Epmtaxos-h, s. 111 = Kurko.
Hos3tt3so PaaAyewh, s. 125 = Nousia Kantoinen.
OaApeilxo PanAyesb, s. 125 = Kantoinen.
Kapuuch l3 aoHTeenrh, s. 12.5 =
Iloittu t. Iloitunpoika.
Omre.nbsrazo I3.noHTees h, s. 125
1) Tavataan sukunimenä 1500-luvulla Hämeessäkin, vrt.

Forsman, s. 126.
2) Akiander, s. 247.

3) Tavataan vieläkin sukunimenä. 4) Vrt. Forsman, s. 154.
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3axapxo Kapunxn, HoxxyeBa.,, s. 126 = Nohkoi t. Nohkoinpoika.
llBamxo ll.nrron-r, s. 126 = Ilmo t. Ilmonpoika.
Ppn,4xa Pam6yrt liysrNrnn", s. 126 = Hampoi. 1)
Onepxti3 JIe.m6nTotrr, s. 126 =~ernprä t. Lempianpoika. 2),.;
Orre.nr anxo Aememxna% YCxaJIOn'r, s. 127 = Uskalinpoika.
O.aexcti,xo BnxTyi'r, s. 127 = Vihtoi.
I{npn.axo IIOB3$eB7,, s. 127 — Nousia_ t. Nousianpoika.
PpRilna Oraha37,, s. 128 = Ohakas = Ahokas.
Baeaoxti ja Mnxa.rr Toirnymonw, s. 129 = Toivottuiset t.
Toivotunpojat.
CerrnBaaxo TofiByTOB7, s. 130 = Toivotunpoika.
.Hxyurr llra.aua%, s. 130 = Ihalainen t. Ih alinpoika.
(DeAoTxo ja CTenaHxo Ycxa.aolsrr, s. 130
Uskalinpojat.
Onamxa YcxaAom, s. 131 = Uskalinpoika.
Manua) 0e3114n73 criHcr, Ila.panAyena, s. 132
Mapxo BacumeSti crran, IIapaa4yena, s. 132 _ s Parantajan poika. 3)
Oac)iriMko 3'cxarrowr, s. 132 = Uskalinpoika
lIBar:lno Hrazowr, s. 132 = Ihalanpoika.
llran,qyå 3axapowb, s. 135 = Ihantoi.
Cnnpxö, ate,z(xo, .Iopnnoxso BacbxpBrr ~~Tn HraJre.aena, s.
137 = Vasjko Ihamielen pojat.
(NANA) Y cxa.aoBti, S. 137 = Uskalinpoika.
Knpn.nxo Panra.nuoBu-, s. 140 = Kaukal t. Kaukaltsanpoika.
Hratqaft Ma.aaxowr,, s. 143 _ Iliantai.
Ycxa..a% HronnErr, s. 144 = Uskal Ihalainen.
Honsytixo IeBoao.nn., s. 144 = Nousia (pikku Nousia).
BnxTyirxo MnxnTnH7, s. 145 = pikku Vihtoi.
IroRxa. Hra.nnnti, s. 149 = Ihalainen.
Aenucxo Pa.nnxoni, s. 149 = ?
HnxeTr~a I'a.rinxon r:, S. 149 = e Halikanpoika.
1) Vrt. Forsman, - s. 126. 2) Lempiäinen tavataan vielä .sukunimenä, esim. Heinjoen pitäjässä.
3) Parantaja on Pohjois-Pohjanmaallakin tavattava karjalainen suknnimi; vrt. Forsman, s. 71.
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MuxuTxa Ycxaaon-b, s. 149 = Uskalinpoika.
IlaTpexermo Hro.arcrrrr7>, s. 151
Iholkanpoika.
x S. 152 =
MErxuTxa H roJIxx7D,
Cmreurxo Iiyirffacon7>, s. 154 = Kuilanen tai Kuilaksenpoika.
Oxy.noxn, Bacxon-b Pa6uxonq,, s. 155 = Kapina t. Kapinanpoika.
HecTepuxti Hnausxon'r> Pyarcyen7,, s. 155 = Hulkkonen.
Cameoxxo Hnamrconz> Parauaa, s. 155 = Halir_a. 1)
Muxerso B13xTyenT:, s. 157 = Vihtoinen t. Vihtoinpoika.
fIxymb ja cpe,gxo Honayenbr, s. 159 =Nousiaiset.
Hxymb ja Hamm Koven-r>, s. 162 = Kotonen.
Oe,gxo IIapyi3 HnaxonT,, s. 163 = Paroi.
I'prr~xa Ilapyewk, s. 163 = Paroinpoika.
OeAxo Ilnaulh0n'h Aopxo, s. 165 = Torkko.
Bacbxo ja Oxueumxo Pa.nyenbr, s. 167 = Haloiset.
Muxrcyi'r Hxreper3z>, s. 169 = Inkeriläinen.
.flxymn, llapy K OxÅpeiixors-r>, s. 171 = Paroi.
HrxaTxo
Muxa.rtxorst>, s. 171 = Repoi.
0e,gxa Konepxo Carsux~>, s. 172 = Koverno (?).
Hro.nxa HnaurxoWr,, S. 173 = Iholka.
Hapyi3 Ce.nxnaxonrb, s. 174 = Paroi.
CTeuaaxo Jlemr6RTonev BuxTyH, s. 175 = Lempiänpoika
Vihtoi.
CTeriaxxo ja Oxxucj?xo fira.nonbi, s. 175 = Ihalanpojat.
YJabsrxx0 Tiu.nxyenz„ S. 175 = Silkkoinen t. Silkkoinpoika.
Kysemrxa ja Hra.nxo IInaxonr>i, s. 175 = Ihalko (pikku
Ihala).
lIeTporn, Canuxn, Jlu6yenis,, s. 177 = Lipoinen, Lipoinpoika.
Tepeurxo Bence.nsrHaona,, s. 179 = Vepsäläinen.
llnaanxo Tamma, s. 181 = Tamma.
Bacrco Epmzo.nxwr> BxxTyenti, s. 182 = Vihtoinpoika.
Ouucppeuxo Me.nbryenl>, s. 182. = Melkoinen t. Melkoin-°
poika.
1)

Vrt. Hali (Pielisissä), Halisalmi (Sortavalan luona).
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OxToxxo Llii.nxyeil'r>, S. 185 = Silkkoinen t. Silkkoinpoika.
5' csaxf> 1IBauisoBl,, s. 185 = Uskal.
OJIeII/. ESa CTeuaxoBti IiarTha.TIiH'F>, s. 186 = Kalkalinpoika.

Olemme hellällä huolella käsitelleet näitä kansallisen nimistö-Sammon pirstaleita ja muruja; paitsi muita
johtopäätöksiä, joihin ne voivat antaa aihetta, mainitsemme vaan, että näistäkin näytteistä näkyy, että o i päätteiset nimet olivat ennen muinoin käytännössä, niistä
on sitte muodostunut n e n -päätteisiä, jolloin i vähitellen
on jäänyt pois (esim. Vihtoi, Vihtonen).
Ylläolevan perustalla olemme sitäpaitsi oikeutetut
otaksumaan, että virallisen, venäjänkielisen tai oikeammin -muotoisen nimistön ohella ja sen rinnalla oli olemassa kansallinen, pakanuuden ja itsenäisyyden ajoilta
peruna säilynyt suomenkielinen nimistö, joka vasta myöhemmin uudella ajalla väistyi ja vähitellen hävisi. Jo
nämäkin suomalaiset nimet, jotka olemme verokirjasta
poimineet, aiheuttavat kysymään: miten olivat niiden
kantajat ne saaneet? Ei suinkaan venäläinen papisto
ollut niitä kasteessa antanut, mikäli ne esiniminä esiintyvät. Suomalaiset sukunimet ovat taas osaksi isännimestä johtuneita muukalaisten päätteiden avulla, osaksi
taas vanhoja suku- tai perhenimiä. Täytyy siis olettaa,
että Karjalassa oli olemassa käytännössä kahtalainen
nimenanto, toinen kirkollinen ja muukalainen, toinen
pakanallinen ja kansallinen.
Akianderin julkaisemassa kokoelmassa, joka sisältää
otteita venäläisistä aikakirjoista, on luettavana nimenomaisia todistuksia siitä, että semmoinen oli tapa Karjalassa. Vuonna 1534 lähetti Novgorodin arkkipiispa
Makari lähetyskirjan Vatjan viidenneksen asukkaille ja
etenkin tshuudeille eli suomalaisille, kuten jo edellisessä on mainittu. Tässä paimenkirjassa valittaa tuo
laajojen alueitten "ylipaiinen, että karjalaiset yhä vielä
riippuivat kiinni vanhoissa pakanallisissa menoissansa;
niin kutsuivat he lastensynnyttäjien luo tietäjiä, joita
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arpojiksi nimitettiin, ja nämä antoivat lapsille nimiä
omalla tavallaan. 1) Samana vuonna toimitti arkkipiispa lähetystön Moskovan suuriruhtinaalle Vasili Ivanovitshille ja kertoo valittaen hänellekin hippakunnassaan vallitsevasta pakanuudesta, jota harjoitettiin suomalaisten keskuudessa itse Novgorodin kynnyksillä, saksalaisten rajoilta -aina Kajaanin maan äärille
saakka, Pielisjärven ja Lieksan kaukaisilla seuduillakin.
Tässäkin valituskirjassa mainitaan samoista arpojista tai
nimenantajista. 2) Kaikesta tästä päättäen oli karjalaisilla- tapana, että kun lapsi oli syntynyt, lähetettiin sana
tietäjälle, joka heti saapui lapsensynnyttäjän luo ja arvan
avulla tiedusteli, mikä nimi olisi lapselle soveliain ja
onnekkain. Että tämän tietäjän valta ulottui laajemmallekin kuin ainoastaan nimenantamiseen, nähdään samasta valituskirjasta, jossa mainitaan, että karjalaiset
salaisesti tappavat lapsensa, kuin myös Kalevalan viimeisestä runosta, jossa tämmöistä nimenantoa ja sen
ohessa sattuvia mahdollisuuksia kuvataan.
Verokirjassa tavattavat suomalaiset nimet ovat
juuri tämmöisiä arpojien antamia, ja semmoisia nimiä
oli epäilemättä koko kansalla, vaikka ainoastaan vähäinen osa on tullut verokirjan kautta meidän tietoomme.
Että tämmöinen kahtalainen nimenanto pysyi voimassa halki vuosisatojen, siihen vaikutti etupäässä vierailta saadun uskonnon pintapuolisuus, joka ei päässyt
ollenkaan tehoamaan kansan sydämiin ja mieliin, vaan
jäi ulkonaiseksi kuoreksi, osaksi kansanomaisten taikauskoisten käsitteiden sitkeys semmoisessa kansassa, joka
suureksi osaksi sai toimeentulonsa metsästyksestä ja
1) Akiander, Utdrag, ur Rysska annaler, s. 174: »de bära
offer till de tschudiske arbuernes vederstyggliga bönehus, och
lägga liken• i Kurganer och begrafningsplatser (Eoilomme) med
samma arbuer . . och kalla dem till barnaföderskor och desse
arbuer gifva på sitt sätt namn åt barn».
2) Ibidem, s. 175: »Och en simpel menniska hålla de hos
sig och anse honom för sin prest, och honom kalla de för arbui,
hvilken fullbordar alt efter sitt bedrägeri och gifver namn åt
barnen».
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kalastuksesta ja siten oli aina läheisessä yhteydessä luonnon kanssa.
Kuitenkin sallittanee meidän huomauttaa, että samanlainen, kahtalainen nimenantotapa oli käytännössä venäläisilläkin, vieläpä, kuten varmaan tiedetään, niinkin
myöhäisellä ajalla kuin 17:11a vuosisadalla.
Kristinuskon maahan tultua tavataan venäläisillä
slaaveilla useasti kaksi nimeä: ensimmäinen nimi oli
slaavilainen tai varjagilainen ja sen antoivat vanhemmat
lapsen syntyessä, toinen oli kristillinen ja sen sai lapsi
kasteessa, kolmanneksi tuli vielä isän nimestä muodostunut; esim: Vladimir-Vasili Svjatoslavitsh, 1) muita lukuisia esimerkkejä mainitsematta.
Vuonna 1661 oleskeli keisari Leopoldin lähettiläs
vapaaherra Meyerbeer Venäjällä. _ Hän kertoo, että muutamilla venäläisillä pajareilla oli kahtalaiset nimet: toisen olivat saaneet syntyessään, toisen kasteessa, vaan
että heitä mainittiin edellisellä nimellä, jälkimäisen pitivät salassa. Meyerbeer mainitsee nimenomaan, että taikauskoinen pelko oli syynä tähän omituiseen tapaan. 2)
Jos siis tämmöinen tapa Venäjän korkeimmissakin
piireissa eli aina Pietari suuren aikoihin, ei ole ihmeteltävä, että suomalaiset metsissänsä arvelivat kansallisen
tietäjän antaman nimen paremmaksi, arvokkaammaksi
ja tehoisammaksi kuin vieraskieliset ja vieraskaikuiset,
muualta tuodut nimet.
1) Moroshkin, s. 16.
2) Moroshkin, s. 17: Obnoxia autem superstitionibus gens

neque in nominibus sua caret. Etenim quomodo ohm ceremoniarum arcana sanxerant, quominus nomen Romae Latinum
enunciaretur, unde tam gravis Valerius Iovanus ejus vulgationis
poenas luere debuit, ita Moschorum plurimi non illo, quod cuique in baptismo inditum fuit, nomine vocantur, sed eo, quod
alteri suppresso genetrices substituere verentes, ne eo publicato
ad malefiCia in perniciem appellati veneficae abutantur. Sic
duces Georgius et Petrus Dolgoruki germani, sic cancellarius
Almasius, non Georgius, non Petrus, non Almasius, sed Ivan,
sed Cyrus, sed Jeroffeus, in baptismo nuncupati fuere.
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SUOMEN HISTORIALLINEN SEURA.

XX.

HELSINGISSÄ,
SUOM. KIRJALLISUUDEN SEURAN KIRJAPAINON OSAKEYHTIÖ,

1906-1908.

Suomen historiantutkijain kokous
Helsingissä ja Porvoossa syyskuun 28-30 p:nä 1906.

Suomen Historiallisen Seuran kuukauskokouksessa toukok.
8 p:nä 1906 ehdoitti esimies T:ri P. Nordmann, että Seuran
toimesta saman vuoden syksyllä pidettäisiin Helsingissä historiantutkijain kokous. Ehdotus hyväksyttiin ja toukokuun lopulla lähetettiin „Suomen historiantutkijoille ja alkeisopistojen
historianopettajille" osotettu kiertokirje, jossa halukkaita osaanottajia pyydettiin ilmoittautumaan sekä kokoukseen että esitelmänpitäjiksi. Harrastus osottautui siksi yleiseksi, että suunniteltu historiantutkijain kokous lopullisesti päätettiin toimeenpantavaksi, josta uudella kiertokirjeellä asianomaisille tieto annettiin. Perjantaina syyskuun 28 p. 1906 kokoontui Tieteellisten Seurain talon juhlasaliin noin 50 osanottajaa ja päivän
kuluessa saapui edellisten lisäksi kymmenisen henkeä.
Kokouksen avasi klo 11 e. p. p. T:ri P. Nordmann seurraavalla puheella:
Ärade mötesdeltagare! Finska historiska samfundet hälsar
eder välkomma till detta historikermöte, det första i sitt slag
i vårt land. Att denna hälsning, som icke vill vara en officiell fras, utan ett ärligt uttryck för uppriktig fägnad, framföres genom mig och icke af någon bland samfundets eller
universitetets vetenskaplige nestorer, - beror blott af den till- fällige omständigheten, att jag för detta år innehar ordförandeplatsen inom historiska samfundet. Men det kommer ju ej
stort an på, hvem det är som säger det första ordet, utan
huru de sista orden utfalla; jag syftar härmed på det omdöme
de ärande mötesdeltagarena skola afgifva, när historikerdagarna gått till ända. Måtte det utfalla väl!
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Vi som samlats här äro tillräckligt erfarna, hafva tillräckligt ofta varit med om offentliga möten och kongresser för
att veta, att den praktiska nyttan, det vunna kunskapsmåttet
icke utgör den väsentliga vinsten, utan den personliga samvaron och det fria tankeutbytet. Vi hafva kanske i somliga
fall olika uppfattning om samma sak, och ute i hvardagslifvet
likasom på dagspolitikens kuperade mark vandra vi skilda
vägar, men ett ega vi gemensamt, ett, som icke blott i denna
sal, utan i vår ljusaste tankekammare och vår egentliga lifsverksamhet förenat oss, det är intresset, tillgifvenheten och
beundran för den historiska vetenskapen. Och af världshistoriens tallösa trådar är det själffallet att vi helst dröja vid
dem, hvilka seklerna spunnit kring vårt eget lands, vårt eget
folks öden. Att få vara med om att utreda dem, att lyckas
knyta de brutna remmar, att bringa ordning och klarhet i
uppfattningen af orsaker och verkningar, se det arbetet skänker en tillfredsställelse och en fröjd, som rikligen lönar forskarens möda.
En fröjd är det ock för pedagogen att föra det uppväxande släktet ut på häfdernas vida fält och visa de unga
huru människofröna vuxit upp, frodats, blomstrat, vissnat och
dött och framhålla huru individernas och folkens öden te sig
än upplyftande, än nedslående, men alltid lärorika.
Ärade åhörare! Detta mötes förhistoria är snart berättad.
Vid historiska samfundets sammanträde den 8 sistlidna maj
framkastades förslaget att i september söka samla landets historiker för att dessa fullkomligare skulle lära känna hvarandra
och genom åhörande af föredrag och museibesök taga del af
den inhemska historieforskningens nyare resultat. Planen godkändes enhälligt. Åt herrar . Palmen och Forsström samt
undertecknad gafs i uppdrag att träffa nödiga förberedelser
och — nu ären I här. Att på föredragslistan — tagen i ordets
egentliga betydelse — icke ses namn på personer från landsorten, beror naturligtvis på ingen annan omständighet än att
vi icke för denna gång lyckats förmå de utom-Helsingforsiska
historieforskarens att framträda.
Beträffande mötets arbetsordning hänvisas till det tryckta
programmet och tilläggas må, att vi tänkt oss att enhvar
mötesdeltagare vid föredrag och diskussion efter eget behag
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använder vare sig finska eller svenska utan att ingen öfversättning bör ifrågakomma.
Vårt möte är öppnadt. Måtte frid hägna och framgång
följ a vårt arbete.
Tämän jälkeen valittiin puheenjohtajiksi rehtori Axel
Bergholm ja professori, vapaaherra E. G. Palmen sekä sihteereiksi Tri Petrus Nordmann ja Tri 0. A. I3ainari.
Perjantaina syysk. 28 p.
Klo 11

e. pp. Kokoonnutaan tieteellisten seurojen taloon Kasarminkatu 24. Jäsenmaksu
5 Smk. suoritetaan.
11 1/2-12
Esitelmä, jonka pitää Professori .K.
Grotenfelt: Suomen asema uskonpuhdistuksen murrosajalla.
„ 12-12 1/2 j. pp. Esitelmä, jonka pitää Professori M. G.
Schybergson: Den historiska universitetsundervisningen.
„ 12 1/,-1 „
Kahviloma.
„ 1-i 1 /2
„
Esitelmä, jonka pitää Professori, vapaah. E. G. Palmen: Sinclairin murhasta.
Käydään Hist. museon arkeologisessa
2-31/2
osastossa, Nikolainkatu 5.
„

„

„

6-7

17

7-8

77

Näytetään kokoussalissa joukko harvinaisia karttoja Nordenskiöldin kokoelmista.
Keskustelua Professori M. G. Schybergsonin esitelmän johdosta.

Lauantaina syysk. 29 p.
e. pp. Käydään Historiallisessa museossa Hakasalmen huvilassa.
12 1!
2-1 j. pp. Esitelmä, jonka pitää Tohtori A. G.
Fontell: Jordbesittningsförhållanden
vid början af Finlands medeltid.

Klo 10-12

-4—
„ 1-11,'2
,, 11/2 -2

„

„ 2-3

25

6

-61/2

„ 61/2-7

„

gli2

73

22

Kahviloma.
Esitelmä, jonka pitää Tohtori G. Suolahti: Elämästä ja katsantotavasta
Suomessa valistusajalla.
Pedagogit ovat tilaisuudessa käymään
Akatemisen kirjakaupan (Länsi Ranta
8) historiallisten opetusvälineiden
näyttelyssä.

Esitelmä, jonka pitää Professori C. v.
Bonsdorff: Universitetets flyttning
till Helsingfors.
Esitelmä, jonka pitää Tohtori 0. A.
Hainari: Suomalaiset Amerikassa
1600-luvulla.
Yhteiset illalliset (Kämpin hotellissa).

Sunnuntaina Syysk. 30 p.
Klo 8,35
„ 11
„ 12 p.

„ 1-11/2
1113_2 1;'2

3-5
5 1/2-6
„ 7,o5

e. pp.
„

„

j. pp.
„

„

„

Matka junalla Porvooseen.
Käydään Runebergin haudalla ja tuomiokirkossa.
Esitelmä, jonka pitää Aktuari T. Hartman vanhassa kimnaasintalossa : Hattar och mössor i Borgå under 1700talets senare hälft.
Käydään „Borgbackenilla"; opastajana
Maisteri I. Rinne.
Käydään Porvoon kaupungin hist. museossa vanhassa raatihuoneessa; oppaana museon johtaja, Kenraalimajuri H. Schulman.
Päivälliset seurahuoneella.
Käydään Runebergin kodissa.
Lähdetään junalla Porvoosta; saavutaan Helsinkiin 9,25.
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Kokoukseen osanottajat:
Appelgren-Kivalo, Hj.
Allardt, Anders
Ahrenberg Jac.
Bergholm, Axel
Blomqvist, Robert
v. Bonsdorff, Carl
Brotherus K. B.
Cederberg, Arno
Dahlberg, Ragnar
Danielson-Kalmari, J. R.
Edelfelt, Annie
Estlander, Bernhard
Ekholm, H.
Fontell, A. G.
af Forselles, Jenny
Granit-Ilmoniemi, E.
Grotenfelt, Kustavi
Grotenfelt, Arvi
Gummerus, Jaakko
Heinricius, Gustaf
Hainari, 0. A.
Hartman, Torsten
Hedengren, Johannes
Holmström, Adolf
Hästesko, Alb.
Hultin, Arvin
Jakobson, Naima
Jonsson, Ninni
Hendell, Lauri
Karttunen, U.
Karttunen, Liisi
Koroleff. Herman
Koskimies, Hildur
Kullhem, Nanna
Kaasalainen, Antti
Landtman, Gunnar
Lavonius, Maria

Filos. tohtori
Filos. dr, kollega
Arkitekt
Rektor
Rektor
Professor
Lektor
Ylioppilas
Fil. kand.
Valtioneuvos
Fröken
Rektor
Filos. kand.
Fil. dr
Filos. dr
Kolleega
Professori
11

Helsinki
Borgå
Helsingfors
Borgå
Helsingfors
11

Helsinki
Helsingfors
Helsinki
Helsingfors
11
11

Pori
Helsinki
11

11

Professor
Filos. tohtori
Aktuarie

Helsingfors
Helsinki
Helsingfors
11

Seminaarin johtaja Raahe
Helsingfors
Filos. mag.
Vice bibl.
Filos. kand.
Lärarinna
- Kuopio
Fil. kand.
Helsinki
Filos. tohtori
11
Fil. Kand.
11
Filos. kand.
Helsingfors
Opettajatar
Pori
Skolföreståndarinna Helsingfors
Filos. tohtori
Helsinki
Helsingfors
Filos. dr
Lärarinna
11
11

11
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Lehtonen, 0. I.
Leinberg, K. G.
Loimaranta, Yrjö
Meinander, Konrad
Melander, Kurt
Nordmann, Petrus
Palmen, Ernst Gustaf
Perälä, Väinö
Pääkkönen, Lauri
Qvist, J.
Ramsay, Anders
Ramsay, Jully
Raita, K. L.
Rapola, F.
Rein, Thiodolf
Rinne, J.
Ruuth, J. W.
Ruuth, Martti
Ronimus, I. W.
Salingre, Verner
Schauman, Georg
Schulman, Hugo
Schybergson, M. G.
Soikkeli, Kaarle
Suolahti, Gunnar
Stenbäck, Jenny
Söderhjelm, Alma
Tavaststjerna, Svea
v. Törne, Per Olof
Telen, U. W.
Woijonmaa, V.
Wirkkunen, Artturi H.
Åström, Emma Irene

Filos. maisteri
Professor
Kolleega
Filos. mag.
Yliopettaj a
Filos. dr
Vapaah., Professori
Fil. kand.
Kansak. op.
Fil. mag.
Litteratör
Senatorska
Filos. maist.

Vaasa
Helsinki
Helsingfors

Helsinki
Helsingfors

Helsinki
Hämeenlinna
Högfors
Helsingfors
7;
75

Kotka

Lehtori

Pori

Statsråd
Filos. maisteri
Filos. Tohtori

Helsinki

Lehtori
Lehtori
Hofrättsråd
Filos. mag.
Generalmajor
Professor
Tuomiokapit. not.

Dosentti
Lärarinna
Docent
Fil. mag., fru
Fil. kand.
Kolleega
Filos. tohtori

Ylitarkastaja
Lektor

Helsingfors

Hämeenlinna
Joensuu
Helsingfors
Helsingfors
Borgå
Helsingfors
Porvoo
Helsinki
Helsingfors
77

Kuopio
Helsinki
7;

Ekenäs.

Suomen asemasta uskonpuhdistuksen
murras=ajalla.
Esitelmä, jonka piti Suomen historiantutkijain kokouksessa Helsingissä
Syysk. 28 p. 1906
Kustavi Grotenfelt.

Vasta myöhään on korkeampi sivistys Suomeen tullut,
myöhään Suomen kansa itsenäiseen toimintaan varttunut.
Sen jälkeen kuin kristinusko Ruotsista sille tuotiin, seurasi se
Ruotsin kehityksen kulkua, ja varhempina aikoina voimme
usein olla tyytyväiset, jos vain huomaamme mitään erikoisia
elon merkkejä täällä. Tarkoitukseni on tällä kerralla katsoa
voidaanko, ja missä määrin, Suomen historiassa uuden ajan
alulla uskonpuhdistuksen suureen kysymykseen nähden osoittaa erikoistoimintaa tai erikoisuutta Ruotsin rinnalla. Ehkäpä
tämän kysymyksen selvitys voi jotain mielenkiintoa herättää
isänmaan historian tutkijoissa ja harrastajoissa, vaikk'ei minulla
olekkaan varsinaisesti uusia tosiasioita esitettävänä.
Katolisuuden juuret olivat maassamme höllemmät kuin
useimmissa muissa länsimaisen kirkon alusmaissa. Todistukseksi tähän on monesti viitattu Hemming Gaddin lausuntoon
mainion kaimansa Hemming piispan autuuttamisjuhlan johdosta (v. 1514), jolloin juhlamenoille — kysymys oli tuohusten
(vahakynttiläin) heittämisestä kansalle — pelkäsi häiriötä „koska
täällä on kärsimätön ja kopea rahvas". Kansalta puuttui siis
tuo syvä kunnioituksen tunne katolisen kirkon henkeä. ja menoja kohtaan, joka on tavattavissa katolisuuden pesämaissa.
Onkin säilynyt tietoja, jotka näyttävät. että pakanuus vielä
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uuden ajan alussa meillä vahvana oli voimassa. Agricolan
tunnettu kertomus „IIkon maljan" juomisesta tekee kokonaan
sen vaikutuksen, että siinä puhutaan jostain hyvin tunnetusta
ja läheisestä, eikä suinkaan mistään kaukaisesta. Ja niin olenkin ennen ollut tilaisuudessa esiintuoda todistus, että Savon
talonpoikia
vielä 1540-luvulla on sakotettu syystä, että yhteisesti
I
joivat „IIkon maljan". Huomattava on, ett'ei tiedetä uskonpuhclistuksen meillä kansassa synnyttäneen mitään liikkeitä
vanhan uskonnon puolesta, niinkuin kuitenkin Ruotsissakin oli
laita. Vaan yhtä vähän mainitaan että kansan suuressa joukossa olisi ilmennyt mitään innostusta uuteen uskontoon, ei
porvaristossakaan, joka kuitenkin monialla innolla tervehti
uskonpuhdistusta. Katolisuuden nuoremmuudesta meillä oli
myöskin se seuraus, ett'eivät sen epäkohdat olleet kehittyneet
siinä määrin kuin monessa muussa maassa. Siitä syystä voi
Antonio Possevino v. 1580 käytyänsä Ruotsissa vakuuttaa että
siellä monessa paikassa ja erittäinkin Suomessa kansa vielä on
taipuvainen vanhaan uskontoon ja on säilyttänyt entisiä tapoja
— niin esim. on Suomessa aivastaessa tapa sanoa : „Jumala
ja hänen Äitinsä auttakoot sinua". Possevinolta saamiensa
tietojen nojalla ja hänen ehdotuksestaan kääntyy paavi Gregorius XIII Juhana III:n puoleen, pyytäen että hän osoittaaksensa katolista harrastustaan aloittaisi toimintaansa perustamalla valtakuntaansa katolisen hiippakunnan „johonkin syrjäiseen seutuun, Suomeen taikka Norrbotteniin", jossa se voisi
tapahtua „ilman mitään melua".
Ja sama indifferentismi, kuin varsinaisessa kansassa, vallitsee ylemmissäkin säädyissä. Aateliset ovat jo ennen Vesterosin recessiä valmiit, niinkuin näkyy Jaakko Teitin valitusluettelosta, „riistämään ja raastamaan" Naantalin luostarin tiloja.
Papitkin ja munkit näyttävät ilman muuta suostuvan uuteen
oppiin. Turun dominikaaniluostarin viimeinen priori Michael
Michaelis (Karpalainen) rupesi lutherilaiseksi papiksi ja meni
naimisiin. Aivan poikkeustapaus on, kun tuomioprovastista
Johannes Petristä (ei Fleming-sukua, niinkuin usein ilmoitetaan) kerrotaan, että hänen vastahakoisuutensa uuteen oppiin
teki hänet kuninkaalle epämieluisaksi henkilöksi. Ja yhtä kiltisti mukautuivat Suomen papit sittemmin Juhana kuninkaan
liturgisiin hommiin ja allekirjoittivat sitoumuksensa noudattaa
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hänen liturgiaansa. Jos mahdollisesti joku, esim. Ericus Sorolainen, siinä noudatti vakaumustansa, tekivät sen varmaankin
useimmat vakaumuksen puutteesta.
Ainoastaan muutamissa harvoissa henkilöissä, uskonpuhdistuksen varsinaisissa asianajajissa maassamme voimme oikeastaan omintakeista kantaa havaita. On sentähden paikallaan
muutamin sanoin karakteriseerata näitä miehiä.
Pietari Särkilahdesta tiedämme kovin vähän. Hänen
aikainen avioliittonsa, jo ennen Lutheria, ja se mikä kerrotaan
hänen esiintymisestään Turussa näyttää meille hänessä lujan ja
innokkaan vakaumuksen asiansa puolesta. „Turun kouluissa
ja kirkossa hän uskollisesti opetti ja vakavasti kehoitti evankeliumin opin puhdistamiseen paavillisesta kuvainpalveluksesta".
Vaan aikainen kuolema tempasi Suomen ensimmäisen uskonpuhdistajan pois keskeltä työtänsä.
Millainen oli sitten Martti Skytten kanta? Siitä on lausuttu jossain määrin eriäviä mieliä. Minun nähdäkseni on
Skytte intressantimpia uskonpuhdistuksen murros-ajan henkilöitä. Hän oli selvä uskonpuhdistuksen mies, tosin ei minkään
vallankumouksellisen muutoksen, vaan entisyyden pohjalla nousevan uudistuksen. Skytten lausuntoja meillä ei ole, mutta
köko hänen asemansa ja toimintansa piispan-ajallaan sen todistaa. Tuo kanta onkin luonnollinen miehessä, jonka koko
miehuuden-ikä oli kulunut katolisen kirkon helmassa ja joka
vasta harmaapäänä, oltuansa koko dominikaanimunkiston päämiehenä Pohjoismailla, omistaa uuden ajan aatteet. Kun Martti
Skytte jo v. 1479 Rostock'issa tuli ylioppilaaksi, 1485 mainitaan Turun kaniikina jateki matkansa Italiaan v. 1500, jolloin
sen dominikaani-kollegioissa piti luentoja, täytyy hänen olla
syntynyt 1460 paikoilla ja siis piispaksi tullessaan liki 70-vuotias. - Kuollessaan oli hän 90 vuoden vanha, mikä seikka tarpeeksi selittää miksi Agricola määrättiin piispanviran hoitajaksi hänen viimeisinä vuosinaan. Protestanttisenakin piispana
pysyi hän naimatonna, noudatti munkintapaista elämää, jakeli
almuja määrättyinä päivinä j. n. e., niinkuin hän entisellä elämänajallaan oli tottunut. Mutta mieleltään hän oli uskonpuhdistuksen harras ystävä. Sen todistaa epäämättömästi kolmekin tosiasiaa: Kustavi Vaasan käytös häntä kohtaan —
paitsi Turun hiippaa tarjottiin, kuten tunnettua, hänelle Upsa-
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lan arkkipiispan paikkaa —, suomalaisten nuorukaisten lähettäminen Wittenbergiin, uskonpuhdistuksen pesäpaikkaan, sekä
uskonpuhdistuksen lopullinen toimeenpano Suomessa Skytten
piispan-aikana.1) Kun ottaa näitä kaikkia seikkoja huomioon,
niin nähdään syvä ajatus Juustenin lausunnossa Skyttestä:
„näin suuren muutoksen näki kirkon, suhteen Martti piispa, jo
vanhuuden painamana, monissa asioissa, joita kuitenkin tiesi
nuoruudessaan koko kristikunnassa ammoisista ajoista kunnioituksella noudatetun".
Mikael Agricolan vaikutus oli näkyvämpi ja tuntuvampi,
kuin Skytten, joten voin hänestä olla lyhyempi. Hän oli kirjallisella toiminnallaan uskonpuhdistuksen aatteiden levittäjä
kansaan ja toteuttaja meidän maassa. Tietystikin hän siis oli
muutoksen mies. Hän vastustaa neitsyt Maarian ja pyhimysten palvelusta, uskoa toivioretkiin ja messu-uhriin j. n. e. Mutta silmäänpistävää on samalla kuinka harvoin hän, esim. monissa
esipuheissaan, joissa käsittelee mitä erilaisimpia asioita, ryhtyy
nimenomaan polemiikiin katolista kirkkoa vastaan. Poikkeuksena on, kun hän kerran sitä kuvaa seuraavalla tavalla:
„Paavin sääty ja väärä usko,
Sielun myrkky ja ruumiin pusko,
Viettelys ja valhe julki,
Kuin taivaan ovet kiinni sulki."
Yleensä hän hyökkäyksiä välttää. On huomautettu, miten hän
raamatunselityksissään jättää pois Lutherin täntapaiset kohdat.
Useissa seikoissa hän asettuu välittävälle kannalle: opin kiirastulesta hän hyväksyy, samoin rukoukset vainajain puolesta,
kirkonmenoissa säilyttää elevatsionin y. in. Agricolan kannasta
kirkkohallinnon kysymyksessä todistaa kuvaava, vaikka har') Juustenin parissakin paikassa antaman todistuksen mukaan poistettiin katoliset kirkonmenot Suomessa 1537 tai 1538; piispankronikassaan
hän sanoo „anno (si recte memini) 38" ja kiertokirjeessään hiippakunnan
papistolle v:lta 1573 (ei 1570, niinkuin painetussa kokoelmassa väärin
sanotaan) ,ante annos 36, aut circiter". (Tämä kiertokirje on ollut yhtäpitävä Juustenin v. 1570, Moskovassa kirjoittaman postillan esipuheen
kanssa, mutta siinä olevien vuosimääräysten on alkuansa täytynyt olla
toisia). Kun siihen aikaan ei Ruotsissa päätetty erinäisiä toimenpiteitä
uskonnon suhteen, osoittaa mainittu seikka Suomen kirkon itsenäistä asemaa ja Martti Skytten omaa initsiatiivia.
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voin huomautettu tapaus. Piispaksi nimitettynä kerrotaan
hänen vastoin kuninkaan tahtoa astuneen virkaansa juhlallisella
jumalanpalveluksella Turun tuomiokirkossa, täyteen entiseen
piispan-asuun puettuna. Agricola edustaa siis itsenäistä, välittävää ja, lainatakseni vertauskohdan ulkomaalta, episkopaalista
kantaa uskonpuhdistukseen nähden.
Parhaiten on Paavali Juustenin asema ajan kysymyksessä
tunnettu hänen kiertokirjeistään ja muista kirjallisista julkaisuistaan, vaikkakin hänen suuri postillansa, joka olisi tarjonnut arvaamattomia lisiä tämän uskonnollisen murros-ajan tuntemiseksi maassamme, hävisi Turun palossa. Juusten puolustaa uskonpuhdistusta, polemiseeraapa hän joskus suoraan katolisuuttakin vastaan, vaan tämä tapahtuu kuitenkin varsin maltillisella tavalla, verrattaessa muualla siihen aikaan tavattaviin
uskonnon väittelyihin.
Jaakko Finno eli Suomalainen on historiallisessa kirjallisuudessamme saanut käydä Juhanan liturgisten tuumain kannattajasta, vaikka niinkuin ennen olen koettanut näyttää aivan
syyttömästi. Arvelu on syntynyt sen riittämättömän todistuksen varassa, että kuningas kannatti hänen tointansa kirkollisten
kirjain aikaansaamiseksi suomen kielellä. Suomalaisen esipuhe
virsikirjaansa sisältää kuitenkin ankarinta arvostelua, mitä
meillä katolisesta kirkosta on lausuttu, ja mahdollista on että
virsikirja juuri siitä syystä ei ole tullut julkisuuteen. Niin
siinä esim. kerrotaan, miten „se ruma hengi piru — — jäsenittens cauta sen nijn toimitti" että kirkossa ruvettiin latinan
kansalle vierasta kieltä käyttämään, kunnes Jumala herätti „sen
Jumalisen ja suuren armon cansa lahjotetun miehen Lutheruksen", joka jälleen kansaa sen omalla kielellä opetti „vastan
perkelen mieldä ja Pavin kieldä". Myöskin virsien joukossa
tavataaa katolista kirkkoa vastaan suunnattuja, niinkuin tanskalaisen reformaatorin Tausenin tunnettu virsi „Oda de veritate et mendatio". Toisen todistuksen Suomalaisen kannasta
antavat v. 1582 painetut, hänen ojentamansa „Piae cantiones".
Niinkuin äsken on osoitettu, on Suomalainen niistä tarkkaan
poistanut kaikki „pahentavat` paikat. Kaikki Maarian palvelusta osoittavat kohdat on muutettu, tavallisesti siten, että ne
ilman muuta sovitetaan Kristukseen, joten usein syntyy varsin
hullunkurisia yhteensovitteluita, esim. kun Kristukselle anne-
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taan aivan sopimattomia Maarian attribuuteja ja nimityksiä,
niinkuin „stella maris", „rosa formosa", „Judith", „Esther",
vieläpä sovitetaan Kristukseen Maarian neitsyeellisyyttä kuvaava lause „porta clausa nec pervia"! Jaakko Suomalaisen
muisto on siis puhdistettava siitä pilkusta, ett'ei hän olisi ollut
selvä uudistuksen mies. Vaan jo se seikka, että hänen kantansa on voinut tulla näin väärin käsitetyksi, todistaa että
hänkin esiintymisessään välttää hyökkäyksiä vanhaa oppia
vastaan.
Eri arvostelujen alaisena on niinikään ollut Ericus Erici
Sorolainen. Varmaankin hän on oppineimpia teologeja, mitä
meidän maallamme on ollut, niinkuin hänen postillansa todistaa. Minun nähdäkseni ovat nuo ankarat arvostelut hänestä
ja hänen häilyväisyydestään uskonnon asioissa oikeudettomia.
Sen verran kuin voin nähdä, on Sorolainen Juhana kuninkaan
välittävän kannan edustaja vakaumuksestaan, ja tällä kannalla
hän pääasiassa koko ajan pysyy. Vaan tietysti hän tästä syystä
joutuu molempien taistelevien puolueiden epäluulon ja vihan
esineeksi.
Näemme siis Suomessa tällä ajalla muutamia huomattavia
uusien aatteiden edustajia, mutta kansan laajat kerrokset vieläpä ylemmätkin luokat enimmäkseen näyttävät ottaneen jotenkin kylmäkiskoisina osaa aikakauden suureen riitakysymykseen.
Vaan juuri se vähän kehittynyt kanta, joka Suomen kansan suurella joukolla oli uskonnon kysymykseen nähden, hankki
sille jommoisen merkityksen uskontokuntien taistelussa. Se
näytti olevan kohta, joka oli verraten helppo valloittaa, samalla
kuin sen maantieteellinen asema tarjosi monta tärkeätä etua
sen omistajalle. Katolisen reaktsionin valppailta asian-ajajilta
tämä ei jäänyt huomaamatta. Olen jo maininnut, että Possevino
v. 1580 paaville esitti miten työ katolis-uskon jälleen elvyttämiseksi Ruotsin valtakunnassa oli Suomesta aloitettava ja miten
Gregorius XIII tämän johdosta kehoitti Juhana kuningasta
perustamaan sinne katolisen piispan-istuimen. Myöskin Liivinmaan kertomuksessaan (1583) Possevino teroittaa mieleen, että
Tallinnassa asuskelee paljon ruotsalaisia ja suomalaisia, mistä
syystä olisi mahdollista täältäpäin levittää katolisuutta Ruotsin
valtakuntaan, eli „pohjoisiin rajamaihin", niinkuin toisessa pai-
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kassa sanotaan. Muun muassa tuli tämän tapahtua eri kielille
kääntämällä ja painattamalla sopivia kirjoja. Että suomenkin
kieli kuului niihin, näkyy siitä että juuri tähän aikaan senkin
kieliopin tekeminen annettiin eräälle jesuiita-oppilaalle toimeksi.
Jo tätä ennen oli Possevino ryhtynyt käytännöllisiin toimenpiteihin hankkiaksensa Ruotsin valtakunnasta lähetyssaarn aajiksi sopivia oppilaita jesuiitain perustamiin oppilaitoksiin, eikä
voida katsoa pelkäksi sattumaksi, että aina alusta alkaen näiden seassa tavataan useampia suomalaisia nuorukaisia. Ja seuraavilla vuosikymmenillä tunnetaan parikymmentä suomalaista
oppilasta mainituissa jesuiita-kouluissa.
Merkillisin näistä suomalaisista jesuiitoista on epäilemättä
Johannes Juusoila eli Jussoila, jota voimme pitää katolisen
reaktsionin suomalaisena edustajana. Hän oli luultavasti porvarin poika Raumalta, jossa senniminen suku 1500-luvulla
tavataan; tuli 1578 Roomaan Collegium germanicumiin oppilaaksi, 1581 Olmutzin jesuiitakollegioon, vihittiin 1584 papiksi
ja määrättiin kohta tämän jälkeen perintöruhtinas Sigismundon
hovisaarnaajaksi Ruotsiin. Tämä seikka todistaa parhaiten
kuinka suuria toiveita katolisen kirkon johtomiehet panivat
nuoreen suomalaiseen, sillä jos mikään, oli tuo paikka sillä
hetkellä tärkeä. Erinomaisella innolla Juusoila näyttääkin
antautuneen katolisuuden asialle, niinkuin näkyy hänen säilyneistä kirjeistään ja siitäkin että hän toimitti kolme veljeänsäkin oppilaiksi jesuiita-kouluihin. Ruotsiin tultuansa rupesi hän
siellä tulisesti saarnaamaan uuden oppinsa puolesta, niinkuin
selviää m. m. siitä merkillisestä valituskirjasta, minkä Ruotsin
piispat v.. 1585 Vesterosissa antoivat häntä vastaan. He valittivat „siitä epäkristillisestä ja sopimattomasta pilkasta ja herjauksesta, jonka Johannes, suomalainen jesuiita, on esiintuonut
meitä ja virkaamme vastaan ja jota hän sittemmin jokapäiväisissä saarnoissansa meidän läsnäollessa ja muualla levittelee".
Tukholmassa hän muun muassa sai puolustaa katolista oppia
julkisessa uskonnonväittelyssä pappiskokouksessa arkkipiispaa,
kolmea piispaa ja kahtasataa kerettiläistä pappia vastaan.')
') Ohimennen sopii mainita, että Juusoilan Ruotsissa mainitaan
pitäneen saarnoja myöskin suomen kielellä, seikka joka todistaa kuinka
lukuisasti siihen aikaan suomalaisia asuskeli ja liikkui Ruotsin puolella.
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Sigismundon tullessa Puolan kuninkaaksi seurasi Juusoila häntä
sinne, tuli Vilnan tuomiokapitulin jäseneksi, vaan siirtyi 16:nnen
vuosisadan loppuvuosina Pernun kirkkoherraksi Viroon, silminnähtävästi siitä syystä että häntä kielitaitonsa takia pidettiin
soveliaana propagandaa harjoittamaan Virossa ja sieltä kotimaassansakin Suomessa. Täällä kohtasi kuitenkin häntä onnettomuus joutua ruotsalaisten vangiksi, hänet vietiin Ruotsiin,
jossa pidettiin vankina monta vuotta ja, niinkuin kerrotaan,
kidutettiin — tämä ei olekkaan mahdotonta, koska m. m. oli
kirjoittanut pilkkarunon Kaarlo herttuasta — vaan pysyi Messeniuksen todistuksen mukaan uskollisesti katolisessa uskossaan. Milloin ja missä Juusoila kuoli, on tietämätöntä. Näin
on Suomikin uskonpuhdistuksen ajalla asettanut marttyrin katolisen reaktsionin palvelukseen.
Niin näemme Johannes Juusoilan elämänvaiheiden liittyvän siihen Sigismundon ja Kaarlo IX:n väliseen sotaan, joka.
lopulta ratkaisi uskonnontaistelun Ruotsin valtakunnassa ja
jossa Suomikin tuli näyttämään tärkeätä osaa. Ei ollut mitään
sattumusta, että niin kävi. Tosin oli tuolla lopullisella taistelulla pääasiassa valtiollinen eikä uskonnollinen luonne. Mutta se,
että suomalaisten kanta syttyvässä ristiriidassa tuli toiseksi, kuin
ruotsalaisten, että Suomen johtavat piirit asettuivat Sigismundon puolelle, se riippui sittenkin juuri uskonpuhdistuksen harrastuksen heikkoudesta meillä. Seurauksena Sigismundon voitosta olisi epäilemättä ollut katolisuuden palauttaminen, joten
kaikki reformin ystävät pakostakin ajautuivat vastarinnan riveihin. Luullakseni on Klaus Flemingin kanta varsin kuvaava
Suomen ylemmissä säädyissä vallitseviin mielipiteihin nähden,
Hän ei näy paljon uskonnon-asioista välittäneen, mutta juuri
siitä syystä hän oli sitä luotettavampi Sigismundon puoluelainen. Hän salli ja suojeli Ruotsista tänne paenneita katolilaisia ja laski lutherilaisista papeista törkeätä pilaa. Ja hänen
vastustajansa historiankirjoittaja „nuori` Klaus Fleming, Hermaninpoika, paheksuu kyllä ensinmainitun käytöstä lutherilaisia pappeja vastaan, mutta hänenkin uskonnollinen kantansa.
on indifferentti. Sovinto eri puolueiden välillä on hänen toiveensa, taisteluun nousemista kuningasta vastaan hän kammoo.
Sigismundon ja hänen neuvonantajainsa tuumissa, silloin
kuin lopulliseen ratkaisuun valmistauduttiin, näemme noiden laaja-
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peräisten haaveiden Gregorius XIII:n ajoilta uudistuvan_
Eräässä paavin lähettilään • Puolasta lähettämässä kertomuksessa
(noin 1593) näemme ehdotuksen tehtävän Suomen ja Viron
saattamisesta Puolan maakunniksi, joten Moskova suljettaisiin
pois merestä ja Ruotsin valloitus vast'edes olisi helppo. Sigismundon keskusteluissa paavin ja katolisten valtojen kanssa
seuraavina vuosina rakennetaan tuulentupia, kuinka Ruotsin ja
Suomen valloittamisella koko Euroopa palautettaisiin katolisen
kirkon helmaan: Ruotsin kautta levitettäisiin katolis-usko jälleen Englantiin ja Suomesta päin käännytettäisiin Venäjä. Nämä
tuumat saivat surkean lopun Stånge joen rannoilla. Tosin oli.
Suomi vielä Sigismundon puoluelaisten käsissä, mutta Kaarlo
herttuan täydellisen voiton jälkeen Ruotsissa ei ollut paljon
toivoa olemassa, eikä Klaus Flemingin kuoltua enää ollut vaikeaan asemaan pystyvää johtajaa. Niin suistui Suomessakin
Sigismundon valta, ja sen kanssa katolisuus, huolimatta useain
Suomen miesten horjumattomasta, vierellään vahvistamasta
uskollisuudesta lailliselle kuninkaalleen.
Kuitenkin nähdään muutamista seikoista, että yhä pidettiin Sigismundolaisten ja paavilaisten hankkeita peljättävinä
juuri Suomessa. Niin esim. Kaarlo lopulla v:tta 1603 eräässä
kirjeessään valtaneuvos Mauri Lejonhufvudille Suomeen semmoisista mainitsee; ja 1605 vangittiin tunnettu Sigfridus Aronus Forsius, ulkomaanmatkalta äsken palattuansa, epäiltynä
osalliseksi Suomessa ajateltuun kapinaan Sigismundon hyväksi.
Nämä olivat kuitenkin turhia hälytyksiä. Suomessakin oli joKaarlon voitto varma. Sitä vastoin oli nähtävästi jotain perää
Kaarlon ja kiivaitten lutherilaisten väitteissä, että Suomen kirkossa ei ulkonaisissa kirkonmenoissa oltu „paavillista hapatusta"
niin tyystin poistettu kuin Ruotsissa. Tämähän vastasi piispa.
Sorolaisen kantaa ajan kiistakysymyksiin nähden. Siitä johtui
Kaarlon merkillinen tuuma uudistaa koko Suomen pappissääty
ruotsalaisilla miehillä, tuuma, joka omaan mahdottomuuteensa
raukesi. Mutta seuraavillakin vuosikymmenillä uudistetaan noita
syytöksiä Suomen kirkkoa vastaan, ja vasta Rothovius, joka
tänne lähetetään juuri tarkoituksessa kitkeä rikkaruohot juurineen, saattaa vihdoin meidänkin maassamme jyrkän oikeauskoisuuden voimaan.

— 16 —
Olen tässä esiintuoduilla tosiasioilla tahtonut osoittaa että
Suomen suhteella uskonpuhdistukseen on erikoinen luonteensa
ja leimansa. Tosin tämä suureksi osaksi riippuu siitä heikosta
henkisestä elämästä, joka vielä siihen aikaan meidän maassamme
oli. Oikeastaan vain muutamat keskirajan yli kohoavat henkilöt asettuvat taistelussa varmalla kannalle, ja nämät siis edustavat maamme todellista osanottoa uskonpuhdistukseen. Näissä
näemme kyllä eri suuntia edustettuna, mutta päävirtauksena on
kuitenkin ilmeisesti jonkunlainen maltillinen uudistuksen kanta.
Uskonpuhdistus hyväksyttiin, mutta mitään semmoista vihaa
ja katkeruutta katolisuuden väärinkäytöksiä vastaan, jommoista
siinä taistelussa usein muualla tuli esiin, ei meillä tavata. Toiseksi sai Suomi, osaksi juuri tästä syystä, tärkeän sijan katolisen reaktsionin neuvoissa katolisuuden palauttamiseksi Pohjoismaihin ja muuhunkin Euroopaan, siinä voimain mittelyssä,
joka verisellä tavalla ratkaistiin Vaasan suvun molempien haarojen välisessä taistelussa ja jolloin Suomikin sentähden tuli
olemaan tärkeäin tapausten näyttämönä. Täten tarjoavat Suomen olot uskonpuhdistuksen murros-ajalla varsin intressantin
ja omintakeisen alan historialliselle tutkimukselle.

Sinclairin murha 1739•
Esitelmä, jonka piti Suomen historiantutkijain kokouksessa Helsingissä
Syysk. 28 p. 1906
E. G. Palmen.

Ruotsalaisen majurin Malkolm Sinclairin 17 päivänä kesäkuuta 1739 lähellä Breslaun kaupunkia Schlesiassa tapahtunut
murha on, kuten tunnettu, muutamissa kohdin epäselvä, vaikka
sen aikoinaan herättämä huomio oli aivan suunnaton. Kuinka
häikäilemättömästi siihen aikaan valtioelämässä käytettiinkin
huonoja keinoja, oli tällä kertaa menty kaikkien rajojen yli,
ja niinpä Venäjän hallitus, jota kaikkialla pidettiin tapauksen
aiheuttajana, tekikin kaikki voitavansa, päästäkseen häpeästä
vapaaksi. Tämä toimi ei onnistunut kuin osaksi; Ruotsissa
varsinkin oltiin vakuutetut, että Venäjän palkkaamat murhamiehet olivat ilkityön tehneet. Anders Odelin laulu: Hjältarnes samtal med majoren Malkolm Sinclair, kuuluisin runo, joka
milloinkaan on syntynyt ruotsin kielellä, sai kansan tunteet
yltymään mitä katkerimpaan vihaan ja kostonhaluun, ja niinpä
tuo pari vuotta ennemmin tehty murha 1741 mainittiinkin
yhtenä syynä, kun kevytmielisesti valmistettuina ruvettiin sotaan. Harvoin joku valtiollinen tapaus on itse asiassa saanut
niin pitkälle ulottuvaa vaikutusta kuin Sinclairin traagillinen
loppu, ja suuren suuri on se julkaisujen paljous, missä sitä
esitetään tai mainitaan.
Mutta sittenkin muutamat tärkeät puolet tätä tapausta
yhä vielä ovat riidanalaiset. Mitä kysymyksen ytimeen tulee,
nykyajan tuomio näyttää olevan melkoista epävarmempi kuin
2
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kysyä, onko kriitillisempi kanta vienyt meidät lähemmäksi oikeata loppupäätöstä vai ei.
Tapauksen pääpiirteet tulivat jo lähimmälle ajalle selviksi,
vaikka kyllä koetettiin siinä kohden yhtä ja toista kätkeä tai
kieltää. Suurimmassa salaisuudessa Sinclair kesällä 1738 lähetettiin Turkinmaalle; tarkoitus oli, että ainoastaan pari henkilöä saisi siitä tietää, koska Turkin kanssa tehtävä sotaliitto oli
matkan tarkoituksena; lähetetty oli valtiopäivillä kuulunut niihin, jotka kaikkein kiihkeimmin vaativat sotaa. Venäjän silloinen lähettiläs Tukholmassa, Mikael Bestusheff, sai heti tiedon Sinclairin matkasta ja kirjoitti siitä hovillensa, hankkipa
Sinclairin kuvankin, jotta voitaisiin hänet tuntea ja ottaa
kiinni. Eikä tiedustelua puuttunut vastakkaiselta puolelta.
Kerrottiin ennakolta, että Venäjän ylipäällikkö, sotamarski
Miinnich, olisi lähettänyt upseereja ottamaan Sinclairin kiinni,
ja senvuoksi turkkilaiset viranomaiset, kun tämä asiansa toimitettuaan läksi kotimaahan, varottivat häntä matkustamasta läheltä Venäjän rajaa. lfanstein kertoo tunnetuissa muistoonpanoissaan, että Miinnich Venäjän hovista saatujen käskyjen
mukaan oli lähettänyt upseereja ja alaupseereja ottamaan
Sinclairin kiinni sekä murhaamaan hänet, jos tarve vaati; hän
lisää, että Venäjän viranomaiset juutalaisten ja köyhien puolalaisten aatelismiesten kautta hankkivat tietoja ruotsalaisen majurin matkasta, mutta että hän, päästyänsä Puolasta Schlesiaan,
luuli olevansa turvassa, joutuen sitten surman suuhun.
Toinen lähde, _l. de Keralion v. 1780 painettu teos Histoire de la guerre des Russes et des imperiauk contre les turcs,
antaa vielä tarkempia tietoja, jotka muutamissa kohden ansaitsevat huomiota. Tässä lähteessä (II, 266-317) kerrotaan,
että Sinclair 15 p. huhtikuuta 1739 oli lähtenyt Konstantinopolista ranskalaisen kauppiaan Couturierin seurassa, mutta että
hän jo Kotshinin pashalta sai tietää, että hänen odotettiin tulevan Lvoviin (Lembergiin). Neuvon mukaan hän siis suuntasi
matkansa Stanislaviin, missä hallitsi kenraali Potocki, jolta tiedettiin saatavan apua. Mutta kun Sinclair saapui Stanislaviin
1 p. kesäkuuta, havaittiin pian, että häntä sielläkin vartioitiin;
eräs venäläinen eversti Darevsky palvelijansa kautta piti häntä
silmällä. Sinclair ja hänen matkatoverinsa tulivat tiedustelujen

— 19 —
esineeksi; koetettiin saada heitä päihtymään, jotta puhuisivat
vapaammin, mutta turhaan. Lähtiessään Stanislavista huomasivat matkustajat että kaksi sotamiestä seurasi perästä; kenraali Potockin suosituksen avulla saatiin suojelusväkeä. Eräs
juutalainen, joka pyrki matkustajain seuraan, arvatenkin vakoilemaan, pidätettiin päiväksi. Lugenskosta läksivät he Gogoviin,
mutta silloinkin muutamat kasakoiksi puetut miehet seurasivat
heitä. Joutuisaan riennettiin eteenpäin Holstiniin; suojelusväki
suuremmaksi osaksi tuli mukaan kaksi peninkulmaa Schlesiaan,
missä vihdoin luultiin oltavan turvassa. Lublinitsiin jäivät
matkustajat pariksi päiväksi (10-13 p. kesäkuuta), varsinkin
kun sikäläiset viranomaiset vaativat varmuutta, etteivät he tulleet mistään paikasta, missä rutto oli raivoamassa. Sitten
vasta Sinclair ja Couturier läksivät Breslaun kaupunkiin.
Sinne tultuaan Sinclair huomiota välttääkseen meni vähäiseen hotelliin asumaan. Hän olisi mielellään jatkanut matkaansa varsinaisella postilla, koska tämä näytti varmemmalta ja
oli huokeampi, mutta kuultuansa, että silloin saisi odottaa
neljä päivää, vaati hän itselleen ylimääräistä postia. Hänen
olonsa kaupungissa huomattiin, sillä lakeija, jonka hän oli ottanut mukaan Turkinmaalle lähtiessään, Bunek nimeltään, oli
Breslausta kotoisin ja erosi nyt seurasta; toinen otettiin sijaan.
Bunekista saatiin tietoja: Itävallan käskynhaltija, kreivi Schafgotsch — Schlesia vasta seuraavana vuotena joutui Preussin
haltuun — kuuli, että eräs henkilö oli tullut Konstantinopolista, tekemättä tavanmukaista ilmoitusta, ja vangitutti Bunekin
kuulustellakseen häntä. Sinclair silloin aikoi jouduttaa matkaansa, mutta tultiin hotelliin kuulustelemaan häntä ja Couturieriä, — seikka joka saa selityksensä siitä, että Turkki ja Itävalta paraikaa olivat sodassa. Lopulta pyydettiin kuitenkin
anteeksi ja selitettiin, että tutkinto oli tapahtunut muutamissa
seuduissa raivoavan ruton tähden. Sinclair ilmoitti tyytymättömyytensä kohtelun johdosta ja läksi vihdoin 16 p. kesäkuuta
eteenpäin Grunbergiin päin.
Samana päivänä kaksi vierasta neljän palvelijoiksi puetun
miehen kera saapui k:lo 10 aamulla Breslauhun; he mainitsivat olevansa venäläisiä upseereja, toinen sanoi olevansa kapteeni Kutler, toinen oli luutnantti Levitzky. Heidän seuralaisistaan kaksi oli venäläisiä, kaksi saksalaisia. Upseerit kyseli-
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vät kreivi Schafgotschia, mutta pääsivät vasta illalla hänen puheilleen. He ilmoittivat, että ajoivat takaa ruotsalaista majuria
nimeltä Sinclair, joka tullen vihollismaasta vei mukanaan asiapapereja, jotka muka olivat kristikunnalle vaarallisia; heillä
oli käsky ottaa hänet vangiksi. Kreivi Schafgotsch antoi silloin
heille kirjallisen myönnytyksen että Sinclair, jos hänet voitiin
saavuttaa, oli pidätettävä vankina, mutta sopivalla ja siivolla
tavalla; hänen tavaransa ja paperinsa olivat hänen omalla ja
postitirehtöörin sinetillä suljettavat, sitten kun oli tarkastettu,
ken oli kirjeet allekirjoittanut; lähempiä määräyksiä asiasta
luvattiin antaa postitirehtöörille.
Asiansa näin toimitettuaan venäläiset sydänyön aikana
lähtivät eteenpäin, kahden postiljoonin saattamina. Mainitaan
että Kutler oli Yli-Schlesiasta kotoisin, missä hän oli saanut
opetusta jesuiittain opetuslaitoksessa; hän oli sitten 8-9 vuotta
ollut Venäjän palveluksessa, palvellen paraikaa kapteenina Butlerin jalkaväen rykmentissä. Toinen upseeri, Levitzky, mainitaan puolalaiseksi, hän oli kotoisin Galitsiasta, kuten nimeltäänkin mainitut henkilöt todistivat; hän palveli venäläisessä
rakuunarykmentissä. Saatuansa Darewskyltä tietoja Sinclairista he eri teitä kulkien olivat häntä etsineet, yhtyäkseen
jälleen, kun kuulivat hänen lähteneen Breslaun puolelle. Erityisestä vaiteliaisuudesta eivät näy välittäneen: sanoivat että
Sinclair oli vakooja, joka oli tapettava, jos onnistuisi hänet
saada kiinni. Neustädelin pieneen kaupunkiin tulivat he kaksi
tuntia senjälkeen kuin Sinclair oli lähtenyt. Saatuansa heti
hevoset, jouduttivat he kyytimiehiä lupaamalla kummallekin
dukaatin, jos etsittävät saavutettaisiin; matka oli jo muka maksanut enemmän kuin viisisataa dukaattia.
Sinclair ja Couturier olivat 17 päivänä kesäkuuta keskipäivällä Soschin kylän kohdalla, vähän matkaa Griinbergistä,
kun takaa-ajajat saavuttivat heidät. Kylässä ei tehty mitään;
Sinclairin kyytimies arveli Breslaun kuvernöörin lähettäneen
saattoväkeä matkustajain turvaksi. Mutta kylän toisella puolella venäläiset ympäröivät matkustajat, vaatien ajajaa pysähtymään. Sinclairin nimeä kysyttiin, jonka hän myös tunnusti,
vaikka passi oli asetettu Hagberg nimiselle. Kutler silloin
kohteliaasti lienee vaatinut matkustajia palaamaan toista tietä; luvattiin sopivassa tilassa näyttää heille, mistä syystä heitä pi-
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Jätettiin. Saatiin heidät jättämään aseetkin luotansa; eri kerrat tapahtui kuitenkin väittelyä Sinclairin ja venäläisten
välillä. Kaksi peninkulmaa oli päästy Saksin rajalle päin,
kun Naumburgin kaupunki tuli näkyviin; silloin pysähdyttiin
pienen metsän viereen, ja Sinclairia vaadittiin tulemaan sinne.
Couturier oli ollut hyvin levoton, mutta Sinclair, joka luuli
joutuvansa „pitemmälle kuin Tukholmaan", koetti lohduttaa
matkakumppaliansa, vakuuttaen, että tämä kyllä saisi matkaansa
jatkaa, sekä pyytäen häntä Ruotsissa sanomaan, että Sinclair
omatta syyttään oli näihin vaikeuksiin joutunut. Matkustajien
kapineita tarkastettiin hieman, arvattavasti näön vuoksi. Sillä
välin upseerit olivat tarkkaan katselleet kaikkiin suuntiin ja
näyttivät salaa antavan miehillensä käskyjä.
Sinclairia vaadittiin sitten tulemaan metsään tien vieressä;
sinne Levitzky ja nuo neljä, asestettua palvelijaa seurasivat.
Heti sen jälkeen Couturier näki tulen välähdyksen, kuuli laukauksen ja näki Sinclairin juoksevan; hän oli muka samassa
ranskaksi huutanut sanat: jumalani, Jesus, jumalani! Couturier
luuli omankin loppunsa olevan lähellä, mutta Kutler ja paikalle
palannut Levitzky ranskaksi ja latinaksi rauhoittivat häntä,
väittäen että Sinclair oli tahtonut heitä murhata ja oli suuri
konna. Kun he luulivat kuulevansa metsästä syvän huokauksen,
lähetettiin vielä kaksi soturia lopettamaan työtä, jos Sinclair
olisi elossa.
Ja sitten lähdettiin Soraun kautta Dresdeniin; Couturier
odotti yhä viimeistä hetkeään. Kutler vakuutti, ettei hänellä
ollut mitään syytä pelkoon, mutta uhkauksilla hän vaati vaitioloa. Keskenään upseerit neuvottelivat venäjän tai puolan
kielellä, jota Couturier ei ymmärtänyt; matkalla selittivät sitten, ettei tahdottukaan tappaa Sinclairia; oli vain aiottu sitoa
hänen kätensä selän taa ja panna kapula hänen suuhunsa, mutta
hän kun pistoolilla oli koettanut ampua Levitzkyä, täytyi surmata hänet. Couturierin muistutukseen, ettei Sinclairilla enää
ollut aseita, vastattiin että hänellä oli ollut salaiseen taskuun
kätketty pistooli. Eräässä tien viereisessä talossa he hyvin
tarkkaan tutkielivat matkustajain kapineita. Couturier vaati takaisin osansa tavatuista rahoista, mutta Kutler arveli, että
hänen väkensä ansaitsi mitä se jo oli omakseen ottanut. Dresdeniin tultiin 19 p. kesäkuuta illalla. Siellä Kutler ja Levitzky
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jakoivat keskenään Sinclairin vaatteet, kysyen usein Couturierilta hintaa, jotta osat tulisivat yhtäläisiksi. Kutlerin riisuttua
ja pukeutuessa Sinclairin vaatteisiin Couturier huomasi, että
hänellä oli selässä punaisia naarmuja, — ilmeisesti jälkiä joskus
saadusta raipparangaistuksesta, jota siihen aikaan Venäjällä
annettiin säätyyn ja yhteiskunnalliseen asemaan katsomatta.
Yksi sotureista sai omakseen Sinclairin miekan, koska hän
oli taittanut omansa, arvatenkin murhaa tehdessä.
Kolme päivää myöhemmin läksi seurue Sonnensteiniin, missä
Couturier sai olla 56 päivää. Vasta 16 p. heinäkuuta hän sai
palata Dresdeniin, ja silloin Venäjän lähettiläs Kayserling mitä
kohteliaimmin pakotti hänet vastaanottamaan 500 dukaattia.
Kuultiin silloin, että venäläiset upseerit valhenimillä ja mitä
suurinta varovaisuutta noudattaen olivat matkustaneet kiertoteitä omaan maahansa takaisin.
Näin Keralio, joka ilmeisesti on saanut tietonsa aikalaisilta. Muuten lisättäköön, että Sinclairin pahasti runneltu ruumis tavattiin viisi päivää murhan jälkeen, kun paimen sattumalta kulki siitä ohi. Heti tehtiin tutkimuksia: itävaltalaiset
viranomaiset koettivat vapautua syyllisyydestä, samoin venäläiset. Ei kuitenkaan voitu salata, ketkä murhamiehet olivat,
he kun monelle olivat näyttäneet passinsa, jos kohta sitten olivat kadonneet tietämättömiin. Arveltiin jo siihen aikaan yleisesti, joskus surkutellen, että he olivat joutuneet Siperiaan;
moni puolueeton oletti, että keisarinna Anna oli täydelleen
syytön, kuten virallisesti vakuutettiinkin, mutta että jotkut
valtiomiehet, etupäässä Miinnich, olivat syypäät tapahtumaan.
Keralio myötätuntoisuudella puhuu onnettomista käskyläisistä;
Manstein lisää nimenomaan, että keisarinna Anna ei tuntenut
upseereille annettuja käskyjä ja että myöskin murhaan liittyvät seikat olivat jääneet häneltä salaan.
Tässä pääasiat siitä, mitä vanhempi kirjallisuus mainitsee
tuosta kuuluisasta tapauksesta.
Erikseen tärkeätä on ottaa huomioon, miten asiaa on
Ruotsin kirjallisuudessa esitetty. Tapahtunut oikeudenloukkaus ei tietenkään ole missään tuntunut niin syvästi kuin
Sinclairin kotimaassa.
Gustaf Bonde mainitsee teoksessaan Anteckningar rörande
Sverige under Ulrika Eleonora och Fredrik (siv. 80), että Sinclair
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murhattiiin; hän tuntee myös murhaajain nimet; kertoo että Kutler ei enää uskaltanut palata Venäjälle, vaan muutetulla nimellä
oleskeli jossain muualla; Levinskyn (Levitzky) sitä vastoin mainitaan Riiassa tulleen seuralaisineen vangituksi, jonka jälkeen hän
olisi tullut Pietarin linnaan, eikä muka sen koommin olisi
hänestä mitään kuultu. Upsalassa Nordin'in kokoelmassa säilyneessä kappaleessa Bonden teosta tuntematon kirjoittaja on
tehnyt lisäyksen näihin tiedonantoihin: Kutler ja Levitzky olisivat
aikoinaan saaneet eläkkeet, jotka Pietari III muka peruutti,
mutta Katarina II jälleen heille antoi; vielä 1767 Levitzky
olisi ollut Pietarissa.
Geijer (Teckning af Sveriges tillstånd, Saml. skr. II, 5,
s. 78) mainitsee — arvatenkin edellisen mukaan — että murhaajat tulivat Siperiassa kätketyiksi, mutta että he Elisabetin
aikana saivat palata kotiin. Mainittu tutkija olettaa, että Anna
keisarinna ei tiennyt murhasta, mutta että se olisi tapahtunut
Bironin tieten; mahdollisesti aikomus ainoastaan oli viedä
Sinclair vankeuteen. Viitataan samassa Mansteinin tiedonantoon, että Miinnich ja Osterman muka olivat tuumassa osallisina, että jälkiinäinen kyynelsilmin oli hra Nolckenille vakuuttanut syyttömyyttään, sekä että Bestusheff oli hankkinut Sinclairin kuvan.
Tengberg (Bidrag till historien om Sveriges krig med
Ryssland åren 1741-1743, siv. 43, 44) kertoo murhasta, lisäten
että Osterman kyynelin ja valoin oli pyhästi vakuuttanut
Nolckenille, että Venäjä oli syytön; että Biron samoin oli vakuuttanut keisarinnan syyttömyyttä ja aikomusta rangaista
murhamiehiä. Tutkija muuten viittaa Herrmanin saksalaiseen
teokseen, eikä omasta puolestaan ota ratkaistaksensa, ken Venäjän ministereistä oli keksinyt ilkityön ja tapahtuiko se keisarinnan suostumuksella.
Malmström (Sveriges politiska historia II, vanha painos
siv. 231-232, uusi siv. 364) kertoo lyhyesti mitä murhasta tiedetään, viitaten niihin tutkimuksiin, joista saattoi päättää ilkityön olleen venäläisten aikaansaama, kuten Ruotsin hallituskin
1741 painetussa kertomuksessaan väittää. Malmström lisäksi
mainitsee mitä Geijer Bonden ja käsinkirjoitetun muistoonpanon mukaan on lausunut, mutta omasta puolestaan tutkija
tyytyy lausumaan: „jos Venäjän hallitus siten tahtoi aiheuttaa
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hyökkäyksen Ruotsin puolelta, niin se ei olisi voinut tehokkaampaa keinoa valita kuin tämän pöyristyttävän väkivallan."
Fryxell (Berättelser ur Svenska historien, 35 siv. 19-22)
kertoo seikkaperäisesti mitä tapauksesta tiedetään; mainitsee,
että Venäjän hallitus kielsi osallisuutensa ja lisää: ei tiedetty,
millaiseksi syyllisten rangaistus tuli, mutta luultiin, että heidät
toistaiseksi kätkettiin Siperiaan, ehkäpä johonkin vankilaan,
mutta että he sitten pääsivät vapaiksi ja saivat Elisabetin aikana eläkkeen, jonka Pietari III sitten on vähentänyt. Ei mitään todistusta tunneta varsinaisesta rangaistuksesta. Omasta
puolestaan tutkija lisää arvelun, että Sinclairin paperien ryöstäminen oli käsketty, mutta että murha oli liiallisen innon tai
raivoisan mielen tai sattumuksen tulos. „Vähemmin luultavaa
onkin, että keisarinnan hallitus olisi käskenyt tähän veriseen työhön, sillä jokainen saattoi selvästi ennustaa, että niin törkeä ilkityö
toisi Venäjälle mukanaan paljon ikävyyttä, mutta ei vähintäkään hyötyä." Vaikka venäläiseltä taholta on neuvottu Saksille salamurhan käyttämistä ja vaikka Miinnich erikseen on
saanut syyllisestä käydä, tulee kunnianarvoisa tutkija lopuksi
siihen päätökseen, että useimpain mielestä Venäjän hallitus ei
ole voinut määrätä tointa, jonka häpeälle ei ollut mitään vastaavaa hyötyä. Sivun alaisessa muistutuksessa hän lisää, että
tärkeitä papereita tästä asiasta kuuluu löytyvän Moskovassa.
Ylen varovasti viimeinenkin historioitsija, joka on näistä
asioista kirjoittanut, Stavenow, (Sveriges historia intill tjugonde
seklet, 7, siv. 124) käsittelee kysymystä. Hän lausuu vain:
„ Turhaan ilmoitti Venäjän hallitus syvää paheksumistaan, lähettäen Euroopan hoveille kiertokirjeen. Että se ainakin oli suunnitellut hyökkäyksen, vaikkei murhaa sillä ollut tarkoitettu, oli
ilmeistä."
Uusimpain historioitsijain suuri varovaisuus on ilmeisesti
perustunut niihin tietoihin, jotka Ruotsin senaikuinen lähettiläs Pietarissa, von Nolcken, on antanut vihdoin meidän aikoinamme Historisk Tidskriftissa 1889, siv. 119-120 painetuissa
muistiinpanoissaan. Tämä valtiomies, joka Pietarissa asuen ja
itse ollen alituisessa yhteydessä Venäjän silloisten johtavien
henkilöjen. kanssa näyttää saaneen paremman tilaisuuden kuin
kukaan muu muodostamaan itselleen varman ja luotettavan
käsityksen asiasta, on myöhemmin vakavalla harkinnalla kirjoi-
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tetuissa memoaareissaan kokonaan vapauttanut venäläiset valtiomiehet syyllisyydestä murhaan. Hän lausuu: „Kaikki tekee
todennäköiseksi, etteivät Venäjän ministerit, Kuurinmaan herttua
Biron eikä kreivi Osterman, ja vielä vähemmin keisarinna ole
vähimmälläkään tavalla olleet ilkityössä osallisina tai antaneet
siitä käskyä, asia, joka myös mitä vakuuttavimmalla tavalla
lausuttiin Nolckenille itse keisarinnan ja hänen ministeriensä
puolesta sekä myös Venäjän hovin kiertokirjeissä ulkomaan
kaikille hoveille. Todennäköisimmät tiedot antavat syytä olettaa, että sotamarski Männich omasta alotteesta on lähettänyt up
seerin miehineen Sinelairia etsimään, sekä että upseeri, kun ei
Puolassa tavannut etsittyä, on sokeasta ja järjettömästä innosta
mennyt käskyjänsä pitemmälle murhaamalla Sinclairin. Venäjän
hovi on siis perästäpäin sekaantunut tapaukseen sen kautta
että se vastoin annettuja lupauksia ei ole tehnyt yhtään mitään
rangaistakseen sotamarskia sekä upseereja niin kauheasta ja
käskemättä tehdystä ilkityöstä."
Jos on historioitsijan samoin kuin tuomarinkin velvollisuus pikemmin vapauttaa kuin julistaa syypääksi, milloin vain
epäilystä on olemassa, ovat Ruotsin historioitsijat tosiaankin
tehneet mitä suinkin voi vaatia. Tulokseksi jäisi siis, että
murhamiehet oikeastaan ovat syyllisiksi katsottavat, mutta että.
keisarinna, hänen suosikkinsa Biron, Venäjän ulkopolitiikan
silloinen johtaja kreivi Osterman, ehkäpä sotamarski Munnichkin jäisivät vapaiksi syytöksestä että kylmäverisesti ovat valmistelleet salamurhaa toisen kansan lähettilästä vastaan.
Ja kuitenkin tämä vapauttava päätös on väärä. Sinclairin
murha oli ennaltaan ja yksityiskohdin suunniteltu ilkityö,
vakaalla aikomuksella päätetty, joten sen syy etupäässä on Venäjän silloisten johtajain kannettava. Tämän ankaran tuomion
todistukset ovat tietenkin etsittävät Venäjän historiallisesta kirjallisuudesta ja Venäjän arkistoista, joita Ruotsin tutkijat ainoastaan vaillinaisesti tuntevat.
Suomalainen tutkija, kenraali Otto Furuhjelm vainaja tapasi ja luki jo viidettä vuosikymmentä sitten Moskovassa
Venäjän ulkoasiain ministeristön arkistossa säilytetyt asiakirj at,
jotka koskevat tätä kysymystä, (salaiset asiat vuosilta 1738-1743,
n:o 5), mutta ei huolinut tuoda asiasta tekemiänsä lyhyitä
muistiinpanoja julkisuuteen. Sittemmin on venäläinen his-
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torioitsija Solovjeff samoista asiakirjoista painattanut varsin
laajat tiedot, osaksi kuitenkin liitteissä, joten sellainenkin tutkija kuin Kostomaroff, joka Vjestnik Jevropi aikakauskirjassa
1884 julkaisi kirjoituksen Munnich sotamarskista ja hänen
merkityksestään, on saattanut jättää nuo todistuskappaleet
huomaamatta. Niinpä Kostomaroff tässä kirjoituksessa väittää
tuntemattomaksi, mikä osa Munnichillä oli Sinclairin murhassa;
hän muka olisi hallituksen päätöksestä lähettänyt upseereja
anastamaan Sinclairin papereita, mutta Kostomaroff ei luule
olevan olemassa todisteita siitä, että hän olisi antanut käskyn
murhaamaan. Ruotsalainen Hjärne on ohimennen viitannut
Solovjeffin todisteihin, (Historisk Tidskrift 1889, Öfversikter
och granskningar, siv. 64) vetämättä esille, mikä niissä on
uutta. Varsinkin Furuhjelmin lisätiedoilla täydennettyinä ne
antavat harvinaisen eheän ja luotettavan kuvan tästä surkean
kuuluisasta tapauksesta, ja ansaitsevat siis kaikin puolin tutkijain sekä yleisön huomiota.
Ensinnä on asian valaisemiseksi huomion arvoista, että
Venäjän virallinen edustaja Tukholmassa, Mikael Bestusheff jo
30 päivänä kesäk. 1738 antoi hallitukselleen tiedon Sinclairin
tulevasta matkasta Turkinmaalle, sekä samassa ehdotti, että
hänet pitäisi „enleverata" s. o. väkisin ottaa vangiksi ja tappaa; samassa piti levitettärnän huhuja, että rosvot (haidamaki)
tai muut semmoiset olivat sen tehneet. Tämä lähettiläs luuli
voivansa olettaa, että Ruotsin silloinen kuningas ja ministeristö — Hornin ministeristö! — olisivat tämmöisestä tapauksesta hyvillään. Myöhemmin lähettiläs uudistaa neuvonsa: ylen
vaarallisena henkilönä ja vakoojana oli Sinclair toimitettava
pois. Joulukuussa 1738 hän palajaa ehdotukseensa; hän toivoo,
ettei Sinclairin katoomisesta tultaisi Tukholmassa puhumaan •
sanaakaan, „sillä ei kukaan usko, että hän tulee perille; kaikki
arvelevat, että hän sille matkalle jää". Vielä myöhemmin hän
huomauttaa, ettei pitäisi lakata valvomasta Sinclairia. Bestusheff oli salaa teettänyt jäljennöksen hänen muotokuvastaan,
jotta mies varmemmin olisi tavattavissa.
Eivätkä nämä neuvot kaikuneet kuuroille korville. Kenraali Munnich antoi Perjaslavlista 23 päivänä syyskuuta 1738
Tverin rakuunarykmentin luutnantille Levitzkylle sekä samana
päivänä myöskin Butlerin jalkaväen kaptenille Kutlerille oh-
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jeet, jotka suurimmaksi osaksi ovat painetut Solovjeffin teoksessa liitteenä i). Ilmoitetaan, että Sinclair matkustaa nimellä
Hagberg; käskyjen saajan tulee pyrkiä hänen tuttavuuteensa
ja sitten maantiellä tai jollakin kätketyllä paikalla, missä ei ole
puolalaisia, ottaa hänet kiinni ja tilaisuuden tarjoutessa tappaa
tai hukuttaa hänet, sittenkun ensiksi oli häneltä otettu hänen
paperinsa. Kummallekin upseerille annettiin seuraksi kolme
alaupseeria, joitten tuli esiintyä palvelijoiksi puettuina. Tämän
tehtävän johdosta annettiin Levitzkylle 200 ruplaa (nykyajan
rahassa vastaava noin kymmenkertaista määrää) ja tuli hänen
aikanaan tehdä näitten varojen käyttämisestä tili. Levitzky
oli yrityksen päämieheksi ajateltu; Kutler, eräs luutnantti Yeseloffsky ja nuo kuusi alaupseeria olivat avuksi annetut. Kutler
oli kotoisin Schlesiasta, Veseloffsky Posenista.
ryhtyi
tähän toimeen ,,kaikkeinkorkeimmasta" (siis keisarinnan) käskystä.
Kuinka tarkasti Bestusheffin neuvoa oli harkittu, näkee muun
muassa siitä, että Munnich vielä 29 päivänä tammikuuta 1739
on antanut uuden ohjeen asiassa kapteeni Kutlerille ja luutnantti Veseloffskylle. Varsinaisiksi uhreiksi ajateltiin silloin
kahta nuorta miestä, Ragotsya ja Orlikia, jotka olivat lähetetyt
viemäään sanomia Ranskasta Turkinmaalle, mutta samassa uudistettiin Sinclairin murhasta annettu käsky, jos vain lähetit saisivat hänet käsiinsä. Solovjeff mainitsee tämän myöhemmän
ohjeen teoksensa liitteessä j). Sen ohessa selviää eräästä
Miinnichin kirjoittamasta 1 päiv. elok. 1739 päivätystä kirjeestä
(Solovjeff, liite 1) että kaksikin keisarillista ukaasia vielä on
annettu Miinnichille, toinen 4 p. elok. 1738, toinen 16 päiv.
tammik. 1739, molemmat puhuen paraasta ja sopivimmasta tavasta panna toimeen mikä sekä Siclairiin että Ragotsyyn ja
Orlikiin nähden oli käsketty. Tuskin voinee vaatia useampia
käskyjä todisteeksi, että murhatoimiin lähetetyt todellakin toimivat kaikkeinkorkeimpain, selväin ja ehdottomain käskyjen
mukaisesti.
Levitzkyn painamatta jäänyt kertomus murhasta sisältää,
että toimeen valitut ensin olivat lähteneet Galitsiaan Lvoviin
eli Lembergiin, missä olivat kadottaa Sinclairin jäljet. He
päättivät silloin hajaantua eri tahoille: Veseloffskyn tuli lähteä
Frankfurt an der Oderin puolelle, Kutlerin piti mennä Danzigiin, Levitzkyn Breslaun tienoille. Varsovassa saivat he kui-
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tenkin tietää, että Sinclair oli lähtenyt Breslauhun, ja sinne
tultuaan kuulivat, että hän juuri samana päivänä oli lähtenyt
edemmäksi. Levitzky antoi silloin Veseloffskyn ja kahden
alaupseerin, jotka eivät osanneet mitään ulkomaan kieltä, palata joukkoihinsa Venäjälle; itse hän Kutlerin ja muiden
alaupseerien kanssa (niistä yksi Liivinmaalta, nimeltä Dannenstern) jatkoi takaa-ajoa.
Noin peninkulman matkaa Granbergin pikkukaupungista
he vihdoin tapasivat uhrinsa. Seutu oli metsätön, ja sen johdosta venäläiset pakottivat vainjotut palaamaan kaksi peninkulmaa, (oikeastaan: lähtemään toiseen suuntaan, Saksiin johtavalla maantiellä). Pienen metsän luo tultuaan he vihdoin pysähtyivät. Kutler jäi tielle Couturierin kanssa, mutta Levitzky
ja alaupseeri pakottivat Sinclairin tulemaan metsään. Kun
hänet sinne „laahattiin", oli Sinclair mitä kiivaimmalla tavalla
soimannut Levitzkyä siitä, että hän teki väkivaltaa eikä sallinut hänen jatkaa matkaansa. Asiakirjoissa ei sanota, millä
tekosyyllä Levitzky vaati Sinclairia seuraamaan; kertomus on
tässä kohden verrattava muiden lähteiden antamaan kuvaukseen. Levitzky oli ennestään antanut aliupseereille käskyn
pistooleilla ampua Sinclair niin pian kuin Levitzky kohotti
päätään. Kuulustelussa Levitzky selitti, ettei luullut voivansa
toisella tavalla saada Sinclairia valtaansa, tämä kun oli kovin
roteva mies ja epäilemättä olisi tehnyt vastarintaa; siten olisi
voinut tulla muita apuun, ,;eikä ollut lähellä mitään tiheämpää
metsää". Levitzky antoi siis sovitun merkin ja Sinclairia ammuttiin. Toisen pistoolin sankkiruuti ei syttynyt, toisen kuula
osui Sinclairiin. Tämä silloin oli vain huudahtanut oh! ja
koettanut juosta pois, mutta kaikki aliupseerit hyökkäsivät hänen kimppuunsa ja tappoivat hänet miekoillaan, eikä
enää mitään ääntä Sinclairilta kuulunut.
Sillä välin kun tämä tapahtui olivat Couturier ja kuski
olleet maantiellä Kutlerin kanssa. Kun mellakka alkoi, niin
tämä, kuten itse kertoo, oli luulevinaan, että Sinclair oli hyökännyt Levitzkyä vastaan. Couturier olisi silloin lausunut
kauhistuksensa, kun oli sellaisen „hirviön" kanssa matkustanut.
Kun kaikki oli lopussa ja Levitzky apumiehineen palasi, vakuuttivat he ranskalaiselle ja ajurille, että Sinclair oli hyökännyt heidän kimppuunsa, mutta että hän sitten syntyneessä
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taistelussa oli saanut surmansa. Levitzky oli lisäksi uhkaillen
koettanut saada heitä lupaamaan, etteivät mitään asiasta kertoisi.
Levitzky seuralaisineen läksi sitten Dresdeniin, missä he
Venäjän lähettilään Kayserlingin edessä antoivat kertomuksen
siitä mitä oli tapahtunut, jättäen luotansa Sinclairilta ryöstetyt
paperit. Levitzkyn kertomuksen mukaan Kayserling tämän
johdosta tuli hieman hämille, mutta paperit hän otti vastaan
ja käski heidän kiireen kautta lähteä Pietariin. Sen he tekivätkin.
Seuraavia tapauksia tarkastellessa kääntyy huomio etupäässä siihen, miten Venäjän hallituksen onnistui osaksi vapautua syyllisyydestään. Tunnetut ovat ne juhlalliset vakuutukset, jotka suullisesti sekä kirjallisesti kaikille Euroopan hoveille esitettiin, mutta historiantutkijalle tärkeämmät ovat ne
kirjeet, jotka tästä asiasta ovat vaihdetut hallituksen sekä
Kayserlingin ja Miinnichin välillä. Vaikkeivät ole täydellisinä
julkaistut ja Solovieff joskus on jättänyt päivämäärän mainitsematta, ansaitsevat nämä tiedot enemmän huomiota kuin on
tullut niiden osaksi.
Julkisuutta varten ei ole aiottu se kirje Kayserlingille,
jonka Solovieff on painattanut liitteenä b), mutta siinäkin vakuutetaan, ettei mitään murhaa tarkoittavaa ukaasia ole annettu eikä sellaista hallituksen puolesta muka voitukaan antaa.
;.Toista on ottaa kirjeitä, toista tappaa ihmisiä, vieläpä ilman
mitään hyötyä." Samassa tunnustetaan, että tapaus oli kovin
ikävä ja saattoi tuoda pahoja seurauksia mukanaan.
Avomielisesti ja suoraan puhutaan sitä vastoin toisessa
Kayserlingille annetussa kirjeessa (Solovieffin liite g). Siinä
myönnetään, että on saatu vastaanottaa Sinclairin kirjeet, mutta
koska Ruotsissa ja muualla levitettyjen huhujen sekä ikävän
huomion poistamiseksi tulisi tapeeelliseksi salavihkaa palauttaa
nuo asiakirjat Ruotsiin, pitäisi teettää kirje, joka voisi käydä
roomalaiskatolisen papin kirjoittamasta, missä kerrottaisiin, että
tuntematon henkilö salaripin suojassa oli tunnustanut, että hän
kurjan voitonpyynnön tähden oli antanut vietellä itseään väijymään ruotsalaista upseeria, sekä että hän, aikoen riistää häneltä tavaraa, sitten tuli pakotetuksi murhaan. Vaikea on
päättää, ovatko ne perättömät ilmoitukset osallisuudesta
Sinclairin murhaan, joista Malmström ja Fryxell puhuvat, joh-
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tuneet tällaisista yrityksistä yleisen mielipiteen eksyttämiseksi,
mutta mahdollista se on.
Huomattavin on hallituksen ja NZiinnichinkirjeenvaihto, sillä
tämän miehen oli tietysti ylen vaikea suoriutua asiasta. Keisarinna kirjoittaa 9 päiv. heinäkuuta 1739 hänelle (Soloviejeffin
liite a) ja valittaa murhaajain ,.jumalatonta, järjetöntä ja puolustamatonta" tekoa, josta saattoi olla Venäjälle paljon haittaa.
Keisarinna aikoo itse kumota murhasta levinneet huhut ja antaa tämän i1liinnichin tiedoksi, jotta hänkin voisi ryhtyä toimeen. Viitaten edellisiin käskyihinsä määrää keisarinna, että
jos venäläiset olivat sellaista tehneet, olivat he suurimmassa
salaisuudessa otettavat kiinni ja säilytettävät, kunnes on keksitty keinoja saattaa kysymys unohduksiin.
Paraiten kuvastuu asema eräässä pian sen jälkeen annetussa salaisessa ukaasissa, jonka ovat allekirjoittaneet Osterman,
Volynski ja Ushakoff. Se on osotettu Preobrashenskin rykmentin alaluutnantille Konovnitsynille, annettu 16 päiv. heinäkuuta 1739 ja painettu Solovieffin teoksessa liitteenä k). Siinä
sanotaan, että kersantti Koloboff edellisenä päivänä on tuonut
Lyyssinän linnaan kaksi henkilöä seuralaisineen (ilmeisesti Levitzky, Kutler ja neljä alaupseeria) sekä että nämä ovat viipymättä lähetettävät Siperiaan, siksi kaukaiseen paikkaan, että
heidät voi pitää kätkettyinä niin täydellisesti, ettei kukaan voi
heistä saada tietää mitään. Keisarillinen majesteetti oli tämän
toimen uskonut Konovnitsynille, koska hän tunsi Siperian paikat, ja tuli hänen, kun oli tarkoitukseen valinnut sellaisen paikan tai luostarin, lakkaamatta miehineen olla näitä henkilöitä
valvomassa sekä pitää tärkeimpänä toimenaan ja tehtävänään
säilyttää heidät niin kätkettyinä, ettei kukaan saisi heitä nähdä
tai heistä mitään kuulla. Ei myöskään saisi antaa heidän lähteä asunnostaan, ja taiten oli valvottava, etteivät saisi lähettää
kirjeitäkään toiseen paikkakuntaan. Siperiaan lähetettäville ei
kuitenkaan saisi • näitä käskyjä ilmoittaa; heitä oli kohdeltava kaikin puolin kohteliaasti eikä kovuudella, eikä heille
saisi muuta ilmoittaa, kuin että heitä siellä oman turvallisuutensa vuoksi pidetään piilossa.
Solovieffin teoksen liite m) mainitsee, että puheenaolevia
henkilöitä säilytettiin lähellä Tobolskin kaupunkia Abalakin
pienessä kylässä. Veseloffsky sai jäädä Kasaniin.
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Sittenkun epämieluiset todistajat näin olivat tieltä saatetut, rupesivat asianomaiset pitämään suurta ääntä. Asiakirja,
jonka päivämäärää Solovieff ei mainitse, mutta joka esiintyy
liitteenä c), on Munnichin kirjoittama ja rohkea. Hän tässä
laajalti keisarinnalle vakuuttaa tietävänsä, miten hänen korkean
hallitsijansa kaikki toimet ovat perustetut jalomielisyyteen ja
kunniantuntoon, ja oli kirjoittaja itsekin nuoruudestaan asti
koettanut noudattaa samaa aatetta. Vaikka hänen elämänsä
oli keisarinnalle omistettu, niin hän ei suostuisi tekemään mitään kunniaa vastaan sotivaa, sitä vähemmin kun sellaista ei
häneltä vaadittu ja se myöskin, kuten Munnich tiesi, olisi keisarinnan tarkoituksia vastaan. Paremmaksi vakuudeksi hän
nimenomaan vakuutti, ettei hänellä ollut yhtään mitään Sinclairin murhan kanssa tekemistä sekä ettei hän koskaan tai
millään tavalla ollut antanut niin iljettävää käskyä. Hän oli
sitäpaitsi tarkastuttanut upseeriluettelot ja havainnut, että
tosin Kutler niminen mies ennen oli ollut kapteenina Venäjän
keisarillisessa armeijassa, mutta että hän samoin kuin useatmuut upseerit edellisenä vuotena oli saanut eronsa, muutamat
pyynnöstään, toiset käytöksensä tähden. Muutamat näistä miehistä tosin olivat menneet Puolan palvelukseen, toisia katsottiin vielä venäläisiksi upseereiksi, „vaikka jumala tietää ken
heitä elättää".
Tämä kirje oli tietenkin aiottu epäilijöille näytettäväksi.
Toinen oli ääni kellossa, kun puhuttiin yksinomaan oman
maan ministerille. Sellaisessa kirjeessä 1 päivältä elokuuta.
1739 (sen on Solovieff painattanut liitteenä 1) mainitsee Munnich
kuten ylempänä jo sanottiin kaksi meille muuten tuntematonta.
käskykirjettä „paraasta ja sopivimmasta tavasta" panna töi-meen murhakäskyt Sinclairia, Ragotsya ja Orlikia vastaan, ja.
sanoo ensinmainitusta, että hän oli ollut Venäjälle ylen vihamielinen henkilö, valmis juonittelemaan keisarinnan haitaksi
turkkilaisten ja tataarilaisten kanssa, joten oli yhdentekevä,
menettikö sellainen kuin Sinclair henkensä. Oli muuten käsketty, että jos Sinclairin poisvieminen, joka oli ylen tärkeä,
ei toisin menestyisi, oli meneteltävä, kuten ohjeitten oheenliitetyt
jäljennökset määräsivät. Tämän selityksen tarkoituksena kaiketi
oli siivosti johtaa asianomaisille mieleen, että Munnich kokonaan oli toiminut korkeitten käskyjen mukaisesti. Lopuksi
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hän ilmoittaa 29 päiv. kesäkuuta saaneensa Levitzkyn raportin
17 päivältä, sekä että Kayserling oli saanut ryöstetyt kirjeet,
jonka ohessa Levitzky ja Kutler olivat käskystä lähteneet
suoraan Pietariin, Veseloffsky sitä vastoin joukkoonsa.
Vielä kannattaa mainita Kayserlingin 14 (3) päiv. syyskuuta antama vastaus, ettei ollut mahdollista tehdä venäläisten
upseerien nimiä tuntemattomiksi, he kun Varsovassa olivat
Itävallan ministeriltä saaneet varsinaiset passit, jotka he olivat
monasti näyttäneet.
Furuhjelmin tekemä muistiinpano mainitsee, että Kutler
Pietariin tultuansa oli ottanut nimekseen Durkel ja Levitzkystä
samoin oli tullut Likevitsh, sekä että molemmista olisi tehty
everstit. Muistiinpano on tehty, kun tutkija kerran on laajat
asiakirjat lukenut; tässä on kenties virhe olemassa. Ainakin
mainitsee Solovieff liitteessä m), että Elisabet keisarinna 1743
on nimittänyt Kutlerin everstiluutnantiksi, Levitzkyn majuriksi
sekä kersantit vänrikeiksi, ja olisi heidän toistaiseksi pysyttävä
Siperiassa. Samana vuonna he kuitenkin pääsivät Kasaniin,
ottaen samassa uudet nimensä. Arvatenkin tämä tieto on oikea.
Vertailemalla toisiinsa niitä kertomuksia, joita eri tahoilla
on tarjona, huomaa, että aikalaiset kaikista virallisista vastaväitteistä huolimatta saivat varsin oikean ja täydellisen käsityksen Sinclairin murhasta. Epätietoisena on vain viime aikoihin asti pysynyt, mikä osa vastuuta jää silloisen venäläisen
hallituksen kannettavaksi. Nyt esitetyt tosiasiat ja todisteet
tekevät kuitenkin epäämättömäksi, että kaikki senaikuiset mahtavat, keisarinna Anna, Osterman, varmaan myös Biron sekä
Miinnich ovat täydessä määrin vastuunalaiset siitä törkeästä
rikoksesta, joka tehtiin kansainvälistä oikeutta vastaan, vaikka
kyllä alhaiset käskyläiset, kuinka heitä koetettiinkin suojella
ja säästää, saivat suurimman osan niskoilleen.

Universitetets förflyttning till Helsingfors.
Föredrag hållet vid de finska historikerdagarna den 29 sept. 1906
Af
Carl v. Bonsdorff.
I.
Vårterminen 1827 afslutades vid kejserliga Åbo universitet

med en solleran promotion inom filosofiska fakulteten, efter
akademins stiftelse den femtioandra i ordningen. Med af ålder
brukliga ceremonier promoverades den 10 juli 55 philosophise
candidati till philosophim doctores et artium liberalium magistri,
hvarjämte jubelkransar tilldelades några veteraner från 1777
års promotion, stiftets ärkebiskop samt tre andra prästmän af
lägre rang. Bland de unga promoti lyste ett antal redan vid
den tiden bemärkte framtidsmän, dels ett par medlemmar af
landets aristokrati, dels vetenskapsmän och skalder såsom G.
Geitlin, N. A. Gylden, B. 0. Lille, J. J. Nervander — hvilken
i egenskap af primus besvarade magisterfrågan — samt J. L.
Runeberg, andra att förtiga. Efter promotionen förrättades
gudstjänst i domkyrkan, hvarpå de akademiska fädren sammanträdde i sin vanliga sessionssal för att afiåta en rapport om
händelsen till universitetets höge kansler, storfursten-tronföljaren, och de unga hängåfvo sig åt den gemytligare delen af dagens högtid — „de trägna vakors, trogna mödors fest", såsom
promotionsskalden, docenten Sjöström nämde den. Denna del
fortgick utöfver den följande dagen och på tredje dagen sof
man — såsom Runeberg förtäljt — ut glädjen. Några dagar
därpå begynte det akademiska samhället att skingra sig utöfver Finlands vida landamären för att i hembygder och på som3
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marnöjen samla krafter till nya segrar på den akademiska
ärans fält.
Mot sommarens slut såg man de akademiska fädren återvända till staden. Vid det sammanträde, som hölls den 30 augusti, instälde sig på kallelse af rektor prof. Hällström åtta professorer för att mottaga del af särskilda kanslersskrifvelser
samt afgöra en del löpande ärenden. Om prelektionskatalogens
uppgörande var det ännu icke tal, men tankarna upptogos helt
naturligt af terminens arbeten, hvilka efter gammal praxis skulle
begynna några veckor senare. Då skulle ock det ståtliga akademihuset, som blifvit färdigt ett decennium tidigare, jämte
andra till universitetet hörande byggnader framträda i all deras
prydnad efter det en mängd reparationsarbeten, om hvilka konsistorium på våren fattat beslut, blifvit utförda. Så hade det
bestämts, att i hufvudbyggnaden, som i sina tre våningar rymde
auditorier, sessionssalar, sollennitetssal, bibliotek, museum m.
m., skulle tak och golf omstrykas, kakelugnar omsättas och
möblerna förstärkas, hvarjämte inskriptionerna på husets tvänne
fasader skulle ånyo förgyllas och väggarna utvändigt orneras
efter en i samråd med intendenten Engel uppgjord plan. Äfven i universitetets botaniska trädgård samt i observatoriihuset
uppe på det höga Vårdbärget skulle reparationer företagas.
Det kom emellertid att dröja långt utöfver den vanliga
tiden, innan arbetet åter kom i gång, och när detta omsider
skedde, hade förhållandena vid universitetet undergått förändringar, om hvilka ingen vid vårterminens glada slut kunnat
bilda sig en föreställning. Medan de sista förberedelserna till
den förestående terminens lärda mödor ännu pågingo och medan gamla vänner gladde sig åt återseendets stund timade
nämligen en händelse, som icke blott tvang professorerne att
inhibera sina föreläsningar för en obestämd tid framåt och den
studerande ungdomen att tillsvidare kvarblifva i sina hemorter,
utan som dessutom kom att beteckna slutet på ett gammalt
och början till ett helt nytt tidsskede i universitetets historia. 1)
Tisdagen den 4 september på aftonen förkunnade klockorna från domkyrko- och rådstugutornen att eld åter utbru') Framstälningen stöder sig främst på cousistorii acadamici protokoll och registratur samt kanslers skrifvelser.
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tit i staden och på torg och gator utropades, att olyckan inträffat högt uppe vid Stora Aningaisgatan. Från denna afkrok
af staden, där en mängd små byggnader lågo hopgyttrade, banade sig - - efter hvad en korrespondent till Finlands Allmanna Tidning, förtäljer — „den förskräckliga fienden, oaktadt de ifrigaste ansträngningar, med jättekraft sig väg, upprörde äfven till sin fördel elementerna, så att knappt två timmar voro förflutna, förrän dess framgång understöddes af en
vild orkan med hvinande vindkast." Från den brinnande
Aningaissidan slungades bränder öfver ån, antändande först
professor Hallströms gård och domkyrkan, hvarpå förstörelsen
fortsattes öfver hela Mätäjärvi kvarteret och längs Stora Nylandsgatan. Under växlande stormvindar ilade därpå elden framåt påföljande dag, „ehuru, heter det, med långsammare steg och motad af ökade ansträngningar, tills den mot aftonen med stadens
nästan totala ödeläggelse fulländat sin grufliga förhärjning."
På torsdagen, då branden var slut, återstod knapt en åttondedel
af staden; för öfrigt syntes „en fasansfull skog af skorstenar,
den enda återstoden af flere tusende både sten- och trähus."
Till eldens offer hörde så godt som alla publika byggnader i staden från domkyrkan med omgifvande byggnadskomplex ned till packhuset och bron — bland dem äfven universitetsbyggnaden. „Biblioteket, genom hvars fönster lågorna
först inrusade, heter det i korrespondensen, finnes icke mera
till; — museum och andra samlingar ligga öde;" ,.stora hopsmälta flingor af det dyrbara koppartaket sväfvande inom de
tomma väggarna med ett rysvärdt rassel och bjelklagren hafva
alla förvandlats i aska; endast mellersta delen af byggnaden,
där sollennitetssalen står, synes någorlunda räddad." Enskilda
lärde hade förlorat „mångfaldiga samlingar, åt hvilka de mödosamt egnat sina dagar och sin förmögenhet med hopp att gagna
vetenskaperna och fosterlandet." „Dessutom finnes nästan ingen, som icke förlorat större eller mindre del af sina bokförråder och därjämte kanske för hela sin återstående lefnad utvägarne till kraftig värksamhet."
Några dagar efter denna händelse samlades consistorii
academici ledamöter för att kollationera sina erfarenheter och
för att till kansler uppsätta en berättelse om det öde, som drabbat akademin. Enligt den relation, som sålunda tillkom voro
förlusterna följande:
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Taket och inredningen af akademihuset; biblioteket,
som bestod af c. 40,000 volymer jämte rnanuskripet och en
mängd byster, hvartill kunde fogas studentnationernas och
enskilda akademivis boksamlingar; museum, som utgjordes af
1,500 species växter jämte en myckenhet dyrbara dupletter,
36 species mammalia, c. 700 fåglar, 150 fiskar, 6,000 insekter
jämte en ansenlig samling dyrbara dupletter, 200 arter lägre
djur, mineralier c. 20,000 stuffer samt dyrbara kristallisationer;
vidare en samling etnografiska föremål och andra konststycken af inhemska naturalier och dupletter, afsedda för utbyten,
af hvilket alt endast 10 sp. mammalier och 115 sp. fåglar kunnat räddas; mynt- och medaljkabinettet, som bestod af 30,000
—40,000 pjeser, men af hvilket dock en liten del blef uppgräfd,
fysiska instrumentsamlingen, som kostat c. 25,000 rub.; kirurgiska instrumentsamlingen, som kostat omkr. 10,000 rub.; akademieboktryckeriet, apoteket, orangeriet i akademieträdgården
och trädgårdsmästarens boställe; universitetets sigiller.
Räddade blefvo enligt samma berättelse: solennitetssalen
(nästan fullkomligen oskadd), konsistorii sessionsrum, tvänne
vaktrum, fängelset, spruthuset, alla korridorerna på nedra botten samt katedern och bänkarna i teologiska auditorium; södra
ingången med dess portar och järnstaketet i öfre förstugan; af
de norra portarna den mellersta samt af öfriga dörrar i akademihuset 37 st.; arkivet till en del, kassakistorna med akademins
reverser, rektors spiror och kåpa; af solennitetssalens inredning
kejsar Alexanders byst med piedestal, katedern med dess tvänne
förgylda bronskadelabrar samt 440 stolar; vidare kejsar Alexanders och drottning Kristinas marmorbyster samt Linnes bronsbyst, ett antal notställare, lampor, ljuskronor och alabastervaser
samt brandsprutan m. m. Fullkomligt fria för hemsökelsen
gingo det i Nystaden belägna, ännu icke färdiga kliniska institutet äfvensom observatoriibyggnaden.
Omedelbart efter olyckan skredo rektor och konsisterium
till de första åtgärder ställningen kräfde. Af det som räddats
undan branden fördes arkivets och ränteriets egodelar upp till
observatoriibyggnaden, där till all säkerhet en mindre militärvakt blef placerad, medan öfriga bärgade saker inhystes först
i sollennitetssalen och efter dennas upplåtande för den allmänna
gudstjänsten i konsistorii sessionssal. Till observatoriet för-
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lades därjämte konsistorii och collegii medici sessioner samt
rektorskansliet, som skulle på vanliga tider hållas öppet för
allmänheten. Aerarii tillgångar genomgingos och beslut fattades om uppsägning af ett antal lån för erhållande af tillgångar
till de förestående utgifterna, befallningsmännen i särskilda
härad uppmanades att påskynda uppbörden af akademins ännu
utestående tiondespannmål o. s. v. På hemställan af resp. prefekter samtyckte konsistorium till att låta iståndsätta det mindre drifhuset, som till största delen räddats med därtill hörande
örter, att bland ruinerna af akademihuset låta leta efter lämningar af mineralier samt att för framtida behof beställa nödiga
glaskäril till kemiska laboratoriet. Medlemmar utsågos därjämte
till den korvite, som ägde att vårda sig om akademibyggnadernas underhåll.
Samtidigt som åtgärder sålunda vidtogos för förvaltningens oafbrutna gång och medel utsågos för akademihusens
försättande i deras förra skick voro professorerne betänkta på
att återupptaga den akademiska undervisningen i den mån förhållandena medgåfvo det. Redan några dagar efter olyckan
ingingo de till t. f. kanslern grefve Rehbinder, som kort därefter anlände till staden, med hemställan om att i kliniska institutets byggnader rum skulle anordnas icke blott för akademins förvaltning, utan ock för föreläsningarna. Därjämte bemyndigades rektorn att jämte en af professorerne hos den äfven till staden komne generalguvernören Zakrevsky utvärka
tillstånd till det ryska militärhospitalets öfverlåtande till bostäder åt studenterne. Den förra ansökningen blef utan svårighet
beviljad, men till den senare ansåg generalguvernören sig icke
kunna samtycka, enär hospitalet behöfdes för den ryska militärens härbärgerande. I stället hemstälde han till konsistorii
bepröfvande, huruvida det icke med hänsyn till trängseln i staden kunde befinnas lämpligast att genom annons i tidningarna
uppmana den studerande ungdomen att tillsvidare hålla sig
borta från staden. Rådet befanns också godt och den 18 september lästes i Finlands allmänna tidning ett enkelt meddelande
från rektorskansliet, att till följd af den rådande bostadsbristen,
som näppeligen medgaf härbärgerande af stadens egna innevånare, endast de studerande, hvilka voro sinnade att undergå
examina, kunde under terminen erhålla kvarter, men att alla
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öfriga måtte kvarstadna i sina hemorter till dess platser, tjänliga för meddelandet af den högre vetenskapliga bildningen,
kunde erhållas. För de stipendiater, hvilka till följd häraf
måste uteblifva från universitetet, utvärkades kanslers tillstånd
att tillgodonjuta sina stipendier under höstterminens lopp.
Af största vikt under denna nödens tid var det understöd universitetet fick åtnjuta från allmänhetens och regeringens sida. Omedelbart efter branden tillsattes i staden en undsättningskomite, hvars uppgift blef att med de frivilliga gåfvor,
som mottogos från staden och den närmaste omnäjden, bispringa
de af olyckan hårdast drabbade. Som denna hjälp emellertid
icke kunde räcka långt, riktades en allmän vädjan om bistånd
till hela landet, en . vädjan som inbragte komiten synnerligen
rikliga understöd från hela Finland. Äfven regeringen trädde
omedelbart emellan. Redan den 7,4E-1827 emanerade ett nådigt reskript till generalguvernören med bifall till särskilda af
denne föreslagna förmåner för Åbo stad. En summa af 300,000
rub. b. ass. bestämdes att utdelas bland dem hvilka förlorat
sin egendom och en fond på 1,400,000 rub. b. ass. skulle bildas för meddelande af räntefria lån åt gårdsägare, hvilka åter
uppförde sina gårdar; åt de sistnämde beviljades därjämte en
längre tids frihet från inkvartering och åt samtliga innebyggare
i staden medgafs tio års frihet för alla utskylder till kronan.
Till universitetets fromma stadgades slutligen, att den tullafgift
byggnadsfonden därförinnan uppburit för ifrån landet utskeppade skogsprodukter skulle få uppbäras ytterligare 20 år utöfver de tio år, som ännu återstodo af friheten. Och samma
dag som detta reskript utfärdades emanerade ett annat, äfven
det stäldt till generalguvernören och enligt uppgift grundadt på dennes framställning i ämnet. Däri förordnades, att
den rättighet universitetet tidigare åtnjutit att uppbära inkomsterna från lediga kyrkoherdelägenheter, men hvilken rättighet
den 1 maj samma år upphört och öfverfiyttats till ecclesiastikstatens pensionskassa, skulle återgå till universitetet för en tid
af 30 år och utsträckas öfver hela Finland. I det nådiga reskriptet förklarade kejsaren, att han egnat all omsorg åt beredandet af utvägar och medel, genom hvilka „vårt finska universitet" kunde återställas „i dess förra skick och värksamhet
samt att såmedelst förekomma de för allmänt och enskildt väl
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högst menliga följder, som en längre tids saknad af den akademiska undervisningen i alla dess delar ofelbart skulle medföra." i)
Huru långt kejsarens omsorger om hans finska universitet
sträckte sig, framgick - ännu icke genom dessa förmåner. Men
lång tid töfvade det icke, innan det blef klart, att de icke inskränckte sig till den närvarande stunden, utan voro riktade
mot en aflägsen framtid och berodde äfven på andra synpunkter än de rent materiella.
Brefvet om pastoratsinkomsterna upplästes vid konsistorii
möte den 25 oktober och väckte naturligtvis mycken glädje,
om innehållet däraf också redan tidigare torde varit bekant
Men innan mötet upplöstes hade en kurir stigit uppför de många
trappstegen till observatoriihuset och där aflämnat bref af sådan
art, att de genast blefvo föredragna. De utgjordes af ett kejserligt manifest jämte tvänne reskript och voro väl egnade att
hos åhörarene väcka häpnad och oro. Ty de rörde sig om intet mindre än om universitetets förflyttning till en lämpligare
plats än den gamla numera ansågs vara, stälde i utsigt en formlig revolution inom det akademiska samhället. Det nådiga manifestet uttalade näml. kejsarens vilja i följande ordalag:
Vi Nicolai etc. Göre veterligt: Den vådeld, som öfvergått Åbo stad, har äfven sträkt sin härjande makt till vårt
därstädes förlagda universitet, denna åldriga inrättning, åt hvilken vi redan innan vårt anträde till regeringen egnat våra omsorger och krafter och hvilken vi aldrig skola upphöra att omfatta med vårt beskydd och vår faderliga ynnest. Af detta
lärosäte, i sin första tillvarelse anlagdt å ett för tiden och då
vordne förhållanden lämpligt ställe, återstår nu knapt annat än
dess i häfderne fräjdade minne, dess lärarepersonal och grushögarne af vetenskapernas helgedom.
Ibland de förändringar, som påkallades af Finlands förening med vårt kejsaredöme och hvilka endast hade landets och
dess inbyggares väl till föremål, hade vår företrädare, kejsar
Alexander den förste, glorvördigst i åminnelse, förlagt storfurstendömets hufvudstad till Helsingfors. Ledde af samma åsikter, som värkat detta beslut, och öfvertygad om nyttan af universitetets närmare samband med landets öfverstyrelse och högre
„

') F. A. T. 18 okt. 1827.
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auktoriteter, hafva vi i nåder velat befalla och förordna, att
universitetet i Åbo kommer att hafva sitt säte i Helsingfors
och därjämte till åminnelse af Finlands oförgätlige välgörare
bära namn af Alexanders-Universitetet f Finland. Och hafva
vi i afseende å värkställigheten af detta vårt nådiga förordnande meddelat universitetets kansler, vår kärälskelige herr
son, storfursten och tronföljaren, närmare föreskrifter etc. etc."
Hvilka dessa föreskrifter voro, dem kejsaren behagat meddela sin kärälskelige herr son, framgick af det ena reskriptet,
som var stäldt till kansler för „vårt kejserliga universitet i
Finland" och äfven det dateradt den 9/21 oktober. Häri stadgades främst, att universitetet finge till en början begagna i Helsingfors såväl den östra flygeln af senatshuset som den för divisionschefens för finska militären räkning uppförda bostad intills
en särskild universitetsbyggnad blefve uppförd midtemot senatshuset i enlighet med af kejsaren framdeles faststälda ritningar.
För nämda byggnads uppförande skulle främst universitetets
egna tillgångar, förstärkta med de redan nämda inkomsterna,
anlitas, men dessutom hade kejsaren velat befordra arbetet genom att bevilja universitetet ett räntefritt lån på 1/2 miljon rubel
b., som inom tio år skulle återbetalas; och skulle, hette det vidare,
uppsigten öfver detta arbete äfvensom vidtagandet af de åtgärder den förestående flyttningen kräfde tillkomma en särskildt
utsedd komite. Åt samtliga ämbets- och tjänstemän samt betjänte, hvilka komme att följa med, utlofvades en gratifikation,
motsvarande ett års löneförmåner.
Det andra reskriptet innehöll närmare bestämningar angående den i och för flyttningen tillsatta komitens arbeten.
Den skulle sammanträda i Helsingfors samt bestå af ' grefve
Rehbinder såsom ordförande äfvensom prokurator Walleen,
värkl. statsrådet Falck samt professorerne Hällström och Fattenberg såsom ledamöter. Komiten ägde främst att vidtaga de
åtgärder, som erfordrades för nämda byggnaders försättande i
nödigt skick intill den tidpunkt, då enligt komitens eget förfogande universitetets värksamhet på den nya orten skulle begynna. Så skulle komiten inköpa tomter för de nya byggnaderna, infordra ritningar samt efter granskning insända dem
till kejsarens nådiga stadfästelse; vidare uttala sig om särskilda
ekonomiska frågor och om sättet för särskilda lärareplatsers

— 41 —
besättande äfvensom afgifva yttrande om den framtida uppbörden af universitetet och dess tjänstemän från särskilda landsdelar tillkommande skatteförmåner m. m. Om det delvis förstörda akademihuset samt kemiska institutets och observatoriets byggnader meddelade t. f. kansler i särskild skrifvelse,
att H. M. Kejsarens vilja var, att det förstnämda skulle inlösas
till finska staten samt de öfriga öfverlåtas till särskilda allmänna behof.
Sådana voro de nyheter, som meddelades professorerne
och som genom tidningar och bref fördes vidare utöfver hela
landet.

På hvad sätt dessa förordnanden tillkommit och hvilka
krafter som medvärkat till desamma, är icke närmare kändt.
Föga troligt, ehuru icke omöjligt, synes det, att tanken skulle
utgått från universitetets t. f. kansler grefve Rehbinder, hvilken
efter branden infann sig i Åbo. Men naturligtvis var han på
förhand underrättad om hvad som förestod och vare sig han
gillade eller motsade planen var det förmodligen åt honom
utarbetandet af de manifestet åtföljande instruktionerna åt kanslern och komiten varit öfverlämnadt. Däremot talar mycket
för att det närmaste initiativet tagits af dåvarande generalguvernören, den själfrådige general Zakrevsky, hvilken, äfven han
omedelbart efter olyckan anlände till den härjade staden och
deltog i undsättningsåtgärderna med sådan kraft, att det tacksamma borgerskapet uppkallade efter honom en bland de förnämste gatorna med en tvärgata. Visserligen stod universitetet
utanför generalens egentliga maktområde och ehuru detsamma
lidit stora förluster vid branden, funnos dock hufvudbyggnaderna kvar, en del t. o. m. fullkomligt oskadade, så någon orsak att
från undsättningssynpukt skrida till en så radikal åtgärd som
ombyte af hemort icke tycktes förefinnas. Men general Zakrevsky hade ända från det han (år 1824) tillträdt sitt höga ämbete i Finland visat en synnerlig benägenhet att utsträcka sin omvårdnad till universitetet, som han ansatte med ständiga beskyllningar för dess lärares försumligheter och dess lärjungars dåliga
lefverne. Vicekansler grefve Aminoff hade haft all möda att
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bemöta dessa beskyllningar och i skrifvelser såväl till kejsaren
som till den finske statssekreteraren sökt förekomma att, såsom
han uttryckte sig, Finlands högskola stäldes under en generalguvernörs direkta befäl. Men han hade tröttnat vid försvaret och på våren 1827 inlämnat sin afskedsansökan, som
ännu var oafgjord 1). Mycket möjligt är därför att Zakrevsky begagnat sig af det gynnsamma ögonblicket till att söka
ställa det akademiska samhället, om icke nominelt, så dock
lokalt under sin egen närmare uppsigt. En framställning i
sådant syfte kan af honom ha inlämnats till kejsaren, då han
i början af oktober anlände till Petersburg för att bl. a. meddela sig om undsättningsåtgärderna för Åbo stad. Ett sådant
antagande bestyrkes också af en senare uppgift af grefve A.
Armfelt, att en bland de främsta anledningarna till universitetets förflyttning var Zakrevskys hos kejsaren gjorda framställning om nödvändigheten att ställa universitetet under gen. guvernörens uppsigt för att förhindra sådana oordningar, som
timat i Åbo, särskildt konflikterna mellan studenter och rysk
militär. 2)
Men om generalguvernör Zakrevsky arbetat för universitetets förflyttning och måhända inkommit med en hemställan
därom, så är den möjlighet icke utesluten, att tanken uppstått
hos kejsaren själf, måhända t. o. m. redan innan olyckan timade. Före sin tronbestigning hade han i nära ett årtionde
stått i spetsen för den akademiska styrelsen och därunder haft
godt tillfälle, kanske också någon gång god anledning att Ofverväga frågan om universitetets lämpligaste placering. Den tid
af endast halfannan månad, som förgick mellan branden och
manifestet, samt den omständighet att de akademiska fädren i
Åbo icke sattes i tillfälle att yttra sig om åtgärden, tyda åtminstone på att tanken på förflyttningen icke framkallade vidare betänkligheter hos kejsaren, utan stod i enlighet med
hans uppfattning om akademiska och andra förhållanden i
Finland.
Men initiativet må nu ha kommit från hvilket håll som
hälst. För tämligen säkert kunna vi anse, att det kejserliga
1) Hartman, De tre gustavianerna s. 385 följ.
2) Th. Rein, J. V. Snellman H. 95.
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påbudet icke framgick plötsligt såsom ett af tillfället framkalladt
maktuttryck eller såsom en följd af stundens behof, utan att
detsamma föregåtts af tidigare öfverläggningar inom regeringskretsar, öfverläggningar som dock h. o. lr. undandraga sig
vår kännedom. Den stora olycka, som drabbade akademistaden, kom sålunda icke som en orsak, utan som en tillfällig
— olyckans vidd förbjuder oss att säga välkommen — anledning till genomförande af en tidigare påtänkt plan. Visserligen hade bland de motiv, som år 1812 föranledt påbudet
om den inhemska styrelsens förflyttning från Åbo till Helsingfors, äfven den omständighet blifvit anförd, att de nya ämbetsvärkens placering i Åbo icke blott framkallat en förhöjning
af prisen på lifsförnödenheter, utan jämväl haft till följd en
lifaktighet i sällskapskretsarna, som illa harmonierade med
den för vetenskapernas idkare nödiga stillheten och som otvifvelaktigt komme att bereda akademin dess undergång.1) Och
synbarligen fortbestod samma uppfattning ännu en tid framåt,
åtm. känner man icke några uttalanden i motsatt riktning.
Med det redan under den svenska tiden påbegynta nya akademihusets fullbordande år 1817 syntes universitetet med ännu
starkare band blifvit fästadt vid sin gamla boplats. Men icke
långt efter styrelsevärkens förflyttning till den nya hufvudstaden måtte det ha uppgått för vederbörande, att denna förändring medförde olägenheter, som icke tidigare tagits i betraktande. Redan år 1821 fann sig kejsaren föranlåten att i ett
nådigt reskript uttala sitt misshag öfver de menliga följderna
af universitetets „från den allmänna styrelsen fullkomligen afsöndrade" läge samt att påbjuda särskilda åtgärder till aflägsnande af därpå beroende olägenheter. Medan dessa förbereddes tyckes teorin om den akademiska stillheten altmer fått vika
för de politiska hänsynen, främst för den med tidens reaktionära strömning förbundna uppfattningen om betydelsen af det
akademiska samhällets ställande under regeringsmaktens noggranna kontroll, synbarligen ock för önskan att förlägga universitetet till en ort, hvilken icke i samma mån som den förra
hufvudstaden antogs vara utsatt för traditionerna och sympatierna från den svenska tiden. Det nåd. manifestet om för') G. Rein, Helsingin uudestaan-rakentamisesta, kap. V.
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flyttningen framgick således, såsom det äfven själft utsade,
af de förändringar, som ansågos påkallade genom Finlands
förening med det ryska kejsaredömet och af monarkens, den
förre kanslerns, öfvertygelse om nyttan af universitetets närmare samband med landets öfversyyrelse — ett samband som
i bokstaflig mening kunde anses uppnådt, då endast ett öppet
torg kom att åtskilja universitetet från senatshuset och gen.
guvernörens bostad. Det hela berodde, såsom Topelius ett
halft sekel senare yttrade, på önskan att „förlägga hufvudstaden och universitetet fjärmare från Sverige, närmare riksenheten och bakom Sveaborgs kanoner."
En senare tid, som kunnat öfverskåda följderna af den
påbjudna förändringen, har — med åsidosättande af de politiska motiven — tillerkänt densamma en mycket stor kulturel
betydelse, enär det genom 1812 års reskript försvagade sambandet mellan den akademiska och den politiska världen därigenom återstäldes. Väl kan det på goda grunder framhållas,
hurusom förflyttningen medförde olägenheter, hvilka kanske
icke i samma mån skulle framträdt i den af bullret från den
yttre världen mindre berörda gamla akademistaden. Och hvad
studierna och de vetenskapliga sysselsättningarna vidkommer,
behöfver det ju icke ifrågasättas, att desamma i Åbo skulle
bedrifvits med nit och framgång samt att impulserna från
utlandet gjort sin värkan äfven därstädes. Men i trots häraf
och ehuru det naturligtvis är en vansklig sak att söka ut
fundera följderna af vissa tilldragelsers uteblifvande, synes
en närmare betraktelse af händelsernas gång dock gifva vid
handen, att universitetets förläggning till landets hufvudstad
medförde hälsosamma följder icke blott för det akademiska lifvet utan ock för den politiska och nationella utvecklingen, som
helt naturligt återvärkade på det förra. I högre grad än om
universitetet fått kvarblifva på dess gamla, från det politiska
lifvets centrum något aflägsna plats, kommo nu landets intellektuella krafter att understöda hvarandra och att samvärka
till uppnåendet af de mål, som den nya tiden stälde för sig.
På ett poetiskt sätt karaktäriserades denna händelsernas gestaltning — som för visso hvarken förutsågs eller åsyftades i det
') Smärre skrifter s. 202.
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kejserliga manifestet — af Topelius, då han i sammanhang med
nyss nämda yttrande förmenade, „att det är i Helsingfors som
Åbos traditioner utvecklat sin blomma" och att „försvinnandet
af det forna Åbo framstår såsom en providentiell tilldragelse,
bestämd att inviga vårt land för en ny utvecklingsbana."
Sålunda ställer sig, såsom sagdt saken, för oss, som kunna
blicka tillbaka på en sekellång erfarenhet. Men för det akademiska samhälle, som existerade år 1827, och icke endast för
detta, utan för de flesta af den då lefvande generationen måste
förhållandet ha tett sig helt annorlunda. Väl kunna vi antaga,
att det icke saknades personer, icke ens vid akademin, hvilka
motsågo den stundande förändringen utan saknad och oro;
måhända fanns det äfven dem som med glädje och förtröstan motsågo den kommande tiden. 1) Men de hvilka tänkte
sålunda utgjorde utan tvifvel ett fåtal. Hos de flesta måste
kejsarens nådiga vilja väckt känslor af farhågor och bekymmer
icke blott för universitetets, utan jämväl för egen del. 2)
Man behöfde icke vara mycket besvärad med den konservatism och respekt för traditionen, som utmärkte de akademiska fädren och andra med dem för att i universitetets förflyttning spåra inledningen till dess säkra undergång. I nära tvåhundra år hade — så måste ju de flesta ha tänkt sig saken — universitetet haft i Åbo sitt lugna och trygga hem; här hade den
vetenskapliga odlingen inredt åt sig sina egna härdar, från
hvilka man varit van att se ljuset stråla ut öfver landet; här
hade den då lefvande generationen af Finlands bildade stånd fått
sin högre undervisning och sin tjänstemannautbildning. Och
nu skulle detta åldriga lärosäte ryckas bort från sin minnesrika plats och sin rätta omgifning, flyttas bort på grund af en
') Till dem hörde åtm. bibliotekarien, sedermera prof. Blomqvist, som
i bref till A. J. Sjögren någon tid efter olyckan klagade öfver att den
gamla andan och det förra småsinnet vid universitetet fortbestodo i deras gloria; förflyttades universitetet till Helsingfors, skulle det ha goda
följder för landet, och om univ. lärarene aflönådes af staten, skulle de
befrias från allt bondgräl (med akademiebönderne) och komma utanför
gamla retarderande relationer. Univ. bibl.
2) Enl. mantalslängden för 1827 räknade universitetsstaten med betjänte, handtvärkare och deras familjer omkr. 600 personer, hvilka jämte
ett 50:tal studerande af Åbo nation närmast drabbades af det kejserliga
påbudet.
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kejserlig nyck, af orsaker, som man icke fattade, och utan att
de akademiska fädren ens fått tillfälle att uttala ett ord till
försvar. Akademin och Åbo hade nästan varit synonyma ting.
Men hvad för garantier erbjöd väl det nya hemmet med ett
främmande borgerskap och en samling byråkrater för en ömsesidig samvärkan och en tillbörlig respekt för det akademiska
ståndet? Och hvad för ämnen kunde väl skaldekonsten och
den akademiska vältaligheten, som så ofta inspirerats af den
gamla akademistadens framfarna öden, hämta från en ort, som
visserligen helt nyss upphöjts till Finlands hufvudstad, men
hvars forntidsminnen och intressen för dagen till hufvudsakligaste del voro af materiel art?
Sannt är att vi i officiella handlingar och i litteraturen
från denna tid fåfängt söka uttryck för känslor och tankar af
denna art. Så förmäler protokollet för det möte, vid hvilket
de kejserliga reskripten föredrogos, icke med ett ord, huru desamma mottogos af de närvarande. Men tystnaden berodde
utan tvifvel på servil undergifvenhet under monarken, hvars
åtgöranden icke fingo kritiseras, eller på den ödmjuka resignation de senaste händelserna jämte anblicken af den grusade
staden måste framkalla. Och frånvaron af de vanliga tacksamhets betygelserna öfver monarkens ingripande i universitetets
ärenden tyda på att underrättelsen om den förestående förändringen åtm. icke mottogs med fägnad. I enskilda uttalanden och förtroliga meddelanden däremot kunde man lättare
och mera oförbehållsamt gifva sitt missnöje tillkänna. Icke
blott den kritiske och mot öfverordnade föga väl stämde Johan
Bonsdorff fann förflyttningen af universiteset „orimlig och statsvärket förstörande." Äfven den mer opportunistiske prof. Fattenborg, hvilken tillhörde den i Helsingfors arbetande korriten,
stälde sig skeptiskt gentemot framtiden. „Väl kan man säga
— yttrar han i ett bref oin branden och förflyttningen — att
dessa händelser icke äro egentliga världshändelser, som invärka
på hela världsdelars - ställning, men föga kan man dock tänka
sig några viktigare för vårt land, för det lilla Finland, ty hos
oss skola följderna af dem kännas i sekler. Hvar och en har
sina åsigter och gör sina betraktelser öfver det stora och viktiga, som tilldrager sig, och således har och gör jag äfven
mina. För min del kan jag, åtminstone ännu icke, inse förde-
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lame af universitetets hitflyttning. Men innerligen önskar jag,
att den måtte lända upplysningen i vårt land till gagn och
nytta. Tiden visar dock snart, huruvida min önskan blifver
uppfyld." 1)
Att trotsa det nådiga manifestet kom emellertid icke i
fråga. Men innan detsamma blifvit bekant, hade åtminstone
ett försök blifvit gjordt att förekomma universitetets förflyttning, och när frågan redan var afgjord, läto sig en del personer af farhågorna för framtiden ledas till det djärfva steget att
petitionera om återgång till det gamla.
Omedelbart efter det underrättelse om branden anländt
till den inhemska regeringen sändes senatorn och värkliga
statsrådet Falck till Åbo för att underrätta sig om stundens
behof och öfverväga, hvilka åtgärder som omständigheterna fordrade. Bland de bref koncept han från denna tid efterlämnat
förekommer en skrifvelse, som tydligen var riktad till generalguvernören och innehöll en framställning om särskilda
undsättningsåtgärder såväl för staden som för universitetet.
Med hänsyn till det sistnämda uttalar han sin glädje öfver att
universitetsbyggnaden icke blifvit skadad i högre grad än att
densamma kunde med akademins egna medel och utan statens
gravation iståndsättas samt att observatoriet och kliniska institutet voro oskadade. „Uti den förfärliga olyckan — fortsätter
han därpå — äro dessa omständigheter en tröst och lindring.
Ty om uti nuvarande bedröfliga skick en flyttning af universitetet, provisorisk eller för all tid, måst påtänkas, så hade Finlands äldsta stad sett sin totala och ohjälpliga undergång och
Finlands bäst odlade landskaper i och med detsamma råkat
uti ett tillstånd af aftyning, som slutligen skolat bringa dem i
fattigdom och elände. Det är nämligen nu och under loppet
af flere år, innan förmögenhet och handel till någon del hunnit komma i sitt forna skick, som Åbo stad icke kan haf va
sin bärgning annorlunda än genom de medel, som af den studerande ungdomen och dess lärare där utspridas. Ofvertygelsen härom är så rotfästad, att stadens borgerskap alldeles icke
påtänka någon byggnad förr än erfaras får, huruvida universi') Söderhjelm, J. L. Runeberg I: 161, Finsk tidskrift 1884, I: 286
—291.
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tetet kan på orten bibehållas, hear om jag numera i anseende
till förutnämde omständigheter icke tviflar, emedan jämväl en
flyttning till annan ort af 500 studenter, 50 lärare af alla slag
och 15 akademins ämbets- och tjänstemän samt statens förökande med 4 teologie professorslöner, såvida de förre komme
att förblifva vid Åbo domkapitel, skulle förorsaka en högst betydlig och opåräknad utgift för landet, att förtiga försvårandet
af den vetenskapliga bildningen genom lärdomssätets flyttning
ifrån en ort, där lifsmedlen äro de billigaste i hela Finland,
och omöjligheten för de genom branden utblottade lärareve
att å en främmande ort, skilde från sin foyer, subsistera. Åbo
har härintills varit afsättningsorten för största delen af det
inre landet och sydvästra delen af Finland helt och hållet.
Också var det i dessa orter som konsternation öfver olyckan
var störst oc'h allmän förr än det blef bekant, att auktoriteternes byggnader kunde återställas och att värksamheten i alla
grenar skulle fortsättas, ty äfven folket ser ibland riktigt."
Tvifvelaktigt är, huruvida dessa föreställningar ens framfördes till högvederbörlig ort. Åtminstone ledde de icke till
vidare resultat. Ännu mindre kunde man då vänta sig någon
framgång af ett försök, som gjordes att genom de högre myndigheternas bemedling få manifestet om förflyttningen återtaget.
Härom förtäljer Falck i ett bref af den 8 nov., tydligen äfven
det stäldt till generalguvernören, att Åbo stads innevånare haft
den „oförsigtigheten" att i en till landshöfdingen i länet stäld
skrift anhålla om universitetets bibehållande i Åbo och att landshöfdingen varit nog oförståndig att icke blott mottaga denna
petition, utan ock insända densamma till generalguvernören för
att underställas kejsaren. Men numera hade stadsboarne blifvit underrättade om „otillbörligheten af deras demarche", som
de på det högsta önskade vara ogjord, och på deras vägnar
anhöll Falck allerödmjukåst, att hans excellence täcktes lämna
utan allt afseende deras „förberörda olämpliga ansökning."

Universitetets öde var sålunda afgjordt. Den kejserliga
viljan skulle utan vidare sättas i värket, och om en del åtgärder äfven berodde på den särskildt tillsatta komiten, återstod
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dock åtskilligt för konsistorium att ombesörja. Sålunda kom det
sig, att det sista läseåret i den gamla akademistaden tämligen
fullständigt egnades de många omsorger den förestående förflyttningen af universitet och dess personal kräfde.
Till första början gälde det att klarera de ekonomiska
frågorna, dels dem som hänförde sig till själfva universitetet,
dels dem som angingo lärares och tjänstemäns framtida ställning.
Vid den tid, hvarom nu är fråga, baserade sig universitetets ekonomiska ställning i främsta rummet på inkomsterna
från ett trettiotal fonder — stipendiifonder m. m. — samt från
nära elfvahundra s. k. akademihemman i tebo och Björneborgs
samt Nylands och Tavastehus län. Fonderna beräknades i början af år 1827 stiga till närmare 200,000 rub. s. samt afkastade
samma år med arrenden, bidrag å stat samt hvarjehanda afgifter inalles 36,327 rub. s. Akademihemmanen voro fördelade på tvänne fögderier, det öfra och det nedra, hvartdera
under uppsigt af en akademifogde. Det öfra fögderiet omfattade 532 hemman om 296 gamla (och 240 nya) mantal inom
Satakunta-häraden samt i Öfra Sääksmäki härad, det nedra 542
gamla hemman om 316 mantal (540 nya hem. om 226 mant.) i
Egentliga Finland och Satakunta. Räntorna från dessa hemman upptogos till 8,667 rub. s., hvartill kommo tionden och
kvarntullsspannmål samt särskilda afgifter från sju universitetet tillhörande prebendepastorat, så att inkomsterna från båda
fögderierna beräknades till 11,533 rub. Hela uppbörden för
år 1827 steg till 47,680 rub. s.
Förvaltningen af dessa egendomar och inkomster hade
alltid medfört för de akademiska myndigheterna mycket omak
och särskildt hade uppsigten öfver de många akademihemmanen med deras talrika befolkning, som delvis lydde under akademins jurisdiktion, varit en ständig källa till bekymmer och
förargelse. Intet under därför att nu, då de akademiska myndigheterna skulle ytterligare aflägsnas från hemmanen, fråga
väcktes om att befria universitetet från denna omvårdnad och
ställa dess ekonomi på en förändrad fot.
Såsom vi redan nämdt, hade den komite, hvilken ägde
att förbereda universitetets ankomst till Helsingfors, att uttala
sig också om denna sak. Komiten skulle, hette det, yttra sig
4
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därom, på hvad sätt uppbörden af universitetets ämbets- och tjänstemäns samt betjäntes löner, hvilka voro indelte och utgjordes af
pastorater, prebendehemman, hemmansräntor samt tionde- och
kvarntullsspannmål, „skall kunna bekvämligen och på det sätt
inrättas, att äfven efter universitetets flyttning till Helsingfors
säkerhet och erforderlig kontroll vid denna uppbörd vinnes
och att löntagarene därigenom icke förlora något af de förmåner de hittills åtnjutit."
Komiten började sina arbeten de första dagarna af november och innan den några veckor därefter åtskildes hade
man enat sig om ett uttalande i frågan. Detta gick i hufvudsak ut på att universitetet skulle afstå alla sina hemman och
tionden till staten och i stället mottaga kontant betalning, uträknad efter hvarje års markegång för de afstådda hemmanen,
samt att de prebendehemman och pastorat, som enskilda lärare och
tjänstemän innehade, skulle med tiden utbytas mot andra närmare Helsingfors belägna. ') Yttrandet meddelades först kejserliga senaten, som icke torde haft mycket att invända däremot, och den 1/13 februari 1828 emanerade ett nådigt reskipt
till generalguvernören, hvars innehåll den 21 febr. meddelades
konsistorium. Reskriptet innehöll, att kejsaren funnit godt
påbjuda, att alla universitetets äldre och nyare donationer i
räntor, jord, penningar, tionde- och kvarntullsspannmål samt
öfriga hittills ägde inkomster hädanefter komme att tillfalla
kronan emot universitetet därför beviljad full ersättning. Jordräntor och mantalspengar skulle godtgöras i kontant — de förra
beräknade till c. 8,000 r. s., de senare till 1,200 r. — samt utbetalas kvartaliter i Helsingfors; indelningsspannmålen (2,220 t:r
från Åbo, Nylands och Vasa län) däremot skulle utgifvas in natura
på samma ort, hälften i råg och hälften i korn, två gånger
om året. De prebendehemman, som tilldelats universitetets
lärare och tjänstemän, skulle med tiden utbytas mot andra
närmare H:fors belägna dock med rätt för närv. innehafvare att
behålla de äldre sålänge de sutto vid resp. tjänst. Och på
samma sätt skulle den teol. fakultetens 6 preb. pastorat utbytes mot andra, hvarjämte innehafvarene under väntan på förändringen erhöllo en godtgörelse för den minskning i inkom') Finsk tidskr. a. st.

— 51 —
sterna de genom förflyttningen fingo vidkännas. Det ena
pastorat, som hörde till filos. fakulteten, skulle efter närv. innehafvaren frångå universitetet 1)
Denna viktiga förändring åsyftade nu den ekonomiska
ställningens betryggande för framtiden. För att åter erhålla nödiga tillgångar till de utgifter, som den förestående bosättningen
i Helsingfors med ty åtföljande byggnadsföretag kräfde, skred
man till uppsägningar af universitetets utestående lån. En sådan åtgärd hade vidtagits straxt efter branden, men erhöll
större utsträckning då kanslern i början af år 1828 tillsade konsistorium att uppsäga de från nybyggnads- och reparationsfonderna utgifna lånen samt att öfversända penningarna till honom i och för placering i ryska kommersbanken. Så uppsades vid ett möte lån till ett belopp af 110,000 rub. och penningarna reserverades jämte de inkommande tullafgifterna och
pastoratsarrendena dels till byggnadsutgifterna dels till återbetalande af det stora byggnadslånet från staten.
En annan utväg till peningebehofvens fyllande erbjöd
försäljningen af universitetets gårdar och tomter jämte en del
lösören, som numera voro obehöfliga. Handeln tog emellertid
lång tid, då konsistorium sökte erhålla högsta möjliga ersättning,
och det fordrades särskilda påminnelser från kanslers sida
innan köpen efter upprepade värderingar och auktioner kommo
till stånd. För hufvudbyggnaden, som skulle öfverlämnas till
staten och först taxerades till nära 200,000 rub. b., faststälde
kejsaren år 1828 ersättningen till 150,606 rub. b. För kliniska institutets byggnader jämte kvarliggande arbetsmaterial
erlades enligt kejserligt godtflnnande omkr. 84,000 rub. b. a.
Om observatoriibyggnaderna däremot förordnades år 1831, då
uppförandet af ett nytt observatorium i Helsingfors påbjöds,
att de skulle afstås utan ersättning för att användas till kyrka
åt den ryska militären. Botaniska trädgårdens tomter uppskattades först till 13,800 rub., men sedan konsistorium fåfängt
sökt förmå staden att inlösa desamma, försåldes de till privata
personer för endast 3,500 rub.
För betryggandet af universitetsstatens enskilda ekonomi
1) Kejs. br. 1/13 febr. 1828, senatens br. 5/3 1828, cons. pr. 21 febr.,
12 apr. 1828.
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hade, såsom tidigare nämdts, en flyttningshjälp, motsvarande ett
års löneförmåner, ställts s utsigt och de hvilka lidit förluster
under eldsvådan kunde dessutom påräkna del af den hjälp,
som utlofvats Åbo stads befolkning i allmänhet. Till underlättande af det förstnämda understödet, som beräknades uppgå
till 100,000 rub., beviljade kejsaren universitetet ett räntefritt
lån på 50,000 rub. b., och ett af konsistorium efter mycket
liberala beräkningsgrunder uppgjordt förslag till fördelning af
hjälpen blef af kansler godkändt, dock så att docenterne såsom icke upptagna å stat uteslötos från delaktighet däri. För
att öka hjälpen hemstälde konsistorium hos kansler om att de
universitetsmän, hvilka voro berättigade till räntefria byggnadslån m. m. för återuppförandet af sina gårdar, måtte tillåtas
åtnjuta dessa fördelar i Helsingfors. Men denna rättighet medgafs icke. Prof. Fattenborg, hvilken, såsom vi veta, satt i den
i Helsingfors arbetande komiten, berättar, att han framstält
samma yrkande, men att de mötts af invändningen att understöden voro utlofvade för Åbo stads, icke för Helsingfors
bebyggande. „Jag kunde väl icke, menade F., bestrida sanningen häraf, men följden af denna sanning blifver dock
alltid den att academici blifva de mest lidande af alla genom branden i Åbo, och mig lyster att se, hvilken skepnad
den akademiska lärarekorpsen skall hafva, då den i nästa
höst kommer att göra sitt prunkande intåg i Finlands ståtliga
hufvudstad. Jag tror att den ena trasan kommer att slå den
andra."
Vid sidan af den omvårdnad, som sålunda egnades universitetets och dess tjänstemäns ekonomiska ställning, gingo
bemödandena att återupprätta de vetenskapliga institutionerna.
Under dessa sträfvanden hade man förmånen att kunna påräkna
understöd såväl från monarken som från den stora allmänheten, hvilken med stor frikostighet sökte bispringa de nödstälda bland Åbo stads befolkning och icke häller underlät
att visa sitt deltagande för universitetet.
Till någon del framträdde detta deltagande genom pekuniära insamlingar, hvilka åsyftade att underlätta konsistorii bestyr med fyllandet af de närmaste och särskildt de litterära behofven. Före utgången af året meddelades, att Vichtis sockneboar skänkt till universitetet 50 t:r spannmål, hvilkas försälj-
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ningspris kom biblioteket till godo. I början af år 1828 anlände från Helsingfors ett belopp af 708 r:dr och 55 rub. b.,
som insamlats bland tjänstemän och handlande i staden för att
användas till ökande af universitetets eller studentnationernas
bokförråd. När icke lång tid därefter konsistorium med nådigt
tillstånd utsände s. k. stamböcker för att uppsamla medel till
bibliotekets förstärkande, visade det sig tydligt, att denna vädjan till allmänheten icke var fåfäng. Men därjämte framträdde
deltagandet för vetenskapernas förkofran genom direkta bidrag
främst till de litterära och nåturalhistoriska samlingarna. Från
personer såväl i akademistaden som i långt aflägsna näjder af
landet begynte så småningom försändelser anlända: bokgåfvor
från ett par hundra volymer ned till en enda volym, zoologiska,
mineralogiska och etnografiska föremål samt kuriositeter (ss. en
spillra från en romersk pelare i Alexandria). Det mesta sändes till Helsingfors, där det mottogs af den nyutnämde v. bibliotekarien Blomqvist.
Främsta rummet bland gåfvorna till de vetenskapliga inrättningarna intog den, hvarmed landets monark ihågkom sitt
finska universitet. I början af februari 1828 meddelades genom
en skrifvelse från kanslern, att H. K. M. på framställning af den
i Helsingfors arbetande komiten och för att i någon mån afhjälpa bristen å litterära arbeten funnit godt att till universitetet öfverlåta det vid kejs. senaten upprättade biblioteket, dock
med vilkor att det därför beviljade statsunderstödet upphörde
och bibliotekarien behölls vid sina tidigare löneförmåner. Ett
par veckor senare fogades härtill det medgifvande, att biblioteket tills vidare finge förb]ifva i den till universitetet öfverlåtna
delen af senatshuset, som antogs inrymma omkr. 30,000 volymer. Den nämda komiten hade visserligen föreslagit uppförandet af ett särskildt bibliotekshus på universitetstomtens västra
sida gentemot hufvudbyggnaden, men H. K. M. hade funnit
det lämpligast att låta därmed anstå tills närmare utredning
vunnits om universitetets tillgångar.
Bland enskilda personer, som tidigast tänkte på biblioteket, framträdde några universitetsmän, af hvilkas bokförråd
större eller mindre delar blifvit räddade. Så utlofvade prof.
Schulten en samling på 300 band samt ett antal disputationer
och kartor, prof. Tengström 40 vol. och akademiskt tryck, prof.
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Hällström och observator Argelander „suiter" af sistnämda publikationer. Bland personer utanför akademin som lämnade
större gåfvor, må nämnas häradshöfd. Råbergh i Vemo, prosten
Appelroth i Lampis och senatsregistr. af Schulten.
Men det var icke blott egna landsmän som ihågkommo
universitetet. Ryktet om den timade olyckan spred sig långt
utöfver landets gränser, mångenstädes väckande önskan att på
ett värksamt sätt kunna bidraga till förlusternas fyllande. Särskildt ådagalade lärda institutioner och litterärt intresserade
personer i kejsaredömet under dessa bekymrens år ett deltagande
och en frikostighet, som böra med erkännande omnämnas. Redan innan året 1827 gått till ända kunde grefve Rehbinder,
som säkerligen icke saknade sin del i många af de inkommande
föräringarna, anmäla att en doktor Fr. Hassar erbjudit som
gåfva en boksamling at icke mindre än 995 volymer. I början
af följande året meddelade universitetet i Dorpat genom sin
kurator furst Lieven att detsamma ville afstå sin duplettsamling af böcker (c. 400 vol.), hvartill kort därefter fogades ett
antal fysikaliska instrument och naturhistoriska föremål. Samtidigt inberättades, att rektorn vid nämda universitet, prof.
Evers, genom annonser i tidningarna vädjat till den bildade
allmänhetens hjälpsamhet samt uppmanat guvernementsskoledirektörer och kretskoleinspektörer i de baltiska städerna att
på sina orter värka för insamlingen. Denna tog också god
fart, så att redan i april 1828 ensamt i det Dorpatska lärodistriktet 3,545 vol. förutom ett obestämda parti obundna böcker
blifvit hopsamlade. Bland enskilda personor i Östersjöprovinserna, hvilkas föräringar kommo till konsistoriets kännedom
före flyttningen till Helsingfors, nämnas särskildt en baron Boye
på Alt-Karkel (2,000 vol.), bokhandlaren Hartmann i Riga (böcker värderade till 5,360 rub. s.), en herr Zigra i samma stad
(1,250 frösorter) samt statsrådet Storch i Petersburg (270 vol.).
På våren kunde Rehbinder meddela, att universiteten i Petersburg, Moskva och Kasan, Richelieuska lyceum i Odessa samt
furst Besborodkos gymnasium förärat till det finska universitetet sina dupletter af böcker. Från universitetet i Petersburg
och Moskva anmäldes dessutom samlingar af mineralier (fr.
Moskva 2,126 stuffer), från universitetet i Warschau en samling
akademiskt tryck.
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Äfven från utlandet kommo bevis på deltagande. Så meddelade t. f. kansler på våren 1828, att konungen af Danmark
gifvit befallning om att till universitetet öfversända ett antal
på regeringens bekostnad utgifna arbeten, bland dem några
af , större värde, och universitetets professorer jämte medlemmar af ett tiotal lärda samfund i Köpenhamn visade sin välvilja genom att förära sina egna arbeten. Från Hamburg afsände ryske ministerresidenten v. Struve en mineraliesamling,
innehållande c. 600 stuffer, samt en geognestisk samling på 228
stycken harziska bärgarter; från en professor i det aflägsna
Ungern kom en större samling ungerska mineralier. Från Sverige synas inga andra gåfvor inkommit än några volymer, som
en prost i Sigtuna förärade universitetet på samma gång han
erbjöd till salu sin boksamling. 1)
Naturligt var emellertid, att konsistorium icke kunde
bygga allenast på frivilliga gåfvor, utan att det därjämte måste vara betänkt på att använda universitetets egna tillgångar
till behofvens fyllande. Som dessa tillgångar voro mycket begränsade, åtnöjde man sig därför till en början med att inköpa
de nödvändigaste hjälpmedlen på samma gång man hos kanslern hemstälde om hjälp till medlens förstärkande. At bibliotekarien Pipping öfverlämnades att på bokauktioner inropa
lämpliga böcker, särskildt arbeten, som tryckts i Finland, äfvensom skandinaviska disputationer; med bokhandlaren Vasenius
i Helsingfors uppgjordes öfverenskommelse om rekvisition af
böcker och journaler, hos kansler gjordes hemställan om särskilda inbesparade stipendiers användande för bokköp o. s. v.
Till de fysikaliska och medicinska instrumentsamlingrrna gjordes särskilda beställningar i utlandet; åt prof. P. A. v. Bonsdorff gafs tillstånd att införskrifva nödiga apparater till kemiska laboratoriet och när han på sommaren beredde sig till en
resa till Sverige och Norge, tilldelades honom ett understöd af
200 rub. s. för inköp af mineralier; åtgärder vidtogos för den
botaniska trädgårdens vård och observator Argelander tilläts
att på ett bärg nära staden uppsätta ett meridianmärke.
En viss lättnad bereddes konsistorium under dessa åtgärder genom de många anbud om försäljning af bok- och naturalie') Underrättelse om gåfvorna meddelades i F. A. T.
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samlingar, som vid denna tid inkommo både från hemlandet
och utifrån. Men de knappa tillgångarna gjorde pröfningen
kinkig nog och vanliga resultatet blef, att köpet måste lämnas.
Än begärde försäljaren mer än universitetet mäktade med, än
åter befunnos villkoren i öfrigt oantagliga. Så afstyrkte konsistorium ett af en superintendent i Saratow framstäldt och
af t. f. kansler förordadt anbud att försälja en boksamling för
31,000 rub., medan Rehbinder åter under hänvisning till den
ekonomiska ställningen refuserade konsistorii hemställan om köp
af en Strassburger-professors bok- och naturaliesamling för
40,000 fr. Samma öde rönte ett anbud af ett svenskt kammarråd att till universitetet öfverlåta sin växt- och insektsamling jämte ett naturhistoriskt bibliotek mot vilkor att blifva
anstäld vid universitetets museum såsom öfverintendent med
3,500 rub. s. i lön och pension för familjen; icke ens insektsamlingen, som utbjöds skildt, kunde man inlösa. Bland anbud,
som godkändes, må nämnas ett af prof. Sahlberg, som erbjöd
sin boksamling på omkring 2,000 band samt 180 bundtar disputationer för 6,000 rub. b. samt sin naturaliesamling på öfver 4,000 örter och mer än 5,800 species insekter --- dupletter icke medräknade — för 7,000 rub. b. Godkändes detta,
förband sig Sahlberg att vid sin landtegendom Yläne fästa
skyldigheten att under hans lifstid leverera till universitetet
årligen 50 t:r spannmål och därefter 25 t:r intills på detta sätt
ett kapital motsvarande köpesumman samlats, hvaraf räntorna
skulle användas dels till uppköp af naturhistoriska arbeten, dels
till riktande af de zoologiska och botaniska samlingarna. Konsistorium fann vilkoren förmånliga och supplicerade hos kansler, att nödiga medel måtte detsamma anvisas. Svaret blef såtillvida ogynnsamt som universitetets tillgångar förklarades
otillräckliga för en inlösen af böckerna, men då framställningen i öfrigt blef beviljad och Sohlberg själf icke hade något
att invända mot de nya vilkoren, öfverlämnades icke långt därefter såväl herbariet som de entomologiska samlingarna till
universitetet.
Alla dessa åtgärder åsyftade universitetets framtida värksamhet på den nya arbetsplatsen. Men för omsorgen om framtiden uppgafs icke tanken att kunna bereda den studerande
ungdomen tillfälle att ännu en gång mötas i den gamla läro-
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staden. I kanslersskrifvelse af den 19/7 nov. 1627 medgafs
ock att till förekommande af ytterligare uppskof med undervisningen åtgärder med första finge vidtagas för kliniska institutets apterande till föreläsningarna och konsistorium uppdrog
med anledning häraf åt några professorer att ombesörja inredandet af trenne lärosalar och en anatomisk teater i nämda
hus. Icke långt därefter kunde konsistorium hos kansler hems
ställa om prelektionskatalogens uppgörande för vårterminen.
Men den goda afsigten måste äfven denna gång öfvergifvas.
Till följd af en erinran från general Zakrevsky, som förklarade
en tillökning i Åbo stads folkmängd farlig för hälsotillståndet,
fann kansler godt att återkalla sitt tidigare medgifvande samt
ålade konsistorium att ånyo genom annons i allmänna tidningen förekomma studenternes resor till staden. Undantag beviljades dock nu, såsom förra gången, dem hvilka ärnade undergå examina, och för stipendiaterne förnyades rättigheten att
behålla understöden. På våren faststäldes därefter, i enlighet
med konsistorii hemställan, att det genom branden afbrutna
arbetet skulle återupptagas först på hösten i Helsingfors, där
universitetsstaten borde vara samlad till den 1 oktober. För
att lugna möjliga farhågor för bostadsbrist äfven i den nya
universitetsstaden anmälde ett antal gårdsägare därstädes, att
de under hösttermineu ville afstå 65 bättre rum hyresfritt
åt den studerande ungdomen, främst åt de mindre bemedlade
bland den.

IV.
Läseåret förgick sålunda under praktiska omsorger och
framtidsbestyr, utan andra vetenskapliga göromål än de nödtorftigaste examinationerna. De sista förberedelserna till resan
blefvo så småningom undanstökade och när sommaren led
mot sitt slut, voro de flesta redo att anträda färden. I juli utsågos fakultetsdekaner och consistorium minus för det kommande läseåret; i augusti försiggick det sista rektorsombytet i den
gamla akademistaden. „I anseende till omständigheterna" och.
med kanslers begifvande försiggick detta ombyte utan andra
ceremonier än den vanliga rektorseden, t. o. m., synes det,
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utan att något inbjudningsprogram blef utfårdadt. Detta sistnämda hade dock påyrkats af en del ledamöter „med afseende
å de rika, om ock sorgliga anledningar, som det snart till ända
löpande akademiska året erbjuder att åt eftervärlden kvarlämna
hälst någon, om ock kortare uppsats angående universitetets
bedröfveliga öden." Och en professor hade såsom sin mening
uttalat, att någon anledning icke förefanns att afvika från
den vanliga, genom sin ålder vördnadsvärda akademiska högtidligheten, hvaremot åtskilliga funnos, „som särdeles denna
gång påkallade den och i anseende till hvilka den blefve mera
viktig och mera betydelsefull."
Efter det ombytet försiggått förenade sig konsistorium om
särskilda åtgärder, som stodo i samband med ankomsten till
Helsingfors. At afgående rektor, som ärnade sig till nämda
stad, gafs i uppdrag att därstädes representera universitetet
samt „att vid uppstående mångfaldiga bestyr en värksam hand
lägga." I sällskap med tvänne magistratspersoner skulle han
af vederbörande mottaga generalinspektörshuset och bland
de studerande, hvilka inlämnat sina ansökningar, skulle han
fördela de 65 gratisrummen. I början af september kunde
rektorn förtälja att så godt som de sista åtgärderna för resan
blifvit vidtagna; en del saker hade bortsändts med tvänne jakter; hos vederbörande myndigheter hade ansökan gjorts om
militäreskort för transporten af ränteriet; för invigningsfesten
i Helsingfors hade förberedelser redan vidtagits; marskalkar
hade utnämts, rektors mantel hade reparerats, spirorna
hade blifvit rengjorda m. m. För att framhålla öfvergången
till en ny period, hemstälde rektor om förfärdigandet af en ny
universitetsmatrikel, eftersom enligt hans mening universitetet
blifvit nästan reorganiseradt och erhållit nytt namn, men detta
förslag förkastades af öfriga consistoriales, hvilka ansågo, att
„universitetet till sin rot dock ej kunde anses såsom alldeles
nu först inrättadt."
Det sista sammanträdet af consistorium majus hölls den
12 september, då endast rektor samt fyra ordinarie och två
adjungerade ledamöter befunnos närvarande. Efter det några
ärenden af mindre betydenhet blifvit föredragna och afgjorda,
åtskildes deltagarene i allsköns stillhet utan att ens något uttalande till protokollet om stundens betydelse syntes nödigt.
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Och innan månaden gått till ända hade det nådiga manifestet
af den 21 oktober 1827 blifvit troget efterlefdt. Af det fordom så talrika akademiska samhället återstodo numera endast
ett par lärare och några betjänte, hvilka af fritt val eller på
särskild tillsägelse kvarblefvo i staden, samt ett antal aboenses,
hvilka ännu icke kunnat bestämma sig för det märkvärdiga
beslutet att uppsöka universitetet utanför sin egen hemstad..
Under tiden som alt detta förehades i den gamla akademistaden hade man i den nya rustat sig till att värdigt mottaga
lärare och lärjungar samt att med högtidliga ceremonier Maugurera den nya tiden. Om de lärdes framkomst och den uppmärksamhet den förmodligen väckte veta vi ingenting närmare,
men om de högtidligheter, som föregingo arbetets början, har
ett och hvarje meddelats. Så förtäljes, att universitetets lärare
och tjänstemän samlades den sista september första gången en
corps i Helsingfors för att göra sina uppvaktningar hos hufvudstadens högsta öfverhetspersoner samt t. f. kansler grefve
Rehbinder, hvilken just anländt till orten och genom hvilken
man utbad sig att få sina känslor af undersåtlig vördnad framförda till kejsaren och storfursten-tronföljaren. Dagen därpå
firades den länge förberedda inaugurationsfesten. Om tillgången vid denna meddelas i cons. acad. protokoll följande berättelse.
„År 1828 den 1 oktober eller den dag, som var bestämd
till Kejs. Alexanders-Universitetets i Finland högtidliga inauguration i Helsingfors, sammanträdde på kallelse af universitetets nuvarande herr rector magnificus, professoren doktor
Myreen kl. 9 f. m. universitetets hela ämbets- och tjänstemannacorps tillika med alla uti staden närvarande uti det hus, som
uti denna stad blifvit Kejs. Alexanders-Universitetet till begagnande upplåtit, hvarefter och vid inlupen underrättelse om
Kejs. Universitetets t. f. kanslers, geheimerådet m. m. herr
grefve Rehbinders ankomst jämte t. f. vicekanslern, herr generallöjtnanten och riddaren Thesleff, rektor och consistorium
academicum gingo bemälde herrar till mötes och beledsagade
dem in uti consistorii majoris sessionsrum, där herr grefve
Rehbinder med ett kort tal uti ämbetet instälde universitetets
t. f. vicekansler, herr generallöjtnanten och riddaren Thesle$.
Dörrarne till sessionsrummet öppnades härå, då den öfriga aka-
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demistaten samt den studerande ungdomen, till antalet öfver
200, inkallades, hvarefter geheimerådet herr grefve Rehbinder
och vicecancelleren, herr generallöjtnanten och riddaren Thesleff hvar i sin ordning med ett kort tal, den förre på svenska
och den senare på tyska språket, hälsade den nya högskolans
lärare och lärjungar samt därefter gemensamt med hela universitetsstaten uti högtidlig procession, som öppnades af den
studerande ungdomen, kl. 10 f. m. uppträdde i stadens kyrka,
där gudstjänst förrättades af församlingens kyrkoherde, herr
professoren och kontraktsprosten Crohns. Efter slutad gudstjänst begaf sig processionen i samma ordning till det för dagens högtidlighet utsedda rummet i östra flygeln af senatshuset, hvarest kesj. senatens herrar vice ordförande och ledamöter samt öfriga härvarande militära och civila auktoriteter och
ämbetsmän äfvensom ett stort antal af stadens andra innevånare, till deltagande i denne högtidlighet inbjudne af universitetets herr rektor genom ett dagen förut utfärdadt program,
redan sig infunnit och intagit de för dem bestämda platser.
Herr rector magnificus, professorer doktor Myreen uppträdde
nu i katedern och höll, efter förrättad bön för det nya universitetets välgång, ett tal på svenska språket, innehållande öfversigt af nationella bildningens utveckling och fortgång i Finland, hvarefter hela ceremonin slutades med bön och tacksägelse kl. 2 e. m."
Efter den akademiska festen gafs middagsmåltid af t. f.
kansler grefve Rehbinder, som enligt den offic. tidningens berättelse låtit inbjuda senatens hrr viceordförande och ledamöter, de förnämsta i staden och på Sveaborg bosatte militäre
och civile ämbets- och tjänstemän äfvensom professorerne vid
universitetet. Underdåniga skålar proponerades därvid af herr
värden för kejsarens och hela det höga kejs. husets välgång äfvensom för universitetets trefnad och bästa, och blefvo dessa
skålar „med lifligaste deltagande" druckne.
De två följande dagarna voro egnade åt akademiska föreställningar, då i närvaro af universitetsstaten samt högre och
lägre tjänstemän och andra inbjudne stadsboar två nyss utnämde professorer (Tengström och Linsen) med vanliga ceremonier tillträdde sina ämbeten. Den 4 hölls det första sammanträdet af consistorium academicum och den 6 begynte väl,
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i enlighet med tidigare öfverenskommelse, de akademiska föreläsningarna efter en mer än årslång hvila.
Akademin i Åbo hörde sålunda det förgångna till. En ny
period i det finska universitetets historia tog sin början, —
en period, som man motsåg med undran och oro.

Suomalaiset Amerikassa i600=luvulla.
Esitelmä, jonka piti Suomen historiantutkijain kokouksessa
Helsingissä Syy sk. 29 p. 1906

O. A. Hainari.
Suomalaiset kuuluvat sivistyksen ensimäisiin tienraivaajiin
Pohjois-Amerikassa. Jo 1600-luvun alkupuoliskolla kaikui heidän kirveittensä pauke Uuden maailman aarniometsissä.
Kuuluisa englantilainen kveekari-lahkon johtaja William
Penn kertoo v. 1683 Pennsylvanian siirtokunnan synnystä seuraavalla tavalla: „Tämän maan ensimäiset kristityt asukkaat
ovat olleet hollantilaisia, sittemmin ruotsalaisia ja suomalaisia.
Edelliset harrastavat kauppaa, jälkimäiset maanviljelystä".
Hollantilainen William Usselinex oli jo kuningas Kustavi
II Aadolfin aikana koettanut taivuttaa Ruotsin hallitusta perustamaan siirtokuntia Pohjois-Amerikkaan. Ajatuksensa tästä
esittää Usselinex laveasti ja kaunopuheisesti „Argonautica
Gustaviana" nimisessä kirjassaan, joka painettiin Frankfurt
am Mainissa v. 1633. Ainoa tulos Usselincxin ehdoituksista
ja suunnitelmista oli Kustavi Aadolfin hallitessa n. s. „Eteläkomppaniian" perustaminen v. 1626. Tämä yhtiö sai hallitukselta yksinoikeuden Ruotsin valtakunnan kauppaan vieraissa
maanosissa. Siirtomaan hanke toteutui vasta v. 1638. Silloin
perustettiin Uusi Ruotsi niminen siirtokunta Delaware-joen rannalle. Siirtokunnan perustamishanketta ajoivat innokkaasti
valtiokansleri Akseli Oxenstierna, verokamarin johtaja ja varaamiraali, suomalainen Klaus Fleming ja Ruotsin palvelukseen
astunut hollantilainen Peter Spiring. He olivat rahallisestikin
yrityksen pääosakkaita.
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Siirtokunnan perustajana ja ensimäisenä johtajana oli
Ruotsin palvelukseen astunut hollantilainen Peter Minuit, joka
kahdella laivalla, „Kalmar Nyckel" ja „Gripen", toi ensimäiset
siirtolaiset Ruotsista Pohjois-Amerikkaan. Saavuttuaan perille,
osti hän irokeessi-intiaaneilta maanalueen Delaware-joen länsirannalla ja rakennutti sinne Kristina nimisen puisen linnoituksen. Linnoitus sijaitsi nykyisen Wilmingtonin kaupungin paikalla. Uuden asutuksen paikka ei ollut hyvin valittu, sillä se
sijaitsi englantilaisen ja hollantilaisen siirtomaanalueen välissä.
Kumpikin kansakunta katseli hanketta karsain silmin ja vaati
aluetta omakseen.
Saatuansa siirtolansa väliaikaiseen kuntoon palasi Minuit
Eurooppaan, mutta hukkui matkalla. Hänen seuraajansa kuvernöörinvirassa oli luutnantti Pietari Hollender (1640-42). Hän
laajensi siirtokuntaa ostamalla uusia maan alueita intiaaneilta.
Tullessaan Amerikkaan toi hän uusia siirtolaisia mukanaan,
joukossa suomalaisiakin. Siirtolaiset olivat Vermlannin suomalaisia perheineen, jotka tämän maakunnan maaherra Olavi Stake
hallituksen käskystä oli otattanut kiinni maaherrakunnassaan.
Kukin mies sai vaatepuvun ja 10 vaskitalaria varusrahaksi.
Ken tahtoi, sai vuoden tai parin perästä palata kotimaahan.
Hallitus oli nim. tähän aikaan (1636) säätänyt ensimäisen
pakkolain Vermlannissa ja muilla Ruotsin salomailla eläviä suomalaisia uutisasukkaita vastaan. Kaarlo herttuan ja vielä
kuningas Kustavi Aadolfinkin aikana saivat he vapaasti kaataa
kaskea kruunun autiomailla. Herttua piti tätä viljelystapaa
niin välttämättömänä, että hän suorastaan velvoitti Vermlannin
talonpoikia sitä harjoittamaan. Aikaa voittaen pääsi kuitenkin
toinen katsantotapa vallalle. Kaskenpoltto joutui ristiriitaan
kehittyneempien viljelysintressien kanssa.
V:n 1636 asetuksessa sanotaan suomalaisista siirtolaisista,
että he valtakunnan vahingoksi elävät Ruotsin salomailla, joko
uutisviljelijöinä, tai toistensa luona loisina, hävittävät metsät
ja metsäriistan ja tekevät kaikenlaista vauriota. Torpantilojen
raivaaminen on heillä tavallisesti vain verukkeena. Kaikki
Ruotsissa elävät suomalaiset irtolaiset ja verollepanemattomat
uutisviljelijät ovat sentähden mailtaan häädettävät ja tulee heidän ennen seuraavan vuoden loppua palata takaisin Suomeen.
Sama laki olkoon niille verollisillekin suomalaisille, joiden
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torpantilat ovat, kuten asetuksessa sanotaan, „asuttujen kylien
jaloissa". Häädettyä suomalaista elköön kukaan maalla eikä
kaupungissa rangaistuksen uhalla luonaan .pitäkö, ja jos sellainen määräajan kuluttua Ruotsissa tavataan, niin taottakoon
hän kaularautoihin ja tuomittakoon pakkotyöhön johonkin
kruunun linnaan tai kartanoon, kunnes hänen kohtalostaan toisin määrätään. Tämän asetuksen nojalla saattoi Ruotsissa
asuva suomalainen tilallinen ja kruunun torppari koska hyvänsä
joutua mieron tielle.
Vuonna 1641 varustettiin uusi retkikunta amerikkalaiseen
siirtolaan. Uutisasukkaat olivat parhaasta päästä suomalaisia.
Heitä hankittiin sekä Suomesta että Ruotsista. Olavi Stake
sai nytkin käskyn otattaa kiinni hänen hallintoalueellaan ja
Norjan rajalla kiertelevät „metsää hävittävät suomalaiset".
Maaherra teki työtä käskettyä, vangitutti joukon Vermlannin
suomalaisia ja lähetti heidät Karlstadin kaupunkiin odottamaan
hallituksen lähempiä toimenpiteitä. Ne heistä, jotka luotettavien tilallisten takuulla sitoutuivat asumaan autiotiloja tai ruunun torppia, päästettiin vapaiksi ja saivat jäädä maahan. Ken
ei voinut takuuta hankkia, sai luvan siirtyä Amerikkaan. Ken
ei tahtonut sinne lähteä, oli taottava rautoihin ja tuomittava
pakkotyöhön johonkin kruunun linnaan tai kaupunkiin. Tämä
siirtolaisjoukko, jonka vaiheista ei ole lähempiä tietoja, saapui
perille nähtävästi v. 1641. Edellisenä vuonna oli siirtokuntaan
tullut uutisasukkaita Hollannistakin.
Vuonna 1642 määrättiin suomalainen everstiluutnantti
Juhana Printz siirtokunnan kuvernööriksi.1 ) Printz oli oppinut
ja kokenut mies. Oli johtanut pohjalaista ratsuväen komppaniiaa kolmenkymmenen vuoden sodassa, kunnes v. 1640 väkineen joutui saarroksiin Chemnitzin kaupunkiin ja oli pakotettu
jättämään paikan vihollisille. Tämä tapaus keskeytti hänen
sotilasuransa. Hän asetettiin sotaoikeuden eteen ja menetti
komentajavirkansa. Printzin syyttömyys näkyy kuitenkin käyneen selville, koska hän kaksi vuotta myöhemmin korotettiin
aatelissäätyyn ja määrättiin Uuden Ruotsin kuvernööriksi.
') Pietari Hollender eli vielä kauan tämän jälkeen Suomessa; tuli
v. 1669 Viipurin linnan komentajaksi.
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Siihen aikaan oli siirtomaanhankkeen harrastus ylimmillään Ruotsin hallituspiireissä. Oli perustettu Nova Svecia niminen komppania merentakaista kauppaa varten. Ylin johto
näissä kysymyksissä oli kansliapresidentti Klaus Flemingillä.
Amerikkalaisen siirtokunnan järjestö ja tarkoitus käypi selville kuvernööri Printzin ohjesäännöstä. Pääasiallisena vientitavarana oli tupakka ja majavannahat. Edellinen tuote oli
siirtokunnassa viljeltävä, jälkimäinen intiaaneilta ostettava.
Edelleen tuli siirtolaisten harrastaa karjanhoitoa, viinin ja silkin viljelystä, metsänhoitoa, suolan keittämistä, kalastusta ja
valaskalan pyyntiä. Intiaaneja tuli heidän sopivalla tavalla taivuttaa kristinuskoon ja sivistyneisiin tapoihin. Siirtokunnalla
oli oma pappinsa ja oma, pieni sotavoimansa, 24 miestä. Koko
vuosirahasääntö teki 3,020 riikintaalaria, siihen kuvernöörin
palkkakin luettuna.
Saapuessaan v. 1643 siirtokuntaan toi uusi kuvernööri
mukanaan Ruotsin suomalaisia. 1) Myöhemmin lisääntyi kansalaistemme lukumäärä uusien muuttojen kautta, niin että he
näyttävät muodostaneen tuntuvan osan, kenties enemmistön
koko siirtokunnan eurooppalaisesta väestöstä. Vanhin suomalainen kylä oli Finland, lounaiseen siitä paikasta, missä nyt on
Philadelphian kaupunki. Kuvernööri Printzin aikana perustettiin Uusi Korsholma ja Vaasa nimiset kylät, jotka varustettiin
hirsilinnoituksilla. Uusi Korsholma sijaitsi Schugkhill-joen
suussa ja näkyy olleen silmätikkuna hollantilaisille, koska se
sulki heidän kauppatiensä tämän vesiväylän alueella.
Suomalaisten vilkkaasta muutosta merentakaiseen siirtokuntaan mainittakoon muutamia esimerkkejä. Vuonna 1649
oli kokonaista 300 suomalaista ilmoittautunut haluavansa lähteä Amerikkaan. Ainoastaan 70 siirtolaista pääsi lähtemään.
He joutuivat Puertoricon rantamailla haaksirikkoon ja espanjalaisten vankeuteen. Päästyään viimein vapaiksi, jatkoivat
eloon jääneet pienellä ostamallaan aluksella matkaansa, mutta
1) Nämä siirtolaiset oli Printz hankkinut erityisellä värväysmatkalla
Taalain maakunnan vuorikaivos-seudussa sekä Suomessa, jossa hän hallituksen käskystä oli tätä tarkoitusta varten matkustanut. Örebron, Vermlannin ja Dalslannin maaherrat saivat myös käskyn vangita heidän lääneissään rauhattomiksi julistetut suomalaiset kaskenpolttajat ja lähettää
heidät pakkosiirtolaisina Amerikkaan. •

5
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joutuivat St. Croix saaren edustalla ranskalaisten vankeuteen.
Ranskalainen kuvernööri kidutti ja surmautti osan heistä,
käytti toisen osan orjinaan. Tällä tavalla menehtyi tämä onneton retkikunta. Kuvaavana ajan tavoille on se seikka, että
Ruotsin valtakunta siihen aikaan oli rauhassa sekä Espanjan
että Ranskan kanssa.
Vuonna 1653 ryhdyttiin laajoihin valmistuksiin uuden
retkikunnan varustamisesta Amerikkaan. Hallituksen asiamies
sai muun muassa käskyn koota 250 Vermlannin ja Taalain
suomalaista „niistä suurin osa kelvollisia miehiä, vähemmän
naisväkeä". Suomalaiset olivat nähtävästi pakkosiirtolaisia.
Seuraavana vuonna lähti retkikunta liikkeelle, kaikkiaan 350
henkeä. Tultuaan Kan arisaarille joutui heidän laivansa taisteluun kolmen turkkilaisen laivan kanssa, mutta ajoi viholliset
pakoon ja pääsi jatkamaan matkaansa. Saavuttuaan vihdoin
lähes 4:n kuukauden merimatkan jälkeen Delaware-joen suuhun, oli siirtolaisten joukko tautien ja tapaturmain kautta sulanut niin kokoon, että siitä tuskin oli toinen puoli hengissä.
Tämä retkikunta toi mukanaan uuden kuvernöörin siirtokuntaan. Hänen nimensä oli Juhana Rising, viimeinen Uuden
Ruotsin johtomiehistä. Kuvernööri Printz oli jo edellisenä
vuonna luopunut virastaan ja lähtenyt kotimatkalle, odottamatta seuraajansa saapumista. Printz oli epäilemättä osoittanat suurta tarmoa siirtokuntansa johdossa: Mutta hän oli
väkivaltainen ja käskevä luonne ja suomalaiset siirtolaiset valittivat, että hän oli heitä uhkaillut ja pahoin kohdellnt. Intiaanien kanssa oli hän kuitenkin elänyt hyvässä sovussa ja yksi
heidän heimopäälliköistään lausui kansansa puolesta, että he
Printzin aikana olivat olleet „kuin yksi ruumis ja yksi sydän"
siirtokunnan kanssa. Tällaisen siirtolan koossa pitäminen ei
liene ollutkaan mikään helppo asia. Osa siirtolaisista oli tosin
n. s. „vapaamiehiä" s. o. vapaaehtoisesti muuttaneita. Mutta
toinen osa oli pakkosiirtolaisia, joita kohdeltiin kuin orjia konsanaankin. Viimeksi mainittujen joukossa lienee ollut paljon
Ruotsin suomalaisia, joiden ainoa rikos oli siinä, että he olivat
joutuneet ristiriitaan Ruotsin hallituksen julmien kaskiasetuksien kanssa. He eivät tietysti Amerikassa, yhtä vähän kuin
Ruotsissakaan, voineet tuntea ystävällistä mielialaa sitä yhteiskuntaa kohtaan, joka oli heitä niin epäinhimillisesti kohdellut.
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Palattuaan Ruotsiin, ylennettiin Printz everstiksi, tuli v. 1658
Jönköpingin läänin maaherraksi ja kuoli v. 1663.
Kuvernööri Printz oli jättänyt toisen, vieläkin sekavamman vyyhdin seuraajalleen selvitettäväksi. Olosuhteiden pakosta
ja oman luonteensa jyrkkyyden tähden oli hän joutunut riitaan eurooppalaisten naapuriensa englantilaisten ja hollantilaisten kanssa. Erittäinkin jälkimäiset olivat kovin ärtyneet
koko ruotsalais-suomalaisen siirtokunnan perustamisesta Delaware-joen rannalle. Intiaanien kanssa aikaisemmin tehtyjen
sopimusten perusteella väittivät he noita seutuja omikseen.
Vuosi vuodelta kasvoi hollantilaisten vihamielisyys ja Elo kuussa v. 1655 saapui heidän amerikkalainen kuvernöörinsä
Stuyvesant 7:11ä laivalla Delaware-lahteen ja vaati ruotsalaista
kuvernööriä jättämään siirtokuntansa linnoituksineen hänen haltuunsa. Rising oli liian heikosti varustettu voidakseen vastustaa vihollisen ylivoimaa. Jonkun aikaa neuvoteltuaan, täytyi
hänen allekirjoittaa heittäytymissopimus, jonka kautta Uuden
Ruotsin siirtokunta luovutettiin hollantilaisille. Siihen loppui
Ruotsin siirtomaahanke Amerikassa.
Vuonna 1656 saapui vielä uusi retkikunta, järjestyksessä
kymmenes, tuoden uusia siirtolaisia Amerikkaan, joukossa 6
suomalaista perhekuntaa. Nämä siirtolaiset, jotka eivät kotoa
lähtiessään tietäneet asiain muuttuneesta tilasta, joutuivat nyt
samoin kuin heidän toisetkin maamiehensä Hollannin alamaisiksi. He olisivat kyllä saaneet palata kotimaahansa, mutta
eivät käyttäneet tätä lupaa hyväkseen, vaan jäivät maahan asumaan. Hollantilaisten valta näyttää kuitenkin myöhemmin
muuttuneen rasittavaksi ja herättäneen heissä tyytymättömyyttä.
Jokunen suomalainen näyttää kuitenkin päässeen luottamustoimiinkin uuden hallituksen aikana. Sellainen oli maanmiehemme Antti Jurgen, joka oli veronkanto-voutina siirtokunnassa.
Hollantilaiset hallitsivat Uuden Ruotsin siirtokuntaa vuoteen 1664. Silloin täytyi heidän vuorostaan luovuttaa se englantilaisille. Luovutus vahvistettiin Bredan rauhassa v. 1667.
Suomalaiset uutisasukkaat eivät alussa näytä olleen tyytyväisiä
englantilaiseenkaan esivaltaansa, koska heidän keskuudessaan
v. 1669 syntyi kapina. Levottomuus saatiin kumminkin asetetuksi; sen johtaja, „Pitkä Finn" vangittiin ja myötiin orjana
Barbados saarelle.
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Samana vuonna (1664), kun Uuden Ruotsin siirtola joutui englantilaisten haltuun, oli joukko Ruotsin suomalaisia,
yhteensä 140 henkeä, päättänyt lähteä sinne uutisasukkaiksi.
Siirtolaiset olivat myöneet omaisuutensa, kulkeneet Norjan puolelle, Kristianiassa vuokranneet itselleen laivan ja saapuneet
Amsterdamiin, jossa he sitoutuivat rupeamaan Hollannin alamaisiksi, jos heidät toimitettaisiin maanmiestensä luo Amerikkaan.
Ruotsin hallitus ei ollut mielissään tästä yrityksestä ja palautti
Haagissa olevan asiamiehensä kautta siirtolaiset takaisin. Suomen maaherroille annettiin käsky, että heidän tuli estää sellaisia siirtymishankkeita. Nämä suomalaiset siirtolaiset olivat
kotoisin Sundsvallin, Torp'in ja Borgsjö'n pitäjistä Medelpadin
maakunnassa. Siirtymisensä syyksi sanoivat he viljan kalleutta Ruotsissa, samalla kuin he valittivat kovia veroja. Yksi
heistä näytti Amerikassa asuvan veljensä kirjoittaman kirjeen,
jossa sikäläisiä oloja kovin kiitettiin ja sanottiin, että siirtolaisen tuli ainoastaan tuoda mukanaan ruutia, pyssynluoteja ja
pellavansiemeniä menestyäkseen hyvin Uudessa Ruotsissa.
Vuonna 1681 luovutti Englannin hallitus Delaware-joen
länsirannalla olevan maan kveekari-lahkon johtajalle William
Penn'ille, joka siellä perusti Pennsylvanian siirtokunnan ja Philadelphian kaupungin. Maan suomalaiset ja ruotsalaiset asukkaat saivat pitää farminsa ja pääsivät osallisiksi siirtokunnan
hallintoon. Eräässä kirjeessä vata 1693 kertovat nämä Amerikan suomalaiset olostaan siellä seuraavalla tavalla: „Mitä tulee
meidän yleiseen tilaamme tässä asuinmaassa, niin olemme me
enimmäkseen kaikki talonpoikia, jotka kynnämme, kylvämme
ja perkaamme maata — sangen hyvää ja viljavaa —, saamme
hyviä satoja ja runsaan toimeentulon, myömme leipää, viljaa
ja jauhoja, olutta y. m. Meidän vaimomme ja, tyttäremme
ahkeroivat hyvin kehräämistä ja kankaan kutomista. Me
elämme hyvässä sovussa ja rakkaudessa intiaanien kanssa,
jotka eivät moneen vuoteen ole tehneet meille mitään vahinkoa." Uutisasukasten joukossa tavataan näiltä ajoilta aitosuomalaisia sukunimiä, kuten „Mollika" (Mullikka), „Lainan"
(Laikkanen), „Halton" (Haltonen), „Parchon`• (Parkkonen),
„Homman" (Homman en) y. m.
Amerikan suomalaisten sielunhoito Ruotsin vallan aikana
ei ollut tyydyttävällä kannalla, siihen nähden ettei heillä ollut
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pappia, joka olisi saarnannut heidän omalla äidinkielellään.
Ruotsinkielisiä pappeja oli kyllä siirtokunnassa. Huomattavin
näistä ruotsalaisista pappismiehistä oli Juhana Campanius, joka
vaikutti siirtolassa vv. 1643-1648. Hän käänsi Lutherin katkismuksen intiaanien kielelle. Käännös painettiin myöhemmin
kuningas Kaarlo X1:n käskystä ja jaettiin alkuasukkaille. Vasta
v. 1693, kun suomalaiset siirtolaiset jo useampia vuosikymmeniä olivat olleet vieraan vallan alamaisia, herätettiin Ruotsin
valtiopäivillä kysymys suomalaisten raamattujen, virsikirjain
y. m. hartauskirjain lähettämisestä heidän henkiseksi tarpeekseen. Muutamia vuosia myöhemmin eksyi suomalainen uskonintoilija Pietari Schaefer harharetkillään Amerikan suomalaisten keskuuteen. He mieltyivät häneen niin, että pyysivät häntä
papikseen. Schaefer ei pyyntöä noudattanut, vaan palasi v.
1701 takaisin Turkuun.
Vähitellen hävisivät suomalaisen kansallisuuden jäljet
Delaware-joen rantamilta. Suomalaiset siirtolaiset sulautuivat
englantilaisiin, ja ainoastaan historia säilyttää muiston näistä
kansamme pojista ja tyttäristä, jotka kolmattasataa vuotta sitten toimivat sivistyksen tienraivaajina Amerikan aarniometsissä.

Den historiska universitetsundervisningen.
Föredrag hållet den 28 Sept. 1906 vid Finska historikerdagarna
af

M. G. Schybergson.
År 1899 utgaf den celebre professorn i historia vid universitetet i Gent Paul Fredericq en skrift med titeln „L'enseignement superieur de l'histoire. Notes et impressions".1) Han
meddelar där iakttagelser, gjorda under upprepade studieresor,
rörande den historiska universitetsundervisningens organisation
i Tyskland, Frankrike, Skotland, England och Holland samt
ger tillika en öfversikt af utvecklingen i hans eget hemland
Belgien. Boken är intressant såsom en sammanfattning af den
rörelse, som mot medlet af det förgångna seklet uppkom med
syfte att leda de historiska universitetsstudierna från ett blott
receptivt inhämtande af vetande till själfständig verksamhet
hos eleverna.
Fredericq är full af entusiasm för den historiska undervisningen i Tyskland, hvars universitetsförhållanden han studerade 1881, då betydande förmågor, sådana som Droysen d. ä.,
Waitz, Curtius, v. Treitschke och bland de yngre Koser verkade såsom lärare vid universitet i Berlin, medan med dem
jämbördiga män: Dammler, v. Noorden, Pauli m. fl. ledde den
historiska undervisningen i Halle, Leipzig och Göttingen. Han
beundrar mångfalden och rikedomen i undervisningen. De
egentliga föreläsningarna eller, såsom han kallar dem, de „teoretiska" kurserna finner han dock mindre anmärkningsvärda.
Men hufvudintresset fäster sig vid de praktiska arbetena,
1)

Gand: J. Vuylsteke. Paris: Felix Alcan.
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vid sezninarieöfningarna af olika slag. Om dessas uppkomst
och utveckling berättar han:
De praktiska historiska kurserna hafva till fader i synnerhet den
berömde Leopold v. Ranke. Någon tid efter 1830 började han hos sig,
en gång i veckan på aftonen, förena några valda elever för att införa
dem i det personliga vetenskapliga arbetet. Universitetets i Berlin latinska program omnämnde denna kurs under namnet Exercitationes historicce. Bland Rankes första elever voro Waitz, von Giesebrecht, Max Duncker,
Ad. Schmidt, Henrik v. Sybel, Wattenbach och andra, som blifvit furstar
i vetenskapen. Tyskland räknar knappt någon betydande historiker, som
icke åtminstone en termin arbetat under Rankes ledning. Den forne
preussiske ministern Delbriick, den svenske ministern Carlson och andra
statsmän hafva deltagit i dessa med rätta berömda historiska öfningar.
Snart införde Rankes elever, som själfva blifvit professorer eller
privatdocenter, de praktiska historiska öfningarna vid andra universitet.
Man nämner framför andra von Sybel och G. Waitz. Den sistnämnde
ägnade, enligt sin lärares föredöme, sedan omkr. 1850 hela sitt vetande
och hela sin energi åt denna fruktbringande metod, under de tjugufem
år han lärde i Göttingen och där bildade en skara lärjungar.
Först var det vanligt att behandla ämnen, tagna ur Tysklands
medeltidshistoria. Denna tid för det helige germaniska rikets glänsande
strider lockade • och behagade fosterlandsvännerna, som suckade öfver
den obetydliga och förnedrande roll, som deras land numera spelade
i Europa. Däraf utan tvifvel detta exklusiva intresse för medeltiden.
Det var Droysen, fadern, som först, såsom man försäkrat mig, började
behandla den nyare historien i de praktiska kurserna.
Alla dessa praktiska kurser höllos till en början hos professorn,
vanligen i hans arbetsrum. De hade sålunda en väsentligen intim karaktär. Mera än all annan undervisning undgingo de reglementering
och fingo intet officiellt stöd. År 1856 begärde v. Sybel, den store historikern, som då var professor vid universitetet i Miinchen, understöd af
regeringen i Bajern för att stärka denna praktiska undervisning. Han erhöll ett årligt anslag, som gjorde det möjligt för honom att åt sina bästa
elever utdela penningunderstöd, som varierade mellan 50 å 100 mk.
Detta var fröet till de historiska statsseminarierna.
Under de sistförflutna åren tog man ännu ett steg i denna riktning,
tack vare i synnerhet v. Noordens energiska initiativ. Vid de olika universitet, där han undervisat, i Greifswald, Tubingen, Bonn och Leipzig,
har han åt det historiska seminariet utverkat en särskild lokal och ett
bibliotek, där de nödvändiga böckerna finnas i två eller tre exemplar."

Fredericq fann de praktiska kurserna anordnade på olika
sätt allt efter de skilda lärarnas lynne och vetenskapliga riktning. Waitz sysselsatte sig med textkritik. Vid Fredericqs

— 72 —
besök var det fråga om en historisk detalj från Karl Martels
tid, som man samtidigt studerade i Gesta Treverorum, i .Historia
Remensis, i Flodoard, i Vita Rigoberti o. s. v. Eleverna som leddes af Waitz bemödade sig att bestämma i hvilken grad dessa
krönikor ömsesidigt återgåfvo hvarandra och i hvad de voro
hvarandra olika. Droysen d. ä. hade anordat öfningarna i
sitt seminarium, som han kallade „Historische Gesellschaft",
sålunda att han vid början af hvarje termin angaf en serie
ämnen, som hörde till en och samma historiska period, hvilken omfattade endast tio, tjugu eller trettio år. Eleverna arbetade under hans ledning på att belysa de frågor, som
framhöllos af läraren, och öfverlämnade åt honom skriftliga
arbeten, som omsorgsfullt kritiserades och diskuterades. I
Leipzig sysselsatte man sig i v. Noordens seminarium med källorna till Tysklands historia i 10 seklet, särskildt med Widukind och Hroswitha. Fredericq var närvarande vid ett sammanträde, då Hroswithas Carmen var föremålet för en debatt,
till hvilken eleverna förberedt sig. v. Noorden vände sig till
studenterna med frågor och ledde diskussionen med oaflåtlig
uppmärksamhet. Vid lektionens slut angaf han ämnet för det
följande sammanträdet, nämnde källorna och uppräknade de
punkter, kring hvilka undersökningen skulle röra sig.
Men huru är förfarandet varierade, voro dessa kurser,
som i medeltal förekommo till ett antal af tre, ibland t. o. m.
sju vid ett och samma universitet, hörnstenen i den historiska
undervisningen i Tyskland. Åt de praktiska öfningarna ägnade professorn hela sitt vetande, hela sitt nit, hela sin egenkärlek, medan han ofta skötte sina teoretiska kurser med mindre intresse. „Det är", tillägger Fredericq, „i de praktiska kurserna, som läraren utvecklar hela sin glans, sin andes alla
resurser."
I Paris, som Fredricq besökte 1882, fann han saken ännu
i sin början, men i en lofvande början. Här hade den af undervisningsministern Duruy 1868 grundlagda „Ecole pratique
des hautes etudes" blifvit centralhärden för en genomgripande
reform af de vetenskapliga studierna, och på det historiska
området var Gabriel Monod, redaktören af Revue historique,
banbrytaren. Det var han, som, stödd på den erfarenhet han
under studier i Tyskland vunnit om de historiska kurserna, vid
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denna läroanstalt införde den lefvande undervisningen, med
ständigt återgående till källorna och med sträfvan till praktiska resultat af arbetet i skolsalarna. De upprepade bevis på
erkännande Gabriel Monod emottagit af sina kolleger och vordna
elever vittna om den framgång, hvarmed han ägnat • sig åt
denna sin lifsuppgift. Bland dem, som från början stodo som
medarbetare vid hans sida, var Giry, forskaren inom de franska kommunernas historia, en af de främsta.
I England och Skotland, där Fredericq vistades 1884,
fann han undervisningsmetoderna ännu öfverhufvud gamla och
föråldrade.' En mängd böcker förelades till studium, men eleverna leddes icke till själfständig granskning af källorna.. Han
tyckte sig dock se tecken till att en ny tid äfven där skulle
bryta in.
I Holland, där Fredericq vistades 1885 och hvars utveckling på detta område han äfven under de följande åren med
uppmärksamhet följde, fann han den historiska universitetsundervisningen ännu mera än i England gammalmodig. Dock
gjordes äfven där från och med år 1885 genom den nitiske
professor Blok i Gröningen en början till praktisk historisk kurs.
Vidlyftigare redogör Fredericq för utvecklingen i hans
eget land Belgien. Den första grundläggaren var där professorn vid universitetet i Lfittich Kurth, som 1874 begynte en
historisk öfningskurs, hvilken uteslutande gällde medeltidens
historia. Men den nya metodens seger berodde kanske mera
på Fredericq själf, som i'Liittich 1880-83 och sedermera i
Gent (från 1884) med uthållande ifver kämpade för saken. Såsom frukter af sina arbeten publicerade han själf och hans elever flere undersökningar och källsamlingar, bl. a till belysande
af den nederländska inkvisitionens historia.
För de skandinaviska länderna, som stå oss närmast, ha
vi ingen redogörelse af det slag som Fredericqs, men man
finner att äfven här utvecklingen gått i samma riktning.
Köpenhamns universitet upptog först de nya synpunkterna.
Uppsala, Göteborg och Lund följde efter. Vid alla dessa universitet leder man eleverna till studium af källorna och till
att därigenom själfständigt vinna historisk kunskap.
Förändringen i studierna har naturligtvis inverkat äfven
på examensväsendet och jag skall därom meddela några upplys-
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ningar ur bref, som jag såsom svar på frågor i ämnet emottagit från kompetenta personer.
D:r Fritz Arnheim i Berlin skrifver i bref af den 16 november 1905 om doktorsexamen vid de tyska universiteten följande," som jag meddelar i öfversättning:
Vi äga i Tyskland allt ännu den akademiska frihetens dyrbara
egendom, icke i politisk, men i vetenskaplig mening. Med andra ord:
(t. ex. i motsats mot Sverige) hos oss härskar den akademiska lärofriheten. Man anmäler sig icke såsom i Sverige för ett „laudatur" eller ett
„approbatur", utan till doktorsexamen. Hvarje examinand har utsikt att
få ett eximia cum laude — Nb!, om han vid examen visar tillräckliga
kunskaper. enligt examinatorns och den såsom högsta instans närvarande
dekanens för filosofiska fakulteten mening. Bestämda böcker etc. behöfver man icke läsa; man behöfver endast veta. Man anmäler sig för ett
visst område af historien (t. ex. Nyare tiden). Inom detta område blir
man sedan förhörd.
Den akademiska undervisningens tyngdpunkt är förlagd till seminarierna.

D:r Arnheim tillägger:
Hvad jag här ofvan anmärkt rörande doktorsexamina gäller också
för den s. k. statsexamen (öfverlärarxamen). Äfven här finnas endast
allmänna föreskrifter. Man hufvudsaken är äfven här att lärofriheten
icke ifrågasättes. Ingen frågar, hvarifrån insikten kommer. Man begär
endast att kunskapen finnes. I examenskommissionen sitta dels professorer, dels praktiska skolmän. Fordringarna växla. Nu t. ex. då en fruktansvärd lärarbrist härskar i Preussen är man ganska mild.

Således råder full frihet för eleven att själf anordna och
planlägga sina studier. Den akademiska undervisningens tyngdpunkt är förlagd till seminarierna. Lärofriheten är i Tyskland
så mycket större, som de fiesta studenter successivt studera
vid olika universitet.
Äfven i Köpenhamn finnes liksom i Tyskland en ämbetsexamen för blifvande lärare och en examen för vinnande af
lärd grad. Om dessa examina har jag meddelande i bref från
prof. J. A. Fridericia i Köpenhamn af den 3 november 1905.
Han skrifver att en ny ordning för ämbetsexamina är fastställd genom en förordning af den 16 mars 1901. Enligt denna
kan examen tagas med fritt val af fack, dock så att det alltid
fordras ett hufvudfack och två bifack (t. ex. historia och två
språk). Fordringarna vid examen med historia som hufvudfack äro följande,:
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1) Öfversikt öfver den allmänna historien, hvaraf den klassiska forntiden och tiden efter 1789 bör inhämtas i något större
omfång än de andra perioderna. Med öfversikt förstås här utom
kunskap i den politiska historien insikt i ande- och samfundslifvets samt de materiella förhållandenas utveckling.
2) Mera ingående kunskap i Nordens historia med särskild vikt på Danmarks inre utveckling.
3) Teoretisk och praktisk insikt i den historiska granskningens väsen och metod och en tillbörlig kunskap om historiens hjälp- och bivetenskaper. Vidare hufvuddragen af den
historiska vetenskapens utveckling och förtrogenhet med omkr.
10 framstående historiska verk från nyare eller äldre tid. Dessutom skall examinanden på 5 punkter, valda ur skilda tiders och
lands historia, hafva läst speciellare framställningar. Ytterligare
skall han hafva någon historisk litteraturkunskap och hafva
läst 150 Teubner textsidor af latinska prosaförfattare, hvaraf
hälften skall vara medeltidslatin.
4) Kunskap om samfundsläran : om allmän statsrätt och
dess utveckling och viktigare staters författningar och styrelsesätt i nutiden, och grunddragen af Danmarks författning och
förvaltning; därjämte nationalekonomins grundbegrepp och de
ekonomiska systemens utveckling i nyare tid.
5) Specialstudium af en enskild period (t. ex. Danmark
1588-1660, Sverige 1632-1718, Frankrike 1815-48, Preussen 1701-86). Här fordras kunskap om de viktigaste framställningarna och de viktigaste hufvudkällorna; på enskilda angifna punkter skall han hafva studerat hela det tryckta källmaterialet.
Prof. Fridericia tillägger, att någon egentlig studieplan
icke är fastställd. De tre professorne i historia hafva delat
genomgåendet af de skilda facken sig emellan, hvilket sker
dels vid föreläsningar, dels vid examinationstimmar, dels vid
„laboratorieöfningar", som efterhand hafva kommit att spela en
stor roll i undervisningen.
För lärd grad göres i Köpenhamn magisterkonferensen,
som utan annan examen ger tillfälle att taga doktorsgraden.
Fordringarna äro här, enligt prof. Fridericias bref, likartade
med fordringarna i ämbetsexamen med historien såsom hufvudämne, endast att studierna äro ännu mera ingående. Här for-
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dras kunskap om den historiska kritikens väsen och former,
historieskrifningens historia, etnografi, geografins historia, paläografi, epigrafi, diplomatik, heraldik, sfragistik och kronologi.
Kandidaten bör uppgifva en bestämd period, för hvilken han
har användt äfven de orginala källorna (t. ex. Danmark 1536
—1648, Sverige 1718-1808, Frankrike 1715-1789).
De historiska studierna äro, såsom man finner, i Danmark
vidlyftigare och mera omfattande, än hos oss gärna kan komma
i fråga. Professor Friderica anmärker, att studietiden för ämbetsexamen med historia som hufvudämne i regeln är 5-6 år.
Syftet är tydligen alltigenom att leda eleven till själfverksamhet.
Från Sverige har jag upplysningar genom prof. S. Clason i Lund, som i bref af den 29 januari 1905 framhåller att
en skillnad finnes mellan kandidatexamen i Sverige och i Helsingfors. Kandidatexamen ger i Sverige kompetens endast till
adjunktplatser icke till lektorat. Kandidatexamen är därför
mindre än i Helsingfors. Man lägger an på att de studerande
dels skola utvidga skolkursen utefter hela linjen, dels läsa
några specialarbeten, hvilka bestämmas med rätt fritt val. Licentiatexamen är obligatorisk för alla, som önska lektorskompetens. Där bli studierna mycket grundligare. Där lägges
mycken vikt vid afhandlingen, och studierna grupperas kring
den mest. Licentiatafhandlingen presenteras i manuskript och
behöfver icke försvaras; disputation ifrågakommer endast för
den, som skall bli doktor.
Om seminarieöfningarna skrifver han:
Seminarieöfningar hållas dels för kandidatexamen dels för licentiatexamen. Hittills har jag som professor uteslutande ledt de förra,
däremot såsom student och docent deltagit uti, resp. biträdt vid ledningen af de senare. Vid kandidatöfningarna bruka vi lägga till grund någon bok, som flere eller de fleste kunna hafva tillgång till, t ex. Hjärnes Valda texter till medeltidens statsskick (den svenska afdelningen)
eller (ofta) Svenska riksdagsakter. Man utdelar vid terminens början
smärre ämnen, anvisar någon litteratur samt håller framför allt på, att de
ur källskrifterna skola få fram det mesta möjliga. För att få till stånd
så mycken diskussion som möjligt brukar jag i kandidatafdelningen för
hvarje gång äfven tillsätta en s. k. opponent, som får uppsatsen några dagar
före dess behandling och därvid får tillfälle att tränga in mera i ämnet,
än kanske de andra göra. Mig synas .Riksdagsakter kunna ge stoff till
en mängd undersökningar; sedan hafva vi ju Gustaf I:s registratur o. s. v.
I licentiatafdelningen har jag varit (såsom docent) med om be-
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handlingen af åtskilliga frågor, som anknutit sig till den utländska afdelningen i Hjärnes nyssnämnde bok. Där har opponent ej användts, då
ju de studerande i allmänhet äro mera försigkomna.
I allmänhet har det förefallit oss som om medeltidstexter vore
särskildt gifvande på grund af den skarpa observation de kräfva, alltså
uppöfva.

I den vid universitetet i Kristiania sedan den 14 september 1905 gällande lagen om språklig-historisk och matematisk-naturvetenskaplig ämbetsexamen heter det: Väljes historia såsom hufvudfack, skall kandidaten hafva satt sig in i den
historiska vetenskapens kritik och metod jämte dess hjälpvetenskaper, särskildt arkeologi och etnografi; därtill kommer
kunskap i nationalekonomins grundelement samt specialstudium af en period med användande af dess viktigaste originala
källskrifter." Huruvida någon seminarieundervisning där införts vet jag icke.
Denna blick på förhållandena vid universiteten i västra
och norra Europa leder till det resultat, att reformarbetet, som
delvis är genomfördt, delvis ännu fortgår, öfverallt går i en
gifven riktning. Kompendieläsningen inskränkes. Det fritt
valda specialstudiet får stor betydelse. Seminariearbetet, som ger
studenten fart till aktiv verksamhet, under kontinuerligt samarbete med läraren, blir allt mera det centrala i undervisningen.
Här uppställer sig frågan, huruvida den riktning, som i
utlandet arbetat sig fram, äfven hos oss kunde genomföras i
de historiska studierna; jag tänker närmast på studierna i allmän historia.
Jag tillåter mig att framlägga ett projekt till reform, som
säkerligen icke är ofelbart, men kan tjäna såsom utgångspunkt.
Enligt min tanke borde den allmänna historiska läsningen
vara endast ett första studieskede för den student, som vill
ägna sig åt historien såsom hufvudämne. Här kunde särskilda
preliminära tentamina anordnas, vid hvilka studenten kan visa en
öfversiktlig kunskap om den historiska utvecklingen under särskilda perioder och hos särskilda folk, oberoende af det
studium, i hvilket han ärnar fördjupa sig. Sådana preliminära tentamina i Nordisk historia och Gamla tidens historia
hafva sedan någon tid förekommit. Äfven öfningarna för
vinnande af nödig skicklighet för Pro gradu skrifning höra till
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denna kategori, i det att studenten oftast vid affattandet af sitt
ämne tar notis om den nödvändigaste litteraturen. Någon motsvarighet kan här finnas till kandidatexamen i Sverige.
Jag skall icke uppehålla mig vid denna tidigare läsning, som har sin stora betydelse, men hör till ett stadium,
där studenten ännu är väsentligen receptiv.
Det andra och aktiva stadiet i studiet borde, enligt min
mening, begynna med en seminariekurs. Jag erkänner, att det
hos oss är svårt att samla det nödiga källmaterialet, ty våra
biblioteksresurser äro klena. Men det blir dock möjligt, i synnerhet som nödiga arbeten kunna rekvireras till det nyinrättade historiska seminariebibliotetet.
Jag kan icke bättre ange min tanke, än genom att i korthet redogöra för de försök jag gjort under läseåren 1904-1905
och 1905-1906.
Historiska seminarieöfningar anordnades från början af
höstterminen 1904 och fortgingo intill slutet af vårterminen 1905
med ett sammanträde i veckan, hvarvid trettioåriga krigets historia med särskildt afseende å Englands, Hollands, Danmarks,
Sveriges, Tysklands protestantiska makters äfvensom Frankrikes ömsesidiga relationer behandlades. Sedan seminariets föreståndare i början af hvardera terminen hållit ett antal orienterande föreläsningar, utarbetades af studenter på originalkällor
grundade undersökningar, hvilka vid sammanträdena ventilerades. Åt hvarje sådan undersökning, hvilken under någon tid
varit framlagd till genomläsning, ägnades ett sammanträde,
hvarvid författaren först föredragsvis framställde ämnets hufvudpunkter, hvarefter en af föreståndaren utsedd opponent
yttrade sig och de öfriga närvarande, som så önskade, bidrogo
till diskussionen, hvilken afslutades med ett yttrande af föreståndaren. Källmaterial saknades icke, då ju vårt universitetsbibliotek är jämförelsevis väl försedt med arbeten rörande trettioåriga kriget. Under höstterminen behandlades fem och under
vårterminen nio särskilda uppgifter. Deltagarenas antal var
under höstterminen 1904:17 och under vårterminen 1905:19.
Bland ämnen som upptogos må nämnas: Förhållandet mellan
Sverige och Danmark 1626-29; Gustaf II Adolfs förhållande
till Frankrike 1628-1632; Gustaf II Adolfs förhållande till
kurfurstarne af Brandenburg och Sachsen 1629-1634; Wallen-
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steins underhandlingar med Sverige. Under läseåret 1905-1906
upptogs i seminariet till behandling: De svenska ståndens och
den svenska riksdagens historia 1560-1600. Öfningarna stödde
sig till ganska väsentlig del på E. Hildebrands Riksdagsakter.
Under höstterminen ventilerades 4, under vårterminen 17 afhandlingar, hvarmed fortsattes ända till 28 maj. Bland uppgifterna må nämnas: Finlands adel och hertig Karl 1597-1602;
Det polska konungavalet och Kalmar stadgar; Förhållandet
mellan Johan III och hertig Karl; Mötet i Reval 1589.
De för innevarande termin anordnade seminarieöfningarna
behandla hufvudsakligen Henrik IV:s förhållande till hugenot-

terna.
Såsom jag ville tänka mig kursens vidare gång, skulle
seminarieafhandlingen göras till utgångspunkten för det fortsatta arbetet. Seminarieafhandlingen genomarbetas och utvidgas om så är lämpligt, så att den inför hist. fil. sektionen kan
presenteras såsom Pro gradu afhandling. Och till seminarieafhandlingen sluter sig ett specialstudium, som gör eleven förtrogen med en viss opoks förhållanden. Har seminarieafhandlingen t. ex. behandlat ett ämne ur trettioåriga krigets historia,
är det själffallet att eleven väljer till specialstudium arbeten ur
religionskrigens tidehvarf af Ranke, Ritter, Philippson o. s. v.
Studenten bör naturligtvis, då han uppgör sin plan för
specialstudium konferera med vederbörande tentator, som godkänner planen. Oändligt många konbinationer äro möjliga,
men för mycket får icke fordras och kursen bör icke öfver höfvan förlängas. Ungefär 11/2-2 år borde vara nog.
I härvarande historiska studentförening hafva förslag till
lämpliga kombinationer uppgjorts, och kan jag i detta afseende
hänvisa till denna förenings protokoll.
Man kan tänka sig särskilda kombinationer för dem, som
äro intresserade för nationalekonomi, filosofi eller andra till
historien näraliggande discipliner. Nyligen afiades sluttentamen
af en student, som hade laudatur äfven i filosofi. Han hade
uppställt en historisk specialkurs med särskild hänsyn till historiens filosofi och förutom annat läst arbeten af Bernheim, Lamprecht, Arvid Grotenfelt m. fl. författare på historiens filosofis gebit.
Uppställes studieplanen på detta sätt, få äfven de vanliga
föreläsningarna sin gifna plats och blifva praktiskt nyttiga så-
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som bidragande till målets vinnande. Jag tänker mig, att en
student, som hufvudsakligen rör sig inom Nya tidens historia,
borde åhöra föreläsningar i Medeltidens historia för att få nödig kunskap om den medeltida utvecklingen. Och så borde
föreläsningarna alltid begagnas till att utvidga kunskapsområdena och vinna blick på sådant, som icke ingår i den speciellare kursen.
Ett godt medel att göra föreläsningarna verkligt fruktbringande är att förbinda dem med successiva repetitioner af pensa,
som under ett antal timmar genomgåtts. Afven har jag försökt anordna tentamina i föreläsningskursen vid slutet af läseterminen. Det vitsord, som på grund af sådan tentamen erhållits, har ansetts giltigt, så att vid slutlig tentamen för erhållande af vitsordet laudatur i kandidatexamen det ämne, i hvilket sålunda partiell tentamen presterats, icke vidare upptagits.
Öfverhufvud bör läraren genom upprätthållandet af eri
sådan ordning småningom bli ganska förtrogen med elevens
ståndpunkt och rätt väl kunna följa med gången af hans studier. Då eleven presenterar sig till slutligt tentamensförhör,
äro de största svårigheterna redan öfvervunna.
Jag väntar gentemot den plan för de historiska studierna
jag här projekterat en anmärkning från vederbörande skolmäns
sida. De skola måhända göra gällande, att skolmannen — och de
flesta, som studera vid universitetet för afläggande af fflosoflekandidatexamen, ärna ju ägna sig åt skolmannens värf — bör
vara . kunnig om historien i dess helhet, att en kompendiös
kunskap för honom är nödvändig. Detta inkast kan nog ha
ett visst berättigande, men jag tror icke att det är så viktigt, att den allmänna uppfattning jag här angifvit därigenom kunde häfvas. Den tidigare, allmänna kursen bör i de
flesta fall gifva tillräckligt material för undervisningen. Och
den lärare, som gör sig verkligen förtrogen med det historiska lifvet inom en af historiens epoker, förvärfvar sig i och
med detsamma förmåga att jämförelsevis lätt blicka in äfven i andra epoker. Dessutom bör det icke vara slut med
läsningen med tagen kandidatexamen. Läraren kan ju icke
underlåta att fullfölja sina studier och utvidga sina kunskaper,
hvarvid han naturligtvis måste syfta till hvad hans kall fordrar.
En särskild lärarexamen är ett länge sedan uttaladt önsknings-

81 —
mål; när en sådan kommer till stånd, skall den tjäna till regulativ mot faran af öf verdrifven specialisering.
Jag ville ytterligare göra en anmärkning i fråga om den
allmänna historiens förhållande till den nordiska. Fördelningen
af det historiska studiet på allmän och nordisk historia har
tydligen icke något vetenskapligt berättigande. För t. ex. reformationshistorien sammanfalla den allmänna och nordiska historien helt och hållet med hvarandra, och så är i större eller
mindre grad fallet äfven med andra epoker. Det synes mig
därför att gränserna mellan de båda disciplinera borde hållas så
sväfvande som möjligt. Ingenting borde t. ex. hindra en student, som sträfvar till laudatur i allmän historia, att delvis
välja sitt specialstudium inom den nordiska historiens gebit.
Studiet af religionskrigens tidehvarf borde t. ex. omfatta såväl
Nordens som västra Europas öden. Det bör göras klart för
studenten, att Nordens utveckling på det närmaste sammanhänger med det öfriga Europas.

6

Två aktstycken rörande mötet i Reval 1589
Meddelade af

M. G. Schybergson.

I den s. k. Gottlundska samlingen i Finlands statsarkiv
förvaras ett antal aktstycken, dels original dels kopior, som
angå händelserna vid det bekanta sammanträffandet mellan
konungarne Johan III och Sigismund III i Reval aug.—sept.
1589. Bland dessa handlingar finnas två skrifvelser, som synas mig vara så pass intressanta, att de förtjäna att publiceras: i original grefve Axel Leijonhufvuds böneskrift till
kon. Johan III af 9 december 1589 och i samtida kopia friherre Klas Flemings bref af den 4 april 1590 till de medlemmar af riksrådet, som vistades i Estland. Axel Leijonhufvuds
böneskrift citeras i en not i K. Grotenfelts „Suomen historia
Uskonpuhdistuksen aikakaudella", sid. 262, Klas Flemings bref
omtalas af E. Hildebrand i hans uppsats „Böneskriften i Reval
1589 och rikets stängande för konung Johan" (Historisk Tidskrift 1897 sid. 153). Brefvet förekommer, enligt hvad riksarkivarien Hildebrand meddelat mig, i Svenska Riksarkivet
endast i afskrift uti Erik Sparres s. k. Minnesbok, ägnad åt
hans lidandes historia under åren 1589-1592. Den i Finlands
statsarkiv bevarade, redan den 22 april 1590 af en af mottagame Gustaf Baner bestyrkta afskriften är otvifvelaktigt mera
autentisk.
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Axel Stensson Leijonhufvud stod vid tiden för mötet i
Reval bland rikets främste män. Han var konung Johans
kusin, grefve af Raseborg och ståthållare öfver Finland. Men
den hållning han under mötestiden intog till sin kunglige
frände beröfvade honom dennes förtroende. Han deltog i rådets och adelns föreställningar om kon. Sigismunds hemresa
och undertecknade den bekanta skrifvelsen till kon. Sigismund
af den 5 sept. 1589. Jämte Klas Bielke var han ombud vid
fredsunderhandlingarna med Ryssland, som fördes vid Pliusa
å lj2 mil från Narva, och vistades därför någon tid i Narva,
där han bidrog till att väcka motståndsandan bland soldaterna.
Det var han, som förmådde manskapet att till kon. Johan afsända en skrifvelse, i hvilken det klagade öfver de stora bristerna vid armen och i. skarpa ordalag uttalade sina önskningar.
Myteriet i Narva torde öfverhufvud i ej ringa mån hafva berott på hans tillskyndelse. Det var också han, som affattade
en senare böneskrift, som i adelns och krigsbefälets vägnar
skulle öfverlämnas till konungen och var hållen i synnerligen
starka ordalag. Denna skrift ingafs icke, emedan Johan redan
medgifvit, att Sigismund skulle få återvända till Polen. Men
Johan fick dock kunskap därom, och hans vrede stegrades
därigenom ytterligare. Den onåd konung Johan återkommen
till Sverige visade Leijonhufvud föranledde honom att, sedan
samtliga rådsherrarna i november 1589 till konung Johan med
bön om hans nåd inlämnat en försäkran om att de handlat i
bästa afsikt, äfven för sin del afgifva den nu ifrågavarande
böneskriften af den 9 december 1589.
Det ligger i sakens natur, att de händelser som timat i
ett sådant aktstycke endast i förbigående beröras. Leijonhufvud går icke närmare in på sitt förhållande i Narva och
söker i öfrigt såvidt möjligt tillbakavisa de beskyllningar, som
gjorts honom. Hufvudvikten ligger på hans bön om konungens nåd, som är affattad i ordalag, hvilka i underdånig ödmjukhet lämna föga öfrigt att önska. Han ber om K. Mats
„förlåtelse, ynnest och nåd igen". Han lofvar att om K. M:t
framdeles, när lägligare blifva kan, vill hafva konung Sigismund
hem till Sverige, hvarken lönligen eller uppenbarligenmotsäga
det. Andra skola icke få gör ahonom Leijonhufvud, förebråelser
för hvad som skett, men K. M:t skola hans egna vredesord
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vara förbehållna. Så länge han lefver, skall han blifva de båda
konungarne och deras lifsarfvingar huld, trogen och rättrådig.
Han hade „bekommit ett nådigt förlof på en stackot tid att
begifva sig af riket". Han skulle så hastigt som möjligt uträtta sina ärenden och därefter återvända till Finland eller
„heart H. K. M. mig befallandes varder".
Axel Leijonhufvuds skrift hade icke den verkan som afsågs. Han gick sina ämbeten och sitt grefskap förlustig. Hertig
Karl sökte medla till hans förmån, men konung Johan gaf
honom dock först på dödsbädden sin förlåtelse. Hans oroliga
lynne ledde honom därefter in i en mängd förvecklingar, och
hans bana slutades i landsflykt i Tyskland.
Axel Leijonhufvuds böneskrift kan jämföras med riksrådens ofvannämnda försäkran, som, med några lakuner, är
tryckt i Handlingar rörande Skandinaviens historia VII sid.
26 ff. De båda dokumenten äro delvis likalydande, i synnerhet
i kvad som angår löftet om trohet för framtiden, men Leijonhufvuds affattning är betydligt vidlyftigare och mera ingående.
I början af hans skrift omtalas tillgången i Reval och Narva
jämförelsevis mera och i slutet är det fråga om hans enskilda
förhållanden, som naturligtvis icke berördes af rådsherrarna.
Aktstycket har följande lydelse:
Jagh Axel greffwe til Rasborg etc. Sverigis Rijkis Rådh gör här
medh kwnnigt och witterligit att iagh wall hade förmoded och förhoppets, att ded Rådslagh skulle haffwe wared thett beste som iagh med
samptt alle de andre aff Rijkzens Rådh nw senest giorde vdi Rewel,
nemligen, att Kon. M:tt vdi Pålen, wår nådigste konung wille begiffve
sigh tilbaka til Pålen igen, endog thett fullar hade wared höfligere för
både Mters så och Rijksens ähre skuld, ödmiukeligen bidie H. Kon.
M:tt vdi Pålen att komma hijtt til Sverigie igen, medan theres M:ter
wåre mechtige vdi saaken att göre eller lathe hwad theres M:ter behagade, hwad heller thett war oss liwfft eller leedt och förthenskuld aff
oss eller andre til inthet emoot theres egen avilie twinges kunde. Såsom
thet och elliest ofte både vdi Carlmere, vdi Dantzig och Krakow ähr
blifwit förbehollit att H. K. M:tt vdi Pålen motte (när H. K. M:tt wille)
reese til Swerige igen, hwarföre och H. K. M:tt i Swerigie des mehre
hafwer tagid orsaak til vrede, helst, medan ock krigzfolcket så wäl som
adelen giorde och sedan thet samme, och lijke som wij stodo der opå,
att H K. M:tt i Pålen, jw denne gång wille drage tilbaka igen. Elliest
ähre och een partt blefne mottwillige, och icke hafwe weled drage til
Narfwen. Såsom och the ther vdi för:ne Narffwen stadde wore hafwe
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och gilled samme mening och sedan schrifuid H K. Mat ett oförnuftigt,
genwårdigt, otilbörligit och tråtzigt breff til, efter som orden lyde,
ehwru och meningen wared hafwer, ther til dhe och swåre måge, som
til samme breff råd och samtyckie gifuid hafwe_ Och ähr nw af samme
ryehte och buller ded kommed, att fienden Rydzen hafwer fåth större
modh, och blifwen högfärdigh och tråtzig, så att nw til ingen frid eller
stillestånd kommed ähr. Så är och nu i lijke måtte ovist om Kon.
3.I:ttz i Pålens igenkompst hijtt til Rijked (ded vij dogh aldrig i sådanne
mening afrådt hafwe). Derföre wil iagh nw här med ödmiukeligen,
vnderdånigst hafwa bidit H. K. M:tt om tilförlatelsse, ynnest och nåde
igen, latandes alla onåder med mistanckerne nådeligen falle, det iagh
wisserligen förhoppes megh wetterligen icke anned förtient hafwer eller
förtiene will, såsom iagh på min christeliga tro, ahre och sanningh fulkommeligen lofuer och tilseijer, att iagh här effter som här til wil ware
och blifwe H. K. M. sampt H. K: M: höge och kärkompne lijfzarfwinger,
hwlle, trogne och rättrådige, aldeles efter sorti min förre eed och förplichtelse lyder, Och ther H. K. Ilat ville brwka mitt rådh vdi någre
saaker, då lofwer och förplichter iagh will bef'lithe migh om ded beste
och trogneste råd, efter som min rådz eed kräffwer. Men der som H.
Kon. M:ttz egen mening af kongligit högre förstånd icke kommer öffwer
eens med min då will och skal iagh settie min wilie tilbaaka och icke
framföre eller jempte wedh H. K. Matz wilie och mening den Gudh värdiges altijd lathe blifwe then beste och nyttigste. Och ther H. K. M:tt
framdeles när lägligere blifwe kan. will hafwe sin k. son H. K. Mat i
Pålen hem til Swerige, då lofwer iagh wedh min ähre och redelighett,
att iagh icke will någorlunda lönligen eller oppenbarligen ther emott
seije, ythan wisserligen förmode ath sådant wä11 skie kan. Och icke
någett aff Sweriges grentzer anthen på eon stad eller annen för then orsak
skull blifwe förminsked. Jagh lofwer och här medh i lijke måtte och
på min adelige ähre och redelighett megh icke odi någen måtte vele,
anteri sielfwe eller genom andre mundtligen eller skrifteligen vthspride
ibland stånderne eller almogen andelige eller wärdzlige, ädle eller oädle
någett som kan ware H. K. Matz mott til skada och vanheder (såsom
och H. K. Mat thett icke heller förskyltt hafwer), ytan fast heller beflijte
migh der om att H. K. _Mat måtte altijd haffwe trogne och rättrådige
vrdersåther, såsom H. K. M. (Gudh thes loff) hafwer. Jagh will och
med denne saak aldeles holle stille och icke till ded minste med någen
H. K. M. förachtelse heller förtael och skade göre min vndskyllen, dogh
megh othan förwittelse och tilmäle K. Matz egne vredes ord förbeholdne.
Jagh svär och wedh Guodh ock min siels salighett, rnigh icke wethe af
någen otrogen stempling, mundtligen eller skrifteligen hafwe wared på
färde nw sidst i Rewell emott theres Maer eller vårt fädernes landh,
eij heller i så måtte någen samqwemd eller möthe holled \vare, att
någed anned skulle i denne saak göres eller företagel, än hwad igenom
dee almennelige supplicatier och böneschrifter ödmiukeligen skeedt ähr,
och ther med inthett tråtzigt meent warft. Jagh betyger och här med
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sanferdeligen bekenner megh aldrigh nånsine hafwe med breff heller
bvdh haft ded ringeste anslag med woiwoden af Wilden heller någen
annen Pålak effter som inför H. K. M:tt af mine fiender osanferdeligcn
opå megh berättedh ähr eij heller migh ware våged witterligit om någett
falskt breef, som vdi kyrckian i Rewell skall ware opläsett, will och så
mykidt megh är mögeligit dereffter randsaka, och för dem som der til
finnes ware skyldige ingen förbön göre. Såsom och här med wed min
eedh och sanning aldelis betyger ded breff som war stältt til F. N.
Hertig Carll, och allenest rådhwiss omtaled, och dogh lijkwäll icke
• vthsendt, icke annerlunda hafwer lydt, än ded concept, som min nådigste
Drotning alrede tilsentt ähr. Wijdere skole och icke heller någre innan
Rådz eller vthan äldre eller yngre af migh blifwe wahnärede heller förachtede der iagh och sielff må vthi alle måtte aff een och annen blifwe
obeskylltth. Eij heller dem någott ondt anten sielf eller genom andre
'tilfoge eller gore låthe, för thett de icke hafwe wared eens med oss i
denne saak. Jagh loffwer ochså och beplichter migh i lijke måtte, att
aldenstund iagh för mine höganligende ärender skuld hafwer bekommitt ett nådigt förloff på en stackott tijdh att begifwe megh af Rijken
att vele migh så hastigt och snart megh mögeligt ware kan mine
erender att vthrätte igen til Finland heller hwart H. K. M:tt inigh befalandes warder att skynde och förfoge och på same min företagne reese
ingen annen tingh med ord heller gerninger skal företage, än ded som
H. K. M:tt til hulhett, trohett och ett nådigt behagh lende skall. Och
til ded sidste will och skal iagh altijd ware och blifwe H K. M:tt sampt
H. K. M. lijfzarfwinger, besynnerligen H. K. M:tt vdi Pålen, som är
Swerigis Rijkis närmeste Arffwrste och tilkommende konungh - hwll, trogen och rättrådig, så lenge iagh lefwer, på min adelige ähre och redelighett, och så santh migh Gudh hielpe til lijf och siell. Till yttermere
visse hafwer iagh denne förskrifning försegled och vnderschrifwit Kon.
M:tt til vnderdånig försäkring om min trohett och lydnes bewiselse och
att H. K. M:tt måtte här effter på sine åldrige dager hafwe roo och hörsamhett och icke hende någett bwller, opror eller olydno, anten i een
eller annen måtte, så mykid megh står tilgörendes, effter som ded och
icke annerlvnde bör att wahre, thesliges att förekomme H. K. M:tt mistancker och på ded iagh theste mehre må ware förwissed om H. K. M.
nåde och ynnest, och att denne förskrifning nw eller i framtijden icke
skal komme megh eller någen annen till skade eller under ögonen i
någen måtte.
Schrifuid vdi Stocholm den 9 decembris anno 1589.
(Sigill)

A. L. greffwe til Raspurg.

Medan Axel Leijonhufvuds .stjärna efter mötet i Reval
var i sjunkande, vann Klas Eriksson Fleming säsom konungarnas beslutsamme anhängare en maktställning, som med skäl
kunde väcka afund hos hans adliga medbröder. Han visade
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sig, enligt Erik Sparres i „Svenska Riksdagsakter" införda
berättelse, till en början böjd att underteckna rådets och adelns
skrift till konung Sigismund af den 5 september 1589, men
vägrade sedermera vid närmare betänkande att göra det.. De
öfriga rådsherrarne kallade honom därför „en otrogen broder",
men för ämbetsbrödernas bittra fiendskap hade han en riklig
ersättning i konung Johans gunst, som gaf honom rikets högsta ämbeten och främsta förtroendeuppdrag. Han skydde
aldrig att med skärpa angripa dem, som tidigare stått honom
i vägen, och ett hugg mot motståndarne är äfven brefvet af
den 4 april 1590. Det sändes med anledning af den efter
riksdagen i Stockholm pågående rättegången mot en del af
rådsherrarne till de i Estland kvarblifna riksråden Klas Bielke,
Gustaf Baner och Göran Boije och går ut på att bevisa, att
Klas Fleming i allt afsett konungens och rikets bästa, medan
de öfriga rådsherrarna låtit hvarjehanda försummelse komma
sig till last.
Brefskrifvaren säger att han fått ett bref från de nämnda
rådsherrarna i Estland, som var skrifvet till de riksråd, som
befunno sig vid hofvet. Han hade ensam emottagit brefvet,
ty alla de andra rådsherrarne hade några dagar förut dragit
sina färde. Det är betecknande för Klas Flemings• inflytelserika ställning, att han sålunda ensam representerade rådet.
Därefter vänder sig Fleming mot Karl Henriksson Horn, hvars
uppgifvande af Ivangorod och Koporie genom fördraget af
den 25 februari 1590 han skarpt klandrar. Ytterligare förebrår
han rådsherrarne att de visat efterlåtenhet i fullföljandet af de
krigsrustningar, som enligt konung Johans mening hade bort
föregå färden till Reval. Han påminner om att han, då rådet
fastlagstiden 1589 var i Uppsala, yrkade att flottan skulle
rustas i tid för att föra trupper och proviant till Livland.
Detsamma fordrade han sedan i K. M:ts kammare i alla rådsherrarnes närvaro. Men hvad han talade halp icke. Han förundrar sig öfver att rådsherrarne hemsände Jöns Gustafssons
fänicka och Smålands fänicka, då K. M:t tog Nils Finnes
fänicka och Norrlands knektar i stället. Han erinrar om att
de sände Kristian Gabrielsson .och Erik Abrahamsson för att
förmå honom att underteckna en böneskrift till H. K. M. i
Pålen, hvari det stod, att riket skulle blifva afstängdt för ko-
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nungen och hans följe. Han afrådde då därifrån och fick därför heta „otrogen broder".
Fleming berör här en af de mest omtvistade punkterna i
processen mot rådsherrarne. Det anfördes ofta såsom bevis
på deras brottslighet, att de skulle hotat med rikets afspärrande för konung Johan. Ett exemplar af böneskriften innehåller i själfva verket det såsom förgripligt ansedda uttrycket,
men enligt E. Hildebrands, förutnämnda undersökning i Historisk Tidskrift 1897 var detta exemplar antagligen icke likalydande med det, som till konung Sigismund öfverlämnades.
Orden torde hafva ingått i ett utkast, som med anledning af
Klas Flemings anmärkning rättades, men som sedan ehuru
endast ett koncept användes till rådsherrarnes nackdel. Huruvida Klas Fleming bona fide upprepade beskyllningarna må
lämnas oafgjordt.
I slutet af brefvet påpekar Fleming att äfven den oenighet, som varit rådande mellan konungen och hertig Karl, varit
en väsentlig orsak till att krigsrustningarna icke bedrifvits
med tillbörlig raskhet, men uttalar tillika sin glädje öfver att
sämja numera uppkommit mellan konungen och fursten. De
anklagade riksråden skulle få tillfälle att i rättslig ordning
försvara sig.
Brefvet, i hvilket Klas Fleming således anger sin uppfattning af de viktigaste bland de händelser, som sedan ett
år tillbaka inträffat, har jämte vidimationen följande lydelse:
Mjn veenlige helse sampt meed. mere gått nu och altid tilförende
med Gud Alsmechtig. Edle weelborne herre jag haffuer bekomed eder
schrifuelse. som ähr dem tillschrifuett som äre her med hoffued tilstädes.
Så ähr her ingen tilstäds af råded vten iag, de andre droge för någre
dager seden. Som i vdi eder schrifuelse tilkennegiffue att Carlt Henrichsson hafuer inrymt Ryssen Iwannegrod och Koporien förvten Jama,
som förr war borttgifued, och schulle skee för den orsaak, om thz icke
hade scheedt, då hade han motted late Narfuen i loped. Ded hade
kunned svara så gått han hade gifued sig på Ivannegrod efter thz war
obeschutted, och ähr ett fast hus, och med ringere folck att försvare, och
man kunne well tänckie han hade schuted sitt meste krutt bortt. Den
Ivranegrodde hafuer, han kan snarere trenge Narfuen ähn Narfuen Ivannegrode. Den på Ivannegrod war, han war inted förplichted Carll Henrichsson någen horsamheett i dette, vten mere betrachted den eed han
hade swored Kong. M. och sitt fädernesland. Tvannegrod ähr en ond
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ware saker i höstes icke ware better besteltt, oeh schrifue någet derom,
så må Gud vist wara•klaged, att ded icke bettre bleff besteltt, ähn som
nu ähr, att högbe:te K. M:t betenkende icke blef folged i sommers, att
krigsfålked hade måtted komme i marcken, som i käre broder herr Clauss
Bielke well viste. Ändoch herr Gustaff Banner icke war her tilstedes i
förlidne sommer, och hans K. M. myged besuärede sig, att han icke
fick fålked med, och hans K. M. mening war, att man schulle hafue
haft dem till grentzen, och handled om freden, Hade han då icke veled
gjort fred, då hade ded förste slag ved ögad wared ded beste, ded hade
då kommed på deres part, nu ähr kommed på war. När jag rakede tale
derom, då war ded altt gallen taled. Käre herr Claus i komme eder
well ihug, den tid wij wore i Vpsale i fior, på fastelaftens tid, der wore
i och herr Hogenskeel och Ture Bielke och flere, der war iag och på
samme tid, da iag sade att schulle bestelle skep och schuter i rattan tid,
da wore i alle der emott, huilked mig icke tychte ware rådligitt, att ded
schulle blifue förhindred, och icke i råttan tid bestelles, till att före fetalie
och krigsfålked öfuer. Ded samme talede iag i K. Ma:tts kammer i
alles eder närvare. Halp inz hund ing derom talede. Ändoch mitt enfaldige rådet aldrig haffuer gulled hons en part af Rådedt, utan dem
haffuer sielf tychtt altt förnunft och förstand war i deres huffwed. och
de haffue sielfue hålled sig för de klokaste. Mig förvndrar huru i sendede Jöns Göstafssons fänike dedan, och ändå en Smålandz fenike tilbake ifrån eder, då Kongl. M. tog Nilss Finnes fänike och de Norlans
knechter, dem i nu der haffue tilstedes. Ändoch hans K. M. nogsamt
hade orsak der till, effter ded stod i den böneschriften, som war K. M. i
Pålen öfeer andtwardett, att när Kongl. M. schulle komma hitt till
Swerige tilbaka, att rijked schull blifue igen stänchtt för hans K. M.
med sitt fölie, huilked ingen ärlig Svensk man haffuer tenchtt, myged
mindre till att Biöre. Sådant kan well giffue orsaak till misstancker.
Eder kommer well ihug, att när i sende herr Christiern Gabrielson och
h. Erich Abrahamson till mig, och begerede iag schulde schrifue samma
böneschrift vnder, ded iag icke will göre, utan radde der ifrån. Seden
heett iag en otrogen broder. Sådant och anned mere kan ware orsak
till sådane olycke som nu ähr skeedt, och den oenigheett som haffuer
waredt emellan Kongl. M. och hertig Carll haffuer och myked förhindredt, ded all wår krigsmacht tilförende icke haffuer kommed i marcken
emott fienderne. Gud förlate dem som der haffue wared orsak till, mig
weett iag frij derföre. Som i schriffue att der wancker mange selsamme
tijender om mangens betrych. Så haffuer iag icke ded förnummed, att
hans K. M. någon will göre emott lag och rätt, utan hans K. M. och F. N.
hafuer fyre heller fem personer nämpt och skyltt till med någott, doch
icke annerlunde, utan de måge sig för rätte försvare; Gud bettre ded
hans K. M. der till schulle haffue orsaak. Inge synnerlige tijende weett
iag andre, eten Kongl. M. ähr well tilfridz med sine vndersåter både
adel och oadel. Hans K. M. haffuer deres adelige privilegier förmered,
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och der till med vndt Adelen frij för Rostiänsten, han will gifue dem
besoldning på deras hestar, dem de schole hålle för deras frelsse, och
hans F. N. hertig Carll haffuer hulped till ded beste med. För sådane
Kongelige gunst ähre wij alle förplichtigedt med all tackseijelse, och
vnderdånigt ödmjukt att förtiäne så lenge wij lefue. Gud skee loff ded
ähr der till kommed att K. M. ock Fursten ähre eens, så ähre wij ded
buller förvten som wij hafue hafft her inrikes en tid. Käre gode herrer.
Gud better att ded icke ähr better med somme saker som ded ähr. Intz
anned synnerlig vten will her med haffue Eder i gudz skid och beskerm
befalett till all lycksalig wälferd. Dat. Stockholm den 4 aprilis a:o 90.
Tette med mere vdi breffued ähr med hans egen hand schrifued.
Claes Fleming F. H.
Haec prscripta in toto concordant cum originali a verbo ad verbum quod propria manu attestor dat. 22 aprilis d:o 90.
Gustauus Baner.
(A tergo) K. M:s och Sveriges Rijkes Råd de edle och welborne
herrar som nu ähre i Liffland dette samptligen broderligen och venligen.
Med Jören Frantzon den 18 aprilis a:o 90 vdi Revel ifran h.
Claes Fleming.

Mikä oli muinainen Kvenland, „terra
feminarum"?
Ki rjoittanut
Kustavi Grotenfelt.
Kysymys muinaisten kvenien eli kainulaisten sukuperästä
ja asuinsijoista on tutkiain keskuudessa saanut osakseen erillaisia vastauksia ja synnyttänyt koko kirjallisuuden, ilman että
kysymystä vieläkään voidaan pitää ratkaistuna. Vastoin vanhempia historiantutkioita, jotka yleisesti olivat sijoittaneet kvenien
kansan Pohjanlahdesta itäänpäin Suomen puolelle, huomauttivat Ihre ja Porthan, että lähteitten mukaan ne pääasiassa olivat etsittävät mainitun lahden länsipuolelta Ruotsin Norrlannista, jos kohta eivät tahtoneet kieltää heidän asuinsijojensa
ulottuneen Suomenkin Pohjanmaahan. Porthan sen ohessa oli
sitä mieltä, että kveneillä tarkoitettiin vanhoja helsinglantilaisia ja että ne siis olivat ruotsalaista syntyperää. Sitä vastoin
ruotsalaiset historiantutkiat Geijer ja Strinnholm ja meillä
Gabriel Rein pitivät kvenejä suomensukuisena heimona, jonka
asuinsijat ulottuivat molemmin puolin Pohjanlahta, sekä Länsipohjaan että Pohjanmaahan. Ja tätä mielipidettä oli myöskin
Castren, joka yhtyi Kajaanin sitä ennen esittämään arveluun,
että kvenit olivat Maanselän yli ensin Kajaanin seutuihin
(Kainuunmaahan) ja sitten Pohjanlahden pohjoisille rantamaille
levinnyt karjalainen heimo. Vuosina 1869-70 oli sitten Kirjallisessa Kuukauslehdessä kiihkeä väittely „kainulais-kysymyksestä" Yrjö Koskisen ja J. R. Aspelinin välillä, jotka tosin
molemmat pitivät muinaisia kvenejä suomensukuisina, mutta
olivat eri mieltä siitä missä määrin niitä voidaan pitää nykyajan pohjalaisten esi-isinä, Yrjö Koskinen kun katsoi kvenit
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sukupuuttoon hävinneeksi kansaksi, jota vastoin Aspelinin
mielestä Pohjanmaan nykyiset asukkaat osaltaan heistä polveutuvat. Teoksessaan „Kalevalan karjalaisuus" (Helsingissä 1887)
otti Aug. Ahlqvist myöskin kainulais-kysymystä käsitelläksensä,
tullen siihen päätökseen että muinaiset kvenit ovat yhtä kuin
kainulaiset ja karjalaista heimoa. Joku aika sitten on viimeksi
ruotsalainen tutkia K. B. Wiklund taas ottanut kysymyksen
esille, arvellen että kvenien asuinsijat ovat etsittävät pohjoisRuotsista ja omistaen Porthanin mielipiteen että ne olivat ruotsalaisia. Asiasta täytyy siis sanoa että se vielä on riidanalaisena, „adhuc sub judice lis est", joten olen katsonut riittävää syytä olevan ottaa sen uudestaan käsiteltäväksi.
Kvenien maine on jälkimaailmalle etupäässä säilynyt kuningas Alfred suuren maantieteessä ja islantilaisessa tarinakirjallisuudessa. Varsin tärkeä kvenien asuinpaikan mä.äräämiseksi, samoin kuin ikänsä puolesta vanhin, on Alfred suuren
käännöksessään Orosiuksen maailman historiasta heistä antama
tieto. Se perustuu erään kuninkaan palvelukseen ruvenneen
norjalaisen, Ottarin, kertomukseen, ja kuuluu seuraavasti: Norjan eteläosan rinnalla, vuoriselän toisella puolella, on Ruotsi,
ja saman maan (Norjan) pohjoisen osan rinnalla on Kvenland. Kvenit välistä hävittävät norjalaisten maassa, vuoriselän yli; ja välistä norjalaiset heidän maassansa. Siellä on
monta varsin suurta sisäjärveä vuorien välissä; kvenit kuljettavat siitä syystä venheensä maitse näihin järviin ja sillä tavalla norjalaisille hävitystä saattavat, sillä heillä on sangen
pieniä ja keveitä venheitä. Toisessa paikassa sanotaan että
pohjoisessa ruotsalaisista, erämaan toisella puolella, on Kvenland, luoteessa Skridefinnein (= lappalaisten) maa, ja lännessä
Norja. Kun Ottar sen lisäksi kertoo, että lappalaiset ajoittaisin kalastavat meressä, vaan muuten eleskelevät vuoriselänteillä.
Norjan itäpuolella, ja että hän on itse kotoisin Halogalannista
ja asuu pohjoisimpana kaikista norjalaisista, voidaan jotenkin
tarkkaan määrätä tässä puheena olleiden kvenien asuinsijat
ne ovat etsittävät nykyisestä pohjois-Ruotsista, Norrlannista,
josta heidän hävitysretkensä Norjaan lappalaisten eteläpuolitse
(Skellefte-, Ume jokia pitkin?) tapahtuivat. Tuo erämaa, joka
erotti ruotsalaiset kveneistä, oli Helsinglannin pohjoispuolella.
siihen aikaan oleva, muutenkin meille tunnettu laaja asumaton
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asuinsijoista emme tästä voi saada. Kuten jo Porthan huomautti, on Alfred nähtävästi, niinkuin monet muut vanhan
ajan maantieteiliät, luullut Pohjanlahden (eli Itämeren pohjoisen osan) olevan välittömässä yhteydessä Jäämeren kanssa.
Jotenkin samaan tulokseen Kvenlandin asemasta vie
myöskin historiallisesti arvokkaan Egilin tarinan kveneistä antamien tietojen tarkastus. Egilin tarina näet kertoo, että eräs
sen sankareista Torolf Kveldulfinpoika, joka oli Norjan kuninkaan lappalaisveron kantaja, noin v. 875 — siis aivan samaan
aikaan, jolta Ottarinkin kertomus on — käydessään lappalaisten luona Finnmarkissa (s. o. Ruijassa) kohtasi kvenien kuninkaan, Faravidin, lähettiläitä, jotka pyysivät häntä liittoon ja
sotaretkelle heidän maatansa hävittäneitä karjalaisia vastaan.
Tämä retki sitten tehtiinkin ja Torolf meni miehineen ensin
kvenien maahan ja sieltä sitten Faravidin seurassa vuoriselänteen yli Karjalaan, josta melkoisen saaliin saatuaan palasi. Tässä
annetaan sen ohessa mainittujen maiden maantieteellisestä asemasta seuraavat tiedot: „Finnmark on sangen laaja. Sen länsipuolella on meri ja siitä isot vuonot tunkeutuvat maahan;
samoin pohjoispuolella ja idässäkin; vaan etelässä on Norja ja
Finnmark käsittää melkein koko sisämaan niin kauvas eteläänpäin kuin Halogaland käsittää ulkosyrjän. Itäänpäin Naumudalista on Jämtland, sitten Helsingland, sitten Kvenland, sitten
Finland, sitten Kirjalaland (= Karjala), mutta Finnmark on
kaikkien näiden maiden yläpuolella ja siellä on laajoja asuttuja
vuoristoseutuja, osin laaksoissa osin vesireittejä pitkin. Finnmarkissa on äärettömän suuria vesistöjä ja vesistöjen rannoilla
suuria metsiä, ja pitkin koko Finnmarkia on korkeita vaaroja
ja niitä sanotaan Kööliksi." Tämä tiedon-anto on varsin tärkeä, koska se myöskin mainitsee Kvenlandin rajamaita kaakon
puolella. Näemme siitä että Kvenland oli Helsinglandin toisella puolella ja ulottui Finlandiin ja Karjalaan saakka.
Vaikka maantieteellisen selonteon sanamuoto voisi antaa siihen
tilaisuutta, ei saa kuitenkaan asettaa Finlandia kvenien ja karjalaisten maan väliin, vaan niinkuin kertomus Torolfin sotaretkestä näyttää, on asia ymmärrettävä siten että Kvenlandin
naapurimaana (eteläpuolella) oli toisaalla Finland, toisaalla Kar-
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jala. Kun Egilin tarina lienee kirjoitettu 12:nnella vuosisadalla, ilmaisee se että vielä siihen aikaan vallitsi mainittu
mielipide kvenien asuinsijoista nykyisessä Pohjois-Ruotsissa,
mutta samalla ne ulottuivat myöskin Suomen Pohjanmaahan,
vieläpä etelämmäksikin koska sen-aikuisella Finlandilla ymmärretään vain nykyisen Suomenmaan lounaista osaa. Tätä seikkaa on varsinkin huomautettava hra Wiklundia vastaan, joka
väittää, että vasta myöhemmät lähteet asettavat kvenien asuinsijat Suomen puolelle Pohjanlahtea.
Vielä sisältävät tietoja Kvenlandin asemasta nuo tunnetut
tarunomaiset vasta 14:nnellä vuosisadalla kirjoitetut tarinat
„Fundinn Noregr" ja „Hversu Noregr bygdist". Edellisessä
kerrotaan, että muinoin kuningas Fornjotr hallitsi Jotlandissa,
„jota (myöskin) nimitetään Finlandiksi ja Kvenlandiksi" ja
joka on Helsingjabotnin (s. o. Pohjanlahden) itäpuolella. Fornjotrin jälkeläisistä, Norrista ja Gorrista, kerrotaan sitten kuinka
he lähtivät etsimään erään viikingin ryöstämää sisartansa, Goita.
Norr „odotti, kunnes lumi peitti kankaat ja tuli hyvä suksikeli. Silloin lähti hän Kvenlandista merenlahden sisäpuolitse
ja tuli sinne missä asuu niitä ihmisiä, joita nimitetään lappalaisiksi. Tämä on Finnmarkin takana. Mutta lappalaiset tahtoivat estää heidän matkaansa maan läpi ja syttyi taistelu".
Norr voitti kuitenkin taikojen avulla heidät ja kulki niin länteen Köölin vuoristoon ja sieltä Norjaan, joka hänestä sai nimensä. Gorr taas etsi laivoilla „meren pohjaa pitkin ja tuli
Ahvenanmaan mereen", sieltä Ruotsin saaristoon j. n. e. Toisessa tarinassa kerrotaan samoin, miten Fornjotr ja hänen
poikansa Torri muinoin hallitsivat „Gotlandia, Kvenlandia
(Könland) ja Finlandia". Gotland nimellä tarkoitettaneen tässä,
samoin kuin ensinmainitussa, Jotlandia, jotunien eli jättien
maata. Torrille „kvenit uhrasivat, jotta hän hankkisi lunta ja
hyvää suksikeliä, sillä siitä heidän vuodentulonsa riippuu, ja
tätä uhria toimitettiin keskitalvella, joka siitä syystä sai nimen
Torrin-kuu". Kerrotaan sitten Gorrin ja Norrin matkasta.
Nämä tarinat asettavat siis samoin Kvenlannin „meren pohjan"
(Pohjanlahden pohjois-osan) seuduille, mutta sen itäpuolelle.
Paitsi nyt luetelluissa mainitaan tosin kvenien ja heidän
maansa nimi vielä muutamissa muissakin norjalaisissa lähteissä
keskiajalta, mutta mitään lisää valaistusta heidän maantieteelli-
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sen asemansa tarkemmaksi määräämiseksi emme niistä saa.
Eräässä maantieteen esityksessä 12:nnelta vuosisadalta puhutaan „kahdesta Kvenlandista" Vermlannin ja Bjarminmaan välillä. Siinäkin siis joudutaan Pohjanlahden sisäosia ympäröivien seutuihin. Tarkoitetaanko puheella „kahdesta" maasta
erikseen Pohjanlahden länsi- ja itäpuolella olevaa osaa, vai
jotain muuta, on vaikea sanoa. *)
Mielestäni voidaan kuitenkin jo esiintuoduista tiedoista
jotenkin selvästi nähdä mitä maata norjalaiset ja islantilaiset
9-14 vuosisadoilla Kvenlandilla tarkoittivat: se oli maa Pohjanlahden perukan, „merenpohjan", ympärillä, varsinaisen Lapin eteläpuolella, siis pohjoinen Suomi, ulottuen myöskin Ruotsin lorrlantiin. Ihre ja Porthan ovat erehtyneet siinä, että
ovat arvelleet vanhimman, Ottarin, kertomuksen olevan jossakin
ristiriidassa myöhempien kertomuksien kanssa, jotka etupäässä
asettavat kvenit Pohjanlahden itäpuolelle. Itse asiassa on
Ottarin käsitys Kvenlandista sisällykseltään aivan sama,
vaikka hän aineensa mukaisesti on tullut erittäin puhumaan
vain niistä kveneistä, jotka pohjois-Ruotsista Köölin yli tekivät hävitysretkiänsä Norjaan. Tätä näkökohtaa huomauttaa
esityksessään myöskin tuo tarkka ruotsalainen tutkia Strinnholm.
Kun nyt kvenien pääasutus siis on etsittävä Suomen
Pohjanmaalta, puhuvat kaikki todennäköisyydet kvenien suomalaisen sukuperän puolesta, ja tuskin mikään muu oletus silloin
voi tulla kysymykseenkään, koska ainoa varsinainen syy niiden
ruotsalaisuuden oletukseen on ollut heidän asuinpaikkansa myöhemmällä ruotsalaisella asutus-alueella. Mahdotonta olisi ymmärtää mihin tuo pohjois-Suomen ruotsalainen asutus jälkeä
jättämättä olisi hävinnyt. Kvenien alkuperäinen suomalaisuus
on aivan luonnollinen siitäkin syystä, että kuten tunnettu kvenin nimi vielä nykyäänkin on suomalaisten yleinen nimitys
Norjassa, joten hyvin omituista olisi, jos se alkuansa olisi aivan toista kansaa, ruotsalaisia, tarkoittanut. Sitä eivät kvenien suomalaisuuden vastustajat koskaan olekkaan voineet tyy*) Tekstissä sanotaan ensin että Kvenlandit ovat pohjaiseen, Bjarminmaasta, mutta sitten että Bjarminmaan pohjoispuolella on asumattomia maita aina Grönlantiin saakka; paikka on epäselvä.
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dyttävästi selittää. Hyvin tavallista on sitä vastoin ja monesta
esimerkistä nähtävää, että toinen kansa on ruvennut nimittämään naapurikansaa kokonaisuudessaan jonkun erityisen sen
heimon mukaan, jonka kanssa se enimmin on ollut tekemisissä.
Esimerkkejä on tarpeeton luetella. Ja niin näemmekin, että
Kvenland jo mainituissakin lähteissä nimenomaan identifioidaan
sekä Finlandin että jotunien maan kanssa. Toisen todistuksen
siitä että jo tarinain kirjoittajat pitävät kvenejä suomensukuisina voimme nähdä siitä noituuden maineesta, jonka heille
omistavat. Päin vastoin kuin on väitetty, ei myöskään ole
mitään semmoista juopaa vanhemmissa historian aikakirjoissa
mainittujen kvenien ja myöhempinä aikoina norjalaisille tunnettujen ja Norjaan muuttaneiden kvenien, suomalaisten, välillä.
Köyhät lähteemme sisältävät 9:nneltä vuosisadalta asti, jolloin
ne ensikerta mainitaan (en ota lukuun tuota satumaista tietoa
muutamasta heidän Sigurd Ringin aikana Ruotsiin tehdystä
retkestään) melkein joka vuosisadalta jonkun muiston heidän
olemassa olostaan. Tästä islantilaisten tarinain kvenien ja
myöhempien kvenien yhteydestä sopii esim. verrata Stockflethin esitystä hänen kirjassaan „Bidrag til Kundskab om Kvänerne i Norge" (Kristiania 1848).
Kun asianlaita on tämä, näyttää minusta epäilemättömältä
että kven-nimitys norjalaisilla alun pitäin on merkinnyt pohjois-Suomen suomalaisia asukkaita, niitä suomalaisia, joiden
kanssa he jo siihen aikaan yhteen joutuivat. Vaan niin ollen,
ei voida olla asettamatta kven- ja Kvenland-sanoja suomalaisten
Kainuunmaa- ja kainulais-nimitysten rinnalle. Nämä nimet
ovat, kuten tunnettu, vieläkin yleisesti käytännössä merkitsemässä pohjois-Suomen asukkaita, pohjalaisia, varsinkin itä-Suomessa, missä se on milt' ei tavallisin nimitys heille. Että ne
ovat syntyneet juuuri merenrannikkoa ja sen asukkaita merkitsemään maan „kainuun" luonnon johdosta, näyttää varmalta
(vielä nykyään on Pohjanmaalla alamaan asukkaista käytännössä toinenkin samaa merkitsevä nimitys „lantalaiset".) Luultavasti tuli kainulaisten nimi niille karjalaisilla, jotka ensinnä
asettuivat näille seuduille. Kun suomalaisten heimojen siirtyminen nykyisille asuinsijoilleen uusimpien tutkimisten perustuksella on katsottava alkaneeksi ainakin noin 400 v:n paikoilla Kr. s. j., ei ole mitään epätodennäköistä siinä että kar-
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jalaisten etujoukot 9:nnellä vuosisadalla, jolloin kvenien nimi
esiintyy, ovat täysin kotiutuneina Pohjanlahden rannoilla.
Kainulaisten suomalaista sukuperää ei voi kumota sekään
seikka että kainolac lapin kielessä merkitsee sekä ruotsalaisia
että suomalaisia Pohjanlahden rannikon asukkaita, eikä Öhrlingin tieto, jos se pitäisikin paikkansa, että suomalainen sana
kainuu („cainho") myöskin on käytännössä helsinglantilaisen
eli ruotsalaisen merkityksessä. (Eiköhän tämä perustune vain
hänen esiintuomaansa nimeen Cainhokylä = Helsingbyn?) Tämä
voi tapahtua sitä helpommin, koska kuten on osoitettu nimi
syntyi seudun eikä heiinokunnan mukaan. Kysymys on vain,
kumpaanko kansanheimoon vanhat kainulaiset alkuansa kuuluivat.
Jo vanhastaan ulottuu kainuu-sanan ala Ruotsinkin puolelle, samoin kuin suomalainen asutuskin, niinkuin näkyy nimistä
Kainuujoki (ruots. Kaliks-elf), Kainuukylä (Helsingby). Ja
että tämä suomalainen asutus Ruotsin Norrlannissa ennen on
ylettynyt melkoista kauvemmas etelään päin kuin tänäpäivänä,
sen todistavat, kuten hra Wiklund on huomauttanut, ruotsalaisella alueella Piitimeen asti säilyneet suomalaiset paikannimet,
joita tavataan jo vanhimmissa maakirjoissa 1500-luvun keskivaiheilta. Muinaisten kvenien varsinainen asutus-alue vastaa
siis tarkkaan kainulaisten asuinpaikkoja — todellakin omituinen sattuma, jos olisi vain sattuma! Se tosiasia, että jo islantilaiset lähteet käyttävät kven-nimeä yleensä suomalaisen merkityksessä, ratkaisee minun nähdäkseni lopullisesti kysymyksen siihen suuntaan, että kvenit eli kainulaiset olivat suomalainen heimo. Myöskin venäläiset lähteet tuntevat jo aikaisin
kainulaiset ja Kainuunmaan, Kamm, KaaacEan aeMJIn, jotka ne
mainitsevat v:sta 1431 alkaen ja joiden maa oli tuo „kymmenen (tahi seitsemän) virran maa", ulottuen Siikajoesta (ehkä
Kalajoesta) Tornionjokeen, siis pohjainen Pohjanmaa. Sen
ohessa jo Pähkensaaren rauhakirjassa, siis v. 1323, Pohjanlahden
nimenä on Kainuun meri, Kaaao Mope, johon on verrattava Alfred
kuninkaan mainitsema Kvenin-meri.
Kainuu-sanan etymologinen vertaaminen kven-nimeen jääköön kielentutkiain tehtäväksi. Kun kuitenkin hra Wiklund
tutkimuksessaan kveneistä pääasiallisesti rakentaa todistelunsa
tähän seikkaan, ja väittää että niiden yhteenasettaminen on
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mahdoton, koska suomalaisesta kainuu-juuresta islannin kielessä olisi täytynyt syntyä monikkomuoto „goynir," gäynir
tai jotain semmoista, vaan ei suinkaan kvenir", niin huomautettakoon historiallisen kritiikin kannalta että kirjoitustapa
senaikuisissa käsikirjoituksissa ei aina vastanne täydellisesti
nykyaikaisen filologia vaatimuksia, vaan että kven-nimen eri
kirjoitustavat m. m. Könir, Könland, Kueinir j. n. e. varsin
mahdollisesti voivat sen ajan epävakaantuneella kirjoitustavalla
viitata sentapaiseen alkumuotoon kuin herra Wiklund tahtoo.
Tuota väiteltyä kysymystä siitä, ovatko muinaiset kainulaiset, kvenit, katsottavat sukupuuttoon hävinneiksi, vai ovatko
Pohjanmaan nykyiset asukkaat heidän jälkeläisiään, en aio
tässä ottaa varsinaisen käsittelyn alaiseksi. Kysymyksen tarkka
tutkiminen kielelliseltä, kansatieteelliseltä ja antropologiselta
kannalta olisi välttämätön esityö sen lopullista ratkaisua varten. Olkoon kuitenkin lausuttu, että mielipiteeni asiasta on
lähempänä J. R. Aspelinin ja Gabriel Reinin, kuin Yrjö Koskisen
esittämää kantaa. Samoin kuin tuntuu mahdottomalta, että
noilla seuduin vuosisatojen kuluessa olisi elänyt ruotsalainen
väestö, joka sitten olisi tyystin hävinnyt, samoin on vaikeata
uskoa että joku eri suomalainen heimokaan olisi ollut kokonaan
jälkeä jättämättä paikkakunnan myöhempien asukkaiden kieleen tai ainakin paikannimiin. Kainulaiset ovat ainakin
osaksi olleet nykyisten pohjalaisten esi-isiä ja siis Suomen
muille suomalaisille heimoille hyvin likeistä sukua, luultavasti,
kuten jo sanottiin, likinnä karjalaisia, niinkuin Kajaanin ja
Castreninkin mielipide oli.
Vaan vieläkin on meille, ennenmainittujen lisäksi, säilynyt yksi lähde, joka nähtävästi kertoo entisestä Kvenlandista.
Adamus Bremensis puhuu v:n 1075 paikoilla kirjoittamansa
Hamburgin kirkkohistorian neljännessä kirjassa, jolla on nimenä
;,Descriptio insularum aquilonis", useissakin paikoissa eräästä
„naisten-maasta", „terra feminarum". Että hän sillä tarkoittaa
juuri sitä maata, jota hänen pohjoismaiset tiedon-antajansa olivat nimittäneet Kvenlandiksi, ja että Adamus on ymmärtänyt
Kvenlandin merkitsevän samaa kuin Kvinnland, näyttää se
seikka todistavan, että hän yhdessä kohdassa puhuu niiden naisten maasta, joita itse pitää Amatsoneina („patria feminarum, quas nos arbitramur Amazonas esse"). Kaikki Adamuk-
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sen tiedot naisten-maasta osoittavatkin että ne ovat sovitettavat maahan, jonka asema on pääasiassa sama kuin norjalaisten
ja islantilaisten Kvenland. Kvenien ja amatsonien yhdistäminen oli sitä helpompi, kun näemme islantilaisten maantieteiliäin
itsensä. sekoittavan Kvenlandin ja Kaukasian rajoilla olevan „Naissten-maan` toisiinsa. (Ks. esim. Antiquites Russes II s. 441, 446.)
Omituista on että myöskin meidän muinaisrunoissa maine
naisten-maasta pohjois-Suomessa näyttää kummittelevan Louhen hallitsemassa Pohjolassa. Kuitenkin tullaan Adamus Bremensiksen esitystä tarkastettaessa siihen huomioon, että hän
on käsittänyt sen jonkun verran laajemmassa merkityksessä,
niinkuin toivon seuraavasta selonteosta ilmenevän 1.
„Naisten-maan` asemasta kertoo Adamus Bremensis toisessa paikassa, kuvatessaan Baltilaista merta ympäröiviä maita,
että se on Ruotsin toisella puolella; sen toisella puolella jälleen
asuvat „Vizzit, Mirrit, Lamit, Scutit ja Turcit" Venäjää
„Ruzziaa" kohti („supra illas Wizzi, Mirri, Lami, Scuti et
Turci habitare feruntur usque in Ruzziam"), „ja siinä päättyy
mainittu (baltilainen) meri". Toisessa paikassa sanotaan, että
Viron maa (Aestland), jota Adamus pitää saarena, on likinnä
Naisten-maata; kolmannessa . että Naisten-maa on Baltilaisen
meren rannalla ja sen naapurina mainitaan Venäjä. Vizzeillä
ja Mirreillä tarkoitetaan nähtävästi Vepsäläisiä ja Merjalaisia,
senaikuisten venäläisten lähteiden Vesj ja Merj ; Scuti nimessä
piilevät todennäköisesti venäläisten Tshudit. Senaikuinen
„Ruzzia" käsitti etupäässä sen alueen, johon varjaagien perustama Venäjän valtakunta, „Ros", silloin oli syntynyt: Novgorodin ja Kijevin seudut. Tshudeilla tarkoitetaan tämän ajan
venäläisissä lähteissä nimenomaan länsisuomalaisia heimoja
Suomen lahden eteläpuolella, virolaisia, vatjalaisia y. m. Jos
näiden tietojen perustuksella määräämme „Naisten-maan" aseman, näemme sen siis vastaavan nykyistä Suomea eli sitä
aluetta joka ruotsalaisten rajoista ulottuu aina Laatokkaan ja
*) Missä määrin jo Tacituksen kertomusta naisen hallitsemasta
Sitonein kansasta voitaisiin kveneihin sovittaa, jätän sikseen. Paulus
Diaconus ja Ravennan maantieteiliä, joiden joskus on arveltu puhuneen
naisten-maasta pohjois-Euroopassa, asettavat sen itse asiassa muuanne,
edellinen Germanian sisä-osiin, jälkimäinen Maiotiin järven seuduille.
Myöskin kuningas Alfred tuntee naistenmaan Germaniassa.
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Suomen lahden perukkaan asti, missä vepsäläisten, virolaisten,
„tshudien" asuinpaikat ja „Ruzzia" alkavat. Adamus Bremensiksen „Naisten-maa", Kvenland, on siis, niinkuin ylläolevasta
näkyy, sisältänyt nykyisen Suomen koko alan, nimenomaan
sen eteläiset osat. Samaan mielipiteesen on myöskin tullut
S. E. Lönborg väitöskirjassaan „Adam af Bremen och hans
skildring af Nordeuropas länder och folk" (Upsala 1897).
Tämä ei olekkaan oudoksuttavaa. Jo Egilin tarinasta tapasimme viittauksen tämmöisestä laajemmasta Kvenlandin merkityksestä. Siinähän sanottiin sen ulottuvan Finlandiin saakka,
vaan Finlandilla tarkoitettiin siihen aikaan, 12:nnella vuosisadalla, ainoastansa Suomen lounaisinta kolkkaa, Varsinais-Suomen maakuntaa. Kirjoittajan mielestä on siis Kvenland käsittänyt myöskin suuren osan etelä-Suomea, hämäläisten maan
y. m. Noissa myöhemmissä tarunomaisissa kertomuksissa
näimme Finland- ja Kvenland-nimityksiä käytettävän toistensa synonyymeinä, ja nähtävästi molempia tarkoittamassa koko Suomenmaata. Kun kven-sana norjan kielessä on tullut merkitsemään suomalaista yleensä, onkin se hyvin luonnollista, ja tämä
laajempi merkitys näkyy, kuten edellisestä on selvinnyt, olevan varsin vanhaa alkuperää. Naisten-maan asukkaiden, amatsonien, vieressä mainitsee Adamus kahdessa paikassa „koirankuonolaiset", „cynocephali", eli oikeammin nekin näyttävät olevan naisten-maan asukkaita, sillä hän kertoo että amatsonien tyttölapsista tulee mitä kauniimpia naisia, poikalapsista
koirankuonolaisia. „Venäjällä", hän lisää, „tavataan heitä
usein vankina, ja heidän kielensä on puheen ja haukunnan
sekoitusta". Vaikka väite voi uskaliaalta tuntuna, en voi olla
huomauttamatta, että mahdollisesti nimet kven ja kainulainen
jollain tavalla ovat voineet sen ajan oppineille johdattaa mieleen kreikan ja latinan sanat kyoon ja canis, jotka merkitsevät
koiraa, ja siten synnyttää kertomuksen koirankuonolaisista
näillä mailla. Tämän kertomuksen koiranpäisistä ihmisistä
arvellaan muuten saaneen aiheensa pohjolan kansoj en tavasta
käydä puettuina petojen turkiksiin, joilla ne päänsäkin verhosivat. Merkillistä on että toinenkin kirjailia, tuo n. s.
Pseudo-Aethicus, jonka arvellaan kirjoittaneen teoksensa
8:nnella vuosisadalla, samoilla seuduilla tuntee koirankuonolaisten kansan, ja sanoo heidän naapurikansansa nimittävän
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heitä Cananealaisiksi („Cananei"), nimi joka ei voi olla kainulaisia muistuttamatta ''*). Kainulais-nimi näyttää olleen
varsin hedelmällinen synnyttämään kertomuksia kummallisista
kansakunnista, ensin koirankuonolaisista, sitten nais-kansasta!
Että Adamus Bremensiksen „Naisten-maa" on käsittänyt
etelä-Suomenkin, siitä saadaan lisätodistus, kun nyt tarkastamme hänen kertomustansa eräästä Ruotsista sinne tehdystä
sotaretkestä. Kuningas Emund vanhan aikana, kertoo Adamus, lähti kuninkaan poika Anund sotaretkelle valtakuntaa
laajentamaan ja tuli „Naisten-maahan", vaan siellä hän kuten
koko sotajoukkokin sai surmansa myrkystä, minkä naiset olivat lähteihin sekoittaneet. Tämä tapahtui muka rangaistukseksi siitä, että ruotsalaiset olivat piispansa karkoittaneet. Niin
tarumainen kuin tämä kertomus onkin, ei liene kuitenkaan
syytä epäillä sen perustuvan todelliseen historialliseen tapaukseen. Noissa vanhoissa lisäyksissä Adamuksen historiaan,
joita pidetään joko tekiän itsensä tai jonkun saman-aikuisen
kirjoittamina, sanotaan että tämä kertomus on saatu piispa
Adalvarclilta, joka Emund vanhan .aikana itse oli Ruotsissa
käynyt ja sitten oli siellä piispana ja jolla siis täytyi olla
hyvät tiedot oloista ja tapauksista siellä. Yleisesti on arveltu,
että mainittu Anundin sotaretki olisi tapahtunut pohjois-Ruotsiin, siellä asuvia kainulaisia vastaan. Tämä on kuitenkin hyvinkin epätodennäköistä. Mikä olisi siihen aikaan, 11:nnellä
vuosisadalla, aiheuttanut retken noihin vähän asuttuihin seutuihin Pohjanlahden perillä? Sinne voivat ehkä „pirkkalaiset",
kauppamiehet, jo silloin tehdä retkiänsä, mutta mitään järkevää ajatusta sotajoukon kuljettamiselle sinne ei voinut olla.
Sitä paitsi sanotaan nimenomaan mainituissa lisäyksissä, että
kun kuningas Emund laajentaaksensa valtakuntaa oli lähettänyt poikansa Anundin Skytiaan („cum filium suum Anundum
misisset in Scythiam ad dilatandum regnum suum"), tämä laivoillaan saapui „Naisten-maahan". Skytialla tarkoittaa Adamus
Bremensis itä-Euroopaa, nimenomaan Venäjää. Kun tekiä siis
*) Tästä pohjoisesta Kananealaisten maasta sanoo Rimbert (varmaankin sama mies, joka oli Ansgariuksen seuraaja ja elämänkertoja)
pyhän Kristoforoksen olleen kotoisin, kun myöhempi legenda tekee hänet
Pyhänmaan asukkaaksi (Wuttke, Cosmographia Aethici Istrici, esip. s. 20)
Vrt. myöskin minun kirjoitustani Aithikos Istrialaisestå Valvojassa 1895.
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arvelee että Anund „Naisten-maahan" joutuessaan oli matkalla
Skytiaan, näemme hänen pitävän mielessä Suomen etelä-rannikkoa, jota pitkin, kuten tunnettu, senaikuinen kulkureitti
Venäjälle kävi, mutta ei voivan tarkoittaa Pohjanlahden pohjoisia rantoja, jotka ovat aivan toisaalla päin. Tämä seikka
todistaa, että mainittu retki on tapahtunut etelä-Suomeen, luultavasti siihen osaan, joka oli Ruotsia likinnä, lounais-Suomeen,
samoille seuduille, jonne Eerikki pyhä sittemmin suuntasi
matkansa.
Kun tämä on asianlaita, menettää tuo yritys sen tarunomaisen värityksen, joka tähän saakka on tehnyt koko kertomuksen vähemmän uskottavaksi, ja on meille siis tässä säilynyt
muisto Ruotsista Suomeen tehdystä sotaretkestä, joka tapahtui noin sata vuotta ennen pyhän Eerikin ristiretkeä.
(Emund vanhan hallitus-aika oli noin vv. 1035-1060, ja retki
on luultavasti asetettava sen loppupuolelle, 1050-luvulle, kun
hänen poikansa jo oli miehen ijässä.) Se todistaa sitä, mitä
usein on arveluna lausuttu, että nuo Ynglinga-tarinassa kerrotut Ruotsin kuninkaiden sotaretket Suomeen, jos kohta niille
ei itsessään voida historiallista arvoa antaa, kuitenkin perustuvat Ruotsin ja Suomen välillä ammoisina aikoina todellakin
vallinneihin suhteihin. Tunnettu kertomus Eerikki voitollisen
valloituksista Suomessa, jossa hänen sanotaan linnoituksiakin
rakennuttaneen, sisältänee sekin jonkun faktillisen pohjan.
Pyhän Eerikin retki ei ollut mitään aivan uutta ja outoa,
vaan se oli entisten samallaisten yritysten uudistamista. Se
seikka, että Emund kuninkaan oma poika oli semmoisen johtaja, osoittaa että sekin oli laajemmin suunniteltuna, ja jos
saataisiin kertomuksen joka sanasta kiinni pitää olisikin tarkoitus suorastaan ollut „laajentaa valtakuntaa" Itämeren itäpuolelle. Näin ollen on Anund Emundinpojan retki Suomeen
merkillisenä Eerikin valloituksen enteenä. Että tämä Anundin
sotaretki „naisten-maahan" ei ole saanut sitä huomiota osakseen, minkä se ansaitsee, siihen on syynä ollut että, väärin,
on luultu sen tarkoittaneen Ruotsin pohjoisia osia. Se oli ensimmäinen historiallisesti osoitettava Ruotsista Suomeen tapahtunut valloitusretki.
Yhdistettäköön lopuksi lyhyesti ne tulokset, joihin edellä
olevassa tutkimuksessa täten olen tullut:

— 103 -;
1) Kvenland ja kven-nimitykset keskiajan norjalaisissa
ja islantilaisissa lähteissä tarkoittavat etupäässä pohjois-Suomen
ja pohjoisimman Ruotsin asujamia, mutta joskus myöskin laajemmin Suomea ja suomalaisia yleensä;
2) kvenit ovat suomalaista sukuperää, ja niiden nimi
asetettava yhteyteen Kainuunmaan ja kainulaisten nimitysten
kanssa;
3) Adamus Bremensiksen mainitsema „terra feminarum"
„naisten-maa" vastaa Kvenlandia, käsitettynä koko Suomea
vastaavaksi, ja hänen kertomuksensa Emund vanhan pojan
„naisten-maahan" tehdystä sotaretkestä tarkoittaa jotain todellista siihen aikaan Ruotsista etelä-Suomeen tapahtunutta sotaista yritystä.

Eräitä kirjeitä vuosilta i8o8 ja 1809.
Keräillyt

A. R. Cederberg.
Suomen viimeistä suurta taistelua vuosina 1808-1809,
jolloin isänmaamme erotettiin entisen emämaansa yhteydestä
aloittaakseen uutta elinkautta mahtavan itäisen naapurinsa suojeluksen alla, on yhä uudestaan ja uudestaan kuvattu. Milloin
on valaistu yksityisiä jaksoja noiden vuosien historiasta, milloin yksityisiä taisteluita ja tapauksia siitä, milloin taas kokonaisuudessaan kerrottu sodan vaiheet alusta loppuun. Tästä
huolimatta löytyy tuon tuostakin uusia lisiä tuon Suomen kansan historian merkillisimmän ajanjakson kuvaamiseksi. Piirretään uusia tauluja, jotka luovat lisäpiirteitä entiseen. Ehkä
antavat nämäkin kopioimamme kirjeet jonkun lisäpiirteen entisten lisäksi.
Useimmat seuraavista kirjeistä on kirjoittanut Kuopion
„maaherra" Olavi Wibelius ala-Karjalan kihlakunnan kruununvoudille, Gabriel Wallenius-nuoremmalle. Kuusi ensimäistä ovat
virallisia kirjeitä, joissa muutamissa maaherra käyttää hyvinkin
ankaraa kieltä.
Ensimäisessä, joka on kirjoitettu ennen sodan puhkeamista ja joka seuraa Ruotsin kuninkaan julistusta 5:ltä päivältä
helmikuuta 1808, kehoittaa maaherra asujamia valmistautumaan
urhoollisesti kohta alkavaan taisteluun ja lausuu kirjeensä lopussa luottamusta uhkuvia sanoja isänmaataan puolustamaan
lähteville.
Kun hän toisen kirjeensä kirjoittaa, ovat olot jo muuttuneet. Vihollisparvet ovat kulkeneet yli rajan ja ovat jo ennättäneet läänin pääkaupunkiin. Heidän hallussaan on nyt itäinen
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puoli maata. Siksi määrää maaherra, että sotaveroja täytyy
maksaa heille. Mikään vastusteleminen ei auta. Kolmannessa
kirjeessään moittii hän ankarasti niitä, jotka ajattelemattomien
tai ilkeämielisten ihmisten kehoituksesta ovat ryhtyneet tekemään vastarintaa, sånoopa vielä, että hänen pitäisi vangituttaa
nuo yllyttäjät ja jättää venäläisten kenraalien käsiin. Hän,
maaherra, oli ainoastaan hyvässä tarkoituksessa ja aikoen pelastaa Karjalan suuremmista vaikeuksista, näin määrännyt. Karjalaisten pitäisi tietää, mihin uppiniskaisuus johtaa. Pälkjärven
hovin talonpojat olivat vuonna 1778 tehneet kapinayrityksen ja
kieltäytyneet maksamasta ulostekojaan. Syntyneessä oikeusjutussa talonpojat joutuivat tappiolle ja saivat ankaran rangaistuksen.
Neljännessä kirjeessä maaherra mainitsee, kuinka yhä vaan
ymmärtämättömät ja pahaa tarkoittavat ihmiset levittävät vääriä
käsityksiä kansaan. Vanhat lait ja asetukset, kertovat yllyttäjät, muka eivät enään ole voimassa; velvollisuuksistaan on
kansa siis myös vapaa. Hän kehoittaa kansaa pysymään rauhallisena ja virkamiehiä jäämään paikoillensa välttääksensä
rangaistusta.
Viides ja kuudes sisältävät määräyksen, että virkamiesten
tulee pysyä paikoillansa.. Niiden, jotka ovat jättäneet virkansa
ja tahtomatta alistua paenneet vihollisia, on neljäntoista päivän
kuluessa palattava takaisin virkoihinsa uhalla, että muuten menettävät ne.
Seuraavat kolme kirjettä ovat yksityisiä kirjeitä tai paremmin kirjelappuja samalle henkilölle kuin edellisetkin.
Ensimäisessä, joka muodosta päättäen on kovin hätiköimällä kirjoitettu, on epäselvä kohta siinä, jossa kirjoittaja puhuu edellisen vuoden tapahtumasta — siis vuonna 1807 tapah- .
tuneesta. Muuten on lause sivistyneen hallituksen suhteesta
virkamiehiinsä erinomaisen kuvaava. Siitä välähtää valoa sen
ajan katsantokantaan enemmän kuin useista laajoista selityksistä ja kuvauksista.
Seuraavat kaksi eivät kaipaa selvityksiä — molemmat
osoittavat, kuinka hyvästi maaherra koetti pitää siitä maakunnasta huolta, jonka ylin hallitusmies hän oli, ja kuinka oivallisesti hän oli käsittänyt asemansa. Suuren runoilijan luoma kuva
„maaherrasta" saa näistä kirjeistä uusia, kauniita piirteitä.
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Maaherra Wibelius oli kumminkin pian huomannut asemansa tukalaksi ja siirtynyt, sittenkuin Ruotsin kuningas oli
hänelle myöntänyt eron, rauhallisempiin oloihin. Häntä seurasi
maaherran virassa vapaaherra S. W. Carpelan.
Tältä mieheltä ovat viimeiset kolme kirjettä, osoitetut samalle henkilölle kuin edellisetkin. Ne eivät kaipaa selitystä.
Me näemme, kuinka katseet nyt jo tähtäävät uusiin päämääriin,
kuinka edessä väikkyy tulevaisuus varmempi ja rauhallisempi
kuin entisyys oli ollut. Vanhan vapaaherran julistukset todistavat, kuinka pian mielet olivat kääntyneet. Uusi valloittaja
ei ollut enään vihollinen. Tosin ei vielä rauhan solmimisesta
ollut puhettakaan — se tehtiin vasta lähes yhdeksän kuukautta
sen jälkeen kuin Carpelan ensimäisen kirjeensä kirjoitti, —
mutta Suomen miehet luottivat valloittajan lupauksiin ja jalomielisyyteen ja sen mukaan he toimivat. Varmaan katsoi
Kuopionkin läänin uusi maaherra maansa parasta, kun hän
kehoitti kansalaisiansa alistumaan uusiin kohtaloihin. Sitä ainakin hänen kirjeensä kertovat — nämäkin muutamat.
Maaherra Vibeliuksen viralliset kirjelmät Ala-Karjalan kihlakunnan kruununvoudille.
I
(Seuraa kuninkaan allekirjoittamaa julistusta 5:ltä päivältä
helmikuuta 1808).

Kongl. Maijsts nu afkunnade Nådiga vilja om Finlands
försvar af dess värbara Jnnevånare lärer ingen redlig Finsk
man annat kunna än af hela sin förmåga fullgöra. Jag har
utsatt den andra (2) Martii i Klåckare gården eller Sokne Stugan der hwar och en äger låta anteckna sig i någon af Prästerskapets och den persons närvaro, som jag därtill särskildt
vill förordna och vid hvilket tillfälle om upbrott och skiuts
samt dag Tractamente till behörig Ort närmare underrättelse
skall meddelas.
Om någon har att medtaga Bröd eller Proviant persedlar
skall sådant vid framkomsten till anwist ort betalas Contant.
Jag hoppas, att wyrdiga Prästerskapet ej underdraga wid Enroulleringen wara tillstädes.

•
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Redelige Medbröder.
Gån att upfylla en helig plickt, Fosterlandets försvar,
och anförtron åt en god och beskyddande Gud Edra kommande
dagar. Rvad är oss som redlige män mera vigtigt än at veta
sig hafva fullgjort åliggande plickter. Cuopio Lands Cancellie
den 16:de Februari 1808.
Olof Wibelius.
Jon Bruner.
II

Kungörelse.
Hans Keijserliga Ryska Maijsts härsmagt har besatt en
stor del af Finland och af den grund har En Chef Commenderande Generalen, Hans Excellence, Högwälborne Herr Grefve
Buxhoevden gjordt requisitioner af Proviant och Fourage persedlar, samt öfwerlemnat till mig, at dessa requisitioner så fördela, som med rättwisan Lähnets innewånare emellan förenligast
vara kan.
Af sådan anledning och som jag efter noga öfwerwägande
pröfwadt rättwist ålägga Karelens innewånare i Pjelis Sokn
med Nurmis och Jugo Kapeller, Ilomantz Sokn med Eno Kapell, Pelgjärfvi Sokn, Tohmajärvi Sokn, Kihtelisvara Kapell,
Bräköla Kapell med Kides Sockn, samt Kesälax Sokn, att på
hwarje hel Rubel och därutöfver aflämna här i Kuopio Stad
Tijo kappar råg och Tijo kappar korn eller hafra; af hwarje
Rubel under hel till och med half, åtta kappar råg och åtta
kappar korn eller hafra, af hwarje Rubel under half till och
med en fjerndel Sex kappar Råg och sex kappar korn eller
hafra samt af hwarje Rubeltal under en fjerndehl Twå kappor
Råg ock Twå kappar korn eller hafra. Liebelitz Sokn däremot, som har mera tillgång på äng bör jämte Kavi Sokn, som
har mera brist på säd, och bägge hafva närmaste wägen at
transportera, aflämna höö på hwarje fjerndels Rubel och därunder Tijo Lispund, på hwarje Rubel öfver fjerndels till och
med en half Rubel Femton Lispund samt på hwarje Rubel
öfwer en half Tjugu Lisspund, hwilket Fourage hit till Kuopio
bör aflefwereras.
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Dessa Lefwereringar böra ske med aidra möiligaste första
till undgående af Militairisk execution i de tredskande Byarne,
som annars blifwer oundwikelig; och komma Landets Innewånare, som göra denna Lefwerering, at därföre undfå en billig betalning med hänseende till gångbara priset, hwarföre jag
så mycket mera fordrar ett villigt fullgörande häraf, warandes
Kronobetjeningen anbefald, at åtfölja wärkställigheten häraf.
Kuopio den 21 Martij 1808.
Olof Wibelius.
Jon Bruner.
III
Kungörelse.
Oaktadt jag af wälmening och i afsikt att rädda Karelen
ifrån större olägenheter, warnat allmogen och styrkt till ett
willigt fullgörande af de gjorde requisitioner, har jag likaväl
inhämtat, att der och hwar många tredskats och motsatt sig
hwad påbiudet är, dertill förledde af illasinnade och obetänksamme menniskor, som för mig äro namngifne och dem jag
nu borde låta gripa och till Ryska Generalen aflemna. Men
jag will för sidsta gången varna Allmogen till ett willigt fullgörande, samt utsätter således dagarne i hwarje Socken den
12 och 13 aprill, att vid straff tillgörande, på utsatt ställe inom
hwarje Socken samla den dem ålagde gärd, att sedan på ordentelige lass hit afsändas. Allmogen skall erhålla betalning
för sin lefwerants och bör derföre så mycket mindre wisa någon motvilja. Allmogen bör påminna sig, att på upstudsighet
och illwilja altid följer svårt straff, och Pelgjärvi bestraffningen bör icke wara glömd. Och må allmogen skylla sig sjelf
om några Ryska Regimenter inrycka at inqwarteras i Sokname. Då skall jag göra alt att söka hägna och rädda dem;
som med willig lydno fullgjort sina åligganden. Kuopio den
5 April 1808.
Olof Wibelius.
Jon Bruner.
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IV
Kungörelse.
Till min kunskap har kommit, at oförståndiga eller mindre
välsinnade menniskor i Länet utsprida ibland menigheten sådana begrepp; som skulle därigenom at dess Keijserliga Ryska
Maijsts Armee besatt Finland alla förra Lagar, förbindelser och
skyldigheter upphördt; men som dess Keijserliga Maijsts villja
och Befallning är, at Landets Lagar skola gälla och efterlefwas; at jag såsom varande Landshöfdinge skall därunder skydda
och därvid bibehålla hwar och en Länets innevånare; at alla
Embetsmän hwar och en i sin Stad oafbrutit skall fortsätta de
till dess Embete hörande gjöromål: så åtwarnas allmogen.Dch
öfriga Länets innevånare, at icke låta sig förvillas af elacka
menniskor, utan hålla sig stilla, fredligt, lungt enligt Lagarne,
om de vela undgå allfvarsamt straff samt äfwen godvilligt
fullgjöra alla förbindelser och åligganden till undgående af de
olägenheter, som altid förut efter Lagarne fölgt på tredsko och
efterlåtenhet. Kuopio den 6 Aprill 1808.
Olof Wibelius.
Jon Bruner.
V
Ädel och Wälbetrodde Herr Kongl. Collegii Kammererare och
Krono Befallningsman G. Wallenius.
Samt
Wälbetrodde Härads skrifware Johan Renheim.
Till åtlydnad af dess Keijserliga Ryska Maijsts förklarade
Nådiga vilja uti den allinänneligen kungiorda Proclamation af
den 6 nästlidne Februarii och i följe af Hans Exellences En
Chef Commenderanden dess Keijserliga Maijsts Armee i Finland, Generalen af Infanteriet in. m. Riddaren och Commendeuren Högwälborne Herr Grefwe Buxhoevdens föreskrift uti
Bref af den 29 Martii, warder Herr Kammereraren och Krono
Befallningsmannen samt Härads Skrifwaren härigenom anbefalde,
at oaf brutet fortsätta de till deras Embetes Förwaltning enligt
Lagar och Författningar wanligen hörande giöromål. Kuopio
den 6 april 1808.
Olof Wibelius.
Jon Bruner.
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VI
Kungörelse.
Werkliga Etats Rådet, Ledamoten af den under Hans
Keijserliga Maijsts specielle tilsyn stående Finländska Commision, Civil Gouverneuren af Ryska Finland, Befälhafwaren
af Civil Förvaltningen i de conqueterade provincierne af Swenska
Finland, Riddaren af St. Annae Ordens 1:sta class, Hans Exellence, Högwälborne Herr v. Emine har ålagt mig kungöra, det
de Embets och Tjenstemän, hwilka sina Tjenster vid Kejserlige Trouppernes inkomst öfvergifwit, böra derest de wela begagna sig af Hans Kejserliga Maijsts Nåd och enligt Proclamation bibehålla sina Tjenster, inom Fjorton dagars tid efter
erhållen bevislig del af Proclamation infinna sig wid sina Embeten wid undervikande, at i annat fall de ledigvarande Syslorna komma at besättas med andra, som dertil skickelige finnas. Kuopio den 18 Appil 1808.
Olof Wibelius.

Jon Bruner.

Maaherra Wibeliuksen yksityiset kirjeet kruununvouti Walleniukselle.
VII
den 1 Mars 1808.
Herr Kamererare!
Så longt jag hittils känner och då ingen absolute befallning at jag skall aflägsna mig, blir jag på min post — det må
med mig gå som Gud vill och behagar. Om icke Keijsaren
och Ryska Befälhafvarene påminna sig förlidet åhr denna tiden
och vårt förhollande så måste wij tola och lida, samt lemna vår
oskuld åt en hämnande Gud. En Civiliserad Regering kan
omöjeligen med alfvar fordra at Embetsmän skola agera upprors
stiftare. Förmana almogen at icke öfva några wåldsamheter
öfver gräntsen på Ryska sidan. At mota våld med våld, om
jag oskyldigt anfalles, är annat.
T ibelius.
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VIII
ank. d. 2 Apr. 1808
Herr Kamererare!
Nu äro wij underlagde Ryska Regeringen — wet Gud
allena, hwad slutet blifwer. Mig är tillsagdt Keijarens vilja, at
beholla Embetet och beskydda alla dem, som ej höra till Militairen — at alla saker gå som förut efter wåra Lagar. Jag
har hos alla Befälhafvande intersederat för Karelen alt hvad
möjeligt. Jag är alldeles utan pengar när Tjenstemännerne skola
få sina qvartaler. Jag ser ej möjelighet at i Maij begära slut
ligvid — den måste väl wara til bättre väglag. Men i det hela
går alt i samma spår tils vidare. Påmin Fabritius om hvetemjöl.
Om vice Brofogden Stål ej vill vicariera för min Betjent, så
skaffa en annan i stället. Jag litar på Herr Kamerareren. I
denna vefva kan jag minst umbära min dräng.
med redl. (!)
Vibelius.
IX
den 30 Aprill 1808.
Herr Kamererare
Ingen ting vore enklare och simplare, än befalla gå på
och fortfara med uppbörden — men på motvilja och trädsko
kunde följa hwarjehanda obehagligheter, som jag än ville skona
Folket före, och vänta något litet, at tiden och omständigheterna calmera Allmogen. Det vore bedröfveligt och ömkeligt
om det skulle nödgas komma til någre ytterligheter af Miiitairisk handräckning. Tala vid prästen och alla som hafva
inflytande, at de vid alla tillfällen discourera med allmogen och
visa dem följderna af deras uppförande. Men för all del, följ
allmogens gäsning med uppmärksamhet och om den går till
sammanskockningar och våldsamheter så rapportera prompt
genom extra post omständeligen hela förloppet.
Grefve Löfvenhjelm, som efter Kungens Fullmagt kommenderade Finska Armeen är fången jämte Clairfelt, hans adjutant.
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Baron Flemming, öfversten, och en Bruncrona m. fl. skutne,
någre fångne — adieu.
P.s.
Maaherra Carpelanin viralliset kir jelmiit Ala-Karjalan kihlakunnan kruununvoudille.
X
(Seuraa kuulutusta, jossa ilmoitetaan, että Sprengtporten on määrätty
Suomeen kenraalikuvernööriksi).
Kungörelse.
Under min vistelse uti Keijserliga Residence Staden St. Pettersburg har jag med egna öron hört den Landsfaderliga huldhet, hvarmed vår Allernådigste Herre och Keisare omfattar alla
Finnar, den är öfver all beskrifning. Ällskade Landsmän! Vi
åtnjuta redan vedermälen af Hans Keijserliga Maijsts milda
Regering och varma hjerta och flere få vj erfara af Dess nådiga deltagande uti vårt lidande under kriget samt Faderliga
omsorg, at understödja de lidande. Alla de som deltagit uti sammanskockningar, at tillfoga Ryska Keijserliga Troupper skada
och afbräck, hafva erhållit nådig pardon, till en början eftergifvit bevillningen, gifvit oss till General Gouverneur den i
långliga tider så mycket älskade Landsman Exellencen Sprengport, till Landshöfdingar alla Finnar. Hans Keijserliga Maijst
har aller nådigst förordnadt mig at vara Eder Höfdinge. Detta
har jag, ehuru till hög ålder kommen med vördnads full glädje
emottagit, emedan jag nu åter kommer i tillfälle at vara Eder
gagnelig. Lyden mig, blifven stilla, sköten Edra Hemman såsom ägta Jordens Söner och hörsammen alt hvad Eder å en
Monarks vägnar, som med mildhet besegrar allas hjertan befalles och I kunnen vara förvissade om en glad och lycklig Framtid. St. Pettersburg den 28 December 1808.
S. W. Carpelan.
Gust. Salonius.

♦
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XI
Circulaire.
Då Finlands Innevånares välstånd ligger Hans Keijserliga
Maijst så mykcet ömt om hjertat, så är det och hvarje rättskaffen
Christens och Undersåtares ovilkorliga skyldighet, at gå så nådigt och ädelt föremål till mötes. Det är af Prästerskapet jag
härutinnan förväntar blifva understödd — så at de icke allenast
underrätta sine åhörare om vår Allernådigste Keisares Landsfaderliga välgörande afsigter, utan och förmana dem till stillhet och lydnad i synnerhet under läsförhören. Den Heliga Skrift
påbiuder vara öfverheten underdånig och detta Juda Folcket
under den tid de voro under en hednisk Keisares välde, huru
mycket större blifver icke denna skyldighet för undersåtare
under en högst Nådig och välgörande Keisare, samt inprägla
hos Allmogen, at jordens odling och ordentelig inre och yttre
hushållning medförer välmåga, men resningar och olydnad straff,
fattigdom och elände.
Herrar Pastorer anmodas till mig insända så fort sig göra
låter Förteckning på dem, som under kriget lidit och anföres
förlusterne. St. Pettersburg den 28 December 1808.
S. W. Carpelan.
Gustaf Salonius.
XII
Kungörelse.
Ingen ibland Eder bör finnas, som kan vara okunnig om
den Lands Faderliga huldhet, hvarmed Hans Keiserl. Maijst. omfattat samteliga våra Landsmän. Våra utlagor hafva blifvit till
betydelig del minskade. Vi äro bibehållne vid våra Lagar, Privilegier och Rättigheter. De nödstälte uti mitt i Nåder anförtrodde län hafva ärhållit understöd af Spannemåls lån, de fattigaste erhöllo nådegåfva. Vi äro behandlade såsom älskade
Barn. Dessa nådebevisningar, dessa välgörningar äro så stora,
så intagande, att de förbinda oss till tacksamhet, trohet och
lydnad. Gören Eder värdiga af denna Faderliga omvårdnad,
Nåd och Mildhet, upfören Eder såsom trogne undersåtare, så
att vår Milde och Nådige Keisare icke får anledning att ångra
8
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IX
det Nådiga förtroende han hyser för oss Finnar. Skulle någon
finnas som glömmer, hwad han är skyldig Gud, den Bästa, den
Mildaste Monark, som jorden bär, sitt eget och de sinas sanna
väl, att genom menliga utlåtelser eller företagandes störa lugn
och säkerhet, gripen honom och fören honom till mig, på det
en sådan äreförgäten och wanslägtande må, såsom lugnets
förstörare, rödjas utur samhället. Borgo den 12 Juli 1809.
S. W. Carpelan.
Eric Wallenius.

Giovanni Ascemins relation
ett Vatikanbidrag till Johan III:s och till Karin Månsdotters historia
af
Henry Biaudet.

Johan III:s bemödande att inför samtiden förklara och
ursäkta Erik XIV:s afsättning äro allom bekanta. I de enkom
för ändamålet uppsatta officiella berättelserna, af hvilka flera
bevarats för eftervärlden, skydde den nya konungen ingalunda
en färgläggning af händelserna, hvilken först inför nutidens
opartiska och objektiva vetenskapliga forskning delvis förbleknat.
Huru öfverdrifna de beskyllningar än voro, hvilka Johan
III i dessa berättelser utslungade mot sin olyckliga broder och
dennes anhängare, synas de i alla fall hafva varit ett intet
gentemot de anklagelser, som muntligen kolporterades till de
utländska hofven af en skara enkom utsända, mer eller mindre
officiella agenter. Svaga ekon af dessa agenters berättelser
återfinnas här och där i samtida skrifter och handlingar, och
det intryck man får af dessa fragmentariska uttalanden är att
Johans uppfinningsrika fantasi ej kände någon annan gräns än
möjligheten af en alltför skarp dementi, och att ju längre agenterna framträngde, med andra ord ju svagare chanserna voro
för en dylik dementi, desto effektfullare voro ock de argument,
hvarmed konungen sökte legalisera sitt handlingssätt inför monarker, hvilka personlig fruktan för statskupp gjorde särskildt
samvetsömma i dylika frågor.
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Som bevis för riktigheten af denna uppfattning om Johan III skola vi här nedan redogöra för ett hittils obemärkt')
aktstycke, som tillika gifver oss några intressanta uppgifter om
Erik XTV:s familjeförhållanden och en skarp karaktäristik af
den svenska diplomatin under Johan III:s tid.
. Handlingen i fråga befinner sig i Vatikanarkivet, där den
bär signum Politicorum Varia, Cod 68, fol. 137 2) och utgör
den en samtida, skriftlig uppteckning — sannolikt den enda
förefintliga — af en bland de ofvanomtalade agenternas muntliga relationer om statskuppen af år 1568.
Samlingen Politicorum Varia är synnerligen brokig. Där
förekomma om hvarandra viktiga diplomatiska handlingar, smädevisor om påfvar och biskopar, djupsinniga teologiska traktater, intetsägande breffragmenta m. in. Codex 68 är kanske samlingens mest typiska: bullor, traktater, bref och anteckningar
af alla slag hafva här bundits ihop utan någon som helst ordning af det skäl att de såsom nästan uteslutande osignerade
och odaterade icke kunnat vid ytlig granskning inrangeras i
de stora, systematiskt ordnade samlingarna. Innehåll och handstils jämförelser äro här de enda tillämpliga rättesnörena och
dessa visa oss att en del af volymens handlingar, bland dem
äfven Ascemins relation, härstamma från påflige nuntien Vurcentio Porticos legationsarkiv.
I ordagrann öfversättning lyder titeln på Ascemins relation: „Nota öfeer det preussaren Giovanni Aseemin, den nya
konungens af Sverige ambassadör, berättat i januari 1570" och
skriften afslutas med orden: ,.detta har jag slcrifvit i öfverensstämmelse med nämda ambassadörs relation (§ 18) s).
1) I den af Elof Tegner i Svensk historisk tidskrift för år 1892 publicerade förteckningen öfver „Handskrifna Suecana i italienska arkiv och
bibliotek" omnämnes Ascemins relation ehuru dennes namn förvrängts och
dateringen uppgifvits orätt. Tegner, som för öfrigt synes hafva upprättat sin förteckning icke på grund af själfva handlingarna utan blott på
basis af de oftast ytterst bristfälliga kataloganteckningarna, har emellertid ej närmare granskat aktstyckets innehåll.
2) Sedan detta nedskrifvits har enligt meddelande från min i Rom
kvarblifna forskningskamrat Fil. mag. v. Törne en omkatalogisering ägt
rum hvarvid bandets nummer ändrats från 68 till 69.
3) För att underlätta jämförelsen med den italienska texten har
jag vid återgifvandet af denna försett de särskilda styckena med en numrering, som således icke förekommer å originalet i Vatikanen.
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Att denna „jag" hörde till nuntien Porticos legationspersonal framgår ur handstilsjämförelser med handlingarna i
samlingen Nuntiatura di Polo nia, att skriften i fråga åter just
är det under Ascemins diktamen skrifna originalkonseptet visar dess slarfviga språk, dess bristfälliga redigering och dess
svårlästa snabbstil. Till Rom afsändes antagligen ett mera
omsorgsfullt utarbetadt exemplar medan konseptet stannade
kvar hos nuntien.
Angående orsakerna, hvilka föranledde Nuntien i Polen
att till Rom insända en relation om förhållandena i det aflägsna
Sverige, bör följande anmärkas. Vincentio Portico var en ytterst äregirig prelat; utnämd till påflig Nuntie i Polen år 1569,
anträdde han resan till Jagellonernas hof fullt besluten att på
denna legation förvärfva sig den röda kardinalhatten. Don
nyss timade statshvälfningen i Stockholm, upphöjandet på Sveriges tron af den i religionsfrågor så vankelmodiga Johan III
och af en rent katolsk drottning, närmandet mellan hofven i
Stockholm och i Vilna, prinsessan Annas af Polen glödande
ifver för katolicismen och för den svenska svågerns omvändelse,
allt detta ingaf den sangviniske Portico förhoppningen att genom Sveriges återförenande med den katolska kyrkan förvärfva
sig påfvens särskilda bevågenhet och härmed äfven vinna sin
personliga ambitions mål. Utan att tveka inledde han underhandlingar med Katarina Jagellonica. 1)
Ej under att Portico under dylika omständigheter sökte
förskaffa sig själf och meddela Kurian alla åtkomliga upplysningar om det okända, barbariska landet bortom Östersjön och
naturligt var att ankomsten till Polen af en svensk „ambassadör" ifrigt begagnades i detta syfte.
Hvem åter denne Giovanni Ascemin var, har jag ej lyckats komma underfund med. Någon synnerligen betydelsefull
person var han i alla fall icke. Notan meddelar att han var
preussare, och vissa ordvändningar i relationen gifva vid handen att han var polsk undersåte. 2) De osäkra och oexakta upp1)Korrespondensen mellan Kurian, Anna af Polen, Katarina Jagellonika och nuntien Portico i detta afseende finnes resumerad i undertecknads : Notes A. Documents concernant les relations entre le Saint Siege
et la Suede au XVI me sieele. Band I.
2) Preusen var då polsk lydstat.
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gifter han meddelar angående Vasaättens äldre familjedata visa
att Ascemin ingalunda var förtrogen med svenska förhållanden.
Blott då det gäller tiden för själfva statskuppen och dennas
förhistoria, finna vi honom väl utrustad och säker på sin sak.
Antagligast är att han var en af de talrika polackar, hvilka
efter Johans polska giftermål sökte sin lycka i Sverige och åt
hvilka den nya konungen i brist på inhemska förmågor säg
sig tvungen att anförtro rikets hela diplomati.
Vi öfvergå nu till själfva relationen. Denna inledes med
några kortfattade och delvis oriktiga uppgifter om Gustaf Vasas familjeförhållanden och hans söners ålder hösten 1569 (§ 1,
2 och 3). Allt detta var välbekant vid polska hofvet, hvarför
Giovanni Ascemin, som ej kunde förutse att han skulle råka ut
för en frågvis påflig legat, tydligen icke ansett det nödigt att
förbereda sig på dylika meddelanden.
Följer så en kort notis om Erik XIV:s galenskap, Sturemorden och hertig Johans frigifvande (§ 4). Hittils ingenting
nytt för den nordiska läsaren; § 5 däremot understryker Johans lojalitet och upplyser oss om att denne under tvenne veckors tid ståndaktigt afböjde alla den sinnessvaga Eriks enträgna
anbud att till honom afstå kronan. Här börjar den egentliga
relationen och med den äfven färgläggningen.
Erik XIV:s beryktade plan att begagna sig af högtidligheterna med anledning af sin beramade förmälning med Karin
Månsdotter för att förgöra sina bröder och den svenska ade]ns
främsta representanter utgör ämnet för § 6. Något som helst
tvifvel på planens värklighet hyser Johan här naturligtvis icke,
tvärtom, han vet till och med på pricken huru många (140) de
„baroner" voro, hvilka voro utsedda att afdagatagas 1 ). Intressant är detaljen att hertig Magnus „för sin galenskaps skull"
skulle skonas. An intressantare är uppgiften om planens uppdagande: kvinlig pratsjuka icke utan en bismak af skadeglädje,
se där skälen, hvilken förmådde Karin Månsdotter att yppa
hemligheten.
Att „baronerna", efter det de fått veta hvilket öde förbe1) Ascemin är härvidlag måtttullare än andra, senare författare,
hvilka uppgåfvo antalet af de till döden invigda vida högre, varierande
mellan 318 och 700 (Dancay, Tegel, Rasmus Ludvigsson, Possevino,
m. fl.).
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reddes dem af Erik XIV, sammangaddade sig med hertigarna
mot konungen såsom § 7 förmäler är ju naturligt. Naturligt
är äfven att Johan III i en för polska hofvet bestämd relation
icke skulle glömma att anföra Erik XIV:s „löfte" att till tsaren utlemna Katarina Jagellonika. Till sakens yttermera utsmyckande begås här en liten anakronism och för att visa huru
räddningen, det vill säga statskuppen, skedde i grefvens tid,
anföres att en rysk ambassad åtföljd af 500 ryttare redan ankommit för att bortföra furstinnan.
Berättelsen om Stockholms belägring och Eriks'tilifångatagande (§§ 8 och 9) afviker i det stora hela icke från den
traditionella historieskrifningens. Karaktäristisk är dock detaljen att förräderiet inom själfva Stockholms slott, hvars omedelbara följd blef konungens tillfångatagande, skulle berott på
att Erik XIV egenhändigt nedstuckit några personer, hvilka
han „misstänkte" för förräderi. Något dylikt vet historien icke
af, men hvad betydde väl detta. En ny upplaga af Sturemorden kunde ju blott yttermera styrka det rättmätiga i baronernas och den oegennyttiga Johans revolt.
Vi kommo nu till relationens kanske mest intressanta, i
alla fall dess mest karaktäristiska del: §§ 10, 11 och 12. I öfversättning lyda de.
§ 10. Tillsammans med konungen (Erik XTV) befann sig
i Stockholms slott den „sköka" (meretrice) som aftvingat honom
löftet att blifva vigd vid honom och krönt till drottning så snart
hon födt honom en son. Detta hade nu skett två år tidigare och
konungen lät uppfostra gossen vid hofvet utaf modren.
§ i 1. När nu ryktet om slottets fall samt om konungens,
skökans och dennas sons tillfångatagande spred sig i staden rusade
en stackars kvinna, hustru till en af konungens ho f betjenter, till
slottet. Upplöst af smärta och under gråt och jämmer ropade
hon: „döda icke gossen där, ty han är min son och pekande på en
liten flicka, som hon bar på armen tillade hon: döda då hellre
denna flicka ty hon är skökans dotter. Då jag födde en gosse
samma dag som skökan en flicka tvang denna mig till ett byte."
Hvilket allt befanns vara fullkomligt sannt.
§ 12. Efter det konungen blifvit tillfångatagen spärrades
han in i ett fängelse tillika med skökan, sin son och sina två
döttrar. Han befinner sig allt fortfarande där och galenskapen
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har på nytt fått makt öfver honom. Han talar med sig själf och
hans ord såväl som hans åtbörder visa att han tror sig tala med
djäfvulen.
Låtom oss nu något närmare granska de anklagelser,
hvilka relationen riktar emot Karin Månsdotter. Epiteten „sköka"
(meretrice) kunna resumeras i följande tre punkter.
I:o Karin Månsdotter skulle hafva af den vansinnige Erik
XIV tilltvingat sig löftet att blifva lagligen vigd vid honom
ocb . krönt till Sveriges drottning den dag hon skulle skänka
konungen en son.
II:o För att nå detta mål skulle Karin Månsdotter icke
ryggat för att byta ut den af henne födda flickan mot ett
samma dag födt gossebarn.
III:o Slutligen skulle Karin hafva varit fullt medveten
om Erik XIV:s plan att afdagataga sina bröder och rikets förnämsta ädlingar och blott på grund af kvinlig pratsjuka skulle
hon hafva röjt hemligheten.
Hvad nu den första anklagelsen beträffar förmäler traditionen som bekant att Karin Månsdotter, långt ifrån att sträfva
efter kronan, tvärtom var den första som opponerade sig mot
sin kungliga älskares planer och att hon blott ytterst gensträfvigt emottog den henne påtrugade officiella ställningen. En
tradition är emellertid icke något bevis. Ett sådant finnes
emellertid och redan Ahlqvist har bevisat att: „möjligheten af
en förmälning djupt under hans stånd varit klar och lefvande
för Erik långt förr än han någonsin sett Karin Månsdotter." 1)
Onaturlig var en dylik tanke ingalunda hos denne, den onekligen mest begåfvade bland Gustaf Vasas söner. Af egen erfarenhet visste han blott alltför väl hvilka följder giftermål med
främmande dussinsfurstinnor medfört för Sveriges af de utländska hofven som parvenyer ansedda monarker. 2) Än värre
hade ett äktenskapsförbund varit inom den konungen hatande
l) Ahlqvist, Karin Månsdotter. S:holm 1874. s. 39.
2) Gustaf Vasas försök att förmäla sig med en prinsessa hörande
till något af de ansenligare furstehusen hade afvisats försmädligt (Danmark, Polen). Eriks alla försök i den vägen hade rönt samma öde. Att
härvidlag ringaktning för Vasarnes härkomst spelat en afgörande roll
framgår med all önskvärd tydlighet ur samtida handlingar, om äfven vid
afslagen städse officielt anfördes helt andra skäl.
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och med den förrädiske hertig Johan så intimt förbundna svenska högadeln. Ett giftermål med en kvinna, hvars släkt ej
skulle få något som helst inflytande på regeringsåtgärderna,
det vill säga, med en kvinna af „låg" börd, var däremot i fullkomlig harmoni såväl med Eriks demokratiska lifsåskådning
som med hans autokratiska regeringsprinciper. Hvad under
då att han upphöjde till sin gemål den enda varelse hos hvilken han funnit uppriktig kärlek och oegennyttig tillgifvenhet. 1)
Ohållbarheten af den viktigaste anklagelsen mot drottning
Karin, den nämligen att hon genom ett så groft bedrägeri som
ett barnbyte skulle kommit sig till kronan, framgår redan ur
själfva relationen. Hade händelsen befunnits vara så „verissima" som den gode Ascemin försäkrade, så hade väl gossen
gifvits tillbaka åt sin rätta mor i stället för att få dela Eriks
hårda öde. Härtill kommer att ingen bland samtidens häfdatecknare vet af bedrägeriet. Själfklart är att hade den allra
minsta antydan åt något dylikt varit berättigad, så hade Johan III ej försummat att göra ett stort nummer af saken.
Den omenskliga behandling som kom Gustaf Eriksson till del
från Johan III:s sida, den oförsonliga förföljelse han utsattes
för från Karl IX:s, likaväl som den välvilja konung Sigismund
städse visade sin olyckliga kusin äro talande bevis för att vi
här icke hafva med en apokryfisk sådan att göra. Hade så
varit fallet så skulle ett afslöjande af förhållandet varit nog
att oskadliggöra det Damocles svärd den olyckliga prinsens
blotta tillvaro hängde öfver troninkräktarens och brodertnördarens hufvud.
Hvad slutligen den tredje anklagelsen beträffar så förnekas som bekant hela det svarta anslaget mot hertigarnas och
„baronernas" lif på det bestämdaste af den moderna vetenskapliga historieforskningen 2) och härmed förfaller naturligtvis äfven all möjlighet till hemlighetens yppande tack vare Karin
1) Giftermål utom sitt stånd voro för öfrigt ej så absolut sällsynta
bland dåtidens furstar. Bland de märkligaste må anföras ärkehertig Ferdinand af Tyrolen med Philippine Welser och Henrik II[:s af Frankrike,
hvilken afbröt underhandlingarna om en förlofning. med Elisabeth Vasa,
Johan III:s syster, för att gifta sig med grefvinnan af Vaudemont.
2) Så t. ex. A. G. Ahlqvist, Sveriges förnämsta auktoritet i fråga
om Erik XIV och Johan III (Karin Månsdotter s. 62).
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Månsdotters indiskretion. Samtiden var emellertid af en annan åsikt och hertig Johans skildring af den fara han, hans
bröder och adeln lupit, fann så mycket mera gehör som alla
kände ett viset behof att på något sätt rättfärdiga statskuppen.
Sålunda uppstod sagan om Erik XIV:s mordanslag, som sedermera utsmyckades med allt rikare detaljer. Samtidigt med sagan om mordanslaget uppstod den om drottning Karins förmenta yppande af hemligheten och synnerligen betecknande
för det anseende den krönta „korpralsdottern" åtnjöt äfven
bland Erik XIV:s bittraste fiender är att hvarthälst vi vända
oss, öfverallt finna vi ett vackert motiv tillskrifvas Karins handling. Dancay tillskrifver den medlidande för offren i allmänhet,
Messenius, särskild vänskap för prinsessan Elisabeth, Possevino
antyder detsamma och den polska författaren hos Przezdziecki
säger att önskan att rädda prins Sigismunds lif var den bestämmande faktorn. Senare författare ha äfven de bibehållit den
vackra legenden sådan den öfverlemnats åt dem af dess upphofsmän, deltagarene i 1568 års statskupp.
Samtid och eftervärld hafva i afseende å drottning Karin
enats om en sällsynt skär och älsklig teckning. Mot denna
uppfattning har en enda röst höjt sig och att den rösten just
varit konung Johans, som främst bland alla stod i tacksamhetsskuld till henne, 1) vittnar bäst om lågheten i dennes karaktär.
De ofvan öfversatta punkterna af Giovanni Ascemins relation lämna oss äfven ett intressant bidrag till kännedomen om
Erik XIV:s familjeförhållanden. Dessa äro som bekant ytterst
föga kända. På grund af ett yttrande af kung Erik själf saint
på grund af den af Rancken citerade grafskriften antages som
gifvet att drottning Karin skänkt sin gemål fyra barn. Blott
angående tvenne af dessa äga vi någorlunda säkra uppgifter,
nämligen om dottern Sigrid, född den 15 oktober 1566, som
sedermera blef Henrik Klasson Totts gemål och moder till vår
finska hjälte Åke Tott, samt sonen, kronprins Gustaf, född i
januari 1568. De tvenne öfriga barnen skulle hafva varit sö1) Om äfven Karin icke rent af räddat Johans lif genom att varna
honom för Eriks planer, så var det i alla fall tack vare Karins förböner
som Erik begick det största felet under hela sin regering. det fel som
skulle kosta honom krona och lif nämligen att lösgifva sin på Gripsholm inspärrade förrädiska broder.
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nerna Henrik och Arnold, af hvilka enligt obestyrkta traditioner den förra skulle hafva blifvit född i november 1565, det
vill säga att han skulle varit äldst bland barnen, den senare
åter, Arnold, den 2 februari 1569 i fängelset. Tillägga vi yttermera att en af dem, möjligen Arnold, dött i fängelset år
1573 så är vår kunskap om dessa Erik XIV:s barn så godt
som uttömd.
Ahlqvist har redan påpekat ') det föga sannoliga i att
prins Henrik skulle blifvit född år 1565, att han öfverhufvudtaget skulle varit den äldsta af sönerna. Detta Ahlqvists antagande bekräftas nu tillfullo af Giovanni Ascemin. Enligt
hans relation hade ju Karin Månsdotter tilltvingat sig löftet
att blifva erkänd som laglig hustru och krönt till drottning så
snart hon skänkt konungen en son „hvilket äfven skedde för två
år sedan". Ascemim berättade i januari 1570, kronprins Gustaf
föddes i januari 1568. Yttermera säger Ascemin att Erik inmanades i fängelset med hustru, en son och tvenne döttrar.
Det står således utom allt tvifvel att prins Gustaf var den äldste,
och vid tiden för statskuppen den ende af Eriks och Karins söner, att han med andra ord var Sveriges lagliga tronföljare.
Giovanni Ascemins sist omnämda uttalande ställer däremot för oss ett synnerligen svårlöst spörsmål, det om antalet
af Eriks och Karins döttrar. Då nu en gång barnens antal af
en sådan auktoritet som Erik själf uppgifves hafva varit fyra
och traditionen förmäler att däraf vore trenne gossar: Gustaf,
Henrik och Arnold, förefaller Ascemins kategoriska uppgift om
tvenne döttrar absolut oförklarlig. Giovanni Ascemin synes dock
i hela denna sak hafva varit synnerligen väl informerad och
märkvärdigt är att hans uppgift bekräftas af en samtida svensk
handling som uttryckligen säger att Erik var „själf femte" i
fängelset. Detta senare uttalande söker Ahlqvist förklara så
att den „femte" skulle hafva varit endera den i februari 1569
födda sonen Arnold, eller ock Eriks af Agda Persson födda,
olagliga dotter Virginia. 2) Den första förklaringen öfverensstämmer ej riktigt med aktstyckets sannolika datum, den andra åter, som på sätt och vis skulle öfverensstämma med Gio') Ahlqvist, Karin Månsdotter s. 28.
2) Ibid. s. 69.
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vanni Ascemins kategoriska uttalande om tvenne döttrar, förefaller tvifvelaktig för det första emedan Ascemin antagligen
skulle preciserat att döttrarna voro af olika mödrar, 1) för det
andra emedan intet skäl i världen förefanns att spärra in den
icke legaliserade och sålunda fullkomligt ofarliga Virginia. En
hypotes vore att Erik och Karin skulle haft tvenne söner och
döttrar samt att med den af Erik själf föröfrigt aldrig omnämda Arnold skulle åsyftats det barn som endera föddes dödt
eller ock ailed omedelbart efter födelsen, och om hvilket den
olycklige konungen talar på annat ställe.
Huru som helst är denna fråga med de för närvarande
till buds stående källorna icke lösbar. Den företer ej heller
något särskildt intresse, då barnen, förutom Sigrid och Gustaf,
i alla fall afledo vid späd ålder och icke spela någon roll i historien. Viktigast är att Giovanni Ascemins relation stadfäster
prins Gustaf Eriksson såsom varande den äldste af kung Erik
XIV:s söner och därmed äfven hans egenskap af Sveriges legitima tronarfvinge.
Relationens följande paragraf (§ 13) redogör för den komplott i och för befriandet af den fångna konungen som upptäcktes den 20 augusti 1569 ooh hvars själ synes hafva varit
skeppshöfvitsmannen Per Larsson i Söderköping. Ahlqvist anser att Karin Månsdotter måste hafva varit delaktig i eller åtminstone medveten om sammansvärjningen ehuru hennes namn
hvarken förekommer i deliagarenes bekännelser eller i Johan
IIIa bref från denna tid. 2) Han grundar detta sitt antagande
därpå att bland de sammansvurne funnos icke blott personer,
hvilka stått i Karins tjänst under hennes korta välmaktsdagar,
utan äfven några hennes fränder. Giovanni Ascemins relation
jäfvar emellertid detta Ahlqvists antagande: Karins vänner och
fränder omnämnas här uttryckligen, men om henne själf ej ett
ord. Tydligt är emellertid att hade den ringaste misstanke i
') Ordalagen i det vårdslöstskrifna Vatikan konseptet gif va olyckligtvis härvidlag ingen ledning. Enligt den italienska texten kunna
döttrarna lika väl hafva varit blott konungens som konungens och Karin
dansdotters. Ehuru den förra tolkningen ingalunda är utesluten har
den senare dock större skäl för sig. Hade det gält tvenne olika mödrar
så hade Ascemin antagligen uttalat sig tydligare.
2) Ibid s. 72.
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detta afseende kunna riktas mot drottning Karin hade Johan
ej försummat att framhålla detta i sin agents mot Karin så
utprägladt fientliga berättelse.
Angående sättet, på hvilket sammansvärjningen upptäcktes, gifver oss Ascemins relation en kategorisk uppgift (§ 14)
så mycket mera värdefull som man hittills sväfvat i fullkomlig
okunnighet om saken. Svenskarnas nationalsynd, dryckenskapen, var det som härvid spelade den afgörande rollen. En
„lakej`, åt hvilken komprometterande bref anförtrotts, förrådde
i dryckesrördt tillstånd sitt ärende och därmed hela planen.
Slutet af relationen utgöres af ett häjdlöst skrytande om
Sveriges förmenta makt och rikedom, ett skrytande, som vittnar om huru barbarisk den svenska diplomations „grepp" ännu
voro och huru afskildt från hela den civiliserade världen riket
i själfva värket var, då man i det land som dock stod i närmaste förbindelser med Sverige, Polen, vågade sprida ut så
öfverdrifna och så lätt dementerbara uppgifter som dem Ascemin förde till torgs.
Början sker i § 15 där Ascemin söker göra troligt att
Fredrik II:s af Danmark makt icke ingaf Johan III några
farhågor i sig själf, utan blott genom det understöd kurfurst
August af Sachsen skänkte sin svåger. Det goda förhållandet
mellan Danmark och Polen höll just på att urarta till öppen
brytning och Johan III, som naturligtvis gjorde allt för att
draga Sigismund August öfver på sin sida, ansåg det vara på
sin plats att skylta med låtsadt förakt för sin besegrare.
Tydligen i samma afsikt och för att tilltvinga sig förmånligare fredsvilkor vid den instundande fredskongressen låter
Johan Ascemin göra det hårresande meddelandet att den svenska armens styrka, i trots af sju års oafbruten och i hufvudsak ganska ofördelaktig krigföring, utgjordes af circa trettio
tusen man värfvadt och krigsvant infanteri, circa tiotusen man
väl beväpnade inhemska bönder (§ 16).
Efter detta kan det ju betecknas som helt blygsamt då
Giovanni Ascemin uppgifver det svenska statsvärkets årliga
inkomst till 520,000 thaler (§ 17). Observeras bör dock härvidlag att man i detta afseende var särskildt väl underrättad
i Polen och att en viss försiktighet därför var af nöden. Ej
heller var ett alltför tilltaget rosande af rikets finanser fören-
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ligt med Johans pockande på återbetalandet af de summor han
i tiden försträckt Sigismund August och på utbekommandet
af Katarina Jagellonika$ allt ännu obetalta hemgift.
Dylika öfverdrifter hörde nu en gång till tidens diplomatiska „metoder" och ju aflägsnare, ju mindre kända länderna
voro, desto grannare utmålades förhållandena af de respektive
ambassadörerna. I förlitan på Sveriges ställning utom den
dåtida civilisationens råmärken har Johan' III i detta afseende
öfvertrumfat såväl tsaren som sultanen och andra aflägsna monarker. År 1570 erbjöd han såväl Philipp II som republiken
Venedig 50 stora slagskepp att användes mot turken, ett anbud som upprepades under de följande åren och som märkligt
nog stegrades i samma proportion som den svenska flottan genom konungens hänsynslösa misshushållning minskades»)
Ännu år 1574 erbjöd Anders Lorichs, Sveriges „ständige legat` i Polen i Johan III:s namn en hel flotta åt Hieronymus
Lippomano, Venedigs beryktade ambassadör. För att gifva
denne en ide om Sveriges makt i norden försäkrade Lorichs
att Johan förfogade öfeer icke mindre än sextontusen artilleripjeser, bland hvilka tiotusen voro batterikanoner. Den förbluffade venetianaren lät upprepa för sig dessa oerhörda tal
flera gånger och trots Lorichs bedyranden är det med en viss
reservation han meddelar dem till tiomannarådet. 2)
I bredd med Anders Lorichs absurda öfverdrifter förefaller Giovanni Ascemins relation relativt måttfull. Den bidrog
äfven i sin mån att i Rom väcka intresse för det aflägsna
Sverige. Framställd så som Ascemin det gjorde, kunde statskuppen af år 1568 och upphöjandet på det kätterska Sveriges
tron af den katolska Katarina Jagellonika ej undgå att betraktas som en försynens särskilda skickelse. Nuntien Porticos sang1) Erik XIV hade drifvit upp Sveriges krigsflotta till aldring sedermera ernådd styrka och skick. Johan III, som dock i och för den af
honom inledda äfventyrspolitiken bort beflita sig om en stark sjömakt,
gjorde intet i denna väg. Genom försäljning och vanskötsel förföll under hans tid svenska flottan till den grad att den under de sista åren af
hans lif räknade blott tre (3) slagskepp och fem medelstora fartyg.
2) Lippomano till Tiomannarådet den 6 februari 1574.
Statsarkivet i Venedig, Annali 1572-73 , fol. 324.
Biaudet Notes et Documents Vol. I. N:o 253.
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viniska planer funno gehör och det beslöts att till Sverige afsända jesuitpatern Stanislai Warszewicki. Anländ till Warschau
erfor denne emellertid att Katarina Jagellonika, kring hvilken
alla förhoppningar knötos, själf affallit från den rent ortodoxa
läran och för att göra sin gemål till vilje emottagit nattvarden
sub utraque specie. Petri stol innehades då af den oblidkeligt
stränge Michele Ghislieri. I dennes ögon fann drottningens
synd ingen nåd och i och med hennes „affall" omintetgjordes
äfven allt hopp på Sveriges återförening med den katolska
kyrkan. Warszewicki erhöll order att slå all tanke på en resa
till Stockholm ur hågen och den ifrige Portico, som sökt öfvertala Kurian att dock riskera ett försök erhöll en snäsig befallning att ej vidare befatta sig med Sveriges angelägenheter
och afbryta all förbindelse med dess kätterska vordna drottning. 1)
) Vatikan Arkivet Nunziatura di Polonia Vol. I och I A passim.
Biaudet lotes et Documents Vol. I. Aren 1570 och 1571.

1

Asceinins Relation.
Afskrift efter Orginaltexten i Ared. s. s. s. Pol. Vara lod. 68 f. 137.

Nota 0)
di quello che il S.°'' l) Giovani 2) Ascemin, pruteno, Ambasciadore del Sen"'''. 3) Re nuovo di Suetia, ha narrato
del mese di gen. 4) 1570.
1. Costavo Re di Suetia, morto gia sono 8 ani in cca j), haveva havuto tre moglie: la prima, chiamata Caterina di
Saxonia, della quale ne hebbe un figl° 6) chiamato Herico
hoggi di ani 36 in cc.a
2. La seconda moglie fu d'una famiglia nobile di Suetia,
delli Stenoni, la qual morta lasso 3 fig.li, cioe Giovani
duca di Filandia, di ani 28 in cca, Magnus dux Ostrogolia;, an. 7) 26 et Carlo, dux Sudermani di aid 20.
3. La tersa, detta la Caterina, di casa de conti di Suetia,
fig.la di Costavo Olauo, la quale senza haver havuti figli
hoggi vive vedova.
4. Morto detto Costavo. Herico, 8) fig.'° della p.a 9) moglie,
eletto Re di Suetia comincio a perseguitar li fratelli tirannicamente, procedendo et con furore carcero Giovani duca
di Filandia della seconda moglie et decapito 4 gentilhomini, 10) et dopoi ammati et vestito da contadino senza
cosa alca 11) in capo se ne fuggi ad Olma 32) et stando li
tuori di se piangendo diceva sono stato punito da Iddio
per l'innocente sangue sparso et per la ingiusta carceratione di Giovani et cosi mando a farlo escarcerare et
fa•ttolo venire avanti di lui se li getto inginocchione et
domandatoli perdono et confessato lo error suo primamente lo suplico che volesse accetta"r il govern() del regno
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5.

6.

7.

8.

et a lui dare un luogo spartato dove finisse la vita sua
con la moglie et fig.io
Gio. 13 duca di Filandia, inteso questo parlay, dubitando
che fingesse non volse accettarlo, et in questo proposito
continuo 14 giorni sempre domandando perdono et confessando il peccato et renunciando il regno. Ei il pfato 14)
duca non diceva altro senö che si contentava di esser suo
Vasallo et star in quiete nel suo ducato di Filandia et
che li bastava la libera restitutione di detto ducato et
altre robbe che li erano state occupate.
Dopoi 3 settimane muto proposito et cosi lascio detto suo
frello 15) in la libertå senza pens) restituirle cosa alcuna
Dopoi si risolse di volerlo far morire insieme con tutti li
altri fratelli, fuor che Magnio duca di Ostrogotia che era
insipido et nö si meravigliava in cosa alcuna et con li
fratelli delibero di voler far decapitare da 140 baroni delli
primi et q.sto 18) in le nozze che voleva fare per sposare
una sua meretrice, 17) the teneva setondo che li haveva
promesso se li faceva un figlio maschio et q.sto per liberarsi di ogni sospetto de fratelli et per offerire il sangue
di q.sti che lo tenevano semp 18) in timore et conferito il
tutto con detta meretrice, la quale secretamente lo revelö
ad una sua compagnia dicendo the si fariano le suoi nozz
et the sariano sanguinose.
Intesosi questo diabalico proponimeto li baroni et nobili
che si havevano da decapitar conspirorno con li frelli.
Et al tempo delle nozze unitamete si scopersero et toccorno con mano la sceleratezza ordita tontro di loro et
ravunato il populo li fecero sapere il tutto et di piu che
haveva anchora deliberato di consegnar la sorella del
Re di Polonia 19) al Mosco et che di gia erano venuti
ambasciadori con 500 cavalli per condurla in le mani di
detto Mosco.
Narrato tanta sceleratezza et monstrone scontri veri impatronitosi et delli animi del populo et della terra, se ne
andorno buona parte di loro con gente å Stocolmia, terra
principale, dove si trovava il Re et in rocca lo assediorno
per haverlo nelle mani Visto il Re che era scoperto il
suo mal pensieri dubitando di tradimento in rocca amasso
9
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di sua propria mano molti the erano in detta rocca che
li parevano sospettj. Cosi subito scrissero al duca Giovani et alli fratelli et alli altri baroni che venissero con
altra gente, che haveriano il Re prigione.
9. Vennero et havevano per capa Steno di Herico 20) barone
et con lui vi erano tutti li principali del regno che li fratell del Re erano rimasi per tener la terra in fede et in
termine di 12 giorni lo fecero prigione con poco sangue
et detto Steno capo venne ferito'`.et dentro 8 giorni dopoi se ne morse.
10. La meretrice, che haveva da esser sposata et coronata
regina, che cosi si haveva fatto promettei• et li era stato
promesso se faceva un figlio maschio al Re, come haveva
fatto dui anni avati 21) et haveva il putto in corte che il
Re lo faceva allevar della madre, si trovava con il re in
detta rocha di Stocolmia.
1 I. Sentitosi per la terra il romoi• et l'assedio della rocca et
la presa del Re et dlla meretrice et figlio una povera
donna, moglie di un certigiano del Re, scapigliata, con
pianti et gridi et stridi corse alla rocca et diceva: non
amassate quel putto che e mio figliulo et, havendo in
braccio una putta, diceva: amassate gsta che é la sua figluola, che me la tambio havendo io parturito il medemo
giorno et mi lasse la sua femina. Cosa che si trovo verissima.
12. Preso il Re con la meretrice et figluolo et 2 femine pur
suoi fig.le fu con tutta la famiglia carcerato. Dove anche
si ritrova. Et di nuovo impassito paria da se et con la
voce et le mani et tenni monstra di parlai con il demonio.
13. Li mesi passati il duca di Filandia sopradetto et la regina
Caterina sua consorte, gia coronati per Re et Reina del
Regno et Sigismondino di anni 3 figlio et nipote del Serino
di Polonia, eletto successof• di Suetia. Hano scopto
un
trattato che era che sei ignobili amici della meretrice havevano risoluto che all' useita del Re Giovanni che preparava tontro il Dano li volevano serrar la porta et cavar di prigione il Re Herico et sua moglie; cosi ne sono
stati decapitati alcuni et altri presi et di gia erano pre-
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14.

15.

16.

17.

18.

pa"rate tre 23) al Re di Dania per invitarlo a venire che se
li daria la citta.
Il tradimento e stato scoperto da un lache che havcva
da portar le tre et imbriacatosi disse molte pazzie di
q.ste lie.
Del Re di Dania non vi era molto sospetto per che nö e
potente et se nö fosse Augusto, elettor di Sazzonia, che
ha la sorella et lo aiuta et haveva da venir seco, nö si
stimer molto dal Re di Suetia.
Il Re di Suetia mette insieme 25 in 30 mila fanti esercitati et buoni in militia.
Item novemila in R 24) cavalli 1 tutti pero bene
armati
Item 3%25) contadini p26) ciurma J
La Suetia e verso oriente et la Dania confina con la Suetia verso occidente.
Le entrate del Re di Suetia sono tallari dugetomila delle
cave clllj argenti et altretante delle cave de metalli et di
gabelle et altre entrate del regnio centoventi mila tallari.
Tutto scrivo setondo la relatione di detto ambasciadore
salvo etc.

Anmärkningar till den italienska texten.
°) Kommateringen tillsatt efteråt.
') Signor.
(egentligen t ) öfver en bokstaf betecknar
1) Giovanni. Teknet
att ett n eller ett m bortlemnats så t. ex. ani för anni, proponimnto för
proponimento, nö för non.
') Serenissimo
4) Gennaro. Dateringen januari 1570 hänför sig till tiden då Giovanni Ascemins berättelse antecknades. Innehållet visar att berättelsen
uppsattes något tidigare, på hösten 1596.
5) in circa.
6) figliuölo.
7) annorum. Denna blandning af latin och italienska förekommer
ständigt i tidens handlingar.
8) Erik. Namnen Ericus och Henricus förvexlades städse af utlänningarna t. o. m. en med svenska förhållande så förtrogen person som
Antonio Possevino använder dem utan någon urskiljning.
9)prima.
Iol Här åsyftas Sturemorden.
11) alruna.
12\ Holnaia, Stockholm.
/
13) Giovanni.
14) prefato
18) fratello
l
16 \ questo
17)
/ Karin Månsdotter.
18) sempre
19) Katarina Jagellonika Hertig Johans gemål.
20) Sten Eriksson Lejonhufvud.
21) Gustaf Eriksson född i Januari 1568.
22)
scoperto
23) lettere
24) 10,000
25)
30,000
26) per

Eräs maaseutuarkistoistamme.
Kirjoittanut

A. R. Cederberg.

Varmaan runsassisältöisin Pohjois-Karjalan arkistoista on
Ilomantsin kihlakunnan kruununvoudin arkisto, jota nykyään
säilytetään Joensuun raatihuoneen vinnillä. Vielä joitakuita vuosia takaperin oli se erinomaisen huonossa kunnossa, melkein
kaikki asiakirjat hujan hajan suurissa sylyyksittäin nuoritetuissa
kimpuissa, jotka olivat läjätyt mahdottomaksi roukkioksi muutamaan nurkkaan mainitulla vinnillä. Asianomaisen kruununvoudin toimesta ja muutamien asiaaharrastavien henkilöiden
pyynnöstä myönsi silloinen senaattori Arvid Genets tarvittavat
varat tämän rappiolle jätetyn arkiston järjestämiseen ja työ us.
kottiin allekirjoittaneelle. Kolmekuukautisen järjestelyn tuloksena oli, että arkisto nyt on jotakuinkin kunnossa, asiakirjat
sisältönsä ja ikänsä mukaan järjestettyinä ja koviin, irtonaisiin
kansiin sidottuina.
Keväällä 1906 myönsi Historiallinen Seura allekirjoittaneelle
apurahan luettelon laatimista varten mainitun arkiston vanhimmista asiakirjoista ja tärkeimpien sellaisten kopioimista varten.
Mainitun luettelon, joka käsittää ajan aina vuoteen 1809, ja joukon asiakirjoja olenkin jättänyt Historiallisen Seuran arkistoon.
Asiakirjat sisältävät enimmäkseen kopioita vuosilta 1741-45
1788-90 ja 1808-09.
Aikomukseni on seuraavassa luoda pikainen silmäys arkiston vaiheisiin sekä luetella, mitä enemmän merkittävää siellä on.
löydettävissä.
Kun Käkisalmen lääni Stolbovan rauhassa joutui Ruotsin
haltuun, jaettiin se hallinnollisessa suhteessa eteläiseen ja pohjoiseen voutikuntaan (Kexholms Södra och Nörre Fögderij).
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Uudenkaupungin rauha nielaisi Ruotsilta koko eteläisen voutikunnan ja osan pohjoista. Mikä osa Karjalaa jäi — Ruotsin Karjala —, siitä muodostettiin voutikunta nimellä Karjalan pohjoinen
voutikunta (Carelens Nörre Fögderij) käsittäen silloiset Pälkjärven, Kiteen, Kesälahden, Tohmajärven, Ilomantsin, Liperin
ja Pielisjärven kirkkokunnat tai nykyiset Pälkjärven, Kiteen,
Rääkkylän, Kesälahden, Tohmajärven, Kiihtelysvaaran, Ilomantsin, Koveron, Enon, Liperin, Kontiolahden, Kaavin, Polvijärven, Pielisjärven, Juuan ja Nurmeksen pitäjät, jotka nykyään
muodostavat kolme kihlakuntaa, nimittäin Ilomantsin, Liperin
ja Pielisjärven kihlakunnat.
Tätä suurta voutikuntaa on hoitamassa, kun Uudenkaupungin rauha solmitaan, kruununvouti Erich Andersijn. Jo
vuonna 1704 mainitaan hän tässä toimessa (Vrt. Lamminniemen hovileiriä koskevia asiakirjoja Ilomantsin kruununvoudin
arkistossa, arendaattori Petter Schultzin kontrahtikirjaa vuodelta
1704). Heti rauhan tehtyä asuu mainittu vouti Kiteellä, jossa
hän sittemmin omistaa tilan Suorlahden kylässä (Vrt Historie
Bok 1699-1760 Kiteen kirkon arkistossa). Vuonna 1731 ottaa
Erich Andersijn virastaan eron „vanhuuden ja lisääntyvien
vaivojen" takia. Sijaan tulee kanslisti Gustaf Adolph Andersijn, joka arvatenkin on edellisen poika (Vrt. S. A. Andersijnin valtakirjaa 14/3 1731 • kruununvoudin virkaa varten Tohmajärven kirkonarkistossa). Tämä aikanansa kuuluisa mies Karjalassa
asuu Suorlahdella Kiteellä. Hänen voutiajaltaan ei ole säilynyt
paljon papereita; mitä on säilynyt, ne ovat parhaasta päästä
sellaisiin juttuihin kuuluvia, jotka vielä seuraavan kruununvoudin ajalla olivat vireillä. Sellaisista asiakirjoista ovat mainittavimmat Liperin Lamminniemen hovileiriä koskevat paperit ja
Sarvingin järven laskemisesta syntyneiden oikeusjuttujen asiakirjat.
Seuraava kruununvouti oli Gabriel Wallenius vanhempi
kuulu » Karjalan kuningas". Nuorena miehenä tuli hän tälle
maankulmalle, tuli tuomari S. A. Hougbergin apulaiseksi ja jäi
sitten koko ijäkseen Pohjois-Karjalaan, jonka riennoissa ja sivistyshistoriassa hänellä on sangen huomattava sija. Kun Andersijnin virka vuonna 1758 tuli avonaiseksi, nimitettiin Wallenius saman vuoden lopulla siihen ja hoiti sitä sitten lähes kuolemaansa asti, vuoteen 1806.
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Wallenius asui alussa Liperissä Siikasalmella, mutta hankki
pian itsellensä Jouhkolan tilan Tohmajärvellä, jonka tilan hän
vuosien vieriessä suurensi suurimmaksi koko pohjois-Karjalassa
ja hankki sille rälssioikeudetkin.
Se on Gabriel Walleniuksen ansio, että on säilynyt sen
verran papereita, kuin mitä vielä on arkistossa jäljellä. Vuotta
1758 voimme oikeastaan pitää arkiston perustamisvuotena. Siitä
lähtien ovat paperit säilyneet jotakuinkin täydellisesti. Väliltä
on kyllä sieltä täältä poissa, mutta mahdollisesti voipi myös
myöhempien hoitajien huolimattomuus olla siihen syynä.
Jo aikaiseen rupesi Karjalan kuningas käyttämään poikiansa apunaan virantoimituksissa ja kun ukko alkupuolella 1800
lukua — vuonna 1806 — otti eron virastaan, tuli hänen poikansa Gabriel hänen seuraajakseen. Vanha vouti itse siirtyi
Kiteen Suorlahdelle, jossa hän vietti viimeiset vuotensa 1).
Mutta jo hänen aikanansa oli huomattu, että voutikunta oli
liian laaja yhden miehen hoidettavaksi. Vuoden 1780 seudussa
jaettiin se kahtia Ylä-Karjalan ja Ala-Karjalan voutikuntiin. Edelliseen tulivat kuulumaan Liperin ja Pielisjärven pitäjät ja sen
ensimäiseksi kruununvoudiksi pääsi kamari-kirjuri Leonhard
Aschan, joka otti asuinsijansa Liperiin. Walleniukselle jäi muu
osa voutikuntaa. Koko arkisto jäi alisen voutikunnan hoitajalle,
jäi Jouhkolaan säilymään.
Kuten sanottu, seurasi „Karjalan kuningasta" virassa hänen poikansa Gabriel Wallenius-nuorempi. Tämä, joka kaikesta
päättäen on ollut mitä säntillisin ja huolellisin virassaan, on
hoitanut hänelle uskotuita papereita suurella huolella säilytellen
niitä Jouhkolan hovissa Tohmajärvellä. Kruununvoutina oli hän
kuolemaansa saakka v. 181.9 — ollen kuitenkin virasta vapaa
elokuusta 1808 tammikuuhun 1809, jolloin seurasi Ruotsin armeijan mukana sen kulkiessa pohjoista kohti. Virkaa hoiti sillä
aikaa henkikirjuri Joh. Renheim, joka asui Tohmajärven Littilässä.
Wallenius-nuoremman kuoltua tuli ala-Karjalan kihlakunnan kruununvoudiksi Gustaf Adolf Järnefelt. Hän omisti ja asui
1) Olen kuullut mainittavan, että Suorlahden hovissa jonkun talon
vinnillä vielä joku aika takaperin olisi löytynyt vanhoja papereita. Onko
tässä perää, löytyykö siellä vielä mitään ja mitä papereita ne ovat, sitä
en tiedä. „Hovi" on nykyään erään talonpojan hallussa.
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Hovila-nimisellä suurella tilallaan Tohmajärven Kemiessä. Jokunen määrä hänen yksityisiä papereitaan on tullut hänen kuolemansa jälkeen liitetyksi arkistoon. Niinpä hänen yksityiset
kirjeensä, joista mahdollisesti huvittavimmat ovat hänen veljensä
Olof Anders Järnefeltin kirjoittamat Turusta käsin, kun viimemainittu opiskeli Turun akatemiassa vuosina 1817-1819.
Järnefelt kuoli vuonna 1838 ja hänen seuraajakseen tuli
Christian Cajan, joka oli virassa kuolemaansa asti 1873. Hän
asusteli Hitinvaaralla eli Pälkjärven Ylä hovissa ja siellä säilytti
arkistoansa. Uudempaa osaa arkistoa en ole niin tarkoin tutkinut, että voisin sanoa, millä tavalla Cajan hoiti papereitansa.
Hyvin tarkasti tuntuvat perilliset toimittaneen ne seuraavalle
kruunuvoudille päättäen siitä, että joukko Cajanin yksityisiä
papereita, joissa oli esim. hänen isänsä, sotarovasti Alex. Cajanin kirjeitä, hänen muistiinpanojaan opintoajalta Turussa, joku
luentosarja, joukko väitöskirjoja y. m. on tullut niiden ohella
liitetyksi arkistoon.
Mainittu seuraava kruununvouti oli Carl Mauritz Paqvalen, joka Cajanin kuoltua pääsi hänen paikallensa Ala-Karjalan
kihlakunnan kruununvoudiksi. Arkisto, jota Cajan oli säilyttänyt luonaan Pälkjärven Hitinvaaralla, kuljetettiin nyt uuden
kruununvoudin asuntoon Joensuun Niinivaaralle, jossa vanhin
osa papereista siinä kunnossa kuljetettiin asuinrakennuksen vinnille. Sieltä vedettiin paperit, kun virka vuonna 1891 vaihtoi
hoitajaa, Joensuun raatihuoneen vinnille, jossa arkisto vielä nyt
on säilyssä. Ne jotka olivat sitä kuljettamassa, sanovat, että
paperit tuotiin heinähäkeissä sylyyksittäin nuoritettuina kimppuina ja siinä kunnossa minä ne löysin, kun sain järjestääkseni
arkiston. Puheitten mukaan jäi Niinivaaralle jokunen määrä
arkistoa, jota Paqvalenin kuoltua ei kuljetettu sieltä pois. Turhaan etsivät sitä sieltä ne asiaaharrastavat henkilöt, jotka joku
aika takaperin kävivät sitä sieltä hakemassa.
Nyt pari sanaa siitä, mitä arvokasta arkistosta voisi löytyä.
Kaikkein arvokkaimman osan muodostavat sovintojakoja katselmuspöytäkirjojen konseptit (Consepter till Sämjodelnings- och Syne- Instrumenter) aina Gabriel Wallenius-vanhemman aikaisimmilta vuosilta. Paikkakunnan entisten olojen tuntemiseen tarjoavat nämät sangen laajat konsepti-kirjat sellaisen
lähteen, jommoista luullakseni turhaan saa muualta etsiä. Mai-
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nitakseni yhden esimerkin, löytyi noista konsepteista Pielisjäryen kirkkoherra Jaakko Stenius-vanhemman, „Korpi-Jaakon", tilojen ja viljelysten luettelo, jossa tavas laajasti luetellaan tämän
tarmokkaan sielunpaimenen viljelykseen kohottamat konnut ja
perkaamat pellot. Sitäpaitsi on näihin konseptikirjoihin usein
liitetty aivan toisensisältöisiä asiakirjoja, kuin mitä otsikosta
osaisi päättää. Niin esim. eräässä pakassa oli asiakirja vuodelta
1799, joka valaisee postikulun järjestämistä Pohjois- Karjalassa,
toisessa taas Tohmajärvellä pidetyn pitäjän kokouksen pöytäkirja
vuodelta 1794, jossa kokouksessa pohdittiin Pälkjärven kappeliseurakunnan eroittamista Tohmajärven emäseurakunnan yhteydestä. 1)
Toiseksi ovat tärkeitä nimismiesten ja muiden virkamiesten kirjeet ja ilmoitukset kruununvoudille paikkakunnalla tapahtuneista tärkeimmistä tapauksista. Näistä löytyisi tavallisuuden
mukaan tarkat yhteenvedot lääninhallituksen arkistossa, mutta
kuten tunnettu hävisi suurin osa Kuopion lääninhallituksen arkistoa viimeisen Suomen sodan aikana, niin että sieltä ei löytyne juuri mitään. 2)
Jotenkin tärkeitä luullakseni ovat myös vanhat tilakirjat
ja pitäjien yksityiset asiakirjat. Viimemainittuja, jotka enimmäkseen sisältävät tilakirjeitä ja maanomistusta koskevia asiakirjoja, löytyy Ilomantsista, Kiteeltä, Kiihtelysvaaralta, Tohmajärveltä ja Kesälahdelta, kolmesta ensinmainitusta kaksi pakkaa
kustakin. Aivan korvaamattomat ovat arkistossa kruununvoudeille saapuneet yksityiset paperit, valitukset j. n. e.
Tahdon mainita joitakuita yksityisiä pakkoja tai kimppuja
asiakirjoja, jotka erikoisesti ovat kiinnittäneet huomiotani puoleensa. Niinpä Lamminniemen (Liperin kuninkaankartanon) hovileiriä koskevassa riitajutussa syntyneet asiakirjat. Hovileirin
oikeuksien omistaja, maakamreeri Printz oli tehnyt niin paljon
konnamaisuuksia ja vääryyksiä alustalaisilleen, että nämät vihdoin tuskastuneina nostivat jutun häntä vastaan. Liperin kirk') Porvoon tuomiokapitulin arkistossa löytyy viime mainittu pöytäkirja
tai ainakin otteita siitä. Tohmajärven kirkonarkistossa säilytetyssä „Socknestämmo protocoller 1748-1804", sitä sitävastoin ei löydy.
2) Vrt. A. R. Cederbergin kirjoitusta „Minne ovat Kuopion lääninhallituksen vanhimmat'asiakirjat joutuneet?" Historiallisessa Aikakauskirj assa
n:o 2 vuodelta 1907.
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koherra Petrus Posseniuksen avulla ajoivatkin he juttua niin
hyvin, että Printziä vaadittiin tilille teoistaan. Juttua kesti kauvan; vielä 50 vuotta kamreerin kuoltua riideltiin hänen perillistensä kansa eikä arkistossa löydykkään jutulle lopullista päätöstä. Pikku-vihan ajalta löytyy samassa jutussa paljon huvittavia asiakirjoja. Niistä mainittakoon esim. liperiläisten talonpoikien suomenkielinen valitus vuodelta 1742 Venäjän hallitukselle koskien henkikirjuri Vemannin pahuuksia Liperissä ja kirkkoherra Petrus Posseniuksen erinomaisen valaiseva kirje vuodelta 1743. Vielä mainittakoon useita kirjelmiä itse sodan ajoilta,
jotka kaikki tavallaan kertovat tämän kulmakunnan nurjista
oloista ja niistä rasituksista, mitä turha sodankäynti sai aikaan.
Lamminniemen hovileiriä koskevia asia kirjoja löytyy arkistossa
jotakuinkin vahva pinkka ja tuntuu juttu mielestäni jokseenkin huvittavalta, mikäli minä olen ennättänyt siihen tutustua.
Hauska kimppu on myös Sarvingin järven Ilomantsissa
laskemista koskevat asiakirjat noin 40 vuoden ajalta. Siinä kerrotaan tämä tavallaan merkillinen juttu perinpohjin, siinä kerrotaan, kuinka liperiläinen talonpoika Lassi Nuutinen sai viljeltäväkseen autiotilan Aitovaarassa n:o 8 Ilomantsin pitäjässä ja
kuinka hän sen kohotti viljelykseen. • Tiluksiensa ääressä olevan
Sarvingin järven päätti hän laskea saadakseen heinämaata itselleen. Kerrotaan, kuinka hän kaivoi laskuväylää, milloin aloitti,
miten syvän teki ja miten leveän. Kerrotaan, kuinka Sarvinki
sitten — päivää ennen Mikkelinmessua 1743 — lähti kauhealla
pauhulla purkautumaan, kuinka vesi vei muassaan naapurien heinäpieleksiä ja kuinka tämä äkillinen laskeuminen turmeli heiltä
nuotat ja kalavedet, ja selitetään sitten, mikä vaikutus oli tällä
laskeutumisella. Mahdottomat alat rupesivat kasvamaan heinää
ja niistä saatiin suunnattomat sadot. Naapurit tulivat heti hyvän jaolle, Lauri-parka poikineen olisi jäänyt kaikesta lihavuudesta kuiville suille, jollei olisi asiasta juttua tehnyt. Juteltiin
kihlakunnanoikeudessa, pidettiin tarkastuksia ja arvioitiin uusia
heinämaita, mutta ei sovittu asioista. Vedottiin maaherraan,
mutta siellä Nuutisen asiat oikein epäonnistuivat. Hyvin vähän
jäi hyvyydestä laskijan osalle. Mutta Nuutinen ei tuskastunut,
vaan läksi Tukholmaan selvittelemään asioitaan ja siellä hänen
kävi paremmin. Hän sai kuivuneet maat osakseen ja vieläpä
sai säädyiltä kauniin palkinnon yritteliäisyydestään. Mutta ei
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aikaakaan, jo syntyi uudestaan riita ja jatkui sitten Nuutisen
kuolemaan asti v. 1763 ja riideltiinpä vielä hänen kuolemansa
jälestäkin perillisten kanssa. Nämät asiakirjat, joita vähintäin on
100 arkkia, heittävät uutta valoa tähän tavallaan merkilliseen
juttuun ja samalla koko Pohjois-Karjalan viljelyshistoriaan.
Vielä tahdon mainita pienoisen kokoelman asiakirjoja viime
Suomen sodan ajoilta (niiden joukossa osa venäjänkielisiä), joita
minun tietääkseni ei ennen ole käytetty. Tähän kuuluvat pääasiallisesti v. t. kruununvoudin Joh. Renheimin paperit, joka
hoiti Gabriel Walleniuksen virkaa tämän seuratessa Ruotsin
armeijan mukana. Ensiksikin on kimpussa Renheimille saapuneet kirjeet ruhtinas Dolgorukijlta ja Otto v. Fiirstenbergiltä,
joka Joensuun Niinivaaralla asuen valvoi Pohjois-Karjalan
asioita. Kirjeistä ovat useat paikallisille oloille valaisevia. Vielä
on joukko muita kirjeitä ja papereita samassa pakassa. Niin esim.
joitakuita kapteeni 0. V. Malmin kirjeitä, joista muutamassa
antaa käskyn vangita Wallenius nuorempi epäiltynä salahankkeista vihollisen kanssa. Vielä mainittakoon luettelot niistä Savon ja Karjalan hallinnollisista virkamiehistä, jotka seurasivat
Ruotsin armeijan mukana syys-, loka- ja marraskuussa 1808.
Siitä näkyy, kuinka heidän lukunsa kuukausi kuukaudelta väheni ja kuinka he palasivat takaisin hoitamaan entisiä virkojansa.
Varmaan löytyy tästä kimpusta asiakirjoja, jotka luovat uutta
valoa viimeiseen Suomen sotaan ja osaltaan kertovat, kuinka
sitä käytiin Pohjois-Karjalan syrjäisissä seuduissa.
En myöskään voi olla mainitsematta niistä yksityisistä kirjeistä sekä ennen vuotta 1809 että senjälkeen, joita jommoinenkin
määrä on säilynyt Gabriel Wallenius-vanhemman kirjekokoelmassa
ja muissa kokoelmissa. Varsinkin kirjeet ennen vuotta 1809 eivät
liene arvoa vailla. „Karjalan kuningas" oli siksi merkillinen
henkilö aikanansa, että hänen kirjeistään varmaan löytyy yhtä
ja toista sellaista, joka on pohjois-Karjalan historiantutkimukselle avuksi. Gabriel Walleniuksen vanhemman kirjekokoelmassa
on m. m. kirjeitä Pielisjärven kirkkoherra Jacob Jacobi Steniukselta, n. k. Koski-Jaakolta, eversti J. B. Hastferilta, Viaporin komendantti P. B. Piperiltä, Kuopion maaherra And. Ramsaylta, kuuluisalta ruotsalaiselta näyttelijältä C. G. Schylanderilta, tuomari S. A. Hougbergilta, jossa kirjeessään tämä puhuu
„muutamasta mielipuolesta talonpojasta Lars Knuutisesta", joka
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Liperin talonpoikien kanssa on ruvennut laskemaan Viinijärveä
Liperissä, y. m. Myöhemmissä kokoelmissa on myös huomioon
otettavia kirjeitä niinkuin esiin. maaherra Wibeliukselta y. m.
Yksityisistä kirjeistä puhuttaessa mainittakoon myös muista
yksityisistä papereista, jotka kruununvoutien muiden paperien
joukossa ovat tulleet arkiston kätköihin. Niin oli kruununvouti Cajanin papereiden joukossa joitakuita luentosarjoja Turun ajoilta. Niin esim. luentojakso „de psychologia" noin vuodelta 1770, „om rhetoriken" ja „om den hypothetiska naturrätten"
vähän myöhemmiltä ajoilta ja vielä joitakuita muita. Näillä kaikilla on tietysti arvonsa ja tulevatkin ne ensi tilassa toimitettaviksi joko Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran tai yliopiston
kirjaston kokoelmiin.
Ylläolevassa olen luetellut ainoastaan ne, jotka minusta
ovat olleet merkittävimmät. Tästäkin lyhyestä luettelosta näkyy, kuinka paljon talteen saatavaa vielä voi löytyä maaseutuarkistoissamme, niin syrjäisessäkin ja ensi arvelulta vähäpätöisessä, kuin Ilomantsin kihlakunnan kruununvoudin arkisto
useimpien silmissä on.

Arkisto, josta edellä on ollut puhe, on verrattain hyvin
säilynyt, mutta mitään takeita ei ole siitä, että se vastaisuudessa
tulee yhtä hyvin säilymään. Kuka tietää, milloin se nykyisestä
säilytyspaikastaan siirretään jonnekin muualle — ehkä jonkun
hatarakattoisen liiterin vinnille. Siksi on syytä ryhtyä toimittamaan sitä varmaan turvapaikkaan, ettei sen kohtalo vielä kerran muodostuisi samanlaiseksi, kuin niin monen muun arkiston
meidän maassamme. Huonosti hoidetaan yleensä arkistojen kirjallisia muistomerkkejä maassamme eikä suinkaan parhaiten, mikäli tiedän, itäisissä osissa maatamme. Hoitajien huolimattomuuden tähden häviää suuret joukot vanhoja asiakirjoja, joista
voisi olla arvaamatonta hyötyä tutkimukselle. Otettakoon tähän pari esimerkkiä, jotka valaisevat, kuinka Karjalassa hoidetaan arkistoja.
Liperin kihlakunnan kruununvoudin arkisto oli jotenkin
rikas ja runsassisältöinen. Tuli sitten kruununvoudiksi muuan
mies, joka siitä, noista likaisista, vanhoista papereista ei laisin-
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kaan välittänyt. Hänen eläessään hävisi paljon ja kun hän kuoli
myytiin kaikki, mikä suinkin voitiin, Joensuun kauppamiehille.
Ilomantsin henkikirjurin arkisto sisälsi myös yhtä ja toista,
kun sen muuan henkikirjuri unohti jälkeensä erään talon vinnille, josta se vähitellen hävisi. Mitään ei ollut jäljellä, kun muutamat asiaaharrastavat henkilöt kävivät sitä etsimässä.
Tohmajärven nimismiehen arkiston kohtalo oli samanlainen.
Muuan nimismies, joka olojen pakosta muutteli paikasta toiseen,
myötti sen asiakirjat kauppamiehille käärepaperiksi.
Kaksi viimeistä esimerkkiä on sattunut kahden viimeisen
vuosikymmenen kuluessa.
Nämät esimerkit riittäkööt. Ne valaisevat räikeillä väreillä
sitä tapaa, millä maassamme vielä arkistoja suojellaan ja hoidetaan ja ne vaativat samalla, että on ryhdyttävä mitä nopeimmin joihinkin toimenpiteisiin paikallisarkisto-asian saamiseksi
oikealle tolalleen, asian, jota jo kauvan on puuhattu, mutta josta
ei tunnu tulevan mitään valmista. Pelastettava on, mitä voidaan
ja se on tapahtuva heti.

Suomen edustajista aatelis-, pappis- ja talonpoikaissäädyssä Ruotsin valtiopäivillä

1617-34.
Kirjoitti
K. R. Melander.

Sen johdosta, että Ruotsin valtiopäiviä koskevat asiakirjat niinkutsutut ,,Riksdagsacta" Tukholman valtioarkistossa viime
aikoina ovat tuntuvasti lisääntyneet, tutkin niitä joku vuosi sitten uudestaan ajanjaksolta 1617-34 täydentääkseni aikaisempia
muistoonpanojani. Muutamia uusia tietoja olikin silloin tutkimukseni tuloksena. Täydellisiä luetteloja valtiopäivämiehistä ei sittenkään saa eikä edes kaikilta valtiopäiviltä ole säilynyt ilmoituksia valtiopäivämiesten nimistä. Ainoastaan papistosta ja
aatelistosta on jotenkin tarkkaan valtiopäivämiehet ilmoitetut
säilyneissä asiakirjoissa. Paljon puutteita huomaa sen sijaan
porvariston, mutta vielä enemmän talonpoikaisedustajain suhteen. Porvariston edustajista minun ei tarvitse tässä luetteloalaatia, koska professori Bonsdorf on aikaisemmin painattanut
niistä luettelon arkiston XIII osaan. Muutamia pieniä lisäyksiä voisi tähänkin luetteloon tehdä sen täydentämiseksi. Talonpoikaissäätyä koskeva puutteellisuus tiedoissa riippuu siitä,
että sen edustajat samaten kuin porvarissäädyn jäsenet monilla valtiopäivillä valtiopäiväpäätösten alle enimmästä päästä
painattivat vain vaalipiiriensä sinetin nimensä sijasta. Tämä
johtui kaiketi, mitä talonpoikiin tulee, paljon heidän kykene-
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mättömyydestään kirjoittaa. Onneksi löytyy kuitenkin muutamia luetteloja valtiopäivämiehistä kaikista säädyistä, jotka
tässä kohden ovat hyväksi avuksi. Mutta nyt puheenalaiselta ajalta löytyy sellainen vain kruunausvaltiopäiviltä 1617.
Muistakin asiakirjoista, niinkuin tuomiokirjoista, registratuureista
y. m. olen löytänyt jonkun talonpoikaissäädyn edustajan nimen. Vaikka Bexellin, Ahlqvistin ja Lignellin teoksessa „Bidrag
till svenska kyrkans och riksdagarnas historia" on luetteloja
pappissäädyn valtiopäiväedustajista, painatan kumminkin tapaamani tiedot, jotka niistä vähän eroavat. Sen lisäksi ei mainitussa teoksessa ole edustajia muutamilta valtiopäiviltä laisinkaan
lueteltu. Seuraavassa luettelen eri valtiopäivillä olleet Suomen
edustajat aatelis-, pappis- ja talonpoikaissäädystä.
Vuoden 1617 kruunausvaltiopäivillä oli aatelistosta 1)
(Adelen af Finland) :
Samuel Cokrun (Cockburn)
Hannu Boij (Boije) Gennabyn ja Vääksyn (Vexö) herra
Niilo Boij (Boije) (? Mästlahden herra).
Arvi Horn, Vuorentaan herra, vänrikki kreivi Jaakon (de la
Gardien) rykmentissä.
Hannu Horn, Liesniemen (Leasnemij) herra.
Lindved Klaunpoika (Sabel), Ylikylän (Öfverby) herra.
Samson de la mot (de la Motte), Lahisten (Lais) herra.
Henrikki Maununpoika (Spore) Hyvikkälän herra, ratsumestari.
Matti Sigfridinpoika (Marsvin) Teivaalan herra.
Hannu Lindelöf Muurilan herra.
Jören Brönielsson (Brunnow), Ervilän herra.
Erengissle Creutz Sarvlahden herra.
Bengt Åkesson, Kiwitz'in (?) herra.
Hannu Lodh, Nummilahden herra.
Tönne Henrikinpoika, Tomtbakan herra.
Olof Jaakobin poika (Grubbe), Stennäsin herra.
Erikki Yrjönpoika (Tavast), Retulan ja Jutikkalan herra, vänrikki Henrikki Maununpojan väessä.
Arendt Skaringinpoika, Soroisten (Såråås) herra
1)

Katso „Riksdagsacta" Ruotsin valtioarkistossa Tukholmassa.
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Olavi Kustavinpoika (Stjernkors), Särkilahden herra.
Eerikki Juhonpoika (Hästesköld Kunnilan herra. i)
Sotaväen päällikköjen joukossa ei mainita ketään Suomesta, mutta kolme Norrlannista, joista ehkä joku voi olla Pohjanmaalta, nim.
Robrecht Ruderfortt, päällikkö (Höf.)
Måns Gadd, vänrikki.
Hans Larsson johtaja (Fhörer).
Papiston edustajina olivat:
Piispa Erikki (Erici), Etelä-Suomen puolesta.
Turun kirkkoherra Joachim Mathiae, koko tuomiokapitulin ja
Sääksmäen kihlakunnan puolesta.
Nicolaus Magni, Viipurin pastori, Viipurin kaupungin, sen tuomiokapitulin ja kontrahtin eli rovastikunnan puolesta.
Helsingin kirkkoherra Samuel Andreae, Porvoon kontrahtin eli
rovastikunnan puolesta.
Johannes Sigfridi „in Björnaborgh" Ali-Satakunnan kontrahtin eli
ro vas tik unnan puolesta.
Vehmaan kirkkoherra Ericus, Pohjois-Suomen kontrahtin eli
rovastikunnan puolesta.
Ruoveden kirkkoherra Johannes, Yli-Satakunnan kontrahtin eli
rovastikunnan puolesta.
Lammen kirkkoherra Matti Nicolai, Hollolan ja Hattulan kontrahtin eli rovastikunnan puolesta.
Juvan kirkkoherra Eerikki, Savonlinnan kontrahtin eli rovastikunnan puolesta.
Lohjan kirkkoherra Isakki, Raaseporin kontrahtin eli rovastikunnan puolesta.
Hammarlandin kirkkoherra Bertil, koko Ahvenanmaan kontrahtin eli rovastikunnan puolesta. Hänestä huomautetaan, että
häneltä puuttui valtakirj a.
Pohjanmaalta oli sekä Pohjoisen että Eteläisen rovastikunnan
puolesta Uuden Kaarlepyyn praepositus Jaakob Sigfridi.
1) Aatelisten sukunimistä ja osittain taloista on lisätietoja saatu
seuraavista teoksista: Laguksen „Finska adelns gods o. ätter, Anrepinu
Attartaflor, Biografinen nimikirja Finsk biografisk handbok ja Ruthin,
Suomen rälssimiesten sineteistä lopulla 1500-lukua ja alussa 1600-lukua
(Hist. Arkisto XI) y. m.
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Rahvaan edustajat olivat seuraavat:
Pohjanmaalta:
Hannu Eerikinpoika Limingasta
Mats Eriksson Mustasaarelta
Matti Yrjönpoika Kyröstä
Anders Bertillssön Vyöristä

Koko Pohjanmaan puolesta.

Suomesta:
Maskun kihlakunnasta:
Simo Sigfridinpoika 1) Huitilan kylästä Mynämäen pitäjää.
Lauri Matinpoika.
Vehmaan kihlakunnasta:
Mårten Larsson Seringsta kylästä.
Ali-Satakunnasta:
Olavi Niilonpoika Ahlaisista Ulvilassa.
Yrjö Hannunpoika Lailasta (kaiketi Lavilasta) Eurajoelta.
Yli-Satakunnasta:
Mikko Antinpoika Kangeltakaa (kaiketi Kankaantakaa) Pirkkalasta.
Lassi Heikinpoika Hertualan kylästä Kangasalta.
Sääksmäen kihlakunnasta:
Lauri Heikinpoika Jämsän pitäjästä.
Lauri Eerikinpoika Kukoilasta Pälkäneeltä.
Hollolan ja Hattulan kihlakunnista:
Juhana Martinpoika Villähdeltä.
Niilo Juhonpoika Anianpellolta.
Matti Paavalinpoika Hattelmalasta.
1) Tämän nimen yli on vedetty viiva. Reunassa on 28 elokuuta
Reunaan kirjoitettu päivä ilmoittaa lähtöpäivää. Ehkä hänen nimensä
aikaisen lähdön johdosta pyyhittiin pois.

10
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Raaseporin läänistä:
Henrik Mickelsson Kivitukista Tenholasta.
Henrik Hanssons Holsten'ista Suintiosta.
Porvoon läänistä:
Mats Sigfridsson Gamlebystä Pernajan pitäjää.
Syminkartanon läänistä:
Gregorius Eerikinpoika Akwiss'ista (?)
Paavali Tuomaanpoika Kannusjärveltä.
Viipurin läänistä:
Heikki Tuomaanpoika Leinesta (ehkä Lemistä)
Simo Kiurasta Lapveden pitäjää.
Suur-Savosta:
Lassi Juhonpoika.
Antti Awin (kaiketi Auvinen).
Rautasalmen pitäjästä Savonlinnan lääniä:
Sven Klemetinpoika Karviusta (Karviosta).
Jaakko Eerikinpoika Malwiten (?).
Ahvenanmaalta:
Mats Persson Säbystä Sundin pitäjää.
Jören Olofsson Kullasta Finströmin pitäjää.
Vielä sopinee tässä mainita yksi Länsi-Pohjanmaan edustaja nim. Norrbottenia edustava Hannu Koure (Koura) Voidakkalasta eli Voijakkalasta Tornion pitäjää (Voijakkala on 3/4
peninkulmaa pohjoiseen päin Haaparannasta).
Valiokuntavaltiopäivillä Tukholmassa 1620 kirjoittavat seuraavat suomalaiset tai Suomessa palvelevat miehet nimensä sen
kirjoituksen alle, joka lähetettiin Länsigöötanmaan säädyille.
Valtioneuvoston joukossa oli Jesper Matinpoika Krus; ritariston puolesta kirjoittivat Juhana Kasimir (Lejonhufvud), Raaseporin kreivi ja Sven Maununpoika Eketrä (Viipurin käskynhal
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tija). Allekirjoittajat kuuluivat vain aatelis- ja pappissäätyyn.
Myöhempään säätyyn kuuluvista ei ollut ketään Suomesta 1).
Vuoden 1622 valtiopäivistä on minulla tiedossani vain yksi
edustaja nimittäin talonpoikaissäätyyn kuuluva Antti Hiri (kai
Hiiri) Säkkijärveltä. Saman pitäjän keräjissä maaliskuussa 1623
määrättiin hänelle palkaksi siitä, että hän edellisenä kesänä, siis
1622, oli ollut valtiopäivämiehenä, 2 äyriä manttaalilta. 2)
Vuoden 1624 valiokuntavaltiopäiväin päätösten alle ovat
seuraavat suomalaiset tai suomalaisiin syystä tai toisesta luettavat aatelismiehet kirjoittaneet nimensä, nimittäin Juhana de la
Gardie, Åke Akselinpoika (Tott), Martti Martinpoika Palm
(Rautajoen herra), Henrikki Fleming, Klaus Fleming, Kustaa
Horn, Christopher von Vernestedt, Cristiern Klaunpoika (? Jägerhorn), Eerikki Perttelinpoika (? Slang, Laakspohjan herra).
Papiston keskuudessa, joista myöskin muutamia allekirjoitti
päätöksen, en ole tavannut Suomesta kotoisin olevia edustajia 3).
Vuoden 1624 varsinaisilla valtiopäivillä Tukholmassa oli
talonpoikaissäädyssä läsnä Suomesta Jaakko Kiermälästä Nousiaisten pitäjää, jolle Mynämäen keräjissä marraskuun 5 p:nä
1624 määrättiin palkaksi 2 äyriä kultakin talonpojalta pitäjässä.
Hän oli nähtävästi ollut Maskun kihlakunnan edustajana 4).
Vuoden 1625 valtiopäivillä oli Suomea edustamassa aatelissäädyssä ainakin Juhana de la Gardie, Henrikki Fleming ja
Juho Kurki päättäen eräästä Suomen aatelismiesten Turussa pitämässään kokouksessa heille antamasta valtakirjasta edustaa
maamme rälssisäätyä. Tämä valtakirja on päivätty Turussa helmikuun 10 p:nä 1625. Sen ovat kokouksen puolesta allekirjoittaneet: Herman Fleming Hans Virttenberger von I)eber,
Lindwed Klaunpoika (Sabel), Eerikki Boije, Jaakob Pentinpoika (Sabelhjerta) Hannu Horn, Lydik Grönfelt, (Stenkullen
herra), Reinholt Wrangel, Bärtil Nierot, Lauri Carplahnn ja
Yrjö Breinnelinpoika (Brunnow). Syyksi tähän toimenpitee1) Riksdagsacta.
2) Lapveden tuomiokirja 1623-40, Säkkijärven keräjät 15/III 1623.
$) Äsken mainitut „Riksdagsacta".
4) Mynämäen kihlakunnan tuomiokirja 1620-29 fol. 79, Mynämäen
keräjät 15/IX 1624.
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seensä, jota voi katsoa jonkunlaiseksi edustajain vaaliksi, mainitsevat allekirjoittajat seuraavat seikat. Heidän säädyssään oli
siihen saakka vallinnut niin suuri epäjärjestys, ett'ei heistä kukaan olisi voinut heille julistaa, mitä hallitus oli säätänyt tai
mihin se oli kehottanut. Juuri sen kautta olivat heidän etuoikeutensakin joutuneet unohduksiin ja he kärsineet paljon vahinkoa. He olivat nyt kuulleet, että kuninkaalla oli aikomus
kutsua valtiopäivät kokoon. Sen tähden pyysivät he, että de
la Gardie edellä mainitun kahden aatelismiehen ynnä muittenkin Suomesta ehkä tulevain aatelisten kanssa alamaisuudessa
kuninkaalle lausuisi ilmi suomalaisten halun velvollisuutensa
mukaisesti hengeltään ja verellään palvella Hänen Majesteettiaan ja rakasta isänmaataan. Koska samalla olivat kuulleet,
että kuningas aikoi määrätä ritariston suoritettavaksi erään apuveron, kehottivat he de la Gardiea muitten suomalaisten kanssa
tässä valvomaan heidän etuaan, hän kun hyvin tunsi Suomen
ja heidän tilansa ja millainen heidän tilojensa laita oli. Turkuun kokoontuneet Suomen aatelismiehet pyytävät vielä, että
de la Gardie jossakin kirjoituksessa ilmoittaisi heille, mitä ritaristolta valtiopäivillä vaaditaan ja mihin se sen johdosta suostuu. Myöskin voisi hän itsekin tulla Suomeen, kutsua täällä
aateliston kokoon ja julaista tässä kokouksessa, mitä valtiopäivillä on päätetty ja säädetty 1). Tässä omituisessa todistuskap1) Tämä kirje, joka löytyy Ruotsin valtioarkistossa kokoelmassa
„riksdagsacta" kuuluu ruotsiksi näin:
Alldenstundh en stoor oordning iblandh oss härtilldagz varit hafwer, därmed wij ingen vthaf wårt medhell haftt hafue, huilken oss (när
nogot af Offuerheten påbudet eller och anmodhat ähr) hafuer publicera
kunnadt därigenom wåre privilegier förglömde ähre wordne, och wij en
stoor skadha lidhit hafue. Och effter det wij förnimme det H. K. M:tt
wår allernådigste Konungh och herre hafuer Nådigest achtadt nu i winter på nytt en almenneligh Rikzdagh holla och Ridderskapet tillhoopa
kalla: Begäre wij därföre vtaf E. H:tt på det Tienstfliteligaste, det E.
H:t wille medh öfwersten Hindrich Flemming och Ryttmestaren Jöns
Kurck såsom och andre vthaf wår Medhell, hvilke der kunne stadde ware,
sigh samsättie och wåre Meninger och swahr vppå wåre wägne H. K. M:tt
underdånligen förnimma lathe, det wij oss förobligera, som wij och förplichtadhe äre H. K. M:tt såsom och wårt käre Fäderneslandh med lif
och blodh at tiena, och såsom wij förnummet hafve, det H. K. M:t täckes
Ridderskapet een hielp at påläggie, det E. H:t wille då sampt medh de
andre wårt beste derutinnan Rama och wete, aldenstundh E. H:t wäll
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paleessa ilmenee kieltämättä jonkunlainen Suomen aatelistoa
elähyttävä erikoishenki. Sitä todistaa valitus, että sen etuoikeudet olivat joutuneet unohduksiin. Tarkoitetaan varmaankin
unohtuneilla etuoikeuksilla sitä valtaasemaa, mikä maamme aatelistolla oli ollut, ennenkuin Kaarle IX ankaruudessaan sen
mahtavuuden mursi. Samaten viittaa toivomus, että de la Gardie
ehkä itse saapuisi Suomeen maamme aatelistolle julkaisemaan valtiopäiväpäätöstä, menneisiin aikoihin. Vielä Kustaa Aadolfin hallituksen alussa oli joskus hallituksen edustajia käynyt maassamme
julkaisemassa valtiopäiväpäätöksiä maakunnittain kokoontuneille
Suomen edustajille ja pyytämässä niiden suostumista näihin
päätöksiin. Olihan sen lisäksi vuonna 1616 pidetty eri Suomen
valtiopäivät. Mutta valtiopäiväjärjestyksen ilmestymisen jälkeen
(1617) ei erikoiskokouksia oltu pidetty Suomen edustajain kanssa.
Uusi apuvero, josta kirjeessä puhutaan, on myllytulli, joka samoilla vuoden 1625 valtiopäivillä myönnettiinkin. Aatelisto ei
yleensä ollut suosiollinen tälle verolle, koska se tuli suuremmassa määrin kohtaamaan tätä säätyä kuin aikaisemmat apuverot. Se lienee pääsyynä maamme aateliston viittaukseen köyhyyteensä, vaikka muutama aikaisemmin tapahtunut kato varsinkin vuoden 1622 oli maatamme köyhdyttänyt ja nähtävästi
heikontanut aatelistonkin taloudellista tilaa. Tämän seikan tunsi
de la Gardie kyllä hyvin, sillä hänellä oli laajoja läänityksiä
maassamme 1).
Samoilla vuoden 1625 valtiopäivillä näkyy olleen edustajana talonpoikaissäädyssä Mats Nilsson Kirkkonummelta Uudeltamaalta, selvään Raaseporin läänin edustajana. Hän oli
käynyt verokamarissa valittamassa vääryydestä, minkä linnan
kirjanpitäjä Iisakki Henrikinpoika oli hänelle tehnyt. Sen johdosta käskivät kamarineuvokset Niilo Bjelkeä vaatimaan samaa
weet Landsens och wår lägenheet, på huadh sätt det här vthj Finlandh
medh wåre godz tilstår. Huadh och Ridderskapet ther anmodhat blifuer
och the ingåendes warda, E. H:t oss sådant antingen igenom sin skrifuelsse förståndiga låta, eller och ther E. H:t sielfue hijtt i Landett komme
tecktes oss tillhoopa förskrifua, och oss sampteligen huadh opå förb:tt
Rikzdagh förhandlat och påbudedt blifuer, publicera. Wij ähre alle samptlighen såsom och tienstflitige tillförseende till E. H:t det E. H:t härutinnan icke vndfallandes wardhe, utan etc.
1) Usein mainitut riksdagsacta.
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kirjanpitäjää oikaisemnan vääryytensä, jos syytöksessä oli perää. 1).
Vuoden 1626 valiokuntavaltiopäivillä oli aatelistossa Suomesta Aake Akselinpoika Tott ja Jaakob Jaakonpoika (Båth)
Suomalaisiin edustajiin voi myöskin laskea Ruotsista Suomeen
virkamieheksi siirtyneen Turun entisen käskynhaltijan Per Erlandinpoika Båtin, joka hänkin oli näillä valtiopäivillä läsnä. 2).
Kun Kustaa Äadolf vuoden 1628 valtiopäivillä Tukholmassa kehoitti säätyjä valitsemaan valiokunnan, jonka kanssa
hän voisi keskustella valtakunnan silloisesta vaarallisesta tilasta, tuli siihen seuraavat edustajat suomalaisten puolelta. Valtioneuvostosta valittiin Uplannin käskynhaltija Klaus Horn,
Kankaan herra, ja vara-amiraali Klaus Fleming, Louhisaaren
herra. Ritaristosta ja aatelistosta valittiin äsken mainittu Per
Erlandinpoika Båt, joka silloin oli kamarineuvoksena. Näihin
voisi ehkä myöskin lukea Hans Kyle'n, joka ainakin 1631 tuli
janmaan rykmentin everstiksi ja nähtävästi jo aikaisemmin oli Pohpalvellut sotaväessä Suomessa 3). Papiston valitsemissa ei ollut
ainoatakaan Suomesta. Talonpoikaissäädyssä oli vain yksi Suomesta nimittäin Ahvenanmaan edustaja Olof Erikssonn Lagensbystä. 4)
Kun kuningas vuoden 1631 valtiopäivillä Tukholmassa
oli neuvoston kautta kehottanut kahta ylempää säätyä valitsemaan edustajia neuvoston kanssa keskustelemaan muutamista
valtion salaisuuksista, tuli valittujen joukkoon seuraavat suomalaiset: ritariston ja aateliston edustajista varapresidentti ja sillä
haavaa maamarsalkkana toimiva Ake Akselinpoika Tott ynnä
eversti Klaus Kritterinpoika Horn, Joensuun herra sekä suomalaiseksi luettava Uplannin gubernaatori Juhana Pontuksenpoika de la Gardie. Papiston edustajain joukossa oli vain yksi
1) Kamarin registratuura 16254,kirje 20/IV 1625.
2) Jo mainittu kokoelma.
3) 1642 määrättiin hän Etelä-Pohjanmaan maaherraksi (Stjernman,
Svea och Götha Höfdingaminne II, 404 siv.)
4) Porvaristosta oli samaten vain yksi maastamme nim. Turun
pormestari Krister Filipinpoika Fabritius. (Äsken mainitut riksdagsacta;
Stjernman, Motens och riksdagars beslut, I, 806 ja 807 siv. Anrep Ättartaflor.)
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Suomeste tullut nimittäin Turun lukion teologiian lehtori Eskil
Patrus 1).
Vuoden 1632 valtiopäiviltä olen tavannut vain luettelon
muutamista Norrlannin valtiopäivämiehistä, jotka marraskuun
19 p:nä 1632 pyysivät vapaata kyytiä kotimatkaa varten. Näiden joukossa oli Vaasan, Uuden-Kaarlebyyn, Kokkolan ja Oulun edustajat, joista kolme ensimmäistä pyysi yhteensä 4 hevosta, Oulun edustaja vain yhden 2). Papistosta mainitaan
yksi ainoa jäsen. Tästä, Pohjanmaan edustajasta (Österbotnz
härdagz Präst) Lohtajan herra Laurista, sanotaan, että hän oli
sairastunut ja pyysi kaksi hevosta, koska hän tulisi jäämään
rekikeliin (åkeföret) asti. Olisiko hän yksin näillä valtiopäivillä
Pohjanmaata edustanut 3).
Suomalaisista aatelismiehistä, jotka olisivat olleet läsnä
vuoden 1633 valtiopäivillä Tukholmassa, en ole mitään tietoa
tavannut. Papistostamme oli näillä valtiopäivillä: Turun piispa
Isak Rothovius, Turun lukion teologian lehtori Eskil Petraeus,
Porin kirkkoherra Gregorius Thomae Ali-Satakunnan kontrahdin eli rovastikunnan puolesta, Närpiön kirkkoherra Lau: Joha:
(Laurentius Johannis) Etelä-Pohjanmaan kontrahdin eli rovastikunnan puolesta, Kemin kirkkoherra Johannes Pictorius Pohjanmaan pohjoisen kontrahdin eli rovastikunnan puolesta, Sundin kirkkoherra Bartholdus Johannis Ahvenanmaan kontrahdin
eli rovastikunnan puolesta, Viipurin tuomiorovasti [pastor et
Praep(ositus) Cath(edrae) Viburgensis] Mathias Jacobaeus, Ruokolahden kirkkoherra Paulus Olai, Mathias Thomae 4) p. p(praepositus) Savolas.ensis, varmaankin Mikkelin rovasti, joka siis
edusti ainakin Suur-Savoa, joll'ei Savoa kokonaan. Nämät suomalaiset edustajat olivat nimensä ohessa painaneet sinettinsä.
') Rikdagsacta ja Stjernman, Mötens o. riksdagars beslut, I, 826 827 siv.
2) Nämät kaupunkien edustajat olivat Söfredh Larsson Vaasasta,
Klass Vitting Uudesta Kaarlepyystä, Peder Olufsson Kokkolasta ja Keel
(kai Karl) Olufsson Oulusta.
') Usein mainitut riksdagsacta.
4) Teoksessaan „Herdaminne för fordna Viborgs och nuvarande
Borgå stift (II osa, 287 ja 288 siv.) sanoo Akiander hänen nimekseen Mårten Thomasson ja ilmoittaa häntä 1630 nimitettävän rovastiksi. Niinkuin
yllä mainitusta omakätisestä allekirjoituksesta huomaa, oli siis hänen ristimänimensä Mathias.
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Siinä, missä Turun hiippakunnan edustajain nimet ynnä sinetit
alkavat, on painettu Varsinais-Suomen sinetti kirjoituksella
„Pro pastoribus ex Finlandia". Se tarkoittaa kaiketi kahta ensimäistä Rothoviusta ja Petraeusta, jotka molemmat olivat Varsinais-Suomesta 1).
Kaikki kaupunkien edustajat samaten kuin enimmät talonpoikaissäädyn edustajat olivat vain painaneet valtiopäiväpäätöksen alle sinettejä, edelliset kaupunkinsa, myöhemmät kihlakuntansa. Ainoastaan Halikon ja Hollolan kihlakunnista ei ole
sinettiä painettu, vaan sen sijaan sinettiä varten varatulle paikalle kirjoitettu, edelliselle: „Madz Ersson, Jören Anderss(on)
vthan Signete" ja myöhemmälle: Bertill Jonsson, Ambrosius
Eschilsson vthan Signet". Sinettejä on painettu: Pohjanmaan
(nim. yhteinen, ei eri rovastikuntien) Yli-Satakunnan, Ali-Satakunnan, Vehmaan, Maskun ja Piikkiön kihlakuntain, Ahvenanmaan, Raaseporin, Porvoon ja Kyminkartanon läänien, Hattulan
ja Lapveden kihlakuntain sekä Suur ja Pikku-Savon. Paitse siihen
paikkaan, missä Halikon kihlakunnan edustajain nimet ovat, on
toiseenkin paikkaan kirjoitettu Halikon kihlakunta ja jätetty tilaa
sinettiä varten, jota ei sittenkään ole sinne painettu. Niinkuin
pian tulemme näkemään, oli tämän kihlakunnan sinetti hävinnyt.
Samaten on varattu paikat Pohjanmaan pohjoisen ja eteläisen
rovastikunnan, Savonlinnan läänin ja J ääsken kihlakunnan sinettiä varten. Mutta näitä sinettejä ei myöskään ole päätöksen
alle painettu. Siinä on vaan nimet, jotka ilmoittavat, minne ne
tarkoitettiin painettaviksi. Aikaisemmin mainituista valtiopäiväpäätöksen alla olevista sineteistä voi päättää, että koko Pohjanmaalla oli yhteinen tai yhteiset edustajat, kummallakin Savolla edustajansa erikseen. Jääsken kihlakunnalla ei tunnu olleen mitään edustajaa 2).
Vuoden 1634 valiokuntakokouksessa, jonka holhojahallitus oli kutsunut kokoon ennen valtiopäiviä, oli suomalaisia
ainoastaan aatelistosta. Maastamme oli valtioneuvosten joukossa
Klaus Fleming ja Aake Tott, aateliston joukossa taas Henrikki
Fleming.
') Koko Suomen edustajia se ei voi tarkoittaa jo siitäkin syystä,
että Viipurin hippakunnan edustajat ovat ennen Turun hippakunnan edustajia.
2) Riksdagsacta 1633.
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Vuoden 1634 valtiopäiviltä tarjoavat „Riksdagsacta" runsaanlaisesti tietoja valtiopäivämiehistä. Niitä tuntuukin silloin
saapuneen lukuisasti näiden valtiopäiväin tärkeyden vuoksi.
Niillä pifi muun muassa tarkastaa ja hyväksyä uusi hallitusmuoto, joka vielä samana vuonna julaistiin.
Aatelissäädyn suomalaisina edustajina olivat Klaus Kristerinpoika Horn (Joensuun herra), Arvid Horn, Vuorentaan
herra, (Kankaisten haaraa) Juhana Ulfsparre (Norrlannin entinen
maaherra), Lauri Karplan nuorempi (Ahtisten herra), Lauri
Maununpoika Stjernkors (Tenholan herra), Juhana Kristerinpoika
Hevonpää, F. Krabbe (?), Juhana Berndes, Sten Iivarinpoika
Tavast (Borgbyn herra), Eerikki Yrjönpoika (Tavast) Yrjö (Jöran) Stålarm, Ahvenanmaan käskynhaltija Stellan Mörner, Norrlannin käskynhaltija Ernst Creutz (Sarvlahden herra); Casper
Wrede, Gustaf Uggla (Dragsbyn herra), Eerikki Boije Isnäsin,
Lakkolan y. m. herra, Yrjö Kaarlenpoika Boije (Gennasin herra),
Juhana Jägerhorn, Lauri Hannunpoika Jägerhorn, Hannu Munck
(Fulkkilan herra) Kaarlo Lindelöf, Kaarlo Raam, Maunu Martinpoika Palm (Rautajoen herra), Lauri Dufva (Moision herra),
Klaus Klaunpoika Finckenberg (Koverin herra), Niilo Mikonpoika Fågelhuffwa (Linnunpää) Anders Pietarinpoika Utter 1).
Edellisistä eivät Juhana Ulfsparre ja Stellan Mörner kuuluneet
Suomen aatelistoon, vaikka olivat useita vuosia olleet maassamme
virassa 2).
Suomen papistosta allekirjoittivat seuraavat valtiopäiväpäätöksen: Turun piispa Iisak Rothovius, M. Henricus Martini
Fattbuur [Gabrielis Petri Epi(scopi) Vijb(urgensis)nomine subscribsit et signat (siis allekirjoitti hän piispa Melartopaeuksen
puolesta)], Aeschillus Petracus Theol. L(ector) Capitularis
(Aboensis), Henricus Johannis Hoffman P(astor) Maschoensis,
Sigfridus Kimitoensis (siis Kemiön kirkkoherra), Zacharias Johannis Pastor Cumlingensis (Kumlingessa Ahvenanmaalla), Petaus Michaelis P(astor) Calajokensis, Christianus Vinter [Lector
Th(eologiae) Sch(olae) Viburgensis], Christianus Sigdi (Sigfridi)
1) Tämä oli nähtävästi sama, joka 1830 mainitaan Pohjanmaan
rykmentin everstiluutnanttina ja 1634 otettiin Ruotsin ritarihuoneeseen
(Anrep, Ättartaflor).
2) Rikgsdagsacta, 1634.
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pastor Suburbij Vijborgh (Siikaniemen etukaupungin kirkkoherra) Magnus Thesei Pytensis (Pyhtään) pastor, Mathias Nicolai praepositus Hollolensis et et pastor Lampensis. Kaikki
edellämainitut Suomen papiston edustajat paitsi Fattbur allekirjoittivat myöskin valtiopäivällä hyväksytyn uuden hallitusmuodon.
Porvariston ja talonpoikaissäädyn jäsenet painattivat näilläkin valtiopäivillä kaupunkien ja kihlakuntain sinetit päätösten
alle. Myöhempäin joukossa oli seuraavat suomalaiset: Piikkiön,
Maskun ja Vehmaan kihlakuntain, Ahvenanmaan, Ali- ja Yli-Satakunnan, Porvoon läänin, Hattulan, Hollolan, Rannan, Jääsken,
Äyräpään, Lapveden, Suur- ja Pikku Savon kihlakuntain sinetit. Sen lisäksi on Vehkalahden pitäjän sinetti. Ehkä Kyminkartanon läänin edustaja oli tästä pitäjästä kotoisin. Raaseporin läänistä, jonka sinetti puuttuu, on kirjoitettu: „effter Signetett är bortta Sättes heredagzbondens boomerkie". Puumerkin
alla on: Mårten Hinderss(on). Halikon kihlakunnasta, jonka
sinetti nytkin puuttuu, on kirjoitettu. „Signetet haf varit bortte
i 13 åhr hvarföre settens herdagzbondens bomerke". Tämän
puumerkin alla ei ole nimeä.
Näillä valtiopäivillä asetetun salaisen valiokannan heinäkuun 16 p:nä päivätyn mietinnön alle ovat seuraavat sen suomalaiset jäsenet kirjoittaneet nimensä. Neuvoskunnan jäsenten
joukossa on Aake Tott, aatelistossa: Arvid Horn, Stellan Mörner ja Ernst Creutz, papistossa: Isakki Rothovius Turun ja
Gabriel Petri (Melartopaeus) Viipurin piispa sekä porvaristosta:
Henrikki Scheper Turusta ja Herman Schmalhorst Viipurista.
Nämät kaksi porvariston edustajaa tavataan Bonsdorffin edellä
mainitussa teoksessa. Näistä allekirjoituksista huomaa, että
piispa Melartopaeus oli todella ollut valtiopäivillä 1634, mutta
nähtävästi ennen niitten loppua matkustanut pois, koska Faatbuur hänen puolestaan allekirjoitti valtiopäiväpäätöksen.
Esimerkkinä siitä, millaisia henkilöitä Suomesta valittiin
edustajiksi talonpoikaissäätyyn Ruotsin valtiopäiville, voin liittää tätä koskevan tiedon Tyrvään keräjäin pöytäkirjasta vuodelta 1647. Silloin oli oikeudessa syytteenalaisena Yli-Satakunnan edustaja talonpoikaissäädyssä vuoden 1646 valtiopäiviltä
Arvi Eerikinpoika Pöyhölästä, koska hän säätykokouksen aikana oli Tukholman kilstuvassa (gillstuga) tehnyt perättö-
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miä syytöksiä presidentti Juho Kurjesta. Todistajina Arvi Eerikinpoikaa vastaan kuulustettiin samoissa keräjissä kolmea
muuta suomalaista talonpoikaissäädyn edustajaa samoilta valtiopäiviltä, jotka olivat mainitussa tilaisuudessa olleet läsnä. Ne
olivat Maarian nimismies Klemetti Laurinpoika Kauralasta, nähtävästi Maskun kihlakunnan edustaja, Grels Paavalinpoika Piikkiön pitäjästä, tietenkin samannimisen kihlakunnan edustaja, sekä
Savonlinnan läänin lainlukija Knuuti Knuutinpoika, joka kihlakuntansa eli Suur-Savon puolesta oli ollut mainituilla valtiopäivillä. Me näemme siis, että paitse talonpoikia, nimismies ja
lainlukija olivat talonpoikaissäädyn edustajina. Viimeksi mainitut olivat varmaankin valitut ruotsinkielen taitonsa vuoksi.
Luonnolliselta tuntuu, että talonpojat toivoivat ruotsia taitavain
kautta saavansa asiansa valtiopäivillä paremmin ajetuksi. 1)
1) Yli-Satakunnan tuomiokirja 1643-48, fol. 441 v., Tyieään keräjät 24/I 1647 — Että talonpojat itse keräjässä määräsivät valtiopäiväedustajansa tähän aikaan, väittää ainakin Steyern teoksessaan „Bidrag till
svenska riksdagens historia 1600-1650" (37 siv.).

Katovuosista i63o..luvun alkupuolella.
Esitti

K. R. Melander.
Saksan historiassa on usein huomautettu suurista nälkävuosista, jotka kohtasivat tätä maata 30 vuotisen sodan aikana
ja lisäsivät Saksan kansan sodan kauhuistu ennestään suuria
kärsimyksiä. Jo vuonna 1630 täytyi Schleesiassa turvautua
terhoista, pellavan siemenistä ja juurista valmistettuun hätäleipään. Mutta varsin ankarat yli koko Saksan ulottuvat katovuodet alkoivat 1635 ja olivat etenkin vuosina 1636 ja 1637
ankarimmillaan. Esimerkiksi voin mainita näiltä viimemainituilta
vuosilta, että Pfalzissa ensin teurastettiin kotieläimet siksi koirat ja kissatkin. Sen jälkeen turvauduttiin rottiin, hiiriin, sammakkoihin ynnä muihin ravintoaineeksi ennen hylättyihin eläimen. Eläinten vuodat kelpaavat myöskin ravinnoksi. Maantienvarsilta tuotiin jo mädäntymistilaan joutuneitten elukkain
ruumiita, joista ruokaa valmistettiin. Hautausmaatkaan eivät
saaneet olla nälkää kärsiviltä rauhassa muutamissa seuduin
Saksaa, vaan täytyi asettaa vartijoita estämään, ettei ruumiita
haudoista kaivettu ylös syötäviksi. Vanhemmat surmasivat toivottomuudessaan lapsensa ja sitten itsensä. Meni niinkin pitkälle, että toiset perheen jäsenet söivat jonkun nälkään kuolleen perheen jäsenen ruumiin 1).
1) Tästä nälänhädästä • antaa paitse muita lähteitä varsinkin Hanserin ,Deutschland nach dem dressigjährigen Kriege" runsaasti tietoja.
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Myöskin Pohjois-Eurooppaa näkyy samoihin aikoihin kadon kauhut kohdanneen. Suomessa alkoivat ne vuonna 1630 eli
samaan aikaan, kuin kansallemme alkoi 30-vuotinen sota. Ainakin
kirjoitti Käkisalmen läänin käskynhaltija Heikki Maununpoika
Spore heinäkuun alussa 1631 verokamarille Tukholmaan „så är
här hoos allmogen stor armodh och fattigdom, större än som
man omskrifwa kan både för den swaga årswexten och store
pålagor, som åhrligen ökes — — —". Koska niin aikaiseen
kuin heinäkuun alussa vanhaa lukua vilja tuskin oli leikattuja.
vielä vähemmin kadon seuraukset näkyvissä, tarkoitetaan nähtävästi vuonna 1630 tullutta katoa. Kumminkaan ei Heikki
Spore enää vuonna 1634 katsonut vuotta 1630 miksikään mainittavaksi katovuodeksi, koska hän silloin eräässä kirjeessä kamarille puhuu kolmesta edellisestä katovuodesta, nim. 163.1, 1632
ja 1633 1).
Jo ensimmäisestä näistä nyt luetelluista vuosista tiedämme,
että se oli muuallakin maassamme katovuosi. Heinäkuussa 1632
kirjoitti Norlannin käskynhaltija Ernst Creutz Torniosta verokamarille, että maakunnassa oli varsin vähän viljaa. Siellä vallitsi kallis aika, ja vuoden tulosta ei ollut mitään hyviä toiveita
huonon ilman takia. Nähtävästi oli kesä sateinen. Me huomaamme siis tästä Creutzin kirjeestä, että edellisenä vuonna oli
Pohjanmaata ja Länsi-Pohjaa kohdannut kato ja kuluvana vuonna
eli 1632 odotettiin samaa. Eräästä Suur-Savon talonpoikain
toukokuussa 1634 hallitukselle tekemästä valituksesta ilmenee
myöskin, että tässä maakunnassa kato oli varsinaisesti alkanut
1631 ja, niinkuin he sanovat, kestänyt kolme vuotta vuoteen 1633.
Savon katoa vuonna 1632 kuvaa eräs tämän kihlakunnan rahvaan
Suur-Savon, nähtävästi Mikkelin, pitäjässä tammikuun alussa
1633 hallitukselle laatima valitus. Se lausuu siinä että kaikki,
jotka asuivat Savonlinnan läänissä ja Suur-Savossa, tahtoivat ilmoittaa, että heitä oli ankarasti rangaistu kuluneena kesänä.
Ensin oli niin pitkä ja kylmä sadeaikå, että se vähäinen vilja,
mikä maassa kasvoi, ei voinut kypsyä ajoissa. Sitten tuli syksy
kylmineen ja halloineen, ja enin osa viljaa turmeltui siinä määrin,
1) Kamarin kirjekokoelma Ruotsin kamariarkistossa, Spore kamarille 10/XIT 1631; kamarin registratuura (samassa arkistossa) kirje 22/IX
1634.
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että tuskin neljäs tai viides jyvä iti. Osa viljasta, joka oli kokonaan turmeltunut, täytyi jättää leikkaamatta, jonka johdosta
he itse samaten kuin heidän elukkansa tulivat suurta hätää
ja nälkää kärsimään. He lisäävät, että vielä pahempaa oli odotettavana ensi vuonna heille köyhyyden alaisille, koska eivät
(nähtävästi alituisten sateitten tähden) voineet polttaa kaskiansa
metsämaissa ja kylvää ne, mikä heillä oli tavallista heidän vähäisten peltomaittensa tähden. Sen tähden tuli heille, Jumala
paratkoon, vielä entistä vähemmän viljaa leikattavaksi ensi
syksynä. He odottivat siis myöskin vuonna 1633 huonoa
vuotta 1).
Samanlaisia valituksia kuin Savosta kuului sinä vuonna
Pohjanmaaltakin, nimittäin Kajaanin linnan pitäjästä eli Paltamosta. Kokoontuneina pitäjänsä pappilaan nähtävästi valtiopäivillä päätetyn yleisen väenoton johdosta lausuvat talonpojat
hallitukselle ilmi surkean tilansa. He sanovat olevansa Jumalan vitsomia nälän hädän ja kalliin ajan kautta siinä määrin,
että moni heistä oli kuollut nälkään ja edelleen joka päivä (dageligen dags) siirtyi toisia Tuonen tuville. Ja oli tämmöistä tulevaisuudessa vielä suuremmassa määrin pelättävänä, koska
varsin vähän toiveita oli vuodentulosta kuluvalta vuodelta (1633).
Tämä johtui siitä, että suurin osa talonpojista ei ollut mitään kylvänyt. Kaiketi olivat he edellisen vuoden ja ehkä aikaisemmistakin kadoista niin köyhtyneet, ett'ei heillä enää ollut
viljaa siemeneksi. Paltamon asukkaat sanovat vielä, että heitä
painoi heidän kaukaisella seudullaan monet monenlaiset vaikeudet, joista muut kruunun alamaiset eivät mitään tietäneet. Suuren hätänsä tähden pyytävät he veron vähennystä ja lievennystä sotaväen otossa 2).
Vähän toista viikkoa tämän jälkeen kääntyivät Kemin
asukkaat hallituksen puoleen valituksella, jossa annetaan vielä
räikeämpi kuvaus heidän paikkakunnallaan vallitsevasta nälänhädästä. He lausuvat, että olivat monien syntiensä ja Jumalan
tarjomain armolahjain suuren väärinkäytöksen tähden joutuneet
1) Kamarin kirjekokoelma E. Creutz kamarille 19/VII 1632; Talonpoikain valitukset (Savonlinnan lääni ja Savo) Suur-Savon pappilassa 10/I
1633 kirjoitettu valitus. (Ruots. valt. ark.)
2) Edellä mainittu kokoelma, Pohjanmaa Kajaanin linnan pitäjässä
kirjoitettu valitus 12/VIII 1633.
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hänen vihansa alaisiksi. Rangaistukseksi oli Jumala vähentänyt melkeinpä ottanut heiltä heidän jokapäiväsen leipänsä ja
niin maasta kuin vedestä saatavat ruumiin ravitusneuvot,
niin että heidän sinä vuonna, sen jälkeen kuin vähäinen jäännös nälkään näåntyneestä karjasta oli syöty, oli täytynyt tyytyä luonnottomaan ravintoon, niinkuin suovehkaan, pettuun, lepän lehtisilmikkoihin, olkiin ja heinään. Semmoiseenkin, mitä
luonto vastustaa, oli heidän ollut pakko turvautua, niinkuin haiseviin hevosraatoihin ja muuhun, mitä kammoo lausuakin. Tästä
luonnottomasta ravinnosta oli syntynyt vaarallinen tauti, jossa
koko ruumis oli ajettunut ja moni kuollut. Sen lisäksi olivat
pellot paikoittain kokonaan kylvämättä, paikoittain vain puoleksi kylvetyt. Se vähäinen, mikä kylvetty oli, oli vielä kypsymättä, ja uudestaan suurimmaksi osaksi hallan panemaa. Kaiken tämän lisäksi sanovat he jumalan rangaisseen heitä sinä
vuonna suurilla kevättulvilla, jotka eivät olleet vahingoittaneet
vain peltoja ja niittyjä, vaan myöskin estäneet heitä kalastamasta, millä ennen olivat veronsa maksaneet ja ravintonsa saaneet. He sanovat joutuneensa niin suureen köyhyyteen, että
olivat ihmisen käsityksen mukaan aivan hukassa, joll'ei Jumala
heitä ihmeen kautta auttaisi. Muuta neuvoa ei heillä mielestään
ollut kuin esivallalta pyytää vapautusta apuveroviljan (gärdesspanmål) suorituksesta 1).
Tämän valituksen johdosta käskivät valtioneuvokset käskynhaltija Creutziä tutkimaan, missä määrin valituksessa oli
perää. Jos hän huomaisi syytä olevan, saisi hän myöntää pyydetyn lievennyksen. Kamarineuvokset olivat vähän tätä ennen
kehoittaneet Creutziä tekemään parastaan verojen vaatimisessa,
vaikkakin suuri nälänhätä rasitti monta paikkakuntaa Norrlannin käskynhaltijakunnassa. Mutta niinkuin edellisestä huomaa,
saivat he Kemin suhteen pian peruuttaa käskynsä.
Paitse Kemistä taisi muualtakin Creutzin käskynhaltijakunnassa tulla pyyntöjä vapautuksesta apuveroviljan suorittamisesta, koska hän näkyy toistamiseen kääntyneen kamarineuvosten puoleen nälänhädän johdosta. Tämä ilmenee eräästä kamarin hänelle tammikuun loppupuolella 1634 lähettämästä katoa koskevasta uudesta vastauksesta. Siinä käsketään pitää Poh1) Rahvaan valitukset (Ruotsin valtioarkistossa), Pohjanmaa. Kemiläisten valitus, päivätty Kemissä 23/VIII 1633.
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janmaalla ja Länsi-Pohjassa, osassa Ångermanlantia sekä Färlan ja Hordalsiu pitäjissä Helsinglantia tarkka tutkinto rahvaan
köyhyydestä. Niissä pitäjissä ja kylissä, joissa silloin ilmenisi,
ett'ei mitään viljaa ollut kasvanut tai korjattu edellisenä syksynä, oli rahvas tarkastusluetteloihin kirjoitettava perin köyhäksi ja oli se saman vuoden apuveroviljasta vapautettava. Ne
talonpojat taas, jotka jotakin viljaa olivat saaneet, olivat asian
haarain mukaan velvoitettavat suorittamaan puolet, neljänneksen tai vielä vähemmänkin osan suoritettavasta viljamäärästä.
Hallitus lupasi ensi avovedellä toimittaa näihin seutuihin viljaa
Liivin- ja Inkerinmaalta 1).
Niistä toimenpiteistä, joihin hallitus ryhtyi Pohjoisen Pohjanmaan auttamiseksi, saamme muutaman tiedon rahvaan tämän
johdosta lähettämästä kiitoskirjeestä. Siitä huomaa, että perin
köyhät pääsivät apuveroviljan suorituksesta aivan vapaiksi, paremmissa varoissa olevat saivat vaihtaa sen toisiin tavaroihin
huokean hinta-arvion mukaan. Tilastansa lausuu rahvas samassa kirjeessä, että se rukoilee Jumalaa kääntämään rangaistuksensa ja vitsauksensa heistä ja antamaan heille jälleen leipänsä ja toimeentulonsa. Sillä jolleivät he saa vilja-avustusta
ajoissa eikä Jumala siunaa kasvullisuutta heidän maakunnassaan,
ovat he vallan lopussa. Kaksi katovuotta oli heillä ollut; jos
tulee kolmas lisään on toivo toipumisesta murtunut ja heidän
melkein mahdoton mitään veroa maksaa. Viimeksi valittavat
he suolan ja hampun kallista hintaa, mikä oli suureksi haitaksi heidän tuottavimmalle elinkeinolleen kalastukselle. Syynä
tähän epäkohtaan oli Norrlannin kaupunkien kaupan rajoittaminen Tukholmaan ja Turkuun, joissa niiden kauppiasten täytyi
näistä tavaroista maksaa suuret hinnat ja sen tähden itse myydä
kalliista. Parannuksen aikaansaamiseksi ehdottaa rahvas, että
Norrlannin kaupunkien kauppiaat saisivat vapaasti lähteä laillisiin satamiin sekä koti- että ulkomailla voidakseen huokeasta
hinnasta toimittaa talonpojalle ne tavarat, jotka hän tarvitsi.
Tällaista oli siihen aikaan aivan turhaa pyytääkään, sillä niin
luonnolliselta kuin se tuntuikin, soti se täydelleen vallitsevaa
taloudellista järjestelmää vastaan 2).
1) Valtion registratuura 1633, kirje 23/X f. 1141. Kamarin registratuura, kirje 10/X 1633 ja toinen 22/I 1634.
2) Rahvaan valit. (Ruotsin valt. ark.), Pohjanmaa. Pohjoispohjanmaan rahvaan valitus, päivätty Oulussa 2/V 1634.
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Vaikka hallitus näin oli rientänyt Pohjois-Pohjanmaan asukkaita auttamaan ei se vielä toukokuun alussa samana vuonna
ollut ryhtynyt samanlaisiin toimiin Etelä-Pohjanmaalla. Sen. tähden pitivät talonpojat Etelä-Pohjanmaalla kurjan tilansa johdosta yhteiset neuvottelut Vyörissä. Saman toukokuun 15 p:nä
kirjoittivat he kokouksessa tekemänsä päätöksen mukaan valituksen hallitukselle. Nälänhädästä lausuvat he valituskirjoituksessaan, että Jumala oli rangaissut heidän kylmää hallanperäistä
maakuntaansa kadolla ja kalliilla ajalla, niin että monet kuolivat nälkään, ja suurella osalla ei ollut siementä syksyllä kylvää
peltoonsa. Suuri osa siitä, mitä kylvettiin (nähtävästi edellisenä
syksynä), ei ollut itänyt eikä heillä ollut varaa kylvää nyt keväällä,
vaan suuri osa peltoja oli jätettävä kylvämättä. Sen takia anovat he vapautusta myllyverosta, koska heillä ei ollut muuta
jauhettavaa kuin suovehkaa ja pettua (mess och bark). He pyytävät myöskin päästä kaikista uusista veroista, sillä heidän hätänsä oli suurempi kuin kenkään arvata tai lausua voi, jota
Jumala taivaassa, Hänen Majesteettinsa ja jalosukuiset hallitsevat herrat laupeudessaan armahtakoot 1). — Vaikk'eivät talonpojat sitä tienneet, oli hallitus, niinkuin tulemme näkemään, jo tilannut ohraa kylvöksi koko Pohjanmaata varten. 1633 oli PohjoisPohjanmaalla vuodeksi vähennetty myllyveron henkiraha puoleksi.
Sekä viljan ja siemenen puute että paikoittain uudistuva
kato tekivät seuraavan vuoden 1634 kauheaksi nälkävuodeksi,
jonka edellisenä aikana tuskin vuoden 1601 nälänhätä voitti.
Millaisiksi olot Satakunnassa kesällä 1634 olivat muodostuneet,
näemme eräästä Turun käskynhaltijakunnan käskynhaltijan Heikki
Olavinpoika Stubben kirjeestä kamarille samalta vuodelta. Hän
sanoo, että rahvas maakunnan sisäosissa kuoli suuressa määrin.
Niin oli Yli-Satakunnan vouti samana päivänä saapuneessa kirjeessä ilmoittanut, että edellisenä sunnuntaina oli Kangasalla 16
ruumista haudattu. Stubbe lisää, ett'ei tämä johtunut muusta
kuin suuresta nälänhädästä, jonka alaisena rahvas oli edellisen
talven ja kevään ollut. Nyt kun taas pääsivät uudisviljan makuun, oli pelättävänä, että tulivat syömään sitä liian ahnaasti
eivätkä voisi sitä kärsiä, vaan kuolisivat kuin sora (grus). Kirjeestä huomaa, että vuonna 1634 oli saatu hiukan parempi sato
1) Talonpoikain valitukset Ruotsin valtioarkistossa, Pohjanmaa.
Vyörissä päivätty valitus 15/V 1634.
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ja vilja aikaiseen leikatuksi, mikä äkkinäinen muutos taas uhkasi rahvasta uudella vaaralla 1).
Näitä samoja katovuosia tarkoittanee eräs Varsinais-Suomen ja Satakunnan rahvaan valitus, joka kuningatar Kristiinan hallituksen alussa on jätetty valtio- ja kamarineuvoksille,
mutta ilman mitään ilmoitusta. ajasta. Esitystavasta päättäen
tuntuu siltä, kuin valituksen olisi Tukholmassa jättäneet hallitukselle rahvaan edustajat valtiopäivillä mahdollisesti jo vuonna
1633. Sen laatimisen näkyy lähinnä aiheuttaneen puheena ollut uusi apuvero. Tässä valituksessa sanotaan Turun läänin
talonpoikain tilaa niin huonoksi, että sitä tuskin voi lausua,
koska tässä läänissä oli varsin harva verokykyinen (behållen)
talonpoika. Varmaankin puolet taloista Turun läänissä oli autiona, ja autiotilaan joutui niitä päivä päivältä yhä enemmän.
Talonpojat huomauttavat verokyvystään puhuessaan, etteivät
heidän (viljelys)-maansa olleet niin laajat eivätkä heidän peltonsa
niin hedelmälliset (ymniga) kuin Ruotsin rahvaan. Sen lisäksi
oli heille tullut katoja muutamana vuonna peräkkäin. Harvat
olivat heidän keskuudessaan ne, jotka edellisenä syksynä sateen
takia olivat voineet kunnollisen kylvön tehdä, ja vielä harvemmat olivat voineet kylvää kevätviljoja, koska heiltä puuttui
siemen. Myöskin Ahvenanmaasta ilmoittaa tämän maakunnan
käskynhaltija Stellan Mörner kirjeessä valtion rahastonhoitajalle syyskuun keskivaiheilla 1634, että siellä vallitsi suuri
köyhyys, paljon veroa oli rästiksi jäänyt ja lukuisasti löytyi
autiotaloja. Eikä tällainen suuri puute luonnollisesti ollut yhden vuoden nimittäin 1634 vuoden kadosta johtuva. Lukuisat
verorästit ja autiotalot todistavat sen ehdottomasti vuosia kestäneen 2).
Niinkuin jo Stubben kirjeestä heinäkuulta 1634 voi päättää, tuli Lounais-Suomessa 1634 ainakin kohtalainen ruisvuosi.
Samaa todistaa eräs Turun käskynhaltijakunnan sihtierin (?)
Jöns Schmitin heinäkuun lopussa Suomen gubernaattorille Gabriel Oxenstjernalle kirjoittama kirje. Siinä lausuu hän, että
vuodentulo sinä vuonna näytti jotenkin hyvältä, ja oli vilja nopeammin kehittynyt kuin muutamana edellisenä vuonna. Sillä.
') Kamarin kirjekokoelma, Stubbe kamarille 23/V11 1634.
2 ) Rahvaan valitukset (Ruotsin valt. ark.). Varsinais Suomi ja.
Satakunta; kamarin kirjekok., kirje 16/IX 1634.
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tarkoitti hän kumminkin vain ruista, koska hän lisää, että kevätviljat näyttivät heikonlaisilta vallinneen suuren kuivuuden
tähden. Izämpimän ilman johdosta sanoo hän viljan korjuun
jo alkaneen 12 päivää sitten eli 11 p:nä heinäkuuta vanhaa ja
1 p:nä samaa kuuta uutta lukua. Paikoittain oli se jo aikaisemmin pantu alulle. Sitä katsoo Schmit Jumalan erinomaiseksi sallimukseksi, jonka kautta maan köyhä rahvas, joka var
sinkin ylämaan kihlakunnissa sinä vuonna oli kärsinyt kovaa
nälkää,' sai ravintoa ja virvoitusta. Myöskin Uudenmaan ja Hämeen käskynhaltijalta Antti Niilonpoika Hittenerilta saapui
Gabriel Oxenstjernalle kertomus tämän käskynhaltijakunnan ti
lasta, mutta vasta syyskuun keskivaiheilla. Rukiista sanoo hän
tulleen muutamissa kihlakunnissa ja kylissä jokseenkin heikon
sadon, niin ett'eivät talonpojat saaneet, mitä tarvitsivat talviviljain kylvöön. Heidän oli täytynyt lainaamalla ja kerjäämällä
hankkia tarpeensa tässä suhteessa. Sen sijaan oli Jumala siunannut muutamat paikkakunnat runsaalla kevätviljain sadolla
kylvöön nähden, nimittäin ohrasta, kaurasta, herneistä ja pavuista. Toisissa paikoin oli näitä kasveja karttunut keskinkertainen sato. Poikkeuksena oli kumminkin melkoinen osa lääniä
ja varsinkin Rautalammen pitäjä Sääksmäen kihlakuntaa. Siellä
oli talvivilja eli ruis mennyt hukkaan madon ja rankkasateiden
tähden ja keväällä olivat asukkaat siellä niin köyhät, ett'eivät
mistään saaneet kylvöviljaa lainaksi, joten heiltä viljan puutteen
takia kevätkylvö jäi tekemättä. Myöskin kaalista eli lantuista
oli _ sinä vuonna tullut kato, koska koko Uudenmaan-Hämeen
läänissä kauhea lehtimato oli syönyt kaalin ja sen jälkeen hävittänyt nauriit, niin että sekä pelloissa että kaskissa nauriista
oli jäljellä vain varret. Yhteiselle rahvaalle sisämaassa olivat
nauriit olleet parasta ravintoa, johon se oli turvautunut nälänhädän aikana. Varsinkin näillä tienoilla toivoi Hittenär, että
valtioneuvokset myöntäisivät talonpojille lievennystä veroissa sen
tarkastuksen johdosta, joka edellisen vuoden kadon tähden oli
pantu toimeen 1).
Pohjanmaalta on meillä vielä todistuksia tätä maakuntaa vuosina 1633 ja 1634 kohdanneista ankarista kadoista.
1) Kamarin kirjekokoelma, Stubbe kamarille 23/VII 1634, postscriptum; Jöns Schmit Gabriel Oxenstjernalle 23/VII 1634; Hittener Gabriel
Oxenstjernalle 16/IX 1634.
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Niistä kirjoittaa marraskuussa 1634 Pohjois-Pohjanmaalta eräs
Eerikki Rooth kamarineuvokselle, että Jumala edellisenä ja sinä
vuonna oli antanut viljan turmeltua. Talonpojat eivät olleet
saaneet leiväksi kelpaavaa ruista, vaan ainoastaan paleltunutta
ja turmeltunutta viljaa, joka niin huonoa oli, ett'ei koko tynnyristä karttunut enempää kuin 1/3 tynnyriä jauhoja. Tämän
sanoo Rooth itse huomanneensa ja hyvällä omalla tunnolla voivansa kertoa herroille valtio- ja kamarineuvoksille 1).
Toukokuussa 1634 lausuvat Suur-Savon talonpojat hallitukselle laatimassaan valituksessa, että useat hyvin voivat talonpojat heidän inaakunnassaan kolmen edellisen vuoden kadon
johdosta olivat kadottaneet talonsa ja monta heistä kuollut nälkään. Näinä vuosina oli maakunnan rahvas joutunut suureen
velkaan kruunulle verojensa maksussa, jota se ei toivonut koskaan saavansa suoritetuksi. Sen takia pyytävät valittajat tällaisille anteeksi kaikki verorästit vuosilta 1631-33, että he tämän lievennyksen kautta saisivat talonsa viljelykseen. Myöskin
Viipurin piispa Melartepaeus kirjoitti huhtikuun alussa 1634
hiippakuntansa surkeasta tilasta kamarin johtajalle Klaus Flemingille ja muille kamarineuvoksille lausuen, että Jumala oli maata
kovasti koetellut niin ankaralla nälänhädällä. että monet olivat
nääntyneet ja nälkään kuolleet 2).
Käkisalmen läänissä oli vuoden 1632 kato jo aiheuttanut
lisääntynyttä rahvaan karkaamista Venäjälle. Kesällä vuonna
1633 kertoo läänin käskynhaltija Heikki Maununpoika Spåre,
että sinä vuonna oli 160 talonpoikaa sieltä karannut Venäjälle.
Aikaisemmin karanneet talonpojat olivat jo jättäneet kruunun
verot maksamatta. Jälelle jääneillä talollisilla oli hyvin vaikea
suorittaa heiltä vaadittavia veroja sekä huonon sadon että rahan puutteen takia. Vielä vaikeampi oli heidän maksaa karanneitten verorästit, niinkuin siihen saakka olivat tehneet. He
pyysivät sentähden päästä karanneitten osasta veroa sekä siitä
veronkoroituksesta, joka kuparirahan laskevan arvon johdosta
oli määrätty 3).
') Kamarin kirjekokoelma, Roothin kirje kamarille 7/XI 1634.
2) Rahvaan valitukset (Ruots. valt. ark.), Savon rahvaan valitus
toukokuulta 1634; kamarin kirjekokoelma, Melartopaeus Flemingille 8/IV 1634.
3) Livonica kokoelma Ruotsin valtion arkistossa n:o 111 (nykyään
Inrita kokoelmaa), Spåren kirje neuvostolle 26/VI 1633.
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Myöskin Inkerissä oli ollut kato ainakin vuonna 1633.
Sen johdosta näkyy maakunnan kenraalikäskynhaltija Niilo
Asserinpoika Mannerschildt pitäneen tarkastusta. Hän oli nähtävästi niin tehnyt hallituksen määräyksestä samanlaisten rahvaan valitusten johdosta, joita olen kertonut tehdyiksi Suomesta ja Käkisalmen läänistä. Eräästä kamarin huhtikuun lopussa 1634 Mannerschildtille lähettämästä kirjeestä huomaa, että
hän kuukautta aikaisemmin tuloksena toimittamastaan tarkastuksesta oli lähettänyt kamarille luetteloja rahvaan köyhyydestä.
Tarkastuksessaan oli hän talonpojille suonut muutamia lievennyksiä, johon toimenpiteeseen kamari äsken mainitussa kirjeessä
antaa suostumuksensa. Kun luettelot saapuivat Käkisalmen ja
Pähkinäsaaren 1) lääneistä tarkastuksen loputtua niissä, näkyi
kamari aikoneen ryhtyä lopullisiin toimiin hädän lieventämiseksi
koko Inkerissä ja Käkisalmen läänissä 2).
Seuraavana vuonna 1634 huomaa Inkerissä odotetun hyvää
vuoden tuloa, jonka takia hallitus toukokuun lopussa samaa
vuotta kehoitti tavallista asiamiestään tässä maakunnassa Bugislaus Rosenia ostamaan hallitukselle paitse jo aikaisemmin tilattuja 8,000 tynnyriä viljaa vielä 2,000 tynnyriä lisäksi. Inkerin ohessa ei tainnut Ruotsin valtakunnassa olla muuta maakuntaa kuin Liivinmaa, josta viljaa siihen aikaan oli saatavissa.
Mahdollista on, että Inkerissä näihin aikoihin oli paitse maakunnan omaa myöskin Venäjän viljaa ostettavana. Venäjältä
oli ainakin aikasemmin Inkeriin viljaa tuotu 3).
Edellämainitusta 8000 tynnyrin viljamäärästä näkyy puolet olleen rukiita, toinen puoli ohria, niinkuin huomaa kamarin
kirjeestä huhtikuulta 1634 Norrlannin käskynhaltijalle Ernst
Creutzille. Kaikki ohrat olivat lähetettävät Norrlantiin siemenviljaksi. Näiden 4000 ohratynnyrin lisäksi olivat vara-amiraali
Henrikki Fleming ja Svean hovioikeuden hovioikeudenneuvos
Lars Sparre luvanneet toimittaa edellinen 996 tynnyriä ja myöhempi 1100 tynnyriä ohria: Rukiita oli edellinen sitoutunut hankkimaan 996 tynnyriä, myöhempi 1516 tynnyriä. Samaten kuin
Rosenin lupaamat rukiit, olivat nämätkin Tukholmaan lähetettävät.
1) Vaikka Pähkinänlinnan lääni kuului Inkeriin, oli se kumminkin
ulkopuolella Mannerschildtin hallintopiiriä.
2) Kamarin registratuura 28/IV 1634.
1 Kamarin registratuura 20/V 1634.
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Ohramäärästä oli enempi osa menevä Ruotsin Norrlantiin.
Sinne oli nimittäin lähetettävä vähintäin 3800 tynnyriä sitä varten erityisesti hankituilla laivoilla. Jos laivoihin voitiin lastata
enemmän kuin kamarineuvoston sunnnittelussa oli ilmoitettu,
oli tätäkin keinoa käytettävä, että talonpoikia paremmin voitaisiin auttaa. Ruotsin Norrlantiin vietävästä ohramäärästä oli
500 tynnyriä Tornioon tulevaa. Siitä tuli luonnollisesti suuri
osa nykyisen Suomen osaksi, vaikka puheenaolevaan aikaan
koko Tornionjoen laakso ja maa lähelle Kemijokea luettiin
Ruotsiin.
Pohjanmaalle tulevista ohrista oli Ouluun vietävä 700
tynnyriä käsittävä laivalasti, Kokkolaan 400 tynnyriä käsittävä.
Vaasaan lähtevässä laivassa piti olla 600 tynnyriä ja Uuteen
Kaarlepyyhyn menevässä 400 tynnyriä. Näistäkin Pohjanmaalle
lähettävistä laivoista oli määrätty, että niihin oli lastattava yli
edellämainittujen määrien, jos niihin vain mahtui.
Ohrat olivat rahvaalle myytävät 10 markasta hopearahaa
Tallinnan tynnyristä. Se oli jo nälkävuoden hinta, edellisten vuosien hintoihin verrattuna, mutta yksityisten kesken olivat hinnat vuonna 1634 nähtävästi paljon suuremmat. Paitse rahalla
saivat talonpojat maksaa saamansa ohrat tervalla ja kuivalla
kalalla verohinnan mukaan. Niitten puolesta, jotka eivät kohta
voineet maksaa, oli otettava takaukseen lautamiehet tai muita
varmoja takausmiehiä 1).
Siitä tutkinnosta, joka vuonna 1631 Suomessa pantiin toimeen edellisen vuoden ankaran kadon selvittämiseksi, on säilynyt seikkaperäisiä luetteloja kärsitystä vahingosta kahdessa käskynhaltijakunnassa nimittäin Turun ja Hämeen-Uudenmaan.
Kummassakin johti itse käskynhaltija tutkimusta, edellisessä
Stubbe, myöhemmässä Hittener. Näistä luetteloista ovat Hittenerin laatimat täydellisemmät ja antavat jokseenkin selvän kuvan kadon laadusta ja vaikutuksesta talonpoikain talouteen.
Hänen käskunhaltijakunnassaan oli kato ankarammassa muodossa kohdannut pohjoisempia, harvemmin asuttuja pitäjiä.
Enimmin kaikista oli Rautalammen pitäjä tullut kärsimään. Siinä
oli kaikkiaan nälkään kuollut 86 henkeä, niiden joukossa eräs
äiti rintalapsi rinnoillaan. Yhdessä ainoassa kylässä, nimittäin
') Kamarin registratuura 1634, kirje huhtik. 11 p:ltä.
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Leppävedellä; oli nälkään nääntynyt 17 henkeä. Tämä oli pitäjän suurin kyläkunta, johon kuului 24 taloa. Karja oli nähtävästi varsinaisessa Rautalammen pitäjässä vahinkoa kärsineissä
taloissa teurastettu melkein loppuun tai rehun puutteesta kuollut, koska ei sen lukumäärää tässä pitäjässä mainita, vaikka se
muissa pitäjissä luetellaan. Ainoastaan Ilmolan kylässä Rautalammella mainitaan seikka, joka viittaa otaksumiseeni. Sen
asukkaat olivat nimittäin nälänhädässään syöneet neljä juhtaa
(öker), jotka olivat kuolleet (stört). Poikkeuksena tässä kohden
ovat neljä Rautalammen pitäjään asemansa puolesta kuuluvaa
kylää 1), joista yksi luettiin Saaren ja kolme Sääksmäen hallintopitäjään. Nämät olivat joka suhteessa paljon paremmin säilyneet kuin muut varsinaisesti Rautalammen pitäjään luetut kylät.
Vuoden 1634 maakirjan mukaan oli varsinaisella Rautalammella, rälssiä lukuun ottamatta, 295 taloa. Näistä oli tarkastusluettelon mukaan 235 kärsinyt kadosta, joten 60 oli säilynyt tuntuvampia vahinkoja kärsimättä. Vahinkoa kärsineitten talojen tappiot olivat tarkastusluettelon mukaan mitä satoon
tulee tavattoman suuria. Niin oli noissa 235 talossa kevätviljat järjestään turmeltuneet, kolmea taloa lukuun ottamatta. Monesta talosta sanotaan nimenomaan, että ne olivat kokonaan
turmeltuneet. Nuo poikkeuksena olevat kolme taloa sijaitsivat
veden ympäröimällä saarella, josta syystä puolet kevätviljoista
olivat säilyneet.
Talviviljoista oli useimmille taloille tullut sellainen sato,
että olivat voineet toimittaa kylvön, joka vaihteli taloa kohden
3 kapan ja 2 tynnyrin välillä. 2) Yhdestä talosta ei ole kylvön määrää ilmoitettu. 26 taloa oli niin perin köyhää, ett'eivät
olleet mitään kylväneet. Yhdestä näistä taloista oli isäntä karannut pois. Niinkuin aikaisemmin kerroimme, tuli Hittenerin
ilmoituksen mukaan Rautalammelle uusi kamala kato kesällä
1634, vaikka muualla samassa käskynhaltijakunnassa kuitenkin
kevätviljoista tuli. kohtalainen sato.
') Niistä sanotaan, tarkastusluettelossa että ne „ligga i Rautalampi".
) 6 taloa oli kylvänyt 2 tynnyriä, 5 taloa 11/2 tynnyriä, 24- taloa
1 tynnyrin, 4 taloa 2/3 tynnyriä, 58 taloa 1/2 tynnyriä, 17 taloa 20 kappaa,
15 taloa 15 kappaa, 11 taloa 1/3 tynnyriä, 34 taloa 10 kappaa, 5 taloa 8
kappaa, 9 taloa 6 kappaa, 4 taloa 5 kappaa, 2 taloa 4 kappaa, 14 taloa 3
kappan.
2
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Noista Rautalammen hallintopitäjän ulkopuolella olevasta
neljästä kylästä on tarkastusluettelossa seuraavat tiedot. Saaren
pitäjään kuuluvassa Jyväskylässä oli 17 taloa, joista ilmoitetaan,
että pelto oli kylvetty, nähtävästi kokonaan. Talviviljasta ilmoitetaan, että se oli saatu, siis mainittavaa katoa kärsimättä,
mutta kevätviljat olivat turmeltuneet. Talojen karjasta huomaamme, että kullakin talolla oli hevosensa. Lehmien luku vaihteli 1 ja 4 välillä taloa kohti. Neljä lehmää oli vain yhdellä
talolla. Lampaitten luku näillä taloilla vaihteli 2 ja 5 välillä.
Korkein luku viisi oli vain yhdellä talolla.
Sääksmäen pitäjään kuuluvasta kolmesta kylästä oli kahdessa kylässä, joista toinen oli kolmi- toinen kaksitaloinen, sekä
talvi- että kevätvilja turmeltunut. Kolmitaloisessa kylässä oli
sen lisäksi 3 henkeä kuollut nälkään. Tästä kylästä ilmoitetaan,
että pelto oli kylvetty, arvatenkin tarkoitetaan tavallista kylvömäärää. Kahden talon kylässä oli kumpikin talo kylvänyt 15
kappaa. Karjasta näissä kahdessa pikku kylässä ilmoitetaan,
että kaikilla oli yksi hevonen paitse yhdellä, jolla ei ollut hevosta ollenkaan. Lehmiä oli taloilla yhdestä kolmeen ja lampaita
kahdesta neljään. — Kolmannessa Sääksmäen pitäjään luetussa
kylässä oli kaksi taloa, jotka olivat säilyneet talviviljan suhteen
mainittavista tappioista ja kylväneet sekä peltonsa että kaskensa. Kevätviljat olivat sen sijaan turmeltuneet. Karjaa oli
kummallakin talolla yksi hevonen, toisella yksi toisella kaksi
lehmää ja tällä myöhemmällä talolla vielä 3 lammasta.
Paitse Rautalammen pitäjässä mainitaan ihmisiä kuolleen
nälkään myöskin Jämsässä Sääksmäen kihlakuntaa sekä Padasjoella ja Uudenkylän pitäjässä Hollolan kihlakuntaa. Jämsän
pitäjässä oli nälkään nääntyneitten luku 7. Ne olivat kolmesta
eri kylästä. Uudessakylässä oli kahdessa kylässä ihmisiä nälkään kuollut, toisessa kolme, toisessa 12. Eräässä kolmannessa
kylässä oli ukkonen tappanut 40 nautaa. Padasjoella oli yhdessä kylässä kuollut nälkään 8 henkeä.
Mitä Jämsän taloudelliseen ahdinkotilaan tulee, oli siellä
76 taloa pitäjän koko luvusta 142 tuntuvammin kärsinyt katovuoden tuhoista, siis hiukan yli puolet. Se oli Rautalammen
jälkeen enimmin kärsinyt pitäjä Sääksmäen kihlakunnassa. Tarkastusluettelon lopussa ilmoitetaankin, ett'ei näissä kahdessa
pitäjässä sinä vuonna mitään viljaveroa tai kymmenyksiä oltu
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kannettu. Yleensä on kuitenkin Jämsän taloudellinen tila Rautalammen tilaa paljon vähemmän huolestuttava sekä mitä hallan
tuhoihin että kylvöön tulee. Karjastakin on tässä pitäjässä ilmoitus 1).
Uudenkylän pitäjässä oli 408 talosta 170 luettelon mukaan kadon johdosta veron lievennyksen tarpeessa. Tässä pitäjässä on myöskin taloudellinen tila samaten kuin Jämsässä paljon parempi kuin Rautalammella. Sielläkin on ilmoitus karjasta. Poikkeuksena ovat nuo kolme kylää, joista aikaisemmin
mainitsimme. Ruuhijärven kylässä, jossa oli vain yksi talo, oli
3 henkeä kuollut, ja siitä kerrotaan, että omistajalla ei ollut mitään eikä hän ollut mitään kylvänyt. Immilän kylästä, jossa 12
henkeä oli kuollut, oli 9 taloa; yhdestä talosta ilmoitetaan, että
sen isännällä ei ollut mitään, eikä hän ollut mitään kylvänyt.
Muissa taloissa oli kylvö 5 ja 10 kapan välillä. Karjaa oli näillä
hevonen kullakin, lehmiä yhdellä kaksi, mutta muilla yksi ja
lampaita yhdestä kolmeen saakka. Kuivannon kylässä, josta
ukkonen oli 40 nautaa tappanut, oli kaksi taloa perin köyhää.
Niissä ei ollut mitään kylvetty, ja karjasta lausutaan nimenomaan: „ega hvarken ko eller so". Kylän muista 13 talosta ei
myöskään sanota, että niillä olisi karjaa, niin että sitä ainakin
oli mitättömän vähän. Näitten talojen kylvö oli 5 ja 15 kapan
välillä.
Padasjoella oli 71 taloa koko talonluvusta 188 kadon
johdosta veron lievennyksen tarpeessa. Yleensä oli rahvas tässä
pitäjässä kärsinyt paljon vähemmän kuin Uudenkylän pitäjässä 2).
En voi tässä lyhyessä kertomuksessa katovuosista 1630
luvulla antaa kuvausta kaikista Sääksmäen ja Hollolan kihlakuntain pitäjistä. Yleensä voi mainitsematta jääneistä lausua,
1) Sekä Rautalammen että Jämsän pitäjän talojen koko luku on
otettu Sääksmäen kihlakunnan maakirjasta vuodelta 1634 (nidos n:o 4526),
joka käsittää ajan juhannuksesta 1634 samaan aikaan 1635, syystä, ett'ei
vuoden 1633 maakirjaa löydy. Vuoden 1633 verokirjaan Sääksmäen kihlakunnasta on liitetty vain eräs luettelo nälänhädän johdosta verolievennystä nauttivista taloista, jonka mukaan Rautalammelle lievennystä nauttivia taloja oli 226 ja Jämsässä vain 69 (nid. 4581).
2) Uudenkylän ja Padasjoen pitäjäin talojen kokonaissumma on
Hollolankihlakunnan maakirjasta vuodelta 1633 [Juhannuksesta 1633—Juhannukseen 1634 (nid. 4520)].
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että niissä vuodentulo keskimäärin oli tuntuvasti parempi kuin
aikaisemmin esitetyissä. Kaikkialla näkyvät kevätviljat menestyneen huonommin kuin talviviljat. Monessa paikoin sanotaan
tarkastusluetteloissa, että talvivilja oli saatu, mutta kevätviljat
olivat turmeltuneet, (vintersäden behållen vårsäden färderfvadt).
Peltoon on tällaisissa tapauksissa ilmoitettu kylyetyksi tavallinen viljamäärä. Mutta varsin usein ilmoitetaan luetteloissa, että
talviviljaa saatiin korjuun vain osa, milloin suurempi, milloin
pienempi. Monasti ilmoitetaan luetteloissa, että vain osa peltoa
oli kylvetty. Karjan suuruudesta on myöskin vaikea tässä
tehdä selkoa pitäjä pitäjältä Hämeen-Uudenmaan käskynhaltijakunnan viidessä kihlakunnassa. Hollolan kihlakunnassa tuntuu onnettomuus vähän tasaisemmin kohdanneen eri seutuja
kuin Sääksmäen kihlakunnassa, jossa muutamat seudut olivat
päässeet suhteellisesti vähillä vaurioilla, toiset kärsineet paljon.
Missä suhteessa eri kihlakunnat Hittenerin käskynhaltijakunnassa olivat vahinkoa kärsineet, huomaamme hänen niille
ehdottamasta lievennyksestä vuotuisen veron, sotavarustusveron
ja talviajojen suorituksessa. Nämät veronvähennyksen summat
olivat rahassa laskettuina seuraavat.
Vuotuista
veroa.
Sääksmäen kihlakunnassa . ..
Hollolan
kihlakunnassa .. .
Hattulan kihlakunnassa ... .
Raaseporin läänissä.
Porvoon läänissä.

Sotavarus-

tus veroa.

275: 10:17101/404 1528: 29: 12
927: 8: 2157/so
208: 8: 232227/240
19: 11:16'/15
11: 25: 14' 9/24

Talviajoja.

Summa.

184:27: 0 1989: 3:

5101/204•

1574: 24: 71 /5 190: 12: 8 2692: 13:1213 %80.
44/5

30 29: 8

494: 29: 1219;'_ 40.

206: 27: 213/5
188: 24: 213/5

25: —: 8
22: 26: 8

223: 12: 2047/1 20.

255: 23:

251: 7: 212/ 3.

Heikki Stubben Turun käskynhaltijakunnasta toimittamat tarkastusluettelot eivät ole niin runsaat tiedoista kuin Hittenerin toimittamat 1). Edellisen luetteloista puuttuu esimerkiksi
kaikki tiedot kylvöstä ja karjasta. Ainoastaan kadon suuruudesta ja nälkään kuolleesta antaa hän tietoja.
Enimmin oli tässä käskynhaltijakunnassa Ruoveden vähäi1) Tämä tarkastusluettelo on numerona 310 a. tavattavana kokoelmassa yleisiä tilejä Suomen valtioarkistossa.
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nen seurakunta Yli-Satakunnassa tullut kärsimään. Enimmästä
päästä oli siinä koko sato hallan kautta turmeltunut. Tarkastusluettelossa mainitaan vahinkoa kärsineeksi 99 pitäjän 118
talosta 1). Näissäkään luetteloissa ei ole rälssiä otettu mukaan.
Kahdessa kylässä Vitamamäellä ja Saarijärvellä olivat kaikki
asukkaat kuolleet nälkään. Niiden lukumäärää ei mainita.
Muista kylistä oli kuollut 55 henkeä; yhdestä näistä, Atsäristä,
kolmesta talosta 40 henkeä.
Nämät Ruovettä koskevat tiedot ovat kaikki maaliskuulta
1634 ja viimeiset niistä saman kuun 20 p:ltä. Muuallakin Turun käskynhaltijakunnassa näkyy tämä katoa koskeva tarkastus tapahtuneen vuoden alussa. Sen takia ei tämän yhtä vähän kuin Uudenmaan-Hämeen käskynhaltijakunnan tarkastusluetteloissa tule ilmi vuoden 1634 kurjuus kaikessa laajuudessaan semmoisena, kuin se vasta myöhemmin keväällä ja kesän
alussa ilmeni. Esimerkkinä voin mainita, että Stubben laatiman tarkastusluettelon mukaan ei Kangasalla ollut ainoatakaan
henkeä kuollut nälkään, mutta hänen aikaisemmin mainitussa
kirjeessään heinäkuulta samana vuonna kertoo hän, että edellisenä sunnuntaina Kangasalan kirkolla oli haudattu 16 henkeä,
joiden kuoleman nälänhätä oli aiheuttanut. Köyhällä Ruovedellä
oli kurjuus siihen aikaan luonnollisesti monta vertaa suurempi,
vaikka asiakirjat sen suhteen pysyvät mykkinä. Myöskin Turun käskynhaltijakunnassa näkyvät kevätviljat samaten kuin
Hämeen-Uudenmaan käskynhaltijakunnassa kärsineen enemmän
kuin talviviljat.
Paikoittain oli Yli-Satakunnassa katovuosi hyvin lieveä. Esimerkiksi voin mainita, että Vesilahdella vain neljä taloa kahdesta
kylästä oli tullut siitä kärsimään. Ne olivat kadottaneet kaiken
kevätviljansa. Lempäälässä oli taas kato kohdannut 6 taloa kolmesta kylästä. Niistä oli viisi kadottanut koko sadon, yksi vain
puolet kevätviljoista. Yleensä voi sanoa, että Ali-Satakunta oli
tullut vähemmän kärsimään kuin Yli-Satakunta. Varsinais-Suomen kihiakunnat kärsivät paljon vähemmän kuin Satakunnan.
Halikon ja Piikkiön kihlakunnissa ei edes oltu tårkastusta pidetty kauvempana mannermaasta sijaitsevissa saaristopitäjissä.
1) Yli-Satakunnan maakirja 1634 (Juhannuksesta 1634-juhannukseen
1635) 2595 nid. Satakunnasta ei ole maakirjaa tilivuodelta 1633.
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Maskun kihlakunnassa mainitaan Lemun pitäjässä kadosta kärsivinä vain 4 perin köyhää taloa, kaikki eri kylistä. Samaan
kihlakuntaan kuuluvasta Mannermaskusta on luettelossa yhteensä.
7 taloa kolmesta kylästä ja Merimaskusta kaikkiaan 3 taloa kolmesta eri kylästä vahinkoa kärsivinä mainittu. Vehmaan pitäjässä Vehmaan kihlakuntaa ilmoitetaan yhteensä kaksi taloa
kahdesta eri kylästä kadosta kärsineeksi.
Veron vähennystä annettiin Turun käskynhaltijakunnassa vuotuisessa verossa ja epävarmoissa saatavissa, joihin tähän aikaan luettiin sotavarustusvero, talviajot ja salpietarivero.
Summia veronväheneyksestä on Turun käskynhaltijakunnasta vaivaloista saada, koska tarkastusluettelossa on vain, mitä
eri talojen veroista vähennettiin, vaan ei minkäänlaisia yhteisiä
summia tästä vähennyksestä. Eikä veronväheneyksestä saa selvää edes verokirjoista, sillä niissä ei erikseen puhuta tästä
nälänhädän aiheuttamasta verotaakan lieventämisestä. Kadon
rasittamat talot tuntuvat nimittäin muutamain kihlakuntain tileissä joutuneen autiotalojen, toisien tileissä taas perin köyhtyneitten ja rappeutuneitten talojen joukkoon.
Veron lievennystä saamaan ehdottamansa talojen kylvöstä
ja karjasta ei Stubbe luettelossaan mitään mainitse.
On selvää, että paikoittain Pohjanmaalla ja Itä-Suomessa
nälänhätä oli yhtä suuri ehkä suurempi kuin esimerkiksi Rautalammella ja Ruovedellä, mutta mainituista kahdesta osasta
maatamme ei ole säilynyt mitään tietoja niissä tapahtuneitten
tarkastusten tuloksista.
Vielä seuraava vuosi 1635 kuului tähän katovuosien sarjaan. Se näkyy rahvaan keskuudessa saaneen nimen Perttulin
hallavuosi. Kaiketi tuli sen päivän aikaan pahimmat hallat 1).
Maatamme kohdanneen kadon laajuutta en siltä vuodelta voi tarkoin ilmoittaa, koska löytämäni tiedot koskevat vain kahta maakuntaa nimittäin Satakuntaa ja Käkisalmen lääniä. Satakunnan
tuomiokirjasta vuodelta 1 636 näemme, että esimerkiksi Loimaan
keräjäin pöytäkirjassa toukokuulta samana vuonna on pitkä
luettelo hallasta edellisenä syksynä vahinkoa kärsineistä talonpojista. Ulvilan ja Huittisten keräjissä luetellaan myöskin muu') Ur Finlands historia. Publikationer ur de Alopaeuska pappren
af Ad. Neovius, 888 siv.
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tamia talonpoikia, jotka olivat joutuneet saman onnettomuuden
alaisiksi. Käkisalmen läänissä olivat Henrikki Spåren kamarille
syyskuussa 1635 kirjoittaman kirjeen mukaan halla ja sade tuntuvasti viljaa vahingoittaneet.
Vuonna 1636 oli taas vuodentulo varsin hyvä, niinkuin
Euran keräjäin pöytäkirjoissa syyskuulta samana vuonna on
ilmoitettu 1). Suomessa tuntuvat siis katovuodet loppuneen
samana vuonna 1635, jona Saksassa kato ja nälänhätä rupesivat kohoamaan huippuunsa.
Parhaimpinakin vuosina lienee maassamme 1600 luvulla
olleen paikkoja, joissa halla säännöllisesti kävi vieraana, sillä
soita ja rämeitä oli sen aikaisessa Suomessa monta vertaa runsaammin kuin nykyisessä. Vielä 16 sataluvun loppupuolella katsottiin muutamia pitäjiä melkein kokonaan hallan pesiksi. Niissä
pöytäkirjoissa esimerkiksi, jotka vuosina 1682 ja 1683 laadittiin
Hämeessä pidettyjen peruutustarkastusten johdosta, sanotaan
nykyään varakkaasta Lammen pitäjästä, että sen pelloilla halla
vuosittain teki tuhojaan. Hollolan pelloista sanotaan taas, että
ne olivat hyvin hallan arkoja. Hauhoolla ja Tuuloksessa ilmoitetaan hallan usein tekevän vahinkoa. Kulsialassa kärsivät pellot paljon veden tulvista ja hallasta. Pälkänettä vaivasivat
samat onnettomuudet, vaikka vähemmässä määrin 2).
1) Ali-Satakunnan tuomiokirja 1635-39, 102 s., Loimaan keräjät 13 ja
14/V 1636, 111 s., Huittisten keräjät 16-18/V 1636, s. 122 v., Ulvilan
keräjät 23 ja 24/V 1636, 150 s., Euran keräjät 21 ja 22/XI 1636; Tigerstedt
Ridrag till Kexholms län historia under drottning Kristinas regering, 23 siv.
2) Reduktionshandlingar, Tavastehus läns protokoll 1683, 1684
(Suomen valtioarkistossa).

Oloja ja tapauksia Veikkolan lahjoitusmaalla
1700-luvun lopulla ja i800=luvun alulla.
Kuvannut

J. M. Salenius.

Ruotsin vallan aikana hallitus oli antanut Suomessa läänityksiä suurempia sekä pienempiä ja näillä olot eivät suinkaan
aina olleet mallikelpoisia. Mutta vielä omituisempia oloja sittemmin Venäjän vallan aikana syntyi Viipurin läänin lahjoitus
mailla. Niitten hovit 1), prikaschikat, taarastit, viborniekat,.
hovinherran kirkon luo toimittalnat venäläiset krouvarit y. m.
olivat olemassa aikana, jolloin Suomen lait ja Venäjältä tuodut.
lait ja tavat Vanhassa Suomessa joutuivat keskenään ristiriitaan
ja jolloin suomen, ruotsin, venäjän ja saksan kieliä siellä käytettiin rinnakkain ja sekaisin niin, että vaikuttivat toistensa ääntämiseen. Tulipa 1700-luvun lopulla samalla maan kulmalla.
vielä lisäksi rekryytinotot ja niitä varten golovat, sotskoit y. m.
Ison vihan aikana ja sen jälkeen Venäjän hallitus Viipnrin läänissä antoi suuriakin lahjoitusmaita, mutta kauvan niitä saaneella herralla oli ainoastaan näitten maatilojen käyttö ja hallinto oikeutenaan. Sitä paitsi hän sai 2/3 kruunulle lankeavista.
veroista, kuitenkin niin, että kruunu ensin otti osansa ja sitt&
hovin herra. Seitsemännentoista sataluvun loppuun asti talon1) Sanottiin ruotsiksi „hofläger", joka sana ei ole lainattu saksankielestä, sillä jo 1600-luvun tuomiokirjoissa usein sanottiin, että joku aatelismies säteritilalleen rakensi „hofläger".
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pojat luulivat omistavansa tilansa, vaikka olivat jonkun hovin
lääniä, ja eroitettiin lahjoitusmaillakin toisistaan kruununtilat ja
.perintötilat. Talonpojat myöskin sangen vapaasti möivät tilojansa toisilleen, riitelivät omistusoikeudesta niihin, jakoivat tiloja
keskenään j. n. e. Lääninkansliakin vuoteen 1784 saakka menetteli lahjoitusmaitten kruununtilojen suhteen, niinkuin muitten
kruununtilojen kanssa, ja antoi lahjoitusmaitten perintötiloille
vahvistuskirjat.
Jo Ruotsin vallan aikana luutnantti Påfvenhjelm oli Valkjärven Veikkolaan rakennuttanut hovin (Valkjärven hovin) ja
tämä tuli suuren alueen keskustaksi, kun Pietari suuri ukaasilla, joka oli annettu 21 p. Heinäk. v. 1710, ja tämän ukaasin
extraktilla 31 päivältä Maalisk. v. 1711 antoi Veikkolan lahjoitusmaan Viipurin linnan päällikölle brigadieri Grigori Petrovitsch Tschernischev'ille. Se sitte oli hänen vanhimmalla pojallaan ja myöhemmin tämän leskellä sekä lapsilla ja sitte senaattori Ivan Grigorievitsch Tschernischevilla sekä tämän rouvalla
Anna Aleksandrovnalla. Kuvernemetin hallitus 28 p. Toukok.
v. 1798 kirjoitti kihlakunnanoikeudelle, että todellinen salaneuvos senaattori Derschavin oli salaneuvoksen todellisen kamariherran kreivi Grigori Ivanovitsch Tschernischevin omaisuuden
curator. Vuoden 1790 jälkeen annettiin Veikkolan allodialtila
arennille Johan Bromanille, joka sanoi olevansa „imploranttinen tilanvuokraaja". Tämä sekaantui talonpoikien riitoihin,
tahtoen niitä ratkaista, käski talonsyyniä toimittaa, tahtoi v.
1796 vaikuttaa kappalaisen vaaliin ja myönsi lahjoitusmaan
omistajan puolesta talonkauppoja, antoi talonpojille kiinnekirjoja ja vei heidän paperit oikeuteen, sillä ostajalle vakuudeksi
otettiin kauppakirja oikeuden pöytäkirjaan. Usein oli kauppakirja allekirjoitettu Veikkolan hovissa. Taloja ja talonosia myytiin paljon varsinkin vv. 1793 ja 1794 1). Mutta Broman myöskin
') Esimerkiksi panemme tähän muutamia sen ajan tilanhintoja:
usein maksettiin ainoastaan 5-9 ruplaa tilasta tahi sen osasta. Se silloin
oli esim. v. 1792 8/16 veromanttaalia. V. 1757 saatiin Hampalan kylässä
'/8 veromantt. tilasta 6, mutta v. 1793 50 rupl. Viimemainittuna vuonna
osti Vunukkalan kylässä talonpuoliskon ('/, veromantt.) Pietarin porvari
peruqueur Martin Vorbeck 5 ruplalla. Ilmolan kylässä v. 1806 myytiin
veromantt. 10 ruplasta. V. 1793 maksettiin 1/6 veromantt. tilasta Hampalassa 65 rupl. ja '/12 mantt. tilasta Liikolassa 70. Tätä sanottiin nimen.
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korotti tålonpoikien maksuja ja alkoi esiintyä yhä mielivaltaisempana. Sentähden syntyikin juttuja oikeuden edessä. Niitten
alkaessa oli alempana oikeutena Niederlandgericht, joka v. 1795.
istui Valkjärven lahjoitusmaalla ja jonka saksalaisen nimen
Valkjärven nimismies, Matti Lemmetty, käänsi suomeksi näin:
..Korkiast asetettu Keisarillinen alamaan raspraavan oikeus Viiborin läänis". Kreisgericht oli: „Korkiast hyvin asetettu kreisoikeus" ja hän itse „ylöspantu nimismies" 1). V. 1793 Hännikäinen Kyllästilästä, Suokas Kuuppolasta, Martikainen Koivulasta ja Lemmetty Teppolasta kaikkien lampuotien puolesta
alemman oikeuden edessä keskustelivat vuokraaja Bromanin
kanssa miten veroja oli maksettava. Oliko heiniä suoritettava
Veikkolan hovissa vai vietävä kaupunkiin, niinkuin Broman
tahtoi? Tämä selitti, että heinät kaupungissa maksavat 50-60
kop. puuta. Talonpoikien velvollisuus on sinne viedä kaikki
veroparsselinsa. Hän oli ehdottanut, että talonpojat joko maksavat 40 kop. puudalta tahi vievät heinät, niitä hovissa punnitsematta, in natura kaupunkiin niille, joille hän on ne myynyt. Oikeus julisti, että kuninkaanoikeuden mukaan talonpojat myöskin allodialtiloilla maksavat Tuomaanpäivänä in natura
tahi vievät kreiskaupunkiin tahi muuanne tuomiokunnan sisällä
tahi maksavat käyvällä hinnalla. Viipuriin vieminen ei ollut
hankalaa. Tähän tyytyivät talonpoikien valtuutetut eivätkä tällä
kertaa nostaneet sen enempää juttua asiasta. Mutta s. 1795
„Staathalterschaftregierung" oli lykännyt alaoikeuden tutkittavaksi eräitten talonpoikien valitukset Bromania vastaan. Hän
muka oli ottanut liian paljon heiniä, siis korottanut heinäveron
ja kiireellisen työn aikana käskenyt viedä ne Viipuriin sekä
niiltä, jotka sitä laiminlöivät, ottanut 40 kop. puudalta. Broman 2 vuotta oli ottanut manttaalilta 70 puutaa heiniä 60 siomaan kruununtaloksi Tschernischevin rälssissä. Yhtä suuri talo Puustinlahdessa maksoi 8 rupl. Mutta toisinaan maksettiin talosta pari sataa
ruplaa.
1) Lemmetty oli kauvan nimismiehenä Valkjärvellä ja asui Lemmettylän kylässä, jossa myös kihlakunnan oikeus usein (esim. v. 1805)
istui hänen asunnossaan. Hän oli sinä vuonna nimismies neljättätoista
luokkaa. Lemmetty kirjoitti haasteita ja todistuksia suomeksi, mutta
myöskin ruotsiksi ja venäjäksi. Silloin oli alla Matvej Lemmet, muuten
Matts Lemmetty. Joskus hän oli syytetty tappelusta jonkun populin
kanssa tahi lahjomiselle alttiudesta.
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jasta. Valittajat eivät olleet saapuneet piirioikeuteen ja Broman
sanoi vaatineensa tuota vasta myöhään syksyllä, kun talonpojat
eivät olleet suorittaneet heiniänsä. Revisionin ja maanmittariinstruktionin mukaan hän oli ollut oikeutettu ottamaan 70 puutaa. Kaksi vuotta sitte tästä jo oli sovittu. — Mutta tämänkin
jälkeen haastettiin talonpoikia alaoikeuteen verojen ja päivätöitten suorittamisesta. Kun v. 1797 taas oli kihlakunnanoikeuksia ja semmoinen Muolaan ja Valkjärven oikeus istui Kuusan hovissa, puolustivat talonpojat sen edessä tilojaan ja niittyjään. Omistusoikeudesta näihin viitattiin joskus v. 1658 julistettuihin tuomioihin. Mutta tätä ennen oli tehty Veikkolassa
kontrahti. Se allekirjoitettiin 21 p. Toukok. v. 1796. Läsnä
oli nimismies, 2 kruununtaarastia ja 1 viborniekka. Allekirjoittajina olivat Johan Broman ja suuri joukko talonpoikia,
jotka piirsivät siihen puumerkkinsä. Tämä kontrahti vahvistettiin piirioikeudessa ja otettiin ruotsinkielisenä sen arkistoon. Se
oli oleva voimassa Toukokuun 1 päivästä v. 1796 Toukokuun
1 päivään v. 1802 ja sen sisällys oli tämä: 1) Kaikki veroparsselit ovat suoritettavat venäjän rahalla: koko manttaalin tihunnilta 48 ruplaa vuosittain, siis joka vakan tihunnilta 4 rupl.
Rahat otetaan 3 kertaa vuodessa, joka kerta 1/3 niistä (Elokuun loppupuolella, Joulukuun lopulla ja Huhtikuun keskivaiheilla). Jos maksua laiminlyödään, saapi hovinvuokraaja ilman
tuomiota ryöstättää kruununpalvelijoilla. 2) Talonpojat lupaavat myöskin vaadittaissa toimittaa hoviin hyviä valmiiksi särettyjä polttopuita sillä tavalla, että joka talonosakas eli savu, olkoon suuri tahi pieni tihunniltaan, toimittaa sinne yhden hyvän kuorman, joka olkoon puolen ruotsin sylen suuruinen.
Muuten on maksettava rahalla kaupunginhinnan mukaan, keskimäärin rupla syleltä. 3) Entiselleen jää se määräys, että talonpoikien ja talonhaltijain milloin tahansa pitää tulla päivätöille, sekä jalka- että hevospäiville, hoviin tahi muihin työpaikkoihin ja aikaisin aamulla ilman leväperäisyyttä ja vastahakoisuutta. Muuten tulee laillinen edesvastaus. 4) Päivätyöt arvioidaan niin, että hevonen ja mies yhtenä päivänä = 2 jalkapäivää, hevonen yksinään = 1 jalkapäivä. Joka savun eli talonosakkaan nyt tehdyn sopimuksen mukaan tulee suorittaa 1
jalkapäivä; joka vakan tihunnilta myöskin on vuosittain suoritettava 1 jalkapäivä.
12
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Salaneuvos kreivi Grigori Ivanovitsch Tschernischev möi
5 p. Maalisk. v. 1802 Veikkolan 30 kylineen, joissa erään edellisen revisionin mukaan oli 162 taloa ja sieluja 1,327 miesp.
1,376 naisp., kauppaneuvos Mikael von Blandoville 55,000 ruplasta pankossa. Kuvernementin hallitus 11 p. Maalisk. v. 1802
antoi kihlakunnanoikeudelle tässä kaupassa tehdyn kontrahdin
jäljennöksen. Mutta ei kumpikaan puoli heti ilmoittanut asiaa
tälle oikeudelle. Se oli sitte esillä 15 p. Lokak. v. 1802 ja
2 p. Maalisk. sekä 17 p. Lokak. v. 1804. Oikeudelle ei kuitenkaan ilmoitettu toistaiseksiko vai ainaiseksi se lahjoitusmaa oli
Blandoville suotu. Näistä huolimatta kauppias Blandov pani
2 p. Heinäk. v. 1804 kauppakirjan pantiksi hampurilaisen Martin Johan Jänisch'in luo 1). Kuvernementinhallituksen käskystä
se ingrosseerattiin 2 p. Elok. v. 1804. Mutta Blandov vaan
kaatoi metsää ja kantoi niinkuin kruununtalonpojilta ainakin,
tahtoipa saada enemmänkin. Usein sitten otettiin puheeksi mitä
luontoa tämä donationi nyt oli ja lääninkanslia kysyi voiko
korkealla kruunulla olla jotakin etuoikeutta tähän tilaan, kun
Tschernischevin suku ei oikean ajan kuluessa lunastanut itselleen sitä takaisin eikä Blandov oikeuden edessä ollut todistanut,
että hänellä ainaiseksi oli omistusoikeutta tämän lahjoitusmaan
aatelisiin ja kruununtalonpoikiin. Blandov vasta 17 p. Maalisk.
v. 1808 kihlakunnanoikeudelle toi suomenmaalaisen aatelimarsalkan kollegineuvos Bolesnoin todistuksen 1 päivältä Elok. v.
1804, että hän omistaa tämän alueen samalla oikeudella, kuin
sen entinen omistaja, sekä hallitsevan senaatin heroldii 4 p.
Maalisk. s. v. antaman todistuksen, että hän iäksi päiväksi sen
hallussaan pitää. Olihan hallitseva senaatti jo 22 p. Huhtik. v.
1804 antamassaan ukaasissa nimenomaan julistanut, että tilukset, metsät ja vedet aatelisilla maatiloilla ovat todellisena aatelisena omaisuutena. Lääninviskaali Forssman oli kysynyt mitä
luontoa Blandovin allodialtila oli. Mutta olihan aatelimarsalkka
kenraaliluutnantti Fock sanonut, että kaikki sielut siellä olivat.
Blandovin, ja v 1728 tätä tilaa jo kutsuttiin rälssitilaksi. Sotakuvernööri kenraali Obreskov myöskin oli vakuuttanut, että
tämä on allodialtila. Siviilikuvernööri Ivan Bucharin oli selit1) Prof. Akiander on kirjoittanut, että Blandov joutui konkurssiin
vasta v. 1807.
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tänyt, että tämä oli lahjoitettu ainaiseksi. Näistä asioista kesti
juttuja siitå saakka, kuin Blandov sai tämän lahjoitusmaan, ja
hän myöskin vallanhimollaan sai aikaan alituisia rettelöitä talonpoikien kanssa. Keisari Paavalin hallituskauden kova henki
tuntui vielä Veikkolan lahjoitusmaalla. Taloja ei enää saatu
myydä ilman Blandovin suostumusta ja hän kentiesi joskus
tahtoi ne itse lunastaa. Blandovin hovinhoitajana oli ensin
Isak von Assendelft, ja myöhemmin (v. 1805) kollegisihteeri
Jakob Wulffert. Nämät ja myöskin Blandov itse yhä olivat kihlakunnanoikeuden edessä. Blandov tavallisesti saneli asioitaan
oikeuden pöytäkirjoihin ja sen päätöksiin hän oli tyytymätön.
Siihen aikaan kihlakunnanoikeudessa eusin suomeksi luettiin
otteita laeista ja asetuksista ja sitte kehoitettiin talonpoikia
olemaan kuuliaisia esivallalle, kruununpalvelijoille ja „herrasväelle". Olipa 29 p. Tammik: v. 1797 annettu selvä käsky, että
käräjäin alussa oli kansalle huomautettava tottelevaisuuden tärkeys „herrasväkeä" kohtaan. Sitte sopi kysyä valituksia virkamiehiä vastaan y. m. Mutta talonpojat koettivat pitää puoliaan,
pelkäsivät uutta kontrahdintekoa ja valittivat oikeuteen, toisinaan suorastaau Wulffertia vastaan. V. 1805 muutamat loiset
valittivat, että heidän 4 vuotta on täytynyt tehdä hoviin 2 työpäivää viikossa, vaikka Tschernischevin aikana ainoastaan talonhaltijat tekivät päivätöitä. Vastattiin, että ruhtinatar Galitzin Muolaassa myöskin vaati loismiehiltä (läksijäimiltä) päivätöitä hoviin ja saattoihan Blandov vaikka ajaa pois maaltaan
kaikki läksijäimet. Näitä seuraavana vuonna koetettiin saada
kontrahdintekoon päivätöistä ja uhattiin, että muuten käännytään kihlakunnanoikeuden puoleen. Hoviin kuitenkiu tuli 1 p.
Elok. v. 1806 ainoastaan 7 populia (loistniestä) kontrahtia
tekemään ja nämät eivät suostuneet tekemään 1 päivää viikossa,
vaan 2 päivää vuodessa. Eräs talonpoika v. 1805 väitti, että
maksut ovat nousseet viidettä osaa suuremmiksi. Kun talonpojat kulettivat hirsiä Kortjoen sahaan, jossa oli sahankirjurina
Anton Demidov, niin Wulffert ei tahtonut niistä maksaa. V.
1807 prikaschik Pavel Malafejev oli antanut kaataa hirsiä ja
mastopuita Vuoksen luona, mutta ei maksettu työpalkkaa.
Edellisenä vuonna yleisesti valitettiin sortoa ja laittomia maksuja. Blandov tahtoi saada 1/4 kaikista kaloista, jotka pyydettiin Valkjärven järvistä. Muuten ei saisi ollenkaan kalastaa.
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Toisinaan Wulffert oli haastettu pahoinpitelystä, esim. erään Liivinmaalta tulleen palvelijan rääkkäämisestä, ja hovintaarasti
Laihanen löi piiskalla talonpoikia. Wulffert kielsi v. 1806 muutamia Jutikkalan talonpoikia niittämästä heinää Marianniemen
eli Marinniemen suolta, vaikka 30 vuotta sitte olivat peranneet
sitä heinämaaksi ja heidän ilman sitä oli vaikea tulla toimeen,
ja hovin puolesta hän niitätti suuren osan. Mutta lääninhallitus oli 18 p. Kesäk. v. 1803 kieltänyt Blandovia sakon uhalla
ottamasta talonpojilta heidän „appertinentia" ja estämästä heitä
niitten sekä talojensa käytöstä toistaiseksi. Kruununnimismies
Lemmetty myöskin oli Viipurin --Käkisalmen maakunnan kansliasta saanut käskyn haastaa oikeuteen Wulffertin ja tuomari
kollegineuvos Sattler justitiekollegiumilta sai käskyn tutkia
Blandovin laittomuuksia. Asia oli mennyt hallitsevaan senaattiinkin. Lääninkanslia 10 p. Helmik. v. 1806 käski lääninkomisarius Sylvinin suojella talonpoikia Wulffertia vastaan. Mutta
tulipa talonpojille vastatuultakin. Olchinin lahjoitusmaalle tuli
v. 1808 lääninkansliasta käsky, että talonpojat toistaiseksi kaikki
maksakoot niin, kuin ennen. Vieläpä uhattiin vastahakoisia.
Siihen aikaan Blandov koetti todistaa kaikki omakseen. Mutta
Nurmijärven kylän asukkaat ilman lupaa olivat viime vuosina
kaataneet kaskea, koska pitivät metsiä ominaan 1). Blandov taas
mielellään olisi karkoittanut kaikki populit, jotka käyttivät hänen maata, vettä ja metsää. Oikeus ei tahtonut edes kieltää
kaskenpolttoa. Mutta 7 p. Syysk. piti talonpoikien olla oikeuden edessä kuulemassa lääninhallituksen ukaasia 4 päivältä
Syysk. metsän rauhoittamisesta kaskenkaatamista vastaan. Johtopäätös siis tästä oli : totelkaa Blandovia! Talonpojat puolestaan vakuuttivat, että he olivat koettaneet täyttää kaikki velvollisuutensa. Mutta saivat seuraavinakin vuosina kovia rangaistuksia uppiniskaisuudesta.
(Tämän kirjoituksen lähteinä ovat olleet Äyräpään kihlakunnan tuomiokirjat.)
1) Muolaassa kreivi Tschernischev v. 1765 pyysi kihlakunnanoikeudelta liiallisen metsänmyynnin kieltoa, koska hänen lahjoitusmaallaan
asuvat talonpojat myivät metsänsä melkein puhtaiksi Viipurin kauppiaille
Jaenischille, Wägerille, Sesemannille, Havemannille ja Böismannille.
Lahjoitusmaitten talonpojat siihen aikaan myöskin riitelivät keskenään
metsistä ja ulkopalstoista.

Oikaisuj a:
Kirjoituksissa
143 sivu 16 rivi ylhäältä: Cokrun
lue: Cobrun
Poh on rivin lopusta siirrettävä alkuun
150 „ 17 „
„
3 „ alhaalta: Kritterinpoika
lue: Kristerinpoika
„ Petrus
151 „
2 „ ylhäältä: Patraeus
• settes
154 „ 19 „
„
settens
„
kauhuista
„ kauhuista
156 „ 16 „
„

„

Pöytäkirjoissa
63
64
65
66
67

sivu
„
„
„
„

2 rivi
10
10
15
10

I/

11

8 „

10

6

alhaalta: kulkenut alas
lue: kulkenut
ylhäältä: vaahaa
vanhaa
alhaalta: lopussas anotaan „ lopussa sanotaan
ylhäältä: fullmecktige
„ fulmechtige
määrätyn
„ määrännyt
syyt
syys
kuoltua
„ erottua hallituksesta

Lisäyksiä:
Kirjoituksiin
143 sivun 18 riviin ylhäältä on lisättävä: Niilo Boij'ia sanotaan luettelossa Svenvikin herraksi.
Pöytäkirjoihin
62 sivun toiseen kappaleeseen on' lisättävä: Kovjoen aseman kohdalla
sijaitsevan Kovjoen kylän naapurikylänä on nykyään eräs Mark eli Markby
niminen kylä, mutta tämä 4 taloa sisältävä Markby on paljon myöhemmin syntynyt eroamalla Kovjoesta.

Sump Historiallisell hum

P6YTÄKIRJAT
29 p:stä marrask. 1904-9 p:ään marrask. 1907.

Kokous 29 p. marrask. 1904.
Saapuvilla olivat : esimies hra K, R. Melander sekä jäsenet hrat Th. Rein, K. F. Ignatius, C. v. Bonsdorff, K. Grotenfelt, J. W. Ruuth, A. H. Snellman, P. Nordmann ja allekirjoittanut.
1 §.
Edellisen kokouksen pöytäkirj a tarkastettiin.
'2 §.
Luettiin Tieteellisten Seurojen Valtuuskunnan kirje 14 p.
marrask., jossa Seuraa kehotettiin ensi vuodeksi valitsemaan
jäsen ja varajäsen valtuuskuntaan, ja valittiin jäseneksi vapaah.
E. G. Palmen ja varajäseneksi toht. A. H. Snellman. Vaalista oli asianomainen ilmoitus tehtävä.
3 §.
Sihteeri ilmoitti Seuran päätöksen mukaisesti aikanaan
toimittaneensa Valtiosäätyjen Pankkivaltuusmiehille kirjelmän,
jossa anotaan Historialliselle Seuralle Längmanin rahaston korkovaroista 6000 Smk. vuosittaisena apurahana nyt alkaneen
kolmivuotiskauden kuluessa.
4 §.
Tilintarkastajien kertomus kahden viimeisen toimintavuoden tileistä luettiin ja hyväksyttiin.
5 §.
Kysymys kahden ehdotetun uuden jäsenen vaalista
siirrettiin ensi kokoukseen.
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6 §.
R. Accademia dei Lincei Roomassa oli kirjastonhoitajansa
kautta kääntynyt Suomen Historiallisen Seuran puoleen saadakseen aikaan julkaisujen vaihtoa molempien Seurojen välillä.
Hist. Seura päätti puolestaan suostua tähän ehdoitukseen ja
lähettää tästälähin ilmestyvät julkaisunsa mainitulle tieteelliselle Seuralle.
7 §.
Toht. K. Grotenfelt esitti kirjoituksen: ,; Milloin tehtiin pyhän Eerikin ristiretki Suomeen?" Päätettiin painattaa kirjoitus Hist. Arkistoon.
In fidem
0. A. Forsström.

Kokous 20 p. helmik. 1905.
Saapuvilla olivat esimies hra K. R. Melander sekä jäsenet hrat K. G. Leinberg, M. G. Schybergson J. W. Ruuth,
C. v. Bonsdorff, K. Grotenfelt, A. Hjelt, A. H. Snellman, P.
Nordmann ja allekirjoittanut.
1 ~•

Edellisen kokouksen pöytäkirja tarkastettiin.
2 ~
Prof. K. G. Leinberg luki seuraavan tutkimuksen:
Hvad betecknar ordet Nybygd i Åbo Domkyrkas Svartbok Nr. 22.
Det äldsta salubref i Åbo Domkyrkas Svartbok (Nr. 22)
är af den 23 juni 1316. Deri uppräknas 4 mindre jordagods:
Biurstekt, Kalenningiatekt, Svenstekt ock Brytiatekt, belägna
i „Nybygd" — som i registret uti den i tryck 1890 af Finlands Statsarkiv utgifne „Registrum Eeclesiae Aboensis" förklaras vara detsamma, som St. Mårtens socken. Ifrågavarande
jordlägenheter såldes vid tillfället af höfdingen i Finland
Lyder af Kyrn till borgaren Hartman i Åbo. Då jag vågat betvifla
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riktigheten af ofvannämnda förklaring till orten Nybygd, tillåter
jag mig härhos framlägga en annan uppfattning af saken.
Nybygd eller Nyby socken tillkom redan under katolska
tiden, men synes i början liksom äfven i senare tid jämte
kyrkan burit namnet S:t Mårten, sancte Martens socken, så
uppkallad efter helgonet Martinus, biskop i Tours (j 397).
Benämningen Nyby, som mest förekommer i officiela akter
efter reformationen, sannolikt till undvikande af katolska
reminiscenser, har socknen erhållit efter namnet på den förnämsta byn Juva, hvilken i äldre tid äfven kallades Uusi kylä
(Nyby). Den första kända kyrkoherden här Henrik Tomasson
omnämnes i ett • gåfvobref af den 20/6. 1409 (Sv. B. Nr.
323) och deri benämnes hans församling sancte Martens socken.
Senare nämnes i Svartboken „Nybygd socken` endast en gång
den 20/5 1477 (Nr. 656), i stadfästelsen på ett köpebref,
dervid såsom vittne åberopas en „Mattis beltare aff Nybygd
soken", hvilken person likväl i ett 2 dagar senare dateradt
bref (Nr. 658) kallas „Mattis beltare aff Lund soken".
Att döma af dessa handlingar var ifrågavarande församlings ursprungliga namn S:t Mårtens, i bredd hvarmed „Nybygd"
såsom socknenamn förekommer först mot slutet af 1400-talet.
Redan häraf synes det sannolikt, att det i början af 1300-talet
förekommande ortnamnet Nybygd ej gerna då ännu kunnat
innebära detsamma som S:t Mårtens socken.
Ett annat skäl, som talar häremot, är namnen på de
jordlägenheter, som uppräknas i det anförda dokumentet af
1316. Medan befolkningen i S:t Mårtens socken alltid varit
rent finsk *)Läro alla lägenheternas namn i det anförda dokumentet svenska, sammansatta af ett nomen proprium och ordet tekt, hvilket beslägtad med teg betyder: täppa, åkertäppa
(på finska tahto eller tahtomaa, jfr. Gumtäkt). Enligt Södervall, Ordbok öfver Medeltidsspråket förekommer Biur (= bäfver)
såsom personligt tillnamn, Sven brukas i betydelserna gosse,
tjenare, väpnare, gesäll, handelsbiträde, och Bryti (genitivus
Brytia) betyder förvaltare, gårdsfogde. I de 3 namn, deri
dessa ord med genetivformer ingå, hänföres således ordet tekt
*) Elmgren, Beskrifning öfver S:t Mårtens socken i Suomi 1857
sidd. 184, 233, 238-239.
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till personer, medan Kalenningiatekt tyckes i sammansättningen antyda någon särskild ort. Alla lägenheterna måtte emellertid ha tillhört en svensk trakt, och icke en finsk socken,
sådan som S:t Mårtens är. Redan Porthan synes ha hyst
tvifvel, huruvida ifrågavarande „Nybygd" betecknat S:t Mårtens socken, eftersom han anmärkt, att såvidt enligt förenämnda
dokument några svenska nybyggen på den tiden fannits i
Nyby socken, så hade se dermera alldeles försvunnit (Juusten
Chronicon, pag. 177). Äfven Elmgren i sin beskrifning öfver
S:t Mårtens socken, sidd. 237-238, :känner sig frestad antaga
gissningen, att med Nybygd menas provinsen Nyland eller
någon mindre svensk koloni vid kusten, ty „Nybygd betyder koloni och en sådan har veterligen aldrig funnits i S:t
Mårtens". Han tillägger emellertid följande reservation, som
dock förefaller någorlunda sökt: „Men om man vidhåller
meningen, att S:t Mårtens verkligen är åsyftad och att der
således år 1316 fanns svenska inbyggare, så gifves ingen
annan rimlig förklaring, än att digerdöden sedermera gjorde
slut på desamma."
Om det således kan anses någorlunda säkert, att ordet
Nybygd i anförda dokument icke åsyftar S:t Mårtens socken,
utan någon svensk trakt i vårt land, så vore det af intresse
att kunna uppspåra denna trakt. Då de små godsen föryttrades till en borgare i Åbo, så synes troligt, att de ej voro
belägna allt för långt från landets dåvarande hufvudort. En
vidare ledning för ortens igenfinnande synes namnet Kalenningiatekt erbjuda.
Kändt är, att af ålder kusttrakten i sydvestra Finland
hade en blandad svensk och finsk befolkning. Sålunda bodde
i äldre tid både svenskar och finnar i nuvarande Vemo och
Nykyrko socknar. Wemo, som finnes amnämndt redan 1331,
förekommer såsom kyrkosocken 1345 (Sv. B. N:ris 67 och
109). Ovisst är, om Vemo på den tiden omfattade äfven nuvarande Nykyrko socken, i hvilken händelse denna sedermera
hade utbrutits från Vemo. Men enligt Fornminnesföreningens
Tidskrift VII sid 173, förmodas Nykyrko församling ha blifvit grundad redan i början af 14:de århundradet, således ungefär vid samma tid som Vemo. Om så är förhållandet, så
kan ju den i Svartbokens Nr. 22 förekommande benämningen
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Nybygd ganska väl sammanställas med Nykyrko socken. Och
dertill synes i sin mån äfven andra namn hänvisa.
Sålunda omnämnes i Sv. B. Nr. 203 för 1367 „Kyttamma
öö in Kalandia" (nu Kittamaholme i Nykyrko) och för 1457 i
Arwidssons Handlar IV: 60 „warhiala by i Kalandis" (nu Warhela by i Nykyrko socken). I. Arw. Handl. 26.2 benämnes år
1547 Nykyrko socken „kalaas" och ännu så sent som 1616
och 1617 benämnes Nykyrko eller en del deraf Kalais, Callis,
Callies (Waaranen, urkunder V: 98, 100, 224). Äfven staden
Nystad, som grundades och priviligierades 1617 i stället för
den gamla marknadsplatsen vid Männais by i Nykyrko socken
benämndes till en början någon gång „Kalaisten kaupunki".
Lägger man härtill ännu att den i Sv. B. N:is 203, 228 och 233
omnämnde Johan Kalenske synes ha varit hemma från Nykyrko. så torde tillräckligt många språkliga skäl kunna anses
förefinnas för att förlägga det i Sv. B. Nr. 22 omnämnda
Kalenningiatekt, såsom beläget i Nybygd, till Nykyrko socken,
och att då äfven anse namnet Nybygd vara den tidigaste benämning för den kusttrakt norr om Abo, som senare uppgick
i Nykyrko socken.
K. G. Leinberg.
3 §.
Uusiksi jäseniksi Suomen Historialliseen Seuraan valittiin
valtioarkiston aktuaari, filos. maisteri Torsten Hartman ja dosentti, filos. tohtori Gunnar Palander, edellinen tri J. W. Ruuthin
ja jälkimäinen tri K. Grotenfeltin ehdoituksesta.
In fidem:
0. A. Forsström.

Kokous 9 p. huktik. 1905.
Saapuvilla olivat esimies hra K. R. Melander sekä Seuran jäsenet hra E. G. Palmen ja allekirjoittanut.
1 §•
Edellisen kokouksen pöytäkirja tarkastettiin.
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Prof. E. G. Palmen esitti kapteeni, filos. kand. Henry
Biaudet'in kirjoittaman tutkimuksen: Om finska studerande i
Jesuitcollegier. Tutkimus päätettiin painattaa Hist. Arkistoon,
jota paitsi Seura päätti tekijältä lunastaa hänen hallussaan olevat tätä kysymystä koskevat asiakirja-jäljennökset.

3 §•
Prof. E. G. Palmen esitti: Muutamia kirjeitä 1830- ja 1840luvuilta;
I. Fabian Collanin kirjeet A. E. Arppelle.
II. Fabian Collanin kirjeet A. I. Arvidssonille.
Ill. Solme kirjettä A. E. Aryppelle (Nervanderin, Castrenin
ja Sellgrenin kirjoittamia).
Kirjeet päätettiin painattaa Hist. Arkistoon.
In fidem:

0. A. Forsström.

Kokous 27 p. toukok. 1905.
Saapuvilla olivat esimies hra K. R. Melander sekä Seuran
jäsenet hrat K. G. Leinberg, K. Grotenfelt ja allekirjoittanut.

1 §.
Edellisen kokouksen pöytäkirja tarkastettiin.
2 §.
Professori K. G. Leinberg luki seuraavan tutkimuksen:
Om uppkomsten af namnen Suomi och Ruotsi.
Det är en bland finske historieforskare sedan länge erkänd sanning, att några bland Finlands landskap fått namn
efter de skilda stammar, hvari finska folket var deladt, då
det tog sina nuvarande boningsplatser i besittning, och hvilka
stammar sedan ännu länge visste bevara sin sjelfständighet.
Att landskapen Karjala och Häme sålunda blifvit uppkallade
efter Karelare och Tavastlänningar har städse varit erkändt.
Och likaså obestridligt är väl, att invånarne i sydvestra Fin-
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land tidigt nog betraktades såsom en särskild stam, hvilken
benämndes Suomalaiset. Efter sisfnämnde inbyggare benämndes ock den landsdel, hvilken af dem beboddes, Suomi, som
således ursprungligen betecknade endast sydvestra Finland,
hvilken landsdel, äfven sedan namnet Suomi fått en mycket
vidsträktare betydelse, fortfarande genom sekler bevarat det
ursprungliga namnet med ett litet tillägg, i Varsinais-Suomi
= Egentliga Finland. Den omfattande betydelse, som Finland,
Suomi i närvarande tid har, synes i äldre tid haft sin motsvarighet i det generella namnet Österland, såsom Finland
benämnes i Åbo Domkyrkas Svartbok mellan åren 1348 och
1464 (Sv. B. N:ris 128 och 601). Sjelffallet har dock vid
bruket af detta namn någon hänsyn till landets nuvarande
gränser icke kunnat anticiperas. Anmärkas må ännu, att namnet Finland i äldre tid genom alliteration stundom erhöll formen Filland. Sålunda inskrefvos 1536 vid universitetet i
Wittenberg Michael Agricola de Villand Suetiae äfvensom
Martinus Tetus de Villand Suetiae och 1543 vid samma universitet Paulus Justus (=Iwsten) ex Fillandia samt vid universitetet i Rostock nästnämnda år Laurentius Frisius ex
Fillandia.
Tiden, när namnet Finland, ifrån att ursprungligen och
länge nog ha betecknat endast sydvestra delen af vårt land,
utsträcktes allt längre, sammanfaller icke med den svenska
eröfringen af detta land, utan med de särskilda finska landskapens på administrativ väg verkställda införlifvande med den
svenska statskroppen. Egentliga Finland var åtminstone 1407
deladt i Söderfinne och Norrfinne landskap (Sv. B. N:ris 314
och 316), hvilka namn sedermera användes att äfven beteckna de 2 lagsagor, i hvilka hela landet fördelades 1435. Först
mot slutet af medeltiden (1504) har man tydligt bevis derpå,
att dåmera äfven Savolaks och Karelen räknades till Finland
(Sv. B. N:o 694).
Att inbyggarnes namn „Finnar" (redan hos Tacitus: Fenni) varit det ursprungliga och att ej folket uppkallats efter
landets namn, måste väl anses obestridligt. Ett misskännande
häraf innebär den i nyare tid uppfunna benämningen „Finländare" (hvaraf finländsk), hvilken väl lika litet kan anses omfatta.
ett helt folk, som namnen Greklä.ndare, Engländare, Tyskländare
och Ryssländare kunna erkännas såsom resp. nationers egent-
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liga namn. Namnen Grönlän dare, Isländare, Irländare afse ju
blott provinsers inbyggare, i likhet hvarmed man hos oss
kunde tala om „Egentliga Finländare"!
Såsom nu namnet Finland (Suomi) ursprungligen betecknat en liten del af det nuvarande Finland, nämligen den del,
med hvilken svenskarne närmast och mest voro i beröring, så
synes det äfven högst sannolikt, att den finska benämningen
på Sverige : „Ruotsi" haft ett likartadt upphof. Den del af
Sverige, hvarmed Finnarne tidigast och mest kommo i berörin4, var den, som låg gentöfver mot Varsinais-Suomi och
den Aländska ögruppen eller det svenska Roslagen. Det var
med denna del af Sverige finnarne blefvo bekanta på en tid,
då svenska folket ännu var deladt i de två stammarne Svear
och Götar med byar sin konung och då namnet Sverige ännu
icke uppkommit. Ofver Arholma i Roslagen var det ock som
på den tiden allmänna stråkvägen från Skandinavien gick
öfver till Aland och vidare genom finska skärgården till
Hangö samt sedan vidare öfver Reval österut. Det förefaller
sålunda helt naturligt, att finnarne tidigast med Ruotsi förstodo
den närmast belägna delen af det svenska landet, nämligen
Roslagen, af livars ursprungliga form Ros benämningen Ruotsi
högst sannolikt uppkommit.
I mån af den vidgade bekantskap, som sedermera knöts
med grannlandet i vester, var det naturligt, att finnarne äfven
utsträckte den ursprungliga benämningen på en landsdel till
att beteckna hela Sverige, alldeles såsom på denna sida om
Östersjön namnet Finland ifrån att ha betecknat en landsdel
utsträcktes till hela landets benämning.
K. G. Leinberg.
3 §.
Tri K. R. Melander esitti: tietoja „Katovuosista 1630luvun alkupuolella", joka esitys päätettiin painattaa Hist. Arkistoon.
4 §.
Tri K. Grotenfelt ilmoitti, että Hist. Arkiston XIX osan
edellinen vihko oli piakkoin ilmestyvä kirjakauppaan ja määrättiin sen hinnaksi 2 m. 50 p.
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5 §.
Päätettiin Tri K. R. Melanderille maksaa 18 kruunua,
puhtaaksikirjoitusmaksoja eräästä Hist. Seuraa varten Ruots.
valtioarkistossa kopioidusta, Suomea koskevasta läänitysluettelosta tilivuodelta 1609-1610.
In fidem :

0. A. Forsström.

Kokous 25 p. syysk. 1905.
Saapuvilla olivat esimies hra K. R. Melander sekä Seuran jäsenet hrat J. R. Danielson, E. G. Palmen, K. G. Leinberg, K. Grotenfelt, J. W. Ruuth ja allekirjoittanut.
1 §•
Edellisen kokouksen pöytäkirja tarkastettiin.
2 §•
Prof. K. G. Leinberg esitti „Pro Fide et Christianismo"
nimisen Seuran asiakirjoista kopioimansa: „Berättelse om de på
Vermelands Skogar mot Norska Gränsen i Fryksdals och Elfvedals Härader boende Finnars tillstånd, i afseende på Hushållning, seder och upplysning" (a f Ad. Fredr. Kjellin). Kertomus
päätettiin painattaa Hist. Arkistoon.

4 §•
Prof. K. G. Leinberg luki eräitä tietoja kirkkoherra Erik
Lencqvistin kirjailijatoimesta „Pro Fide et Christianismo" Seuran
jäsenenä.
Till den biografiska skizz af kyrkoherden Erik Lencqvist,
som doktor August Hjelt publicerat i IX: de häftet af Historiallinen Arkisto, finnes bifogad en förteckning öfver skrifter,
författade af biografins föremål. Jämte det, att här upptages
6 af Lencqvist särskildt utgifna tryckta skrifter samt 17 uppsatser i Åbo Tidningar och 1 oafslutad afhandling i Mnemosyne,
anföres ännu, att han till Sällskapet Pro fide et Christianismo
med anledning af de religiösa rörelserna i hans socken insändt
„En berättelse om de inspirerte, hvilken dock ej blifvit tryckt."
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Då jag under nyssvikne sommar haft tillfälle att i Stockholm lära närmare känna det 1771 stiftade och allt ännu bestående svenska Samfundets Pro Fide et Christianismo äldre
handlingar, beder jag att härmedelst få förfullständiga uppgifterna om Lencqvists literära verksamhet i hans förhållande till
förenämnda Samfund.
Den 19 februari 1772 blef Lencqvist, som sedan 1764 var
kyrkoherde i Karislojo, invald till ledamot i Samfundet Pro
Fide et Christianismo. — Angenämt öferraskad af denna hedersbetygelse insände L. redan den 10 mars 1772 till Samfundet en längre uppsats med titel „Christendomens tillstånd
i Carislojo".
Icke långt därefter 1773 utnämnd till Kyrkoherde i Orivesi, stod han fortfarande i liflig förbindelse med Samfundet,
till hvilket han insände följande uppsatser, alla hittills otryckta.
„Guds Röst i Naturen om vissheten af det tillkommande
lifvet" — 44 sidd. 8:o — i 10 — från år 1772.
„Gemene Mans Fördomar emot en sann Christendoms
utöfning" — 47 sidd. 4:o — 18 fördomar uppräknas och utläggas från åren 1774-1776.
,;Samling af sådane personer som ögonskenligen rönt
Guds vredes domar, Et Exempel af förra kyrkoherden i Kimito Socken i Åbo Län och Halico härad, Mag. Henric Florinus" — 11 sidd. 4:o; „Inledning till Guds kännedom af vextriket" — från åren 1785 och 1786, samt slutligen den vidlyftiga afhandlingen med titel „Upriktig Berättelse om de Inspirerte vid Orivesi Församling i Åbo Stilt åhren 1775-1776
och 1777" — 106 sidd. 4:o.
Härtill må ännu tillagas, att Lencqvists i Mnemosyne
oafslutade „Historisk afhandling om Åbo Slott" blifvit efter en
afskrift i Upsala universitets bibliotek af undertecknad fullständigt publicerad 1890 i 5:te häftet af „Bidrag till kännedomen af Vårt Land".
K. G. Leinberg.
4 §.
Prof. K. Grotenfelt esitti otteita Turun ylioppilaan D. A.
Methenin (Miettisen) kirjeenvaihdosta isänsä kanssa vuosina
1821-1823.
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5 §.
Tri K. R. Melander luki esityksen „Suomen edustajista
aatelis-, pappis- ja talonpoikaissiiädyissä Ruotsin valtiopäivillä

1617—.34", joka esitys päätettiin painattaa Hist. Arkistoon.
6 §•

Esimies Tri K. R. Melander ehdoitti, että Hist. Arkiston
loppuun aina vastedes liitettäisiin lyhyt selonteko vihkon
sisällyksestä joko saksan tai ranskan kielellä. Päätettiin että
sellainen selonteko koko julkaisusarjasta on liitettävä Hist.
Arkiston XX osaan.
In fidem:
O. A. Forsström.

Kokous 16 p. lokak. 1905.

Saapuvilla olivat esimies, hra K. R. Melander sekä Seuran jäsenet hrat K. G. Leinberg, E. G. Palmen, K. Grotenfelt,
J. W. Ruuth, P. Nordmann ja allekirjoittanut.
1 §.

Edellisen kokouksen pöytäkirja tarkastettiin.
2 §.
Tri P. Nordmann jätti Hist. Seuran haltuun 31 valtiokansleri Akseli Oxenstjernan kirjettä Pietari Brahelle ynnä luettelon niistä, josta varsin arvokkaasta lahjasta esimies tulkitsi
lahjan antajalle Seuran kiitollisuuden tunteet.
Tohtori Nordmann teki seuravaan tiedonannon Pietari

Brahen historiaa koskevista lähteistä:
Emedan forskare i Finlands historia „i grefvens tid" måste
taga kännedom om den i Kammarkollegiet i Stockholm förvarade kopiebok, i hvilken brefven till och från Per Brahe
åren 1637-1640 finnas införda, vill jag med några ord angifva det viktiga bandets innehåll. Samlingen omfattar 207
bref från de fem rikskollegierna till generalguvernören i Finland; det första år dateradt den 16 oktober 1637 och det
sista den 19 maj 1640, vidare 11 af Per Brahes „Patenters°
samt 90 bref dem grefven å ämbetets vägnar riktat till regerin-
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gen. Af dessa skrifvelser är det af den 22 november 1637
det äldsta och det af den 20 juli 1640 det yngsta. Af kopiebokens 308 dokument hafva, så vidt ,jag kunnat finna, tills
dato 126 i tryck utgifvits. De angå Åbo akademi, skolorna,
rn. m., medan de otryckta handlingarna hänföra sig till militärväsendet, donationsgodsen, administrationen o. s. v.
3 §.
Prof. E. G. Palmen pyysi ilmoittaa, että kapteeni H.
Biaudet, joka parin vuoden kuluessa on oleskellut Italiassa,
tehden tutkimuksia useassa arkistossa, on valmis tarjoomaan
Hist. Seuralle painettavaksi luettelon Pohjoismaiden historiaa
koskevia asiakirjoja, suurimmaksi osaksi ennestään tutkimukselle
uusia. Luettelo, joka on luvattu piakkoin saapuvan tänne, on
osittain ollut muutamain Seuran jäsenten nähtävänä, ja on
tehty tarkastus ilmoittamalla asiakirjoja koskevia seikkoja, sen
pääsisällystä y. m. Sen arvellaan muodostavan noin 300 painosivua eli noin 20 arkkia, joista painokustannukset nousevat ehkä
puoleentoista tuhanteen markkaan. Esityksen tekijä ehdoitti,
jotta painatusta ei tarvitsisi viivyttää, että Seura päättäisi
painattaa tuon kokoelman, edellyttäen että muutamat Seuran
jäsenet, sen tarkastettuansa, ovat harkinneet, että sen tieteellinen arvo vastaa odotuksia. Seura suostui tähän ehdoitukseen.
4 §.
Professori K. Grotenfelt ilmoitti, että filos. maist. E.
Granith oli lahjoittanut Hist. Seuralle kopioita muistiinpanoista
vuosien 1741-1743 almanakoista, jotka muistiinpanot myöskin
koskevat sotaa. Muistiinpanot oli tehnyt rykmentinsaarnaaj a
Axel Johan Lindblom.

5 §.
Tri J. W. Ruuth esitti seuraavan tutkimuksen:
Lisätietoja Pähkinäsaaren rauhassa päätetyn rajan suunnasta.
Jo silloin kuin moniaita vuosia sitten toimitin Suomen
maantieteellisen Seuran julkaisemaa kartastoa varten kartan
maamme entisistä valtiollisista rajoista, selailin muutamia valtionarkistossa löytyviä vanhoja tuomiokirjoja 1600-luvulta, tarkoituksella niistä saada jotain selkoa Pähkinäsaaren rauhanteossa
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päätetyn rajan suunnasta Savossa, josta tutkijain kesken on
ollut niin eriäviä mielipiteitä. Otaksuin a priori että se raja,.
joka 1500-luvulla eroitti tuon vanhastaan asutetun Suursavon
myöhemmästä uutisasutuksesta Tavisalmen eli Kuopion pitäjässä, vielä 1600-luvulla saattoi antaa aihetta tilusriitoihin, jotka
mahdollisesti voisivat valaista vieläpä aikaisempiakin, s. o.
keskiaikaisia rajasuhteita näillä seuduilla. Ryhdyin tähän selailemiseeni, koska kokemuksesta tiesin, että sellaiset vanhat
rajariidat, jotka usein saattoivat kestää poikki vuosisatojen,
olivat parhaimpia lähteitä muinoisten asutusolojen, jopa niiden
alkuperäistenkin suhteitten selvittämiseksi. En kuitenkaan
Savon tuomiokirjoista löytänyt niin valaisevia riitajuttuja, kuin
mitä esim. Satakunnan tuomiokiijoissa tavataan sen maakunnan vanhojen asutusolojen valaisemiseksi. Mutta en liioin ihan
ilman tuloksittakaan selailemistani lopettanut.
Karjalan laarnannituomiokix jassa vita 1687 (siv. 151 ja
154) tapasin erään t riitajutun Pieksämäen pitäjään kuuluvan
Lieteniemen kylän ja :silloiseen Kuopion, nykyiseen Karttulan
pitäjään kuuluvien Punnonmäen, Soinlahden, Wiitataipaleen ja
Kuivaniemen kylien välillä heidän keskinäisistä rajoistaan.
Viimemainitut neljä kylää kuuluivat siihen aikaan vielä yhteiseen kyläkuntaan, joka kutsuttiin Kolemalan kyläksi ja joka
käsitti koko eteläisen osan nykyistä Karttulan pitäjää. Tämä
viimeksi mainittu tieto tuon vanhan kylän nimestä Koloniala,
Kolehmala, oli sitä hauskempi, koska H. E. Vegeliuksen kertomuksesta muinaisjäännöksistä Kuopion kihlakunnassa (katso Suomen Muinaismuistoyhdistyksen aikakauskirjaa III, 1878, siv.
131), tiesin että kansantarun mukaan ensimmäinen asukas
Karttulan pitäjässä oli eräs Kolehmainen, joka Juvalta tulleena,
asettui juuri Punnonmäelle. Olin siis tavannut riitajutun, joka.
koski ensimmäisen muinaiseen erämaahan perustetun kylän
rajasuhteita Savon vanhaan asutusalueesen. Riideltiin eräästä.
niemestä, jonka nimi oli Kutaniemi ja joka kaakonpuolelta
pistää Virmasveteen. Lieteniemen kyläläiset väittivät sen kuuluvan heille, vaikka se olikin Punnonmäen puolella. Muuta ei
oikeastaan tuomiokirjasta käynyt selville, kuin että Virmasvettä pidettiin rajana Savon vanhan ja uuden asutuksen välillä.(Karjalan laamannioikeuden tuemiokirjat v. 1687 siv. 153
— 154 ja 1688 siv. 135-140).
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Tuomiokirjoista saamieni tietojen perusteella kävin kuitenkin tarkastamaan Savon vanhoja verokirjoja 1500- luvulta
ja tapasin vuoden 1562 verokirjassa muutamia lisätietoja asian
selvittämiseksi. Tästä verokirjasta (n. 5331 a, fol. 92) käy
nimittäin selville, että Juvan pitäjän Joroisten neljäskunnan
kuudenteen kymmenykseen kuuluvassa Lieteniemen kylässä
löytyi eräs Simuna Mustoisen tila, johon paitsi muita maanpalstoja kuului Kutaniemi sekä Rasvandisaari. Kolehmaisilla
oli paitsi muita Virmasveden itäpuolella olevan Hirvijärven
ranta ja Laukanjoen päivän- s. o. eteläranta. Tämä joki laskee
etelästä Kutaveteen, joka taas purkauu Virmasveteen. Nämät
tiedot vahvistivat siis käsitykseni että Suuri ja Pikkusavon
raja näillä seuduilla oli käynyt kaakosta luoteiseen Virmasveden poikki sen pohjoispuolella olevaan Rasvankiin, joka
kuitenkin silloin ilmestyy Rasvandon eli Rasvandin nimellä.
Siihen päättyivät sillä erää tutkimukseni tästä rajasta. Mitään
selkoa tämän rajan yhteydestä muinoisen Pähkinäsaaren rauhanteon rajan kanssa ei tullut esille.
Mutta joku aika sitten satuin vanhimmassa Savon verokirjassa vuodelta 1540 tapaamaan erään Rasvandojärven Savonlinnan kalastuspaikkojen joukossa. Koska näihin kalastuspaikkoihin myöskin kuului Varkaus, jonka lähellä on vuoden
13.23 rauhankirjoissa mainittu Siiti eli Siiteenselkä ja ennastaan
olin saavuttanut sen käsityksen että keskiajalla vanhat valtionrajan paikat, niinkuin saaret, kosket, järvet ynnä muut, tavallisesti pidettiin kruunun omaisuutena ja kuuluivat jonkun linnan välittömän hoidon alle sekä käytettiin sen eduksi — esim.
Naulasaari Hämeenlinnalle, Ankapora Viipurin linnalle — arvelin että Rasvandokin siis saattoi olla sellainen vanha muinoisella valtarajalla ollut rajapaikka. Tätä arveluani näkyy seuraava vuoden 1551 linnan tilikirjasta saavuttamani tieto vahvistavan. Siinä sanotaan: „Rassvandofiske vester nor upp vidh
rysse grenssen och milla(n) Nyslotz län 17 mil(er) fra slothz."
Varkaudesta sanotaan samassa tilissä : „Warkaus fiske emot
Korsholm 10 mil fr. slottz." Nämät tiedot sopivat siis varsin
hyvin yhteen noiden yllämainitsemieni laamannioikeuden tuomiokirjasta 1562 Savon maakirjasta saamieni tietojen kanssa.
Rasvankihan on pohjoiseen taikka oikeammin länsipohjoiseen
(vester nor) Savonlinnasta ja matkan määräykset, 10 penikulmaa
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Varkauteen ja 17 peninkulmaa Rasvankiin, näkyvät myöskin
jotakuinkin, ainakin suunnilleen, paikkansa pitävän. Partalan
kuninkaankartanon tileissä v:lta 1559 sanotaan sen lisäksi
„Raswando träsk eller fiskie liggiandes 30 mill iffrå gården vdj
Osterbotnn inn mot rydze grentzenn brukas med ceenn noth om
hösten" (6,287; 21). En siis epäile, ettei se Rasvandojärvi, jota
1551 sanotaan siaitsevan Venäjän rajalla, ole sama kuin nykyinen Rasvanki 1) Karttulassa ja että meillä siis tässä on selvä tieto
siitä, että vanha valtaraja oli kulkenut poikki tämän järven
Pyhäjärvelle päin (valtionarkisto n:o 6157 ; 9) ja oli sama kuin
myöhempi Suur-Savon ja Pikku-Savon välinen raja.
Kysymys on kuitenkin, kuinka saatettiin 1551 tilikirjassa,
joka siis tehtiin kymmenen vuotta senjälkeen kuin Venäjän
raja faktillisesti — käytännössä oli se kuten tiedämme tapahtunut jo paljon ennen — Tavisalmen pitäjän asuttamisen kautta
oli lykätty ihan toisaalle, vielä olla puhetta nykyisessä Karttulassa käyneestä Venäjän rajasta. Tämä ristiriitaisuus ei kuitenkaan luullakseni paljon merkinne, kun muistaa että 1500luvun ensimmäisten tilikirjojen tiedot, jotka enimmäkseen perustuivat vanhoihin keskiaikaisiin oloihin, usein muuttamatta
kopioittiin kirjasta toiseen huolimatta siitä että muutoksia
olikin tapahtunut. Ettei näitä tietoja tavata jo Savon tileissä
vuodelta 1540, jotka siis tehtiin pari vuotta ennen kuin Tavisalmi asutettiin, saattaa riippua jostakin sattumuksesta, esim.
siitä että kirjuri on jättänyt ne merkitsemättä. Ehkä löytyivät
ne jo jossakin aikaisemmassa kirjassa, joka ei ole meidän
aikoihimme säilynyt ja tulivat siitä otetuksi 1551 kirjaan sekä
sen jälkeen Partalan kuningaskartanon tileihin vuodelta 1559.
Selvänä esimerkkinä siitä kuinka ennen muinoin tuollaiset vanhat
rajamuistot jäivät ihmisten mieliin ja hallitsivat heidän käsityksiään kauan senkin jälkeen kuin jo ne suhteet, jotka muodostivat
näiden muistojen pohjan, olivat hävinneet, on sekin seikka että
vielä vuonna 1640 Karjalan laamannioikeuden tuomiokirjassa
Akonvedestä nykyisessä Nilsiässä sanotaan että se siaitsee
Venäjän rajalla (en jord belägen utmed ett vatten b:dt Akoin') Että tämä Rasvanki todellakin on sama kuin se järvi, joka ennen kutsuttiin Rasvandiksi tai „Rasvandoksi" käy — kuten myöhemmin
olen havainnut — selväksi useasta 1600-luvun maakirjasta.
~
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vesi vid ryska gränsen, hvilken jord med rågången ifrån ryska
sidan och hit är vunnen), vaikka Venäjän raja silloin jo lähes
50 vuotta oli käynyt ihan toisissa seuduissa.
Pidän siis jotenkin varmana että yllämainitut vanhat
tiedot Rasvanginjärvestä ovat siten käsitettävät että tämä järvi
muinoin on ollut rajapaikkana Pähkinäsaaren rauhanteon
rajassa.
J. W. Ruuth.
7 §.
Prof. K. G. Leinberg ilmoitti Hist. Arkistoon otettavaksi
Tukholman kunink. kirjastossa kopioimansa Paavali Juustenin latinankielisen Postillan esipuheen.
In fidem
0. A. Forsström.

Vuosikokous 9 p. marrask. 1905.
Saapuvilla olivat esimies hra K. R. Melander sekä Seuran jäsenet hrat K. F. Ignatius, K. G. Leinberg, E. G. Palmen,
M. G. Sybergson, K. Grotenfelt, J. W. Ruuth ja allekirjoittanut.
1 §.
Eroava esimies, tri K. R. Melander piti esitelmän:
Maanjaoituksesta ja maanviljelyksestä Suomessa Kustaa II
Aadolfin hallitessa", joka tulee Hist. Arkistoon painettavaksi.
2 §.
Allekirjoittanut luki seuraavan vuosikertomuksen:
Suomen Historiallisen Seuran
Vuosikertomus marrask. 9 p. 1905.
Kun Historiallinen Seura viettää tätä vuosikokoustaan
kiireilevät suuret ilosanomat paraikaa tuhansissa kodeissa kautta koko Suomen niemen. Ne kertovat, että raskas kärsimysten aika nyt on päättynyt kansamme elämässä, ne ennustavat
valoisaa, rauhallista kehityskautta isänmaallemme. Se suunna-
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ton määrä kansallisvoimaa, jota vielä äsken täytyi käyttää
elementääristen ihmisoikeuksien suojelemiseen, se voima

irtautuu nyt kulttuurityöhön kaikilla aloilla. Tieteellinen
tutkimuskin on siitä elpyvä ja kansamme vaiheiden
valaiseminen, jonka Suomen Historiallinen Seura on ottanut
päämääräkseen, tulee siitä saaman vilkkaan herätyksen.
Suomen Historiallisen Seuran toiminta viimeksi kuluneena
työvuotena ilmenee seuraavasta kertomuksesta. Seuran puheenjohtajana on ollut filos. tohtori K. R. Melander, rahastonhoitajana tri Kust. Grotenfelt ja sihteerinä allekirjoittanut. Uusina
jäseninä on Seuraan valittu dosentti, filos. tohtori Gunnar Palander ja valtioarkiston aktuaario, filos. maistari Torsten Hartman.
Tehokkaan kannatuksen tälle toiminnalle soivat Valtiosäädyt viime valtiopäivillä myöntäessään Seuralle „Längmanin
rahaston" korkovaroista 5000 Smk:n vuotuisen apurahan.
Seuran toimesta on tänä työvuotena painosta ilmestynyt
Historiallisen Arkiston XIX:nen osan edellinen vihko, käsittäen
220 sivua 8:o. Saman osan jälkimäisestä vihosta on suurin
osa painettu, mutta viimeisen viikon vaiherikkaat tapahtumat
ovat painatuksen loppuunsaattamista ehkäisseet.
Kokouksia on Seura kuluneena toimintavuotena pitänyt 7.
Niissä ovat esiintuoneet maamme historiaa valaisevia tietoja
seuraavat Seuran jäsenet:
Esimies, tri. K. R. Melander on lukenut esityksen Suomea
v. 1634 kohdanneesta kadosta sekä tietoja Suomen edustajista
1582 ja 1617 vuosien valtiopäivillä.
Professori K. G. Leinberg on esittänyt tutkimuksia Turun
tuomiokirkon Mustassakirjassa N:o 22 mainitusta „Nybygd"
nimestä ynnä Suomi ja Ruotsi nimien synnystä, kirkkoherra
Erik Lencgvistin kirjailijatoimesta „Pro fide et Christianismo"
Seuran jäsenenä. Edelleen on prof. Leinberg jättänyt saman
Seuran arkistossa kopioimansa kirkkoherra A. F. Kjellinin
kertomuksen Vermlannin Suomalaisista vv. 1796-1801, sekä
Tukholman kuninkaallisessa kirjastossa kopioimansa Paavali
Juustenin latinan kielisen Postillan esipuheen.
Professori E. G. Palmen on lukenut Herman Kellgrenin
ja Fabian Collanin 1840-luvulla kirjoittamia kirjeitä, jotka valaisevat heidän suhdettaan J. V. Snellmaniin ynnä Savo-Karjalaisen ylioppilasosakunnan silloisia oloja. Professori Palmenin
kautta on myös Seuralle jätetty kapteeni, filos. kandidaatti
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Henry Biaudetin tutkimus „Om Finska Studerande i Jesuit Collegier". Kapteeni Biaudet on niinikään tarjonnut Seuralle painettavaksi luettelon Italian arkistoissa löytyvistä, Pohjoismaita,
myöskin Suomea, koskevista historiallisista todistuskappaleista.
Professori Kustavi Grotenfelt on esittänyt tutkimuksen
Pyhän Eerikin ristiretkestä Suomeen sekä lukenut otteita
Turun ylioppilaan D. A. Methenin (Miettisen) kirjeenvaihdosta isänsä kanssa vv. 1821-1823.
Tohtori J. W. Ruuth on antanut tietoja Pähkinäsaaren
rauhanteon rajasuunnasta Savossa.
Tohtori P. Nordmann on jättänyt Seuran haltuun 31
valtiokansleri Akseli Oxenstjernan kirjettä Pietari Brahelle
ynnä luettelon niiden sisällöstä.
Prof. Kustavi Grotenfeltin kautta on filos. maisteri E.
Granith lahjoittanut Hist. Seuralle kopioita Suomea koskevista
muistiinpanoista 1741-1745 vuosien almanakoista.
Kotimaisen historiantutkimuksemme tuloksina S. Hist.
Seuran ulkopuolella sillä vuosijaksolla, joka on kulunut siitä
kuin Seura tässä paikassa viimeksi vietti Henrikki Gabriel
Porthanin muistopäivää, merkittäköön seuraavat teokset. Carl
v. Bonsdorff on julkaissut „Åbo Stads Historia under sjuttonde
seklet" nimisen teoksensa II:n osan 3:n vihon, johon tuo arvokas esitys maamme kulttuurioloista 1600-luvulla päättyy. J.
W. Ruuth on julkaissut laajasuuntaisen, uusiin arkistotutkimuksiin perustuvan „Viborgs Stads historia" nimisen teoksensa
VII — X vihot, joten sekin kaupunginhistoria on lähes loppuun
saatettu. Väinö Wallinin „Tampereen kaupungin historiasta"
on painosta ilmestynyt II osa. A. H. Snellmanin „Oulun kaupungin historiasta" on ilmestynyt I:n vihko. W. Salminen on
kirjoittanut „Köyliön pitäjän historian". Akateemisista väitöskirjoista käsittelevät Suomen historiaa ja arkeologiaa: Gunnar
Lindströmin tutkimus „Suomen kaupasta Aleksanteri I:n aikana.
Järjestämisvuodet 1808-1812" sekä Alfred Hackmanin teos
„Die Ältere Eisenzeit in Finland" siihen kuuluvine kuvastoineen. Hugo Schulman on julkaissut teoksen nimeltä „Händelserna i Finland under Krimkriget året 1854-1855." Historiallisia lähdekokoelmia ovat painosta toimittaneet: Elis
Lagerblad: „Ridderskapets och Adelns Protocoll vid Borga
•Landtdag år 1809`; Knut Tallqvist: „Bref och dagboks-
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anteckningar af Georg August Wallin jämte en lefnadsteckning" ; Albert Hästesko: „Utdrag ur Åbo Stads dombok 1638";
P. Nordmann: „Bidrag till Helsingfors Stads historia I"; Otto
E. A. Hjelt: „Finlands medicinska bibliografi 1640-1900";
Suomen Kirkkohistoriallinen Seura on julkaissut: „Böetius
Murenius' Acta visitatoria 1637-1666 I."
Helsingissä marrask. 9 p. 1905.
0. A. Forsström.
3 §.
Rahastonhoitaja professori Kustavi Grotenfelt luki tilit
Seuran rahavarojen hoidosta viimekuluneena toimintavuotena.
Suomen Historiallisen Seuran rahaston tili
19 9'xt 04-19 9/x1 05.
Vastattavaa:
32,265: 12

Säästö edelliseltä tilivuodelta
Tuloja:
. 2,000: —
Furuhjelmin rahaston korkoja .
772: 50
Korkoja obligatsioneista
50: —
talletuksesta
174: 19
„
säästökassa- ja juoksevalta tililtä
Valtiosäätyjen Längmanin rahoista myön5,000: —
tämiä varoja
42: 17
Myydyistä kirjoista

8,038: 86
40,303: 98

Yhteensä tuloja
Yhteensä vastattavaa
Vastaavaa:
Menoja tilivuoden kuluessa:
Suom. Kirj. Seuran kirjapainon laskuja
Sihteerin palkkio
Vahtimestarin palkkio
Rabben haudan hoidosta
Puhtaaksikirjoituksesta
Yhteensä menoja

1,727:
300:
40:
20:
25:

30
—
—
—
—
2,112,: 30
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Jää säästöä tilivuoden lopussa
30,191: 68.
(josta summasta kuitenkin 11,198: 46
on epävarma saatava Suomen Maanviljelys- ja Teollisuuspankin konkurssista).
Seuran yleisessä rahastossa sekä Rab28,438: 49
ben rahastossa on
Äyrämöisen palkintorahastossa . .
1,993: 83
Rahastossa asiakirjain julkaisemista varten valtiolaitoksemme perustamisen
7,759: 36
ajoilta
38,191: 68
Yhteensä
Mainittu säästö on seuraavalla tavalla sijoitettu:
Turun kaupungin 5 0/0 obl.-lainan v:lta
1902 obligatsioneissa (nimellisesti
15,300: —
15,000 markkaa)
Helsingin kaup:in 4 1/2 0/0 obl.-lainan
490: —
v:lta 1882 obligatsioni (nim. 500 m.)
Säästökassa-tilillä Kansallis-osakepan6,123: 74
kissa
4,892: 78
Juoksevalla tilillä samassa pankissa
Saatava Maanviljelys- ja; Teollisuuspan11,198: 46
kin konkurssista
186: 70
Rahaa kassassa
Yhteensä 38,191: 68
Helsingissä 9 p. marrask. 1905.
K. Grotenfelt.
4 §.
Seuran esimieheksi ensi toimintavuodeksi valittiin tri
P. Nordmann, sihteeriksi tri 0. A. Forsström ja rahastonhoitajaksi tri K. R. Melander.
In fidem:
0. A. Forsström.

t
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Kokous 6 p. jouluk. 1905.
Saapuvilla olivat esimies hra P. Nordmann sekä jäsenet
hrat K. G. Leinberg, E. G. Palmen, K. Grotenfelt, J. W. Ruuth,
K. R. Melander ja allekirjoittanut.
1.
Edellisen kokouksen pöytäkirja tarkastettiin.
2.
Luettiin Senaatin Kirkollisasiain Toimituskunnan kirje
marraskuun 23 p:ltä 1905, jossa Hist. Seuraa kehoitetaan valitsemaan yksi jäsen Arkeologiseen Toimistoon ensitulevaa kolmivuotisjaksoa varten sekä alistamaan vaali Keis. Senaatin vahvistettavaksi, ja valitsi Seura täksi jäseneksi prof. K. Grotenfeltin.
3.
Luettiin Tieteellisten Seurojen Valtuuskunnan kirje 29 p.
marrask. 1905, jossa Seuraa kehoitettiin ensi vuodeksi valitsemaan jäsen ja varajäsen valtuuskuntaan, ja valittiin tri A. H.
Snellman ja varajäseneksi prof. C. v. Bonsdorff.
4.
Lehtori J. V. Ronimus tarjosi Hist. Seuralle julaistavaksi
„Novgorodin Vatjan Viidenneksen verokirjan v:dta 1500", joka
sisältää tärkeitä lisätietoja Karjalan historiaan. Mainitun verokirjan oli leht. Ronimus kääntänyt vanhasta venäjän kielestä.
Seura suostui tarjoukseen, ja jätettiin vastaisen kokouksen päätettäväksi, painettaisiinko verokirjan suomennos selityksineen Hist. Arkistoon, vaiko Seuran kameraalisten todistuskappalten julkaisusarjaan.

5.
Tri K. R. Melander ilmoitti yhdessä tri 0. A. Forsströmin
kanssa tarkastaneensa ja hyväksyneensä rahastonhoitajan prof.
K. Grotenfeltin tilit viime kuluneelta toimintavuodelta ja myönsi
Seura prof. Grotenfeltille täyden tilinvapauden.
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§ 6.
Päätettiin Rabben rahaston varalle eroittaa 10 kapp. Turun kaup. 5 0/0 1902 v. lainan obligatsionia å 1,000 Smk., yhteensä 10,000 Smk. Nämä obligatsionit merkittäisiin siis vastedes tileissä Rabben rahastoon kuuluvina.
7.
Tri K. R. Melander esitti seuraavan mist. J. M. Saleniuksen tutkimuksen:
Sekavia oloja- Karjalan kreikanuskoisissa seurakunnissa
vuoden 1808 jälkeen.
Senjälkeen, kuin Stolbovassa tehty rauha oli saattanut
Ruotsin vallan alle paljon kreikanuskoisia karjalaisia, tahtoi
Ruotsin hallitus tavallisesti näyttää suvaitsevalta ja jalomieliseltä näitä kohtaan, mutta toisinaan kuitenkin lutherilaiset papit saivat heitä pakottaakin lutherinuskoon ja nämät usein myöskin toimittivat heille papin tehtäviä, kun venäjänuskon pappeja
ei ollut likitienoissa. Sellaisia tapahtui Pohjois-Karjalassa senkin jälkeen, kuin Uudessakaupungissa tehty rauha oli jakanut
Suomen kahtia Ruotsin ja Venäjän valloille. Mutta vuoden 1808
sodan jälkeen Pohjois-Karjalan lutherilaisille papeille nousivat
eteen keisarikunnassa annetut kovat asetukset ja suljettu orthodoksinen kirkko, jonka jäseniä ei saatu kääntää toiseen uskoon ja jonka jäsenille vieraan uskonnon papit eivät saaneet
papintehtäviä toimittaa. Syrjäisessä Karjalassa ei kuitenkaan heti
älytty uuden tilan vaatimuksia, vaan asiat kauvan pyrkivät menemään vanhaa menoaan, kun Venäjän puolelta ei tullut kaikkia virkateitä tietoja uusista oloista ja kielloista. Tähän muutamia esimerkkejä.
V. 1811 eräs talonpojantytär Liperissä tahtoi kääntyä lutherinuskoon. Porvoon konsistoriumi huomautti kirkkoherra
Perander'ille, ettei hänen sovi ryhtyä semmoisiin. Vielä v. 1823
seuraava asia oli esillä Porvoon konsistoriumissa. Taipaleen venäläinen pastori Stepanoff oli sille valittanut, että Kiteen kappalainen Gabriel Vinter oli laskenut ripille kreikanuskoisia, jotka
lutherilaiset papit olivat kastaneet. Vinter huomautti, että hän
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oli syytön, sillä semmoista oli tapahtunut Rääkkylän kappelissa.
Ruotsin vallan aikana olikin saanut kastaa kreikanuskoisia lutherinoppiin ja näitä oli tullut kylänluvuille sekä lasten- ja rippikouluihin. Siten olivat oppineet enemmän, kuin useimmat
muut kreikanuskoiset Kiteellä, jotka eivät osanneet mitään. —
Rääkkylän kappalainen tunnusti, että seitsemän kreikanuskoista
oli pantu rippikirjaan lutherilaisina, vaikka vanhemmat olivat
kreikanuskoisia. Hän ei tiennyt, oliko heitä päästetty ripillekin.
Monta kreikanuskoisten lasta muulloinkin oli Rääkkylässä kirjoitettu lastenkirjaan, johon oli merkitty heidän ikänsä ja taitonsa lutherilaisessa kristinopissa. He olivat käyttäneet hyväkseen lutherilaisten lasten kaikkea opetusta siinä seurakunnassa.
Kentiesi olivat lutherilaisten pappien kastamiakin. Ruotsin vallan aikana oli ollut tavallista, että vaikka vanhemmat olivatkin
kreikanuskoisia, moni lapsi, jos lutherilainen pappi oli hänet
kastanut, kieltämättä pääsi osalliseksi lutherinopin kaikkiin etuihin. — Konsistoriumi 10 p. syysk. 1823 vakavasti ja ankarimman rangaistuksen uhalla vielä kerran varoitti pappeja Karjalan ylä- ja alaprovastikunnassa, etteivät mistään tekosyystä puuttuisi vanhempain kreikanuskoisten ja heidän lastensa uskonnollisiin asioihin, jos nämät olisivatkin vielä kastamatta. Mutta aikaisemmin jo oli tapahtunut tätä, jota olisi • voitu pitää varoituksena lutherilaisille papeille.
V. 1808 oli Kontiolahden kappalainen Forsten haudannut
viiden kreikanuskoisen ruumiit ja kastanut kaksi lasta, kun Liperin venäläinen pappi oli poikessa ja venäläistä sotaväkeä oli
Kontiolahden kappelissa. Silloin ei ollut paljo yhteyttä muitten
paikkakuntain kanssa ja Ilomantsin venäläinen pappi oli tulkkina Venäjän armeijassa. Forsten'in tekoa ei pidetty Ruotsin
puolella minäkään virkavikana, sillä sehän oli tehty hätätilassa.
Mutta kun samana vuonna Liperin kappalainen Björnholm vihki
kaksi kreikanuskoista pariskuntaa ja hän seuraavana vuonna
kastoi yhden samanuskoisen lapsen, niin Viipurin kuvernementinhallitus 8/20 p. Toukok. v. 1809 ilmoitti kenraalikuvernööri
Sprengtportenille, että Pietarin kreikanuskoiselle konsistoriumille oli valitettu, että lutherilaiset papit Liperissä, Kiteellä,
Tohmajärvellä ja Pälkijärvellä olivat ripittäneet sairaita kreikanuskoisia sekä kastaneet, vihkineet ja haudanneet kreikanuskoisia. Ihan selvään tahtoivat houkutella heitä lutherinuskoon.

— 26 —
Heitä oli käsketty lopettamaan, mutta Liperissä eivät olleet kumminkaan lakanneet. Sprengtporten käski Porvoon konsistoriumin tutkia asiaa, jolloin Viipurin hengellisen hallituksen edusmies olisi saapuvilla. Piti myöskin kieltää lutherilaisia pappeja
sellaisista toimituksista, jotka eivät olleet heille tulevia. Karjalan lääninprovasteille annettiin nyt tieto tästä ja Kuopion maaherran, Carpelan'in, piti kehoittaa tuomaria tutkimaan mitä oli
tapahtunut.
Näyttää siltä, kuin Porvoon konsistoriumikaan ei aina olisi
käsittänyt uutta asemaansa. Pietarin synodi oli keväällä v. 1808
määrännyt, että kreikanuskoisten kirkot Ruotsilta valloitetuissa
Suomen maakunnissa siitä lähtien olivat Pietarin hiippakunnan
esimiesten silmälläpidon alaisia. Kuitenkin haastettiin Ilomantsin venäläinen pappi Petroff saapumaan Porvoon konsistoriumin eteen 19 p. Kesäk. v. 1811 nuhteita saamaan, koska hän
oli syytetty talonpojan lyömisestä. Petroff kuitenkin selitti, että
ukaasi vuodelta 1808 oli hänet siirtänyt Porvoon konsistoriumin alta Pietarin konsistoriumin alle. Juttu sitte meni Vaasan
hovioikeuden kautta Keisariin, joka tälle hovioikeudelle 7 p.
Toukok. v. 1817 kirjoitti, ettei Porvoon konsistoriumi saa puuttua kreikanuskoisten seurakuntien asioihin, jotka nyt täydellisesti kuuluivat Pietarin metropoliitan, Ambrosiuksen, katsomuksen alle. Tälle metropoliitalle kenraalikuvernöörin kautta myöskin lähetettiin Petroft'in asiaan koskevat paperit.
Papeille maksettavista saatavista oli Karjalassa usein ollut
riitoja, koska tilat milloin olivat lutherilaisten, milloin kreikanuskoisten hallussa. Niinpä äskenmainittu pappi Petroff v. 1808
valitti kreivi Buxhoevden'ille, että Ilomantsin lutherilainen provasti Molander oli kantanut hänellekin (Petroffille) tulevia saatavia, oli tahtonut saattaa kreikanuskoisia luopumaan uskostaan
ja tahtoi kostaa Petroffille, koska tämä Heinäkuussa v. 1808
oli ilmoittanut Miittavan rykmentin päällikölle ruotsalaisten sotatuumia. Porvoon konsistoriumi julisti päätöksensä 3 p. Lokakuuta v. 1810. Petroffin piti kihlakunnan oikeudessa julkisesti pyytää anteeksi Ilomantsin lutherilaisilta papeilta; ja tämän päätöksen perustukseksi mainittiin kuninkaallinen kirje
vuodelta 1787. Vaasan hovioikeus sitte muutti rangaistuksen
vakaiksi nuhteiksi konsistoriumin edessä. Liperissä oli samaan
aikaan vielä pitkällisempiä riitoja samallaisista asioista. Nekin
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kulkivat korkeimpiin virkakuntiin Venäjällä ja Suomessa. Silloin vaadittiin Porvoon konsistoriumilta ainoastaan lausuntoa
asiasta. Se annettiin v. 1814.
8.
Prof. K. G. Leinberg esitti seuraavan tiedonannon Martti
Ai ettu nimisen talonpojan iästä

Finl:s Statsarkiv. Ecclesiastica.
Åhr efter Christi födelse 1618 begynte Keysaren Ferdinandus den andre Tyska Krijget åhr 1630 hade Konungen i
Sverige Gustavus Adolphus sit uttåg på tyska botn emot Keijserlig macht; och i detta åhr neml. 1630 haf:r Bonden Mårten Anettu skiutzat Finska soldater i Menduharju sochn af
Tafwasthuus Lähn, betygar altså bonden Mårten Anettu, at han
då warit så när 20 åhr gammal, och är hehla dess ålder 110
åhr. Så myckit mig witterligit är haf:r man efter anmodan
dhe högdt respective Herrar detta welat communicera. Gubanitz d. 2 Decemb. A. o 1720.
And: M: Alopmus.
past. in Gubanitz.
In fidem:
0. A. Forsström.

Kokous 30 p. tammik. 1906.

Saapuvilla olivat esimies hra P. Nordmann sekä jäsenet
hrat E. G. Palmen, K. G. Leinberg, M. G. Schybergson, K.
Grotenfelt ja allekirjoittanut.
§ 1.
Edellisen kokouksen pöytäkirja tarkastettiin.
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2.
Esimies ilmoitti pöytäkirjaan merkittäväksi, että Hist. Arkiston XIX osan 2:nen vihko oli painosta ilmestynyt.
§ 3.
Professori E. G. Palmen ehdotti Historiallisessa Arkistossa
painettavaksi muutamia Suomen taloudellisia ja muita oloja
18:nen vuosisadan alussa koskevia asiakirjoja, joista ennemmin
on tehty ilmoitus Seurassa (30 päivänä huhtikuuta 1889, Historiallisessa Arkistossa XI, sivv. 394-400), mutta joitten täydeIlinen julkaiseminen näyttää olevan paikallaan. Samassa luettiin tai refereerattiin tärkeimmät osat mainituista asiakirjoista
sekä annettiin tietoja luullusta kirjoittajasta, maaherra J. von
Palmenbergistä, missä suhteessa ei näytä olevan mitään korjattavaa niissä tiedonannoissa, jotka sanotussa paikassa ja tilassa
annettiin. Seura hyväksyi ehdotuksen asiakirjain painattamisesta Historiallisessa Arkistossa.
4.
Prof. E. G. Palmen ilmoitti olleensa kirjevaihdossa kapteeni Henry Biaudetin kanssa jo päätetystä julkaisusta asiakirjoja Pohjoismaiden historian valaisemiseksi. Kapteeni Biaudet
oli havainnut edullisimmaksi painattaa kokoelman Pariisissa;
oli saanut tunnetun toiminimen Plon-Nourrit ulkomaalaiseksi
kustantajaksi, ja pyysi saada itselleen 100 kappaletta, jonka
ohessa ranskalainen kustantaja ottaa 100 kappaletta. Ranskalainen kustantaja tahtoi osalleen painosta ainoastaan ranskalaisen nimilehden, kuitenkin siten, että päällyslehdelle pannaan
sanat: Publication de la Societe d'Histoire de Finlande. Sarjan nimeksi oli ajateltu: Documents concernant l'Histoire des
pays du Nord, ja erityisnimeksi tulisi ranskan ja suomen kielellä: Notes et Documents concernant les relations entre le Saint
Siege et la Suede au XVI:me siècle, recueillis et resumés par
Henry Biaudet. Ensi osa tulisi käsittämään rekistereineen 255
painosivua ja maksamaan noin 1800 francsia.
Historiallinen Seura hyväksyi nämä ehdotukset ja määräsi
tämän osan hinnaksi 5 markkaa. Seuralle oli painettava 300
kappaletta.
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§ 5.
Prof. M. G. Schybergson ilmoitti Hist. Arkistoon painettavaksi tutkimuksen nimeltä: „Två aktsyeken rörande mötet
i Reval 1589".
6.
Prof. K. Grotenfelt esitti Hist. Arkistoon painettavaksi
tutkimuksen: „Mikä oli muinainen Kvenland, Terra Feminarurn".
§ 7.
Prof. K. Grotenfelt teki ehdoituksen Hist. Arkiston ainehiston laatimisesta ja siihen menevistä kustannuksista. Seura
hyväksyi ehdoituksen ja sitoutui korvaamaan työstä aiheutuneet kustannukset.
In fidem:
0. A. Forsström.

Kokous 27 p. helmik. 1906.
Saapuvilla olivat esimies hra P. Nordmann, sekä jäsenet
hrat E. G. Palmen, K. G. Leinberg, K. R. Melander, K. Grotenfelt, M. G. Schybergson ja allekirjoittanut.
§ 1.
Edellisen kokouksen pöytäkirja tarkastettiin.
§ 2.
Esimies tri P. Nordmann lausui seuraavat muistosanat
Seuran edesmenneestä jäsenestä Valtioarkiston Johtajasta Filos.
Tohtori Karl August Bomanssonista:
Under den månad som förflutit sedan Historiska samfundet senast sammanträdde har vår lilla krets minskats med en
ledamot. Samfundets nestor, f. d. statsarkivarien filosofie dok-
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tor Karl August Bomansson, född 1827, afled nämligen den
nyssvikne 7 februari. Vid hans den 12:te försiggångna jordfästning härvoro ett antal af samfundets medlemmar och på grafkullen nedlades en krans såsom en gärd af aktning och tacksamhet för det arbete den gamle historieforskaren under sin
mannaålders bästa dagar utfört. De som i lifstiden stodo honom nära prisa den kunskapsrike mannens varma intresse för
den inhemska häfdaforskningens sak och hans utomordentliga
beredvillighet att i råd och dåd hjälpa yngre forskare.
Beträffande doktor Bomanssons verksamhet såsom en af
stiftarena och ledamot af Finska historiska samfundet kan antecknas, att det första bandet af skriftserien, utgifvet 1886,
inledes med den af honom författade uppsatsen „Piispa Arvid
Kurjen vanhemmista ja „Elinan-surma" nimisestä Kansanrunosta". I detta häfte lämnar samme författare ett kort meddelande om Borgbacken invid Borgå och upptar till besvarande
frågan: „Hvilket är det äldsta, hittills kända adelsbref i Finland
och Skandinavien?" Efter att under de följande åren ofta
hafva lämnat talrika meddelanden till protokollen valdes arkivarien Bomansson den 25 mars 1875 till samfundets skattmästare och bibliotekarie; samfundet, nyss reorganiseradt, hade en
månad förut erhållit vederbörlig stadfästelse på sina stadgar.
Denna befattning innehade han dock ej längre tid än till det
förstkommande årsmötet den 7 november.
År 1878 publicerade Bomansson i Arkisto VI en 25 sidor
omfattande uppsats „livad betecknar Collegiuin Raumense?"
och år 1889 Finlands landskapsvapen, normaliserade.
En svårare ögonsjukdom nödgade tyvärr doktor Bomansson att långt tidigare än han det önskat afbryta allt litterärt
arbete och däraf följde, att han icke heller under det senaste decenniet kunnat infinna sig till Historiska samfundets
möten.

§ 3.
Prof. E. G. Palmen ilmoitti, että leht. Ronimus kysyy
kuinka suuren painoksen painettavaksi päätettyä Käkisalmen
läänin verokirjaa v:lta 1500 Seura tahtoo ottaa. Päätettiin ot-

— 31 —
taa 400 kappaleen painos ja sen lisäksi jonkun verran kappaleita suomentajan varalle.
§ 4.
Prof. K. G. Leinberg esitti seuraavat asiakirjat, jotka koskevat Sainin ja Taipaleen pikkukaupunkeja 1600-luvulla.

Finl:s Statsarkiv. N:o 6825 sid. 700.
Extract vthaff H: K: M:tz Resolution på
Taipala Stadz frijheet gifwet Hindrich Blanckenhagen och lijder den 11 punchten. Daterat
Stockholm den 16 Decemb. A:o 1646.
Såsom Taipala Stadh til Halfparten ähr afbrunnen och
bårgerskapet dersammestedes låta sig finna willigt at opbijggija honom efter regular form, Ödmiukeligen ahnhållandes, at
må niuta frijheet på dee åttatijo och fyra Rdr som de ähre
skatlagde före, Dij hafwer H: K: M:t tagit detta utj betänckiande, och om deras bijgningz werk så mycket mehra at befordra, dem efterlåtet på fyra åhrs tidh, at för samma åttatijo och
fijra Rd:rs vtlagor skola må blifwa förskonte, Dess emellan
schal General Gouwerneuren senda dit någon som åå nijtt af'fsticker Staden utj ordenteligh Form, medh tårgh och gatur,
der efter eder sedan kunna bijggia, såsom och platzerne huar
och een tildelte blifwa. Datum. ut supra.

Finl:s Statsarkiv. N:o 6809, sidd. 95-97.
Instruction.
Hwar efter Hennes Kongl. Maij:tt nådigst
will att Bårgmästarn uthi Salmiss Hindrich
Blanckenhagen skall hafwa sigh at regulera och
rätta. Datum Stockholm den 16 Octobris
A:o 1634.
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Till det Första. Aldenstuudh medh Salmiss är efter Kongl.
M:ttz Loffwärdigst uthi åminnelses nådige befahlningh allaredho giordt begynnelse till een Stadz Funderingh och oprättelse, och förbe:te Blanckenhagen till een Bårgmestare der satt
och forordnat, efter som han för detta een särdeles Fulmacht
der öfver Undfångit hafwer : Altzså skall han sigh den för
ögonen stella, och sitt ämbete efter sin Obligations lijdelse förträdha, så all tingh så lagandes, at han medh Ståthollarens
Assistence drager sigh till Bårgare redelige Persohner, som
han befinner beqwämblige på den Orthen at traffiquere, tagandes aff dem een nöijacktigh Caution, att dee vthi Sex åhr deres Bårgerligh rätt och tunga efter Lagh skole prstera, och
deeres huus och boningh i Stadhen till Prijdnat i medler tijdh
väl förbijgge.
Till dedh Andra, skal förbe:te Blanckenhagen hafwa grann
opsickt medh alle dem som in och uthur Rysslandh (! efter
som Rijsen på sijn sijdha det samma gör:) Salmiss förbij
Reesa, således at alle dij som der framdraga skole sigh hoos
Blanckenhagen kundt gifwa, honom tee och wijsa sina Pass,
dem han skall protocollera iämpte dagh och Dato, när och af
hwem Alle äre uthgiffne och hvartt vth Passwijsaren sijn reesa
ansteller, alt på det att de Boffwar som pläga slå sigh på
Mordh och Röffwerij in öfwer Gräntzen här igenom måge
blifwa grepne, eller till det ringaste vthi deras onda opsåt förhindradhe, Till hwilken ända, på thet han må hafwa så myckit större Authoritet, såssom och fogeligare kunna hindra Hennes K: M:tz Bönder, som esomåfftast sigh flijcktewijs in vthi
Rysslandh pläga begifva, så skall Ståthollaren på Kexholm
hålla widh Salmiss Tiugu Soldater medh een god Officerer,
dem han på Cronones vägnar och omkåstnadh medh månadz
lähninger och Underhåldh, såsom och medh så mycket kruut
och Lodh the nödigh kunne behöfwa, skall försörie, hvilcke
skole wara Blanekenhagen medh Hörsamheet och Lijdno undergifne, så wijhdt han dem till Cronones tiänst något binder, antingen med wachts förseende eller annat särdeles när någon
öfwerlöpare eller andre Missträdare kunne wahra förhanden och
angripas måste.
Till dedh Tridie, Såssom H: K: M:t förnimmer et stort
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missbruuk medh dedh falska denningz Mijntterijett iblandh H:s
K: M:tz egne Undersåtare, så wäl som Rijsserne vthi Kexholms
lähn och Ingermannelandh wara inrijtat och fast öfwerhanden
taga, derföre skall Blanckenhagen i lijka måtto hafwa här medh
ett grantt inseende öfwer heela Kexholms och Nöthebårgz lähn
sampt Ingermannelandh, att dedh må affskaffat blifwa; Och till
den ända låtha sigh wara anlägit, att optaga alla stemplar och
Falskt Mijndt, som der i Landet finnas kunna; Och ther han
någon kan beslå ännu medh ett slijckt Myntterij at omgåå; då
skall be:te Blanckenhagen hafwa makt vtaff den samma Edh
och Korsskyssning effter det Ryske sätt och wijs at fordra,
och efter som hans brått finnes wara beskaffadh, näst sielfwe
Mynttetz Confiscation honom eller them Laghföra och domb
åå taga, hwilcken sedan vthi wår Håffrätt skall öfwersedd och
af oss wijdhare ther opå förklarat blifwa; Och skal dedh falska
Mijnttedh som således optages, blifwa lefwererat till Ståthollaren vthi samma Lähn at annamma twå deelarne der af vthi
H: K: M:tz och Cronones Cassa och Rekenskaph derföre Biöra,
Men tridie deelen der aff skall be:te Blanckenhagen för sin
troo flitigheet tillstellt blifwa.
Till dedh Fiärdhe, Sossom H: K: M:t och spörier, att vthi
Kexholms Lähn och Stadh icke brukas een lijkheet i Wicht
och Måth, hwar igenom stoort Undersleff skeer, och mången
vthi Handel och wandel blifwer der medh bedragen; Altzså
skal mehrbe:te Blanckenhagen och så hafwa en noga inspection
der öfwer, tagandes medh sigh här ifrån Ståckholm ett rett
Bisman, aln, Tunna och Kanna, medh Cronones merkie och
Stempel, och vthi hwar Pogost, antingen hoos Starosten eller
widh Kyrckian ett lijka sådant hafwa liggiandes, hwar efter
Capporna således skola lämpas, såssom Landtöfligit är, och denne Tunna medh öfwer eens komma, hwilket Ståthållaren skal
förkunna allmogen medh åthwarningh, at den som medh annan
wicht och Måth blifwer beslagen, skal icke allenast efter Lagh
straffas, ythan och hafwa förwerckat Godzet, Twedelenne till
Cronan och een tredingh till Blanckenhagen som derföre omak
och åhåga hafwa skall, Dogh skall Blanckenhagen wara förbudet under een eller annan praetext att drifwa något otilbörligit
Landzkiöp, eij heller Undersåterne i någon måtto, som klager
aff för orsaker beladsta, Såssom och skall han icke heller offen3
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dera Rijssarna emoth Fredzfördraget, vthan mehra beflijta sigh
om till at holla medh dem willie och wenskap, så mykit giörligit skee kan. H:s K: M:t will fördenskuldh här bredewidh
hafwa befallat Landzhöfdingerne' och Befahlningzmennerne
vthi förbe:te Lähn, bådhe dem som nu der äre, eller här effter
dijt förordnas kunna, att dee åfftabe:te Blanckenhagen vthi
denne sijn Comission handhafwa, Assistera och befordra, vthi
dedh som han deeres hielp begärandes warder, och H: K: M:t
sampt Cronan till gagn och besta länder. Till yttermehra wisso
är dette medh H: K: M:tz Secreet och H: K: M:tz sampt Sweriges Rijkes respective Förmyndares och Regeringz Underskrift bekräftat. Loco et Tempore ut supra.
(Locus Sigilli.)

Gabriel Oxenstierna Jacobus Delagardie Clas Flemingh
S: R: Marsk. i .R: Admiralens stelle.
Giöstaffson S. Dråtz.
Peer Baneer
i R. Cantzlerens stelle.

Gabriel Oxenstierna
Frijherre till Mörby och Lindholm
S: R: Skattmästare.

5.

Prof. E. G. Palmen ilmoitti Hist. Arkistoon otettavaksi
kapteeni Henry Biaudet'in, tutkimuksen: „Giovanni Ascemins
relation, ett Valikanbidrag till Johan III:s och till Karin Månsdotters historia". Seura päätti julkaista mainitun tutkimuksen.
In fidem:

O. A. Forsström.

Kokous 28 p. maalisk. 1906.
Saapuvilla olivat hrat K. G. Leinberg, J. W. Ruuth, K.
R. Melander ja allekirjoittanut.
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§ 1.
Koska esimies tri P. Nordmann sairauden tähden oli estetty saapuumasta kokoukseen, johti puhetta prof. K. G. Leinberg.
2.
Edellisen kokouksen pöytäkirja tarkastettiin.
§ 3.
Seura päätti lähettää Presidentti I. Fellmanille kiitoskirjeen hänen Seuralle lahjoittamastaan teoksesta:
J. Fellman: Anteckningar under min vistelse i Lappmarken
1—IV. Hels. 1906.
4.
Prof. K. G. Leinberg luki seuraavat asiakirjat, jotka koskevat Turun ylioppilaiden asevelvollisuutta v. 1700-1702:
Finl:s Statsarkiv. N:o 6829, bl. 627.
Högwälborne Herr Landzhöfdinge, Gunstige Herre!
Til fölie af Herr Landzhöfdingens d. 21 November nästledne affärdade skrifwelse, hafwer .icke mindre Consistorium
Academicum, än som Inspectores nationum, hwar för sig utj
hwart Landskap noga undersökt, om och någre Studenter kunde
disponeras att antaga någon officerare Tienst widh dett fördubblingz Manskapet, som nu efter Kongl. Maij:tz Nådigste
förordning uprättas; och såsom en dehl förnimmes sig hos vederbörande allaredo för detta j berörde måhl angifwit, en dehl
och nu mehra sig utlåtit att wilja emottaga sådane Charger,
som de antingen sielfwe utj Consistorio Academico föreslagit,
eller eljest medh deras wilkor kunna enliga wara; Altfördij
hafwer Consistorium Academicum intet kunnat underlåta hoos
Herr Landzhöfdingen bijfogade förteckning på samma personer
att insinuera, med tienstl. förmodan, dett Herr Landzhöfdingen
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dem utj deras goda upsåt all gunstig befordring låter wederfaras, helst emedan de sig förbehållit, dett Consistorium Academicum och intet kunnat ogilla, att hafwa fritt tillträde till deras förrige privilegier wijd Kongl. Academien, så framt dem
emot deras eget samtycke något skulle påbördas, hvar med
förblifwer.
Högwälborne Herr Landzhöfdningens
Åbo d. 1 December
1700

Hörsammeste Tienare.
I. Munster.
Acad:ae h. t. Rector.

Samt 8 professorers namnteckningar.
Bilaga: (bl. 628).
Uthom dem af den studerande Ungdomen wid denna Kongl.
Academien, som allaredo märckeligen ernådt Chargen wid den
af Hans Kongl. Maij:t nyligen i Nåder opbådade Dubleringen
här i Finland, hafwa effterföljande sig af ber:de ungdom i lijka
måtto till högstbem:te Kongl. Maij:ts Tienst i underdånigheet
welat offerera och anmähla nembl.
Henricus Mollerus Narfvensis.
Nicolaus Giers Biörneborgensis.
Andreas Agricola Nylandns.
Johannes Poldander
Wiburgenses.
Andreas Sundman
Andreas Löflund
Ericus Biström
Aboeeses.
Matthias Elffberg
Ericus Aspegreen Tavastensis.
Johannes Rothenius Satagundensis
Endteligen stå och Kongl. Maij:t till tienst.
Georgius Heronius
Aboenses.
Johannes Korsman
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Finl:s Statsarkiv. N:o 6829. bl. 677.
Högwälborne Herr Landzhöfdinge, Höggunstige Herre.
Uthaf Högwälborne Herr Landzhöfdingens skrifwelse af
cl. 19 Martii sidstl. haar Consistorium Academicum förmärckt,
det högwälborne Herr Landzhöfdingen behagat begära, att de
långt till åhren komne och giffta Studenter, om hwilkas framsteg utj studier intet hopp är, kunde till Kongl. Maij:tz krigztienst utj desse besvärlige tijder inställas, hwar oppå Consistorium icke bordt underlåta att meddela högwälborne Herr Landzhöfdingen detta till ett hörsamt swar, att Consistorium Academicum will med första tillfälle giöra den anstalt, att sådane studenter, hvilka förnimmas begådt vtj sine studiers idkande en
stor försummeligheet, kunna ofördröijel. blifwa antecknade, då
de sedan skola finnas ledige att affordras till Kl. Maij:tz krigztienst, så snart de dertill warda ansökte : och såsom Consistorium Academicum för det anseenliga antahl af Crono bönder,
som till Knechtar blif wit inskrefne, icke kunde erhålla, att de
Academiens till Soldater insatte enda bönder kunde emot löösdrifware uthbijtas, så är till högwälborne Herr Landzhöfdingen
Consistorii Academici hörsamme begäran, det sådane oflijtige
studenter medelst högwälborne Herr Landzhöfdingens gunstiga
adsistence måtte disponeras att uthgå för Academiae Bönderne,
så långt de der till kunna hinna och förslå. Näst en trogen
önskan till all sjelfbegärlig wählmåga förblifwe.
Högwälborne Herr Landzhöfdingens
Åbo d. 26 Martii
1702.

Hörsammeste Tienare
Isaac Pihlmann
Acad. Ab. h. t. Rector.

Samt 10 professorers namnteckn in gar.

Finl:s Statsarkiv. N:o 6829, bl. 681.
Högwälborne Herr Landzhöfdinge.
Såsom Studenterne Matthias Renius, Simon Carpus och
Andreas Sinander, hwilcka af högwälb. Herr Landzhöfdingen
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d. 19 Martii sidstl. igenom skrifwelse äro namngifne till Kongl.
Maij:tz krigztienst, befinnas icke allenast wara långt till åhren
komne uthan och sådane, hwilka för sin trögheet och oflijt
icke längre kunna under Kl. Academiens Privilegier förswaras,
der emot de öfrige, nembl. Samuel Coriander och Henricus
Areen det hopp om sig gifwa, att de med tijden kunna medelst
Studier wara fäderneslandet till nogon tienst; altså är till högwälborne Herr Landzhöfdingen Consistorii hörsamme begäran,
att de ofwannämbde personer kunde för Pettis, Räsälä och
Totila till Soldater insättias, itererandes Consistorium i öfrigt
sitt förra anhållande, att och till det ringaste nogon dehl af de
öfrige Academie hemmanen kunde af öfwerskottet af löösdrifware gunstigast kielpas, emedan Kl. Academien wed annan
händelse dess undergång haar att befahra, hwar emot förblifwe
Högwälborne Herr Landzhöfdingens
Äbo d. 10 Maji
1702.

Hörsamme Tienare.
Isaac Pihlmann
Acad. Ab. h. t. Rector

samt 5 professorers namnteckningar.
Carpaeus, Renius och Sinander sökte sedan med åberopande af sin sjuklighet hos Landshöfdingen befrielse från
krigstjensten.
Finl:s Statsarkiv. N:o 6829, bl. 711.
Högwälborne Herr Landzhöfdinge.
Gunstige Herre.
Consistorium Academicum hafwer af Högwälborne Herr
Landzhöfdingens gunstiga skrifvelse af d. 18 October sidstl.
förnummit, det högwälborne Herr Landshöfdingen af den fahra.
som oss dess medelst förestår, att Fienden wid Gräntze-Orterne
sig förstärker, blifwit förorsakad att giöra all möijelig anstalt,
som till hans afwäriande samt Kongl. Maij:tz högstangelägne
tienst, jemte hvar och ens egen säkerheet tiäna kan, och för
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den skull för nödigt funnit att påminna, det de Studerande
wid Academien och Kong'. Academiae Statens folck samt wacktkarlar måtte sig med nödige gewähr försee, såsom och tilöfwas
med dem att umgå; Så hafwer till fölie der af Consistorium
der om sorgfälligt warit, så att sådannt hwar Nation af dess
Inspectore är blif wit antydt, warandes hwar och en nogsamt
benägen att låta sig utj sådane Exercitier tilöfwas, efter som
ock Fechtmestaren wid Academien är beordrad dem på en wiss
tijd om dagen utj de till detta tillfälle hörige stycker att informera; Men som alle. ganska fåå undantagne, äro mycket fattige och sådane som hafwa sitt lifs uppehälle af Barns informerande, så att de på intet sätt förmå. förskaffa sig gewähr,
fast mindre försee sig med kläder, der så wore att ijttersta
nöden, den dock Gud Nådel:n afwärie, dem på någon ort affordra skulle, så kan Consistorium eij annat, än sådant den här
studerande Ungdomens tilstånd högwälborne Herr Laudzhöfdingen berätta, jemte det Consistorium eij underlåta kunnat här
med hoos högwälborne Herr Landzhöfdingen till skyldigt swar
inkomma, förblifwandes städze
Högwälborne Herr Landzhöfdingens
Hörsamste tienare
Lennart Tammelin
h. t. Academiae Rector.

Åbo d. 27 Octobr.
1702

10 andra professorers underskrifter.
5.
T:ri K. R. Melander luki seuraavan asiakirjan, josta muun
muassa ilmenee, että Olavinlinnan rakennusaikana linnan päällikkönä oli Tuomas Partainen.
Suom. Valtioarkisto: Savolanlinnan läänin tuomiokirja vv.
1643-48 (fol. v. 217).
Joroisten pitäjän keräjäin pöytäkirjassa marraskuun 27 ja
28 p:ltä 1644 kerrotaan tästä asiasta seuraavalla tavalla: Förekom Hendrich Matzson Pardain och Thomas Pardain och till

— 40 —
kienna gåfuo att dee hafua sijne engeteegor här vthi Joroisby och dhem roligen oklandrat häfdat vthi 5 Manna ålldher,
nu besvärade de sigh att Peer Kierri sigh samme engeteegor
tillägnat haar och nu vthi 6 Åhr brukat, hafua alltijdh tänkt,
att Peer Kierrj dhem betala skulle, Men nu när dee afradt
begiera, och att han af Engerne afstå skall giör han sig till
trätesman. Härtill swarade Peer Kierrj att samme engestycke
här ifrån Jorois först vtkomne äre, sejandes dhen tijdh här
Cronones bodha warit hafuer haar en där af stulit af dhenne
by boende, hvilken samme engestycker för sitt Tiufwerj bortgifvit haar, allt sedhan Engeteegerne här ifrån warit, och emädhan skatten är på byn, hafuer han sigh samme enger tillägnat.
Tillspordes Peer Kierri om långh tijdh kan wara sedan? Sade,
att dhen tijdh Thomas Pardain haar warit Commendant på Ny
Slott vthi Ny Slotz bygningz tijdh, allt sedan hafua Pardaiset tillstadh Kierri rooligen samme enger possiderat in till han olagligen
dhem någre åhr sedan sigh tillwällat haar. — — — — — —
Tillspordes Pardalaboar om dee wetha huru samme Engeteegor
äro komna vnder deras boostelle: Där till dee nekade, vthan
sade vthi Thomas Partains tijdh, som femte leedh är. Emedhan Pardalaboar från Jockas Sochn hafua snart någre hundrade
åhr roligen häfdat någre engeteegor här vthi Jorois by, derföre
effter Nempndens stadfästelse och dett förste cap. i Jord B:n
dömes dhem ewärdeligen här effter som här till samme engeteegor att muta och behålla, -- — — — —
Niinkuin pöytäkirjan sanamuodosta huomaa, tuntuvat Partaiset olleen kotoisin Partalasta Juvalla, vaikka omistivat nuo
muutamat niityt Joroisten kylässä Joroisissa. Nämät Partaiset
näkyvät siis olleen viides polvi siitä Tuomas Partaisesta, joka
Savonlinnan rakennusaikana oli sen isäntänä. Jos Kierrin
(? Kirrin) kertomuksessa on perää, täytyy otaksua, että Tuomas
Partainen oli varkaudesta kiinni saaadulta Joroisten kyläläiseltä
ottanut mainitut niityt tuomittujen sakkojen asemesta ja sitten
lunastanut ne itselleen suorittamalla sakkojen summan.
1500 luvulla on kruunun Savossa omistamain kartanojen
joukossa myöskin eräs Partala niminen, joka sijaitsi Juvalla.
Ehkä tämä oli alkuaan kuulunut Partaisten suvulle, Se oli iso
kartano, johon muun muassa kuului kaksi kalastuspaikkaa Pohj anmaalla.
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§ 6.

T:ri K. R. Melander luki seuraavan asiakirjan, joka koskee
Suomen aatelismiesten väkivaltaisia tapoja kuningas Kaarlo IX.-n
aikana.
Esimerkkinä maamme aateliston väkivaltaisuudesta vielä
Kaarlo IX hallituksen lopussa ja kansan mielivaltaisuuteen johtamasta vihasta aatelistoa ' kohtaan tahdon esittää seuraavan
riita-asian Uudenkylän hallintopitäjästä vuodelta 1610, joka
löytyy Hollolan kihlakunnan pöytäkirjoissa samalta vuodelta.
Kihlakunan oikeuden istunnossa Uudessa kylässä 2 p:nä huhtikuuta kerrotaan asiasta seuraavalla tavalla: „Wittnade dhe 12
i Nempden och mhenige almogenn Att Jacob Thomasonn af
Artt Jerfui S. by Nils Jörensonn ibidem. Joren Jörenson ibidem
Och Lasse Jörensson ibidem, hafuer waridtt i denne wintter till
Skinnarbacken (Skinnareby) i Bårgå S. och afhendt m (med)
fulle uelle af Johan grelssons Eflterlefuerska Teenfaat 1 st. och
Tenn Kanna Een för dett att dhe hafue waridtt hoss hennar
någon tijdh sedann och gräfuitt åth henne några Åker dijkar
Och Inthet fåådtt af henne Denis fullkomlig Lhön, Huilcke
Tennkaar dhe förde altt hiero m (med) sig Och På samme
tijdh war 25 Personer stadde till Kööpstadenn m (med) deris
handell af desse Effter:ne byar Areijerfui, Rattula, och Storby
Och när som Hans wittenberg som är hennis mogh fick dett
wetha adtt dhe af för:ne byar wåre till Köpstadenn Så uar
hann m (med) sitt selkap och giorde för såth för dem På almänne wägenn När såm dhe hadhe Köörtt 1/2 myle wegh uth
från stadenn Och högg upå dem m (med) wärior Sosom dhe
hafuer här för rättenn Lattit ransake derissåår Så adtt af samme
Selskapett blef inthet osargat mehr såm 2 Personer Oanseet ad
tt dett war icke Een i deras selskap som hafuer affhendtt af
hennis Suära hennis Tenn Kanna och faat, Icke heller hafue dhe
wethatt der af Adtt dhe andre hafuer varit till hennis gårdh."
Paikkakunnan nimistä päättäen huomaa, että Skinnarbakassa työssä olleet talonpojat samaten kuin heidän tähtensä
kärsimään joutuneet olivat kotoisin nykyisestä Artjärven pitäjästä. Ainakin on Ratula tätä pitäjää ja Arejärvi ehkä vain
toinen muoto Artjärvestä. Kauppakaupungilla tarkoitetaan varmaankin Porvoon kaupunkia. Kirje selittää samalla, millä ta-
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valla Hannu Wirttenberg von Dober oli sukua Juhana Grelsin
pojalle. Tämä tieto oikaisee myös H. G. Laguksen arvelun
teoksessaan „Finska Adels gods och ättar" (481 s.) että nimittäin Juhana Grelsinpoika olisi ollut Hannu Wirttembergin isä.
Lagus oli itse aikaisemmin painattamassaan Åbo hofrätts historia (128 siv.) arvellut Hannu Wirtembergiä Juhana Grelsin
pojan vävyksi. Sen sijaan erehtyy Lagus samassa teoksessa,
kun hän väittää, että Juhana Grelssonin sukunimi oli Schönfelt, sillä valtioneuvoksetar Ramsayn antaman tiedon mukaan
ei hänen vaakunastaan suinkaan voi päättää sukunimen olleen
Schönfelt. Saman erehdyksen tekee myöskin J. J. W. Lagus teoksessaan „Borgåboerne Arvid Wittenberg, Arvid Forbus, Torsten
Stålhandske" Karl Ruuth" (3 s.). Hannu Wirtembergin puolisoa Magdaleenaa on kyllä väitetty Schönfeltsukuun kuuluvaksi,
mutta olisihan mahdollista, että Hannu Wirtemberg oli kahdesti naimisissa, toinen puoliso oli tämä Magdaleena Schönfelt,
toinen Juhana G-relsinpojan tytär. Edellä kerrottu muutamia
talonpoikia kohdannut väkivaltaisuus saattaa Hannu Wirtembergin oikeuden harrastuksen huonoon valoon. Semmoista ei
odottaisi mieheltä, joka myöhemmin nimitettiin Turun hovioikeuden asessoriksi.
7.
T:ri K. R. Melander ilmoitti, että Henrich Blankenhagenin, Salmin kaupungin pormestarin ohjeet löytyvät Ruotsin
valtion registraturassa vuodelta 1634, 1084 sivulla. Hän luki
sen jälkeen seuraavan asiakirjan, josta ilmenee, että Sortavalan
ja Salmin kaupungit yhtaikaa perustettiin kesällä v. 1632.
Sortavalan ja Salmin kaupungit perustettiin kesällä 1632,
niinkuin huomaa seuraavasta kohdasta Käkisalmen läänin käskynhaltijan Heikki Maununpoika Spåren kirjeestä valtioneuvostolle kesäkuun 26 p:ltä 1633, joka kirje löytyy Livonica
kokoelmassa n:o 111. Siinä sanotaan:
Wijdere giffwer Jagh E. G. och H:rer Ödminckeligen och
Vnderdånligen tilkenna huruledes såsom effter högtprijssligh
gudj i åmminnelsse H. K. M:tz Wår Allernådigeste Konungz och
Herres Nådighe brefz lydelsse, Så som och effter Generalens
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(generalguvernörens) Wälborne Her Johan Skyttes befalningh,
här i Slotz Nårre Lähnett blef i förleden Sommar twå Städer,
een i Sordawala Pogosth, och den andra i Salmis Funderede,
Så att dhe Landzkiöpmän, som här i Lähnett boende ähre,
och stor Landzkiöp driffwa skulle der samastedes at nedsettia
att winna borskap, Och Jagh Vthi åthskillighe gångor Vthj
hwar tingz Stadh be:de: Landzkiöpmän alfwarlighen förmant
och förehållit, Att dhe sigh der hän förfoga skulle, Der till dee
eenhelleligen Swarat, och aldeles förwegra, att dhe ingalunda
wela sigh der hän förfoga, Vthan tilsagt, så well fördenskuld,
såsom och för deres religion och Prester och för alle andre
deras beswer sine Vthskickede, till E:s G. N:der och H:r at
försenda etc. Men effter Jagh icke för Vthan E:s. G. N:rs och
Hirs speciall Nådige befalningh kan medh dem till saaken
giöra, Hwarföre ähr Jagh högt orsaket waritt E. G. N:r och
H:r der om tilkenna giffwa medh ödmjuke och Vnderdånige frågan, om dhe Städers Funderande, Skall någon forgångh winna,
eller och icke, effter ingen will godwilligen sigh der hän begiffwa, På dett jag deste bättre kunde der opå medh all slijt
och alfwar drifva."

Niinkuin tästä kirjeestä näkee, ei ensimmäisenä vuonna
varsinaisen perustamisen jälkeen tahtonut vielä uusista kaupungeista mitään tulla. Eikä Ruotsin hallitus myöskään näy koettaneen ankaruudella ryhtyä asiaan tämän Heikki Spåsen valituksen johdosta. Vastatessaan Spåren kirjeeseen syyskuun 23 p:nä
1633 lausuu holhojahallitus tästä asiasta: „The som good willigen in vthj Städerne flyttia wele, ther deres boningh och
heemwist att haffwa, kunne thett göra, elliest urll Hennes
Maij:tt att ingen där till skall twungen bliffwa." (Valtion registratuura 1633 552 sivu.) Siis koetti holhojahallitus karttaa
kaikkia pakkokeinoja asukkaitten hankkimisessa uusiin perustettaviin keupunkeihin. Niinkuin Spåren kirjeestä huomaa, ei

niihin hyvällä asukkaita saatu siirtymään. Kun hallitus siitä
huolimatta, vapaamielisesti kyllä, hylkäsi kaiken pakotuksen, täytynee käsittää asia niin, että se oli jo luopunut Kustaa Aadolfin
tuumasta saada nämät kaksi uutta kaupunkia syntymään.
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Kokous toukok. 8 p. 1906.
Saapuvilla olivat puheenjohtaja tri P. Nordmann, tri J. W.
Ruuth, professorit E. G. Palmen ja Kust. Grotenfelt sekä allekirjoittanut.
§ 1.
Edellisen kokouksen pöytäkirja tarkastettiin.
§ 2.
Luettiin Suomal. Kirjallisuuden Seuralta tullut kirjelmä,
jossa Seura tarjoo Hist. Seuralle hallussaan olevat Hist. Arkiston I—IV osien kappaleet, pyytäen sen sijaan, että Hist. Seura
luovuttaisi Kirjallisuuden Seuralle omistamansa K. A. Gotlundin päiväkirjat, kirjeet ja muut paperit. Hist. Seura päätti
suostua ehdoitukseen, josta tieto oli annettava Suomal. Kirjallisuuden Seuralle.
3.
Esitettiin seuraavat ylioppilas A. R. Cederbergin Seuralle
jättämät asiakirjakopiot, jotka koskevat Pohjois-Karjalan oloja
ja maaherra Olavi Vibeliusen toimintaa sotavuotena 1808. Asiakirjat päätettiin painattaa Hist. Arkistoon.
4.
Ylioppilas A. R. Cederberg anoi Hist. Seuralta 150 Smk:n
apurahaa saadakseen tilaisuutta ensi kesänä Ilomantsin kruununvoudin arkistossa kupioimaan siellä löytyviä vanhempia
asiakirjoja (vuoteen 1809). Anomukseen suostuttiin.

§ 5.
Esimies tri P. Nordman teki pöytäkirjaan seuraavan esityksen:
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Undertecknad föreslår, att Samfundet instundande höst
skulle taga initiativ till ett historikermöte, till hvilket skulle inbjudas icke blott historieforskare, utan äfven lärare och lärarinnor i historia vid elementarläroverken och de högre flickskolorna och kunde desse första på försök anordnade historikerdagar upprepas och då äfven deltagare från de skandinaviska länderna inbjudas. Planen godkändes enhälligt och uppdrogs åt herrar 0. A. Forsström, P. Nordmann och E. G. Palmen att träffa de nödiga förberedelserna samt för mötet uppgöra programmet.
6.
Seura päätti, hyväksymällä tämän ehdoituksen, ryhtyä
toimenpiteisiin sen toteuttamiseksi.
In fidem:
0. A. Forsström.

Kokous 8 p. lokak. 1906.
Saapuvilla olivat esimies herra P. Nordmann, professorit
K. G. Leinberg, E. G. Palmen, Kust. Grotenfelt, M. G. Schybergson ja allekirjoittanut.
1.
Edellisen kokouksen pöytäkirja luettiin ja tarkastettiin.
2.
Päätettiin Äyrämöisen palkintorahastosta myöntää lehtori
1. V. Ronimukselle 1,200 Smk. palkkioksi hänen tutkimuksistaan „Vatjalais-viidenneksen" asutusoloista v:lta 1500 sekä sen
venäläisen verokirjan suomentamisesta, johon tämä tutkimus
perustuu. Verokirja oli tuonnempana tehdyn päätöksen mukaan
painettu Hist. Seuran julkaisujen joukossa ja oli nyt valmiina
kirjakauppaan lähetettäväksi.
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§ 3.
Professori K. G. Leinberg luki Tukholman kunink. kirjastossa kopioimansa asiakirjavihkon, joka valaisee Ruotsin hallituksen sotahankkeita Venäjää vastaan Itämaisen sodan aikana,
v. 1855. Tarkoitus oli tehdä maallenousu Suomessa ja sitä varten oli maassamme syntynyt kenraali Johan Peter Lefren saanut toimekseen valmistaa täydellisen kertomuksen sopivista
maallenousupaikoista sekä hankkia tarkkoja tilastollisia tietoja
maastamme. Tietojen hankkimisessa oli hän käyttänyt Adolf
livar Arvidssonin apua. Professori Leinbergille päätettiin
suorittaa hänen kustannuksensa näiden asiakirjain kopioimisesta
Smk. 23: 70.
4.
Päätettiin kääntyä tri Holger Rosmanin puoleen Tukholmassa pyynnöllä että hän Seuran kustannuksella kopioittaa
kamariarkiston; säilytettämästä Ruotsin kauppaa koskevasta tilastokirjasta valta 1685, ne osat, jotka koskevat Suomen kauppaa.
5.
Päätettiin painattaa tulevan Hist. Arkiston XX osan 1 vihkona ne esitelmät, jotka pidettiin historiantutkijain kokouksessa,
sekä tri Nordmannin kirjoittaman esipuheen.
In fidem:
0. A. Hainari.

Kokous I p. marrask. 1906.
Saapuvilla olivat esimies, tri P. Nordmann, valtioneuvos
J. R. Danielson-Kalmari, professorit K. G. Leinberg, M. G.
Schybergson, E. G. Palmen ja Kust. Grotenfelt, tohtorit K. R.
Melander, J. W. Ruuth, Aug. Hjelt, Gunnar Suolahti sekä allekirjoittanut.
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§ 1.
Edellisen kokouksen pöytäkirj a luettiin ja tarkastettiin.
2.
Tri Aug. Hjelt esitti Seuran julkaisuihin painettavaksi Senaatin ensimäiset kertomukset Majesteetille maamme hallinnosta, oikeudenhoidosta ja taloudellisesta tilasta vv. 1812-1816.
3.
Tri U. L. Lehtonen teki Seuralle seuraavan esityksen:
Suomen Historialliselle seuralle pyydän nöyrimmästi esittää anomuksen saada Pietarin Ulkoasiain ministeristön arkistosta kokoamani Haminan rauhaa koskevat asiakirjat jättää painettaviksi erityisenä nidoksena julkaisuun: „Todistuskappaleita
Suomen historiaan".
Mainittu kokoelma on melkoisen laaja. Ordin on sitä
käyttänyt teostansa varten ja julkaissut sen liitteissä 9 asiakirjaa, mutta käsitykseni mukaan tämä käyttäminen on jäänyt hyvin vajanaiseksi. — Haminan rauhaa koskevat venäläiset asiakirjat voidaan jakaa kolmeen ryhmään. Ensimmäiseen kuuluvat ne, jotka koskevat rauhan alkuvalmistelua, Alopeuksen lähetystä Tukholmaan; siinä on huomattava Alopeuksen mietintö
tämän lähetyksen tarkoituksista, keisari Aleksanterin ja Venäjän ulkoasiain ministerin Rumjantsewin ohjeet hänelle, hänen
raporttinsa matkan aikana ja kertomuksensa oloista Ruotsissa.
Toiseen ryhmään kuuluu Rumjantsewin kirjeenvaihto Ruotsin
hallituksen kanssa Alopeuksen palattua siihen asti kuin neuvottelut Haminassa alkoivat; siinä tärkeimpiä ovat Rumjantsewin kirjeet Lagerbjelkelle, v. Engeströmille ja Stedingkille sekä
päinvastoin näiden kirjeet hänelle. Kolmantena ja suurimpana
ryhmänä sitten ovat itse rauhanneuvottelujen aikana syntyneet
asiakirjat; niistä on etupäässä mainittava Rumjantsewin omakätiset kirjeet keisarille, tämän samoin omakätiset määräykset hänelle ja Alopeuksen laatima neuvottelupöytäkirja. Kaikki, mitä
on näin rauhaa valmisteltaessa kirjoitettu, ei tosin täydellisyy-
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teenkään pyrkien ole painattamisen arvoista; toisia voi mitään
menettämättä melkoisesti lyhentää; mutta sen suunnitelman mukaan, jonka olen valmistanut, julkaisu kuitenkin tulisi käsittämään kaikkiaan ehkä noin 90 asiakirjaa.
Kun useimmat asiakirjat ovat ranskankielisiä, olen ajatellut tällä kielellä myöskin kirjoittaa julkaisun alkuun asetettavan lyhyen johdannon ja kunkin kirjelmän oheen liitettävät selitykset. Ne eivät kaikki ole vielä valmiita; tarpeen on lyhytaikainen matka Pietariin. Toivon sen voivani tehdä tämän vuoden loppupäivinä. Samalla tulen pitämään huolta siitä, että painatustyön kestäessä korrehtuurin vertaaminen alkuperäisiin asiakirjoihin voi tarpeen tullen helposti tapahtua.
Helsingissä marraskuun 1 p. 1906.
Nöyrimmällä kunnioituksella

U. L. Lehtonen.
§ 4.
Seura päätti, suostuen edellisessä §:ssä tehtyyn esitykseen,
painattaa todistuskappaleet „Asiakirjoja valtiolaitoksemme perustamisen ajoilta" nimiseen julkaisusarjaan. Korrehtuuriluvusta oli suoritettava tri Lehtoselle tarpeellinen ko.rvaus. Professorit E. G. Palmen ja M. G. Schybergson valittiin julkaisua
tarkastamaan ja valvomaan.
§ 5.
Professori Kust. Grotenfelt esitti seuraavan tutkimuksen:
Gotlannin entisestä suomalaisesta nimestä „Voijonmaa".
Herra Martin maanlain käännöksessä Kauppakaaren 6:nnessa luvussa tavataan seuraava lause: „— — sencaldaisihin
tavaroihin, quirt Pohjalaiset, Suomalaiset, Wiolaiset ja Ölandilaiset eli Ahvenanmaan miehet touavat mahan vahettaman haillens syötävä ja tarvetta". Ketkä ovat tässä mainitut „Wiolai-
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set" eli niinkuin varmaan on luettava nykyisen kirjoitustavan
mukaan Vuiolaiset? Ruotsalaisesta tekstistä näkyy, että tuo nimitys siinä vastaa sanaa „Guta", Gotlannin asukkaita. Samaa
suomalaista sanaa käytetään samalla tavalla Ljungi Tuomaanpojankin käännöksessä: „— — sen caltaisin tavaroihin, quin
Pohjalaiset, Idän miehet, Suomalaiset, Woiolaiset ja luoto cansa
sisälle tuovat macundan". Sanakirjantekijöillemme sana ei näy
olevan peräti outo, koska Lönnrotin sanakirjan lisävihkoon on
otettu sana „Voionmaa", jonka sanotaan merkitsevän „Oland".
Vaan että se alkuansa on tarkoittanut nimenomaan Gotlantia näkyy yllämainituista käännöksistä, ja sen todistaa myöskin vironkielinen nimitys Ojamaa = Gotlanti. Epäilemätöntä lienee näet
että Ojamaa ja Voijonmaa ovat yhtä alkuperää (verrattakoon semmoisia suomen kielessä olevia muotoja kuin odottaa, uottaa ja
vuottaa; uoma ja vuo'ina; unukka ja vunukka, y. m.). Vanhan,
suomen ja viron kielille yhteisen ja omakielisen nimityksen
olemassa-olo Gotlannin saarelle, jonka tärkeys kaupankäynnille
Itämerellä historiallisen ajan aamukoittehessa on yleisesti tunnettu, ansaitsee minusta kaikkea huomiota, ja tulee taas puolestansa lisätueksi tämän kauppatien merkitykselle.
Mitä nimen suomenkieliseen asuun tulee, tuntee Lönnrot
kuten näimme muodon Voionmaa, vaan vanhin lähde, herra
Martin käännös, näyttää pikemmin viittaavan muotoon Vujonmaa, eli ehkäpä Vuojonmaa. Ja, merkillistä kyllä, tätä vastaava
sanajuuri on muutenkin suomen kielessä säilynyt: vuojonkivi
merkitsee jo Jusleniuksen ja sitten myöhempien sanakirjantekijäin mukaan „lapis sectilis, täljesten". Nykyisessä kansankielessä näyttää vuojo yleensä merkitsevän kallisarvoista kiveä.
Esim. Pentti Lyytinen kiitossanassaan Suom. Kirj. Seuralle
käyttää tätä sanaa lausuessaan: „kullalla pitäis kuvata kaikki
Seuran seinähirret, panna muurit marmorista, valvit vuojoista
valoa". Kun Gotlanti erittäinkin on tunnettu näkyvistä vuoriniemistään ja sen vientitavaroina aina erittäinkin on mainittu
kalkki- ja hietakivi sekä kovasimet, tuntuu varsin mahdolliselta,
että nimi Voijon- eli Vuojonmaa alkuansa onkin yhteydessä vuojosanan kanssa, ja syntynyt saaren vuoriperäisestä luonnosta. Sangen valaisevaa olisi saada selville mitä kivilajia vuojonkivi oikeastaan merkitsee, ja onko se juuri noita Gotlannista kaupan
saatavia.
4
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En voi olla vielä yhtä seikkaa tässä huomauttamatta.
Mahdollisesti tapaamme Vuojolaisia, Gotlannin asukkaita ja
kauppiaita, Kalevalassakin ja muinaisrunoissamme. Kun Lemminkäinen varustautui ansiotyöhönsä, Hiiden hirven hiihdäntähän, niin meni hän „Kaupin kartanohon" ja puhutteli häntä
näillä sanoilla „Oi on viisas Vuojalainen, kaunis Kauppi Lappalainen! Tee mulle sukeat sukset" j. n. e. Merkillistä tässä on,
että Vuojalainen käytetään Kaupin kertosanana, ja kauppejahan ennen muita „vuojolaiset" sen ajan suomalaisille olivat.
Jätän kuitenkin tämän päättämättä, samoin kuin kysymyksen,
missä suhteessa mytologisissa runoissamme tavattava nimitys
Vuojela voisi Vuojonmaahan olla. Vaan Ahtolan, veden, yhteydessä tämä paikka on. Vuojelan luota Väinämöinen runojen
käsikirjoitusten mukaan lähtee pyytämään veteen hukuttautunutta Ainoa.
Historiallisena tosiasiana on sitä vastoin muistoon merkittävä, että suomen ja viron kielissä on ennen ollut yhteinen
ja omakielinen nimitys Voijonmaa (Vuojonmaa, Ojamaa) Gotlannin saarelle, ja että tämä seikka on pidettävä todistuksena siitä
vilkkaasta kauppayhteydestä, jota muinaisina aikoina on ollut
suomalaisten ja Voijonmaan välillä.
6.
Professori K. Grotenfelt luki otteita yliopiston kirjastossa
olevasta Carl Möllersvärdin memoarikirjasta, joka valaisee elämää kuningas Kustavi IV Aadolfin hovissa.
7.
Professori K. G. Leinberg luki seuraavan tutkimuksen
Suomen postista 1600-luvulla:

Poststaten i Finland 1686
(Meddelande af K. G. Leinberg).
Under drottning Kristinas minderårighet träffades de första anstalter för postväsendets ordnande i Sverige. Af Förmyndareregeringen utfärdades nämligen den 20 februari år 1636
en „Förordning om postbådhen", på grund hvaraf öfver hela
riket inrättades ordinarie poster för att fortskaffa såväl kungl.
Maj:ts som andra bref.
Enligt nämnda förordning skulle vid de stora stråkvägarne
edsvurne postbönder finnas bosatte på 2 å 3 mils afstånd från
hvarandra; och till postbönder antogos åbor på sådana kronolägenheter, hvilkas belägenhet gjorde dem tjenliga till posthemman. Genast som postbudet anlände, skulle den följande postbonden mottaga brefven och otörtöfvadt genom natt och dag,
i ur och skur, fortlöpa med brefven minst 1 mil på 2 timmar.
Då honom ålåg att hålla 2 drängar, anlitades merendels desse,
ehuru på hans ansvar, för postens befordrande.
Tio år efter förenämnda förordnings utfärdande vidtogs
emellertid den förändring, att i stället för löpande postbud infördes postskjuts, som borde tillryggalägga 1 mil på 1 1/2 timme.
Postbonden innehade ett kronohemman (posthemman) och
åtnjöt derjämte frihet från rotering, inqvartering, gästning,.
dagsverken och vissa kommunala uppdrag samt var till sin person skyddad mot bysättning. I städerne voro anställde postmästare med lön.
Det svenska postväsendet sorterade under en egen chef,
som 1663-1697 benämndes postdirektör och 1697-1849 öfver
postdirektör, derefter i Sverige generalpostdirektör. Ofverinseendet öfver postverket handhades af kanslikollegium intill.
1801, derefter intill 1809 af öfverpostdirektören ensam.
Till belysning af svenska statens utgift förpostväsendet i
Finland under äldre tid utbeder jag mig att ur Riksregistraturet för 1685 Nov.—Dec. fol. 732 v. få meddela följande utdrag:
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Postväsendets stat för år 1686 under Cancellie Collegii general
Directorn
Expenser ssm.
Sam. Åkerhielm.
lius, lack. bleck,
Daler
paper, pennor,
Transfumt:
segelgarn och
S:r m.
brefp$ser.

Öfterboln

lön

Vasa
Uhlå
gamla Carlby
Nya Cariby
Jacobftad
Christinmftad
Cajana
Braheftad

30
30
15
15
15
15

—
—
—
—
—
—

3
3
2
2
2
2

15 — 2
135 — 16 — 151.
30 — 3 -- 33.

Fröfiöfkants
Finland
220 — 22
e_bo
2
15
iörneborg
Åbo län
2
Raumo
15
3
30
Nystad
6
60
(Helsingfors
2
20
3 Borgo
Nyland
Tafuaftehus
I
150 — 15
Viborg
Viborgs J Vekelax
20 — 2
län.
40 — 4
lNyslått
Åland, Castelholm påftmäftare
och upfyningsman lön och ex50
penser
Pårklaudd påftmäftare och upfyningsman i lön och expenser 40
718.
660 — 58
Jngermanla.nd
(Narfven)
(Nyen)
Kexholm.
50 — 5
(Nöteborg.)
För Postilioner i Sverige och Finland förslagsvis 2,400
In fidem:
Daler S:mtt.
0. A. Hainari.
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Vuosikokous 9 p. marrask. 1906.
Saapuvilla olivat esimies herra P. Nordmann sekä seuran jäsenet herrat E. G. Palmen, K. G. Leinberg, M. G. Schybergson, K. Grotenfelt, J. W. Ruuth, Aug. Hjelt, K. R. Melander, T. Hartman ja allekirjoittanut.
1.
Eroava esimies, tri P. Nordmann, piti esitelmän: „Blad ur
Helsingfors stads äldsta historia", joka tulee Hist. Arkistoon_
painettavaksi.
§ 2.
Allekirjoittanut, sihteeri, luki seuraavan vuosikertomuksen:
Suomen Historiallisen Seuran vuosikertomus marrask. 9 p. 1906.

Suomen Historiallinen Seura viettää tämän vuosikokouksensa maamme kehityshistoriassa merkillisellä ajalla. Eduskuntalaitoksemme uudistus on onnellisesti saatu loppuun suoritetuksi tavalla, joka takaa jokaiselle Suomen miehelle ja naiselle
yhtäläisen osanoton eduskunnan kokoonpanoon. Pienen kansamme oli sallittu ottaa edistysaskel, jota ihmismiljoonat suurissa kulttuurimaissa vielä kaihomielin odottavat. Eloisa uudistusten henki täyttää sentähden mielet kaikissa kansankerroksissa. Laajalle tähtääviä demokraattisia reformeja suunnitellaan
henkisellä ja taloudellisella alalla, jotta kaikki käyttökelpoiset
voimat saataisiin hereille, jotta jokainen, jolla on tälle isänmaalle jotakin annettavaa, tulisi tilaisuuteen tämän antimensa
esilletuomaan suomalaisen, kansallisen kulttuurin rakentamiseksi.
Suomen Historiallisen Seuran toiminta keskellä näitä mieltäkiinnittäviä tapahtumia ja rientoja ei luonnollisestikaan ole
ollut omansa kiinnittämään suuren yleisön huomiota puoleensa.
Voimiensa mukaan on Seura kuitenkin koettanut omalla erikoisalallaan toimia kansamme elettyjen vaiheiden valaisemiseksi.
Merkille pantavana uutuutena tässä työssä mainittakoon syysk.
28-30 p:nä 1906 Helsingissä pidetty
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Suomen historiantutkijain kokous.
Hankkeen syntysanat lausui toukok. 8 p. 1906 Seuran esimies tri P. Nordmann, jonka ehdoituksesta mainittu kokous
päätettiin pidettäväksi. Asiaa valmistamaan asetettiin toimikunta, jonka jäseniksi valittiin esimies, tri P. Nordmann, vapaaherra, professori E. G. Palmen ja seuran sihteeri tri 0. A.
Hainari. Historiantutkijain kokoukseen saapui runsaasti osanottajia. Esitelmiä kokouksessa pitivät:
Professori K. Grotenfelt: Suomen asemasta uskonpuhdistuksen murrosajalla.
Professori M. G. Schybergson: Den historiska universitetsundervisningen;
Professori, vapaaherra E. G. Palmen: Sinclairin murhasta;
Tohtori A. G. Fontell:.fordbesittningsförhållanden vid början af Finlands medeltid;
Tohtori G. Suolahti: Elämästä ja katsantotavasta Suomessa
valistusajalla;
Professori C. v. Bonsdorff: Universitetets flyttning till Helsing fors;
Tohtori 0. A. Hainari: Suomalaisista Amerikassa 1600-luvulla.
Seuran toimesta on tänä työvuotena painosta ilmestynyt
sarjassa „Todistuskappaleita Suomen Historiaan" lehtori J. V.
Ronimuksen venäjän kielestä suomentama „Novgorodin Vatjalaisen Viidenneksen Henki- ja Verokirja v. 1500" sekä sarjassa
„Pohjoismaiden Historiaa valaisevia Asiakirjoja" kapteeni Henry
Biaudetin Paavinistuimen ja Ruotsin väliset suhteet XVLn vuosisadan jälkipuoliskolla". 1)
Kokouksia on Seura kuluneena toimintavuotena pitänyt 7.
Niissä ovat esiintuoneet maamme historiaa valaisevia tietoja seuraavat Seuran jäsenet ja sen ulkopuolella olevat henkilöt:
Prof. K G. Leinberg: Tiedonantoja Martti Anettu nimisen talonpojan iästä; asiakirjoja Taipaleen ja Salmin kaupungeista vv. 1634 ja 1646; asiakirjoja, jotka valaisevat Turun ylioppilaiden asevelvollisuutta vv. 1700-1702; asiakirjoja,
1)

siecle.

Le Saint Siege et la Suede durant la seconde moitie XVIe
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jotka valaisevat Ruotsin hallituksen sotahankkeita Venäjää vastaan ja maallenousun aikomusta Suomeen Itämaisen sodan aikana v. 1855, sekä tutkimuksen Suomen postista 1600-luvulla.
Professori M. G. Schybergson: Två aktstycken rörande
mötei i Reval 1589.
Tri K. R. Melander: Asiakirjan, josta muun muassa ilmenee, että Olavinlinnan rakennusaikana linnan päällikkönä oli
Tuomas Partainen; asiakirjan, joka valaisee Suomen aateliston
väkivaltaisia tapoja kuningas Kaarlo IX:n aikana; asiakirjoja
Sortavalan ja Salmin kaupunkien perustamisesta.
Professori K. Grotenfelt: Tutkimuksen muinaisen „Kvenlandin" eli Kainuunmaan nimen merkityksestä; otteita Carl
Möllersvärdin memoarikirjasta, jotka valaisevat elämää kuningas Kustavi IV Aadolfin hovissa; Tutkimuksen „Voionmaa"
nimestä.
Maisteri J. M. Salenius: Tutkimuksen nimeltä „Sekavia
oloja Karjalan kreikanuskoisissa seurakunnissa vuoden 1808
jälkeen".
Tri Aug. Hjelt: Senaatin ensimäiset kertomukset majesteetille maamme hallinnosta, oikeudenhoidosta ja taloudellisesta
tilasta vv. 1812-1816.
Prof. E. G. Palmen: Otteita maaherra J. V. Palmenbergin suunnitelmista, jotka koskevat muun muassa Suomen kansan ruotsalaistuttamista.
Kapteeni Henry Biaudet: Giovanni Ascemins relation,
ett vatikanbidrag till Johan III:s och till Karin Månsdotters
historia.
Tohtori U. Lehtonen: Pietarin ulkoasiain ministeristöstä
koottuja asiakirjoja, jotka koskevat Haminan rauhaa ja sen esihistoriaa.
Ylioppilas A. R. Cederberg: Asiakirjoja, jotka koskevat
Pohjois-Karjalan oloja ja maaherra Olavi Vibeliuksen toimintaa
sotavuotena 1808.
Kotimaisen historiantutkimuken tuloksina Hist. Seuran
ulkopuolella tämän toimintavuoden ajalla mainittakoon seuraavat teokset:
P. Nordmann: Bidrag till Helsingfors stads historia
II—III.
J. V. Ruuth: Viborgs stads Historia 9-11 häftet.
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G. A. Gripenberg: Finska Gardet I—II. Hels. 1905.
Suomen Muinaismuistoyhdist. Aikakauskirja XXIII. Hels.

1905.
Suomen Kirkkohist. Seura: Neovius A.: Chronographia
Scandinaviae. Hels. 1906. Böetius Murenius: Acta Visitatoria
1637-1666 I—II. Hels. 1905-1906.
Anders Ramsay: Från Barnaår till Silfverhår IV—V.
Hels. 1905.
Väinö Vallin: Tampereen historia II. Tamp. 1906.
Antti Kaasalainen: Kylämuodosta ja Vainiojärjestyksestä
Lounais-Suomessa 16- ja 17-sataluvuilla. Hels. 1906.
M. Borodkin: Kriget vid Finlands kuster 1854-1855.
Hels. 1905.
Mauritz Hallberg: Minnespenningar öfver Enskilda Personer födda eller verksamma i Finland. "Hels. 1906.
E. Nervander: Alexander I:s resa i Finland. Hels. 1906.
J. V. Ronimus: Novgorodin Vatjalaisen Viidenneksen
verokirja v. 1500 ja Karjalan silloinen asutus. Joensuu 1906.
Jacob Fellinan: Anteckningar under min vistelse i Lappmarken (Julkaissut Presidentti Isak Fellman).
Eliel Vest: Johan Vilhelm Snellman. Biografisk studie II.
Oscar Vasastjerna: Storfurstendömet Finlands Ridderskaps och Adels Kalender för år 1906.
Carl Nummelin: Finska Forststaten. Biografiska anteckningar. Hels. 1906.
Suomen kansakoululaitoksen 50-vuotismuisto 1856-1906.
Lopuksi mainittakoon professori E. G. Palmenin toimittama
suurisuuntainen teos „Oma Maa", joka käsittäen tietoja kaikilta
isänmaamme kulttuurin, myöskin historiamme, aloilta, julkaistaan noin 160 Suomen tiedemiehen ja kirjailijan myötävaikutuksella.
Suomen Historiallisen Seuran toimimiehistä nyt kuluneena
työvuotena mainittakoon, että esimiehenä on toiminut tri P.
Nordmann, rahastonhoitajana tri K. R. Melander ja sihteerinä
allekirjoittanut.

In fidem:
0. A. Hainari.

-573Rahastonhoitaja tri K. R. Melander luki seuraavan vuositilin:
Suomen .Historiallisen Seuran voiton ja tappion tili 9/xr 1906.
Vastattavaa:
Säästö edelliseltä tilivuodelta . .
38,191: 68
Tuloja:
Säästökassatilin korko Kansallisosakepankista
224: 35
Furuhjelmin rahaston 1/2 vuoden korko
1000: —
Turun obligatioonein v:lta 1902 1/2 vuoden korko
375: —
Juoksevan tilin korko Kansall.-pankista
42: 79
Maanviljelys- ja Teollisuuspankista saatu:
Talletuksesta n:o 1107
445: 80
„ 1170
133: 32
176: 91
,.
1430
Juoksevan tilin korko
79: 68
835: 71
Helsingin oblig. v:lta 1882 1/2 vuoden
11: 25
korko
Turun obligatioonein v:lta 1902 1/2 vuoden
375: —
korko
Furuhjelmin rahaston 1/2 vuoden korko 1,000: —
107: 25
Osakeyhtiö Otavalta myydyistä kirjoista
18: —
Historian tutkijain kokouksen säästö .
H:gin oblig. v:lta 1902 1/2 vuoden korko
11: 25
Voitto edellämainitun oblig. jättämisestä
10: —
lunastettavaksi
—: 45
Korko 1/x1 lunastuspäivään
Kantamaton korko Suomalaisesta säästö171: 09 4,182: 14
pankista
42,373: 82
Summa
Kun 11laanviljelys- ja Teollisuuspankista
suoritettu osa seuran saatavaa sen konkurssista luetaan pois, on tulojen summa
ja loppusumma

3,346: 43
41,538: 11.
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Vastaavaa:
Uuden Suomettaren ilmoituslasku .
5: 10
Vahtimestarin palkka
40: —
Tresoorifakin vuokra kahdelta vuodelta
40: —
Kirjallisuuden seuran kirjapainon lasku 1,060: 20
Hufvudstadsbladin ilmoituslasku .
3: 30
Rahalähetys kapteeni Biaudetille .
1,818: 53
Helsingfors Postenin ilmoituslasku
5: 40
Sagulinin lasku
25: —
Helsingin Sanomain ilmoituslasku .
6: 30
Lehtori Tohtori Hainarille 2/3 sihteerin
palkkaa
200: —
Ylioppilas Cederbergille matkaraha . .
150: —
Steniuksen lasku Rabben haudan hoidosta
20: —
Professori Leinbergille puhtaaksi kirjoituksesta
23: 70
Lehtori Tohtori Ronimukselle painattamiskustannuksista
757: 59
Neiti G-ranfeltille puhtaaksi kirjoituksesta
150: 60
Lehtori Tohtori Hainarille 1/3 sihteerin
palkkaa
100: —
Kirjallisuuden seuran kirjapainon lasku
12: — 4,417: 72
37,120: 39
Säästö tilivuoden lopussa

Loppusumma
Vuoden kuluessa ovat seuran varat vähentyneet

41,538: 11

1,071: 29
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Suomen Historiallisen Seuran rahastojen tili
9 /x7 1906-9/xr 1906.
Vastattavaa:
:Seuran rahastojen tila 9/xt 1906:
Seuran yleisessä ynnä Rabben rahastossa 27,367: 20
Äyrämöisen palkintorahastossa . . . 1,993: 83
Rahastossa asiakirjain julkaisemista varten valtiolaitoksemme perustamisen
7,759: 36
ajoilta
37,120: 39
Yhteensä
•
Vastaavaa:
:Seuran varat ovat seuraavalla tavalla sijoitetut :
15 Turun kaupungin 5 O/0 obligatioonilainaa v:lta 1902 (nimellisarvo 15,000 m.) 15,300: —
:Säästökassatilillä Suomalaisessa säästöpankissa
9,046: 09
Säästökassatilillä Kansallispankissa . . 2,400: —
Juoksevalla tilillä Kansallispankissa .
10: 83
Saatava Maanviljelyspankin konkurssista 10,362: 75
Rahaa kassassa
—: 72
37,120: 39
Yhteensä

4.
Esimieheksi ensi toimintavuodeksi valittiin tohtori August
Hjelt, rahastonhoitajaksi tri K. R. Melander ja sihteeriksi allekirjoittanut 0. A. Hainari. Sihteerin palkaksi määrättiin 300 mk.
In fidem:
0. A. Hainari.
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Kokous jouiuk. 22 p. 1906.
Saapuvilla olivat esimies tri August Hjelt sekä professorit K. G. Leinberg, E. G. Palmen, M. G. Schybergson, tri K.
R. Melander ja allekirjoittanut.

§ 1.
Edellisen kokouksen pöytäkirja luettiin ja hyväksyttiin..
2.
Valittiin Seuran puolesta Tieteellisten Seurojen talon Valtuustoon jäseneksi tohtori A. H. Virkkunen ja varajäseneksi
prof. C. v. Bonsdorff.
3.
Päätettiin muuttamalla ennen tehtyä päätöstä painattaa.
tohtori J. V. Ronimuksen tutkimus Novgorodin Vatjalaisen
Viidenneksen verokirja v. 1500 ja Karjalan silloinen asutus
Historiallisen Arkiston XX:nen osan 1:senä vihkona.
4.
Valittiin toimikunta tekemään ehdoitusta Historiallisen
Seuran vastaisten julkaisujen yhteisestä nimilehdestä. Toimikuntaan tulivat esimies tohtori A. Hjelt, professori K. Grotenfelt ja allekirjoittanut 0. A. Hainari.
5.
Tohtori K. R. Melander luki seuraavan tutkimuksen kuningas Kustavi II Aadolfin matkasta Suomessa v. 1626.
Kustaa Aadolfin matka Suomen kautta 1626.
Kalajoen käräjäin pöytäkirjassa helmikuun 1 p:ltä 1627
on lyhyt ilmoitus, että Kustaa Aadolf viimeisellä matkallaan
Suomen läpi, vuonna 1626 tultuansa Mustasaareen jatkoi sieltä.
matkaansa Merenkurkun poikki Ruotsiin. Pöytäkirjassa lausutaan nimittäin, että Kalajoen pitäjä myönsi Mustasaaren pitäjälle 10 talaria „för den stora öfverfärdh dee hade öfver
Qvarken, enär H. K. Maij:tt deröfver förreste". Tästä mat-

4
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'kasta, jonka kuningas kuningattaren seurassa maaliskuun alussa
teki Tallinnasta Narvan kautta Viipuriin ja sieltä Suomen halki,
väittää ruotsalainen tutkija Hallenberg, että se oli jatkunut Pohjanlahden ympäri Ruotsiin. Hallenberg ei nähtävästi ole pitänyt mahdollisena, että kuningas puolisoneen lyhensi matkaansa
kulkemalla Merenkurkun poikki 1).
Mustasaarelta lähti kuningas nähtävästi meren poikki
Uumajan tienoille Ruotsin puolelle. Lyhyissä tiedonannoissaan
tästä matkasta sanoo nimittäin Hallenberg, että kuningas viisi
peninkulmaa eteläpuolella Uumajaa jätti kuningattaren jälkeensä
ja riensi edellä Upsalaan, jonne saapui maaliskuun lopussa 2).
Kuningattaren yhdyttyä matkueeseen oli kuninkaan seurue nähtävästi tullut suhteellisen suureksi ja sen kautta Mustasaaren talonpojille siksi rasittavaksi, että muidenkin rannikkopitäjien piti ottaa osaa kustannuksiin. Sama seurueen lukuisuus esti kaiketi kuningasta nopeasti matkustamasta, jonka
takia hän loppumatkalla jätti seuralaisensa jälkeensä ja riensi
itse edellä.
Siitä osasta matkaa, joka kävi Suomen läpi, on säilynyt
seuraavat tiedot. Narvasta 3) tuli kuningas Viipuriin maaliskuun
9 p:nä ja viipyi siellä saman kuun 12 p:ään. 13 p:nä maaliskuuta kerrotaan hänen olleen Parpallan hovissa ja saman kuun
16 p:nä Markebyssä 4).
Nimi Parpalla on joku väännös jostakin la-päätteisestä
paikannimestä. Tarkoitettaisiinko sillä Partalaa, erästä 1500
luvulla usein mainittua kuninkaankartanoa silloisessa Juvan
pitäj ässä.
Partala oli niinkutsutun Savonlinnan—Hämeenlinnan tien
varrella. Sinne oli kuningas nähtävästi tullut jäätä myöten
Saimaan vesien yli. Vähemmän luultavaa on nimittäin, että
hän olisi kulkenut niinkutsuttua Viipurin — Savonlinnan tietä
Savonlinnaan ja sieltä kääntynyt Hämeenlinnaan johtavalle
tielle. Matka Partalaan oli jo tuntuva väärä pohjoiseen tällä
') Pohjois-Pohjanmaan tuomiokirja 1626-31, Kalajoen käräjät'/n 1627.
2) Hallenberg, Svea rikes historia under konung Gustaf Adolf den
stores regering, V osa, 436:11a.
3) Narvassa oli kuningas ainakin maaliskuun 3:sta sen 6:teen päivään.
4) Vaarasen otteet vuoden 1626 registratuurasta.
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kiireellisellä retkellä, ja on selitettävä vain siten, että kuningas.
ehkä tahtoi tehdä pienen poikkeuksen Savoon kuullakseen
rahvaan valituksia tästä maakunnasta 1).
Markebyytä en ole tavannut tämän ajan Pohjanmaan maakirjoissa, eikä sitä löydä kartoistakaan. Nimiä, jotka ovat sitä
Lähellä, löytyy kyllä. Sellaisia ovat nuo mark-loppuiset paikannimet Etelä-Pohjanmaalla niinkuin Yttermark, Östermark, Ofvermark ja Dragmark. Näistä soveltuisi Östermark (Teuva) parhaiten Kustaa Aadolfin matkaan, vaikka sekin on liiaksi lännessä sille, joka sisämaan kautta pyrkii Mustasaarelle. Markku
lan kylä Ali-Härmässä, joka Hermelinin kartassa käy Markkolan nimellä 2), on taas liiaksi pohjoisessa sopiakseen kuninkaan
matkaan. Mutta nimi Markeby voi soveltua moneen kylään
sisempänä maassa, kun muistaa, että ruotsalaiset asukkaat Pohjanmaalla yleensä nimittävät takamaata nimellä mark ja siis
Markeby voi tarkoittaa paljastaan takamaan kylää.
Pieni selisys kuninkaan matkasta maassamme antaa ehkä
vähän valaistusta tälle kysymykselie. Niinkuin kerroimme kulki
hän Viipurista sisämaan läpi. Matka ei mahtanut käydä suorinta tietä Mustasaarelle, koska hän eräässä Markebyyssä maaliskuun 16 p:nä päivätyssä kirjeessä Niilo Bjelkelle valittaa, ett'ei
tämä yhdessä kamreeri Juhana Otenpojan kanssa ollut häntä
vastassa Hämeenlinnassa saamassa käskyjä ja määräyksiä, niinkuin eräässä Tallinnasta Bjelkelle lähetetyssä kirjeessä oli määrätty. Kuningas kulki siis Hämeenlinnan kautta. Tässä samassa kirjeessä Markebyystä Bjelkelle valittaa kuningas, että
hän kaikkialla Bjelken läänissä (eli maaherrakunnassa) oli huomannut rahvaalla olevan monenlaisia valituksia. Pikaisen matkansa tähden ei hänellä ollut aikaa tutkia asianomaisia ja pois
taa aiheet valituksiin. Sen tähden oli hän antanut kirjoittaa,
valituskirjoitusten reunaan, mitä hän arveli, että Bjelken niiden
takia piti tehda, kun valittajat toisivat ne hänelle 3).
Mahdollista on, että kuningas ollessaan Hämeenlinnassa tai
muualla Hämeessä matkan varrella sai yhteisen Hämeen rah') V. Wallin, Suomen maantiet Ruotsin vallan aikana, 61 s:lla.
2) Että mark sana voi suomeksi saada muodon markku, näkee Norrmarkun pitäjän nimestä.
3) Vaarasen kopiot vuodelta 1626 n:o 5.
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vaan pyynnön vuodelta 1626, että papit velvoitettaisiin kerta
vuodessa paaston aikaan matkustamaan ympäri pitäjäänsä tutkimassa katkismuksen taitoa sekä saarnaamassa vanhoille ja
vaivaisille. Tällaisia matkoja olivat papit vanhastaan tehneet,
•mutta edellisenä vuonna oli Niilo Bjelke ne kieltänyt 1). Toinenkin valitus jätettiin nähtävästi kuninkaalle tällä matkalla
nimittäin Pietarsaarelaisten pyyntö saada pitäjäänsä uudestaan
markkinat tai niiden sijaan kaupunki. Heidän kirjoituksensa
on päivätty Pietarsaaressa maaliskuun 17 p:nä. Kun nyt Kustaa
Aadolfin kirje Bjelkelle ynnä eräs toinen Viipurin käskynhaltijoille lähetetty kirje ovat päivätyt Markebyssä maaliskuun
16 p:nä, on jokseenkin varmaa, että Pietarsaarelaisten valituskirje jätettiin kuninkaalle joko Markebyssä tai Mustasaarella,
ehkä myöskin tässä pitäjässä sijaitsevassa Vaasan kaupungissa.
Samassa Pietarsaarelaisten valituksessa nimittävät valittajat,
jotka etupäässä näkyvät olevan pitäjän sisäosista eli takamaasta,
itseänsä markbygden'in asukkaiksi. Tämä Pietarsaaren Markbygd, sijaitsi kaiketi sisämaassa Ähtävän ja Purmon jokien
varsilla. Niin pitkää poikkeusta pohjoiseen oli Kustaa Aadolf
tuskin tehnyt pikaisella matkallaan Mustasaarelle, kun hän
kuitenkin tullessaan viimeksimainittuun pitäjään oli keskellä
Etelä-Pohjanmaata. Liian pohjoiselta tuntuu myöskin, niinkuin
jo mainittiin, Markkula, joka sijaitsee Ali-Härmässä vanhalla
Ruoveden — Uudenkaarlepyyn tiellä. Luultavinta on, että kuningas
tällä talvimatkallaan kulki niinkutsuttua Kyrönkankaan tietä.
Tämä vanha talvitie kulki Hämeenkyrön Järvenkylästä pitkin
Ikaalisten, Parkanon ja Jalasjärven yhtäjaksoisia vesiä nykyiselle
Kurikan kirkolle 2). Sen jatkona ovat olleet Kyröjoen varret Kauhajoelta Vaasaan. Jotenkin likelle tätä tietä, siitä vähän länteen
päin, tulee nykyinen 'Tuvan pitäjä eli Östermark. Jos ehdotto') Samat kopiot vuodelta 1626 n:o 25.
2) Bäckman'in kirjoituksessa „Beskrifning öfver Jalasjärvi kapell"
(Suomi 1851, 277 siv.) kerrotaan seurakunnan historiankirjassa mainituksi
että Kustaa Aadolf matkallaan Ouluun oli syönyt päivällistä Jokipiin
kestikievarissa ja levätessään ruoan jälkeen nähnyt unta tulevasta sotaretkestään Saksassa. Koska Kustaa Aadolf 1626 ei käynyt Oulussa, tarkoittaa tämä kertomus ehkä hänen matkaansa 1622, jolloin hän kulki
Oulun kautta. Se seikka, että Kustaa Aadolf ainakin kerran ennen oli
kulkenut alas Kyrönkankaan tietä, antaa tukea arvelulle, että hän teki
niin myöskin 1626.
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masti pitää siitä kiinni, että Markeby oli paikka, jonka nimessä mark-sana löytyy, lienee Östermark tässä tapauksessa
mahdollisin, vaikka sekin niinkuin oletimme, on vähän syrjässä 1).
Kuningas olisi siis, mikäli edellisestä on selvennyt, kulkenut Viipurista Partalaan Juvalle talvitietä vesien yli. Partalasta seurasi hän äskenmainittua Savonlinnan—Hämeen tietä
Suur-Savon eli Mikkelin kirkon ja Jyrängön kosken ohitse Hollolaan ja sieltä nähtävästi ylistä Viipurin tietä Lammin ja Tuuloksen kautta Hämeenlinnaan. Hämeenlinnasta jatkui kaiketi
matka vaahaa Porin tietä pitkin Sääksmäen, Pälkäneen ja
Kangasalan kautta Tampereelle sekä sieltä Pirkkalan läpi Hämeen-Kyröön ja Kyrönkankaalle, jonka jälkeen se kulki äsken
mainitsemamme seurakuntain kautta Mustasaarelle 2).
Eräässä kuninkaalle jätetyssä valituksessa, josta puuttuu
vuosi ja päivä, lausuu yhteinen rahvas Kokkolan pitäjässä
muun muassa rasituksistaan, että vuonna 1626 heidän ynnä
Kruunupyyn pitäjä kyyditsemisen tähden Merenkurkun yli
ynnä kestitsemisestä (stråkgästning) oli suorittanut Vaasan nimismiehelle Jaakko Vessellille 16 talaria. Seuraavana vuonna
oli Vessell samaa tarkoitusta varten saanut näiltä pitäjiltä 12
talaria. Vaasan nimismiehellä tarkoitetaan varmaankin Mustasaaren nimismiestä, sillä tällaista virkamiestä ei kaupungeissa
ollut. Mutta kun Mustasaarelaisia varten vuosina 1626 ja 1627
kannettiin apua kyyditsemisestä Merenkurkun yli, tulee ehdottomasti ajatelleeksi, että kanto näissä kahdessa pitäjässä tapahtui samasta syystä kuin Kalajoella 1627, nimittäin kuninkaan
matkan tähden 3).
6.
Tohtori K. R. Melander luki seuraavan tutkimuksen Pie•tarsaaren kaupungin perustamisaikeista.
1) Vaarasen kopiot vuodelta 1626 n:o 6; Pietarsaaren kaupungin valitukset Ruotsin valtioarkistossa; Pietarsaaren pit. valitus i7/III 1626;
Wallin, Suomen maantiet, 59, 65 ja 66 siv.
=) Wallin, Suomen maantiet, 64, 66 ja 67 siv.
3) Rahvaan valitukset Ruotsin valt. arkistossa.
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Ehdotuksia Pietarsaaren kaupungin perustamisesta 1600luvun alkupuolelta.
Vaikka Pietarsaaren kaupunki perustettiin vasta 1653 oli
sen perustaminen 1600-luvun alusta alkaen melkein päätetty
asia. Jo Kaarle IX oli aikeessa perustaa tähän vanhaan kauppapaikkaan kaupungin. Eräässä Pohjanmaan voudille Augustinus
Larsson'ille vuonna 1600 kirjoittamassaan kirjeessä lausuu hän
tästä seuraavaan tapaan. „Effter Swerigis lagh förbiudher att
inthet landzköp skall till lathet och drifwitt warde på Bygden
eller annorstädhes ähn i Städherne, och på wisse marknas
platzer, ther sådantt effter lägenheethen tillathet warder, Så
skole fördenskuldh alle the Köpmen, som boo op i landet och
vthmed siösidhen och köpzhandell bruke och driffwe wele,
flöttie nidher till Siösidhen och sigh wid desze effter: ne hampner och platzer nidsättie Nempligen widh Mustasari Pederszöör,
Salu Socknar, Zi laholm och Kimi Sochn, Så will H. F. N:d
hwar af för: de Städher för sigh medh sådanne Privilegier
och frijheether benådhe som andre Städher i Rijkett haffwe
att the sigh wäll skole hielpe medh — -- — Tähän asia kuitenhin jäi mitä useimpiin näistä paikoista tulee. Ainoastaan
Mustasaareen ja Oulunsaareen perustettiin Kaarlen hallitessa
kaupungit Vaasa ja Oulu 1). ,
Tunnettu asia on, että Kustaa Aadofi varsin monella
alalla pani toimeen, mitä isänsä oli aikonut ja suunnitellut.
Niin näkyy hänellä myöskin olleen tarkoituksena toteuttaa
isänsä tuuma perustaa Pietarsaareen kaupunki. Tämä tulee
jo ilmi siinä ohjeessa eli menoriaalissa, jonka hän 1618 antoi
Norrlantiin lähtevälle Filippi Schedinghille. Sen lopussas anotaan nimittäin: „När dette är förrättatt, skall han begifwa
sig till Osterbotten och medan han skrifuer i lijka måtto såsom om wester Norlanden sagt är ransaka der om ham pner
ock alle lägenheeter så ock om landzköpmän och dem tilseije,
att de flyttie in i Stederne. Och efter en lång wäg är emellan Ula och Wasa, då må han förtrösta dem, som lust hafwa
att settia sig ned. (i) Persiö (Pietarsaari) att sådant skall blifwa
') Vaaranen, Samling af urkunder rörande Finlands historia, 1,
68 siv.
5
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dem efterlåtett, så snart de hafwa sig samsatt och H. K. M:t
om privilegio besökiandes warde r).
Harrastaessaan isänsä tapaan saattaa Pohjanmaalla liikkuvat maakauppiaat asettumaan kaupunkeihin asumaan, näkyy
Kustaa Aadolf siis hylänneen isänsä aikeen Saloisten 2) ja
Kemin kaupunkien perustamisesta ja tyytyneen Vaasan ja Oulun
lisäksi perustamaan ainoastaan Pietarsaaren.
Vähän myöhemmin vuonna 1620 tuntuu Kustaa Aadolf
kuitenkin katsoneen paria satamaa tarpeelliseksi Etelä-Pohjanmaalla Pietarsaaren lisäksi nimittäin Uuden Kaarlepyyn ja Kokkolan.
Pietarsaaren kaupungin perustaminen katsottiin silloin
siinä määrin ratkaistuksi, että kamari Tukholmassa kirjeessä
Pohjanmaan käskynhaltijalle Eerikki Harelle 17 p:ltä toukokuuta 1620 lausui „I weele och befale dee fulmecktige af dee
Nye städer Nye och gamble Karleby och Pederöhre, At dee
sigh strax hijt begifve medh deres werf och Ährender, på det
de kunne her bekomme den beskedh som dee måge hafve Baker at rette, herom i så bestelle welle" 3).
Loppu oli kuitenkin tällä kertaa se, että ainoastaan Kokkola ja Uusi Karlepyy samana vuonna saivat kaupungin etuoikeudet. Pietarsaari jäi ilman. Vieläpä kävi Pietarsaarelaisten vähän myöhemmin niin onnettomasti, että he kadottivat
pitäjässään pidetyt markkinat. Äsken perustetun Uudenkaarlebyyn porvarit olivat nimittäin vuoden 1624 alussa valittaneet
hallitukselle, että Pietarsaaressa ja Saloisissa pidetyt markkinat
olivat heidän kaupalleen suureksi haitaksi ja pyytäneet niitten
lakkauttamista. Kuningas peläten, että näiden markkinain yhteydessä käyty maalaiskauppa todella tuottaisi Uuden Kaarlepyyn häviön, niinkuin sen asukkaat väittivät, lakkauttikin mainitut Pietarsaaren ja Saloisten markkinat.
') Vaaranen, Samling af Urkunder rörande Finlands historia, V osa.
325 ja 326 siv.

2) Kuningatar Kristiinan aikana perustettiin tähän pitäjään todella
kaupunki nimittäin Raahe.
3) Kamarin registratuura vuodelta 1620, kirje ";rv.
4) Kuninkaan kirje 9/rv 1624, Vaarasen painamaton kokoelma vuodelta 1624 n:o 8.
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Pari vuotta myöhemmin huomaa Pietarsaarelaisten uudestaan yrittävän saada pitäjänsä kauppapaikaksi. Tästä asiasta
laatimassaan valituskirjeessä, joka on päivätty maaliskuun 17
p:nä 1626 ja nähtävästi jätettiin tällä haavaa maamme läpi matkustavalle kuninkaalle itselle, kertovat he hankkeestaan seuraavaan tapaan. Uuudenkaarlepyyn asukkaat olivat kuninkaalta
saaneet pyynnöstään lupauksen Uolun messun aikaan 14 päivän
kuluessa pidettyjen Pietarsaaren ja Saloisten markkinain lakkauttamiseen. Nämät markkinat oli kuningas Helsingin valtiopäivillä 1616 määrätyn pidettäviksi ja uudistanut tämän lupauksen
1621 1). Uuskaarlepyyläisten syys pyyntöön eivät olleet Pietarsaarelaisten mielestä minkään arvoisia. Uuskaarlepyyläiset
olivat vain ryhtyneet Pietarsaaren markkinain hävittämiseen
voidaksensa omaksi hyödykseen polkea PietarsaareIaisteu tavarain hintoja viimemainituille, niinkuin kuninkaalle ja kruunulle
suureksi vahingoksi. Sen lisäksi pakottivat Uuskaarlepyyläiset
Pietarsaarelaiset tämän kautta kesän aikana pitkään ja vaaralliseen (vådelig) vesimatkaan Pietarsaaresta Uuteen Kaarlepyyhyn.
Tästä matkastansa lausuvat he valituksessaan tähän tapaan:
„ty wij Fattige vndersåtare j Markbygden 2) boendes, hafwe fast
monga farliga och brinnande forsar neder igenom att resa med
nederlödde Små håpar ther både lif och gods ähr i störtsa fara".
„Sedan wij komme doch vt till Saltsiön med det riga
godz som wij på långh, wegh stor wåde framförtt hafwe ähre
worå Små håper odugse och kune iche ophäfwe och werie
sigh i wågen, andre båtar att leia eller kiöpa tillåter icke wår
fatidom. Sedan streker sigh on Långli vdd vt i hafwet, omkringh hvilket Man för öpet haf måste långht roo neh ter motwäder och Storm påkommer måste man wenda tilbaka och liggia börfast hwar man kan få offta så lengie at all wår wegekost ähr förterdt, på godzet jntet förtient, men hemma i

1) Tämä uudistettu lupaus markkinain pitämisestä annettiin nähtävästi jonkunlaiseksi hyvitykseksi• siitä ett'ei kaupungin perustamisesta
tullut mitään.
2) Tällä „Markbydenilla" tarkoitetaan varmaankiin Ähtävän. Pur mon ja ehkä Kovjoenkin yläjuoksun varrella olevia seutuja, joilla oli sekä
joki- että merimatkaa Uuteenkaarlepyyhyn.
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bohaget j medler tidh störste afsaknat och skade hendt bode
för folklösen och hielplössen skuldh såsom och elliest i Månghhande måtte." Näitten vaikeuksien takia tekevät Pietarsaarelaiset kuninkaalle seuraavan vaihtoehtoisen anomuksen. Kuningas voisi joko antaa heidän pitää aikaisemmin mainitut markkinat sekä sallia tavarain tuonnin niihin muista kaupungeista,
niinkuin ennen oli tapahtunut tai myöntää heille oikeus perustaa
kaupunki pitäjäänsä.
Mitään kuninkaan vastausta tähän pyyntöön en ole tavannut. Mutta eräässä, ehkä vasta kuningatar Kristiinan kuoltua kirjoitetussa Pietarsaaren pormestarin ja neuvoston valituksessa hallitukselle sanotaan, että Kustaa Aadolf oli tuuminut (tagit i consideration) perustaa Pietarsaareen kaupunki sen
edullisen aseman tähden verrattuna muihin paikkakuntiin Pohjanmaalla. Tuuman toteuttaminen oli kuitenkin jäänyt kesken
hänen kuolemansa kautta. Sittemmin oli kuningatar Kristiina .
ottanut omakseen tämän isänsä tuuman ja antanut itselleen
selvittää ne edut, jotka Pietarsaari tarjosi sinne perustettavalle
kaupungille. Sen takia oli hän lahjoittanut •Jaakko de la Gardielle Pietarsaaren oikeuttaen hänet samalla perustamaan sinne
kaupungin 1).
Tässä valituksessa mainittu väite, että Kustaa Aadolf hallituksensa lopussa oli jälleen aikeessa perustaa Pietarsaareen
kaupunki, on varmaankin yhteydessä Pietarsaarelaisten pyynnön kanssa vuodelta 1626. Hän oli nähtävästi ruvennut arvelemaan, että riita ja kateus Uudenkaarlepyyn ja Pietarsaaren
välillä parhaiten saataisiin lakkaamaan, jos myöhempäänkin pitäjään perustettaisiin kaupunki. Tälle tuumalle olivat luultavasti
myöskin ne vaikeudet, joiden alaisina Pietarsaaren takamaan
asukkaat olivat matkallaan Uuteenkaarlepyyhyn, antaneet tukea.
Mutta alituinen sodankäynti vieraissa maissa keskeytti Kustaa
Aadolfin hallituksen lopussa monta hänen tuumaansa valtakunnan sisällisten olojen parantamiseksi, ja saman kohtalon alai1) Pietarsaaren pitäjän valitus 37/ni 1626 ja eräs Pietaisaaren kaupungin valitus, jossa ei ole ajan määräystä. (Molemmat Pietarsaaren
kaupungin valitusten joukossa Ruotsin valtioarkistossa.)

— 69 —
seksi joutui kaiketi myöskin aikomus perustaa Pietarsaareen
kaupunki.
In fidem
0. A. Hainari.

Kokous toukok. 14 p. 1907.
Saapuvilla olivat esimies tri Aug. Hjelt ja jäsenet professorit K. G. Leinberg, E. G. Palmen, K. Grotenfelt sekä allekirjoittanut.
§ 1.
Edellisen kokouksen pöytäkirja luettiin ja hyväksyttiin.
2.
Ylioppilas A. Cederbergille päätettiin suorittaa 100 Smk.
hänen toimestaan Seuran kirjaston luettelemisesta.
§ 3.
Prof. E. G. Palmen esitti kappalaisen, filos. kand. Taavi
Inkeroisen tutkimuksen Nimismies Neigliekin murhasta Salmissa
1830, joka tutkimus päätettiin painattaa Hist. Arkistoon.
In fidem
0. A. Hainari.

Kokous marrask. 4 p. 1907.
Saapuvilla olivat esimies tri Aug. Hjelt sekä jäsenet professorit M. G Schybergson ja Kust. Grotenfelt, maisteri J. M.
Salenius, tri K. R. Melander ja allekirjoittanut.

— 70 —
1.
Hist. Seura päätti laskea seppeleen monivuotisen jäsenensä
professori K. G. Leinbergin haudalle, jossa hautajaistilaisuudessa esimies ja sihteeri tulisivat Seuraa edustamaan.
2.
Rahastonhoitajan tri K. R. Melanderin ehdoituksesta päätti
Seura sijoittaa noin 12,000, markkaa varoistaan Suomen valtion
31/2 0 '0 obligatsiooneihin.
3.
Maisteri J. M. Salenius esitti tutkimuksen nimeltä: Oloja
ja tapauksia Veikkolan lahjoitusmaalla 1700-luvun lopulla ja 1800luvun alulla, joka tutkimus päätettiin painattaa Hist. Arkistoon.
4.
Professori Kust. Grotenfelt esitti tietoja 1808-1809 vuosien sodan ja sen jälkeisen ajan tapauksista majuuri Berndt
Adolf Grotenfeltin kirjevaihdosta, joka kirjevaihto tulee jätettäväksi Suomen Valtioarkistoon.
In fidem
O. A. Hainari.

Vuosikokous 9 p. marrask. 1907.
Saapuvilla olivat esimies tri Aug. Hjelt sekä seuran jäsenet valtioneuvos J. R. Danielson, professorit E. G. Palmen ja
Kust. Grotenfelt, tohtorit J. V. Ruuth, A. H. Snellman, K. 0.
Lindeqvist, K. R. Melander, Gunnar Suolahti ja allekirjoittanut.
1.
Eroava esimies, tri Aug. Hjelt piti esitelmän Maamme
väestötilaston lähteistä ja väkiluvusta 16:•nen vuosisadan lopulla.

—• 71 -2.
Allekirjoittanut sihteeri luki seuraavan vuosikertomuksen:

Suomen Historiallisen Seuran vuosikertomus
Marrask. 9 p:nä 1907.
Suomen Historiallinen Seura kaipaa tässä vuosikokouksessaan yhden uutterimmista jäsenistään, joka ainiaaksi on poistunut sen piiristä. Lokakuun 31 p:nä katkesi Tukholmassa
Karl Gabriel Leinbergin elämänlanka. Vainaja oli julkiseksi
työnalakseen valinnut opettajan toimen ja hän oli tällä alalla aikanaan hyvinkin huomatussa asemassa: vv. 1856-68 Helsingin yksityislyseon ja sittemmin vv. 1868-1894 Jyväskylän
opettajaseminaarin johtajana, sekä vv. 1861-62, jäsenenä siinä
komiteassa, joka Uno Cygnaeuksen alotteesta asetettiin laskemaan Suomen kansakoululaitoksen perustusta. Erottuaan täysinpalvelleena Jyväskylän seminaarin johtajan virasta riitti Leinbergille vielä voimia kansakoulujen tarkastajan vaivaloiseen toimeen, jota hän hoiti Uudenmaan läänin piirissä vv. 1895-1905
Leinbergin lukuisain luottamustoimien luetteleminen ja hänen
virka-ansioittensa kuvaaminen ei kuulu näiden muistosanojen
puitteisiin. Yksi yleinen piirre hänen käsityskannastaan vain
mainittakoon. Se puoli opettajan työssä, jolle vainaja pani pääpainon, oli nuorison kasvattaminen ankaraan järjestykseen ja
säntilliseen velvollisuuksiensa täyttämiseen. Sitä hän vaati itseltään ja johdettaviltaan.
Maamme pienet olot ja henkisten työvoimien puute sallivat meillä harvoin julkisten toimihenkilöiden rajoittamaan toimintaansa yhteen ainoaan työnalaan. Tieteellistä tutkimusta
harjoitetaan meillä usein vapaana harrastuksena varsinaisen,
virallisen toimen ohessa. Leinberg kuului tämän vapaan tieteellisen harrastuksen ahkerimpiin edustajiin. Historia oli hänen
lempitieteensä, oman maan vaiheiden kuvaaminen hänen mielityönsä. Suomen Historiallinen Seura muistelee häntä innokkaimpien jäsentensä joukossa. Lähes 30 vuoden kuluessa lähti
vainaja joka kesä etsimään aineksia Suomen historiaan Ruotsin
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valtioarkiston kätköistä. Ja runsaan lähdevaraston edesmenneiden sukupolvien ja aikakausien olojen kuvaamiseen hän aina
sieltä toi mukanaan. Historiallisen Seuran, Suomen Kirkkohistoriallisen Seuran ja Ruotsalaisen Kirjallisuusseuran julkaisusarjat ovat täynnä tätä tietovarastoa. Kauniina muistomerkkinä
tästä tutkimusaineksia kokoavasta työstä ovat myös Leinbergin
julkaisemat teokset: Finlands Territoriala Församlingar; Det
odelade Finska Biskopsstiftets Herdaminne; Handlingar rörande
Finska Kyrkan och Presterskapet; Finska Presterskapets besvär; Handlingar rörande Finska Skolväsendets Historia; Finska
studerande vid utrikes universitet före 1640; Om Finske studerande i Jesuitkollegier; Bidrag till kännedomen om vårt land;
Hertig Johans af Finland diarium öfver utgångna bref; Handlingar till belysande af Finlands kamerala förhållanden på 1500och 1600-talen.
Suomen kirkon ja koulun vaiheet ne olivat Leinbergin
tutkimuksen pääasiallisina esineinä. Itsenäisin teos, minkä hän
tällä alalla julkaisi, oli hänen monografiiansa Suomen keskiajan
luostareista nimeltä: De finska klostrens historia. Entiset lapsuuden muistet kotikaupungista Naantalista olivat kenties tämän
kirjan syntysanana.
Johtaessaan mieleensä nämä ääriviivat jäsenensä Karl Gabriel Leinbergin elämäntyöstä, lausuu Seura kepeät mullat hänen haudalleen.
Historiallisen Seuran toimesta on tänä työvuotena painosta ilmestynyt Historiallinen Arkisto XX. Ensimäinen vihko,
sisältävä J. V. Ronimuksen tutkimuksen: Novgorodin Vatjalaisen
Viidenneksen Verokirja v. 1500 ja Karjalan silloinen asutus. Hist.
Arkiston XX osan jälkimäinen vihko on painossa, mutta ei ole
vielä ennättänyt valmistua kirjapainojen valtiopäiväkiireen takia.
Historiallisen Seuran kokouksissa ovat esittäneet maamme
historiaa valaisevia tietoja seuraavat Seuran jäsenet:
Tohtori K R. Melander: Kuningas Kustavi II Adolfin matkasta Suomessa v. 1626; Pietarsaaren kaupungin perustamisaikeista v. 1620.
Professori Kust. Grotenfelt: „Piae Cantiones" nimisestä
teoksesta ja sen julkaisijasta sekä Tietoja 1808-1809 vuosien
sodan ja sen jälkeisen ajan tapauksista majuri Berndt Adolf

— 73 —

Grotenfeltin kirjevaihdosta, joka kirjeenvaihto tulee jätettäväksi
Suomen valtioarkistoon.
Kappalainen, filos. kand. Taavi Inkeroinen on esittänyt
Tutkimuksen nimismies Neiglickin murhasta Salmissa koleravuotena 1830;
Maisteri J. M. Salenius: Oloja ja tapauksia Veikkolan lahjoitusmaalla 1700-luvun lopulla ja 1800-luvun alulla.
Kotimaisen historiantutkimuksen tuloksina Hist. Seuran
ulkopuolella mainittakoon tämän toimintavuoden ajalla seuraavat teokset:
Aspelin-Haapkylä: Suomalaisen teatterin historia I—II.
Hels. 1906 - 1907.
Leinberg K. G.: Handlindar rörande Finska Kyrkan och
Presterskapet VII; 1571-1699. Hels. 1907.
Leinberg K. G.: Finlands Territoriala Församlingar. Toinen lisätty painos (Suom. Kirkkohist. Seur. Toimit.) Hels.
1906.

Palmen E. G.: Helsinki 1800-1900, Rakennustoiminta ja
Tonttiarvo. Edellinen vihko. Hels. 1907. — Samå teos ruotsiksi.
Nordmann P.: Borgå barn och borgare. Hels. 1906.
Virkkunen A. H.: Oulun kaupungin historia II. Oulu 1907.
Högman Volter: Rauman kaupungin Historia I. Vuoteen
1641. Hels. 1907.
Hartman Torsten: Borgå stads historia II. Borgå 1907.
Hästesko Alb.: Bidrag till Åbo Stads Historia XIV. Utdrag ur Åbo Domkyrkas räkenskaper 1701-1735. Hels. 1907.
Hastig Johannes: Katedralskolan i Äbo 1722-1806.
Hels. 1907.
Lagus V.: Åbo Akademis Studentmatrikel.:, Suplement
(Sv. Litt. Sällsk. Förh. o. Uppsats).
Mantere Oskari: Historianopetuksesta, erittäin silmällä pitäen oppikouluja. Hels. 1907.
Jahnsson Yrjö: Tutkimuksia Suomen Kansantaloustieteen
historiasta vuosina 1810-1860. Hels. 1907,
Colliander O. J.: Suomen Kirkon Paimenmuisto 19:n vuosisadan alusta nykyaikaan I. Hels. 1907.
Laine Evert: Piirteitä Suomen Vuoriteollisuuden Historiasta 19-vuosisadan ensipuoliskolla. I. Rautateollisuus 1808—
(831. Hels. 1907.
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Nervander E.: Fredrik Cygnaeus. Hels. 1907.
Suomen Kirkkohistoriallisen Seuran pöytäkirjat liitteineen VI.
Boetius Murenius: Acta Visitatoria 1637-1666 II. Hels.
1906.
Söderhjelm V: Johan Ludvig Runeberg. Hans lif och
hans diktning II. Hels. 1906.
Satakunta: Kotiseutututkimuksia I. Julkaissut Satakuntalainen Osakunta. Hels. 1907.
Ramsay Anders: Från Barnaår till Silfverhår VII. Hels.
1906.
Törne. P. 0. von: Ptolemee Gallio. Hels. 1907
Jatkovihkoja on ilmestynyt E. E. Palmenin toimittamasta
» Oma Maa" nimisestä teoksesta.
Historiallisen Seuran toimihenkilöistä nyt kuluneena toimintavuotena mainittakoon, että esimiehenä on ollut tri Aug.
Hjelt, rahastonhoitajana tri K. R. Melander ja sihteerinä allekirjoittanut 0. A. Hainari.
Tärkeänä- Seuran harrastuksia edistävänä seikkana mainittakoon lopuksi, että Suomen Eduskunta on myöntänyt Seuralle Längmanin rahaston voittovaroista 5,000 Smkaa.
0. A. Hainari. 3.
Esimieheksi valittiin tri K. 0. Lindeqvist, sihteeriksi maisteri J. M. Salenius ja rahastonhoitajaksi tri K. R. Melander.
~ 4.

Rahastonhoitaja tri K. R. Melander luki seuraavat vuositilit.
Suomen Historiallisen Seuran voiton ja tappion tili 9/XI 1907.
Säästö edelliseltä tilivuodelta . . . .
37,120: 39
Furuhjelmin rahaston 1/2 vuoden korko 1,000: —
Turun obligatioonein 1/2 vuoden korko
375: —
Säästökassatilin korko Kansallispankista
149: 38
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Säästökassatilin 1/2 v. korko Suomal
Säästöpankista
Juoksevan tilin korko Kansallispankista
Otavalta saatu myydyistä kirjoista . .
Furuhjelmin rahaston 1.2 vuoden korko
Suomal. säästöpankin 1/2 vuoden korko
Turun Obligatioonein 1/2 vuoden korko
Maanviljelys- ja teollisuuspankista: saatu
5 0/0 pääomasta:
Talletuksesta n:o 1107
445: 80
133: 32
„
„
1170
„
„
176: 91
1430
79: 68
Juoksevalta tililtä

205: 58
5: 42
81: 25
1,000: —
225: 30
375: —

835: 71

Kun yllä olevat 5-0/, pääomasta mitkä
ou saatu Maanviljelys- ja teollisuuspankin konkurssista luetaan pois, on
tulojen summa

Vahtimestari Vilhelmsonin palkka . .
Ronimuksen palkinto ynnä postivekselin
provisiooni
Sähkösanomatoimistolle ilmoituksista
Biaudetin lasku
Cederbergin „
Steniuksen „
Hainarille suoritettu sihteerinpalkka . .
Tresoorifakin vuokra 7/XI 1906-7/XI
1908 suoritettu Kansallispankille . .
Säästö tilivuoden lopussa
Summa
Säästön lisäys tilivuoden lopussa

4253: 64
41,374: 03

40,538: 32

40: —
1200: 60
16: 80
465: 35
100: —
20: —
300: —
40: —

2,182: 75
38,355: 57
40,538: 32
1,135: 18
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Suomen Historiallisen Seuran rahastojen tili
9 /XI 1906-9/XI 1907.
Vastattavaa:
Seuran rahastojen tila 9/XI 1907:
Seuran yleisessä ja Rabben rahastossa 29,802: 38
Äyrämöisen palkintorabastossa . . . .
793: 83
Rahastossaasiakirjain julkaisemista varten
valtiolaitoksemme perustamisen ajoilta 7,759: 36
38,355: 57

Yhteensä
Vastaavaa:
Seuran varat ovat seuraavalla tavalla
sijoitetut :
15 Turun kaupungin lainan v:lta 1902
5 90 obligatioonia n:ris 1213-15 ja
1430-41 (nimellisarvo 15,000 m.) . .
Säästökassatilillä Suomalaisessa säästöpankissa
Säästökassatilillä Kansallispankissa
Talletustilillä Kansallispankissa. .
Juoksevalla tilillä Kansallispankissa .
Saatava Maanviljelyspankin konkurssista
Yhteensä

1,5300
9,022: 39
2,400: —
2,100: —
6: 14
9,527: 04
38,355: 57

Korkotili:
Furuhjelmin rahaston korot
Turun obligatioonein
Säästökassatilin korko Suom. säästöpankista
Säästökassatililtä Kansallispankissa
Juoksevalta tililtä
Kun • edelliseen summaan luetaan lisään
myydyistä kirjoista saadut 81: 25 tulee

2,000: —
750: —
431: 88
149: 38
5: 42

3,336: 68

3,417: 93
In fidem
0. A. Hainari.

