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Alkusanat.
Kun noin yhdeksän vuotta sitten ryhdyin valmistamaan esitystä Henrik Klaunpojan elämästä ja toiminnasta sekä hänen
aikakaudestaan, oletin — vaikka kovin suuri osa ajasta olikin
uhrattava muihin töihin — huomattavasti nopeammin saavani
tehtävän suoritetuksi. Monet väliintulleet, sekä yleisten olosuhteiden aiheuttamat että yksityisluontoiset esteet ovat kuitenkin
pakottaneet minut useita eri kertoja keskeyttämään työskentelyn, monesti hyvinkin pitkiksi ajoiksi. Siitä on muun ikävyyden
ohessa ollut sekin haitta, että työ on tullut ainakin paikoitellen
epätasaisempaa kuin miksi sen rohkenisin olettaa muuten tulleen.
Osaksi samasta syystä on myös aiheutunut esityksen laajuus:
keskitys ei aina ole ollut mahdollista ja johdonmukaisuus taas on
vaatinut noudattamaan samanlaista suhdetta kautta teoksen.
Ajan niukkuudesta huolimatta olisikin saattanut ajatella esityksen
kirjoittamista uudelleen, senjälkeen kuin lopullinen laajuus oli
todettavissa, jollen olisi katsonut voivani olla sitä mieltä, että
toiselta puolen annettujen tietojen runsaammuus ja olosuhteiden
yksityiskohtainen esittäminen eri näkökohdilta ovat tuoneet teokseen monin paikoin hyvinkin tarpeellista lisävalaistusta, toiselta
taas, että kokonaisuus ei kuitenkaan ole kovin suuresti kärsinyt,
että siis näinkin ollen »metsä näkyy puilta».
Teokseni johdannoksi julkaisin kolmisen vuotta sitten kuvauksen Hornien suvun alkuhistoriasta, sen kehityksestä keskiajalla,
ennen Henrik Klaunpojan aikoja. Valmisteilla on minulla tutkimus
Henrik Klaunpojan julkisesta toiminnasta Eerik XIV:n ja Juhana
III:n palveluksessa sekä oikeuslaitoksen alalla ynnä hänen yksityiselämästään. Kun varsinkin hänen sotapäällikkötoimintansa Juhanan aikana ja myös silloin valinneet olot, joiden kuvaamiseen jo
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olin tehnyt esitöitä, nyttemmin ovat yksityiskohtaisesti esitettyinä äsken ilmestyneessä etevässä tutkimuksessa Pohjoismaiden,
viisikolmattavuotisesta sodasta, helpottaa se suuresti teokseni toisen osan valmistumista aikaisemmin kuin muuten olisi saattanut
tulla kysymykseen.
Ulkonaisten vaikeuksienkin vallitessa työ, jonka tuloksia
esilläolevassa teoksessa tarjoan, on minulle tuottanut suurta viehätystä. Sitä runsaammin on minulla kiitollisuuden aihetta altista
opastajaani, kunnioitettua arkistonpäällikköäni ja toverillista työkumppaniani, valtionarkistonhoitaja, tohtori J. W. Ruuthia kohtaan,. joka minulle tätä tutkimusalaa alkuaan suositteli ja jonka
uupumaton harrastus, tieteellinen tarkkuus, oivallinen kombinatsionikyky ja harvinainen tietorikkaus ovat monessa suhteessa
olleet minulle; tosin saavuttamattomana, mutta kannustavana
esikuvana ja korvaamattomana apuna.
Mielihyvin on minun lausuttava kiitoksen niiden eri arkistojen ja kirjastojen virkamiehille, joissa olen teostani varten
työskennellyt. Samassa yhteydessä on erikoisesti huomautettava
siitä suuresta suosiollisuudesta, jolla Ericsbergin sukutilan ja siellä
sijaitsevan suuren yksityisarkiston omistaja, hovijahtimestari,
vapaaherra C. G. Bonde on valmistanut minulle tilaisuuden jäljentää sanottuun arkistoon kuuluvasta arvokkaasta Joensuun Hornien
asiakirjakokoelmasta Suomea ja suomalaisia koskevat osat; omistajan suostumuksella tulevat jäljennökset aikanaan julkaistaviksi
Suomen Historiallisen Seuran kustannuksella. Kiittäen on minun
myös mainittava se ystävällisyys, jolla professori Kustavi Grotenfelt on sallinut minun tutustua yksityiseen jäljennös- ja muistiinpanokokoelmaansa.
Nykyoloissa on painotuotteiden julkaiseminen taloudellisesti
varsin vakava asia. Niin laajaksi kuin teokseni on paisunut, en
olisi voinut sen julkisuuteen saattamista paljoa ajatellakaan, jollen
olisi saanut siihen suopeata avustusta. Suomen Historiallinen
Seura, jonka julkaisusarjaan otettavaksi teokseni on hyväksytty,
on suosiollisesti päättänyt suorittaa runsaan osan painatuskustannuksista. Oy. O. J. Dahlbergin toimitusjohtaja 0. E. Lampén
taas on osoittanut, paitsi ystävyyttään, harrastusta tieteellistä
työtä kohtaan lahjoittamalla teokseen tarvittavan paperin. Kiitollisuuteni on sekä suuri että vilpitön.
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Vielä vaatii kiitostani se aulius, jolla Suomen Historiallisen
Seuran sihteeri, dosentti K. W. Rauhala on vaivojansa näkemättä'
lukenut yhden oikaisuvedoksen teokseeni.
Lopuksi ilmituon kiitokset -vaimolleni, joka sekä kotona että
arkistoissa ja kirjastoissa on väsymättä- avustanut minua useinkin
hyvin suurta kärsivällisyyttä ja kestävyyttä vaativissa tehtävissä.
Helsingissä tammik. 15 p:nä 1921.
Kaarlo Blomstedt.
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Koti, suku ja kasvatus.
Johdanto: lapsuudenkoti, sukulaispiiri ja kasvatus. Ruotsin ja Suomen
rälssisäädyn muuttunut asema uudenajan alussa, 3. Henrik Klaunpojan
isä, 6. Hänen äitinsä, 7. Syntymä ja varhaisin lapsuus, 13. Veljien ja sisarien perheet, 16. Muita keskiajan Hornien jälkeläisiä, 20. Djeknien jälkeläisiä, 24. Lindelöfit, Villilän ja Autisten suvut, 26. Brödtorpin herrasväki,
Ahtisten suku ja Skyttet, 30.
Sukusuhteiden merkitys, 32. Haapaniemen Kristiinan vaikutusvaltaisimmat ystävät, 34. Henrik Klaunpojan kasvatus, 35. Henkiset opinnot, 36. Ulkomaanmatkat, 38. Ensimäinen asiakirjatieto Henrik Klaunpojasta, 40.

II.
Kustaa Vaasan hovissa ja keskushallinnossa (1534-1544).
1. Hovilaisena.
Kustaa Vaasan hallitusjärjestelmä, 43. Kuningas haluaa aatelisnuorukaisia hoviinsa, 44. Henrik Klaunpojan tulo sinne, 45. Muita suomalaisia,
47. Kustaa Vaasan huomattavimmat neuvonantajat, 48. Eri hovilaisryhmät, 49. Hovielämä, 51. Henrik Klaunpoika kuninkaan lähettinä Skoonessa, 53. Ensimäinen läänitys, 57. Ratsupalvelusvelvollisuus ja asekatselmukset, 57.

2.

Kamarineuvoksena.

Hallinnon saksalaistuminen, 60. Kamarineuvoston perustaminen, 63.
Henrik Klaunpoika jäseneksi ensimäiseen kamarineuvostoon, 65. Kamari-
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neuvoston toimiala laajenee, 67. Muitakin kuin kamarineuvos-tehtäviä:
Tukholman linnan käskynhaltijana, »hallitusneuvoston» apujäsenenä j. n. e.,
69. Henrik Klaunpojan yleinen arvoasema, 72. Uusia läänityksiä, 74.
3. Uuden veropanon johtajana Suomessa (1540).
Uudet veronpanot ja niiden tarkoitus, 79. Ensimäiset käskykirjeet,
81. Vaikeuksia toimeenpanossa, 83. Henrik Klaunpoika Suomeen opastajaksi ja valvojaksi, 85. Miten veronpano täällä toimitettiin, 88. Toimituksen suorittajat, 88. Tuloksien tarkastelua, 90. Tyytymättömyyttä ja valituksia, 94. Väärinkäyttöjä, 96. Veronpanon jatkuminen Henrik Klaunpojan lähdettyä, 97. Uusia vouteja, 98.
Hannu Gerichin lähetys Suomeen, 99. Henrik Klaunpoika johtaa
hänen kuulusteluaan, 100. Käsky pitää Eerik Flemingiä silmällä, 102. Flemingin suhde juttuun, 103.
4. Kuninkaan asioilla Saksassa ja Tanskassa (1542-1543).
Kuuluu edelleen kamarineuvostoon, 106. Kotoista tyytymättömyyttä
uuteen hallitusjärjestelmään, suhteet ulkovaltoihin, 107. Kansleri v. Pyhy
joutumassa epäsuosioon, 108. Henrik Klaunpoika tuo hallitsijalle tietoja
v. Pyhystä, 109. Henrik Klaunpojan tehtävät Pohjois-Saksassa ja hänen
suhteensa kansleriin, 112. Osallisena kanslerin lopullisessa kukistamisessa
ja uudelleen lähetettynä ulkomaille, 116. - Tehtävät Tanskassa ja Saksassa, 118. Västeråsin valtiopäivillä 1544, 122. Paluu kotimaahan, 123.
Tilapäisesti kutsuttuna laivanpäällikkönä Ruotsissa 1545, 123. Loppukatsaus kuluneeseen kymmenvuotiskauteen, 124.

III.

Sotilastoimissa ja siiviilihallinnon tehtävissä Suomessa v:een 1556.
1. Suomen sotalaitoksen ylivalvojana.
a) Jälleen kotona. Jalkaväen päällikkyyttä hoitamassa. Suhteet kotimaahan poissaolon aikana, 129. Suomeen-paluun syyt, 131. Avioliitto ja
uusi asumakartano, 132. Kysymys kotimaahan palaamisesta jo 1543, 135.
Suomen sotilaallinen asema 1544, 136. Sotaväen kokoonpano ja järjestys,
137. V. 1545 annettu palvelusohjesääntö, 140. Aikaisempia päälliköitä,
142. Henrik Klaunpoika jalkaväen katselmusherrana ja päällikkönä, 143.
Kuningas levottomana itärajan turvallisuudesta; käskykirje Suomen väestölle, 145. Neuvottelukokous Turussa 1547, 147. Henrik Klaunpojan muita
toimia 1547-1549, 148. Rettelöitä pappien kanssa linnaleiriasiassa, 149.
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b) Sotalaitoksen johtajana yhteistoimin muiden kanssa. Niilo Boije
ratsuväen päälliköksi, 152. Hänen ja Henrik Klaunpojan yhteistoiminta
katselmusherrana ja palkanmaksajana; kamarineuvoston ohjeita, 152. Henrik Klaunpoika esittää uutta palkanmaksutapaa, 154. Muita sotilasalaan
kuuluvia toimenpiteitä; kuninkaan moitteita, 157. Myös laivaväki Henrik
Klaunpojan alainen, 159. Itärajan varustelua 1549-1551, 160. Yrjänä
Fincke kolmanneksi palkanmaksajaksi, 163. Muutoksia ja selvennyksiä
palkanmaksujärjestelmään, 165. Neljänneksi katselmusherraksi Eerik Arvidinpoika, 167. Hoitavat yhteisesti muitakin sotilastehtäviä, erittäinkin
rajansuojelutoimenpiteitä, 169. Jalkaväki jaetaan kahden katselmusherran alle, 174. Ammattitaitoiset päälliköt, Henrik Klaunpoika ylivalvojana,
178.
S2ivlhanost.m
Eri hallinnonhaarojen rajat epämääräisiä, 180. Eerik Fleming Suomen
ensimäisenä miehenä, 181. Henrik Klaunpoika toistaiseksi toisessa sijassa,
182. Osanotto Turun kokoukseen 1547; sen päätökset kauppa- ja kaupunkikysymyksissä, 182. Turun linnassa inventausta toimittamassa; uusi tilinpitojärjestelmä, 184. Eerik Flemingin kuolema; Henrik Klaunpoika hänen
seuraajakseen, 186. Virkavala ja sitoumus; hallitsijan ohjeita, 188. EteläSuomen laamannikunta, 191. Sen aluetta yritetään supistaa, 192. Henrik
Klaunpoika johtamassa kauppapoliittisia toimenpiteitä Suomessa, 194.
Kuninkaan tarkoitusperät, 195. Neuvottelukokous Turussa syksyllä 1549,
197. Päätös uuden ulkomaankauppa-kaupungin perustamisesta, 199. Henrik Klaunpoika perustamistyön johtajaksi, Eerik Spore käytännölliseksi
toimeenpanijaksi, 201. Neuvotteluja Suomen porvarien kanssa; kuninkaalta uusia ohjeita, 201. Boije Henrik Klaunpojan työtoverina, 203. Pikkukaupunkien asukkaat käsketään muuttamaan Helsinkiin, 203. Monipuolista
työtä, 204. Muuttokäskyä ryhdytään ankarasti toteuttamaan, 207. Henrik Klaunpoika valvoo maan kauppaoloja yleensä, 209. Erämaiden asuttaminen, 211. Eräs veronantotavan muutos, 213. Henrik Klaunpojan yleinen arvoasema 213. Kuninkaan asianajajana Sten Sturen perintötiloja
peruutettaessa 214. Itsenäistä toimintaa, 216. Suhteet työtovereihin, 218.
Miten Henrik Klaunpoika täytti virkavelvollisuutensa, 219.

3. Sotavuodet 1554-1556.
a) Sodan synty ja sotatapahtumat v. 1555., Tilinteko Viipurissa. Asema .
itärajalla kehittyy arveluttavaksi, 221. Kuninkaan käsky estää venäläisten
yritykset anastaa Ruotsin kruunun ja sen alamaisten omaisuutta; Antti
Niilonpojan hävitysretki kesällä 1554, 222. Hävitystä molemmin puolin,
223. Kuninkaan varustaumiskäskyjä, 224. Boruvsinin hyökkäys Riitamaahan, 225. Klaus Kristerinpoika ja Henrik Klaunpoika Suomen koko sota-
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väen päälliköksi, 226. Suomen herrain neuvottelu Viipurissa; sodanhalua,
228. Klaus Kristerinpoika vie kirjelmän kuninkaalle, 228. Kuninkaan vastaus ja ohjeet, 231. Henrik Klaunpojan ja Jöns Vestgöten huolehdittava
aateliston sotaväestä y. m., 232. Kuninkaan varovainen kanta, 234. Bibikovin hyökkäys, 235. Henrik Klaunpojan esitys asioista, 235. Kuningas
päättää itse lähteä Suomeen, 236. Suomen herrat kiireellisissa toimissa,
237. Jaakko Bagge lähetetään ylipäälliköksi, 238. Suomen herrain uusi
kirjelmä kuninkaalle, 240. Kirjeenvaihtoa venäläisten kanssa, 241. Venääisten hyökkäys Pohjanmaalle, 242. Kuninkaan Suomen-matka, 242. Maunu
Niilonpoika erotetaan Viipurin päällikkyydestä, 244. Olavi Skotten lähetys,
244. Liivinmaalainen lähetystö kuninkaan luona, 245. Kuningas tekee ratkaisevan päätöksen sotatointen aloittamisesta, 247. Katuinapäällä, 248.
Herrat itärajalla järjestävät sotaretkeä, 249. Kuninkaan lykkäyskäsky,
250. Hyökkäys Pähkinälinnaan ja käsky peräytyä, 252. Tilinteolle Viipuriin, 255. Kuninkaan esitys Suomen herrojen menettelystä, 255. Suomalaisten sotaisan mielialan syyt, 259. Heidän muutkin syntinsä tutkitaan,
261. Henrik Klaunpojan syyllisyys, 261. Hallitsijan epäsuosiossa, 264. "
Rajaseutujen päällystöön ruotsalaisia, 265. Anteeksianto, 266.
b) Hallinnollis-valtiollisissa toimissa. Sodan loppu. Kuningas tarvitsee Henrik Klaunpojan apua, 268. Sotilaallis-taloudellisia tehtäviä, 269.
Aiotun uuden verontasoituksen ylivalvojaksi, 270. Kuninkaan täydessä
suosiossa, 276. Varustus- ja sotatoimia, 277. Rauhanvalmistusta, Kastelholman neuvottelut, 278. Aseleposopimus Savonlinnan läänin rajalla ja
maisteri Knuutin lähetys Moskovaan, 280. Henrik Klaunpoika jälleen itärajalle, 281. Irtolaisväki lähetettävä Ruotsiin, m. m. viljelystöihin, 283.
Kuninkaan moitteet Viipurin päälliköitä vastaan, tuskin kohdistettuja Henrik Klaunpoikaan, 286. Etupäässä valtiollisissa tehtävissä, 287. Alakylän
aselepokokouksessa, 290. Rauha, 292. Henrik Klaunpoika Turkuun herttuan luo, 293.
IV.

Juhana herttuan neuvoksena ja hovimestarina (1556-1563).
1. Hallintomiehenä kotimaassa ja valtiollisena toimihenkilönä 1556-1561.
a) Suomen herttuakunta Kustaa Vaasan aikana ja Henrik Klaunpojan
asema herttuan palveluksessa. Syyt Juhanan herttuakunnan ja koko Suomen
käskynhaltijanviran perustamiseen, 297. Milloin päätös tehtiin, 298. Valtakirjat, 300. Herttuan vierasmaalaiset avustajat: kansleri, kamreeri, piispa,
Joakim Bulgrin y. m., 301. Kotimainen neuvonantajisto ja virkamiehistö,
306. Henrik Klaunpoika tarvitsee uuden vahvistuksen virkoihinsa, 311.
Vahvistuksen viipyminen johtuu herttuan oikeuksien epämääräisyydestä,
312. Juhana pyrkii vahvistamaan asemaansa; Henrik Klaunpojan uskollisuudenvala, 315.
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b) Sisähallinnollisia tehtäviä vv. 1557-1558. Sotaväen palauttaminen Ruotsiin; herttuan neuvoston mietintö siitä y. m. ja kysymysten ratkaisu,
318. Suomen hallinnon johtajana kesällä 1557, 325. Herttuan »kamarineuvoksena», 326. Suomen kirkon kalleuksia riistämässä, 328.
a) Osanotto ulkopolitiikan hoitoon v. 1558. Herttuan kunnianhimoiset
suunnitelmat ja Henrik Klaunpojan suhde niihin, 331. Hälyyttäviä tietoja
ulkomailta, 332. Mielenkiintoisia neuvotteluita Turussa v:n 1558 alussa,
333. Liivinmaan kysymys, 337. Herttua seuraa tapahtumia ja haluaa sekaantumista, 338. Kuningas varoittaa herttuata, 341. Henrik Klaunpoika
lähetetään suostuttamaan Rääveliä herttuan suojelukseen, 342. Hänen
selontekonsa yleisestä asemasta, 343. Matthäus Friesner, 345. Yritys onnistumaisillaan, mutta estetään viime hetkessä, 345. Rääveli päättää kääntyä
Tanskan puoleen, 349. Henrik Klaunpoika palaa Suomeen, jossa uusia
neuvotteluja, 351. Toinenkin matka Rääveliin tulokseton, 352. Herttuan
uusia suunnitelmia, kuningas huolissaan, 354.` Sotamestarin lähettiläät
herttuan luona; kysymys rahojen lainaamisesta eräitä Viron alueita vastaan, 355. Herttua pidättyväisempänä kuninkaan jyrkän esiintymisen
vuoksi, 359. Sotalaivasto kuntoon, Henrik Klaunpoika amiraaliksi, 359.
d) Rajankäyntilähetystössä ja herttuan mukana Englannissa (15591560). Henrik Klaunpoika yhä Kustaa Vaasan suosiossa, 362. Rauhanteossa
sovitun rajankäynnin valmistelua, 363. Henrik Klaunpoika rajankäyntilähetystön jäseneksi, 364. Rajakokousaikeet raukeavat tyhjiin, 367. Lähetystö täysin valmiina, saa vasta Viipurissa tiedon venäläisten lykkäyspäätöksestä, 367.
Herttuan aikomus ottaa Henrik Klaunpoika mukaansa Ruotsiin estynyt rajakokouksen tähden, 369. Herttuan matkavalmistukset ja lähtö,
370. Miksi herttua tarvitsi kokeneita matkaseuralaisia, 371. Eerikin avioliittopuuhat Englannissa, Juhana lupautuu lähtemään hänen puhemiehekeen, 372. Matkan valmistelu ja lähtö Tukholmasta, 374. Henrik Klaunpoika saapuu viime hetkessä Alfsborgiin, 376. Englannin-matka, 377. Paluu Ruotsiin, 381. Eerikin ja Juhanan vehkeilyt kuninkaan selän takana,
381.
e) Herttuakunnan kiiskynhaltijana vv. 1560-1561. Kustaa Vaasan
kuolema. Henrik Klaunpoika palaa suoraa päätä Suomeen; herttua tyytyväisenä häneen, 382. Bulgrinin kera Suomen käskynhaltijana, 383. Liivinmaan kysymys 1559-1560, 387. Juhanan suhde Liivinmaahan, jossa
olot nopeasti kehittyvät ratkaisua kohti, 391. Uusi, omituinen yritys vastoin Eerikin tahtoa ja Friesnerin avulla - saada Rääveli herttuan haltuun, 393. Henrik Klaunpoika osallisena, 396. Friesnerin epäluotettavuus,
397. Juhanan täytyy lopullisesti luopua Rääveliä tavoittelemasta, 399.
Henrik Klaunpoika Pohjois-Suomen käskynhaltijaksi, 399. Kustaa Vaasan
kuolema, Henrik Klaunpoika vanhan suosijansa hautajaisissa, 400.
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2. Herttuan hovimestarina ja valtiollisena neuvonantajana vv. 1561-1563.
a) Eerikin ja Juhanan välisen ristiriidan puhkeaminen ja sen vaikutus
Henrik Klaunpojan asemaan. Eerikin ja Juhanan välit kylmenevät, 404.
Suomen vanhojen laamannien, m. m. Henrik Klaunpojan, sijaan uudet,
406. Neuvottelut herttuan valtapiirin määrittelemisestä, valtiopäiväkutsumus, 408. Arbogan statuutit, 409. Juhana menettää Suomen käskynhaltijanviran, 411. Henrik Klaunpoika kokonaan herttuan miehenä vapautetaan
tekemästä uskollisuudenvalaa kuninkaalle, .413. Lyödään kruunausjuhlilla
ritariksi, 415.
b) Herttuållinen hovi ja sen hovimestarin tehtävät. Herttua palaa Suomeen; suomalaisten suhde häneen ja kuninkaaseen, 417. Uutta väkeä herttuan neuvostossa, 418. Herttuan hovi 1562, Henrik Klaunpoika hovimestarina, 420. Hovimestarin tehtävät, 423.
c) Liivinmaan- ja Puolan-politiikka v. 1561 ja keväällä 1562.'Eerikin
suhde Liivinmaan kysymykseen, 426. Rääveli antautuu Ruotsin haltuun,
428. Ritaristovaltion loppu, 429. Juhana yrittää Eerikin suostumuksella
saada Sonneburgia haltuunsa, 429. Avioliittosuunnitelma Juhanan ja puolalaisen prinsessan välillä, Tenczin saapuu Turkuun, 430. Eerik vaikeuttaa
aikeen toteuttamista, 431. Klaus Kristerinpoika kannattaa Juhanaa, 431.
Kosioretkiaikeissa syksyllä 1561, 432. Gipfert Juhanan edustajana Puolassa, Sigismund Augustin edustajat Juhanan luona, 434. Herttua lähettää
Herman Flemingin viemään rahalainaa Puolaan ja Räävelin herroja taivuttelemaan, 435. Henrik Klaunpoika y. m. avuksi, 436. Hänen ja muiden
suomalaisten kanta,. 439. Eerik koettaa saada Juhanaa luopumaan aikeistaan, 440. Valmistava avioliittopäätös, 441. Valmistelua Puolan-matkaa
varten. 442. Henrik Klaunpoika ja Hannu Björninpoika päätetään lähettää
Puolaan Gipfertin avuksi; uusi uskollisuudenvala, 444. Pärnun valloitus
tekee matka-aikeet tyhjiksi;. Eerikin kiero menettely ja Klaus Kristerinpojan
huolestuminen, 446.
d) Herttuan häämatka v. 1562. Matka Danzigiin, 448. Matkan jatka=
minen kohtaa esteitä, 450. Juhana tuumii matkan keskeyttämistä; neuvonantajat jakaantuneina kahteen leiriin, 451. Henrik Klaunpojan suhde tapahtumiin, 453. Matkaa jatketaan, 454. Neuvottelut Kovnossa, 455. Häät
Vilnossa, 456. Henrik Klaunpojalla runsaasti puuhaa, 457. Kysymys paluumatkasta, 458. Alkumatka ja kylmä vastaanotto Riiassa, 459. Riikaantuloa etukäteen valmistettu, 460. Matkaa päätetään jatkaa maitse, 461.
Svante Sture varoittaa, 461. Herttua yrittääkin merimatkaa, mutta epäonnistuu, 462. Henrik Klaunpojan tiedonantoja Pärnusta, 462. Åke Pentinpojan tyly esiintyminen, 465. Juhlallinen vastaanotto Räävelissä, 465.
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Johdanto: lapsuudenkoti, sukulaispiiri ja kasvatus.
Suomalainen merkkimies Henrik Klaunpoika Horn 1, hänen
elämänsä ja toimintansa, on oleva seuraavan esityksen runkona,
jonka ympärille on 'tarkoitus koota kuva hänen ajastaan ja aikalaisistaan, mikäli he joutuivat hänen ja hänen tehtäviensä kanssa
kosketuksiin. Hän eli sellaisena Suomen historiaan aikakautena,
jolloin tärkeä vanhan ja uuden välinen taistelu suoritettiin ja pohja
laskettiin entisestään ratkaisevasti poikkeavalle kehityssuunnalle.
Keskiaika kirkon määräämine käsitystapoineen jatkui vielä hänen
elämänsä alkuvuosina Suomessa vallitsevampanakin kuin edistyneemmissä osissa Europpaa, ja vasta hänen viimeisinä elinvuosinaan uskonpuhdistus Ruotsi-Suomessa sai lopullisen vahvistuksensa.
Samoin kotimainen henkinen vilj elys yleensäkin näihin aikoihin
rupesi ensimäisiä lupaavia oraita nostattamaan, aloittamaan tun1 Sukunimeä

eivät Hornit enempää kuin useimmat muutkaan suomalaiset rälssisuvut käyttäneet, ennenkuin vasta 1500-luvun lopulta ja varsinkin 1600-luvulta lähtien. Henrik Klaunpoika esim. ei koskaan sellaista käyttänyt, eivätkä sitä hänen nimeensä liittäneet muutkaan hänelle kirjoittaessaan tai häntä mainitessaan. Vasta 1570-luvulla olen havainnut hänen poikaansa Arvidia nimitettävän myös Horniksi. Kunink. kanslian latinalaissaksalaiseen kirjediarioon (R. V. A. Titularregister L. o. T. 1522-1592, 1. 8)
on tosin v. 1543 merkitty annetuksi »Henrich Horn»ille suosituskirje Brandenburgin vaaliruhtinaalle y. m. Kuten edempänä osoitan, on tässä todella
kysymys Henrik Klaunpojasta. Mutta diariomerkintä on tehty vasta 1600luvulla (vrt. Meddelanden fr. Sv. riksarkivet, ny följd, I: 22-24, siv. 439).
— Kuitenkin olen, varsinkin koska Horn nimeä tosiasiassa alettiin käyttää
Henrik Klaunpojan vielä eläessä, katsonut voivani teokseni otsikossa ja
esitystäni aloittaessani puhua Henrik Klaunpoika Hornista.
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keutumisensa syvemmälle kansan eri kerroksiin sekä sen eri yksilöihin. Taloudellisella alalla, niinhyvin valtion kuin yksityistenkin,
elettiin vielä Henrik Klaunpojan nuoruuden-, jopa miehuudenaikoinakin luontoistalouden aikaa, mutta - tällä alalla alkoi raha
saada yhä kasvavaa merkitystä. Yhteiskunnan kokoonpano oli
aluksi vielä selvästi feodaalinen, sikäli kuin feodaalilaitoksen muodot ja henki yleensä olivat meidän maahamme päässeet juurtumaan: kirkon herrat ja maal liset ylimykset -kaikkia muita ylinnä
ja monissa suhteissa hyvinkin itsenäisiä keskushallitukseen nähden. Esitettävämme ajanjakson alkupuolella papisto huomattavasti
taantuu yhteiskunnallisessa arvoasteikossa, ja rälssisäädynkin asema
muuttuu olennaisesti. Sillä säädyt kaikki, koko yhteiskunta, painuvat askeleen alaspäin, ylin valta valtiossa siirtyy johtavien säätyjen johtomiehiltä yhdelle ainoalle henkilölle. Ruotsi muodostuu perinnölliseksi, tosiasiassa : yksinvaltaisesti hallituksi monarkiaksi, jossa valtiovalta pääsee täysiin oikeuksiinsa ja yksityisten
ryhmien edut alistetaan yhteisen hyvän alle; erityisesti rälssisäätyyn
nähden aletaan tiukasti korostaa sitä, että sillä on myös velvollisuuksia, eikä ainoastaan oikeuksia. Unioni ja keskiajan luomat
laitokset, olot ja käsitykset häviävät tai muuttuvat, murrosajan
tuloksena ovat kansallinen Ruotsin valtakunta ja uuden ajan uudet
suunnat valtiollisessa, yhteiskunnallisessa, taloudellisessa ja henkisessä elämässä.
Suomen rälssisääty joutuu kuitenkin tänä aikakautena, 1500luvulla, osaksi toisenlaisen kehityksen alaiseksi kuin vastaava osa
yhteiskuntaa Ruotsissa. Kun unionin ajalla Ruotsin valtakuntaa
tosiasiallisesti hallitsivat rälssisäädyn ylimmät ainekset, suurmiehet, joiden sana pitkät ajat painoi yhtä paljon, useasti enemmänkin, kuin knninkaan tai valtakunnanhoitajan, vaikuttivat Suomen
olojen yleinen kehittymättömyys, sen rälssisäädyn suhteellinen
nuoruus, maan syrjäinen asema, että suomalaiset herrat verraten
vähän voivat määrätä valtakunnan yleisten asiain menoa. Mutta
unionin viimeiset vuodet tuottivat Ruotsin suuraatelistolle niin
ankaran tuhon, ettei se päässyt siitä toistumaan riittävästi, kyetäkseen ottamaan itselleen vapauksia lujittumistaan lujittuvan
kuningasvallan holhouksesta. Suomessa taas aatelistolle tuli koitumaan eduksi maan merentakainen asema. Tänne oli kuninkaan
vaikeampi ulottaa oikaisevaa ja rankaisevaa kättänsä, täällä saate

Suomen räissisäädyn muuttunut asema.
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toivat rälssimiehet, niin suuremmat kuin pienemmät, paremmin
käyttää hyväkseen uskonpuhdistuksen tuottamaa tilaisuutta anastaa kirkolta sille kuulunutta taloudellista ja yhteiskunnallista
valtaa, täällä oli virkavaltaisuudella myös paremmat menestymisen mahdollisuudet. Uuden kehityksen seuraukset alkoivat
piankin tulla näkyviin, ja niitä oli myös suomalaisten vaikutusvallan lisääntyminen valtakunnan hallituskeskuksessa, niin
suhteellisesti ruotsalaisia köyhempiä ja vähäpätöisempiä kuin Suomen rälssimiehet olivatkin. Osaltansa vahvisti Suomen miesten
merkitystä myös se seikka, että Ruotsin valtiollisten tapahtumain
painopiste eri kertoja ja pitkiä aikoja oli Suomessa tai Suomenlahden eteläpuolella, jonne suomalaisilla oli huomattavasti lähempi
ja helpompi yhteys kuin ruotsalaisilla. Siten tänä aikakautena,
jolloin Ruotsin valtakunnan aatelissääty juuri eli siirtymäaikaa
maakunta-aatelista valtakunnanaateliksi, maa-aatelista virka-aateliksi 1, suomalaiset joutuivat aikaisemmin ja tuntuvammin, kuin
heidän syrjäinen ja muutenkin heikonlainen asemansa olisi edellyttänyt, olemaan huomattavina tekijöinä Ruotsin valtiollisessa ja
yhteiskunnallisessa elämässä.
Tietysti oli sillä osalla Suomen rälssisäätyä, joka jo edellisen
aikakauden, unioniajan, kuluessa oli ehtinyt hankkia itselleen johtavan aseman säätynsä keskuudessa, asiain näinollen suuret mahdollisuudet kohota ja vaurastua. Näemmekin monen keskiajan
loppupuolella nousemassa olevan aatelissuvun jäsenten tai heidän
perillistensä tällä vuosisadalla johtavan Suomen asioita. Flemingit, Lepaan suvun miehet, Grabbet, Boijet, Hornit, Stålarmit, Kurjet, Fincket, Särkilahdet ovat kaikki sukuja, joiden edustajia tapaamme Suomen johtomiehinä »uskonpuhdistuksen aikakaudella» ja
joiden valta-asemalle on laskettu perustus jo keskiajalla.
Toisessa paikassa 2 olen esittänyt Horn-suvun ensimäisen
kehityksen, sen nousun Suomen rälssisäädyn ylimpään kerrokseen.
Vähitellen tämä jo alkuperältään suomalainen suku oli joutunut
suknlaisuussuhteisiin merkittävimpien Suomessa asuvien aatelissukujen kanssa; heidän heimolaisiaan olivat tavalla tai toi1 Vrt.

Forssell, Sveriges inre historia I, siv. 120.
alkuhistoria (Hist. Ark. XXVII, 5).

2 ,Horn-suvun
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sella m. m. kaikki äskenmainitut ylimyssuvut. Maan rikkaimpien
sukujen perijöinä Hornit muutamassa vuosikymmenessä olivat
kartuttaneet maaomaisuutensa ja muun varallisuutensa moninkertaiseksi entisestään, ja kaikesta päättäen he huolellisina ja taitavina taloudenpitäjinä ominkin töin ja toimin olivat vahvistaneet
aineellista asemaansa. 1400-luvun kuluessa ja kaiketi jo sitäkin
ennen he monilla tavoin olivat ottaneet osaa maansa ja koko valtakunnankin yhteiskunnallisten ja valtiollisten asiain hoitoon ja
siten hankkineet suvulleen kunniakkaita traditsioneja. Pääasiassa
olivat Hornit kohdistaneet julkisen toimintansa hallinnolliselle ja
oikeuslaitoksen sekä sotilasalalle, mutta kirkonkin palveluksessa
heitä oli ollut.
Keskiajan lähestyessä loppuansa oli Horn-suvun päämiehenä
Etelä-Suomen laamanni, valtaneuvos Klaus Henrikinpojka, joka
lähinnä piispoja on katsottava aikansa ensimäiseksi kotimaiseksi
Monet erilaatuiset virkatoimet omassa
mieheksi maassamme.
maassa, ahkera osanotto valtaneuvoston kokouksiin ja muihin
»herrainpäiviin» Ruotsin puolella valtakuntaa, vihollishyökkäysten
aiheuttamat sotatehtävät veivät runsaan osan hänen ajastansa,
mutta silti riitti häneltä aikaa vanhan sukukartanon, Halikon Joensuun, ja perheen muun omaisuuden hoitoon. Vielä vanhuksenakin
hän näkyy säilyttäneen tarmonsa ja toimihalunsa varsin huomattavina ja mielenkiintonsa yleisiin kysymyksiin virkeänä.
Noihin aikoihin, jolloin virkatoiminta tai sotatehtävät monin
verroin enemmän kuin meidän päivinämme vaativat perheenisän
'poissaoloa kodistansa, oli talon emännällä samassa määrin suurempi vastuu ja runsaampi huolenpito kannettavana. On täysi
syy olettaa, että Klaus Henrikinpojan ensimäinen puoliso, EteläSuomen laamannin, tanskalaissukuisen Kristiern Frilien tytär hyvin
täytti ne vaatimukset, joita hänen miehensä asema yhteiskunnassa
ja perheen laaja omaisuus hänelle asettivat. Lahjakkaaseen, vanhaan sivistyssukuun kuuluvana hän isänkodissaan Haapaniemessä
epäilemättä oli saanut hyvän valmistuksen maan johtavan perheen
emännäksi. Yhdessä miehensä ja sukulaistensa kanssa hän myös
näkyy pitäneen huolen siitä, että lapset saivat kasvatuksen, jota
tällaisen perheen lapsille saattoi odottaa annettavan. Sekä taitoa
että kuntoa osoittikin Joensuun herrasväen poika, Krister Klaunpoika, niissä toimissa, joissa häntä ehdittiin käyttää, ennenkuin
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nähtävästi väkivaltainen, joka tapauksessa ennenaikainen kuolema
keskeytti hänen jo huomiota ansainneen elämänuransa. Tyttäret
olivat kai myöskin kasvatetut oivallisiksi perheenäideiksi.
Kun Klaus Henrikinpojan ensimäinen puoliso meni manan
majoille, viimeistään vuoden 1508 vaiheilla, joutui leski varsin
tukalaan asemaan. Tanskalaisten hävitysretket, rajakysymykset
Venäjän puolella, levottomat sisäpoliittiset olot vaativat Suomen
miesten, ja ennen kaikkia johtajain, herkeämätöntä huomiota,
jotenka talon ja koko monimutkaisen talouden hoito olisi ehdottomasti kaivannut emäntää vieläkin kipeämmin kuin muulloin.
Siten oli Klaus Henrikinpojalla täysi syy noudattaa yleistä, olosuhteiden aiheuttamaa tapaa: ennen pitkää etsiä uusi aviopuoliso.
Siihen oli ehkä kaksin verroin aihetta, kun tyttäretkin jo olivat
siirtyneet emänniksi omiin koteihinsa.
Olisi nyt tärkeätä tietää, kenen jo iäkäs valtaneuvos ja laam,anni valitsi puolisokseen. Mutta tässä kohtaavat tutkijaa lopultakin voittamattomat vaikeudet. Tunnemme hänen nimensä Kristiinan sekä hänen asumakartanonsa ja eräitä hänen toimenpiteitänsä hänen leskeksi tultuaan. Mutta tiedossamme ei ole ainoatakaan asiakirjaa, josta selvään ilmenisi, mihin sukuun hän kuului,
eipä edes hänen isänsä nimeä ole missään luotettavassa asiakirjassa
mainittuna. Ainoat lähteet, joihin tässä suhteessa on tyytyminen,
sukuluettelot ja »lukukirjat», hautakivien vaakunataulut, hautajaispuheiden sukujohdot y. m. s., ovat siinä määrin epäluotettavia
ja niinhyvin keskenään kuin myöskin omiin ilmoituksiinsa nähden
ristiriitaisia 1, että ne useastikin enemmän vaikeuttavat kuin helpottavat totuuden etsimistä. Näiden sukuselvitysten laatijoilla
on kyllä ollut käytettävinään lukuisasti sellaisia asiakirjoja, jotka
nyttemmin ovat joko tuhoutuneet tai muuten kadonneet jäljettömiin, mutta kun he eivät ole lähteitään maininneet, on mahdotonta
kulloinkin esiintyvissä tapauksissa päättää, milloin nimi, vuosiluku
tai muu tieto on asiallisesta lähteestä peräisin, milloin taas hätäisesti tehty päätelmä tai kokonaan omasta päästä saatu, tekaistu
tieto taikka arvailu. 2
1 Vrt.

Alkuhistoria, sivu. 20 ja 130 seur.
Jo 1831 C. A. Gottlund (Otava I, siv. 487) täydellä syyllä purkaa Klaus
Henrikinpojan avioliittoja selvittäessään mielenharminsa noihin hänen kir2
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Jos kuitenkin, parempien lähteiden puutteessa, käymme tarkastamaan, mitä mainitut suknkirjat tietävät sanoa Klaus Henrikinpojan toisesta puolisosta, on meidän ensinnä huomattava, että
1500-luvun loppupuolella ja senjälkeen laaditut sukujohdot melkein poikkeuksetta perustuvat niihin, joita Rasmus Ludviginpoika.
1550-luvulta lähtien ja varsinkin vuoden 1570 tienoilla sommitteli
etupäässä kuninkaan tai aateliston tilauksesta; mitä hänen apulaisensa tai seuraajansa ovat lisänneet tai mikä mahdollisesti on
syntynyt ilman heidän myötävaikutustaan, se näyttää olevan ylimalkaan, jos mahdollista, vielä kritiikittömämmin suoritettua työtä:
Useimmat näin syntyneet »suknkirjat» ovat enimmäkseen pelkkiä
ennestään tehtyjen jäljennöksiä tai yhdistelmiä. 1 Samoin on laita
hautakiviin pantujen vaakunataulujen. Meidän on siis tyytyminen
esittämään ne tiedot, joita, on erittäinkin Rasmus Ludviginpojan
toimesta tai hänen valvonnassaan laadituissa sukujohdoissa, varsinkin kun näissä ilmeisesti on edes jossakin määrin otettu huomioon niitä tietoja, joita vielä elävät henkilöt ovat voineet antaa
lähimmistä esi-isistään. 2 Useissa niistä on, omituista kyllä, Klaus
Henrikinpojan toinen puoliso sanottu Kristiern Frillen tyttäreksi,
muutamissa siitäkin huolimatta, että myös ensimäinen puoliso on
ilmoitettu hänen tyttärekseen. Kuitenkin on m. m. eräässä, joka
nimenomaan mainitaan Rasmus Ludviginpojan — mahdollisesti
osaksi Jaakko Teitin antamien tietojen perusteella — laatimaksi
ja joka on siinä suhteessa meille erikoisen tärkeä, että se näyttää
alkuperäisin kirjoitetun tutkittavamme rouvan pojantytärtä, Kristiina Henrikintytärtä, varten 3, ilmoitettu puolisoksi Kristiina Jaajoitustapaansa kuvaaviin sanoihin: »Pahuus kuin ei niissä Vapa-Huoneen kirjoissa nimitetäk minkän perustuksen peällä hyö ovat näitä puheita kirjaan
pistäneet.»
1 Vrt. Rosman, Rasmus Ludvigsson som genealog, sivv. 3, 125-133 ja
153-155, ja Riddarhusgenealogierna och deras bearbetning (Personhist.
Tidskr. VII). Ks. myös Grotenfelt, Muutamia lisiä Suomen keskiaikaisen
aateliston genealogiaan (Hist. Ark. XV), siv. 304 seurr., sekä Teitin valitusluettelon johdanto ja Karlssonin tutkimus Personh. Tidskr. XII:ssa, siv. 12.
2 Rosman, Rasmus Ludvigsson, siv. 153.
2
Rålambin kokoelmassa Tukholman Kunink. kirjastossa. Tässäkin
muuten on tehty tuo kuvaava, kömpelö erehdys, että ensimäinen ja toinen
puoliso ovat molemmat samannimisiä samojen henkilöiden lapsia. Kristiinan isänisäksi sanotaan Pietari Hannunpoika ja äidinisäksi Krister Hannunpoika (»lindelööf»).

Äidin suku.

9

kontytär ja tämän vanhemmiksi Jaakko Pietarinpoika (vaakunassa
kolme keltaista vinoparrua punaisella pohjalla) ja Elina Kristiernintytär (vaakunassa »kolme lehmuksenlehteä»). 1 Räävelin tuomiokirkossa olevaan Kaarle Henrikinpojan hautakiveen on samoin
pantu hänen isänäitinsä vanhempien vaakunoiksi: isän vaakunaksi
kolme vinoparrua ja äidin vaakunaksi taas kolme kannastaan yhdistettyä apilanlehteä, joka kuva ehkä pikemmin on katsottava
Lindelöfien kuin Frillein vaakunakuvaksi. 2 Jossakin määrin sekaannusta herättävästi on asianomaisiin »sukututkijoihin» saattanut vaikuttaa myös se seikka, että he ovat tienneet kysymyksessä
olevan puolison Haapaniemen omistajattareksi, joka kartano oli
kuulunut Frille-suvulle, samoinkuin se, että Frih et ja Lindelöfit
olivat hyvin läheistä sukua, niin että edellisten vaakunakuvakin
ainakin melkein samanlaisena oli siirtynyt jälkimäisill.e.
Tämä Frillein ja Lindelöfien, läheinen sukulaisuus estää myös
esittämästä varmoja olettamuksia silloin, kun asiakirjoista saatavat tiedot näyttävät viittaavan jompaankumpaan suuntaan. Kuitenkin — jos lähdemme siitä, että Klaus Henrikinpojan toisen puolison äiti on ollut sukujohdoissa ilmoitettua Frille-Lindelöfien sukua
on tässä huomautettava eräästä samanaikuisesta tiedosta,
joka näyttää kallistavan vaa'an jälkimäisen suvun puolelle. Tarkoitan Iivar Flemingin maakirjassa (1. 61) olevaa merkintää, että
Kristiern Frillen tyttärentyttäreksi olettaa Kristiinan eräiden sukukirjain mukaan Yrjö Koskinen (Hist. Ark. VIII, siv. 44), missä tapauksessa siis
Klaus Henrikinpoika olisi mennyt naimisiin ensimäisen vaimonsa sisarentyttären kanssa. Vrt. myös Alkuhistoria, siv. 132. — Toisessa paikassa puheenaolevaa sukukirjaa kuitenkin sanotaan, että Kristiina oli Antti Karpalaisen
tytär! Kuvaava esimerkki siitä, kuinka vaillinaiset tiedot Jaakko Teitillä ja
hänen kaltaisillaan »sukututkijoilla» oli juuri Horn-suvustakin, on Hist. Ark.
XVI 1:ssä julkaistu asiakirja (ks. siv. 105), joka on kirjoitettu v. 1551.
2 Vrt. Horn-suvun alkuhistoria, sivv. 132-133. Huomattava kuitenkin
on, ettei ole pantava kovin suurta painoa vaakunakuvissa esiintyviin pienempiin erilaisuuksiin, ei edes väreihin, jotka kuitenkin saattavat olla tärkeimmät.
Vrt. myös esiin. Djurklou, Svenska släkter med sparren öfver ett blad till
sköldemärke (Hist. Tidskr. 1891), sivv. 143-147 y. m., sekä Hausen, Ant.
gjorda under en antiqv. forskningsresa sommaren 1876, sivv. 22-23, ja Afbildn. af vapensk. i Finl., n:ot 91, 92, 241 ja 312.• Näissä julkaisuissa olevien
Frille- ja Lindelöf-sukujen vaakunain kuvausten lisäksi vrt. Danm. Adels
Aarb. IX, siv. 150, sekä S. V. A:n jäljennökset sukukirjoista »Adelen i Finland H. 12» (1. 24) ja »Finska slägttaflor» (siv. 74); vrt. näistä Rosman, •
m. t., sivv. 38-39.
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hän oli ostanut Taivassalon pitäjässä sijaitsevan Vehaksen (Vehaisten) rälssitilan seuraavilta henkilöiltä, jotka olivat Västeråsin resessin mukaan (siis jälkeen v:n 1527) lunastaneet sen tuomiokirkon
Pyhän Perttulin prebendalta: Haapaniemen vaimo . Kristiinalta,
maksaen hänen osuudestaan 60 markkaa, Henrik Erlandinpojalta,
hänen osuudestaan suorittaen 100 markkaa, ja Eerik Skalmilta,
antaen hänelle 60 markan arvoisen haarniskan valtakunnan palvelukseen. 1 Ikävä kyllä, ei ole lähempää tietoa siitä, mitä sukua oli
se rälssimies, Taivassalon kirkkoherra Niilo Byskalle, joka Vehaksen
oli yhdistänyt ja sittemmin. testamentannut Turun tuomiokirkolle
ja jonka perillisiä ylläsanotut henkilöt siis olivat. 2 Oletamme —
vaikka asia onkin epäselvä —, että Eerik Skalm ei peruuttanut
Vehasta, niinkuin useita muita taloja sekä Taivassalossa että
muualla, Särkilahden sukua olevan vaimonsa puolesta 3, vaan että
vaimo Kristiina Haapaniemessä, Henrik Erlandinpoika, joka Lindelöf-sukua oleva rälssimies asui Kärkisissä Sauvossa, ja Eerik Skalm,
porvari Turussa ja Paraisten Sorpon herra, kolmisin muodostivat
oman perillisryhmänsä. Mikä yhteinen sukuperä tässä on kysy1 »Vänax, i Töffuesala sochen beläghit i Wähax by, är befluttin öö i salte
Biön, ett frelsse godz, huilkid godz her Iffuar Fleming köpte aff tesse epterscriffne, som the effter Westerårs recess vndan domkyrkian Sancti Bartollomej prebenda löst hade. Aff hustrw Christina på Hapanemj, hennes anpart
köpt ok betaladt wpå sextyo m:r peningar, aff Henric Erlandsson, hans anpart
köpt och betaladh for itt hundrad m:r, aff Erich Skalm, hans anpart köpt och
betaladh for itt harnisk han fick thill rikezens tieniste for sextyo m:r ort.»
Vrt. myös Lagus, Finska adelns gods o. ätter, sivv. 180-181, Ruuth, 1500luvun maakirjoissa mainituista »flöteveroistap (Hist. Ark. XII), sivv. 60-62,
Grotenfelt, Muutamia asiakirjoja maatilusoloista, ja Leinberg, Ett Register
om mångehånde (Hist. Ark. XV), sivv. 94 ja 190, joissa Vehaksen lunastajaksi on erehdyttävästi mainittu Lasse Skalm Eerik Skalmin sijasta,.erehdys, joka on saattanut J. Ramsayn (Frälsesläkter, siv. 396) tekemään
sen olettamuksen, että tämä Lasse Skalm muka olisi sama mies kuin
senniminen Turussa porvarina v.`1457 (!) ollut henkilö.
2 Rostockin yliopistossa harjoitti 1445 opintoja eräs Petrus Byschal,
ja samaa sukua tavataan 1400-luvulla Ahvenanmaalla; vrt. Grotenfelt, Suomalaiset ylioppilaat ulkomaan yliopistoissa ennen v. 1640 (Hist. Ark. XIII),
siv. 104. Niilo Byskalle sai Vehakseen rälssin Sten Sturen oleskellessa Suomessa ja oli Taivassalon kirkkoherrana v:ien 1480-1497 välillä.
3 Vrt. S. V. A. Haus. kok., vuodet 1529-1530, sekä G. I:s reg. VI, siv.
230. Näistä taloista sanotaan nimenomaan, että peruutus tapahtui Eerik
Skalmin vaimon ja tämän veljen puolesta.
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myksessä, ei ole helppo sanoa, varsinkaan kun emme tunne Eerik
Skalminkaan vanhempia. Mutta jotakin merkitystä lienee ehkä
oikeus antaa sille seikalle, että Lindelöf -sukuun kuuluvalla Henrik Erlandinpojalla oli osuutta Vehaksessa melkein kaksinkertaisesta arvosta muiden kahden perillisen rinnalla. 1 Siinä tapauksessa, että siis Vehaksen perillisten sukulaisuus perustuisi Lindelöfeihin, saattaisi olettaa, että esim. Kristiina ja Eerik Skalm äidinpuolelta olisivat olleet tätä sukua. Ehkäpä vastedes päivänvaloon
ilmaantuvat asiakirjat luovat tähänkin kysymykseen parempaa
selvyyttä, kuin mihin vastoin odotustani olen päässyt.
Useissa sukukirjoissa sanotaan Klaus Henrikinpojan toista
puolisoa Strömsbyn 1. Strömbyn rouvaksi; yhdessä mainitaan Kristiinan olleen naimisissa myös jonkun Wundranekin kanssa, jotapaitsi siinä on maininta, että Klaus Henrikinpojalla vielä oli »rouva
Ruotsista»; lisäksi on eräässä sukukirjassa Kristiinaa sanottu Haningen rouvaksi. 2 Olen koettanut tarkastaa näissäkin tiedonannoissa mahdollisesti piilevää totuutta ja tehnyt seuraavia huomioita. Wundranckit, joita maassamme esiintyy useita eri henkilöitä pitkin 1500-lukua, joukossa verraten huomatussakin asemassa
olevia, näkyvät olleen suhteissa Vehkalahden knaappiaatelistoon.
Vehkalahdella oli Strömsby niminen taloryhmä, jossa asuvien rälssija »sopimusveromiesten» (stadgamän) joukossa oli myöskin Wundranckeja. 3 Nähtävästi molemmat ensinmainitut tiedot — Strömsbystä ja Wundranckeista — siis viittaavat samaan tosiasiaan, ja
todennäköisesti tiedoissa onkin perää, koskapa Henrik Klaunpojalla
ja hänen perillisillään 1500-luvun loppupuolella on taloja tai talonosia juuri samassa Vehkalahden Strömsbyssä; samoin mainitaan
Kankaisten Hornien perinnönjaossa v. 1614 pesän omistamien
tilojen joukossa m. m. Reitkalli, Strömsby, Böle ja Skinnarbacka
1 Sukulaisuutta Skalmien ja Henrik Erlandinpojan välillä osoittanee
muuten myös se seikka, että v:n 1537 ratsupalvelusluettelossa mainitaan rälssimiesten joukossa, joilla ei ole läänitystä — peräkkäin Klemet Skalm,
Henrik Erlandinpoika Sauvossa ja Jöns Pentinpoika (Skalm) Atussa; vrt.
Grotenfelt, Suom. ratsup.- ja läänitysl., siv. 28.
Vrt. myös
2 Prof. K. Grotenfeltin muistiinpano-kokoelman mukaan.
S. V. A. Biographica: Horn, sekä »Finska slägttaflor» (sivv. 24-25).
3 Vrt. Lagus, Finska adelns gods och ätter, siv. 565; Karjalan tilikirjat
1540-luvulta S. V. A:ssa; Hist. Ark. XII, sivu. 70 ja 85, sekä XVI, pöytäk.
siv. 95.

Koti, suku ja kasvatus.

12

Vehkalahdella. 1 Mitä taas tulee ilmoitukseen, että yksi Klaus
Henrikinpojan puolisoista olisi ollut Haningen omistaja, olen sen
yhdistänyt tietoon, joka kertoo puolison olleen kotoisin Ruotsista.
Käytettävissä olevista Ruotsinmaan topografisista hakemistoista
ja kartoista en ole löytänyt nykyisin olemassa olevaa Haninge-nimistä taloa, johon tämä tieto olisi sovitettavissa. 2 Sitävastoin on
olemassa alkuperäisen asiakirjan antama ilmoitus, joka näyttää
viittaavan siihen, ettei nimi Haninge tässä suhteessa kenties ole
aivan tuulesta temmattu; v. 1627 näet Kankaisten herra Klaus
Horn vaihtaa pois Unungen pitäjässä Uplannissa olevan Haningen
talon. 3
Saamme siis yhä edelleen rajoittua toteamaan, että Klaus
Henrikinpojan toisen puolison Kristiinan vanhemmat k e n t i e s olivat kolmea keltaista vinoparrua punaisella pohjalla vaakunakuvanaan käyttävä Jaakko Pietarinpoika ja jonkun Frille-Lindelöfien,.
pikemmin ehkä viimemainitun suvun, vaakunakuvaa käyttävän
perheen jäsen. 4 Jos tiedoissa Kristiina rouvan isästä ja hänen vaa1 S. V. A. Samlingar till finska adelns historia I, 1. 45-46; R. V. A.
Biographica: Horn.
2 Itä-Göötanmaalla on nykyään pari taloa, joiden nimi on Haninge;
vrt. Rosenberg, Geografiskt-statistiskt handlexikon öfver Sverige. V. 1532
palautettiin eräälle Eerik Maununpojalle pari Haninge-nimistä taloa (G. I:s
reg. VIII, s. 146), mutta tunnettua ei ole, missä nuo talot olivat ja kuka
niiden omistaja.
8 Förteckning öfver handskrift-samlingen på Wiks sätesgård i Upland
(Hist. handl. IV), siv. 396. Sanotussa pitäjässä on nykyisin paikannimiä,
jotka muistuttavat nimeä Haninge: Söderhenninge ja Norrhenninge sekä
Hansjön .
4 Tässä yhteydessä ansainnee huomauttamista, että Suomessa .1500 luvun alulla oli edustettuna kolmaskin suku, jonka vaakunassa oli Frillein
tunnuskuva. Tarkoitan maamme verolaitoksen historiassa tunnettua, edempänä mainittavaa Lasse Brokea. .Hän oli ilmeisesti ulkomaalaista sukuperää;
siihen yiittaa jo se seikka, että hän käytti sukunimeä, vieläpä sellaista, joka
ei esiinny Suomessa muuten. Tanskassa olikin Brok-nimisiä sukuja keskiajalla ja vielä 1500-luvulla, kuten näkyy Danmarks Adels Aarbog julkaisun
VI:sta vuosikerrasta. Eräs näistä suvuista, »Brok af Barlesegaard II», oli tuon
nimen perinyt, mutta sen vaakunassa oli aikaisemmin kuva, joka suuresti
muistutti Frille-suvun vaakunaa: vaakunakuvan muodossa tosin oli pieni
eroavaisuus, mutta värit olivat aivan samat. Danm. Ad. Aarb:ssa arvellaankin tämän Brok-suvun olleen jotakin Frille-suvun sivuhaaraa. Saattaisihan olla ajateltavissa, että Kristiina, Klaus Henrikinpojan puoliso, oli. jolla-
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kunastaan on perää, lienee hän ehkä ollut joko ruotsalaista (Haningesta kotoisin olevaa?) tai jotakin verraten vähäpätöistä suomalaista sukua, joka sammui sukupuuttoon jo 1500-luvun alulla.
Mitään suurempaa varallisuuden lisäystä Klaus Henrikinpoika
tuskin sai toisen puolisonsa mukana. Ainakaan ei ole tiedossa sanottavaa maaomaisuutta, jota tämä olisi tuonut yhteiseen pesään;
Vehkalahden Strömsby ehkä tuli hänen omakseen huomenlahjana
hänen ensimäiseltä mieheltään, siirtyen sitten äidinperintönä hänen
pojalleen.
Kristiina oli epäilemättä tuntuvasti nuorempi miestään, joka
oli jo ehtinyt vanhuuden ikään, 70 ikävuoden vaiheille, kun heille
noin v. 1 513 2 syntyi poika, jolle annettiin isoisän nimi Henrik.
kin tavoin äitinsä puolelta kuulunut tähän sukuun, joka sitten hävisi tuntemattomiin. Huomattava on, että Lasse Broke, kuten edempänä saamme
nähdä, avusti Henrik Klaunpoikaa, paitsi verotusta järjestettäessä, myös
istumalla hänen puolestaan käräjiä.
i Vrt. myös Horn-suvun alkuhistoria, siv. 133. — Gottlund Otavassaan
(I, sivv. 486-487, ja kuvataulu XXI, n:ot 2 ja 3) esittää kaksi Maskun kirkon.
ikkunassa aikoinaan vierekkäin ollutta vaakunaa, joista toinen oli Hornien
ja toinen Fresein, ja huomauttaa vanhoissa sukujohdoissa sanotun, että Klaus
Henrikinpoika olisi ollut Kristiina Yrjöntytär Fresen kanssa naimisissa. FreLein vaakuna (vrt. myös Hausen, Finlands medeltidssigill, n:o 155) on kuitenkin heraldisesti laadultaan toinen kuin yllä esitetty kolmiparruinen, jotapaitsi tieto on ristiriidassa niiden tietojen kanssa, joita meillä on Frese-suvusta
(vrt. Ruuth, Åbo stads historia III, siv. 63). Joka tapauksessa on syytä kiinnittää huomiota noihin kahteen vaakunaan, joista saattaa päättää niiden
edustamien sukujen olleen avioliittoyhteydessä keskenään. Mahdotontahan
muuten ei ole, että mainitsemamme akkunaan maalattu Fresein vaakuna olisikin sama kuin Kristiinan isän, vaikka suhteessa tai toisessa väärin ymmärretty tai taitamattomasti valmistettu. Huomautan vain, että esim. suuressa
v. 1644 kuolleen yliamiraali Klaus Flemingin muistokivessä, joka on Flemingien
hautakuorissa Värmdöii pitäjän kirkossa Uplannissa, on kysymyksessä olevassa vaakunassa kaksi keltaista parrua punaisella pohjalla (vrt. Upplands
Fornminnesförenings Tidskrift II, sivv. 266-267). Kuvaavaa muuten on,
että samassa kirkossa olevien, v. 1699 kuolleen hovioik. presidentti Lauri Flemingin esi-vaakunain joukossa on Klaus Henrikinpojan puolison vaakunana
Frillein vaakuna (m. t., siv. 262). Kenties — palataksemme vielä Maskun
kirkonakkunassa olleeseen vaakunaan — sen omistaja on saattanut olla joku
n. s. Finskilän suvun jäsen, esim. Niilo Stigulfinpoika, joka oli nainut Lindelöf-suvusta. Arvailumahdollisuuksia on, kuten näkyy, paljonkin.
a Ei ole olemassa tarkkaa tietoa siitä, milloin Henrik Klaunpoika syntyi, mutta Stiernman (Girs, Johan III:s chrönika, registeri; vrt. Svea och Götha
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Näihin aikoihin alkoi Klaus Henrikinpoika jo vähitellen vetäytyä
syrjään suuremmista tehtävistä, niin että häneltä riitti tavallista
enemmän aikaa oleskeluun perheensä keskuudessa. Siten Henrik
poika, vaikkakin hän ensimäisinä elinvuosinaan oli etupäässä äitinsä hoidossa ja kasvatettavana, kuitenkin saattoi lapsensieluunsa
saada runsaasti vaikutuksia isältäänkin. Suurta arvonantoa maassaan nauttivan vanhuksen luona kävi epäilemättä runsaasti merkkimiehiä lukuisine saattojoukkoineen, samoin vieraili laaja sukulaispiiri tuossa varakkaassa ja .mahtavassa Halikon ylimyskartanossa
Joensuussa, jossa Klaus Henrikinpoika perheineen kai viimeisetkin
vuotensa asui. Mitä havaintoja lapsi kaikelle uudelle avoimessa
mielessään lienee tehnyt, siitä ei tietenkään ole mahdollisuutta
saada selkoa.
Vuosi 1520, joka Ruotsin valtakunnalle tuli niin kohtalokkaaksi,
toi mukanaan järkyttäviä tapahtumia myös Henrikin elämään.
Sekä isänsä että todennäköisesti veljensä, perheen molemmat miehiset tuet, hän menetti samoihin aikoihin. Ja seuraavien vuosien kuluessa Suomi ja erityisesti sen johtavat suvut saivat kokea
kohtaloita, joissa joka hetki saattoi tuoda tuhoa ja turmaa. »J u u tt i l a i s a i k a» kaikkine kauhuineen tuli monen Suomen miehen pään
menoksi, ajoi useita heistä ja heidän perheensä harhailemaan kaukana kodeistansa, joita vainolainen ryösti ja raasti hävittäen asumuksia ja vieden mennessään asujainten kalleimmat tavarat sekä
jättäen loput kotimaisten rosvojen ja varkaiden saaliiksi. Pahimmin kai kärsivät rannikkoseudut, mutta kauas sisämaahankin, jopa
Kurkien Laukkoon asti hävitystä ulottui. Kun Kristiern. II:n
Suomeen lähettämä sotapäällikkö Sören Norby syksyllä 1522
hävitysretkeltään palasi Kööpenhaminaan, sanotaan hänellä olleen
mukanaan suuret määrät hopeaa, rahaa ja kultaa, kirkoista ryöstettyjä kalleuksia ja »piispan aarteet Suomesta Kuusiston linnasta
ja vielä muuta tavaraa». 1 Täydellä syyllä Kustaa Vaasa vielä kolmattakymmentä vuotta myöhemmin, ulkonaisten vaarojen jälleen.
uhatessa, muistutti Suomen miesten mieliin noita aikoja, »jolloin
Höfdinga-Minne II, siv. 345) sanoo hänen 1595 kuolleen 82-vuotiaana, eikä
ole mitään syytä epäillä hänen ilmoitustaan.
1 Hist. Ark. V, sivv. 131-132.
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me tulimme hallitukseen ja jolloin sinä ja monet sinunlaise$i oleilitte metsissä ja piilopaikoissa ettekä tienneet turvaa hengellenne
ettekä omaisuudellenne». 1
Voimme arvata, että tällaisena ` aikana leskeksi joutuneella
Kristiinalla oli tavallista suuremmat vaikeudet voitettavina hänen
koettaessaan järjestää omaa ja pienen poikansa tulevaisuutta.
Joensuussa ei liene ollut ajattelemistakaan asua, vaikkapa perinnönjako perheen pään kuoltua olisi levottomien aikojen takia jätettykin
tuonnemmaksi. Mutta kauniin Kiskonjärven rannalla sijaitseva.
Haapaniemikin, joka syystä tai toisesta joutui hänen ja hänen poikansa haltuun, oli epäilemättä liiaksi alttiina maan eri osiin risteilevien vainolaisten hävityksille. Vasta lopulla vuotta 1523 saatettiin jälleen ruveta rauhallisiin toimiin, etsiä kätköistä esiin kalleudet
ja omistusoikeutta turvaavat asiapaperit, käydä säännöllisiin taloustoimiin ja jonkinlaisella luottamuksella aloittaa nuoren miehenalun kasvatus kelvolliseksi edistämään perheen, suvun ja isänmaan parasta.
*

*

*

Ennenkuin siirrymme tarkastamaan, kuinka Henrik Klaunpoika varttui pojasta nuorukaiseksi, tulee meidän luoda lähempi
silmäys koko siihen laajaan s u k u l a i s p i i r i i n, jota hänellä oli
eri osissa Suomea. Samalla saamme monipuolisen yleiskuvan
sekä . maamme silloisista johtohenkilöistä että muustakin osasta
silloista rälssisäätyämme.
»när thu och flere thine lijche ginge i schog och skiul, och wiste eder
hwarcken till lijff eller godz försäkrede.» Kuninkaan kirje Niilo Grabbelle
2 /3 1544; G. I:s reg. XVI, siv. 102. — Henrik Östeninpojalta, Kemiön Kalmusnäsistä, vei kuningas Kristiernin sotaväki »kaiken mitä hän omisti irtaimistoa», in. m. myös hänen räissikirjeensä (G. I:s registr. XXIX, siv. 208); Iivar
Flemingin Sundholmin he ryöstivät (»skinnede»), jotapaitsi hänen alustalaisensa käyttivät »juuttien hallitusaikaa» varastaakseen kalleuksia hänen kätköistään (S. V. A. I. Flemingin maak., lehdet 3 v. ja 88, sekä Hans. kok.);
Knuut Eerikinpojalta juutit veivät suuren, ehkä suurimman osan hänen
hopeitaan ja kai muutakin (Hausen, Bidrag III, siv. 482); suurta vahinkoa
kärsivät aatelisperheet y. m. myös siten, että tanskalaiset veivät mennessään tai hävittivät joukon tärkeitä asiakirjoja, kuten maatilojen saantikirjeitä y. m. s. (vrt. esim. Hansen, m. t., sivv. 140-141, Ödberg, Fru Anna
Hansdotter Tott, siv. 22, sekä E. Flemingin maak , siv. 166, ja I. Flemingin maak., 1. 3 v.).
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Klaus Henrikinpojan jälkeensäjättämää pesää perillisten kesken
jaettaessa joutui suvun »kehto», sen vanha pääkartano Joensuu,
vanhimman pojan perheelle. Siltä näyttää, että Krister Klaunpojan
puoliso, Ingeborg Siggentytär (Sparre); vielä leskenäkin asui pääasiallisesti Joensuussa; samoin lienevät sekä hänen ja Kristerin lapset, loistavalahjainen poika Klaus, josta tuli etevä hallitusmies ja
suuri merisankari, ja tytär Brita, joka joutui puolisoksi Gennäsin
herralle Niilo Boijelle, että ne lapset; joita hän sai mentyään 1524
Malmössä kolmansiin naimisiin Åke Klaunpojan (Tott, kuol. 1531)
kanssa, myös viettäneet pitkät ajat Joensuussa; Åke Klaunpoika
itsekin oleskeli paljon Suomessa, jossa, hänellä oli sekä tuomarinvirka ja muita julkisia toimia että alueläänityksiä Hämeessä ja
Uudellamaalla 1, vaikka virkatoimet ajoittain usein pitkiäkin aikoja vaativat häntä oleskelem aan myös Ruotsin puolella. Åke
Klaunpojalle ja Ingeborgille syntyi neljä lasta, joista vanhin,
sittemmin valtaneuvos ja ritari Klaus myöhemmin monella tavoin
esiintyy Henrik Klaunpojan historiassa; kun Ingeborgilla vielä ensimäisestä avioliitosta, jossa hän oli ollut Korsholman v. 1517 kuolleen päällikön Yrjänä Hannunpojan (Stjernsköld) kanssa, oli poika ja
tytär, ja kun nämäkin tiettävästi ainakin jonkun verran oleskelivat
äitinsä luona — v:n 1530 vaiheilla Kaarina Yrjänäntytär meni naimisiin Lepaan ylhäisen herran, Björn Klaunpojan, kanssa —, oli
Joensuussa siis nuorta väkeä runsas joukko, osaksi myös Haapaniemen nuoren perillisen ikäkumppaneita. Luultavasti elämä Joensuun
vanhassa herraskartanossa oli edelleenkin loistavaa ja vilkasta; olivathan sekä Sparren että Tottit ja heidän sukulaisensa Ruotsin
ylhäisimpiä.
Vaatimattomammin oli elettävä niissä perheissä, joihin Henrik
Klaunpojan kaksi sisarta oli naitu. Sisar Brita (Kristiina), joka oli
ollut naimisissa Jägerhorn-suvun kantaisän, Paimion Hevonpään
omistajan Pietarin, kanssa, kenties ei enää näihin aikoihin ollut
elossa. 2 Heidän poikansa, Krister Pietarinpoika, asui ensin Hevon-

1 Vrt.

G. I:s reg. II, III, j. n. e.
Olen ennen (Horn-suvun alkuhistoria, siv. 137) lausunut epäilykseni
sen ilmoituksen johdosta, että Pelle Pietarinpoika olisi ollut sama kuin Hevonpään Pietari. Senjälkeen olen tavannut eräässä 1470-luvulla (?) syntyneessä
asiakirjassa rouva Lucia Olavintyttären (Skelge) sukulaisten joukossa ilmei2
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päässä, mutta muutti 1520-luvulla, naituaan vanhasta ja varakkaasta . Spore-suvusta, vaimonsa Margareetan mukana perimäänsä
Paimion Spurilan kartanoon, jossa hän kuoli noin v. 1540. Kristerillä oli kolme poikaa ja kaksi tytärtä. Näistä tuli sittemmin surkean
lopun saanut, hurjaluontoinen Klaus Spurilan ja Cecilia, joka joutui naimisiin Hiilo Sveninpojan (Hevonpää, 1. Gyllenhjerta) kanssa,
Hevonpään omistajaksi, Jöns Kristerinpoika sai Paimion Vistalan,
ja Anna Kristerintytär, joka omisti Uskelan Pahkavuoren, meni naimisiin rälssittömän Eskil Krämerin kanssa. Pojista kolmas, Olavi,
oli elossa 1549. 1 Kristerin sisar Margareeta oli vm 1517 tienoilla
mennyt Naantalin luostariin saaden enoltaan Krister Klaunpojalta
proventin. Toinen Britan tytär, Kristiina Pietarintytär, oli ensin
naimisissa Olavi Olavinpoikn kanssa, jolta hän sai huomenlahjaksi
talon Kangasalan Vääksystä; Olavi Olavinpoika osti 1508 Pirkkalan
Viikin Eerik Ragvaldinpojan leskeltä, sai toukok. 3 p:nä 1525 Sääksmäen kihlak tuomarinviran 2 ja eli vielä elok. 16 p:nä s. v. 3 Heillä
oli tytär Margareeta; tämä peri Viikin ja meni naimisiin »Pitkän»
Antti Klaunpoika Vestgöten kanssa, joka vielä 1529 oli vuotina Linköpingissä Ruotsissa, mutta 1532 tuli Turun linnan päälliköksi.
Heidän lapsiaan oli Juhana herttuan hovijnnkkari Klaus Antinpoika, joka ainakin jo toukok. 29 p:nä 1560 kirjoitti itsensä
Vääksyn herraksi a ja joka meni 1561 naimisiin herttuan rakastajattaren Kaarina Hannuntyttären kanssa sekä mestattiin 1563.
Olavi Olavinpojkn kuoltua Kristiina Pietarintytär meni toisen kerran naimisiin Jöns Vestgöten kanssa, joka, vin 1516 tienoilla siirryttyään Ruotsista Suomeen Åke Yrjänänpoika Tottin luo, 1520 luvulla
toimi m. m. Turun ja Viipurin linnojen päällikkönä sekä hoiti
eräitä vuosia Turun . piispanvirkaan kuuluvia hallinnollisia tehtäviä; myöhemmin tapaamme hänet vielä tärkeissä luottamustoimissa sekä Ruotsissa että varsinkin Suomessa. Jöns Vestgöte
vaimoineen rakensi itsellensä asumakartanon äskenmainittuun
sesti saman Pellen vaimon nimen Margit (»hustro Margitt, Pelle Pdherssons
hustro»); vrt. S. V. A. Haus: kok., vv. 1473-1476. Kenties Pelle Pietarinoli kahdesti naimisissa?
poika oli
1 Hornien ,paperit Ericsbergin sukutilan arkistossa: IX, n:o 6.
2 G. I:s reg. II, siv. 109.
3 Eerik Flemingin maak., siv. 171.
4 S. V. A. Biographica: Vestgöte.
9
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Vääksyynl. Heidän avioliittokysymyksensä oli ehkä aluksi epäselvä
päättäen siitä, mitä Jöns Vestgöte helmik. 21 p:nä 1526 ostaessaan
Turun tuomiokapitulilta kolmanneksen Pirkkalan Niemenpäätä eli
Penttilää lausuu: »Jos Jumala niin suo, että minä jään tähän maahan ja tulen laillisesti vihityksi• aviovaimooni(!), jonka Jumala -on
minulle valinnut, silloin on tämä kauppa pidettävä pysyvänä ja
kestävänä ja oleva rikkomattomana molemmin puolin»; jos taas toisin käy ja hänen tulee lähdettäväksi Suomesta taikka jos hän
sitä ennen kuolisi, silloin hän lupaa palauttaa tilan tuomiokapitulilte
takaisin. 2 Mikä oli siis syynä siihen, että Jöns Vestgöte ei pitänyt
aviollittoansa Kristiina Pietarintyttären kanssa • varmana? Siltä
näyttää, että Olavi Olavinpojan leski harvinaisen pian miehensä
kuoltua lupautui uuteen avioliittoon, melkein heti tämän kuoleman
jälkeen, 3 ja epäilemättä asia saattoi olla omansa herättämään
paheksumista. 4 Mutta tuskinpa tarvitsee olettaa, että varsinaisesta
esteestä olisi ollut kysymys. Pikemminkin avioliitto mainittua
kauppakirjaa tehtäessä vielä oli kihlauksen asteella, jolloin myös
Vestgöten puhe tulemisesta »laillisesti vihityksi aviovaimoon» olisi
ymmärrettävissä. Hurskaana miehenä hän jäi odottamaan, sallisiko Jumala aikeen toteutua. Kauppa olisi todella joutunut puretuksi, jollei avioliitosta olisi tullut mitään, koska Penttilä (Bengtilä)
oli Kristiina Pietarintyttären äidinisän äidin perintöä viimemainitun sedän,-Pentti Lydekenpojan (Djekn), jälkeen. 5 Joka tapauksssa
Vrt. tästä G. I:s reg. VII, siv. 162, ja Grotenfelt, Teitin valitusi., s. 110.
Arw. Handl. IX, sivv. 11-12. Messenius kertoo riimikronikassaan
(siv. 44), että Jöns Vestgöte ei saanut Roomasta lupaa »vihkimiseensä». (vigsel) ja ettei kuningaskaan siihen antanut suostumustaan, koska »piispa» ei
mukautunut uskonmuutokseen. J. Ramsay (Frälsesläkter, siv. 507) olettaa
tässäkin olevan kysymyksen avioliitosta, mutta ilmeisesti Messenius puhuu
piispaksivihkimisestä.
3 Kun Olavi Olavinpoika oli elossa ainakin vielä 16/8. 1525 (vrt. edellä),
mutta Jöns Vestgöte jo 214 1526 puhui »aviovaimostaan», lienee Olavi Olavinpoika kuollut lopulla vuotta 1525; 88/5 1526 annettiin jo Sääksmäen kihlakunta
Jöns Knuutinpojalle (G. I:s reg. III, siv. 161).
4 Roomalaisen oikeuden ja jälleen protestanttisen kirkon määräysten
mukaan ei ollut lupa mennä uuteen avioliittoon suruvuoden kuluessa, mutta
katolinen kirkko ei pannut sille jyrkkää estettä. Vrt. Realencyklopädie fur
protestantische Theologie und Kirche (3:s painos), 5:s nidos, siv. 226.
8 J. Ramsay (Frälsesläkter, siv. 507), joka muuten erehdyttävästi puhuu Kristiinan »isänäidin» äidistä, ei ole ottanut huomioon sitä, että Penttilä
1.

2

Sisarten perheet.

19

avioliittoasia näkyy olleen selvä jo syksyllä 1526. Todennäköisesti
on nimittäin ollut kysymys perinnönjaosta, kun kuningas lokak.
22 p:nä 1526 Jöns Vestgötelle »läänittää» Paimion Tomerlan kartanon, joka ennen oli ollut hänen langollaan Krister Pietarinpojalla. l
Jöns Vestgöte eli aina v:een 1560, minkä jälkeen hänen tytärpuolensa poika peri Vääksyn (vrt, edellä), jossa kuitenkin hänen
leskensäkin eleli vielä 1566.
Toinen Henrik Klaunpojan sisarista,• jonka nimi lienee ollut
Margareeta, mainitaan olleen naimisissa Jöns Antinpoika Garpin,
Vehmaan .Kosken omistajan, kanssa 2; molemmat näyttävät olleen
vainajina jo 1520-luvulla. Jöns Antinpoikaan sammui Kosken
Garpien huomattava suku maassamme miehen puolelta. Hänen kolmesta tyttärestänsä, jotka kaikki lienevät puheenaolevana aikana
olleet naimisissa, oli Anna, Juhana Jaakonpojan (Görtzhagen) vaimo
(ainakin jo v. 1532), Lemun Soraisten emäntänä, omistaen myös
sukunsa vanhan asumakartanon Kosken sekä Hartikkalan. Heillä
oli kolme poikaa ja tytär, joista Pentti (Hartikkalan herra) ja Hannu
(Soraisten herra) kohosivat ylhäisiin virkoihin; ensinmainitun, joka
jainakin jo 1552 näyttää olleen naimisissa Kaarina Björnintyttären
ja Niemenpää olivat saman paikan eri nimiä. Mahdollista tietysti kuitenkin
on, että osa Niemenpäätä ilman muuta joutui Vestgötelle vaimon perintönä,.
kun taas yksi osa oli perintöoikeudella ostettavissa. Myös Henrik Klaunpojalla oli osansa Penttilässä, kuten edempänä saamme nähdä; samoin Lepaan
suvulla, joka sekin oli Djeknien perillisiä ja jonka kanssaperillisiä näkyvät
olleen Villilän suvun jälkeläiset (vrt: esim. m. t., siv. 515). Niinikään oli Niemenpäässä talo Iivar Flemingillä, joka siitä 1525 vaihtoi kolmanneksen Turun
tuomiokirkolle (S. V. A. I. Flemingin maak., 1. 40).
1 G. I:s reg. III, siv. 303; vrt. Arw. Handl. II, siv. 237. - Mistä
J.. Ramsay (Frälsesläkter, siv. 507) on saanut tiedon, että Jöns Vestgöte
jo 1523 olisi ollut naimisissa ja silloin tehnyt perinnönjaon lankonsa kanssa
sekä saanut vahvistuksen Tomerlan tilaan, sitä hän ei ilmaise; esitykseen
lieneekin tullut kirjoitusvirhe ja sen nojalla vääriä päätelmiä. Toisessa paikassa (siv. 218) hän sanookin Tomerlan luovutuksen tapahtuneen 1526.
Viittauksena siihen, että Tomerlan perimyskysymys ei vielä kuitenkaan
ollut lopullisesti selvä, on kenties pidettävä kuninkaan määräystä, että
Tomerlan luovutus Vestgötelle oli oleva väliaikainen »läänitys», kunnes
kuningas itse saapuisi Suomeen. Lopullinen perintösopimus Jöns Vestgöten ja Krister Pietarinpojan välillä tehtiin Spurilassa 5 /2 1530. S. V. A.
Haus. kok. ja Acta historica.
2 Vrt. hänestä Horn-suvun alkuhistoria, sivv. 138-139.
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kanssa Lepaasta tapaamme edempänä Juhana herttuan palveluksessa. Kaarina Jönsintytär taas joutui vaimoksi Vehmaan .Lahdingon herralle Antti Antinpojalle, joka myös omisti samassa pitäjässä sijaitsevan Nuhjalan; heidän tyt6ärensä Brita meni naimisiin
Paavali Antinpojan kanssa (Munck af Fulkila-sukua), joka 1560luvulla oli Joensuun Klaus Kristerinpojan palveluksessa ja jonka
poika taas palveli Henrik Klaunpojan luona. Kolmas Henrik Klaunpojan sisarentyttäristä, Margareeta Jönsintytär, lienee ollut naimisissa Karjan Dönsbyn omistajan Henrik Henrikinpoikn kanssa,
joka 1520-luvulla ja siitä eteenpäin tavataan maanvoutina sekä
laamannin- ja tuomarinsijaisena Uudellamaalla. 2 Henrik Henrikinpoika oli läheistä sukua Kalmusnäsin eli Sjundbyn perheelle, jonka
huomattavin jäsen oli tunnettu Jaakko Henrikinpoika ja joka näkyy
olleen sukulaisuussuhteessa Joensuun Horneihin jo 1500-luvun alulla;
Henrik Henrikinpojasta käytettiin usein nimitystä »Henrik kirjuri
Dönsbyssä», ja on arveltu hänen olleen saman henkilön kuin 1500luvun alussa elänyt Turun linnan kirjuri (ja Pohjois-Suomen maanvouti) Henrik 3, mutta on varottava sekoittamasta häntä samaan
aikaan eläneisiin muihin Henrik kirjureihin, samoinkuin Perniön
Laukon omistajaan Henrik Henrikinpoikaan (Dufva-sukua). Dönsbyn Henrikillä oli useita lapsia, jonkun verran nuorempia kuin Henrik Klaunpoika; Maunu Henrikinpoika, Sauvon Lautkankaren herra,
oli Juhana herttuan tallimestarina ja senjälkeen lopulta voutina
Turussa ja Hämeenlinnassa. Myöskin Ragvaldinpoikien haaraan
Sjundbyn sukua Henrik Klaunpoika oli läheisissä suhteissa; niinpä
hän huhtik. 11 p:nä 1540 oli Turussa todistajana, kun turkulainen
porvari Matti Kruse vaimonsa Margareetan puolesta nosti dekaani
Pietari Ragvaldinpojalta tämän veljen, Sjundbyn Henrikin suoritettavia rahoja. 4
Muista Henrik Klaunpojan isänpuolisista sukulaisista, joita oli
eri osissa maata, mainittakoon ensin muut Horn-sukuun kuuluvat,
joita vielä Henrikin nuoruudenaikana oli elossa kolme- Halikon
Vrt. S. V. A. I. Flemingin maak., 1. 30.
Vrt. S. V. A. Haus. kok. 1524, Hausen, Bidrag, III, siv. 182, ja
J. Ramsay, Frälsesläkter, siv. 91.
3 Vrt. J. Ramsay, m. t., ja Grönblad, Nya källor, siv. 407.
4 S. V. A. Klaus Åkenp. maak., 1. 102 v.; vrt. myös 1. 64 v.-65.
1
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Toijalan omistajan Greger Jaakonpojan lapset, Henrik Klaunpojan
pikkuserkut, Jaakko Gregerinpoika sekä Metta ja Malin (Magdaleena) Gregerintyttäret.
Jaakosta emme tiedä sanottavasti muuta kuin että hän nähtävästi asui Toijalassa ja oli lapseton: V. 1541 hän myy Henrik Klaunpojalle Halikon Valttilan, mutta on muutamaa vuotta myöhemmin
vainajana. Jaakko Gregerinpojan sisarista ja heidän perheistään
on enemmän tietoja, mutta ne ovat olleet jossakin määrin epäselviä
ja lisävalaistuksen puutteessa ristiriitaisia, mistäbsaksi onkin johtu
nut, että J. RAMSAY, joka on konstruoinut heistä lähteneiden sukujen 2 taulukot, on tullut esittäneeksi erehdyttäviä tietoja.
Asiakirjain antamia eri tietoja toisiinsa yhdistämällä ja vertaamalla 3 voidaan lyhyesti todeta, että Metta ja Malin Gregerintyttäret olivat kumpikin naimisissa, edellinen Olavi Jönsinpojan
ja jälkimäinen Olavi Ingenpojan kanssa, ja että kummallakin oli
täysikasvuisia lapsia puolivälissä 1540-lukua. Tällöin asui Metta
Perniön Kynämäessä ja Malin Halikon. Topijoella; viimemainitun
olivat sisarukset saaneet 1526 vaihtamalla Ingeborg Siggentyttärelle Toijalan. Ainakin Metta omisti maata myös Perniön Pyhäjoella, jossa hän lienee asunut 1559, silloin vaihtaen sen Juhana
herttualle, jolta hän taas sai pari taloa Perniön Lemussa, minne
muutettuaan hän tuli n. s. Lemun suvun kantaäidiksi. Hän.
kuoli noin v. 1590. Mettan kenties vanhin poika, Lemun Grels
Olavinpoika, esiintyy asiakirjoissa noin v:sta 1556 lähtien, aateloidaan 1563 (vaakunassa äitinsä suvun mukaan sarvi) ja on
Hansen, Bidrag III, sivv. 126, 166-167 ja 208. Jaakon sisaret puolestaan antoivat luovutuskirjansa 9/2 1545 Pernon kartanossa Raisiossa, jossa
he olivat Kustaa Fineken ja Metta Stenintyttären (Ille) hääjuhlilla. Muita
häävieraita olivat Jöns Knuutinpoika (Kurki), Maunu Niilonpoika (Ahtisten herra), Henrik Klaunpoika, Niilo Boije, Joakim Fleming, Tuomas Jönsinpoika (Ryting), Torsten Salomonpoika (Tuorlahden herra), Yrjänä Fineke,
Henrik Henrikinpoika (Dönsbyn herra), Eerik Hookaninpoika (Viurilan herra)
ja Niilo Sveninpoika (Hevonpään herra).
2 Frälsesläkter, Galt- ja Lemun suvut. Tämän mukaan pääasiallisesti
on esitetty myös ne vähäiset viittaukset, mitä Gregerintyttäristä on »Hornsuvun alkuhistoriassa».
3 Koska saatavissa olevien tietojen tarkastelu ja esittely vaatii laajemman tilan kuin käsillä oleva esitys tarjoaa, julkaisen sen toisaalla
(Hist. Aikakauskirja 1920).
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mahdollisesti sama henkilö kuin Kynämäen Grels. Muita Mettan
poikia olivat Henrik Olavinpoika, joka kuoli ennen äitiänsä, sekä
mahdollisesti Jaakko Olavinpoika, joka 1540-luvan alussa omisti
flöteveromaata Pyhäjoella, ja kenties ratsumies Eerik Olavinpoika
Kynämäessä. Malinin lapsista ei ole mitään luotettavia asiakirjatietoja. Ei myöskään ole olemassa todistuksia siihen, että Malin olisi — kuten J. Ramsay väittää — ollut naimisissa jonkun
Galtin, Hirvilahden suvun jäsenen, kanssa. Kynämäkeläisten
käyttämänä Galt nimi esiintyy vasta 1600-luvulla, luultavasti
naimisen kautta heille siirtyneenä. Greger Jaakonpojan lasten
haara Horn-sukua näkyy olleen verraten vähäpätöinen ja vailla
vaikutusvaltaa, mistä osoituksena on myös se, että Metta ja Malin
Gregerintyttärien ja heidän lastensa täytyi vuosikymmeniä ponnistella, ennenkuin saivat oikeutta varsinkin Spurilassa asuvan
sukulaisperheensä jäsenten anastuspyyteitä vastaan. 1 Sekä Joensuun että Haapaniemen varakkaille Hornille he näkyvät luovattaneen toisen arvokkaan periutömaan toisensa jälkeen. Mettan taloudellisen aseman antavat asiakirjat kuitenkin aavistaa paremmaksi
kuin Malinin, jonka elämä, ja perhesuhteet myös ovat peittyneet
siihen hämärään, mikä useimmiten . tulee vaatimattomissa oloissa
elävien osaksi.
Aivan keski- ja uudenajan vaihteessa meni manalle Metta ja
Malin Gregerintyttärien isän sisar, Cecilia Jaakontytär. Viimeinen
kerta, jolloin hänet asiakirjoissa mainitaan, on 15102; silloin hän saa
pari »torppaa» serkultansa Klaus Henrikinpojalta, jonka tätä asiaa
koskevassa kirjeessä 3 hänet sanotaan Toijalan rouvaksi (»frw Cecilie
Jacopssdotter til Toiola»). Hänelläkin siis lienee ollut osuutensa
tuossa kartanossa. Cecilia rouvalla, joka miehensä, tanskalaissyntyisen Porvoon voudin Tuve Maununpojan (Natt och Dag-sukua),
1 Näistä riitajutuista sisältävät tietoja'm. m. Hausen, Bidrag V, sivv.
58-59, S. V. A. Joensuun kartanon arkisto, v. 1568, S. V. A. Juhana III:n
registr. 1589-1592, 1. 310, sekä Hornien paperit Ericsbergin arkist.: VI,
n:o 11. Edempänä teoksessani saanen aihetta niihin palata.
2 Eräissä vanhoissa sukujohdoissa mainitaan Cecilian .eläneen vielä 1526.
3 Vrt. Horn-suvun alkuhistoria, siv. 141. Pitäjä, jossa »torpat» olivat,
on kenties luettava olleen Perniön pitäjä Halikon kihlakuntaa: »i Haliko
(härad) i Bierno sockin»?
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eläessä lienee asunut Porvoon kartanossa 1, mutta kai siis leskeksi
tultuaan muutti Toijalaan, oli kolme tytärtä, joista —Henrik Klaunpojan pikkuserkuista — .Katariina Tuventytär kuoli v. 1518, Margareeta Tuventytär kuoli ennen v:ta 1532 ja Birgitta Tuventytär eli
1532, mutta oli vainajana 1548. Margareeta Tuventytär (»tanskalainen neito») oli ensin naimisissa Porvoon pitäjässä olevan Näsetin
herra-1 Jaakko Pentinpojan (Dufva-sukua) kanssa; heillä oli tytär
Ebba Jaakontytär, joka eli vielä 1556 ja myös oli kahdesti naimisissa:
ensin Skinncurbackan suvun kantaisän, Olavi Grelsinpojan, kanssa
(oli Hämeenlinnan voutina ainakin 1507-1510), ja senjäikeen Henrik Eerikinpoika Risbitin (»Henrik kirjuri Porvoossa» t. »H. k. Näsetissä») kanssa, joka 1530 aateloitiin; kummastakin avioliitosta oli
lapsia. Toiseksi miehekseen Margareeta Tuventytär sai Engelbrekt
Laurinpojan (Isnäsin 1. Björnram-sukua ?), ja tästä aviosta syntyi
kaksi tytärtä: Anna Engelbrektintytär, joka ensin oli naimisissa
Turun pormestarin Eerik Hermaninpöika .Flemingin (eli vielä 1537)
ja sitten Lohjan Moision herran Jöns Mikonpojan (Kurjalan sukua,
eli 1544) kanssa, sekä Cecilia Engelbrektintytär, jonka ensimäinen
mies oli Matti Laurinpoika, Sairvilahden herra (Creutz-sukua,
kuol. ennen v. 1532), ja toinen mies Porvoon pitäjän Pepotin ja
Munkebyn herra Pietari Niilonpoika (Ållongren-sukua, kuol. ennen
v. 1545). Eerik Fleming, Pietari Niilonpoika ja Henrik kirjuri jakoivat 10/3 1532 Porvoossa vaimojensa äidinperinnön siten, että
ensinmainitulle tuli m. m. Salontaka, Pietari Niilonpojalle m. m.
Rikala ja Henrik kirjurille m. m. Jokisato (»Jockes»), .kaikki Halikossa ja kaikki myös nähtävästi vanhaa Hornien perintöä:
Edelläluetelluissa perheissä lienee jokaisessa ollut nousevaa polvea
Henrik Klaunpojan nuoruuden aikana. Sitävastoin ei hänen v. 1518
kuollut pikkuserkkunsa Katariina Tuventytär liene jättänyt jälkeensä lapsia, vaikka hän näkyykin olleen kahdesti naimisissa,
ensi kerran jonkun Antti Henrikinpojan kanssa. 2
3 Vrt. edelläm. t., siv. 46. Siinä mainittu kauppa viittaa mahdollisesti jo aikaisempaan sukulaissuhteeseen Hornien ja Boijein välillä.
2 Vrt., paitsi J. Ramsay, Frälsesläkter, myös Hansen, Bidrag III, sivv.
13-17 (siv. 16 oleva sukuselvitys on v:ta 1532 myöhemmältä ajalta, koska
Eerik Fleming eli vielä 1537; vrt. Grotenfelt, Suom. ratsup.- ja läänitysl.,
siv. 28), ja Grotenfelt, Teitin valitusluettelo, sivv. 225-229 ja 244. Katariinan mainetta joistakin kunnialle käyvistä syytöksistä koetti vielä hänen
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Kun sitten käymme luomaan katsausta niihin Henrik Klaunpojan sukulaisiin, jotka polveutuivat hänen isänäitinsä, Djeknien,
perheestä ja joiden kanssa Haapaniemen herrasväki näkyy olleen
vilkkaissa kanssakäymisissä, kohtaamme silläkin taholla varsin
monipuolisista aineksista kokoonpannun ryhmän Suomen rälssisäätyä, sekä sellaisia, joiden merkitys oli vain rajoitettua, paikallista laatua, että perheitä ja henkilöitä, joiden arvovalta oli maan
suurimpia.
Klaus Lydekenpoika Djeknin tyttären Martan ja Jöns Olavinpoika Tavastin ty U a istä . oli toinen ollut naimisissa Henrik
Klaunpoika Flemingin ja toinen Eerik Abjörninpojan kanssa. Näiden lapset, Henrik Klaunpojan pikkuserkut, olivat kaikki vainajina jo hänen varhaisimmassa lapsuudessaan. 1 Heidän lapsiansa
taas, jotka siis myös olivat vanhempainsa pikkuserkkua Henrik
Klaunpoikaa vanhempia, olivat m. m. valtaneuvokset ja ritarit, EteläSuomen laamanni, Suitian ja Kuitian herra Eerik Fleming, joka
v:n 1530 vaiheilla meni naimisiin Henrik Klaunpojan kälyn sisaren,
Hebla Siggentyttären, kanssa, ja Pohjois-Suomen laamanni, Sundholmin herra livar Fleming, jonka poika Lauri lienee ollut hiukan
nuorempi Henrik Klaunpoikaa, sekä Eerikin ja Iivarin veli Joakim
(Jaakko), Mynämäen Lepistön suurkartanon herra (kuol. ennen
v. 1534 naimattomana), ynnä heidän sisarensa Valborg Fleming,
Naantalin luostarin abbedissa. 2
kuolemansa jälkeen, v. 1532, puhdistaa hänen sisarensa, »vanha Birgitta
neito Porvoossa» (then the kalladhe gamble jongfru Birita i Bårgå).
1 Mainittakoon heistä toiselta puolen Arvid Eerikinpoika, PohjoisSuomen vouti ja Maskun kihlak. tuomari (eli vielä 1490); ja Beata Eerikintytär, joka oli naimisissa Turun porvarin, vaakunamies Pentti Jönsinpojan,
Blåfield-suvun kantaisän,,kanssa (aateloitu 1476), sekä toiselta puolen valtaneuvos Joakim Fleming (kuoli vuosien 1495-1496 vaihteessa), joka omisti
m. m. Kuitian, Lepistön ja Yläneen sekä vaimonsa perintönä Suitian (Syrjän) ja rakennutti itselleen uuden asumakartanon Uudenkirkon Arvasaloon,
antaen sille nimen Sundholm, ja tuomari, v. 1506 ehdolle Pohjois-Suomen
laamanninvirkaan asetettu Juhana Fleming (eli 1514), Porvoon pitäjän
Tjusterbyn ja Gammelbyn sekä Uudenkirkon Tuorlahden omistaja.
2 Samaa sukupolvea kuin ylläluetellut Flemingit olivat myös Sauvon
Liesniemen herra Mikko Pentinpoika (Blåfield), joka eli v. 1530 ja jolla
oli pari Henrik Klaunpojan ikäistä lasta; sekä Juhana Flemingin tyttäret
Anna Fleming, jonka jälkeen tehtiin perinnönjako 1545 ja jonka ensimäinen mies oli Olavi Pietarinpoika Lille (Wildeman-sukua), Lemun Autisten
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Toisella Klaus Djeknin tyttäristä, Birgitalla, ja hänen miehellään Henrik Svärdillä oli neljä tytärtä, joiden lapsia, Henrik Klaunpojan pikkuserkkuja, olivat m. m. Hattulan tuomari, Lepaan herra
Klaus Hannunpoika, joka kuoli v:n 1520 vaiheilla ja jonka poika,
Björn Klantnpoika, Joensuun lasten sisarpuolen puoliso (vrt. edellä,
siv. 16), oli Suomen huomatuimpia miehiä, sekä Tyrvännön Suontaan herran Erland Niilonpojan lapset, kotka olivat elossa 1500luvun alussa ja joiden jälkeläisiä näkyvät olleen m. m. Juttilan
ja Katinalan suvut. 1
Katariina Klauntytär Djekn, kolmas Henrik Klaunpojan isän
tädeistä, oli naimisissa Jaakko (Jeppe) Kurjen kanssa. Heistä polveutuivat m. m. Henrik Klaunpojan pikkuserkut Turun piispa
Arvid Kurki, joka keväällä. 1522 tanskalaisia paetessaan hukkui
mukanaan suuri joukko muita hengellisiä ja maallisia herroja ja
naisia, ja Elina Klauntytär Kurki, joka sukunsa- viimeinen jäsen
tuli uuden Kurki-suvun kantaäidiksi mentyään naimisiin sittemmin valtaneuvoksen ja Pohjanmaan sekä Satakunnan laamannin,
Knuut Eerikinpojan kanssa; tämän hallitsemassa Laukon kartanossa oli 1500-luvun ensimäisillä vuosikymmenillä elämä erittäin
vilkasta, hänellä kun oli joukko lapsia (m in. isänsä seuraaja laamannina Jöns Knuutinpoika) ja lapsenlapsia. 2 Vielä oli samaa
ja Pernajan Tjusterbyn herra (kuol. noin v. 1535, jättäen jälkeensä useita
lapsia), ja toinen mies Matti Laurinpoika (Poitz-sukua), ynnä Brita Fleming,
jolla ensin oli miehenä Maunu Niilonpoika Balk, Pohjan Brödtorpin herra
(kuol. noin v. 1529 — vrt. myös Neovius, Ant. rör. Borgå stads och
sock. hist., siv. 18, — jättäen jälkeensä alaikäisen pojan), ja toisessa avioliitossa (noin v:sta 1530) Tuorlahden herra, v. 1525 aateloitu Torsten Salomonpoika (Ram; Hämeenlinnan päällikkönä 1526— 1529, vrt. Ferik Flemingin
maak., siv. 150).
1 Vrt. Wieselgren, De la Gardiska Arch. XVI, siv. 213, Hausen, Fin!.
medeltidssigill, n:ot 232 ja 262, sekä J. Ramsay, Frälses]äkter, sivv. 215
ja 229.
2 Knuut Eerikinpojan tytär Anna meni 1509 naimisiin Sten Jaakonpojan (Ille-sukua) kanssa (heillä oli tytär, joka 1545 meni naimisiin Kustaa
Fincken kanssa; vrt. edellä siv. 21, alav. 1) ja leskeksi jouduttuaan- uusiin
naimisiin 1532 Maskun kihlak. tuoniarin Sten Henrikin poika Finnen (kuoli
1539) kanssa; toinen Knuut Eerikinpojan tyttäristä, Kristiina Knuutintytär
(eli 1538), vietti 1515 häänsä Arvid Eerikinpojan (Stålarm) kanssa, joka omisti
Sydänmaan Karunassa ja Boen kartanon Porvoon pitäjässä ja tuli 1529 Hämeenlinnan päälliköksi, mutta kuoli samana vuonna, minkä jälkeen hänen
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Djeknien jälkeläishaaraa m. m. Henrik Klaunpojan pikkuserkku,
Rymättylän Poikon herra, Pohjois-Suomen laamanni ja valtaneuvos Henrik Steninpoika (Finne), joka lapsettomana kuoli mestauspölkyllä Turussa 1522, mutta jonka leski, Margareeta Hermtanintytär Fleming, eli v:een 1546.
Klaus Lydekenpojan neljännen tyttären, Annan, ja EteläSuomen laamannin, valtaneuvos ja ritari Henrik Bitzin, jälkeläisiä
olivat isänsä laamanninviran perijä Eerik Bitz ja Turun voimakas
unionipiispa Kort Bitz sekä seuraavassa polvessa Henrik Klaunpojan pikkuserkku, Pohjois-Suomen laamanni, valtaneuvos ja ritari
Henrik Eerikinpoika Bitz, jonka leski Anna Hannuntytär Tott 1512
meni naimisiin Klemet Hogenskildin ja, uudelleen leskeksi jouduttuaan, 1514 Jöns Laurinpojan kanssa; hän omisti ensimäisen miehensä jälkeen m. m. Nyynäisten kartanon Nousiaisissa lähellä Maskun Kankaisten kartanoa, jossa kartanossaan hän paljon oleskeli,
kuitenkin vakinaisemmin asuen Åkerössä Ruotsissa, jälkeläistensä
— Bjelkein, Krummein y. m. — varsinaisessa pesäpaikassa. Mahtavan ja etevän Bitz-suvun jäseniä ei liene ollut elossa enää uudenajannkoittaessa.
Lindelöfien jälkeläisiä, joiden olemme nähneet tavalla tai toisella kuuluneen Henrik Klaunpojan läheisiin sukulaisiin, oli — paitsi
edellä (sivu. 10-11) mainittua Karkisten Henrik Erlandinpoikaa, joka oli naimisissa Kristiina Olavintyttären (Stubbe) kanssa ja
jolla oli Henrik Klaunpoikaa hiukan nuorempi poika Pietari. m. m. Mikko Remigiuksen ja Anna Tordintytär Karpalaisen (leskenä 1532) poika, Turun domikaaniluostarin viimeinen priori
(v:een 1529) ja Taivassalon kirkkoherra Mikko Mikonpoika Karpalainen, Taivassalon Viaisten herra.
leskensä kesällä 1530 meni uusiin naimisiin Kustaa Vaasan vapaustaistelun
sankarin Niilo Grabben kanssa. Ensimäisestä avioliitostaan oli Kristiina
Knuutintyttärellä neljä lasta, jotka, kuten edempänä saamme nähdä, tulivat
kuulumaan Henrik Klaunpojan lähimpään sukulaispiiriin. Laukon vanhan
herran poika, Jöns Knuutinpoika, joka oli Henrikin Klaunpoikaa kymmentä
vuotta vanhempi, sanotaan 1530 Hämeen voudiksi; hän vietti 1531 häitä
sisarensa tytärpuolen, Elina Niilontyttären, kanssa; toisen Niilo Grabben
tyttäristä, Beatan, sai Eerik Arvidinpoika (Stålarm), joka siis tuli naineeksi äitinsä tytärpuolen, kolmannen, Kaarinan, Martti Tönsinpoika
Viborg (Kurjalan sukua).
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'Edellä esitettyyn pitkään sarjaan Henrik Klaunpojan lähempiä
ja kaukaisempia sukulaisia ja heidän perheitänsä liittyy joukko

perheitä ja henkilöitä, joiden sukulaisuussuhde häneen ei ole aivan
yhtä selvä, mutta silti ilmeinen. Sellainen on esim. Hornien ja Maskun Villilän omistajien välinen suhde, jonka selvittämistä suuresti vaikeuttaa se seikka, että Villilässä oli kokonaista neljä pientä
asumakartanoa. Maunu Frilien v. 1508 tekemästä testamentista
näemme, että Geet-suku, joka naimisen kautta oli perinyt Maskun
Villilän, - samoinkuin n. s. Villilän suvun vaakunankin, ilmeisesti
oli sukua Hornille. Sukulaissuhteen varhaisempaan alkuperään
näyttää viittaavan se, että Villilää aivan lähellä olevan Kankaisten kartanon omistajatar, Henrik Klaunpojan täti Alissa Henrikintytär, jo 1488 veljensä suostumuksella myi maata Turun raatimiehelle (sittemmin pormestarille) Laurens Jönsinpojalle 2 , joka kuului n. s. Villilän sukuun ja joka useissa Horneja tai heidän sukulaisiaan koskevissa asiakirjoissa muutenkin esiintyy sinetöitsijänä
t. m. s. 3 Geet-suvolta Villilä ja sen omistajien käyttämä vaakuna,
jälleen naimisen kautta, siirtyi myös Antisten suvulle, johon kuuluva
Torsten Henrikinpoika yhdessä Henrik Klaunpojan kanssa liitti maihinsa alueita eräistä kylistä 4; lienee myös syytä kiinnittää huomiota
siihen, että Torsten Henrikinpojan-vaimolleen antaman huomenlahjakirjeen kiinnemiehet suurelta osalta ovat ainakin Joensuun
Hornien läheisiä sukulaisia. 5 — Hornien sukulaisia oli myös turkulainen prebendaatti Lauri Laurinpoika (Larens Larensson), joka
syysk. 8 p:nä 1524 lainasi Klaus Henrikinpojan leskeltä Kris1 Vrt. Arw. Handl. IX, siv. 9, ja Horn-suvun alkuhistoria, siv. 136.
Kuten huomaamme, on testamentissa kysymys sukulunastusoikeudesta
erääseen toiseenkin,»Villilään», Salossa sijaitsevaan Villenäsiin.
2 Vrt. Horn-suvun alkuhistoria, siv. 53.
a Vrt. S. V. A. Haus. kok., vv. 1470-1490, Arw. Handl. V, sivv. 81-82,
ja blustak, siv. 522. Vrt. myös edellä siv. 18, alav. 5.
4 S. V. A. n:o 348, 1. 129 v. He ottivat niittymaata ja saaria »vedan
Datis by, Tärckis by och någre andre».
Vrt. Hausen, Bidrag III, sivv. 191—.192. Torsten Henrikinpojan ja
Barbara Olavintyttären (Lille) häät vietettiin 9/2 1546 Eerik Flemingin kartanossa Syrjässä, ja olivat kiinnemiehinä Eerik Fleming, Niilo Grabbe,
Niilo Boije, Torsten Salomonpoika, Eerik Olavinpoika (Stålarm), Eerik Arz.
vidinpoika (Stålarm), Juhana Olavinpoika (Stålarm), Pietari Niilonpoika
(Allongren), Henrik Henrikinpoika (Dönsbyn herra), Klaus Kristerinpoika
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tiinalta 150 markkaa ja lainansa vakuudeksi panttasi hänelle Kariskylässä (Karjaskylässä) Salon pitäjässä olevan talonsa. 1 Kirjeessä

ei, vastoin ilmoitusta, ole Lauri Laurinpojan sinettiä, vaan Turun
kaupungin, jotenka emme sen avulla pääse hänen suvustaan perille. Nousee kuitenkin ajatus, että hän olisi edellämainitun, Villilän sukuun kuuluvan Lauri Jönsinpojan poika ja että Vesilahden
kirkkoherra Jöns Laurinpoika »Torsth» oli hänen veljensä. 2 Villilän suvuissahan käytettiin näihin aikoihin nimimuotoa Laurens
(Larens). Ja toisaalta onkin saatavissa varmistusta tähän ajatukseen. Sama Lauri Laurinpoika esiintyy nimittäin toisessakin samana vuonna Klaus Henrikinpojan leskelle annetussa velkakirjassa,
ja siinä on hänen oma sinettinsä, jossa on juuri Villilän suvun vanha
ruutu-vaakuna. Asiakirjassa, joka on laadittu marrask. 27 p:nä
1524, tunnustaa turkulainen porvari Eerik Skreddare vastaanottaneensa Lauri Laurinpojan ja tuomiokirkon taloudenhoitajan, herra
Arvidin y. m. läsnäollessa Kristiinalta 90 markkaa »ruotsalaisia
fyrkkejä» sillä välipuheella, että, jollei hän kahden vuoden kuluessa
suorita velkaansa rahassa, hänen on se maksettava kolmanneksella
Halikon Toijalaa. 3
Lauri Laurinpojan ainakin osittain omistama Kariskylä oli
1400-luvulla valtaneuvos Jöns Olavinpojalla (ruotsalaista n. s. -vanhaa Stenbock-sukua), joka oli Suomen huomattavimpia miehiä
ja lienee kuollut Räävelissä syksyllä 1488. Häneltä ' ei tiettävästi
jäänyt miehistä perillistä, mutta tyttäriä hänellä oli. Hän oli Kurkien sukulainen, toisten tietojen mukaan Knuut Eerikinpojan eno,
(Horn), Juhana Maununpoika (Balk) ja Maunu Ilie. Huomenlahjakirjeestä
muuten näkyy, että myöskin Salon (l. Perniön) Villenäs oli siirtynyt Autisten suvulle. — Henrik Klaunpojan ja Torsten Henrikinpojan läheisiin väleihin viittaa myös tieto, joka on julkaistu Hausen, Bidrag II, siv. 372.
1 S. V. A. Acta historica. Kirjeessä, joka on alkuperäinen, on päiväys
»aaren epter Gudz bördh m c d x x iiij, om natiuitatis Marie virginis», mutta
vuosiluvussa on ilmeinen kirjoitusvirhe, kuten näkyy jo siitä, että lainanantajasta sanotaan: »welbördegh qwinn hustrv Kirstin, Claas Hendricsons
epterleffuerskia, hui[1]ckins siel Gudh barmae».
•
2 Vrt. J. Ramsay, Frälsesläkter, sivv. 142 ja 515. Grotenfelt (Teitin
valitusl., siv. X) arvelee Jöns Laurinpoikaa Lauri Torsteninpojan (Geet),
Hämeenkyrön kirkkoherran, pojaksi, mutta pitäisin monesta syystä ylempänä esitettyä olettamusta todennäköisempänä.
3 Hornien paperit Ericsbergin arkistossa: IX, n:o 2.
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toisten mukaan taas hänen vaimonsa äidin tai äitipuolen isä; eräässä
kirjeessään Sten Sture sanoo hänen olevan Knuut Eerikinpojan
Tangon. Arvid Kurjen »Oheim». 1 Tuntematonta sitävastoin on,
missä sukulaisuussuhteissa Jöns Olavinpoika ja Lauri Laurinpoika
mahdollisesti olivat toisiinsa. 2 Kariskylästä näkyy ainakin yksi
talo sittemmin joutuneen kruunun haltuun, ehkä peruutettuna
kirkon palveluksessa olleen jälkeen kruunulle. 3
Eerik Skreddare, joka hänkin siis oli Hornien vanhan sukumaan Toijalan omistajia, on luultavasti sama henkilö, josta paria
vuosikymmentä myöhemmin Klaus Kristerinpoika kirjoittaa rouvalleen Joensuuhun, ikäänkuin hän olisi jollakin tavoin ollut heidän väkeensä kuuluva. 4 Siltä näyttää, että hän oli Niilo Boijen
läheinen sukulainen, kenties sisarenmies, koska häntä Turun läänin v:n 1565 tileissä sanotaan Boijen »vävyksi» (måg), jollei hän
ehkä mennyt jotenkin myöhään, kenties toista kertaa, naimisiin
Niilo Boijen tyttären kanssa. 5
1 Vrt. Styffe, Bidrag till Skandinaviens historia III, siv. CCLVIII,
ja IV, siv. CCCXI; Hist. Ark. III, sivv. 144-145, ja IV, siv. 168;
J. Ramsay, Frälsesläkter, Kurki-suvut, Fleming ja Skytte (mahdotonta on,
että Karjaskylän Jöns Olavinpoika, kuten J. Ramsay ehdottelee, olisi sama
henkilö kuin v._ 1472 Rostockin yliopistoon kirjoitettu »Johannes Schutte»;
Jöns Olavinpoika esiintyy jo 1440-luvulla ja on jo 1463 valtaneuvos); Mustak.
ja S. V. A. Haus. kok.
23/3 1488 luovuttavat
2 Huomautettakoon, että Helsingin pitäjäntuvassa
Jöns Olavinpoika ja hänen »sisarensa» Kristiina Laurintytär osan Ruotsinniittyä omasta ja perillistensä puolesta Pietari Torsteninpojalle ja tämän
perillisille (S. V. A. Haus. kok.). Kenties Kristiina Laurintytär oli Jöns Olavinpojan käly (toisen puolison sisar? Villilän Lauri Jönsinpojan tytär?).
Sama Pietari Torsteninpoika vaihtaa 1465 maata Palilan kylästä Niilo Stigulfinpojalle (Finskilän sukua) Vallaisten kylässä olevaa maata vastaan (J.
Ramsay, Frälsesläkter, siv. 115); Niilo Stigulfinpoika oli naimisissa Lindelöfsukuisen Margareeta Antintyttären kanssa (vrt. myös edellä siv. 13, alav. 1).
Vallaisista peruuttaa maata Turun tuomiokirkolta Eerik Skalm (G. I:s reg. VI,
siv. 230). Olkoon tämä mainittuna lisäviittaukseksi siitä, kuinka läheisissä
suhteissa Hornien sukulaisiin Karjaskylän Jöns Olavinpoika näyttää olleen.
3 Vrt. Hausen, Bidrag IV, siv. 446.
12 /6 1555 sekä Viipurista
4 Klaus Kristerinpojan kirjeet Vammelsuusta
uunnavuonna ja 4/2 1556. Hornien paperit Ericsbergin arkistossa: III, n:o
80 (sivv. 269-270), ja n:o 3 (siv. 5), sekä X, n:o 63.
5 J. Ramsay (Frälsesläkter, siv. 40) arvelee häntä Niilo Boijen tyttären
mieheksi. Mahdollistahan myös on, että Joensuun herran ., toimissa oleva
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»Ku nnioitettava, jalosukuinen nainen, vaimo Kristiina Haapaniemessä» oli nähtävästi sekä sukulaisena että erityisesti läheisenä
ystävänä saapuvilla, kun Brödtorpin kartanossa Pohjan pitäjässä
v. 1530 pidettiin pernnkirjoitusta Antti Slatten. lesken Margareetan jälkeen. 1 Perunkirjoituksessa olivat saapuvilla, paitsi Kristiinaa, Henrik kirjuri Dönsbystä, Pohjan kirkkoherra Jaakko ja
paikkakunnan nimismies, ja heidät oli tähän toimitukseen kutsunut Tuorlahden herra Torsten Salomonpoika (Ram), joka vastikään
lienee mennyt naimisiin Brita Flemingin kanssa (vrt. edellä siv.
24, alav. . 2). Britan poika, Juhana Maununpoika Balk, oli
v. 1530 ilmeisesti alaikäinen, minkä vuoksi hänen isäpuolensa
lienee hoitanut myöskin Brödtorpia, jonka hän sitten poikapuolensa kuoltua, (v. 1546 tai 1547) peri. 2 Nämä Balkit olivat läheistä sukua sille Maunu Balkille, joka ennen Finskilän Niilo Stigulfinpoikaa oli ollut naimisissa Margareeta Antintyttären (Lindelöf )
kanssa (vrt. edellinen siv., alav. 2) ja siis haapaniemeläistenkin
sukulaisia. Antti Slatte, Ulvilan Sunniemen (Suniamäen) herra,
oli Kustaa Antinpoika Slatten ja Brita Svärdin, Pietari Svärdin ja
Kaarina Hookanintytär Frillen tyttären, poika. Hän oli 1510- ja
1520-luvuilla Alisen Satakunnan tuomarina, esiintyen asiakirjoissa
vielä helmikuussa 1525 ja -ehkä vielä 1526 3, mutta oli vainajana
viimemainittuna vuonna, jolloin hänen leskensä Margareeta otti
Naantalin luostarilta ennen Västeråsin resessiä ja ilman oikeudenkäyntiä Janakkalan pitäjässä sijaitsevan Hyvikkälän. 4 Tunnettua
ei ole, minkä perimysoikeuden perusteella Margareeta oli katsonut
olevansa oikeutettu omistamaan Hyvikkälän, jonka Birgitta Niilontytär Särkilahti, Lauri Valdemarinpoika Djeknin leski, oli 1469
antanut luostarille proventiksi. Torsten Salomonpojan ja MargaEerik Skredder oli 1524 eläneen samannimisen henkilön-poika. — 1574 han
sai Halikon Saramäen räissimaaksi.
1 S. V. A. Haus. kok. Vrt. Grotenfelt, Suom. hist. uskonp. aikak., sivv.
444-445.
2 Vrt. myös S. V. A. E. Flemingin maak., siv. 264. Juhana Maununpoika eli vielä 9/2 1546. Vrt. edellä siv. 27, alav. 5.
3 S. V. A. Haus. kok. v. 1512 ja Satakunta I, siv. 130, ja III,
siv. 107.
4 Grotenfelt, Teitin valitusluettelo, sivv. 101, 122 ja 161. Tätä Hyvikkälää ei ole® sekoitettava Hauhon Hyvikkälään, joka oli Eerik Sporella.
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reetan keskinäistä sukulaisuutta todistaa myös se, että hänenkin
sanotaan olleen »anastamassa» Hyvikkälää, ja että mainittu talo
sittemmin oli hänen perillisillään. 1 Margareetan samanniminen
käly, Margareeta Kustaantytär Matte, oli noin v:sta 1510 lähtien
naimisissa Gödik Fineken (Renkosia, kuol. ennen v. 1538) kanssa,
ja hänellä oli joukko sekä lapsipuolia että omia lapsia, m. m.
Katariina, joka (ennen v:ta 1536) meni naimisiin Turun voudin
Tuomas Jönsinpoika Rytingin kanssa, sekä Kustaa ja Yrjänä, jotka
molemmat jo aikaisin joutuivat Henrik Klaunpojan kanssa
yhteistoimintaan; toinen käly, »vaimo Anna» (Kustaantytär Slatte),
eli v. 1530. 2
Henrik Klaunpojan sukulaisia lienee ollut myös Gödik Fineken
serkun, Johanna Renkosen, poika, Le-mun Ahtisten Maunu .Niilonpoika, josta niinikään tulee edempänä useasti puhe, sekä häneen
sukusuhteissa oleva piispa Martti Skytte. V:n 1556 lampuotiluettelossa nimittäin sanotaan, että Lemun pitäjän Mannassa
oli 12 tankoa ja 4 kyynärää maata, joista siellä asuvalla Martti
nimisellä knaapilla oli 6 tankoa, mitkä hän oli vaihtanut itselleen Mynämäen Pyhäjoella olevaa maatansa vastaan Maunu Niilonpojalta, Henrik Klaunpojalla 3 taukoa 2 kyynärää ja »eräällä
vanhalla vaimolla, piispa Martti vainajan sisarella», niinikään
3 taukoa 2 kyynärää, »kummankin heidän vanhaa nautinta-aluettaan» (beggies theris gammall häffdh) 3. Kolme Maunu Niilonpojan sukulaisnaista oli ollut pakotettuina luovuttamaan osuutensa Pyhäjoella yhdessä Maunu Niilonpojan kanssa omistamaansa
talonpuolikkaaseen kruunun veron alle, koska eivät kyenneet
suorittamaan rälssipalvelustaan; Maunu sai sitten kuitenkin kunin1 Grotenfelt, Teitin valitusluettelo, siv. 263, ja Asiakirjoja n. s. Vaasatiluksista (Hist. Ark. XXI 1, 6), siv. 10. Ilmeisesti Teitti, joka ilmoittaa
Torsten Salomönpojan ottaneen Hyvikkälän, erehdyksestä sanoo anastuksen
tapahtuneen 20, kun pitäisi olla 30, vuotta aikaisemmin ja että siis- Torsten
ja Margareeta toimivat yhdessä.
2 S. V. A. Haus. kok. Gödik Fineke tosin antoi 1518 »huomenlahjakirjeensä» vaimolleen Margareetalle, mutta — niinkuin itse kirjeestäkin
voi päättää — häät oli vietetty jo aikaisemmin; sitä todistaa myös hänen poikiensa esiintyminen jo 1530-luvun alussa, kuten edempänä saamme
nähdä. Vrt. myös Biogr. nimik.
3 S. V. A. n:ö 334, 1. 8 v.
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kaalta (v. 1540) luvan, ostettuaan nuo osuudet, jälleen palauttaa
ne rälssiksi 1. Joko edellämainittu, knaappiaatelistoon kuuluva
Martti oli omistanut toisen puolen Pyhäjokea, tai oli hän juuri
noiden naisten miehiä, joita tässä yhteydessä myös mainitaan.
Sukulaisia hän kai joka tapauksessa oli.
Lukuisia ja monille eri haaroille ulottuvia olemme nähneet
olleen niiden sukulaissiteiden, jotka Henrik Klaunpojan kodin
liittivät Suomen muuhun vapaasäätyyn. Suurelta osalta käsittää
sukulaissarja maamme etevintä ja edustavinta ylimystöä. Mutta
myöskin alempaa rälssiväkeä näimme siihen kuuluvan. 2 Ja tämäkin
ryhmä on tärkeä ottaa huomioon, kun pyrimme tutustumaan niihin edellytyksiin ja mahdollisuuksiin, joita Henrik Klaunpojalla
saattoi olla edistyessään kohti tulevaa elämänuraansa ja sillä työskennellessään. Suhteet alhaisaateliin lähensivät häntä myös kotimaan rahvaaseen ja siten loivat laajemman, vankemman pohjan
hänen asemalleen. Samalla ne hänessä epäilemättä voimassapitivät
myötätuntoa kotiseudun kansaan kokonaisuudessaan, mikä myötätunto taas oli omansa kehittämään myös eräänlaista tunnetta yhteisestä suomalaisesta isänmaasta. Henrik Klaunpojan myöhemmiltä vuosilta onkin tiedossa lausuntoja, jotka osoittavat hänen toiselta puolen tahtoneen ja osanneen ymmärtää muidenkin kuin oman
säätyluokkansa tarpeita ja pyrkimyksiä ja toiselta ainakin hämärästi tunteneen Suomen ja sen kansan muodostavan oman erikoisen osansa Ruotsin valtakuntaa.
*

*

*

Sekä vainovuosina että rauhan toimiin päästyä täytyi Haapaniemen Kristiina rouvan epäilemättä lukuisissa vaikeissa olosuh- teissa ja. yleensä muutenkin tärkeitä kysymyksiä ratkaistaessa
turvautua ulkopuoliseen tukeen ja neuvoihin. Mistäpä niitä olisi
saanut parempia kuin perheen sukulaisilta? Nyt kysymyksessäG. I:s reg. XIII, sivu. 114-115. Maunu Niilonpoika asuikin ensin
Pyhäjoella; vrt. Grotenfelt, Teitin valitusl., siv. 298.
2 Vrt. tähän nähden myös mitä esim. Teitti valitusluettelossaan
Grotenfeltin julkaisun siv. 34) sanoo Djeknien jälkeläisten »laajasta sekaantumisesta talonpoikiin».
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olevina aikoina sattui tavallista runsaammin sellaisia asioita, joissa
neuvotteluja tarvittiin ja jolloin nimenomaan vaikutusvaltaiseen
sukuun kuuluminen tuotti melkoista käytännöllistä etua. Juuri
1520- ja 1530-luvuillahan tapahtui suuri maatilojen peruuttaminen
luostareilta ja kirkoilta. i Tällöin ei ollut merkitystä ainoastaan
sillä seikalla, oltiinko sukua vainajille, sellaisille, jotka olivat sielujensa autuudeksi kirkkoa lahjoituksillaan muistaneet. Myös elossa
olevat sukulaiset painoivat tällöin vaa'assa. Kun nimittäin samaa
tilaa haluavia monestikin oli useita ja kun sitäpaitsi anastamisoikeus useinkin oli enemmän tai vähemmän epäilyttävää laatua,
saattoi pyyteiden menestyksellinen ajaminen riippua siitä arvovallasta ja ponnekkuudesta, millä vaatimukset voitiin esittää,
etenkin kun kuningas yhä ankarammin alkoi . hillitä yksityisten
voitonhimoa. Jaakko Teitin tunnetipu valitusluettelo sisältää Suomen . aateliston menettelystä tässä suhteessa suuren määrän mitä
kuvaavimpia esimerkkejä. Klaus Henrik inpojan lesken asema oli
siis siinä suhteessa, mitä näiden aikojen tärkeimpään taloudelliseen kysymykseen tuli, varsin edullinen. Ja varmana saamme
pitää, että hän ei jättänytkään mahdollisuuksiaan käyttämättä. 2
Tuntematonta kuitenkin on, turvautuiko Kristiina niin monen muun rälssisäätyisen tavoin suorastaan laittomiinkin keinoihin
ja käyttikö hän siis siinä määrässä hyväkseen sukusuhteiden edul1 V:n 1540 vaiheilla lienee tilojen peruutus aatelille pääasiassa päättynyt. Vrt. Forssell, Sveriges inre hist. I, Bilagor, siv. 6.
2 Tosin ei ole säilynyt asiakirjoja, jotka tätä nimenomaan osoittaisivat,
lukuunottamatta Vehaksen peruuttamista yhdessä muiden sukulaisten kanssa.
Mutta sen verran asiakirjatietojakin on, että olemme nähneet hänet toimekkaaksi ja pystyväksi suorittamaan käytännöllisiä, taloudellisia tehtäviä.
Epäilemättä myös monet niistä toimenpiteistä, joihin mainitaan Henrik
Klaunpojan ryhtyneen maaomaisuutensa kartuttamiseksi äsken puheenaollutta tietä ja joista edempänä tulee kerrottavaksi, tapahtuivat yhteisneuvoin hänen äitinsä kanssa, kenties suurelta osalta hänen aloitteestaan pojan
vielä ollessa nuorukaisena. Kristiinan huolenpitoa nimenomaan tiluksista,
perheen tärkeimmästä omaisuudesta, todistaa, paitsi edellä (sivv. 27-28)
kerrottua lainanantoa maatilapanttia vastaan, tavallansa myös eräs nähtävästi 1520-luvun lopulta oleva asiakirja, josta on jäljennös tallessa. Silloin
Etelä-Suomen laamanni, ritari Eerik Fleming Pohjan' laamanninkäräjillä
vahvisti Kristiinan ja Kiskon kirkonkyläläisten pyynnöstä• kirkonkylän ja
Haapaniemen väliset rajat. (S. V. A. Laguksen kok. 118 b, 1. 8.) Jäljennöksessä sanotaan, että käräjät pidettiin lauantaina ennen Pyhän Hen3
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lisuutta. 1 Joka tapauksessa Västeråsin resessin tärkeät määräykset
aiheuttivat vilkasta yhteyttä haapaniemeläisten ja heidän sukulaistensa kesken, ahkeraa matkustamista kahdenkeskisiin tai laajempiin yhteisiin neuvotteluihin ja suunnitteluihin. Tietenkin käännettiin niissä ja muissa enemmän tai vähemmän tärkeissä asioissa
jo liikenneolojen vuoksi — Haapaniemi näet ei sijainnut suorastaan valtatien varrella — ennen kaikkea lähimmän naapuriston
puoleen. Mutta paljoa ei näihin aikoihin välitetty hankalista teistäkään, kun oli mentävä juhlille, suuria kirkkopäiviä viettämään,
käräjille t. m. s., joissa tilaisuuksissa aina tavattiin säätytovereita.
Helposti sitäpaitsi Haapaniemestä päästiin tielle, joka oli eteläisen
Suomen pääväylänä, ja sen haarautumille. Kesäisin oli myös helppo
päästä paikkoihin, joista saattoi jatkaa matkaa vesitse. Tärkeimpiä
ja samalla verraten läheisiä paikkoja, missä Kristiinalla oli saatavissa sekä hyviä neuvoja että vaikutusvaltaista tukea, olivat Halikon Joensuu ja varsinkin Siuntion Syrjä (Suitia), jonka herra,
Eerik Fleming, ei ollut ainoastaan Suomen, vaan koko valtakunnan merkillisimpiä miehiä, henkilö, jonka sanalla sekä suurissa että pienissä asioissa oli pontta ja painoa. 2 Kauempana
asuivat muut senaikuiset Suomessa olevat valtaneuvokset:
Eerik Flemingin veli, erityisesti taloudellisten etujensa ajajana
todellisen taituruuden saavuttanut Iivar Sundholmissa Uudenkirkon pitäjässä (vv. 1524-1537 Kastelholman päällikkönä Ahvenanmaalla), vanha, jo unionin ajalla valtaneuvosten joukkoon
kohonnut Knuut Eerikinpeika Kurki Laukossa Pirkkalan Vesilahdella ja Björn Klaunpoika Lepaassa lähellä Hämeenlinnaa sekä
näiden lisäksi, paitsi Hoijan kreiviä Juhanaa Viipurissa ja Turun
hiippakunnan »electus»ta Eerik Sveninpoikaa, viimemainitun seuraaja (v:sta 1528) piispa Martti Skytte, joka myös vielä jonkun
rikin päivää (siis tammikuun puolivälissä) v. 1521. Vuosi on tietysti
väärä; 1524 Eerik Fleming tuli laamanniksi (Haus. kok.) ja 12/1 1528 ritariksi. Käräjillä oli Dönsbyn Henrik Henrikinpoika saapuvilla Niilo Grabben
puolesta.
1 Vrt. kuitenkin Teitin valitusluettelon (siv. 36) lausuntoa Horneisia.
2 Syrjän ja Haapaniemen perheiden läheisiä suhteita todistaa myös
se, että 1541, kun Henrik Klaunpoika oli Ruotsissa, yhteisen rääveli!äisen kauppatuttavan kirjeet kulkivat Syrjän kautta hänelle. Vrt. Hansen,
Bidrag III, siv. 128.
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aikaa lienee luettu valtaneuvostoon kuuluvaksi ja jota kuningas
joka tapauksessa piti suuressa arvossa.
Tuttavien ja sukulaisten ollessa koolla otettiin epäilemättä jo
hyvissä ajoin esille myös tuo tärkeä kysymys Kristiina rouvan
pojan k a s v a t u k s e n täydentämisestä. Nuoren miehisen perheenjäsenen kasvatus oli näet aina erikoisen mielenkiinnon esineenä.
Hänestä ei odotettu ainoastaan perheen, vaan koko suvun arvon
ja kunnian korottajaa. Sentähden suku pitikin velvollisuutenaan
myötävaikuttaa hänen tulevaisuutensa järjestämiseksi mahdollisimman suotuisaan suuntaan. Ja aulista apua oli odotettavissa
myös kaiken muun ystäväpiirin taholta.
Yleensä ei pidetty hyödyllisenä, että nuorukainen oli kasvinaikanaan yksistään oman perheensä hoivissa ja, keskuudessa. Mahdollisimman aikaisin hänet lähetettiin johonkin perheelle läheiseen
ylimystaloon kartuttamaan kokemuksiansa ja opintojansa kaikessa,
mikä oli tarpeellista hänen tuleviin tehtäviinsä nähden ja 'mitä
siellä voitiin siinä suhteessa tarjota.
Ennen kaikkea oli syytä
näin menetellä sellaisen pojan suhteen, jolla ei ollut isän eikä vanhempien veljien opastusta ja esimerkkiä hyväksi käytettävänä.
Paitsi hyödyllisiä neuvoja antamalla Haapaniemen emännän sukulais- ja tuttavapiiriin kuuluvat maan mahtimiehet siis saattoivat
häntä auttaa myös ottamalla hänen poikansa luokseen. Ensinnäkin tuli hänen harjaantua säätynsä vaatimissa seurustelutavoissa,
tottua nöyrästi ja palvelevaisesti kohtelemaan vanhempia henkilöitä ja esiintymään ritarillisesti naisia kohtaan. Myös moniin taloudellisen elämän eri puoliin tutustuminen oli tärkeätä ja vaati
käytännöllistä harjoitusta. Erikoista huomiota kiinnitettiin siihen,
että nuorukainen ajoissa perehtyi aseiden käyttöön, oppi ratsastamaan, metsästämään ja muuten urheilemaan. Erityisesti aseiden käyttö, kaikkinainen sotataito, oli sellaista, mikä olennaisesti
kuului nuoren rälssimiehen ' osattaviin tehtäviin; tulihan hän jo
16-vuotiaana ratsupalvelus-velvolliseksi. Kaikkeen edelläsanottuun
Henrikillä oli runsaasti tilaisuutta, missä hän sitten oleskelikaan,
kotiseuduillaan tai kaukaisempien sukulaisten ja tuttavien luona.
Hyvin suuriarvoiseksi on katsottava lopuksi se käytännöllinen
kokemus, jota hän epäilemättä sai seuratessaan maan johtomiesten
kotijuhlissa, kirkolla, käräjillä, katselmuksissa; paikallisissa kokouksissa pitämiä neuvotteluja sisällisistä ja ulkopoliittisista oloista;
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todennäköisesti hän jo näihin aikoihin myös oppi »diplomatian»
alkeet, saaden nähdä, miten Suomen herrat hoitivat valtakunnan
suhteita Luvun ja Venäjään päin.
Mitä Henrik Klaunpojan henkisiin opintoihin tulee,
ei niistä ole säilynyt tietoja, mutta joitakin päätelmiä uskaltanen
niistäkin tehdä. Keskiajan Hornit olivat osoittaneet panevansa
arvoa henkiselle kulttuurille, ja ainakin heidän läheiset sukulaisensa, ehkäpä he itsekin, olivat lukuisasti olleet mieskohtaisesti
tutustumassa suurten sivistysmaiden saavutuksiin. Kaksi Klaus
Henrikinpojan enoista, Hookan Antinpoika (Lindelöf) y. m. Hornien
sukulaiset, keskiajan viimeisen sataluvun piispat, joista myös
useimmat, ja tärkeimmät, olivat Horneille sukua, olivat aikansa
oppineimpia suomalaisia miehiä. Saatamme siis olettaa, ettei tätäkään puolta Henrik Klaunpojan kasvatuksessa jätetty huomioonottamatta. Hänen myöhemmin omille lapsilleen antamansa kasvatus osoittaa hänen myös täysin oivaltaneen opillisen sivistyksen
suuren arvon. Ja ne tehtävät, joita hänelle uskottiin, näyttävät
todistavan, että hänet itsensäkin oli voitu saattaa osalliseksi
ainakin ensimäisistä henkisen sivistyksen perusteista.
Henkistä kulttuuria ymmärtävien ylimysperheiden pojat lähetettiin usein, niin pian kuin varhaisin lapsuus oli mennyt, aluksi johonkin kouluun oppimaan niitä vähäisiä tiedon alkeita, joita sieltä
siihen aikaan oli saatavissa. . Useasti kyllä opetusta antoi jonkun
aikaa kodissa kappalainen, mutta ylimalkaan ei pidetty toivottavana, että tämäkään- puoli kasvatusta tapahtuisi yksinomaan kodin
piirissä. 1 Mahdollista sentähden on, että Henrik Klaunpoika toimitettiin Turun vanhaan katedraalikouluun, joka oli maan paras
oppilaitos ja hyvässä maineessa sekä keskiajan loppupuolella että
ainakin jälleen 1530-luvulta lähtien. 2 Paitsi pääasiallisesti alempien
säätyjen poikia, jotka lukivat papiksi ja olivat »sisäoppilaita», oli
tällaisissa kouluissa myös ylempien yhteiskuntaluokkien poikia,
jotka muodostivat oman ryhmänsä ja saivat asua koulun ulkopuo-

Niinpä esim., kun valtionhoitaja Svante Sture, joka halusi pitää
poikansa kotona, otti hänet pois koulusta kesken, sukulaiset esittivät
hänelle siitä moitteita. Vrt. Carlsson, Hemming Gadh, siv. 247. Nuoren
Stenin »kurssiin» kuului .m. m. lakikirja.
2 Vrt. Grotenfelt, Suom. hist. uskonp. aikak., siv. 457.
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lella. 1 Kenties Henrik — jos hän koulua kävi — kouluaikanaan
asui äitinsä läheisen sukulaisen, turkulaisen porvarin Eerik Skalmin
luona; joka tapauksessa, vaikka häntä varten olisi omaakin taloutta pidetty, hän kai ahkerasti seurusteli tässä ja muissa kaupungin ja lähiseudun vapaasäätyläisperheissä, Turun linnassa Jöns
Vestgöten ja Maunu Sveninpojan luona, pormestari• Eerik Flemingin kodissa y. m. Koulutyö saattoi yleensä olla hyvinkin
raskasta, mutta ylimysnuorukaiset lienevät päässeet helpommalla
kuin kirkon palvelukseen tai kirjureiksi aikovat oppilaat, ja
heidän oppimääränsäkin kai oli vaatimattomampi kuin muiden.
Minkä verran henkistä vaikutusta Henrik Klaunpoika sai jo näihin
aikoihin Turussakin aloitetusta uskonpuhdistusliikkeestä, on vaikea
sanoa, mutta tuskinpa Pietari Särkilahden, Eerik Skalmin langon,
innokas uuden opin levittämistoiminta jäi jättämättä jälkiä hänen
mieleensä. Varsinaisemmin hän kuitenkin lienee perehtynyt uusiin
aatteisiin vasta niiden osaksi sangen kiivaiden taistelujen aikana,
joita Ruotsissa käytiin eri suuntien välillä hänen siellä oleskellessaan. Matkoillaan Saksassa hän myös liikkui useissa uskonpuhdistusliikkeen valtaamissa paikoissa. Tuskinpa erehtyy, jos
olettaa hänen vieläkin myöhemmin saaneen tuntuvaa vaikutusta
myös Mikael Agricolalta, jonka kanssa hän 1540- ja 1550-luvuilla
joutui monenlaiseen yhteistoimintaan».
1 Vv. 1547-1551 opiskelivat Turun koulussa Mikael ja Laurentius
Agricolan sekä Paavali Juustenin johdolla serkukset Hogenskild Niilonpoika Bielke (synt. 1538) ja Niilo Akselinpoika Baner (synt. 1539),
molemmat valtaneuvosten poikia. 25/6 1549 ilmoittaa L. Agricola heidän oppineen »selittämään ja kääntämään latinasta äidinkielelle» (kunna
wttijdha och wmvenda aff latijn och på sitt modermåll) sekä mainitsee
ostaneensa heitä varten kaksi latinankielistä psalttarikirjaa, kaksi »torrentiinia» ja paperia. Vrt. Arw. Handl. VI., sivv. 266-270 ja 274, Hausen,
Bidrag III, sivv. 246-247, sekä Ödberg, Fru Anna Havsdotter Tott,
sivv. 32-34, ja Om Hogenskild Bielkes moder, sivv. 20-21 ja 25-26.
2 Verraten yksityisluontoisesta yhteistoiminnasta mainittakoon, että
Henrik Klaunpoika yhdessä Mikael Agricolan kanssa matkusteli toimittamassa pesänluetteloimista Anna Hannuntytär Tottin jälkeen: Nousiaisten
Nyynäisissä 23/5, Sääksmäen Lahisissa ja Solbergissa 14/6 ja Kemiön Viikissä 4/7 1549. Vrt. Ödberg, Om Hogenskild Bielkes moder, siv. 23. J0/11
s. v. edusti Henrik Klaunpoikaa Nyynäisten kartanoa voudilta toiselle
inventoitaessa Maskun kirkkoh. Paavali. Hausen, Bidrag III, siv. 229.
Huomattava on, että myös Eerik Fleming kuului Agricolan suosijoihin.
Vrt. Arw. Handl. VI, siv. 256 (Agricolan kirje 2/12 1543).
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Huolellisesti suunniteltua kasvatusta jatkui vielä senkin jälkeen, kun kouluopinnot oli suoritettu ja herras»hoveissa» saatava
harjaannus saavutettu. Nuorelle miehelle, joka valmistautui yhteiskunnan palvelukseen, pidettiin erittäin hyödyllisenä ulkomaanmatkoilla lisätä tietojaan ja kartuttaa kokemuksiaan. Toiset kirjoittautuivat oppilaiksi ulkomaisiin yliopistoihin, moni aivan nuorena ja yksityisopettaja, prmeeptor, mukanaan. Toiset taas, usein
hekin vanhemman henkilön seurassa, oleskelivat vieraissa maissa
joko yleensä matkamiehinä tutustuen sikäläisiin oloihin tai siellä
antautuen johonkin kehittävään ja opettavaan palvelukseen; samanaikuisista lauselmista saattaa esim. päättää keskiajalla melkeinpä kuuluneen asiaan, että eteenpäinpyrkivät nuorukaiset jonkun aikaa palvelivat vieraiden hallitsijain sotajoukoissa täysin
perehtyäkseen olennaisimpaan toimialaansa. 1 Yleensä olikin Suomessa halu laajemman sivistyksen saamiseen keskiajalla ollut erittäin huomattava. 2 Henrik Klaunpojan aikalaisista Suomen aatelismiehistä, jotka ulkomailla olivat tietojaan ja taitojaan lisänneet,
mainittakoon Hyvikkälän herra Eerik Spore, joka 1514 promovoitiin »baccalaureukseksi» Rostockin yliopistossa, ja veljekset
Eerik, Joakim ja Iivar Fleming, jotka paria vuotta aikaisemmin
palasivat kotimaahan »palveltuaan vieraissa maissa». 3 Verraten
vähäinen oli kuitenkin juuri keskiajan lopulla ollut sellaisten Ruotsin valtakunnan ylimysten lukumäärä, jotka kuulumatta hengelliseen säätyyn harjoittivat opintoja ulkomaiden yliopistoissa. :la
1 Vrt. J. Ramsay, Skuggor vid vägen, siv. 8, ja Leinberg, Om Finska
mäns studieresor, siv. 270 seurr.
2 Annerstedt on kirjoittamaansa Upsalan yliopiston historiaa varten
(Ups. univ. hist. I, sivv. 17-18) tehnyt laskelmia siitä, missä määrin Ruotsin valtakunnan eri hiippakunnista keskiajalla lähteneet opiskelijat ovat
ulkomaisissa yliopistoissa saavuttaneet maisterinarvon, ja tullut siihen johtopäätökseen, että — kuten saattaa odottaakin — ehdottomasti useimmat
ovat Upsalan hiippakunnasta, mutta että jo toisessa sijassa on Turun hiippakunta. Kirjoittaja huomauttaa täydellä syyllä tämän osoittavan »sikäläistä
korkealle kehittynyttä sivistysharrastusta, mitä todistaa myös Suomen piispanistuimella istuneiden oppiarvon saavuttaneiden piispojen suuri lukumäärä» — näyttääpä Turku siinä suhteessa olleen Upsalastakin edellä.
S. V. A. I. Flemingin maak., 1. 3 v.: »epther ath min [Iffuar Flemingx]
moder satt en wärnlös quinna, ok iak i min wngdoms tid samt mine äldste
bröder tieente i främande land».
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muutenkin oli näissä piireissä sivistystaso varsin alhainen; olihan
itse valtaneuvostossa henkilöitä, jotka eivät osanneet lukea eivätkä
kirjoittaa. 1 Uudenajan koittaessa, Kustaa Vaasan alkuaikoina,
näkyy Ruotsin ja Suomen nuorten aatelismiesten pyrkiminen
ulkomaisiin yliopistoihin sitten vähentyneen melkein olemattomiin,
nähtävästi rauhattomien aikojen ja kirkollisella sekä senjohdosta
myös; korkeimman opetuksen alalla tapahtuneiden mul listusten
tähden; vain joidenkuiden nimenomaan kirkon palvelukseen aikovien tiedetään Suomesta noihin aikoihin lähteneen yliopistoopinnoille, etupäässä helposti saavutettavaan Rostockiin ja Lutherin kaupunkiin Wittenbergiin. 2 Luultavaa on, ettei myöskään Henrik . Klaunpoika saanut nauttia niitä etuja, joita yliopistollisista
opinnoista saattoi olla. Mutta vaikka hän ei päässytkään kohoamaan aikansa henkisen sivistyksen ylemmille asteille 3, ei kuitenkaan
ole mahdotonta, että hän jo nuorella iällä muuten sai ainakin jonkun verran tutustua ulkomaisiin oloihin; päätän sen niiden verraten
tärkeiden tehtävien laadusta, joita hänelle varsin varhain uskottiin.
Jos, kuten on mahdollista, Henrik Klaunpoika kävi vieraalla
maalla hankkimassa monipuolisempaa kokemusta, tapahtui se kenties vasta 1530-luvun alkuvuosina. Oletan nimittäin, että hän
1520-luvun pysyi kotimaassa, aluksi edellä esitetyllä tavalla opiskellen ja sitten ehkä myös avustaen äitiään varsinkin monien
maanomistusta koskevien kysymysten selvittelyssä, jossa tehtävässä saatu oppi ja nähdyt esimerkit eivät muuten aina olleet
omansa hänen luonteensa nuhteettomuutta vahvistamaan (vrt.
edellä siv. 33). Sanotun vuosikymmenen lopulla hän saavutti
täysi-ikäisyyden, pääsi rälssimiehen oikeuksilla ja velvollisuuksilla
varustettujen joukkoon. Syksyllä 1530 hän todennäköisesti, jos
oli kotimaassa, m. m. sai läheltä nähdä hallitsijaansa, joka vihdoin toteutti kauan suunnittelemansa matkan tähän osaan valta1Vrt. esim. Annerstedt, m. t., siv. 50, ja Koskinen, Nuijasota, siv. 102.
8 Vrt. Grotenfeltin ja Leinbergin tekemiä poimintoja yliopistojen matrikkeleista (Hist. Ark. XIII ja XVII sekä Svenska Litteraturs. förh. o. upps. X).
,3 Siihen viittaavat myös hänen kirjoittamansa kirjeet, joissa tyyli ja
yleensä kyky selvästi ja hyppäyksittä esittää ajatukset eivät ole erikoisen
kunnioitettavaa, vaan joutuvat varjoon esim., hänen vähäistä nuoremman
veljenpoikansa kirjeiden rinnalla. Mutta oikeastaan vasta seuraavat ajat
siinäkin suhteessa lopullisesti kohottivat Ruotsin ja Suomen aateliston edustavat ainekset länsimaisen sivistyksen tasalle.
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kuntaansa, matkan, joka lukuisissa väärinkäytöksiin syypäissa
aatelisissa y. m. kaiketi herätti sangen sekavia tunteita. 1 Mahdollisesti Kustaa Vaasa jo tällöin kiinnitti huomionsa nuoreen,
,lupaavaan ylimykseen.
Vasta seuraavana vuonna Henrik Klaunpoika ensi kertaa mainitaan asiakirjoissa. Kesäk. 4 p:nä 1531 vihittiin Laukon kartanossa avioliittoon vaakunamies Jöns Knuutinpoika Kurki ja hänen
sisarensa tytärpuoli, Elina Niilontytär Grabbe. Kun nuori aviomies seuraavana päivänä, »oikeana jälkipäivänä» (på rättan hinderdagh), isänsä ja siskojensa suostumuksin antoi nuorikolleen huomenlahj ansa, merkittiin kiinnemiehiksi• eli todistajiksi: valtaneuvos ja ritari, Lepaan herra Björn Klaunpoika (välitysmiehenä),
Jöns Vestgöte, Henrik Klannpoika, Eerik Boije, Niilo Boije, Gudmund Laurinpoika (Garp-sukua, Hauhon Hy vikkälän herra), Pietari kirjuri (Kokemäen kartanon vouti), Bertil Jönsinpoika (HattuIan kihlakunnan vouti), Jöns Mikonpoika (Moision herra), Eerik
Spore ja Sääksmäen kirkkoherra Paavali (Särkilahden, Stjernkors-,
sukua). 2. Kirjettä kanssaan sinetöimään huomenlahjan antaja
pyysi isänsä Knuut Eerikinpojan, Björn Klaunpojan, Jöns Vestgöten ja Gudmund Laurinpojkn, jotka lienevät olleet hääväestä
vanhimmat ja jo senvuoksi arvokkaimmat.
Näin itsenäisenä miehenä ikäänkuin astuttuaan historiana näyt,
tämölle Henrik Klaunpoika jälleen muutamaksi vuodeksi katoaa
ajan asiakirjoista, vihdoin esiintyäkseen Suomen ulkopuolella ympäristössä, johon hän sitten jää pitkiksi ajoiksi. Tuon välikauden, jolloin emme hänestä mitään tiedä, arvelisin hänen kenties osittain
käyttäneen ulkomailla-oleskeluun. Joka tapauksessa ensimäinen
aste hänen kehityksessään nyt on päättynyt. Esityksemme alkaa .
nyttemmin myös liikkua varmemmalla pohjalla, asiakirjatiedot kun
käyvät vuosi vuodelta runsaammiksi
1 Vrt. esim. Tengström, Några blad ur Finnl. häfder (Suomi 1853).
siv. 112.
2 Hausen, Bidrag III, siv. 7: »Börie Claesson fårskalla man, Jöns
Wästgöthe, Hendrick Classon, Erick Boye, Niels Boye, Gudhmundh Larsson;
Pedher skrifware, fougde på Cumo gårdh, Bertil Jönsson, Jöns Michelsson.
Erich Spåra och her Påfwel af Särkelax.»

II

KUSTAA VAASAN HOVISSA JA
KESKUSHALLINNOSSA.

1. liovilaisena.
Hallituksensa alkuaikoina Kustaa Vaasa noudatti pääpiirteiltään samaa hallitusjärjestelmää, joka Ruotsissa oli vallinnut keskiajalla. Erotus oli ennen kaikkea siinä, että kirkon ja aateliston suhteellisen itsenäisyyden °tultua murretuksi ja sen mukana myöskin
valtaneuvoston merkityksen vaivuttua verraten vähäiseksi yleinen hallinnollinen valta keskittyi hallitsijaan itseensä, sitäkin enemmän, kun kuninkaana oli henkilö, jolta riitti voimia ja halua hallinnon hoidon seuraamiseen ja valvomiseen valtakunnan äärimäisiä osia myöten ja valtioelämän kaikilla aloilla. Ulko- ja sisäpolitiikka, kirkon olot ja elämä, paikat ishallinto, oikeudenkäyttölaitos ja valtion talouden hoito, kaikki joutuivat kuninkaan välittömän 'silmälläpidon alaisiksi, usein pieniä yksityiskohtia myöten.
Selvää on, ettei tällainen järjestelmä kuitenkaan saattanut
käydä päinsä ilman runsasta apulaisjoukkoa. Kaikki ne moninaiset tehtävät, joita silloisissakin varsin yksinkertaisissa yhteiskuntaelämän oloissa kasaantui keskushallinnon suoritettaviksi, olivat toki
niin paljon aikaa vieviä ja niin monipuolista sekä taitoa että huolenpitoa vaativia, ettei yhden ainoan henkilön, ei edes Kustaa Vaasan
kaltaisen jättiläishengen, ollut mahdollista niistä suoriutua varsin
vähäisin apuvoimin ja -neuvoin. Kuningas liittikin sentähden
kansansa eri yhteiskuntaluokat, ylemmistä alempiin asti, mahdollisimman kiinteästi persoonalliseen palvelukseensa. Ahkerasti kokoonkutsutuissa »kokouksissa» säilyi yhteistyö hallituksen ja kansan
kesken; kuningas neuvotteli niissä eri »säätyjen» edustajien kanssa,
mutta aina pitäen silmällä sitä, että neuvotteluissa hän itse oli määrääjänä ja muut todella pelkkinä neuvonantajina ja hyväksyjinä.
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Varsinaisen hallinnon hän vähitellen järjesti sellaiseksi, että itsenäiset läänimiehet hävisivät, muuttuen kuninkaan välittömässä palveluksessa oleviksi virkamiehiksi. Keskushallitukseen nähden oli aikaa
•myöten huomattavissa yhä selvempi kaiken .toiminnan keskittäminen kuninkaan hoviin, niin että valtakunnan keskushallitus-virkamiehet samalla ylipäätään olivat hovivirkailijoita. Palkkauksetkin, mikäli niitä oli, merkittiin hovimenojen joukkoon.
Tärkein virkamiesten ryhmä, jota kuningas tarvitsi välittömään
palvelukseensa, oli kanslia- ja kåmarivirkamiehistö. Olojen kehitys
kotimaassa ja arkaluontoinen, yhä monimutkaisemmaksi .käyvä
ulkopolitiikka- vaativat kirjallista sivistystä omaavia apulaisia, ja,
valtakunnan taloudenhoito, johon Kustaa Vaasa vuosi vuodelta
kiinnitti yhä tarkempaa huomiota, kaipasi henkilöitä, joilla oli
sekä käytännöllistä älyä että ainakin jonkinmoista laskutaitoa. Mutta
monet muutkin alat vaativat miehiä, joilla oli taitoa ja kokemust a.
Ei ole sentähden ihmettelemistä, että Kustaa kuningas pani kaiken
tarmonsa liikkeelle kerätäkseen hovlinsa nuoria miehiä, joista saattoi toivoa tulevan kelvollisia apumiehiä lisääntymistään lisääntyvien
tehtävien suorittamiseen: Tässä kohden ei enää yksinomaan katsottu sitä, oliko hallitsijan lähimpään ympäristöön liittyvä henkilö
valtakunnan ylimpien perheiden jäseniä; päinvastoin saattaa jo nyt
havaita verraten vähäpätöistäkin sukua olevia miehiä varsin tärkeissä tehtävissä.
Kuitenkin Kustaa Vaasa mielellään näki, että maan arvokkaimpien sukujen nousevat voimat: kerääntyivät mahdollisimman
kiinteästi hänen ympärilleen, koska he siten oppivat maata ja kuningasta palvelemaan ja toiselta puolen osaltaan vahvistivat kuninkuuden arvoa ja loistoa. 1 Ja tämä hänen pyrkimyksensä sopi hyvin
yhteen vanhojen tapojen ja vanhastaan hyväksi ja edulliseksi havai1 V. 1557 kuningas jo suorastaan vaatii kaikkia aatelisnuorukåisia hoviinsa ja käskee sitävarten lähettämään heistä luettelon. Hän kirjoittaa
Länsi-Göötanmaan käskynhaltijalle Kustaa Olavinpojalle: »så'ähr en nu vår
gunstige villie och begären, att I vele så förskaffet, thet sådane selskap (then
unge adell, som är i Vestergötlandh) medh thedt förste måtte komme hitt op
och fölie vårtt håff effter, opå thet the kunne läre, hvad the skole göre och
icke så ligge heme udi sielffsvold, som thed myckit ske pleger ther nedre i Tandett. Vij såge och genie, att [I] ville förskaffve oss ett register opå samme
selskap, ath vij kunne sädan lathe förskriffve them till oss, um the elliest icke
vele framkomme.» G. I:s reg. XXVII, siv. 73.
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tun menettelyn kanssa. Jo aikaisemminkin oli katsottu erittäin
kehittäväksi ja tulevaisuuteen nähden edulliseksi antaa nuorten
miesten valtion päämiehen hovissa kartuttaa kokemuksiansa ja
oppia kaikkea sitä, mitä oli opittavissa ainoastaan yhteiskunnan
ylimpien luona; samalla tarjoutui tilaisuus päästä hallitsijan .lähem
män huomion esineeksi ja nauttia siitä koituvia huomattavia
etuja. Kustaa Vaasa itse oli nuorena oleskellut eräitä vuosia
Sten Sturen hovissa.
Kustaa kuninkaan pysyvään suosioon saattoi yleensä päästä
vain sellainen, joka todella osoitti sekä kykyä että tahtoa kunnolla
täyttää ne tehtävät, joita hallitsija kulloinkin antoi. Mutta luonnollisesti nuoren miehen ensi askeleet kuninkaan palveluksessa
tuntuvasti keventyivät, jos häntä jo etukäteen oli kuninkaalle
suosittanut henkilö, joka nautti tämän luottamusta.
Suomalaiselle nuorelle aatelismiehelle, joka pyrki kuninkaan
hoviin, ei juuri voinut ajatella parempaa suosittelijaa kuin Eerik
Fleming. Enkä erehtyne suuresti, jos arvelen tuon Kustaa Vaasan
kieltämättä uskotuimman luottamusmiehen lausuneen painavan
sanansa Henrik Klaunpojan puolesta tämän aloittaessa julkisen
elämänuransa rupeamalla kuninkaan hovimieheksi. Eerik Fleming
oli, kuten olemme nähneet, Hornien sukulaisia ja ystäviä, ja näihin aikoihin sukulaisuussiteet huomattavasti vahvistuivat, kun hän
meni naimisiin Henrik Klaunpojan veli-vainajan kälyn kanssa. Molempien sukujen jo aikaisempia hyviä välejä todistaa se, että Krister
Klaunpoika aikoinaan oli suositellut silloiselle valtakunnan päämiehelle Eerik Flemingiä, kun viimemainittu oli suosituksen tarpeessa 1,
joten toiselta puolen Eerik Fleming tavallansa Oli kiitollisuudenvelassa Hornien perheelle. Paras todistus siitä, että Eerik Fleming
todella oli koettanut kuninkaassa herättää suopeata huomiota Henrik Klaunpoikaa kohtaan, on kuninkaan oma lause siinä asiakirjassa,
josta ensi kertaa saamme tiedon Henrik Klaunpojan. oleskelusta
Kustaa Vaasan hovissa.
Jouluk. 14 p:nä 1534 kuningas kirjoittaa Tukholmasta Eerik
Flemingille m. m.: »Olisimme myös mielellämme lähettänyt tuon Henrik Klaunpojan Liivinmaalle, kuten tekin neuvoitte meitä tekemään,

1

Vrt. Horn-suvun alkuhistoria, siv. 157.

46

Kustaa Vaasan hovissa ja keskushallinnossa.

mutta kuulemme hänellä olevan suuremman halun yritellä täällä
hovissa jonkun aikaa edelleen.»
»Kreivi-sota» oli parhaillaan käynnissä, ja kuningas tarvitsi
väkeä. Sentähden oli Iivar Fleming lähetetty Preussiin koettamaan
sieltä saada sotureita, minkä lisäksi piti neuvoteltaman Liivinmaan
ritariston kanssa samassa tarkoituksessa, vaikkakaan kuningas ei
pitänyt Liivinmaan-puoleisia täysin luotettavina ja vaikka nämä
väittivät, etteivät uskaltaneet lähettää väkeä Suomeen ja Ruotsiin,
Lyypekin vihollisille. Eerik Fleming, joka keväällä sodan puhjettua oli lähtenyt johtamaan sota- y. m. asioita Suomessa, missä
kuninkaan lanko, Hoijan kreivi, oli liittynyt hänen' vihollisiinsa,. oli
siitä lähtien ollut vilkkaassa kirjeenvaihdossa kuninkaan kanssa
'puolustuslaitoksen vahvistamisesta ja varsinkin juuri sotaväen pestaamisesta Liivinmaalta. 2 Tätä viimemainittua tehtävää pidettiin

niin tärkeänä, että sen valvominen uskottiin erikoisesti Eerik Fiemingin hoidettavaksi yhdessä Torsten Salomonpojan ja Pietari
Svensken kanssa. Kun tehtävä lisäksi katsottiin olevan mahdollisimman varovasti suoritettava, . osoittaa ajatus määrätä siihen.
nuori Henrik Kla,unpoika hänen jo osanneen herättää luottamusta
itseensä.
Siltä näyttää, että Henrik Klaunpoika jo jonkun aikaa, 3
— ehkäpä vuosiakin, jollei ollut ulkomailla, — oli palvellut kuninkaan »kartanossa» eli hovissa, siis yleensä siellä, missä kuningas
kulloinkin oleskeli. Siihen aikaanhan ei vielä ollut pysyväistä
»residenssiä», vaan kuninkaan, samoinkuin muuten ylimysten ylimalkaan, täytyi siirtyä kartanossa, toiseen. Tämä johtui silloisista luontoistaloudellisista oloista ja siitä, että kuninkaan oli mat1 G. I:s reg. IX, sivv. 327-328: »Wij hade och vel perna sent then
Henrick Claesson tiil Liffland, szom j och råde oss tiil, men wij fornimme han
haffuer storre lust at försökia sig her j gården på nogon tiid tiil görendis.»
2 Vrt. esim. G. I:s reg. IX, ja Tävaststjerna, Suom. maasotav. (Hist.
Ark. XIX, 1), sivv. 122-123.
2
Mahdollisesti hän joko keväällä tai joulun aikoihin 1532 ainakin
kävi Ruotsin puolella. Silloin näet kuningas vaati Suomen rälssiä tuomaan väkeä Kristiern II:ta ja taalalaisia vastaan. Jouluksi kutsuttiin
väki Västeråsiin, jossa sitten v:n 1533 alussa pidettiin katselmus. Muista
täällä olleista Suomen herroista mainittakoon Jöns Vestgöte ja Eerik
Fleming. Vrt. G. I:s reg. VIII, sivv. 42-45 ja 62-63, sekä Ahnfelt;
Per Erahes krönika, sivv. 3-4.
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kusteltava eri osissa maata tarkastamassa virkamiestensä toimintaa,
neuvottelemassa maakuntain johtavien miesten kanssa ja ratkaisemassa kulloinkin esiintyviä kysymyksiä. Kuitenkin oli, paitsi
knninkaan persoonalliseen ja alituisesti »kartanoa seuraavaan» palveluskuntaan kuuluvia, myös sellaisia, jotka pääasiallisesti toimivat määrätyissä pääpaikoissa, ennen kaikkea Tukholmassa,
joka jonkun verran enemmän kuin muut linnat ja kartanot oli
kuninkaan ja valtakunnan keskushallinnon paikkana. 1
Samoihin aikoihin kuin Henrik Klaunpoika, oleskeli Kustaa
Vaasan hovissa eräitä muitakin suomalaisia aatelismiehiä. Sellaisia
mainittakoon Niilo Boije, veljekset Kustaa ja Yrjänä Fincke sekä
vähäpätöisempää sukua (Krok, Finbystä) ' oleva »suomalainen Klemetti kirjuri». Näistä oli Niilo Boije ainakin lähes parikymmentä.
vuotta Henrik Klaunpoikaa vanhempi, koska hän jo 1515 oli ollut
laamannikunnan katselmusmiehenä. 3 Jo v. 1527 hän on hovilaisten luettelossa, mutta on muutamaa vuotta myöhemmin hallinnollisissa toimissa kotimaassa, kuitenkin vain jotenkin lyhyen
ajan; 1533 hän sai Vålan kihlakunnan Uplannissa läänitykseksi. 4
Häntä näkyy kuningas käyttäneen etupäässä ratsuväen hallintoa
koskevissa tehtävissä; v:n 1535 lopulla hänestä tehtiin »rehumarski». Henrik Klaunpojan ikäisiä, kenties hiukan nuorempia
(vrt. edellä siv. 31), olivat Fineken veljekset; kuninkaan hoviin
he näkyvät joutuneen jo hyvin nuorina. 1533 kuningas sanoo
Kustaa Finckeä »entiseksi palvelijakseen»; hän oli silloin sattunut
Kööpenhaminassa surmaamaan erään henkilön, minkä tekonsa
sovittamiseksi hän seuraavana vuonna sai kuninkaalta Tanskaan
lainaksi rahaa. » Seuraavan vuosikymmenen alussa hänet maini
taan »hallitusneuvoston» apujäsenenä. Yrjänä Fincke taas esiintyy
v:sta 1536 lähtien verokamarin tileissä erilaisten hövin talouteen
Vrt. Upmark, Gustaf Vasas hof, sivv. 6-8. Kuninkaan hovipalveluksessa olevista sanottiin tileissä: »Thesse effterscriffne följa gården
efter».
Ruuth, Suom. rälssim. sineteistä, siv. 298.
3 Vrt. Etelä-Suomen laamannik. tuomiok. 1681, L 6 v.
1 Upmark, m. t., siv. 30, Lagus, Finska ad. gods o. ätter, siv. 81.
ja Almquist, Den civ. lokaif., siv. 200.
5 Bomansson, Hertig Johan, siv. 47; vrt. G. I:s reg. V1l1, siv. 327,
ja IX, siv. 134. »Småsven»ien iästä vrt. m. t., sivv. 70-71.
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kuuluvien tehtävien hoitajana. 1 Klemetti kirjuri — Klemetti
Henrikinpoika — määrättiin 1533 lampuotivoudiksi Upsalaan 2 ja
lähetettiin 1542 voudiksi Savonlinnaan, jossa toimessa häntä viittä
vuotta myöhemmin seurasi Kustaa Finske, oltuaan sitä ennen
pari vuotta Viipurin apulaispäallikkönä. Aivan Henrik Klannpojan hovipalveluksen loppuaikoina saapuivat hoviin m. m. Herman
Pietarinpoika Fleming (Louhisaaren herra), jonka häät kuningas
piti Tukholman linnassa joulunpyhinä 1544, ja Joensuun nuori
isäntä Klaus Kristerinpoika, Vanhempia Suomen miehiä ei kuninkaalla vakinaisesti ollut lähimmässä ympäristössään, enempää kuin
yleensä muitakaan vanhempia ylimyksiä. Vapautussodan aikuiset
suomalaiset taistelutoverit, kuten Eerik ja Iivar Fleming sekä Niilo
Grabbe, asuivat Suomessa, josta he tosin useastikin, varsinkin Eerik
Fleming, joko itse saapuivat antamaan neuvojansa tai kirjallisesti
esittivät ajatuksensa. Ruotsalaisista kuninkaan neuvonantajista
oli huomattavin Sten Eerikinpoika (Leijonhufvud), josta 1536 tuli
kuninkaan lanko, ja myöhemmin Kustaa Vaasan nuori, v. 1520
syntynyt sisarenpoika Pietari Joakiminpoika Brahe, joka kotimaahan tultuaan vasta 1530-luvun lopulla alkaa esiintyä hovin kirjoissa, mutta jo varsin pian pääsee kuninkaallisen enonsa suureen
luottamukseen; muista ylhäisaatelisista Kustaa Vaasan palvelijoista — huomattava on, että kaikkien, ylhäisimpienkin, täytyi
tuntea olevansa vain hallitsijansa palvelijoita — mainittakoon
Eerik Flemingin lanko, marski Lauri Siggenpoika (Sparre), Juhana
Turenpojaa (Tre rosor), kuninkaan lanko, myöhemmin appi, Kustaa
Olavinpoika (Stenbock) sekä Sten Sture nuoremman ja Kristiina
Gyllenstjernan poika, Juhana Turenpojan poikapuoli, nuori Svante
Sture, joka v. 1536 pääsi lyypekkiläisten vankeudesta, mihin hän
oli joutunut ollessaan Saksi-Lauenburgin herttuan luona kasvatustaan täydentämässä; joukon muita tapaamme seuraavan esityksen
yhteydessä. Lisäksi oli hovissa aatelissäätyyn kuuluvia vielä
joukko aivan nuoria poikia, jotka olivat siellä oppimassa »kuria ja
hovitapoja». Hengelliseen säätyyn kuuluvat kanslerit hävisivät
1530-luvulla kuninkaan hovista, ja heidän sijaansa tuli kirjallista
sivistystä saanutta maallikkoväkeä, sukuperältään enemmän taikka
1
2

R. K. A. Räntekammarens aflöningsregister.
G. l:s reg. VIII, siv. 246.
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vähemmän vähäpätöistä; käytetyimpiä 1530-luvun - puolivälistä
lähtien olivat kansliassa — saksalaisen kiriurin Wulf Gylerin 1534
paettua — sihteerit maisteri Kristoffer Antinpoika (Röd) ja Klemetti Hannunpoika (Oliveblad) sekä verokamarissa kamreerit Olavi
Bröms (v:een 1537) ja Sten Sturen ja Vaasain vanha uskollinen
palvelija Eskil Mikonpoika. Ulkomaalaisia aatelismiehiä oli jo
tähän aikaan joltinenkin määrä kuninkaan palveluksessa; lukuisammin oli heitä, nimenomaan saksalaisia, saapunut Kustaa Vaasan 1531 mentyä naimisiin Saksi-Lauenburgin prinsessan kanssa.
Se ryhmä kuninkaallisen hovin väkeä, johon Henrik Klaunpoika ensi vuosina lähinnä kuului ja joka Kustaa Vaasan hallituksen parina ensimäisenä vuosikymmenenä — varsinkin ennen prinssien syntymistä — vielä oli verraten pieni ', käsitti osaksi valtakunnan etevimpien perheiden jäseniä, kuten huomaamme tarkastaessamme näiden vuosien hovitilejä. Valpurinmessu- ja joulupalkkoja
nauttivien nuorien aatelisten hovilaisten (småsven) joukossa ei Henrik
Klaunpoikaa ole mainittuna vielä vv. 1534-1536. Mutta v. 1537 ovat
otsikon »hoffzindere» alla ryhmässä »småsvener», jotka saivat vappupalkkansa, m. m. Kustaa Fincke ja Henrik Klaunpoika, kumpikin itse
neljäntenä (s. o. kolmen palvelijan kera); kun — kuten ilmoitetaan
— joka hevosta kohti tuli 15 markkaa, merkittiin heille annetuksi
60 mk kummallekin. Muita samaan ryhmään kuuluvia olivat. Svante
Steninpoika (Sture, 6 hevosta), Gabriel Kristerinpoika (Oxenstierna,'
8 hevosta), Akseli Niilonpoika (Baner, 4 h.), Kristoffer Eerikinpoika
(4 h.), Niilo Pietarinpoika (Bielke, 4 h.), Eerik Trolle (4 h.), Ture
Pietarinpoika (Bielke, 4 h.), lisak Niilonpoika (Bauer, 4 h.), Paavali
Abrahaminpoika (4 h.), Arvid Klaunpoika (4 h.) j. n. e. Toiseen
ryhmään, »ratsnmiesten» (skyttere) palkan nauttijoihin, kuului
1 Herra Eskil Michaelis oli Sten Sturen palveluksessa v. 1502 ja
valvoi hänen leskensä etuja v. 1504 Kastelholmassa, jonka uuden linnan
haltijan, Kustaa Vaasan isän Eerik Juhananpojan, luottamusmieheksi hän
senjälkeen joutui. 1523 hän oli Suomessa niiden joukkojen palkanmaksajana, jotka karkoittivat tanskalaiset, ja 1525-1529 hän oli kuninkaan
sisaren ja Hoijan kreivin palveluksessa oleskellen pääasiallisesti Viipurissa. Vrt. Carlsson, Gustaf Vasas äldste tjänare (Personh. tidskr. XX),
sivv. 2 ja 10-16, ja Clement Rensils berättilse om kon. Göstaffz hist.
(Handl. rör. Skand. hi»t. II), sivv. 35-36, sekä S. V. A. Acta historica.
2 Vrt. Forssell, Sveriges inre historia I, siv. 117.

4
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Niilo Boije (8 h.). Saman vuoden joulupalkkoja maksettaessa kuuluivat ryhmään »småsvenner» edelleen na m. Kustaa Fincke . (itse
4:ntenä), joka sai 60 mk, ja Henrik Klaunpoika (myös itse 4:ntenä),
joka taas sai 75 mk; reunamuistutuksessa sanotaan Henrikistä, että
hänellä tosin oli neljä täyttä varustusta (»4 rossningar»), mutta
viisi hevosta. V. 1538 on otsikon »hoffzindere & småsveners lön om
Valburgis» alla:edelleen Kustaa Fineke (»s. 4 med iij ross oc iiij hester»), joka jälleen sai 60 mk, sekä m. m. Olavi Henrikinpoika (Stengafvel) ja Pietari Brahe, joiden ratsumäärä ja palkka ovat samat
kuin Fineken. Henrik Klaunpoika sitävastoin kuuluu tässä ryhmään, josta käytetään otsikkoa »skytteres valborgsmesse lön»;
hänelle, joka on luettelossa ensimäisenä ja jolla on suurin palkka
koko joukosta, on edelleen maksettuna 75 mk (»Henri° Olausson
med iiij rossningar oc V hester hans walborgmesse lön — LXXV
mre») 1. Näyttää siis siltä, kuin Henrik Klaunpoikaa ei enää
v. 1538 olisi luettu nuoriin hovilaisiin. Mutta huomattava on, että
eri hovilaisryhmäin jäsenet eivät yleensä olleet mitenkään jyrkästi
erotetut toisistaan. 2 Päinvastoin tapaamme näihin ryhmiin kuuluvia ylhäisaateliston jäseniä, jopa muitakin sekä julkisissa että yksityisissä tehtävissä ja tilaisuuksissa läheisessä yhteistoiminnassa. 3
R. K. A. Räntekammarens räkenskaper. Palkat näkyy yleensä maksaneen herra Eskil Mikonpoika. Niistä vaihtelevista perusteista, joiden
mukaan räissimiesten oli sotapalvelusta suoritettava ja joihin vasta Kustaa
Vaasa oli alkanut kiinnittää huomiota — unioniajalla oli tyydytty siihen,
että suurmiehet ilman muuta halusivat ympäröidä itsensä jopa liiankin
suurilla seurueilla —, sekä palkoista vrt. Wijkander, Öfvers. af sv. krigsförf. hist. utv., sivv. 56-57, Forssell, Sv. inre hist. I, sivv. 17, 60 ja
80-84, sekä G. I:s reg. XI, siv. 380, kunink. kirje 278 1527 (Hels. yliop.
kirjasto A. I. 9, 1. 25) ja Sv. riksdagsakter I, sivv. 209--210.
z Valta 1538 on muuten olemassa toinenkin luettelo (»Registher hurw
monge hoffsinnarne äre och teriss hästher äre anno 38»), jossa molemmat
yllämainitut ryhmät ovat yhdistettyinä, yhteisenä nimenä »hofsinnare».
Siinä on suurin hevosmäärä Luukas Matinpojalla (8 h.), Pietari Brahella (7 h.),
Eerik TroIlella (6 h.), Henrik Klaunpojalla (5 h.) ja Jöns Niilonpojalla (5 h.);
useimmilla (12:lla) on neljä, kolmella 3 ja kahdella 2. R. V. A. Kungl. arkiv.
Kon. G. I. Hans lefnadsförhållanden, hof och egendom. Mantalsf., aflöningsl:.
m. m. — Vrt. myös Upmark, Gustaf Vasas hof, sivv. 27, 46 , 47-48.
$ Esimerkkinä yksityislaatuisen toiminnan alalta mainittakoon, että
vv. 1537-1538 muodostettuun »yhtiöön» vuoriteollisuuden harjoittamistä
varten liittyivät saksalaiset Gilius von Taubenheim ja Konrad von Pyhy
1
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Kustaa Vaasan voimakas persoonallisuus tuntui tietysti erikoisen vaikuttavana hänen lähimmässä hovipiirissään. Pienimpiinkin yksityisseikkoibin hän painoi oman leimansa. Hän opasti ja neuvoi kaikkia, valvoi, että asiat toimitettiin tarkoin hänen ohjeidensa
mukaan. 1 Useimmat niistä nuorista aatelismiehistä, jotka kuuluivåt Kustaa kuninkaan hoviväkeen, olivat siellä ylimalkaan hänen
käytettävinään, ja vaikka jollakulla olisikin ollut jokin määrätympi
tehtävä, tuli jokaisen kuitenkin olla valmiina mihin toimeen tahansa, milloin kuningas häntä vain tarvitsi. Ainoa varsinaisen
viran haltija, joka kuului tähän ryhmään, oli rehumarski, joka oli
ikäänkuin koko hoviväen, ennen kaikkea siihen kuuluvan sotilasjoukon päällikkö 2 ; kuuluipa hänelle kaikenkin värvätyn sotaväen
ylivalvonta, erityisesti mitä linnaleiriin ja rehutukseen tuli. Kaikilla oli vapaa ylläpito sekä — kuten näimme — kahdesti vuodessa
maksettava rahapalkka, joka laskettiin nuoren herran seurueeseen
kuuluvien ratsupalvelijain luvun mukaan, mutta jota, yleensä ei
suoritettu, jos asianomaisella oli läänitys. Kovaa järjestystä oli
noudatettava, mutta silti kuningas ei pitänyt siitä, että nuoret
herrat olivat mitään »jöröpäitä» (oxemickler), vaan päinvastoin näki
mielihyvin, että he esiintyivät kohteliaasti ja todellisten hovimiesten.
tavoin naisia kohtaan, joita Kustaa Vaasa halusta keräsi hoviinsa.
Iloisista pidoista, joissa soitettiin, laulettiin ja tanssittiin, kuningas
myös oli huvitettu; tiedetäänpä hänen itsensäkin harjoittaneen erisekä ruotsalaiset ja suomalaiset Eerik Fleming, Sten Eerikinpoika, Ture
Pietarinpoika, Maunu Niilonpoika, Kustaa Fincke, Luukas Matinpoika,
Iisak Niilonpoika, Yrjänä- Fincke ja Klemetti Hannunpoika ynnä ammattimiehet kultaseppä Paavali Schutz ja luodinvalaja Hannu Reimer.
R. V. A. Strödda handl. Handl. ang. tyskar m. fl. utlänningar i Gustaf I:s
tjänst. II. Eräässä toisessa yhtiössä, joka v. 1544 perustettiin vuoriteollisuuden harjoittamista varten Dannemorassa ja johon Eerik Fleming myös
kuului, oli yhtenä osakkaista itse kuningas. Vrt. Upplands forminnesför.
tidskr. XX, siv. 11. Vuoriteollisuudesta näihin aikoihin vrt. Hultin, Hist.
uppl. om bergsh. i Finl. I, sivv. 13-14.
1 Kuvaava on tässä suhteessa eräs, tosin myöhemmältä ajalta oleva,
Hogenskild Bielken kirje, jossa tämä kertoo, kuinka kuningas itse oli
hänelle antanut hyviä neuvoja siitä, miten hänen, joka oli saanut tehtäväkseen hoitaa kuninkaan vaatevarastoa, oli tuuletettaessa huolellisesti
ripustettava vaatteet ja jälleen otettava ne alas ja miten hänen oli niitä
suojeltava sateelta. Hist. Tidskr. 1885, siv. 349.
2 Upmark, m. t., sivv. 27-28.

52

Kustaa Vaasan hovissa ja keskushallinnossa.

tyisesti luutunsoittoa ja Laulua. Ahkerasti hän myös hoviherroineen ja -naisineen teki metsästys- ja muita ratsastusretkiä. Nuorten aatelisherrain ritarillisia taitoja hän edisti toimittamalla heille
opetusta miekkailussa ja panemalla toimeen turnausharjoituksia,.
missä he täyteen ritarinasuun puettuina saivat kilpailla tarkoitusta
varten määrätyistä palkinnoista, joina oli kultasormuksia ja helminauhoja sekä »siunaukseksi tanssi jonkun rouvasväkeen kuuluvan neidon kanssa». 1 Arvaamme, että voimakasrakenteinen ja vielä
vanhanakin elinvoimainen Henrik Klaunpoika nuoren miehen koko
innolla otti osaa näihin kisoihin.
Erikoista loistoa ja komeutta esiintyi niissä tilaisuuksissa, jolloin hoviin kutsuttiin vieraita sekä läheltä että kaukaa viettämään
kuninkaallisia perhetapahtumia ja joita Henrik Klaunpojan hovipalvelusaikana sattui useita aiheiltaan sekä surullisia että etenkin
iloisia. Syksyllä 1535 vietettiin Kustaa Vaasan ensimäisen puolison,
saksalaissyntyisen ruhtinattaren Katariinan, hautajaisjuhlia, ja jo
seuraavana vuonna kuningas piti häänsä kotimaiseen aatelistoon
kuuluvan, rakastettavan ja jaloluonteisen Margareeta Eerikintyttären (Leijonhufvud) kanssa. Senjälkeen saatiin melkein joka vuosi
aihetta panna toimeen kirkkoonottojuhlat ja ristiäiskemut: vähää
ennen joulua 1537 syntyi Stegeborgisså tuon häiritsemätöntä avioonnea nauttivan kuninkaallisen pariskunnan esikoinen, Henrik
Klaunpojan elämään sittemmin niin kohtalokkaasti vaikuttanut
prinssi Juhana, puoltatoista vuotta myöhemmin, kesäkuussa 1539,
Tukholman linnassa prinsessa Katariina, seuraavan vuoden marraskuussa kauneudestaan ja kevytmielisyydestään kuuluksi tullut
prinsessa Cecilia, hänkin Tukholman linnassa, jossa myös ensi kertaa näki päivänvalon, heinäkuussa 1542, prinssi Maunu. Hovijuhlien kanssa kilpailivat loistossa monien ylimysten perhejuhlat,
joissa Henrik Klaunpoika niinikään lienee useasti saanut olla saapuvilla. Niinpä pidettiin helmik. 24 p:nä 1538 Svante Sturen
häät Märta Eerikintyttären (Leijonhufvud) kanssa Nyköpingissä,
jonne samoihin aikoihin kokoonnuttiin myös herrainpäiville; häissä
1 Vrt. Pietari Brahen kuuluisaa kuvausta Kustaa Vaasasta ja hänen
hovielämästään (Ahnfelt, Per Brahe den äldres fortsättning af Peder Swarts
krönika, sivv. 1-3) sekä Upmark, mn. t., sivv. 31, 37, 50-53 ja 54-57,
ynnä Hildebrand, Gustaf Vasa (Sveriges historia III), sivv. 305-308.
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olivat läsnä kuningas ja valtaneuvosto sekä suuri osa muuta
aatelistoa. ~
Ennenkuin nuorelle aatelismiehelle, joka oli päässyt Kustaa
kuninkaan palvelukseen, uskottiin - itsenäisempää laatua olevia, laajempia tehtäviä hovin ulkopuolella, käytettiin häntä m. m. kuninkaan kirjeiden viejänä. Toimi vaati usein suurta tarkkuutta ja hyvää
käsityskykyä, kaikkia asioita kun ei voitu tai ei ehkä tahdottu piirtää paperille, vaan jätettiin osa hallitsijan ohjeista ja ilmoituksista
kirjeenviejän suullisesti esitettäväksi; palatessaan tämä myös sai
kuninkaalle tehdä selkoa näkemistään ja kuulemistaan. Tällaiset
»lähetysretket» saattoivat siis olla sekä kehittäviä ja opettavia että,
jos ne kunnolla suoritettiin, oivia tilaisuuksia päästä hallitsijan lähempään luottamukseen ja suosioon.
Loppupuolella vuotta 1535 tapaamme Henrik Klaunpojan
kuninkaan lähettinä.
»Kreivi-sodassa» oli onni suosinut Kustaa Vaasan lankoa ja
liittolaista Kristierniä, joka elokuussa 1534 oli Jyllannissa tunnustettu Tanskan kuninkaaksi (Kristiern III) ja jonka tanskalainen
aatelissotaväki, kukistettuaan kapinaan nousseet Jyllannin talonpojat, sai ratkaisevan voiton Öxnebjergin luona Fyenissä kesäkuussa
1535, jolloin m. m. Hoijan kreivi sai surmansa ja Kustaa Vaasan
vanha verivihollinen Kustaa Trolle haavoittui kuolettavasti. Heinäkuun lopulla Kristiern III:n joukotajo olivat saaneet Kööpenhaminan
saarroksiin. Sillävälin olivat Kustaa Vaasan sotajoukot melkein
täydellisesti puhdistaneet vihollisista Juutinrauman tällä puolella
olevan osan Tanskaa, ja hänen laivastonsa oli tuottanut suurta tuhoa
lyypekkiläisten laivastolle Vähässä-Beltissä. Voitoista huolimatta
oli Kristiernin asema kuitenkin sangen huolettava. Jo 1534 oli Kustaa Vaasa lainannut hänelle rahaa, ja seuraavan vuoden alkupuolella hän oli antanut uuden lainan. Mutta enempää hän ei millään
ehdolla halunnut luovuttaa, ennenkuin oli saanut alueita Tanskasta
lainojensa vakuudeksi. Hän oli myöskin tyytymätön siihen, että
Kristiern piti hänen kalliisti palkattua väkeänsä yhä edelleen leirissään Skoonessa päästämättä sitä uskoiisuudenvalastaan. Heinäkuun alussa 1535 Kustaa Vaasa lähetti Eerik Flemingin ja kamree1

vrt. Sv. riksdagsakter I, siv. 226.
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rinsa Olavi Brömsin viemään sotaväen palkkausrahoja Skooneen;
sitäpaitsi Eerik Flemingin piti siellä olla osaksi sotapäällikkönä,
osaksi valvomassa kuninkaan ja Ruotsin etuja tapausten vaihteloissa. 1. Kuukauden päivät oli Fleming ollut etelässä, kun Kustaa Vaasa elok. 4 p:nä Tukholmasta lähetti Henrik Klaunpojan
viemään hänelle pitkää kirjettä sekä suullisia ohjeita ja tietoja.
Kirjeen pääsisällys koski kysymystä Kristiernin annettavasta pan
tistä, joka niinkuin kaikki raha-asiat suuresti huoletti kuningasta. Kristiern oli asiasta lähettänyt Kustaalle kirjeen, josta
tämä nyt toimitti Flemingille jäljennöksen. Hän kehotti Flemingiä pohtimaan asiata yhdessä Kristiernin luo lähetettyjen Jon
Olavinpojan ja Kristoffer Antinpojan kanssa, joiden kuningas arveli
nyt vihdoinkin olevan paluumatkalla kaikesta päättäen tuloksettömalta käynnillään Sjmllandista; samoin oli neuvotteluihin kutsuttava Eerik Flemingin kanssa Skoonessa oleva Severin Kiil ynnä muita .
»hyviä miehiä». Suuresti pahoillaan Kustaa Vaasa oli myös siitä,
ettei Kristiern ottanut antaakseen riittävää palkkaa hänen lainaamilleen sotilaille, joiden jääminen Kristiernin leiriin sitäpaitsi oli.
tuiki tarpeetonta ja joiden palauttamiseksi Tukholmaan Flemingin
oli ryhdyttävä sopiviksi havaitsemiinsa toimenpiteisiin, vieläpä
hätätilassa suoritettava heidän palkkansa, vaikka he olivatkin tehneet valansa Kristiernille. Sotaväkikysymyksestä sopi hänen neuvotella myös Maunu Sveninpojan — Turun linnan entisen päällikön
ja tällöin laivaston amiraalin — <y. m. laivastopäälliköiden kanssa;
ei ollut muuten syytä pitää laivastoa kaukana Beltissä turhanpäiten
elintarpeita kuluttamassa, vaan oli laivat tuotava »Itämerelle» miehistön täydentämistäkin varten. Parasta olisi, että Fleming ja jotkut toiset, jotka »uskalsivat sanoa ajatuksensa kursailematta», lähtisivät Sjmllandiin herttuan (s. o. Kristiernin) puheille tai ainakin
hänelle kirjoittaisivat. Henrik Klaunpoika oli saanut tarkemmat tiedot »meidän perinpohjaisesta mielipiteestämme ja tarkoituksestamme», ja oli Flemingin uskottava ja luotettava siihen, mitä hän
kuninkaan puolesta esitti. Kirjeen mukana kuningas vielä lähetti
erityiset toimintaohjeet Flemingille, mutta niitä ei ollut noudatettava »tekstin mukaan», vaan tuli Flemingin, joka oli lähempänä
1 Vrt. Collan, Erik Fleming (Suomi 1844), sivv. 109-110, sekä G. l:s
reg. X, siv. 192 y. m.
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tapahtumia, sovittaa puheensa ja toimensa asianhaaroja myöten.
Vielä Henrik Klaunpoika vei Flemingille konseptin »liitto- eli sitoumuskirjeeksi», johon piti saataman Kristiernin suostumus ja sinetti.
Jos vähänkään• näytti siltä, ettei Kristierniin ja tanskalaisiin olisi
luottamista, tuli Flemingin ja muiden hänen kanssaan, millä tavalla
hyvänsä, saada kuninkaan sotaväki pois heidän luotaan ja yleensä
»takoa raudan ollessa kuumana», millä kuningas tarkoitti sitä, ettei
heihin kannattanut luottaa ensinkään sitten enää, kun he olisivat
saaneet Kööpenhaminan tai Malmön käsiinsä. Kuningas sanoi vielä
katsovansa sotaväen — vaikkapa vain parin lipullisen
saamisen
sieltä Tukholmaan siltäkin kannalta tärkeäksi, että hänellä silloin
olisi enemmän sananvaltaa, jos niin tarvittaisiin, ja — kirje päättyi
samaan, mistä se oli alkanutkin — lainattuihin suuriin summiin
nähden sitä kyllä tulisi tarvis. 1 Kuinka tärkeänä Kustaa kuningas
piti sotaväkikysymystä; näkyy hänen taas kolmea päivää myöhemmin Eerik Flemingille lähettämästään kirjeestä, jossa hän käskee
tätä käyttämään kaikkia mahdollisia »keinoja ja juonia», suoranaista petostakin, jotta sotamiehet saataisiin. »hyvin ja täydessä
kunnossa maahan» (wäl oeh vskamferede jnd j landet); m. m. hän
neuvoi uskottelemaan, että Liivinmaan saksalainen ritaristo, joka
oli ollut lyypekkiläisille suosiollinen, muka suunnitteli hyökkäystä
Suomeen ja .että senvuoksi sot aväki tarvittiin takaisin Tanskasta.
Samassa kirjeessä kuningas mainitsi unohtaneensa ilmoittaa Henrik Klaunpojkn mukana Flemingille tahtonsa siitä, mitä oli vaadittava Juutinrauman tulliin nähden, josta ruotsalaiset laivat oli koetettava saada vapaiksi; samoin oli vaadittava vapaata sillinkalastusoikeutta Skoonen rannikolla, y. m.
Syyskuun alkupuoleen mennessä Henrik Klaunpoika oli palannut kuninkaan luo, ja jo sanotun kuun 13 p:nä hänet lähetettiin
uudelle samanlaiselle retkelle. Kuningas oleskeli silloin Södertäljessä, vanhassa södermanlantilaisessa kaupungissa. Kuningas Kristiern oli muutamia päiviä aikaisemmin äkkiarvaamatta saapunut
Tukholmaan koettaakseen mieskohtaisella käyneillä taivuttaa Kustaa Vaasaa lisäavustuksen myöntämiseen. Kirjeessä kuningas kerG. l:s reg. X, sivv. 225-229.
M. t., sivv. 230-233. Syyskuun alussa kuningas lähetti Flemingille
»parannetun» laitoksen sellaista Kristianilta vaadittavaa sitoumusta, jommoisen Henrik Klaunpoika oli Flemingille vienyt. M. t., sivv. 244-245.
1

2.
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too, kuinka Kristiern pyytämällä pyysi »veriheimolaistansa» antamaan lainaksi rahaa, sallimaan laivaston jäädä talveksi johonkin
tanskalaiseen satamaan ja maksamaan kuukauden palkan niille
sotamiehille, jotka olivat leirissä Lundissa. Kristiern näkyy koettaneen vaikuttaa Kustaaseen pelottelemalla häntä »vanhan kuningas
Kristiernin» tulevilla vävyillä, Reinin pfalzkreivillä ja Milanon
herttualla, jotka varakkaina miehinä ja kenties keisarin avustamina
muka olivat aikeissa lähteä vapauttamaan Kristiern Il:ta sitten tehdäkseen pfalzkreivistä. Tanskan, Norjan ja Ruotsin »käskynhaltijan».
Pelotus näkyykin vaikuttaneen: Kustaa kuningas käskee nyt Eerik
Flemingiä, jonka on helpompi kuin kuninkaan päästä asioista selville, tarkoin tiedustelemaan, mitä Saksassa päin tapahtuu, ja jos
suinkin mahdollista toimittamaan vakoojan myös Kööpenhaminaan,
mutta antaa hänelle myös valtuuden suorittaa Kristiernille lisäapua,
rahaa ja hopeaa; kuitenkin on ensin saatava Kristiernin sekä Tanskan ja Norjan valtaneuvosten, niiden, jotka oleskelevat Sjzellandissa,
Skoonessa j. n. e., allekirjoitus erinäisiin sitoumuksiin, joista tärkein
on Bohusin ja Akershusin sekä Vikenin luovuttaminen lainojen pantiksi. Jos näyttäisi siltä, että Kristiernin puheissa pfalzkreivin
hommista ei ollutkaan perää, tulisi Flemingin olla antamatta rahoja, selittämällä, että hän oli käyttänyt ne laivaväen palkkojen
maksuun jo ennen kuninkaan kirjeen saapumista. Henrik Klaunpoika vei mukanaan myös konsepteja Kristiernin sitoumukseksi
Ruotsille tarvittaessa annettavaan apuun, ja oli niitäkin käytettäessä noudatettava sopivaa viekkautta. Kaikista näistä asioista
ja, papereista, myös .laivastokysymyksestä,, tuli Eerik Flemingin,
joka oli lähempänä ja voi saada lisätietoja siitä, »mitä kello oli lyönyt», 'neuvotella ja olosuhteiden mukaan päättää yhdessä muiden
sielläpäin olevien herrojen kanssa. Näitä herroja mainitaan kuninkaan lähettämissä kirjeissä Maunu Sveninpoika, Niilo Krunune,
Jaakko Bagge, Kristoffer Laurinpoika, Jöns Olavinpoika, Pietari
Svenske, Arvid Trolle ja Niilo Boije. 1
Toista kuukautta näyttää Henrik Klaunpoika tällä kertaa viipyneen alhaalla Skoonessa, jossa herrat kuninkaan käskyn mukaan
pitivät neuvotteluita ja parhaansa mukaan järjestivät ja ratkaisivat heille annettuja varsin vaikeita ja arkaluontoisia tehtäviä.
1 G.

I:s reg. X, sivu. 258-264, 266-269; vrt. myös siv. 276.
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Epäilemättä nämä lähetysmatkat olivat nuorelle Henrik Klaunpojalle erinomaisen opettavaisia. Hän sai läheltä perehtyä toiselta
puolen ajan diplomatiaan, joka, niinkuin olemme huomanneet,
ei ollut ainakaan nykyaikaista suorempaa ja rehellisempää, sekä
Pohjoismaiden, jopa osaksi Keski-Europankin yleisiin valtiollisiin
oloihin, toiselta taas kartuttaa tietojansa ja kokemuksiansa myös
sodankäynnissä ja siihen liittyvissä eri tehtävissä ja kysymyksissä.
Lokakuun lopussa palatessaan kuninkaan luo, joka tällöin oleskeli
Salan kaivosalueella Västmanlannissa ja jolle hän toi Eerik Flemingin
ja Maunu Sveninpojan y. m. kirjeet sekä tarkempia yksityistietoja asioiden tilasta, m. m. tanskalaisten »kummallisista verukkeista»
panttisitoumus-kysymyksessä 1, Henrik Klaunpoika sai suosiollisen
vastaanoton ja tunnustusta tehtävänsä hyvästä suorittamisesta.
Armollisen tyytyväisyytensä osoitukseksi kuningas antoi hänelle
lää,nitykseksi Salon neljänneksen ja Inkerin
talon Halikon pitäjästä. 2 Tämä tulojen lisäys oli epäilemättä
varsin kohtuullinen ja tarpeellinen niiden huomattavien kustannusten suorittamiseksi, joita Henrik Klaunpojalla oli erityisesti ratsastellessaan palvelijoineen Keski-Ruotsin ja Skoonen väliä, vaikka
hänellä olikin oikeus nauttia kuninkaan asioissa matkaavalle kuuluvaa kestitystä. 3
Tämän jälkeen kestää toista vuotta, ennenkuin jälleen tapaamme
Henrik Klaunpojan ajan asiakirjoissa. Alussa vuotta 1537 hän on
mukana Linköpinyissä tametik. 15 p:nä pidetyssä asekatselmuksessa, ehkä myös senjälkeen suurella tarkastuskäräjäretkellä Smoolantiin, jonka kapinallinen rahvas oli uhkaillut tappavansa »kaikki
punapukuiset, voudit ja aatelismiehet»; retkeen otti osaa rälssiväki
ja kuninkaan »oma sotaväki». Asekatselmuksessa laadittuun luette-

2

G. - I:s reg. X, siv. 285.
G. I:s reg. X, siv. 313. Läänityskirje — »forleningx breff for Henrick

Clauesson på Ingridh godhz och Saiboo fierdingh» — on merkitty annetuksi
»aff Salebergit jn Nouembri 35».
3 Näihin aikoihin oli muuten jälleen syntynyt selkkauksia maassa liikkuvien herrasmiesten ja rahvaan välillä kestityskysymyksessä, niin että kuningas v. 1538 katsoi tarpeelliseksi määrätä, että ainoastaan niille oli velvollisuus antaa kestitystä ja muutoin heidän matkaansa edistää, joilla oli rinnassa
kannettava, kuninkaan ja valtakunnan vaakunalla varustettu hopeinen merkki.
Vrt. G. I:s reg. XII, sivv. 38-39.
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loon Henrik Klaunpoika on merkitty niiden hovilaisten joukkoon,
joilla on kruunun läänityksiä, ja ilmoitetaan, että hän on tuonut
tarkastettavaksi kolme peistä (»glauen», s. o. täydellistä ratsumiehen
varustusta hevosineen ja haarniskoineen) ja lisäksi yhden hevosen.
Linköpingiin, jossa samalla pidettiin pari viikkoa kestävät »herrainpäivät», oli kutsuttu rälssiväki koko valtakunnasta, lukuunottamatta
Suomea, jossa kesällä toimitettiin eri katselmus. 2 Kuningas ei ollut
tyytyväinen tuloksiin, hän kun havaitsi, että rälssimiehet olivat
laiminlyöneet velvollisuuksiaan suuressa määrin, vaikka hän eri
vuosina oli ankarasti kehottanut heitä varustaumaan tarkoin sen
mukaan, minkä verran heillä oli läänityksiä ja perintötiloja. Erityisesti nyt Linköpingissä hän oli huomannut heidän sekä tuovan
liian vähän miehiä ja hevosia että pitävän nämä huonossa varustuksessa, ilman haarniskaa ja aseita. Sentähden hän Upsalasta
maalisk. 5 p:nä lähettämässään kiertokirjeessä käski kaikkia läänitysten menettämisen uhalla ennen pääsiäistä toimittamaan tarkat
tiedot läänityksistä, joita olivåt saaneet kruunulle tehtävää palvelusta vastaan, selvät luettelot niistä nauttimistaan tuloista. Kuningas oli sitten määräävä, »kuinka paljon kukin haitatta oli velvollinen ja kykeni tekemään kruunulle palvelusta». S Saman kuun 29 '
p:nä hän Upsalasta kirjoitti rehumarskilleen Niilo Boijelle — joka
tänä ,vuonna myös lähetettiin Suomeen Arvid Trollen kanssa pitämään Eerik Flemingin y. m. myötävaikutuksella huolta m. m.
1 Hist. handl. III, siv. 7, ja XX, siv. 40, Sv. riksdagsakter I, siv. 214,
ja G. I:s reg. XI, siv. 227 seur., 234 y. m, Asekatselmuksista ja niissä esiintyvistä varustusten eri muodoista vrt. Hildebrand, Sv. medelt. II, sivv. 656-660.
— Muita läänitystä nauttivia hovilaisia oli Linköpingin katselmuksessa m. m.
Niilo Boije, jolla oli viisi peistä, kaksi varustettua ratsumiestä (skytter) ja
yksi hevonen; hovilaisia ilman läänitystä oli Kustaa Fineke, joka esitti samat
varukset kuin Henrik Klaunpoika, ja suomalainen Klemetti kirjuri, jolla oli 2
peistä ja yksi hevonen.
2 Vrt. Grotenfelt, Suom. ratsup.- ja läänitysl., sivv. 1-30, ja G. I:s reg.
XI, sivv. 299-302, 308-311, sekä Sv. riksdagsakter I, sivv. 213-214 ja
225. Kuningas saapui sinne vasta tammik. puolivälissä, mutta lähetti etukäteen ('/I) Niilo Boijelle eräitä artikkeleita, jotka hänen tuli ilmoittaa
läsnäolijoille käsittelyä varten.
' G. I:s reg. XI, sivv. 267-270. Luetteloista ei saanut jättää mitään
pois, »huarken årlige skatten, foringen, renthen - aff crone godz och gårder,
heradzhöffdinge renther, lagmandz renther, sackörer, stedzlörer, tuller, eller
andre renther, ee huad thet helst är, som i haffue årligen ath vpbere.»
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edellämainittujen luettelojen sekä asekatselmuksen toimittamisesta
että linnaleiriä ei suinkaan ollut annettava kuninkaankartanoissa sellaisten räissimiesten hevosille, joilla oli hyvät läänit (»sköne
län») tai jotka olivat vähän tehneet palvelusta; »emme tahdo myöskään pitää linnaleirissä muita emmekä useampia hevosia kuin ne,
joilla on kelvolliset miehet mukanaan, olemme hyvin vähän tyytyväisiä joukkoon hylkiöitä». 2 Kirieensä loppuun kuningas on lisännyt jälkilauseen, josta saatamme päättää, ettei Henrik Klaunpoika
kuulunut noihin suhteessa tai toisessa huolimattomiin rälssimieNiin. Kuningas nimittäin ilmoittaa tahtovansa, että Kustaa Fineken
ja Henrik Klaunpojan hevoset jäävät Upsalaan, jossa hovi tällöin
oleskeli, jotavastoin Niilo Boije sai itse päättää, keiden muiden
hevoset sinne oli sijoitettava ja minne oli pantava loput. 3
Moitteettomasti Henrik Klaunpoika lähinnä seuraavanakin
aikana näkyy suorittaneen tehtävänsä ja velvollisuutensa, koska
kuningas kesäk. 13 p:nä 1538 Upsalassa antoi uuden valtuuskirjan
hänen läänitykseensä. 4 Muita tietoja Henrik Klaunpojan v:n 1537
loppupuoliskolla ja seuraavana vuonna suorittamista tehtävistä
en. ole onnistunut saamaan, kuin että hän elokuun lopulla 1537
nähtävästi jälleen lähetettiin kuninkaan asioille, koska hänelle all-.
loin annettiin kamarista ruokarahoja (»therepeninga») 10 markkaa-. 5
edellä alaviitta 2.
»Wij äre föge belathne matt en hoop liusekijstor» G. I:s reg. XI, sivv.
276-277. Mitä sana »ljuskista», yksi noita lukemattomia Kustaa Vaasan
käyttämiä haukkumasanoja, oikeastaan merkitsi, ei ole helppo sanoa; tätä
sanaa hän näkyy yleensäkin käyttäneen rälssimiesten linnaleirissä pitämistä
kelvottomista hevospalvelijoista. Vrt. Dahlgren, Glossarium öfver föråldrade
och ovanliga ord och talesätt.
3 »Gustaff Finkes och Henrich Clauess[ons] hestar, wele wij haffue liggandis her j Vpsale, huilke flere bliffue må tw sielffuer ware fortenckt vtij,
och hurv monge på huar sted ligge schole, må tw och sielff [ra]mat effter leglighetenn.»
4 G. I:s reg. XII, siv. 61. Taaskin on läänitysrekisteriin merkitty vain:
»Forleningx breff for Henrick Claueszon på Ingriidt godz och Salbo boll i Åboo
läs »,!mutta selvästi tässä on kysymys ainoastaan entisen kirjeen vahvistamisesta. Samana päivänä, 13/6, sai Kustaa Fincke läänitykseksi Pohjan pitäjän Raaseporin lääniä.
5 R. K. A. Räntekammarens räkenskaper. 1537.
Rahat annettiin »onssdagen nest effther Bartthollomij» (siis 29/8). Samana päivänä sai »Thomas
slotzliggiere» ruokarahoja Kalmariin 4 mk.
1 Vrt.
2

2. Kamarineuvoksena.
Kuta pitemmälle 1530-luku kului, sitä selvemmin ilmeni,
kuinka vaikea Kustaa Vaasan oli saada valtakunnan moninaiset
eri hallinnonhaarat kunnollisesti hoidetuiksi. Ulkopoliittiset suhteet muodostuivat yhä laajemmiksi ja monimutkaisemmiksi, mutta.
kuninkaalla ei ollut miehiä, joiden saama sivistys ja hankkima.
kokemus olisivat tehneet mahdolliseksi ulkopolitiikan tyydyttävän
valvonnan. 1 Kirkon alalla oli valtiovalta saanut aivan uusia tehtäviä, ja juuri näihin aikoihin kuitenkin Kustaa Vaasan ja Ruotsi n.
uskonpuhdistuksen etevimpäin edustajain välit lopullisesti rikkoutuivat, niin että hän kirkonkin hallintoon nähden oli joutunut toimimaan ilman asiantuntevain apua. Valtiotalous taas, jota Kustaa.
Vaasa pyrki kehittämään kaiken toimintansa kestäväksi pohjaksi
ja joka oli ollut tärkeänä syyn juuri hänen kirkkopolitiikkaansakin,
oli kuninkaan ja kruunun maaomaisuuden kasvaessa entisestään
moninkertaiseksi, uusien tulolähteiden ja uusien menojen karttumistaan karttuessa, vähitellen asettanut keskushallinnolle vaatimuksia, joiden tyydyttämiseen voimat olivat kokonaan riittämättömiä. Sitä enemmän kysyttiin työtarmoa niiltä miehiltä, jotka näinä vaikeina vuosina olivat kuninkaan ja kruunun palveluksessa,
1 Forssell (Sveriges inre hist. I, siv. 114) huomauttaa, aateliston vähäisestä kykeneväisyydestä puhuen, kuinka kaniikkeja täytyi käyttää kauppasopimusten tekemiseen, saksalaisia kauppiaita kuninkaan kosinnan valittäjiksi ja ulkomaalaisia sihteereitä ja neuvosherroja kaikenlaisiin lähettilääntoimiin. Tästä myös. johtui, että oli aikoja, jolloin kuninkaalla ei ollut luonaan
ketään, joka olisi kyennyt kokoonpanemaan kelvollisen saksankielisen kirjeen
vieraill e valloille lähetettäväksi. Vrt. Eden, Om centralreg. organisation, sivu.
22-23.

Hallinnon saksalåistuminen.

61

ennen kaikkea niiltä, jotka pitemmän ajan kuluessa olivat tottuneet
kuninkaansa vaatimuksiin ja joihin kuningas puolestansa oli oppinut
panemaan arvoa. Näihin miehiin näkyy jo Henrik Klaunpoikakin
olevan luettava. Emme tosin ole asiakirjain avulla kovin paljoa
voineet seurata hänen toimintansa laatua, mutta ehkäpä se, että
hän niin vähän esiintyy esim. kuninkaan kirjeissä, juuri osoittaa
hänen työskennelleen kuninkaansa välittömässä läheisyydessä, kenties jo osittain sillä erikoisalalla, jolle hän ennen pitkää oli vakinaisesti siirtyvä.
Kun Ruotsin valtakunnassa ei vielä ollut oppinutta virkamiessäätyä, joka olisi voinut astua kirkonmiesten tilalle, ja kun vasta
vuosisadan jälkipuoliskolla aateliset yleisemmin alkoivat huomata, että heidän merkityksensä ja vaikutuksensa oli olennaisesti riippuvainen siitä sivistysmäärästä, jonka omistajina he ryhtyivät valtiota palvelemaan, oli luonnollista, että Kustaa Vaasa
silloin pulassaan käänsi katseensa maahan, jonka kanssa jo ennestään oli ollut vilkasta vuorovaikutusta ja jossa todellista virkamiehistöä jo oli alkanut syntyä. Saksassa, sen eri valtioissa, oli
jo olemassa yliopistosivistyksen saaneita »palkattuja tohtoreita» tai
muita sellaisia, jotka olivat kokonaan antautuneet hallinnollisiin
tehtäviin. He eivät sen ohella olleet kirkon miehiä, he eivät eläneet
pääasiallisesti maaomaisuudestaan, kuten aatelismiehet, eivätkä
siten olleet sidottuja määrättyyn paikkakuntaan, eivät edes määrättyyn valtioon, vaan saattoivat siirtyä toisen hallitsijan palveluksesta toisen apulaisiksi, sikäli kuin taloudelliset tai muut edut saattoivat antaa siihen aihetta. Tämä heidän täydellinen antaumisensa hallitsijan mieheksi vaikutti myös sen, että heidän omatkin
etunsa kehottivat heitä kaikin tavoin lujittamaan hallitsijan valtaa muiden yhteiskunnallisten voimien kustannuksella. 1 Kun
tällainen pyrkimys kävi hyvin yhteen niiden tarkoitusperien kanssa,
joita Kustaa Vaasa ajoi, ja kun Saksassa sekä kirkollisella että taloudellisella alalla näihin aikoihin oli ryhdytty samantapaisiin, lujempaa, hallitsijan johtamaa järjestystä tarkoittaviin toimenpiteisiin,
jollaisiin Kustaa Vaasa oli koko toimintansa suunnannut, oli hänellä
sitäkin suurempi syy jättää hallintotoiininnan suunnittelu ja johto

'

1 Vrt. Lotz, Gesch. des deutsch. Beamtentums, sivv. 59-60 y.m., sekä
Edén; m. t., siv. 39.
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saksalaisen koulutuksen saaneiden miesten käsiin. Vasta kalliisti
maksettu kokemus oli hänelle opettava, että uudistus, jolla ei .ole
pohjaa kansallisessa entisyydessä, joka syrjäyttää kansan ja valtion traditsionit, ei saata jäädä pysyväiseksi.
Useista syistä kohtasivat Kustaa Vaasan yritykset saada saksalaisia siirtymään hänen palvelukseensa aluksi melkein voittamattomilta tuntuvia vaikeuksia. Vihdoin kuitenkin ponnistukset
johtivat tarkoitettuun tulokseen. Eräiden ennen tulleiden (Albrecht Silstrang, Gilius von Taubenheim y. m.) lisäksi saapuivat
vv. 1538-1539 Ruotsiin kuuluisat Konrad von Pyhy, josta tuli
Kustaa Vaasan kansleri ja ylin salaneuvos, ja Yrjö Norman, joka
sai nuorten prinssien kasvatuksen ja pian myös kirkon hallinnon
johdettavakseen, sekä näiden vanavedessä suuri joukko heidän
kansalaisiaan, niin että Ruotsin kuninkaan hovi ja Ruotsin keskushallitus ennen pitkää sekä kieleltään että mieeeltään muuttui tavattomassa määrin saksalaiseksi.
Saksalaisten , esikuvien vaikutus ilmeni ennen kaikkea keskushallinnon jakamisessa tarkoin rajoitettuihin osastoihin. Kiinteiden
keskusvirkojen ja kiinteiden suurten virastokollegioiden järjestelmä
oli Ranskassa syntyneenä joutunut Habsburgien perintömaihin ItäSaksaan. Keisari Maksimilianin aikoinaan tekemät laajat yritykset sen jäljittelemiseksi olivat rauenneet sikseen, mutta suunnitelmien toteuttamisen aloitti uudelleen hänen pojanpoikansa Ferdinand ja suuremmalla menestyksellä. Juuri vuosina 1536 ja 1537
hän oli ryhtynyt useihin tärkeihin järjestelytoimenpiteisiin. Myöskin useissa muissa Saksan valtioissa oli samanlainen kehitys näihin aikoihin alkanut.1 Järjestelmä tuli ennen pitkää niin yleiseksi
Saksassa, että pienissäkin aluevaltioissa, joissa oikeastaan oli olemassa vain keskushallinnon tärkein elin, »hovi- 1. salaneuvosto»,
neuvokset kuitenkin saivat virkanimiä, jotka osoittivat määrättyjä
hallinnon haaroja. 2 Valtiosta toiseen muuttelevat ammattivirkamiehet toteuttivat uudessa paikassaan edellisessä omaksumansa
aatteet joko semmoisinaan tai uusiin oloihin jossakin määrin sovelluttaen.

1 Edén, m. t., siv. 40.
2 Lotz, m. t., siv. 86.
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Valtiotalouden hallinto, johon Kustaa Vaasa jo aikaisemmin oli kiinnittänyt enemmän henkilöitä kuin muihin keskushallinnon elimiin 1, kuului niihin aloihin, joilla osittain voitiin nojautua entiseen, mutta joilla kuitenkin uusi suunta aiheutti olennaisiakin muutoksia. Jo ennen varsinaisen saksalaisajan alkua oli
finanssien, kruunun tulojen ja menojen, hoito vähitellen keskittynyt
erikoiseen »kamariin», jolla kuitenkin yhä edelleen oli varsin alkuperäistä laatua oleva, enemmän paikallinen kuin abstraktinen merkitys ja jonka »virkamiehistössä» ei ollut havaittavissa varsinaista yhtenäisyyttä, ei johtajaa eikä myöskään alempia. Etupäässä fnieskohtaisen kykeneväisyyLensä ja nauttimansa luottamuksen nojalla
kamreerit Olavi Bröms ja Eskili‘likonpoika sekä myös Eerik Matinpoika esiintyvät muita kamarin palveluksessa olevia huomattavampina. 2 Varman ja suunnitelmallisen järjestelyn tarpeellisuus
oli 'tällä alalla senvuoksi ilmeinen ja alan erinomaiseen tärkeyteen
nähden tuntuvampi kuin kenties millään muulla alalla.
Pian uudet johtomiehet kävivätkin asiaan käsiksi pyrkien järjestämään kamaria tarkoin määrättyihin muotoihin valetuksi, itsenäisenä laitoksena toimivaksi kollegiaaliseksi keskusvirastoksi..3
Valtion, ja kuninkaan, tulojen ja menojen ylin hoito ja valvonta
uskottiin virastolle, jonka etunenään asetettiin k a m a r i n e u v o ks i k s i nimitettyjä henkilöitä. Jo kesästä 1539 lähtien, jolloin kamarineuvoksia ensi kertaa mainitaan, on heidän tehtävänään ennen
kaikkea tarkastaa paikallisten viranomaisten tilit, mutta myös —
muiden kamarin tai asianomaisen linnan taikka kartanon palveluksessa olevien ohella — vastaanottaa ja kuitata veroina täi muuten tehtävät suoritukset, joko luonnontuotteet tai rahat, toimittaa
tarpeelliset maksut, jopa järjestää koko tilinpitolaitos, siis selvästi
koko Linanssikeskushallinnon johtaminen. Kuitenkaan ei ole ainakaan säilyneenä mitään varsinaista asetusta, joka olisi vahvistanut varmat muodot kamarin ja kamarineuvosten toiminnalle. Sitävastoin on olemassa v. 1541 laadittu suunnitelma, »neuvoston ehdotus kamarijärjestykseksi», joka kenties ei milloinkaan tullut vahvismutta joka kaikissa tapauksissa osoittaa, minkälaiseksi
Edén, m. t., siv. 35.
Edén, m. t., sivv. 32-34, vrt. siv. 71.
Finanssihallinnon järjestelyä ja toimintaa saksalaisaikana kuvaa Eded
edellämainitun teoksensa sivuilla 57-77.
1 Vrt.
s
3.
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kamari oli aiottu, ja suurelta osalta myös, miten se tosiasiallisesti
jonkun aikaa toimi; ehdotuksesta on kaksi laitosta, saksalainen
ja ruotsalainen, joista edellinen on ollut jälkimäisen pohjana.'
Ehdotuksen mukaan tuli kamarineuvoksia olla neljä, kuitenkin
edellyttäen, että virkojen hoitajat saattoivat vaihtua. Heidän tärkeimpänä tehtävänään piti oleman tarkastaa — aina kahden kerrallaan — parin hallitusneuvoksen läsnäollessa voutien tilit, vuoden suoritukset vastaanotettuaan toimittaa raha- ja tavaravarat
luetteloiduiksi, säilyttää vuotuista kaatoa varten tarvittavat tilikirjat ja luettelot, joista annettiin tarkat ohjeet, mieskohtaisesti
vastaanottaa ja kuitata »epämääräiset tulot» ja tietysti yleensä
valvoa rahojen ja - muiden valtion varojen hallintoa. Kamarineuvosten lähimpänä apulaisena tililaitoksen valvomisessa oli oleva
kamarimestari eli ylin laskumestari, jonka tuli päivittäin tarkastaa
kulloinkin vastaanotetut tilit sekä ennen muita kuninkaalle vastata
niistä ja antaa hänelle vuosittain luotettavat tiliotteet. Hänen
allaan taas tuli olla kirjureita. Voutien y. m. veronkantomiesten,
joiden oli hiippakunnittain vuoron jälkeen määräaikoina puoli=
paaston ja joulun välillä 2 tileineen saavuttava kamariin, tuli jättää
tilinsä kulloinkin vapaana olevan kirjurin tarkastettaviksi. Kamarineuvosten yhteistyöstä ehdotus ei sisältänyt - määräyksiä, mutta
tarkoituksena ilmeisesti oli, että he muodostaisivat todellisen »kamarineuvoston». Sekä aamu- että iltapäivisin heidän tuli olla virastossaan työssä; aamulla oli heidän avattava arkut, joissa tilikirjoja
säilytettiin, sitten valvottava kirjurien työtä kulkemalla yhdessä
laskumestarin kanssa toisen pöydän luota toisen luo ja työn päätyttyä suljettava kirjat jälleen arkkuihin sekä vietävä avaimet mukanaan. ' Yleensä heidän aikansa — päinvastoin kuin Saksassa, missä
oli myös maakuntain keskuskamareita — kului puhtaasti teknillisen
puolen, tilinpidon ja tarkastuksen, valvomiseen, kun taas varsinaiseen neuvoksen- ja hallitustoimintaan useinkaan ei jäänyt paljon aikaa. Ehdotuksessa oli vielä määräykset siitä, mitä tilikirjoja oli pidettävä, milloin vuoden tilit oli päätettävä ja esitettävä
kuninkaalle j. n. e.
1 Vrt. Samling af instructioner rör. den civ. förv., sivu. 1-9, sekä Edén,
m. t., sivv. 59-63.
2 Turun hiippakunnan voutien määräaika oli juhannuksesta 11 viikkoa
eteenpäin.

1
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Uusi hallituselin tuli myös merkilliseksi siihen nähden, että
siinä ensi kertaa Ruotsin ylhäisaateliston jäseniä oli vakinaisesti
kiinnitettyinä keskushallintoon. Tällainen tärkeä keskusvirasto,
ensimäinen laatuaan Ruotsissa, sai nimittäin — niinkuin oli luonnollista — johtajikseen paljon huomattavampia henkilöitä, kuin ne
kamreerit olivat olleet, jotka aikaisemmin olivat hoitaneet tällä
alalla suoritettavia töitä. Kaikki kamarineuvokset otettiin maan
etevimmistä aatelissuvuista, ja virka-asemaltaan he näkyvät olleen
huomattavimpien joukkoon kuuluvien saksalaisten tasalla. Ensimäisiksi kamarineuvoksiksi nimitettiin hovissa edellisinä vuosina
palvelleet Pietari Brahe, Ture Pietarinpoika (Bielke) ja Henrik
Hlaunpoika, jotka kaikki näkyvät olleen toimessaan jo jälkimäisen
puoliskon vuotta 1539 1, ja joilla oli lähimpänä apulaisena kamreeriksi nimitetty saksalainen Hannu von Geldnitz. Seuraavan vuoden
alkupuoliskolla Henrik Klaunpoika oli Suomessa tärkeissä tehtävissä, joista kohta lähemmin. Tällöin toimivat kamarineuvoksina
Pietari Brahe ja Ture Pietarinpoika, kaksin kirjoittaen kuitin esim.
töukok 21 p:nä ja vielä heinäk. 26 pnä 1540. 2 Kuitenkin oli Henrik Klaunpoika jo juhannuksena yhdessä muiden kanssa jälleen
ollut antamassa tarkastuskuittia Tukholmassa. 3 Sillävälin oli,
heinäk. 4 pnä pidetyssä hallitusneuvoston kokouksessa 4, jossa
järjestettiin sekä keskus- että paikallishallintoa, Ture Pietarinpoika
Heidän antamiaan todistuksia ja kuitteja, joissa Henrik Klaunpoika
on antajien joukossa, olen merkinnyt muistiin seuraavilta päiviltä v. 1539:
10
7/8,
/8, 9/8, 10 /8, 24/8' 25 /8, 9/2, 9 /9, 20 /9, 18 /10, 31/10> 18/11,
/8,
S. V. A. n:o 4,
23 /11, 19/12, , kaikki päivättyjä Tukholman linnassa.
lehdet 4, 30 v., 47, 47 v., 48 ja 76 v., sekä Eds n m. t., siv. 57 ja Berg, Bidr.
t. den inre statsf. hist., siv. 304. Todistuksissaan ja kuiteissaan he nimittävät itseään `»kuninkaallisen majesteetin, meidän armollisen herramme määräämiksi kamarineuvoksiksi Tukholman linnassa» ja ilmoittavat toimivansa »sen
käskyn ja valtuutuksen nojalla», jonka kuningas heille »on määrännyt ja
myöntänyt». Selonteot voudeilta vastaanotetuista tavaroista ja rahoista ja
näiden yleensä kantamista veroista ja muista tuloista saattoivat olla usean
kymmenen tilikirjansivun laajuisia; tavalliset kuitit tietysti olivat lyhyitä.
Vrt. esim. Henrik Klaunpojan yhdessä Lauri urkurin kanssa 14/1 1542 antamaa todistusta (S. V. A. n:o 3670, lehdet 99-121), joka käsittää kokonaista
45 sivua.
2 S. V. A. n:o 4, lehdet 49, 58 v. ja 70, sekä Edén, m. t., siv. 58.
3 S. V. A. n:o 4529, I. 52 v.
4 G. I:s reg. XIII, sivv. 80-82.
5
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nimitetty — Jaakko Baggen jälkeen — Tukholman linnan voudiksi (käskynhaltijaksi asetettiin Abraham Eerikinpoika Leijonhufvud), vaikka hän ,ehkä vasta elokuun alusta siirtyi uuteen toimeensa. Samassa kokouksessa järjestettiin kamarineuvosto siten, ,
että kamarineuvoksina olivat Pietari Brahe ja Henrik Klaunpoika,
joilla sitten tuli olla apulaisina (»zu jren adjuncten vnd beisitzern»), vuorotellen kaksi kuukautta kerrallaan, ensin Albrekt Trolle
ja Björn Pietarinpoika (Båt) ja senjälkeen Gabriel Sristierninpoika
(Oxenstierna) ja Lauri Turenpoika (vaakunassa kolme ruusua) j. n. e.
Asiakirjoista ei ilmene, toteutettiinko tämä määräys apulaisista;
Björn Pietarinpoika kuitenkin joskus esiintyy kamarineuvoksena
vuoden jälkipuoliskolla. Säännöllisesti ovat elokuun alusta lähtien
kamarineuvoksina Pietari Brahe ja Henrik Klaunpoika,. l. Samat
kaksi henkilöä esiintyvät sitten kamarineuvoksina koko vuoden
1541. 2 V:n 1542 kevätpuolella vihdoin lähtee Pietari Brahe Dacken
kapinaa kukistamaan, ja vähän myöhemmin Henrik Klaunpoikakin
— kuten saamme nähdä — siirtyy toisiin tehtäviin. Heidän tilalleen tulee nyt vakinaisesti Björn Pietarinpoika, joka myös edellisenä
vuonna on tilapäisesti toiminut kamarineuvoksena. a Varsin lyhyessä ajassa kamarineuvoston kollegiaallinen luonne siten hävisi
suorastaan olemattomiin.
Vuoden 1540 lopulla alkaa asiakirjoissa Hannu von Geldnitzin
lisäksi esiintyä toinenkin saksalainen kamreeri, Melchior Schwab,
joka näkyy jo edellisenäkin vuonna palvelleen kamarissa. 4 Melchior Schwab ei kuitenkaan ottanut kamarineuvosten keralla osaa
tilien tarkastamiseen, vaan hän oli varainkantokamreerina. Sitävastoin otettiin kamarineuvosten avuksi tililaitosta varten, »ylimmäksi laskumestariksin, maisteri Lauri urkuri (Mäster Lars organista), joka jo v. 1538 oli tullut kamariin virkamiehiksi pyrkivien
1 Ensimäinen tältä ajalta tuntemani Henrik Klaunpojan yhdessä Pietari Brahen kanssa antama tilintarkastus-todistus on 12/8i S. V. A. n:o 4, 1. 32.
2 Edén, m. t., siv. 65. Pietari Brahe ja Henrik Klaunpoika ovat antaneet tarkastuskuitteja (osaksi yhdessä Lauri urkurin kanssa) esim. 14 /2 ja 8/7
1541. S. V. A. n:o 4, lehdet 79 v. ja 90.
8 Vrt. S. V. A. n:o 3670,. 1. 99, ja n:o 4, 1. 91 v. — kuitit päivätyt 14/1
(H. Kl. ja Lauri urkuri) ja 24/1 (H. Kl. ja Bj. P.) 1542, — sekä Edén, m.
t., siv. 65.
4 S. V. A. n:o 4, lehdet 32 ja 93 v., sekä Edén, -m. t., siv. 71. Schwabin
jälkeen tuli v. 1542 Maunu Eerikinpoika; Upmark, Gustaf Vasas hof, siv. 44.
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nuorukaisten laskennonopettajaksi r ja jonka keväästä 1541 lähtien
tapaamme kamarineuvosten ohella tarkastustodistusten antajana,
kunnes hän kamarineuvoksen toisensa perästä siirryttyä muihin toimiin näkyy kohonneen arvossa melkein kamarineuvosten rinnalle. 2
Kamari oli lopulta jaettuna kahteen eri osastoon, lasku- 1. tilikamariin (räknekammare) ja verokamariin (räntekammare), joista
edellisessä tapahtui voutien y. m. tilien tarkastus ja jälkimäisessä
suoritettavien varojen vastaanotto. Laskukamarissa, jossa tietysti
suurin työ suoritettiin, kamarikirjurit yleensä voutien ja heidän kirjuriensa tai muiden tilintekovelvollisten antamien luettelojen ja
suullisten tietojen mukaan laativat tilit niihin kuuluvine tulo- ja
menoerineen 3, minkä jälkeen kamarineuvokset yhdessä ylimmän
lasku- (1. tili-) mestarin kanssa antoivat kirjurien kirjoittaman tarkastuskuitin, johon oli merkitty eri loppusummat sekä verokamarissa annettujen kuittien mukaan, oliko jäännös sinne suoritettu
vai oliko »rästejä»; vasta kun kaikki oli tarkastettu, oli tilintekijäin
lupa poistua. 4 Kuitit olivat yleensä verokamarin kamreerien tai
kirjurien antamia, mutta aikaisemmin olivat tällaisetkin kuitit usein
kamarineuvosten antamia .> Mitä kamarista suoritettaviin maksuihin tulee, on ne merkitty maksetuiksi vain »kamarista» yleensä.
Kamarineuvoksilla oli edellä esitettyjen lisäksi joukko muitakin tehtäviä, jotka olivat joko lähemmässä tai kaukaisemmassa
yhteydessä heidän varsinaisen toimialansa kanssa, mutta joka
tapauksessa tavalla tai- toisella koskivat valtiotaloutta ja sen hallintoa. »He tiedustelevat kuninkaalta, mihin hintaan hevosten ruo1 Vrt. Edén, m. t., sivv. 61-62. Vv. 1517-1527 oli Lauri maisteri
ollut Tukholman Pyhän ruumiin killan palveluksessa urkurina: Carlsson,
Gustaf Vasas äldste tjänare (Personh. tidskr. XX), siv. 2.
2 Vrt. Edén, m. t., sivv. 65-66, ja edellinen alav. Vielä 17/9 1542 kuningas kuitenkin lukee hänet kamarikirjureihin, joiden ei tule saada tietoa kamari neuvosten hoidettavista »vaarallisista asioista».
3 Vrt. Almquist, Den civ. lokalf. I, sivv. 122-124. Kuitenkin alettiin
j o pian vaatia, että tilintekijät itse toivat tilit kunnollisesti kirjoitettuina.
4 Vrt. S. V. A.
n:o 3677, 1. 130 v. (v. 1545): »Isack (Hämeenlinnan vouti
Iiaak Niilonpoika) och hans scriffware fore ssåå olofflige hedan, utan cammcrrådzens samtijcke, att iagh fick ingen beskeedh påå fateburen, huad then vdij
förbettratt eller vttslititt var, och huad behollitt war.»
5 Vrt. esim. S. V. A. n:o 4, 1. 4.
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kinta on laskettava, he saavat tehtäväkseen esittää voudeiksi sopivia henkilöitä, huolehtia rahojen tai tavaroiden suorittamisesta.
Tähän liittyi, ei ainoastaan finanssihallinnolle niin läheinen asia kuin
rahanlyönnin valvonta, vaan pian myös varsin laajalle ulottuva
huolenpito- kaikenkaltaisista asioista, jotka olivat yhteydessä kruunun varojen käyttämisen kanssa. Palkkojen maksua seurasi
velvollisuus hankkia kunnollisia palkkalistoja, joita noudattaen maksu
saattoi tapahtua, kuten ratsu- ja jalkamiesten katselmusluetteloita,
ehdottaa katselmusherroja, neuvotella palkkaä vastaan palvelukseen otettavien henkilöiden kanssa heidän palkastaan ja palveluskautensa päättäneiden kanssa heidän erostaan; muihin kruunun tarpeeksi suoritettaviin maksuihin liittyi huolenpito itse ostoista, joita
kysymyksenalaisilla varoilla oli tehtävä, sekä niiden tarveaineiden
jakelusta, joita niillä saatiin. Kamarineuvosten on valvottava kankaan jakelua sotamiesten vaatteiksi, samalla tavoin huolehdittava
rahanlyöjäin vaatteuksesta; he hankkivat kangasta hovia varten,
ruutia lähetettäväksi sotajoukolle, kalaa Tukholman linnan muonitusta varten, sokeria kuninkaan keittiöön». 1 Tässä luetellut tehtävät esiintyivät osittain vasta aikoina, jolloin Henrik Klaunpoika jo
oh poissa kamarista, mutta epäilemättä kamarineuvosten toimintaala jo hänen aikanaan käsitti ainakin pääasiallisesti samat asiat,
vaikka ei satukaan olemaan suoranaisia tietoja kaikista yksityisseikoista. 2
Milloin kuningas oli poissa Tukholmasta, oli kirjeenvaihdon
avulla pidettävä yhteyttä hänen kanssaan; hän ei näet uuden järjestelmän vahvimmillaankaan ollessa luopunut tarkoin seuraamasta hallintolaitosten toimintaa. Sitäpaitsi kamarineuvokset näkyvät kuninkaan _poissaollessa ottaneen osaa muidenkin kuin heidän alaansa
kuuluvien hallitusasiain käsittelyyn, mikä osaksi saattoi johtua heille
1 Edén, m. t., sivv. 66-67.
2 Ensimäinen asiakirja, joka ilmoittaa kuninkaan Henrik Klaunpojalle
y. m. antamista käskyistä, on Svartsjössä 28/7 1539 päivätty kirje; siinä heitä
käsketään maksamaan työpaikkaa etukäteen 100 markkaa »hihnanleikkaajallemme Pietarille» (wor remesznidere Peder). G. I:s reg. XII, siv. 220.
Rahapajan valvojana Henrik Klaunpoika esiintyy huhtik. 27 p:nä 1542, jolloin Svartsjössä mynttikirjuri Martti vastaanottaa hopeata kansliakirjurilta
Maunu Jönsinpojalta Henrik Klaunpojan ja Klemetti Hannunpojan läsnäollessa. S. V. A. n:o 83, 1. 2 v.; vrt. Hallberg, Några anteckningar om Åbo
mynten, liite D.
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nimenomaan annetusta määräyksestä huolehtia Tukholman linnan
päällikkyydestä, olla jonkinlaisina »linnan luottomiehinä» (slottslofven), osaksi taas riippua tuosta kuninkaan palveluksessa oleviin ja
erityisesti läänityksiä saaneisiin nähden noudatetusta periaatteesta,
minkä mukaan oli suoritettava ylimalkaan kaikki ne tehtävät, joita
kuninkaan ja maan etu vaati ja joita paikkakunnalla kulloinkin sattui esiintymään; tietysti se seikka, että henkilö hoiti erikoisesti tärkeätä tointa, samalla edellytti hänen yleisen asemansa vastaavaa
korkeata tasoa. Esitän pari Henrik Klaunpojan toimintaan liittyvää esimerkkiä.
Elok. 27 p:nä 1539 Pietari Brahe, Ture Pietarinpoika ja
Henrik Klaunpoika kirjoittavat Tukholmasta kuninkaalle kirjeen,
jossa he, ensin luvattuaan tehdä voitavansa kuninkaan antaman,
vuotuisen veron järjestelyä koskevan käskyn noudattamiseksi,
ilmoittavat, että Balthasar Funck, jonka kuningas oli lähettänyt
Lyypekkiin, oli palannut mukanaan lyypekkiläisten lähettiläs,
neuvostonsihteeri Sebastian Ersam. Viimemainitulla oli valtuus ja
käsky ryhtyä kuninkaan kanssa neuvotteluun ja sopimuksen tekoon.
Herrat kysyvät nyt, miten heidän oli meneteltävä lähettilään suhteen, tuliko hänen jäädä Tukholmaan vai tahtoiko kuningas hänet
johonkin muualle. Kirjeen mukana he lähettivät kuninkaalle »kirjan
ja kirjeen, jotka olivat tulleet Lyypekistä». 1 Jo kirjeen sisällys osoit
taa, että herrat eivät sitä olleet lähettäneet kamarineuvoksen ominaisuudessaan. Pietari Brahen kronikasta 2 näemmekin, että kuningas, ankaran kulkutaudin takia poistuessaan Tukholmasta, oli asettanut »Tukholman linnaan käskynhaltijoiksi ne,
jotka hän aikaisemmin oli asettanut ylimmiksi kamarineuvoksiksi,
herra Pietari Brahen, herra Ture Pietarinpojan, herra Henrik Klaunpojan». a Ainakin elok. 18 p:stä syysk. 23 p:ään kuningas oleskeli
G. I:s reg. XII, sivv. 299-300. Ersamin lähetyksestä vrt. Falk, Gustaf
Vasas utrikesp. med afs. på handeln, sivv. 152-154. Lähettiläs sai ensin
esittää asiansa — Lyypekin pyynnön vanhojen privilegioiden uudistamisesta
— valtaneuvoston valiokunnalle ja sitten, lokak. 1 p:nä, kuninkaalle.
2 Ahnfeltin julkaisun siv. 23.
8 Olosuhteita kuvaavana otan tähän koko sen kappaleen, jossa kuninkaan toimenpiteestä kerrotaan: »Thett samma årett (1539) war åtther en suår
pestelentzie i Stocholm. Derföre drog konungen tädan med alt sitt hela hoff
thill Biskopz Arnön, och ther kom en hastig brennesiucka eblandt hans hoff,
så att ther bleff icke öffuer 2 eller 3 personer, som wore oforsöchte; bleff och
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Arnössä, ja sen ajan siis Henrik Klaunpoika kuului Tukholman lin
nan päällystöön, sitenjohtaen tärkeitä puolia valtakunnan yleisessä
hallinnossa; luultavasti valtakautta kesti kauemminkin. Joulukuun alussa kuningas näkyy parantuneen kovasta sairaudestaan,
jota hänen vihamiehensä jo olivat käyttäneet levittääkseen. huhua
hänen kuolemastaan. 1
Vuotta myöhemmin, marraskuussa 1540, Henrik Klaunpoika
jälleen ylimalkaan hallitusasioiden hoitajana, ei siis nimenomaan
kamarineuvoksena, on neuvottelemassa ja päättämässä -valtakunnalle tähdellisistä asioista. 2 Kuningas oli Tukholmassa lokakuun ja
marraskuun vaihteessa saanut tietää, että Suomeen sijoitetun sotaväen keskuudessa oli ilmaantunut »kapinaa ja kavaluutta» (myterij
och skalkhett), jonka heidän ,päällysmiehensä Yrjö von Ellingen
kuitenkin salasi, paitsi milloin hän oli juovuspäissään. Nähtävästi
Ellingen oli kutsuttu Ruotsiin antamaan selityksiä, ja selvästi kuningas, Tukholmasta lähtiessään, oli antanut sinne asioita hoitamaan
jätettyjen herrojen toimeksi m. m. kuulustella Ellingeniä ja senjälkeen ehdottaa, mitä asian johdosta olisi tehtävä. Nämä herrat, valtaneuvos (hallitusneuvos) Eerik Fleming, superintendentti Norman,
hovimarsalkka Silstrang, Tukholman linnanvouti Ture Pietarinpoika ja Henrik Klaunpoika, ilmoittivat sitten kuninkaalle kuulustelun tuloksista ja ehdottivat, että Ellingenin sijaan sotaväen päällysmieheksi Suomeen lähetettäisiin Pietari von Hannover. Kuningas vastasi ehdotukseen marrask. 20 p:nä Munsöstä, käskien jättää
erottamisen sikseen, kunnes ylimmät sotaneuvokset, kansleri Konrad von Pyhy ja Sten Eerikinpoika, olivat saapuneet ja ilmoittaneet
ajatuksensa. Sillävälin ali mainittujen herrojen lähetettävä Hankonungen ther aff sielffuer dödsiuck, bleff doch wid liffuett. När konungen
drog jfrå StochoIm i then siuckdomen, satte han på Stocholms slott thil ståthållare the som konungen hade tilförennde satt thil öffuerste caminerrådh,
her Peder Brae, her Ture Person, her Hindrick Clauson; och ther hade her
Conrad v. Phy willat hafft en hop tyska knechtar wpå slottid jembligen liggiandes, men thett wille her Peder Brae icke tilstädia, förähn han hade sielff
talad med konungen ther om; drog therföre thil Arnöön och fick then suar,at man icke skulle städia någett fremmadt folch in vpå slättid.»
1 Vrt. G. I:s reg. XII, sivv. 232-237, 250 ja 252.
2.
Huomautan kuitenkin, että kirje, josta se ilmenee, tavallansa läheltä
koskee erästä kamarineuvoksien hoidettaviksi muulloinkin uskotuista tehtävistä. Vrt. edellä siv. 68.
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nover Suomeen »ikäänkuin meidän ja meidän sotaneuvostomme valtuuttamana lähettiläänä (ambasate och sendebudt)», matkustamaan
leiristä toiseen, toimittamaan sotamiesten katselmuksen ja palkkojen maksun sekä heitä tyynnyttämään ja lupaamaan, että
kuningas seuraavana kesänä oli kuunteleva heidän edustajiensa esi
tettäviä valituksia; siten piti heidät pysytettämän levollisina yli
talven. Mutta — sanoo epäluuloinen ja salahankkeita aavisteleva
kuningas
Pietari von Hannoverin ei ole annettava-tietää, mitä
Yrjö von Ellingenin suhteen on aiottu, koska he ovat seuranneet
toisiansa Ruotsiin ja ehkä Pietari senvuoksi ilmaisee vanhalle kumppanilleen, mitä on kuullut. Kirjeensaajain tuli myös käskeä Suomen
vouteja ja käskynhaltijoita toimittamaan sotamiehille, mitä he kohtuudella tarvitsivat, kuten ruokaa ja sänkyjä, etukädessä siellä
olevissa linnoissa. 1 Jo viittä päivää myöhemmin kuningas kirjoittaa Suomeen lähettäneensä sinne yllämainitussa tarkoituksessa
Kustaa Fincken ja Pietari von Hannoverin sekä ilmoittaa yhdessä
hallitusneuvostonsa kanssa päättäneensä asettaa Ahtisten Maunu Niilonpojan ja Jöns Vestgöten sotamiesten ylipäällysmiehiksi ja antaa samalla ohjeita siitä, miten sotamiesten olot tuli
järjestää. 2 Mahdollisesti ilmoitus on ymmärrettävä siten, että Hen;
rik Klaunpoika ynnä muut yllämainitut herrat hallitusneuvostona,
joskohta tilapäisenä, keskustelivat ja antoivat lausuntonsa tästä,
niinkuin muistakin valtakunnan asioista, että siis on kysymyksessä samankaltainen tapaus kuin ne, jolloin kuninkaan neuvostossa
(in consilio) oli saapuvilla vain harva varsinainen hallitusneuvos
monesti ei ainoatakaan —, mutta sensijaan joukko muita kotimaisia tai saksalaisia virkamiehiä. 3
1 G. I:s reg. XIII, sivv. 166 ja 169-170.
2 M. t., sivv. 170-173. Kolmantena joulupäivänä Kustaa Fincke ja

Pietari von Hannover kuittaavat vast. aanottaneensa Turun linnanhaltijalta kuninkaan kirjeen ja käskyn mukaan rahaa »til ath åfflöna hans
nådz högmektighetz knecktter med, ssom ligge i Ffinland vthij borglego.
S. V. A. n:o 4, 1. 4.
3 Vrt. Eden, m. t., sivv. 46-47. = Ei mielestäni näytä ainakaan varmalta, että kuningas hallitusneuvostolla tarkoittaisi edelläesitetyssä kirjeessään mainitsemiaan sotaneuvoksia v. Pyhyä ja Sten Eerikinpoikaa; näiden
kanssahan muuten piti sovittaman saksalaisen päällysmiehen (»höffuidzman för
knecterne i Finland») von Ellingenin erottamisesta, kun taas Maunu Niilon-
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Samaan ryhmään Henrik Klaunpojan tämänaikuisia tehtäviä,
josta edellä olen kertonut, on luettava myös ne tapaukset, jolloin
hän oli jäsenenä oikeastaan hallitusneuvoston (eli hovineuvoston)
muodostamassa keskustuomioistuimessa. Tähänkin »neuvostoon»
kutsuttiin tilapäisiksi jäseniksi, johtavassa asemassa olevien varsinaisten neuvosten lisäksi, hovissa kulloinkin palvelevia henkilöitä,
paikkakunnan pormestareita ja raatimiehiä y. m. s. 1 Muuten Henrik Klaunpoika vamaankin otti silloin tällöin osaa myös Tukholman raastuvanoikeuden istuntoihin, joissa varsinkin tärkeämpien,
kuninkaan sinne lykkäämien juttujen ollessa esillä usein oli saapuvilla varsinaisen raastuvanoikeuden lisäksi joku valtaneuvos, linnan päällikkö tai muita arvohenkilöitä, jopa toisinaan itse kuningaskin. 2
Lopuksi esitettäköön vielä Henrik Klaunpojan arvoaseman
sekä tämänaikuisen hovielämän kuvaamiseksi selostus eräästä saksalaisajan vahvimmillaan ollessa vietetystä juhlatilaisuudesta tai
ainakin suunnitelmasta sen viettämiseksi. Tarkoitan prinsessa
C e e i l i a n r i s t i ä i s i ä, jotka tapahtuivat jouluna 1540. Juhlista antaa meille tietoja säilynyt ehdotus juhlameno-ohjeiksi. Sen
mukaan piti julllallisuudet aloitettaman kulkueella linnasta kirkkoon. Kulkueen etunenässä oli joukko hoviin kuuluvia ja muita
aatelismiehiä y. m. sekä soittajia. Senjälkeen tuli hovimarsalkka
Silstrang vastakullattuine sauvoineen, ja hänen perässään kantoivat
kuninkaan arvonmerkkejä ritarit Sten Eerikinpoika, marski Lauri
Siggenpoika ja Svante Sture. Heitä seurasi itse kuningas, jonka
jäljessä taas astuivat »ylimmät hallitusneuvokset», joita luetellaan
kokonaista 16: ylin kansleri von Pyhy, ritarit Holger Kaarlenpoika
(Gera), Eerik Fleming, Juhana Turenpoika, Kaarle Eerikinpoika
(Gyllenstierna), Birge Niilonpoika (Grip) ja Knuut Antinpoika
(Lillie) sekä maisteri Kristoffer Antinpoika (Röd), Yrjö Norman,
poika ja Jöns Vestgöte nyt saivat ylimmän päällikkyyden (»öffwerste befalningen wtöffwer alle the knecter, ther ligge i landet»).
1 Vrt. Edén, m. t., sivv. 42-43 ja 48-51. 10/1 1541 mainitaan tällaisen
tuomioistuimen jäseninä neuvosherrat v. Pyhy, Sten Eerikinpoika, Eerik
Fleming ja Jon Olavinpoika sekä neuvoston ulkopuolelta Klemetti Hannunpoika, Pietari Brahe, Ture Pietarinpoika, Silstrang, Henrik Klaunpoika, Hannu
Sastrow y. m. saksalaisia ja-ruotsalaisia.
2 Tällaisen jutun käsittelyä selostaa esim. Hausen, Bidrag III, sivv.
122-124.
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Jon Olavinpoika (Gyllenhorn), Yrjänä Eerikinpoika (Gyllenstierna),
Niilo Brun, Arvid Trolle, Gabriel Kristerinpoika (Oxenstierna),
Ture Pietarinpoika ja viimeisenä eräs, jonka nimi on kirjoitettu
»Heinrich Lansson». Kun välillä jälleen oli ollut ryhmä aatelismiehiä,
tuli kulkueessa molempien prinssien, 7-vuotiaan Eerikin ja 3-vuotiaan
Juhanan, vuoro; heillä piti olla seurassaan, paitsi alimarsalkkaa
(Joakim Bulgrin2) ja molemmin puolin sijoitettuja henkivartijoita,
kuusi herraa, joiksi (kai vaihtoehtoisesti neuvosryhmän kanssa)
ehdotetaan: ritari Birge Niilonpoika, Yrjö Norman, Ture Pietarinpoika, Gabriel Kristerinpoika, *Heinrich Olausson» ja »Per Peurson» (Brahen). Sitten seurasi ehdotuksessa ritari Knuut (AntinpoikaM )
mukanaan joitakuita »parhaiten puettuja hovijunkkareita» ja heidän jälkeensä kuningatar Margareeta, seuralaisinaan lankonsa Kustaa Olavinpoika ja veljensä Abraham Eerikinpoika (Leijonhufvud).
Viimeisenä oli, seurassaan kaksi herraa, kuningattaren äiti. Kirkkojuhlallisuuksien jälkeen oli pidettävä linnassa suuret päivälliset,
joilla kuningas istui oikealla puolellaan poikansa ja vasemmalla
kuningattaren äiti sekä rouva Kristiina Niilontytär (Gyllenstierna).
Kättenpesumaljaa ja pyyheliinaa, palvelusta pöydässä ja juomanlaskijantointa hoiti joukko korkeita herroja. Heti näiden juhlien
jälkeen vietettiin Henrik Klaunpojan entisen virkatoverin T ure Pietarinpojan ja Katariina Holgerintyttären (Gera) häät, joihin kuningas lähetti kutsut samoissa kirjeissä kuin ristiäisiinkin. 1 Itsestään
selvää on, että Henrik Klaunpoikakin oli näissä juhlissa saapuvilla.
Mutta olen myös sitä mieltä, että hänellä oli juhlamenoissa varsin
huomattava asema. Epäilemättä nimittäin nuo seremoniaehdotuksessa tavattavat nimet »Heinrich Lansson» ja *Heinrich Olausson»
tarkoittavat juuri häntä. Käsikirjoituksessa, joka on saksankielinen ja yleensä sangen huolimattomasti — ehkä huonon alkukonseptin mukaan — kirjoitettu, on varsinkin nimet väännetty jos
jonkin näköisiksi (vrt. »Per Peurson»). Ketään henkilöä, johon
äskenmainitut nimet soveltuisivat, en ole senaikuisista asiakirjoista tavannut, muita kuin Henrik Klaunpojan. Ja omituista
olisikin, jollei siksi korkeassa virassa kuin »ylimpänä kamarineu1 R. V. A. Kungl. arkiv. Kon. Gustaf I. Hans lefnadsförhållanden, hof
och egendom. Vrt. Upmark, Gustaf Vasas hof, sivv. 50-52, 77 (liitekuva) ja
91 (viittaukset sivuun 48).
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voksena» olevalle olisi hovijuhlissa varattu mitään erikoistointa. 1
Hyvään tarpeeseen ehkä tuli juuri näissä juhlallisuuksissa se — nähtävästi tavallista komeampi — miekka, jonka Henrik Klaunpoika
kuninkaan luvalla kahdeksaa päivää jälkeen prinsessa Cecilian syntyrnän osti Tukholman linnan varastoista. 2
Se ilmeinen luottamus ja suosio, jota Kustaa kuningas yhä runsaammassa • määrässä osoitti Henrik Klaunpoikaa kohtaan, koitui
hänelle eduksi myöskin taloudellisessa suhteessa. Jo toukokuun
19 p:nä.1539, siis samoihin aikoihin, jolloin kamarineuvosto
asetetP
tiin, kuningas antoi Henrik Klaunpojalle valtakirjan kaskun
kihlakunnan tuomarinvirkaan. 3 Tällaiset virat,
joista niiden .haltijat saivat sekä tuloja että yhteiskunnallista arvovaltaa, olivat jo keskiajan loppupuolella alkaneet käytännössä joutua hallituksen määräämisvalt.aan. Ylimystö olisi kyllä mieluimmin
tahtonut pitää voimassa vanhan tavan, jonka mukaan laamannija kihlakuntien asukkaat itse saivat olla mukana määräämässä
laamannien ja . kihlakunnantuomarien virkojen haltijöita, koska
väestö yleensä halusi niiksi miehiä, jotka heidän omassa keskuudessaan asuen olivat heitä lähellä ja nauttivat heidän luottamustaan ja
kunnioitustaan, ja koska ylimyksillekin tällainen asiaintila oli edullisempi kuin riippuvaisuus kuninkaan suosiosta ja mielivallasta. 4
Mutta Kustaa Vaasa, joka .työnsi lakimääräykset ja vanhat tavat
empimättä syrjään, milloin valtion etunäkökohdat näyttivät . sitä
vaativan, muutti laamannin- ja tuomarinvirat lopullisesti kuninkaan itsenäisesti, ilman alueen väestön myötävaikutusta, täytettäviksi valtion viroiksi. Samalla niiden luonne kuitenkin pysyy enti1 Upmark on lukenut »Lansson»in »Larsson»iksi, mutta — paitsi sitä,
että lukutapa on väärä, — ei senkään-nimistä henkilöä esiinny ajan asiakirjoissa. »Olausson» taas on varmasti kirjoitusvirhe sekin, koska Olavi ei milloinkaan esiinny siinä muodossa muuten kuin latinankielisessä tekstissä; puheenaolevassa asiakirjassakin käytetään vain muotoja Olaff ja Olaf. Sitävastoin
on ilmeisesti ollut tarkoitus kirjoittaa »Clausson».
2 Kamreeri Melchior Schwabin kuitti 14 /u 1540, S. V. A. n:o 4, 1. 93 v.
Miekka oli ollut jonkun Olavi Tornenpojan (näihin aikoihin kuollut Tukholman pormestari Olavi Törne?). Kutsut ristiäisiin lähetettiin myös jo
marraskuussa. Vrt. G. I:s reg. XIII, sivv. 175-176, ja 180, sekä Samf.
St. Eriks årsb. 1906, siv. 21.
3 G. I:s reg. XII, siv. 195.
4 Vrt. Forssell, Sveriges inre hist. I, sivv. 24-25.
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senlaisena sikäli, että niistä viranhaltijalle kertyvät tulot esiintyvät
yhtä tärkeänä puolena kuin niihin liittyvä hallinnollinen ja oikeudenhoidollinen tarkoitus; valtionregistratuuraankin ne nimenomaan merkitään läänityksiksi ja ilmoitetaan, miten suuri niitä vastaava ratsupalvelusvelvollisuus on.1 Kamarineuvokset eivät saaneet rahapalkkaa, kuten samoihin aikoihin palvelukseen otetut ylemmät ja alemmat
saksalaiset virkamiehet, vaan heidän vaivansa ja kustannuksensa
korvattiin vanhaan tapaan juuri läänityksillä; tämä palkanmaksun
muoto olikin — niinkuin on huomautettu 2 - ainoa, minkä ruotsalainen aatelismies tunsi, ja luultavasti myös ainoa, minkä hän katsoi
arvollensa sopivaksi; sitäpaitsi se oli mukavin kruunulle, jonka rahavarat olivat peräti niukat.
Älueläänityksiä, jollaiset keskiajalla olivat olleet suuria, käsittäen kokonaisia maakuntiakin, ryhtyi Kustaa Vaasa pian tuntuvasti
supistamaan, pyrkien joka tapauksessa antamaan huomattavammat
läänitykset yleensä lähimmille sukulaisilleen, joista hänellä saattoi
olla valtansa tukea. $ Saadakseen valtion tulojen »lyhennyksen»
rajoittamaan mahdollisimman vähiin ja samalla saattaakseen paikallishallinnon kuninkaasta täydelleen riippuvaisten voutien käsiin Kustaa Vaasa erityisesti 1530-luvun lopulla rupesi tässäkin suhteessa
entistä ankarammaksi. Niinpä vuosien 1539. ja 1540 vaihteessa —
samaan aikaan kuin kuuluisilla Örebron herrainpäivillä tehtiin päätöksiä m. m. verotulojen lisäämisestä — näkyy ryhdytyn laajoihin
toimenpiteisiin läänitystenkin peruuttamiseksi tai ainakin niihin liittyvän palvelusvelvollisuuden enentämiseksi; esim. Eerik Fleming sai
1 Niin esim. sanotaan Joakim Flemingille 17 /8 152E annetusta tuomarinvirasta :(G. I:s reg. III, siv. 282): »Item Jacob Flemmingh haeredtz retthen j forlaeningh wtij Kwme ha;redit medh saa skoel, at han oss och chronone tiil thiennisth ther aff altiid holla schal IIII godhe karle medh sköne
hestar och godhe draffuetygh, saa lenge han thet haffuer.» Vrt. myös Tengström, Några blad ur Finnl: häfd., sivv. 111 ja 119-120. Herrat itsekään,
yksityiskirjeissään kertoessaan uutisia tapahtuneista nimityksistä, eivät puhuneet laamannin- ja tuomarinv i r o i s t a, vaan kertoivat sen tai sen saaneen »laamannin tulo t» tai »kihlakunnan tulo t» (lagmansräntan, häradsräntan). Vrt. esim. muuan päiväämätön Arvid Eerikinpojan (Stålarm)
kirje Arvid Henrikinpojalle (Tavast) 1580-luvulta. S. V. A. Jäljennöksiä
Tavastien kokoelmasta.
2 Forssell, m. t., siv. 39, ja Edén, m. t., siv. 59.
3 Forssell, m. t., sivv. 41-42.
•
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tcmmik. 4 p: nä 1540 käskyn luopua Raaseporin läänistä, ja samoin tapahtui Suomessa
muitakin huomattavia peruutuksia. 1 Henrik Klaunpojan suhteen — joka muuten sai
viedäkseen tuon peruutuskäskyn Eerik Flemingille — näyttää kuitenkin jo tällöin tehdyn poikkeus. Tämän seikan saanemme ehkä
lukea erikoiseksi suosionosoitukseksi, jonka
aiheuttivat niinhyvin hänen erityisesti näiHenrik Klaunpojan
nimikirjoitus
hin aikoihin uuttera 2 ja tärkeä työskentelynsä
v. 1540.
valtion palveluksessa kuin myös kuninkaan
tyytyväisyys hänen toimintaansa. Mutta tärkeänä syynä oli myös vaikutusvaltaisten henkilöiden suosittelu. Tätä
todistaa Henrik Klaunpojan tammikuun alussa 1540 kirjoittama kirje
— hänen varhaisin tnnnettu kirjeensä — joka on osoitettu kuninkaan langolle ja hänen luonaan säännöllisesti oleskelevalle neuvonantajalle, sala- ja sotaneuvos Sten Eerikinpojalle. 3 Henrik Klaun1 G. I:s reg. XIII, sivu. 8-9 ja 58-59, sekä Collan, Erik Fleming (Suomi
1844), sivv. 118-119. Vuotta myöhemmin Fleming sitten sai läänitykseksi
pienen osan Raaseporin lääniä, Lohjan pitäjän; G. I:s reg. XIII, siv. 319.
Myös esim. Uplannissa tapahtui läänitysten peruutus ja alueiden jättäminen voutien hallintoon 1540—luvun alulla sellaisillakin paikkakunnilla, joi°sa
vanhastaan ei ollut vouteja ollut. Vrt. Almquist, Den civ. lokalf. 1.
sivv. 155-156. Peruutuksesta yleensä vrt. m. t., sivv. 113-114.
2 Joskus Kustaa Vaasa kärsimättömyydessään ja jostakin vastoinkäymisestä harmistuneena syytti kamarineuvoksia — kuten niin usein muitakin
virkamiehiään — harrastuksen puutteesta. Erityisesti näyttää häntä huolettaneen se, että kamarineuvosten lukumäärää oli vaikea pitää riittävän
suurena. Vrt. Edén, m. t. siv. 60. Luonnollista muuten oli, että juuri
monimutkainen aja helposti väärinkäytöksiin johtava veronkantolaitos kaikkine siihen liittyvine tehtävineen aiheutti paljon huolta ja mieliharmia keskushallitukseen kuuluville. Eipä Pietari Brahe senvuoksi liioitellekaan, kun
hän sanoo kuninkaan tyytymättömyyden näihin aikoihin etupäässä kohdistuneen »kamariasioihin, vouteihin ja heidän tileihinsä». Ahnfelt, m. t.,
siv. 31.
3 Kirje on päiväämätön, eikä siinä myöskään ole mainittu lähetys
paikkaa, mutta siitä ilmenee, että Henrik Klaunpoika ei silloin Oleskellut
varsin kaukana vastaanottajasta, vaikka hän ei voinutkaan tulla suullisesti esittämään asiatansa; todennäköisesti hän oli matkalla Suomeen Örebrosta, jossa hän lienee kuninkaalta saanut sekä edempänä kerrottavan
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poika huomauttaa kirjeessään, että kuningas on peruuttanut kaikki
Turun läänistä annetut läänitykset, »paitsi sitä, mikä minulla
on» (s. o. paitsi Salon neljännestä ja Inkeriä), ja pyytää Sten
Eerikinpoikaa olemaan hänen »sanansaattajansa» kuninkaan luona,
jotta tämä antaisi hänelle jotakin Raaseporin läänistä (siis Flemingiltä vastikään peruutetusta läänityksestä?), jolloin hänelle aikaisemmin myönnetty alue palautettaisiin Turun linnan alle. Jos kuningas
tähän vaihtoon suostuu, pyytää Henrik Klaunpoika Sten Eerikinpoikaa hankkimaan (ffliie) hänelle Tenholan pitäjän ja lupaa sitä
vastaan tehdä "sotapalvelusta, »lisätä useampia hevosia», ja yleensä
olla valmiina, mihin kuningas häntä vain tarvitsee. »Jumala tietää,
rakas Sten, että hätä pakottaa minua tähän, mitä teiltä nyt pyydän,
sillä en tiedä enää keinoa tulla täällä toimeen, jos hänen armonsa
edelleen tahtoo käyttää minua tässä maassa.» Hän oli jo aikaisemmin puhunut Sten Eerikinpojan kanssa asioistaan ja silloin huomauttanut, että hänen Maskun kihlakunnasta saatavia tulojaan oli
vähennetty. Vastausta hän pyytää Tuomas kirjurin mukana ja
toivoo, ettei Sten Eerikinpoika pane pahakseen, jos Pentti Olavinpoika muistuttaa häntä olemaan unohtamatta Henrik Klaunpoikaa.
Kirjeen lopussa on tavallinen lupaus tehdä vastapalveluksia Sten
Eerikinpojalle (tai hänen äidilleen) »siellä maassa». 1 Turhaan ei
Henrik Klaunpoika, kuten sanottu, kääntynytkään vaikutusvaltaisen säätytoverinsa puoleen. Tammikuussa 1540 kuningas hänelle
julistuksen että äskenmainitun käskyn Eerik Flemingille. Ei -liene epäilemistäkään siitä, että Henrik Klaunpoikakin oli saapuvilla tuossa juhlallisessa tilaisuudessa (juuri tammik. 4 p:nä), jolloin runsaslukuisen herrasja rouvasväen läsnäollessa tapahtui suurta huomiota herättänyt uskollisuudenvalan vannominen »kuninkaan paljastetulla miekalla». Vrt. siitä Sv.
riksdagsakter I, sivv. 247 ja 252.
1 Hausen, Bidrag III, sivv. 92-93. Kirje on alkuperäisenä R. V. A:ssa
(Leijonhufvudska samlingen). Siinä mainittu Tuomas kirjuri on luultavasti
Turun linnan vouti Tuomas Jönsinpoika (Ryting), joka siis näihin aikoihin
oleskeli Ruotsissa, ehkä tilintekomatkalla. Kuka se Pentti Olavinpoika oli,
joka Sten Eerikinpojan luona oli Henrik Klaunpojan puoltajana, en ole saanut selville. Kirjeen allekirjoituksena on »Hänrik Classon» (vrt. kuva). —
Sten Eerikinpojan asumakartano oli Gräfsnäs Länsi-Göötanmaalla, mutta hän
oleskeli enimmäkseen kuninkaan luona tai matkusti hänen asioillaan. Siihen
aikaan, jolloin Henrik Klaunpoika kirjoitti kirjeensä, Stenkin oli Örebrossa
herrainpäivillä; vrt. Sv. riksdagsakter I, main. sivv.
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antoi läänitykseksi Tenholan pitäjän kaikkine kuninkaalle suonitetta vine veroinen. 2
2 G. Ls reg. XIII, siv. 13. Läänityskirje on annettu _Örebrossa, siis, tammikuun alussa, jolloin kuningas siellä oleskeli ainakin 8 p:ään asti.. M. t., siv.
1, julkaistusta käskykirjeestä S. V. A:n kunink. julistusten kokoelmassa olevassa jäljennöksessä on päivämäärä 24/1, mutta se on ilmeisesti väärä, kuningas kun 18/1 ja. 2/2 oli Älfsborgissa. — Vuotta aikaisemmin oli Tenhola ollut
läänitettynä Niilo Boijelle; vrt. Hausen, Bidrag III, siv. 91.

3. Uuden veronpanon johtajana Suomessa (1540).
Saadessaan Tenholan läänitykseksi Henrik Klaunpoika oli
lähdössä tärkeään toimeen kotimaahansa. Tehtävän merkitys ja
laajakantoisuus oikeuttaa käsittelemään sen erikseen.
Se puoli valtion finanssitaloutta, johon Kustaa Vaasa ehkä
enim.min kiinnitti huomiota, oli valtion tulojen lisääminen, vakinaistuttaminen ja järjestäminen, joskohta hän toiselta puolen myös
ankarasti koetti estää turhia menoja. Valtion maksukyvyn voi
mistuttamista vaati sekä kalliiksi käyvä ulkomaisen sotaväen palkkaus että monet muut valtiovallan toimipiirin laajentuessa ilmaantuvat tarpeet. Tulojen kartuttamiseen nähden huomattavimpia
toimenpiteitä oli ollut kirkon tilojen, kalleuksien ja saatavien peruuttaminen kruunulle. Järjestämistoimintaan taas kuului m. m.
kaikki se, mitä tehtiin kamaria sekä sen tehtävien sisällystä ja
muotoa uudelleen järjestettäessä. Kumpaakin, sekä tulojen lisäystä.
että erittäinkin verojen säännöllistä ja yhdenmukaista perimistä
ja tilitystä, tarkoittivat ne v:n 1540 tienoilla suoritetut toimenpiteet, jotka tunnetaan uusien v e r o n p a n o j en nimellä.
Syynä siihen, että juuri näihin aikoihin veronpano toimitettiin
uudelleen koko valtakunnassa ja samalla veronkantajain tilitysja kirjanpitotapa järjestettiin, oli epäilemättä suurelta osalta tuo
samoihin aikoihin valtaanpäässyt saksalainen suunta, jonka parhaita puolia oli pyrkimys varmaan järjestelmällisyyteen. Saksan
valtioissa oli jo keskiajalla ollut voimassa voutien tilintekojärjestelmä, joka oli ehtinyt kehittyä tuntuvasti pitemmälle kuin Ruotsissa. Erityisesti on huomattava, että siellä jo silloin pidettiin
»katasteria», maakirjaa, jonka merkitys sekä veronkannossa että.
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tilinteossa on niin erinomaisen tärkeä. 1 Selvää on, että Kustaa
Vaasa tässäkin suhteessa otti oppia saksalaisista esikuvista, jotka
olivat omansa vahvistamaan ja täydentämään hänessä itsessään
olojen pakosta jo syntyneitä suunnitelmia.
Valtion tulotalouden järjestäminen kaikelle finanssien hoidolle
välttämättömän kirjanpidon pohjalle oli näet kuitenkin tärkeimmältä osaltaan suoranaista seurausta tulojen huomattavasta lisääntymisestä. Keskushallituksen oli vähitellen yhä vaikeampi
pitää silmällä voutien .ja muiden tilivelvollisten veronkantomiesten tilejä ja suorituksia noudattamalla samaa alkuperäistä
menettelyä, jota keskiajalla ja Kustaa Vaasan ensimäisinä hallitusvuosina oli noudatettu. Sentähden oli välttämätöntä, että veronkantomiehille annettiin tässä suhteessa tarkat ohjeet ja opastukset.
Sittenkin jäi, kun ei tahdottu muuttaa valtakunnan eri osissa
vallitsevia, toisistaan suuressa määrin eriäviä verotuksen perusteita, runsaasti sellaisia tapauksia, joista voutien täytyi tileihinsä
panna erityisiä selvityksiä ja tiedonantoja. Tärkein uutuus tällä
alalla olivat juuri maakirjat ja »vuotuisen veron» luettelot, joiden
syntyhistorian saattaa katsoa palautuvan jo Vadstenan herrainpäiviin (1524). Siellä kuningas esitti, että m. m. annettaisiin voudeille
käsky merkitä kirjoihin kaikki kruunulle kannettavaa rahat ja
muut verosaatavat ja` kuinka monta verotalonpoikaa ja kruunun
(sekä rälssi-) lampuotia kussakin läänissä oli. Panemalla tällaiset
luettelot veronkannon pohjaksi voitaisiin tilit saada sellaisiksi,
että hallitsija tietäisi, mitä kruunulla oli tuloja ja mitä sille kuului,
mitä ei. Valtaneuvosto yhtyi suunnitelmaa kannattamaan, kuitenkin huomauttamalla, että oli meneteltävä varovasti, jotta rahvas
ei alkaisi . epäillä uusien verojen olevan kysymyksessä. 2
Jo 1520-luvulla alettuaan muodostella verojen perimistä
yhdenmukaisemmaksi ja erityisesti verotusta kaikkiin veronmaksajiin samalla tavalla koskevaksi, Kustaa Vaasa vihdoin 1530luvun lopulla ryhtyi laajoihin, kautta koko valtakunnan ulottuviin toimenpiteisiin täydellisen uudistuksen aikaansaamiseksi.

Vrt. Lotz, Gesch. des deutsch. Beamtentums, siv. 44.
Vrt. Thulin, Om mantalet, siv. 17, Rydin, P. M. ang. det sv. skattev.
utveckling, siv. 46, Almquist, Den civ. lokalf. I, sivv. 121-126, Edén, Om
centralreg. organis., siv. 14, ja Liljenstrand, Finl. jordnat. och äldre skattev.,
siv. 127.
2
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Vaikka tarkoituksena ei ollutkaan järkyttää sitä vanhaa keskiaikaista pohjaa, jolle verotus oli perustunut, vaati sen tasoittaminen kuitenkin joukon varsinaisia verotustavankin muutoksia.
Ennen kaikkea vaati muutosta se että veronsuoritus niin yleisesti
oli tapahtunut määrätyn alueen tai määrätyn verollisryhmän puolesta yhteisesti. 1 Erityisesti kohdistui järjestämis-(ja lisäämis-)työ
myös rehutus- ja päivätyöveroihin.
Ensimäinen tunnettu varsinainen käskykirje uuden veronpanon
toimittamisesta on annettu Tynnelsöstä elok. 26 p:nä 1538 K o k emäenkartanon läänissä asuville kruunulle verollisille
talonpojille ja rahvaalle. Siinä kuningas sanoo havainneensa, että
vuotuinen vero ja yleensä kruunun saatavat oli tässä läänissä sälytetty köyhien hartioille ja rikkaat jätetty kokonaan vapaiksi. Lääniläiset olivatkin siitä useasti esittäneet valituksia ja pyytäneet
»kohtuullista ja laillista» veronpanoa, niin että rikas ja köyhä kukin
maksaisi kruununveroa kultakin kiukaalta (savulta) ja kultakin
koukulta maata, »jotta toinen ei istuisi enemmän keisarivapaana
kuin toinenkaan». Muka etupäässä sentähden kuningas nyt ilmoitti
käskeneensä voutia yhdessä laamannin, kihlakunnantuomarin ja muutamien ymmärtäväisten läänin talonpoikain kanssa toimittamaan uuden veronpanon koko läänissä, »kunnollisesti merkiten meille luetteloon (bescriffuendis oss) kaiken maamäärän ja kuinka paljon siitä on
menevä kruununveroa». 2
Tässä käskykirjeessä, joka muuten sanamuodoltaankin useissa
kohdin on tarkoin samanlainen kuin myöhemmin annetut, ilmenee
jo se päämäärä, johon uudella veronpanolla veronmaksajiin nähden
ilmoitettiin pyrittävän: verotuksen perustaminen etupäässä maaalueen laatuun, »manttaaliin», ja sen tekeminen siten oikeudenmukaisemmaksi kaikkia kohtaan. Samoin annettiin tehtävän suoritus yhteiskunnalliselta asemaltaan samaniaisille henkilöille, joille
se uskottiin muuallakin ja joiden tehtäviin tämänlaatuiset asiat
yleensä kuuluivat.
1 Vrt.

edellinen alav. ja Liljenstrand, m. t., siv. 120 seurr.
G. I:s reg. XII, siv. 86-87. Samaan päämäärään tähtäävä lienee kuitenkin ollut jo saman kuun 18 p:nä kirjoitettu kirje, jossa kuningas ilmoitti
Angermanlannin ja Medelpadin asukkaille käskeneensä heidän voutiaan laatimaan »kunnollisen, varman ja selvän manttaalin».
2
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Senjälkeen ei ole tiedossa uusia nimenomaisia käskykirjeitä
uudesta veronpanosta, ennenkuin seuraavan vuoden kesäkuukausilta. Kesäk. 18 p:nä 1539 kuningas K o r s h o l m a n l ä ä n i s s ä
asuville talonpojille kirjoittaa tarkastaneensa heidän maanvoutinsa
tilit ja huomanneensa niissä paljon virheitä ja puutteellisuuksia,
niin ettei niiden nojalla voinut saada selville, mitä veromarkkoja
oli tuleva Pohjanmaalta. Sentähden hän nyt oli lähettänyt Jaakko
Vestgöten Sjöstä (Uplannista) ja heidän kihlakunnantuomarinsa
Antti Vestgöten asiata tarkoin tutkimaan ja talonpoikien kanssa•
neuvotellen järjestämään asiat sille kannalle, että kruunu sai, mitä
sille kuului. Syksyllä samana vuonna Jaakko Vestgöte sitten pitikin veronpanon »Pohjanmaan rahvaan kanssa». 2
Varsin perinpohjainen käsky verotuksen uudistamisesta on
annettu elok. 8 p:nä. Se on osoitettu saman alueen väestölle, kuin
ensimäinen tuntemamme kirje, »kruunun verollisille talonpojille
ja rahvaalle Kokemäenkartanon läänissä, sen Ylisessä ja Alisessa kihlakunnassa». Syyksi siihen, että samoille veronmaksajille täytyi osoittaa uusi kirjelmä asiasta, kuningas ilmoitti
sen, että toimenpide oli väestön puolelta kohdannut vastustusta:
toiset kyllä olivat osoittautuneet myötämielisiksi, mutta toiset —
kuningas mainitsee erityisesti seitsemän pitäjää — eivät olleet tahtoneet antaa verottaa maatansa. »Haluaisimme mielellämme tietää»,
kuningas kysyy, »mitä erikoisia vapauksia ja erioikeuksia heillä
on sikäli, että he eivät maksa kultakin kiukaalta enempää kuin
markan, vaikka muualla läänissä, sekä Ylisessä että Alisessa kihla1 G. 1:s reg. XII, sivv. 212-213. Jaakko Vestgöte, Jöns V:n veli, oli 1528
—1530 ollut voutina Angermanlannissa; 4/, 1540 pidetyssä hallitusneuvoston
kokouksessa, jossa kamarineuvostoa ja paikallishallintoa järjestettiin (vrt.
edellä siv. 65), häntä ajateltiin hallintotoimiin Helsinglannissa ja Uplannissa.
Vrt. myös Liljenstrand, m. t., siv. 97, Voionmaa, Suon. kesk. tutk., siv. 168, J.
Ramsay, Frälsesl., siv. 508, ja Almquist, m. t., sivv. 173, 188 ja 191. — 14/6 1539
annettiin toinenkin kirje, jossa kuningas käski Markin kihlakunnan (Ruotsissa)
uutta voutia kirjoituttamaan »manttaalin», mihin kustakin lampuodista oli
merkittävä, paljonko he maksoivat veroa ja millainen maa-alue heillä oli.
G. I:s reg. XII, siv. 214.
8 S. V. A. n:o 2, lehdet 103 ja 112 v. Vrt. n:o 4532: »ther thå skatlagt
bleff all iorden epter jordetalitt, teslikis böndernes lössöre och innandöme, huar
epter som hann war riick till vdij wärderningen, huilkitt mantalitt vidare
vdij lengden beffuisar.»
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kunnassa, maksetaan 12 äyriä (s. o. 11/2 markkaa) kiukaalta.»
Mitä tuli läänin asukkaiden nauttimaan joka viidennen kiukaan verovapauteen, jonka heille oli suonut arkkipiispa Olavi (t. s.
arkkipiispan, drotseti Kristiern Niilonpojan ja marski Kaarle Knuutinpojan johtama valtaneuvosto, v. 1436), ei kuningas luvannut
sitä enää hyväksyä, »sillä me emme tunne sanottua arkkipiispa
Olavia oikeutetuksi antamaan pois mitään kruunun vuotuisesta
verosta vastoin. Ruotsin lakia». Samoin oli edelleenkin suoritettava
kahden äyrin lisämaksu joka veromarkalta (veromarkka vastasi
kahta hevosta, härkäparia, neljää lehmää, kahdeksaa hiehoa tai
32 lammasta ja vuohta). Rangaistus oli kohtaava sitä, joka ei totellut kuninkaan, tai voudin hänen nimessään, antamaa käskyä. 1.
Näeinme siis, että valtaneuvoston jo 1524 lausumat epäilykset
olivat olleet aiheutettuja: Satakunnan talonpojat eivät olleet varsin yksimielisen halukkaita alistumaan niihin muutoksiin, joita
kuningas oli käskenyt tekemään heidän jo toistasataa vuotta voimassaolleisiin verosääntöihinsä. Eivätkä tämän seudun asukkaat
olleet ainoat, joita kuningas saattoi syy Ltää niskoittelemisesta.
Jo toukok. 18 p:nä hänen täytyi kirjoittaa Länsi-Göötanmaan
Vadsbon asukkaille kirje senjohdosta, että nämä olivat lähettäneet
kuninkaan luo lähettiläitä valittamaan siitä vääryydestä, mikä
heitä muka oli kohdannut, kun heidän ei annettu suorittaa maksettaviansa kruunulle sen »sopimusveron» (semieskatt) mukaan, mistä
aikaisempien hallitsijain kanssa oli sovittu. Kirjeestä käy hyvin
ilmi kuninkaan käsitys oikeudestaan järjestää verotusoloja. Hän
ei katsonut edellisten hallitsijain tehneen eikä heillä olleen oikeuttakaan tehdä sopimuksia ikiajoiksi, »sillä Ruotsin laki sanoo selvästi, että kuningas ei saa vähentää toiselta kruunun tuloja tai
saatavia, koska sillä kuninkaalla, joka hänen jälkeensä tulee, on
valta ja oikeus peruuttaa sellaiset sopimukset». 2 Vuoden lopulla
Kustaa Vaasa julistuttaa Upsalan markkinoille kokoontuneelle
rahvaalle käskykirjeen, jossa hän m. m. huomauttaa, kuinka naapurivaltioiden hallitsijat verottavat alamaisiaan harva se vuosi,
usein kahdesti vuodessa, kun taas hän, jonka kuitenkin on pidettävä
huoli heidän turvallisuudeståan ja joka on siihen tarkoitukseen ja
G.

I:s reg. kII, sivv. 227-228.

2 M. t.,

siv. 194.
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muihin valtakunnan tarpeisiin melkein kokonaan kuluttanut kruunun maatilat, ei siitä huolimatta ole »tähän aikaan asti» pannut
heidän maksettavakseen mitään erikoisempia veroja.
Saatamme arvata, että Kustaa Vaasalla oli täysi työ torjuessaan niitä vastaväitteitä ja valituksia, joita hänelle tuli uuden veronpanon johdosta eri tahoilta valtakuntaa. Sitä suurempi syy oli
katsoa, ettei tarpeettomasti loukattu yksityistä omistusoikeutta
ja menty yli kohtuullisuuden vaatimusten ja että meneteltiin johdonmukaisesti valtakunnan eri 'osissa. Olihan väestöllä, sitäpaitsi
lain mukaan vanha oikeus olla mukana päättämässä veroista. Toiselta puolen taas oli tärkeätä pitää silmällä veronpanon toimitusmiehiä, joilta useastikin puuttui sekä asiantuntemusta että varmaankin sangen monessa tapauksessa siveellistä voimaa vastustaa
houkutusta puolueelliseen menettelyyn joko lahjuksien antajain
tai hyvien ystävien taikka myös vaikutusvaltaisten henkilöiden
hyväksi.
Asiantuntemusta tällä alalla tietysti oli ennen muita verokamarin palveluksessa olevilla henkilöillä. Niinpä kuningas, kun
osoittautui tarpeelliseksi hallituksen taholta valvoa uuden veronpanon yhdenmukaistuttamista, kääntyi juuri kamarineuvoston .
puoleen. Aivan luonnollista oli, että kamarineuvokset itsekin. pyrkivät pitämään huolta tilien tarkoituksenmukaisesta järjestämisestä,
eri veroparselien ryhmittämisestä sopivien otsikkojen alle, »rästien»
nierkitsemisestä erikseen j. n. e., ennen kaikkea pohjustavain maakirjojen laatimisesta, joiden nojalla sitten m. m. kävi mahdolliseksi kamarin kirjurien panna kokoon nuo valaisevat ja sisältö1 G. I:s reg. XII, siv. 254. Samaan aikaan, joulukuun alussa, annetussa
kiertokirjeessä kuningas nuhtelee asukkaita »kaikissa niissä kihlakunnissa,
jotka sijaitsevat Upsalan ympärillä», siitä, että osa heistä on esiintynyt sopimattomasti (»äre fast ther vtoffuer vnyttige») kuninkaan toimeenpannessa
kruunun puolesta heidän keskuudessaan kohtuullisen veronpanon ja merkityttäessä luetteloon heidän maamääränsä. Tämä on kuningasta suuresti
ihmetyttänyt, koska he Jumalan ja itsensä edessä hyvin tietävät, kuinka
kruunun verot, rehutus (fodring) ja muut saatavat (rettigheter) on jo monena
vuotena jätetty suorittamatta, niin että kuninkaalla olisi ollut kylläkin aihetta
kohdella heitä »kruunun varkaina» Ruotsin lain kaikella ankaruudella. He
saavat nyt jyrkän käskyn ojentua ja kunnollisesti maksaa sanotut verot,
sen mukaan kuin kullakin on maita ja peltoja ja noudattaen nyt tapahtunutta
verojen lisäystä. M. t., siv. 264.
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rikkaat »summittaiset rekisterit», joiden täydellä syyllä on katsottu olevan kauneimpia tuloksia uudesta järjestelmästä.' Kun
kamarineuvosten päävelvollisuuksiin kuului juuri määrättyjen,
selvien luettelojen laatimisen valvonta, oli, kuten sanottu, heidän
tehtäväinsä menestyminen suorastaan riippuvainen siitä, missä
kunnossa veronkantomiesten maakirjat ja muut muistiinpanot
olivat. Oli niinmuodoin suoranainen välttämättömyys pitää
huoli siitä, että jo alemmat kameraalivirkamiehet menettelivät
määrätyn järjestelmän puitteissa johdonmukaisesti ja yhdenmukaisesti. Ruotsin puolella en tosin tiedä nimenomaan kamarineuvosten
tässä suhteessa ryhtyneen erikoisiin toimenpiteisiin minkään erityisen maakunnan tai määrättyjen tapausten suhteen. Että hekin
kuitenkin kiinnittivät asiaan huomiota ja koettivat pitää huolta
»määrätyn vuotuisen veron» aikaansaamisesta koko valtakunnassa,
voidaan päättää heidän elok. 27 p:nä 1539 kuninkaalle lähettämästään kirjeestä, jossa he valittavat olevan mahdotonta saada kulu:
van vuoden tilejä siinä suhteessa tyydyttäviksi, mutta lupaavat
vakavasti huomauttaa asiasta.vondeille ja toivovat olojen parantuvan vuosi vuodelta. 2
Suomeen nähden ei voitu tyytyä vain Tukholmasta lähetettyihin kirjallisiin tai siellä annettuihin suullisiin neuvoihin ja huomautuksiin. Maamme olot, täältä saapuneet valitukset ja siihenastisen toiminnan epätyydyttävä tulos olivat sellaiset,- ettei niitä
voitu jättää välillisen silmälläpidon varäan. Kun kerran kamarineuvosten joukossa oli mies, joka hyvin tunsi Suomen erikoislaatuiset olot, ja kun hän lisäksi oli osoittautunut kuninkaan tahdon
ymmärtäjäksi ja alttiiksi täyttäjäksi, oli selvää, että hallitsija juuri
hänelle uskoi tuon tärkeän tehtävän, Suomen verolaitoksen järjestämisen.
Tammik. 3 p:nä 1540 kuningas lähetti toimenpiteestä julistuksen kaikille kruununverollisille Turun läänin talonpojille.
' Vrt. Forssell, Sveriges inre hist. I, Bilagor, siv: 5.
2 Pietari Brahen, Ture Pietarinpojan ja Henrik Klaunpojan kirje kuninkaalle Tukholmasta; G. I:s reg. XII, siv. 299. Vrt. myös Eden, m. t.,
siv. 58, ja edellä siv.. 69. Mahdollisesti edellä (siv. 65) mainittu paikallishallinnon järjestely ainakin osaksi tarkoitti henkilöiden määräämistä veronpanoa
valvomaan.

86

Kustaa Vaasan hovissa ja keskushallinnossa.

Hän sanoo ensiksi, että hän Turun linnan voudin tileistä ja »opastuksista» ( vnderwisninger) on havainnut tuntuvaa »lyhennystä»
läänistä suoritettavassa vuotuisessa verossa. Mikä sen on aiheuttanut, sitä hän ei sano täysin arvaavansa, mutta suurena syynä
on ollut se, että »läänissä ei ole pitkään aikaan toimitettu kohtuul-'
lista ja tarpeellista veronpanoa, vaan että kukin teistä maksaa
kruunun veron miten itse mielii, meille ja kruunulle pahaksi ja tuntuvaksi vahingoksi ja haitaksi». Sentähden kuningas nyt on lähettänyt lääniin »tämän uskollisen palvelijansa» Henrik Klaunpojan ja määrännyt hänet puolestansa käskemään ja opastamaan vouteja siinä, kuinka heidän yhdessä laamannin, kihlakunnantuomarien ja muutamien ymmärtäväisten kruununtalonpoikien
kanssa — siis samalla tavoin kuin muissakin osissa maata
on
toimitettava »yleinen, kohtuullinen ja tarkka veronpano rahvaan
kanssa, tarkoin merkityttävä kaikkialla manttaali ja maamäärä
(mantaledt oeh jordetalet) ja senjälkeen määrättävä kruunun vero,
jotta toinen niinhyvin kuin toinenkin maksaa veron sen mukaan,
missä määrin heillä on tiluksia ja maamäärää, eikä toinen enempää
kuin toinen istu keisarivapaana, työntäen enimmän rasituksen
köyhien niskoille». Samoin kuningas ilmoittaa käskeneensä Henrik Klaunpoikaa puolestansa neuvottelemaan voutien kanssa nimismiehenverosta, jotta hän voisi palatessaan tuoda kuninkaalle varman luettelon siitä, kuinka suureksi se nousee, samoinkuin kaikesta
muusta läänin vuotuisesta verosta. Veronpanossa oli vielä pidettävä huoli siitä, että kaikki ne rälssim.iehet, jotka eivät kyenneet
tai luulleet kykenevänsä tekemään, kruunulle asianmukaista, Ruotsin lain säätämää palvelusta rälssinsä korvaukseksi, viipymättä
pantiin jälleen verollisiksi, samoin kaikki ne verotalot tai kruunun
maat, joita rälssihenkilöt 17man kuninkaan erityistä lupaa olivat
ostaneet. 1 Erikseen kuningas ankarasti käski laamannia ja tuo1 Kuninkaankaaren määräystä siitä, että jokaisen rälssimiehen, joka ei
tahtonut tai voinut suorittaa palvelusvelvollisuuttansa, oli talonpojan tavoin
maksettava veroa, Kustaa Vaasa pyrki järkähtämättä noudattamaan. näiltä
ajoilta onkin tallessa koitti niiden Turun läänin rälssimiesten maksamista
rahoista, jotka eivät kyenneet »antamaan väkeä». Forssell, Sveriges inre
hist. I, siv. 125. — Jo 9/6 9539 kuningas oli kaikille Suomen asukkaille osoitetussa käskykirjeessä ankarasti kieltänyt kaikkia, olkoot he rälssimiehiä,
vouteja, porvareita tai pappeja, ostamasta, pantiksi ottamasta tai sakoista
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mareita neuvoin ja teoin olemaan veronpanossa avullisina. 1 Todennäköisesti lähetettiin samanlainen kirje muihinkin lääneihin, koska.
kuninkaan Henrik Klaunpojalle antama — tammik. 4 p:nä päivätty
-- valtakirja ilmoittaa hänen lähtevän »eräitä asioita ja käskyjä hoitamaan ja suorittamaan S u o m e s s a, nimittäin pitämään k a ik i s s a 1 iän n a l ä ä n e i s s ä asianmukaisen, puolueettoman ja
kohtuullisen veronpanon». Ei myöskään »Etelä-Suomen» laamannille
Eerik Flemingille samalla kertaa lähetetyssä kirjeessä, jossa häntä
käsketään avustamaan vouteja ja tuomareita veronpanon toimittamisessa, ole puhetta ainoastaan eteläisestä V arsinais-Suomesta,
vaan koko hänen laamannikunnaståan, vieläpä erityisesti alueesta,
joka ei kuulunut Turun linnan alle, nimittäin Raaseporin läänistä. 2
Lähtien luultavasti heti matkalleen kotimaahan, jossa hän
kenties pitkiin aikoihin ei ollut käymältäkään ollut, Henrik Klaunpoika ryhtyi ripeästi toimimaan. Jo maalisk. 20 p:nä hän saattoi kuninkaalle ilmoittaa suotuisia toimintansa tuloksia. Hän kirjoittaa, puhuttuaan ensin muista asioista: »Edelleen, kaikkein rakkaiu, armollisin herra, niin pian kuin olen täällä parhaan ymmärrykseni mukaan toimittanut sen, mihin teidän armollinen korkeutenne
on minua käskenyt, aion ensi åvoveden tultua itse lähteä teidän
armonne luo ja tehdä teidän arm. korkeudellenne hyvän selon, lähinnä Jumalan apua, siitä, kuinka kukin vouti on merkinnyt kruunun veron ja tulot (bescriffuit cronones skatt och renta) läänissään,
ja on teidän armonne havaitseva, että teidän arm. korkeutenne on
saava hyvät tulokset tästä maasta eikä missään suhteessa ole joutuva liian vähille (att edher nådz hog: skal skee god skeel her aff
landitt och i jagen mätte forkortt), sillä vero o n parannettu
jonkun verran joka 1inna1äänissä, kuten teidän arm.
anastamasta veron alle kuuluvaa maata, ja määrännyt, että katselmuksia
vero- ja rälssialueen välisten maariitojen johdosta ei ollut lupa pitää, jollei
saapuvilla ollut kuninkaan valtuuttamaa henkilöä. G. I:s reg. XII, sivv. 229
—230.
1

G. I:s reg. XII 1, sivv. 4-5.
7-9. Vrt. edellä siv. 76. Suomi (Finland) nimitystä oli jo

2 M. t., sivv.

näihin aikoihin ruvettu käyttämään myös koko maasta; vrt. esim. v. Bonsdorff, Finlands förra ställning (Hist. tidskr. för Finland 1919), sivv. 177 ja
178-180.
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korkeutenne epäilemättä on saava sekä nähdä että ha vaita, kun
manttaali ja kirjat saapuvat.»
Edelläolevasta Henrik Klaunpojan ilmoituksesta näemme, että
veronpanossa ainakin pääasiallisesti noudatettiin kuninkaan antamia ohjeita sekä toimintatapaan että toimenpiteen tarkoituksiin.
nähden. Henrik Klaunpoika antoi ylimpänä valvojana yleiset ohjeet, ja näiden mukaan suorittivat voudit kirjureineen kaikissa
linnalääneissä, kai kuninkaan sitävarten määräämien miesten myötävaikutuksella ja lautakuntien läsnäollessa, arvioimisen, tarpeelliset peruutukset ja oikaisut sekä manttaali- ja maakirjain kirjoittamisen »pitäjä pitäjältä, kolmannes. kolmannekselta ja neljännes neljännekseltä». 2 Luultavasti Henrik. Klaunpoika sitäpaitsi tarpeen
tullen opasti ja ohjaili yksityisseikoissakin, ja joka tapauksessa hän
näkyy tarkoin seuranneen työn kulkua. Selvää on, että työ oli
peräti. vaikeata, kun tarpeellisia esitöitä puuttui.
Verraten vähän on olemassa tarkempia tietoja Henrik Klaunpojan johdolla työskennelleistä henkilöistä. Mahdollisesti he samaan
aikaan toimivat kukin. tahollaan; laamannikaan siis ei siinä tapauksessa voinut itse olla saapuvilla joka paikassa. Tunnetuin niistä
miehistä, jotka tärkeimmän käytännöllisen työn suorittivat, on
Lasse Pietarinpoika Broke. Tämä maamme kameraalisen hallinnon his toriassa mainittava mies oli ilmeisesti ulkomaista syntyperää; mahdollisesti hän oli tanskalaista sukua, jonka jäseniä oli myöskin Ruotsissa.. 3 Hän omisti taloja Kokemäenkartanon läänissä, nn. m.
Ks. joko Grotenfelt, Hannu Gerickin lähetys (Hist.. Ark. XII), siv
109, tai Hansen, Bidrag III, siv. 1.11.
2.
Vrt. S. V. A. n:o 1920,1.1. Veropiirit muuten olivat erilaiset eri lääneissä;
vrt. Voionmaa, Veropiiri-järjest. uuden ajan alussa (Hist. Ark. XXI, 2, 5). =
Manttaalin ja maamäärän merkityksestä eri aikoina ja eri paikkakunnilla vrt.
Thulin, Om mantalet. sivv. 12, 19, 39 seurr., ja 65 seurr., sekä Rydin, P. M.,
siv. 46.
3 Vrt. edellä siv. 12, alaviitta 4, sekä G I:s reg. VI, siv. 26, ja
Hist. Handl. III, siv. 11, joista näkyy, että vv. 1529-1537 oli. Kustaa
Vaasan väkeen kuuluvien joukossa muuan Anders Broke. Ruotsalaisiin sukulaisiin viittaa myös viimein, vuonna Suomessa laaditun läänitysluettelon merkintä, joka mainitsee »rälssimiehinä, joilla ei ole läänitystä», Kokemäenkartanon läänissä Lasse Broken ja sanoo hänen tekevän ratsupalvelusta »j rostning
åff sijn eghen godz och Peder Bälles i Stocholm». Pietari Bällestä en ole onnistunut saamaan muita tietoja kuin että hän samoihin aikoihin osti Tukholmassa
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Saaren kartanon Ulvilassa, ja oli v. 1534 (mahdollisesti jo 1531)•
ollut mainitussa läänissä voutina. I V. 1537, jolloin hänellä ei ollut
»läänitystä», ei kai siis myöskään voutikuntaa, hän palveli Turun:
linnassa, kenties alivoutina, josta toimesta hän nautti palkkaa.
Veronpanon tapahtuessa hän ehkä oli samoissa toimissa 3, ja hänet
katsottiin kenties sopivaksi suorittamaan verollekirjoittaminen ainakin Turun linnaläänissä, juuri yhtenä sanotun linnan tilikirjain
pitäjistä; sitäpaitsi hän v. 1540 oli maanvoutina Pohjois-Suomessa. 4 Henrik , Klaunpojan apulaisena hän oli ollut jo. edelkivitalon kämnäri Antti Pohjankävijältä (Anders Bottnekarl). Vrt. Grotenfelt, Suom. ratsup.- ja läänitysluett., siv. 28, sekä de Brun, Det medeltida
Stockholm, siv. 45, ja Stockholms stads tänkebok, siv. 3.
1 Vrt. ed. alaviitta (»sijn eghen godz» epäilemättä monikkomuoto) sekä
Grotenfelt, , Suom. hist. uskonpuhd. aikak., siv. 67, G. I:s reg. VII, siv. 363,
ja Satakunta III, siv. 113. Saaren (Holma) kartanon perivät Lasse Broken
jälkeen hänen tyttärensä Ingeborg ja tämän mies, Niilo Mikonpoika (Blåfield), joka 1553 luovutti sen kuninkaalle, saaden (lopullisesti 1556) sitä
vastaan Sauvon Saustilan; vrt. G. I:s reg XXVI, sivv. 350-351.
2 Vrt. Grotenfelt, Suom. ratsup.- ja läänitysl., siv. 29-30, jossa on otsikon »Tesse effter:na rostninga bliffvo monstredhe i N inlandt som holias pä
v. n. herris besoldning» alla Turun linnaan kuuluvina Tuomas kirjuri (voutina
1535-1547), Lasse Broke, Niilo Sveninpoika (Hevonpää-Gyllenhjerta), joka
1534-1536 oli toiminut voutina ja 1537-1538 oli »slottsliggare» Turun
linnassa (vrt. . S. V. A. n:o 484, 1. 21 v. ja 36 v., ja J. Ramsay, Frälsesläkter,
siv. 167), Eerik Antinpoika (Rääf i Finland), joka oli »kuninkaan perinnön ja oman» voutina 1533-1538 ja maanvoutina Varsinais-Suomessa »/s
1537-1544 (Asiakirjoja, jotka val. Suom. kamer. oloja I, sivv. 23,
30-31 ja 36, G. I:s reg. XI, siv. 320, ja XIII, siv. 181, sekä Hansen,
Bidrag III, siv .° 158, ja S. V. A. n:o 484, 1. 21 v. ja 36 v.), Hannu Jönsinpoika, joka Oli 1538 kuninkaan Suomessa olevan »perinnön ja oman»
voutina ja 1540-1541 voutina Raaseporin läänissä (vrt. G. I:s reg. XIII.
siv. 9, ja S. V. A. n:ot 484, 1. 21 v., ja 2925,1. 1) ja Klaus Jönsinpoika.
Ainakin vielä 1538. S. V. A. n:o 484, 1. 21 v. ja 36.
4 Vrt. myös Grotenfelt, Suom. hist. uskonp. aik.; siv. 8u. Voutina Kokemäenkartanossa oli tällöin Ahtisten omistaja Maunu Niilonpoika. Että se
Lasse Pietarinpoika, joka 1540, »dominica reminiscere» (22/2), mainitaan
maanvoutina Pohjois-Suomessa (S. V. A. Iivar Flemingin maak., 1. 14; vrt.
L 15), on juuri Lasse Broke, on epäilemätöntä; tosin samana ja edellisenä
vuonna (tai saman vuoden alussa) mainitaan toisaalla Pohjois-Suomen maanvoudiksi Eerik Antinpoika (m. t., 1. 28; ja G. I:s reg. XIII, siv. 181),
mutta mahdollisesti toinen oli alueen yleinen ja toinen siellä olevien määrätynlaatuisten tilojen y. m. s. voutina (vrt. erilaatuisista voutikunnista
myös Almquist, Den civ. lokalf., sivv. 11-12 ja 113).
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lisenä syyskesänä, nimittäin hänen puolestaan istumassa Maskun
kihlakunnan käräjiä. 1 Luonnollista olikin, että Henrik Klaunpoika näin tärkeään ja vastuunalaiseen tehtävään valitsi mieIuimmin 'henkilön, jonka hän jo ennestään tunsi siihen pystyväksi. Missä asemassa muut veronkirjoittajiksi ilmoitetut henkilöt,
Philippus ja Birger kirjuri 2, olivat, en osaa varmaan sanoa, mutta
nähtävästi he olivat Lasse Broken apulaisia. Molemmat, Filip Olavinpoika ja Birger Tuomaanpoika, olivat kirjureina samassa linnassa,
jonka • väkeen näimme Brokenkin kuuluneen. 3 Joka tapauksessa
Lasse Brokella oli Henrik Klaunpojan alaisen johtajan toimi siitäkin päättäen, että koko Turun linnaläänin käsittävä tällöin syntynyt maakirja hänestä jo aikaisin sai nimen »Lasse Broken maakirja
{verokirja)» . ja koko veronpanoa aina nykypäiviin asti on sanottu
»Lasse Broken veronpanoksi». 4
Tutkijat eivät yleensä vielä ole ottaneet tarkastaaksensa niitä
yksityiskohtaisia muutoksia, joita uusi veronpano tuotti maan eri
osien verotusoloihin, niin mielenkiintoisia tuloksia kuin tällaisesta
1

S. V: A. Eerik Flemingin maak., siv. 165.
V. A. livar Flemingin maak.,-1. 61v., Ruuth, 1500-luvun maak. mainituista »flöteveroista»; siv. 61, ja Grotenfelt, Jaakko Teitin valitusluettelo,
siv. 256
3 Ensinmainittu sai jouluna 1538 rehuja kahta hevosta varten ja rahapalkkaa 10 mk; sama palkka maksettiin 1541 ja 1542 sekä hänelle että hänen
virkatoverilleen Birger Tuomaanpojalle. -Lasse Brokella oli hevosia neljä ja
palkkaa 30 mk. S. V. A. n:ot 484, 1. 21 v. — 22 ja 36, 486, 1. 71, 73 ja'81 v.,
sekä 489, 1. 76. Vrt. n:o 484, 1. 53. — Turun linnassa, Tuomas Jönsinpojan johdossa, näyttävät monet hallintoalålle pyrkivät nuoret miehet näihin aikoihin
saaneen alkuvalmistuksensa. 1540-luvun alkupuolella on linnan kirjurien ja
huovien joukossa joukko nuoria miehiä, joita sittemmin tapaamme Juhana
herttuan kansliassa ja kamarissa tai vouteina; mainittakoon nimet Henrik
Tuomaanpoika, Henrik Schultz, Lasse Mikonpoika, Simo Henrikinpoika ja
Kristoffer Blome. Vrt. esim. S. V. A. n:ot 494 ja 495.
4 Vrt. esim. Ruuth, m. p., Iivar Flemingin maak., 1. 61 v. ja 94 (»nwsenesten vnder Philippj och Lass Brokis skattlegning», »aff Lass Brokiss skattbok»),
S. V. A. tuomiok: kk 7, Rymättylän ja Merimaskun käräjät 26/1 .1675, 1. 4 v.
»en gammal jordebook, som skall wara Lasse Brookz af åhr 1540»). — Hyvin
muuten lienee Filip Olavinpoikakin tehnyt. tehtävänsä, koska hän ehkä 1542
sai kuninkaalta läänitykseksi Turun Pyhän ristin prebendan. Forssell, Sveriges inre hist. I, siv. 175, ja liitteet, siv. 68. Mahdollista kuitenkin, että tässä
-on kysymyksessä toinen, tukholmalainen Filip kirjuri. Vrt. Almquist, Den
civ. lokalf. I, siv. 157.
2 S.
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tutkimuksesta saattaisikin olla. Turun linnalääniin nähden on
kuitenkin olemassa lähempi tarkastelu veronpanossa noudatetusta
menettelystä ja sen tuloksista. 1 Näemme m. m., että kåmeraaliset
piirit ja yksiköt olivat, kuten ennenkin, pitäjä, neljännyskunta, savu
(kivas) ja manttaali. Tangonalan mukaan suoritettava, kylittäin
vaihteleva vero oli tärkein ja kruunulle tuottavin sekä samalla oikeudenmukaisin, sillä siinä oli veron suuruuden määrääjäksi otettu »maan
todellinen, tuottavaisuus ja sen asema», kuitenkin etupäässä tangonalan laajuus kussakin kylässä. Eräissä osissa lääniä maa kuitenkin laskettiin kylvömäärän mukaan; syynä oli se, että maa niissä
oli niin vuorista ja kivistä, että »ei ole sentähden hyvä asettaa
niitä tankoihin». Veroparseleihin ei myöskään tehty muutoksia
entisestä. Koska yksi uuden veronpanon tarkoituksia oli kruunun tulojen lisääminen, toimeenpantiin tavoiteltu yhdenmukail
suus enentämällä pienten verojen maksajain veroja, eikä vähentämällä veroja siellä, missä ne olivat suuremmat. Kun flötey. m. tilojen reduktsioni vielä kartutti tuloja, nousivat ne tuntuvasti. Koko verotaakka lienee kohonnut noin 30 %. 2
Veronpanon yhteydessä tapahtunut rälssitilojen palauttaminen kruunun veron alle on myös ollut erikoisen tutkimuksen esineenä. 3 Siinä tarkastetaan n. s. flöteverotiloja, joita maassamme oli
suuri joukko ja joiden omistajat eivät olleet jaksaneet tehdä rälssim.
kuuluvaa sotapalvelusta, vaan sensijaan olivat joko sopineet jonkun
mahtavamman kanssa tuon palveluksen suorittamisesta hyvitystä
vastaan tai olivat halvalla sopimusverolla päässeet enemmistä velvollisuuksista kruunua kohtaan. Flöteverotilat tosin nimellisesti
säilyivät maakirjoissa vielä v:n 1540 jälkeenkin, mutta tämä johtui
siitä, että uusissa maakirjoissa pysytettiin vanhat otsikot, vaikka
tilat olivatkin muutetut verotiloiksi; verokirjoista sitävastoin flöteOksanen, Katsaus »vuotuiseen veroon» Vars.-Suom. (Hist. Ark. XXII,
t , 1). Vrt. kuitenkin myös Liljenstrand, Finl. jordn., sivv. 98-99. Vero-

tuksen perusteista eri osissa maata antaa tietoja myös Rosenborg, Bidr.
t. jordb. hist.
2 Verotusmenetelmästä on laajanlainen selonteko sanotun läänin maakirjain johdantona. Vrt. esim. S. V. A. n:ot 485 a, 494, 502 a j. n .e.: »Thenne är
mantals och jordhe booken aff hela Åbo slotz lenn anno — —; beskriffuin
socken iffrån socken epter ten nya skatleggningen, ssom höltz anno 1540 ....»
3 Ruuth, 1500-luvun maakirjoissa mainituista »flöteveroista» (Hist.
Ark. XII, sivv. 52-87).
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verot hävisivät v:sta 1540 lähtien. Flöteveron alla oli monta eri
alkuperää olevia tiloja, - kuten' vanhoja keskiaikuisia rälssimiesten
:asumakartanoita, entisiä kirkontiloja, entisiä rälssilampuoteja
,kruunun yleismaita. 1 Samoin merkittiin uusiin maakirjoihin joukko
varsinaisia rälssitiloja — jollaisia tietysti ei yleensä maakirjoihin
pantu —, koska nekin nyt oli tehty verollisiksi; näistäkään tiloista
.ei,enää liene rälssipalvelusta suoritettu, minkä vuoksi ne kuninkaan
käskyn mukaan peruutettiin.
Että ,suuri. ' veronpano ja. sen yhteydessä tapahtunut tilojen
peruutus ei. rajoittunut ainoastaan Pohjanmaahan ja Turun sekä
Kokemäenkartanon lääneihin, vaan t o d e l l a ulottui kautta
m a a n, näkyy — paitsi .edellä (siv, 87) selostetusta Henrik Klaunmuistakin tosiseikoista. Eräässä kaiketi Jaakko
pojan kirjeestä
Teitin puolisentoista vuosikymmentä myöhemmin - kirjoittamassa.
selonteossa kerrotaan, kuinka Lapveden pitäjässä . asuvat n. s.
»stubbebönder»,. jotka eivät olleet kylliksi verotettuja, -vaan maksoivat sopimusveroa, pantiin — »kun veronpano tapahtui kautta koko
Suomen» — kaikki verollisiksi, lukuunottamatta Kirvesniemellä
(Yxnäs, nyk. Taipalsaaren pitäjässä)-asuvia, joilta Bertil 1önsinpoika, (vouti ja tuomari) oli ostanut maat ja ne asettanut rälssin
alle (»behollit för frälsse»). Samoin puhutaan Teitin valitusluettelossa Bertil Jönsinpojan rälssimaana viljelemästä maasta, joka
tosin oli ollut »vanhaa rälssiä», mutta oli. pantu verolle »Niilo
Grabben aikana», siis ennen v:ta 1545, jolloin Grabbe erosi Viipurin päällikkyydestä. 3 On tosin, arveltu 4, että Viipurin läänissä — johon Lapvesi kuului — veronpano toimitettiin vasta
1558, jolloin kuningas. siitä antoi määräyksen Viipurin linnan ja
On esitetty sekin olettamus, että suuri, ehkäpä suurin osa keskiajan
flötetilallisista oli uutistilallisia, jotka viljelystyönsä, helpottamiseksi olivat
saaneet maaveron vähennystä, mutta joilla alkuaan ei ollut sotapalvelusvelvollisuutta, vaikka osa tiloista aikojen kuhiessa oli muuttunut rälssitiloiksi:
sitä suurempi syy oli peruuttaa tuo verovapaus, kun viljelykset jo olivat vakaantuneita. Voionmaa, Aatelin maataloud. uskonpuhd. aikak. (Hist. Ark.
XXIV 1), siv. 18.
3
Hämeestä vrt. myös Liljestrand, m. t., siv. 138. -- . Suomen linnaläänit ja niiden voutikunnat v. 1540 näkyvät julkaisuun »Asiakirjoja,
jotka val. Suom. kamer. oloja» (I, sivu. 38-41) painetusta luettelosta.
3 Hausen, Bidr. III, siv. 307, •ja 'Grotenfelt, Teitin valitusl., siv. 78.
4 Vrt. Grotenfelt, Suom. hist. uskonp. aikak., siv. 82.
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läänin päällikölle Klaus Kristerinpojalle. Luulen kuitenkin, että
tällöin oli kysymyksessä samanlainen uusi verontasoitus kuin
muissakin osissa maata samalla 1550-luvulla. Esim. Kokemäenkar '
tauon läänissä, jossa veronpanon jo näimme tapahtuneen, toimitettiin varsin perinpohjainen tasoitus juuri 1557-1558. 1 Mahdollisesti veronpano Viipurin läänissä samoinkuin Porvoon voutikunnassakin.oli suoritettu leväperäisemmin kuin muualla — »arvaamisens nojalla ja sen mukaan kuin - nimismiehet ja neljännesmiehet
ovat itse siitä sopineet ja asettaneet», kuten kuningas 1554 sanoo 2
—, ehkä jättämällä toimittamatta varsinaista tangoitusta 3, jotavastoin se Turun läänissä ja ehkä myös Satakunnassa, siis niissä lääneissä, joissa Lasse Broken olemme arvelleet työtä johtaneen, oli
tehty täydellisemmin ja perinpohjaisemmin. Verontasoituksesta
(»tanko- ja kyynäräluvun mukaan») kuningas usein puhuukin
v: 1558 4, kun taas v:n 1540 tienoilla toimitetuista veronpanoista ei
ylimalkaan käytetä tätä nimitystä. Samoin ne- henkilöt, jotka kuningas v. 1558 lähetti m. m. tässä tarkoituksessa Suomeen ja joiden toiminta-alue käsitti esim. myös Raaseporin läänin, missä uusi veronpano selvästi toimitettiin jo 1540, sanovat olevansa »kuninkaan lähettämät toimittamaan verontasoitusta, mittaamaan (ref va) kruunun
maata ja ratkaisemaan yksityisten maariitoja». 5 Huomattava on,
1 Arw. Handi. IX, sivv. 330— 342. Vrt. Rosenborg, Bidrag t. jordb.
hist., sivv. 56-60.
2 G. I:s reg. XXIV, sivv. 444-445. Kuinka vähän Viipurin ja Porvoon voudit ja kirjurit tiesivät alueensa verotuksesta ja kuinka ylimalkaisesti
veroja siellä määräiltiin, osoittaa esim. S. V. A. n:o 2, 1. 161 ja' 168 v.
V:n 1558 verontasoitus johtui suureksi osaksi myös virkamiesten harjoittamista väärinkäytöistä, joista kuningas m. m. 1550-luvun puolivälissä pidettyjen tarkastuksien kautta oli saanut tietoja. Vrt. edempänä.
Vrt. Voionmaa, Suom. keskiajan tutkim., siv. 156. Tangoituksesta vrt.
m. t., siv. 202 seurr.
4 Vrt. esiin. kuninkaan kirje Klaus Kristerinpojalle 8/7 1558, G. I:s reg.
XXVIII, sivv. 280-281. Tähän nähden ansaitsee huomauttamista myös Vehmaan kihlakunnan tileissä v. 1570 oleva muistutus: »Haffuer ingenn schattlegning (!) waritt wtij 35 (!) år, och huad ther icke bliffuer schattjenckning,
bliffua en partt bönder öde. Schattlegning.båthade cronann mökitth.» S. V. A.
n:o 1147, 1. 1. Tilien tarkastus toimitettiin vasta jotenkin myöhään, noin v.
1573 (vrt. I. 4), jonka vuoksi voitiin puhua melkein 35 vuoden väliajasta.
5
Vrt. G. I:s reg. XXVIII, sivv. 278-281 ja 372, sekä Hausen, Bidrag
III, sivv. 422-423. — Paljoa merkitystä ei kuitenkaan ole annettava tämänaikuisille termien vaihteluille.
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että verontasoituksia sekä toimitettiin että aiottiin toimittaa tällä
vuosisadalla useitakin eri kertoja, kunnes perinpohjaisempi tarkastus tapahtui 1580-luvulla,. silloinkin Henrik Klaunpojan johdolla. '
Omituista muuten olisi ollut, jos Viipurin lääni olisi jätetty jo
pelkästään tilinpitoon nähden niin tärkeästä yleisestä veronpanosta syrjään, vaikka se näyttää ulotetun myös Savonlinnan
lääniin. 2
Tapahtuneen suuren veronpanon yleinen: tulos oli itse
verotuksenkin kannalta varsin huomattava. Samalla kuin näin oli
koetettu toteuttaa suurempaa oikeudenmukaisuutta pyrkimällä
saamaan määrätyksi veroperuste (maavarallisuus, manttaali), samalla myös valtion verotulot Suomessa todella tuntuvasti kohosivat. Kun ne, raha- ja parselitulot yhteenlaskettuina, aikaisemmin
olivat tehneet noin 28,500 markkaa, nousivat ne 1542 yli 75,260
markan, jolloin kuitenkin on huomattava, että kohoamiseen tietysti
oli muitakin syitä kuin pelkästään uusi veronpano ja sen yhteydessä
tapahtuneet peruutukset. a"
Tietenkään ei tällainen laaja verolaitoksen uudistus; jossa
tapahtunut »manttaalin lisääminen» saattoi olla kovastikin rasittava', voinut olla aiheuttamatta kauan uudistuvaa t y y t y m ä tt ö m y y t t ä ja valituksia eri tahoilla maassamme. Niinpä
Loimaalla Satakunnan Alisessa kihlakunnassa tuomittiin v. 1543
kolme talonpoikaa kukin 40 markan sakkoihin »niskoittelusta ja
tottelemattomuudesta» kuninkaan kirjettä vastaan, »joka koski
.koko Kokemäenkartanon läänissä v. 1541 pidettävää uutta veronpanoa». Vouti Maunu Niilonpoika oli haastanut heidät kuninkaan
eteen 40 markan sakon uhalla, mutta »he eivät tahtoneet suinkaan
1 Vrt.

myös Liljenstrand, m. t., siv. 122.
Vrt. Savon verokirja v:ita 15.41 (S. V. A. n:o 6133), jossa eri pitäjien
kohdalla on seuraava merkintä; »Anno Domini 1541 thå heskreffz mantaled
och iordetaledh mz skatthen och boge taledh epter tes gambla skattha vtgerdh
i ifougtens och heredzhöffdingens närwaru.» Veronpanon toimittamista Viipurin läänissä näihin aikoihin todistaa myös v:n 1542 »vuotuisesta verosta»
Uudenkirkon pitäjässä tehty huomautus, jonka mukaan ne 12 sopimusveromiestä, jotka oli, merkitty v:n 1541 verokirjaan, v. 1542 oli pantu »veron
alle». S. V. A. n:o 4995, 1. 15.
2 Grotenfelt, Suom. hist. uskonp. aikak., sivv. 82-84. Vrt. myös edellä
siv. 91.
4 Vrt. esim. S. V. A. n:o 6,1. 130 v., 132, 197 ja 206.
2
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tulla tänne vastaamaan». 1 Toukokuussa 1544 kuningas kirjoittaa
samalle voudille kahdesta talonpojasta, jotka paikkakuntansa verotuskysymyksessä olivat käyttäytyneet perin sopimattomasti. Nämä
rauhanhäiritsijät (»säller») olivat esiintyneet »sellaisella ilkimielisyydellä, kapinahengellä ja levottomuudella (skalkhet och mytterie och
wile) rahvaan keskuudessa ja pyrkineet herättämään heidän joukossaan riitaa ja eripuraisuutta», - että kuningas käski ankarasti
puuttumaan asiaan, haastamaan heidät käräjiin ja laillisen tuomion
jälkeen lähettämään heidät Tukholmaan, jossa he saisivat olla pakkotyössä, kunnes kuningas päättäisi, miten heidän suhteensa oli
edelleen • meneteltävä. 2 Kun valtaneuvokset Knuut Antinpoika
ja Juhana Olavinpoike, v. 1545 olivat Suomessa pitämässä tarkastuskäräjiä, esitettiin heille kokonainen sarja valituksia, joista monet
selvästi kohdistuivat puheenaolevaan veronpanoon. Niitä tuli
Pohjois- ja Etelä-Suomesta, Raaseporin, Viipurin, Savonlinnan,
Hämeenlinnan, Kokemäenkartanon lääneistä, yleensä koko Suomesta. Kutka valittivat, että heille yleensä oli äskettäin lisätty veroa,
ja pyysivät kunink. majesteetilta huojennusta, kutka •taas yksityiskohdittain selvittelivät kärsimäänsä vääryyttä, toiset syyttäen määrättyjä henkilöitä, vouteja, kirjureita j. n. e., toiset taas valittaen,
etteivät ymmärtämättömyydessään olleet osanneet valvoa etujaan.
Näistä ynnä muista esiintyneistä valituksista ja havaitnista väärinkäytöistä tarkastusherrat •laativat pitkän luettelon, jonka selostamiseen ei tässä kuitenkaan voida ryhtyä, mutta jopa epäilemättä
on antava arvokkaita lisiä puheenalaisen veronpanon erikoistutkijalle. 3
Paljon on näiden vuosikymmenien asiakirjoissa, varsinkin sakkoluetteloissa, muitakin tietoja talonpoikien valituksista ja niskoitte1 Ruuth, 1500-luvun maakirjoissa mainituista »flöteveroista»,. siv. 75.
ja S. V.A. n:o 1924, 1. 3 ja 147 v.
$ Samalla kuningas ilmoitti tahtonsa, että kaikkien Suomen voutien tuli
tarkoin pitää silmällä häiriön ja levottomuuden aiheuttajia. G. I:s reg. XVI,
sivv. 304-305.
' Luettelo on julkaistu Arw. Handl. VI osassa, sivv. 277-318; vrt.
myös Tengström, Några blad ur Finnlands häfder (Suomi 1553), siv. 250. Mitä
luettelossa olevaan Henrik Klaunpoikaa vastaan verojen lisäämisestä esitettyyn
tenholaisten valitukseen tulee (sivv. 284-285), ei se kohdistunut häneen laamannina, kuten julkaisija arvelee, vaan ]äänitysmiehenä. Koska valitus ei
koske yleistä veronpanoa, jätän sen toiseen yhteyteen.
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lusta veronmaksuun nähden, jopa suoranaisista pienistä kapinayrityksistäkin, mutta kun niiden ei saata sanoa ainakaan välittömästi
johtuneen v:n 1540 vaiheilla toimitetusta yleisestä veronpanosta, ei
ole syytä niitä tässä käsitellä. Sama on laita tunnetun Maunu Nyrhin kapinan; kun Henrik Klaunpoika laamannina joutui sitä kukistamaan, tulee siitä edempänä vielä puhe.
Varmasti veronpanossa myös tapahtui runsaasti väärinkäytt ö j ä, kuten äskenmainitut v:n 1545 tarkastuskäräjillä esitetyt valituksetkin todistavat. Edellä (siv. 92) on kerrottu Bertil Jönsinpojan
menettelystä Lapvedellä. Jaakko Teitin valitusluettelossa 1 kerrotaan laittomuuksista, joihin eräät muut vapaasäätyiset olivat tehneet
itsensä syypäiksi. Eerik Fleming oli karkoittanut kartanossa Syrjän
naapureina asuvat talonpojat heidän perintötaloistaan ja liittänyt
ne niittyineen, peltoineen ja kaikkine ulkomaineen asumakartanonsa
maihin. Kun sitten »verontasoitus» tapahtui, pani hän (koska hänellä silloin oli Siuntion pitäjä läänityksenä) noista taloista maksettavat vuotuisverot ympäristössä sijaitsevien kylien suoritettaviksi,
jotta ei huomattaisi kruunun tulojen vähentyneen. »Ja — sanoo
valitusluettelon tekijä — tätä tapaa tavattaneen kyllä käytettynä
muuallakin maassa, kun siitä kuulustellaan ja tiedustellaan.» Nousiaisten Nummen kylässä, joka käsitti 24 tankoa maata, oli Eerik
Skalmin leskellä, Särkilahden-sukuisella Martta Niilontyttärellä,
kaksi tankoa äidinperintöä. Näiden lisäksi hän 1540 anasti eräiltä
sanotun kylän talonpojilta ensin panninalan ja sitten kaksi punnanalaa maata. Nummen kylä oli, ennenkuin »verontasoitus» Birger
kirjurin aikana tapahtui, puolittain kruununverollista, puolittain
rälssimaata. Veron alla oli silloin Martta vaimon maa, mutta hän
lahjoi Birger kirjurin, niin että hänen osuutensa kirjoitettiin linnan
kirjoihin verovapaaksi. Tehden saman huomautuksen kuin Eerik
Fleminginkin menettelyn johdosta Jaakko Teitti lisää: »Ja kuitenkin täytyy näiden köyhien suorittaa täysi vero kylästä, nyt niinkuin ennenkin. Ja totta puhuakseni he suorittavat nykyään enemmän kuin he suorittivat jonkun aikaa varhemmin, jotta ei huomattaisi, että kruunun maa-alueilla on harjoitettu sellaista ilkeäjuonista peliä.» Samoin oli Dönsbyn Henrik kirjuri »viime verontasoituksessa» antanut poistaa veron eräästä Sauvon pitäjän maaGrotenfeltin julkaisu, sivv. 24, 186, 256 ja 283.
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alueesta .ja tehnyt siitä rälssimaan; hänen sinne asettamansa lampuodin valitettiin lisäksi pyrkivän anastamaan muidenkin kyläläisten maita. Eräässä Kustaa Vaasan kuoleman jälkeen laaditussa
selonteossa Savonlinnan läänin talonpoikain valituksista sanotaan
m. m.: »Monet esiintuovat myös, niinkuin totta onkin, että tässä
linnaläänissä on muinoin ollut epäoikeudenmukainen tangöitus ja
veronpano, niin että moniaat ovat saaneet niin paljon peltoa, niittyä ja ulkomaata, että kaksi tai kolme voisi sillä tulla toimeen, ja
sen he ovat itselleen anastaneet lahjuksien ja lahjojen avulla, mutta
veroa he eivät kuitenkaan ole maksaneet enempää kuin ne, joilla on
vähemmän maata.» Valittajat pyysivät sentähden uutta maantasoitusta ja tangoitusta, koska heidän joka tapauksessa oli suoritettava yhtä paljon vuotuista veroa ja »maita kysymykseen tulevia parseleita». 1
Veronpanotoimitusta Suomessa jatkui, kuten edellisestä esityksestä jo on käynyt ilmi, ainakin seuraavaan vuoteen. 2 Henrik
Klaunpoika ei kuitenkaan jäänyt toimituksen lopullista valmistumista odottamaan, vaan täytyi hänen jo kesällä 1540 palata takaisin.
Tukholmaan. Sitävastoin on mahdollista, että eräs toinen kamarineuvostoon kuuluvista lähetettiin hänen sijastansa valvomaan työn
jatkumista. Kuten muistamme, määrättiin heinäkuussa 1540 kamari
neuvosten apulaiseksi m. m. Björn Pietarinpoika, jonka myös.
olemme nähneet todella vähitellen yhä vakinaisemmin esiintyneen
tässä toimessa (vrt. edellä siv. 66). Kesällä 1541 hän oli Suo1 Arw.

Handl. VI, siv. 382.

2

Vrt. edellä siv. 9:, alav. 2. Vasta kesällä annettiin määräys uuden
veronpanon ja rälssimaan peruutuksen toimittamisesta Ahvenanmaalla (kaikkien oli täälläkin maksettava saman periaatteen mukaan yhtä paljosta ja
yhtä hyvästä maasta yhtä suuri vero, sopimusverot y. m. s. jätettävä j. n. e.);
syksyllä käskettiin ryhtymään tähän toimenpiteeseen Helsinglannissa, Medelpadissa, Ångermanlannissa ja Länsi-Pohjassa, ja samoihin aikoihin annettiin
taalainmaalaisille, heidän valitustensa johdosta, uusi käsky niskoittelematta
avustaa voutia veronpanossa; 3/2 1541 kuningas Upsalan markkinoille lähettämässään julistuksessa ilmoitti, että veronpano oli toimitettu eräissä osissa
valtakuntaa ja että siellä, missä sitä ei vielä ollut tehty, vouteja nyt oli käsketty pitämään siitä huoli. Länsi-Pohjassa veronpano tapahtui vasta 1543,
ja jo 4 vuotta myöhemmin uusi. G. I:s reg. XIII, sivv. 63-64, 130-131,
141-142 ja 206-207. Tietoja veronpanon toimittamisesta eri paikkakunnilla Ruotsissa antaa myös Thulin, Om maat. (esim. sivv. 79, 84, 91-92).
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messa kruunun asioissa ainakin Turussa ja Hämeenlinnassa. Viimemainitussa paikassa hän Perttelin päivänä (elok. 24 p:nä) johti
linnan varastojen inventoimista. 1 Tällainen tehtävä tosin läheisesti kuului kamarineuvoston toimialaan, mutta tietysti ei näin
korkea herra vain sitä varten lähtenyt pitkälle ja vaivalloiselle
matkalle, vaan luultavinta on, että hän oli Suomeen saapunut
juuri jatkuvaa yleistä veronpanoa loppuunsaattamaan. Mahdollisesti oli, senjälkeen kuin Henrik Klaunpoika oli palannut Ruotsiin,
tullut tietoja, jotka osoittivat, että tarkempaa silmälläpitoa vielä
tarvittiin.
Varsinaisen päätehtävänsä ohella Henrik Klaunpoika oli saanut kuninkaalta toimeksi myös asettaa Suomeen uusia v o u t e j a,'
koska eräitä sellaisia virkamiehiä puuttui. Voudeiksi oli asetettavamiehiä, jotka kykenivät toimittamaan kunnolliset selonteot ja tilit,
missä suhteessa Henrik Klaunpojan tuli heitä opastaa. 2 Tehtävä,
kuten huomaamme, liittyi läheisesti matkan päätarkoitukseen; se
oli omansa varmistamaan uuden veronpanon kautta syntyneiden
olosuhteiden pysyväisyyttä ja sen pohjana olevien periaatteiden'
huolellista noudattamista. Tavallisesti kuningas itse nimitti voudit;
mutta erikoisissa tapauksissa hän valtuutti, niinkuin nytkin, jonkun
toisen puolestaan käyttämään nimitysoikeutta, kuitenkin yleensä
vaatien etukäteen tietoa aiotuista nimityksistä. Sekä »kuninkaan
perinnön ja oman» ja kruunun lampuotien lisääntymisen kautta että'
läänityksiä peruutettaessa oli uusien voutien tarve näihin aikoihin
huomattavasti lisääntynyt, ja sopivista henkilöistä oli kova puute.
Linnojen kirjurien ja huovien sekä »teinien» joukosta saatiin helpoimmin sellaisia, jotka olivat enemmän tai vähemmän perehty-.
neitä tämäntapaisiin tehtäviin. 3 Siltä näyttää, että Henrik Klaun1 S. V. A. n:o 3683, I. 125. Inventausmiehet olivat Björn Pietarinpoika,
Björn Klaunpoika sekä Jöns ja Antti Vestgöte. Hämeenlinnan päällikkönä
oli edellisestä vuodesta lähtien Iisak Niilonpoika (Baner), Henrik Klaunpojan hovilaistoveri. Tukholmaan palatessaan Björn Pietarinpoika sai Turun
linnasta kauroja hevosilleen. S. V. A. n:o 486, 1. 89.
2 Vrt. edellä siv. 87, alav. 2. Lisäksi Henrik Klaunpojan tuli koettaa
hankkia kuninkaan palvelukseen hyviä merimiehiä, mistä sellaisia vain oli
saatavissa. G. l:s reg. XIII, siv. 8.
3 Vrt. Forssell, Sveriges inre hist. I, sivv. 35-36, 39-42 ja 225-226,
sekä Almquist, Den civ. lokalf., sivv. 113-115. M. m. sai Niilo Boije yhdessä
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poikakin sai vouteja m. m. niistä henkilöistä, jotka silloin palvelivat Turun linnassa (vrt. edellä siv. 90, alav. 3).

Mitä huomattavimmalla tavalla oli Henrik Klaunpoika saanut
vaikuttaa maansa olojen järjestämiseen. Tyytyväisenä hyvin alullepannusta .työstä hän saattoi lähteä kuninkaallensa tarkemmin selvittelemään sen tuloksia. Mutta hänellä oli toinenkin syy tyytyväisyyteen. Hän näet vei mennessään saaliin, jota hän kuninkaan
luonteen tuntien varmaankin piti varsin kallisarvoisena.
Samoihin aikoihin, tammikuun alussa 1540, . jolloin Henrik
Klaunpoika• kuninkaan erityisenä valtuutettuna oli lähtenyt Suomeen hallitsijansa ja Ruotsin kruunun etuja valvomaan, oli Itämeren eteläpuolella Königsbergissä noussut ratsaille henkilö, jolla
myöskin oli matkan määränä meidän maamme. Pummallakin oli
vietävänä kirje Eerik Z+'lem,ingille, Suomen mahtavimmalle miehelle, ja kummankin pyrkimyksenä oli saada häneltä kannatusta ja apua tarkoituksilleen. Tuskin oli Henrik Klaunpoika,
jolla oli lyhempi matka ja selvä tie, ehtinyt Flemingin luo
ja saanut työnsä hyvään alkuun, kun Preussin herttuan pääkaupungista lähetetty Hannu Gerieh Itämeren eteläpuolista maatietä rientäen alkoi lähestyä Suomen rajoja. i Ei ole varmaa
tietoa siitä, ratsastiko hän Viron pohjoisrannalle ja talvimyrskyistä huolimatta kulki sieltä Suomenlahden poikki, vai — mikä
todennäköisintä - ajoi edelleen Nevajoelle, sieltä Viipurin tietä
pyrkiäkseen Flemingin asuinseuduille. Jos hän ensin saapui Viipuriin, niin siellä hänet hyvin tunnettiin vanhastaan, hän kun
puolta vuosikymmentä aikaisemmin oli yhdessä lyypekkiläisen porGermund Sveninpojan kanssa v. 1536 kuninkaalta käskyn koettaa keksiä
joitakuita hyviä miehiä ratsumiesten joukosta voudeiksi Norrlantiin ja
I tä-Göötanmaalle.
1 Hannu Gerichille annetusta tehtävästä ja hänen kohtalostaan on
Grotenfelt Hist. Arkiston XII:ssa osassa julkaissut tutkimuksen »Hannu
Gerickin lähetys Suomeen v. 1540», jonka esitystä olen pääasiassa seurannut ja josta myös käy ilmi, mitä lähteitä asiaan on saatavissa. Lisäksi olen
Ruotsin valtionarkistosta löytänyt kirjeen, jonka Eerik Fleming kuninkaan
epäluuloista päästyään on hänelle kirjoittanut ja joka mielenkiintoisella
tavalla valaisee hänen suhdettansa juttuun.
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varis. Herman Möllerin sekä Wulf Gylerin ja Berndt von Melenin,
Kustaa Vaasan karanneiden apulaisten ja kiihkeiden vihamiesten,
kanssa ollut Hoijan kreivin »ilkeitä viettelijöitä» ja jo silloin vehkeillyt Preussin herttuan asioissa. 1 Viipurin linnanpäällikön, Niilo
Grabben, miehet ottivat tulokkaan kiinni ja takavarikoivat joukon hänen tavaroitaan, mutta nähtävästi laskivat hänet jatkamaan matkaansa länteenpäin tai kuljettivat hänet sinne itse. 'Lieneekö Eerik Fleming ehkä ollut virkamatkoilla tai kenties oleskellut Kuitian kartanossa Paraisissa, joka tapauksessa Hannu. Gerich
näkyy Flemingiä tapaamatta päätyneen Turkuun, jossa hän, yritettyään houkutella Turun linnan sotamiehiä kavallukseen tai ehkä
jo sitä ennen, joutui viranomaisten talteen. 2
Hallitsijan edustajana otti nyt Henrik Klaunpoika hänet tutkittavakseen. Tällöin häneltä tavattiin kirje 3, jonka markkreivi
1 Lainaamani sanat Kustaa Vaasan. Vrt. myös Ruuth, Viborgs stads
historia, siv. 119.
2 Henrik Klaunpoika sanoo vain saaneensa käsiinsä Gerichin tuomia
kirjeitä, mutta ei kerro vanginneensa häntä eikä yleensä vangitsemisesta
mitään. Sitävastoin näkyy kuningas toista tietä, luultavasti Niilo Grabbelta
tulleessa kirjeessä, saaneen tietää, että Gerichin tavaroita oli joutunut Grabben miehille. Tästäkin päättäen Gerich oli otettu kiinni Itä-Suomessa, Grabben alueella, ja vasta myöhemmin tullut Henrik Klaunpojan kuulusteltavaksi. Mahdollisesti tämä oli Grabben miesten mukana saanut kirjeeseensä
panemansa tiedot Gerichin entisyydestä, hänen olostaan Hoijan kreivin palveluksessa, ja siihen välittömästi liittyvän kuvauksen hänen luonteestaan
(»en ildfundig skalk, ther eij huar man kan komma offwer hans snedighett
och ildfund»), — Epäselväksi kuitenkin jää, miksi Grabbe ei heti omasta
puolestaan pannut ankarampaa tutkimusta toimeen, jos hän kerran miestä
epäili; kenties siihen oli syynä Gerichillä olleen kirjeen vastaanottajan ja
myös tämän veljen huomattava asema, joka vaati noudattamaan tarpeellista varovaisuutta. Ehkäpä Grabben miehet vasta Turussa, Gerichin jouduttua kiinni vehkeilyistään, päättivät pitää omanaan häneltä takavarikoimansa tavarat, jotka heidän sitten täytyi luovuttaa herransa kautta kuninkaalle.
3 Vain yksi hänen hallussaan ollut kirje on tunnettu ja yhdestä ainoasta
näyttää olevan kysymys myös Tukholmassa langetetussa tuomiossa. Mutta
Henrik Klaunpojan kuninkaalle lähettämässä kertomuksessa puhutaan »muutamista kirjeistä» (nåågre breff), ja samoin käytetään monikkoa kuninkaan
hänelle antamassa vastauksessa (»mz the breff», »aff tesse breff»); mahdollista siis on, että yksi ainoa kirje oli nimenomaan herttuan kirjoittama ja
tarkoitettu ilman muuta perille saatettavaksi, jotavastoin toiset oli esim.
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Albrekt, Preussin herttua, oli kirjoittanut Eerik Flemingille ja jossa
hän vetosi vanhaan tuttavuuteensa tämän veljen Iivarin kanssa
sekä pyrkien Eerik Flemingin ystävyyteen pyysi ostaa häneltä sudenturkin kultaa vastaan. Gerichin entisyys, hänen menettelynsä Turussa ja tällainen omituinen kirje aiheuttivat, että Henrik Klaunpoika katsoi tarpeelliseksi panna miehen kovalle. »Vihdoin» (nw
påå thet sista) Henrik Klaunpoika, luultavasti ajan tapaan kidutustakin käyttäen, sai hänet tunnustamaan, että herttua oli Wulf
Gylerin ja, kaikesta päättäen, myös Berndt von Melenin toimiessa
.neuvonantajina suunnitellut Suomen irroittamista Ruotsista Eerik
Flemingin avulla ja sitä tietä koko Ruotsin valtakunnan saattamista valtaansa; Eerik Flemingin ja muiden valtaneuvosten houkutukseksi oli suunnitelmaan pantu m. m. lupaus, että valtakuntaan
ei asetettaisi enää kuningasta, vaan että kaksi vanhinta ja arvokkainta tulisi siellä hallitusta hoitamaan — muistutettiin siis mieleen
unioniajan ylimysten mahtavaa asemaa. Asiakirjoista ei ilmene,
antoiko Hannu Gerich tunnustuksensa suullisesti vai kirjallisesti.
Mutta se seikka, että Henrik Klaunpoika itse kirjoitti laajan selostuksen hänen tunnustuksistaan kuninkaalle, näyttää mielestäni viittaavan siihen, että tallessa oleva tunnustuksen katkelma on kirjoitettu vasta Tukholmassa.
Kuninkaalle maalisk. 20 p:nä kirjoittamassaan kirjeessä Henrik Klaunpoika varovaisesti jättää mainitsematta mielipidettään
Eerik Flemingistä, mutta selvää on, ettei hänellä ollut vähintäkään
aihetta katsoa tämän luotettavaisuutta epäiltäväksi; hän vain tiesi,
miten kipeään kohtaan sattuivat Gerichin tunnustuksessa esiintyvät
viittaukset juontenpunojain huhuihin, jotka sekä Ruotsissa että
ulkomailla kertoivat kuninkaan sairaudesta ja kuolemastakin. 1
Epäilemättä Henrik Klaunpoika myös tiesi kuninkaan epäluuloista
Albrekt herttuaa kohtaan 2 , ja osoittivathan Gerichin tunnustuk-

Wulf Gyler kirjoittanut annettaviksi Flemingille vasta silloin, kun nähtäisiin hänen olevan houkutuksille alttiin.
1 Vrt. edellä siv. 70, sekä G. I:s reg. XII, siv. 250.
2 Vaikka Kustaa Vaasa vielä 1534 piti herttuaa hyvinkin luotettavana
herrana (vrt. G. I:s reg. IX, siv. 156), olivat tämän sukulaisuus Tanskan
Kristiernin kanssa, jonka suhde Kustaaseen oli käynyt vihamieliseksi, ja
hyvät välit Kustaa Vaasan entisten sihteerien kanssa aiheuttaneet sen, että
kuningas jo pitkän aikaa oli suuresti epäillyt Preussin herttuan hautovan
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setkin, millä innokkaalla, mielenkiinnolla Saksan, jopa Espanjankin herrat - viimemainitut kai Kaarle keisarin puolesta — puuhailivat Ruotsin kysymyksessä, kaikki valmistellen uuden kuningassuvun kukistamista, mutta toisiaan kadehtien ja vakoillen. Sentähden Henrik Klaunpoika piti viisaimpana olla suoraan puoltamatta Eerik Flemingiä ja antaa tosiasiain puhua tämän puolesta.
Iiän vain pyysi knninkaalta tietoa, miten oli meneteltävä Hannu
Gerichin ja tämän nähtävästi viattoman matkakumppauin, erään
tukholmalaisen leipurin veljen, suhteen, tahtoiko kuningas ehkä itse
koettaa puristaa lisää tunnustuksia Gerichistä.
Oikein Henrik Klaunpoika olikin arvioinut kuninkaansa luonteen. Kirjeen tultua kuninkaan epäluulot puhkesivat täyteen voimaansa, ja hän lähetti Henrik Klaunpojalle käskyn salaisesti, mutta
tarkoin pitää silmällä Eerik Fiemingiä
jota kuningas nyt sanoi
»omituiseksi ja kummalliseksi mieheksi, jonka lujuuteen ei ollut
perustamista ja johon senvuoksi oli vähän. luottamista» —, jotta
tämä, saatuaan tietää, mitä Gerich oli hänestä tunnustanut, ei
pakenisi maasta tai ryhtyisi muuhun juoneen (»skalkestycke») kuningasta vastaan. Kaiken varmuuden vuoksi Henrik Klaunpojan
tuli vielä vaatia Flemingiltä takuu ja tällöin katsoa, että takuumiehet eivät olleet sellaisia, joiden Fleming mahdollisesti kernaasti
antoi joutua vahinkoon hänen tähtensä. Henrik Klaunpojan tuli
— sanoi kuningas — nyt erittäinkin tässä, mutta yleensä muissakin
asioissa, valvoa ja edistää kuninkaan parasta, minkä . hän muuten
uskoi Henrik Klaunpojan tekevänkin (»som wij betro tig 'vm»).
Hannu Gerichin, josta Henrik Klaunpoika itse tiesi, mikä »viekas
lintu hän oli», tuli hänen hyvin vartioituna ja estäen häntä joutumasta kovin monen kanssa puheisiin tuoda Ruotsiin.
Näyttää melkein siltä, kuin Henrik Klaunpoika olisi osannut
käsitellä Hannu Gerichin juttua niin salaisesti, ettei Eerik Fleming
tiennyt häneltä löydetystä kirjeestä mitään, ennenkuin Henrik
salaisia hankkeita häntä vastaan (vrt. kuninkaan kirje 15/2 1538 Holger Kaarlenpojalle, että tämän on otettava poikansa pois Preussin herttuan palveluksesta; G. I:s reg. XII, siv. 160). Myöskin Tanskan kuninkaalla näkyy
olleen tietoa Gerichin hankkeista, siitäkin päättäen, että Gerichin piti suositella Ruotsin hallitsijaksi kuninkaan nuorta veljeä, Hannu prinssiä. Vrt.
myös Hildebrand, Gustaf Vasa och Berend von Melen (Hist. Tidskr. 1901),
siv. 300-301.
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Klaunpoika toukokuun alkupuolella — huhtik. 25 p:nä oli kuningas Vadstenasta lähettänyt hänelle käskynsä — saapui Flemingin luo tässä kummallekin varsin kiusallisessa asiassa, ikävässä
Henrik Klaunpojalle senvuoksi, että epäluulonalainen oli perheen
vanha ystävä ja hänen vaikutusvaltainen suosijansa. On arveltu,
että Eerik Fleming kuitenkin olisi ottanut asian jotenkin rauhallisesti, koskapa hän heti senjälkeen kuninkaalle kirjoittamassaan
kirjeessä, samalla kuin tietysti vakuuttaa uskollisuuttaan ja täydellistä tietämättömyyttään sekä Hannu Gerichin kirjeistä että
muista vehkeilyistä, kuninkaan kirjeestä päättäen ensin kuitenkin
esiintuo valituksen siitä, että kuningas on peruuttanut hänen läänityksiään (»vtij huilke i först beröre vm then förläning»). L Mutta
huomattava on, että Fleming oli saattanut kirjoittaa läänityksensä
peruuttamisesta eri kirjeen — jo ennen Gerichin lähetyksen tultua
hänen tietoonsa — ja että kaikissa tapauksissa tuntuu vaikealta
uskoa Flemingin niin varsin levollisesti käsitelleen epäluuloiselle
hallitsijalle lähettämässään kirjeessä juttua, jossa häneen kumminkin oli langennut epäluotettavuuden varjo ja joka Henrik Klaunpojan tullessa häneltä kuninkaan käskyn mukaan vaatimaan takuista oli osoittautunut kylläkin vakavalaatuiseksi.
Kuningas
sitävastoin rauhoittui niin pian, että hän jo kesäk. 18 p:nä, Flemingin puolustuskirjeeseen vastatessaan, ilmoitti hänelle täyden
suosionsa ja luottamuksensa; varmuuden vuoksi hän kuitenkin
kiinnitti .huomiota siihen, että Flemingillä olisi kovin paljon etuja
menetettävänä, jos hän antautuisi tällaisiin houkutuksiin. Joka
tapauksessa hän käski Flemingiä ensi tilassa tulemaan Ruotsiin tarkemmin puhumaan tästä ja muista tärkeistä asioista sekä
omasta ja maanmiestensä puolesta vakuuttamaan kuningasta uskollisuudestaan, niinkuin muidenkin maakuntain edustajat äskettäin
olivat tehneet.
Parhaan ja varman todistuksen siitä, miltä kannalta Eerik
Fleming otti tuon ikävän jutun, saamme hänen omakätisestä kirjeestään, jonka hän kirjoitti kuninkaalle, senjälkeen kuin tämä
jo oli ilmaissut jälleen täydellisesti luottavansa häneen. Hän lausui nöyrän kiitoksensa siitä »kristillisestä» tavasta, jolla hallitsija
oli suhtautunut hänen »pakottavaan hätäänsä ja todelliseen viatVrE. Collar'. Erik Fleming (Suomi 1844), sig-. 122.
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tomuuteensa» ja pelastanut hänen kunniansa, hyvän nimensä,
vaimonsa ja lapsensa. Vanhoihin päiviinsä asti hän oli elän.yt
aatelismiehenä ja ritarina, joka mielellään tahtoi viedä kunniansa
mukanaan hautaan. »Korkean älynsä viisaudella» oli kuningas
ollut uskomatta niihin »epäkristillisiin, keksittyihin ja ilkeämielisiin asioihin», joihin Preussin herttua oli tahtonut houkutella häntä ja »kenties muitakin teidän armonne luottamusmiehiä ja alamaisia», jotta hänen kunniansa, tavaransa, maineensa ja menestyksensä olisi tullut vahingoitetuksi. Parhaan
kykynsä mukaan hän lupaa palkita kuninkaan lempeyttä. Mutta
vielä hänellä on pari pyyntöä. Hän anoo, että kuningas sallisi
hänen kirjoittaa Preussin herttualle kehotuksen kieltää hänen
luonaan oleskelevaa, täältä kunniansa ja kuntonsa jättäen paennutta petollista joukkoa ahdistamasta Flemingiä ja muita kuninkaan alamaisia. Ja koska hän »oli joutunut monen miehen suuhun
sellaisten tuon ruhtinaan myrkyllisten puuhien johdosta», pyysi
hän kuningasta avoimella kirjeellä puhdistamaan hänen maineensa,
jotta hän saisi tukituksi pahansuopaisten ihmisten ja vainoojain
suut ja jotta hänen lapsensa ja muut jälkeentulevaisensa eivät
saisi kuulla hänen jossakin suhteessa esiintyneen uskottomasti. 1
Tuntematonta on, mitä kuningas vastasi näihin Eerik Flemingin pyyntöihin, jotka selvästi osoittavat, millä sekä mieliharmilla että huolestuneisuudella tuo voimakas ja arvovaltainen ylimys ajatteli Preussin herttuan ja hänen Ruotsin kuninkaasta luopuneiden neuvonantajiensa kavalaa yritystä. Samalla koko kirje
antaa meidän entistä selvemmin aavistaa sitä kiusallista asemaa,
johon Henrik Klaunpoika oli joutunut saadessaan jutun selvitettäväkseen.
Kuninkaan kesäk. 18 p:nä lähettämästä kirjeestä päättäen
Geriehiä ehkä vielä kesäkuun puolivälissä säilytettiin Suomessa.
Heti senjälkeen Henrik Klaunpoika kuitenkin lienee lähtenyt viemään häntä Tukholmaan. 2 Siellä häntä sitten edelleen kuulusteltiin, jonka jälkeen hänet vihdoin tuomittiin menettämään hen1 R: V. A. Gustaf I:s tid. Skrifvelser till konungen. Odaterade. Kirje
julkaistu . tämän teoksen liitteenä.
2 Jo kesäk. 24 p:nä Henrik Klaunpoika jälleen yhdessä Pietari Brahen
ja Ture Pietarinpojan kanssa antaa tilientarkastustodistuksen Tukholman
linnassa. Vrt. edellä siv. 65.
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tiensä ja hanen ruumiinsa paloitettavaksi neljään osaan; kappa. leet piti muille varoitukseksi ripustettaman Tukholman neljän
pääkadun varrelle. Tuomio langetettiin tammik. 5 p:nä 1541, mutta
j.tettiin toimeenpanematta, ja Gerich sai virua vankikammiossaan
vuoden loppupuolelle asti, jolloin hän näkyy siellä kuolleen. Tunnettua ei ole, ottiko Henrik Klaunpoika »hallitusneuvostossa» osaa
hänen tuomitsemiseensa, mutta ainakin tärkeänä todistajana hän
tietysti vaikutti jutun käsittelyyn.

4. Kuninkaan asioilla Saksassa ja Tanskassa
(1542-1543).
Kolmisen vuotta kamarineuvoksena johtaen verokamarin töitä
Henrik Klaunpoika saavutti tällä alalla suuren kokemuksen ja
asiantuntemuksen, joka' — niinkuin edellä olemme voineet havaita -- ei jäänyt kuninkaalta huomaamatta. ja joka myöhemminkin muistettiin; kun tärkeitä kameraalihallinnollisia kysymyksiä
esiintyi ratkaistaviksi. Edempänä saamme myös nähdä hänellä
olleen verratonta hyötyä niistä tiedoista, joita hän näinä vuosina
oli itselleen hankkinut i-erotusoloissa ja kruunun sekä yksityisten
maanomistusta ja sen eri muotoja koskevissa kysymyksissä.
Henrik Klaunpoika käsitettiin nähtävästi loppuvuodesta 1542
eteenpäinkin kuuluvaksi kamarineuvostoon, vaikka hän ei enää
suoranaisesti ottanutkaan osaa kamarin töihin. Joka tapauksessa
nekin toimet, joita Henrik Klaunpojalle tiedämme vv. 1542-1543
uskotun, ylimalkaan olivat tavalla tai toisella yhteydessä niiden
tehtävien kanssa, joiden edellä (vrt. siv. 6$) olemme nähneet kuuluneen kamarille ja erityisesti kamarineuvoksille, tai olivat ainakin
niistä johtuneita.
Hallinto oli kaikista saksalaisajan pyrkimyksistä huolimatta
jäänyt vaille lopullista, kiinteätä järjestystä, jotenka vain harvalla,
tuskin ainoallakaan, kuninkaan ja keskushallinnon palveluksessa
olevalla tuli olemaan tarkoin määrätyt tehtävänsä. . Kamarissa
jo aikaansaadun vakiinnuttamisen jälleenlöyhtymin,en, jonka tapahtuessa Henrik Klaunpoikakin joutui toimimaan kaukana varsinaisesta virkapaikastaan, suureksi osaksi valtakunnan ulkopuolella,
alkoi juuri samoihin aikoihin, jolloin Kustaa Vaasan hallitusjärjestelmässä saksalaisuus rupesi syrjäytymään vallitsevasta asemastaan.
Kotimaiset miehet ja vanhat kotimaiset tavat ja käsitykset pää-
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sivät jälleen arvoonsa, kuitenkin niin, että huomattavimpana piirteenä kaikessa tuli olemaan sama, mikä jo Kustaa Vaasan alkuaikoina oli ollut silmiinpistävin ja mitä saksalaisaikanakin oli pidetty johtotähtenä, pyrkimys yhä ehdottomampaan hallitsijan
yksinvaltaan. Osaksi tämä pyrkimys oli tietoista ja tarkoituksellista, osaksi taas se ja tapahtuneet muutokset yleensä johtuivat olojen pakosta, olivat kovan kokemuksen tulos. Daeken
kapinan ja von Pyhyn kukistumisen saatamme sanoa, lopullisesti
kääntäneen kehityksen pyörän.
Tyytymättömyys Kustaa Vaasan toimeenpanemiin uudistuksiin ja kaipuu takaisin »vanhaan ja entiseen» olivat keväällä 1542
synnyttäneet Smoolannissa ilmikapinan, jonka johtajaksi tuli talonpoika Niilo Dacke ja joka sitkeydellään ja laajuudellaan sai varsin
vaarallisen luonteen. Aseman vakavuutta lisäsi vielä se seikka,
että Kustaa kuninkaan ulkomaiset vihamiehet käyttivät tilaisuutta
yrittääkseen toteuttaa kauan• hautomiaan aikeita Ruotsiin nähden.
Kristiern II:n vävy, pfalzkreivi (sittemmin .vaaliruhtinas) Fredrik, ja
kreivi-sodan aikuinen Kustaan vastustaja, Mecklenburgin herttua Albrekt, ryhtyivät kumpikin juoniin ja varustelnihin vihdoinkin päästäkseen toiveidensa perille. Hyvää, asiantuntevaa avustusta he saivat ruotsalaisten maanpakolaisten taholta, joita he olivat ottaneet
turviinsa. Suhde Tanskaan oli kuitenkin jälleen parantunut, ja
Brömsebrossa oli 1541 tehty keskinäinen hyökkäys- ja puolustusliitto. Molemmilla pohjoisilla valtakunnilla olikin yhteiset viholliset,
äskenmainitut saksalaiset ruhtinaat. Kun jälkimäisillä oli takanaan
ja' tukenaan Kristiern II:n lanko, itse keisari Kaarle V, oli luon.
nollista, että Tanska ja Ruotsi puolestaan lähestyivät keisarin
suurta vastustajaa, Ranskan kuningasta Frans I:tä. Jo marraskuun lopulla 1541 oli Tanskan ja Ranskan välillä tehty' sopimus .
molemminpuolisen sota-avun antamisesta. Samanlaista tarkoitusta
varten oli myös Ruotsista alussa vuotta 1542 lähtenyt Ranskaan
komea lähetyskunta, jonka johtajina olivat kansleri von Pyhy, Sten
ja Yrjö Norman. HeinäEerikinpoika, Knuut Antinpoika
kuun alussa tehtiinkin »goottien ja .gallien kuninkaiden» välillä
sopimus, joka sisälsi m. m. velvoituksen keskinäiseen avunantoon
sodan syttyessä. 1.
= Vrt. Falk, Gustaf Vasas utrikespol., siv. 191, ja Ahnfelt, Per Brahes
krönika, siv. 69.
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Kustaa Vaasa, joka hyvin vastenmielisesti oli myöntynyt
Ruotsin politiikan ulottamiseen Europan suurpolitiikan pyörteisiin, odotti kärsimättömänä i kansleriaan kotimaahan, jossa Dasken
kapina ja Pohjois-Saksasta tulevat hälyttävät tiedot ja huhut
pitivät mieliä levottomina. Mutta von Pyhyä vain ei kuulunut.
Ostellen kuninkaalle ja kuningattarelle kalleuksia luottoa vastaan, lainaten rahaa Ranskan kuninkaalta ja augsburgilaiselta pankki; ' 'ikkeeltä Fuggerilta ja kulutellen aikaansa mitä
moninaisimmissa neuvotteluissa ja suunnitteluissa hän — lähtien
vasta vuoden lopulla Ranskasta mukanaan Frans kuninkaan
Kustaa Vaasalle lähettämä ritarimerkki ja Eerik prinssille
lahjoittamat kultakruunu, -valtikka, -omena ja -miekka —
matkusti hiljalleen Saksan kautta Ruotsia kohden. Sten Eerikinpoika taas, joka oli von Pyhyn kanssa riitautunut, näkyy
viipyneen Ranskassa aina v:n 1543 juhannukseen saakka. 2 Saksassakin v. Pyhy näyttää toimineen suuressa määrin omin päin
ja omavaltaisesti, tekemättä kuninkaalle toimistansa tarkkaa selkoa
ja hänen tai hänen muiden luottamusmiestensä mieltä kysymättä.
Kun nimittäin kansleiilta ei tullut tyydyttäviä tietoja, lähetti kuningas vuoden 1543 alussa Yrjö Hormanin, joka jo syksyllä oli
palannut Ranskasta, ja Kristoffer Antinpojan Tanskaan ja PohjoisSaksaan, jossa heidän tuli m. m. yhdessä kanslerin kanssa pestata
sotaväkeä Ruotsiin lähetettäväksi ja neuvotella sikäläisten valtioiden hallitusten kanssa. Näin oli kuningas mitä vaikeimpien olosuhteiden vallitessa vailla tärkeimpiä neuvonantajiansa; helmikuussa hän kirjoittaakin: »Ja meillä on luonamme sangen harvoja,
joiden kanssa voisimme jotakin toimittaa, ne, joita ennen enimmin
käytimme, nimittäin Sten Eerikinpoika, kansleri, Norman ynnä
muut, eivät nyt ole maassa.» Omituista kyllä, ei vielä huhtikuun
lopella näy Normaniltakaan tulleen tarkempia tietoja siitä, miten
he olivat asiat toimittaneet, kuinka paljon väkeä he olivat hankkineet ja kuinka pian se oli odotettavissa Ruotsiin, millä kannalla
Saksan merikaupungit olivat sotaan nähden, mitä kuului herttua
Albrektista j. n. e. Toukok. 2 p:nä kuningas kirjoitti Sten EerikinPietari Brahe kertoo hänen näihin aikoihin lopulta jo siihen määrin
tuskastuneen valtakuntaansa, että tuumi ostaa itselleen kreivikunnan Saksasta ja muuttaa sinne. Ahnfelt, m. t., siv. 53.
2 Falk, m. t., siv. 194, ja Hist. hand]. XX, siv. 160.
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pojalle, joka hänen sanojensa mukaan oli oleskellut omia aikojaan
»vähääkään tietämättä siitä, mitä Ruotsissa tapahtui» ja vasta nyt
ali antanut lähempiä tietoja sekä Ranskan-matkasta että muista
asioistaan, kehottaen häntä kiiruhtamaan kotimaahan. »Rakas
Sten», hän lausuu, »olisi toki sopinut, että lähettiläs, joka lähetetään herransa asioille, palaa tuomaan vastausta.» Kansleriinsa
kuningas oli sitä enemmän närkästynyt, kun Ranskan kuninkaan
lähetti Richer keväällä saapui Ruotsiin vihdoinkin saamaan liitto,
sopimukselle kuninkaan vahvistusta ja sopimaan sen edellyttämästä yhteistoiminnasta Pohjoismaiden ja Ranskan välillä.
Etteivät Kustaa Vaasan lähetit kuitenkaan olleet jättäneet herraansa kokonaan tietoja vaille, näkyy hänen tonkok. 3 p:nä lähettämästään kirjeestä, jossa hän mainitsee Yrjänä Fineken muutamaa
päivää aikaisemmin tuoneen »joukon saksalaisia kirjeitä» ja käskee
sihteereitään »antamaan kanslerille ja maisteri Jörgenille vastaukset
niihin kohtiin, joita he kirjelmissään esittävät». 1
Eikä kestänyt kauan, ennenkuin kuningas jälleen sai sekä kirjallisia että suullisia tietoja kansleriltaan. Tietojen tuoja oli
Henrik Klaunpoika.
Siitä kertoo muuan Ruotsin valtionarkistosta tapaamani mielenkiintoinen .kirje 2, joka tietääkseni on ainoa tallessa oleva, missä
v. Pyhy itse esittää kuninkaalle menettelyään ja tarkoituksiaan tuona
hänelle niin kohtalokkaana aikana. Se on kirjoitettu Hampurissa
toukok. 1 p:nä 1543. Kansleri — »kunink. maj:tin perintöpalvelija C. v. Pyhy, ritari» — kehuu ensin tehneensä enemmän kuin
1 Koska nyttemmin näytti siltä, että smoolantilaiset vihdoinkin todella olivat alistuneet, ei kuningas sanonut haluavansa, että tuotaisiin
kovin paljon kallista väkeä maahan. Kun kuitenkin kapinallisiin ei ollut
ehdottomasti luottamista ja kun salaista tietä oli tullut tietoja, jotka aiheuttivat varovaisuutta, oli kansleria ja Normania käskettävä hankkimaan
neljä tai viisi lipullista hyvää väkeä kuninkaan palvelukseen ja sen mukana viipymättä palaamaan Ruotsiin. Sihteerien oli kuitenkin, ennenkuin he näistä tärkeistä asioista kirjoittivat kanslerille . ja Normanille,
ensin saavuttava Svartsjöhön kuninkaan kanssa neuvottelemaan. Vrt.
Tegel, Kon. Gustafs hist. II, sivv. 197-198, Svenskt Biogr. Lex., ny följd,
VIII, sivv. 170-178, Nordisk Familjebok, von Pyhy, sekä, G. I:s reg. XV,
sivv. 101, 240-241, 254-255, 256-257, 259 ja 260.
2 Kirjettä säilytetään kokoelmassa »Skrifvelser till Gustaf I»; julkaisen sen kokonaisuudessaan tämän teokseni liitteenä.
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yhdelle ihmiselle yleensä on mahdollista, liikkuneensa »joka paikassa» ja, kuten toivoo, kaikkivaltiaan avulla toimittaneensa kaiken, mikä kuninkaalle oli välttämättömintä. Hänen on täytynyt
estää se ratsu - ja jalkanliehiä käsittävä apulähetys, joka oli aiottu
Ruotsin talonpoikien (s. o. dackelaisten) hyväksi; tarkoituksena
oli ollut lähettää kymmenen lipullista jaikaväkeä ja 800 ratsu
miestä sekä ruutia ja elintarpeita. Jos kaikki tuo apu olisi tullut
Ruotsiin tai jos se vielä tulisi, saisi kuningas kyllä sitä tuntea,
ja talonpoikien pyrkimyksillä ja yrityksillä olisi silloin menestystä. Hän kehottaa kuningasta rkaikin mokomin toimittamaan
laivoja sellaisiin paikkoihin, missä väkeä kenties voidaan koettaa
laskea maihin, ja erityisesti lähettämään laivueen Mecklenburgin
vesille polttamaan tai kaappaamaan hollantilaisten ja Mecklen,
burgin herttuan laivoja, »sillä herttua tavoittelee öin ja päivin teidän majesteettinne tuhoa». Lyypekissä hän sanoo toimittaneensa
paljon kuninkaalle hyvin tärkeitä asioita ja perinpohjin tutustuneensa paljoon; ilman sitä olisi vihollisten toimintaa muka kovin
vähän voitu ehkäistä. Ruotsiin hän ilmoittaa lähettäneensä 1,800
hyvää sotakelpoista, jalkamiestä apuväkeä; jolleivät ne vielä ole
tulleet, ei se ole hänen syynsä. Voidakseen pitää sotaväen koossa
ja tulla sen kanssa kuninkaan luo hän on ollut pakotettuna tuumimaan erään juonen, joka on koitunut hänen majesteetillensa parhaaksi ja jonka Jumala on johdattanut hänen mieleensä. Hän oli
nimittäin asettanut pestaamansa rykmentin sotajalalle ja rynnännyt vihollisen maahan; joukkoonsa hän oli ottanut herra Juhana
Rantzaun (Tanskan kuninkaan tunnetun neuvonantajan ja sotapäällikön) ja tämän 400 ratsumiestä, jotka olivat hänen väkensä
kanssa samassa paikassa. Kuninkaan ei kuitenkaan tarvitse olla
huolissaan, että hän jäisi paikoillaan makaamaan; huomispäivänä
hän jälleen on lähtevä liikkeelle ja rientävä kuninkaan luo. Hänen
pitkällisen toimintansa tarkoituksena on ollut, että ratsu- ja jalkamiehet, jotka piti pestattaman dackelaisten palvelukseen, joutuisivat hajalleen lyödyiksi; ei siis enää mitään huolta, sillä ainoastaan
talonpoikien kanssa tarvitsee olla tekemisissä.
Varsin itsetietoisesti kansleri sitten sano hyvin tietävänsä ja
käsittävänsä, että hänen majesteettinsa kovasti kaipaa hänen persoonallista läsnäoloansa, mutta pyytää kuninkaalle huomauttaa,
että hänen persoonansa on ollut Saksassa vielä tarpeellisempi hänen
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majesteettinsa. menestykselle. Hän toivoo sentähden, että kuningas . armollisesti ottaisi huomioon nykyisen tilanteen, jonka mukaan
koko maailman ja viisaimpienkin täytyy sovittaa toimintansa, ja
suosiollisesti arvostelisi hänen pitkällistä poissaoloansa. Missään
tapauksessa hän ei olisi voinut tulla paljoa aikaisemmin, sillä hän
oli saanut rahaa vasta »palmupäivänä». Jos hän olisi saanut rahaa
kuninkaan sihteeriltä Klaus von Bernimiltä 1, olisi kuningas siitä
hyötynyt vähintänsä 20,000 talaria; sillä niin pian kuin kansleri
oli saanut kuninkaalta pestauskäskyn, silloin olivat burgundilaiset
lähteneet liikkeelle, ja kun hänellä ei ollut yhtään rahaa, olivat
sotamiehet juosseet burgundilaisten puolelle.
'»Pyydän — kirjoittaa kansleri sitten —, että teidän majesteettinne suvaitsisi vannottaa Henrik Klaunpoikn, jotta hän valan veivoituksella tunnustaisi ja ilmaisisi teidän maj:tillenne totuuden
kaikissa asioissa. Henrik Klaunpoika on uskollisen, kunniallisen
aatelismiehen tavoin öin ja päivin ollut hyvin aulis ja valmis lähe-.
tettäväksi ja käytettäväksi ja tehnyt kaiken, •mikä hänelle suinkin
on ollut mahdollista, ja jos Jumala soisi, että teidän maj:tillanne
olisi sellaisia paljon minun ympärilläni, niin tulisi piankin jotain
toimitetuksi, sillä minä en voi kaikkia asioita ajatella enkä kaikkea
yksin tehdä, jollei minulla ole apulaisia.»
• Lopuksi kansleri huomauttaa, että hänen valitettavasti täytyy
jättää kirjoittamatta paljon asioita, joita hän ei voi uskoa kynälle;
eikä hänellä ole aikaakaan siihen, koska hänen täytyy yöt päivät
yksin puuhata, valvoa ja työskennellä tehdäksensä sen, mikä on
tarpeellista kuninkaan vihollisten pidättämiseksi. Sentähden hänen
täytyy jättää paijot kirjoittamiset ja puhnmiset ja töin ja teoin
vakavasti toimia; enemmän hänellä on puuhaa, kuin hänen oikeastaan' on inhimillisesti katsoen mahdollista suorittaa. Paljon hänen
on tehtävä kuninkaan hyväksi myös sellaista, mikä on aivan •kohtuutonta, mutta ajan oloihin ja kuninkaan hätään nähden hän kuitenkin on valmis kestämään kaiken, mikä ihmiselle on mahdollista.'
Hän ilmoittaa vielä lähettävänsä kuninkaalle eräitä kirjeitä ja asiakirjoja, joista kuningas voi itse arvostella kaikki asiat ja toimenpiteet ja koko tilanteen, sekä py y tää lähettämään rahaa vartioiKlaus ,von Bernimin oli kuningas lähettänyt Saksaan vuoden alussa
Yrjö Normanin mukana.
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tuna (`? »vnder augen») Kööpenhaminaan ja sitäpaitsi Henrik
Klaunpojan mukana Bremenin, muuten ei tule olemaan helppo
pidättää sotamiehiä. »Henrik Klaunpoika on teidän majesteetillenne kaiken esittävä.»
Kanslerin kirjeestä näkyy, että Henrik Klaunpoika oli jo pitemmän aikaa oleskellut samoilla seuduilla kuin hänkin. Muuan
asiakirjamerkintä osoittaakin Henrik Klaunpojan liikkuneen k uninkaan asioilla Pohjois-Saksassa jo syksystä 1542
lähtien. Latinalaisessa registratuurassa nimittäin sanotaan, että
»Henrik Horn» elok. 30 p:nä sai suosituskirjeen Brandenburgin
vaaliruhtinaan Joakim II:n, tämän veljen, Brandenburg-Kiistrinin
markkreivin Juhanan ja Taka-Pommerin herttuan Barnim XI:n
luo hankkiakseen 100 astiaa viiniä. 1 Itse päätehtävä, jota varten
hänet matkalle lähetettiin, annettiin varmaankin suullisesti, mutta
saatamme ilman muuta aavistaa, mikä se oli. Mainitut ruhtinaat
olivat kaikki evankelisia ja Kaarle keisarin vastustajia, siis ylimalkaan samalla puolella kuin Kustaa Vaasa. Kun viimemainittu
juuri Pohjois-Saksassa tarvitsi vastapainoa sikäläisiä merikaupnnkeja ja Meeklenburgin herttuaa y. m. vastaan ja kun hän sitäpaitsi juuri näihin aikoihin kipeästi kaipasi lisää saksalaisia palkkajoukkoja, oli siis aivan luonnollista, että hän kääntyi juuri sanottujen ruhtinaiden puoleen. Syynä siihen, että Henrik Klaunpoika
valittiin heidän kanssansa pitämään neuvotteluja, oli kai suureksi
osaksi se, että — kuten äsken näimme — huomattavimmat kuninkaan diplomaatteina käyttämistä luottamusmiehistä olivat joko
Ranskassa tai sotatoimissa Dacken joukkoja vastaan.
Luultavasti Henrik Klaunpoika viipyi tärkeällä matkallaan
ainakin melkein koko syksyn ja talvikauden; se myös selittää,
miksi hän ei näinä aikoina ensinkään esiintynyt kotimaisissa
hallinto tai sotatoimissa. Matkallaan hän tietysti joutui läheiseen yhteistyöhön sekä Normanin että myöhemmin PohjoisSaksaan vihdoin saapuneen v. Pyhynkin kanssa ja siten saattoi
tarkoin seurata heidän toimiansa.
Edelläselostetusta kirjeestä
näimme hänen toukok. 1 p:nä olleen kanslerin seurassa Hampurissa.
1 R. V. A. Titularregister L. o. T. 1522-1592, 1. 8: »Brandenburg, Churfurst, Hanssen zu Brandenburg, Barnim zu Pommern — vor Henrich Hon?
auf 100 fuder wein». Vrt. Dalin, Svea rikes hist. IIl,-siv. 364+. alat'. q, ja edellä
siv. 3, alav.
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`Sitä ennen hän kai oli mukana niissä lopullisen sovinnon neuvotteluissa, joita v. Pyhy ja Norman huhtik. 8 p:nä pitivät Lyypekin
raatihuoneella ja joiden tulokset todella — niinkuin kansleri edelläselostetussa kirjeessään kehuu — olivat varsin suotuisia, mahdollisesti osittain senjohdosta, että kansleri ehkä oli mennyt myönnytyksissään pitemmälle, kuin kuningas — niin ystävien tarpeessa kuin
olikin — oikeastaan oli tarkoittanut. i Kanslerin pääolinpaikka
näkyy kuitenkin olleen aluksi Bremen ja sitten Hampuri, johon
hän oli asettunut jo maaliskuun alkupuolella ja jossa hän silloinkin odotteli rahoja Ruotsista. Bremenistä ja Hampurista käsin hän
hoiti neuvotteluja useimpien Pohjois- ja Länsi-Saksan ruhtinaiden
ja hansakaupunkien kanssa valtiollisista kysymyksistä ja sotaväen
pestaamisesta ynnä muutenkin piti silmällä oloja, m. m. käyttäen
erästä entistä koulutoveriaan vakoilijana »Burgundin hovissa Alankomailla», kuten hän itse väitti eräässä Tanskan kuninkaalle kirjoittamassaan kirjeessää 2 Sittemmin Eerik KIV:n opettajaksi
otettu ranskalainen Dionysiivs Beurreus, jonka v. Pyhy 1542 oli
palkannut sihteerikseen, kertoi kuitenkin myöhemmin, että kanslerin luona »joka 15:s päivä» (quindenis diebus) kävi eräs b u rg u n d i l a i s t e n lähettiläs. Kun kanslerin seuralaiset olivat
siitä ankarasti pahoillaan (»iniquo a nobis animo»), ilmoitti hän
itsellään olevan kirjeitä, joissa hänelle muka luvattiin kaksi kreivikuntaa Flanderissa, , jos hän siirtyisi keisarillisten puolelle. Jotakin salaperäistä hänen sekä saamissaan että lähettämissään
kirjeissä todella ' lienee ollut, koska Beurreus sanoi hänen käskystään ja hänen nähtensä polttaneensa niitä suuren joukon
»osaksi Hampurissa, osaksi Lyypekissä, osaksi Kööpenhaminassa»,
siis kotimatkalla vihdoinkin oltaessa. 3 Eivät olleet siis ilahuttavia ne tiedot, joita Henrik Klaunpoika saattoi ilmoitella .huoestuneelle hallitsijalleen, varsinkin kun hänellä vielä oli paljonkin

1 Vrt. Falk, m. t., sivv. 160-162. Koska erityisesti hansakaupunkien
ja ennen kaikkea Lyypekin kanta oli Kustaa Vaasassa herättänyt epäluuloja,
oli hän suostunut liittolaisensa Tanskan kuninkaan tekemään esitykseen
rauhallisten suhteiden varmistamisesta Lyypekkiin nähden.
2 R. V. A. Konrad von Pyhys koncept: kirjeet ''anskan kuninkaalle
Hampurista »Montage post Oculi» (26 2) ja »Mitwochen p. 0.» (28(2) 1543.
3, Vrt. Hist. Tidskr. III (1883), siv. 229-230.
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kertomista siitä mielettömän ylellisestä rahojen kulutuksesta,
johon kansleri oli antautunut. 1
Jonkun kerran näkyy Henrik Klaunpoika näet jo aikaisemminkin käyneen Ruotsissa tekemässä kuninkaalle selkoa yleisestä asemasta ja toiminnan tuloksista sekä noutamassa rahoja, joita kuningas
toimitti kanslerilleen. Ne ohjeet, joita kuningas Henrik Klaunpojalle
antoi erityisesti sotaväen pestausrahojen käyttämiseen nähden ja
jotka kanslerin salaperäisen toiminnan takia näyttävät olleen jokseenkin ankaria, olivat omansa synnyttämään selkkauksia hänen ja
kanslerin välillä, niinkuin ilmenee muutamista kansleria vastaan
myöhemmin laaditun syytöskirjan kohdista. Eräässä kohdassa sanotaan: »Tapahtui myöskin, kun Henrik Klaunpoika ei heti tahtonut
kanslerin oman mielen mukaan luovuttaa hänelle sitä summaa
joakimintaalereita, silloin tämä uhkaili ja ärjäili (puckede och
snorckede) niin hänen kimpussaan, että hänen oli pakko luovuttaa
tuo summa. Kansleri myös kehui olevansa suhteissa moneen herraan ja ruhtinaaseen, joilta hän voisi saada kymmenen kertaa paremman paiveluspaikan, ja työnsi rahat pöydältä, niin että ne kierivät ympäri lattiaa.» Syytettyyn nähden esitettiin sentähdeu
kysymys: »Kuinka on hänen (v. Pyhyn) kansliavalansa, salaisen
hallituksen ja sotavalansa pidetty siinä, että hän on käyttäen kovaa pakotusta ja pöyhkeyttä vaatinut itselleen kaiken sen, mikä
piti käytettämän meidän sotatarpeisiimme, sekä tuon summan
Normanilta ja Henrik Klaunpojalta että myös Glasenapilta.» Henrik Klaunpojan kanta ja esiintyminen sotaväen pestauskysymyksessä
ilmenee seuraavasta syytöskohdasta: »Niin tietää kansleri myös
hyvin itse, että hän on saattanut meidät paljocn hyödyttömään
ja suureen kustannukseen ja rahankulutukseen niillä monilla eversteillä ja päällysmiehillä, joita hän or tavatonta ja liian suurta palkkaa vastaan pestannut, joita ovat Hastadt, Glasenap, Snatter
ynnä muut `sellaiset, joita ei kuitenkaan ole tässä sodassa käytetty,
1 Beurreus kertoo kanslerin jaelleen rahoja asiatuttavilleen ja jatkaa
sitten: »Item vestes, thoraces, ti ialia tum ex serico villoso, tum ex alio
panno, pellibus subductas, pra?terea lectos, telas, magnamque aliam suppelectilem i11ic (Hampurissa) em ta et persoluta esse. Item suis astitoribus, equitibus, suis famulis et multis aliis magnam panni copiam distributam
esse » Sitäpaitsi hän oli Hampurissa teettänyt itselleen m. m. suurenmoisen kultaisen kaulanauhan, kullatun hopeapokaalin j. n. e. Vrt. ed. alav.
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vieläpä pestannut useita muita vielä korkeammasta ja sietämättömämmästä palkasta, niinkuin hyvin tiedetään, sekä Liineburgin
herttuan ja hänen veljensä että Reininkreivin, Reisenbergerin ja
monta muuta, joille hän on paljon ja korkeita summia luvannut
ja vakuuttanut, vaikka Norman, Henrik Klaunpoika ynnä muut
kovasti puhuivat sitä vastaan; kuinka viisaasti kansleri näin on
meidän ja valtakunnan parasta ja menestystä tässä suhteessa ottanut huomioon, se osoitettakoon.» 1
Kuten näimme, piti Henrik Klaunpojan viedä v. Pyhyn toukok.
1 p:nä kirjoittama kirje kuninkaalle. Kahta viikkoa myöhemmin,
toukok. 15 p:nä, kuningas Svartsjöstä ilmoittaakin Henrik Klaunpojan saapuneen sinne Saksasta muutamaa päivää aikaisemmin.
Hän toi hallitsijalle myös tarkempia tietoja Mecklenburgin herttuan
vehkeilyistä ja v. Pyhyn kirjeessään kertomasta »yrityksestä». ° Poh- jois-Saksan merikaupungeista ei Henrik Klaunpojan tuomien tietojen mukaan, arveli kuningas kirjeessään, ollut paljoa hyvää odotettavissa. Senvuoksi kuningas katsoikin välttämättömäksi mahdollisimman tarmokkaasti varustautua. 3
Niistä suosiollisista sanoista päättäen, joita mahtavatapainen
kansleri kirjeessään käytti Henrik Klaunpojasta, eivät näiden kahden herran välit kaikesta huolimatta vielä olleet lopullisesti rikkoutuG. I:s reg. XV, sivv. 642-643. — Glasenap oli (syystalvella?) 1542 lähetetty Saksaan värväystehtäviin. Vrt. Tegel, m. t., siv. 155.
° Pfalzkreivi ja burgundilaiset olivat keränneet 10 lipullista jalkaväkeä Bremenin hiippakuntaan aikoen lähettää ne herttua Albrektille, jotta
hän niillä tekisi hyökkäyksen Tanskaan ja Ruotsiin; herttualla oli sitäpaitsi
Mecklenburgissa lipullinen miehiä ja 300 »hevosta» odottamassa mainittujen
kymmenen lipullisen tuloa. Kansleri v. Pyhy sai kuitenkin asiasta vihiä
ja samoin Juhana Rantzau; heti kansleri antoi kerätä kuninkaan rahoilla
6 å 8 lipullista jalkamiehiä, minkä lisäksi Rantzaulla oli heti valmiina
700 (!) ratsumiestä, ja näillä he samosivat Albrekt herttuan maahan »aikoen
etsiä häntä kotoa». Tästä tiedon saatuaan herttua heti riensi Liineburgiin,
josta hän sai turvapaikan. Kuninkaan kirje Kustaa Olavinpojalle 15/5 1543;
G. I:s reg. XV, sivv. 278-279. Vrt. tästä myös Rasmus Ludviginpojan
kronikka julkaisussa »Anteckningar från det sextonde seklet» (Hist. handl.
XX), siv. 88.
3 Kustaa Vaasa siis nähtävästi ei pannut paljoa arvoa niihin tuloksiin,
joihin kansleri oli tullut Lyypekissä; kenties tiedot vielä olivat liian ylimalkaisia, jotta epäluuloinen kuningas olisi niihin luottanut. Vrt. myös Falk,
m. t., siv. 160.
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neet; joskohta v. Pyhyn pyyntö, että kuningas vannottaisi Henrik
Klaunpojan esittämään asiat totuuden valossa, ei juuri osoita suhteen olleen luottavaisen. Sitävastoin oli jo toukokuun alkupäivinä,
saapunut kuninkaankin korviin tietoja siitä, että — paitsi kanslerin ja Sten Eerikinpojan välistä konfliktia — myöskin toiselta puolen Normanin ja saksalaisen sotaväen päällysmiehen Otto Glasenapin
sekä toiselta kanslerin välillä vallitsi »suuri eripuraisuus», jonka
vuoksi kuningas olettikin heidän hyvin vähän toimittavan hänen
hyväkseen. 1 Mahdollista on, että Henrik Klaunpojan suhde v. Pyhyyn lopullisesti muuttui vihamieliseksi hänen lähemmin jouduttuaan kuninkaan kansleria kohtaan tunteman ankaran tyy tymättömyyden ja sen kanslerinvastaisen liikkeen vaikutuksen alaiseksi,
jonka etupäähän nyttemmin oli asettunut Henrik Klaunpojan vanha
virkatoveri, Dacken sodassa ylipäällikkönä kunnostautunut ja .hallitsijan yhä kasvavaa luottamusta nauttiva, tällöin jo valtaneuvostoon otettu Pietari Brahe. 2
Tuntematonta on, lähtikö Henrik Klaunpoika kanslerin pyynnön mukaan uudelle rahainvientimatkalle. 3 Jo kesäkuussa kansleri joka tapauksessa vihdoin lienee saapunut takaisin Ruotsiin. Kun v. Pyhyn värväämät ulkomaalaiset saapuivat vasta
hänen mukanaan, siis niin myöhään, ettei niitä enää voitu käyttää
dackelaisia vastaan, jotka jo oli kukistettu, ei kuningasta haluttanut pitää niitä turhaan kuluttamassa maan varoja, varsinkin kun
kokemus oli osoittanut, kuinka paljon harmia tuollaisesta vieraasta
väestä saattoi olla. Hän päätti sentähden lähettää nämä joukot
Reininkreivin, Solmsin Juhanan, johdolla Ranskan kuninkaan käytettäviksi, jolle hänen sopimuksen mukaan oli annettava apua sotaan
keisaria vastaan. Päätös tästä tehtiin Stegeborgissa elok. 14 p:nä.
1 G.

I:s reg. XV, siv. 259.
Jo vasta 1539 lähtien Pietari Brahe oli vähemmän suopeamielinen
v. Pyhyä ja hänen johtamaansa saksalaisuutta kohtaan. Vrt. edellä siv.
69, alav. 3, sekä Ahnfelt, m. t., sivv. 43 ja 54, ja Wieselgren, Krönikorna
om Gustaf Vasa (Hist. Tidskr. 1890), sivv. 57-58.
3 Viimeisen rahalähetyksen v. Pyhy näkyy saaneen Hampuriin. Vrt..
Hist. Tidskr. III (1883), siv. 229: »eam pecuniam, quam novissime Amburgi recepit» sanotaan Beurreusta kuulusteltaessa.
4 Vrt. G. I:s reg. XV, siv. 637. Jo kesäk. 15 p:nä Ranskan lähettiläs
Richer oli pyytänyt varmaa vastausta Kustaa Vaasalta (m. t., siv. 635),
mutta silloin tämä ei vielä ollut kansleriltaan eikä Sten Eerikinpojalta saanut
2
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Useissa kirjeissä Kustaa Vaasa pyysi joukoille läpikulku- ja
muonitusoikeutta Tanskan kuninkaalta ja Kleven herttualta, 1
mutta ainakin ensinmainittu oli hyvin haluton sallimaan tällaisten joukkojen kulkea maansa läpi. :Nähtävästi jo heinäkuussa, kuninkaan ollessa Oxelösundissa (meren rannalla Södermanlannissa), oli kuninkaan, Sten Eerikinpojan ja Henrik Klaunpojan kesken sovittu, että viimemainittu lähtisi suorittamaan
poistuville joukoille palkkaa ja sitten saattaisi heidät
pois maasta. Sitävarten piti Sten Eerikinpojan lähettää Henrikalle
määrätty summa talaretta . Stegeborgista (Itä-Göötanmaalla, meren rannalla). Henrik Klaunpoika odotteli rahoja Tukholmassa,
mutta jostakin syystä Sten Eerikinpoika olikin käskenyt Paavali
Icaniikkia, jonka kai piti lähtemän Henrik Klaunpojan mukaan,
odottamaan, kunnes tämä tulisi takaisin Stegeborgiin. Tällaisesta viivyttelystä suuresti harmistuneena kuningas elok. 9 p:nä
käski Henrik Klaunpoikaa ottamaan Tukholman rahapa,jasta ne
talarit, mitä siellä oli, ja sitten yötä päivää rientämään Stegeborgiin
ja sieltä koko saatavissa oleva rahasumma mukanaan »joukon» jälkeen, »sillä», sanoi kuningas, »sinähän tiedät hyvin, kuinka tavalli
sesti käy, kun on ajettava joukon perässä sellaista tavaraa vieden». 2
Henrik Klaunpoika joutui kuitenkin jostakin syystä viipymään Tukholmassa syyskuun alkupuolelle saakka, mahdollisesti
jo tällöin m. m. esiintyen todistajana v. Pyhyä vastaan, jonka
toimia näihin aikoihin ryhdyttiin tarkemmin tutkimaan. Joka
tapauksessa Henrik Klaunpoika tuli Tukholmassa viipyessään
olleeksi osallisena sen v. Pyhyn teon, paljastamisessa, jonka
ilmoitetaan lähinnä aiheuttaneen hänen vangitsemisensa. T apauksen kertovat kronikoitsijat3 seuraavasti: Elok. 31 p:nä saavarmoja tietoja Ranskassa tehdyistä sopimuksista ja annetuista lupauksista.
Vrt. Falk, m. t., siv. 195, ja Ahnfelt, Per Brahes krönika, siv. 54. Sten
Eerikinpoika saapui kotiin, kuten näimme, vasta juhannuksen aikoihin.
1Dalin, Svea rikes hist. III, siv. 386.
2 G. I:s reg. XV, siv. 475. »Pavel Kanike», joka näkyy palvelleen kamarissa, antoi uskollisuudenvalansa kuninkaalle 29/9 1540. R. V. A. Strödda
handl. Handl. ang. tyskar m. fl. utlänningar i G. I:s tjänst. II.
3 Rasmus Ludvigssons krönika om k. Gustaf I (Hist. handl. XX), siv.
94, Tegel, K. Gustaffs historie II, sivv. 196-197, ja Ahnfelt, Per Brahes
krönika, sivu. 55 ja 79. Vrt. myös Dalin , Svea rikes hist. III, siv. 387.
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pui Tukholmaan lyypekkiläisellä laivalla Braunschweig-Liineburgin herttua Otto (itse 5:ntenä). Sekä laivalla että Tukholmassa
hän esiintyi saksalaisena hovijunkkarina, joka oli tullut tarjoutumaan Kustaa kuninkaan palvelukseen; syynä salaperäisyyteen oli
kenties se, että hänen ja Mecklenburgin herttuan perheet olivat näihin aikoihin läheisissä suhteissa toisiinsa. innokkaasti tiedusteltuaan
kansleri v. Pyhyä hän vihdoin pääsi tämän puheille. Mutta palatessaan ,hän oli kovasti alakuloinen ja sanoi kanslerin petollisesti houkutelleen hänet lähtemään maastaan ja ruhtinaskunnastaan; hänen
sanoistaan päättäen kansleri itsekin toivoi olevansa Ruotsista kaukana jossakin turvallisessa paikassa. Otto herttuan puheet panivat aavistamaan, että hän oli korkeampi henkilö kuin tavallinen
aat elisherra. Hän kyseli myös Henrik Klaunpoikaa ja Garstenbergia sanoen, että jolleivät he häntä auta, silloin hän ei tiennyt, kuinka
hän (kaikessa salaisuudessa) pääsisi maasta pois. Kim Henrik
Klaunpoika sai hänet nähdä, tunsi hän hänet heti, koska hän oli
tavannut hänet jo Saksassa. Tukholman linnan päällikkö Botvid
Laurinpoika lähetti hänestä heti tiedon kuninkaalle, jonka kaskystä herttua sitten saatettiin, hänen luokseen Västeråsiin. Siellä
kohdeltiin herttuata ystävällisesti, ja tehtiin sopimus, että kuningas antaisi herttualle 500 gylleniä vuodessa, kun taas herttua
sitoutuisi tarpeen tullen avustamaan kuningasta sekä luopuisi kaikista niistä vaatimuksista kuninkaaseen nähden, joita hänellä saattoi olla v. Pyhyn laittoman pestaussopimuksen johdosta.
Syyskuun alussa Henrik Klaunpoika sitten lähti liikkeelle
Tukholmasta. Kuun 19 p:nä nimittäin kuningas, joka ilmeisesti
silloin oleskeli Tukholmassa, kirjoitti sotaväen paikkaamisesta huolta
pitäville Sten Eerikinpojalle ja Pietari Niilonpojalle (Grip), jotka
olivat ilmoittaneet Paavali kani.ikin ja saksalaisen sotaväen päällysmiehen Hannu Buschin yhä »makaavan» Stegeborgissa Henrik Klaunpoikaa odottamassa, että tämä jo lähes kolmea viikkoa aikaisemmin
oli lähtenyt Tukholmasta Stegeborgiin. Henrik Klaunpoika oli silloin saanut mukaansa kaiken rahapajassa valmiina olevan rahan,
jota oli noin 24,000 talaria, s. o. kuusi tai seitsemän tuhatta talaria
vähemmän kuin oli sovittu. Kuningas lausui olevansa vakuutettu
siitä, että Henrik Klaunpoika jo aikoja sitten oli saapunut Stegeborgiin ja saamansa käskyn mukaan rientänyt edelleen. 1 Mistä täl1 M.

t., siv. 508.
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lainen sekaannus johtui, en voi varmasti sanoa, mutta mahdollista
on, että Henrik Klaunpoika olikin lähtenyt Tukholmasta suoraan
Vetternin itärannalla olevaan Alvastraan, jossa poislähtevillä saksalaisilla oli leirinsä ja jossa hänen ilmoitetaan suorittaneen heille
kuukauden palkan.
Alvastrasta Henrik Klaunpoika kai sopimuksen mukaan seurasi saksalaisjoukkoja valvoakseen heidän liikkeitään ja toimiaan
ja huolehtiakseen heidän kuukausipalkkainsa suorittamisesta, kunnes heidät vapautettaisiin Ruotsin kuninkaan palveluksesta. Lokakuun alkupäivinä hän ja Reininkreivi väkineen näyttävät saapuneen . Odenseen b'yeniin. Siellä ei Henrik Klaunpoika ruvennut
palkkausrahoja luovuttamaan, ennenkuin oli varma siitä, että joukot pääsivät edelleen kulkemaan sinne, mihin kuningas oli heidät
' lähettänyt, tai ennenkuin kuningas oli antanut eri määräyksen. Samoihin aikoihin, jolloin Henrik Klaunpojan kysely asiasta saapui
kuninkaalle, oli tämä saanut kirjeen myös Reininkreiviltä, joka
ilmoitti
paitsi »eräitä vaarallisia ja omituisia uutisia keisarista ja
hurgundilaisista» — sotamiesten alkaneen nurista ja vaatia ratlaa
sekä Tanskan kuninkaan . senvuoksi pyytäneen saada heitä palvelukseensa, jotta he eivät olisi karanneet ja joutuneet vihollisien
käytettäviksi; kreivikin puolestaan oli tiedustellut asiasta kuninkaan tahtoa. 2 Lokak. 21 p:nä kuningas senjohdosta kirjoittaa Henrik Klaunpojalle — lähettäen tälle myös jäljennöksen Reininkreivin saamasta vastauksesta —, että hän kyllä halusta luopuisi tuosta1 Tegel,

m. t:, siv. 196, ja Rasmus Ludviginpojan kronikka, siv. 91.
Pietari Brahe kertoo kronikassaan (Ahnfelt, m. t., siv. 54; vrt. myös
sivv. 72 ja 79): »och bleff så besluttadt, att konungen wille efterlåtta alla
sina tydska knechtar at fölia Ringgreffuin wtaff landett, huad konungen
aff Franckerijcke wille haffua dem, doch så at Ringgreffuin skulle annamma
dem strax med sig, konungen wille låtta betalla them wtaff för det han war
them skyllig, men efter det at konungen hade nu så nylige förtt krig, wille
han jngen mera omkost wenda ther wppå; så war och konungen i Franckericke rich noch att betala sielff krigzfolckitt, om hade thett behoff. Då greffuin kom nider i Danmarck med sama krigzfolck, giorde the så emot greffuin,
som man seija pläger, at thett giör så barn ij by som thett ähr hema wandt,
at the tecte then gode herren och hans capitiner och höffuidzmän thill med
långa spedzar och hellebårdar wthj theras myterij, som the altid woro wanne
at biuda tilförende; huru han sidan bleff wtöffuereens med them, thett fick
han see thill.»
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kalliista sotaväestä, jos se voisi vaaratta käydä päinsä. Sentähden
Henrik Klaunpoika nyt saa tehtäväkseen tutkia yleistä valtiollista
tilannetta. Jos hän havaitsee, ettei mikään vaara uhkaa keisarin
eikä muiden ulkovaltojen eikä myöskään, kuninkaan omien alamaisten taholta (viimemainitussa suhteessa on hankittava tietoja rajaseutujen päälliköiltä), silloin on kuningas suostuvainen antamaan
kysymyksessä olevan sotaväen vannoa uskollisuudenvalan Tanskan
kuninkaalle, mutta sillä ehdolla, että se tarpeen tullen on jälleen
Kustaa Vaasan käytettävissä. Joka tapauksessa on kuitenkin otettava huomioon, mitä ohjeita Reininkreivi mahdollisesti on saanut
Ranskan kuninkaalta. Jos taas Henrik Klaunpoika saa tietää keisarin suunnittelevan retkeä Tanskaa ja Ruotsia vastaan, tulee hänen mahdollisimman taitavasti kääntyä Ranskan lähettilään Richerin puoleen ja puhella hänelle (»wijdtlopickt giffue tig i snack och tall
med honom») seuraavaan tapaan: Siinä tapauksessa, että väki olisi
edelleen pidettävä Ranskan kuninkaan varalle eikä Ranskasta
nopeasti voisi tulla rahoja, olisi hän (Henrik Klaunpoika) halukas
ratsastamaan kuninkaansa luo pyytämään lisää etumaksua sotaväen
palkkaamiseksi, jos lähettiläs antaisi hallitsijansa 'puolesta maksusitoumuksen ennen suoritetuista ja vasta suoritettavista summista.
Parasta oli joka tapauksessa maksaa sotaväen nyt vaatima summa,
josta Henrik Klaunpoika oli tiedustellut. Ylimalkaan tuli hänen
koettaa järjestää asiat niin, että sotaväki ei nyt olisi Ruotsin kruunun ylläpidettävänä, mutta kuitenkin tarvittaessa sen käytettävissä.
Kreivin kanssa vielä neuvoteltuaan hänen sitten oli nopeasti ratsastettava kuninkaan luo ilmoittamaan tilanteesta, mutta — lisäsi
kuningas — antamatta »saarnata» korviinsa vaaransanomia liian
helposti. Uuttakin väkeä sopi hänen pestata, jos sellaista oli saatavissa siedettävää palkkaa vastaan. Kaikki mainitut asiat oli Henrik Klaunpojkn pidettävä tarkoin salassa ja katsottava myös, ettei
tämä kuninkaan kirje tullut muiden käsiin. 1
Henrik Klaunpoika oli kuninkaalta myös pyytänyt hyvää katselmuskirjuria. Siihen kuningas vastasi ihmettelevänsä, ettei mies, jolle. hän oli
antanut määräyksen, ollut sinne lähtenyt, sekä olevan hyvin vaikeata saada
sellaista ja joka tapauksessa myöhäistä nyt enää lähettää; senvuoksi kuningas kehotti häntä »itse tekemään parhaansa ja valvomaan sanottua katselmusta ja maksua, silmälläpitäen meidän hyötyämme ja parastamme siinä
suhteessa niin hyvin kuin suinkin voit, minkä me' täysin sinusta uskommekin

Kuninkaan antamia tehtäviä.
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.Kirjeensä mukana kuningas lähetti Henrik Klaunpojalle vielä
erityiset ohjeet siitä, miten hänen ynnä Bertil tulkin, joka kirjeen vei
perille, tuli ottaa selkoa Tanskan ja Saksan ja yleensä Europan valtiollisista ja sotilaallisista oloista. Heidän tuli tiedustella, kutka Saksan ruhtinaista olivat keisarin ja kutka Ranskaa puolella ja kummalla
puolen oli ylivoima, oliko heidän välillään tapahtunut taistelu tai
oliko sellainen tulossa, pelkäsivätkö ne ruhtinaat ja valtakunnan
säädyt, jotka kuuluivat evankeliseen (s. o. Sehmalkaldenin) liittoon, hyökkäystä keisarin puolelta, varusteliko keisari ja mitä sotapäälliköitä hänellä oli. Edelleen oli heidän koetettava päästä selville siitä, oliko valmisteilla sotaretki Tanskaa ja Ruotsia vastaan,
miten suurilla voimilla, vesitsek6 vai maitse, kumpaan maahan ensin.
ja mihin osiin maata, oliko joitakin neuvotteluja pidetty tai aiottu
pitää Tanskan ja keisarin välillä ja aikoiko Tanskan kuningas lähettää edustajia Speijerin valtiopäiville, odottivatko tanskalaiset jo
pian keisarin hyökkäystä ja pysyivätkö uskollisina kuninkaalleen
vai »ripustivatko he kaavnn molemmille olkapäilleen»; mitä Tanskassa (ja Holsteinissa) yleensä puhuttiin Ruotsin kuninkaasta ja
valtakunnasta, hankkiko Tanskan kuningas parhaillaan itsellensä
lisää ulko- ja kotimaista väkeä ja kuinka vahva hän oli sekä mitä
hänen laivastonsa oli toimittanut äskeisellä retkellään; edelleen mitä
kuului alankomaalaisten, Hessenin maakreivin, Saksin vaaliruhtinaan ja Braunschweigin herttuan Henrikin hommista, missä Meeklenburgin herttua Albrekt oli, oliko hän ollut Lyypekissä ja mistä
siellä oli keskusteltu, mitä tiedettiin Lyypekin ja, muiden merikaupunkien suhteesta keisariin; mitä puhuttiin kansleri Konrad v. Pyhystä. Henrik Klaunpojan tuli kaikkea tätä varten lähettää tiedustelijoita Saksaan keisarin »joukkoon ja niille seuduille». Vielä oli
hänen toimitettava mukanaseuraava kirje edellämainitulle Liineburgin herttualle Otolle, joka siis jo oli matkustanut kotimaahansa,
hankkia häneltä vastaus ja yleensä »keksiä keino huomaamatta ja

(som wij och fulleligen betro tig om)». Kun kuningas oli kuullut Ruotsin
rahaa pidettävän halvassa arvossa (»endels whanwyrdet») Tanskassa, mistä
sotamiehille oli haittaa, käski hän Henrik Klaunpoikaa lähettämään luotisen
markan tai pari Tanskassa enimmin käypää rahaa, jotta kuningas saisi antaa
»laskea» sen arvon.
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sopivalla tavalla saada tietoa siitä, mitä hän ajattelee meistä ja
meidän asioistamme.» 1
Näin laajat tehtävät eivät olleet kädenkäänteessä suoritettavissa. Voimme olettaa Henrik Klaunpojalta ja hänen apulaisiltaan
niihin menneen ainakin melkoisen osan vuoden kahdesta loppukuukaudesta. Asiakirjat eivät kerro, miten hän toimessaan onnistui, •
saamme vain tyytyä luottamaan siihen, ettei kuningas nytkään
pettynyt, kun hän »täysin uskoi» Henrik Klaunpojan valvovan hallitsijansa parasta.
Sillävälin valmistauduttiin Ruotsissa tärkeille v a 1 t i o p ä i
v i 11 e, joilla piti varmennettaman kaksikymmenvuotisen kehityksen, vanhan ja uuden välisten ankarien taistelujen loppupäätös.
Valtiopäiväkutsumus lähetettii n marraskuussa, joulukuussa laadittiin valtiopäiväin ohjelma, ja loppiaiseen mennessä saapuivat valtakunnan edustajat erinomaisen runsaslukuisina Västeråsiin; aatelistoa,
jonka lukumäärästä on tietoa, lienee tullut kokonaista 145 henkeä,
näistä 18 Suomen edustavinta miestä. Myöskin Henrik Klaunpoika
näkyy nyt palanneen matkoiltaan; ainakin hän otti osaa viikkoa
myöhemmin, tammik. 13 p:nä 1544, -valmistuneen merkillisen valtiopäiväpäätöksen vahvistamiseen. 2 Päätös sisälsi neuvoston ja
muun aateliston kaikkien säätyjen nimessä vahvistaman »perintöjärjestyksen», jolla Ruotsi lopullisesti tunnustettiin Kustaa Vaasan
miespuolisten jälkeläisten perittäväksi kuningaskunnaksi. Muitakin tärkeitä asioita -valtiopäivillä käsiteltiin, mutta ne olivat kuitenkin verraten vähäpätöisiä tuon suuren pääasian rinnalla.
Näihin aikoihin, jolloin siis on katsottava tärkeän aikakauden
Kustaa Vaasan historiassa päättyneen, läheni loppuaan myös hänen
palvelijansa ja, voipi melkein sanoa, kasvattinsa Henrik Klaunpojan
kehitykselle kerrassaan perustavaa laatua oleva ajanjakso. Kymme1 »Till Hendrick Claesson om krigzsakerne, sä och om nogre sielsinde
tijender ifrå keijseren och the burgundiske» ja »Memorial' för Bertill Tolk,
hwad ssom han och Henrick Clausonn skole lägge sig winning om att effterspörie och förf are i Danmarck»; Gripsholmista 21/10 1543. G. I:s reg. XV, sivv.
544-550.
2 Päätöstä on tallessa kaksi eri laitosta; toisessa on Henrik Klaunpojan
nimi merkitty: »Henrik Claeson till Hapenimi», toisessa: »H. Cl. till Kankas». Sv. riksdagsakter I, sivv. 378-390. — Vrt. v. Bonsdorff, De finska städernas representation intill frihetstiden (Hist. Ark. XIII ) , siv. 8.
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nen vuotta työskenneltyään kuninkaansa välittömässä palveluksessa Henrik Klaunpoika siirtyy takaisin kotimaahansa, jossa
häntä odottavat monet tärkeät julkiset ja yksityiset tehtävät. Milloin hän näin erosi valtakunnan keskushallinnon toimista ryhtyäkseen paikallishallinnollisena virkamiehenä mitä tuntuvimmalla tavalla vaikuttamaan Suomen oloihin, en käytettävissä olevien tietojen nojalla saata tarkalleen sanoa. kesäkuussa 1544 kuningas Lauri
urkurilta vaatii »selvä opastusta» Henrik Klaunpojan varainkanto

ja maksutileistä. Niistä muista henkilöistä päättäen, joiden tileistä
kuningas samassa yhteydessä puhuu, on kyllä kysymys etupäässä
keskushallintoon kuuluvien henkilöiden hoidossa olleista tuloista ja
menoista, mutta epäselväksi jää, oliko Henrik Klaunpojan tilitettävänä koko »vuosi 1544» vai ainoastaan sen alkupuoli tai vielä aikaisempi varainhoitokausi; vaatimus saattoi tarkoittaa esim. hänen
toimintaansa Reininkreivin joukkojen palkanmaksajana. 1 Joka
tapauksessa hän jo kesällä 1544 on Suomessa.
Ja kotimaassa
tapaamme hänet sekä senjälkeisenä talvikautena että siitä eteenpäin. 3
Kesällä 1545 Henrik Klaunpoika tosin jälleen kutsutaan
Ruotsin puolelle, mutta paitsi sitä, että tehtävä itsessäänkin oli
tilapäistä laatua, se nähtävästi loppui melkein jo alkuunsa. Kun
nimittäin 1545 niinkuin edellisenäkin vuonna etenkin pelättiin
Mecklenburgin herttuan koettavan lähettää maihinnousujoukkoja
Ruotsin puolelle, annettiin Kalmarin linnanhaltijalle Germund
Sveninpojalle (Somme) käsky yhdessä Sten Ee>tikinpojan, Jaakko
Baggen ja muiden päälliköiden kanssa toimittaa sotalaivoja luo1 G. I:s reg. XVI, sivv. 446-413. Kirje sanotaan olevan päivätty 20/6
mutta samalla ilmoitetaan asiasta kirjoitetun Sten Eerikinpojalle jo 5/6.
2 Heinäkuun lopulla (»vm Sanct Olofs daghen») 1544 hän istuu käräjiä
Maskun kihlakunnan alueella. S. V. A. Maskun kihiak. tuomiok. 1675 (kk.
7). 1. 24 v.
3 1/12 1544 hän on käräjillä (S. V. A. Mynämäen ja Maskun kihlak.
tuo mi.ok., kk. 11, 1. 276 v.), 18/i ja $/4 1545 häissä Grabbackassa ja
Pernossa (Hausen, Bidrag III, sivv. 164 ja 166), 5/9 Viipurin raastuvassa
(Arw. Handl. I, siv. 249), 13/lu Turussa tarkastuskäräjillä (Hausen, m. t.,
siv. 181) j. n. e. Todistukseksi siitä, että hänet jo 1544 luetaan Suomessa
asuviin ja toimiviin, mainittakoon vielä, että hän sen vuoden asekatselmuksessa on merkitty Suomen rälssiväen joukkoon (prof. K. Grotenfeltin
mmuistiinpan okokoelma ).
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viinaan pitkin Blekingen rannikkoa. Sitäpaitsi kuningas lähetti
Tukholmasta lisää laivoja. Niinpä hän toukok. 30 p:nä ilmoitti
Sten Eerikinpojalle lähettävänsä »Slangen» nimisen sotalaivan. Samalla hän mainitsi asettaneensa laivan päälliköksi Henrik
Klaunpojan sekä lisäsi: »kJa, jos sinulle tulee tarvis käyttää häntä
muualla tai lähettää häntä jonnekin, niin voit asettaa jonkun
toisen siihen sopivan hänen tilalleen.» Mahdollisesti hän tarkoitti,
että Henrik Klaunpoikaa voitaisiin käyttää esim. ottamassa selkoa siitä, oliko perää huhuissa, jotka tiesivät Tanskan ja Meeklenburgin välillä muka olevan jotakin ' yhteisiä salahankkeita;
tästä hän . nimittäin puhuu kirjeessään heti mainittuaan Henrik
Klaunpojan. lähettämisestä. Laivat lähtivätkin viipymättä määräpaikkaansa. Mutta- jo kahta viikkoa myöhemmin, kesäk. 13 p:nä,
kuninkaan täytyi käskeä pidättämään »Slangen» laiva Kalmarin
satamassa. Laiva , oli nimittäin osoittautunut käyttökelvottomaksi, se kun oli ruvennut vuotamaan (»skall ware någet lach»).
Verraten vähän lienee Henrik Klaunpoikaa, joka siis ei voinutkaan lähteä meriretkelle, käytetty muissakaan toimissa. Ennen
pitkää näet saapui tietoja siitä, että Mecklenburgin herttua ei
ollutkaan saanut kokoon kuljetuslaivastoa ja että hänen väkensä
oli hajaantunut, jotenka rannikon vartioimisesta saatettiin luopua.1

Ylimalkaan miehen iästä kolmas vuosikymmen on se aika, joiloin lopullinen miehistyminen tapahtuu, luonne kehittyy valmiisiin
muotoihin, ajatus- ja käsitystapa saavat suuntansa. Henrik Klaunpoikaan nähden tämä yleinen sääntö epäilemättä piti paikkansa sitä,
enemmän, kun hänen kaiken työnsä ja toimintansa johtolankana
1 Vrt. G. I:s reg. XVII, sivu. 330-333 ja 383. Vrt. myös Zettersten,
Sv. flottans hist. 1522-1634, sivv. 397 ja 408, sekä Rasmus Ludvigssons
krön. (Hist. handl. XX), sivv. 106-108. V:n 1544 keväällä oli kokonaista
seitsemän Suomen herraa kutsuttu samanlaiseen tehtävään kuin Henrik
Klaunpoika vuotta myöhemmin: Jöns Knuutinpoika, Jöns Vestgöte, Torsten
Salomonpoika, Antti Vestgöte, Bertil Jönsinpoika, Kustaa Fineke ja Eerik
Spore; heidät oli jo Västeråsin valtiopäivillä merkitty tätä tarkoitusta
varten käytettävien miesten luetteloon. Vrt. G. I:s reg. XVI, siv. 447,
ja Zettersten, m. t., siv. 84, sekä Sv. riksdagsakt. I, siv. 404.
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siitä lähtien, jolloin hän saapui kuninkaan hoviin, oli Kustaa Vaasan
voimakas ja selväpäämääräinen tahto. Kaikesta, minkä hänen eläirästään tuona aikana tunnemme, näkyy, että hän suoritti tehtävänsä kuninkaan tyydytykseksi. Kustaa Vaasa oli varsin valmis
nuhteleinaan miehiänsä, milloin hänestä näytti siihen olevan syytä,
mutta verraten hidas antamaan tunnustustansa. Henrik Klaunpojan
en kertaakaan ole huomannut mieskohtaisesti joutuneen hallitsijansa vihanpurkausten esineeksi, kun taas samalla ajalla esim.
hänen maanmiehensä Niilo Beije ja Kustaa Fineke saivat osakseen kuninkaan suuttumusta ja tyytymättömyyttä sangen tuntuvassakin muodossa. 1 Sitävastoin kuningas ainakin pari kertaa
nimenomaan viittaa siihen, ettei hänellä ole ollut syytä epäillä Henrik. Klaunpojan hyvää tahtoa (vrt. edellä sivv. 102 ja 120, alav.).
Kun tästä ja Henrik Klaunpojan koko toiminnasta näemme hänen
nauttineen kuninkaan luottamusta, voimme siis päättää hänen myös
olleen vastaanottavaisen niille ohjeille ja neuvoille, joita Kustaa
Vaasa runsaasti jakeli ennen kaikkea lähimpään ympäristöönsä kuuluville. Kaiken sen ohella, mitä hän vuosina 1534-1544 sai oppia
hyödyllisiä tietoja ja taitoja, nähdä, kuulla ja käytännössä koetella,
ja mikä hänet kasvatti kykeneväksi palvelemaan maatansa useilla
eri aloilla, mikä lyhyesti sanoen teki hänestä useita muita sekä monipuolisempaa että myös perinpohjaisempaa kokemusta saaneen julkisen elämän henkilön, kaiken tämän ohella hän myös imi itseensä
sen kuninkuutta yli kaiken kunnioittavan hengen, mikä näinä vaosina. kasvoi niin voimakkaaksi. Tämä seikka on tärkeä muistaa, kun
käymme edell een seuraamaan Henrik Klaunpojan kohtaloita.
Suuriarvoinen Henrik Klaunpojan tulevaisuudelle oli myös
se läheinen suhde, johon hän nyt päättyneenä aikana joutui
niihin henkilöihin nähden, joiden puoleen Kustaa Vaasa enimmin kääntyi neuvoja tarvitessaan ja joiden vaikutusvalta hänenkinlaiseensa itsenäiseen hallitsijaluonteeseen oli varsin huomattava. Olemme edellä (vrt. siv. 76) nähneet, että hän myös tiesi
käyttää tätä etua hyväksensä. Samankaltaisia tapauksia sattiui
epäilemättä useitakin. Kun esim. kuninkaan suosiollisuus häntä
kohtaan joskus osoitti tilapäisiä heikkenemisen merkkejä, helVrt. esim. G. I:s reg. XV, sivv. 174 ja 450-451.
myös edellä siv. 76, alav. 2.

Vrt. kuitenkin
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pottivat sen takaisinvoittamista epäilemättä suuresti hallitsijan
lähimmän ympäristön puoltavat sanat. Toiselta puolen taas
hänen asemansa kotimaassa, hänen arvovaltansa muiden maan
johtomiesten rinnalla tuntuvasti kohosi juuri senjohdosta, että
hän niin kauan oli saanut työskennellä valtakunnan keskushallituksessa ja että tiedettiin hänellä siellä olevan persoonallisia
ystäviä, joiden kanssa hän sitäpaitsi yhä edelleen oli yhteydessä sekä silloin tällöin Ruotsissa käydessään että varmaankin
myös kirjeenvaihdon avulla.

III

SOTILASTOIMISSA JA SIVIILI;
HALLINNON TEHTÄVISSÄ
SUOMESSA V:EEN 1556.

1.

Suomen sotalaitoksen ylivalvojana.

a) Jälleen kotona. Jalkaväen päällikkyyttä hoitamassa.
Valtakunnan päämaassa kymmenisen vuotta eläessään ja toimiessaan Henrik Klaunpoika ehkä silloin tällöin käväisi kotimaassakin tervehtimässä omaisiaan, valvomassa maatilojensa ja muun omaisuuden hoitoa tai muuten järjestelemässä asioitaan. Mutta varsin pitkiä eivät nämä käynnit liene saattaneet olla uutterasti työskentelevälle kuninkaan-miehelle, jollemme ota lukuun sitä puolen vuoden
aikaa, minkä hän hallitsijan valtuutettuna täällä oleskeli v. 1540.
Hyvää tilaisuutta kotimaan olojen seuraamiseen tarjosivat sillävälin,
paitsi hänen oman talonväkensä matkoja isäntänsä luo tuomaan hänelle yhtä ja toista, mitä hän tarvitsi 1, maan voutien ja muiden vetilintekoretket kuninkaan kamariin.
ronkantomiesten säännölliset
_
Sitäpaitsi monet Suomen herroista, ennen muita valtaneuvos Eerik
Fleming, useasti saapuivat kuninkaan luo tekemään selkoa tilanteesta Suomessa ja oloista valtakunnan itärajalla tai yleensä neuvottelemaan valtakunnalle tähdellisistä asioista. Monesti Suomen miehiä myös kutsuttiin sotatoimiin Ruotsiin tai asetettiin määräajoiksi
päälliköiksi Tukholman linnaan taikka muihin toimiin. 2 Jo virka-aseMyöskin toivat hänen palvelijansa Tukholmaan apuveroja hänen
'äänityksistään. Niin tuotiin Tenholan pitäjästä 1/8 1541 pohjalautoja 560
kappaletta. S. V. A. n:o 4, I. 94.
2 Dacken kapinan aikana, kun kuningas syyskuun alussa 1542 nimitti
Tukholman linnanpäällikön Ture Pietarinpojan rinnalle tavallista suuremman
määrän luottomiehiä (slottslofven), neuvoksia ja muita, oli näiden joukossa
kokonaista kymmenkunta Suomen herraa: Eerik Fleming, Björn Klaunpoika,
Jöns Vestgöte, Jöns Knuutinpoika, Tuomas Jönsinpoika, Iisak Niilonpoika
9
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mansa takia, mutta epäilemättä muutenkin Henrik Klaunpoika uutterasti seurusteli näiden maanmiestensä kanssa, joista useimmat sitäpaitsi olivat hänen kaukaisempia tai lähempiä sukulaisiaan. Samoin
oli laita niiden 18:n aatelismiehen, jotka v:n 1544 alussa saapuivat
Västeråsiin valtiopäiville. Senlisäksi oleskeli Tukholmassa joko vakinaisesti asuen tai muuten yksityisasioissa suomalaisia sangen runsaasti. 1 Monella oli Tukholmassa oma talonsa, tällöin jo eräillä aatelisperheilläkin, kuten esim. Eerik Flemingillä ja Niilo Boijella; Henrik
Klaunpoika sitävastoin lienee asunut linnassa, niinkuin myöhemminkin, ollessaan Tukholmassa vain käymältä. 2 Pari sellaista tapausta,
jolloin Henrik Klaunpoika Tukholmassa oli yksityisasioissa tekemisissä maanmiestensä kanssa, on mainittuina asiakirjoissa. Marrask.
3 p:nä 1541 hän oli yhdessä Eerik Flemingin, Niilo Boijen ja Kustaa
Fineken kanssa sinetöitsijänä Turun porvarin Pietari von Akenin myydessä kuninkaalle vanhaa rälssimaata Räntämäen pitäjästä, ja samoin sinetöitsijänä, Eerik Flemingin, Svante Sturen ja Björn Pietarinpojan ohella, kun Pietari Svenske vaimoineen kesäk. 30 p:nä 1542
myi kuninkaalle Vesunnan kartanon Hattulasta. 3 Tukholmassa
lienee myös kirjoitettu se kauppakirja, jolla Jaakko Gregerinpoika
elok. 14 p:nä 1541 myi pikkuserkullensa Henrik Klaunpojalle Valttilan kartanon ja Ylisaaren Halikosta. 4 Kaikesta päättäen siis
Henrik Klaunpoika Suomeen takaisin siirtyessään ei ollut varsin
suuresti vieraantunut täkäläisistä oloista.
(Hämeenlinnasta), Maunu Niilonpoika, Kustaa Fincke, Antti Vestgöte, •
Eerik Spore ja Pohjanmaan vouti Henrik Simonpoika. G. I:s reg. XIV, siv.
232. Kuten olemme nähneet, oli Henrik Klaunpoika 'kuitenkin tällöin poissa
Ruotsista.
1 Vrt. esim. Stockholms stads tänkebok, painettuna v:il'a 1524-1529
julkaisussa Samfundet S:t Eriks årsbok (19C8-1915); lähinnä seuraavilta
vuosilta on käsikirjoitus hävinnyt multa rekisteri v:ilta 1533-1538 on
julkaistu Wrangelin teoksessa Stockhulmiana III, siv. 116 seurr. Yhtämittaa esiintyy Tukholman raastuvanoikeudessa tähän aikaan suomalaisia
aatelismiehiä, pappeja, porvareita ja talonpoikia sekä palvelus- ja irtolaisväkeä.
2 Vrt. S. V. A. Eerik Flemingin maak., siv. 79, G. I:s reg. XV, sivv.
555-556, ja XI, siv. 307, sekä Forssell, Sveriges inre hist. I, siv. 119.
3• Hausen, Bidrag III, sivv. 136-138 ja 143-144. Sinetöitsijöiksi pyydettiin yleensä sellaisia henkilöitä, joilla oli arvovaltaa ja asiantuntemusta;
vrt. Horn-suvun alkuhistoria, siv.-. 70-71.
4 Hausen, m. t., siv. 126. Vrt. edellä siv. 21.
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Mikä sitten aiheutti Henrik Klaunpojan siirtymisen? Kysymykseen en voi antaa varmaa vastausta, mutta todennäköisesti siihen
on ollut sekä yksityisluontoiset että yleiset syynsä. Epäilemättä oli
Henrik Klaunpojan taloudelle, ennen kaikkea kartanotaloudelle,
haitaksi se, ettei omistaja itse päässyt sen hoitoa säännöllisesti valvomaan. Tosin oli aivan yleistä, että aatelisherrat julkisten tehtäviensä, sotatointensa t. m. s. takia olivat pakotettuina pitkät ajat
oleskelemaan poissa kotoa. Mutta lukuisista heidän lausunnoistaan
voi päättää, että he pitivät kovin pitkällistä poissaoloa suuresti
vahingollisena, ja useimmi lla hoiti silloin kotia ja siihen liittyvää
asioiden valvontaa edes heidän vaimonsa tai joku muu perheen jäsen.
Jos, niinkuin on mahdollista, Henrik Klaunpojan äiti jo 1530-luvulla
oli muuttanut manalle 1, olisi siis Haapaniemen ynnä Henrik Klaunpojan muiden maatilain ja yleensä hänen omaisuutensa välitön hoito
ehkä suurimman osan hänen poissaoloaikaansa ollut, jollei juuri tavallisten talonvoutien, niin ainakin jonkun verraten vieraan käsissä. Jos
taas hänen äitinsä vielä oli elossa ja leskenä eleli Haapaniemessä, saattoi hän joka tapauksessa jo hyvinkin olla poikansa miehisen tuen
tarpeessa. 2 Pidän siis varsin oletettavana, että Henrik Klaunpoika
1 Ainakin jo v. 1541 Henrik Klaunpoika joka tapauksessa näkyy
itse hoidelleen Haapaniemen kauppasuhteita (vrt. cdel'ä siv. 34, alav. 2).
2 Haapaniemessä-olijoista olen tavannut pari mainintaa niiden vuosien
asiakirjoissa, joina Henrik Klaunpoika oleskeli poissa Suomesta. V. 1543
»mondagen nest wptir then söndagen quasimodo» (2/4) vaihtaa Perniön
Laukon omistaja Henrik Henrikinpoika Haapaniemessä (på Hapnemj)
Eerik Flemingille Porsos nimisen talonsa Hämeen Hauholta Broenda nimistä
Perniön taloa vastaan; kirjeen sinetöitsijöiksi hän pyytää Turun linnan päällikön Tuomas Jönsinpojan ja Dönsbyn Henrik Henrikinpojan. Arw. Handl.
VI, sivv. 253-254. »Tiistaina lähinnä ennen Pyhän ruumiin päivää» (10/6)
1544, siis samoihin aikoihin, jolloin Henrik Klaunpoika varmasti palasi
Suomeen, Eerik Fleming jälleen on Haapaniemessä (»thå iach stadder
var på Aspenäs») ja Dönsbyn Henrik Henrikinpojan ynnä kuuden talonpojan
todistuksen mukaan laamannina vahvistaa erään lahjoituksen. Samana
päivänä hän siellä myös luovuttaa takaisin erään pantiksi saamansa talon
(S. V. A. Laguksen kok. n:o 118 b, 1. 32, ja Biographica, Juusten; jälki•mäisestä kirjeestä selostus Hausenin julkaisussa Bidrag III, siv. 159). Olivatko Eerik Fleming ynnä muut näissä kirjeissä• mainitut herrat emännättömässä talossa, ei siis käy selville; isäntä kai o si joutunut sin .töitsijäksi, jos olisi ollut kotona. Mahdollisesti joku sukulainen täällä Henrik
Klaunpojan puolesta hoiti isännyyttä, samaan tapaan kuin Eerik Hookaninpoika (Slang) Syrjässä Eerik Flemingin voutina, mahdohises.i myös
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jo näistä syistä pyrki takaisin kotimaahan. Kotipuolessaan Henrik
Klaunpoika sitäpaitsi tunsi olevansa ympäristössä, johon häntä
yhdistivät vuosisataiset siteet ja jossa kunnioitus häntä ja hänen
sukuaan kohtaan oli perinnäinen. Arvovalta siis oli toinen kuin vieraassa maassa, vaikka se. olikin yhteistä valtakuntaa, ja ennen kaikkea toinen kuin hänen ollessaan yksi monista muista kuninkaan
hoviin tai keskushallitukseen kuuluvista suurmiehistä, joista sitäpaitsi useilla oli sukutraditsioneja tai muita etuja paljonkin enemmän kuin hänellä.
Eräs tärkeä tapahtuma hänen elämässään, joka epäilemättä
sattui näihin aikoihin, oli myös omansa häntä kiinnittämään
kotipuoleen. Hän näyttää nimittäin v:n 1544 vaiheilla menneen
naimisiin, valiten puolisoksensa itseään jonkun verran nuoremman
Elina Arvidintytär Stålarmin, v. 1529 Hämeenlinnan päällikkönä kuolleen Sydänmaan herran Arvid Eerikinpojan ja KrisEhkä juuri naimisiintiina Knuutintytär Kurjen tyttären.
menon takia, luodakseen itselleen ja vaimolleen kodin, joka oli
lähempänä maan pääpaikkoja ja merenrantaa kuin Haapaniemi
ja jossa hänellä siis sekä oli tilaisuutta oleskella huomattavasti
enemmän kuin syrjäisessä Kiskossa että helpompi pääsy Tukholmaan ja muihin .Osiin Ruotsia ja Suomea, hän samoihin aikoihin siirtyi asumaan suvun vanhaan, Djekneiltä perittyyu kartanoon Maskun Kankaisiin. Juuri v:n 1544 alusta lähtien hän asiakirjoissa alkaa
Henrik Klaunpoika jo oli muuttanut Kankaisiin. — Ruotsinkielisen nimimuodon käyttäminen Haapaniemestä on muuten perin harvinaista; paitsi
tätä kertaa olen sen tavannut vain kerran, senkin vuosisadan loppupuolelta.
1 18/1 1545 Henrik Klaunpoika on lankona saapuvilla Eerik Arvidinpojan häissä Grabbackassa. Hausen, Bidrag III, sivv. 164-165. Muita läsnäolijoita mainitaan: Eerik Fleming, Björn Klaunpoika, Iisak Niilonpoika,
Jöns Vestgöte, Tuomas Jönsinpoika, Niilo Boije, Torsten Salomonpoika,
Eerik Olavinpoika (Stålarm), Eerik Spore, Yrjänä Fineke ja Juhana Olavinpoika (Stålarm). Elinan vanhemmat olivat viettäneet hään<ä Laukossa
22/1 1515, jolloin nuori vaimo sai huomen'ahjakseen miehensä asumakartanon Sydänmaan; kiinnemiehet olivatNyynäisten Jöns Laurinpoika (Anna
Tottin mies), Gödik Niilonpoika (Fincke), Sten Jaakonpoika (Ille), .Jaakko
Valdemarinpo:ka, Olavi .Olavinpoika ja Gudmund Laurinpoika. S. V. A.
Finska slägtt., siv. 49. Vrt. myös edellä siv. 25, clay. 2. — Kenties Västeråsin valtiopäiville v:n 1544 alussa kokoontuneet Henrik Klaunpojan ja hänen
tulevan puolisonsa sukulaiset jo olivat hänen kanssaan sopineet hänen ja
Elinan avioliiton suotavuudesta.

Oma koti I{1nkaiciiri
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esiintyä Kankaisten herrana, aluksi vielä vaihdellen Haapaniemen
kanssa. 1 Tietysti tällainen muutto aiheutti suurta huolenpitoa.
Tosin Kankaisissa jo keskiajalta lähtien oli olemassa herrasväellekin.
sopiva asumarakennus, kenties kivinenkin 2, ja tarvittavat talousrakennukset, mutta Henrik Klaunpojan asemassa olevan henkilön
epäilemättä täytyi ryhtyä sangen perinpohjaisiin korjaus- ja lisärakennustöihin saadakseen »hovin» vastaamaan tarkoitustaan. 3 Samoin oli laajennettava kartanon ympärillä olevat viljelykset sellaisiksi, että mahdollisimman vähän oli pakko turvautua kauempana
sijaitsevista taloista tuleviin tuotteisiin. 4 Kun Henrik Klaunpoika
vielä näinä vuosina nähtävästi aloitti oman talon rakentamisen Turkuun 5, oli hänellä jo kaikessa edelläesitetyssä runsaasti aihetta
asettua vakinaisesti Suomeen ja erityisesti juuri Kankaisiin.
On jo itsessään luonnollista, että mies, joka vastikään on
1 Västeråsin valtiopäiväin päätöksen (19/, 1544) eri käsikirjoituksista
hän toisessa esiintyy Haapaniemen, toisessa taas (ehkä myöhemmin kirjoitetussa) Kankaisten herrana (vrt. edellä siv. 122, alav. 2); esim. 6 /9, 13 /i0
ja 21/12 1545, '/6 1546 j. n. e. 'hänet sanotaan Kankaisten herraksi (Arw.
Handl. I, siv. 249, S. V. A. Eerik Flemingin maak., siv. 152; ja n:o 238, 1. 4,
sekä Leinberg, Handl. rör. finska kyrkan I, siv. 7); 3/1 1557 hänestä
käytetään sanontaa »Henric Clauesson på Kanckas» (Hansen, Bidrag II1,
siv. 203); 24 /9 1546 ja vielä 22/3 1549 hänen asumakartanokseen kuninkaan
kirjeissä mainitaan poikkeuksellisesti, vanhaan tapaan, Haapaniemi (G. I:s
reg. XVIII, siv. 149, ja. XX, siv. 372), mutta tiettävästi ei senjälkeen niissäkään.
Vrt. muuton syistä myös Grotenfelt, Teitin valitusl., siv. 265.
2 Rinne, Katsaus Vars.-Suom. kartanot (Lännetär, uusi jakso II), sivv.
192-193.
3 Samoihin aikoihin täydenteli ja koristeli Eerik Fleming Siuntiossa
olevaa asumakartanoaan. Vrt. Hansen, Bidrag III, siv. 132. Vrt. myös Rinne,
Järppilän linna (Hist. Ark. XXVI, 6), sivv. 7-9.
neidolta Porvoosta» hän sai vaihtokau4 Pikkuserkultaan »Birgitta
passa erään talon läheltä Kankaista (Grotenfelt, m. t., siv. 229); alussa
vuotta 1547 hän hankki vahvistuksen sopimuksille, joita hän oli tehnyt
eräiden ' Maskun talonpoikain kanssa ja joiden tarkoituksena oli järjestellä
Kankaisten lähellä olevia tiluksia (Hansen, Bidrag III, sivv. 203-205); 1548
hän vaihtoi itselleen Eerik Flemingiltä Maskun Toijalan sekä niittymaata
Yläneen Makkarkoskea y. m. vastaan (S. V. A. E. Fl:n maak., siv. 169,
ja n:o 334, l. ,12; vrt. Alkuhistoria, siv. 141, alav.).
5 24/9 1546 hän Valttilaa ja Ylisaarta vastaan sai kuninkaalta äskeisessä Turun, palossa turmeltuneen kivitalon tontteineen. Vrt. edellä sivv. 21
ja 130. Lopullisen luovutuskirjansa Henrik Klaunpoikå antoi 1/4 1547,
sanoen siinä tekevänsä sen »med mine .wenners ock näste ffränders fol-
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perustanut oman kodin, ei halua jättää nuorta vaimoansa.
Mutta meillä on samoilta ajoilta nimenomainen lausuntokin, joka
osoittaa Kustaa kuninkaan palveluksessa olevien aatelismiesten
naimisiin mentyään pyrkivän vetäytymään erilleen julkisesta toiminnasta. Kesäkuussa 1540 nimittäin kuningas kirjoittaa Niilo Beijelle, joka paria vuotta aikaisemmin oli solminut avioliiton Henrik
Klaunpojan veljentyttären kanssa 1, kirjeen, jonka koko sävy osoittaa, että hän on tyytymätön Niilo Boijen viime aikoina osoittamaan
vähäiseen palvelusintoon; hän sanoo m. m.: »Emmekä voi salata
totuutta, että sinä ja mahdollisesti useat muut aatelistosta mielellänne tahdotte paljon apua ja avustusta (s. o. läänityksiä), mutta
siihen, että te tekisitte meille ja kruunulle siitä kohtuullista palvelusta tai olisitte käytettävissä siellä, mihin teitä tahdotaan, siihen
te olette sangen hitaita ja haluttomia ja katsotte, että, niinpian kuin
joudutte naimisiin, teillä heti on oleva vapaa valta ja oikeus vetäytyä syrjään (kriipe öffuer en side) ja olla sitten enää tekemättä palvelusta. Niinpä luota siihen, että me emme sellaista kernaasti voi
sietää emmekä sallia, vaan pidämme siinä suhteessa kiinni siitä, mitä
Kristus evankeliumissa sanoo, että työmies on palkkansa ansainnut.» 2
Tietääkseni ei näihin aikoihin ollut kysymystä Henrik Klasin
pojan läänitysten, Tenholan pitäjän tai: Maskun kihlakunnan tuomarinviran, peruuttamisesta; päinvastoin ne olivat hänellä vielä
1550-luvullakin. Voimme siis jo tästä olettaa, että hän oli »palkkansa
ansainnut», että hän myöskin Suomeen siirryttyään ja naimisiin
mentyään oli toimissa, joita kuningas piti riittävinä vastapalveluksina. Myöskin _ paikallishallinto, varsinkin keskushallinnon jälleen
palattua entisiin verraten yksinkertaisiin muotoihinsa, vaati tullakseen hyvin hoidetuksi kokeneita ja taitavia miehiä, ennen kaikkea
kommeligh ja och samptycke». Hausen, m. t., siv. 208. Teitin valituslueltelossa (Grotenfeltin julk., siv. 226) sanotaan kuitenkin: »På samme
Waltila godz hade hustru Anna i Salontaka giffvit någre peninger, men
Hindrich Claesson til Kankas haffver trängt them ifrå.»
1 Vrt. Grotenfelt, m. t., siv. 264, josta näkyy, että Boije Oli mennyt
naimisiin 2 å 3 vuotta jälkeen v:n 1535 å 1536.
2 G. I:s reg. XIII, sivu. 62-63. Varsin pian naimisiinmenonsa (jouluna 1544) jälkeen myös Herman Fleming palasi Suomeen (keväällä 1545). —
Mainittakoon myös, että Paavali Juusten, kun hän v. 1566 suosittelee Eerik
kuninkaan kansliaan tai laskukamariin nuorta pappismiestä Johannes Matthei Grindhiä, erikoisesti sanoo häntä sopivaksi käyttää »etenkin koska hän
vielä on naimaton» (Arw. Handl. VI, siv. 342).

Suomeen-paluun syyt.
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valtakunnan keskuksesta etäämpänä olevien seutujen, • kuten tärkeän rajamaan Suomen, hallinto. 1 Tämäntapaisia tehtäviä annettaessa taas kiinnitettiin suurta huomiota asianomaisen henkilön kotipaikkaan ja läänityksiin, niinkuin oli luonnollista jo taloudellisistakin syistä. 2 •
Jo kesällä 1543 oli nostettu kysymys Henrik Klaunpojan lähet ;
tämisestä Suomeen, vaikka asia sitten raukesi. Kamarista, jonka
johdossa silloin olivat kamarineuvos Björn Pietarinpoika ja laskumestari Lauri urkuri (vrt. edellä sivv. 66-67), oli kuninkaalle ilmoitettu, että Viipurin linnan ja läänin päällikkö Niilo Grabbe oli lähet tänyt kovin vähän rahaa kamariin, että hän, kuten kuningas lau
sui, »lähettää meille niin paljon kuin hyväksi näkee, niinkuin hänen
on tapansa». Kamarin johtajat olivat sentähden — luultavasti
Henrik Klaunpojan suostumuksin — esittäneet, että Viipuriin lähetettäisiin Henrik Klaunpoika, mahdollisesti tämän tärkeän rajaläänin päälliköksi vanhan Grabben sijaan tai joka tapauksessa tutkimaan syytä siihen, että läänistä oli niin vähäir »etua». Söderköpingistä heinäk. 23 p:nä vastatessaan kamarin herroille kuningas ilmoitti
haluavansa »vielä harkita tätä asiaa» (wele wij yttermere betänckie
oss i then motten). 3 Harkinnan tuloksena oli, että Henrik Klaunpoika ei vielä päässyt kotimaahansa, ehkä senvuoksi, ettei kuningas hänestä mielellään luopunut, tai ainakin siitä syystä, että
häntä toistaiseksi tärkeästi tarvittiin muualla.
Todennäköisesti Henrik Klaunpoika, jouduttuaan lopullisesti
vapaaksi sekä kamarineuvoksen virasta. että muista siihenastisista
tehtävistään, yksissä neuvoin kuninkaan kanssa päätti siirtyä kotimaahansa työskentelemään juuri alalla, jolla myös vaadittiin hänen
1 Vuoden 1545 lopulla kuningas jälleen valittaakin sellaisten henkilöiden
puutetta, joita hän olisi voinut käyttää Suomen hallinnollisissa y. m. tehtävissä. Vrt. kuninkaan kirje Viipurin päällikölle Maunu Niilonpojalle 16/11
1545; G. I:s reg. XVII, siv. 565.
2 Vrt. Forssell, Sveriges inre hist. I, siv. 111, ja Almquist, Den civ.
lokalf. I, siv. 57.
3 G. I:s reg. XV, siv. 426. Vrt. myös siv. 428, josta näkyy, että myöskin
Tukholman linnan päälliköt — Eerik Fleming ja Botvid Larsson — olivat
•valittaneet Niilo Grabben lähetysten niukkuutta. Vielä 20/6 1549 kuningas
varoittaa Viipurin silloista voutia »turhuuteen hävittämästä» linnaan kannettuja rahoja, niinkuin oli tapahtunut Niilo Grabben aikana; vrt. G. I:s
reg. XX, siv. 244.
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jo saavuttain.aansa kokemusta ja osoittamaansa kykeneväisyyttä.
Kun ainakin jo 1546 vuoden alussa tapaamme hänet S u o m en
sotaväen palkanmaksajana ja pääliysmi e.h e n ä ja kun edellisestä tiedämme, että hän jo . aikaisemmin oli
hoitanut samanlaatuisia tehtäviä, saatamme pitää varsin luultavana,
että hän jo alunpitäen sai hoitaakseen tämän puolen Suomen sotilashallintoa. Huomauttamista ansaitsee, että juuri samoihin aikoihin, jolloin Henrik Klaunpoika palasi Suomeen, oli, Wästeråsin
valtiopäiväin yhteydessä, ryhdytty laajoihin toimenpiteisiin sotavoimain ja yleensä puolustuksen järjestämiseksi ja lujittainiseksi. 1
Ehkäpä jo silloin päätettiin, että Henrik Klaunpoika saisi Suomen
sotaväen valvomisen huolekseen. Joka tapauksessa ilmaantui nimenomaan Suomessakin näinä vuosina aihetta tällaiseen toimenpiteeseen.
Lyhyen rauhallisemman ajan jälkeen olivat näet Suomen ja
Venäjän väliset rajakahakat hävityksineen alkaneet jälleen v. 1544.
Seuraavan vuoden alkupuolella oltiin Suomessa vakuutettuja siitä,
että valtakuntain kesken vallitsevia riitaisuuksia ei voitaisi ratkaista
muuten kuin keihään kärjellä, kuten Eerik Fleming kirjoitti kuninkaalle; senvuoksi myös vanha sotaurho Niilo Grabbe jo lähetti hallitsijalle täydellisen sotasuunnitelman. Kuningas puolestaan ei
ensinkään hyväksynyt sotahankkeita. Kuitenkin hän kehotti tarkasti huolehtimaan puolustuslaitoksesta, jonka hyväksi kaikkien
säätyjen oli tehtävä uhrauksia. 2 M. m. hän antoi Eerik Flemingille
ja Suomeen m. m. rajakokousta sekä tarkastuskäräjiä pitämään
lähetetyille Knuut Antinpojalle ja Jon Olavinpojalle toimeksi
yhdessä,muiden »hyvien miesten» kanssa järjestää »maanavun» koko
Suomesta Viipurin kaupungin rakentamista ja vahvistamista varten. 3 Apuvero, jota kukin verotalonpoika suoritti äyrin ja kukin
lampuoti puoli, määrättiin heinäk. 31 p:nä 1545, jolloin sanotut
herrat ynnä joukko Suomen etevintä aatelistoa liikkuivat Uudellamaalla tarkastuskäräjillä. 4 Veron keräämisestä ja asianomaiseen
1 Vrt. esim. Dalin, Svea rikes hist. III, sivv. 390-391. ja edellä siv.
124, älav.
2
Vrt. Forsman, Ruotsin ja Venäjän väl. suht., - sivv. 74-79.
3 G. I:s reg. XVII, sivv. 360, 511 ja 534. Vrt. myös Arw. Handl. IX,
sivv. 38-42.
4 S. V. A. n:o 238; vrt. Hansen, Bidrag III, siv. 172 seur.
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paikkaan suorittamisesta pitivät kuten tavallista huolen voudit tai
läänitetyissä alueissa läänitysten haltijat; niinpä Henrik Klaunpoika
suoritti jouluk. 21 p:nä 1545 Tenholan pitäjästä tulevan veron.
Oli luonnollista, että tällaiset levottomat ulkopoliittiset olot
herättivät huolta kuninkaassa, kenties sitäkin enemmän kun Suomeen sijoitetun sotaväen keskuudessa edellisinä vuosina oli ilmennyt
rauhattomuutta ja kurin höltymistä. 2 Välttämättömäksi kävi sen
tähden vakinaisesti järjestää maamme sotaväen valvonta ja sen palkanmaksun hoito — palkanmaksun säännöttömyyshän oli ollut eräs
pahimpia kurittomuuden syitä — taitaviin ja luotettaviin käsiin..
S o t a vä k e ä oli maassamme, kuten Muuallakin valtakunnassa,
kolmea eri lajia: rälssisäädyn asettamaa ratsu- ja jalkaväkeä, eri]aatuista pestattua ratsu- ja etenkin jalkaväkeä sekä talonpoikaista
nostoväkeä ynnä lisäksi joku määrä meriväkeä. 3 Rahvaan aseisiin-nostamista- Kustaa Vaasa väitti niin paljon kuin mahdollista,
ja aatelin asettaman väen niukkuutta hänellä oli syytä useasti
1 S. V. A. n:o 238, 1. 4. Tenholasta oli kertynyt 36 mk. 51/2 äyriä (282
savulta verotalonpoikia ja 21 lampuodilta). Joissakin Viipurin varustamista
koskevissa asioissa liikkuen Henrik Klaunpoikakin ehkä oli joutunut olemaan
saapuvilla tarkastuskäräjillä Viipurin raastuvassa 6/9 1545. Arw. Handl. I,
siv. 249. 13/10 hän istui samanlaisilla käräjillä Turun raastuvassa. S. V. A:
Eerik Flemingin maak., siv. 152, ja Hansen, Bidrag III, siv: 181.
2 Vrt. edellä sivv. 70-71 sekä Tavaststjerna, Suomen maasotav.. sivv.
160-161. Kovin luotettavia aineksia eivät liene myöskään olleet ne smoolantilaiset, joita kapinan jälkeen oli viety Suomeen.
3 Aatelisten ykeityisessäkin palveluksessa olevat miehet luettiin kuninkaan väkeen. Niinpä määrättiin v. 1540 annetussa Länsi-Göötanmaan
johtosään'nössä, että niiden ratsumiesten, jotka palvelivat »ritaristoa.
yhteistä aateliston ja meidän omaa palkattua hovikuntaamme», tuli —
koska olivat esiintyneet ikäänkuin heillä olisi »omat herransa ja junkkarinsa» — vannoa palvelukseen astuessaan vala, jolla sitoutuivat kuninkaan
palvelukseen. Sv. riksdagsakt. I, siv. 280, — Tietoja sotilaallisista toimenpiteistä Suomessa sekä maan sotavoimista ja sotilasoloista antavat
Forsman, Ruotsin ja Venäjän väl suht., ja Tavaststjerna, Suoni. maasotav. Kustaa Vaasan ja Eerikki XIV:n aikana. Tämän ajan sotajoukkojen kokoonpanoa ja järjestystä selvittävät myös Wijkander, Öfvers.
af sv. krigsförf. hist. utv., ja Adlersparre, Afh. om sv. krigsmaktens och
krigskonstens tillst. ifr. k. Gustaf I:s död, sekä Emil Madsen, Om Fodfolket
i de danske Haare i det 16de Aarh., ja saman tekijän Om Rytteriet i de
danske Haere i det 16de Aarh.
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valittaa. Pestattua sotaväkeä oli sekä ulkomaista että kotiMaista. Ulkomaalaista, melkein yksinomaan saksalaista, väkeä oli
hyvin epäsäännöllisesti, rauhan aikana useimmiten vain tilapäisesti
lähetettynä linnaleiriin. Kotimaista, s. o. ruotsalaista ja tietysti
etupäässä suomalaista, pestattua tai siihen verrattavaa väkeä, mihin
oikeastaan myös on luettava ne, jotka palvelivat määrättyjä vero=
huojennulisia vastaan, oli • säännöllisemmin, mutta vähän sitäkin,
useinkin pääasiallisesti se määrä, mikä tarvittiin linnojen turvajou=
koiksi, joihin kuitenkin osaksi kuului myös saksalaisia sotilaita. Maa,seudulle tai kaupunkeihin majoitetuista joukoista otettiin määrät
tyjä ryhmiä vuoron perään palvelemaan linnoihin, mutta varsin
yleistä oli myös, ettei linnan miehistöön kuulunut muita kuin vouti
»palvelijoineen». 1550-luvan puolivälissä, vähää ennen Venäjän
,sodan • alkamista, lienee maassamme ollut • palkkaa nauttivaa
väkeä noin 800-1,000. V. 1552 laaditun palkkausluettelon mukaan oli Suomessa 209 täysivarusteista ratsumiestä • (skyttare),
342 huovia (hofmän, ratsumiehiä heistäkin ainakin useimmat),
356 jalkamiestä (knektar, landsknektar) ja 71 laivamiestä (båtsmän) .,Sekä lisäksi parikymmentä eri linnojen tykkimiestä; vv.
1553-1554 olivat luvut jotakuinkin samat, esim. jalkaväkeä.355. 1
Saksalainen jalkaväki ja sen mukaan mahdollisuutta myöten
myös kotimainen oli siellä, missä sitä oli verraten enemmän, jaettuna
rykmentteihin, kussakin 10 lippukuntaa (fänika); jokaiseen lippu=
kuntaan laskettiin kuuluvan noin 350-500 miestä, jotka lähinnä
•olivat jaettuina »neljänneksiin» (kvarter) ja. nämä taas 10-20 miestä
käsittäviin ruotuihin; ratsuväen lipullinen taas käsitti noin 300
miestä, jotka niinikään olivat jaetut neljänneksiin ja ruotuihin. Rykmenttien johdossa oli »ylin päällikkö» eli »eversti» (Oberster Hauptmann), jonka esikuntaan ja sen miehistöön kuului puolen kolmattasataa henkeä, mutta Suomessa tällaista rykmenttiä tietysti ei ollut
mahdollista perustaa. Varsinaisia lippukuntia ei Suomessa myöskään liene ollut ennen 1550-lukua. Paitsi »päämiestä» (höfvitsman;
ratsuväen lipullisessa ratsumestari) tuli säännöllisessä lippukunnassa olla m. m. luutnantti, vänrikki (fänrik tai fänikedragare),
pari vääpeliä, kenttävääpeli (fältväbel), neljänneksen- ja ruodun päälliköt, johtaja (förare), joka oli miehistön valitsema sen ja
1 Vrt.

lähemmin Tavaststjerna,

m. t., sivv. 128-1 33.

Sotaväen

järjestys.
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välisten suhteiden välittäjä, j. n. e.; milloin joukko
oli pienempi, - oli tietysti säännöllisissäkin oloissa päällystö myös
vähälukuisempi.
Päälliköiden tuli ylläpitää järjestystä ja kuria sekä sotaväen
omassa keskuudessa että sen suhteessa väestöön. Heidän oli myös
huolehdittava miestensä asekuntoisuu.den voimassapitämisestä. 1
Samoin heidän tuli olla saapuvilla'katselmuksissa ja yleensä sotamiesten palkkoja maksettaessa sekä uutta väkeä otettaessa ja
entisiä laskettaessa palveluksesta.
V. 1536 'annetun määräyksen mukaan jokainen sekä rälssihenkilö että rälssitön sai vuosipalkan kustakin hyvin varustetusta
ratsumiehestä. Pestattua väkeä joko hankittiin maaseudulta tai
vaadittiin kaupungeilla taikka pantiin siihen voutien palvelijoita.
Uusia sotamiehiä, joko vapaaehtoisuuden tietä tai pakosta (etupäässä irtolaisväkeä), pestattaessa annettiin käsirahaa. 2 Palkkauksena oli yleensä vuosipalkka, joka käsitti rahaa (joskus viljaa) ja
vaatetta ja joka piti suoritettaman kahdesti vuodessa, vapunpäivänä (valborgsmässolön) ja jouluna (julelön, myöhemmin mikonpäivänä), sekä vapaa majoitus (joko linnaleirissä tai kotona), johon
ratsumiehillä kuului myös hevosen ruoka. Sotaretkillä ollessaan
sot amiehet saivat kuukausipalkan, mutta silloin heidän tuli itse
maksaa ruokansa; muutenkin näkyy olleen eräänlaisia kuukausipalkkalaisia. Palkan suuruus määrättiin näihin aikoihin varusten
laadun ja .palvelusajan pituuden mukaan. Rahaa lähetti toisinaan
kuningas Ruotsista, toisin ajoin se oli maan voutien tai muiden
päällystön

Vrt. hiukan
Suomen ratsuväen

myöhemmältä ajalta (1561) Antti Niilonpojan saamassa
päällikön

valtakirjassa annettu käsky opettaa

ja har-

joittaa väkeänsä niin usein vuodessa kuin mahdollista (Hausen, Bidrag IV,
siv. 17) sekä Hist. Ark. X:ssä (siv. 395) julkaistu memoriaali 13/2

esitetään'

Pohjanmaalle

asetettavaksi päällysmiestä,

päällikkönä ja harjoittaisi sitä käyttämään aseitansa».

1562, jossa

»joka olisi jalkaväen
Sotaväen ampuma-

taidosta y. m. s. vrt. kuninkaan sodanaikaista (20/11 1555 ). kirjettä,
reg. XXV, sivv. 472-473.
2 18/` 1542 Niilo Grabbelle
»Wij

wåre och

G. I:s

lähettämässään kirjeessä kuningas sanoo:

till fridz, hwar tu någre gode och dugelige vnge karler öffuer-

komma kunde, som för landzknechter tiene wille, attu anamede them vdj

gåffue thorn en mark, tree eller fyre hwartere, pa honden».
G. I:s reg. XIV, sivv. 106'-107. Vrt. kuninkaan kirje Björn Klaunpojalle,
Jöns ja Antti Vestgötelle 8/» samasta asiasta; m. t., siv. 193.

tienisten, och
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veronkantomiesten toimitettava palkanmaksajille tai näiden läsnäollessa suoraan maksettava sotamiehille; aivan tavallista oli myös,
että palkanmaksajien täytyi itsensä matkustella tarvittavia rahoja
perimässä. Tästä syystä tai muuten rahanpuutteesta palkanmaksu
kuten edempänäkin saamme nähdä — yli
usein viivästyikin
määräajan, mikä oli omansa herättämään miehissä tyytymättömyyttä. Sama saattoi olla laita vaatepalkankin. Tämä osa palkkaa oli muuten varsin tärkeä, sillä paitsi haarniskaa ja aseita —
peistä, jousta, »lyhyitä ja pitkiä putkia» (s. o. nykyajan kielen mukaan pistoolia ja kivääriä), pertuskaa ja miekkaa y. m. 1 — oli sotamiehen kunnian ja arvon kohottajana rahvaan silmissä suureksi
osaksi hänen vaatetuksensa. Vaatepuku oli kyllä väestön tavallinen, mutta varsinkin juuri pestattu väki pyrki kaikenkaltaisilla
laskoksilla, nauhoilla j. m. s. saamaan sitä suorastaan uskomattoman ylelliseksi. 2 Palkkoja maksettaessa ja katselmuksissa oli pidettävä tarkat luettelot, jotka sitten oli lähetettävä tarkastettaviksi kuninkaan kamariin, minne säännön mukaan oli toimitettava
myös varojen ylijäämä. Mitä linnaleiriin tulee, oli se — paitsi linnojen ja kuninkaankartanoiden — pappien, voutien ja nimismies ten, osaksi myös kaupunkien, luostarien ja talonpoikienkin kannettava rasitus, •jotapaitsi osa jalkaväkeä asui »kotona omissaan»;
papit oli aikaisemmin vapautettu linnaleiristä rahaveroa vastaan,.
mutta ennen pitkää palattiin taas vanhaan järjestelmään, ja muutenkin vaihteli linnaleirinpito-järjestys eri aikoina eri tavalla, niinkuin edempänä tulee kerrottavaksi.
Vuotta jälkeen Västeråsin valtiopäivien, tammik 12 p:nä
1545, sai paikkaväki ' rauhanaikaisen p a l v e l u s o h j e s ä ä nt ö n s ä; ainakaan ei ole tiedossa varhemmin annettua. 3 Tutustumalla tähän ohjesääntöön saamme hyvän kuvan silloisesta sotaväestä, sen elämästä ja tavoista sekä suhteesta muuhun väestöön
ja samalla siis lähtökohdan esityksellemme Henrik Klaunpojan
'.Aseista ja varuksista yleensä vrt. myös G. I:s reg. XXV, sivv. 472473 ja 475-478.
2
Vrt. esim. Madsen, Om Fodfolket. sivv. 213-214.
3 G. I:s reg. XVII, sivv. 16-21. Sodanaikaisia johtosääntöjä (»sotaartikkeleita») tunnetaan useita, m. m. kevättalvella 1535 annettu; ks. G.
I ts reg. X, sivv. 26-27 ja 45-53.
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samoihin aikoihin alkaneesta toiminnasta Suomen sotalaitoksen
alalla. Ohjesäännön tarkoituksena ilmoitetaan olevan »hyvän kristillisen, kunniallisen ja vilpittömän hengen (regimente)» voimassapitäminen niiden ruotsalaisten, tanskalaisten, saksalaisten ja suomalaisten jalkaväkisotilasten keskuudessa, jotka ovat sijoitettuina
kaupunkeihin tai maaseudun pappien ja talonpoikien luo. Ensinnä
huomautetaan sotamiehen velvollisuudesta olla uskollinen ja kuuliainen valtakunnalle, hallitsijalle ja hänen perheellensä sekä päällysmiehille, ja sen yhteydessä kielletään pitämästä salaisia tai julkisia kokouksia ilman päälliköiden lupaa. Jumalan pilkkaamista
on tarkoin vältettävä ja kuultava Jumalan sanaa »sunnuntaisin
ja muina sopivina aikoina». Jokaisen on nurisematta tyytyminen
siihen ylläpitoon, mikä hänelle on myönnetty. Ankara rangaistus
säädetään sille, joka vihollista vastaan lähdettäessä karkaa joukostaan tai muuten piilottautuu, samoin sille, joka laiminlyö yöllä tai
päivällä suoritettavan vahtipalveluksensa taikka huolimattomasti
pitelee tulta. Kunkin on pidettävä varuksensa täydessä kunnossa,
kenkään älköön lainatko toiselle aseitaan katselmustilaisuuteen,
älköön myöskään niitä juomalla, myymällä tai uhkapelissä hävittäkö; ei ole yleensäkään lupa pelata, nauttia, lainata eikä tuhlata
enempää kuin mikä voidaan maksaa palkkausvaroilla. • Linnaleirissä ja muualla on tyydyttävä kohtuuden ja tilaisuuden mukai- seen ruokaan ja juomaan vaatimatta liikoja päälliköiltä, ruoka- ja
juomavarastojen pitäjiltä, porvareilta, papeilta tai talonpojilta,
jotka palvelijoineen on jätettävä rauhaan; ilman päällikön lupaa
älköön myöskään kuljettako majoituspaikasta .muualle, älköönkä
luvallisilla matkoilla oltaessa rasitettako väestöä ylimääräisellä
kestityksellä eikä kyydityksellä. Kun ratsumiehet ja jalkamiehet
yhdessä ovat retkellä tai leirissä, on heidän, samoinkuin eri kansallisuuksienkin, pysyttävä keskenään hyvissä väleissä »ja toisiaan
sopivaisuutta ja tilaisuutta myöten vältettävä». Jos palkkoja
ei aina voida maksaa ajoissa, ei sotamiehillä ole oikeutta sentakia
jättää tai laiminlyödä palvelustaan tai esiintyä niskoittelevasti.
Pappien, talonpoikien tai porvarien luo linnaleiriin majoitetut
älkööt vaatiko kestitystä toisten luona älköötkä ottako rahaa linnaleirin asemesta nauttiakseen sitten kestitystä muualla. Ei ole myöskään sallittua pitää naisia luonaan linnaleirissä ilman päällikön
lupaa. Ohjesäännössä mainitsemattomat rikokset, kuten murhat,
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raiskaukset, väkivallanteot, varkaudet ja ryöstöt, rangaistakoon
kartano-oikeuden tai, milloin niistä ei siinä puhuta, Ruotsin kirjoitetun lain mukaan, ja olkoon kukin avullisena rikollisen vangitsemisessa ja rankaisuun saattamisessa. Tuomioistuimiin, joita päällysmiehet johtavat ja joissa on ratkaistava myös kaikki sotilaiden
keskinäiset riitaisuudet, on »joukon ymmärtäväisimpien keskuudesta» valittava 6, 12 tai 24 jäävitöntä, vannotettua lautamiestä. 1
Vuosilta 1544 ja 1545 ei vielä ole tietoa pitkäaikaisemmista,
erikoisesti Suomessa olevaa sotaväkeä varten asetetuista palkanmaksajista tai ylipäällysmiehistä, niinkuin ei sitä ennenkään sellaisia liene ollut, vaan ainoastaan jotenkin tilapäisesti määrättyjä.'Varsin pysyväistä järjestelyä tuskin tarkoitti edellä (siv. 71) selostettu
määräys, jolla Kustaa Fincke ja Pietari Hannover lopulla vuotta
1540 lähetettiin Suomeen ja Maunu Niilonpoika sekä Jöns Vestgöte
asetettiin ylipäällysmiehiksi. 3 Kun vuosina 1544-1545 on kysymys uusien sotamiesten otosta, heidän sijoittamisestaan linnoihin
tai muualle linnaleiriin, heidän palkanmaksustaan ja katselmusluetteloiden pitämisestä, kääntyy kuningas — paitsi Eerik Flemingin — yleensä voutien puoleen, joiden on Tukholmasta hankittava tiedot palkkojen suuruudesta y. m. s. 4 Tietysti kuitenkin
1 Rangaistukset ovat varsin ankaria; useimmissa tapauksissa on tuomittava pään menetykseen, joskus rautoihin, jålkapuuhun tai kuukauden
kestävään vankikomerossa (»i kisthan») »vedellä ja leivällä» istumiseen. Kuolemanrangaistukset on kuitenkin alistettava kuninkaan tai »ylimpien päällysmiesten» tutkittaviksi.
2 Puutteellista oli järjestely koko valtakunnassa. Niinpä hallitusneuvostolle 1541 esitettyjen artikkelien joukossa oli eräs, jossa valitettiin,
että ratsumiehillä, joita valtakunnassa oli paljon, ei ollut ratsumestaria
eikä rehumarskia, jotenka ei kukaan valvonut heidän elämäänsä ja suhdettaan väestöön; samoin sanottiin olevan laita jalkamiesten. Sv. riksdagsakter I, siv. 790.
3.
Vielä 27/1 1542 Fincke kuitenkin kuittaa Suomen jalkaväen palkkaamiseen Turun linnasta nostamansa varat. S. V. A. n:o 486, 1. 71.
4 Vrt. esim. kirjeet Turun linnan voudille Tuomas Jönsinpoj alle toukok. 1544
ja Viipurin linnan päällikölle Maunu Niilonpojalle 14/11 1545; G. I:s reg. X V I, siv.
280, ja XVII, sivv. 566-567. Viimem. kirjeessä, joka koskee nuorten miesten
pestaamista ratsumiehiksi, kuningas käskee koettamaan saada heitä pienemmällä palkalla kuin Ruotsissa, koska elanto Suomessa on halvempaa. — Eerik
Flemingin ja voutien toiminnasta sotaväen palkanmaksajina vv. 1533-1542
vrt. Asiakirjoja, jotka val. Suom. kam. oloja, I, sivv. 22-23, 42-43, 45, 48, 54
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on mahdollista, että sotalaitoksen päälliköksi mainittuinakin vuosina oli määrättynä erikoinen henkilö tai ehkä 'useampiakin. 1 Voutien tehtäviin joka tapauksessa kuului yleensäkin osanotto sotaväen muonittamiseen ja palkkaamiseen sekä sotamiesten pestaamiseen ja näiden linnaleirin järjestämiseen, heidän toimintansa
silti lähemmin ulottumatta varsinaisen sotapäällystön alalle: 2
Turun linnan voudin, Tuomas Jönsinpojan, puoleen kuningas.
kääntyy myös keväällä 1M6, »kun aika nyt lähestyy, jolloin jalkamiehien
sekä niiden, jotka ovat kuukausipalkalla, että vuosi=
palkkamiehien, joita siellä Suomessa on = on saatava palkkansa».
Mutta voudille lähetetystä kirjeestä ilmenee, että ainakin nyttemmin
oli myös erityinen henkilö, jonka toimena oli tehtävän varsinainen
valvonta koko maassa. Kuningas kirjoittaa: »Sentähden lähetämme
nämä palvelijamme Pitkän Antti Vestgöten, Pitkän Pentin ja katselmuskirjuri Hannu Fläcktensteinin sinne sinun ja Henrik Klaunpojan kanssa toimittamaan näitten j a l k a m i e s t en k a t se Im u s t a ja p a 1 k a n m a k s u a (mustra och betale) ja katsomaan, . että alamaisemme sekä Turussa että muualla saavat kohtuullisen maksunsa.» Tuomas Jönsinpojan on vain oltava katselmuksessa saapuvilla, pidettävä katselmusta toimittavia kuninkaan
palvelijoita vastaan »hyviä ja kunnollisia vastaluetteloita (kegenregister)» kaikista Turun lääniin sijoitetuista kuukausipalkkaa nauttivista jalkamiehistä, ja yleensä valvottava, ettei kruunun varoja
kavalleta. Voudin on annettava tarkoitukseen tarvittavat rahat,.
koska kuningas ei voi Ruotsista lähettää. Vuosipalkkalaisista kuningas sitävastoin määrää, että heidän palkkansa on Tuomas Jönsinpojan ja muiden voutien itsensä suoritettava, niinkuin on tapahja 149. 13/s 1545 maksoi Tuomas Jönsinpoika valpurinmessupalkan 21/2 ruodulle
(kussakin 10) smoolantilaisia, jotka olivat linnaleirissä Turun linnassa sekä
»kamarineuvoston lähettämän luettelon mukaan» 49:11e Turussa olevalle jalkamiehelle (joukossa saksalaisia, suomalaisia ja ruotsalaisia) ynnä samaan aikaan kuudelle ruodulle (kussakin niinikään. 10) jalkamiehiä, jotka »makasivat» linnaleirissä Turun läänin maaseutupappien luona. S. V. A. n:o 501,
1. 42-44 v. Samoin hän suoritti heille joulupalkan.
1 Mitä erityisesti Eerik Flemingiin tulee, joka kaikessa sai toimia
johtajana, sanoo hän itse esim. 1545, että hän oli saanut tehtäväkseen
»valvoa ja hoitaa Venäjän sotaa». Hansen, Bidrag III, siv. 187.
2 Vrt. tästä myös Almquist, Den civila lokalförvaltningen, siv. 118, .
sekä Vennola, Astetaistelu, siv. 119.
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tunut edellisenä joulunakin (vrt. edellä siv. 142, alav. 4). Kun Turussa

äsken oli raivonnut tuhoisa tulipalo, ilmoitti kuningas samassa kirjeessä suostuvansa siihen, että suurin osa vanhoista vuosipalkkaisista jalkamiehistä, jotka olivat olleet majoitettuina Turun, Rauman
ja Ulvilan kaupunkeihin ja joita oli noin 50 miestä, lähetettäisiin
takaisin Ruotsiin. Näiden tilalle oli kuukausipalkkalaisista pestattava uusia, jotka oli yhdessä täällä vielä olevien smoolantilaisten
kanssa majoitettava pappien luo tai linnoihin ja knninkaankartanoihin. Mitä kuukausipalkkalaisia jäi jäljelle, oli heidät majoitettava Ulvilaan, Raumalle ja muihin maan kaupunkeihin, kuitenkin
niin, että ne Turun porvarit, jotka eivät olleet palovahinkoa kärsineet, saisivat edelleen pitää luonansa joitakuita jalkamiehiä;
yksi ruotu. oli lähetettävä linnaleiriin Ahvenanmaalle. Kaikesta
tästä oli Tuomas .Tönsinpojan ja Henrik Klaunpojan pidettävä
huoli. 1
Jos onkin syytä pitää äskenselostetun kirjeen antamia tietoja
Henrik Klaunpojan virka-asemasta ja hänen toiminta-alueensa
laajuudesta jossakin määrin epäselvinä, saamme siinä suhteessa
lisävalaistusta toisaalta. Kankaisissa hän näet heinäk. 16 p:nä
1546 todistaessaan, että Kokemäenkartanon päällikkö Maunu Niilonpoika on verorahoista suorittanut lääniin sijoitetuille jalkasotilaille vappupalkan kuluvalta vuodelta, käyttää itsestänsä nimitystä Suomeen sijoitettujen jalkasotamiesten
p, ä ä 11 y s m i e s. 2 Henrik Klaunpojan kaltaisten jalkaväen »pääl.
lysmiesten» ehkä tärkeimpänä ja pääasiallisimpana tehtävänä oli
tosin palkanmaksu, katselmusten pito ja uusien sotamiesten ottaKirje 30/4 1546; G. I:s reg. XVIII, sivv. 68-72. Kirjeessä esiintyvän
nimen »Hanss Claesonn» - oletan kirjoitusvirheeksi »Hendrick Claesonn»in
sijaan, joka on näissä tehtävissä mainittuna vähän edempänä. »Pitkä Pentti»
oli luultavasti se »långe Bengt smålenningh fälttweiffill», josta Pietari Brahe
puhuu Dacken kapinaa kuvatessaan. Ahnfelt, Per Brahes krönika, siv. 42.
2 Kongelige m:ttz tiil Swerige, min ald: n: h: tiilffördenerat huitzman
vdöffuer hans nodz knecter, ssom i Ffinlandh fförlagde äre, jach Henrich
Clauesson.» S. V. A. n:o 1927, 1. 177 v.-178. Todistuksesta näemme voudilla olleen luettelonsa ja Henrik Klaunpojalla »vastaluettelonsa»: »Som
Monses register och mitt på mantalit i lengdhen vttuiiser.» Ainakin Turun
linnassa maksettaessa vappupalkkoja maalaispappien luona linnaleirissä
majaileville jalkamiehille Henrik Klaunpoika oli itse saapuvilla. S. V. A.
n:o 503 b, 1. 48-49.
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minen sekä vähäkelpoisten vanhojen poistaminen. 1 Mutta samalla
heidän oli valvottava palkkaukseen läheisesti kuuluvaa linnaleiriä
ja siihen liittyviä olosuhteita, sotilasten käyttäytymistä j. n. e.
Valaisevana tässä suhteessa mainittakoon myös, että Pietari Brahe,
joka oli Uplannissa, Itä-Göötanmaalla ja Smoolannissa olevan sotaväen »ylimpänä 'katselmusmiehenä», juuri tässä ominaisuudessaan,
oman kertomuksensa mukaan, sai keväällä 1542 toimekseen kutsua
väen sotajalalle ja oli sitten näiden joukkojen päällikkönä. 2 Kuten
saamme nähdä, tuli Henrik Klaunpojankin toimiala tosiasiassa
vähitellen niin laajaksi, että voimme katsoa hänen olleen Suomen
sotavoimain todellisena ylipäällikkönä.
Vuosien 1516-1547 vaihteessa kuningas jälleen alkoi käydä hyvin
levottomaksi itärajan turvallisuudesta ja senvuoksi kiinnittää suurta huomiota Suomen varustamiseen, mikä tietysti aiheutti
paljon työtä ja puuhaa Henrik Klaunpojalle, vaikka varsinainen
ylijohto tällöinkin vielä näkyy olleen Eerik Flemingillä. V. 1537
venäläisten kanssa tehdyssä sopimuksessa oli nimittäin päätetty
vihdoinkin kesällä 1547 ratkaista valtakuntain välinen pitkällinen
riitakysymys, rajojen lopullinen määritteleminen. Kun kuninkaan
mielestä ei ollut vähääkään luottamista venäläisten rehellisiin aikeisiin rajankäyntikysysnyksessä ja kun vielä vuoden alussa tuli
tietoja siitä, että venäläiset muka kokoilivat väkeä mahdollisesti
väkivalloin määrätäkseen rajan suunnan, ryhtyi kuningas nopeisiin puolustustoimenpiteisiin. Jo uudenvuoden päivänä hän lähetti
Suomen voudeille käskyn kerätä muonavaroja maahan tarvittavan
sotaväen varalle. Paria viikkoa myöhemmin, kun mainitut tiedot
venäläisten suuriruhtinaan • puuhista olivat saapuneet, kuningas
kirjoitti voudeille — ennen kaikkia Viipurin päälliköille Maunu
Niilonpojalle ja Kustaa Finckelle - sekä maan koko aatelistolle
ja kaupunkien asukkaille pitkät käskykirjeet, joissa hän kertoi
Venäjältä päin uhkaavasta vaarasta, ilmoitti lähettävänsä Viipuriin laivallisen pyssyjä ja tykkejä, käski viemään Suomen eri osista
sinne ruokavaroja ja antoi lähempiä määräyksiä siitä, miten Vii1 Vrt. esiin. Niilo Eskilinpojalle (Baner) 2s/2 1547 annettu määräys olla
Smoolannin ja Länsi-Göötanmaan jalkamiesten »päällysmiehenä». G. l:s
reg. XVIII, siv. 376.
-' Ahnfelt, Per Brahes krönika, siv. 34.
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purin linnaa ja kaupunkia oli varustettava vallituksilla, räjähdysja polttoainee]la, väellä', ruualla ja yleensä kaikella, mikä saattoi
olla tarpeellista; myöskin Savonlinnan varustamiseen oli kiinnitettävä
huomiota. Sitävastoin oli pidettävä huolta siitä, ettei vihollisella puolestaan maahan rynnätessään olisi mitään saatavissa. Jotta kaikki
tulisi hyvin hoidetuksi, käski kuningas aatelistoa ja muita palveluksessaan " olevia kokoontumaan neuvotteluun joko Viipuriin tai
muuhun sopivaan paikkaan ja »mitä uutterimmin kehottamaan
'yhteistä kansaa ja rahvasta, sekä pappeja ja kaupunkilaisia että
talonpoikia», kutakin tekemään velvollisuutensa. Björn Klaunpoika,
Henrik Klaunpoika ja Tuomas Jönsinpoika saivat vielä erityisen,
tammik. 21 p:nä lähetetyn kirjeen, jossa heitä käskettiin ryhtymään
asian vaatimiin toimenpiteisiin. Erikseen annettiin heille tehtäväksi yhteistoimin muiden »käskynhaltijain» kanssa toimittaa lähetti Rääveliin tai muualle tilaamaan ruutia ja aseita sen lisäksi,
mitä kuningas oli käskenyt Tukholman päällikköä Botvid Laurinpoikaa Suomeen lähettämään. 2 Jo kuun lopulla saapui rauhoittavia
tietoja Venäjän puolelta, mutta siitä huolimatta kuningas katsoi
parhaaksi olla suuresti luottamatta venäläisiin ja käski suomalaisia
yhä edelleen jatkamaan varusteluja. M. m. oli koetettava pestata
sotaväkeä Liivinmaalta ja muualta, jossa tarkoituksessa Suomessa
saatiin pidättää siellä suoritettavat verot ja »taksat» käytettäviksi
sotaväen palkkoihin sekä aseiden ja ampumatarpeiden ostoon.
Jos niin kävisi, että uusi väki tulisi tarpeettomaksi Suomessa, voitaisiin sitä ehkä tarvita Ruotsin puolella. 3 Samoihin aikoihin,
helmik. 6 p:nä, käsiteltiin valtaneuvostossa jälleen puolustuskysy1 Jo edellisenä vuonna hommattiin väkeä itärajalle, minkä johdosta
Turun linnan vm 1546 tilikirjan mukaan sieltä annettiin 30 markkaa punaisen ja vihreän taftisilkin ostoon, jotta voitiin valmistaa lippu (ffanicka)
»kaikkia vuosi-jalkamiehiä varten, kun näiden piti lähtemän Viipuriin venäläisiä vastaan». Lipun lienee valmistanut »Henrik Toffuelmakare», jonka
hallussa sen ilmoitetaan olevan. S. V. A. n:o 503 b, 1. 56. Sotaväen — tai
ainakin rälssiväen — kokoontumispaikaksi oli määrätty Porvoo. Vrt. Eerik
Flemingin kirje Kustaa Finckelle Viipuriin 15/12 1545. Arw. Handl. IX, siv. 40.
2 Arw. II, sivv. 243-256, sekä G. I:s reg. XVIII, sivv. 198-199 ja
231-233. Edempänä saamme nähdä, että yllämainitussa kokouksessa oli
neuvoteltava myös muista tärkeistä maan asioista.
3 Kirjeet Tuomas Jönsinpojalle 30
/1 (G. I:s reg. XVIII; sivv. 317-318)
ja Kustaa Finckelle 7/2 1547 (Arw. Handl. II, sivv. 256-258).
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mystä, erittäinkin linnoitusten varustamista, sekä »lähettilään»
lähettämistä Suomeen, mistä jo ennenkin oli ollut puhe. 1
Maalis- ja huhtikuun vaihteessa suomalaiset pitivät kuninkaan määräämän neuvottelukokouksen Turussa ja
laativat siellä mietinnön, joka on päivätty huhtik. 1 p:nä ja jonka
all ekirjoittivat »aatelisto, papisto ja porvarit». Kirjeessä sanotaan,
että saapuville olivat tulleet »muutamat aatelistosta, jotka muiden
tärkeiden esteiden vuoksi nyt eivät olleet estettyinä, yhdessä piispan, kapitulin ja porvarien kanssa». Näiden »muutamien» kokoukseen saapuneiden joukossa oli, kuten luonnollista, myös Henrik Klaunpoika. 2 Kokouksessa päätettiin maan puolustuslaitoksen lujittamisesta seuraavaa: Viipurin linna ei ollut muuten vahvistettavissa
kuin siten, että sinne hankittiin riittävästi aseita, ruutia, kuulia,
muonaa ja kelvollista väkeä, mistä kaikesta, samoinkuin Savonlinnan vahvistamisesta, niiden päälliköt tekisivät lähemmin selkoa.
Viipurin kaupungin vanhaa muuria ei kannattanut paikkailla,
vaan oli parasta, niinkuin kuningaskin oli arvellut, rakentaa puinen,
kivillä täytetty vallitus sekä vallihauta ja aitauksia; vastaisuudessa
sopisi vanhan muurin sijaan rakentaa uudet vallit torneineen. Kuninkaan vaatimusta noudattaen aatelisto, papisto ja porvaristo
hankkisivat Viipuriin muonaa ennen helluntaita; köyhän aateliston toivottiin saavan elatuksensa yhdessä kuninkaan sotaväen
kanssa. Sotatoimet ajateltiin suoritettaviksi siten, että puolustusväen vähyyden vuoksi poltettaisiin ja tuhöttaisiin kaikki vihollisen tieltä ja, kun tämä alkaisi hajaantua, ahdistettaisiin häntä
lakkaamatta, kunnes hänen voimansa olisi murrettu. Jotta kaikki
kävisi sitä »taitavammin», pyydettiin kuningasta määräämään
ammattitaitoiset päälliköt jalkaväelle ja ratsuväelle sekä sitäpaitsi
yhteinen ylipäällikkö kaikelle Suomen sotaväelle. 3
Suomen herrain mietintö esitettiin valtaneuvostolle, joka käsitteli sen vielä huhtikuussa ja joka päätti esittää, että ainakin
joitakuita Viipurin torneja oli korjattava. Rakennustyön johdosta
oli kaupunki toistaiseksi vapautettava jalkaväen pidosta, ja Oli se
1 Vrt.

Sv. riksdagsakter I, siv. 537.
Vrt. Hausen, Bidrag III, siv. 208, josta näkyy, että Henrik Klaunpoika 1/4 1547 oli Turussa.
3 Arw. Handl. II, sivv. 258-264.
2
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siirrettävä Äyräpään voudin ylläpidettäväksi, ei kuitenkaan siellä
olevassa linnoituksentapaisessa, vaan maaseudulla. 1 Kuningas oli
hyvin tyytymätön siihen, että niin monet olivat ilmoittaneet olleensa estettyinä neuvotteluun saapumasta, ja käski huhtik. 28 p:nä
lähettämässään kirjeessä aatelistoa sekä linnojen päälliköitä ja
vouteja pitämään uuden kokouksen; samalla hän muistutti heitä,
etenkin silmälläpitäen kesällä tapahtuvaa rajankäyntiä, hankki.
maan parasta sotaväkeä, mitä voivat, ja muutenkin varustautumaan aseilla ja ampumatarpeilla. 2
Tarkempia tietoja ei ole olemassa siitä, mitä kevään kuluessa
toimitettiin kaikkien näiden käskyjen johdosta, eikä varsinkaan
Henrik Klaunpojan epäilemättä varsin runsaista tehtävistä ja toimenpiteistä. Lisää s o t av ä k e ä lienee maahan tuotu, koska varsinkin Turun lääniläiset ja eräät papit kuninkaalle valittivat, etteivät
enää jaksaisi sotamiehiä pitää. Valitusten johdosta kuningas syysk.
22 p:nä lähetti Henrik Klaunpojalle kirjeen, jossa hän ilmoitti —
vaikka ei sanonutkaan tietävänsä, miten sotaväki siellä esiintyi
ja missä määrin sen toimia ja tekoja siellä kunnolla valvottiin ja
pidettiin silmällä —, että Henrik Klaunpojan tuli maksaa noille
sotamiehille, Viipurin ja Savonlinnan lääneissä olevia lukuunottamatta, heidän palkkansa ja lähettää heidät ensi tilassa meren poikki
Ruotsiin, jossa heitä hyvin voitiin ylläpitää, varsinkin kun Suomesta kai oli odotettavissa tavallista enemmän kalaa. Palkanmaksuun oli Henrik Klaunpojan otettava rahoja Hämeenlinnasta.
Laivapäällikköä Torsten Salomonpoikaa ja vouteja kuningas ilmoitti käskeneensä toimittamaan muovaa ja kuljetusneuvoja matkaa varten. Varmuuden vuoksi Henrik Klaunpojan oli kuitenkin
toimitettava asiat niin, ettei sotaväen poistumisesta paljoa puhuttåisi, . jotta venäläiset eivät siitä saisi uutta uskallusta. 3 Lokak.
10 p:nä Suomen jalkaväen päällikkö Henrik Klaunpoika Turussa
kuittasikin vastaanottaneensa Hämeenlinnan päälliköltä Iisak Nii-

1 Dahlgren, Register öfver rådslag i k. G. I:s tid, siv. 12, ja Sv. riksdagsakter I, sivv. 797-799.
2 G. I:s reg. XVIII, sivv. 505-507. Vrt. myös sivv. 513-514 ja 521
—522.
3 G. I:s reg. XVIII, sivv. 752-754.
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lonpojalta linnaleiriin sijoitetun jalkaväen joulupalkan maksamiseen 2,006 markkaa. 1
Seuraavat vuodet olivat rajarauhaan nähden jälleen huonoja;
hävitys- ja ryöstöretkiä tehtiin tiheään molemmin puolin, Suomen
puolelta osaksi kuninkaankin nimenomaisesta kehotuksesta, ja tietoja tuli venäläisten taholla lausutuista uhkauksista. Lopullista
rajankäyntiä taas Kustaa Vaasa koetti tapansa mukaan lykkäämistään lykätä, mutta ryhtyi tuontuostakin varusteluihin siltä
varalta, että lykkäys kävisi mahdottomaksi.
V:n 1548 alussa tosin vielä jatkettiin edellisen vuoden lopulla
aloitettua sotajoukon palauttamista rauhan kannalle. 2 Mutta syksyllä kuningas — Eerik Flemingin välityksellä niinkuin useimmiten

—

jälleen lähetti väestölle käskyjä varustautua

—

m. m. sai

aatelisto käskyn aina pitää väkeä itärajalla —, lupasi antaa maassa
kannettujen verojen jäädä tänne linnojen vahvistamista varten sekä
ilmoitti jälleen lähettäneensä ratsu- ja jalkaväkeä Ruotsista Suomeen.
Samaan aikaan otettiin pohdittavaksi Turussa pidetyn kokouksen tekemä ja Eerik Flemingin nyt uudelleen nostama kysymys
erityisen ylipääl likön lähettämisestä Suomeen. 3 Kysymys kuitenkin vieläkin lykättiin toistaiseksi.
Linnaleiristä tuli taaskin kuninkaalle valituksia sekä papeilta että muilta; valitettiin sotamiesten ahdistelevan väestöä ja
väkivalloin vaativan kestitystä. Myös Henrik Klaunpoika kirjoitti asiasta. Nähtävästi hänen ehdotuksestaan kuningas määräsikin lokak. 17 p:nä, että sotamiehet oli siirrettävä linnoihin ja kartanoihin, joissa he myös saattaisivat oppia jotakin ja olla erityisissä toimissa sekä tulla paremmin silmälläpidetyiksi; sensijaan oli
pappien ja muiden suoritettava apuveroa. 4 Tämäkään ei tyydyttäS. V. A. n:o 3697, 1. 105 v.; vrt. n:o 3694, 1. 1.
Vrt. G. I:s reg. XIX, siv. 16.
3 Kirjeet Eerik Flemingille 26/9 ja Maunu Niilonpojalle 20/10; G. I:s reg.
XIX, sivu. 317-318, ja 328-329.
4 G. I:s reg. XIX, siv. 323. Turun linnaan näkyy aiotun majoittaa kokonaista 200 ratsumiestä ja yhtä paljon jalkamiehiä, mikä aiheutti vastaväitteitä voudin puolelta. Kuningas arveli parhaaksi sijoittaa nuo joukot jonnekin Turun ja Viipurin keskivälille, jossa ne olisivat nopeammin käytettävissä, jos vaara Venäjältä uhkaisi. Kirje Olavi Trottenpojalle 30 /1 1549; G.
I:s reg. XX, siv. 42.
1

2
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nyt pappeja, jotka piispansa Martti Skytten kautta valittivat verojen tuottamaa rasitusta. Nähtävästi verot olivatkin verraten raskaat, koska kuningas vastasi käskeneensä Henrik Klaunpoikaa ja
Turun linnan päällikköä Olavi Trottenpoikaa asiasta pappien kanssa
neuvottelemaan ja mahdollisuutta myöten veroja huojentamaan.l
Henrik Klaunpoika kävikin yhdessä Olavi Trottenpojan ja muiden
voutien kanssa neuvotteluihin, mutta hyvin huonolla tuloksella. Papit asettuivat jyrkkään vastarintaan ja kohtelivat kuninkaan virkamiehiä varsin sopimattomalla tavalla. Kun Henrik Klaunpoika
maaliskuussa 1549 kävi kuninkaan luona Kungsörissä, esitti hän
myös selostuksen pappien menettelystä. Tämän johdosta kuningas maalisk. 21 p:nä lähetti ankaran, syvää suuttumusta nhkuvan
kirjelmän Turun hiippakunnan »yhteisille kirkonpapeille». »Tietoomme on tullut», hän kirjoittaa, »kuinka jotkut teistä osoittautuvat hyvin itsepäisiksi ja tottelemattomiksi niinhyvin teoissa kuin
sanoissa. Tätä olisimme teiltä, joiden tulisi olla viisaita ja ymmärtäväisiä miehiä, vähimmin • odottanut, ja vielä vähemmin olemme
aiheuttanut tai ansainnut, että sellaista olisi tullut meidän
osaksemme, sillä emmehän ole puolestamme — lyhyesti puhuaksemme — hallituksemme aikana esiintynyt tai menetellyt teitä
emmekä muita siinä maanpuolessa tai yleensä Ruotsin valtakunnassa olevia alamaisiamme kohtaan toivoaksemme toisin kuin
kristillisen kuninkaan tulee menetellä alamaisiinsa nähden, minkä
tekomme, . lähinnä Jumalan apua, osoittavat, jos te ja muut tahdotte myöntää sen, mikä on oikein ja kohtuullista. Senvuoksi
emme olisi odottanut, että osa teistä olisi osoittanut sellaista niskoittelua ja tottelemattomuutta, kun me käskynhaltijaimme kautta
suullisesti tai kirjallisesti neuvottelemme ja puhelemme teidän
kanssanne meille ja yhteiselle valtakunnalle tärkeistä asioista,
niinkuin nyt suullisesti tapahtui, kun meidän luottamusmiehemme
Henrik Klaunpoika yhdessä eräiden muiden käskynhaltijaimme
kanssa neuvotteli kanssanne kohtuullisesta muonaverosta jalkamiestemme ylläpidoksi, joita meidän on aikomus pitää siellä maassa
omien linnojemme ja kartanoidemme sekä teidän ja koko sen maanKirje Martti piispalle 18/12; G. I:s reg. XIX, sivv. 353-354. Tähän
aikaan lienee syntynyt se papiston valituskirjelmä, jonka on julkaissut
Leinberg, Handl. rör. finska kyrkan I, siv. 10-11.
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puolen suojaksi ja turvaksi julmia venäläisiä vastaan, uhraten
siihen melkoisia kustannuksia ja rahamnenoja, mutta vapauttaen
samalla teidät jokapäiväisestä kanssakäymisestä näiden sotamiesten kanssa ja heidän ylläpidostaan. Mutta tähän meidän pyyntöömme te olette olleet hyvin haluttomia suostumaan, ovatpa jotkut antaneet kuulua sopimattomia sanoja senjohdosta käskynhaltijoitamme vastaan; muutamat ovat suorittaneet jotakin apua,
toiset eivät mitään.» Kuningas muistutti pappien mieliin sitä aikaa,
jolloin he olivat piispansa vallassa ja saivat kestää suuria rasituksia
ja kustannuksia, kuinka heidän esim. täytyi ottaa vastaan piispa
ja hänen sata tai parikin sataa ratsumiestään, vastaansanomatta
. ruokkia heitä ja vielä heidän poisratsastaessaan panna eväät heidän
mukaansa, kuinka seuraavana vuonna saattoi tu lla tuomiorovasti
seurueineen, kolmantena kaniikki ja sitten taas piispa koko hoveineen, kaikesta muusta rasituksesta puhumatta. Jos papit edelleenkin aikoivat "osoittaa vastahakoisuutta ja siten tehdä rahvaankin
niskoittelevaksi, oli kuningas tuumiva siihen keinoja, jotka eivät
tulisi heitä miellyttämään.
Huonot olivat tästäkin tulokset, ainakin mitä apuveron riittäväisyy teen tuli. Jo syysk. 29 p:nä kuningas nimittäin katsoi
parhaaksi peruuttaa koko järjestelyn; hän määräsi, että jalkaväki oli jälleen majoitettava linnaleiriin pappien luo, »koska sitä
ei voida ylläpitää sillä apuverolla, mikä pappien on tapana suorittaa linnaann. 2
b) Sotalaitoksen johtajana yhteistoimin muiden kanssa.

Olemme edellä nähneet niissä tapauksissa, jolloin Henrik Klaunpoika työskenteli tai sai kirjeit ä sotaväkeä koskevissa asioissa,
olleen kysymyksen j a 1 k a v ä e s t ä (knektar); jalkaväen päällysmieheksi hän myös itse on nimittänyt itseään niissä kuiteissa, joita
olen tavannut näiltä vuosilta, ja jalkaväen palkkaamiseen on tilikirjoissa ilmoitettu hänen vastaanottaneen rahoja tai kangasta.
1 Toisessa kirjeessä kuningas vielä käski piispa Skytteä ja tuomiokapitulia vakavasti selittämään papeille heidän menettelynsä sopimattomuutta
ja taivuttamaan heitä kuuliaisiksi. G. I:s reg. XX, sivv. 102-105 ja 109-110.
2
M. t„ siv. 309.
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Kenen hoidossa Suomen palkatun ratsuväen päällikön tehtävät
v:een 1549 saakka olivat, siitä en ole havainnut mitään mainintaa
enkä edes viittausta. Kenties tämän enimmäkseen linnoihin sijoitetun
sotaväen johto oli-uskottuna alemmille päälliköille sekä katselmuksun, sotaväenottoon ja palveluksesta vapauttamiseen ynnä palkan-,
maksuun nähden voudeille. Mahdollista myös on, että Henrik
Klaunpoika valvoi tätäkin osaa sotaväestä, mutta että tarvittiin
apulaista, kun hänet — niinkuin seuraavassa luvussa tarkemmin
esitetään — 1549 nimitettiin Suomen tärkeimpään, paljotöiseen
Etelä-Suomen laamanninvirkaan, varsinkin kun maahan tuotiin
lisää ratsuväkeä. V:n 1549 alusta on nimittäin r a t s u m i e s t e n
p ä ä l l i k k ö n ä maassamme Niilo Boije, jonka jo ennen olemme
tavanneet kuninkaan rehumestarina, siis samankaltaisessa toimessa.
Ensi kerran Niilo Boije tuntemissani asiakirjoissa esiintyy Suomen ratsuväen päällikkönä kuninkaan toukok. 18 p:nä 1549
hänelle kirjoittamassa kirjeessä. 1 Kuningas kirjoitti kirjeensä siitä,
syystä, että Niilo Boije oli häneltä tiedustellut, mistä ratsumiesten
tuli saada vappupalkkansa. Siihen hallitsija vastasi antaneensa ohjeet jo Henrik Klaunpojalle, kun tämä viimeksi kävi hänen puheillaan (vrt. edellä siv. 150); palkkavarat oli otettava läänien voudeilta
ja loput lähetettävä Ruotsiin. Mitä niihin ratsumiehiin tuli, jotka
olivat menettäneet hevosessa, oli Boijen heidän kanssaan neuvoteltava korvauk'sesta; linnaleiri hänen oli järjestettävä parhaansa
mukaan.
Näemme siis, että Henrik Klaunpoika nyttemmin y h t e i stoiminnassa Niilo Boijen kanssa hoiti maamme sotaväkeä koskevia tehtäviä. Jo toukok. 14 p:nä hänen ilmoitetaankin
kuitanneen sekä ratsu- että jalkamiesten palkkaamiseen vastaanotettua rahaa. 2 Hyvän kuvan Henrik Klaunpojan ja Niilo
1 G. I:s reg. XX, sivv. 206-207. Kesäk. 8 p:nä kuningas antaa
Boijelle läänitykseksi Pohjan pitäjän, todennäköisesti juuri hänen uuden
toimensa korvaukseksi. Kun hän kuitenkin jo edellisen vuoden lokak. 20
p:nä sai läänitykseksi Mynämäen suurpitäjän ja kun kuningas samana päiyänä ilmoittaa lähettävänsä myös ratsuväkeä Suomeen, ei ole mahdotonta,
että Boije jo syksyllä 1548 sai täkäläiset palkatut råtsujoukot johtoonsa.
M. t. XX, siv. 225, ja XIX, sivv. 328-330.
2 5. V. A. n:o 512 (Olavi Trottenpojan tilit Turun linnasta), 1. 2. Saman numeron lehdelle 67 v. jäljennetyssä kuitissaan hän kuitenkin sanoo
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Boijen yhteistoiminnasta ja yleensä heidän tehtävistään tällä
alalla saamme kamarineuvos Niilo Pietarinpojan (Bielke) heille
kesäk. 5 p:nä lähettämästä kirjeestä, joka nähtävästi oli aiheutunut siitä, että Boijen edelläselostamani tiedustelu oli osoittanut asioissa olevan epäselvyyttä; Niilo Pietarinpoika sanookin
kirjoittaneensa kirjeensä kuninkaan käskystä. 1 Hän kehottaa
ensinnäkin heitä maksamaan »kaikille hänen kunink. majesteettinsa
päälliköille linnoissa ja kartanoissa, lukuunottamatta Viipuria ja
Savonlinnan, ja ratsuvoudeille (I. maanvoudeille) sekä kaikille heidän palvelijoilleen, ratsumiehille ja jalkamiehille, jotka koko Suomessa ovat toimessa, viimekuluneen ajan joulu- ja vappupalkat,
nimittäin niille, jotka eivät aikaisemmin ole tätä palkkaa saaneet,
minkä joulupalkan j a 1 k a m i e h e t, kuten teidän katselmusluettelonne ilmoittaa, ovat saaneet». 2 Palkanmaksuun käsketään
käyttämään ne kolmetuhatta markkaa, Mitkä jäivät jäljelle jalkamiesten palkkoja maksettaessa, sekä ottamaan tarvittava lisäsumma Olavi Trottenpojalta. »Ja — sanotaan edelleen — koska
on pelättävissä, että voudeilla ei likimainkaan (aldelis joke) ole
niin monta hyvää ja hevosilla ja haarniskoilla varustettua miestä
valmiina, kuin he vaativat kangasta ja rahaa ja kuin muuten on
tarpeen, sentähden on korkeastimainitun kun. maj:tin puolesta
pyyntömme, että te, ennenkuin heille palkka maksetaan, pidätte
katselmuksen ja tutkitte, mitä miehiä, hevosia ja haarniskoja heillä
on.» Samoin oli meneteltävä muihin Suomessa oleviin ratsumiehiin
nähden ja ylimalkaan tarkoin valvottava, että kruunun rahoja
ei tuhlattu turhaan. Myöskin Suomessa olevan pestatun jalkaväen
suhteen oli meneteltävä samalla tavalla: tarkastettava, mitä aseita

vastaanottaneensa rahat »kun. maj:tin jalkamiesten (landzknets) -vappu
palkkoihin 1549». Kangasta hän lienee saanut liikaa, koska hän oli sitä luovuttanut Turun linnaan parisataa kyynärää; main. n:o, 1. 45.
Kirjeen on julkaissut Hausen Bidrag III:ssa, sivv. 244-246. V:sta
1547 lähtien, jolloin Lauri urkuri erotettiin, johtivat kamarin asioita kamarineuvos Niilo Pietarinpoika (tämä viran viimeinen haltija hukkui 1550) ja
Tukholman linnan päällikkö Botvid Laurinpoika.
2 Tästä siis näyttää ilmenevän, että joulupalkka valta 1548 oli suoritettu ainoastaan jalkamiehille, s. o. Henrik Klaunpojan palkattaville joukoille, mikä seikka kenties viittaa siihen, että Niilo Boije vasta seuraavan
vuoden alussa nimitettiin toimeensa ratsuväen päälliköksi.
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heillä oli. »Me (s. o. verokamari) havaitsemme myös siitä katselmussetelistä, jonka te, Henrik, olette meille lähettänyt 1548 v:n palkanmaksusta, että olette antanut heille jonkun verran enemmän kuin
ne jalkamiehet saavat, jotka ovat toimessa täällä Ruotsissa, nimittäin osalle 20 markkaa, toisille 15, 10 tai 9 markkaa ja vähintänsä
8 markkaa. Heillä ei kuitenkaan ole samoja rasituksia kuin täällä
Tukholmassa olevilla, joiden täytyy talviyöt valvoa täällä kylmällä
muurilla, mutta jotka eivät kuitenkaan kukaan saa enempää kuin
7, 8 tai korkeintaan 10 markkaa, jotkut vain 6 markkaa, siitä riippuen, minkälaiset heillä on aseet ja mitä he palveluksestaan ansaitsevat saada.» Tähän puoleen oli nyt kiinnitettävä tarkkaa huomiota; niiltä, joilla oli vaillinaiset aseet .tai jotka olivat muuten
vähäkelpoisempia, oli palkkaa supistettava markalla, -parilla tai
kolmella. 1
Palkanmaksutavan hank aluus antoi Henrik Klaunpojalle
aiheen syksyllä 1549 kuninkaalle esittää, että Suomen sotaväen
palkkoihin tarvittavia rahoja ei kannettaisi »yhdessä paikassa» ja
siitä pidettäisi erityisiä luetteloita, vaan että kukin vouti pidättäisi omassa läänissään vuoden _ veroista ja »ylöskannosta» niin
paljon kuin tarvittiin siinä läänissä olevan väen palkkaamiseen.
Kuningasta tämä esitys ei miellyttänyt; hän kai piti kontrollin
5/6, kirjoitti kuningas Kokemäenkartanon läänin
1 Samana päivänä,
voudille Niilo Ingenpojalle, että läänistä jalkamiesten ylläpidoksi suoritettava muona-apuvero saatiin suorittaa rahassa, koska väestön oli vaikea luovuttaa ruokavarojaan. G. I:s reg. XX, siv. 223. Tästä ja Niilo Pietarinpojan
kirjeestä näkyy, että voudit yleensä silloin saivat ohjeita sotaväen palkanmaksuun tarvittavien rahain toimittamisesta Henrik Klaunpojalle ja Niilo
Boijeile. Lisävalaistukseksi viimemainitussä kirjeessä kosketeltuun voutien
(ja yleensä rälssimiesten) »palvelijain» palkkaamiseen otan tähän palan kuninkaan Niilo Ingenpojalle 5/10 ' 1549 kirjoittamasta kirjeestä: »Uppå fyre
tine hester, som tu gör oss och cronone tienste med, äre vij väl tilfredz, att
tu må bekomme besoldning lijke som andre våre skyttere på tine hester
och karler, som tu gifver tilkenne om.» G. I:s reg. XX, siv. 332. Vrt. myös
Tavaststjerna, Suomen maasotaväki, sivv. 154-155, ja kuninkaan kirje
Niilo Boijelle 12/7 1551 (G. I:s reg. XXII, siv. 261), jossa huomautetaan, että
rälssihenkilön kanssa naimisiin menneetkin saavat saman palkan kuin muut:
»att the (giffte ädelemen), som gode och dugelige hester och rustninger haffve,
måge så väll bekomme cläde och penninger som andre, the ther oss medt
hester tiene, hvar the elliest sig troligen och manneligen, när umtrenger,
vele . lathe befinne.»
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varmuutta silloin liian vähäisenä. Hän kirjoitti, ettei hän ymmärtänyt, mitä vaivaa palkkausrahojen käyttely vanhaan tapaan Henrik Klaunpojalle oikeastaan olisi tuottanut, mahdollisesti vain hiukan enemmän työtä; pienen työn tai vaivan takia ei sopinut tehdä
tyhjäksi sitä; minkä kuningas oli järjestänyt, »taikka — hän sanoi
meille tulee. aihetta ryhtyä- joihinkin muihin toimenpiteisiin
niiden läänitysten ja sen hyvän avun suhteen, joita olemme sinulle
ja muille toimeentuloksenne antanut ja armollisesti suonut». Ei
ollut soveliasta »aina vetäytyä työstä sillä tavalla kuin muuten
eräillä, kuten tiedät, on tapana». 1 Henrik Klaunpojan kuninkaalle
tekemän esityksen pääsyynä oli epäilemättä ollut se, että oli kovin
vaikeata vanhaa järjestelmää noudattaen saada palkanmaksu ajoissa
suoritetuksi. Jo keväällä 1547 oli siitä ollut kirjeenvaihtoa- hallituksen ja Henrik Klaunpojan välillä. Kun nim. silloin piti suoritettaman sotaväen palkanmaksu, ja uhkasi tuottaa tuntuvaa viivytystä
se; että Tukholman linnan päällikkö Botvid Laurinpoika oli antanut
käskyn lähettää Suomesta tulevan »rahataksan», s. o. linnaleirivapaudesta maksettavan korvauksen, verokamariin Tukholmaan; valitti
Henrik Klaunpoika siitä kuninkaalle. Tämä käskikin silloin Botvidia
peruuttamaan määräyksensä ja pitämään huolen siitä, että rahat,
mitä Suomen omiin menoihin tarvittiin, jäisivät sinne. 2

1 Kuninkaan kirje Henrik Klaunpojalle 3/.. 1549. G. I:s reg. XX, sivu.
326-327.
2 Kirje 25/5 1547; G. I:s reg. XVIII, sivv. 553-554. Helmik. 1557 kuningas muuten itse sanoo, että »näinä viimekuluneina vuosina on tapahtunut, ettemme ole saanut mitään tietoja katselmusluetteloista emmekä palkkauksesta, ennenkuin puolta tai kokonaista vuotta senjälkeen kuin väki
on saanut palkkansa». G. I:s reg. XXVII, siv. 28. Epäilemättä tämä usein
piti paikkansa myös 1540-luvun loppupuoleen nähden. — Vuoden 1547 vaatetuspalkan maksaminen näkyy käyneen verraten helposti. Turun linnasta
Henrik Klaunpoika nimittäin sai runsaat määrät haaksirikkoutuneesta saksalaisesta laivasta otettua kangasta, jota hän sitten jakoi sotamiesten vappupalkaksi. Vrt. S. V. A. n:o 505, lehdet 132-136 v., -n:o 507, 1. 10 v., ja n:o
509, lehdet 192 v.-199 v. Kuittinsa Henrik Klaunpoika antoi Turun linnassa 11/6 1547, sanoen siinäkin itseään Suomen jalkaväen päällysmieheksi.
Haaksirikkoutuneen laivan lasti näkyy olleen harvinaisen kallisarvoinen.
Sen omistajat olivat lyypekkiläisiä ja hampurilaisia; heidän Tukholmaan
lähettämilleen valtuutetuille luvattiin palauttaa lastista kolmannes. G. I:s
reg. XVIII, siv. 615-616.
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Entistä hankalaa ja aikaa vievää järjestelmää oli nyt joka tapauksessa noudatettava, koska se oli kuninkaan tahto. Vuoden
1552 alkuun asti tapaammekin Henrik Klaunpojan ja Niilo Boijen,
useimmiten edellisen yksinänsä, joko kotosalla tai eri linnoissa ja
kuninkaankartanoissa, vastaanottamassa voudeilta y. m. rahoja
alaisensa sotaväen vappu- tai joulupalkkojen maksamiseen; kerran
on Henrik Klaunpoika, itse estettynä ollessaan, jättänyt tämän
tehtävän »vänrikkinsä» Henrik von 1VIunsterin huoleksi.
1 Koska voiitien tileistä ja kuiteista tässä suhteessa saatavat tiedot ovat_
omansa valaisemaan sitä vaivalloista menettelyä, jota palkkarahojen keräyksessä oli noudatettava, ja kun niistä muutenkin ilmenee monta kuvaa
vaa piirrettä, m. m. palkanmaksun viivästyminen useasti kuukaasimääriä,
panen tähän joukon S. V. Am tilikirjoista tekemiäni muistiinpanoja. V:lta
1550 olen merkinnyt seuraavat: Henrik Klaunpoika ja Niilo Boije vastaanottavat 28/2 Turussa Eteiä-Suomen ratsuvoudilta Simo Tuomaanpojalta 4,000
mk. Suomen sotaväen joulupalkan maksamiseen v:lta 1549 (S. V. A. n:o 525,
1. 51) ja Pohjois-Suomen voudilta Maunu Iivarinpojalta samaan tarkoitukseen 3,3671/2 mk. (527, 1. 14). Kokemäenkartanossa he 5/3 saavat vouti Niilo
Ingenpojalta v:n 1549rästejä 1,246 mk. 3 äyriä ja v:n 1550 kantoa 1,119 mk.
6 äyriä »kun. maj:n sotaväen, ratsu- ja jalkamiesten» joulupalkoiksi valta
1549; he sanovat nimenomaan yhdessä (»samffellelig») vastaanottaneensa
rahat (1937, 1. 38). 10/3 he Hämeenlinnassa vastaanottavat läänin ylisen (Hollolan) kihlakunnan ratsuvoudilta Pietari Pietarinpojalta (Vesunnasta) 1,000
mk. verorahoja äskenmainittuun tarkoitukseen (24, 1. 55 v., ja 3728, 1. 32 v.).
Henrik Klaunpoika yksinään vastaanottaa Turussa 28/8 Sääksmäen kihlak.
voudilta Jaakko Pietarinpojalta 3,000 mk. ratsu-, jalka-, tykki- ja laivamiesten vappupalkkoihin v:lta 1550 (3726, 1. 13 v., ja 3727, 1. 63 v.), sekä HattuIan kihlak. ratsuvoudilta Henrik Jönsinpojalta 1,992 mk. (3724, 1. 18, ja 3725.
1. 23 v. ja 29 v.). »Koska ne rahat eivät riittäneet, jotka Henrik Klaunpoika
aikaisemmin oli kantanut», nosti Turussa 7/9 (»om mormesse affton») »hänen
armonsa Suomessa olevien jalkamiesten vänrikki (fennicke dragare)» Henrik
v. Miinster Henrik Klaunpojan puolesta, »koska hän itse ei ollut saapuvilla»,
Henrik Jönsinpojalta 250 mk. ratsu- ja jalkamiesten vappupalkkoihin (3724, 1.
18, ja 3725, I. 23 v. ja 29 v.). Hämeenlinnassa Henrik Klaunpoika vielä jouluiltana 1550 vastaanottaa Hattulan ratsuvoudilta 2,110 mk. joulu- ja seuraavan vuoden vappupalkkoihin (3732, 1. 28 v.). — V. 1551: Henrik Klaunpoika
vastaanottaa Turussa 10/4 Hollolan kihlak. ratsuvoudilta Pelle Pietarinpojalta 5,066 mk. v:n 1550 joulu- ja v:n 1551 vappupalkkoihin (3736, 1. 16, ja
3737, 1. 31). Kotonaan Kankaisissa hän 35/4 vastaanottaa Sääksmäen kihlak.
ratsuvoudilta Hannu Olavinpojalta 1,580 mk. samoihin palkkoihin (3733,1. H,
ja 3734, 1. 60 ja 71 v.), samoin Kankaisissa 1/5 Henrik Jönsinpojalta 800 mk.
vappupalkkoihin ja 1,500 joulupalkkoihin v:lta 1551 (3732, 1. 28 v.), samoin
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Osittain yksistään Henrik Klaunpojan, mutta hänen ohellaan
nyttemmin myös Niilo Boijen puoleen kuningas kääntyy vuosina
1549-1551 antaessaan määräyksiään ja ohjeitaan muissakin kuin
palkkausta koskevissa sotilasasioissa. Kuitenkin Henrik Klaunpoika
edelleen pysyy ikäänkuin kaiken johtajana.
»Vanhojen viisaiden on tapana sanoa, että rauhallisina aikoina
on ajateltava rauhattomia», kirjoittaa kuningas kesäk. 20 p:nä 1549
Viipurin päällikölle Maunu Niilonpojalle. Tätä periaatetta noudattaen hän, vaikka rajaolot sillä hetkellä näyttivätkin verraten turvallisilta, oli Henrik Klaunpojalle antanut ohjeita myös Viipurin
varustamisesta, kun tämä paaston aikana oli ollut monesti mainitulla
käynnillään kuninkaan luona. Muun muassa oli sovittu siitä, että
rakennettavat puuvallitukset oli asetettava muurien sisäpuolelle.
Siksipä kuningasta suuresti ihmetytti, kun hän kesällä sai Maunu
Niilonpojalta kuulla, että niitä oli alettu hakata muurien ulkopuolelle ja siten laajennettu kaupungin aluetta, joka jo muutenkin oli
liian avara ja vaikeasti puolustettava; hän käskikin senvuoksi kes=
keyttää työt ja aloittaa ne uudestaan sisäpuolella muurikehää. Henrik Klauunpoika sai asiasta ankarat m o i t t e e t: »Mutta me käskimme
kotonansa 9/10 Pelle Pietarinpojalta 1,200 mk. joulupalkkoihin (3736, 1. 16,
ja 3737, 1. 31) sekä Hämeenlinnan voudilta lisak Niilonpojalta 900 mk.
(3730, lehdet 18 ja 28). Turussa 12/10 hän on saanut Sääksmäen kihlak.
kirjurilta 880 mk. joulupalkkoihin (3733, 1. 11, ja 3734, 1. 71 v.). Kankaisissa
hän jälleen 4/12 vastaanottaa Porvoon läänin (Helsingin) voudilta Eerik Sporelta jalkamiesten joulupalkkoihin sakkorahoja 174 1/2 mk. (2994,1.33 v.). Vielä
on tänä vuonna Henrik Klaunpojalle antanut »Suomen väen palkkarahoja»
4,410 mk. Hattulan kihlak. ratsuvouti Henrik Jönsinpoika (3732, 1. 25 v.).
Henrik Klaunpojalle ja Niilo Boijelle »käteen» ilmoittaa Sääksmäen kihlak.
rovasti Paavali (Niilonpoika Särkilahti) Kruunuporin luona (»vedh Kroneborch») antaneensa kantamansa rahat v:lta 1551 (3735, 1. 9). Maunu Niilonpojan tileissä vuodelta 1551-1552 on merkittynä annetuksi rahaa Henrik
Klaunpojan ja Boijen käskystä linnaväen joulupalkkoihin v:lta 1551, »jotka
heillä oli saamatta», ja samana vuonna on Niilo Boije Viipurin linnasta antanut ratsumiehille hevosia, kirjoittaen siitä todistuksen kartanossaan Teijossa (Tyke) 29/11 1552 (S. V. A. n:ot 5047,1. 24 v., ja 5048, 1. 74 v.). — L a i v am i e s t e n vaatetuspalkkoihin v:lta 1551 sai Henrik Klaunpoika Kankaisissa 11/2 1552 Pohjois-Suomen voudilta 181 mk. (542, 1.67 v.). Rahan antamisesta Suomen ratsuväelle kankaan sijaan ilmoitti kuningas Niilo Boijelle
28/1» 1551, samalla käskien jouduttamaan luettelon lähettämistä (G. I:s reg.
XXII, siv. 382).
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sinua, Henrik, eräitä muita asioita hoitamaan ja toimittamaan, jotka
meille olivat tärkeämpiä ja jotka piti nopeammin suoritettaman, etta
nimittäin neuvottelisit Maunu Niilonpojan kanssa siitä rakennustyöstä, jota siellä Viipurin kaupungissa niin taitamattomasti toimi
tetaan, he kun panettavat puuvallitukset kaupungin muurien ulkopuolelle, mikä meitä ei ensinkään miellytä, ja (että neuvottelisit).
-vielä muista senkaltaisista asioista. Ja kummastelemme senvuoksi,.
ettet mitään ole siihen asiaan tehnyt, vaikka olisimme odottanut,
että olisit toisin täyttänyt saarnasi käskyn. Ja tahdomme vieläkin
ja käskemme, että ryhdyt toimittamaan sitä, minkä olet meille luvannut, ja teet silloin ensiksi sen, mikä enimmin on tarpeen, ja ettet
kaikessa ajattele omaa hyötyisi, jotta tuohon asiaan ei enää turhaan
käytettäisi suuria kustannuksia. Ja anna meidän vastedes tietää,
kuinka asiamme siellä tulevat toimitetuiksi joka suhteessa.» 1
Samassa kirjeessä kuningas ilmaisi tyytymättömyy tensä Henrik Klaunpoikaan toisessakin asiassa. Hän oli nimittäin kuullut Henrik Klaunpojan käskynalaisten Suomen jalkasotilaiden esiintyvän
maj oituspaikoissaan »hyvin omituisesti, kovasti uhmaillen ja tiuskaillen» (fast sielsinndt medt stortt puckende och snurekende).
Niinpä he olivat kohdelleet Raaseporin voutia Pietari Svenskeä
varsin sopimattomasti saamatta menettelystään mitään rangaistusta, vaikka, kuten kuningas huomauttaa, Henrik Klaunpojan ja,
muiden, jotka ovat heidän päällikköinään, tulisi toisin heitä valvoa.
Henrik Klaunpoika saa käskyn uutterasti pitää jalkamiehiä silmällä,
»eikä aina sallia heidän pitää omaa tahtoansa».
Pietari Svenske ei muuten ollut ainoa vouti, joka joutui sotamiesten ylimielisen kohtelun alaiseksi. Syksyllä 1551 kuningas sai
tietää, että ne jalkasotilaat, joiden päällikkönä oli Reinhold (von.
Stockholm) — hänellä näkyy olleen neljänneksenpäällikön (kvartermästare) arvo ja toimi — ja jotka olivat majoitettuina Turkuun ja
sen ympäristöön, olivat osoittaneet tottelemattomuutta linnan päällikköä Olavi Trottenpoikaa kohtaan. Kun tämä kutsui heitä kuninkaan palvelukseen »maalla tai vesillä», silloin he »antoivat kuulla
itsestään» ja arvelivat, ettei heillä ollut tekemistä hänen kanssaan;
he vastasivat pöyhkeästi: »Meilläpä on oma profossimme ja muut
1 Kirjeet Maunu Niilonpojalle ja Henrik Klaunpojalle 20/6 1549; G. I:s
reg. XX, sivv. 241-245 ja 246-247.
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päällikkömme, joiden käskyjä meidän on toteltava ja noudatettava.»

Kuningas kirjoitti Reinholdille kovat sanat, syyttäen häntä ja muita
heidän päälliköitään tuon tottelemattomuuden aiheuttamisesta jaa
ankarasti käskien heitä - katsomaan, että sotamiehet -ovat kuuliaisia linnan päällikölle, joka parhaiten tietää, missä ja-miten heitä on
käytettävä • kuninkaan hyväksi —; »josta sinä ja sinun neljänneksesi vähän tiedätte». Lopuksi hän uhkaa erottaa Reinholdin, jollei
tämä pidä huolta epäkohdan korjaamisesta, sillä mitään saksalaista.
komentoa (»tyskt regementhe») hän ei aio sallia. 1
Tottelemattomuuteen Olavi T rottenpoikaa vastaan oli tehnyt
itsensä syypääksi myöskin: Turussa olevien s ota l a i v o j e n
(»galleijer») miehistö, ja sekin sai kuninkaalta käskyn pysyä kuuliaisena. 2 Laivamiehet olivat, samoinkuin jalkaväki, Henrik Klaunpojan päällikkyyden alaisina. Niinpä hän helmikuussa 1550 sai kunin
kaalta käskyn hankkia kruunun palvelukseen x,iin paljon laivami,,hiä„
kuin Suomesta vain oli saatavissa, ja kehotti kuningas vouteja siinä
kohdin olemaan avuilisina kutakin läänissään. Sotaväen pestaus oli
yhä enemmän muuttumassa pakolliseksi väenkirjoitukseksi; nytkin
kuningas käski. ottamaan sekä neljännysmiehiä — siis talonpoikain
parhaimmistoa — että muita, ja varoitti ystävyyden tai lahjojen
takia, »niinkuin usein tähänasti on tapahtunut», säästämästä heitä.
ja ottamasta heidän sijaansa köyhiä loisia (»hussmän») tai muita sellaisia.3 Sotalaivojen mieliistöiksi käytettiin muuten myös tavalli1 Kirje Reinholdille 19/9. 1551; G. I:s reg. XXII, sivv. 326-327. Samoja jalkamiehiä — Turun porvarien luo linnaleiriin majoitettuja — vastaan valitettiin paria kuukautta myöhemmin, että he vaativat porvareilta
ruokårahoja siltä ajalta, minkä he matkailivat ympäri maata omissa asioissaan ja jolloin he siis eivät olleet syöneet isäntiensä ruokaa. Tällaisesta sopimattomasta menettelystä käski Eerik herttua Olavi Trottenpoikaa heitä
kieltämään. Eerik herttuan kirjeet Turun porvaristolle ja Olavi Trotten,
pojalle a/,1 1551; m. t., sivv. 464-465. Porvarit olivat esittäneet samasta
asiasta valituksia ratsumiehiä vastaan, minkä johdosta herttua ilmaisi ihmettelynsä siitä, että heidän luokseen olisi majoitettu myöskin ratsumiehiä;
jos sellaisia oli, tuli heidän maksaa siitä, mitä söivät.
2 M. t., siv. 315.
s Kirje 8/2' 1550; G. I:s reg. XXI, siv. 59-60. Samasta asiasta lähetettiin
kirjeet myös Botvid Laurinpojalle Tukholmaan ja Maunu Niilonpojalle Viipuriin. Vrt. myös edellä siv. 156, alaviitta 1 (kuitti 11/2 1552), sekä Tavaststjerna, Suomen maasotäväki, siv. 126, jossa kerrotaan, kuinka kuningas
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sia jalkasotilaita. Kesäk. 9 p:nä 1551 lähetettiin Olavi Trottenpojalle
käsky väkeä Viipuriin siirrettäessä jättää Turun kaupunkiin ja pap' pien luo majoitetut jalkamiehet paikoilleen, koska heitä aiottiin käyttää sotalaivoissa kesäisin; tämä sopi sitä paremmin, huomautti
kuningas, kun papeilla ei ollut varaa toimittaa ruokatavaroita tuota
pitkää matkaa Viipuriin asti, vaan oli heidän ja porvarien helpompi
pitää jalkamiehet kesäisin sotalaivoissa ja talvisin kotona luonansa. 1

I,

Kustaa Vaasa oli v. 1548 saanut r a j a n k ä y n n i n, josta hän
oli niin suuresti huolissaan, lykätyksi v:een 1550; mutta siihen
suostuessaan venäläiset samalla olivat uhanneet panevansa voimakkaamman oikeudella rajan käymään, mistä parhaaksi näkivät. 2 Kun Suomen aatelisto — kuten edempänä tarkemmin kerrotaan — lopulla vuotta 1549 jälleen kokoontui kuninkaan käskystä
neuvottelemaan maan asioista, oli luonnollista, että silloin otettiin puheeksi myös puolustusasiat ja erityisesti seuraavana vuonna
toimitettava rajankäynti. Valtaneuvosto antoi myös marrask. 21
p:nä asiasta mietinnön, asettuen epäilevälle kannalle rajankäyntiin nähden, mutta kannattaen sitä, että Suomeen lähetettäisiin
joku »hyvä mies», joka erittäinkin pitäisi silmällä venäläisten
puuhia ja »joka siinä maanpuolessa nauttisi jotakin tottelevaisuutta ja kuuliaisuutta kunink. maj:tin puolesta». 3 Ja samaa
asiaa kosketteli kuningas kirjeessä, jonka hän helmikuussa 1550
lähetti Suomen aatelistolle. Hän ilmoitti toimittavansa suuriruhtinaalle kirjelmän saadakseen rajankäynnin vieläkin lykätyksi.
Sillävälin oli aateliston kuitenkin kaiken varalta salaisuudessa
varustauduttava ollakseen valmiina heti, jos rajankäynnistä tulisi
tosi; Maunu Niilonpojan oli avattava suuriruhtinaan vastauskirjelmä
ja viipymättä annettava siitä aatelistolle tieto. Rahvaan oli suoritettava Viipuriin erityinen apuvero, ja aateliston puolestaan oli myös
talven kuluessa vietävä sinne tarpeellinen muona. Aateliston edellä
{siv. 147) kerrottua ja ehkä uudistettua sekä valtaneuvoston eri laujo 1544 valitti, että voudit y. m. »ottavat lahjoja niiltä, jotka ovat sotaan
kykenevimmät, ja antavat heidän jäädä kotiin, mutta nimittävät muita,
jotka eivät ensinkään kelpaa sellaisiin asioihin».
1 G. I:s reg. XXII, siv. 218.
2 Vrt. Forsman, Ruotsin ja Venäjän väl. suht., siv. 87.
3 Sv. riksdagsakter I, siv. 594.
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sunnoissaan kannattamaa pyyutöä, että kuningas lähettäisi Suomeen
»arvokkaan miehen (en anseedtligh man)», ylipäälliköksi sodan varalta,
kuningas lupasi ajatella tarpeen tullen; samoin esitystä kevyiden tykkien (»lätfärdige skytt») saamisesta. Santahaminaan rakennettavasta
linnoituksesta, jota oli ensi tilassa ryhdyttävä suunnittelemaan, oli
Eerik Spore, kirjelmän tuoja, saanut lähempiä ohjeita. Koska ritaristo ja aatelista Ruotsissa oli laatinut luettelon kaikista tiloistaan ja
tuloistaan, minkä luettelon perusteella sitten oli arvioitu kunkin
velvollisuus tehdä ratsu- ja jalkapalvelusta valtakunnalle, tuli Suomenkin aateliston sopia samanlaisen luettelon tekemisestä ja lähettämisestä kuninkaalle. Venäläisvaaran takia ja muutenkin oli Suomen aateliston myös pidettävä aseet, ampumatarpeet ja yleensä,
kaikki varustukset valmiina ja hankittava niitä tarpeen mukaan
ulkoa. Kunink. majesteetin suurien menojen vuoksi ei enää voitu
myöntää ylläpitoa nuorille aatelismiehille, jolleivät 'he »seuranneet
kuninkaan hovia» tai jollei heitä muuten käytetty kuninkaan tehtävissä. Tämä oli kuninkaan Suomessa olevien päällysmiesten otettava huomioon. 1 Näimme edellä, että Henrik Klaunpoika samoihin
aikoihin sai kirjeitä sotaväen kunnossapitämisestä. Saatamme arvata, että hänelle siitä riitti runsaasti työtä, varsinkin kun —
vaikka rajankäynti saatiinkin lopulta lykätyksi vielä muutamaksi
vuodeksi — raja-olot yhä pysyivät epävakaisina.
Tästä syystä Henrik Klaunpojalle tuli v. 1551 käskyjä toimittaa väkeä itärajalle.
Vielä huhtik. 20 p:nä kuningas tosin antoi hänelle päinvastaisen käskyn. Hän oli kuninkaalle kirjoittanut majoittaneensa
jalkaväkeä Viipurin ja Savonlinnan läänien talonpoikain luo, nähtävästi sentakia, että voudit olivat vastahakoisia sitä vastaanottamaan. Toimenpide ei kuningasta miellyttänyt, hän kun ymmärsi
sen liiaksi,. rasittavan talonpoikia varsinkin sadon viimekuluneina vuosina ollessa sangen vähäinen. Koska ei myöskään niiden kaupunkein
porvareilla, jotka juuri näihin aikoihin olivat muuttamassa Helsinkiin, luultavasti ollut varaa pitää luovansa kysymyksessäolevaa
jalkaväkeä, käski kuningas Henrik Klaunpoikaa koettamaan saada
sitä majoitetuksi linnoihin ja kuninkaankartanoihin, joiden kuningas

1

Vrt. G. I:s reg., XXI, sivv. 46-48.
11
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ei uskonut olevan niin suuressa muonavarain puutteessa, kuin voudit olivat Henrik Klaunpojalle väittäneet. 1
Pian hän kuitenkin muutti mieltänsä. - Kesäk. 9 p:nä käskettyään Turun ja Kokemäenkartanon vouteja lähettämään
luonansa majailevat , sekä ratsu-, että jalkamiehet sekä kaiken
luovutettavissa olevan muonan — lihan, silavan ja kalan. —
Viipuriin hän saman kuun 17 p:nä kirjoitti asiasta Henrik Klaunpojalle ja Niilo Boijelle, joiden oli sijoitettava nuo
joukot »lähemmä Venäjän rajaa». 2 Maunu Niilonpoika sai asiasta
ohjeet kesäk. 26 p:nä. Niistä ilmenee, että rajalle oli siirrettävä ainoastaan Turun linnan ja Kokemäenkartanon ratsu- ja jalkamiehet
ja tarpeen tullen myös 200 jalkamiehtä Viipurin linnasta, jossa heitä
siitä huolimatta olisi kylliksi. Hämeenlinnasta ja Hämeenlinnan
läänistä ei tarvinnut siirtää, koska sotaväki siellä: oli vain parin
kolmen päivärnatkan päässä Viipurista, jonne se tarvittaessa pääsi
nopeasti. Sitävastoin tuli aateliston pitää väkensä Viipurissa yhden
tai parin aatelismiehen johdossa, jotta se olisi siellä ilman eri kutsua vihollista vastaan käytettävissä. 3
Samoja rajansuojelutoimenpiteitä oli. tavallansa kuninkaan
maaliskuussa 1552 Henrik Klaunpojalle antama käsky lähettää
Oulujärvelle joitakuita ruotuja kelvollisia jalkamieheä niinhyvin
kevyillä tuliputkillaan kuin myös raskaammilla kaksois- ja puolihakapyssyillä varustettuina, siellä edestakaisin liikkuen suojelemaan
sinne asettuneita kalastajia venäläisiä vastaan. Toimenpidettä oli
ehdottanut Savonlinnan haltija Kustaa Fineke, joka erämaanasutuspuuhissaan oli kääntänyt huomionsa myös' sanotun järven kalarikkauteen ja kalastajia käskenyt sotamiesten tarpeeksi rakentamaan kolme hyvää haapiota. 4 Sotaväen turvaa Oulujärven suo-

1

2

G. I:s reg. XXII, sivv. 158-159.
G. I:s reg. XXII, sivv. 218 ja 248. Tänä vuonna laadittiin myös valta-

neuvostossa mietintö niistä toimenpiteistä, joihin oli ryhdyttävä puolustuslaitoksen vahvistamiseksi. Vrt. Sv. riksdagsakter I, sivv. 807-808.
3 G. I:s reg. XXII, sivv. 236-237. Kirjeen »medh en hest» pitää kai
olla »medh en hast».
4 G. I:s reg. XXIII, sivv. 128-129 ja 167. Kirjeessään Finckelle 14/3 kuningas sanoo Henrik Klaunpojasta: »Hendrich Claesonn, som hafver våra
knechter ther i landett uthi befalning». Kirje Henrik Klaunpojalle (ja Olavi
Trottenpojalle) on päivätty 31/3.
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malaiset uutisasukkaat usein lienevätkin tarvinneet verisissä taisteluissaan Vienan rannoilta tulleiden kalastajien kanssa.
Niihin moniin ja monenlaisiin Suomen puolustusoloja koskeviin
tehtäviin, joita Kustaa Vaasa näinä vuosina antoi Henrik Klaunpojalle ja hänen virkatoverilleen Niilo Boijelle, tarvittiin runsaasti
sekä tarmoa että aikaa. Pelkästänsä matkusteleminen toisesta osasta
maata toiseen katselmuksia pitämässä ja palkkoja maksamassa oli
suureksi haitaksi muille toimille. 1 Erityisesti Henrik Klaunpojalle,
jolle kuningas uskoi yhä uusia ja uusia laajakantoisia tehtäviä, niin
että — kuten edempänä olen esittävä — suorastaan kaikkein enimmät tärkeät Suomen asiat kulkivat hänen kauttansa ja olivat hänen
valvottavinaan, lienevät katselmukset ja palkanmaksut käyneet tavattoman työläiksi. L i s ä voimien määrääminen kävi sentähden välttämättömäksi, jotta ei tulisi laiminlyödyksi kuninkaan vaatimus mahdollisimman tarkasta . valvonnasta erittäinkin kruununvarain hoidossa.
Maalisk. 14 p:nä kuningas ilmoittaakin Niilo Boijelle, että hänen ja
Henrik Klaunpojan ohella Yrjänä 1'ineken tulee huolehtia sotaväen
katselmusten pitämisestä Suomessa sekä sopivan paikan etsimisestä
linnoituksen rakentamiseen Venäjän rajalle. Saman kuun 26 p:nä
lähetettiin virkamääräyskirjeet kaikille valtakunnan katselmusherroille, ja silloin meni myös Suomeen kirjeet noille kolmelle henkilölle
sekä heidän katselmuskirjurikseen määrätylle Eskil kirjurille.
Tällaisiin virkamiehiin Ruotsin puolella kuuluva Smoolannin Tiohäradin laamanni Aksel Eerikinpoika (Bielke) valitti 28/3 1552 kuninkaalle,
ettei hän ollut ehtinyt käydä käräjiä pitämässä, koska hän oli ollut pakotettupa käyttämään aikansa sotaväen palkkojen suorittamiseen. G. I:s reg.
XXIII, siv. 438.
2 M. t., sivv. 179 ja 186-187. Kuhunkin piiriin, joita oli yhdeksän
paitsi Suomea, määrättiin kaksi tai kolme katselmusherraa. Upsalan hiippakunnan piirissä oli toisena katselmusherrana Lasse Iivarinpoika Fleming
ja katselmuskirjurina Hannu Flecksteen, joka v. 1546 oli ollut Suomessa tässä
toimessa (vrt. edellä siv. 143). Yleensä olivat katselmusherrat valtakunnan
ensimäisiä miehiä: Maunu Juhananpoika, Kaarle Holgerinpoika, Jaakko
Turenpoika, Aksel Niilonpoika, Ture Pietarinpoika, Gabriel Kristerinpoika,
Abraham Eerikinpoika, Niilo Krumme, Lauri Siggenpoika, Björn Pietarinpoika, Birger Niilonpoika, Kustaa Olavinpoika j. n. e. Katselmuskirjurien tuli pitää »vastaluetteloja». Vrt. m. t., siv. 235. — Yrjänä
Finckelle lähetetty kirje on kuitenkin erikseen merkitty päivätyksi vasta 31
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Maalisk. 30 p:nä kuningas kirjoitti asiasta Henrik Klaunpojalle.
Tämä oli ilmoittanut Suomen jalkaväen saaneen palkkansa, sekä
kankaan että rahat, v:lta 1551, mutta samalla maininnut, että hän ei
ollut itse läsnäolijana valvonut palkanmaksua eikä myöskään pannut sijaansa muita luotettavia aatelismiehiä, vaan uskonut Olavi
Svartin ja Henrik v. Miinsterin käsiin »tuollaisen suuren summan rahaa». Kuningas epäili, tokko näillä miehillä oli riittävästi ymmärrystä asiassa, ja pelkäsi v. Miinsterin käyttävän sellaisia viekkaita juonia (»finantzer), jotka kuuluvat saksalaisten sotamiesten tapoihin, niinkuin kuningas oli kuluneina vuosina saanut Ruotsissa kokea. Jotta nyt vastedes rahain suorittaminen tapahtuisi
asianmukaisesti ja kunnollisesti, oli kuningas katsonut hyväksi
määrätä, että Henrik Klaunpojan tuli yhdessä Niilo Boijen, Yrjänä
Fineken ja muiden hy vien Suomen aatelismiesten kanssa — »joita
me armollisesti olemme valtakunnan läänityksillä avustaneet» —
tästä lähtien vuosittain katselmoida ja palkata »sotaväki, ratsuvoudit, linnan- ja kartanonvoudit ja kaikki työväki kaikissa linnoissa ja
kartanoissa koko Suomessa». Ensin oli pidettävä katselmus, varsinkin sen väen, jonka seuraavana vappuna piti saaman palkkansa, sitten lähetettävä katselmusluettelot kuninkaalle ja niissä ilmoitettava,
kuinka paljon kunkin piti saaman ja miten paljon rahaa siis tarvittiin.
Kuningas oli tarkastuttava luettelot ja sitten Henrik Klaunpojalle
ja muille herroille ilmoittava, millä tavoin maksua tuli edelleen hoitaa. 1 Kuten kirjeestä näkyy, ei moitteitaan hyvin auliisti jakeleva
kuningas tällä kertaa sanallakaan väitä Henrik Klaunpojan esiin.
mukavuussyistä jääneen pois palkamnaksutilaisuuksista; lienee senvuoksi oikeus olettaa, että kuningas ymmärsi hänellä olleen liian
paljon tehtäviä, jotta hän olisi ehtinyt joka paikkaan mieskohtaisesti.
p:nä; kirjeen sisällyksestä sanotaan registratuuramerkinnässä, että »hänen
yhdessä Henrik Klaunpojan ja Niilo Boijen kanssa tulee olla valvojana ja
läsnäolijana, kun he meidän kaikkein armollisimman herramme ratsumiehiä,
palkkaväkeä ja kaikkea muuta joukkoa palkkaavat kunink. maj:in linnoissa
ja kartanoissa tai missä ne vain siellä Suomessa sijaitsevat». Samana päivänä lähetettiin Suomen voudeille käsky ensi tilassa kantaa kaikki rahat,
mitä heidän alueiltaan on tuleva, ja toimittaa ne ynnä kaikki muut rästil,
Henrik Klaunpojalle, Niilo Boijelle ja Yrjänä Finckelle. M. t., siv. 190.
1 G. I:s reg. XXIII, sivv. 162-163.
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Vuosi 1552 oli muutenkin erikoisen huomattava jalkaväen palkkaus- y. m. olojen järjestelyyn nähden. Elok. 30 p:nä kuningas nimittäin antoi asiasta julistuksen luottamusmiehilleen ja neuvoksilleen sekä koko Ruotsin valtakunnan aatelistolle ja kruunun ja »muiden hyvien miesten» voudeille ja päällysmiehille. Julistus sisälsi koko
joukon muutoksia ja selvennyksiä entiseen järjestelmään ja on yleensä hyvin valaiseva täydennyksenä v. 1545 vahvistetun ohjesäännön antamiin tietoihin. Kuningas oli huomannut viimekuluneina vuosina kruunun palvelukseen otettuun sotaväkeen, eritoten
jalkasotamiehiin, nähden hyvin omituista ja sopimatonta menettelyä.
Useat aateliset ja voudit olivat lahjuksia ja lahjoja vastaan kuninkaan mieltä kysymättä vapauttaneet palveluksesta kruunun jalkamiehiä, jotka olivat vannoneet kuninkaalle ja valtakunnalle uskollisuutta ja jo eräitä kertoja nostaneet palkkansakin. Samoja jalkamiehiä voudit sitten ottivat palvelukseensa, vaikka he jo ennen olivat vastaa-nottaneet kruunun rahoja ja olivat merkityt katselmusluetteloihin. Jalkamiehiä ei pidetty silmällä, vaan he saivat kulkea
toisesta osasta maata toiseen, minne itse mielivät, niin että lopulta
ei kukaan tiennyt, missä he ,olivat, kun heille piti maksettaman palkat tai heitä muuten tarvittiin. Kaiken tämän johdosta kuningas
nyt julisti eräitä artikkeleita, joiden mukaan maan jalkaväkeä oli
hallittava. Ensinnäkin oli kaikkien läänityksenhaltijain ja voutien
tarkoin luetteloihin merkittävä lääninsä jalkasotilaat, missä kihlakunnassa, pitäjässä ja kylässä he olivat ja paljonko kullakin oli ollut
palkkaa lähinnä edellisten katselmus- ja palkkausluetteloiden mukaan. Jokainen oli merkittävä ruotuun ja joka ruodulle pantava niotumestari, jonka sitten jälleen oli tarkoin merkittävä paikka, mihin
osaan maata, mihin kihlakuntaan tai minkä päällysmiehen luo sotamies kulloinkin siirtyi. Samoin oli merkittävä kuolleet. Kun sitten
luettelot olivat valmiina, tuli voutien toimittaa ne kuninkaan verokamariin vuosittain Olavinpäivän tienoissa (s. o. heinäkuun lopulla)
tai viimeistään Laurin päivänä (elok. 10 p.). Toiseksi määrättiin nyt,
että kaikelle linnojen ja kartanoiden väelle samoinkuin myös jalkasotilaille ja »muille palvelijoille» kautta valtakunnan koko vuosipalkka oli maksettava k e r t a v u o d e s s a, ylimalkaan vähää ennen
Mikonpäivää (syysk. 29 p.). Sentähden oli voutien samalla tavoin
viimeistään Olavin ja Laurin välisenä aikana toimitettava verokama-
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riin luettelot kaikesta väestä, palkkalaisista ja muista, joita oli linnoissa, kartanoissa ja karjakartanoissa. Samoin oli rehumarskien
tehtävä ratsumiehiin nähden, joita heidän myös oli valvottava,
niin että .heillä oli aseensa, varuksensa ja hevosensa aina valmiina ja
että he eivät katselmuksissa tai muuten kutsuttuina esiintyneet laina varuksissa. Saatuaan näin tietää, kuinka paljon jalka- ja ratsumiehiä oli kussakin osassa maata ja mitä väkeä oli linnoissa ja karta
noissa, saattoi kuningas määrätä koko vuoden palkkoihin tarvittavan summan niin ajoissa, että palkanmaksu kaikkialla voitiin suorittaa ennen Mikonpäivää. Run katselmusherrat sitten, lähetettyjen
luettelojen mukaan, olivat nostaneet kamarista summat ja kukin
lähti piiriinsä palkanmaksua toimittamaan, tuli valtaneuvosten ja
aatelisxniesten, kruunun ja muiden voutien sekä rehumarskien ja
jalkaväen päällysmiesten kunkin alueellaan olla valmiina pitämään
»hyviä, selviä ja kunnollisia vastaluetteloita niitä hyviä miehiä vastaan, jotka silloin katselmoivat ja palkkasivat»; näihin vastaluetteloihin oli merkittävä kaikkien palkansaajain nimet ja miten paljon
kukin sai. Toimituksen päätyttyä oli vastaluettelot katselmusherrain mukana lähetettävä kamariin yhteenlaskettaviksi, mutta sitä
ennen oli kunkin varattava itselleen niistä jäljennökset seuraavassa
manttaaliluettelon teossa käytettäviksi. Vielä oli kullakin hallintoalueella ja kussakin läänityksessä pidettävä huoli siitä, että valtakunnan palveluksessa oli pätevää ja kunnollista väkeä; kelvoton oli
poistettava palveluksesta, mutta .vain katselmusherrain ollessa saa
puvilla ja ottamalla uutta, kelvollista väkeä sijaan. Lopuksi kiellettiin ankarasti aatelistoa, vouteja, ratsumiehiä tai muita »masentamasta, ahdistamasta ja pahoinpitelemästä» (underkuffva, pucke
eller illa trachtere) jalkasotamiehiä, erittäinkin äskettäin palvelukseen otettuja, käyttämästä heistä halventavia nimityksiä (»trööskere, burbengler och andre obegvemlige nampn») senjohdosta, että
he kenties eivät olleet yhtä taitavia kuin kauemmin palvelleet. Päinvastoin oli aatelismiesten ja voutien, joilla oli jotakin kokemusta
sotatavoissa tai muuten tietoa niistä asioista, aikaa ja tilaisuutta myöten heille opetettava ja selvitettävä, mitä kunnia ja rehellisyys vaativat ja mitä sotatapoihin kuului, annettava myös toisinaan opetusta
ampumisessa j. n. e., jotta heistä tuli hyödyllisiä ja kelvollisia miehiä ja jotta he sitä miehuullisemmin ja uskollisemmin, osaisivat
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käyttäytyä kuningastaan, isäinsä valtakuntaa ja jokaista kunniallista miestä kohtaan. 1
Näitä periaatteita ja ohjeita noudattaen siis Suomenkin katselmusherrain ja sotilaspäälliköiden oli toimittava. Niistä »muista
aatelismiehistä», joita kuninkaan tahdon mukaan tänä vuonna oli
kutsuttava Suomen palkanmaksutoimituksiin, ei ole tarkempia tietoja. 2 Mutta nähtävästi vakinaisten katselmusherrain ja palkanmaksajain lukumäärä kolmeksikin lisättynä pian havaittiin liian
pieneksi, koska jo keväästä lähtien heidän rinnallaan
kenties
alkuaan juuri heidän kutsumanaan — esiintyy vielä neljäs, Henrik
Klaunpojan lanko Eerik Arvidinpoika (Stålarm). 3 Epäselvää on,
1 G. I:s reg. XXIII, sivv. 344-349. 'Lahjusten otosta täytyi kuninkaan
kirjoittaa erikseen Suomen voudeille 22/1 1553; vrt. G. I:s reg. XXIV, sivv.
11-12. Teitin valitusluettelossa (Grotenfeltin julk., siv. 295-296) kerrotaan sotamiehistä, jotka useita vuosia olivat nostaneet palkkauksensa, mutta
lahjuksien avulla pääsivät suorittamasta palvelusta: »men för gåffver och
mutor skuld äre the utplanede (sotaan nostettaessa) och andre svinsshuffvud udi theris stad utsende». — Minkälainen voutien pidettävä »vastaluettelo» »huoveista, toimiväestä ja palkkalaisista» sekä jalkamiehistä oli, näkyy
Arw. Handl. VIII:ssa (sivv. 139-142) julkaistusta Kokemäenkartanon v:n
1553 luettelosta.
2 V. 1552 lienee Antti .Vestgöte saanut kuninkaalta käskyn taivutella
Turun ja Rauman porvareita toimittamaan mahdollisimman paljon palkkasotureita tai antamaan rahaa miesten asemesta. Vrt. Tavaststjerna, Suomen
maasotaväki, siv. 127. Tuntematonta on, käsittikö hänen tehtävänsä enemmänkin.
3 Kun Boije ja Eerik Arvidinpoika kevätkesästä 1552 pyysivät palkkavaroja Viipurista Maunu Niilonpojalta, ilmoitti tämä suorittaneensa verokamariin Tukholmaan Viipurin palkkaväen joulurahat ja -kankaan v:lta
1551; jo puolen vuotta olivat siellä siis sotamiehet saaneet odottaa paikkaansa.
Niilo Boije ja Eerik Arvidinpoika kirjoittivat asiasta kuninkaalle, joka heinäk.
29 p:nä lähetti heille suurta tyytymättömyyttä todistavan vastauskirjeen.
Hän sanoi Maunu Niilonpojan y. m. tileistä ilmenevän, että Viipurissa oli
v:n 1551 varoja divan riittävästi, jotenka Viipurin linnan päällystöllä ei ollut
syytä tuolla tavoin viivytellä palkaninaksua ja herättää sotaväessä nurjaa
mieltä ja napinaa. Kirjeen vastaanottajien oli sentähden käskettävä Viipurin linnan luottomiehiä heti maksamaan sotamiehille heidän saatavansa;
jos niin kävisi, että rahat eivät riittäisi, sopi ottaa lisää ratsuvoutien ja rovastien v:n 1551 rästirahoista, mutta v:n 1552 rahoja ei saanut siihen käyttää. Palkanmaksua toimitettaessa tuli Niilo Boijen ja Eerik Arvidinpojan
olla saapuvilla valvomassa, että kaikki kävi rehellisesti ja asianmukaisesti.
Yrjänä Fincke oli antava heille lähemmät ohjeet luetteloihin nähden. G.
I:s reg. XXIII, sivv. 325-327.
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miten kauan kaikkien noiden neljän herran saamat valtuudet pidettiin
voimassa; ainoastaan v:lta 1552 olen tavannut kuitteja ja tilimerkintöjä, joissa he kaikki esiintyvät palkkausvarojen vastaanottajina. 1
1 Ainakin Fincke näyttää v:n 1553 lopulla olleen näissä toimissa, ja
seur. vuonna sekä hän että Eerik Arvidinpoika esiintyvät palkkausrahojen
maksajina (vrt. edemp.) Huomattava on, että useinkin' lienee kaikkien
neljän kuittaamat rahat kysymyksessä, vaikka tileihin on merkitty vain
yksi tai pari heistä; toisinaan taas on kuittaajiksi merkitty heidät kaikki
huolimatta siitä, että ainoastaan joku tai jotkut heistä lienevät olleet paikalla. Monesti saattavat kuitit ja tilimerkinnät siten olla erehdyttäviä,
mikä ainakin joskus näkyy aiheutuneen siitä, että voudit ja kirjurit toivat
varojansa päälinnoihin, jolloin kuitenkin kuitti merkittiin annetuksi voudin
kotipaikalla. Joka tapauksessa herrat näkyvät olleen yhteistoiminnassa
siten, että yksi kaikkien tai kaikki yhden puolesta nostivat varoja samalla
kertaa sekä ratsu- että jalkaväen ja myös voutien ja heidän palvelijainsa palkkaamiseen. Liitän tähän — viitaten sivun 156 alaviittaan — lyhyet merkinnät niistä palkkavarain nostoista, joita olen vuotta 1552 koskevista tilikirjoista tavannut, ne kun osaltansa valaisevat Henrik Klaunpojan ja hänen
virkatoveriensa toimintaa sekä vanhan että uuden järjestelmän mukaan. 20 /4
1552 nostaa Boije Hämeenlinnassa Hollolan maanvoudilta joulupalkkaa v:lta
1551 (S. V. A. n:o 3748, 1. 27); sam. p:nä Boije Hattulan ratsuvoudiltä samoin
(S. V. A. n:o 3744, 1. 64 v.); 4/5 H. Kl., Boije, Fincke, Eerik Arvidinpoika »Helsingin lähellä» Porvoon voudilta vappupalkkaa (S. V. A. Laguksen
kok. n:o 142, I. 32; S. V. A. n:o 3004, 1. 35, sanotaan rahoja annetuksi H.
Kl:lle, n:ot 3004, 1. 23, sekä 3007, 1. 3 v., hänelle ja Boijelle); 1/9 Turussa
H. .Kl. ja Fineke Pohjois-Suomen maakirjurilta koko vuoden palkkoja
(S. V. A. n:o 542, 1. p7); 70/9 Turussa H. Kl., Boije ja Fineke Etelä-Suomen
ratsuvoudilta koko vuoden palkkoja (S. V.. A. n:o 539, 1. 25); 13/9 Hämeenlinnassa Boije, Fineke ja Eerik Arvidinp. Porvoon läänin rovastilta
(S. V. A. n:o 3009, 1. 11-12, tileissä H. K1:lle); sam. p:nä H. Kl. ja Boije
Hollolan ratsuvoudilta samoin (S. V. A. n:o 3748, 1. 27); 14/9 Hämeenlinnassa
H. Kl. ja Boije Sääksmäen rovastilta samoin (S. V. A. n:o 3746 a, 1. 5);14/9 Turussa (!) H. Kl. ja Fincke Hattulan ratsuvoudilta vappu- ja joulupalkkoja v:lta
1552 (S. V. A. n:o 3744,1. 64 v.); 20 /9 Turussa H. Kl. ja Fincke Etelä-Suomen
voudilta koko vuoden palkkoja (S. V. A. n:o 539, 1. 25 v.); 22/9 Turussa'H. Kl.,
Boije ja Fincke Ulvilan voudilta koko vuoden palkkoja (S. V. A. n:o 1949,
1. 30); sam. p:nä samat Kokemäenkartanon voudilta viljaa ja rahoja (S. V. A.
n:o 1946, 1. 33, ja 1951, 1. 38 v.); 23/9 Turussa H. Kl. linnan voudilta (S. V. A.
n:o 535, 1. 44); sam. p:nä H. Kl. ja Fincke Sääksmäen ratsuvoudilta koko
vuoden palkkoja (S. V. A. n:o 3746, 1. 86 v.); 24/9 Turun linnasta H. Kl., Boije,
Fincke ja Eerik Arvidinp. kangasta (S. V. A. n:o 544,1. 41 v., ja 545,1. 35 v.
ja 41; tileissä sanotaan kangas annetuksi H. Kl:lle); 24/9 Turussa H. Kl., Boije
ja Fineke Turun porvareilta Kriuut Kappelta ja Eerik Kranckilta Savonlin-
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Kaikki neljä katselmus- ja palkanmaksuherraa lienevät muutenkin
olleet osallisina maan puolustustehtävien hoidossa, vaikka varsinainen sotaväen päällikkyys edelleen oli jaettuna Henrik Klaunpojan
ja Niilo Boijen kesken; oliko Yrjänä Fineken ja Eerik Arvidinpojan
toimiala jollakin tavoin lähemmin määritelty, ei ole tiedossa, mutta
luultavasti he yleensä tarpeen tullen avustivat varsinaisia johtohenkilöitä.
Niinpä kuningas, kirjoittaessaan heinäk. 29 p:nä 1552 Boijelle
ja Eerik Arvidinpojalle (vrt. edellä, siv. 167, alav. 3), myös vastaa
heidän tekemäänsä ehdotukseen linnoituksen rakentamisesta Rajajoen ja Kuokkalan välillä olevan joen varrelle, josta jo kevättalvella
oli ollut puhetta ja johon toimenpiteeseen myös Henrik Klaunpoika

nan kirjurin puolesta (»oppå Anders Korppis vengnaa») (S. V. A. n:o 6162, 1.
44; marginaalissa rahainsaajana H. Kl.); sam. p:nä Hämeenlinnassa (!)Boije,
Fincke ja Eerik Arvidinpoika Hämeenlinnan voudilta palkkoja koko vuodelta
(S. V. A. n:o 3740, 1. 22, sekä Laguksen kok. kunink. kirj. 1530-1569, 1. 26
v.); 25/9 Savonlinnassa (!) Fineke ja Eerik Arvidinp. linnan voudilta vappupalkkausrahoja niille huoveille, jotka eivät saaneet vaatetta, ja kangasta niille,
jotka eivät saaneet rahaa (S. V. A. n:o 6162, 1. 44; vrt. 1. 29 v., jossa kangas
sanotaan annetuksi H. K1:11e); sam. p:nä Hämeenlinnassa (!) Boije, Fincke
ja Eerik Arvidinp. Savon ratsuvoudilta koko vuoden palkkoja (S. V. A. n:o
6164, 1. 18; 1. 14 on merkintä, että rahat ovat kuitanneet Boije ja H. Kl.);
sam. p:nä Hämeenlinnassa H. Kl., Boije, Fincke ja Eerik Arvidinp.
Savonlinnan läänin Pohjanmaan ratsuvoudilta koko vu;<.en palkkoja (S. V.
A. n:o 6171,1. 62); 6/» Siuntiossa H. Kl., Fincke, Boije ja Eerik Arvidinp. Raaseporin läänin rovastilta koko vuoden palkkoja (S. V. A. n:o 3003,1. 47; 1°/10 he
ovat Pyhtään pappilassa, jossa H. Kl. Etelä-Suomen laamannina muiden kolmen läsnäollessa uudistaa erään Kaarle Knuutinpojan antaman kirjeen; S. V. A.
Hausenin kok. v. 1450); 22/10 Savonlinnassa Fineke ja Eerik Arvidinpoika
linnan kirjurilta (S. V. A. n:o 6162, 1. 44 v.; marginaalissa on rahojen saajaksi
jälleen merkitty H. Kl.). Vielä on 1552 (päivää ei ole merkitty) H. Kl. saanut prebendain ja luostarien lampaotivoudilta 99 mk. (S. V. A. n:o 33, 1.
19). 5/6 kuningas käskee tukholmalaista kauppiasta Henrik räätäliä antamaan
Yrjänä Finckelle (?) »100 kappaletta» verkaa niiden kuninkaan »hyvien miesten ja palvelijain» käytettäväksi, joiden on Suomessa maksettava v:n 1552
Viipurissa 24/'2 1 5 5 3 H. Kl. ja Boije
palkat; G. I:s reg. XXIII, siv. 336.
kuittasivat Lapveden ratsuvoudilta Suomen sotaväen palkkaamiseksi nostamansa rahat, joista lupaavat »tehdä selon ja tilin K. M:tin kamarissa» (S.
V. A. n:o 5666, 1. 140). 7/6 1553 H. Kl. (»Henrick Claesson till Kangass») kävi
Upsalassa suorittamassa v:n 1552 palkkarahojen ylijäämän, mistä hän sai
kuitin kuninkaalta itseltään (G. I:s reg. XXIV, siv. 98).
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oli määrätty ottamaan osaa. 1 Hän ilmoittaa kyllä olevansa halukas
suuriinkin kustannuksiin rajaseuduilla asuvien alamaistensa turvaamiseksi, mutta jättää lähemmät ohjeet siksi, kuin hän on saanut
asiasta lähemmin keskustella Boijen kanssa, jonka piakkoin piti lähtemän kuninkaan luo. 2
Lähelle sitä seutua, jonne äskenmainittu varustus oli ehdotettu
rakennettavaksi, ryhdyttiin pian senjälkeen perustamaan toista rajaii n n o i t u s t a. Osa rajaa vartioivista Suomen joukoista — sekä
ratsu- että jalkamiehiä — oli sijoitettuna Kivennavalle. Kun Henrik Klaunpoika ja Olavi Trottenpoika olivat kuninkaalle valittaneet,
ettei Maunu Niilonpojan poissaollessa hänen kirjurinsa Knuut ollut
antanut tälle vartijastolle muonaa Viipurista, lähetti kuningas kirjurile käskyn toimittaa sille ruokavaroja samalla tavoin kuin Viipurin linnassakin majaileville. Samalla hän teki sen huomion, että
Kivennavalla oli väkeä liian vähän, ja käski sentähden Henrik
Klaunpoikaa ja Olavi Trottenpoikaa lähettämään sinne joitakuita
niistä jalkamiehistä, joita oli linnaleirissä maan pappien ja kaupunkien porvareiden luona; viimemainittujen tuli sitten mahdollisuutta
myöten avustaa Kivennavalle siirrettyjen sotamiesten muonittamista. 3 Paikalla oli vanhastaan jossakin määrin varustettu kuninkaankartano. Sen kuningas nyt päätti rakentaa uuteen kuntoon.
Jouluk. 14 p:nä 1552 hän Henrik Klaunpojalle ja Niilo Boijelle ilmoitti »sallivansa, että siihen paikkaan, missä sanottu Kivennapa
sijaitsee, ryhdytään rakentamaan, jos siellä muuten sellaiset olosuhteet vallitsevat, kuin te annatte tiedoksi». Viipurin läänistä
suoritettavat päivätyöt oli käytettävä m. m. tähän työhön, jotapaitsi kuningas oli käskenyt tuomaan Kivennavalle hirsiä ja muita
1. Vrt. edellä siv. 163. Jo aikaisemmin oli näillä seuduin, Vammelsuussa,
jonkinlainen rajalinnoitus. S. V. Å. n:o 4995, 1. 18 ja 74 v. (v:lta 1542). Vrt.
myös karttaluonnosta Teitin valitusl., siv. 229.
2 G. I:s reg. XXIII, siv. 327. Samassa kirjeessä Boije ja Eerik Arvidinpoika saavat tehtäväkseen myös järjestää kysymyksen uuden maan antamisesta niille talonpojille, joiden on ollut väistyminen Helsinkiin rakennettavan karjakartanon tieltä, siis tehtävä, joka ei enää oikeastaan kuulu
sotilashallinnon alaan.
3 Kuninkaan kirje 31/3 1552; G. I:s reg. XXIII, siv. 166. Kivennavan
kartanossa oli v:n 1552 palkkaluetteloiden mukaan 25 ratsumiestä, 10 huovia
ja (linnaleirissä) 8 jalkamiestä. Tavaststjerna, Suomen maasotaväki, sivv.
129-131.
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tarpeita. Kirjeen vastaanottajien oli kuitenkin ensin tutkittava
maanlaadun sopivaisuutta kiinteän vallin rakentamiseen, ennenkuin
ryhdyttiin suuria kustannuksia vaativaan työhön; kuningas oli näet
kuullut siellä olevan hiekkamaata. 1
Todennäköistä on, että Kivennavan rakennushomma oli tulos
edellä (siv. 169) mainitusta Niilo Boijen ja Eerik Arvidinpojan
yksissä neuvoin Henrik Klaunpojan kanssa — tekemästä
esityksestä sekä kuninkaan ja Boijen välillä • senjohdosta tapahtuneista suullisista neuvotteluista. Kuninkaan käskyn mukaan
Henrik Klaunpoika ja Boije tarkastivat Kivennavalle rakennettavan
linnoituksen paikan ja havaitsivat, että sinne sopi kaivaa vallihaudat linnoituksen ympärille. Sentähden he pyysivät kuningasta lähettämään sinne vallimestarin. Huhtik. 27 p:nä 1553 antamassaan vastauksessa kuningas kuitenkin ilmoitti, ettei sellaista ollut Ruotsista
nyt saatavissa, ja käski heitä tilaamaan vallimestarin Liivinmaalta
tai Saksasta. 2
Kivennavan kuninkaankartanon voutina ja siellä olevien joukkojen päällikkönä oli v. 1552 ollut Henrik Jönsinpoika. Kun Henrik
Klaunpoika ja Niilo Boije pitivät häntä toimeensa »taitamattomana
ja kykenemättömänä», ehdottivat he kuninkaalle, että hänen sijaansa määrättäisiin Antti Niilonpoika (Sabel), joka ennen oli ollut
Savonlinnassa alivoutina. Kuningas hyväksyi esityksen; jouluk. 14
p:nä 1552 hän käski heitä lopullisesti sopimaan uuden voudin kanssa
ja ilmoitti lähettäneensä asiasta kirjeen myös tälle itselleen. 3' Käskyä noudattaen Henrik Klaunpoika ja Boije ryhtyivät Antti Niilonpojan kanssa neuvotteluihin, ja tuloksena oli, että he talvella 1553
ilmoittivat kuninkaalle »nimittäneensä» hänet Kivennavan voudiksi, koska hän »on liikuskellut monin paikoin vieraissa maissa ja
siellä asiansa niin hoitanut, että hänellä on hyvä kokemus ja hän
siis ei ole sellaiseen päälliköntoimeen sopimaton». 4 Henrik Klaunpojan ja Boijen huomauttama Henrik Jönsinpojan »taitamattomuus»
1 G.

I:s reg. XXIII, siv. 410.

sivv. 71-72. Samassa kirjeessä kuningas käski heitä
laadituttamaan tarkat luettelot maa- ja meriväestä, niinhyvin pestatusta
kuin aateliston asettamasta.
3 G. I:s reg. XXIII, siv. 410.
4 Kuninkaan kirje 27/4 1553. G. I:s reg. XXIV, siv. 71. 38/2 1553 Antti
Niilonpoika aloitti voudintoimensa. S. V. A. n:o 5070.
2 M. t. XXIV,
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oli sitä laatua, että se pian aiheutti ankarampiakin toimenpiteitä
epäluuloisen kuninkaan puolelta. Kivennavan rajavartijasto bli nimittäin vanginnut erään venäläisen voudin, joka — kuninkaan sanojen mukaan — »oli kaikessa siinä ilkimielisyydessä ja väkivaltaisuudessa, jota venäläiset olivat täällä valtakunnassa harjoittaneet,
ollut päämiehenä' (een stoor capitener)». Kuningas käski sentähden
(jouluk. 1552) Henrik Klaunpoikaa ja Boijea pitämään huolen siitä,
että miestä lujasti vartioitiin, kunnes hän saisi ansaitun palkan teoistaan ja
näin lienee kuninkaan kirje ymmärrettävä — kunnes
Venäjältä oli saapunut vastaus Henrik Klaunpojan ja Boijen tekemiin
tiedusteluihin venäläisten aikeista. 1 Vangittu venäläinen oli jätetty
Henrik Jönsinpojan valvontaan Kivennavalle, mutta tämä päästikin miehen vapaaksi. Saatuaan siitä tiedon Henrik Klaunpojalta ja
Boijelta kuningas (huhtik. 1553) vaati Henrik Jönsinpoikaa luokseen
lisäkuulustelua varten: »Koska sama Henrik ei tahdo tunnustaa,
mitä hän sanotulta venäläisestä on ottanut maksua (i ranssun),
sentähden pitäkää huoli siitä, että lähetätte hänet hyvin vartioituna
tänne luoksemme, jotta täällä voimme koettaa, eikö hänestä saatettaisi kiskoa esiin lisää totuutta.» 2 Kuten näkyy, oli hallitsijan
vihoihin joutunutta voutia tutkittu jo Suomessa. Kun häntä sitten
Ruotsiin vietynä kuninkaan läsnäollessa. Ekolsundissa heinäkuun
puolivälissä koetettiin pakottaa lisätunnustuksiin, antoi Äyräpään
kihlakunnan tuomari, Kastelholman vouti Torsten Henrikinpoika,
hänestä seuraavan mielenkiintoisen todistuksen. Äyräpään talvikäräjillä (siis kai vuoden alussa) oli Viipurin vouti Maunu Niilonpoika vaatinut Henrik Jönsinpojalle rangaistusta Kivennavan kartanossa vangittuna pidetyn venäläisen vapauttamisesta. Silloin
astui oikeuden eteen joukko Hantulan (Kivennavan) ja Uudenkirkon pitäjäläisiä, jotka todistivat, että Henrik Jönsinpoika ei ollut
sitä tehnyt omasta aloitteestaan. Talonpojat olivat pyytäneet häntä
päästämään vangittua vapaaksi, koska venäläiset »ilkimielisyydessään» (mz theris arge listh) muuten olisivat kostaneet rajalla asuville
talonpojille. Vasta talonpoikien luvattua mennä venäläisestä takaukseen Henrik Jönsinpoika oli suostunut heidän pyyntöönsä;.
24 venäläistä oli »kädet ylös ojentaen» mennyt talonpojille vastata1

G. I:s reg. XXIII, sivv. 409-410.
siv.. 71.

2 M. t. XXIV,
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kuuseen, jotta näille ei koituisi mitaan vahinkoa. Mitä taas siihen
Maunu Niilonpojan väitteeseen tuli, että Henrik Jönsinpoika olisi
venäläisen vapauttamisesta saanut rahaa (»nogre deningar») ja palttinaa, vannoivat talonpojat, ettei hän ollut vastaanottanut »rahaa
eikä rahan arvoista». 1
Selostamastani todistuksesta ilmenee, että rajaseuduilla asuvat talonpojat — niinkuin oli luonnollista — eivät suinkaan mielihyvin katsoneet niitä alituisia rettelöitä ja hävitysretkiä, joita herrojen ja sotamiesten toimesta tapahtui rajan molemmin puolin.
Kuninkaassa taas rajaolot herättivät yhtämittaista huolta etupäässä
niissä piilevän sodanuhkan takia. Tuontuostakin hän käski Suomen
herroja hankkimaan tietoja rajan takaa. Niinpä hän jouluk. 14 p:nä
1552 kirjoitti Henrik Klaunpojalle ja Niilo Boijelle: »Kun meillä
ei tähän aikaan rajalla tai Viipurissa ole ketään, johon voisimme
luottaa, sentähden näkisimme halusta, että aina pitäisitte silmällä
kaikkea, niin että siellä asiat sujuisivat onnellisesti.» 2 Molemmat
herrat koettivatkin tehdä parhaansa saadakseen tietoja Venäjän puolelta; m. m. he v:n 1553 talvella lähettivät sinne erään Mikon, joka
palattuaan kertoi venäläisten raivaavan kahdenkymmenen sylen
levyisiä teitä ja rakentavan suuria siltoja rajalle päin. Tämän tiedon tullessa kuningas tosin oli verraten levollisella tuulella, arvellen
noissa hommissa olevan vain lähellä rajaa asuvia pajareita, jotka
siten tahtoivat päästä lähtemästä suuriruhtinaan sotaretkelle tataarilaisia vastaan. 3 Mutta jotenkin harvinaisia olivat kuninkaalle
tällaiset rauha]lisemmat hetket; yleensä hän oli valmis uskomaan
pahinta, ja alituiseen hän joka tapauksessa piti huolta siitä, ettei
varustustoimia laiminlyöty. Siinä mielessä hän myös v:n 1554 alussa
jälleen kävi tarmokkaammin käsiksi Kivennavan linnoittamisasiaan.
Nähtävästi Henrik Klaunpoika ja Boije eivät v:n 1553 kuluessa
olleet onnistuneet saamaan vallimestaria Itämeren eteläpuolelta,
jonne kuningas oli käskenyt heitä kääntymään. Jotta työt vihdoinkin aloitettaisiin, ryhtyi kuningas itse hankkimaan tarvittavaa työn1 Todistus on annettu 14/7 1553. S. V. A. n:o 5071, 1. 19. Että kuningaskin samaan aikaan oli Ekolsundissa, näkyy G. I:s reg. XXIV, siv. 118.
Miten Henrik Jönsinpojan lopulta kävi, ei ole tiedossani.
2 G. I:s reg. XXIII, siv. 411.
3 Kirje 27/4 1553. G. I:s reg. XXIV, siv. 72.
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johtajaa ja valmistamaan työsuunnitelmaa. 1 Helmikuussa 1554
hän saattoikin lähettää vouti Antti Niilonpojalle mallin (»skampluun») Kivennavalle rakennettavaa linnoitusta varten; sen tuojan piti
lähemmin selittää, miten leveäksi ja syväksi kuningas halusi saada
vallihaudan. 2 Rakennusmestariksi oli tuleva Kristoffer von Hardenborg, joka oli luvannut rakentaa sinne lujan linnoituksen (»ett
starekt feste») ja jota kaikkia Viipurin läänin vouteja käskettiin avustamaan; Viipurin linnan voudille Maunu Niilonpojalle taas annettiin
käsky valvoa Hardenborgin toimintaa. 3 Turun linnan vouti Simo
Tuomaanpoika (Borstbölen sukua) sai määräyksen lähettää Hardenborgille tykkejä ja ruutia sekä tuulimyllynrakentajan ja tiilenlyöjän.
Eerik Flemingin leskeltä kuningas pyysi tykkejä lainaksi Kivennavalle, koska Hebla rouva ei niitä kartanossaan tähän aikaan »suuresti tarvinnut». 4 Kesällä rakennustyöt olivat jo täydessä vauhdissa_
Mutta ennen pitkää syntyi kahnausta rakennusmestarin ja suomalaisten välillä. 'Hardenborgia syytettiin sekä huolimattomasta ja
taitamattomasta työstä että suorastaan salaisista vehkeilyistä venäläisten kanssa; hän olikin aikaisemmin ollut palveluksessa Venäjällä, »noin 12 peninkulmaa rajalta», ja osasi hyvin venäjää. Sodan
puhjetessa hänet vihdoin vangittiinkin. 5 Sota myös teki lopun
Kivennavan linnoituspuuhista.
Suomen sotaväen katselmusten pidossa ja palkanmaksussa
tapahtui v. 1553 tärkeä uudestijärjestely, joka edelleen, ainakin tilapäisesti, kevensi Henrik Klaunpojan työtaakkaa. Silloin näet jalka1 Mahdollista kuitenkin on, että työnjohtaja oli juuri Henrik Klaunpojan
ja Boijen tilauksesta saapunut kuninkaan luo asiasta lähemmin neuvottelemaan.
2 Kirje 3/2 1554. G. I:s reg. XXIV, sivv. 214-215.
3 Kirje lähetetty helmikuussa. M. t., sivv. 235-236.
4 Kirjeet 5 /2. 19. t.. sivv. 237-238. Kivennavan linnoitus ehkä oli ensin.
aiottu pienemmäksi, koska kuningas vielä 5/3 1554 kirjoittaa Niilo Boijelle:
»Schall tu vette, Nils Boije, ath vij äre tilsinnes late bygge ett fasth huss opä
Kiffvenebben». Samassa kirjeessä hän Hardenborgin pyynnöstä käskee Boijea yhdessä muiden päällysmiesten kanssa lähettämään Kivennavan ratsumiehet Savonlinnaan, Hämeenlinnaan, Helsinkiin ja Turkuun ja sijaan toimittamaan jalkamiehiä, koska ratsumiehet siellä olivat enemmän vahingoksi
kuin hyödyksi. M. t., siv. 239.
5 Vrt. G. I:s reg. XXIV, sivv. 473 ja 554-555, sekä XXVI, siv. 91 y. m
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väki siinä suhteessa jaettiin kahtia, niin että P o h j o i s-S u om e n j a 1 k a väen sai osalleen Henrik Klaunpoika, kun taas
Etelä-Suomen j a l k a väki tuli kuulumaan hänen veijenpoikansa, Klaus Kristerinpojan, alle; alueet olivat samat
kuin vastaavat , laamannikunnat, paitsi että Pohjois-Suomeen
tässä tapauksessa lienee luettu myös Satakunta (ja kenties Pohjanmaa). Klaus Kristerinpoika oli työskennellyt tällä alalla jo aikaisemmin Ruotsin puolella 1, joten hän oli siihen perehtynyt. Kun
Niilo Boijen osalle edelleen jäi ratsuväki, oli siis koko Suomen sotavoima noiden kolmen läheisen sukulaisen ylimmässä valvonnassa.
Edellisenä vuonna annettujen säädösten mukaisesti kaikki kolme
syksyllä kävivät pitämässä katselmukset, nostamassa tarvittavat
rahat ja kankaan ja maksamassa palkat; nyt niinkuin ennenkin palkkavaroista ainakin suuri osa saatiin'suoraan voudeilta eikä
verokamarista, ja tuntuvasti yli Mikonpäivän palkanmaksua nytkin näkyy jatketun. 2 Niilo Boijen ja Klaus Kristerinpojan EteläSuomea (siis Halikon ja Piikkiön kihlakuntia sekä Uuttamaata,.
1 Vrt. G. I:s reg. XXII, siv. 344. Hän oli näihin aikoihin yhä vielä hovin.

kirjoissa (»kyökkimestarina» v. 15491; Upmark, Gustaf Vasas hof, siv. 68..
Kenties hän v. 1551 mentyään K.ristiina . Jaakontytär Krummen kanssa naiitse pyrki Suomen puolelle, kotiin Joensuuhun.
2 25/9 1553 Klaus Kristerinpoika sekä katselmuskirjurit Eskil Martin

.

poika ja Lauri Biure Bockholmsundissa kuittaavat Helsingin voudilta Eerik
Sporelta saamansa 2,772 mk 5 äyriä, jotka piti käytettämän Suomen ratsu- ja

.

jalkamiesten sekä huovien koko vuoden palkkoihin (S. V. A. n:o 3014, I. 64 v.).
28/9 Klaus Kristerinpoika ja Lasse Biure Tukholmassa kuittaavat vastaanotta-

neensa Kokemäenkartanon läänin Ylisen kihlakunnan voudilta Niilo Ingenpojalta samaan tarkoitukseen eri parseleissa kaikkiansa 764 mk. (S. V. A.
n:o 1959, 1. 60 v.).

30/,o

ja 31/10 Henrik Klaunpoika Turussa kuittaa voudilta

ja kirjurilta .vastaanottamiansa erivärisiä kankaita (Turun verkaa), yhteensä .
520 kyynärää ja yhden korttelin; kangas kuitenkin nimenomaan sanotaan kuuluvan edellisen tilivuoden menoihin (S. V. A. n:o 559, 1. 54 v. y. m.). 30/11 saavat myöskin Klaus Kristerinpoika ja hänen katselmuskirjurinsa Lasse Biure
Turun linnasta Etelä-Suomen huovien palkkoihin kangasta kaikkiaan 459
kyynärää ja 3 korttelia (S. V. A. n:ot 560, 1. 33 v., ja myös 559, 1. 54). 11/13
Boije ja Klaus Kristerinp. Savonlinnassa kuittaavat huovien ja jalkamiesten

palkkauskangasta (S. V. A. n:ot 6173, 1. 40, ja 6175, 1. 17). Eskil

Martinpojalle, »katselmuskirjurille Suomessa», käski Eerik herttua 11/10 1553
Tukholmasta antamaan verkaa (kläde) Suomen • väkeä varten, »kuitenkin
sitä lajia, joka siihen parhaiten sopii ja jota kauimmin on kamarissa säilytetty» (G. I:s reg. XXIV, siv. 494).
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Viipurin lääniä, Savoa ja Hämettä) varten kantamista rahoista ja
suorittamista palkoista on Valtionarkistossa valaiseva, yksityiskohtainen luettelo. Siitä näkyy, että he olivat kantaneet Pohjois- ja
Etelä-Suomen, Helsingin, Hattulan kihlakunnan, »kuninkaan perintöja omien tilojen», Kokemäenkartanon läänin Ylisen kihlakunnan, Ulvilan kartanon ja Kokemäenkartanon voudeilta sekä Lohjan ja Eurajoen rovasteilta (ynnä Klaus Kristerinpojalta) yhteensä 24,243 mk
3 äyriä. Tästä he antoivat Henrik Klaunpojalle Pohjois-Suomen palkanmaksuun 9,030 mk 7 äyriä. Loput, 15,212 1/2 mk, käytettiin
sitten palkkojen maksamiseen Etelä-Suomen linnojen ja kuninkaankartanoiden virkamiehille, sotilaille, käsityöläisille ja muille palvevelijoille, eri voutikuntien virkamiehille ja niiden alueille sijoiteteille huoveille, viljavaraston hoitajalle Eerik Olavinpojalle ja katselmuskirjurille sekä kartano- ja linnaläänien aluei lle majoitetuille
jalkamiehille. 1 Kaikkiaan oli Etelä-Suomessa erilaatuisia palkansaajia 813.
1 Voudit (läänityksennauttijat tietysti jäivät ilman palkkaa) saivat,
60-40 mk, alivoudit 40-20 mk, kirjurit 30-16 mk, alikirjurit 20-12
ja kappalaiset 20, viljavaraston hoitaja 30 mk, katselmuskirjuri 20 mk,
huoveille maksettiin 20-6 mk, tykkimiehille 40-12, laivamiehille 16-6,
jalkamiehille 16-5 ja ratsumiehille kustakin hevosesta 30-20 mk, ruudinvalmistaj alle 20, laivurille 40, »piiparille» 24 ja rummunlyöjälle 20, tervanpolttajalle 24, muurarimestareille 24-8 sekä teurastajille, sepille, suutareille, kyytiinkäskijöille y. m. ammattilaisille ja toimihenkilöille 16:sta markasta alaspäin 2:een markkaan asti ynnä rengeille, piioille j. m. s. vähintään
1 mk.; palkkojen vaihtelevaisuus riippui joskus myös siitä, että oli kysymyksessä vain puolen vuotta, jopa vähemminkin palvellut henkilö, vaikka
siitä ei aina ollut merkintää luettelossa. Luetteloon merkityistä lienevät sotaväkeen luettavia olleet ainakin seuraavat: Helsingissä 38 huovia, 1 laivuri,
1 tykkimies, 4 laivamiestä ja, läänissä 21 jalkamiestä, Porvoossa 9 huovia
ja läänissä 15 jalkamiestä, Viipurin linnassa 1 »piipari», 1 rummunlyöjä, 1 ruudintekijä, 7 tykkimiestä, 81 huovia ja 39 muuta linvamiestä (slottsliggare),
1 perämies ja 8 laivamiestä sekä läänissä 43 jalkamiestä, Kivennavalla 1 tykkimies, 12 huovia ja läänissä 10 jalkamiestä, Savonlinnassa 55 huovia, 3 tykkimiestä, 1 salpietarinkeittäjä ja läänissä 61 jalkamiestä sekä Hämeenlinnassa
36 huovia ja läänissä 38 jalkamiestä; ratsuvoutien alueilla taas oli: Lapveden
voutikunnassa 11. huovia, Viipurin pitäjässä 3, Savon kihlakunnassa. 2, Savonlinnan läänin Pohjanmaan voutikunnassa 2, Hollolan kihlakunnassa 6, Sääksmäen kihlakunnassa 4 ja Hattulan kihlakunnassa 2. S. V. A. n:o 332. Vrt.
edellä siv. 167, alav. 1. Voutien palkoista, linnojen palveluskunnasta y. m. s.
vrt. Almquist, Den civ. lokalf., siv. 119.
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Siltä näyttää, että sotilaspiirin kahtiajako ei tarkoittanut
muuta kuin nimenomaan palkkaväen katselmusten ja palkanmaksun toimittamista. Tuntemissani asiakirjoissa ei Klaus
Kristerinpoikaa — niinkuin niin useasti Henrik Klaunpoikaa —
sanotakaan sotaväen päällysmieheksi, vaan ainoastaan »EteläSuomen katselmusherraksi.» 1 Sitävastoin Henrik Klaunpoika sekä
syksyllä 1553 että kevättalvella 1554 jälleen saa tehtäviä, jotka
käsittävät koko Suomen sotaväen. Marrask. 12 p:nä 1553 kuningas
käski Henrik Klaunpoikaa ja Finckeä viipymättä vaatimaan Suomen aatelistolta tiedot ja hänelle sitten lähettämään varmat ja selvät luettelot siitä, mitä sillä oli vuotuista tuloa perintötiloistaan ja
läänityksistään ja miten paljon väkeä ja varuksia se siis pahimman
vaaran uhatessa kykeni ja oli velvollinen toimittamaan valtakunnan
puolustukseksi. 2 Huhtik. 4 p:nä 1554 taas kuninkaasta tuli Henrik
Klaunpojalle kirje, josta näkyi, että hänellä oli hoidossaan tehtäviä,
jotka koskivat nimenomaan jalkaväkeä koko Suomessa. Kuningas
oli päättänyt jälleen vapauttaa Suomen papit sekä toistaiseksi
Viipurin ja Helsingin porvarit jalkaväen kestityksestä, ja antoi sentähden Henrik Klaunpojan eräiden jalkamiesten majoittamisesta
tekemään kysymykseen sen vastauksen, että heidät oli sijoitettava
maan linrioihin ja kuninkaankartanoihin; siinä tarkoituksessa hän
jo oli lähettänyt kirjeet voudeille Maunu Niilonpojalle (Viipuri),
Kustaa Finckelle (Savonlinna), Herman Flemingille (Hämeenlinna),
Matti v. Klefvenille (Ulvila) ja Yrjänä Henrikinpojalle (Kokemäenkartano). • Koko maan käsitti myös tässä kirjeessä annettu tehtävä
etsiä ja lähettää Suomesta sopivia miehiä, jcita kuningas saattoi
käyttää sotalaivojen päällikköinä tai muissa senlaatuisissa toimissa. 3
Vielä kolmaskin koko maata käsittävä sotilastehtävä uskottiin
äskenmainitussa kirjeessä Henrik Klaunpojalle. Kuningas oli nyt
Vrt. esim. S. V. A. n:o 1957, 1. 20 v.
G. I:s reg. XXIV, siv. 164. Seuraavan vuoden alussa joukko Ruotsin aatelismiehiä sai antaa tästä sitoumuksia; vrt. Sv. riksdagsakter I,
siv. 628. V. 1550 Suomeen annetusta samanlaisesta käskystä vrt. edellä
siv. 161.
3 G. I:s reg. XXIV, siv. 266. Laivaston varustamisesta Suomesta käsin
kuningas kirjoitteli näihin aikoihin myös Kastelholman ja Turun voudeille
Torsten Henrikinpojalle ja Simo Tuomaanpojalle 5/1, 17/2 ja 4/6; vrt. m. t., sivv.
184-185, 227 ja 345.
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katsonut hyväksi asettaa Suomen jalkaväen varsinaisten palkattujen
ammattimiesten johdettavaksi. Maassa jo ennestään olevat saksalaiset päälliköt Reinhold v. Stockholm ja Henrik von Munster, joista
edellinen oli ollut neljänneksen päällikkönä ja ainakin jälkimäinen
Henrik Klaunpojan vänrikkinä, nimitettiin, edellinen. Etelä-Suomen ja jälkimäinen Pohjois-Suomen j a l k a v ä e n p ä ä m i eh i k s i. Ilmeisesti oli katsottu tarpeelliseksi panna jalkaväen harjoittamiseen ja opettamiseen entistä enemmän huolta, varsinkin
kun olojen kehitys itärajalla . antoi aihetta aavistaa Suomen väkeä
piankin ehkä tarvittavan. Senvuoksi laadittiin uusille päälliköille
myös erityiset .ohjesäännöt, joita noudattaen heitä käskettiin Suomen jalkasotamiehille »mitä ahkerimmin ja tunnollisimmin opettamaan, mitä oikea sotatapa on ja kuinka heidän oikeimniiten on oltava
ja esiinnyttävä.» 1 Henrik Klaunpojalle oli edelleen jäävä ylin valvonta, ja häntä kuningas käski kehottamaan uusia päälliköitä uutteruudella täyttämään velvollisuutensa. 2
Mitä sitävastoin varsinaiseen palkanmaksuun tulee, näyttää
siltä, kuin Henrik Klaunpoika ei enää v. 15M olisi siitä huolehtinut. »Turun hiippakunnan lääniluettelossa» sanotulta vuodelta on nimittäin merkittynä, että »palkanmaksu Pohjois-Suomessa» on uskottuna Yrjänä Finckelle ja Henrik v. Miinsterille
ja »palkanmaksu Etelä-Suomessa» Klaus Kristerinpojalle ja Eerik
Arvidinpojalle. 3
Olemme näin seuranneet Henrik Klaunpojan toimintaa Suomen koko puolustuslaitoksen johtajana niihin aikoihin asti, jolloin
Kustaa kuninkaan -mielessä usein liikkuneet aavistukset rajuilman
- puhkeamisesta idästäpäin alkoivat lähestyä toteutumistansa. Esityksemme on jäänyt eräissä suhteissa vaillinaiseksi sekä ylempää annettujen määräysten epämääräisyyden takia että täysin selvien muiden lähteiden puutteessa. Emme ole voineet saada riittävää käsitystä
1

Kuninkaan kirjeet Henrik Klaunpojalle sekä R. v. Stockholmille ja

H. v. Mnnsterille 4/4 1554. G. I:s reg. XXIV, sivv. 266-267.
2

Västeråsissa 10/9 1554 Henrik von M inster antoi kuninkaalle uskollisuudenvakuutuksensa. Paitsi ylläpitoa ja varsinaista palkkaa hän sai kuninkaalta vapaan asunnon entisessä prebendatalossa Turussa. Hausen, Bidrag
III, sivv. 299-300.; vrt. G. I:s reg. XXIV, siv. 402.
3 Leinberg, Bidr. t. känned. af vårt land IV, siv. 6.
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Suomen sotaväen järjestysmuodoista, emme niiden henkilöiden asemasta, jotka Henrik Klaunpojan kanssa jakoivat työn taakan ja vastuun, emme edes aina hänelle uskottujen tehtävien laadusta ja laajuudesta. Mutta se lienee kuitenkin käynyt selville, että hänen hartioillaan oli varsinkin Eerik Flemingin kuoleman jälkeen pääasiallisin vastuu ja tärkeimpäin toimenpiteiden ylin paikallinen valvonta.
Tehtävä oli arkaluontoinen: toisella puolen yhä ärtyisämmäksi ja
kärsimättömämmäksi käyvä hallitsija, toisella useasti huolimattomat
ja omanvoitonpyyntöiset rälssimiehet, voudit ja muut virkamiehet
sekä mahdollisimman vähiin rasituksiin pyrkivä, monestikin peräti ahtaissa oloissa elävä rahvas, jonka tyytymättömyyttä vielä lisäsi sekä
ylimielisen ulkomaisen sotaväen että useimmiten kovin puuttellisen
sotilaskasvatuksen saaneiden kotimaisten sotamiesten kurittomuus ja
vallattomuus. Miten Henrik Klaunpojan sotilashallinnollista toimintaa olisikaan lopullisesti arvosteltava, jos saatavissa olevat lähteet
sen tekisivät mahdolliseksi, niin yksi asia on varma: Nekään jäljet,
joita hän tällä toiminnallaan jätti maansa historiaan, eivät ole häviäväiset, eikä se vaikutus, joka hänellä oli kansansa yleisiin oloihin tälläkin alalla, vähäinen. Ja varmaksi käsitykseksi jää myös, että hän
tästä työstänsä ansaitsee väsymättömän ja uskollisen yhteiskunnan
palvelijan maineen, jota käsitystä. suuresti vahvistaa vielä se, mitä
tiedämme hänen sotalaitoksen ulkopuolella ehtineen toimittaa tuona
julkisen elämänsä toisena kymmenvuotiskautena.

2. Siviilihallinnollisissa toimissa.
Siirryttäessä tarkastamaan Henrik Klaunpojan toimintaa S u omen paikallisen siviilihallinnon alalla on aluksi
tehtävä huomautus, joka kohdistuu myös edellisen luvun esitykseen.
Tämän ajan paikallishallinnonkin historiassa on nimittäin usein
hyvin vaikea sanoa, mihin sen haaraan mikin hallitsijan antama
tehtävä on luettava, missä ominaisuudessa hallinnollinen toimihenkilö on mihinkin toimenpiteeseen ryhtynyt. Ei ollut vielä vedetty
tarkkoja rajoja eri hallinnonhaarojen välill e, ei — niinkuin jo alumpana keskushallintoon nähden olen osoittanut — määritelty kunkin
Paikallinenkin
virkamiehen toimintapiiriin kuuluvia tehtäviä.
siviili- ja sotilashallinto sekä oikeudenkäyttölaitos olivat niin monilla muodoin kietoutuneet toisiinsa ja ulottuivat niin monissa kohdin yli sen rajan, mikä meidän päivinämme on niiden välille vedettynä, että kuvattavien ja selvitettävien olosuhteiden ja tehtävien
ryhmittämisen niiden mukaan monesti täytyy tapahtua enemmän
tai vähemmän mielivaltaisesti. Hallitsija lähetti käskynsä ja tiedustelunsa yleensä sellaisille henkilöille, joita kohtaan hän vanhastaan tunsi luottamusta, jotka aikaisemmalla toiminnallaan olivat
osoittautuneet kykeneviksi ja toimitarmoisiksi ja joiden yleinen yhteiskunnallinen asema oli riittävän arvovaltainen. Kaikkien rälssimiesten velvollisuus oli, kuten olemme nähneet, tarpeen tullen olla
kuninkaan käytettävissä. Ne, jotka yleisen asemansa, kasvatuksensa
ja aikaisemman kokemuksensa ja lahjojensa puolesta olivat muista
edellä, joutuivat myös muiden johtajiksi. Jos tällaisilla henkilöillä
sitäpaitsi — niinkuin melkein säännöllisesti oli asianlaita — oli jokin
huomattavampi läänitys tai läänityksen-luontoinen virka, kuten varsinkin laamanninvirka tai tärkeän linnan ja sen läänin päällikkyys,
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olivat he jo sen nojalla sepä oikeutetut että velvolliset johtamaan paikallista hallintoa sellaisissakin tapauksissa, joiden ei saata sanoa suorastaan 'kuuluneen läänityksen- tai viranhaltijan toimialaan. 1 Laamannit ja tärkeimpien linnojen päälliköt olivat keskiaikaisiin oloihin verraten tavallansa saaneet lisääkin arvovaltaa ja vaikutusta
tässä suhteessa, kun piispat, jotka ennen olivat olleet maan ensimäiset ja joiden välityksellä valtakunnan päämiehet olivat lähettäneet Suomeen käskyjänsä, nyttemmin olivat joutuneet syrjälle.
Henrik Klaunpojan muuttaessa 1540-luvun puolivälissä takaisin kotimaahansa oli maan ehdottomasti ensimäisenä miehenä
Eerik Fleming. Täydellä syyllä on huomautettu z; että hänellä Suomessa oli tosiasiassa maan »gubernaattorin» vaikutusvalta, vaikka
häntä ei oltukaan sellaiseksi nimenomaan asetettu. Hänen kanssaan
kuningas neuvotteli sekä valtiollisista että muista hetken tärkeistä
kysymyksistä, hänen kauttaan suureksi osaksi menivät tätä valtakunnan osaa kokonaisuudessaan taikka sen eri säätyjä tarkoittavat
käskyt ja toimintaohjeet, olipa hän varsin säännöllisesti myöskin
voudeille y. m. s. lähetettyjen määräysten vastaanottaja ja edelleentoimittaja. Aikalaisten käsitys hänen asemastaan kuvastuu
Mikael Agricolan Yrjö Normanille v. 1543 kirjoittamasta kirjeestä,
jossa häntä sanotaan »suurta arvostelukykyä ja arvovaltaa nauttivaksi kulta(kannuksiseksi) ritariksi.» 3 Ja Fleming itse — antaessaan
1545 Kustaa Finekelle ohjeita venäläisten kauppamiesten kohtelemisessa ja valittaessaan sen yhteydessä, että hänen miehiltään on
kielletty pääsy Viipurin linnaan, kun he ovat tulleet vaatimaan
kyytihevosia tai muissa asioisEa — kehuu, ettei sellaista ole koskaan
ennen hänelle tapahtunut, »ei siellä Viipurissa eikä missään (muussakaan) k. m:in linnassa, niin laaja kuin Ruotsi on». Kuitenkin hän
samassa kirjeessä lisäksi vetoaa nimenomaan virka-asemaansa, sekä
siihen, mikä hänellä yleisesti on, että näihin aikoihin saamaansa »eri1. Sama oli asianlaita muuallakin. Niin Saksassa keskiajalla ja uudenajan
alkupuolella paikallisviranomaisten valta-asema suuresti riippui henkilöllisistä ominaisuuksista, eikä yksinomaan, ei edes likipitäen, virkaan kerta kaikkiaan liittyvistä valtuuksista. Vrt. Lotz, Gesch. des deutsch. Beamtentums,
siv. 45.
2 Vrt. Collan, Eerik Fleming, siv. 133.
a »Et magni juditii et authoritatis vir, dominus Ericus Fleming, eques
auratus». Arw. Hand]. VI, siv. 256.
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koisvirkaan», venäläisiä vastaan suoritettavien sotavarustusten ylijohtoon.
Niin kauan kuin Eerik Fleming elää, ei Henrik Klaunpoika
erityisen silmiinpistävällä tavalla esiinny Suomen siviilihallinnon
tehtävissä. Enin osa hänen julkiseen elämään uhraamastaan ajasta
näyttää kuluvan sotalaitoksen toimissa, käräjäinpidossa Maskun
kihlakunnassa ja hänen läänityksessään Tenholassa ynnä muussa
siihen liittyvässä toiminnassa sekä osanotossa aatelistolle yleensä
annettuihin tehtäviin; minkä senlisäksi aikaa riitti, sen hän suureksi
osaksi lienee tarvinnut kotitöihinsä, varsinkin järjestäessään nuorelle perheelleen uutta asumakartanoa.
•Huomattavin tieto, mitä meillä on Henrik Klaunpojan vaikutuksesta ennen vuotta 1549 muulla Suomen julkisen elämän alalla
kuin sotilastehtävissä, on ennen esittämäni hänen osanotostaan
Turussa kevättalvella 1547 pidettyihin m a a p ä i v i e n tapaisiin neuvotteluihin (vrt. edellä siv. 147). Niissäkin, kuten
huomasimme, sotilaalliset kysymykset olivat pääasiana. Vain
näiden kysymysten ohella sitten käsiteltiin toistakin laatua olevia asioita. Kun nimittäin pohdittiin keinoja Viipurin kaupungin vahvistamiseksi, tultiin siihen päätökseen, että — koska kaupungissa oli 300 asumatonta tonttia = oli parasta siirtää Porvoon,
Ulvilan ja Tammisaaren kaupunkien asukkaat Viipuriin ja senjohdosta myös määrätä, että eräät Hämeen rajapitäjät, jotka tähänasti olivat harjoittaneet kauppaa Turussa ja Porvoossa, tästä lähtien tekisivät ostoksensa ja myisivät tavaransa Viipurissa. Kaikki
laiton maakauppa eli ankarasti estettävä, samoin talonpoikain
kauppapurjehdus pienin poikkeuksin. Venäläisten laivaliike oli
koetettava suunnata pois Narvasta, Nevanlinnasta ja Räävelistä
Viipuriin; myös Gäflen y. m. ruotsinpuoleisten seutujen itäinen
kauppamerenkulku oli pyrittävä keskittämään samaan paikkaan.
Turun kaupungin vaurastuttamiseksi sitä talvella 1546 kohdan1 Hausen, Bidrag III, siv. 187: »Huar icke vore för thet embetit skuld
iag haffuer, och synnerlig för thet embetit mig nu vpo lagt cer, ath vakte och
skötte vm dhet rydze kriget, myne höffmen skulle föge wrindhe dith ath haffue. Doch tess för vten
myne karle huargens til denne dag förneffret fordenskap eller på slotten ath kome, huilkit iag förser mig til ider, adj dhet icke
heller görendes eller tillstädiendes varda.» Luultavasti hän yleisvirallaan tarkoitti etupäässä laamanninvirkaansa.
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neen tuhoisan tulipalon jälkeen, jonka johdosta jo oli herätetty
kysymys uuden kaupunginpaikan etsimisestä jostakin Turun ja
Hankoniemen väliseltä rannikolta, 1 taas päätettiin esittää, että
Turkuun käskettäisiin Rauman ja Naantalin asukkaita muuttamaan.
»Vakkasuomalaisia» vastaan, jotka porvarien vahingoksi olivat
purjehdusoikeuttaan väärinkäyttäneet, uudistettiin jo ennen . monesti esiintuodut valitukset. Kun ylläkerrotuilla toimenpiteillä olisi
saatu maahan »kaksi pääkaupunkia», joista olisi enemmän hyötyä
kuin »monista köyhistä tilkuista» (månge arme fläckier), voitaisiin
sitten aikaa myöten laatia järjestyssääntö, joka säännöstelisi kaupan ja määräisi, että kaiken käsityöläisväen oli asetuttava kaupunkeihin näiden elvyttämiseksi ja »enentämiseksi». Kuten näkyy,
olivat suurempien kaupunkien porvariston edut tässä kokouksessa
hyvin edustettuina. Vähälukuisena saapuville tullut aatelista ei
puolestaan — niinkuin edellä on kerrottu — pyytänyt muita etuja
kuin että sen varaton osa saisi sotapalvelusta tehdessään ylläpitonsa
yhdessä kruunun sotaväen, s. o. palkkajoukkojen, kanssa. Talonpoikaisväestöllä ei kokouksessa ollut ensinkään edustajia, mutta
»jotta rahvastakaan ei unohdettaisi», päätti kokous esittää, että
sitä varten pidettäisiin kahdet vuotuiset markkinat Porvoossa,
Savonlinnan läänissä, Raumalla ja Ulvilassa. 2 Asiakirjat eivät
mainitse, kutka Turun maakuntapäivillä esiintyivät johtomiehinä,
mutta suuri vaikutusvalta oli epäilemättä niillä henkilöillä, Björn
Klaunpojalla, Henrik Klaunpojalla ja Tuomas Jönsinpojalla, joille
kuningas oli lähettänyt käskynsä neuvottelun toimeenpanemisesta. 3
Suomalaisten esityksiä käsiteltiin valtaneuvostossa vielä huhtikuussa, jota tarkoitusta varten »lähinnä käsillä olevat» valtaneuvokset, m. m. Iivar Fleming, kuun 8 p:nä oli kutsuttu Tukholmaan
1 Vrt. Ruuth, Åbo stads hist. I, sivv. 160-161. Paikan etsiminen
jätettiin Eerik Flemingin, Turun linnanhaltijan ja »muiden hyvien miesten» tehtäväksi.
Ma idollisesti talonpojat sensijaan olivat edustettuina samana vuonna
pidetyillä yleisillä valtiopäivillä. Vrt. v. Bonsdorff, De finska städernas representation (Hist. Ark. XIII 1, siv. 9).
3 Eerik ja Iivar Fleming lienevät olleet Ruotsissa; ainakin piti Eerikinkin
olla saapuvilla valtaneuvoston pääsiäisen aikaan (huhtik. puolivälissä) pidettävässä kokouksessa. Vrt. G. I:s reg. XVIII, siv. 439. — Kustaa Fincke sitävastoin ainakin lienee yllämainittujen lisäksi ollut Turun kokouksessa, koska
aateliston kirje jäljennettiin hänen kopiokirjaansa.
2,
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17 p:ksi. »Mietinnössä suomalaisista kirjeistä»' m. m. vastustettiin
ehdotusta, että Porvoon ja Tammisaaren kaupunkien asukkaat
siirrettäisiin Viipuriin, — Porvooseen nähden sen aseman vuoksi
ja koska rahvaalle siten tulisi kovin pitkä matka kaupunkiin —,
jotavastoin Rauman ja Ulvilan porvarien piti muuttaman Turkuun,
jotta siitä tulisi »hyvä luja kaupunki». Muuten näkyvät suomalaisten ehdotukset yleensä saaneen osakseen kannatusta. Mutta
kuningas, joka oli hyvin tyytymätön Turun kokouksen vähälukuisuuteen ja siitä syystä jo vaati viipymättä pidettäväksi uutta kokousta (vrt, edellä siv. 148), ei läheskään kaikessa yhtynyt neuvostoonsa. Niinpä hän, yhä vielä tuumien Turun kaupungin
siirtämistä jonnekin muualle, ei suostunut pikkukaupunkien porvarien muuttamiseen sinne, vaikka turkulaiset panivat erityisen
lähetystonkin asiaa ajamaan. Samoin kävi Viipurinkin »miehittämisen», mutta Tukholman ja Gäflen porvarit saivat käskyn siirtää
Venäjän-kauppansa sinne. 2 Kuten kohta kerrotaan, ei kuitenkaan
kestänyt kauan, ennenkuin suomalaisten ehdotukset uudelleen
otettiin käsiteltäviksi, sillä kertaa kuninkaan aloitteesta.
Talvella 1547 Henrik Klaunpoika kuninkaan käskystä oli
myös toimittamassa i n v e n t a u s t a Turun linnassa sekä linnan ja Kuusiston karjakartanoissa. Toimitus aloitettiin helmik.
4 p:nä, ja Henrik Klaunpojan ohella ottivat siihen osaa Tuorlahden
Torsten Salomonpoika ja Louhisaaren (»Lounssar») Herman Fleming. 3
Samoihin aikoihin antoi kamarineuvosto julistuksen siitä, miten
kuningas tahtoi tilit pidettäviksi ja niiden tarkastuksen toimitettavaksi. Julistuksessa tiettävästi ensi kertaa annettiin tarkat kirjeelliset
ohjeet jo joitakuita vuosia aikaisemmin voimaan saatetun tili np i t o j ä r j e s t e 1 m ä n 'noudattamisesta. Lähimpänä julistuksen
aiheuttajana oli ollut m. m. se sekaannus ja tilaisuus väärinkäyttöihin, mikä oli syntynyt, kun sellaisia parseleita, mitkä tosiasiassa
1 Kirjeitä näistä asioista oli tullut Maunu Niilonpojalta (?), Viipurin kaupungilta — jonka lisäksi vielä Viipurin ja Turun porvarien »supliikit» — sekä
Suomen aatelistolta.
2 Dahlgren, Register öfver rådslag i Kon. Gustaf I:s tid, siv. 12-13,
ja Sv. riksdagsakter I, sivv. 797-799, sekä Grotenfelt, Suomen kaupasta ja
kaupungeista, sivv. 20, 49, 54, 79, 100-101 ja 144. Vrt. myös Ruuth, Björneborgs stads hist., siv. 28.
3 S. V. A. n:o 507, 1. 2; kaikkien kolmen sinetit lehdellä 19 v. (vrt. kuva).
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kannettiin vasta seuraavana vuonna, merkittiin
jo edellisen vuoden tuloihin ja inventarioihin;
niin esim. ruis, joka puitiin ja siis myös kannettiin vasta kevättalvella 1546, oli merkittynä
vastaanotetuksi jo 1545, koska se silloin leikattiin. Jotta päästäisiin reaalisten olojen pohjalle, määrättiin, että »kaikkialla hänen armonsa
Henrik Klaunpojan
15 an
linnoissa Jja kartanoissa oli inventaus toimitet- sinetti (valta 1547).
tava Mikonpäivän aikoihin, eikä ollut mitään
uudesta kannosta pantava siihen inventarioon». 1 Uusi järjestelmä oli pantava alulle viipymättä. Siten Henrik Klaunpoika
joutui toisen kerran vuoden 1547 kuluessa toimittamaan Turun
linnan inventauksen. Syysk. 15 p:nä kuningas nimittäin kirjoitti
hänelle — samalla kuin 17 muulle henkilölle eri osissa valtakuntaa —, että hänen Mikonpäivänä oli oltava sanotussa kuninkaan
linnassa saapuvilla sekä tarkoin ja huolellisesti merkitytettävä ja
luetteloitava kaikki se; mitä siellä silloin oli vuoden 1547 »ylöskantoa» eri parseleissa. Hänen oli uskollisesti valvottava kuninkaan etua ja parasta ja katsottava, ettei toisen vuoden »ylöskantoa»
sekoitettu toiseen, niinkuin oli ollut tapana. Inventarioluettelo
oli sitten inventausmiesten sineteillä vahvistettuna lähetettävä
Luultavasti tämä tehtävä uutta tilivuosikamarineuvostolle.
laskua aloitettaessa uskottiin Henrik Klaunpojalle nimenomaan senkin vuoksi, että hän paremmin kuin muut Suomen miehet tunsi
kamarialan ja osasi antaa tarvittavia neuvoja; hän itsehän oli muutamaa vuotta aikaisemmin koteuttanut uuden tilinpitojärjestelmän
Suomeen. Inventaustoimitus ei muuten ollut suoritettavissa yhdessä päivässä, vaan siihen saattoi mennä kokonainen viikkokin;
kahta vuotta myöhemmin, jolloin Henrik Klaunpoika vielä kerran
hoiti Turun linnan inventauksen, sen ilmoitetaan kestäneen syysk.
25 pistä lokak. 2 p:ään. 3
1 Instructioner rör. den civ. förv., sivv. 10-17. Vrt. Almquist, Den civ.
lokalf. I, sivv. 121 ja 130.
2 G. I:s reg. XVIII, siv. 736.
3 S. V. A. n:o 511, 1 31-42. Viikon ajan — luultavasti juuri helmikuussa inventausta toimittaessaan — sai Henrik Klaunpoika myös 1547
Turun linnassa kauroja 7 hevoselleen; Flemingillä oli saman ajan siellä
3 hevosta, mutta Torsten Salomonpojalla vain yksi. S. V. A. n:o 509,
1. 140 v.-141.
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Eerik Fleming kuoli jouluk. 14 p:nä 1548. Hänen jälkeensä,
ennen kaikkeä Etelä-Suomen laamanninvirkaan, oli
siis saatava mies, jonka kokemukseen, taitoon ja uskollisuuteen
kuningas saattoi luottaa Suomen oloja valvoessaan. Valtaneuvostoon kuuluvia suomalaisia ei tähän aikaan enää ollut muita kuin
Björn Klaunpoika, Lepaan herra, jota kyllä oli käytetty useissa
hallinnollis-oikeudenkäytöllisissä toimissa ja ulkopoliittisissakin tehtävissä, mutta joka näihin aikoihin lienee ollut jo jotenkin iäkäs. 1
Muista Suomen herroista kuningas tietenkin parhaiten tunsi ja
tiesi käyttökelpoisiksi ne, jotka olivat olleet hänen välittömässä
palveluksessaan hovissa tai keskushallinnossa. Tällaisia miehiä
olivat Niilo Boije ja veljekset Kustaa ja Yrjänä Fincke. Ensinmainitun yhteiskunnallinen asema oli huomattavasti kohonnut
hänen mentyään naimisiin Joensuun Brita Kristerintyttären, Eerik
Flemingin puolison sisarentyttären, kanssa, ja monenlaisia tehtäviä hän oli saanut hallitsijaltaan, etenkin sotilas alaan kuuluvia.
Kustaa Fineke, jonka olemme nähneet useita vuosia palvelleen
Kustaa kuninkaan hovissa ja jota myös käytettiin varsin merkityksellisissä toimissa, oli Suomeen palattuaan ollut ensin Viipurin
linnan alivoutina ja senjälkeen Savonlinnan voutina, siis tärkeiden
rajalinnojen ja läänien päällikkönä. Sekä varallisuuttaan että sukusuhteitaan hänkin oli huomattavasti edistänyt naimalla Porkkalan
herran, Sten Jaakonpojan (Ele), ja Anna Knuutintytär Kurjen
ainoan tyttären (vrt. edellä siv. 21, alav. 1). Yrjänä Fincke taas oli
hänkin kauan kuulunut Kustaa Vaasan hovilaisiin hoitaen m. m.
tärkeitä taloudellisia tehtäviä; vuosina 1545-1547 hän matkusteli
kuninkaan asioissa Tanskassa ja Saksassa ja oli Ruotsin puolella
palveluksessa vielä senjälkeen. 2 Mutta edellä kaikista näistä ja
muista kysymykseentulevista Suomen miehistä oli sekä sukusuh1 Stiernman (Swea och Götha Höfd.-Minne II, siv. 422) tosin sanoo
Jöns Knuutinpojan valtaneuvokseksi v. 1539, mutta tiedossa tuskin on perää.
2 Niinpä hän 30/10 1548 yhdessä kamarineuvos Niilo Pietarinpojan kanssa
toimitti inventauksen Tukholman linnassa. R. V. A. Kungl. arkiv. Konung
Gustaf I. Hans lefnadsf., hof och egend. Kläder m. m. Vrt. myös Upmark,
Gustaf Vasas hof, siv. 71, ja G. I:s reg. XIX, siv. 338 ( 9/11). Myöskin
Niilo Boije oli v. 1545 lähetettynä Saksaan, josta hän m. m. toi tullessaan
Pommerin herttualta Filipiltä Eerik Pommerilaisen verokirjan v:lta 1413.
Vrt. Hausen. Bidrag I, siv. 303.
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teiltaan että virka-ansioiltaan Henrik Klaimpoika, joka tunnontarkalla, huolellisella työllään ja moitteettomalla esiintymisellään
oli tasaisesti kohonnut kuninkaansa suosiossa ja jo aikaisin sivuuttanut maanmiehensä. Etelä-Suomen laamanninvirkaa täytettäessä
hänellä sitäpaitsi oli eräs tärkeä etu kaikkien muiden mahdollisten
kilpailijain rinnalla. Vaikka nimittäin Kustaa Vaasa olikin pidättänyt itselleen täyden vallan määrätä myöskin laamannin- ja tuomarinviroista 1, oli kuitenkin muisto tällaisten virkojen saamisen edellytyksistä vielä niin elävänä sekä hallitsijan että alamaisten tietoisuudessa, että, milloin muut' seikat eivät estäneet, vanhoihin
ehtoihinkin saatettiin panna huomiota. Sellaisia vanhoja traditsioneja oli myös virkojen perittävyys. Niinpä kuningas itse, kun hän
1535 määrää Jöns Knuutinpojan Satakunnan ja Pohjanmaan laamanniksi, jota virkaa kolmattakymmentä vuotta pitänyt Knuut
Eerikinpoika jo oli käynyt vanhaksi ja työkyvyttömäksi, nimenomaan vetoaa siihen, että tähänastinen laamanni epäilemättä toivoo seuraajakseen omaa poikaansa. 2 Etelä-Suomen laamannikunta oli ennen Eerik Flemingiä ollut Henrik Klaunpojan isällä,
ja ennen Klaus Henrikinpoikaa sen haltijoina oli ollut hänen läheisiä
sukulaisiansa.'3 Henrik Klaunpojan sukulaisia oli sitäpaitsi ollut
myös Eerik Fleming. Lisäksi oli Henrik Klaunpojalla vanha asumakartanonsa Haapaniemi Etelä-Suomen laamannikunnan alueella,
joskohta hän näihin aikoihin olikin jo muuttanut Kankaisiin;
vielä 1549 häntä juuri tässä yhteydessä nimitetään Haapaniemen herraksi (vrt. edellä siv. 133, alav. 1).
Kun nyt Suomen merkittävin virka oli annettava uudelle miehelle, oli siis paljon ja tärkeitä seikkoja, jotka puolsivat siihen Henrik Klaunpoikaa. Arvattavasti tähän toimeen, johon liittyvän
vaikutusvallan lisäksi tulivat siitä koituvat melkoiset taloudelliset edut, oli runsaasti halukkaita, ja hyvin luultavaa on, että nyt
niinkuin muulloinkin sukulaiset ja ystävät koettivat suositella
ehdokkaitaan — vaarallisin kilpailija oli kenties Yrjänä Fineke,
joka vähän myöhemmin sai samoihin aikoihin Iivar Flemingin
1 Vrt. edellä sivv. 74-75 sekä lisäksi* Grotenfelt, Sum. hist. uskonp.
aikak., sivv. 77-78.
2 G. I:s reg. X, sivv. 332-333.
3 Horn-suvun alkuhistoria, siv. 66.
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jälkeen avoimeksi tulleen Pohjois-Suomen laamanninviran. Suo
sittelijoihinkaan nähden Henrik Klaunpoika ei kuitenkaan ollut
ainakaan epäedullisemmassa asemassa; päinvastoin hän saattoi
odottaa tehokasta kannatusta ehdokkuudelleen myöskin kuninkaan vaikutusvaltaisimman neuvonantajiston, vanhojen virkatoveriensa ja ystäviensä, taholta.
Tuntematonta on, matkustiko Henrik Klaunpoika itsekin
Ruotsiin asiaansa ajamaan vai oliko kysymys jo ratkaistuna, kun
hän saapui kuninkaan luo Kungsöriin, jossa hän maaliskuussa 1549
vannoi v i r k a v a 1 a n s a ja lunasti valtakirjansa. 1 Virkavalaan,
joka jokaisen virka- ja läänitysmiehen oli vannottava hallitsijalle,
liittyi allekirjoitettava ja sinetöitävä s i t o u tu u s, jossa luvattiin
uskollisesti ja rehellisesti täyttää viranhaltijalle kuuluvat tehtävät.
Tällainen Henrik Klaunpojan antama sitoumus — »artikkelit, joiden nojalla Ruotsin kunink. maj:tti, meidän kaikkein armollisin
herramme, on suonut ja antanut Henrik Klaunpojalle, Haapaniemen herralle, sen laamannikunnan, Etelä-Suomen laamannikunnan,
joka on ollut herra Eerik Fleming vainajalla, ja jotka artikkelit
Henrik on vannomallaan valalla korkean kunink maj:tin kuullen
myöntänyt ja hyväksynyt sekä kädellään kirjoittanut ja sinetillään vahvistanut; annetut Kungsörissä maalisk. 22 p:nä 1549» —
1 Mahdollista on, että hän oli matknstanitt Ruotsiin myös niiden suurten
juhlien vuoksi, joita hovissa näihin aikoihin vietettiin. Laskiaissunnuntaina ( 3/3)
näet kuningas piti Gripsholmissa »eräiden herrasmiesten häät», nimittäin
sisarenpoikansa Pietari Brahen ja kuningattaren . sisarentyttären Beata
Kustaantyttären sekä Lauri Siggenpojan, (Sparre) ja Brita Turentyttären
(Trolle), Näistä moninkertaisista suurhäistä kertoo Pietari Brahe (Ahnfelt,
m. t., siv. 58): »Och lott konungen både sine söner fara wtt emott brudgummerna och ståttelige wndfånga them. War och tå her Peder Braes
broder greffue Jahan i fölie med sin broder på then tijd, och gick bröllupitt
ståttelige nock thill.» Edellisen vuoden lokakuussa kuningas oli pitänyt
Tukholmassa toiset suuret hääjuhlat (Sten Eerikinpojan y. m.), ja ,niihin
oli kutsuttu m. m. Niilo Boije vaimoineen, lapsineen ja »neitoineen». Wieselgren, De la Gardiska Arch. I, siv. 52, ja Sten Eerikinpojan muistiinpanot
(Hist. handl. XX, siv. 161). Maaliskuussa 1549 sattui myös iloinen perhetapahtuma kuninkaan perheessä; hänen nuorin tyttärensä Elisabeth syntyi
silloin juuri Kungsörissä. - Jo Strängnäsissä 6/6 1523 tehdyn päätöksen
mukaan oli »läänityskirjeistä» suoritettava kanslerille ja kirjureille lunastusmaksu; laamanninvaltakirjasta oli annettava 7 gylleniä ja tuomarinvaltakirjasta 2 tai enemmän kihlakunnan suuruuden mukaan. G. I:s reg., I, siv. 64.
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on vielä tallessa jäljennettynä valtakunnan registratuuraan. 1 Laamanninviran vanhan luonteen mukaisesti »artikkelit» sisälsivät sekä
varsinaiseen oikeudenkäyttöön että hallintoon kuuluvia kohtia.
Ensimäisessä artikkelissa korostetaan uuden laamannin velvollisuutta edistää ja vahvistaa oikeutta ja olla puolueellisuuden, ystävyyden, lahjuksien, lahjojen, sukulaisuuden, vihan, suosion tai
muun »esteen» takia poikkeamatta vääryyden tielle, jotta laki ja
oikeus on kohtaava kaikkia köyhiä ja rikkaita. Toisessa artikkelissa
sanotaan, että Henrik Klaunpojan ei ole lupa sallia rälssin tai muiden Suomessa sillä tavoin kuin tähänasti laittomilla katselmuksilla (syner) tai väkivallalla taikka sakoilla, jos talonpoika ei kykene
niitä muuten suorittamaan, anastaa kruununverollisilta talonpojilta
ja lampuodeilta maata, olkoon se mitä laatua tahansa, »sillä onhan
kruunun nautittava puolustusta ja suojelusta yhtä hyvin kuin
rälssinkin». Kolmanneksi hänen ei ole sallittava sitä, että rälssi
panee toimeen mitään kruununverollisten ja rälssin välisiä katselmuksia, erittäinkin maariidoissa, jollei asiasta ensin ole kysytty
kuninkaan mieltä ja tämä ole sitävarten valtuuttanut erikoista
henkilöä, eikä annettava langettaa sellaisissa riidoissa päätöstä
tai ottaa mitään talonpojilta, ennenkuin kuningas on saanut tarkat
tiedot siitä, miten katselmus on toimitettu, ja ilmoittanut lopullisen tahtonsa. Myöskään ei Henrik Klaunpojan tule sallia, että talonpojilta katselmoidaan tai tuomitaan sellaista, mikä heillä on ollut
jo 60 tai 70 vuoden ajan(i) Neljänneksi hänen on pidettävä hyvät
ja kunnolliset tuomiokirjat niistä tuomioista, joita hän laamanninkäräjillä yhdessä lautakunnan kanssa langettaa, sekä kirjoitettava
luettelo kaikista kuninkaalle tulevista sakoista. Samoin hänen on
ensi tilassa annettava kunnollinen luettelo kaikesta siitä, mitä laamannikunnasta vuosittain on kannettava kruunulle, mitään siitä
poistamatta tai salaamatta. Viidenneksi asetetaan samanlainen
velvoitus, mikä vaadittiin kaikilta virkamiehiltä, että nimittäin
viranhaltijan on mahdollisuutta myöten estettävä ja ajoissa kuninkaalle ilmoitettava, jos hän havaitsee koti- tai ulkomaalaisten taholta salaa tai julkisesti suunniteltavan vahinkoa kuninkaalle,
hänen nuorille perillisilleen, Ruotsin kruunulle tai Suomelle. Samassa artikkelissa määrätään, että Henrik Klaunpojan on luette1 G.

I:s reg. XX, sivv. 372-374.
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loitava kaikki ne laamannikuntansa maa-alueet, joita rälssihenkilöt
ovat viimekuluneina, vuosina ottaneet (»kendtz ifrå») kruunulta ja yerollisilta, ja annettava kuninkaalle tarkka tieto niistä, jotka sellaisia
kruunun maita ovat anastaneet, ja ilmoitus, millä oikeudella he sen
ovat tehneet. — Artikkelien alle on Henrik Klaunpoika (»Hendrick
Clavessen till Hapenem») sitten kirjoittanut vakuutuksensa, että
hän vapaasta tahdostaan on ne hyväksynyt ja Jumalan avulla
aikoo ne äärimäisen ymmärryksensä ja kykynsä mukaan pitää
rikkomattomina, laamannikuntansa menettämisen uhalla.
Henrik ,Klaunpojan näin vannoen vahvistama sitoumus sisältää yhtä ja toista sellaistakin, jota ehkä ei yleensä ollut tapana
sisällyttää tällaisiin virkavaloihin. ,Tähän oli kuitenkin läheiset
syynsä. Juuri näihin aikoihin oli kuningas saanut niin paljon vakavia tietoja aateliston ja muiden väärinkäytöistä erityisesti veromaan anastamisessa, että hän oli aikeissa itse lähteä Suomeen asioita
tutkimaan ja korjaamaan. 1 Toistaiseksi oli sopivinta uskoa pahimpien ja kruunun taloudelle haitallisimpien epäkohtien oikaiseminen
näihin asioihin jo vanhastaan perehtyneelle Henrik Klaunpojalle.
On siis katsottava varsin luonnolliseksi, että Kustaa Vaasa tuli
Henrik Klaunpojalta laamanninsitoumusta ottaessaan panneeksi
erityistä painoa niihin suoritettaviin toimenpiteisiin, jotka lähinnä
kuuluivat hänen kokemus- ja tietopiiriinsä ja jotka samalla
näinä aikoina olivat tärkeimpiä, varsinkin kun, korostettakoon
sitä vielä kerta, oikeuslaitoksen virkamiestenkin toimialaan jo
vanhastaan osaksi sisältyivät myös tämänsuuntaiset tehtävät, niin
että menettely ehkä ei siis muodollisestikaan ollut tavallisuudesta
suuresti poikkeava.
Puheenaolevia toimintaohjeita ei otettu siihen avoimeen kirjeeseen; jolla kuningas ilmoitti Etelä-Suomen laamannikunnan väestölle uuden laamannin nimittämisestä. Hän vain antoi tiedoksi,
että hänen »rakastettu luottamusmiehensä» Henrik Klaunpoika oli
1 Lopulla vuotta 1545 kuningas ilmoitti aikovansa seuraavana keväänä
tai kesänä käydä Suomessa, koska hän oli havainnut Käynnin »hyvin tarpeelliseksi» (G. I:s reg. XVII, siv. 566); lähimpänä aiheena sillä kertaa kenties olivat tarkastusherrojen Knuut Antinpojan ja Joen Olavinpojan antamat tiedot
Suomessa yleensä ja myös rajaseuduilla vallitsevista oloista. 20/7 1549 kuningatar Margareeta kirjoittaa Märta Sturelle, että kuningas on aikeissa ensi
tilassa lähteä Suomeen (Wieselgren, De la Gardiska Archivet I, siv. 77).

Kuninkaan antamat toimintaohjeet.

191

Ruotsin valtakunnalle ja kuninkaalle tähänasti tekemiensä ja edelleen koko elämänaikanansa tehtävien palveluksien johdosta määrätty Eerik Flemingin seuraajaksi, »niin että hän kristillisen, puolueettoman laamannin ja tuomarin velvollisuuden mukaan on oikeudenmukaisesti kohteleva ja tuomitseva köyhiä ja rikkaita, ylhäisiä
ja alhaisia» kuninkaalle antamaansa suullista ja kirjallista sitoumusta noudattaen; lopuksi hän kehotti väestöä ottamaan Henrik
Klaunpojan »oikeaksi laamannikseen» ja suorittamaan hänelle ne
verot, mitkä Ruotsin laki määräsi ja mitkä Eerik Flemingillekin
°
oli suoritettu. 1
Kungsörissä ollessaan Henrik Klaunpoika neuvotteli kuninkaan kanssa muistakin kuin vain laamannikuntaansa koskevista
kysymyksistä. Edellä (sivv. 150 ja 152) on jo kerrottu niistä toimenpiteistä Suomen puolustuksen vahvistamiseksi, joista kuningas ja hänen luottamusmiehensä tällöin sopivat. Luultavasti neuvotteluissa käsiteltiin Suomen oloja yleensäkin ja annettiin Henrik
Klaunpojalle tarpeellisia ohjeita. Niinpä hän sai tehtäväksensä
»neuvotella ja puhua» Sucmen kihlakunnantuomarien kanssa joistakin asioista, joista kuningas hänelle antoi »suullisen käskyn».
Maalisk. 23 p:nä lähetetyssä kirjeessä kuningas ilmoitti siitä tuomareille_ja käski heitä kuuntelemaan Henrik Klaunpojan antamia
ohjeita sekä niitä »teoissa noudattamaan ja seuraamaan». 2 Muista
sovituista toimenpiteistä ei ole näinkään paljoa tietoa, mutta. oletettavasti pohdittiin jo valmistavasti -useita niistä tehtävistä ja
olosuhteista, joissa Henrik Klaunpojan lähimpinä aikoina tapaamme.
Etelä-Suomen laamannikunta, Henrik Klaunpojan uusi
vakinainen virka-alue, oli keskiajan lopulla käsittänyt .vain Varsinais-Suomen eteläosan eli »Etelä-Suomen» sekä.Hämeen ynnä Uuden
maan länsiosan eli Raaseporin läänin. Itäisellä Uudellamaalla eli Porvoon läänillä, Karjalalla ja Savolla, jotka kaikki kuuluivat Viipurin linnalääniin ja jotka silloin vielä olivat tavallansa muun Suomen ulkopuolella, oli erityinen, Viipurin linnanpäällikön alainen
1 G. I:s reg. XX, sivv. 106-107. Myös avoin kirje on päivätty 22/3.
Henrik Klaunpojan uudesta arvoasemasta johtuu, että kuningas häntä tästä
lähtien nimittää »luottamusmiehekseen (vår troman)» eikä enää »uskotuksi
palvelijaksi (vår trotjänare)».
2 G. I:s reg. XX, sivv. 111-112.
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laamanninsa. 1 Olojen Kiistaa Vaasan hallituksen aikana muututtua luettiin Viipurin (ja Savonlinnan) alle kuuluvat alueetkin
Eerik Flemingin laamannikuntaan. Etelä-Suomen laamanninvirka
oli siten ylimalkaan huomattavin Suomessa saatavista toimista.
Se käsitti suuremman osan silloista asuttua Suomenmaata kuin
sekä Pohjois-Suomen että Satakunnan ja Pohjanmaan laamannikunnat, ja sen piiriin kuului tärkeitä kaupunkeja, kuten Viipuri
ja rakenteilla oleva Helsinki sekä tavallansa myös Turku, ynnä
kolme maan päälinnoista (Viipurin-, Savon- ja Hämeenlinna)
sekä ylipäätänsä suurin osa parhaiten viljeltyjä seutuja. 2 Ne
henkilöt, joilla ennen oli ollut tämä laamannikunta, olivat lisäksi
omalla henkilökohtaisella etevyydellään ja vaikutusvallallaan kohottaneet virkausakin arvoa.
Tuskin Henrik Klaunpoika oli ehtinyt aloittaa laamannintoimintansa, kun jo tehtiin yritys supistaa hänen aluettaan jälleen erottamalla Viipurin ja Savonlinnan läänit eri laamannikunnaksi.
Kevätkesästä nimittäin Viipurin linnanvouti
Maunu Niilonpoika lähetti kuninkaalle siitä ehdotuksen, puoltaen
uuden laamannikunnan antamista Eerik Olavinpojalle (Stålarm).
Tähän omituiseen ehdotukseen, johon kenties oli antanut aloitteen
ahneudestaan, jopa kavalluksestakin tunnettu Eerik Olavinpoika
(Henrik Klaunpojan vaimon serkku), mutta jonka toteutumisesta
ehkä Maunu Niilonpojallakin olisi saattanut olla etua, kuningas
aluksi vastasi, ettei hän heti voinut sanoa siitä »mitään erityistä»,
mutta -lupasi keskustella asiasta valtaneuvostonsa kanssa sekä

1 Vrt. Horn-suvun alkuhistoria, sivv. 60-62, ja Koskinen, Suomenmaan
keskiaik. aatelist. (Hist. Ark. VIII), siv. 23-24.
2 Forssell (Sveriges inre hist. I, Bilagor, sivv. 32-33) on laskenut, että
v. 1560 Etelä-Suomen laamannikunnan alueella (Hattulan ja Sääksmäen,
Hauhon, Hollolan ja Ylisessä kihlakunnassa, Savonlinnan, Viipurin, Porvoon
ja Raaseporin lääneissä sekä »Etelä-Suomessa», s. o. Halikon ja Piikkiön kihlakunnissa) oli yhteensä 20,956 taloa, jotavastoin Satakunnan ja Pohjanmaan
laamannikunnan alueella oli vain 7,564 ja Pohjois-Suomen laamannikunnan
alueella (johon kuului myös Ahvenanmaa) ainoastaan 4,311 taloa. Jotenkin
tarkalleen samansuuruiset ovat vastaavat tilallisluvut eräässä v. 1557 laaditussa luettelossa (vrt. Suomen tilallis- ja veroluetteloita, sivv. 98-102):
22,069 Etelä-Suomen laamannik., 7,530 Satak. ja Pohjanm. laamannik. ja
4,311 Pohjois-Suomen laamannik.
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sitten antaa lopullisen vastauksen. 1 Epäilemättä ehdotuksesta
kysyttiin myös Henrik Klaunpojan mieltä, ja varmana saattanee
pitää, että hän puolestaan sitä vastusti. Vastustus ehkä ei ollut
aivan helppoa, koska kuningas seuraavan vuoden keväänä katsoi
välttämättömäksi jakaa kahtia erään toisen, Länsi-Göötanmaan
laamannikunnan, määräten vielä kaksi eri laamannia kumpaankin
osaan, jotta monet maariidat y. m. oikeusjutut tulisivat nopeammin ja paremmin käsitellyiksi. 2 Tyhjiin Maunu Niilonpojan ehdotus kuitenkin raukesi, ja Henrik Klaunpoika sai pitää laamannikuntansa entisellään. Samana päivänä, kesäk. 20 p:nä, jolloin
kuningas lähetti Maunu Niilonpojalle ensimäisen vastauksensa,
Henrik Klaunpoika sai korvauksen siitä, että hänen tilivuonna
1549 täytyi olla ilman laamannintulojaan. Eerik Flemingin leski
oli näet saanut luvan pitää kaikki miesvainajansa läänitykset vuoden loppuun. Kun, kuten näimme, Pohjois-Suomenkin laamanninvirka sattui olemaan avonaisena eikä sitä tilivuoden 1549 kuluessa
täytetty uudelleen, myönsi kuningas Henrik Klaunpojalle kolmanneksen sieltä tulevasta laamanninverosta. 3
Ne suuret luottamuksen ja suosion osoitukset, joita Henrik
Klaunpoika sai Kustaa Vaasalta v. 1549, todistavat osaltaan, etteivät ne moitteet, joita kuningas hänelle lähetti aivan samoihin aikoihin, kesäk. 20 p:nä ja lokak. 3 p:nä (vrt. edelläsivv.155-157), voineet
olla varsin vaarallista laatua. Moitteiden ankaruus ei myöskään ollut
kovin suuri verrattuna siihen, mitä Kustaa Vaasan puolelta yleensä
saattoi tulla näinkin korkeassa asemissa olevien osaksi. 4 Luulta1 G.

I:s reg. XX, siv. 245.
I:s reg. XXI,-siv. 187.
3 G. l:s reg. XX, siv. 245. Muut kaksi kolmannesta oli otettava Turun
linnaan. Vrt. myös Collan, Erik Fleming, siv. 137.
' Vrt. esim. niitä suorastaan töykeitä sanoja, joilla kuningas 15/1, 1544
puhuttelee Pohjois-Suomen laamannia Jöns Knuutinpoikaa, kun tämä ei ole
riittävän tarmokkaasti estänyt venäläisten tunkeutumista rajan toiselle puolelle. Kuningas kirjoittaa m. m.: »Männ tu och i flere låthe alt sådant gå vindt
för wågh och tale ther icke ett ordh om, vthen lijggie ther och gode ederlikee
Så må thu fult och fast förlate tigh ther till, att
som swijn i stijen
hwar wij och cronon hafuer tagett någon schada widtt then grentzen i titt
lagmans dome och meden thu lagman warit hafwer, att wij sådanna schada
Hwar thett icke skeer,
ene gånge hoss titt arffwegodhz sökie wele
blifue wij förorsakede icke alleneste schillie tigh widtt samme lagmandz dome,
13
2 G.
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vasti nämä ensimäiset tunnetut kuninkaan tyytymättömyyden
ilmaukset Henrik Klaunpoikaa kohtaan johtuivat tuosta tavallisesta hermostumisesta, jota Kustaa Vaasa yleensä osoitti, milloin
valtakunnan puolustusolot olivat kysymyksessä. Sangen tyynesti hän sitävastoin suhtautui Henrik Klaunpojan samaan aikaan esittämään pyyntöön, että hänelle laamanninvaltuutuksen
yhteydessä annettu tehtävä toimittaa selvitys rälssin alle joutuneesta kruununverollisesta maasta ja laamanninverosta saataisiin
lykätä seuraavaan vuoteen. Vaikka Kustaa Vaasa ei yleensä kärsinyt viivyttelyä käskyjensä toimeenpanemisessa, vastasi hän tähän
pyyntöön, ettei noilla asioilla vielä ollut »erikoisen suurta kiirettä»,
kunhan niitä vain ei unohdettu. 1
Vuodesta 1549 lähtien tapaamme Henrik Klaunpojan sitten
erinomaisen ahkerassa työssä laamannikuntansa alueella. Voidakseen kunnolla hoitaa vastuunalaisen virkansa — hän hoiti sitä todella enimmäkseen itse, verraten harvoin käyttäen käräjilläkään
sijaisia — hankki hän näinä aikoina itselleen myös täydellisen kokoelman valtakunnassa voimassaolevia tärkeimpiä lakeja ja tuomarintoimessa noudatettavia asetuksia ja ohjeita. 2 Emme kuitenkaan
tässä yhteydessä käy tarkemmin seuraamaan hänen toimintaansa
laamannikunnan päilmiehenä, vaan kiinnitämme edelleen huomiomme hänen työskentelyynsä Suomen yleisen hallinnon alalla.
Syyspuolella vuotta 1549 Henrik Klaunpoika sai johdettavakseen samankaltaisia toimenpiteitä, jollaisten valmistelussa olemme
nähneet hänen jo paria vuotta aikaisemmin olleen mukana (vrt.
edellä sivv. 182-184) ja jotka kuninkaasta olivat varsin kiireellistä laatua. Mutta ne tarkoittivatkin etupäässä valtakunnan
vthen och så tänkie till vdj andere wäger att sökie ware och cronones schada
igen. Ther förlatt tigh till.» Arw. Handl. VII, sivv. 142-144; vrt. G. I:s reg.
XVI, siv. 702. Vrt. myös Forssell, Sv. inre hist. I, siv. 45.
1 G. I:s reg. XX, siv. 246.
z Vrt. Beckman, Studier i outg. fornsv. handskr., sivv. 112-114. Lakikirjan, joka suurimmalta osaltaan oli kirjoitettu jo sataa vuotta aikaisemmin,
Henrik Klaunpoika sai omakseen 1550. Hän lahjoitti sen kenties 1561, siis
laaminninvirkansa menettäessään, Kappelstrandin Simo Tuomaanpojalle,
jonka samana vuonna kuoltua se vuorostaan joutui Turun porvarille Lasse
Antinpojalle, josta pian tuli jäsen kaupungin tuomioistuimeen.
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ulkonaisen aseman vakaannuttamista, vaikka ne samalla tulivat
tuntuvasti vaikuttamaan myöskin sisällisiin oloihin.
Sitä sovittamatonta ristiriitaa, jonka Kustaa Vaasan pyrkimykset Ruotsin kaupan vaurastuttamiseksi olivat
synnyttäneet Ruotsin ja Lyypekin välille, jatkui välttämättömyyden pakosta koko Kustaa Vaasan hallitusajan. Lyypekkiläisillä
oli kysymyksessä niin suuret, olennaiset edut, että heidän täytyi
lakkaamatta ponnistella entisten etuoikeuksiensa takaisinsaamiseksi.
Kustaa Vaasan kauppapolitiikkaan taas kuului perusajtuksena kotimaisten kauppiasten tekeminen kykeneviksi seisomaan omilla jaloillaan, kaiken ulkomaisen välityksen poistaminen ja siis Lyypekin ja
muiden vanhojen hansakaupunkien heikontaminen. Erityisesti Kustaa Vaasa senvuoksi pyrki suuntaamaan tuottoisaa Venäjän-kauppaa pois Räävelistä ja Narvasta Suomen puolelle, aluksi, kuten
olemme nähneet, Viipuriin; siten kysymys Suomen kauppaoloista
sai tärkeän merkityksen Kustaa Vaasan kauppapoliittisessa toiminnassa. Lyypekkiläiset taas väsymättä uurastivat Kustaa kuninkaan vallan ja Ruotsin heikontamiseksi ja ruotsalais-suomalaisen
kotimaisen kaupan häiritsemiseksi. Vuonna 1549 tuli jälleen sekä
kuninkaan että Turun porvarien tietoon juonia, joita lyypekkiläiset siinä mielessä punoivat. Kustaa kuningas ryhtyi senjohdosta
tarmokkaisiin toimiin saadakseen vihdoinkin loppumaan tavarainviennin Lyypekkiin, joka viimeksi v. 1548 oli kokonaan kielletty. t
Jotta toimenpiteet tulisivat mahdollisimman tarkoituksenmukaiset ja tulokselliset, päätti hän perinpohjin valmistaa kysymystä
ennen ratkaisevaa päätöstä. Tässä tarkoituksessa .hän myös kääntyi Suomen herrojen puoleen vaatien heidän lausuntoaan asiasta.
Syysk. 29 p:nä 1549 kuningas kirjoitti voudilleen Olavi Trottenpojalle Turkuun kirjeen, jossa hän käski valvomaan, ettei vientiä
Lyypekkiin tapahtuisi. Mutta senlisäksi hän kehotti Olavi Trottenpoikaa »yhdessä Henrik Klaunpojan ja muiden hyvien ja uskollisten sen maanpuolen miesten kanssa, jotka ovat jotenkin ymmärtäväisiä», neuvottelemaan, millä tavoin lyypekkiläisten »petolliset
hankkeet» taidolla voitaisiin ehkäistä. Neuvottelut oli pidettävä
salaisesti, syrjäisten siitä saamatta vihiä. 2 Selvästi kuninkaan
1 Vrt..Grotenfelt,

Suomen kaupasta ja kaupungeista, siv. 14.

2 G. I:s reg. XX, siv. 308.
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tarkoituksena siis oli, että neuvottelujen johtajana olisi Henrik
Klaunpoika, vaikka kirje olikin osoitettu Olavi Trottenpojalle,
joka samalla sai erikoistehtäviä. Muutamaa päivää myöhemmin,
lokak. 4 p:nä, lähetettiinkin erityinen kirjelmä asiasta huomattavimmille Suomen herroille, kuninkaan »uskollisille miehille, neuvoksille, alamaisille ja palvelijoille Lepaan Björn Klaunpojalle, Kankaisten Henrik Klaunpojalle, Laukon Jöns Knuutinpojalle, Maunu
Niilonpojalle, Iisak Niilonpbjalle, Gennäsin Niilo Boijelle, Kustaa
Finckelle, Jöns Vestgötelle ja Pietari Svenskelle». Näistä oli, kuten
tiedämme, ensimainittu valtaneuvos ja siksi luettelossa ensimäisenä, seuraavat kaksi laamanneja, Maunu Niilonpoika, Iisak Niilonpoika, Fineke ja Svenske vouteja tärkeimmissä linnoissa ja lääneissä, Viipurissa, Hämeenlinnassa, Savonlinnassa ja Raaseporissa,
Boije ja Vestgöte muuten vanhoja luottamusmiehiä. Kirjelmässä
kuningas laajanlaisesti selvitteli lyypekkiläisten vihamielisten hankkeiden vaarallisuutta ja vahingollisuutta, kertoi niistä neuvottem ista, joita oli käyty heidän ja Ruotsin hallituksen kesken, ja huomautti, kuinka heidän tarkoituksenaan oli saattaa ruotsalaiset heidän »orjikseen ja omiksi talonpojikseen» suuntaamalla yhtaikaa
kahdelta tai kolmelta taholta hyökkäys valtakuntaa vastaan; hän
oli asiasta ilmoittanut myös Ruotsin-puolisille »valtakunnan säädyille ja alamaisille». Suomalaisia hän nyt käski yhteisesti pitämään neuvottelua ja keskustelemaan sekä päättämään, mihin toimenpiteisiin olisi parasta ryhtyä. Kuningas puolestaan oli sitä
mieltä, että kaikkinainen vienti valtakunnan vihamiehille oli pelkäksi vahingoksi ja että siis Suomesta ei pitänyt saaman viedä
mitään tavaroita »Lyypekkiin, Rääveliin ja muihin paikkoihin»,
joissa niitä pidettiin halvassa arvossa, vaan että sensijaan oli pyrittävä Hollantiin, Brabantiin, Englantiin sekä sopiviin Itämeren
rantapaikkoihin, joissa tavaroista maksettiin paremmin; siten väitettiin myös tavarain kulku välikäsien, semminkin pahansuopien,
kautta. Lopuksi hän käski noudattamaan tarpeellista joutuisuutta ja — omituista kyllä, vaikka hän kylläkin tiesi Turun porvarien `jo kuulleen lyypekkiläisten hankkeista — jälleen korosti
välttämättömyyttä pitää asiat salassa kauppiailta. 1
1 G. I:s reg. XX, sivv. 328-331. =- Jo vuoden alussa kuningas oli ollut
vakavissa, aikeissa kokonaan kieltää myös viipurilaisten viennin Rääveliin,
vaikka hän heidän haikeista valituksistaan vielä jonkun aikaa salli sen tapahtua. Vrt. Grotenfelt, m. t., siv. 101.
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Jotenkin nopeasti suomalaiset syysmyöhällä saapuivatkin
k o k o u k s e e n, joka pidettiin T u r u s s a. Jouluk. 4 p:nä »Suomen yhteinen aatelisto» oli saanut mietintönsä valmiiksi; tuntematonta en, oliko kokouksella tietoa niistä ajatuksista, joita valtaneuvosto oli lausunut käsitellessään Lyypekin kysymystä ja yleensä
kauppasuhteita lokak. 24 p:nä Stegeborgissa ja marrask. 21 p:nä
Norrköpingissä. 1 Yhtyen hallitsijansa käsitykseen Suomen herrat katsoivat sietämättömäksi, että myönnettäisiin lyypekkiläisille
mitään vapauksia ja etuoikeuksia Ruotsin vapaassa kuningaskunnassa, jolla »ei ole mitään tekemistä roomalaisen keisarikunnan
kanssa» ja jonka asema ei ole niin hädänalainen, että »sellaisten
pippurisäkkien» röyhkeisiin vaatimuksiin olisi tarvis suostua; pikemmin he olivat valmiit panemaan alttiiksi lyypekkiläisiä ja näidenkannattajajoukkoa vastaan henkensä, tavaransa ja menestyksensä
kuin joutumaan heidän sortoonsa ja alistumaan heidän . pyy teisiinsä »tehdä Ruotsin miehistä eestejä». Jos niin hullusti kävisi,
että lyypekkiläiset pyrkisivät saamaan toimeen usealta eri taholta
tehtävää hyökkäystä houkuttelemalla myöskin venäläisiä puolelleen,
olisi sopivilla keinoin koetettava saada toimeen venäläisten kanssa
aselepo vaarallisimmaksi ajaksi. Jos taas tässä ei onnistuttaisi,
olisi maan linnat varustettava riittävällä miehistöllä ja elin- y. m.
tarpeilla sekä, jos vihollinen kävisi ylivoimaiseksi, vietävä väkeä
mahdollisimman paljon sotalaivoilla Ruotsiin ja pantava Suomi
alttiiksi (»sättia thenne landzändan j skantzen»); maa saataisiin
kyllä sitten takaisinvalloitetuksi, kunhan linnat ja Viipurin kaupunki
olisivat edelläesitetyllä tavalla varustetut. Mietinnön antajain
mielestä lyypekkiläisille tuotti enimmän' huolta se, että Ruotsin
miehet, jopa jo eräät suomalaisetkin, kuninkaan viisaan aloitteen
mukaan olivat keksineet itse purjehtia »länsimerelle»; sitä lyypekkiläiset kiihkeimmin halusivat estää, mutta siinä, asiassa suoritettavat toimenpiteet Suomen herrat jättivät kuninkaan valistuneemmalla harkinnalla päätettäviksi. Mitä taas siihen tuli, että lyypekkiläiset vaativat korvausta kärsimistään vahingoista, ei siihen
suomalaisten nähden kuninkaalla ollut mitään velvollisuutta, enempää kuin muillakaan ruhtinailla oli velvollisuutta antaa takaisin
1 Vrt. Dahlgren, Reg. ö. rådslag, sivv. 15-17, ja Sv. riksdagsakt. I.
sivv. 578-596.
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sitä, minkä he sodalla olivat voittaneet, varsinkin kun lyypekkiläiset itse olivat sodan aiheuttaneet. Kuninkaan kehotukseen pitää
asiat salassa herrat täydellä syyllä huomauttivat, että kauppiaat
olivat niistä saaneet tiedon saksalaisista kaupungeista, jo ennenkuin kuninkaan kirje oli saapunut Suomeen. Räävelin- ja Lyypekinpurjehduksestansa mietinnön laatijat omasta puolestaan lupasivat
luopua, mutta esittivät, että sitä saisivat jatkaa ne köyhät kauppiaat,
varsinkin viipurilaiset, joilla ei ollut varoja purjehtia länteen. Lopuksi herrat ilmoittivat lähettävänsä tiedustelijan talveksi Viroon,
jotta voitaisiin seurata sikäläisiä hankkeita ja kuulumisia.'
Ei ole tietenkään mahdollista sanoa, kutka kokouksessa läsnäolleista lähinnä sanelivat sen päätökset, mutta ei myöskään liene
liiaksi uskallettua olettaa, että Henrik Klaunpoika, paitsi arvovaltansa, myös asiantuntemuksensa puolesta oli muita etevämpi;
hän tunsi sekä valtiotaloutta että ulkopolitiikkaa epäilemättä paremmin kuin muut, hänellä oli, monivuotisen yhteistyön .kautta
saavutettu käsitys siitä, mihin Kustaa Vaasa halusi pyrkiä, Suomen
puolustuslaitoksen tilasta hänellä myös oli hyvät ammattimiehen
tiedot, ja nimenomaan Suomen ja Saksan välisiin kauppasuhteisiin.
hän oli jo ehtinyt jonkun verran perehtyä, paitsi ehkä omissa yksityisissä kauppa-asioissaan, myöskin aikaisemmilla Saksan-matkoillaan ja myöheminin virkansa puolesta . valvoessaan saksalaisten
vientiä Turusta.
Suomen 'aateliston mietinnön vei kuninkaalle Eerik Spore,
joka ulkomailla opinkäyneenä ja jo pitkällisen kokemuksen saavuttaneena miehenä oli varsin sopiva suullisesti tarkemmin ja perinpohjaisemmin esittämään-niitä ajatuksia ja ehdotuksia, joita Turun
kokouksessa oli ilmaistu. Viipurin voudin Maunu Niilonpojan asiasta
erikseen lähettämän kirjelmän, aateliston mietinnön ja Sporen
suullisesti esiintuomat näkökohdat ja ehdotukset. kuningas sitten
jätti valtaneuvoston pohdittavaksi. Valtaneuvosto ei puolestaan
hyväksynyt Viipurin porvarien pyyntöä, että saisivat oikeuden
purjehtia Rääveliin, vaan esitti, että syötävien tavarain viennin
1 Arw.

Handl. II, sivv. 280-285.
Vrt. S. V. A. n:o 233, 1. 49 v., josta näkyy, että Henrik Klaunpoika
v. 1549 oli antanut lyypekkiläiselle Gerd Brinckille luvan viedä 2 tynnyriä
lohta, 2 kippuntaa haukia ja 3 1/2 lästiä voita. Brinckin viennistä vrt. Grotenfelt, m. t., sivv. 27 ja 32-33.
2
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estämiseksi kiellettäisiin Suomen sekä porvarien että talonpoikain
purjehtiminen saksalaisiin kaupunkeihin kokonaan ja sensijaan
kauppapurjehdus suunnattaisiin »Tukholmaan ja muihin Ruotsin
merikaupunkeihin». Vain Ruotsista lähtevän laivaston mukana oli
suomalaisten laivojen sallittava purjehtia »länsimerelle», mikäli heillä
sellaisia laivoja oli; maakauppa oli lakkautettava ja talonpoikaislaivurit siirrettävä kaupunkeihin, »mutta niiltä, jotka eivät siihen
tahdo suostua, ovat laivat poisotettavat kunink. maj:tin tarpeeksi
ja kaupungeissa taas myytävät». 1 Eri mietintöjä ja ehdotuksia
verratessaan ja pohtiessaan kuningas ratkaisi asian siten, että valtaneuvoston ehdotus jälkimäisiltä kohdiltaan hyväksyttiin, mutta
ei, mikäli se koski Suomen ulkomaankauppaa. Siihen nähden hän
pysyi päätöksessä, jonka hän oli tehnyt jo aikaisemmin ja jota
myös Suomen aatelisto Sporen kautta oli puoltanut.
Hylättyään nimittäin Turussa v. 1547 pidetyn kokouksen
ehdotukset (vrt. edellä siv. 184) kuningas jo saman vuoden kesällä oli ollut Eerik Flemingin kanssa neuvotteluissa kokonaan
uuden ulkomaankauppa-kaupungin perustamisesta
vastapäätä Rääveliä, ja v:n 1548 alussa hän oli ilmoittanut Eerik
Flemingille katsovansa Santahaminan parhaaksi uuden kaupungin pai-kaksi; myös Viipurin linnanhaltija Maunu Niilonpoika oli puoltanut
ainakin markkinain pitämistä Santahaminassa. Jo huhtikuussa
siellä oltiinkin joissakin rakennuspuuhissa. Mutta Eerik Fleming
puolestaan .oli myös jo 1548 esittänyt uuden kaupungin paikaksi
Vantaanjoen suuta. Kaikkien näiden eri sunnnittelujen lopullisena
tuloksena oli, että uusi merikaupunki määrättiin perustettavaksi
viimemainittuun paikkaan, Helsingin kosken viereen. Jo ennen
Suomen aateliston kokousta oli päätöksen toimeenpanossakin päästy
niin pitkälle, että oli ryhdytty jonkinlaisiin valmistaviin töihin:
valtaneuvoston marrask. 21 p:nä pitämässä kokouksessa oli myös
määrätty, mitä tavaroita sinne oli vietävä. 2
Grotenfelt, m. t., siv. 84.
Vrt. Grotenfelt, m. t., siv. 83, ja Sv. riksdagsakt. 1, siv. 800, sekä Collan,
Om gamla Helsingfors (Finl. all m. tidn. 1850), siv. 51. Kuten näkyy,
on valtaneuvoston esittämä mielipide hyvin vaikeasti sovellutettavissa kuninkaan ja valtaneuvoston itsensäkin jo tekemään päätökseen ja muihin tapahtuneisiin tosiasioihin. Tekisikin senvuoksi mieli olettaa, että Maunu Niilonpojan kirjelmä ja senjohdosta annettu mietintö kuuluvat-varhaisempaan ai2

-
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Uuden kaupungin varsinainen perustamiskäsky sisältyi helinik.
1 p:nä 1550 annettuun kuuluisaan Suomen purjehdus- ja kauppasääntö ö n. Siinä korostettiin sitä merkitystä, mikä olisi toimenpiteillä, jotka tarkoittaisivat venäläisten ja mahdollisuutta myöten
myös hollantilaisten kauppamiesten houkuttelemista, , Viron kaupungit syrjäyttäen, . suoraan Suomeen. Sopivin paikka perustettavan Räävelin kilpailijaa varten oli Santahamina — kuten kaupunkia vielä toistaiseksi nimitettiin. Uusi kaupunki oli-saatava
nopeasti rakennetuksi ja hyvään alkuun käyttämällä samaa keinoa,
jota Turun kokous v. 1547 oli suosittanut Viipurin vaurastuttamiseksi, siirtämällä Rauman, Porvoon ja Tammisaaren porvarit sekä
»rikkaat talonpojat» sinne; toivoa oli muka myös, että Räävelin
ruotsalaiset ja suomalaiset porvarit, jotka siellä olivat lapsipuolen
asemassa, muuttaisivat Santahaminaan. Myös ilmoitettiin annettavan säädös, että Pohjan asukkaiden tuli tuoda tavaransa uuteen
keskuskaupunkiin, jonne myös ennen Räävelissä kauppaa harjoittaneiden viipurilaisten oli suunnattava retkensä. Venäläisten 'ja
hollantilaisten houkuttelemiseksi oli Santahaminan kaupunki varustettava runsailla varastoilla. 1
Purjehdus- ja kauppasääntö selityksineen ja ohjeineen seurasi
kirjelmää, jonka kuningas Eerik Sporen mukana lähetti Suomen
aatelistolle. Erityisenä liitteenä oli vielä vastaus aateliston osittain kirjallisesti, osittain suullisesti laus imiin ajatuksiin ja ehdotuksiin erinäisistä Suomen asioista, jota paitsi Eerik Sporen piti
suullisesti tarkemmin selittää ja esittää kaikki. Mistään uudesta
kaan, kenties jo vuoteen 1547 (ehkä uuteen kokoukseen sinä vuonna?) tai
ainakin v:een 1548. Mutta kun minulla ei ole ollut tilaisuutta nähdä asiakirjoja kokonaisuudessaan, täytyy tyytyä esittämään asiat siten kuin ne on esitetty ensinmainitussa teoksessa. Huomautan vain, ettei Sv. riksdagsakter —
joka Grotenfeltin tutkimuksen valmistuessa ei näy vielä olleen julkisuudessa
— myöskään tiedä mistään Maunu Niilonpojan v. 1549 lähettämästä kirjeestä, vaan on . kenties liittänyt juuri saman kirjeen v. 1547 käsiteltyjen
joukkoon. Sitävastoin on valtaneuvosto (?) v. 1550 (vrt. Dahlgren, m. t.,
ja Sv. riksdagsakter) käsitellyt juuri samoja asioita, joista Suomen aateliston v:n 1549 mietinnössä puhutaan ja joihin lopullinen ratkaisu annettiin purjehdus ja kauppa-säännöllä.
1 Lopuksi annettiin pienimpiä yksityisseikkoja myöten ohjeita siitä,
mitä tavaroita ulkomailta sopi tuoda ja mitä sinne sai viedä. G. I:s reg. XXI,
sivv. 37-57.
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aateliston näihin aikoihin pitämästä kokouksesta, johon kuningas
oli sitä kehottanut, ei ole tietoa, mutta epäilemättä kuninkaan
ilmoittamaa tahtoa kussakin eri kohdassa ryhdyttiin mahdollisuuden mukaan täyttämään.
Santahaminan rakentaminen ja linnoittaminen oli kaikista
edelläesitetyllä tavalla vaimistelluista tehtävistä tärkein ja ylimalkaan myös kiireellisin. Porvoon läänin voudiksi nimitetty Eerik
Spore sai töiden lähimmän j o h d o n. Kaupan suuntaaminen
Venäjän puolelta uuteen kaupunkiin taas uskottiin Pentti Utanbyn
huoleksi, joka näkyy nauttineen erikoisen kauppa-asiain tuntijan
mainetta ja jonka aluksi piti Narvan puolella ja yleensä rajaseuduilla
oleskellen houkutella Rääveliin ja Riikaan aikovia venäläisiä Santahaminaan. ' Ylin valvonta sitävastoin tuli olemaan Henrik
Klaunpojalla ja hänen ohellaan muutamilla muilla suomalaisilla.
Jo tammik. 31 p:nä 1550, siis samalla kertaa, jolloin Eerik
Spore lähetettiin viemään kuninkaan käskyjä Suomeen, viimemainittu kirjoitti Tukholman käskynhaltijoille m. m. Santahaminan
linnoittamisesta (»befestung») käskien heitä siinä avustamaan Henrik
Klaunpoikaa ja Maunu .Niilonpoikaa, niinkuin kuningas jo aikaisemmin oli heille tahtonsa ilmoittanut. - Kevääseen mennessä Henrik Klaunpoika, kuten näy66ää etupäässä yhdessä Turun läänin voudin Olavi Trottenpojan kanssa,neuvotteli Suomen porvarien
kanssa purjehdus- ja kauppasäännön määräyksistä, selitellen niitä
heille ja saaden heiltä lupauksia tarkoin noudattaa kuninkaan »artikkeleita ja opastuksia». Toukok. 9 p:nä molemmat herrat saivat kuninkaalta kirjeen, jossa ensin lausuttiin tyytyväisyys heidän tässä kohdin suorittamaansa työhön ja senjälkeen tehtiin selkoa kauppapoliittisesta asemasta ja kesän kauppapurjehduksen suuntaviivoista. Kuningas oli saanut keisarin luo Espanjaan ja Alankomaihin
lähetetyiltä Yrjö Normanilta ja sihteeri Olavi Laurinpojalta (Stubbe)
luettelon viimemainitussa maassa vallitsevista tavaranhinnoista ja
toimitti siitä nyt jäljennöksen Suomeen, huomauttaen, että keisarin määräämä aksiisi ja ]yypekkiläisten Antverpenissä (Andorp)
harjoittamat vehkeilyt olivat tuottaneet melkoista vahinkoa Ruot1 Vrt. G. I:s reg. XXI, siv. -94-95. Spore oli Porvoon läänin voutina
1. 550-1552 ja siirtyi Helsinkiin 1553. Almqvist, Den civ. lokalf., Suomea
koskeva osa, F. 327 (korreht. mukaan).
2
G. I:s reg. XXI, siv. 33.
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sin tavarain myynnille Kuitenkin hän piti suotavana, että purjehdukseen »länsimerelle» ryhdyttäisiin äsken vahvistettua sääntöä noudattaen. Erityisesti hän katsoi edulliseksi kauppayhteyden
aikaansaamisen Englannin ja Ranskan kanssa; viimemainitussa
maassa olivat sopivimmat kauppapaikat Rouen (Rovan) ja Brouage
Bråvasen). Kirjeen vastaanottajien tuli »länsimerelle» aikovia kehottaa varomaan skotlantilaisia ja yleensä merellä pysymään yhtenä
laivastona voidakseen vastustaa merirosvojen hyökkäyksiä; samoin
oli suomalaisten nykyisin oltava purjehtimatta Skotlantiin, jonne
keisari hiljakkoin oli kieltänyt kaiken viennin. Keisarin risteilijöitä kohtaan tuli noudattaa kaikkea mahdollista huomaavaisuutta.
Koska Itämerelle oli tullut joukko hollantilaisia, etenkin Danziglin
ja Rääveliin, ja koska suolaa siten oli saatavissa halpaan hintaan,
kun taas viljan hinta toivottavasti oli kohoava, oli kuningas lähettänyt henkilöitä mainittuihin kaupunkeihin houkuttelemaan hollantilaisia Santahaminaan, jossa — kuten kuningas jo aikaisemmin
oli kirjoittanut — oli ensi tilassa pidettävä markkinat. Henrik
Klaunpojan tuli sentähden käskeä vouteja lähettämään Santahaminaan kaikki myytävä vilja sekä yhdessä Eerik Sporen kanssa koettamaan saada siitä niin hyvä hinta kuin suinkin, kuitenkin varoen
loukkaamasta hollantilaisia, jotta nämä tulisivat toistekin. Kirjeensä mukana kuningas lähetti myös selonteon siitä, mitä Itämerellä
eri tavaroista maksettiin. — Siirtyen sitten puhumaan erityisesti
vanhoista vihamiehistään lyypekkiläisistä Kustaa Vaasa, kertoi
jälleen kuulleensa heidän kavalasta juonistaan Ruotsin kukistamiseksi ja käski pitämään tarkoin silmällä, että he eivät pääsisi
vehkeilemään Suomessa, kuten hänellä muka oli syy Lä pelätä.
Maunu Niilonpojalta oli kirjeen vastaanottajain myös tiedusteltava, mitä kuulumisia oli tullut Venäjän puolelta. — Lopuksi Henrik Klaunpoika ja Olavi Trottenpoika saivat hallitsijaltaan äkäisen
ojennuksen senjohdosta, että he olivat häneltä tiedustelleet, mitä
oli tehtävä . »vakkasuomalaisten» salakaupan suhteen, vaikka hän
jo oli asiasta antanut selvät ohjeet. »Vakava tahtomme ja käskymme on», sanoo kuningas, »että vihdoinkin täytätte antamamme
-käskyn. Sillä tietäkää, että kerran aiomme tulla sinne tutkimaan,
mitä käskymme siellä on saanut aikaan, ja, jos löydämme puutteita,
tahdomme teiltä ja muilta käskynhaltijoiltamme siitä vastauksen.» 1
1

Arw. Handl. VII, sivv. 307-312. Vrt: G. I:s reg. XXI, sivv. 220-234,
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Siis uusi uhkaus saapua Suomeen lopullisesti tutkimaan kaikkia
laiminlyöntejä ja väärinkäytöksiä!
Varsin luonnollista oli, että sentapaisissa kysymyksissä kuin
edelläselostetut käännyttiin Henrik Klaunpojan ohella myös voutien, semminkin maan tärkeimpien linnojen ja läänien päälliköiden,
puoleen. 1 Mitä erityisesti viennin `valvomiseen tuli, oli kuningas nimenomaan käskenyt vouteja, milloin he hänen käskyjänsä ja kieltojansa »huusivat», selittämään porvareille ja rahvaalle annettujen
Sitävastoin se, että myös lYiilo Boije
julistusten tarkoituksen.
joutui ottamaan osaa Santahaminan eli Helsingin — niinkuin uutta
kaupunkia pian ruvettiin nimittämään 3 - perustamistyöhön ja sen
yhteydessä tapahtuneeseen kauppaolojen järjestelyyn, lienee johtunut hänelle henkilökohtaisesti annetuista määräyksistä. Voimme
siten sanoa, että Boije tässä tuli olemaan tavallansa Henrik Klaunpojan vakinaisena apulaisena ja työtoverina, niinkuin hän Henrik
Klaunpojan rinnalla työskenteli myöskin sotilashallinnossa.
Registratuuraan on merkitty jo kesäk. 12 p:nä 1550 annetuksi
Henrik Klaunpojalle ja Niilo Boijelle valtakirja neuvotella Rauman, Ulvilan, Tammisaaren ja Porvoon porvarien kanssa muutosta Helsinkiin ja kaupungin rakentamisesta sinne, »niin että ne,
jotka siellä tahtovat rakentaa ja asua, saavat nauttia sellaisia etuoikeuksia kuin muutkin valtakunnan kauppamiehet, mutta ne,
jotka . eivät tahdo, rangaistaan tottelemattomina alamaisina».
Kesällä olivatkin rakennustyöt jo täydessä vauhdissa. Uudet asukja Ruuth, Åbo stads. hist. II, •siv. 120, sekä III, siv. 158. Samoista
asioista sai kirjeen myös Tukholman vopti Botvid Laurinpoika.
1 Voutien tehtäviin kuului, kuten edellinen esityskin on osoittanut.
yleensä kuninkaan hallitusvallan edustaminen kunkin johtoon uskotulla
alueella. Heidän oli, paitsi varojen kantoa ja tilienpitoa, valvottava
yleistä järjestystä ja esivallan antamien säädösten ja käskyjen noudattamista, pidettävä silmällä lääniintulijoita ja sieltä lähteviä, katsottava,
että kulkutiet olivat asianomaisessa kunnossa, toimittava yleisinä syyttäjinä, jopa kiinnitettävä huomiota myöskin valtakunnan alamaisten keskuudessa ja rajan toisella puolen esiintyviin valtiollisiin virtauksiin ja
tapahtumiin. Vrt. Almquist, Den civ. lokalf. I:, sivv. 117-118.
2 Vrt. esim. Kustaa Vaasan kirje Suomen voudeille 12/3 1541. G. I:s
reg.'1XIII, sivv. 224-225.
8 Ensi kertaa esiintynee Helsingin nimi asiakirjoissa 8/4 1550. Tengström, Några blad ur Finnlands häfder, siv. 183.
4 G. I:s reg. XXI, siv. 280.
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kaat pystyttivät asuntojaan; tavaravajoja rakennettiin; talonpoikien oli sinne tuotava rakennustarpeita, ja niitä sekä ruokavaroja
rakentajille saatiin myös Raaseporin voudin varastoista. 1 Henrik
Klaunpoika ja Niilo Boije kävivät itse paikalla suunnittelemassa
ja valvomassa töiden menoa ja järjestelemässä kauppa- ja purjehdusoloja. 2 Säännöllinen rakennustöiden johto oli tietysti uudella
voudilla Eerik Sporella ja sinne perustettavaksi päätetyn valtion
viljavaraston hoitajalla Eerik Olavinpojalla. 3
Kuninkaan käsky mainittujen neljän pikkukaupungin porvarien siirtymisestä Helsinkiin ei kuitenkaan ollut toteutettavissa
ilman vastustusta. Ainoastaan Porvoon ja Tammisaaren asukkaat näkyvät jotenkin helposti ja nopeasti alistuneen saamaansa määräykseen. Sitävastoin täytyi Henrik Klaunpojan ja Boijen ilmoittaa
kuninkaalle, että kauempana sijaitsevien Ulvilan ja Rauman porvarit olivat siihen vastahakoisia. Ryhtymättä vielä ankarampiin
toimenpiteisiin — vaikka katsoivatkin, että muuttokäsky oli sekä
hyödyllinen että toteltava — he uudelleen tiedustelivat kuninkaan
mieltä asiassa.
Elok. 20 p:nä kuningas heille lähetti vastauksensa, josta näkyy,
miten monipuolista työtä uuden kaupungin perustaminen Henrik
Klaunpojalle tuotti. Aluksi kuningas kosketteli hänen ja Boijen
esittämää Tammisaaren ja Porvoon porvarien — jotka »nyt olivat
muuttamassa Helsinkiin» — »suurinta» pyyntöä, että Uudenmaan
saaristolaisten purjehdus Rääveliin lakkautettaisiin; Henrik Klaunpoika ja Boije olivat puolestaan jo tuon purjehduksen kieltäneet.
Kuningas ei tahtonut, että saaristolaisten purjehdusoikeus kokonaan
lakkautettaisiin, ennenkuin he ja maa yleensä olivat saaneet riittävästi suolaa ja viljaa sekä muita puuttuvia tarveaineita; tämä oli
1 Vrt. Grotenfelt, m. t., siv. 85, sekä S. V. A. n:ot 2984, 1. 18, 2990, 1.
56-59, y. m. — Henrik Klaunpojan läänityksestä, Tenholan pitäjästä, tuotiin tiliv. 1551 Helsinkiin 72 1/2 kpletta tukkeja. S. V. A. n:o 2993, 1. 20 v.
2 Raaseporista he ovat v. 1550 saaneet kestitystä Santahaminaan kulkiessaan. S. V. A. n:o 2979, 1. 50.
3 Valtuutuksen toimeensa Eerik Olavinpoika, joka oli linnankirjurina
Turussa, sai kuitenkin vasta marraskuussa; vrt. G. l:s reg. XXI, siv. 369.
Viljamakasiinien pystyttämistä oli talvella 1549-1550 valvonut Matti Laurinpoika (Poitz), mutta ne olivat niin huolimattomasti rakennettuja, että
kuningas käski ne purkamaan. G. I:s reg. XXI, siv. 142.
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myös tärkeätä väestön myytävien tavarain pysyttämiseksi kohtuhinnoissa. Koska he olivat niin halukkaita purjehtimiseen, oli parasta antaa heidän pohjoishollantilaisten tapaan rakentaa itselleen
sopivia laivoja, aina 8-10 tai useampia henkilöitä,yhdessä laivan,
ja niillä sitten purjehtia »länsimerelle»; tästä oli oleva hyötyä heille
itselleen, mutta myös kruunulle olisi siitä varattava etua. Mitä
sitten tuli Henrik Klaunpojan ja Boijen mielipiteeseen, että Suomessa todella olisi riittävästi kaupunkeja, jos Viipuri, Turku ja
Helsinki pidettäisiin voimassa, hyväksyi kuningas sen, mutta katsoi
sen vielä ansaitsevan vakavaa pohtimista. Hän näet tässä, niin
kuin saaristolaisten purjehduskysyryksessäkin, näkyy toistaiseksi
olleen taipuvainen sovitteluihin. Pitäen kyllä sopivimpana (»lichest»),
että _Ulvilan ja Rauman porvarit aikaisemmin annetun määräyksen
mukaan muuttaisivat Helsinkiin, hän katsoi vielä suotavaksi (»ännu
rådeligitt»), että Henrik Klaunpoika ja Boije tarkoin miettisivät,
oliko ehkä molempien kaupunkien vai ainoastaan toisen tai kenties
vain parhaiden porvarien kummastakin muutettava, ja toimisivat
sen mukaan, mihin päätökseen tulisivat. Helsingin kauppaliikkeen
varmentamiseksi ja vilkastuttamiseksi kuningas samassa kirjeessä
antoi pari määräystä. Hän oli saanut kuulla, että reitillä, jota avomereltä oli kuljettava Helsinkiin, oli kareja, jotka saattoivat olla
vahingollisia. Sentähden oli reitti hyvin viitoitettava panemalla
kari- tai muille vaarallisille paikoille kumpeleita taikka syvempiin
paikkoihin »uivia tynnyreitä ja niiden päälle jotakin korkeata, joka
näkyisi jokseenkin kauas merelle, samoinkuin tehdään Saksassa».
Tästä oli Henrik Klaunpojan ja Boijen pidettävä huolta yhdessä
Eerik Sporen kanssa. Jotta taas Helsinkiin asettuvat edistyisivät
paremmin kuin »tuo toinen joukko», hyväksyi kuningas kirjeen
vastaanottajain tekemän ehdotuksen, että heille toistaiseksi annettaisiin oikeus viedä ulkomaille sellaisiakin tavaroita, jotka muiden
kaupunkien porvareilla olivat kiellettyjä, lukuunottamatta lohta,
jota ei ollut sallittava viedä ensinkään. Kuitenkin oli niiden, jotka
veivät jotakin hyvää, myös tuotava hyvää tavaraa, valtakunnalle
hyödyllistä ja edullista. 1
Pian Henrik Klaunpoika ja Boije lähettivät kuninkaalle uuden
kirjeen talonpoikain Räävelin-purjehduksen kieltämisestä ja sen1 G.

I:s reg. XXI, sivv. 316-313. Vrt. Grotenfelt, m. t., sivv. 54-55.
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sijaan hollantilaisten houkuttelemisesta Helsinkiin sekä siitä, miten
talonpojille olisi hankittava viljaa. Kuningas hyväksyikin heidän
esityksensä ja ilmoitti antaneensa kirjeessä Maunu Niilonpojalle,
jolla oli viljaa runsaasti Viipurissa., sekä suullisesti Eerik Sporelle
käskyn avustaa viljalla hämäläisiä, uusmaalaisia ja muita, jotta
heidän ei tarvitsisi, käydä Räävelissä. Henrik Klaunpojan ja Boijen
mietinnön kuningas oli lähettänyt myös Maunu Niilonpojan tietoon
ja noudatettavaksi, ja hän kehottf nyt mainituita herrojakin puolestaan valvomaan, että tuo hyvin tarpeellinen suunnitelma pantai
sun täytäntöön. He olivat myös ilmoittaneet kuninkaalle, että
Porvoön porvarit nyttemmin olivat kutakuinkin kaikki muuttaneet
Helsinkiin ja heti alkaneet ,rakentaa uusia talojansa. Kuningas
käski senjohdosta heitä pitämään huolen siitä, että he taidolla suorittivat rakennustyönsä ja että heidän talonsa tulivat suorien katujen varsille, eikä sellaisten väärien kuin kadut olivat Porvoossa. 1
Vaikeasti ratkaistava kysymys talonpoikain ja maakauppiasten purjehduksesta oli jälleen v:n 1551 kevättä odoteltaessa käsittelyn alaisena. Henrik Klaunpoika, Niilo Boije ja Eerik Spore lähettivät kuninkaalle uuden mietinnön, jossa he nähtävästi taaskin
esittivät täydellistä kieltoa. Kuningas lienee edelleen halunmit
noudattaa lievempää menettelytapaa, ja sentähden hän huhtik.
2 p:nä vain vastasi, että hänen oli vaikea tehdä muutoksia heidän
ehdotuksiinsa, koska hän ei riittävästi tuntenut Suomen oloja,
mutta että ehdotukset epäilemättä olivat maalle edulliset ja että
niiden mukaan siis sopi toimia. 2 Talonpojille oli edelleen annettava
1 Kuninkaan kirjeet 22/9 Maunu Niilonpojalle sekä 13/10 Henrik Klaunpojalle ja Niilo Boijelle. G. I:s reg. XXI, sivv. 335-337 ja 349-350. Vrt.
myös Hartman, Borgå stads historia, siv. 45. Viljan toimittaminen talonpojille oli sitäkin välttämättömämpää, kun nimenomaan tänä kesänä oli vallinnut kova puute. Sentähden kuningas käskikin lähettämään viljaa Helsinkiin,
paitsi Viipurista, myös Savonlinnan, Hämeenlinnan, Raaseporin ja Porvoon
lääneistä. Vrt. G. I:s reg. XXI, sivv. 287 ja 368-369.
2 Jonkun aikaa myöhemmin kuningas ilmoitti Henrik Klaunpojalle tahtonsa siitä, miten oli järjestettävä m. m. Uudenmaan talonpoikain tuoreen kalan
vienti Helsinkiin. Samoihin aikoihin hän kirjoitti Niilo Boijelle, ettei hän suinkaan halunnut kieltää rääveliläisiä itse tulemasta Uudeltamaalta hakemaan
halkoja ja tuoretta kalaa; päinvastoin oli juuri tarkoitus, että uusmaalaiset
eivät itse purjehtisi, vaan pysyisivät kotosalla talouttansa hoitamassa ja antaisivat niiden purjehtia, »jotka ovat kauppamiehiä ja asuvat kaupungeissa». _
Kirje 12 /7 1551. G. I:s reg. XXII, siv. 260.
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avustusta Helsingin viljavarastosta, mistä Eerik Olavinpojalle olikin lähetetty määräys; mutta myöskin kirjeen vastaanottajien ja
muun aateliston velvollisuus oli mahdollisuutta myöten halvalla
myydä viljaa, jotta talonpoikaraukkojen ei tarvinnut kärsiä kovin
pahaa nälänhätää. 1 Mitä tuli ehdotukseen, että kiellettäisiin palvelusväen siirtyminen Rääveliin ja muualle vieraisiin maihin, oli
se sitä enemmän kuninkaan mieleen, kun jö muutamia vuosia raivonnut rutto oli valtakunnassa tuottanut suurta tuhoa työväen
keskuudessa, niin että maanviljelys paikoin oli tuiki rappiolla; senvuoksi kuningas jo olikin käskenyt Suomen vouteja lähettämään
työväkeä Ruotsiin Uudeltamaalta ja muualta, mistä sitä vain liikeni. 2
Samassa kirjeessä kuningas vastasi myös Henrik Klaunpojan
ja hänen työtoveriensa pyyntöön saada rakennusmestarin Helsinkiin, nähtävästi linnoittamistyötä johtamaan. Sellaista hänellä•
ei ollut lähettää, eikä hän myöskään osannut antaa asiasta ohjeita, kun hän ei ollut itse siellä ollut; senvuoksi hän käski
heitä etsimään soveliaimman paikan ja sitten hänelle siitä lähettämään tarkan selvityksen. Näyttää siis siltä, että varustusten
rakennustyötä ei vielä oltu edes aloitettu. Vaikeuksia oli myös
edelleen itse kaupungin rakentamisessa niin laajaksi kuin alkuaan
oli suunniteltu. Edellämainituista neuvotteluista . Rauman ja UlviIan porvarien kanssa oli ollut huonot tulokset, ja vielä oli ainakin
myös Porvoossa joku porvari jäljellä. Tästä tiedon saatuaan kuningas vihdoin ryhtyi päättävämpiin ja ankarampiin toimiin. .Kesäk.
18 p:nä 1551 hän antoi »luottamusmiehelleen ja palvelijalleen Henrik Klaunpojalle, Etelä-Suomen laamannille,» valtakirjan vakavasti
käskeä ja kehottaa Rauman, Ulvilan, Porvoon ja Tammisaaren
1 5/6 kuningas lähetti talonpoikien avustamisesta kirjeet voudeille eri
osiin Suomea ja 18/6 hän moitti Eerik Olavinpoikaa liian korkeista viljanhinnoista. G. I:s reg. XXII, sivv. 214 ja 227. Puutteen kovuudesta kirjoitti Mikael
Agricola kirjeen 1/4 1551 kirjanpainajalleen ja ystävälleen Amund Laurinpojalle
Tukholmaan, kertoen, että »nälkä on joka miehen vieraana, sekä talonpoikien
että papistonkin keskuudessa, eikä viljaa ole ensinkään kaupungissa ostettavissa», sekä pyytäen ruotsalaisia ryhtymään avustustoimenpiteisiin. Arw.
Handl. VI, sivv. 319-320, ja Handl. rör. Skand. hist. XIII, sivv. 317-319.
Vrt. myös Hausen, Bidrag III, siv. 291, josta näkyy, että nälkään-kuolevaisuus v. 1551 oli suuri.
2 G. I:s reg. XXII, sivv. 149150.
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porvareita enemmittä viivyLyksittä suorittamaan muuton. Jos
joku vieläkin niskoitteli, tuli Henrik Klaunpojan rangaista sellaista
esivallan käskyjen halveksijaa; Suomen voutien oli siinä häntä avustettava. 1 Kaikkein vaikeinta oli saada -Rauman vanhan luostarikaupungin asukkaat suostumaan väkivaltaiseen muuttoon kauas
uusiin tuntemattomiin oloihin. Kun kuningas luultavasti Henrik
Klaunpojalta oli saanut tietää, että be vielä syksyllä kaikista käskyistä ja kehotuksista välittämättä yhä harjoittivat kauppaa vanhassa asuinpaikassaan ja keräilivät itselleen muonaa 'seuraavaksikin
talveksi, lähetti hän asianomaisille maanvoudeille ankarat nuhteet
saamattomasta toiminnasta. Voutien tuli vihdoinkin pakottaa
raumalaiset muuttamaan, kauppaoikeutensa menettämisen uhalla.
Parin miehen tuli aina olla saapuvilla valvomassa, että porvarit
todella lähtivät matkaan (»att the packe-sig»). Turun voudin oli
valvottava, että maanvoudit tekivät tehtävänsä. 2 Väkipakolla
näin vihdoin saatiin esivallan tahto toteutetuksi, niin että Raumalle lopulta jäi vain kolmisen asukasta, jotka voudin lahjomalla
olivat säästyneet häädöltä. 3
Väkivaltaa käyttivät voudit ja heidän palvelijansa myöskin
käskiessään Uudenmaan talonpoikia kruunun töihin Helsinkiin.
Kuninkaalle valitettiin, että talonpoikien kimppuun usein hyökättiin ja heitä lyötiin ja pahoinpideltiin ilman heidän omaa syytään.
Sentakia hän marrask. 4 p:nä 1551 antoi avoimen puolustuskirjeen
Helsingin läänissä asuville ala,maisilleen, kuitenkin samalla muistuttaen heille heidän velvollisuuttaan niskoittelematta totella, milloin kuninkaan palvelijat heille antoivat käskyjä kruunun ja valtakunnan parhaaksi. 4
Näin osaksi suosiolla, mutta enimmäksi osaksi pakosta aikaansaatu uusi kauppakaupunki kasvoi jotenkin suureksi ja sai runsaasti tarpeellisia varastoja, myllyn, venäläiskauppaa varten tarvittavan kaupunginvaa'an, hyvänlaisen laivaston sekä ennen kaikkea
suuret etuoikeudet ja valpasta huolenpitoa viranomaisten puolelta.
Paitsi oman valtakunnan alamaisia saatiin sinne tulemaan ainakin
1 G.

I:s reg. XX1I, sivv. 226-227. Vrt. Grotenfelt, m . t., siv. 55.
G. I:s reg. XXII, sivv. 326 ja 828.
2
Grotenfelt, m. t., sivv: 55-57. Vrt. myös Ruuth, Björneborgs stads
hist., siv. 29, ja Högman, Rauman kaup. hist. I, sivv. 81-84.
4 G. I:s reg. XXII, siv. 386.
2
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joitakuita venäläisiä ja hollantilaisiakin myymään ja ostamaan
tavaroita; kuitenkin jäi ulkomaalaisten harjoittama kauppa täälläkin kaikista ponnistuksista huolimatta pääasiallisesti saksalaisten
hoidettavaksi. Helsinkiläiset itse purjehtivat Kustaa Vaasan aikoina kaikkiin tärkeimpiin Itämeren ja sen lahtien rantamilla oleviin kaupunkeihin. 1 Niin hyvään alkuun kaupunki pääsi, että se
verraten hyvin kesti iskun, jonka se sai, kun Kustaa Vaasa Suomessa
käytyään ja Helsinkiin omin silmin tutustuttuaan antoi sinne väkivalloin muutetuille porvareille luvan palata entisiin kotikaupunkeihinsa.
Helsingin ensimäisinä elinvuosina valvoivat sen vaurastumista
sekä sen ulkomaisten ja kotimaisten kauppasuhteiden elpymistä
etukädessä edelleen Henrik Klaunpoika, Niilo Boije ja Eerik Spore.
V:n 1551 jälkeen ei tosin ole paljoa nimenomaisia tietoja Henrik
Klaunpojan ja Boijen puuttumisesta Helsingin olojen järjestelyyn,
mutta sen verran kuitenkin tiedämme, että heillä seuraavinakin
vuosina oli Suomen kauppaolojen ja samalla siis myös Helsingin
kaupan ylivalvonta, josta siitäkin on jokunen pieni tieto.
Kuten edelläesitetystäkin on näkynyt, ulottui näet Henrik Klaunpojan valvontaoikeus kaupan alalla myöskin Viipuriin ja yleensä
kaikkeen, mikä oli yhteydessä uusien kauppasuunnitelmien kanssa.
Jo marraskuussa 1550 hän esim. ilmoitti kuninkaalle eräiden venäläisten kauppiasten saapumisesta Viipuriin mukanaan lotja lastattuna täyteen venäläisiä tavaroita, etenkin silkkikankaita, sekä
lähetti ehdotuksen, miten sanottujen venäläisten suhteen oli meneteltävä. Ehdotuksen kuningas hyväksyi ilmoittaen jäävänsä odottamaan Maunu Niilonpojalta noiden venäläistavarain yksityiskohtaista luetteloa, jonka jälkeen hän sitten oli lähettävä Maunu Niilonpojalle ja Eerik Sporelle tiedon siitä, mitä hän tahtoi pidätettäväksi itseään varten. z
Alkupuolella vuotta 1552 Henrik Klaunpoika — yhdessä Turun
voudin kanssa — oli tiedustellut kuninkaalta, mitä oli tehtävä
sen kalan suhteen, jota Uudenmaan talonpojat eivät voineet saada
myydyksi Helsingissä. Koska sekä Tukholmassa että muuallakin
Keski-Ruotsissa oli kalasta kova puute, käski kuningas maalisk.
1 Grotenfelt, m. t., sivv. 85-89.
8 Kirje Henrik Klaunpojalle 22 /11 1550; G. I:s reg. XXI, sivv. 366-367.
14
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31 p:nä lähettämässään kirjeessä toimittamaan kalan sinne; mahdollisesti hän saattoi siitä ostaa osan myös linnoi.hiusa ja kartanoihinsa. Samassa kirjeessä kuningas kosketteli myös Henrik Klaunpojan ja Olavi Trottenpojan ilmoitusta, että parhaita tavaroita,
mitä maa tuotti, ostelivat jotkut kuninkaan nimessä. Hän vastasi
kuulleensa asiasta ennenkin, mutta huomautti hiukan ilkeästi,
että heidän kirjelmästään oli varsin vähän apua, kun he eivät ilmoittaneet ostajien nimiä, ja, että oli kenties syytä olettaa heidän
itsensä olevan noita ostajia; jos he siis tahtoivat päästä vapaiksi
tästä epäluulosta, oli parasta ilmiantaa syylliset rangaistaviksi. 1
Pisteliäässä huomautuksessa oli, kuten näkyy, vakavakin kärkensä, ja ehkäpä syystä. Teitin valitusluettelossa 2 näet sanotaan,
että Suomen kauppaolojen molemmat valvojat Henrik Klaun=
poika ja Niilo Boije eivät olleet — kauppakaupunkikysymystä
järjestettäessä — kuninkaalle huomauttaneet Pohjan Gullön sopivaisuutta, • koska pelkäsivät, jos sinne perustettaisiin kaupunki,
menettävänsä suuressa määrin hyväkseen käyLLämänsä tilaisuuden laittomaan kaupantekoon »pappien, maakauppiasten ja yhteisen rahvaan kanssa». Syytös oli siis varsin pahanluontoinen
heidän asemassaan oleviin henkilöihin kohdistettuna, etenkin kun
lisäksi väitettiin Henrik • Klaunpojan muuttaneen asumakartanoakin, jotta hän voisi selittää kartanonvoutinsa Haapaniemessä
muka isäntänsä tietämättä harjoittavan luvatonta »maa- ja
muuta kauppaa».
Jos — niinkuin on hyvinkin mahdollista — äskenkerrotuissa
syytöksissä oli perää, ei se kuitenkaan estänyt Henrik Klaunpoikaa ja Boijea pitämästä kovilla muita laittoman kaupan harjoittajia — varsinkaan jos nämä eivät olleet heidän säätytovereitaan. V:n 1552 loppupuolella he antoivat kuninkaalle tietoja luvattomasta kaupankäynnistä, jota harjoitettiin Uudenmaan
ja Räävelin välisillä vesillä. Kuningas käski senjohdosta jouluk.
14 p:nä lähettämässään kirjeessä heitä pitämään huolen rikollisten rankaisemisesta, muille samanlaatuisille »veitikoille» varoitukseksi ja jotta venäläiset näkisivät, ettei sellaista aiottu sallia. 3
Seuraavan vuoden kesäk. 17 p:nä kuningas antoi julistuksen
G. I:s reg. XXIII, siv. 168.
Grotenfeltin julkaisun siv. 265.
3 G. I:s reg. XXIII, siv. 409.
1
2
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Suomen talonpoikien viennistä maan kaupunkeihin. Hän lausui
siinä saaneensa tietää, että vienti oli hyvin taitamattomasti järjestetty; toisiin kaupunkeihin vietiin tarpeettoman paljon, toisiin
taas, kuten kuningas väitti, ei mitään. Syynä tähän oli se, ettei
talonpojille ollut ilmoitettu, missä kaupungissa minkin osan maata
piti harjoittaa kauppaansa. Kunnollisen järjestyksen aikaansaamiseksi hän nyt sääsi, että kultakin alueelta tuli viedä tavarat sii
hen kaupunkiin, mikä sille oli mukavia, nimittäin Turun ja Kokemäenkartanon lääneistä Turkuun, Hämeestä sekä Porvoon ja Raaseporin lääneistä Helsinkiin, ja Viipurin ja Savonlinnan lääneistä
Viipuriin. Henrik Klaunpojan ja Niilo Boijen oli valvottava säädöksen noudattamista, ottamalla huomioon, että heillä oli oikeus
tarpeen mukaan järjestää erinäisiä pitäjiä toisen kaupungin osalle
kuin mihin ne lääninsä perusteella oikeastaan kuuluivat. Voutien
ja muiden viranomaisten tuli tässä olla Henrik Klaunpojan ja Boijen apuna. 1
Niinkuin kysymys Helsingin perustamisesta osaksi oli noussut
yhteydessä niiden toimenpiteiden ja suunnitelmien kanssa, jotka
koskivat maan vaurastuttamista kestämään ulkoapäin tulevaa painostusta ja uhkaa, samoin myöskin eräät muut Henrik Klaunpojan
hallinnollisen toiminnan alaan kuuluvat tehtävät läheisesti liittyivät Suomen puolustamista ja rajan turvaamista tarkoittaviin toimiin. Olen edellä (siv. 162) kertonut Henrik Klaunpojan saamasta
käskystä lähettää sotamiehiä suojelemaan Oulujärven takamaille
asettuneita talonpoikia. Tämän käskyn hän sai nimenomaan sotaväen päällikkönä. Mutta myöskin laamannina, tämän viran siviilihallinnollisen puolen hoitajana, hän oli velvollinen yhdessä voutien
ja muiden raja-alueiden virkamiesten, tuomarien y. m. s. kanssa
valvomaan rajaseutujen turvallisuutta venäläisiä vastaan ja edistämään suureksi osaksi juuri tässä mielessä alullepantua e r ä m a
den a s u t t a m i s t a. Satakunnan ja Pohjanmaan laamannin
Jöns Knuutinpojan tiedämme jo 1544 kuninkaalta saaneen kovat
1

M. t. XXIV, sivv. 107-108. Vrt. myös Ruuth, Åbo stads hist.
III, sivv. 159-162. Jo edellisen vuoden lopulla kuningas oli kiinnittänyt
huomiota siihen suureen rasitukseen, mitä, Savonlinnan läänin talonpojille
tuotti viljan kuljetus aina Helsinkiin asti. G. I:s reg. XXIII, sivv. 370
ja 413-414.
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nuhteet siitä, ettei hän ollut kyllin tarmokkaasti pitänyt silmällä laamannikuntansa itärajaa (vrt. edellä siv. 193, alav. 4). Viikkoa aikaisemmin Niilo Grabbelle lähettämässään kirjeessä kuningas oli huomauttanut, että Eerik Flemingin ja muiden laamannien ja tuomarien, joiden alueet sattuivat itärajaan, oli huolellisesti pidettävä rajojansa silmällä. ' V. 1551 hallitsija jälleen ankarasti nuhtelee Jöns
Knuutinpoikaa senjohdosta, että hän on laiminlyönyt tehtävänsä
erämaan asuttamisessa, ja ilmoittaa jo vakavasti ajatelleensa hänen
erottamistaan laamanninvirasta. 2 Seuraavana vuonna Jöns Knuutinpoika toimittikin yhdessä Korsholman kihlakunnan tuomarin
Antti Vestgöten ja parin voudin kanssa Hollolan kihlakunnan erämaitten tarkastuksen. 3 Samanlaisia velvollisuuksia oli myös $enrik Klaunpojalla. Niinpä kuningas, samassa maalisk. 31 p:nä 1552
lähettämässään kirjeessä, jossa hän käski huolehtimaan Oulujärven uutisasukkaiden suojelemisesta venäläisiä vastaan, muutenkin
selvitteli Henrik Klaunpojalle tarkoituksiansa ja tahtoansa erämaiden asuttamiseen ja uutisasukkaiden välisten suhteiden järjestämiseen nähden. Vaikka hän ei siitä antanutkaan nimenomaisia käskyjä, oli kuitenkin ilmeisesti tarkoitus, että Henrik Klaunpoika
pitäisi silmällä voutien toimenpiteitä. Suorastaan hänelle —yhdessä
useiden muiden kanssa — on sitäpaitsi osoitettu kuninkaan toukok.
28 p:nä 1550 lähettämä kirje, jossa käsketään tutkimaan jämsäläisten valituksia muihin heimoihin kuuluvien eränkävijäin heille tekemästä vääryydestä ja jossa juuri näiden valitustenkin johdosta heille
annetaan kehotus pitää huolta siitä, että eränkävijät asettuvat asumaan erämaihin ja sinne raivaamaan itselleen taloja; kuningas oli
näet kuullut, »että se erämaa on suunnattoman suuri metsä ja että
on suuret mahdollisuudet sinne tehdä hyviä taloja, joissa ihmiset
voivat asua».4
Erämaan asuttamistoimintaan verrattava oli myös Kustaa kukirje 8 /17. 1544; G. I:s reg. XVI,. sivv. 704-705.
Jöns Knuutinpojalle 18/7 1551. G. I:s reg. XXII, siv. 267; vrt.
Forssell, Sveriges inre hist. I, siv. 45.
3 Vrt. Hist. Ark. XII, siv. 438. Tarkastusluettelon on julkaissut Jalkanen sarjan »Asiakirj., jotka valais. Suom. kameral. oloja» 1:sessä vihossa.
4 G. I:s reg. XXI, siv. 250. Kirje oli osoitettu Iaamanneille Henrik Klaunpojalle ja Jöns Knuutinpojalle, linnanhaltijoille lisak Niilonpojalle, Maunu
Niilonpojalle ja Kustaa Finckelle, tuomareille Jöns ja Antti Vestgötelle sekä
maanvoudeille Jöns kirjurille, Niilo Ingenpojalle ja Ragvald Halvardinpojalle.
1 Kuninkaan
2 Kirje
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ninkaan jo näihin aikoihin suunnittelema erityisesti rajaseutujen
varustaminen kuninkaankartanoilla ja viljelyksen levittäminen niiden avulla. Samaa tarkoitti niinikään kuninkaan jouluk. 14 p:nä
1552 Henrik Klaunpojalle ja Niilo Boijelle antama käsky pitää huolta
Jääsken pitäjässä olevan Saviniemen vanhan kuninkaankartanon
uuteen kuntoon panemisesta, joskohta siinä samalla ja nähtävästi
etukädessäkin oli tarkoituksena itse rakennusten vahvistaminen;
kysymyksessä oli siis myös tavallansa samanlaatuinen toimenpide kuin ennenkerrottu varustuksen rakentaminen Kivennavalle.
Myöskin oli kuninkaankartanoihin tilaisuus sijoittaa sotamiehiä linnaleiriin tai antamalla niitä heidän viljeltävikseen vähentää kruunun
suoranaisia menoja. Näemme näistäkin esimerkeistä, kuinka läheisesti siviili- ja sotilastehtävät liittyivät toisiinsa.
Lopuksi mainittakoon vielä eräs varsin tärkeä v e r o n k a n t ot a v a n• m u u t o s, joka v. 1552 pantiin toimeen Henrik Klaunpojan ja Olavi Trottenpojan ehdotuksesta. He olivat nimittäin
huomauttaneet kuninkaalle, kuinka »hyödytöntä» oli, että voudit
veroja kantaessaan itse kulkivat talonpoikain luona ja siten heitä
rasittivat kohtuuttomalla kestityksellä. Kuningas ilmoitti nyt päättäneensä, että voutien oli tästä lähtien toimitettava kantonsa linnoissa ja kartanoissa, mistä hän myös oli heille lähettänyt käskykirjeet. 2
Olemme edellä nähneet, kuinka Suomen asiat vähitellen niin
yleisesti kulkivat Henrik Klaunpojan kätten kautta, että hänellä
tosiasiassa — samoinkuin Eerik Flemingillä aikoinaan — oli koko
maan käskynhaltijan asema; siitä kai on saatu aihe ilmoitukseen,
että hän v. 1551 olisi ollut »koko Suomen gubernaattorina». 3 Tämän
hänen asemansa vuoksi on useastikin vaikea sanoa, missä ominaisuudessa hän sai tehtäväkseen esiin. eräiden rikosten ja riitajuttujen
I:s reg. XXIII, siv. 411.
Kirje Henrik Klaunpojalle ja Olavi Trottenpojalle 31/3 1552. G. I:s
reg. XXIII, siv. 168. Samana vuonna Henrik Klaunpoika yhdessä Niilo
Boijen kanssa oli myös järjestellyt Viipurin läänin talonpoikain päivätyöja heinäveroja, kuten näkyy ylempänä mainitusta kuninkaan 14/12 lähettämästä kirjeestä. Järjestely tapahtui Viipurin ja yleensä rajaseutujen
varustamisen yhteydessä. Vrt. edellä siv. 173.
3 Girs, Johan III:s chrönika, Stiernmanin laatima hakemisto.
1 G.
2
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tutkimisen, laamannina tai tuomarinako vai luottamusmiehenä ja
maan asioiden valvojana yleensä. Pohjimmaltaan siis sama rajoituksen puute, josta jo luvun alussa on huomautettu! Lienee senvuoksi
yhtenäisyyden tähden parasta yleensä käsitellä tämä puoli Henrik
Klaunpojan hallinnollista toimintaa samassa yhteydessä, jossa tulee
kerrottavaksi hänen työstään tuomarina, mitä työskentelyä tass
kesti huomattavasti pitemmän aikaa kuin nyt käsiteltävänä olevan
ajanjakson. Jätän siitä syystä myös tuonnemmaksi esityksen hänen
toimenpiteistään kihla- ja laamannikuntiensa erinäisten piirien verotusolojen järjestäjänä, varsinkin koska ne, mikäli ovat tunnettuja,
säännöllisesti olivat aiheutuneet esitetyistä valituksista ja senjohdosta suoritettiin tavalla, joka ainakin oli hyvin lähellä varsinaista
oikeudenhoitoa, jolleivät ehkä joka kerta joutuneetkaan nimenomaan käräjillä ratkaistaviksi. Hallinnollisia tehtäviä oli Henrik
Klaunpojan lisäksi suoritettava myös alueläänitysten haltijana,
mutta kun se vähä, mitä niistä on säilynyt tietoja, läheisesti liittyy
hänen taloudellisista oloistaan laadittavaan kuvaukseen, lienee niidenkin esitys sopivimmin siirrettävä toiseen yhteyteen.
Ennenkuin kuitenkaan päätän esilläolevan luvun, on minun vielä
kerrottava eräästä tehtävästä, jonka kuningas Henrik Klaunpojalle
uskoi; tosin se, ainakin kuninkaan mielestä, oli puhtaasti oikeudellista laatua, mutta Henrik Klaunpoika ei siinä esiintynyt tuomarina, vaan kuninkaan asianajajana. Tunnettu on
Kustaa Vaasan pyrkimys maaomaisuutensa lisäämisellä vakaannuttaa hallitsijasukunsa asemaa sekä muihin suuriin maanomistajasuknihin nähden että valtakunnassa yleensä. Enemmän tai vähemmän kiistämättömään perintöoikeuteen vetoamalla, kirkolta peruuttamalla, myymällä, vaihtamalla, ostamalla, lahjoituttamalla
ynnä muilla menetelmillä, jotka eivät aina olleet moitteettoman säädyllisiä, hän onnistuikin kartuttamaan perhedomeeniensa lukumäärän niin suureksi, että sen on laskettu hänen kuollessaan nousseen
4,903:een. 1 Erityisesti tässä tarkoituksessa esittäytyen Sten Sture
vanhemman perilliseksi Kustaa kuningas kiinnitti huomionsa myös
niihin maatiloihin, joita Sten Sture aikanaan, joko yksin tai muiden
Vrt. Almqvist, Den civ. lokalförv., sivv. 84-88, missä julkaistu
luettelo siihen liittyvine selittävine katsauksineen antaa erittäin mielenkiintoisen kuvan Kustaa Vaasan »perinnön ja oman» synnystä ja kokoonpanosta.
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kanssa yhdessä, oli 'Suomesta ostanut ja lahjoittanut Naantalin
luostarille: Hän lähetti huhtik. 30 p:nä 1551 Henrik Klaunpojalle
käskyn »tarkoin tiedustella», missä kaksi Sten Sturelle kuulunutta
maatilaa, Ström ja Jääski, sijaitsi ja kenen hallussa ne silloin. olivat. 1
Henrik Klaunpoika ryhtyi heti toimeen, ja ennen toukokuun loppua hän saattoikin kuninkaalle lähettää kokonaisen luettelon tämänlaatuisista tiloista. Kuningas vertautti — kai tunnetulla Rasmus
Ludviginpojalla, joka palvelusintoinen kamarikirjuri oli hänen pääasianajajansa tällä alalla — luettelon maakirjaansa, johon kaikki
tilat olikin merkitty, lukuunottamatta kahta taloa Sauvon Hallilassa ja Raision Vatiota. Näiden kolmen talon silloisista omistajista
kuningas kesäk. 2 p:nä käski Henrik Klaunpoikaa ottamaan selvän
ja muutenkin koettamaan tutkia, olisiko Suomessa vielä muitakin
»herra Stenin ostotiloja», joita kuningas ei vielä ollut saanut haltuunsa. 2 Ruotsissa kesällä käydessään Henrik Klaunpoika vielä
lähemmin puheli kuninkaan kanssa m. m. tästä asiasta. Nähtävästi silloin tehdyn sopimuksen mukaan hän sitten kävi Naantalin
luostarista ottamassa lahjoituskirjeet, joiden nojalla luostari hallitsi eräitä Sten Sturen ynnä muiden herrain rouva Lucia Skelgeltä
ostamia ja luostarille lahjoittamia taloja, ainakin kai Mynämäen
Kaskista sekä Sauvon Saustilaa ja äskenmainittuja Hallilan taloja;
kirjeet hän sitten lähetti kuninkaalle. Syysk. 3 p:nä kuningas ilmoitti kirjeet vastaanottaneensa sekä säilyttävänsäne hallussaan,'
»koska mainittu herra Sten Sture oli meille sukua ja koska me olemme
hänen tilojensa oikea perijä ja omistaja». 2 Kirjeessään kuningas
jälleen kehotti Henrik Klaunpoikaa edelleen jatkamaan tutkimuksiansa; mitä uusia tuloksia niistä lienee ollut, ei ole tunnettua. Mahdollisesti hänen samalla oli tutkittava, missä määrin aatelismiehet
ja muut olivat laittomasti, anastaneet itselleen Naantalin luostarin
tiloja; ainakin kuningas samoina päivinä lähetti Henrik Klaunpojalle ilmoituksen Sigfrid Martinpojan saamasta käskystä estää tuollaista menettelyä. 4
Epäilemättä monista Suomen hallinnollisista tehtävistä, joita.
1 G. I:s'reg.
2 M. t., siv.

XXII, siv. 171.
208.
s M. t., siv 310. Vrt. Hist. Ark. XVI, siv. 106, ja Horn-suvun alkuhistoria, sivv. 83-85.
4 G. I:s reg. XXII, sivv. 310 ja 340-341.
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Henrik Klaunpoika v:een 1555 mennessä sai hallitsijaltaan, tiedot
nyttemmin ovat hävinneet. Lukuisia kuninkaan kirjeitä on jäänyt
pois registratuurasta ja siten enimmäkseen kadonnut jäljettömiin,
monesta asiasta annettiin määräykset keskushallinnon virkamiesten
kautta, ja varsin paljon ohjeita ja käskyjä Henrik Klaunpoika sai
myös suullisesti. Sitäpaitsi hän varmaan useissa tapauksissa i t s en ä i s e s t i k i n ryhtyi tarvittaviin toimenpiteisiin, kuninkaan
määräystä odottamatta tai ensin hänen mieltään tiedustelematta.
Kuningas kyllä itse puuttui pienimpiinkin valtakunnan hoitoa ja
oloja koskeviin kysymyksiin, mutta silti hän antoi niiden miesten,
joille hän kerran oli katsonut voivansa uskoa jonkun toimen, monesti
hyvinkin vapaasti ja itsenäisesti suunnitella ja toimeenpanna saamiaan tehtäviä, eikä suinkaan vaatinut, eipä edes pitänyt hyvänä,
että hänen puoleensa käännyttiin kaikissa asioissa: V. 1546 hän
Turun linnan voudille lähettämässään kirjeessä valittaa, että Suomen virkamiehet eivät kykene itsenäisesti ajattelemaan, mikä toimenpide milloinkin olisi tarpeen vaatima, vaan että hänen on kaikessa
heille »sormella näytettävä», mikä kulloinkin on oleva lähin tehtävä. ' Samoin hän puolta vuosikymmentä myöhemmin moittii
Olavi Trottenpoikaa siitä, että tämä on lähettänyt Henrik Klaunpojalta ja Maunu Niilonpojalta saamiansa kirjeitä kuninkaalle, ryhtymättä ilman muuta niiden aiheuttamiin toimenpiteisiin. »Voithan.
toki itse käsittää», — hän lausuu — »että me emme voi toimittaa
kaikkia asioita koko valtakunnassamme, vaan olemme sentähden
käskenyt sekä sinua että muita käskynhaltijoitamme jonkun verran
asioita ajattelemaan ja keventämään taakkaa .... Näemme sentähden mielellämme, että sinä ja muut siellä Suomessa toki osoittaisitte valppaampaa huolenpitoa kaikissa asioissamme ja enemmän
niitä pohtisitte kuin tähänasti, ettekä työntäisi kaikkea meidän niskoillemme, jos kerran ette halua meidän kokonaan heikontuvan ja
1 Kuninkaan kirje Tuomas Jönsinpojalle 30/4 1546; G. I:s reg. XVIII, siv.
71: »förundre thesligest icke lijthet, att i alzinthet wele sielfwe tänckie
huad för nödhen wara will, vthan mann schall altt peka på för eder med fingeren, huad i her nästt bestelle skole, och när i icke altijdh hafwe wåre bref
eller muntlige befalninger för edher, dhå will man inthet heller achta huad som
göres eller bestelles skall, snarest sagdt i wele her näst (skole wij tro) icke gå
twert öfwer een wägh på wårt bästhe, med minne i skole hafwe war synnerlige
befalning ther opå.» Vrt. myös Forssell, Sveriges inre hist. I, sivv. 61-62.
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joutuvan turmioon.» 1 Henrik Klaunpoika tunsi tässä kohden hallitsijansa tahdon, tiesi, minkäsuuntaiselle toiminnalle saattoi toivoa.
hänen hyväksymistänsä, ja oli myös valmis suorittamaan sen, minkä
katsoi sopivaksi ja suotavaksi. Voimme siis jo ilman nimenomaisia
todistuksiakin olla varmat siitä, että hän joko itse piti huolen tai
kuninkaansa ensimäisenä paikallisena luottamusmiehenä antoi käskyjä muille kuninkaan palveluksessa oleville lukuisista selllaisistakin
tehtävistä, joista asiakirjat eivät meille mitään kerro.
Jos lopuksi koetamme tarkastaa, minkälaiset olivat Henrik
Klaunpojan suhteet työtovereihinsa ja niihin henkilöihin, joille hänen oli kuninkaan tai omia käskyjänsä lähetettävä,
saatamme todeta, että asiakirjoissa ei ylimalkaan ilmene sellaista,
mikä osoittaisi hänen olleen huonoissa väleissä muiden Suomen herrojen kanssa. Päinvastoin yhteistyö nähtävästi yleensä sujui sovussa
ja selkkauksitta. Henrik Klaunpojan kaikesta päättäen rauhallinen
ja vakaa, työssä ahertava luonne olikin omansa siinä suhteessa vaikuttamaan tyynnyttävästi niihin, joissa kenties oli enemmän tulta
ja temperamenttia.
Kuitenkin näyttää siltä, kuin hänen ja maan tärkeimmän
linnan päällikön Olavi Trottenpojan välit eivät olisi säilyneet.täysin eheinä. Mainitsen pari esimerkkiä.
Lukuisilla rahankeräys- ja palkanmaksuretkillään, uutterilla
käräjä- ja muilla matkoillaan Henrik Klaunpoika tietysti oli oikeutettu käyttämään hyväkseen talonpoikain kyyditsemisvelvollisuutta.
Kun nyt kuningas kesäk. 12 p:nä 1550 antoi »Suomen vapaasyntyisille, rälssimiehille, voudeille ja kihiakunnantuomareille» julistuksensa, joissa heiltä mitä ankarimmin kiellettiin laittomat kyydit,
lienee Olavi Trottenpoika yrittänyt sitä sovelluttaa Henrik Klaunpoikaankin tavalla, jota tämä ei voinut hyväksyä. Henrik Klaunpoika vetosi kuninkaaseen ja saikin häneltä hyväksymisen vaatimuksilleen. Kuningas arveli, että, kun Henrik Klaunpojan kylläkin
piti ymmärtää, mitä julistus sisälsi, oli hänen turha välittää siitä,
mitä Olavi Trottenpoika tai muut vastoin tuota julistusta väittivät. Jos hän oikein tutki sitä, ei hän ollut siitä huomaava, että
kuningas olisi kieltänyt kyytimatkoja, jotka koskivat valtakunnalle
1 Kirje

Olavi Trottenpojalle 24/8 1551, G. I:s_reg. XXII, sivv. 300-301.
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tai kuninkaalle tärkeitä lähetyksiä tai asioita. »Ja» — sanoi kuningas — »käytä sinä kohtuutta myöten kyy timatkoja, erittäinkin meidän ja valtakunnan asioissa, kun kiertelet maata palkaten sotaväkeämme.» Sama oli asianlaita oleva käräjienpidossa. Kuitenkin
kuningas käytti tilaisuutta teroittaakseen Henrik Klaunpojan mieleen velvollisuutta hänen ja muiden tarkoin pitää silmällä, että Suomen aatelisten ja muiden omiin tehtäviinsä ja asioihinsa käyttämät
laittomat kyyditsemiset todellakin vihdoin lakkaisivat. 1 Mahdollista, muuten on, että Turun linnaläänin päälliköltä oli ollut
kylläkin aihetta puuttua Henrik Klaunpojan kyytivaatimuksiin.
Puolta vuosikymmentä myöhemmin pidetyssä suuressa tarkastuksessa ainakin kemiöläiset talonpojat valittivat hänen palvelijainsa anastelevan heidän hevosiaan tavaroitaan kuljettelemaan. 2
Tavattoman lukuisilla virkamatkoillaan Henrik Klaunpoika tietysti tarvitsi talonpoikien hevosia paljon runsaammin kuin
useimmat muut herrat, vaikkapa hänellä ehkä ei ainakaan monesti ollut niin komeata seuruetta kuin Torsten Henrikinpojalla,
josta sanotaan, että hän naisineen matkusti Ahvenanmaan ja
Äyräpään väliä kahdellakymmenellä hevosella! 3
Paria vuotta myöhemmin sattui noiden maan kahden johtohenkilön välillä uusi, varsin vakavalta näyttävä selkkaus, jossa Henrik Klaunpoika luultavasti myöskin vetosi kuninkaaseen. Turussa
oli kruunun palveluksessa muuan Jöns Skaning, nähtävästi sotaväen päällystöön kuuluva skoonelainen. Hän näkyy olleen Olavi
Trottenpojan uskottuja miehiä. Mutta kuningas oli, nähtävästi
Henrik Klaunpojan ilmoitusten perusteella, jostakin syystä havainnut hänet epäilystä herättäväksi, »varsin vähän hyödylliseksi Turussa», jossa hän saattoi joutua yhteyteen vieraiden kanssa. Sentähden kuningas maalisk. 30 p:nä 1552 ilmoitti Henrik Klaunpojalle,
että oli parasta poistaa sanottu Jöns Turusta ja yleensä merenranHenrik Klaunpojalle 22 /1,. 1550. G. I:s reg. XXI, siv. 367.
Grotenfelt, Teitin valitusluettelo, siv. 49.
3 M. t., siv. 183. Virkaniatkaksi kai tätäkin väitettiin; olihan Torsten Henrikinpoika Kastelholman linnanhaltija ja Äyräpään tuomari. —
Suomen papisto näihin aikoihin esittämässään valituskirjelmässä sanoo
voutien aivan säännöllisesti liikkuvan käräjämatkoillaan 20-miehisen joukon, jopa suuremmankin, seuraamana. Vrt. Leinberg, Handl. rör. finska
kyrkan I, siv. 10.
1 Kirje
2
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nikolta, ja siirtää hänet, jos hän tahtoi kuninkaan palveluksessa
pysyä, Venäjän rajalle, »jossa hän ei päivittäin olisi yhteydessä saksalaisten tai maanmiestensä kanssa tai voisi tiedustella niiden maanpuolten kuulumisia». 1 Tällainen toimenpide on epäilemättä katsottava tuntuvaksi nolaukseksi Olavi Trottenpojalle, joka — paitsi
sitä, että hän oli Turun linnan päällikkö —lisäksi oli Kustaa Vaasan
sukulainen, hänen enonsa (avioton) poika. Samalla se toiselta puolen
osoittaa Henrik Klaunpojan nauttimaa suurta luottamusta. Tosin
kuningas yleensäkin oli varsin kärkäs uskomaan ilmoituksia epäilyttävistä henkilöistä; erityisesti olivat tanskalaiset epäluuloa herättäviä. Mutta tällä kertaa hän saattoi eräästä toisesta Henrik Klaunpojan samaan aikaan lähettämästä ilmoituksesta nähdä, että noiden
kahden Suomen herran välillä muutenkin oli riitaa, ja siis saada
aihetta arveluun, että Henrik Klaunpojan syytös kenties oli vain
kostonhalua. Henrik Klaunpoika oli nimittäin valittanut, että
Olavi Trottenpoika vaati linnaan tulevaa osuutta hänenkin kalansaaliistaan linnan alle kuuluvalla kruunun kalavesialueelta, ja pyytänyt vapautusta tuosta vaatimuksesta. Pyyntöön tuli edelläselostetussa kirjeessä kieltävä, vaikka jotenkin suosiolliseen muotoon
laadittu vastaus; mutta asia koskikin kruunun tuloja, ja niihin nähden Kustaa Vaasa ei juuri ollut kovin runsaskätinen. Kuitenkin näkyy eräästä seuraavana päivänä lähetetystä kirjeestä (vrt. edellä
siv. 210), että hallitsija oli hiukan närkästyneenä molemmillekin
riitaveljille.
Edelläkerrotut erimielisyydet Henrik Klaunpojan ja Olavi
Trottenpojan välillä olivat jotenkin luonnollinen seuraus siitä
konfliktista, johon tämänaikuisten Suomen herrain täytyi joutua
toiselta puolen palvellessaan kuningasta ja yhteiskuntaa, toiselta
taas kukin pyrkiessään, ajan henkeä noudattaen,' yksityishenkilöinä ajamaan omia etujaan. Kuitenkaan ei voi ainakaan asiakirjatietojen nojalla väittää, että Henrik Klaunpoika todistettavasti olisi käyttänyt suorastaan virka-asemaansa yksityispyyteidensä tavoittelemiseen, vaikka sellaistakin tapahtui erittäin runsaasti hänenaikuisessaan Suomessa. Viitattakoon vain Eerik
Flemingiin, joka niin monessa suhteessa on katsottava hänen
1

G. I:s reg. XXIII, siv. 163. Vrt. myös Ruuth, Åbo stads hist. II, sivv.

121-122.
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edeltäjäkseen ja jonka osaksi tuli mitä an,karimpia syytöksiä
sekä oma- ja väkivaltaisuudesta että muusta laittomasta menettelystä viranhaltijanakin. Olavi Trottenpoika ruotsinmaalailaisena, jolla ei vanhastaan ollut maaomaisuutta täällä eikä
siis valvottavana samanlaisia taloudellisia etuja kuin kotimaisilla
herroilla, olisi ehkä helpommin kuin muut saattanut pysyttäytyä pelkästään hallinnollisena henkilönä, mutta siitä huolimatta
hänestäkin Teitin tarkastuksessa kerrottiin varsin raskauttavia
asioita. l
Virkamiebenäkin Henrik Klaunpoika, kuten edempänä esitetään, jossakin määrin saattoi tehdä itsensä syypääksi laiminlyönteihin, erityisesti sikäli, että hän ei ryhtynyt estämään tai
ilmoittanut hallitsijalle muiden herrain väärinkäyttöjä (vrt. myös
edellä siv. 210). Mutta suurin piirtein on oikeus todeta, että
hän ei ollut ainoastaan tavattoman työkykyinen ja uuttera
virkamies, vaan myös tunnontarkka kuninkaan useinkin ristiriitaisten käskyjen 2 täyttäjä sekä yleensä luottamusta herättävä
toiminnassaan. Tämä takasikin hänelle onnellisen pääsyn siitä
vakavasta hallitsijan epäsuosiosta, johon seuraavassa luvussa
saamme nähdä hänen joutuvan yhdessä Suomen muiden johtomiesten kanssa.
1 Vrt.

Grotenfelt, Teitin valitusl., sivv. 70-71, 110, 152-153, 173 ja 223.
Vrt. Kustaa Vaasan kauppapolitiikan horjuvaisuudesta esim. Ruuth,
Åbo stads hist. II, siv. 127, ja III, sivv. 151-152.
2

3. Sotavuodet 1554-1556.
a) Sodan synty ja sotatapahtumat v. 1555. Tilinteko Viipurissa.
Olemme tämän luvun ensimäisessä osastossa saaneet tutustua
Henrik Klaunpojan kymmenisen vuotta kestäneeseen toimintaan
Suomen puolustuslaitoksen paikallisena valvojana. Olemme myös
nähneet hänen jo aikaisemminkin kuninkaansa välittömässä palveluksessa ollen hoitaneen sotilasalaan kaukaisemmin tai lähemmin
kuuluvia tehtäviä. Luonnollista oli, että hän, joka muutenkin oli
maansa ensimäinen johtohenkil.ö, tuli olemaan niitä Suomen miehiä,
joiden hartioille lankesi suurin vastuu Venäjän-politiikan kehittymisestä aseelliseen voimainmittelyyn ja myös suuri osa vastuuta
itse sotatapahtumien kulusta. Niinpä onkin syylä verraten yksityiskohtaisesti, aste asteelta, seurata tapahtumain kulkua ja erityisesti koettaa perehtyä niihin käsityksiin ja pyrkimyksiin, jotka
sodan aattona olivat vallitsevina toiselta puolen hallitsijassa ja toiselta Suomen herrojen keskuudessa.
Kuta pitemmälle Kustaa Vaasan hallitusaika kului ja kuta
kauemmaksi rajankäyntikysymyksen ratkaisu lykkääntyi, sitä
arkaluontoisemmaksi kehittyi suhde Venäjään. Tosin olosuhteet
kummassakin valtakunnassa, ennen kaikkea ulkopoliittiset olot, olivat omansa molempien hyökkäysintoa hillitsemään, mutta rajaseutujen väestöjen ja varsinkin sikäläisten hallitusmiesten keskinäiset suhteet rajan kummallakin puolen eivät saattaneet pysyä
rauhallisen kanssakäymisen puitteissa niin monen paikkakunnan
ollessa riidan esineenä. Kustaa Vaasan huolenpito Suomen sotalaitoksen lujittamisesta sellaiseksi, että sen avulla voitaisiin torjua
venäläisten mahdolliset hyökkäysaikeet, kunnes Ruotsista saattoi
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tuna apua, osoittautui senvuoksi, niin hermostuneen vaikutuksen
kuin se monesti tekikin varsinkin hänen aikaa myöten yhä epäluuloisemmaksi ja kärtyisemmäksi käydessään, lopulta kuitenkin täysin aiheutetuksi.
Itäisiä voutejaan ja päälliköitään kohtaan oli kuninkaalle jo
kauan ollut syy Lä tyytymättömyyteen. Kovin kärkkäästi he panivat toimeen hävitys- ja kostoretkiä Venäjän puolelle ja muutenkin
olivat välinpitämättömiä rajarauhan säilyttämisestä. Kuitenkin
Kustaa Vaasa, kun venäläiset vuoden 1553 lopulla — kostaakseen
sen, että Suomen puolella jälleen ryhdyttiin viljelemään »Riitamaata» — tuottivat suurta vahinkoa Karjalan kannaksen uutisviljelijöille ja kun Kivennavan vouti Antti Niilonpoika sentakia,
pyysi hallitsijalta menettelyohjeita, helmik. 9 p:nä 1554 lähettämässään kirjeessä vastasi tahtovansa, että venäläisten yritykset
anastaa Ruotsin kruunulle ja sen alamaisille kuuluvaa aluetta tai
millä tahansa.
omaisuutta vihdoinkin estettäisiinkeinoilla
keino
Tällainen vastaus oli toimihaluiselle Antti Niilonpojalle ilmeisesti
hyvin mieleinen. Kesällä hän tekikin ryöstö- ja hävitysretken rajan
tuolle puolen, parin Suomeen aikaisemmin hyökänneen pajarin kartanoihin, vapautti heidän Venäjälle viemänsä talonpojat ja surmasi
pajareista toisen sekä toi, toisen mukanaan, pitääkseen häntä vangittuna, kunnes talonpojat olivat saaneet takaisin heiltä kahtena
viimeisenä vuonna viedyt hevoset. Kuninkaalle heinäk. 7 p:nä lähettämässään kirjeessä hän väitti lähempänä rajaa asuvien pajarien
olevan hyvillään siitä, että nyt oli rangaistu noita kahta, jotka
kauempana asuen olivat rosvouksillaan tuottaneet heille hävitystä,.
mutta itse päässeet kostamatta. Hän ilmoitti myös sekä rajalla
että, etäämpänä sisämaassa asuvien pajarien lähteneen tataarilaisia
vastaan, jotka uudelleen olivat ryhtyneet venäläisiä vastaan taistelemaan. Sentähden oli jokainen pajari »läänissään» kuolemanrangaistuksen uhalla kieltänyt vahingonteon Suomen puolella. Lisäksi
kirjoittaja kertoi huhun käyvän, että Venäjän suuriruhtinas olisi
kuollut, mutta ei sanonut tietävänsä, oliko huhussa perää.
•Arvattavaa on, että Antti Niilonpoika neljän peninkulman
päähän rajalta tekemällään hyökkäysretkellä hävitti venäläistä
1 G. I:s reg. XXIV, sivv. 214 ja 553-554. Vrt. Forsman, Ruots. ja
Ven. val. suhteet, sivv. 92-93.
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aluetta melkoista enemmän kuin hänen selostuksestaan ilmenee.
Mahdollista myös on, että hän ei puheenaolevana kesänä ja syksynä telmytkään muuta retkeä Venäjälle kuin tämän. Tosin sodan
historioitsijat puhuvat syksympänäkin toimeenpanuuista retkistä,
mutta niin sekavasti, että joka tapauksessa vain tämä Antti Niilonpojan omasta kirjeestä tunnettu hyökkäys on varmasti todettavissa; huomattava on, ettei myöskään Kustaa Vaasan registratuurasta käy varmasti ilmi, että syyskesällä tai syksyllä olisi tehty uusi
retki. 1 Ehkäpä Antti Niilonpojan tiedossa, että venäläiset pajarit
olivat sotaretkellä tataarilaisia vastaan, oli perää ja ehkä he senvuoksi vasta myöhemmin syksyllä ryhtyivät varusteluihin kostaakseen vuorostaan Antti Niilonpojan kesäisen kostoretken. Saatavissa olevat tiedot ovat niin sekavia, että on vaikea muodostaa
asiasta varmaa mielipidettä. Joka tapauksessa hävitystä tänä
vuonna niinkuin ennenkin tapahtui molemmin puolin, minkä vuoksi
oikeastaan onkin verraten vähäarvoinen se kysymys, kummalta
puolen vihollisuuksien puhkeamisen aihe tällä kertaa lähti. Jotenkin vähän oikeutettu lienee kaikissa tapauksissa ollut kuninkaan
väite, että Antti Niilonpoiaa oli siihen syypää, koska hän itse, kuten
mainittu, oli häntä käskenyt kaikin keinoin puolustamaan valtakuntaa venäläisten »vääryy £Lä» vastaan.
Mistä Antti Niilonpojan retkestä kuningas siis puhuneekin, kun
hän lokak. 25 p:nä siitä kirjoittaa Maunu Niilonpojalle Viipuriin,
pääasia on, että venäläiset silloin olivat laajoissa hyökkäysaikeissa,
Hongelin, Stridigh. emellan Sv. och Ryssl., ei tunne yllä selostettua
Antti Niilonpojan kirjettä. Tegel, Kon. Gust. hist., sivv. 306-307, ei myöskään sitä tunne, mutta kertoo — ja hänen mukaansa Hongelin (sivv. 28-29)
—, että syksyllä, venäläisten lähettilään Mikita Kusminin tultua Viipuriin,
Novgorodin käskynhaltija Dmitri Paletskoi joukkoineen ilman muuta hyökkäsi Suomeen hävittäen, ryöstäen ja polttaen rajaseutuja, minkä hyökkäysjoukon suomalaiset kuitenkin työnsivät takaisin, sekä että marraskuussa pajari Iivana Boruvsin pani toimeen uuden hävitysretken. Forsman, m. t., sivv.
94-9S, täydellä syyllä ei katso mitään »Paletskoin retkeä» tehdyksi, vaan
arvelee Tegelin tehneen Boruvsinin retkestä kaksi. Kuitenkin hän sanoo
Antti Niilonpojan syksyllä käyneen uudella hävitysretkellä, mutta viittaa
hyvin epäselviin lähteisiin. Grotenfelt, Suom. hist. uskonp. aikak., siv.
115, mainitsee, että Antti Niilonpoika teki hyökkäyksen kesällä ja Boruvsin
marraskuussa, mutta ei puhu muista retkistä; oletan hänen siis olevan
samaa käsitystä, minkä edellä olen esittänyt.

224 Sotilastoimissa ja siviilihallinnon tehtävissä Suomessa v:een 1556.

kuninkaan saaman tiedon mukaan jo 30,000. miehen vahvuisina.
Tällaiset vihollisen puuhat tietysti herättivät hallitsijassa suurta
levottomuutta. Hän epäili Suomen miesten kovin leväperäisesti
valvovan Venäjän-puoleisia tapahtumia ja käski sentähden lähettämään Venäjälle luotettavan tiedustelijan. Tietysti hän myös antoi
määräyksen kaikin tavoin varustautua. Erittäinkin tuli Maunu
Niilonpojan yhdessä aateliston ja kuninkaan muiden
k ä s k y n h a l t i j a i n kanssa hankkia rajalle muonavaroja ja kelvollisilla aseilla varustettua väkeä sekä ampumatarpeita. Rajajoukkojen ei kuitenkaan, vihollisten oletettavan ylivoiman takia, ollut
antauduttava varsinaiseen taisteluun avoimella kentällä, vaan ahdistettava heitä metsissä, niinkuin smoolantilaiset Dacken kapinassa.
Neljä päivää myöhemmin kuningas antoi Suomen puolustamisesta
julistuksen maan »vapaasyntyisille, rälssimiehille, voudeille, käskyn haltijoille, papistolle ja kaupunkilaisille». Siinä hän kertoi Liivinmaan mestarin lähettäneen tiedon, että suuriruhtinas oli ilmoittanut
aikovansa tehdä Suomeen hyökkäyksen rajalle kokoamallaan suurella
joukolla, hävittääkseen ja ryöstääkseen maata. Vaikka kuningas ei
sanonutkaan tietävänsä; oliko mestari lähettänyt tiedonantonsa pelottamisen tarkoituksessa, lausui hän kuitenkin pitävänsä luultavana, että venäläiset vanhaan tapaansa käyttäisivät hyökkäykseensä talvisaikaa, joka oli sellaiseen sopivin. Jotta nyt heidän aikeitaan vastaan ajoissa varustauduttaisiin, käski kuningas suomalaisia kutakin kohdastaan vakavasti panemaan asian sydämelleen sekä
heti toimittamaan rajalle ja varsinkin Viipuriin mahdollisimman
suuren määrän muonaa, rajavartioiksi kelvollista väkeä, ratsu- ja
jalkasotilaita, kaupunkien miehiä ja talonpoikia. Kuningas puolestaan lupasi kaikkea tarpeellista apua Ruotsista. Samasta asiasta
kuningas kirjoitti myös Eerik herttualle Tukholmaan,\ kehottaen
häntäkin kääntymään Suomen aateliston puoleen ja vaatimaan tietoa siitä, miten paljon apua arveltiin Ruotsista tarvittavan. Suomalaisten vastausta odottamatta hän kuitenkin jo marrask. 4 p:nä,
kun talvi jo teki tuloaan, kirjoitti pojalleen uuden kirjeen, jossa hän
kehotti heti ryhtymään sekä laivojen että väen hankkimiseen ja
varustamiseen. 2
G. I:s reg. XXIV, sivv. 431-432.
G. I:s reg. XXIV, sivv. 434-436 ja 439-441. Lokakuun lopulla
kuningas oli kehottanut Eerik herttuaa antamaan Hannu Laurinpojalle
1
2
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Varsin pian kuningas kuitenkin rauhoittui. Eerik herttua oli
hänen käskynsä saatuaan heti käynyt toimiin sotalaivojen varustamiseksi ja oli jo innoittanut yhden laivoista olevan valmiina ottamaan vastaan sotaväkeä, kun kuningas marrask. 20 p:nä kirjoittikin
olevansa hyvin haluton tarpeettomiin kustannuksiin, jos vain tietäisi, ettei vaara ollut lähellä. Sentähden hän, kuultuansa Eerikin
lähettäneen Suomeen tiedustelijan, ilmoitti, että mainittu sotalaiva oli pidätettävä Tukholmassa, kunnes tiedustelija oli palannut
matkaltaan. Liiallista kiirettä oli siis vältettävä. 1
Pitkiä aikoja ei kuitenkaan kulunut, ennenkuin kuninkaan
mielenrauha jälleen häiriytyi, ja nyt monin verröin pahemmin.
Suomesta näet tuli uusia kuulumisia. Venäjältä oli syksyllä
tullut Viipuriin Novgorodin .käskynhaltijan Dmitri Paletskoin lähettiläs Mikita Kusmin, jonka piti Ruotsin kuninkaalle valittaa ruotsalaisten muka Muurmannissa harjoittamista laittomuuksista ja
vakuuttaa suuriruhtinaan rauhanrakkautta. Häntä epäiltiin vakoojaksi ja tavallisuuden mukaan pidätettiin Viipurissa, kunnes kuningas voisi ottaa hänet vastaan. Epäilykset miestä kohtaan saivat
vakavaa vahvistusta, kun venäläiset monituhantisena joukkona
pajari Iivana Boruvsinin johdolla marraskuussa hyökkäsivät Riitamaahan, polttaen sikäläiset viljavarat -, ja kun heitä vastaan taistelevat suomalaiset joukot saivat käsiinsä kirjeitä, joista ilmeni hyökkäyksen tapahtuneen Paletskoin käskystä.
Nähtävästi ne ensimäiset tiedot, joita kuningas sai venäläishyökkäyksestä Simo Tuomaanpojalta Turusta ja Maunu Niilonpojalta Viipurista, tosin olivat hälyyttäviä kylläkin, mutta eivät aluksi
sisältäneet kaikkea totuutta. Tiedot tulivat joulukuun alkupuolella, ja kuun 10 p:nä kuningas niiden takia lähetti Tukholmaan
pojilleen Eerikille ja Juhanalle käskyn heti toimittaa edellämainitun
sotalaivan matkaan. Samalla hän kehotti herttuoita käskemään
Maunu Niilonpojan pitää huolen siitä, että venäläisille tehdään
lujaa vastusta, jos he hyökkäävät Suomeen, sekä lausumaan hänelle
(Björnram) ja Jaakko Teitille, jotka olivat lähdössä Suomeen, tehtäväksi
ottaa selkoa venäläisten varusteluista, mutta he olivat jo ennen kirjeen
saapumista lähteneet Tukholmasta.
I G. I:s reg. XXIV, sivv. 456-457.
? Muutamia satoja riihellisiä viljaa, kertoo Tegel, m. t., siv. 307.
15
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paheksumisen siitä, että hän ei kirjoita asiasta suoraan kuninkaalle,
vaan ainoastaan Simo Tuomaanpojalle. 1
Suomen herrain toimista syksyn ensi kuukausina '1554 ei ole
paljoa tietoja. Miten tehokkaasti ja välittömästi Henrik Klaunpoika oli ottanut osaa syksyn kuluessa Viipurissa ja yleensä rajaseuduilla suoritettuihin toimenpiteisiin, neuvotteluihin ja sotatoimien, on myös tuntematonta, mutta epäilemättä hän jo asemansa
takia kokö ajan oli tarkoin seurannut tapahtumia ja myötävaikuttanut esiintyneiden kysymysten ratkaisuun. Olojen nyt kehityttyä
entistä kriitillisemmiksi hän sai nimenomaisen määräyksen asettua
tapahtumain johtoon. Jouluk. 12 p:nä kuningas nimittäin _Klaus
Kristerinpojalle osoittamassaan kirjeessä ilmoitti määränneensä
hänet ja Henrik Klaunpojan kaiken pappien, kauppiaiden, lukkarien ja talonpoikain luona olevan Suomen sotaväen, sekä
ratsu- että jalkamiesten, päälliköiksi, »koskatäällä
Ruotsissa käy huhu, että venäläiset aikovat tehdä hyökkäyksen Suomeen Antti Niilonpojau rosvouksen tähden». Kirjeessään kuningas
neuvoo uusia pää]]iköitä menettelemään jo aikaisemmin suosittelemaansa smoolantilaistapaan, väijymään vihollisia heidän ollessaan liikkeellä ja hyökkäämään yöllä heidän leiriensä kimppuun,
jos he eivät ole liian vahvoja, sekä viemään heidän tieltään kaikki
elintarpeet Viipuriin. Päälliköiden tuli myös kehottaa Turun, Kokemäenkartanon ja Hämeenlinnan lääneistä tulevaa ja yleensä kaikkea
väkeä, minkä on lähdettävä rajalle, ottamaan mukaansa muonaa,
ruutia, luoteja ja muuta, mitä tarvittiin, jotta Viipuri tulisi paremmin varustetuksi kuin »vanhan herra Stenin aikana», jolloin venäläisten saapuessa kaikki vetäytyivät Viipurin kaupunkiin, mutta
unohtivat tärkeimmän,. ruuan, niin että melkein tuli pakko syödä
toinen toisensa. Kuningas lausui myös kummastelunsa siitä, että.
Antti Niilonpoika ja Maunu Niilonpoika kovin niukasti antoivat
tietoja asioista; koska hän niin vähän tiesi, ei hän myöskään voinut
enempää asiain hyväksi tehdä, ennenkuin uudet päälliköt olivat
lähettäneet tarkempia ilmoituksia. Vaikka venäläiset lienevät
tehneet jotakin vahinkoa rajaseuduilla, ei ollut kuitenkaan tänä
talvena ryhdyttävä kostoretkeen ilman kuninkaan erikoista määräystä; oli vain pidettävä vara, etteivät viholliset voineet tuottaa
1 G.

I:s

reg. XXIV, sivv. 472=473.
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enempää vahinkoa. Kuningas ilmoitti myös olevansa halukas ottamaan palvelukseen 3,000 miestä tai enemmänkin kelvollista suomalaista väkeä sekä kaupungeista että maaseudulta, erittäinkin Hämeestä
ja rajapaikkakunnilta. Pappien tuli, kunkin pitäjässään, asiantuntijoina avustaa kelvollisimman väen etsimisessä. Uusille päälliköille kuningas lupasi lähettää valtakirjan, jotta koottava sotaväki
olisi näille hänen edustajilleen kuuliainen ja tottelevainen. 1
Henrik Klaunpoika ja hänen yhä suurempaa luottamusta saavuttava veljenpoikansa Klaus Kristerinpoika saivat siis runsaasti työtä
johtaessaan aluksi Suomen puolustusvoimien saattamista tarpeelliseen kuntoon. Varsinaiseen sotatoimeen heidän ei — kuten näkyy
— vielä ollut ryhdyttävä, sillä kaikki hyökkäysaikeet olivat kuninkaalle vieraita. Eikä hän näytä vihollisvaaraakaan vielä pitäneen
kovin suurena, päättäen myös siitä kirjeestä, jonka hän jouluk.
25 p:nä lähetti pojilleen Eerikille ja Juhanalle. Hän käski keskeyttämään sotaväen toimittamisen Suomeen, kunnes sieltä oli tullut
uusia tietoja; saaristovesien ollessa jäässä kävi vaaralliseksi ja kalliiksi kuljettaa väki meren poikki. »Toivomme myös lähinnä Jumalan apua», kuningas lausui, »että Suomessa ei ole niin suurta vaaraa
olemassa, kuin huhu kertoo, koska sen maanpuolen käskynhaltijamme eivät sen enempää meille ilmoita. 2
Näyttää siltä, kuin kuningas vasta aivan vuoden lopulla olisi
saanut Viipurin päälliköltä tarkempia tietoja Boruvsinin hävitysretkestä. Jouluk. 28 p:nä lähettämässään kirjeessä hän näet sanoo
Maunu Niilonpojan ilmoittaneen, että venäläiset olivat polttaneet
suomalaisilta 70 lästiä viljaa. Maunu Niilonpoika ja Antti Niilonpoika saavat sentakia nuhteita huolimattomuudestaan ja varomattomuudestaan. Samassa kirjeessä kehotetaan uudelleen tarkoin
pitämään silmällä venäläisten kavalia aikeita ja uudistetaan myös
vaatimus, että Suomesta mahdollisimman usein lähetettäisiin tietoja kaikista tapahtumista. 3
Suomen aatelisto — etunenässä kai, paitsi Henrik Klaunpoikaa
ja Klaus Kristerinpoikaa, Viipurin päällikkö Maunu Niilonpoika,
I:s reg. XXIV, sivv. 474-475.
G. I:s reg. XXIV, siv. 488.
Kehotuksensa ja vaatimuksensa
3 G. I:s reg. XXIV, sivv. 490-491.
kuningas uudisti jälleen tammik. 9 p:nä, jollei kenties tässä ole kysymys
samasta kirjeestä. G. I:s reg. XXV, siv. 18.
1 G.
2
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Turun päällikkö Simo Tuomaanpoika, Niilo Boije, Eerik Spore,
Yrjänä Fineke ja kenties hänen veljensä Kustaa, jos hän ja Ture
Niilonpoika (Bielke) . ehtivät Savonlinnasta, Eerik Arvidinpoika
y. m. — oli kuninkaan käskyjä noudattaen vähitellen, kokoontunut
miehineen Viipuriin. Siellä pidettiin tammikuun alussa yhteinen
n e u v o t t e 1 u, jonka tuloksena oli, että päätettiin lähettää
erityinen lähetti kuninkaan luo esittämään suomalaisten käsitystä asemasta ja vihdoinkin antamaan hänelle tyhjentäviä tietoja sekä saamaan tarpeellisia toimintaohjeita: Lähettilääksi valittiin toinen 'sotaväen pää]liköistä, Klaus Kristerinpoika.
Hänen viemänsä pitkä kirjelmä 1, joka on päivätty tammik. 14 p:nä
ja joka varovaisesta sävystään huolimatta hyvin kuvaa Suomen
johtomiesten mielialaa, sisälsi seuraavaa:
Koska kuningas oli kehottanut suomalaisia tarkoin pit ämään venäläisiä silmällä ja katsomaan, että he eivät voineet
käyttää hyökkäykseen sopivinta aikaa, alkutalvea, olivat Simo
Tuomaanpoika ja muut käskynhaltijat (»beffalningxmen») saapuneet Viipuriin mukanaan mahdollisimman paljon huoveja,
jalkasotilaita ja muuta väkeä, samoin kaikki se väki, mitä aatelisto, • kaupunkien väestö, papisto, nimismiehet, neljännesmiehet
ja lukkarit olivat asettaneet; mukaan oli otettu myös muovaa,
aseita ja kaikkia muita sotatarpeita. Kirjelmää seuraavasta luettelosta kuningas saattoi nähdä, miten paljon väkeä rajalla nyt
oli ja mitä kukin oli ottanut mukaansa sotaretkeä varten.. Kirjoittajat väittivät venäläisten, jotka olivat kokoontuneet hyökkäystä varten, hajautuneen ja palanneen maahansa takaisin, sittenkuin suomalaiset näin olivat keränneet joukkonsa. Rajalla oli ollut
joitakuita kahakoita (»skermytzler») ja molemmin puolin oli eräitä
kyliä poltettu, niin että riltapuolet olivat kiihtyneinä (vfförhitzade»)
toisiansa vastaan. Iivana Boruvsin (»Iwan Bruntz»); joka oli pahin
syyllinen kaikkeen vahinkoon, oli tosin muutamatuhantisella joukolla rynnännyt Riitamaahan ja vienyt mennessään tai polttanut
suurimman osan äyräpääläisten viljasta, kolmattasataa lästiä,
mutta — kehuvat suomalaiset — rajan tuolla puolen oli kuitenkin
kärsitty suurempaa vahinkoa kuin tällä puolella. Koska nyt kuningas oli tahtonut, ettei pienen vahingon johdosta ryhdyttäisi kosto1 Arw.

Handl. VIII, sivv. 184-192.

Suomen herrain kirjelmä kuninkaalle.

229

toimiin, olivat Suomen herroista eräät kulkeneet pitkin rajaa pyssymiehiä mukanaan ja Ankarasti kieltäneet talonpoikia polttamasta
ja murhaamasta, jotteivät aiheuttaisi, vielä suurempaa hävitystä
itselleen. Samalla he olivat panneet lähetin Venäjälle pyytämään
joitakuita pajareja keskusteluun, m. m. jotta nämäkin antaisivat
samanlaisen kiellon, mutta pajarit eivät olleet kotosalla; heidän
kotiintuloonsa asti oli rajarauha säilyvä. Asiain ollessa näin epävarmalla' kannalla oli »aateli ja rälssi>» väkin8en ja muonavaroineen
— »koska porvareilla ei ollut minkäänlaisia varoja sotaväen pitämiseen» — miehittänyt Viipurin kaupungin. Kivennavalle he olivat
entisen väen lisäksi lähettäneet 100 pyssymiestä valvomaan rajaa;
tämän rajavartijaston päälliköksi he olivat asettaneet Jöns Maununpojan ja hänen apulaisekseen Reinhold von Stockholmin, antaen
heille tehtäväksi myös säännöllisesti hankkia tietoja Venäjän puolelta. Mitään hyökkäystä ei Jöns Maununpojan pitänyt tekemän,
mutta kyllä verekseltä kostaman venäläisten hävitysretket. Niin
paljon melua olivat tapahtumat aikaansaaneet, että sen vaimentaminen oli vaativa suuria kustannuksia, jollei kuningas keksinyt jotakin keinoa selkkausten selvittämiseksi. Vuosi vuodelta olivat venäläiset vain vaanineet tilaisuutta voidakseen tuottaa mahdollisimman suurta vahinkoa kuninkaan alamaisille. Sentähden oli suomalaisten alamainen neuvo se, että kuningas keventäisi köyhien talonpoikien nykyisin vallitsevien olosuhteiden johdosta kestettäviä
rasituksia koettamalla lähettilään välityksellä saada aikaan pysyväisen rauhan suuriruhtinaan kanssa. Rauhanneuvotteluihin oli
syytä ryhtyä juuri nyt, kun suuriruhtinaalla oli niin paljon tekemistä tataarilaisten taholla, jotka huhun mukaan suurin joukoin
olivat rynnänneet hänen maahansa; tämä se oli syynä siihenkin,
että rajaseutujen pajarit olivat poissa kotoa sotaretkellä. Asia oli
kiireellinen, koska suuriruhtinas epäilemättä teki kaikkensa saadakseen sovinnon aikaan tataarilaisten kanssa. Jos — kirjoittajat
siirtyvät nyt puhumaan asiasta, jota syystä kyllä on katsottu heidän kirjelmänsä varsinaiseksi pääkohdaksi — kuningas arvelisi,
ettei valtakunnan tarvinnut muilta tahoilta odottaa vihollisuutta,
ja jos tahdottaisiin käyttää edullista tilaisuutta, silloin oli parasta
juhannuksen aikaan joukolla sotalaivoja kulkea Nevaa pitkin Pähkinälinnaan ja siitä eteenpäin, samalla kuin maajoukot tekisivät
hyökkäyksen poikki Viipurin ja Savonlinnan läänien rajain. Silloin
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olisivat pellot ja niityt täydessä kasvussa, eivätkä venäläiset voisi
polttaa tai viedä pois viljaansa, niinkuin heidän tapansa oli. Jumalan avulla voitaisiin Pähkinälinnan ja Käkisalmen läänit helposti
valloittaa, ja venäläisten olisi vaikea kesällä -yrittää saada menettämäänsä takaisin. . Suomalaiset olivat sitä mieltä, että Äyräpään
neljästä pitäjästä, Jääskestä ja Savosta voitaisiin saada 10,000
peitsillä, kaaripyssyillä ja kirveillä varustettua miestä, jotka, jos
heidän joukkoonsa sijoitettaisiin varsinaisia sotamiehiä, todella
voisivat saada jotakin aikaan. Turun, Raaseporin, Kokemäenkartanon ja Hämeenlinnan läänien asukkaat sitävastoin saisivat
»istua kotona» ja sensijaan avustaa rahoilla ja muonavaroilla, koska
he •muka olivat kelvottomia käyttää vihollista vastaan, jotapaitsi
he kotimaassa kulkiessaan menettelivät melkein vielä pahemmin
kuin viholliset. Vielä suomalaiset pyysivät kuningasta lähettämään
kevyitä tykkejä ja tykistömestarin, joita voitaisiin käyttää sotaretkellä; Viipurin linnaan oli koetettava toimittaa tuntuvasti lisää
muonaa. Lopuksi he esittivät, että kauempana rajalta asuva köyhä
väestö saisi kulkiessaan voudeilta ostaa heidän veroina kantamiaan heiniä, kauroja ja muita tarpeita, mitä varten .varastoja
olisi koottava Viipuriin ja nimismiehentaloihin.
Tammikuun Lopulla tai helmikuun alussa Klaus Kristerinpoika
kirjeineen, luetteloineen ja tarkempine suullisine tietoineen saapui
kuninkaan luo, joka heti alkoikin osoittaa suurempaa vireyttä
varustustoimissaan. 1 Helmik. 4 p:nä hän käski Tukholman linnan
päällikköä Eerik Hookaninpoikaa (Slang) lähettämään Viipuriin
kaikki saatavissa olevat teräsjouset ja »putket» jaettaviksi niille
äyräpääläisille ja savolaisille, jotka rupesivat palvelukseen. Suomalaisten esitys talonpoikain nostamisesta aseisiin näkyy siis jo
saaneen kuninkaan hyväksymisen. Mutta. Klaus Kristerinpojan
tuomat lohdulliset tiedot Suomen puolustusoloista eivät liene herättäneet kuninkaan täyttä luottamusta, koska samoihin aikoihin
Suomesta palannut, Eerik herttuan sinne lähettämä Markus vahtimestari tiesi kertoa asioita, jotka eivät olleet Suomen aateliston
1 Siihen vaikutti pian myös se, että venäläiset tammik. 18 p:nä samosivat aina Viipurin edustalle, jossa he viipyivät »kolme yötä»; retki kuitenkin
jäi tuloksettomaksi, kun venäläiset lähtiessään Revonhännän selälle upposivat
jäihin. Samaan aikaan joukko venäläisiä kävi hävitysretkellä Lapved'ellä
asti. Tegel, m. t., siv. 309.
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ja virkamiehistöä suuresti mairittelevia. He olivat kovasti rasittaneet talonpoikia kyydeillä ja kiskoneet heiltä veroja enemmän
kuin olivat ilmoittaneet kamariin. Siitä huolimatta he olivat Viipurissa . varustautuneet huonosti, ja osa kruunun sotaväestä oli
piiloutunut kaupunkeihin tai antautunut aatelin palvelukseen monista julkaistuista kielloista huolimatta. Kuningas sanoikin tuskastuneena, ettei hän kohta tiennyt, mitä hänen olisi tehtävä tuolle
aatelisjoukolle, joka ei ensinkään välittänyt hänen käskyistään ja
kehotuksistaan. 1
Helmikuun loppupuolella kuninkaan ja Klaus Kristerinpojan
neuvottelut, joihin tietysti ottivat osaa hallitsijan tärkeimmät
neuvonantajat, olivat päättyneet. 24 p:nä helmik. on päivätty
k u n i n k a a n v a s t a u s rajalle kokoontuneelle Suomen aatelistolle.
Vastauksessaan hän ilmoitti suomalaisten lähettämästä »manttaaliluettelosta» havainneensa, että aateliston rajalle kokoama sotaväki
ei olisi voinut paljoa toimittaa venäläisten tuhatlukuisia laumoja
vastaan. Sentähden hän käski Suomen herroja panemaan asian
»vakavasti sydämelleen» ja ajattelemaan, mitä vahinkoa ja tuhoa
venäläiset saattoivat tuottaa sekä Suomelle että koko valtakunnallekin, jos he saisivat ylivoiman. Kunkin kohdastansa tuli senvuoksi,
niin kauan kuin aikaa vielä oli, äärimmäistä mahdollisuutta myöten
varustaa itseänsä kelvollisella väellä, aseilla ja muulla. Tarkempia
ohjeita oli heille antava Klaus Kristerinpoika. Mitä siihen tuli,
että suomalaiset olivat asettaneet Jöns Maununpojan ja Reinhold
v. Stockholmin Kivennavalle sijoitetun väen päälliköiksi, ei kuningas sanonut paljon luottavansa Reinholdin kykyyn toimittaa mitään hedelmällistä; hänet oli lähetettävä kuninkaan luo. Ei ollut
myöskään kaikkea jätettävä Jöns Maununpojan vastattavaksi,
vaan oli joidenkuiden aatelisten lisäksi lähdettävä Kivennavalle,
aina kahden vuorotellen esiin. kuukauden ajaksi kerrallaan. Lopuksi
kiinnitettiin suomalaisten huomiota kirjettä seuraaviin toimintaohj eisiin.
Näissä ohjeissa eli artikkeleissa käskettiin ensinnäkin lin1 G. I:s reg. XXV, sivv. 25-28.
2 G. I:s reg. XXV, sivv. 41-49. Vrt. Tavaststjerna, Suomen maasotaväki, sivv. 134-135. Jo 21/2 kuningas käski antamaan Klaus Kristerinpojalle Tukholman linnasta puolen tynnyriä ruutia ja ilmoitti sallivansa,
että hänen mukanansa lähtisi Suomeen Antti Björninpoika.
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nojen ja kuninkaankartanoiden, eritoten Viipurin, Savonlinnan ja
Kivennavan, päälliköitä käyttämään kaikki varansa miehistön ja
hevosten hankkimiseen. Hevosten rehuttamiseksi oli raivattava
niittyjä ja kannettava talonpojilta heiniä, joita ei saatu vaihtaa
rahaksi. Kaikki muutkin verot oli otettava sotaväen ja hevosten
ylläpitoon. Ajoissa oli rajaseutujen pelloilta ja niityiltä sato korjattava ja vietävä turvallisiin paikkoihin.
Henrik Klaunpojan ja Jöns Vestgöten oli k u t s u t t a v a
kokoon Suomen a ate 1 i s t o ja vakavasti sille huomautettava,
että valtakunnalla oli hyvin vähän apua siitä vähäisestä määrästä
väkeä, minkä he olivat tuoneet rajalle; sentähden oli koko rälssisääty uudelleen taksoitettava, jotta se toimittaisi
valtakunnan palvelukseen väkeä niin paljon kuin suinkin oli mahdollista. Heidän oli myös ilmoitettava niille rälssisäätyisille, jotka
eivät tehneet heille kuuluvaa ratsupalvelusta, että heidän joko
tuli suorittaa velvollisuutensa tai taloineen ja tiluksineen antautua
Taksoituksen tapahduttua tuli Henrik Klaunpojan
verollisiksi.
ja Jöns Vestgöten lähettää kuninkaalle selvä luettelo rälssin tuloista
ja siitä, kuinka paljon kunkin oli niiden perusteella tehtävä palvelusta, samoin niistä, jotka oli siirrettävä verollisten luokkaan. —
Kaikkia aatelisia käskettiin hankkimaan mahdollisimman paljon
muonaa Viipuriin, talvella maitse ja keväällä, kelin rikkouduttua,
vesitse.
Varsinaisen p a 1 k k a v ä e n hankkimisesta tuli Klaus Kristerinpojan ja Jöns 1llaununpo'an pitää huoli. Ensinmainitun oli
otettava palvelukseen kaikki kelvollisimmat nuoret miehet, joita
oli saatavissa Äyräpäästå sekä Viipurin ja Helsingin lääneistä;
samoin oli Jöns 11laununpojan tehtävä Savonlinnan, Hämeenlinnan ja niihin rajoittuvissa lääneissä. Niille miehille, jotka olivat
naimisissa ja viljelivät taloa, heidän oli kuninkaan puolesta annettava vapautus osasta vuotuisia »ulostekoja», jotta he sitä halukkaammin tarvittaessa antautuisivat palvelukseen, ja naimattomille oli annettava pari kolme markkaa käsirahaa. Sitäpaitsi heidän tuli saada kruunulla aseet, sekä teräsjouset ja pyssyt (putket)
että peitset, kun heitä käytettiin vihollista vastaan; sillävälin oli
Klaus Kristerinpojan ja Jöns Maununpojan pidettävä aseet takanaan. Kaupunkien tuli toimittaa sotaväkeen: Turun 200, Helsingin
150 ja Viipurin 100 jalkamiestä. Kunkin papin, jolla oli jonkun
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verran varoja, ja kunkin talonpojan, joka piti kievaria (»som kröger
holle»), tuli pitää tarvittaessa venäläisiä vastaan hyvällä »putkella»
varustettu ratsumies. Merenpuolisten voutien, varsinkin Saviniemen voudin ja muiden rajaseuduilla olevien, oli teetettävä
muutamia vankkoja haapioita, joihin voitiin sijoittaa tykkejä ja
joita saatettiin käyttää eri tahoilla venäläisiä vastaan tai muuten.
Mitä Suomen aateliston kirjeessä tehtyyn esitykseen tuli, että
juhannuksen aikaan lähetettäisiin laivoja Nevaa pitkin Pähkinälinnaan tekemään venäläisille haittaa, piti kuningas parempana,
jos jotakin sellaista oli tehtävä, että siihen käytettäisiin suuria ja
lujia haapioita, joihin voitiin sijoittaa sekä tykkejä ja -muita aseita
että myös väkeä, joka saattoi näitä haapioita tarpeen mukaan nopeasti kuljettaa; paikasta toiseen. Aateliston esityksen kevyestä
tykistöstä ja sen valvojaksi asetettavasta tykistömestarista kuningas
hyväksyi. Hän oli lähettävä heille tykistömestarin ja sitäpaitsi
keväällä toimittava Tukholmasta Viipuriin niin monta rautatykkiä
kuin mahdollist a; jos suomalaiset hankkisivat kuninkaan luo joitakuita seppiä Suomesta, saisivat nämä Ruotsissa oppia tykkien
valmistusta. Niiden pyyntöön, jotka asuivat kauempana rajalta
ja halusivat ostaa elintarpeita voudeilta, kuningas suostui, sikäli
kuin voudit eivät siten joutuneet puutteeseen, mutta huomautti,
että kunkin tuli tuoda Viipuriin muonaa niin paljon kuin suinkin.'
Asiakirjat eivät kerro, milloin Henrik Klaunpoika ja Jöns
Vestgöte pitivät Suomen aateliston kokouksen ja toimittivat rälssiväen taksoituksen. Sanottavia nimenomaisia ilmoituksia Henrik
Klaunpojan toiminnasta talvella 1555 ei muutenkaan ole säilynyt,
mutta kuitenkin sen verran, että todennäköisyysarveluiden lisäksi
voimme esittää jotakin täysin varmaakin. Epäilemättä hän sota-väen päälliköksi määrättynä, varsinkin hänen virkakumppaninsa
Klaus Kristerinpojan ollessa poissa maasta, pitkät ajat oleskeli
Viipurissa tai muualla rajaseuduilla valvomassa -varustus- ja puolustustoimia. Mutta sotaväen ja sota- sekä elintarpeiden hankinta
varmaankin vaati hänen mieskohtaista läsnäoloaan myös muualla
maassa. Tuskinpa hän Itä-Hämeessä laamannintuomiota helmikuun
1 Aateliston pyyntöön, että kuningas antaisi ratsumiehilleen pannin
kauroja hevosta kohti viikossa, kuningas — huomauttaen, että oli eroa rauhan ja sodan aikojen välillä — suostui, mikäli se koski sota-aikoja, jolloin
hevoset tarvitsivat enemmän kuin toimettomina ollessaan.
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alussa langettaessaan 1 näinä levottomina aikoina liikkui pelkästään
käräjämatkoilla. Hänen kanssaan yhdessä johtivat sotaväenottoa
ja palkkausta ainakin Yrjänä Fincke, Simo Tuomaanpoika ja kenties Yrjänä Jönsinpoika (Halikon ja Piikkiön vouti), joiden »suostumuksesta ja käskystä» esim. maalisk. 26 p:nä rajalle- lähteville
joukoille maksettiin käsirahaa. 2 Myöskin talonpoikaista nostoväkeä
otettiin sekä Pohjois- että Etelä-Suomesta, mutta lähteistä ei
ilmene, kenen valvottavana tämä tehtävä oli. 3
Kuten kuninkaan suomalaisille lähettämästä vastauksesta
ja ohjeista näkyy, ei hän ilmoittanut hyväksyvänsä Suomen aatelisherrain esitystä hyökkäyksestä Pähkinälinnaan, vaikka hän ei
sitä suorastaan hylännytkään. Yhä varovaisemmaksi käyden,
pitäen nyttemmin tärkeimpänä tehtävänään siihenastisten saavutustensa vakaannuttamista ja hyvin tuntien sotaisten selkkausten
seuraukset Kustaa Vaasa viimeiseen asti koetti pysyä pelkällä
puolustuskannalla. Varmana saanee pitää, ettei ilmisotaa toivottu
venäläist enkään taholla. Mutta tapahtumat kulkivat omaa tietään,
jonka raivaamisessa kuitenkin Suomen herroilla lienee ollut osansa.
Ja siltä näyttää, että Henrik Klaunpoika oli kansalaistensa kanssa
samaa mieltä, ehkäpä heidän johtajiaankin myös tässä toiminnassa.
Sodan syttymiseen ja sen luonteeseen vaikutti näet epäilemättä se määrättyyn suuntaan pyrkivä toiminta, jota Suomen herrat, tosin hyvin varovaisesti, harjoittivat. Samaan päämäärään kuin
Klaus Kristerinpojan mukana lähetetyssä kirjelmässä — jossa esiintyvästä halusta esittää asiat siinä valossa, että oli hyviä toiveita nyt
saada ratkaiseva voitto venäläisistä ja että tilaisuutta oli käytettävä,
jo on huomautettu — pyrittiin ilmeisesti niissäkin kirjeissä, joissa
kuninkaalle kerrottiin maaliskuussa tapahtuneista taisteluista. Silloin
nimittäin venäläiset tekivät varsin huomattavan hyökkäyksen, tai
1 S. V. A. Tuomiok. öä 1, 1. 51: Sysmän ja Padasjoen pitäjäin laam.
käräjillä 28/1 1608 esitetty Henrik Klaunpojan laam. tuomiokirje 8/2 1555.
2 S. V. A. n:ot 574, 1. 55, ja 591, 1. 14. Samoina päivinä vastaanotti
Turun linnasta sotatarpeita Turun läänistä otettujen uusien sotamiesten
päällysmies Mikko ratsumies. (Michill Ressner); kuitti 24/3 1555. S. V. A. n:o
565, 1. 10 v. ja 15 v.
3 S. V. A. n:o 591, 1. 19. Ainakin paikoitellen näkyvät talonpojat vastenmielisesti noudattaneen lähtökäskyä; vrt. S. V. A. n:o 592, 1. 2 v.
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oikeammin sanoen useitakin eri hyökkäyksiä. Yhteensä 30,000:ksi
arvioitu sotajoukko, päällikkönä Iivana Bibikov, marssi rajan poikki
polttaen, surmaten ja hävittäen. Toistakymmentä tuhatta käsittävä
osasto joutui Joutsselässä (lähellä Kivennapaa) maalisk. 13 p:nä taisteluun Jöns Maununpojan johtamaa monin verroin pienempää joukkoa
vastaan ja kärsi ankaran tappion. Kun nyt Henrik Klaunpoika" ja
Simo Tuomaan poika lähettivät kuninkaalle kertomuksen näistä
taisteluista, käyttivät he tilaisuutta korostaakseen sitä käsitystä,
että venäläisillä oli yleensäkin hyvin vähäiset menestymisen • mahdollisuudet. He kirjoittivat, että sulan tultua ja »purojen» alettua
virrata 100 miestä hyvin kykenisi saamaan enemmän aikaan kuin
1,000' venäläistä. Kuningas lausuikin tämän johdosta, että hän
puolestaan ei tuntenut toisaalta Viipurin ja toisaalta Pähkinälinnan ja Käkisalmen läänien välillä mitään jokea tai muuta sellaista,
mikä saattaisi estää venäläisiä samoamasta rajan tälle puolen.
Kun hänen mielestään suomalaisten lähettämät selonteot 'venäläis=
ten hyökkäyksistä olivat sekä huolimattomasti että ylimielisen pilkallisesti laadittuja, piti hän tarpeellisena lähettää jonkun luotettavan ja ymmärtäväisen henkilön Suomeen ottamaan selkoa kaikista olosuhteista. ja venäläisten muka kärsimästä tappiosta sekä
sitten joko mieskohtaisesti tai kirjeessä ilmoittamaan huomioistansa.
Kumma ei ollut, että kuningas, joka näihin aikoihin yhä kasvavalla. innolla koetti toimittaa apua Suomeen ja siinä mielessä
jakeli määräyksiänsä sekä ruotsalaisille että suomalaisill e, alkoi
epäillä suomalaisten lähettämiä, tietoja, kun nämä tulivat verraten.
harvakseen ja — niinkuin kuningas huomautti — keskenään ristiriitaisina sekä sitäpaitsi osoittivat, että Suomessa ilmeisesti oli
jätetty tekemättä yhtä ja toista sellaista, mistä Klaus Kristerinpoika oli saanut ohjeita heille vietäviksi. ? Toiselta puolen on kuitenkin huomattava, että eivät myöskään suomalaiset olleet saaneet
läheskään täydellisiä tietoja kuninkaan Klaus Kristerinpojalle lausumista toivomuksista ja antamista käskyistä. Syynä oli se, että
Kirje herttuoille 11/4 1555; G. I:s reg. XXV, sivv. 119-121. Vrt. Tegel, m. t., sivv. 311-312, ja Tavaststjerna, m. t., sivv. 135-136.
2 Vrt. G. I:s reg. XXV, m. siv. ja siv. 129. Kuningas antoi nyt m. m.
käskyn pitää käräjiä vain kesällä ja periä siten säästyneet kestitysverot kruunun varastoihin.
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Klaus Kristerinpoika — jostakin tuntemattomasta syystä, kenties hoitaakseen Ruotsissa käydessänsä myös yksityisiä asioitaan
— kuninkaan sitä aavistamatta viipyi Ruotsissa ainakin pari kuukautta senjälkeen, kun hän oli hallitsijastaan eronnut. 1 Eipä ih
mettä, että näinollen jo itsessään puutteellinen vuorovaikutus noiden kahteen vastakkaiseen suuntaan pyrkivien tekijöiden, kuninkaan ja Suomen herrain, välillä tuli vieläkin epätyydyttävämmäksi..
Olosuhteiden kehitys vakaannutti kuninkaassa sen käsityksen,
että hänen oli mieskohtaisesti ryhdyttävä asioita johtamaan. Jo
m, e e nhuhtikuun puolivälissä hän senvuoksi alkoi miettiä S
1 ä h t ö ä. Huhtik. 18 p:nä hän kirjoitti valtaneuvoksille Kustaa
Olavinpojalle, Sten Eerikinpojalle ja Piet ari Brahelle aikovansa•
matkustaa Suomeen, jotta sitä puolustettaisiin paremmin kuin
tähänasti ja jotta köyhä rahvas saisi enemmän oikeutta. 2 Viimeksimainittu matkan syy, jonka vuoksi Kustaa Vaasa jo vuosikausia, ainakin vasta 1537 lähtien 3, oli uhannut uudelleen saapua
maahamme aateliston ja virkamiesten tekoja perinpohjin tutkimaan ja rankaisemaan, ja joka aikaa myöten oli käynyt yhä
pakottavammaksi, ei myöskään ollut omansa tekemään hänen
mieltänsä suopeammaksi suomalaisia herroja kohtaan, joita hän
jo nyt, omat käskynsäkin unohtaen, myös rupesi väittämään
hänelle vastenmielisten sotaisten selkkausten pääaiheuttajiksi.
Niinpä hän toukok. 4 p:nä, kertoessaan Kustaa Olavinpojalle.
venäläisten aikaansaamista h,ävityksistä, lausui pitävänsä syypäinä heidän kostoretkiinsä eräitä vouteja, jotka kuninkaalta
lupaa kysymättä ja vastoin hänen tahtoansa olivat edellisenä
ja kuluvana vuonna hävitelleet rajantakaisia seutuja. Seuraavana päivänä hän kirjoitti Eerik Hookaninpojalle Tukholmaan
käskyn panna kiinni sinne äsken saapuneen Kivennavan ero
tetun voudin Antti Niilonpojan, joka hänen sanojensa mukaan oli
yksi Venäjälle tehtyjen ryöstöretkien aiheuttajia ja siten myös.
Toukok. 5 p:nä kuningas kirjoittaa Eerik Hookaninpojalle ihmeekseen kuulleensa, että Klaus Kristerinpoika, jonka jo aikoja sitten olisi pitänyt olla Suomessa niissä tärkeissä tehtävissä, joita hänelle oli uskottu, vielä
aivan äskettäin oli Ruotsissa. G. I:s reg. XXV, siv. 190.
2 G. I:s reg. XXV, siv. 134.
3 Vrt. edellä siv. 190, ja kirje Suom. rälssim.18/61537, G. I:s reg. XI,siv.329.
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syypää Suomeen suunnattuihin kostohyökkäyksiin. Kuningas ei

sanonut käsittävässä, mitä Antti Niilonpoika ja muut rajavoudit
ajattelivat venäläisiä ärsyttäessään, ja sanoi kummeksivansa, että
he eivät heti syksyllä tai yleensä ensi kelin aikana vieneet venäläisten nyt ryöstämää viljaa ja heiniä Viipuriin, Kivennavalle ja
muihin varastopaikkoihin, vaikka kyllä tiesivät venäläisten kokoavan voimiaan. Ymmärtämättömyys, ahneus ja omanvoitonpyynti
olivat muka epäilemättä olleet määräävinä niinhyvin heidän kuin
muidenkin suomalaisten toiminnassa.
Ottaen huomioon ylläesitetyt syyt kuninkaan päätökseen itse
lähteä Suomeen saattaisi melkein arvella, ' että hänen viimemainitussa kirjeessään antamansa käsky pitää Suomen-matka , salassa,
»jotta se ei tulisi joka miehen suuhun», kenties olisi tarkoitettu
kohdistumaan, ei ainoastaan vihollisiin, vaan myös Suomen herroihin.
Mutta vaikka näin olisikin ollut asianlaita, ei kuitenkaan ole varsin luultavaa, että salaisuutta pitkääkään aikaa voitiin säilyttää.
Varmaankin siitä saapuneet tiedot herättivät suomalaisissa sekavia
tunteita, sillä useimmilla heistä oli todella sekä väärinkäyttöjä että
laiminlyöntejä omallatunnollaan. Epäilemättä ryhdyttiin kiireimmiten toimiin pahimpien epäkohtien korjaamiseksi, ja, varustustoimia
kai hoidettiin entistä pontevammin ja huolellisemmin. Myöskin Henrik Klaunpojan, johtomiehistä ensimäisen, täytyi vieläkin tarkem1 G. I:s reg. XXV, sivv. 180-183, 187-190. Vrt. myös kirje Maunu
Niilonpojalle 5/5 1555; m. t., sivv. 194-196. Tässäkin kirjeessään kuningas antoi ankarat nuhteet Antti Niilonpojan toiminnan johdosta ja
käski kovasti varustamaan Viipurin linnaa ja kaupunkia ja yleensä rajaseutuja; suomalaisten tuli muistaa, että jos tahdotaan aloittaa sota, silloin on myös ensin ryhdyttävä hankkimaan varastoja. Samana päivänä
lähetettiin myös äyräpääläisille kirje, jossa heitä kiitettiin uskollisuudesta
ja luvattiin korvata heidän kärsimänsä vahingot. 7/5 meni kirje Jöns Maununpojalle vastaukseksi hänen lähettämäänsä kertomukseen venäläisille
tuotetusta tappiosta. Sotaonnen suosima päällikkö sai kuninkaaltansa runsaat kiitokset. Antti Niilonpojan menettelystä kuningas hänellekin ilmaisi
paheksuvan ihmettelynsä ja arveli sen seurauksena olevan, että venäläiset
aloittavat sodan, ennenkuin hän on voinut saada aseman suotuisammaksi
neuvottelemalla Puolan ja liiviläisten kanssa. " Jöns Maununpoikakin sai
mitä vakavimmat kehotukset varustautua sekä sota- että elintarpeilla, kirjeessä lähemmin esitettyä menettelyä noudattaen. Palkinnoksi hyvästä
käyttäytymisestään Jöns Maununpoika sai kihrak. tuomarinviran ja vero
vapaiksi neljä rajalla olevaa taloansa. G. I:s reg. XXV, sivv. 196-203 ja 209.
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min kuin ennen käyttää aikansa rajavarustusten ja yleensä puolustusolojen vahvistamiseen. Luultavasti hän kesän tullen jotenkin pysy=
väisesti oleskeli Viipurin puolessa, jossa hänet tapaamme toukok.
20 p:nä kuittaamassa sotaväen palkkausrahoja yhdessä Maunu
Niilonpojan, Jöns Vestgöten ja Eerik Sporen kanssa l ja josta käsin
hän muutamia viikkoja myöhemmin myös hoiti venäläisten kanssa
käytyjä neuvotteluja. »Suomen ratsuväen rehumarski» Niilo Boije
kuljetteli heinäkuun alkupuolella väkeä Viipuriin, ja monet muut
herrat liikkuivat samanlaisissa puuhissa, pestasivat sotamiehiä
j. n. e. 2 Myös ulkomaiden puoleen suomalaisetkin kääntyivät saadakseen tukea venäläisiä vastaan. Helsingistä kirjoittivat tonkok.
30 p:nä Niilo Boije, Yrjänä Fincke, Eerik Arvidinpoika, Eerik Spore,
Simo Tuomaanpoika, Lasse Mikonpoika, Hannu Laurinpoika ja
Maunu Ille Räävelin pormestarille ja raatimiehille pyytäen heitä
estämään kaiken Venäjälle-viennin ja ilmoittaen, että he tässä
tarkoituksessa olivat lähettäneet asestettuja laivoja kysymyksenalaisille vesille. 3
Sillävälin kuningas täydellä tarmolla valmisteli matkaansa.
Toukokuun puolivälistä alkaen hän vähitellen lähestyi valtakunnan
keskusta, pysähdyspaikoistaan jaellen käskyjänsä. Hän lähetti
eri osiin valtakuntaa määräyksiä sotaväen ja erilaisten sotatarpeiden hankkimisesta, antoi tärkeimmille luottamusmiehilleen ohjeita
Ruotsin rajain turvaamisesta, sääsi muonaveron kannettavaksi laivastoa varten j. n. e.; Puolasta ja Liivinmaalta hän myös toivoi
saavansa tehokasta apua. Tukholmaan kesäkuun puolivälissä saavuttuaan hän piti vielä neuvotteluja, ja jo 21 p:nä hän kirjoitti Hannu
Laurinpojalle Helsinkiin lähettäneensä sinne Tukholmasta yksitoista
sotalaivaa ja niissä sotaväkeä sekä elin- ja sotatarpeita. 4 Vasta
viikkoa myöhemmin laivasto kuitenkin lienee lähtenyt liikkeelle,
koskapa sen päällikön, Jaakko Baggen, valtakirja ja miehistön sotaartikkelit ovat päivätyt Tukholmassa kesäk. 28 p:nä. 5 Samoihin
aikoihin oltiin kuninkaan omissa matkavalmistuksissa niin pitkällä,
i S. V. A. n:o 5095, 1. 115.
2 S. V. A. n:o 3035, 1. 42 v., ja 3036, 1. 2.
3 Hansen, Bidrag III, sivv. 314-316.
4 G. I:s reg. XXV, siv. 274.
Vrt. myös Tidander, Kriget mellan Sv.
o. Ryssl., siv. 16.
5 G. I:s reg. XXV, sivv. 281-285.
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että hänen tallimestarinsa, Sjundbyn Jaakko Henrikinpoika, lähetettiin Suomeen ja että Turun linnanpäällikkö Simo Tuomaanpoika
sai käskyn panna olutta ja leipoa leipää kuningasta varten. 1
Vielä Jaakko Baggen lähtiessä kuningas kuitenkin yhä oli rauhallisen ratkaisun kannalla. Kesäk. 21 p:nä Hannu Laurinpojalle lähettämässään kirjeessä hän valitti yleisten ulkopoliittisten olosuhteiden.
sopimattomuutta sotaan ryhtymiseen ja nimenomaan käski koettamaan selvittää asemaa neuvotteluilla. »Ihmettelemme suuresti»,
hän kirjoitti, »että ne, jotka nyt pitkän aikaa ovat olleet rajalla,
eivät ole toimittaneet lähettiläitä raj an toiselle puolen kokoontuneiden venäläisten luo kaikin keinoin ottamaan selville, mikä heidän tarkoituksensa ja tahtonsa oli.» Vieläkin oli tehtävä, mitä
suinkin voitiin, ennenkuin päästettiin asiat kehittymään ilmisotaan
asti. Hannu Laurinpoikaa kuningas kehotti lähettämään tiedustelijoita sekä Nevalle ja Viron-, Liivin- ja Kuurinmaan eri pääpaikkoihin että, jos mahdollista, myös Novgorodiin ja Moskovaan.
Ennenkuin tietoja oli saatu, ei pitänyt tehdä mitään hyökkäystä
Venäjälle; kuitenkin oli vakavasti ja miehekkäästi hoidettava puolustusta. 2 Tätä käskyä noudattaen Hannu Laurinpoika yhdessä
muiden Suomen johtomiesten kanssa heinäk. 14 p:nä lähettikin
Viipurista kaksi miestänsä, Markus Skarenbergin ja Jaakko v.
Liibeckin, »Puolan kuninkaan leiriin ja pitkin Venäjän rajoja, samoinkuin myös Liivinmaalle ja pitkin Liivinmaan rajoja tutkimaan
kaikkia olosuhteita heille annetussa ohjesäännössä olevien tarkempien määräysten mukaan». 3
Toimenpiteeseensä Hannu Laurinpoika ilmoitti ryhtyneensä
»Jaakko Baggen y. m. Viipurissa nyt olevien hyvien miesten käskystä». Bagge siis lienee saapunut Viipuriin ainakin jo heinäk. 14
p:nä 4 ja heti ottanut käsiinsä puolustustoimien ylijohdon. Hän ei
1

G. I:s reg. XXV, sivv. 298-299.

sivv. 272-273.
V. A. n:o 5095, 1. 110.
' Tegelin mukaan — m. t., siv. 313 — on tähänasti ilmoitettu hänen saapuneen i8/,. Huomauttamista ansaitsee myös, että Räävelin neuvosto jo heinäk. 21 p:nä vastaa erääseen Jaakko Baggen kirjeeseen,
jossa vaadittiin olemaan viemättä sotatarpeita venäläisille; neuvosto ilmoittaa viennin olevankin ankarasti kielletyn. von Hansen, Regesten aus zwei
Missivb., siv. 134.
2

M. t.,

3

S.
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kuitenkaan jäänyt pitemmäksi aikaa Viipuriin, vaan lähti pian kuninkaan antaman käskyn mukaisesti tiedustusmatkalle Venäjän puolelle. Muutamilla pienehköillä matalaknikuisil]a aluksilla hän nousi
Nevajokea puolentoista peninkulman päähän Pähkinälinnasta, jossa
hän joutui keskusteluihin erään pajarin kanssa, selitti vanhain
rauhansopimusten nojalla olevansa oikeutettu vapaasti liikkumaan
Nevajoella ja esitti, että suuriruhtinas lähettäisi Moskovasta valtuutetun edustajan neuvottelemaan rajaselkkausten sovittamisesta.
Keskustelu tapahtui elok. 3 p:nä 1, minkä jälkeen Bagge havaintoineen palasi Viipuriin.
Jo paljon ennen Jaakko Baggen Suomeen-tuloa olivat Maunu
Niilonpoika ja muut rajalle kokoontuneet Suomen herrat lähettäneet kuninkaalle uuden kirjelmän, jossa he ilmeisesti koettivat edelleen vaikuttaa hallitsijaan siihen suuntaan, että hän
suostuisi hyökkäyksen tekemiseen. Sotapäälliköt väkineen ja
aatelisto miehineen olivat leiriytyneet Kivennavasta ja Rajajoelta neljän peninkulman päässä olevaan Vammelsuuhun, josta
oli meritse mukava pääsy Viipuriin. He valittivat, etteivät
voineet siellä tulla toimeen, jolleivät saaneet vihollismaasta hankkia elatustansa. Suomalaisten sotainnolle kuvaavaa oli tällaisen esityksen tekeminen, vaikka he varmaankin tiesivät sillä herättävänsä ankaraa paheksumista kuninkaassa, joka kerta kerran
perästä oli teroittanut heidän mielensä riittäväin muonavarojen
hankinnan tärkeyttä. Kuningas vastasikin — heinäk. 11 p:nä läankarin moittein ja käski Maunu Niilonhettämässään kirjeessä
poikaa heti toimittamaan Tukholmaan tiedot siitä, mitä voudit ja
aatelisto oikeastaan olivat siinä suhteessa tehneet ja mitä Ruotsista ja muualta oli itärajalle saapunut. Niin paljon sotaisemmaksi
oli kuitenkin kuninkaan mieliala jo muuttunut, että hän suomalaisten sotasuunnitelmaan, jonka mukaan venäläisten kimppuun
oli hyökättävä, jolleivät he ennen Laurinpäivää (elok. 10:tä) olleet
ryhtyneet rauhansopimustoimiin, ei antanut hylkäävää vastausta,
vaan käski ajoissa varustamaan valmiiksi kaiken, mitä sotaa varten tarvittiin. Kuitenkaan eivät suomalaiset vieläkään saaneet
lupaa tehdä minkäänlaista hyökkäystä Venäjälle, ennenkuin oli
1 Tegel,

m. t., siv. 314.
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tullut lähempiä määräyksiä kuninkaalta; heidän oli vain tarkasti
huolehdittava rajan puolustamisesta.
Kirjelmänsä mukana olivat suomalaiset myöskin lähettäneet
kuninkaalle otteen . kirjeestä, jossa be — Maunu Niilonpoika,
Henrik Elaunpoika ja. Jöns Vestgöte — olivat ehdottaneet Novgorodin käskynhaltijalle Dmitri Paletskoille, että tämä toimittaisi luotettavan miehen tarkastamaan, mitä vahinkoa venäläiset olivat tuottaneet tämänpuolisille rajaseutulaisille. Kirjeeseen
— jonka kuningas ilmoitti hyväksyvänsä, mutta joka hänen mielestään olisi ollut lähetettävä jo aikaisin talvella — Paletskoi vastasi
esittämällä syy töksiä suomalaisia vastaan sekä rajarauhan rikkomisesta että hänen kirjeenviejänsä (Kusminin) pidättämisestä, mutta
.lupasi kuitenkin lähettää pajarin rajalle syysk. 1 p:nä yhdessä suomalaisten, edustajien kanssa toimittamaan t a r k a s t us t a r a j a l l a.
Kun. tarkastus olisi suoritettu, olisi molemmin puolin ryhdyttävä
toimenpiteisiin, jotta »raja tehtäisiin selväksi herra Yrjön ja herra
Maunun rauhankirjeen mukaan». Sillävälin Paletskoi lupasi kieltää
kaiken rajarauhan rikkomisen. 2 Paletskoin vastaus saapui Viipuriin
heinäk.18 p:nä. Sen johdosta meni hänelle beinäk. 23 p:nä »kuninkaan
käskynhaltijalta Viipurissa Maunu Niilonpojalta ja hänen armonsa
aatelilta, Henrik Klaunpojalta, Eerik Sporelta ja muilta kunink.
maj:tin,. meidän armollisen herramme nyt täällä Viipurissa olevalta
aatelilta» uusi kirje, jossa he ilmoittivat, etteivät voineet syysk.
1 p:ksi lähettää »yhtä pajareistaan eli aatelistaan» rajalle neuvottelemaan rajankäynnistä, mutta lupasivat myöhemmin antaa tiedon
1 Kirje Maunu Niilonpojalle 31/7 1555. Kuningas sanoo Maunu Niilonpojan lähettämästä kirjeestä nähneensä, että »vart krigzfolck sampt medh
adelen och theris tiänere haffve belägredh siig vijdh salthesiön udi Vamelssöö,
och att the icke lenge kunne underholle siig ther, medh mindre the mäge tage
till udafffiende landh hvadh the skole förtäre». G. I:s reg. XXV. sivv. 312315. Vrt. myös karttaluonnosta Teitin valitusl. (Grotenfeltin julkaisun siv.
229) sekä Forsman, m. t., sivv. 99-100. Kuninkaan kirjeestä näkyy, että
Klaus Kristerinpoikakin — ainakin 12/8 hän oli Vammelsuussa (Hornien paperit Ericsbergin arkistossa: III, sivv. 269-270, n:o 80) — oli suorittanut
saamansa tehtävän ottaa miehiä sotapalvelukseen. Samassa kirjeessä kuningas ilmoittaa tilanneensa Viipuriin lähetettäviksi cn. m. 5 å 6 paria »kattilarumpuja» ja joukon lippuja.
2 G. I:s reg. XXV, siv. 315, ja Arw. Handl. VIII, sivv. 243-247. Vrt.
myös Hongelin, m. t., siv. 42.
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sopivasta ajasta, jos Paletskoi lähettäisi turvakirjeen, millä heidän
kirjeenviejänsä pääsisi Novgorodiin. 1
Samalla kuin suomalaiset näin ainakin näennäisesti pyrkivät
rauhallista tietä ratkaisemaan valtakuntain välisiä selkkauksia,
valmistelivat he ja heihin nyttemmin liittynyt Jaakko Bagge seuralaisineen toiselta puolen myös sotaa. Ja kuninkaassakin, joka niinkuin olemme nähneet — jo oli alkanut paneutua sota-ajatukseen, oli väliintulleiden tapahtumain johdosta sotainen mieliala ja
epäluottamus venäläisten todellisiin aikeisiin huomattavasti kasvanut. Hänen vielä Tukholmassa hankkiutuessaan Suomen-matkaan saapui nimittäin sanomia venäläisten Pohjanmaalle tekemästä
hyökkäyksestä ja siellä harjoittamasta hävityksestä, rosvouksesta
ja asukkaiden surmaamisesta. 2 Sanomien johdosta kuningas nimenomaan lausuu tulevansa yhä enemmän vakuutetuksi siitä, että venäläiset todella valmistavat sotaa, ja käskee Pohjanmaan voutia Joen
Baggea ryhtymään tarmokkaisiin toimenpiteisiin, jotta venäläisten yritykset siellä estettäisiin yhtä hyvin kuin Karjalassakin.
Sentähden hän Suomen-matkaltaankin, jolle hän vihdoin lähti Tukholmasta elok. 6 p:nä, eri pysähdyspaikoilta — kauimmaksi aikaa saatiin pysähtyä Uplannin saaristoon, jossa odoteltiin sopivaa purjetuulta — lähetteli käskyjä hankkia väkeä, aseita
ja muita sotatarpeita sekä Pohjanmaalle että Viipurin puoleen. 3
Kustaa Vaasalla oli seurassaan perheensä 4 sekä joukko valta1 Arw. VIII, siv. 253. Myöhemmin venäläiset vetosivat m. m. juuri
tällöin osoittamaansa rauhanrakkauteen; he muka olivat, vaikka heidän ei
suinkaan olisi tarvinnut ensinkään vastata Suomen herrain kirjeeseen, kuitenkin sen tehneet, koska tahtoivat »vahvistaa rauhankirjeet» ja jotta viatonta verta ei vuodatettaisi; mutta »Maunu Niilonpoika ei lähettänyt ketään
rajalle tarkastusta pitämäänn. Arw. Handl. III, siv. 342. Elokuun lopulla
Paletskoi todella lähettikin rajalle erään pajarin ja hänen mukanaan suomalaisten pyytämän turväkirjeen Ivrt. edempänä).
2 Tiedot näistä tuhotöistä näkyvät saapuneen jokseenkin samoihin
aikoihin, jolloin Karjalassa olevat Suomen johtomiehet olivat sovinnollisessa
kirjeenvaihdossaan Paletskoin kanssa. Vrt. G. I:s reg. XXV, sivv. 324-326.
3 M. t., sivv. 349-357, 384 ja 635-636.
4, On ilmoitettu kuningattaren ja nuorimpien lasten tulleen vasta myöhemmin (Tengström, Några blad, siv. 145), mutta esim. Kaarle prinssi oli ainakin jo syysk. alkupuolella täällä (NeOvius, Ant. rör. Borgå, siv. 25).
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neuvoksia, hovilaisia (herroja ja naisia), kanslia- ja kamarihenkilökuntaa ynnä sotaväkeä. Seurueen komeudesta saa käsityksen, kun
mainit sen, että sen oleskellessa Viipurissa linnan tileihin on merkitty annetun ruokaa 1,068:lle »kunink. maj:ttia ja hänen armöansa
seuraavaan hoviin» kuuluvalle henkilölle. 1 Matkalaisiin kuulunut
kamarikirjuri Rasmus Ludviginpoika kertoo kronikassaan 2, että
hallitsija elok. 13 p:nä , saapui Turkuun »uljas laivasto ja valtava sotavoima mukanaan»; hänen . antamansa tieto on senjälkeen
uudistettu myöhemmissä kronikoissa ja historioissa. Kuit€nkin
näyttää ilmoitus vaativan korjausta. Elok. 13 p:nä hallitsija oli
Hospitalsundissa, Föglön koillisosassa 3, josta kyllä voitiin päivässä
purjehtia Turun seuduille asti. Mutta kuninkaan laivastoa nähtävästi Uplannin saaristosta asti seuranneen liivinmaalaisen lähetystön
matkakertomuksessa,. jossa melkein päivä päivältä kerrotaan hallitsijan matkan edistymisestä ja joka ylimalkaan tuntuu luotett avalta, sanotaan Kustaa Vaasan ottaneen lähetystön audienssille
teltassaan »noin kolmen peniuku]man päässä Turusta» elok. 16 p:nä
(»den freitagk nach Marien hemmelfarth»). 4 Kronikoitsijan päivämäärä lienee siis ymmärrettävä siten, että laivasto silloin saavutti
Suomen mantereen ja että maihinnousupaikka oli jossakin Turun
läheisyydessä, jonne aluksi asetuttiin leiriin. Mainitussa matkakertomuksessa ilmoitetaankin, että kuningas audienssipäivän iltana,
siis kolme päivää maihinnousun jälkeen, »hajoitti leirinsä ja lähti
Turkuun». 5
Jotenkin heti Turkuun saavuttuaan Kustaa Vaasa lienee aloittanut lihkaamansa väärinkäyttöjen tarkastuksen 6, ja jo viikkoa
1 S. V. A. n:o 5108, 1. 6: »Till kongelige ma:ttz och hanns nådiis effterföliannde hoff: aff 1068 personer vtj 4 vekor
»
2 Rasmus Ludvigssons krönika om k. G. I, siv 119. Vrt. Grotenfelt,
Muutamia asiakirjoja maatilus-oloista (Hist. Ark. XV), sivv. 88-89.
3 G. I:s reg. XXV, siv. 356. Nimi Hospitalsund (Spetalsund) ei enää ole
käytännössä.
4 M. t., siv. 635-636. Lähetystö saapui 11/8 (»sontags nach Laurentii»)
kuninkaan luo purjehdittuaan Ahvenanmeren (?) poikki (»uber das haf»);
sitä vastaanottamaan lähetti kuningas »kaksi aatelismiestä, Fleming serkukset, sekä tohtori Andreaan».
5 »Die kon. ma:tt aber haben nach denn abendt mit irem lager daselbst
ufgebrochen und seynt nach Abow gelauffen.» M. t., siv. 638.
6 Vrt. Grotenfelt, Teitin valitusl., sivv. 252-261.
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jälkeen maihinnousun hän lähetti Jaakko Baggelle kirjeen ilmoittaen että Maunu Niilonpoika oli .e r o t et t a va Viipurin linnan
päällikkyydestä sekä luotettavain miesten saattamana, jotka salassa
voivat pitää häntä silmällä, lähetettävä kuninkaan luo; hänen sijaansa oli toinen, »hyvä ja luotettava» mies asetettava Viipuriin. 1
Suomen herrat saivat siten ,jo ensi päivistä tuntea, että heitä odotti
ankara tilinteko.
Kuningasta vastassa Turussa ei kuitenkaan liene ollut montakaan Suomen johtavista aatelismiehistä, mikä seikka tietenkin tuntuvasti vaikeutti hänen pyrkimyksiään päästä tilanteen perille ja mikä
nähtävästi myös osaltaan aiheutti hänen Kustaa Finckelle lähettämänsä käskyn ensi tilassa saapua hänen luoksensa, missä hän hänet
vain saattoi tavata. 2 Itärajalta olivat Suomen kokoontuneet johtomiehet sensijaan lähettäneet hänen luokseen Olavi Skotten, joka saapui
Turkuun muutamaa päivää myöhemmin kuin kuningas ja joka toi
hänelle tiedon Paletskoin kanssa pidetyistä neuvotteluista ja Jaakko
Baggen helposti suoritetusta matkasta Nevajokea ylöspäin sekä
pyysi kuninkaan valtuutusta sotaretkeen, jota hän ilmoitti sekä
päälliköiden että miehistön, — jopa Savon ja Karjalan talonpoikienkin — suuresti haluavan, ennen kaikkea koska heillä oli puute
muonavaroista ja he senvuoksi tahtoivat »koettaa onneansa Venäjällä». Jaakko Baggella oli muka pelkästään talonpoikia 20,000 ja
senlisäksi säännöllistä sotaväkeä, kaikki Käkisalmen läänin pajarit olivat muka suopealla mielellä ja venäläiset linnat helposti valloitettavissa, jotapaitsi suuriruhtinas muka oli kuollut. 3 Vaikka
hyökkäyssodan perustelut olivat suurelta osalta samat kuin ennenkin, tehosivat ne tällä kertaa voimakkaammin kuin edellisillä kerroilla. Mutta suomalaisten tiedot ja esitykset tulivatkin nyt heidän
aikeilleen edullisella hetkellä.
Kuningas tosin itse — ilmoittaessaan 4, että hän ei nyttemmin
enää epäillyt ryhtyä hyökkäykseen — perusteli päätöstään sillä,
että venäläiset, samaan aikaan kuin puuhailivat rajankäyntiä, olivat

I:s reg. XXV, siv. 361.
G. I:s reg. XXV, siv. 369.
3 G. I:s reg. XXV, sivv. 415-416.
rajalla olevalle aatelistolle sekä Eerik herttualle Tu4 Kirjeissänsä
rusta 21/8 ja 22 /8. G. I:s reg. XXV, siv. 367, 368 ja 371.
1 G.
2
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tehneet uuden, entistä tuhoisamman hyökkäyksen Pohjanmaalle.
Sentähden muka oli nyt parasta, enää luottamatta heidän sanoihinsa,
maitse ja meritse rynnätä heidän maahansa. Mutta vaikka Pohjanmaalle tehty uusi hyökkäys tietysti sekin suuresti ärsytti vanhaa
ja kivulloiseksi käynyttä Kustaa kuningasta, varoi hän joka tapauksessa niin tarkoin sotaisiin selkkauksiin antautumista, että
vain jotenkin tyydyttävät takeet yrityksen onnistumisesta voivat saada hänet tekemään lopullisen hyökkäyspäätöksen. Ja
edellisestä tiedämme, että hänen luottamuksensa Suomen herrain vakuutuksiin ja kykyyn arvostella yleistä asemaa ei ollut likimainkaan ehdoton. Parempaa varmuutta tarvittiin, ja sitä kuningas juuri näinä päivinä luuli saaneensa.
Mainitsin edellä kuninkaan luo saapuneen erään l ii v i n m a a la is en l ä h e t y s t ö n. Jos tarkastamme Ruotsin ja Liivinmaan ritariston mestarin välillä lähinnä edellisenä aikana käytyjä neuvotteluja,
saatamme ymmärtää, että Kustaa Vaasa antoi suuren merkityksen
lähetystön tulolle. Syksyllä 1553 oli mestari Henrik von Galen toimittanut Ruotsiin lähetystön tiedustelemaan, mille kannalle Ruotsin kuningas aikoi asettua siinä tapauksessa, että Venäjän ja ritariston välisen rauhansopimusajan päättyessä edellinen hyökkäisi
jälkimäisen kimppuun; jos Ruotsi sitoutui auttamaan Liivinmaata,
lupasi mestari puolestaan tarpeen tullen »noudattaa samanlaisuutta». Kustaa Vaasa ei antanut myöntävää vastausta, mutta
lähetti kuitenkin seuraavana vuonna mestarin luo Joakim Burwitzin tutkimaan sikäläisiä olosuhteita. Burwitzin vn 1555 alussa
tuomat tiedot osoittivat ritariston maan olevan kaikkea muuta
kuin kehuttavassa tilassa. Mitään liitonhierontatehtävää hän ei
liene saanut; päinvastoin ritaristo hänen tulonsa aikoihin oli ollut
pakotettuna uudistamaan rauhan Venäjän kanssa mitä nöyryyttävimmillä ehdoilla. Kuitenkin Burwitz, nähtävästi mestarin omasta
kehotuksesta, huomautti kuninkaalle, kuinka tärkeitä yhteisiä
etuja molemmilla valtioilla oli ja että liivinmaalaiset pitivät hyvin
tärkeänä läheisten suhteiden säilyttämistä Ruotsiin ja Suomeen,
sekä viittasi siihen mahdollisuuteen, että mestarin luota tulisi uusi
lähetystö. Luonnollista on; että kuningas tämän nojalla katsoi
voivansa toivoa ritaristolta apua Venäjää vastaan, kun taas ritaristo näkyy vain pyrkineen houkuttelemaan Ruotsia Venäjän kimp-
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puun, siten kääntääkseen vaarallisen naapurin huomion pois itsestään.
Kustaa Vaasan toiveet tietysti saivat tuntuvaa virikettä, kun
hänen juuri valmistautuessaan purjehtimaan Ahvenmeren poikki
hänen luokseen saapui tuo puolittain luvattu lähetystö, jäseninä
varsin huomattavia miehiä, Järvämaan vouti Berndt von Sehmert,
mestarin neuvos Wolther von Plettenberg ja toht. Rembert Geilsheim 2, ja kokoonpanoltaan muutenkin loistava ja kunnioitusta
herättävä. Ennenmainitulla audienssillaan, elok. 16 p:nä, lähetystö tosin, esitettyään kunnioittavan tervehdyksensä, oikeastaan
vain ilmoitti mestarin olleen pakotettuna suostumaan alentavaan
rauhaan venäläisten kanssa, mutta ilmeisesti kuningas odotti
heidän myöhemmissä neuvotteluissa tuovan esiin tärkeämpiäkin
asioita. Turkuun siirry 6yä Kustaa Vaasa sitten elok. 19 p:nä lähetti
neuvoksensa Abraham Eerikinpojan ja Svante Sturen sekä Olavi
Kustaanpojan (Stenbock), toht. Antti Olavinpojan, Lauri Iivarinpojan (Fleming) ja Ezechias Gipfertin jatkamaan keskusteluja.
Tälläkään kertaa ei ollut puhetta minkäänlaisesta liitosta: sotaan
nähden tärkeimmät kysymykset, joita yleensä pohdittiin, koskivat
kuninkaan pyy hämää oikeutta Liivinmaalta pestata sotaväkeä
sekä Venäjälle-viennin estämistä. Elok. 21 p:nä lähettiläät antoivat
kuninkaan kysymyksiin vastauksensa; siinä m. m. vakuutettiin, että
heidän herransa epäilemättä oli suostuva luovuttamaan Ruotsin
palvelukseen väkeä niin paljon kuin suinkin ja että venäläisille ei
sallittu viedä tavaroita, mutta ei myöskään suostuttu muuhun
kaupan rajoittamiseen. Vielä oli kuitenkin neuvoteltava eräistä
»suullisista esityksistä». Ne koskivat valtioiden alamaisten oikeuksia toisessa valtiossa y. m. s., mutta epäilemättä Kustaa Vaasa yhä
oli siinä luulossa, että lopulta sukeltautuisi esiin myös tuo hänen
odottamansa liittotarjous. Kun hän tunsi itsensä sairaaksi, päätti
hän uskoa neuvottelujen hoidon pojalleen Juhanalle. 3
Tämä päätös oli ilmeisesti varsin onneton. Juhana prinssi
kannatti niin kiihkeästi sotatoimiin antautumista, että hän epäile1 Vrt. Hildebrand, Gustaf Vasa (Sveriges hist. int. tjug. seklet III),
sivv. 238-235.
2 Vrt. von Busse, Rembert Geilsheim (Mittheil. aus dem Grab. der Gesch.
Liv-, Ehst- u. Kurl. II), siv. 389.
3 G. I:s reg. XXV, sivv. 636-640.
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mätiä, jollei tahallisesti, niin ainakin nuoruuden innostuksissaan,
antoi isälleen runsaasti väritetyn selostuksen »kuulusteluissa» kulusta. i Se pidettiin jo elok. 21 p:nä Turun piispantalossa, ja siinä
lähettiläät, jotka uteliaina olivat seuranneet näkemiänsä suuria
varustuspuuhia, m. m. pyysivät saada kysyä, oliko kuninkaalla
vakava aikomus aloittaa sota Venäjää vastaan. Tämän kysymyksen Juhana — »erinomaisella innolla» (mit besondern fleiss) kertoessaan lähettiläiden lausunnoista —. epäilemättä esitti siinä muodossa, ikäänkuin lähettiläät olisivat hartaasti toivoneet myöntävää vastausta ja ikäänkuin olisi ollut luultavaa, että he siinä tapauksessa antaisivat liittolupauksen herransa puolesta.
Luottaen poikansa. valoisiin kuvauksiin ja uskoen siihen, mitä
itsekin toivoi, Kustaa Vaasa juuri elok. 21-22 p:nä teki ratkaisevan päätöksensä sot atointen aloittamisesta. Elok. 20 p:nä Jaakko
Baggelle kirjoittamassaan kirjeessä hän ei vielä puhu sanaakaan hänen ja muiden herrojen lähettämästä hyökkäysesityksestä, vaikka
Olavi Skotte jo oli hänelle asiansa kertonut. 3 Kahtena seuraavana
päivänä sitävastoin ilmoitetaan hyökkäyssodan aloittamisesta Eerik
herttualle Ruotsiin ja allekirjoitetaan tarpeelliset käskykirjeet
Suomen aatelistolle ja Jaakko Baggelle, joka määrätään ylipäälliköksi, sekä sotaohjeet koko sotavoimaa varten." Määrätään, että
maa- ja merivoimain tulee samaan aikaan kohdistaa hyökkäysliikkeensä Nevaa ja Pähkinälinnaa kohti, valloittaa viimemainittu
sekä Käkisalmi ja Kaprio ja ne lujasti varustaa; on estettävä Nevan
kautta kulkenut kauppa, koetettava sopivin keinoin taivuttaa
vihollismaan asukkaat valloittajien alamaisuuteen, yleensä huolellisesti suoritettava kaikki sotatoimet Olavi Skotten tuomien tarkempien ohjeiden mukaan.
Ei kuitenkaan kestänyt kauaa, ennenkuin kuninkaan silmien
Vrt. kuninkaan kirje Juhanalle 26/7 1558 (G. I:s reg. XXVIII, siv. 305):
:»såsom och skedde, när vij vore i Findlandh, ath thu hade ingenn roo, för
ähnn thänn feijdenn kom opå gånge.
2 Vrt. G. I:s reg. XXV, sivv. 640644.
3 Vrt. m. t., siv. 361. - Sitävastoin hän jo nyt käskee Baggen lähettämään sotaväen värvääjiä Rääveliin.
M. t. sivv. 362-377 ja 384-385. Ruotsiin ja Ahvenanmaalle lähetti
kuningas myös käskyjä muonavarojen ja lisäväen toimittamisesta, etelärajan
silmälläpitämisestä y. m. s.
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täytyi aueta näkemään todellinen asianlaita avustuskysylnyksessä.
Elok. 23 p:nä, kun hyökkäyspäätös siis jo oli tehty, saapuivat edellämainitut kuninkaan neuvokset ja muut hoviherråt ja sihteerit
ritariston mestarin lähettiläiden luo ja ilmoittivat vastauksen näiden sodasta tekemään tiedusteluun: kristikunnan yhteistä vihollista
vastaan oli kaikin voimin ryhdyttävä taistelemaan. Eikä ainoastaan vastattu tehtyyn kysymykseen, vaan esitettiin myös vastakysymys: oliko ritaristo ja mestari nyt valmis »uskollisena ystävänä
ja naapurina tarjouksensa mukaan» yhtymään Ruotsin liittoon`?
Hämmästyneinä lähettiläät, pidettyään yksityisen neuvottelun;
vastasivat, ettei heillä ollut valtuutta luvata mitään, ja viittasivat
siihen, että ritaristo oli solminut rauhan Venäjän kanssa. Väittelyä
jatkui myöhään iltaan saakka, ruotsalaiset käyttivät yhä kiivaampaa kieltä, mutta muuhun tulokseen ei päästy. Seuraavana päivänä yhdy thin jälleen tuomiokirkossa, kuninkaan edustajat vaativat täyttämään annetut lupaukset ja lähettiläät puolustivat mestariaan parhaansa mukaan. Ilman tulosta erottiin nytkin. 1
Voimme aavistaa, miten hermostuneena vanha kuningas oli.
Hyökkäyskäsky armeijalle oli menossa määräpaikkaansa, ja varmana
pidetty ja tärkeä liittolainen olikin pettänyt lupauksensa. Äkkiä
hän nyt teki päätöksen lähteä lähemmäksi sotatantereita. »Vastoin
kaikkea uskoansa» mestarin lähettiläät elok. 25 p:nä saivat tiedon,
että kuningas oli lähtenyt liikkeelle ja pyytänyt heitä seuraamaan
häntä saaristoon, jossa he parin päivän perästä saisivat mestarille
vietävän vastauksen esityksiinsä. Huonosti varustettuina ja ilman
kunnollista perämiestä lähettiläät laivoineen joutuivat kauaksi
kuninkaan laivastosta, niin että he saavuttivat sen vasta kuun viimeisenä päivänä, jolloin kuningas jo oli ehtinyt Porkkalaan. 2 Päivällisen jälkeen heidät vihdoin otettiin jäähyväisaudienssille, jolloin
kuningas piti heille puheen syyttäen mestaria sanansa syömisestä ja
kristikunnan pettämisestä. Lähettiläiden koetettua »vähän kertoa»
mestarinsa puolustukseksi vanha hallitsija »hyvin masentunein mielin ja alakuloisia elein» (mit fast beschwertem gemuthe unnd wehemutigen gberde) seisaalta jatkoi puhettaan vakuuttaen, että, vaikka
ihmiset hänestä luopuvatkin, ei hän kuitenkaan ole luopuva Juma1

M. t., sivv. 644-651.
siv. 386.

2 M. t.,
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lasta, johon hän on kaiken luottamuksensa aina pannut. Valtakirjansa saatuaan ja jäähyväiset otettuaan lähettiläät yön läpi purjehtien seuraavana aamuna saapuivat Rääveliin. i
Kustaa Vaasan, joka ei milloinkaan unohtanut nyt kärsimäänsä pettymystä 2 , oli joka tapauksessa alistuttava tosiasiaan.
Mutta johonkin suuntaan täytyi hänen kiihkeän suuttumuksensa
ja mielikarvautensa saada purkautua. Lähinnä oli silloin Suomen
aatelisto, jonka houkutukset osaltaan olivat vaikuttanee' ratkaisevaan päätökseen ja jonka harjoittamia väärinkäyttöjä pitkin hallitsijan matkaa vedettiin päivänvaloon. 3
Toistaiseksi ei kuitenkaan .raja-armeijan herroilla näy olleen
mitään tietoa elokuun loppuviikon tapahtumista ja kuninkaan
katkerasta mielialasta. Päinvastoin he olivat saaneet elää innostuneen toiminnan ja rohkeiden toiveiden päiviä.
Epäilemätöntä nimittäin on, että Olavi Skotten kuninkaalta
tuomat vastaukset ja ohjeet herättivät suurta tyytyväisyyttä
Viipuriin ja Vammelsuun leirille kokoontuneiden Suomen herrain
keskuudessa. Olihan vihdoinkin saatu lupa siihen, mitä niin
kauan oli toivottu ja mihin eri teitä ja eri keinoin oli pyritty. Innolla ryhdyttiin järjestämään s o t a r e t k e ä. Paitsi
Jaakko Baggea, joka — kuten näimme — oli määrätty sekä
1 M.

t., sivv. 651-656.
Syksyllä 1558, kun liiviläiset vuorostaan olivat paljon ankarammassa
avun tarpeessa, kuningas kirjoitti m. m.: »osz förhoppes, ath the (lifflendske)
siälffve nu schole besinne och röne, huru falskhett pläger slå sijnn härre på
hals, och motte nu betale thätt dyrth nog, ath the genom store förtröstninger
uin hiälp och bistand förde osz ahnn till thänn rydze feidenn, och när osz
mästh trängde, lothe the osz alene herdet uth, thätt bäste vij kunne, hvilcketh vij inthett haffve förgätidh.» G. I:s reg. XXVIII, siv. 441. Messenius
kertoessaan liiviläisten uskottomuudesta sanoo hiukan ilkeästi »Ordines Livoniae, ita fidei turpiter et periculi non memores impendentis, interea consultant, quomodo vir ignobilis cum faemina nobili se gerere in publica obligaretur chorea.» Peringskiöld, J. Messenii Scond. illustr. X, siv. 26. Vrt. myös
Annerstedt, Grundl. af sv. väldet. sivv. 3-4._
3
Jo pari päivää äskenkerrotun audienssin jälkeen, Helsingistä syysk.
2 p:nä, kuningas kirjoitti Turun voudille Simo Tuomaanpojalle kirjeen, jossa
hän moitti aatelistoa siitä, että se ei ollut huolinut tulla häntä tapaamaan
hänen matkallaan läpi saaristoon; vain köyhiä talonpöikia oli saapunut hänen
luokseen. G. I:s reg. XXV, siv. 387.
2
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maa- että merivoimien yhteiseksi ylipäälliköksi ja joka myös komensi laivastoa, asetettiin sotajoukkojen johtoon: jalkaväen päälliköiksi Henrik Klaunpoika ja Klaus. Kristerinpoika, ratsuväen päälliköksi Niilo Boije ja tykistön päälliköiksi Berik Spore ja Simo
Tuomaanpoika; muilla herroilla oli pienempiä osastoja johdossaan
tai muita erikoistehtäviä. Kovalla kiireellä järjestettiin -Viipurin
linnan ja kaupungin päällikkyys, huolehdittiin pohjoisempienkin
rajaseutujen puolustamisesta ~, kerättiin ne sotatarpeet, mitä vielä
tarvittiin ja mitä vielä voitiin saada, koetettiin huolehtia lisäväen
hankkimisesta, suoritettiin sotaväelle maksamatta jääneet palkat
j. n. e. Niinpä Henrik Klaunpoika, Niilo Boije ja Eerik Arvidinpoika — nuo vanhat Suomen sotaväen katselmus- ja palkanmaksajaherrat — Kivennavalla syysk. 7 p:nä kuittasivat ratsumiesten
palkkoihin meneviä rahoja. 2
Vähällä kuitenkin piti, ettei vielä viime hetkessä tullut pysähdys koko toiminnalle. Syysk. 2 .p:nä oli Jaakko Bagge lähettänyt
Olavi Skotten viemään kuninkaalle uutta kirjettä, jossa hän teki
selkoa varustustoimenpiteistään ja samalla kertoi Novgorodin käskynhaltijan nyt lähettäneen turvalupansa Suomesta tulevaa kirjeenviejää varten sekä Pähkinälinnan käskynhaltijan todella toimittaneen pajarin rajankäyntiä suorittamaan (vrt. edellä siv. 242, alav. 1).
Skotte tapasi kuninkaan Helsingissä. Skotten vastaanoton voimme
arvata olleen tuntuvasti toisenlaisen kuin Turussa. Tosin kuningas
nytkin vastasi, ettei venäläisten sovinnonyrityksiin ollut luottamista.
Mutta siitä huolimatta hän antoi käskyn 'lykätä hyökkäyssodan aloittamisen, kunnes väkeä oli saatu riittävästi, m. m. se väki, minkä hän oli tuonut Ruotsista. Lykkäyksen
syystä hän ei puhu suoraan, mutta sekin pilkistää kirjeestä esiin.
Kun Bagge oli maininnut sotaväen hankkimisesta Räävelistä, vastaa kuningas, »että meidän nyt ei ole ensinkään luottamista rääveliläisiin ja liivinmaalaisiin». Hänen muuttuneeseen mielialaansa näkyy
kuitenkin vaikuttaneen myös se, että hän, kuten hän ainakin sanoi,
oli oppinut tuntemaan Skotten, vähemmän luotettavaksi ja vastuuntuntoiseksi henkilöksi. Niissä — syys k. 8 p : n ä päivättyyn kir4/9 kirjoitti Jaakko Bagge »kiireessä» Kivennavalta asiasta Kustaa
Finckelle, jonka saamasta kutsusta kuninkaan luo hän ei tietänyt. Arw.
Handl. I I I, sivv. 233-234.
2 S. V. A. n:o 5095, 1. 115 v. Palkka oli 10 mk hevosta kohti.
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jeeseen liitetyissä — »artikkeleissa», joihin hän vaati Baggen vastausta ennen sotaretkelle-lähtöä, hän paitsi vaatimuksia, jotka kohdistuvat sotaväen, tykkien ja muiden aseiden sekä elintarpeiden
y. m. s. hankintaan ja mahdollisimman suuren varovaisuuden noudattamiseen kaikissa sotaliikkeissä, myös antaa määräyksiä ja tekee
huomautuksia, jotka osoittavat, miten tavattomasti huolestuneena
hän on nyt aloitettavasta hyökkäyssodasta. Hän ilmoittaa myös
tahtovansa, »että Jaakko Bagge ei paljon käytä tuota Olavi Skottea
sellaisissa asioissa kuin nykyisin on kysymyksessä, koska hänellä
on niin paljon sanomista ja koska hän antaa niin toivehikkaita vakuutuksia (store förtröstninger) niin asiasta kuin toisestakin, nimittäin
kuinka muka kaikki Pähkinälinnan ja Käkisalmen pajarit tulevat
avustamaan hänen kunink maj:ttiansa, ennenkuin hänen kunink
maj:ttinsa tulee Viipuriin; samoin että kun. maj:tin väki piankin
on saava sanotut linnat käsiinsä, samaten että suuriruhtinas muka on
kuollut ja paljon muuta», ja sanoo Jaakko Baggen käskeneen häntä
tuollaista ilmoittamaan ja pannen päänsä pantiksi siitä, että se,
mitä hän sanoi, kaikki oli totta. Koska kuningas pelkäsi sekä itse
että rajalla olevien - herrojen saavan väärän käsityksen oloista ja
asemasta Skotten lörpöttelyn kautta, ilmoitti hän lähettävänsä
Kustaa Fineken ja Hannu Lövenstenin Skotten mukana Baggen
luo saamaan ja viemään luotettavia tietoja. Kuningas kun ei voinut kaikkia-yksityiskohtia myöten tuntea oloja rajalla ja Venäjällä,
ei sotapäällystön tullut »puustavillisesti» noudattaa hänen antamiansa ohjeita. Näihin ja moniin muihin kirjelmässä esitettyihin
kysymyksiin ja vaatimuksiin kuningas odotti vastausta »ensi tilassa
ja läpi yön ja päivän».
G. I:s reg. XXV, sivv. 389-396. Forsman, m. t. siv. 106, sanoo kuninkaan kirjeen kirjoitetun jo 6 p:nä. Jos hänen ilmoittamansa päivämäärä olisi
oikea, olisi kirje ehkä ajoissa ehtinyt Jaakko Baggen ja muun sotapäällystön
käsiin. (Huomattava on, että Bagge jo tällöin oli rajalla sotaleirissä eikä Viipurissa; vrt. edellä siv. 250, alaviitta 1.) Hausenin (Bidrag III, sivv. 319-324)
julkaisemassa kappaleessa kuninkaan »artikkeleita» sanotaan nimenomaan,
että vastausta odotetaan sekä Baggelta että »niiltä muilta hyviltä miehiltä,
jotka ovat kokoontuneina Venäjän rajalle», mikä kyllä ilmankin käy selville. Mitä muuten Skotteen tulee, on mahdollista, että kuningas jo nyt koetti
antaa peruutuksilleen hauskemman muodon syyttämällä Skottea väärien tietojen viemisestä myös raja-armeijalle. Vrt. Grotenfelt, Suomen hist. uskonp.
aik., sivv. 119-120, ja myös Hongelin, m. t., siv. 45.
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Epäilemättä monet Skotten tuomista tiedoista olivatkin olleet
suuresti liioiteltuja. Kun hän esim. ilmoitti Karjalan talonpoikien
innokkaasti haluavan sotaa ja Baggella muka olevan 20,000 talonpoikaa käytettävänään, sopii se hyvin huonosti yhteen kuninkaan
Pitkästäpaadesta syysk. 18 p:nä antaman käskyn kanssa, jonka
mukaan Kivennavan päällikölle oli lähetettävä kokonaista 10
ruotua pyssymiehiä »ahdistamaan niitä Äyräpään talonpoikia, jotka
eivät ole tahtoneet seurata Jaakko Baggea Venäjälle»; kolme päivää
myöhemmin annettiin vielä määräys myöntää verovapaus talonpojille, jotta he olisivat suostuvaisempia. 1
Kuninkaan kirje ei kuitenkaan ehtinyt perille, ennenkuin s o t ajoukot jo 10 p:nä olivat alkaneet liikehtimisensä,
laivasto nostanut purjeensa ja maajoukot todennäköisesti jo ehtineet
Venäjän puolelle. Arpa oli heitetty, epäilemättä otollinen hetki
saada todella aikaan neuvottelut venäläisten kanssa oli mennyt.
Saatamme arvata kuninkaan, saatuaan tiedon siitä, että hänen
viime hetkessä tekemänsä viivytysyritys oli myöhästynyt, mitä
jännittyneimmin ja levottomimmin mielin seuranneen sotaretken
kehitystä. Maajoukon pääjohtajina olivat Henrik Klaunpoika,
Niilo Boije ja Klaus Kristerinpoika, »kaikki sotasankareita» (mavortii omnino heroes) 3, ja sen lukumäärä oli noin 4,000 jalka- ja ratsumiestä, joiden lisäksi tuli kai ainakin joku tuhat talonpoikaista
nostoväkeä, vaikkakaan ei niin paljoa, kuin kuninkaalle oli Skotten
kautta kerrottu. 4 Kolmantena marssipäivänä he kohtasivat 60
pajarin komentaman venäläisjoukon, joka ajettiin pakosalle ja osittain tuhottiin; yleensä venäläiset kuitenkin taistelutta vetäytyivät
vihollisten tieltä, vieden mukanaan elintarpeet ja muut tavaransa
ja polttaen talot. Syysk. 15 p:nä suomalaiset saapuivat osaksi poikki
soiden ja rämeiden Pähkinälinnan edustalle. Linnan vahvat muurit
ja toisella puolen vuolas virta, joka vaikeutti tykkien sijoitusta,
estivät menestyksellistä pommitusta. Kun elintarpeista oli kova

G. I:s reg. XXV, siv. 408.
Vrt. tästä Forsman, m. t., sivv. 105-106.
Peringskiöld, J. Messenii Scond. illustr. V, siv. 111.
' Suomen sotaväen miesluvusta ja kokoonpanosta vrt. Tavaststjerna,
m. t., sivv. 136, 138 ja 139-140.
2
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puute, kävi piiritysjoukon asema pian varsin vaikeaksi, varsinkin
kun Pähkinälinnan puolustajat saivat apuväkeä. 1
Yhä pahemmalla katumapäällä ollen ja hermostuneena

piiri-

tyksen tuloksettomuudesta kuningas, joka Mikonpäivän aikoihin
saapui

2, -kiireesti lähetti piiritysjoukolle käskyn p e -

r ä y t y ä takaisin Suomeen. Kertoessaan tästä kymmenkunta
päivää myöhemmin hän sanoo: »Olemme ollut varsin huolissamme

siitä,

että meidän vähäinen joukkomme antautui niin suureen vaa-

raan vieraassa ja tuntemattomassa maassa, ja pelkäsimme myös
suuresti sekä väen että laivojen ja tykkien siten joutuvan tuhon
omaksi, ja sellaisten odotettavissa olevien vaarojen tähden olemme
3
nyt kutsunut Jaakko Baggen kaikkine joukkoineen takaisin.» Siinä
tapauksessa, että kuningas olisi lähettänyt peräytymiskäskynsä Viipurista — mikä on melkein mahdotonta —, olisi suomalaisten lähdön
Pähkinälinnan edustalta, jos peräytyminen sen johdosta päätettiin,

t äytynyt tapahtua heti käskyn tultua, suorastaan paontapaisesti, koska
heidän ilmoitetaan lähteneen jo Mikonpäivänä. 4 Luultavaa onkin,

'että käsky lähetettiin, jo Pitkästäpaadesta, ehkä syysk. 23 p:nä, jolloin registratuura sanoo kuninkaan Jaakko Baggelle kirjoittaneen,

1 Venäläisissä annaaleissa kerrotaan m. m.: Linnoitus puolustautui
voimakkaasti; toiselta puolen tunkeutui ruhtinas Nogtev ja toiselta hovimarsalkka Simo Sheremetev vihollista kohti, hajoittaen hänen joukkojaan,
ottaen vangiksi elintarpeiden tuojia ja kaapaten laivoja. Akiander, Utdrag
ur ryska annaler (Suomi 1848), siv. 182; vrt. myös sivu: 187-188.
2 18-23/9 ja 27/9 hän oli Pitkässäpaadessa ja 30/9 Viipurissa (G. I:s reg. XXV,
sivu. 406 ja 408-409). Jos hän, kuten Rasmus Ludviginpoika (m. t., siv. 119)
ja hänen mukaansa Tegel (m. t., siv. 320) sanovat, olisi 25/9 tullut Viipuriin,
olisi hän siis sieltä heti jälleen pistäytynyt Pitkässäpaadessa, mikä tuskin on
luultavaa; päinvastoin G. I:s reg. XXV, siv. 406, julkaistu kirje osoittaa,
ettei hän silloin vielä omalta näkemältään tuntenut Viipurin oloja. Todennäköisesti hän saapui Viipuriin syysk. 28-30 p:nä. Vrt. myös Tidander,
m. t., siv. 17, alav.
3 G. I:s reg. XXV, siv. 416. Tästä kuninkaan omasta peräytymiskäskystä on ensiksi huomauttanut Grotenfelt, m. t., siv. 120 (Gr. sanoo käskyn
lähetetyn Viipurista). Kuvaavaa on, että Tegel, joka muuten on sangen
orjallisestikin seurannut registratuurassa tai muualla kunink. linnan arkistossa olleiden kirjeiden esitystä, ei mainitse tästä mitään, vaan sanoo vain
sotajoukon tulleen vaikeuksien takia pakotetuksi lähtemään takaisin.
4 Pietari Brahe (Ahnfelt, m. t., siv. 61) sanoo heidän lähteneen jo
28 p:nä.
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»että hän menettelisi Venäjällä sen mukaan, mitä k. m:tti viimeksi
ilmoitti Kustaa Finekelle». i Peräytyminen ei käynyt aivan esteettömästi, vaan kolmantena peräytymispäivänä, kuuden peninkulman
päässä Pähkinälinnasta, jouduttiin taisteluun Novgorodista tulleen
venäläisarmeijan kanssa, joka koetti katkaista suomalaisten paluutietä.. Taistelu . lienee ollut varsin tulinen, koska yksi päälliköistä,
Klaus Kristerinpoika, menetti altaan ratsunsa kaikkine varustuksineen. 2 Venäläiset voitettiin, mutta illan pimeys esti • ajamasta
takaa enempää kuin neljänneksen peninkulmaa: seuraavana päivänä jatkettiin takaa-ajoa pari kolme peninkulmaa. Senjälkeen
päästiin häiritsemättä rajan tälle puolen, missä suurin osa sotajoukoista jälleen . majoitettiin leiriin Vammelsuuhun. Ainakin
tärkeimmät johtohenkilöt sitävastoin riensivät kuninkaan luo
•Viipuriin. Tänne Itä-Suomen päälinnaan saapui myöskin Jaakko
Bagge laivastoineen, luultavasti lokak. 4 p:nä; hänen paluumatkansa
viivästyi ankaran vastamyrskyn takia, joka painoi hänen laivansa
Pähkinälinnaa kohti, niin että hänen oli taisteltava ensiksi linnasta
hyökänneitä joukkoja ja senjälkeen, kun hän vihdoin pääsi kulkemaan Nevajokea alaspäin pari eri kertaa kimppuunhyökkääviä
vihollisia vastaan. $
Nolon lopun oli tämä innokkaasti haluttu ja jokseenkin voiton-,
varmasti 4 aloitettu sotaretki saanut. Masentunut mieliala lieneekin
3 G. I:s reg. XXV, siv. 409. Tietysti tässä kuitenkin saattaa olla kysymys
vain sodankäyntitavasta (vrt. edellä siv. 251), missä tapauksessa siis peräytymiskäsky luultavimmin olisi lähetetty myöhemmin samasta paikasta.
• Hornen paperit ,Ericsbergin sukutilan arkistossa: III, sivv. 263264, n:o 77 (Klaus Kristerinpojan päiväämätön kirje Viipurista vaimolleen):
»Så latter jag deg kärligen förstå, at då wij drage från Nöteborg, mötte oss en
wällig hop aff rysser, huilke aff Gudz nåd äre på flugten slagne; och så tacker
jag den alz[mech]tig Gud, som meg sså nådlig den dagen beuarde, så at jag
ingen skade bekåm, utan jag miste min röde rune, som jag sat vppå, mz'alt
thz, som på ho[nu]m war. Derför haffuer jag ingen råd at sende deg nu någen
god hest en.»
$ G. l:s reg. XXV, sivv. 416-418, Tegel, m. t., sivv. 3 8-319, y. m.
4' Sotapäälliköt olivat jo etukäteen valmistaneet julistuksen, jota »olisi
levitetty, jos Pähkinälinna olisi valloitettu, mutta muutoin ei». Siinä he selittivät »Novgorodin valtakunnan kokopajareille ja puolipajareille, kauppamiehille, papeille ja talonpojille», kuinka heidän suuriruhtinaansa käskynhaltijoineen oli hävitellyt Suomen rajaseutuja, minkä vuoksi suomalaiset nyt oli-
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vallinnut Suomen herrain keskuudessa, kun he saapuivat kuninkaallensa lopullisesti tekemään selkoa menettelystään koko sinä
aikana, joka vähitellen oli johtanut sodan syttymiseen, selostamaan varustustoimenpiteitään ja lähemmin kertomaan epäonnistuneesta valloitusyrityksestään. Monet vuodet, jopa vuosikymmenet
täällä etäällä kuninkaan valvovasta silmälläpidosta mielin määrin
hallinneet ja omaa etuaan runsain määrin vaalineet herrat joutuivat nyt t i 1 i n t e o 11 e, joka sangen monelle, voipa sanoa kaikkein
useimmille, muodostui ylen vaikeaksi tyydyttävästi suorittaa.
Jaakko Teitti, tuo Suomen omasta rälssisäädystä lähtenyl häikäilemättömän altis kuninlraansa palvelija, joka seurasi herraansa
hänen matkallaan, ei tosin vielä ollut suorittanut muuta kuin vähäisen osan suurta tarkastustaan, mutta osaksi kuitenkin jo hänen
avullaan, osaksi omin silmin näkemällä ja omin korvin kuulemalla
kuningas jo toista kuukautta kestäneen matkansa aikana ja viimeksi
Viipurissa-olonsa päivinä oli päässyt perille paljosta, mikä vahvisti
hänessä jo vanhastaan vallinnutta huonoa käsitystä maamme virkamiehistä ja aatelistosta.
Kuninkaan käsitys Suomen herrain suhtautumisesta sotaan
ja sodan syistä, oloista Suomessa ja yleisestä sotilaallis-valtiollisesta
asemasta, mikäli se hänelle oli selvinnyt noissa tarkastuksissa ja
Viipurissa pidetyissä kuulusteluissa, ilmenee hyvin siitä laajasta
selostuksesta, jonka hän lokak. 9 p:nä lähetti valtakunnan hallitusta hänen poissaolonsa aikana johtaville henkilöille, Eerik hertvat ryhtyneet kostotoimiin ja hänen tyrannillista tahtoansa ja epäkristillisiä tekojansa estämään. Jos kuitenkin ne, joille julistus oli osoitettu, avustivat heitä, lupasivat he taata heidän loukkaamattomuutensa. »Sillä, Jumalan
kiitos, me olemme niin hyvin sotaan varustauneet, että saatamme teitä voimalla ja väkevällä kädellä puolustaa.» Julistus oli kirjoitettu Mäntysalon (?Mätusal) sotaleirissä, ja sen antajat olivat: »then stormechtigeste förstes och herres, her Gustaffs met Gudz nådhes, Swärigis, Götis och Vendis etc konungh,
öfuerste fäldtherre Jacop Bagge och hans k. m. öffuerste rithmestare Niels
Boye, Henric Claeson och Claes Kristerson, öffuerste höffuitzmän öffuer
wällige hopen met krigz knechterne, och öffuerste tygmestere för k. m.
archelie Erich Spora och Simon Tommason och N. N. N. N.» Arw. Handl.
III, sivv. 234-236.
'1 Jo Turussa, kuten näimme, ja edelleen matkansa varrella eri paikkoihin pysähtyessään kuningas, pistäytyen kauempana sisämaassakin, tutki tai
tutkitutti esiintuotuja valituksia. Vrt. Jaakko Teitin valitusluettelo, sivv.
83, 194, 198-199, 203, 213-214, 240-242, 245-247, 252-261, 268.
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tualle, Pietari Brahelle, Kustaa Olavinpojalle ja Sten Eerikiupojalle. 1
Heti kirjelmänsä alussa hän •Viipurissa näkemänsä ja kuulemansa nojalla toteaa, että »Maunu Niilonpoika ja muut, jotka tavallisesti ovat täällä (Viipurissa), ovat sillä tavalla toimineet sekä täällä
linnassa että kaikkialla tässä maanpuolessa, että emme voi sitä kyllin valittaa». Ensinnäkin oli linnasta ja sen rakentamisesta niin huonosti huolehdittu, että talot ja huoneet olivat katottomina, rappeutuneina ja mätinä, mistä syystä myöskin siellä vuosikausia ,säilytetty vilja oli päässyt kokonaan pilaantumaan. »Ei ole milloinkaan
nähty sellaista taitamattomuutta, kuin täällä on olemassa.» Toiseksi
ei ole vähääkään välitetty kuninkaan jo vuosia sitten ja erittäinkin
viimeisenä vuonna Maunu Niilonpojalle, aatelistolle ja virkamiehille lähettämistä käskyistä kerätä muonavaroja Viipuriin. Kolmanneksi ei Maunu Niilonpoika ole huolinut ottaa vastaan Ruot
sista lähetettyä apumuonaa, vaan on väittänyt täällä olevan elintarpeita enemmän kuin tarvitaankaan. Neljänneksi hän on harjoittanut laajaa kauppaa venäläisten kanssa, pitänyt venäläisille
kauppamiehille suuria pitoja linnassa ja pakottanut köyhät talonpojat heitä kyyditsemään.
Selvitettyään näin kysymyksen Viipurin linnan ja Karjalan
päällikön tekemistä väärinkäytöistä ja laiminlyönneistä kuningas
siirtyy kuvaamaan, mitä puutteita ja vikoja hän on huomannut
Suomessa yleensä. Koko rälssiluokka, voudit, huovit, papit, kauppamiehet, nimismiehet, neljäunesmiehet ja boolimiehet harjoittavat
kaikki laajaa maakåuppaa, ostaen talonpojilta polkuhinnasta ja
myyden heille kaksinkertaisesta. He käyttävät vääriä painoja ja
mittoja; voudit perivät talonpojilta saatavansa suuremmilla mitoilla
kuin millä he ne suorittavat kamariin, ja rälssimiehet »ja tuo muu
joukkokunta» menettelevät samalla tavoin rahvasta kohtaan omaksi
edukseen. Kaikkiin mahdollisiin juoniin he turvautuvat. anastaakseen haltuunsa kruunun veromaita, niin että Suomessa nykyisin
on rälssitiloina viljeltyinä enemmän kuin kaksituhatta verotaloa. •
Rahvaan keskuudessa on kaikkialla vallitsevana se turmiollinen
tapa, että talot paloitellaan moniin eri .osiin ja näitä .osia vaihdellaan kuten »muuta irtaimistoa». Monin paikoin pitää parikin kymG. I:s reg. XXV, sivv. 412-420.
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mentä talonpoikaa samaa taloa, niin että heidän maansa on aivan
riittämätön, minkä takia he ovatkin peräti köyhtyneessä tilassa:
eivät kykene maksamaan verojansa eivätkä elättämään itseänsä.
Eikä köyhä rahvas ole ennen osannut ymmärtää kurjuutensa syytä,
ennenkuin kuningas nyt on heille sen selittänyt. Mutta laamannit,
tuomarit ja voudit- eivät ole välittäneet tästä eivätkä muustakaan,
vaan ovat perineet saatavansa ja senlisäksi vastaanottaneet lahjuksia kaikilta niiltä, joilla on ollut maariitoja keskenään, antaen
heidän sitten vapaasti pirstota ja jaella kruunun taloja miten moneen osaan tahansa. »Koko tämä maa on nyt niin rappiolla, että se
ei pitkiin aikoihin, ehkä ei koskaan, ole siitä kohotettavissa», sanoo
kuningas kuvauksensa loppupäätökseksi.
Senjälkeen hallitsija antaa selonteon syistä vihollisuuksien
aloittamiseen. Siinä hän sälyttää raskaimman syytöstaakan Olavi
Skott en hartioille, joka on tuonut Baggelta ja Suomen herroilta
liioiteltuja, jopa valheellisiakin tietoja ja väittänyt tietojensa antamiseen saaneensa käskyn »Jaakko Baggelta ja koko joukolta». »Toivehikkailla vakuutteluill.aan» — sanoo kuningas — »hän vietteli meidät ensin ja. sai asiat sille kannalle, että suostuimme siihen, että
Jaakko Bagge ynnä koko joukko käyttäisi etuansa ja parastansa,
kuitenkin hyvin ja viisaasti katsoen eteensä. Ja kun hän tuli takaisin Jaakko Baggen luo, sanoi hän meidän vakavan tahtomme olevan, että he heti lähtisivät liikkeelle Venäjälle, ja suurilla sanoillaan ja petolli sella menettelyllään hän myös vietteli Jaakko Baggen
ja koko joukon, niin että he heti lähtivät Venäjän-retkelleen.»1
Vaikka olettaisimmekin, että kuningas katsoi itärajalle kootun
armeijan päälliköiden käsittäneen väärin hänen heille lähettämänsä
hyökkäysluvan (vrt. sivu. 244 ja 247) ja Olavi Skotten tätä väärinkäsitystä ehkäpä tarkoituksellisestikin edistäneen, täytyy kuitenkin todeta, että Kustaa Vaasa kirjeessään — niinkuin niin monesti muulloinkin — käyttää lievästi sanoen liioiteltua puhetapaa. Vieläkin ankarammin syyttävä on hänen seuraavan vuoden helmik. 16 p:nä Pie1 Kuningas kertoo sitten antamastaan peräytymiskäskystä ja itse peräytymisestä sekä käskee lopuksi Ruotsista lähettämään kaikkea mahdollista
apua Suomeen, jossa sitä talven, venäläisille parhaan sodankäyntiajan, lähestyessä kovasti tarvittiin, sekä tarkoin pitämään silmällä tanskalaisten ja hansakaupunkien toimia ynnä valvomaan, ettei Ruotsissa mitään kapinaliikettä
pääse syntymään.
17
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tari Brahelle kirjoittamansa kirje, joka on syntynyt hänen mielialansa ollessa kaikkein surkeimmiilaan. Hän sanoo siinä: »Tuo
venäläisten yksinkertaisuus ja heikkous, jolla nämä suomalaiset
ynnä muut ymmärtämättömät aivan liiaksi ovat meitä lohdutianeet, onkin kokonaan toista laatua kuin olimme luullut, ja Jumalan edessä valitamme; että meidät piti sellaisella kevytmielisyydellä
ja älyttömyydellä houkuteltaman tähän sotaan, panemaan itsemme,
rakkaan rouvamme, rakkaat lapsi raukkamme, sotaväki parkamme,
pianpa kaiken menestyksemme sellaiseen vaaraan, kuin nyt on
uhkaamassa. Niinpä havaitsemme, että se, mitä he meille ovat uskotelleet (förtröstet), on kaikki valhetta ja petosta; ensinnäkin se, että
Puolan kuningas olisi sodassa moskovalaisten kanssa, on valhetta,
toiseksi se, että liivinmaalaisetkin olisivat heidän kanssaan eripuraisina, myös on valhetta ja petosta, niinkuin muukin, mitä
liivinmaalaiset toimittavat, kolmanneksi se, että tataarit olisivat
heitä vastaan sodassa, ei myöskään ole muuta kuin valhetta, petosta
ja tahallisia vääriä tietoja, jotka ovat tulleet Liivinmaalta ja (hansa-)
kaupungeista, jotta he kääntäisivät onnettomuuden itsestään meihin, minkä Jumala paratkoon, että meidän pitää oleman niin häpeämättömästi petetty. Käskynhaltijat täällä Suomessa ovat myös
hyvin suuresti lohduttaneet meitä sillä, että Äyräpään, Jääsken
ja Savon talonpojat muka ovat niin miehuullisia venäläisiä vastaan,
mutta emme me saata huomata heissä mitään erikoista, enempää
kuin muissakaan ymmärtämättömissä talonpojissa, vaan pikemmin
enemmän vilppiä meitä ja heidän isänmaatansa kohtaan kuin kestävyyttä ja oikeamielisyyttä.» 1 Kun Kustaa Vaasa omille miehilleen puhui tähän tapaan, niin eipä ihme, että hän keväällä 156
kirjoittaessaan venäläisille ja kaikin tavoin pyrkiessään aikaansaamaan rauhaa nimenomaan vierittää koko syyn suomalaisten niskoille.
Suomalaiset olivat muka houkutelleet Jaakko Baggen tekemään
tuon retken Pähkinälinnan edustalle aivan kuninkaan tietämättä,
joka oli lähettänyt Baggen »pienen sotaväkijoukon kanssa rajalle
maata vartioimaan ja kuulustelemaan, miksi sellainen hyökkäysretki oli tehty» Suomeen. 2 Ehkäpä Viipurin kuulustelujen tarkoi- .
tuksena osaksi olikin etsiä syntipukki, joka tarvittaessa voitiin työnG. I:s reg. XXVI, sivv. 105-106.
2 M. t., sivu. 246-248. Kirje lähetettiin vasta 84.
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tää esiin, niinkuin Kustaa Vaasa sitten tekikin; äskenmainitussa
kirjeessään hän erikoisesti huomauttaa »jo alkåneensa rangaista
joitakuita tuosta joukkokunnasta, johon kuuluu Maunu Niilonpoika, entinen käskynhaltijamme Viipurissa, joka myös oli suuri
myötävaikuttaja ja auttaja siinä, että Jaakko Bagge viime kesänä
teki tuon hyökkäyksen Pähkinälinnan edustalle meidän tietämättämme» .
Joka tapauksessa lienee syy sodan syttymiseen ollut suuri
suomalaisten puolella, kuten luulen osoittaneeni'myös edelläolevassa
esityksessäni viimeisen vuoden tapahtumista ja mielipiteidenvaihdost a. 1 Toinen kysymys sitten on, mikä s u o m a l a i s i s s a orl i
aiheuttanut tuon sotaisen mielialan. Epäilemättä
he, niinkuin on huomautettu 2, pitivät silloista tilannetta sotatoimille otollisena ja hyökkäyssodan alkamista valtakunnalle ja
erityisesti Suomelle, sen itäosau rauhallisempiin. oloihin pääsemiselle, sekä välttämättömänä että edullisena; olivathan jo kymmentä
vuotta aikaisemmin Eerik Fleming ja Niilo Grabbe esittäneet sotaanryhtymistä ja lähettäneet sitä varten valmiin sotasuunnitelmankin
(vrt. edellä siv. 136). Etupäässä näiden syiden lienee myös oletettava vaikuttaneen Jaakko Baggen kallistumiseen suomalaisten
käsityskannan puolelle. Tällainen käsitys suomalaisten keskuudessa
olikin varsin luonnollinen; sekä traditsionit että oma ymmärrys ja
osittain kokemuskin todistivat, että pahin vaara uhkasi Suomea aina
Venäjän taholta. Monessa tietysti oli vaikuttimena myös halu saavuttaa sotilaallista mainetta tai yksinkertaisesti seikkailuhalu. Mutta ei
ole myöskään torjuttava mahdottomana tai edes vähemmin luultavana
sitä . olettamusta, että Suomen herrat sodan syttymisestä toivoivat
ainakin toistaiseksi pelastusta siitä tilini eosta, joka heitä odotti
heidän pitkällisten omavaltaisuuksiensa johdosta. 3 Onhan lukemattomia kertoja historian eri aikoina ja eri maissa saatu havaita,
,kuinka sodan ja sen aikaansaaman olojen mullistuksen avulla on
pyritty vetämään huomio pois esiintyneen tyytymättömyyden
1 Vrt. tästä myös Grotenfelt, Suom. hist. uskonp. aikak., sivv. 118-120,
ja Forsman, m. t., sivv. 103-104.
2 Forsman ja Grotenfelt m. p.
' Silti ei tietysti tarvitse uskoa siihen väitteeseen, että suomalaiset muka
sodalla pelottelemalla koettivat estää kuningasta ensinkään tulemasta Suomeen. Vrt. Grotenfelt, m. t., siv. 118.
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aiheista. Tässä tapauksessa nimenomaan suomalaiset saattoivat
odottaa saavansa paljon anteeksi, jos sotaretki, niinkuin he ilmeisesti luulivat, päättyisi onnellisesti; ehkäpä he joka . tapauksessa,
jos sotaa jatkuisi pitkälle, arvelivat kuninkaan verraten pian palaavan Ruotsiin, ennenkuin sotaretkellä-olijat olisivat ehtineet saapua
vastaamaan vanhoista teoistaan.
.
Arvelu suomalaisten sodanhalun syistä alkoi jo aikaisin käydä
äskenmainitsemaani suuntaan. Tätä ajatusta voi selvästi havaita
edellä selostetussa ' kuninkaan lokak. 9 p:nä lähettämässä kirjeessä. Nimenomaan lausutaan sellainen Syytös eräässä sodan
aikana syntyneessä yksityisessä asiakirjassa; tiedot siihen on
kuitenkin saatu Kivennavan entisellä rakennusmestarilta Kristoffer v. Hardenborgilta (vrt. siv. 174), joka itse ei liene ollut valtiollisesti luotettava ja joka kaikissa tapauksissa oli joutunut Suomen
herrain vihoihin, senvuoksi pidätetty toimestaan ja pantu vankeuteen ja jonka siitä syystä saattaa olettaa tarkoituksella mustanneen
suomalaisten tekoja. 1 Enemmän huomiota ansaitsee se, että ainakin
kuninkaan käsityksen hyvin tunteva Pietari Brahe, joka vanhoilla
päivillään kirjoitti kronikkansa, siinä sanoo suomalaisten ajatelleen,
että kuningas Suomeen saapuessaan käyttäisi jo monena vuonna
toivomaansa ja nyt tullutta tilaisuutta tarkastuksen toimeenpanemiseen, sekä pelänneen, että tarkastuksen tulos ei olisi heille edullinen, ja senvuoksi päättäneen saada aikaan »pienen riidan venäläisten kanssa». 2
1 Vrt. Forsman, m. t., siv. 104, sekä G. I:s reg. XXIV, sivv. 473 ja
554-555. Hardenborg oli jo lopulla v:ta 1554 vangittuna Viipurissa, josta hänet kevätpuolella lähetettiin 1556 Turkuun. G. I:s reg. XXVI, sivv. 91, 214 ja
298. Hardenborgin antamat tiedot oli merkinnyt muistiin Yrjänä Pietarinpoika, jonka Forsman sanoo olleen vangittuna Turussa yhdessä Hardenborgin kanssa. Tämä kuitenkin lienee erehdys. Yrjänä Pietarinpoika — luultavasti sama kuin Eerik XIV:n kuuluisa prokuraattori (vrt. G. I:s reg. XXV) —
kuljetti juuri näihin aikoihin, yhdessä Hannu Skalmin ja Yrjänä Fincken
kanssa, vankeja Viipurista Turkuun. S. V. A. n:o 5122, 1. 31 v.
2 Ahnfelt, Per Brahe d. ä:s forts. af Peder Svarts krönika, siv. 60: »Thå
tänckte then findske adulin wall någett ther wppå, att konungen icke
skulle fara så snart thädan igen then hösten, med mindre ähn han hade
hållit räffst ther ,i landet, efter" såsom konungen lenge och wthj mång
åhr tilförende hade önskatt sigh till at fåå en gångh legenhett och tilfälle
der thill; och fruchtade och fulla derföre, att thett skulle ähn icke alltt
kunna gå thill med alles theras fördeel, tänkte för then skuld ther thill
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Oli tässä käsittelemäni kysymyksen laita miten tahansa, varmaa on, että suomalaisten sodanhalu ja heidän knninkaaseen siinä
mielessä kohdistamansa painostus tulivat jo hallitsijan Viipurissaolon ensi päivinä läheisesti kytketyiksi yhteen heidän harjoittamiensa laittomuuksien tutkimisen kanssa. Sen olemme nähneet
jo edellisestä, ja sitä todistaa myös muuan lause Klaus Kristerinpojan heti Pähkinälinnan-retken jälkeen Viipurista lähettämässä
kirjeessä. Hän kehottaa tässä omakätisesti kirjoittamassaan kirjeessä vaimoansa, joka silloin oli Joensuussa, koettamaan poistaa
kaikki valituksenaiheet, joita hän saa tietoonsa. 1 Klaus Kristerinpoika oli kai jo saanut tietää, että m. m. elok. 27 p:nä Kemiössä
oli tutkittu valituksia, joita oli esitetty häntä ja hänen palvelijoitaan vastaan. 2 Ja kuitenkin Klaus Kristerinpoikaan kohdistuvat
syytökset Jaakko Teitin »valitusluettelossa» ovat peräti vähäiset verrattuina useimpia muita herroja vastaan esiintuotuihin syytöksiin.
Henrik Klaunpoika oli asemansa johdosta niin suhteessa kuin
på huad sätt man skulle få en liten trätta med rysserna på grenssan,
som wäll snart kunde wara reette, efter såsom några resor tilförende
sådan handell wäll skiedt hade, och giorde sig sådanna tijdander, att ther
konungen nu wile taga in i Nötteborg, tå hade aldrig warridt någen
bätter legenhett ther thill ähn rätt nu, ty at så snart rysserna finge wetta,
att konungen war ther wthj egin person komen med sådanna ståttelig
krigzrustningh, tå skulle rysserna få stor förskräckilsse och ingen thöra
låtta finna sig thil någen motwärn». Siihen Rasmus Ludviginpojaa esitykseen, jota Pietari Brahe tätä aikaa kuvatessaan on sanasta sanaan seurannut
ja jossa mainittua lausuntoa sodan syistä ei ole, on Pietari Brahe selostamani
kohdan lisännyt, siten nimenomaan korostaen tätä käsitystänsä. Vrt. m. t.,
sivv. 78 ja 82, sekä Wieselgren, Krönikorna om Gustaf Wasa (Hist. Tidskrift
1890), sivv. 55 ja 59.
1 Hornien paperit Ericsbergin arkistossa III, sivv. 263-264, n:o 72):
»som jag förstår, då går her emellan Abbo vnderlige tidender, huilke icke
kunne ware sanne .... oc huar du kant förniimme nogen som will klage, då stelle
döm til fredz.» Samoin hän myöhemmin kehottaa poistamaan kaikki epäluulojen syyt ja ottamaan kuninkaan hyvin vastaan, jos hän pistäytyy Joensuussa,
sekä vetoamaan myös kuningattaren ja kuninkaan muun ympäristön apuun.
Main. kok. III, sivv. 13 (n:o 6) ja 267-268 (n:o 79). Hallitsija kävikin Joensuussa jouluk. Vrt. myös Ödberg, Om Hog. Bielkes moder, sivv. 39-41.
2 Grotenfelt, Teitin valitusl., siv. 269. Siltä muuten näyttää, että Klaus
Kristerinpojan ponnistukset olivatkin tuloksellisia, koska puhtaaksikirjoitetusta kappaleesta »valitusluetteloa» on poissa kaikki syytökset häntä vastaan.
M. t., siv. II.
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toisessakin ensimäisenä vastuussa kaikesta siitä, mitä Suomessa
oli tehty tai jätetty tekemättä. Maan aatelismiehistä juuri
hän parhaiten tunsi Kustaa Vaasan mielipiteet ja pyrkimykset
erityisesti maanomistus- ja verotusolojen alalla. Kihlakunnantuomarina ja tärkeimpänä laamannina hän oli velvollinen valvomaan verojen oikeudenmukaista jakamista veronmaksajain kesken
ja katsomaan, että lakeja ja hallitsijan käskyjä noudatettiin. Läänityksenhaltijana hän tällä alueellaan oli vastuussa senlisäksi myös
hallintovallan. oikeudenmukaisesta käytöstä. Monivuotisena katselmusherrana, sotaväen päällikkönä ja kuninkaansa luottamusmiehenä yleensä puolustuslaitosta koskevissa kysymyksissä hänen
ennen muita oli vastattava varustusten ja sotaväen tarkoituksenmukaisuudesta. Erityisesti määrättynä sotapäällikkönä hän oli
kuulunut äskenpäättyneen sotaretken pääjohtoon. Ja lopuksi
saattaa liioittelematta sanoa, että hän myöskin mitä viimeaikaiseen yleiseen politiikkaan tulee kuninkaan silmissä epäilemättä
oli etevin asiantuntija ja siis myös se, jonka lausunnoilla silloisissa
valtiollisissa kysymyksissä oli ratkaiseva merkitys.
Jos käymme tarkastamaan, missä määrin Henrik Klaunpojan
teot ja toimet olivat olleet omansa antamaan aihetta moitteisiin
kuninkaan puolelta, on ensinnäkin todettava, että hän kaikesta
päättäen täysin hyväksyi Suomen herrain kannan sotakysymyksessä. Ei tosin ole tunnettuna paljoakaan sellaista, mihin olisi nimenomaan Henrik Klaunpojan aloitteesta ryhdytty tai mikä ilmaisisi
juuri hänen persoonallista suhtautumistaan tapahtumiin ja käsityksiin. Mutta jo sekin, mitä edellä on voitu esiintuoda, samoinkuin se
seikka, että hänen, maan ensimäisen miehen, ei myöskään tiedetä kriitillisissä tilanteissa asettuneen sääty- ja toimikumppaneitansa vastustavalle kannalle, oikeuttavat päättämään, että hän päinvastoin oli heidän kanssaan yhtä mieltä. Hän kai ajatteli samoin kuin aikoinaan Eerik
Fleming, joka nimenomaan korosti sitä, että aatelismiesten tuli tukea
toisiaan syytöksiä vastaan. 1 Vaikeampi on arvostella hänen osuuttansa niissä laiminlyönneissä, joihin epäilemättä oli tekeydytty syypäiksi puolustuslaitoksen vahvistamiseen nähden; osoittaahan kuninkaan ankara arvostelu, vaikka tinkisimmekin siitä suuren osan,
kuitenkin paljon olleen toivomisen varaa. Tiedämme Henrik Klaun1 Vrt.-Flemingin

kirje Kustaa Finckelle 4/3 1546; Arw. Handl. IX, siv. 45.
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pojan olleen uutterassa työssä puolustuslaitoksen alalla, mutta emme
tiedä, valvoiko hän myös, että muut, ennen kaikkea voudit, tekivät
tehtävänsä. Mitä lopuksi tulee Henrik Klaunpojan suhteeseen niihin
omavaltaisuuksiin ja laittomuuksiin, joita maassa oli harjoitettu ja
joista Viipurissa oli tehtävä tiliä, osoittaa — paitsi kuninkaan
lausuntoa laamanneista (vrt. edellä siv. 257), joka kai on kohdistettu
häneenkin — Jaakko Teitin valitusluettelo Henrik Klaunpojallakin
olleen siinä kohdin yhtä ja toista-omallatunnollaan, ja arvattavaa
on, että hän senlisäksi oli hyvinkin tietoinen paljosta, mikä on merkitty hänen sukulaistensa ja ystäviensä, varsinkin hänen kanssaperillistensä, tiliin. Viipurin kuulustelussa esiin. kävi ilmi, että Maunu
Niilonpoika jo viittä vuotta aikaisemmin oli Henrik Klaunpojalle
tunnustanut luvattomasti myyneensä hevosia eräälle venäläiselle 1,
mutta että Henrik Klaunpoika ilmeisesti oli salannut asian, kunnes nyt itse ahdistettuna riensi kasaamaan syitä Maunu Niilonpojan
hartioille, joka jo joka tapauksessa oli mennyttä miestä, varsinkin
senjälkeen kuin hänen kätköistään oli löydetty komprömetteeraavia
kuitteja. 2 Kun Teitti ei ole kaikista valituksista, syytöksistä ja
havaituista epäkohdista ilmoittanut, milloin niitä on käsitelty tai
milloin ne on merkitty muistiin, ei ole myöskään mahdollista sanoa,
missä laajuudessa Henrik Klaunpojan »syntitaakka» oli kuninkaalle tunnettu jo Viipurissa. Varmasti muistiinpantu oli jo Kemiön
talonpoikain valitus, että hän laamanniksi tultuaan oli korottanut
nelinkertaiseksi heidän hänen edeltäjälleen vapaaehtoisesti suorittamansa silakka»veron», joka heidän sitäpaitsi oli tahtoen tai tahtomattaan vietävä omilla hevosillaan kolmen neljän pitäjän' läpi.
Vielä he valittivat, että Henrik Klaunpojan palvelijat pakottivat
heidät antamaan kyytimatkoihin hevosensa, joita heillä oli »nuottajäällä», ja jättämään kalansa jäälle koirien, kettujen, korppien ja
susien saaliiksi, jolleivät tahtoneet orjien tavoin laahata niitä perässään voidakseen illalla panna kattilansa tulelle ja ravita pieniä
lapsi raukkojansa:;3 Tunsiko kuningas jo Viipurissa muitakin niistä
syytöksistä, joita Henrik Klaunpoikaa vastaan esiintyi, ei valitusluettelosta ilmene. Kuten aikaisemmin (vrt. edellä siv. 210) on kerrottu, syytti Teitti häntä m. m. siitä, että hän ja Niilo Boije eivät
1 Grotenf elt; Teitin valitusl., siv.
2 M. t.,
3 M. t.,

siv. 32.
sivv. 48-49

34.

ja 268-269.
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olleet kuninkaalle ilmoittaneet Tammisaaren läheisen Gullön . sopivaisuudesta kauppakaupungiksi, koska he eivät tahtoneet menettää
paikan tarjoamia mahdollisuuksia harjoittaa edullista maakauppaa.
Kun Henrik Klaunpojan puoleen käännyttiin erään tapahtuneen
vääryyden ' johdosta, ei hän asettunut puolelle eikä toiselle, ja —
jatkaa Teitti — suomalaista menettelytapaa on salata totuus ja
olla auttamatta köyhää oikeuteen. 1 Kuningas olikin jo eräitä vuosia
aikaisemmin hänellekin lähettänyt uhkauksia vastuuseen vetämisestä (vrt. edellä siv. 202).
Kuninkaan koristelemattoman puhetavan ja kiivauden tuntien voimme olettaa, että Henrik Klaunpoika sai ottaa vastaan
monta kovaa sanaa häntä Viipurissa kuulusteltaessa. Ainakin
osittain näet kuningas itse johti kuulusteluja. 2 Eikä Henrik
Klaunpoika näytä päässeen edes pelkillä nuhteilla. Eräässä syksyllä 1561 kirjoitetussa kirjeessä sanotaan, että »siihen aikaan
kuin kunink. maj:tti vainaja oleskeli Suomessa, vihastui h. k. m.
jonkun verran herra Henrik Klaunpoikaan ja Jöns Vestgöteen
ja käski peruuttaa heiltä kaksi maatilaa, Vääksyn ja Penttilän,
mistä heidän myös täytyi samaan aikaan antaa kirjeet Rasmus
Ludviginpojalle. Mutta kun he ovat saaneet kunink. maj:tti vainajalta samoihin tiloihin vapauden ja rälssin, on hänen ruht. armonsa (herttua Juhana) luovuttanut ne heille takaisin». 3 Kirjuri
Rasmus Ludviginpojan, joka, kuten tunnettua, erikoisesti hoiti
»kuninkaan perintöä ja omaa» koskevia papereita ja joka Teitin
tarkastusta avustaessaan lienee juuri tähän puoleen kiinnittänyt
huomiota, ilmoitetaan eräässä toisessa asiakirjassa käyttäneen
pelotustakin ja uhkausta vanhaa Jöns Vestgöteä kohtaan saadak-

1 M.

t., siv. 181.
Vrt. m. t., siv. 32, josta näkyy, että hallitsija itse kuulusteli Maunu
Niilonpoikaa siinä tilaisuudessa, jossa Henrik Klaunpoika antoi edellä (siv.
263) mainitun todistuksensa. Että Maunu Niilonpojan toimet ja laiminlyönnit
jo lokak. alussa otettiin lähemmin tutkittaviksi, on jo itsestään selvää, mutta
käy ilmi myös kuninkaan lokak. 9 p:nä lähettämästä, edellä (siv. 256) selostamastani kirjeestä, joka muuten — mikä myös on yksi lisätodistus — tärkeimmiltä Maunu Niilonpoikaa koskevilta kohdiltaan on sanasta sanaan samansisältöinen kuin vastaava kohta (siv. 31-32) Teitin selonteossa.
3 Hausen, Bidrag IV, siv. 458.
2
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seen tämän luopumaan Vääksystä kuninkaan hyväksi.' Parhaita

keinoja lepyttää Kustaa Vaasan tyytymättömyyttä oli juuri maatilojen lahjoittaminen hänelle; kävipä niinkin, että suorastaan tuomittiin tällaiset rikolliset maksamaan sakkonsa kuninkaalle luovutettavissa taloissa. Niinpä Viipurissa lokakuun alussa tutkittujen
epäkohtien ja onnettomien tapahtumien pääsyyllinen, Maunu Niilonpoika, sillä tavoin menetti sekä asumatalonsa, Ahtisten kartanon, torppineen että eräitä taloja Raisiossa ja Pirkkalan Haapaniemen, jonka Penttilää vastapäätä sijaitsevan talon hän oli itselleen
ostanut Kokemäenkartanon voutina ollessaan. Nämä tilat sanotaan
eräässä 1560-luvulla laaditussa luettelossa Kustaa kuninkaan peruuttaneen Viipurin päälliköltä Maunu Niiloupojalta sakoiksi siitä,
»että hän oli antanut joukon kuninkaan viljaa pilaantua sekä sallinut venäläisten samota Suomeen». 2 Hyvin luultavaa siis on, että
äskenkertomani tieto Henrik' Klaunpojasta on paikkanssapitävä,
että siis hänkin osaltansa joutui tyydyttämään. Kustaa Vaasan
maatilainnälkää.
Kuninkaan epäsuosioon joutumiseen tuskin kuitenkaan viittaa
se seikka, ettei Henrik Klaunpojalle enää uskottu mitään osallisuutta sotaväen eikä Viipurin päällikkyydessä, kun, ne lokak. 27
p:nä järjestettiin uudelleen. Suomalaisten johtajat olivat tosin
menettäneet hallitsijansa luottamuksen. Senvuoksi ehkä itärajan
»diplomaateiksi» ja sotajonkkojen, sekä ratsu- että jalkamiesten,
ylipäälliköiksi asetettiin melkein pelkästään ruotsalaisia herroja.
Viipurin linnan luottomiehiksi tulivat Maunu Ju' »Och när kngl. mjst var i Finland, tog han min farbror Jöns Westgöthe i ogunst, och efter mannen var gammal och litet olefvad, fruktade han
för järn och fängelse, och nödgades så till att besegla ett bref, som Rasmus
Ludvigsson gjort hade på hans gårdar Växiö och Benktilä» (J. Ramsay, Frälsesläkter; siv. 507). Pelotus oli sitä helpompaa, kun Jöns Vestgöte nimenomaan
Vääksyn ja Penttilän suhteen näkyy tehneen itsensä syypääksi laittomuuksiin liittämällä niihin verotaloja ja -myllyjä. Vrt. Grotenfelt, Asiakirjoja
n. s. Vaasatiluksista (Hist. Ark. XXI 1, 6), siv. 5, ja Muutamia asiakirjoja
maatilus-oloista (Hist. Ark. XV 1), siv. 102, Hausen, Bidrag III, siv. 302,
sekä Leinberg, Register om mångehånde (Hist. Ark. XV 1), sivv. 191 ja 194.
Vääksystä ja Penttilästä vrt. myös edellä sivv. 17-18.
2 Grotenfelt, Muut. asiak. maatilusol., siv. 100; vrt. Hausen, Bidrag
IV, siv. 103.
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hananpoika (Natt och Dag), Yrjänä Eerikinpoika (Gyllenstierna),
Kaarle Holgerinpoika (Gera), Niilo Ryning, Hannu Kyle, Eerik
Arvidinpoika (Stålarm), Lauri Laurinpoika ja Jöns Hookaninpoika
Yli p ä ä l i i k ö i k s i pantiin Abraham Eeri(GyllenhornI ).
kinpoika (Leijonhufvud) ja Birge Niilonpoika (Grip). Mutta suomalaisetkin -- joiden paikallis- ja muuta asiaintuntemusta tietysti
joka tapauksessa tarvittiin — saivat edelleen päällikönpaikkoja,
vaikka sekaisin ruotsalaisten kanssa. Ratsuväen pääliiköiksi, ratsumestareiksi, määrättiin Jaakko Henrikinpoika, Niilo Jesperinpoika
(Kruus) ja Yrjänä Trulsinpoika ruotsalaiseen sekä Niilo Boije, Eerik
Spore ja Maunu The suomalaiseen ratsuväkeen; jalkaväen päälliköiksi asetettiin Jaakko Bagge ja Klaus Kristerinpoika. 1
Ennen pitkää näet muut Suomen herrat kuin Maunu Niilonpoika, jonka elämä nyt kerta kaikkiaan oli pilalla 2, alkoivat jälleen päästä hallitsijansa armoihin. Vanha Jöns Vestgöte, Henrik
Klaunpojan kohtalotoveri, lähetettiin ehkä jo lokakuun alkupuolella Helsinkiin valvomaan laivaston sijoittamista taiviteloille.
Siellä hänen myös piti yhdessä Hannu Laurinpojan ja kaupungin
pormestarin, Henrik Pietarinpojan, kanssa huolehtia sotaväen
muonittamisesta y. m. s., kunnes kuningas itse sinne saapuisi. 3
Miten kauan kuningas pysyi vanhalle luottamusmiehelleen Henrik
Klaunpojalle epäsuosiollisena, en saata käytettävissä olevien asia1 G. I:s reg. XXV, siv. 430.
2
Paitsi edellä mainittuja maatiloja otettiin häneltä Viipurissa kaupunkitalo, 19 hevosta ynnä runsaat määrät elintarpeita ja muuta irtainta omaisuutta. Sanotaanpa eräässä myöhemmin syntyneessä asiakirjassa, että hän
oli menettänyt »kaiken omaisuutensa, sekä irtaimen että kiinteän». Rasmus
Ludviginpoika piti huolen häneltäkin peruutetun tavaran korjaamisesta
kruunun haltuun. Kaiken lisäksi Maunu Niilonpoika lienee saanut käskyn
pysyä määrätyssä asuinpaikassa, koska hänelle 19/4 1558 annettiin oikeus
asua missä tahansa Suomessa. Hänen köyhyytensä oli niin suuri, että kuningas muutamaa kuukautta myöhemmin kehotti Juhana herttuaa antamaan hänelle elintarpeita sen verran, että hän saattoi tulla toimeen. Lähtiessään
Ruotsiin herttua 16/9 1558 käskikin antamaan hänelle viljaa, »jotta hän ei kärsisi puutetta meidän poissaollessamme.» Eipä siis ihme, että hänen oli sieltä
täältä lainaamalla täytynyt hankkia elatuksensa. Vrt. G. I:s reg. XXVI, sivv.
78 ja 79, XXVIII, sivv. 168, 317 ja 429, sekä XXIX, siv. 820, Hausen, Bidrag
IV, siv. 80, ynnä S. V. A. n:ot 787,1. 59.v., 776,1. 66 v. —67, ja n:o 5107,1.23-24.
3, G. I:s reg. XXV, sivv. 434, 437-438 ja 492.
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kirjain nojalla tarkkaan sanoa, mutta kauan sitä ei kestänyt. Ei
myöskään ole tiedossani, missä toimissa hän oli ja missä liikkui
ensi viikot Viipurin tapahtumien jälkeen. Armeijassa hänelle, kuten sanottu, ei ollut varattu mitään paikkaa. Kuninkaan seurassa
hän ei myöskään liene ollut, kun kuningas lokakuun loppupuolella lähti jälleen länttä kohti, koskapa hänelle marrask. 3 p:nä
jostakin Kyminkartanon ja Pernajan Sarvilahden väliltä meni kirje
kuninkaalta. 1 Sitävastoin hänet tapaamme kuninkaan oleskelupaikalla marraskuun lopulla Helsingissä, jonne hallitsija oli saapunut kuun puolivälissä.
Helsingissä näkyy tapahtuneen lopullinen »sovinto» ainakin
Jöns Vestgöten ja kuninkaan välillä: Kuun 22 p:nä Jöns Vestgöte
nimittäin yhdessä vaimonsa, Henrik Klaunpojan sisarentyttären,
kanssa testamenttaa, koska kunink. majesteetti »nyt on uudelleen
suosiollisesti suonut ja sallinut» heidän elämänaikanansa pitää verovapaana sen veromaan, minkä he ovat ostaneet ja vaihtaneet Vääksyn asumakartanon alle, Juhana herttualle sanotun kartanonsa
sekä perityn että ostetun osan. Sinetöitsijänä oli, paitsi Klaus Kristerinpoikaa, Henrik Klaunpoika. 2 Ei liene liiallista olettaa, että
Henrik Klaunpojankin rikos jo oli annettu anteeksi, jopa siinä
määrin, että hän jälleen voi esiintyä hallitsijansa lähimpään ympäristöön kuuluvana.
1 G. I:s reg. XXV, siv. 492. Kirjeessä kuningas ilmoittaa aikovansa
perustaa viljelyskartanon Vehkalahden Strömsbyhyn, jonka, kuten tiedämme,
Henrik Klaunpoika oli perinyt äidiltään. Vouti sai seur. vuonna käskyn neuvotella Strömsbyssä asuvien (muiden?) rälssimiesten kanssa heidän saatavastaan korvauksesta. G. I:s reg. XXVI, siv. 272; vrt. siv. 74.
2 Hausen, Bidrag III, sivv. 325-326. Samassa julkaisussa on (sivv.
316-317) kuninkaan verovapauskirje, johon Vestgöte selostamassani kirjeessä on viitannut, mutta siinä oleva päivämäärä 26/5 on tietysti väärä.
G. I:s reg. XXV:ssä (sivv. 224-225) arvellaan täydellä syyllä tarkoitettavan
marrask. 26 p:ää, jolloin siis kuningas kirjeellä vahvisti jo muutamaa päivää
aikaisemmin antamansa lupauksen. — Samoina päivinä hallitsija antoi Jöns
Vestgötelle tehtäväksi Kokemäenkartanon läänistä ottaa palvelukseen kaikki
saatavissa olevat sotakelpoiset nuoret miehet sekä heitä varten ne aseet, mitä
lääniläisillä oli hallussaan. Tehtävänsä suoritettuaan Vestgöte väkineen joulukuun lopulla asettui Lapvedelle sotaleiriin (G. I:s.reg. XXV, sivv. 474-475,
497 ja 499; sekä Arw. Handl. IV, siv. 113). Nähtävästi ennen Kokemäenkartanon lääniin lähtöänsä hän yhdessä pormestari Henrik Pietarinpojan, lai-
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b) Hallinnollis-valtiollisissa toimissa. Sodan loppu.
Luonnollista olikin, ettei Kustaa kuningas tällaisina kriitillisinä
aikoina voinut haitatta jättää käyttämättä hyväkseen sitä asiantuntemusta ja kuitenkin kaikitenkin luotettavaa ja uskollista palvelusta, jota Henrik Klaunpoika saattoi hänelle tarjota. Ensimäisen suuttumuksen haihduttua kuningas myös lienee . käsittänyt,
että ne väärinkäytöt, joihin tuo hänen monissa ajan vaiheissa koeteltu luottamusmiehensä joko välittömästi tai välillisesti oli tehnyt itsensä syypääksi, itse asiassa olivat ympäröivien olojen tuloksia,
sellaisia, että niitä sen ajan suomalaisten herrojen keskuudessa
yleensä ei pidetty varsinaisina rikoksina.
Varsin vähän on v:n 1555 lopulta ja seuraavan vuoden alkupuolelta tietoja Henrik Klaunpojan toiminnasta; kenties hänkin
oli ollut valvomassa väenottoa, johon tehtävään tarvittiin paljon
herroja ja johon hän oli vanhastaan perehtynyt ja muutenkin sopiva.
Mutta osaksi juuri se seikka, että myös registratuura ei
tiedä hänelle menneistä kuninkaan kirjeistä, antaa aihetta olettaa,
että hän nämä ajat pääasiallisesti oleskeli h a l 1 i t s i j a n s a se ur a s s a, valmiina häntä neuvoillansa palvelemaan. Positiivisen
viittauksen siihen saamme myös kuninkaan tammik. 26 p:nä 1556
pojalleen Juhanalle Turusta lähettämästä kirjeestä. Siinä hän,
varoittaessaan poikaansa etääntymästä liian kauaksi sisämaahan
levotcomien talonpoikien keskuuteen, nimenomaan vetoaa seuralaistensa Mikael Agricolan ja Henrik Klaunpojan antamiin lausuntoihin suomalaisten talonpoikain ja talonpoikaissoturien luonteesta.
Että Henrik Klaunpoika ainakin näihin aikoihin — jolloin vanhan kuninkaan mieliala oli toivottomuuteen asti masennuksissa —
vanpäällikön Eerik Sveninpojan (Ahon-sukua) ja uuden voudin (jouluk. t
p:stä) Antti Korpin kanssa antoi kuninkaalle mietinnön toimenpiteistä,
joihin oli ryhdyttävä muonavarojen hankkimiseksi, uusien sotamiesten
ottamiseksi ja heidän varustamisekseen, paloviinan polttamiseksi ja lähettämiseksi leiriin sekä rannikkoseutujen turvaamiseksi (R. V. A. Krigshistoriska
samlingar. Ryska kriget 1554-1557).
Juuri näihin aikoihin (20/n ) annettiin asiasta yleinen julistus, joka
asian tärkeyden vuoksi laadittiin myös suomeksi. G. I:s reg. XXV, sivv.
468-470, ja Arw. Handl. III, sivv. 266-269 (Grotenfelt, Suomenkiel. hist.
asiakirj., siv. 5). Vrt. myös Tavaststjerna, m. t., sivv. 140-142.
2 G. I:s reg. XXVI, sivv. 46-47.
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todella kuului hänen lähimpään ympäristöönsä, näkyy siitäkin,
että hän seuraavan kuun 20 ja 24 p:nä on sinetöitsijänä kuninkaan ostaessa itselleen maata Suomesta. 1 Sitävastoin hän ei
seurannut hallitsijaa Ahvenanmaalle, jonne tämä saapui maalisk.
8 p:nä viipyen siellä tasan kaksi kuukautta. 2
Kuninkaan oleskellessa Ahvenanmaalla Henrik Klaunpoika
näkyy hoidelleen samanlaisia s o t i l a a l l i s-t a l o u d e l l i s i a
t e h t ä v i ä, joissa hän oli ollut niin monet rauhanvuodet. Maalisk. 26 p:nä hän yhdessä (Etelä-Suomen voudin) Yrjänä Jönsinpojan kanssa Turussa kuittaa vastaanottaneensa Pohjois-Suomen
voudilta Ragvald Halvardinpojalta 180 markkaa; rahat he olivat
antaneet käsirahoiksi sotaväelle, »joka nyt on lähtenyt täältä Turusta Venäjän rajalle kunink. maj:tin ja valtakunnan vihollista
vastaan, jotta se voisi ostaa sillä itselleen jalkineita ja muuta, mitä
se tarvitsi». 3 Mahdollisesti sotaväen ja muiden kuninkaan palveluksessa olevien henkilöiden palkanmaksajan ja katselmusherran
toimi oli ollut Henrik Klaunpojalle uskottuna edelleen siitä lähtien,
jolloin hänet siinä viimeksi tapasimme. Siihen tuntuu viittaavan
myös kuninkaan hänelle huhtik. 3 p:nä Kastelholmasta lähettämä
kirje, jossa häneltä vaadittiin tietoa syystä, miksi »Ahvenanmaan
linnan» väki ei ollut saanut paikkaansa vuodelta 1555. 4 Sotaaikana tätä tointa hoidettaessa ei tietysti oltu voitu edes pyrkiä,
noudattamaan samaa säännöllisy y Ltä kuin rauhallisissa oloissa,
jotapaitsi sotaväen palkkausperusteet ja -ajat olivat sotaretkellä
nitaessa poikkeukselliset (vrt, edellä siv. 139).
Kevään tullen Kustaa kuningas päätti jälleen käyttää hyväkseen Henrik Klaunpojan kokemusta ja suurta asiantuntemusta
1 Hausen,

Bidrag III, sivv. 330-332.
Vrt. G. I:s reg. XXVI, siv. 158. Vielä 5/5 1556 kuningas on Kastelholmassa (m. t., siv. 274 seurr.), mutta '/5 »Walterössä» (luultavasti = Baldersö,
Wårdön luoteisosassa, Kasteholman—Turun purjehdusreitin varrella; toht.- R.
Hausenin antama tieto), kai matkalla Turkuun; S. V. A. Laguksen kok. kunink. kirj. 1530-1569, 1. 49, ja Bomansson, Hertig Johan, siv. 92.
8 S. V. A. n:o 592, 1. 12 v. Kuitinantajat lupaavat vastedes lähettää
rahoista »rekisterin» kamariin.
4 G. I:s reg. XXVI, siv. 267. Myöskin Yrjänä Fincke näkyy jatkuvasti
hoitaneen palkanmaksua sekä näinä aikoina että vielä Suomen herttuakunnassakin. Vrt. m. t. XXV, sivv. 57 ja 58, sekä XXVI ; siv. 822.
2
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alalla, jonka olemme oppineet tuntemaan hänen ikäänkuin erikoisalakseen. Jo pitkät ajat oli Suomesta tullut kuninkaalle valituksia
siitä, että veronpanossa aikoinaan noudatettaviksi määrättyjä perusteita vastaan oli monella muotoa rikottu. Kun niille.
kotimaisille viranomaisille, joiden asiana oli tutkia ja korjata tässä
tapahtuneita vääryyksiä, esitettiin anomuksia ja valituksia, ei
siitä ollut apua, koska he lahjuksia ottaen ratkaisivat asiat varakkaiden hyväksi. Samoin oli aikaisempi veronpano monin paikoin
toimitettu huolimattomasti. Kuningas olikin ; entähden ainakin
jo talvella 1554 päättänyt käydä kysymykseen käsiksi. Turun
vouti Simo Tuomaanpoika oli kuninkaalle ilmoittanut köyhän
väestön valituksista Pohjois-Suomesta, ja senjohdosta häntä käskettiin esittämään sopivia aatelismiehiä uutta veronpanoa toimittamaan. Saman vuoden syksynä kuningas sai tietää, että
Helsingin voudilla Hannu Laurinnpojalla ei ollut oikeastaan mitään kunnollista »veronpånoa», minkä mukaan , verot olisi kannettu,
vaan että kaikki oli järjestetty »arvaamalla», nimis- ja neljännesmiesten kertomusten ja mielivallan pohjalla (vrt. edellä siv. 93).
Sentähden annettiin kamarikirjuri Lasse Mikonpojalle käsky lähte:t
auttamaan Hannu Laurinpoikaa oikean veronpanon aikaansaamisessa. 2 Maalisk. 22 p:nä 1555 kuningas kirjoitti asiasta uudelleen
Hannu Laurinpojalle ja Helsingissä jo silloin oleskelevalle Lasse
Mikonpojalle, käskien heitä yhdessä muiden sopivien ja luotettavien miesten kanssa pitämään huolen siitä, että kruunun verotulot parannettaisiin panemalla
kuten v:n 1540 vaiheilla tapahtuneessa veronpanossakin — rikkaiden suoritettavaksi suhteellisesti
sama määrä kuin köyhienkin. Lasse Mikonpojan, kamarilaitoksen
tuntijan, tuli viipyä Suomessa, kunnes verontasoitus oli loppuunsuoritettu. Että tässä ei ollut kysymys ainoastaan Helsingin läänistä, näkyy selvään kuninkaan kirjeistä; hän sanoo: »Koska ylhäällä Hämeessä ja Satakunnassa lienee havaittavissa vielä suurempaa puutteellisuutta ja koska veronpanossa lienee menetelty vielä
moitittavammin kuin siellä Helsingin läänissä ja koko Uudellamaalla, senvuoksi on tahtomme, että te lähdette sinne ylös,

2

Kunink. kirje 17/2 1554; G. I:s reg. XXIV, siv. 227.
Kunink. kirje 9/11 1554; m. t., siv. 444.
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kun veronpano on valmiina siellä alhaalla, ja samalla tavalla suoritatte sen Hämeessä ja Satakunnassa.»
Hannu Laurinpoikaa ja Lasse Mikonpoikaa tarvittiin kuitenkin ennen pitkää kiireellisissä sotavarusteluissa, ja niin lienee asia
sillä kertaa jäänyt aiheuttamatta sanottavia toimenpiteitä. Kuningaskin oli pakotettuna kiinnittämään kaiken huomionsa sotakysymykseen ja Suomen-matkansa valmistamiseen sekä senjälkeen muihin
moninaisiin tehtäviin. Mutta verontasoitukaeiaa hän ei silti unohtanut, vaan ryhtyi siihen käsiksi, niin pian kuin olosuhteet sen
jälleen näyttivät sallivan. Kun Suomeen oli tullut myös hänen
kamreerinsa Hannu Tuomaanpoika, oli tämä tietysti erikoisen sopiva verotuskysymystäkin järjestämään. Asiasta oli varmaankin
jo Turussa talvella 1556 keskustelua hallitsijan ja hänen kamreerinsa kesken, m. m. tammik. 17 p:nä annetun voutien ohjesäännön
yhteydessä, jossa selviteltiin myös verokirjain laatimisen perusteita;
ainakin kuningas jo huhtik. 1 p:nä lähetti Hannu Tuomaanpojalle
Kastelholmasta kirjeen, jossa hän m. m. tiedusteli,, millä kannalla verontasoitus Suomessa oli ja missä suhteessa eri osissa
maata käytetyt veronlaskuperusteet, kivas, veromarkka ja tanko,
olivat toisiinsa. 2 Viikkokautta myöhemmin Hannu Tuomaanpojalle meni asiasta uusi kirje, jossa häntä käskettiin jouduttamaan
toimitusta ja jossa myös uudelleen lyhyesti esitettiin sen suoritustapa: ensin oli merkit'. ävä kirjaan, kuinka monta kylää oli kussakin
pitäjässä ja kuinka paljon maata sekä niittyä, metsää ja kalavettä kuului kullekin kylälle, sitten montako talonpoikaa kussakin kylässä
asui ja miten paljon maata lisäalueineen kukin talonpoika omisti
kylässä tai kylän ulkopuolella ja miten paljon hän siitä maksoi
veroa. Eikä ollut kirjoitettava ainoastaan se vero, mikä suoritettua maamäärän (»jordetal») mukaan, vaan myös -manttaalilta suoritettava vero; samoin oli merkittävä nimismiehen veron suuruus eri
parseleissa j. n. e. 3 Kuun lopulla kuningas vielä kerran kirjoitti
kamreerilleen samasta asiasta ja ilmoitti, että hän asiata edelleen
.
1 G. I:s reg. XXV, sivv. 85-89. Lasse Mikonpojan piti -jäädä lielsinkiin myös opettamaan laskemista ja tilikirjain pitoa niille nuorille miehille
(»dränger»)., jotka Hannu Laurinpoika oli kirjurien puutteessa ottanut koulusta palvelukseensa.
2
G. I:s reg. XXVI, sivv. 19 seurr. ja 266.
3 M. t., siv. 222.
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pohdittuaan ei ollut keksinyt sopivampaa menettelytapaa verontasoituksen toimittamiseen. Hän käski nyt, sittenkuin kunkin talonpojan omistamat maat oli laskettu yhteen ja nähty, oliko hänen
suoritettavansa veromäärä »oikea vai väärä» (like eller oliko), järjestämään niin, että jokaisen maksettava veroperusta (»mansdrätten»,
s. o. kuinka paljon mies kykeni suorittamaan) määrättiin maa-alan
suuruuden eikä manttaalin mukaan, niinkuin siihenasti oli ollut
asianlaita. Myös oli tutkittava ja tarkoin merkittävä kirjaan, montako päivätyötä ja apupäivätyötä suoritettiin miestä kohti ja kuinka
paljon maata kohtuudella oli pantava yhden miehen suoritettavan
veromäärän pohjaksi (»en full mansdregt»). Lisäksi kuningas käski
tutkimaan ja verokirjaan kirjoittamaan kaiken sen maan, mitä
rälssimiehet, voudit, papit, porvarit, nimismiehet ja muut olivat
ostaneet pois kruunulta, ja sitten liittämään sen määrättyyn veroyksikköön (»till en viss mansdregt»), jotta kruunun saatavat siten
parantuisivat. 1 Kuten näkyy, oli verontasoituksen yhteydessä
myös ryhdyttävä toimenpiteisiin äskenpidetyissä tarkastuksissa
havaittujen väärinkäyttöjen korjaamiseksi; epäilemättä Jaakko
Teitin tarkastuksessa ilmenneet seikat osaltansa olivatkin olleet
omansa entistä enemmän kiinnittämään kuninkaan huomiota Suomen verotuloihin, joiden kartuttaminen sitäpaitsi silloisen sotatilan
vallitessa oli erikoisen tarpeen vaatima. 2
Jotta nyt verontasoitustoimitus tulisi mahdollisimman huolellisesti ja taitavasti suoritetuksi, kääntyi kuningas — samana päivänä
(huhtik. 29:nä), jolloin hän lähetti viimemainitun kirjeensä Hannu
Tuomaanpojalle — vanhan kamarineuvoksensa Henrik Klaunpojan puoleen lähettäen hänelle Kastelholmasta käskyn valvoa, että
kysymyksessä oleva verontasoitus, jossa oli pyrittävä aikaansaamaan »täällä Suomessa» oikeudenmukaista veronsuoritusta, tapahtui
»taitavasti» sen mukaan, mitä Hannu Tuomaanpoika oli hänelle
lähemmin selittävä. 3 Henrik Klaunpojalle mennyt käsky oli aiheutunut Hannu Tuomaanpojan pyynnöstä, että kuningas kirjoitattaisi joillekuille Turun' läänissä käskyn olla saapuvilla verontasoituksessa (»som skulle vare utöfEver samme skatjenchning»); kunin1 M. t., siv. 263. Vrt. Dahlgren, Glossarium öfver föråldr. och ovanl.
ord och talesätt: drägt ja mansdrägt.
2 Vrt. esim.,Arw. IV, siv. 201.
3 G. I:s reg. XXVI, siv. 272.
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gas vastasi, ettei hän voinut keksiä siihen tehtävään ketään taitavampaa, kuin Henrik Klaunpojan, joka siellä oli laamannina ja parhaiten tunsi maan olot. 1 Hannu Tuomaanpojan piti — ehdotuksensa
mukaan — olla toimituksessa saapuvilla niin kauan, että yksi tai
pari kylää saataisiin verokirjoihin kirjoitetuiksi. Tarkoituksena
näkyy siis olleen, että Henrik Klaunpoika olisi toiminut ylivalvojana ja Hannu Tuomaanpoika teknillisenä neuvonantajana. 2
Useistakin syistä kunnollisen verontasoituksen toimittaminen
kuitenkin lykkääntymistään lykkääntyi. Tärkeimpänä syynä näkyy
olleen ohjeiden epäselvyys ja puutteellisuus. Kesäk. 10 p:nä kirjoittaa Rantasalmella silloin oleskeleva Ture Pietarinpoika kuninkaan
kamarissa palvelevalle Maunu Jönsinpojalle Turkuun pyytäen häntä
pitämään huolen siitä, että joko Hannu Tuomaanpoika tai joku
kamarikirjuri tulisi opastamaan verontasoittajia Savonlinnan läänissä, jotta toimitus voisi tapahtua kuninkaan tahdon mukaan.
Tässä läänissä ei oltu senkään vuoksi voitu tehdä mitään, että Kustaa Fineke, joka tiesi, miten rahvaan kanssa oli asiat toimitettava
ja joka — päinvastoin kuin Ture Pietarinpoika — osasi maan kieltä,
oli poissa kuninkaan luona; hänen oli siis ensi tilassa palattava lääniinsä. 3 Kustaa Fincke palasikin, lääniinsä, mutta heinäk. 22 p:nä
täytyi hänen yhdessä virkakumppaninsa kanssa ilmoittaa kuninkaalle, että he todellakaan eivät tienneet, miten verontasoitus oli
1 »Så kunne vij ingen skickeligere ther till betencke än Hendrik Claeszonn, som ähr ther lagman i landet och besth vett vm landzens lägenheter».
M. t., siv. 264.
2 Vrt. kamreeri Olavi Antinpojan kirje Viipurista 5/5 1556 Kustaa Finekelle (Arw. IV, sivv. 184-185) ynnä kuninkaan kirjeet Hämeenlinnan voudille Jöns Brunille Turusta 13/5 1556 sekä Ture Pietarinpojalle ja Kustaa
Finckelle Savonlinnaan Turusta 16/5 1556 (G. I:s reg. XXVI, sivv. 281 ja 294295).
3 Arw. IV, sivv. 219-221. Asialla oli kiire siitäkin syystä, että kesäkäräjät, joilla verontasoitus oli suoritettava, oli aloitettava heti juhannuksen
jälkeen, koska heti pietarinmessun (29/») perästä »kaikki» riensivät erämaille.
Suurena syynä verontasoituksen lykkäytymiseen Ture Pietarinpoika nimenomaan ilmoitti olleen myös sen, että' häneltä ja Kustaa Finckeltä oli mennyt
kovin paljon aikaa sotaväenkatselmuksiin ynnä muihin virkatehtäviin, jotapaitsi kirjureista oli kova puute. »Paha on»— hän sanoi — »tehdä tai toimittaa
enempää kuin kyky sallii.» Kirjurien puutteesta Ture Pietarinpoika lausuu:
»ther till med haffue wij och ingen som rättslige kann stelle eller skriffue ett
pasport eller annet ringe breff, med mindre wij skulle sielffue ware ther öffuer.»
18
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toimitettava, jotta kruunulla olisi siitä jotakin hyötyä; jos kuningas
tahtoi tehtävän lopultakin vielä tänä vuonna suoritetuksi, oli välttämätöntä lähettää asiantuntevia miehiä heidän avukseen. Mutta
— sanovat kirjoittajat — he puolestaan alistavat kuninkaan har
kittavaksi, olisiko ajan vaarallisuuden tähden ehkä syytä lykätä
asian toimeenpano. 1' Samaan aikaan, he kirjoittivat asiasta myös
Juhana herttualle. Jälkimäinen vastasi Huittisten nimismiehentalosta saman kuun•30 p:nä ja ilmoitti suostuvansa siihen, että verontasoitustoimitus lykättäisiin kahdeksi viikoksi ja vielä senkin jäl
keen, kunnes rauha olisi saatu solmituksi. Saatuaan herttuan kir
seen (Lapvedellä elok. 5 p:nä) Savonlinnan päälliköt tietysti keskeyttivät verontasoituspuuhansa kokonaan. Vasta syysk. 10 p:nä he
saivat kuninkaan vastauksen, missä tämä ilmoitti käskeneensä
Hannu Tuomaanpoikaa lähettämään heille »opastuksen», jota noudattaen heidän piti verontasoitus toimittaman. 2 Kuninkaan kirje
ehkä viivästyi käymällä Hannu Tuomaanpojan kautta, jota kuningas käski jouduttamaan opastuksensa lähettämistä, jotta Ture Pietarinpoika ja Fincke eivät enää voisi tietämättömyyttä väittää viivyltelynsä Syyksi-. 3 Moitteen syytä, näkyy muuten olleen Hannu
Tuomaanpojassakin, ja elok. 25 p:nä kuningas häntä muistutti
lupauksesta lähettää ensi tilassa selviä luetteloja veronpanosta. 4
Vasta saman kuun. 31 p:nä Hannu Tuomaanpoika vihdoin oli päässyt niin pitkälle, että hän oli saanut eräässä Turun läänin pitäjässä
toimitetuksi jonkinlaisen malli-veronkirjoituksen, jonka hän- lähetti
kuninkaan tarkastettavaksi ja jota sitten piti käytettämän eri lää
neissä esikuvana. Kai kuninkaan epäsuosiota peläten hän pyysikin
Savonlinnan vouteja kääntymään hänen puoleensa neuvoja tarvitessaan eikä vaivaamaan kyselyillään kuningasta.5 Yhtä vähän kuin
Ture Pietarinpoika ja Fincke, ymmärsivät verontasoitusta muut-

1 Ture Pietarinpojan ja Kustaa Finoken kirje Sairilan kuninkaankartanosta 22/, 1556. Arw. Handl. IV, siv. 249.
2 G. I:s reg. XXVI,. sivv. 436 ja 797, sekä Arw. Handl. IV, sivv.
261-262. Hannu Tuomaanpojalle 12/8 menneen kirjeen päivämäärä (siv.
436) osoittaa, että G. I:s reg:n (siv. 497) päiväys (10/8) on oikea, eikä Arw:n.
3 G. I:s reg. XXVI, siv. 497.
4 M. t., siv. 482.
5 Arw. Handl. IV„ sivv. 268-269.
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kaan voudit, koska vielä lokakuussa ja marraskuussa näistä asioista
oli valmistavaa keskustelua.1
Suuria ei liene tehty v. 1556 kuninkaan tahdon täyttämiseksi
verontasoitusasiassa. Kuitenkin toimitettiin jo vv. 1555-1556
kuninkaalle Savonlinnan läänistä yksityiskohtainen selonteko veroista, ja jonkinlaista »verojen parannusta» lienee sekä siellä että
muualla maassa tapahtunut. 2 Mutta siltä näyttää, että varsinaiseen verontasoitukseen nähden Juhana herttuan kanta — tehtävän
lykkääminen rauhanteon jälkeiseen aikaan — yleensä pääsi mää
rääväksi. 3 Vasta kun rauha oli solmittu 1557, ryhdyttiin asiaan
todella käsiksi, niin että esim. Kokemäenkartanon läänissä verontasoitus voitiin toimittaa puolipaaston aikaan 1558. 4 Myös muissa
lääneissä lienee verontasoitus saatu suoritetuksi v. 1558 tai vieläkin
myöhemmin; Viipurin läänissä se ehkä oli perinpohjaisempaa laatua
kuin muualla. 5 Miten epäty ydy ttäviä — suureksi osaksi kai nytkin voutien ja muiden virkamiesten välinpitämättömyyden tai
omanvoitonpyynnin tähden — tämänkin veronpanon tulokset olivat, näkyy eräästä Hannu Laurinpojan 1562 toimittaman tarkastuk
sen johdosta laaditusta memoriaalista.
Niinkuin näkyy, ei ole varsin luultavaa, että Henrik Klaunpoika
tällä kertaa, keväällä v. 1556, kovin paljoa sai aikaan veronpanokysymyksessä. Kun työ vielä syksylläkin oli aivan keskeneräinen,
niin tuskinpa kesän alkupuolella, jolloin Henrik Klaunpoika sai käskyn antautua kokonaan toisenlaisin tehtäviin, oli ehditty €nsimäisiä valmistelutoimia pitemmälle. Sitävastoin on luultavaa, että hänen asiantuntemuksensa tuli uuteen hyvään tarpeeseen, kun toimenpiteeseen vihdoin ryhdyttiin.
1 Vrt. kuninkaan kirjeet Jöns Brunille Hämeenlinnaan 30/loi Hannu Tuomaanpojalle 9/3.0 ja Porvoon läänin voudille Matti Sigfridinpojalle 10/11. G.
I:s reg. XXVI, sivv. 585, .599 ja 622.
' Vrt. Arw. Handl. III, sivv. 243-249 ja 277-330, G. I:s reg. XXVI,:
sivv. 635-636, ja XXVII, sivv. 43-44, sekä Adlersparre, Hist. saml. I, sivv.
4-5, ja G. I:s reg. XXV, siv. 451.
3 Vrt. myös edellä siv. 93. sekä Tengström, Några blad, siv. 252.
4 S. V. A. n:o 1. 62 v ; vrt. lehdet 8 ja 21. Vrt. myös Rosenborg Eidr.
t. jordb. hist., siv. 56 seurr.
5 Vrt. edellä sivv. P3-9 - sekä G. I:s reg. XXVIII, sivv. 137-138, 273279, 280-281, 372 ja 429, ynnä myös Rösenborg m. t., siv. 82.
6 Hist. Ark. X, sivv. 393-394.
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Kun Kustaa Vaasa puolisoineen, lapsineen ja koko seurueineen
toukokuun alkupuolella palasi Turkuun, joutui Henrik Klaunpoika
alunpitäen jälleen paljon oleskelemaan hänen läheisyydessään.
M. m. hän oli Turun linnassa samoina päivinä, jolloin kuningas
Tällöin oli jo täysin entisellään Henrik Klaunsinne saapui.
pojan ja hänen hallitsijansa välinen luottamuksellinen suhde. Siihen viittaa m. m. eräs Klaus Kristerinpojan toukok. 14 p:nä Viipurista vaimolleen Joensuuhun kirjoittama kirje. Pyrkiessään Teitin tarkastuksen yhä jatkuessa poistamaan kaikkea, mikä saattoi
antaa aihetta kuninkaalliseen epäsuosioon, tai toisaalta puolustamaan oikeuksiaan, milloin syytökset olivat aiheettomia, Joensuun
herra kehotti puolisoansa koettamaan päästä Henrik Klaunpojan
puheille ja saada häneltä neuvoja, miten oli meneteltävä milloinkin
esiintyvissä arkaluontoisissa tilanteissa. 2 Tuskinpa Klaus Kristerinpoika olisi neuvonut kääntymään sellaisen henkilön puoleen, joka
ei olisi nauttinut hallitsijan täyttä suosiota. Erityiseksi suosionosoitukseksi kuninkaan puolelta Henrik Klaunpoikaa kohtaan saanemme lukea sen, että kuningas vähää ennen juhannusta kävi vierailulla hänen kodissaan K a n k a i,s i s s a (»Kangas»). 3 Mutta varmimVrt. edellä siv. 269, alav. 2, ja S. V. A. mo 85, 1. 10 V.
s Hornen paperit Ericsbergin arkistossa: III, siv. 13 (n:o 6). Klaus
Kristerinpoika kirjoittaa m. m.: »Om k: m: komber dit, så försijmme ingelunde, utan drag til wår n: fru och brucke seden titt beste emot lendzmanen
och Per Larsson bode wdj canszeliet oc hoss andre gode wener, så the kunde
få thenne sack ret wette, oc skriff meg her om et suar till och wagte teg grant,
huadh du skriuer eller taler i thenne tid, så ingen sack finnes på wor side.
Käre C[irstin], huar du förnijmer någet om Per Larson, så fin huad råd du
kant, så k: m: finge wette, at godzet är oss tilkåmit mz skipte, sijnnerligen'
haffuer jag först giuet döm mit egit arff för ic marc, men den andre jord the
finge i Rickale oc i Immoss, flijdde jag töm epter k: m: mandat, thz är oss
best försuarligt.... Käre C:, om du får tale med He[nrick] Cla[sson], så haff
honum wdj titt råd, oc ner du komber til k: m:, så förhör om hans k: m: wil
til garden, der vdåff haffver du dit ärendt titt. Oc kåmber h: n: til gården,
och Simen Tommesson är mz, så bed honum at wille göre thz beste på mine
wägne, hure the haffue thz stijcket. Item om wår aker och thn orät, som
lendzmanen haffuer giort oss på fiske watned, men bliue wij Alf mz noget
godz, så let tage boskapen aff etc.»
Vierailu tapahtui kesäk: 21 p:nä. 20/6 kuningas on Turussa, hänen 22/6
lähettämässään kirjeessä ei mainita paikkaa, 23/s hän on Pyhäjoella. G. I:s
reg. XXVI, sivv. 346-347 ja 365-366.
1
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pana merkkinä siitä, että kuningas nyt oli antanut täydellisesti
anteeksi myös syksyllä suoritetun onnettoman sotaretken, on pidettävä Henrik Klaunpojalle samoihin aikoihin annettua määräystä
uudelleen ryhtyä johtamaan itärajan puolustusta ja varsinkin venäläisten kanssa vihdoinkin alkuunsa pääseviä neuvotteluita.
Muistamme Kustaa Vaasan ennen Viipurista-lähtöään asettaneen armeijan ja Viipurin linnan päälliköiksi etupäässä hänen seurassaan Ruotsista tulleita valtaneuvoksia tai muita ruotsalaisia herroja. Syksyn loppukuukaudet sitten kuluivat tarmokkaissa v a r u st u s t o i m i s s a, joita kuningas — yhdessä varsinkin &ante Sturen kanssa, joka helmikuussa määrättiin kaikkien joukkojen ylimmäksi päälliköksi i — johti ja valvoi ahkerasti antamalla määräyksiä ja ohjeita sekä Ruotsin että Suomen virkamiehille ja muille palvelijoilleen ja vaatimalla heiltä mahdollisimman tarkkoja ja säännöllisiä tietoja toiminnan tuloksista ja asiain yleisesti kulusta. 2
Venäläiset taas valmistautuivat kostamaan Jaakko Baggen
johdolla Pähkinälinnaan tehtyä hyökkäystä. Tuloksettoman kirjeenvaihdon jälkeen, joka tapahtui Viipurissa olevien valtaneuvosten ja venäläisarmeijan päälliköiden, ruhtinas Shtshenjatevin ja ,
Novgorodin käskynhaltijan Paletskoin, välillä ja jossa'viimemainitut, ilmoittaen epäilevänsä väitettä, että Jaakko Bagge oli omin päin
lähtenyt sotaretkelleen, m. m. vaativat kuningasta tai Juhana herttuaa tulemaan anteeksipyynnille ja luovuttamaan etenkin Baggen
ja Maunu Niilonpojan 3, marssivat venäläiset, ilmoituksen mukaan
50,000 miehen vahvuisena armeijana, rajan poikki. Polttaen ja hävittäen maata he samosivat Viipuria kohden ja voittivat tammik.
21 p:nä viiden virstan päässä Viipurista suomalaisen joukon, joka
urhoollista vastarintaa tehtyään pakeni kaupungin muurien suojaan.
Vain kolmisen päivää Viipuria ahdistettuaan venäläiset yhtäkkiä
lähtivät jälleen tiehensä. Paluumatkallaan he eri osastoihin jakautuneina hirveästi hävittelivät Kaakkois-Karjalaa; samoihin aikoihin vielä erityinen joukko teki hävitysretken Savoon.
G. I:s reg. XXVI, siv. 88.
Varustus- y. m. toimenpiteistä vrt., paitsi valtak. registratuuraa,
Tidander, m. t., sivv. 21 ja 29.
.
3 Vrt. tästä Forsman, m. t. sivv. 108-114.
1
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Venäläisten hyökkäyksen jälkeen Kustaa Vaasa tuli yhä enemmän vakuutetuksi siitä, että kaikin keinoin oli p o n n i s t e l t a v a
rauhan aikaansaamiseksi. Toiselta puolen eivät myös-

kään venäläiset halunneet sotaa, vaan aloittivat jälleen helmikuussa
kirjeenvaihdon, käyttäen jo hiukan sovinnollisempaa kieltäkin kuin
aikaisemmin. Kuitenkaan ei kuningas vielä vähään aikaan katsonut
olevan syytä luottaa heidän rauhanhaluunsa; niinpä hän eräässä
huhtikuun alussa lähetetyssä kirjeessä lausui jyrkän paheksumisensa heidän kohtuuttomista esityksistään. 1
Samoihin aikoihin Kustaa Vaasa piti K a s t e 1 h o 1 m a s s a
neuvottelu n, jossa käsitellyt asiat osoittavat, kuinka epävarmoja rauhantoiveet silloin vielä olivat. Itse neuvottelusta ei tosin
ole tietoja, mutta on jäljellä eräs Juhana herttaan siinä esittämä
»ehdotus ja armollinen mietintö, kuinka kaikki asiat vastedes on
taitavasti hoidettava nykyiseen sotaan nähden, jollei venäläisten
kanssa voida päästä mihinkään rauhaan». 2 Mietinnössään toteaa
sotaisesta mielialastaan tunnettu nuori herttua aluksi venäläisten
»ivallisten ja melkeinpä halveksivain» kirjelmien osoittavan, että he
eivät ole halukkaita rauhaan. Sentähden oli Ruotsista ja Suomesta
otettava palvelukseen väkeä niin paljon kuin vain saatiin. Jotta
väestössä ei herätettäisi tottelemattamuutta sotaanlähtökäskyä
vastaan, oli sille selitettävä, kuinka vakava vaara oli uhkaamassa
»jnimien ja pakanallisten venäläisten» taholta. Sitäpaitsi oli uusille
sotamiehille luvattava entistä parempi palkka ja vapautus -apuverosta sekä suojelusta heidän kotiinjääville vaimoilleen ja lapsilleen.
Uutta väkeä oli hyvin harjoitettava aseiden käyttöön ja yleensä
sodankäyntiin. Koska omasta valtakunnasta epäilemättä oli kovin
vaikea saada väkeä riittävästi, oli sitä koetettava värvätä ulkomailta,
»ei kuitenkaan suurien everstien johtamia koko- tai puolilippukuntia, vaan yksityisiä henkilöitä, joilla on halua palvella vuosirahaa
vastaan». Jos Tanskan kuningas kieltäytyisi auttamasta. Ruotsia
Norjan puolelta tehtävällä hyökkäyksellä, muka siitä syystä, että
ehdotus oli tullut liian myöhään, oli kuitenkin neuvoteltava hänen
1 Vrt.

Forsman, m. t., siv. 118.
R. V. A. Krigshist. saml. Ryska krig. 1554-1557. Mietintö on päiväämätön, mutta vertaamalla sitä Kustaa Vaasan maaliskuun loppupuoliskolla lähettämiin kirjeisiin olen tullut siihen käsitykseen, että se lienee huhtikuun alulta.
2
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kanssaan noin 300 kelvollisen ratsumiehen luovuttamisesta kohtuullista palkkaa vastaan. Kun näin oli vahvistettu ratsuväkeä, voitiin käydä pohtimaan kysymystä, joko oli mahdollista tuottaa venäläisille kyllin tuntuvaa tappiota. Haarniskoita ja aseita oli hankittava sellaisia varten, joilla niitä ei ollut itsellään; kuninkaan harkinnasta oli riippuva, oliko näiden sotamiesten palkkaa vastaavassa
määrässä vähennettävä. Ruotsista oli lähetettävä Suomeen mahdollisimman paljon elintarpeita ja rehuja; ne oli otettava kruunun linnoista ja kartanoista tai koko valtakunnasta suoritettavana apuverona. Kun näin kaikki varustustoimenpiteet oli suoritettu, oli
otettava harkittavaksi, voitaisiinko hyökätä vihollisen maahan kostamaan kaikkea hänen tuottamaansa hävitystä. Siihen tarvittaisiin vähintään 24,000 miestä; jollei tätä määrää saataisi kokoon,
oli tyydyttävä pelkkään puolustustoimintaan. Jos kuitenkin havaittaisiin venäläisillä olevan rajalla verraten vähän väkeä, voitaisiin
tehdä äkillinen hyökkäysretki ja »viedä pois, surmata ja polttaa,
mitä vain oli käsiin saatavissa». Siinä tapauksessa,--että katsottaisun mahdolliseksi tehdä hyökkäys pitkälle vihollisnnaahan, oli parasta
lähettää suurin osa väkeä maata myöten ja sijoittaa laivoihin vain
välttämätön varusväki; laivoja oli vaikea saada riittämään asti
suuren joukon, hevosten, tykkien ja muiden tarpeiden kuljettamista
varten, jotapaitsi ei ollut syytä heikontaa maitse kulkevaa väkeä
niin, että se kenties ei jaksaisi pitää puoliaan vihollista vastaan. Maajoukkojen oli otettava mukaansa ainakin kuukauden muona, varsinkin leipää, juustoa ja hapanta silliä, sekä joitakuita tynnyreitä
etikkaa siltä varalta, ettei olisi muuta kuin vettä juotavana; tavarain kuljettamista varten oli ajoissa hankittava hevosia ja vaunuja. Jotta väen ei tarvitsisi maata taivasalla ja senvuoksi sairastua, olisi
hyödyllistä hankkia telttoja, yksi teltta kahta tai kolmea ruotua
varten. Koska sairastumisia tapahtui usein myös paljaalla maalla
makaåmisesta, oli sotamiesten otettava mukaansa patjanpäällyksiä (»tome buster war»), jotka sitten voitiin täyttää heinillä tai oljilla.
Hevosia ja vaunuja tarvittiin myös kevyiden kenttätykkien kuljettamiseen; kuljettajiksi oli mieluimmin otettava sellaisia, jotka olivat oleskelleet Venäjällä ja tunsivat maan olot. Jotta sotaväki ei,
niinkuin tavallista, kävisi haluttomaksi ja tottelemattomaksi palkan viipymisen takia, oli lyötävä rahaa niin paljon kuin suinkin,
senkin uhalla, että siihen menisi verraten runsaasti hopeata. Lopuksi
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oli lähestyvän kesän kuluessa Suomessa perustettava mahdollisimman paljon kruununkartanoita, jotta sotaväki, jos sen täytyisi
vastedeskin jäädä talveksi Suomeen, voisi niistä saada tarpeensa;
rahvaan suoritettavan avustuksen ei nimittäin saattanut arvata
ajanpitkään riittävän kovin paljolleväelle.
Kuten näkyy, piti Juhana herttua varsin voimakastakin sodankäyntiä yhä edelleen mahdollisena. Kuninkaan tiedämme olleen
päinvastaista mielipidettä, ja häneen yhtyivät Ruotsissa hallitusta
hoitavat herrat, joita kuningas huhtik. 10 p:nä lähettämässään kirjeessä oli käskenyt pohtimaan näitä asioita ja ilmoittamaan hänelle
mielipiteensä; tietysti he kuitenkin samalla harkitsivat kysymystä,
millä tavoin varusteluita oli jatkettava, jollei sotaa saataisi loppumaan. Toukokuun lopulla Arbogassa pitämässään neuvottelussa
Eerik herttua ja valtaneuvosto (Kustaa Olavinpoika, Sten Eerikinpoika, Pietari Brahe ja. Niilo Krumme) päättivät kehottaa välttämään taistelua venäläisten kanssa, koska Ruotsista ei voitu saada
riittävästi väkeä ja koska oli liian kallista hankkia sitä ulkomailta;
suhteet muihin-Ruotsin naapureihin eivät myöskään olleet kyllin
hyvät. Suomessa olivat linnoitukset huonosti varustettuja. Rahvas
tuskin oli halukas suorittamaan uusia veroja, ja »vuotuisesta verosta»
taas ei voitu ottaa niin paljoa, että linnat ja kartanot joutuivat..
pulaan. Ja vaikkapa elintarpeita saataisiinkin riittävästi, ei ollut
laivoja, millä niitä kuljettaa ajoissa sotaväelle. Kaiken lisäksi oli
puutetta sotataitoisista päälliköistä. 1
Kevään kuluessa, edelläkerrottujen neuvottelujen aikoina, rauhanpuuhat kuitenkin vähitellen rupesivat tuottamaan tuloksia.
Jo maaliskuussa saatiin toimeen a s e l e p o s o p i m u s Savo nlinnan ja Käkisalmen päälliköiden kesken.
Kauemmin kesti, ennenkuin Viipurin puolella itärajaa päästiin niin
pitkälle. Sinne pantiin aloitettavien neuvottelujen johtajaksi Svante
Sture. Huhtikuun lopulla Sture ja muut Viipurissa olevat herrat
kuninkaan suostumuksella ehdottivat aseleponeuvotteluja hellun1 G. I:s reg. XXVI, siv. 230, Dahlgren, Reg. öfver rådsl. i kon. G.
I:s tid, sivv. 1920,
ja Sv. Riksdagsakt. I, sivv. 801-802. Mietinnössä
esitettiin vielä kohtia, jotka oli koetettava saada uuteen rauhansopimukseen; m. m. oli määrättävä, että rajalla tehtyjä hävityksiä oli tutkittava
aina lyhyiden määräaikojen kuluttua (joka neljännes-, puoli- tai kokovuosi)
ja niistä lain mukaan rangaistava.
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taiksi Rajajoen suulle. Ehdotus ei tosin saavuttanut venäläisten
hyväksymistä, jotka vaativat toimitettavaksi lähettiläitä Novgorodiin, ja Moskovaan rauhaa nöyrästi anomaan, mutta kun kuningas
venäläisiä taivutellakseen päätti esiintyä vähemmän komeasti,
päästiin vihdoin neuvottelujen alkuun. Kuninkaan, Juhana herttuan ja Viipurissa olevien valtaneuvosten kirjeitä lähti viemään
kesäkuussa Turun tuomiorovasti, maisteri Knuut suoraan suuriruhtinaalle. Matka onnistui hyvin; heinäk. 27 p:nä lähetti saapui Moskovaan ja sai siellä ystävällisen vastaanoton. Ruotsin kuninkaan
»rukoilevaan pyyntöön» suostuen suuriruhtinas ilmoitti olevansa
myöntyväinen rauhantekoon, ja suuriruhtinaan kirje mukanaan
maisteri Knuut elokuussa saapui takaisin Suomeen sekä vihdoin
syyskuun lopulla kuninkaan luo Ruotsiin. Suuriruhtinaan kirjeessä
kehotettiin Ruotsin kuningasta lähettämään valtuutetut lähettiläänsä pyytämään rauhalle vahvistusta; viimeistään Nikolauksenpäivänä (jouluk. 6 p:nä) heidän tuli olla Moskovassa.
Jo kesäkuun alussa oli kuningas päättänyt lähettää Henrik
Klaunpojan Viipurin lääniin, tällöin kuitenkin tilapäisissä tehtävissä. Hän kirjoitti nimittäin kesäk. 13 p:nä sanotun läänin käskynhaltijoille, voudeille, nimismiehelle, neljännesmiehille ja muille
»palvelijoilleen» sekä talonpojill e kirjeen, jossa hän, koska rauhasta
ei vielä ollut tietoa ja koska senvuoksi oli pakko seuraavana talvena pitää maassa suuri joukko väkeä ja hevosia ja näitä varten
tarvittiin paljon elintarpeita ja rehua, ilmoitti lähettäneensä
sinne luottamusmiehensä, Kankaisten Henrik Klaunpojan ja tallimestarinsa Jaakko Henrikinpojan ajoissa huolehtimaan kaikesta,
mitä »oriinratsastajat» ja ratsumiehet vastedes tarvitsivat hevosia varten, etenkin mitä heiniin tuli; näille herroi lle oli sentähden osoitettava kaikkea tarpeellista avuliaisuutta ja tottelevaisuutta. 2 Henrik Klaunpojan matkasta Viipuriin ei kuitenkaan tullut mitään vielä sillä kertaa, vaikka kuningas sanoikin
hänet jo lähettäneensä. Epäilemättä hän nimittäin oli kotosalla Kankaisissa, kun kuningas siellä vieraili noin viikkoa myö1 Vrt. Hjärne, De äldsta sv. — ry. legationsakt., sivv. 2-27. Talvella ja
kesällä käydystä kirjeenvaihdosta vrt. myös Forsman, m. t., sivv. 116=125.
2

G. I:s reg. XXVI, sivv. 339-340.
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hemmin. 1 Mutta nähtävästi juuri tämän vierailun kestäessä sovittiin toisesta, laajemmasta tehtävästä.
Ne ruotsalaiset herrat, joiden päällikky y teen. Viipurin linna oli
uskottu, olivat pyrkineet heille vieraasta ympäristöstä lomalle
kotimaahan asioitansa hoitamaan, ja kuningas antoi kesäk. 15 p:nä
pyyntöön ,suostumuksensa. Heidän sijaansa hän määräsi Sundholman herran Lauri livarinpoika Flemingin ja Klaus Kristerinpojan. 2
•Kankaisissa kuitenkin tehtiin uusi päätös. Siellä päivätyllä kirjeellä
kuningas nimitti Lauri Flemingin Narvan vesille lähetettävän laivaston ylipäälliköksi, ja sensijaan hän kolmea päivään myöhemmin,
kesäk. 24 p:nä, antoi Henrik Klaunpojalle käskyn lähteä Viipuriin »valvomaan kunink. maj:tin hyötyä ja .parasta, kunnes Ruotsista vastedes saattoi tulla joitakuita, jotka. määrättäisiin herra
-Birgerin (Niilonpojan) ja Yrjänä Eerikinpojan tilalle». 3 Että tarkoituksena todellakin, oli lähettää Henrik Klaunpoika .Viipuriin
ainoastaan toistaiseksi, näkyy siitäkin, että vain Klaus Kristerinpojalle annettiin virkaanvahvistuskirje »Viipurin linnan, kaupungin
ja koko Viipurin läänin» pää]likkyyteen. 4 Siitä huolimatta Henrik
-Klaunpoika joutui viipymään Viipurin puolessa myöhään syksyyn asti.
Todennäköisesti Henrik Klaunpoika ainakin heti kuninkaan
Suomesta lähdettyä (heinäk. 1 p:nä) riensi uuteen, mutta vanhastaan tuttuun virkapaikkaansa.• Jo heinäk.. 13 p:nä nimittäin
maan ylin hallitusmies, Juhana herttua, lähetti Turusta Viipurin ja
1 Vrt. edellä siv. 276. Nähtävästi myöskin Jaakko Henrikinpoika ainakin vielä 26/6 oleskeli kuninkaan luona Turussa; vrt. Hausen, Bidrag III, siv.
343.
2
G. I:s reg. XXVI,-siv. 343. Maunu Juhananpoika ja Abraham Eerikinpoika olivat kuolleet ruttoon. — Kuultuaan, että Viipurin herrat olivat
saaneet matkustaa kotiin, joutui Savonlinnan ruotsalainen päällikkö, Ture
Pietarinpoika, hänkin koti-ikävän valtaan, ja senvuoksi hän — väittäen
olevan perin tarpeellista hänen lähteä Ruotsiin tätinsä, Pernilla rouvan,
Perintöä jakamaan — pyysi kuningatarta armollisesti puhumaan hänen puolestaan, jotta hänkin saisi kuninkaalta matkaluvan. R. V. A. Ture Pedersson Bielkes och Göstaf Finckes brefbok, 1. 66 v.: Frå Ture Persson till wor
nådige frw
Datum Säirola konnungx gård thenn 22 julij anno etc.
1556.» Vasta seuraavan vuoden keväänä Ture Pietarinpoika lopullisesti pääsi
palaamaan Ruotsiin.
3 G. I:s reg. XXVI, sivv. 345-346 ja 366-367.
4 M. t., siv. 368.
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samalla koko itäisen puolustusalueen päälliköille Henrik Klaunpojalle, Jaakko Baggelle ja Klaus Kristerinpojalle käskyn tutkia
ja, jos oikeaksi näkisivät, saattaa rangaistukseen erään Savoon
majoitetun lippukunnan päällikön Joen Vargin, jota muuan hänen
sotamiehistään oli syyttänyt sotilasten ja kruunun omaisuuden
kavaltamisesta, omavaltaisuudesta, siveettömästä elämästä y. m. s.
Verraten vähän vaivaa tämä tehtävä lienee heille tuottanut, koska
varsinainen kuulustelu toimitettiin Savossa ja ainoastaan loppu-tutkimus Viipurissa, herttuan itse sinne saavuttua. 1
Tuntuvasti runsaammin työtä Henrik Klaunpoika virkatovereineen lienee saanut niiden käskyjen täyttämiSessä, joita kuningas heille lähetti elokuussa. Jo 17 p:ksi on registratuuraan
merkittynä kuninkaan toimittama käskykirje, jonka mukaan
heidän tuli kerätä ja Ruotsiin lähettää kaikki Viipurin läänin i r t o 1 a i s v ä k i, sekä nuoret että vanhat, joita ei voitu
käyttää valtakunnan vihollisia vastaan, mutta jotka sopi sijoittaa
vuorikaivoksiin, linnoihin ja kartanoihin, missä heitä suuresti
tarvittiin. 2 Seuraavalle päivälle on merkitty kuninkaan Juhana
1

G. I:s reg. XXVI, siv. 814. Joen Varg oli vuoden alussa tullut Pohjanmaalta lippukuntineen, joka käsitti 600-700 vanhaa'ja vastaotettua sotamiestä, Savonlinnan lääniin, jonne heidän kuninkaan käskystä annettiin jäädä,
koska he kärsivät kovaa puutetta. 11/7 sotamies Jöns Svenske ilmoitti Joen
Vargin väärinkäytökset Juhana herttualle, joka silloin oli Turun linnassa,
ja kahta päivää myöhemmin herttua lähetti tutkimuskäskynsä, paitsi yllämainituille, myös Savonlinnan päälliköille. 1/8 nämä ilmoittivat kuulustelleensa sekä Vargia että hänen sotamiehiänsä — jotka muuten myös näkyvät
esiintyneen varsin kurittomasti ja väkivaltaisesti — ja lähettivät herttualle
selonteon kuulustelun tuloksista, jotka olivat syytetylle sangen edulliset;
kohta kohdalta osoitettiin syytökset joko kokonaan perättömiksi tai suuresti liioitelluiksi. Herttuan ja kai myös Viipurin päälliköiden antamaa käskyä noudattaen Ture Pietarinpoika ja Fincke kuitenkin lähettivät Vargin
lisäkuulustelua varten Viipuriin, jonne herttua saapui syyskuun alkupuolella. Herttua havaitsi syytöksissä olleen hyvin vähän perää, ja senvuoksi
hän ti5/9 antoi uuden virkaanvahvistuskirjeen Vargille, joka 1/lo jälleen oli
Savossa. Koko tämä syytösjuttu antaa joukon erittäin kuvaavia viittauksia
silloisiin sivistysoloihin, varsinkin mitä sotaväkeen sekä heidän ja maalaisväestön välisiin suhteisiin tulee. Vrt. Arw. Handl. IV, sivv. 95-96,111-112,
126-127, 209, . 216, 244-247, 250, 254-258, 260 ja 283, sekä G. I:s reg.
XXVI, sivv. Z94, 798, 803 ja 818.
2 G. I:s reg. XXVI, siv. 501.
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herttualle lähettämä kirje, jossa hän samasta asiasta puhuen kertoo eräiden hopeakaivosten olevan kohtuullisen tuottavia, mutta
työväestä olevan kovan puutteen, minkä vuoksi herttuan tuli huolehtia siitä, että väkeä lähetettäisiin sinne kaikista Suomen lääneistä
ja että kaikissa merenpuolisissa lääneissä, »sekä Karjalassa ja Uudellamaalla että Suomessa», julkaistaisiin kielto päästää mitään väkeä
Rääveliin »tai muualle Liivinmaalle» palvelukseen, kuolemanrangaistuksen uhalla. 1 Viikkoa myöhemmin herttua sai uuden kehotuksen
jouduttaa työväen lähettämistä, koska taudit olivat tehneet suurta
tuhoa Ruotsin puolella. »Samoin» — jatkoi kuningas kirjettään
»istuu siellä monin paikoin myös liian monta talonpoikaa yhdessä
talossa köyhdyttäen. usein toisiansa siinä määrin, että heillä ei ole
purtavaa eikä ryypättävää, niinkuin on tapana sanoa; senvuoksi ei
olisi hyödytöntä pitää tätä silmällä ja järjestää- niin, että osa siirtyisi tänne Ruotsiin ja osa hakkaisi ja raivaisi itselleen taloja metsään, missä tilaisuutta on, ja että he eivät niin makaisi ja tungeskelisi
kuin on tapana tehdä siellä maassa.» 2 Elok. 29 p:nä saivat myös
Henrik Klaunpoika, Klaus Kristerinpoika ja Jaakko Bagge samasta
asiasta uuden kirjeen, missä kuningas käski toimittaa Suomessa
kerjäten kuijeskelevat joutolaiset, jotka kyllä olivat siksi vankkoja, että jaksoivat ansaita vaatteensa ja elatuksensa, Ruotsiin niinhyvin mainittuihin kruunun työpaikkoihin kuin myös talonpoikien
avuksi, jotka heitä suuresti tarvitsivat. Henrik Klaunpojan päällikkötovereineen oli niinikään tarkoin valvottava ja yleisellä julis-.
tuksella määrättävä, »ettei mitään palkkatyöväkeä ollut päästettävä, siirtymään Liivinmaalle tai muille vieraille paikkakunnille,
niinkuin ennen oli tapahtunut». 3 •
Ei ole aivan selvää, mitä kuningas tarkoitti puhuessaan suomalaisen irtolaisväen lähettämisestä Ruotsin talonpoikien avuksi ja
herttualle kirjoittaessaan, että heitä voitaisiin käyttää uutistalojen raivaamiseen, mutta olisin taipuvainen olettamaan, että hänen
aikomuksensa oli antaa heidän asuttaa myöskin Ruotsin metsäseutuja, että siis suomalaisten siirtäminen Ruotsiin tässä tarkoituk1 G.

I:s reg. XXVI, sivv. 460-461_

2 M. t., siv.
5

481.

-

G. I:s reg. XXVI, siv. 488. Näitä asioita oli Henrik Klaunpoika jo

ennenkin valvonut (yrt. edellä siv. 207).
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sessa pantiin alulle ainakin jo näihin aikoihin. 1 Mitä Viipurin herrat,
Henrik Klaunpoika kumppaneineen, kuninkaan antamien käskyjen johdosta toimittivat ja saivat aikaan, ei ole tunnettua. Siltä
kuitenkin näyttää, kuin heidän toimintansa olisi ollut hitaanlaista,
koska kuningas vielä marrask. 12 p:nä katsoi tarpeelliseksi uudistaa
käskynsä. 2
1 Suomalaiset olivat jo keskiajalta asti olleet tunnettuja halustaan
siirtyä pois maasta. Sentähden heräsikin varhain ajatus asuttaa Ruotsin
erämaita suomalaisilla. Tätä suomalaisen siirtolaisuuden suuntaamista valtakunnan päämaahan olen ensi kertaa huomannut puollettavan muutamassa
v. 1516 kirjoitetussa, Ruotsin talonpojille osoitetussa runoesityksessä, josta
myös näkyy, että suomalaisten käyttö vuorikaivostyössä jo silloin oli yleistä.
Kirjoittaja, silloin Roomassa Vadstenan luostarin asiamiehenä oleskeleva,
v. 1524 Västeråsin piispaksi vihitty Petrus Magni, lausuu — kerrottuaan,
kuinka sodat ja »musta surma» olivat autioittaneet Ruotsia —:

»Fattas nw folk, ther maa vael föresees
meth almoghans taerffwa höffwe mees.
Frukthsamasta erw Swaerikis finna,
thy ganskans manghe barn födher hwar qwinna.
Sidhan föra the barnen til Righa oc Rxffla,
hwilken skwllo föras til Stokholm oc Gaeffla,
wm konwngen ther pa strwngh förbodh gorde,
til tyska land ingen barnen föra tordhe,
thet waare Sweerike oc Finland stor nytta:
meth finnom brwkas selff oc kopar hytta,
xn komme til Swwrike finnae
nogh,
som brwkado aaker oc ryddo skogh,
oc gaffwes them friheth nokor aar
pa ödhe gotzen, ther skoghen staar,
thermedh matte landeth oc kronan wphöyas
oc fatighom finnom meth lön förnöyas.»
Runokatkelma on julkaistuna Hist. Tidskriftissä v. 1888 (sivv. 167-170);
siinä viitataan myös erääseen Kustaa Vaasan aikana kirjoitettuun latinankieliseen esitykseen, jossa suomalaisten hedelmällisyydestä ja siirtolaisuudesta mainitaan: »Sed quid de Finnis dicam, qui nationis sunt Sueticae? apud .
quos tanta tamque acerbå sit servitus, ut homines non secus ac jumenta navibus impositi magna multitudine Rigam atque Revaliam, in Livoniam ac
Dantiscum nullo non anni tempore transportentur.» — Vrt. Ruotsin suomalaisen asutuksen iästä myös Melanderin huomautus Hist. Ark. XXIV,2:ssa:
pöytäk. sivv. 10-11.
2 G. I:s reg. XXVI, sivv. 624-625. Kuten kuningas Viipuriinkin ilmoitti, oli Turun vouti Simo Tuomaanpoika saanut käskyn hankkia eväät
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Kuningas ei näihin aikoihin muutenkaan ollut tyyt yväinen.
Suomessa olevien toimihenkilöiden valppauteen ja säntillisyyteen..
Edellämainitussa, elok. 29 p:nä Henrik Klaunpojalle, Klaus Kris:
terinpojalle ja Baggelle lähettämässään kirjeessä hän lausui ankaran pahoittelunsa siitä, ettei hän ollut saanut katselmus- eikä palkanmaksuluetteloita ja ettei Viipurissa olevaa kamreeria . Olavi
Antinpoikaa, joka hoiti rahavaroja, ollut käskyistä huolimatta
lähetetty hänen luokseen. Sota-aikana kuului asiaan, kirjoitti kuningas, että mainitut luettelot lähetettiin kuukausittain, mutta niitä ei.
ollut tullut puoleen vuoteen. Mitään selontekoa Viipuriin Ruot
sista, Suomesta ja vieraista maista sekä edellisenä että kuluvana
vuotena saapuneista muonavaroista ei myöskään oltu toimitettu
kuninkaalle, niin että hän ei tiennyt, minkä verran oli myyty sotaväelle ja mihin loput olivat hävinneet. Viipurin päälliköiden oli senvuoksi pidettävä huoli siitä, että tarkat j ayksityiskohtaiyksit
set s e. l o n t e o t toimitettiin aivan ensi tilassa. Myös oli lähetettävä laskelma siitä, kuinka kauan muonavarat saattoivat riittää
noin 12,000-16,000:lle miehelle. »Koska te hyvin tiedätte», — kuningas muistutti vaxoittaen mieliin vuotta aikaisemmin tehtyjä ikäviä
havaintoja — »mikä puute väellä viime vuoden talvena oli muonasta, niin arvelemme teidän sen muistavan ja senvuoksi säästävän.
varastoja parhaanne mukaan, jotta', väki ensi talvena voi saadavälttämättömän tarpeensa, niin että se ei joudu kärsimään samanlaista nälkää kuin viime., vuonna.» 1 Olavi Antinpojan laiminlyöntiä tilinpitovelvollisuuteen nähden kuvaa se, että hän esim. vastasyysk. 2 p:nä sai Ture Pietarinpojalta ja Kustaa Finekeltä yhteiskuitin kaikesta, mitä hän vuoden alusta alkaen oli antanut ja mitä
oli suoritettu sotaväen pa]kkoihin. 2 Jaakko Baggen ilmoituksen.
mukaan hänet vihdoin Mikonpäivän aikoihin lähetettiin kuninkaalle
selvittelemään asioitaan, mutta huonossa kunnossa näkyvät hänen.
asiansa olleen, koska kuningas vielä kevättalvella 1558 valittaa hänen tiliensä olleen »enimmäksi osaksi vääriä ja vilpillisiä». 3 MuutenRuotsiin lähetettävälle väelle. Simo Tuomaanpojalle mennyt kirje viittaa.
siihen, että Turun läänistä olisi jo tällöin ehditty toimittaa väenlähetys; vrt_
m. t., sivv. 621-622. Seuraavina vuosina väkeä lähetettiin edelleen.
1 G. I:s reg. XXVI, sivv. 488-489.
2 Arw. Handl. IV, sivv. 269-272.
3 G. I:s reg. XXVI, siv. 596, ja XXVIII, siv. 98.
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kin . näyttää kuninkaalla olleen aihetta pelkoonsa, että Suomen
armeijan varustamisesta ei oltu pidetty riittävää huolta; luotettava
todistus siitä on Baggen itsensä Pietari Brahelle nähtävästi vasta..
joulukuun alussa 1556 kirjoittama valitus, että puuttui niinhyvin
rahoja kuin elintarpeita. Täydellä syyllä kuningas katsoi Viipurin
herrain kovin myöhään havahtuneen uneliaisuudestaan ja saamattomuudestaan, vuodenaika kun alkoi jo olla sopimaton lähetysten toimittamiseen. 1
Missä määrin Henrik Klaunpoika oli syyllinen tapahtuneisiin
ta,iminlyönteihin, ei ole varmasti ratkaistavissa. Mutta huomattava on, että kuningas jo huhtikuussa, jolloin Henrik Klaunpojalla
ei ollut mitään tekemistä Viipurin hallinnon kanssa, lähetti
siellä silloin isännyyttä pitäville valtaneuvoksille käskyjä tutkia,
oliko muonavarojen hoidossa tapahtunut vilppiä, ja nuhteita,
h.0 o l i m a t t o m a s t a valvonnasta. 2 Sitäpaitsi n yttemminkin
Viipurin linnan ja läänin varsinainen hallinto oli toisen henkilön, Klaus,
Kristerinpojan, ja sotilaallinen johto Baggen hoidettavana. 3 Sitävastoin tuntuu Henrik Klaunpoika olleen etupäässä neuvoa-antavana jäsenenä päällikkyydessä ja lähinnä johtaneen valtio 1lista laatua olevia tehtäviä, jotka näihin aikoihin olivat kaikista tärkeimmät. Selvää on, että hän — muistettakoon
muun ohella, että hänet oli Viipuriin_ lähetetty Ruotsiin palanneiden valtaneuvosten tilalle — neuvotteluja pidettäessä ja asioita
yleensä ratkaistaessa -arvoasemaltaan oli ensimäinen, niinkuin ja
näkyy siitäkin, että hänen nimensä kirjeissä ja asiakirjoissa nyt
niinkuin edellisenäkin -vuonna säännöllisesti esiintyy ennen muiden. nimiä. 4
Pohdinnan aiheita ilmaantui syksyn kuluessa tietysti varsin useita. Tärkein neuvottelu lienee ollut se, mikä l o k a k.
1 G.

I:s reg. XXVI, sivv. 640-641. Vrt. myös sivv. 648-649.
G. I:s reg. XXVI, sivv. 212, 217 ja 224— 225.
3 Vrt. G. I:s reg: XXVI ja Arw. Handl. IV sekä Viipurin linnan ja läänin
tilikirjat.
4 Jokainen näiden aikojen asiakirjoihin paneutuva havaitsee piankin,.
että tässä suhteessa ylimalkaan koetettiin tarkoin noudattaa arvojärjestystä.
Huvittavan nimenomaisen todistuksen siitä saa eräästä vuosisadan lopulla
kirjoitetusta kirjeestä. Sen on 12/11 1594 Kaarle herttuan sihteerille Mikko
Olavinpojalle lähettänyt Arvid Eerikinpoika (Stålarm), joka siinä. valittaa.
2
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1 p : n ä pidettiin Juhana herttuan läsnäollessa.1 Siinä käsiteltiin
yleensä tuota tuomiorovasti Knuutin • paluun jälkeen (vrt. edellä
siv. 281) polttavaa sodan ja rauhan kysymystä eri puolilta, niinkuin käy ilmi neuvottelukokousta varten laaditusta »esityslistasta»,
joka oli seuraavan näköinen: 2
»1:o. Kun nyt moskovalaisen kanssa on.päästy aselepoon, voidaanko uskoa ja luottaa häneen, että' hän ei riko rauhaa hänen
asemansa ja etunsa näyttäessä•siihen-kehottavån? 2:o. Jos kunink.
maj:tti haluaa lähettää lähettiläänsä Venäjälle, onko lähettiläiden
luotettava siihen turvalupaan, jonka moskovalainen on kirjelmässään antanut? 3:0. -Jos kurrink. maj:tin lähettiläät eivät saavu
Moskovaan Pyhän Nikolain päiväksi, jonka moskovalainen kirjelmässään on määrännyt, lähetetäänkö heidät sinne sen päivän jo
mentyä? 4:o. Onko kirjoitettava moskovalaiselle määräpäivän
lykkäämisestä edemmäksi talvella? 5:0. Tuleeko lähettää tiedustelijoita Venäjälle tutkimaan, aikooko venäläinen hyökätä talvella Suomeen? 6:0. Miten on meneteltävä tänne Viipuriin kootun
kunink. maj:tin sotaväen suhteen, onko se sijoitettava tänne Suomeen vai onko syy lähettää se takaisin Ruotsiin? 7:0. Kuinka
on meneteltävä (aateliston) ratsuväkeen nähden ja missä sen on
että häntä on loukattu tavalla, jollaista hänelle »ei vielä koskaan ennen ole
tapahtunut», kun hänen, Narvan käskynhaltijan, nimensä on muutamassa
herttuan antamassa valtakirjassa pantu Haapsalon päällikön Gerdt Dönhofin nimen jälkeen. »Jumala tietää», — hän puolustellen sanoo — »että en
' tällä tarkoita sitä, että pyytäisin itselleni tätä kunniaa ja arvonantoa, vaan
tarkoitan sitä ivaa ja pilkkaa, jota täkäläiset minusta senvuoksi tekevät.»
R. V. A. Kungl. arkiv. Skrifvelser till hertig Karls hofmän, sekreterare m. m.
1 Jo elokuun lopulla, maisteri Knuutin juuri palattua Venäjältä rauhan
valmisteluista, oli Bagge kutsunut Ture Pietarinpoikaa ja Kustaa Finckeä
saapumaan Viipuriin neuvottelemaan »yhdestä ja toisesta» asiasta, huomauttaen, että siellä oli jotenkin vähän sellaisia henkilöitä, joista saattoi olla apua,
ja että herttuakin pian oli sinne odotettavissa. Arw. Handl. IX, sivv. 247—
248. Savonlinnan päälliköt eivät kuitenkaan tulleet, kai tärkeiden tehtävien
estäminä. Vrt. G. I:s reg. XXVI, siv. 799 seurr., joista näkyy, että Juhana
herttua Viipurista lähetteli heille kirjeitä pitkin syyskuuta ja lokakuussa.
2 Käsiteltävien eri kohtien luettelo säilytetään R. V. A:ssa (Krigshistoriska samlingar, Ryska kriget 1554-1557), ja sen otsikkona on: »Thessze
effterföliende artickler öffueränttuardades the gode menn j Wijborg wåre, till
att berådslå thenn förste octobris anno etc 56.» Selostuksen on julkaissut
Dahlgren, Reg. öfv. rådsl. i k. G. I:s tid, siv. 20.
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tästälähin oleskeltava? 8:o. Jos Ruotsista tulleet muonavarat eivät
ota riittääkseen, mitä keinoja on keksittävä, jotta väen ei tarvitse
talvella nähdä nälkään 9:o. Jos väki on lähetettävä Ruotsiin, tuleeko sen tapahtua maitse vai vesitse? 10:o. Keiden tulee katselmoida ja palkata kunink maj:tin sotaväki, sekä ratsu- että jalkamiehet, kussakin rykmentissä?»
Niinkuin näkyy, vallitsi Suomen herroissa se käsitys, että aselepo oikeastaan oli jo periaatteessa päätetty ja että kysymys oli
vain siitä, voitiinko tällaiseen päätökseen luottaa. 1 Tunnettua
ei ole, mihin tuloksiin kussakin eri kohdassa tultiin, mutta kuninkaan moneen kertaan lausumaa tahtoa noudattaen pidettiin epäilemättä ensi sijassa silmällä rauhanteon jouduttamista. Vielä samana
päivänä Juhana herttua kirjoitti veljelleen Ruotsiin, että ei tosin
ollut mukauduttava venäläisten vaatimuksiin Riitamaan suhteen,
mutta että hän ei kuitenkaan hautonut mitään vihamielisiä ja hyvää
naapuruutta vastaan sotivia hankkeita, vaan tavoitteli rauhaa
minkä suinkin voi. 2
Jo lokak. 1 p:än neuvottelukokouksen aikoihin sovittiinkin
suomalaisten ja venäläisten kesken siitä, että rajalla piti lähimmässä tulevaisuudessa aselepo lopullisesti päätettämän, koskapa
Ture Pietarinpoika 6 p:nä saattoi kuninkaalle Savonlinnasta kirjoittaa kaiken olevan hiljaista ja rauhallista »odoteltaessa, mitä
tulisi keskusteltavaksi siinä kokouksessa, joka nyt on tulossa Äyräpään rajalla». 3 Ei ole olemassa tietoja siitä, millä tavoin päätös.
tällaisen kokouksen pitämisestä oli syntynyt. Todennäköisintä
kai on, että toiselta puolen Viipurin ja Savonlinnan ja toiselta Pähkinälinnan ja Käkisalmen päälliköt olivat suuriruhtinaan tuomiorovasti Knuutin mukana lähettämässä kirjeessä lausuttua käsitystä
noudattaen ryhtyneet tähän rauhaa valmistavaan toimenpiteeseen
omin päin ja tietäen hallitsijainsa sen hyväksyvän. Käkisalmen
käskynhaltijan lokakuun alkupuolella Jaakko Baggelle lähettämästä
Tämä käsitys ilmenee myös Juhana herttuan veljelleen Eerikille samana lokak. 1 p:nä lähettämästä kirjeestä. G. I:s reg. XXVI, siv. 804.
2 M. t., siv. 805. M. m. oli kuningas kehottanut mahdollisimman tarmokkaisiin ponnistuksiin rauhan aikaansaamiseksi siinä kirjeessä, jonka
hän elok. 29 p:nä oli lähettänyt Henrik Klaunpojalle, Klaus Kristerinpojalle
ja Jaakko Baggelle. Vrt. m. t., sivu. 489-490.
3 Arw. Handl. IV, siv. 300.
19
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kirjeestä käy ilmi, että sanotut päälliköt olivat olleet keskenään
varsin sovinnollisessa ajatusten vaihdossa saadakseen lopullisesti
ja tarkalleen selvitetyksi, mitä vahinkoa kummallakin puolen oli
tehty ja miten niiden korvaamisesta oli päätettävä. Jo syysk. 27
p:nä olivat Käkisalmen läänin puolisella osalla rajaa 12 suomalaista
ja sama määrä venäläisiä talonpoikia pitäneet tarkastusta, oikaisseet tehtyjä vääryyksiä ja luvanneet vastedes korjata sen, mikä
vielä jäi tarkastamatta. Jaakko Bagge taas oli lokak. 2 p:nä —
nähtävästi siis Viipurissa pidetyn kokouksen päätöksen mukaan —
lähettänyt Käkisalmen päällikölle pyynnön toimittaa edustajia
rajalle neuvottelemaan »kaikkien ' asioiden» saattamisesta oikealle
tolalle. Tähän Käkisalmen päällikkö nyt vastasi, ettei ollut tarvis
pitää eri kokousta heidän keskensä, koska Pähkinälinnan päällikkö
oli ilmoittanut esittäneensä Baggelle ja muille Viipurin päälliköille
samanlaisen kokouksen aikaansaamista ja senjohdosta oli sovittu,
että molemmin puolin yhdyttäisiin »Pähkinälinnan läänin rajalla
Korpiselän (!) pitäjässä Alakylässä Rajajoen luona lokak. 15 p:nä»,
jolloin oli tarkastettava sinne tuotavat vahinko- ja valitusluettelot. 1
Suomen edustajat A l a k y l ä n k o k ö u k s e e n lienee määrätty jo ennen Juhana herttuan Viipurista-lähtöä, joka tapahtui
lokak. 8 p:än vaiheilla. 2 Edustajiksi tulivat. Henrik Klaunpoika,
Jöns Vestgöte ja Jaakko Henrikinpoika. Neuvotteluista kertoa
TEGEL 3 seuraavaan tapaan. Lokak. 15 p:nä oli Henrik Klaunpojalla,
Jöns Vestgötellä ja Jaakko Henrikinpojalla »keskustelu ja kokous»
erään Novgorodin käskynhaltijan lähettämän pajarin, Antti livananpoika Solovtsovin, kanssa Rajajoella Alakylässä, puolenkolmatta
peninkulman päässä Joutsselästä, Venäjän puolella. Tarkoituksena
oli vahvistaa »se rauha ja aselepo, joka molempien ruhtinaiden
käskynhaltijain kirjelmällä oli tehty edellisenä kesänä». Siellä kummankin puolen edustajat uudelleen vakuuttivat toisilleen turvalli1 Arw. Handl. IV, sivv. 302-305. Kirjeen päivämäärä, 16/10, on väärä,
koska siinä puhutaan 15/10 pidettävästä kokouksesta.
2 Vrt. G. I:s reg. XXVI, sivv. 809 ja 819. Herttua oli Viipurissa kaikkiaan kölme viikkoa ja kaksi päivää, jona aikana »hänen armoansa seuraava
hoviväki» — kaikkiaan kokonaista 515 henkeä — sai linnasta ruokatarpeita_
S. V. A. n:o 5108, 1. 8.
3 Kon. Gust. hist. II, siv. 342.

Alakylän aselepokokous.

291

suutta ja' että tästä lähtien oli oleva rauha Ruotsin ja Veräjän välillä, kunnes molemmat hallitsijat voivat tavata toisensa »suurien
Sopimuksen tehtyään
ja täysivaltaisten. lähettiläiden kautta».
he ojensivat toisilleen kätensä toivoen, että Jumala kostaisi sille,
joka sopimuksen ensinnä rikkoisi. Ja koska heillä oli valtuus ja
käsky tutkia, mitä vahinkoa rajalla oli tapahtunut, senjälkeen
kuin aselepo tehtiin, ja se oikaista ja rangaista sekä vaatia, että
ryöstetty ja varastettu omaisuus palautettaisiin, niin annettiin
silloin takaisin sekä hevosia että karjaa niin paljon kuin silloin molemmin puolin oli saapuvilla ja voitiin saada selville. Samalla he
jättivät toisilleen luettelot niistä 'valituksista, mitä heillä oli toistensa alamaisia vastaan, luvaten tutkia • ne, kunnes uusi kokous
voitaisiin pitää, ja silloin tuli syyllisten saada rangaistuksensa.
Selvää on, ettei kaikkea edelläkerrottua voitu suorittaa yhdessä
päivässä, ja eräästä kuninlraan kirjeestä näemmekin, että kokousta
jatkui ainakin vielä 16 p:nä.
Mitä Tegel tarkoittaa edellisenä
kesänä tehdyllä aselevolla, ei ole täysin selvää, mutta huomattava
on, että jonkinmoisia sopimuksia valmistavista kokouksista oli
tehty jo kesällä. 2
Kokouksen päätyttyä Henrik Klaunpoika kumppaneineen palasi Viipuriin tuoden mukanaan siinä syntyneet asiakirjat ja sopi
mukset. • Viipurissa oltiin nyt vakuutettuja siitä, että venäläiset
todella olivat halukkaita tekemään rauhan ja että oli tarkoin vältettävä kaikkea, mikä häiritsi syntymässä olevaa lopullista sopua,
ja venäläisten rauhanhaluun uskoi vähitellen itse kuningaskin,
kun,hän sai tiedön kokouksesta 'ja nähtävikseen siellä laaditut sopimuskirjat. Mistään 'sotatoimista ei siis enää ollut puhetta 3; päin-

1 G.

I:s reg. XXVI, siv. 647.
Vrt. Arw. Handl. IV,. siv. 306. Forsman, m. t., siv. 127, alav. 1, arvelee
tarkoitettavan Savonlinnan ja Käkisalmen päällikköjen maaliskuussa tekemää aseleposopimusta. Vrt. myös edellä siv. 280.
22/io
3 Jaakko Baggen kirjeet Ture Pietarinpojalle ja Kustaa Finckelle
ja 31/10. Arw. Handl. IV, sivv. 308 ja 312-313. Bagge kirjoitti m. m.: »så
myckit jagh ther aff fatta kan, synnes megh att the äre ju så wäl benägne tiI
fredz som wij». 21/1„ herttua Tenholasta ilmoitti kuninkaalle 15 p:ksi määrätysta rajakokouksesta (kuninkaan kirje 9/11; G. I:s reg. XXVI, siv. 593), mutta
vasta melkoista myöhemmin hän lähetti tiedon kokouksen tuloksista sekä
itse »traktaatin», minkä johdosta kuningas 17/12 kirjoitti: »Så kunne vij aff
2
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vastoin näkyy jo marraskuussa ja joulukuussa aletun, ainakin päätetyn, lähettää sotaväkeä takaisin Ruotsiin. 1
Päähuomio kiinnitettiin nyt varsinaisten rauhann e u v o t t e l u j en aikaansaamiseen. Jo lokak. 1 p:nä pidetyssä
neuvottelussa tehdyn päätöksen mukaan oli Juhana herttua kirjoittanut Novgorodin käskynhaltijalle pyynnön, että Ruotsin lähetys
kunnan Venäjälle-tulon määräaikaa pitennettäisiin laskiaiseen
saakka, ja pyyntöön suostuttiinkin. Lähetystön jäseniksi määräsi
kuningas Sten Eerikinpojan, Upsalan . arkkipiispan Laurentius
Petrin, Mikael Agricolan, Pentti Gyltan ja Knuut Xnuutinpojan
(Lillie) sekä sihteeri Olavi Laurinpojan (Stubbe). 2 Joulukuun alkupuolella lähetystö oli koolla Viipurissa, mutta vasta tammak.
16 p:nä 1557 se, saatuaan lopullisen turvakirjan, lähti matkalleen, jonka onnellisena tuloksena oli vihdoin huhtik. 2 p:nä valmistunut rauhansopimus.3.
Miten kauan Henrik Klaunpoika Alakylästä palattuaan lienee
oleskellut Viipurissa, ei ole tunnettua, mutta siellä ollessaan hänen
vielä oli otettava osaa ehkä moniinkin neuvotteluihin ja toimenpiteisamme handell icke annet förmercke, än att rydzerne ähre till fre''h benägne,
ty the haffve ju i then handell giffvit fast bätre ordh än the pläge göre tilförende, ändoch then alzmechtige må vette, hvadt ther under ähr» (m. t.,
sivv. 647-648).
1 G. I:s reg. XXVI, sivv. 606 ja 648. Suomeen lähteneestä aatelistosta
sanoo kuningas 2/12 kirjoitetussa kirjeessään suurimman osan jo palanneen
takaisin; vrt. m. t., siv. 633.
2 24/10 lähetystö sai valtakirjansa. G. I:s reg. XXVI, sivv. 564565.
ä Lähetystön »itinerariosta» (S. V. A. Grön:>l. kok. II, 1. 99-101)
näkyy, että se Muolan kautta kulki Metsäkylään (17/1), sieltä 18/1 rajalle
ja rajalta Revoniemeen (»Reuonemj»); 39/1 Sten Eerikinpoika kirjoitti
»Reffuenim»istä Klaus Kristerinpojalle ja Jaakko Baggelle uudistetun kehotuksen tarkoin valvoa, ettei rajalla tehtäisi mitään »sopimatonta tai
ilkivaltaista», josta voisi johtua enemmän vahinkoa. Samoin hän kehotti
heitä kirjoittamaan Juhana herttualle, että Mikita Kusminin (vrt. edellä
siv. 225) Suomeen tuomaa seuruetta kohdeltaisiin mahdollisimman hyvin
ja että se saatettaisiin suopeamieliseksi antamalla sille vaatteita ja ylläpitoa, kunnes saataisiin tarkempia tietoja siitä, mitä sen suhteen oli tehtävä, sekä että se ensi tilassa toimitettaisiin Viipuriin. Kirje on merkitty
perilletulleeksi 26/1. R. V. A. Krigshist. saml. Ryska krig. 1554-1557.
Venäläisissä annaaleissa kerrotaan lähetystöllä, sen helmikuussa saapuessa
Moskovaan, olleen 150 ajoneuvoa. Akiander, Utdr. ur ryska ann., siv. 184.
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sun, joilla pyrittiin ratkaisemaan noita varsin vaikeita kysymyksiä
armeijan 'sijoittamisesta ja mahdollisesta lähettämisestä osaksi
takaisin Ruotsiin, Viipurin ja rajalla olevan varusväen muonittamisesta y. m. s. Heti hänen Viipuriin saavuttuaan näkyy näistäkin
asioista pidetyn neuvottelua, johon ottivat osaa aatelisto ja muut
kuninkaan palveluksessa olevat, sotaväen päälliköt, tärkeimmät
virkamiehet y. m., joukossa kai myös Viipurin piispa Paavali
Juusteen. 1 Mahdollista on, että Henrik Klaunpoika jo verraten
pian lähti Viipurista, jossa hänen läsnäolonsa ei enää ollut yhtä
välttämätön kuin valtiollisten ja sotilaallisten olosuhteitten vielä
ollessa epäselvempiä. Sitävastoin maan nuori ylin hallitusmies,
Juhana herttua, lienee hyvinkin tarkoin tarvinnut hänenlaisensa
miehen suurta asiantuntemusta ja kokemusta niin asiassa kuin toisessakin. Herttuan läheisyydessä hänet tapaammekinjoulukuun
loppupuoliskolla. Kuun 15 ja 18 p:nä hän istui n. s. linnaoikeudesså
Turun linnassa 2, jouluaaton hän kai vietti perheensä keskuudessa,
mutta toisena joulupäivänä hän oli Juhana herttuan toimeenpanemissa iloisissa kutsuissa. 3 Kemujen lomassa täytyi kuitenkin kiinnittää huomiota vakaviinkin asioihin. Niinpä herttua juuri toisena
joulupäivänä antoi Henrik Klaunpojalle »passin Etelä-Suomeen».
nostamaan sieltä suoritettavaa apuveroa 4; kysymyksessä ehkä oli
se vero, josta Viipurin kokouksissa oli päätetty (vrt. alan. 1).
Tehtävä oli kiireellinen, koska oli kuulunut hälyyttäviä huhuja
venäläisten aikeista. Sentakia suunniteltiin myös sotaväen keskittämistä »hälyytyspaikalle» (alarumplatzen). M. m. piti Jaakko
Baggen viedä sinne joukkonsa Viipurista ja sen lähipitäjistä; Sten
1 Tämän tai jonkun seuraavan kokouksen päätöksistä mainittakoon
aateliston suostumus myöntää sotaväen ylläpitoon viljaa ja muita elintarpeita, jotapaitsi myös verotalonpoikien ja lampuotien tuli suorittaa tällaista
apuveroa. Vrt. Arw. Handl. IV, sivv. 308-309, 312 ja 318-320, sekä Hausen ,
Bidrag III, sivv. 355-357.
2 Grotenfelt, Teitin valitusl., sivv. 135 ja 138.
3 Hausen, Bidrag III, sivv. 357-358. Muutamassa asiakirjassa (S. V.
A. Haus. kok. 6/11 1503) sanotaan Henrik Klaunpojan yhdessä Ture Bielken
ja Klaus Kristerinpojan kanssa todistaneen oikeaksi erään jäljennöksen »Viipurin luona jouluk. 20 p:nä 1556»; kuten näkyy, ei Henrik Klaunpoika tällöin
voinut olla Viipurissa, jotapaitsi Ture Pietarinpoika Bielkekin silloin lienee
ollut Savonlinnassa (vrt. Arw. Handl. IV, siv. 326).
4 G. I:s reg. XXVI, siv. 823.
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Eerikinpoika, Venäjälle-pääsyä odottelevan lähetystön johtaja,
määrättiin Viipurin seutujen ylipäälliköksi. 1 Tarkoituksena lienee
ollut, että Henrik Klaunpoikakin olisi Etelä-Suomen veronmaksun
järjestettyään uudelleen lähtenyt rajalle. Jo jouluk. 30 p:nä kuitenkin annettiin määräys »Henrik Klaunpojalle ja muille upseereille, että he vielä jonkun verran viivyttelisivät liikkeellelähtöänsä».
Lykkäys kai johtui siitä, että huhut venäläishyökkäyksestä pian
osoittautuivat vääriksi; paria viikkoa myöhemmiuhän kaikki jo
oli selvillä rauhanneuvottelukunnan lähtöä varten.

Kustaa Vaasan oleskelu Suomessa vuosina 1555-1556 on
merkillisimpiä, jollei ehkä merkillisin, kaildsta maamme hallitsijain tänne tekemistä vierailuista. Sen' vaikutukset tuntuivat syvälti
kansamme valtiollisissa, yhteiskunnallisissa ja viljelysoloissa. Erityisen tuntuvasti se vaikutti maan johtavan säädyn, aateliston,
asemaan. Ankaran,. tarkkanäköisen hällitsijan välitön läsnäolo
ja hänen toimeenpanemansa perinpohjainen vuosikymmenisten väärinkäyttöjen ja mielivaltaisuuksien tarkastus tekivät lopun paljosta sellaisesta, mikä rälssisäädyn toiminnassa oli ollut määräävänä. Vaikka emme saatakaan huomata,. että Henrik Klaunpoika siinä, mikä hallitsijassa oli herättänyt tyytymättömyyttä ja
aiheuttanut hänen tutkimus- ja oikaisutoimenpiteitään, olisi ylimalkaan kulkenut muiden edellä, ei hän kuitenkaan, maan vapaasäädyn ensimäisenä miehenä, voinut päästä vastuusta eikä muutenkaan peseytyä syytöksistä puhtaaksi. Mutta sen lyhyen aikaa
kestäneen epäsuosion jälkeen, johon hän syksyllä 1555 joutui, palasi hallitsijan luottamus entistäkin varmempana. Sitä todistaa
ennen kaikkea se, että Kustaa Vaasa erityisesti Henrik Klaunpojalle
uskoi lempipoikansa Juhanan neuvomisen, kun tämä ryhtyi herttuana ja ylimpänä hallitusmiehenä johtamaan Suomen asioita.
1 M.

t., sivv. 822-823. Vrt. Forsman, m. t., siv. 128, alav. 3.

IV

JUHANA HERTTUAN NEUVOKSENA
JA HOVIMESTARINA (1556-1563).

1. Hallintomiehenä kotimaassa ja valtiollisena
toimihenkilönä 1556-1561.
a) Suomen herttuakunta Kustaa Vaasan aikana ja Henrik Klauupojan asema herttuan palveluksessa.
Syyt Juhanan suomalaisen herttuakunnan — ja siihen liittyvän käskynhaltijanviran — perustamiseen olivat monet. Tärkeimpiä
niistä oli tarve saada täysi-ikäiseksi varttuneelle ruhtinaalle luoduksi mahdollisuus itsenäiseen taloudenpitoon ja turvatuksi hänelle
ja hänen jälkeläisilleen heidän arvoansa vastaava taloudellis-yhteiskunnallinen asema. Kun ei ollut tilaisuutta rakentaa tätä taloudellista pohjaa myöntämällä — kuten nykyaikana — vuotuinen
rahaeläke, täytyi käyttää samaa keinoa kuin valtion ja Jiallitsijari
palveluksessa olevillekin, määrätä läänitys, . mutta tietysti sekä
pysyväisempi että suurempi ja tuottoisampi kuin tavallisille yli
myksille, joita ylempänä kuninkaallisen prinssin tuli olla ja joilta
oli poistettava mahdollisuudet kilpailla uuden dynastian kanssa
vaikutusvallasta. Tarkoituksena olikin myös samalla nostaa hallitsijasuvun arvoa, siis sama kuin osaksi »perinnön ja oman» keräämisellä, jota ei ollut lupa naistietä saattaa pois hallitsijasuvun
hallusta. Toisena tärkeänä vaikuttimena oli epäilemättä pyrkimys
lujittaa paikallishallintoa, erityisesti sellaisessa keskushallituksesta;
Syrjässä olevassa valtakunnan osassa kuin Suomessa, jonka aateliston ja virkamiehistön väärinkäytöt olivat antaneet aihetta niin
runsaisiin valituksiin. Tästäpä syystä ilmeisesti johtui, että Juhana,
herttualle uskottiin ylin hallitus siinäkin osassa Suomea, mikä ei
suorastaan kuulunut hänen läänitykseensä. Näiden niin sanoakseai
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sisäpoliittisten syiden lisäksi tulivat sitten sotilaallis-ulkopoliittiset. Venäjän sota oli Kustaa Vaasalle entistä selvemmin osoittanut,
kuinka tarpeellista oli keskittää Suomen sotavoiman johto henkilön käsiin, joka oli vapaa suomalaispaikallisista erikoisharrastuksista ja joka tarmokkaasti piti silmällä valtakunnan puolustusta
sekä toiselta puolen hillitsi rajaseuduilla olevien siviili- ja sotilasvirkamiesten väkivaltaisuutta. Riittävä arvovalta kaiken Suomen
sotaväen keskuudessa oli ennen muita hallitsijasuvun prinssillä,
joka samalla oli maan huomattavimman läänityksen haltija. Mutta
tällaisesta hallitsijan ja alamais-ylimysten väliasteesta oli Kustaa
Vaasalla myös se etu, että hän Ruotsin ja Venäjän välisissä neuvotteluissa saattoi Moskovan hallitsijan tavoin, joka vetäytyen
saavuttamattomaan ylhäisyyteen antoi Novgorodissa olevan -käskynhaltijansa edustaa itseään valtojenvälisessä kirjeenvaihdossa
ja muissa ulkopoliittisissa tehtävissä, puolestaan jättää vastaavat
tehtävät Suomessa olevan käskynhaltijansa hoitoon. 1 Monestikin
haitallinen viivy Lys asiain käsittelyssä estyi myös senkautta, ettei
niitä aina tarvinnut kaikkia lähettää useinkin varsin kaukana oleskelevan kuninkaan itsensä ratkaistaviksi. Myöskin muihin ulkovaltoihin nähden Kustaa Vaasa mielellään esiintyi jonki.nmoisena
alempien ruhtinasten ylikvninkaana ja siten pyrki kohottamaan
arvovaltaansa; niinpä hän jo lopulla vuotta 1555 puhuu »ruhtinaskunnastansa Suomesta». 2 Alussa samaa vuotta käyttää myös Suomen aatelisto kuninkaalle lähettämässään kirjelmässä nimitystä
»tämä teidän kunink. maj:ttinne ruhtinaskunta Suomi». 3
Puhe »Suomen ruhtinaskunnasta» jo näin aikaisin viittaa siihen, että päätös Suomen herttuakunnan perustamisesta oli tehty
j,o melkoista ennen sen lopullista toteuttamista. Huomiota ansaitsee tässä suhteessa myös se,, että Juhanaa, ainakin jo maaliskuussa
1556, nimitetään Suomen herttuaksi. 4
1 Vrt. Forsman, Ruotsin ja Venäjän väliset suhteet, siv. 122. Vrt. myös
kuninkaan kirje suuriruhtinaalle 5/6 1556; G. I:s reg. XXVI, siv. 322.
2 »hier nach unserm furstenthumb. Finnlandt». Vrt. Kustaa Vaasan kirje
Preussin herttualle 20/12 1555; G. I;s reg. XXV, siv. 523.
3 v. Bonsdorff, Finlands förra ställning inom det svenska riket (Hist.
tidskr. f. Finl. 1919, 4 v.), siv. 182.
4 Ture Bielken ja Kustaa Fineken kirje Juhana herttualle 23 /3 1556.
irw. Handl. IV, sivu. 157-158. Vrt. Tengström, Några blad, siv. 148.
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Luultavasti näiltä ajoilta, ehkäpä jo aikaisemmiltakin — päiviltä, jolloin kuningas hankkiutui Suomen sotanäyttämölle —, on
eräs valtaneuvoston mietinnön katkelma, jossa käsitellään kysymystä Ruotsin ja Tanskan hallitsijasukujen lähentämisestä toisiinsa
hankkimalla Juhanalle puolisoksi tanskalainen prinsessa. Jotta
asia helpommin luonnistuisi, piti tehtämän tunnetuksi ja »huudettaman», kuinka komeasti. Juhana saattoi ylläpitää ruhtinaallista
säätyarvoansa ja senvuoksi annettaman hänelle herttuakunnaksi
»koko Suomi, joka on koko Turun hiippakunta», hänen osansa kuninkaan perintötiloista, linna ja linnalääni Uplannista tai ItäGöötanmaalta ja kohtuullinen osuus vuorikaivoksista; sitäpaitsi
hänet oli vakuutettava kruununperijäksi, jos Eerik kuolisi ilman
miehisiä perillisiä. 1 Näin laajaa läänitystä Kustaa Vaasa kai piti
liian runsaana valtakunnan ja kuninkaan tulojen vähentämisenä,
mutta itse periaatteessa hän ehdotuksen hyväksyi. Todennäköisesti
hän ottikin poikansa mukaan Suomen-matkalle nimenomaan siinä
tarkoituksessa, että hän aluksi isänsä seurassa ja välittömän silmälläpidon alaisena saisi perehtyä tulevaan hallituspiiriinsä ja sitä
helpommin voisi jatkaa kokeneen isänsä viitoittamaa uraa edelleen.
Jo alusta lähtien herttua saikin ottaa osaa useiden hallitusasioiden
hoitoon. 2
Ensi kertaa sanotaan Juhanaa virallisesti Suomen hallituksen
johtajaksi tietääkseni siinä kirjeessä, jonka Kustaa Vaasa kesäk.
5 p:nä 1556 Turusta lähetti suuriruhtinaalle ja jossa hän m. m.
ilmoitti lähettäneensä tuomiorovasti Knuutin Moskovaan; hän
pyytää siinä, että suuriruhtinas käskisi Novgoroclissa olevaa käskynhaltijaansa kulloinkin esiinty vissä asioissa kääntymään Suomen
uuden käskynhaltijan puoleen, jolla on oleva oikeus »määrätä,
käskeä, tehdä ja olla tekemättä meidän puolestamme kaikessa
Suomessa, niinkuin saattaa olla oikeudenmukaista ja molemmille
valtakunnille hyödyllisintä ja edullisinta». 3 Jo samana päivänä.

' Sv. riksdagsakter I, siv. 750. Pietari Brahe kertoo — Rasmus Ludviginpojan mukaan — kronikassaan (Ahnfeltin julkaisun siv. 57, vrt. siv.
82) jo kymmentä vuotta aikaisemmin päätetyn, että kunkin herttuan piti
saaman ruhtinaskuntansa; väittääpä hän, että ne jo tarkasti määriteltiinkin.
Vrt. myös Sv. riksdagsakter I, siv. 698.
2 Vrt. Tengström, m. t., siv. 147, sekä edellä sivv. 246-247 ja 278.
3 G. I:s reg. XXVI, siv. 322.
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lähetti Juhana puolestaan kirjeen Novgorodin käskynhaltijalle,
m. m. ilmoittaen nimityksestään »tämän maanpuolen Suomen ylimmäksi hallitusmieheksi». 1 Varsinaiset valtakirjat sekä hallitusmiehen ja sotaväen ylipäällikön toimiin että läänityksenhaltijaksi
annettiin muutamaa viikkoa myöhemmin, kesäk. 27-29 p:nä. 2
Läänityskirjeessään kuningas, huomauttaen, että hänen vanhin poikansa Eerik, joka on valittu hänen seuraajakseen, on saava
hänen kuolemansa jälkeen kuninkaallisen ylläpidon ja että maallinen laki ja oikeus sekä isänrakkaus vaativat pitämään huolen mui. denkin lapsien tulevaisuudesta, antaa pojalleen Juhanalle seuraavat
Suomen läänit: koko Turun läänin kaikkine siihen kuuluvine Pohjois- ja Etelä-Suomen pitäjineen, Kokemäenkartanon läänin ja
Ahvenanmaan. Läänitys oli periytyvä hänen miespuolisille jälkeläisilleen, ja tuli läänityksen haltijan saada siitä poikkeuksetta
kaikki vuotuiset verot ja ulosteot, mutta oli heidän myös uskollisesti palveltava Ruotsin kuninkaita ja tarvittaessa näille avuksi
annettava niin paljon väkeä valtakunnan vihollisia vastaan kuin
läänityksestä oli mahdollista saada. Senvuoksi ei läänitystä myöskään ollut käsitettävä siten, »että me mitenkään aikoisimme tämän
ruhtinaskunnan muodostamisella irroittaa osan Ruotsin valtakunnasta», vaan tuli sen olla siihen kiinnitettynä, niinkuin jäsen on
kiinni koko ruumiissa ja oikean päänsä hallittavana. Tällaisesta
läänityksen luonteesta johtui myöskin, että läänityksen haltijan
oli uuden kuninkaan ryhtyessä hallitukseen saavuttava hänelle
osoittamaan asiaankuuluvaa kunnioitusta ja pyytämään läänitykselle vahvistusta. Lopuksi kuningas velvoitti poikansa Eerikin,
kun tämä vuorostaan astuisi hallitukseen, täydelleen hyväksymään
ja vahvistamaan nyt annetun kirjeen. 3
Juhana herttuan nimittämistä Suomen ylimmäksi hallitusmieheksi kuningas avoimessa kirjeessään perustelee sillä, että hän Suomeen saavuttuaan on täällä havainnut tapahtuneen paljon vääryyttä
senjohdosta, että hän ei itse omassa persoonassaan ole voinut olla
saapuvilla, eikä hänellä myöskään ole ollut ketään sopivaa miestä,
jolle olisi uskonut Suomen ylimmän päällikkyyden. Jotta nyt
t., sivv. 792-794.
Vrt. päiväyksistä myös Sv. riksdagsakt. I, sivv. 749-750.
3 G. I:s reg. XXVI, sivv. 351-354.

1 M.
2
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maassa olisi henkilö, joka köyhää väestöä puolustaisi väkivallalta
ja vääryydeltä ja jonka puoleen se saattaisi kääntyä neuvoja, apua.
ja tukea pyytämään, on hän antanut pojallensa Juhanalle vallan
kuninkaan nimessä hallita Suomea. ' Kaikkien suomalaisten, vapaasyntyisistä ja rälssimiehistä rahvaaseen asti, on oltava uskollisia
ja kuuliaisia uudelle ylimmälle liallitusmiehelle, joka on heidän
valituksiansa kuuleva ja kaikille hankkiva oikeutta. 1 Tämän Suomen koko väestölle osoitetun yleväsanaisen kirjelmän lisäksi kuningas vielä antoi sen, jossa sotaväelle ja sen päälliköille ilmoitettiin,
että Juhana herttua oli määrätty kaiken Suomessa olevan ja tänne
vastedes tulevan sotaväen ylipäälliköksi, jolla oli oleva kuninkaallinen käsky- ja johtovalta katselmuksia, palkkausta ja muita sotilaallisia kysymyksiä koskevissa asioissa.
Laajojen valtuuksiensa nojalla nuori kunnianhimoinen prinssi
ryhtyi Suomenmaata hallitsemaan heti kuninkaan lähdettyä takaisin Ruotsiin, mikä, kuten edellä on esitetty, tapahtui heinäk. 1 p:nä.
Sotatilasta johtui, että rauhallinen siviilihallinto kuitenkin aluksi.
oli jätettävä toisarvoiseksi toiminnan haaraksi; vain välttämättömimmät juoksevat hallinnolliset asiat ehdittiin suorittaa. Ei ainoastaan herttua itse, vaan myös huomattavimmat hänen neuvonantajistaan ja apulaisistaan olivat toistaiseksi suurimmalta osalta kiinni
sotatoimissa.
Luonnollista oli, että outoon ympäristöön joutunut, vasta 18vuotias nuorukainen oli vielä enemmän kuin hallitsijat yleensä
taitavan ja kokeneen a v u s t a j i st on tarpeessa. Tämän täysin
oivaltaen hänen isänsä olikin koettanut tehdä parhaansa ympäröidäkseen hänet kykenevillä asiantuntijoilla. Jättipä hän Suomesta.
lähtiessään lempipoikansa apulaisiksi joukon miehiä, jotka monet
vuodet kuninkaan välittömässä palveluksessa toimien olivat saavuttaneet runsaan kokemuksen kukin alallaan ja joita hän itsekin
olisi kyllä tarvinnut.
Huomattavimpia näistä miehistä oli herttuan ensi vuosina
Antti Olavinpoika (Andreas Olai). Hän oli syntynyt 1521, oli harjoittanut v:sta 1537 lähtien opintoja ensin Wittenbergin ja sitten
1
2

G. I:s reg. XXVI, sivv. 354-355.
356.

M. t., siv.
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Rostockin yliopistoissa ja v. 1549 palannut lainopin. tohtorina Ruotsiin, jossa Kustaa Vaasa häntä käytti sekä kansliassaan että kamarissaankin, pääasiallisesti kuitenkin ulkopoliittisten asiain hoidossa;.
m. m. hänet v. 1550 lähetettiin Englantiin neuvottelemaan kauppasopimuksesta, syksyllä samana vuonna lähetystön jäsenenä Saksan
keisarin luo ja 1553 Puolaan. Tämä sangen lahjakas mies, joka
osasi pysyä Kustaa Vaasan suosiossa ja jonka olemme nähneet
seuranneen hallitsijaansa myös Suomen-matkalla 1555-1556, palasi.
kyllä kuninkaan mukana heinäkuun alussa 1556 Ruotsiin, mutta
lähetettiin jo kuukautta myöhemmin. takaisin, Suomen nuoren
herttuan kansleriksi. Ilmoittaessaan lähettävänsä Antti tohtorin
kuningas kuitenkin kehotti poikaansa olemaan hänen suhteensa
jossakin määrin varovainen: jos tohtori esitti jotakin, jonka hyväksyttävyys saattoi olla epäilyksenalaista, piti hänen ennen päätöksentekoa neuvotella siitä kuninkaan kanssa. 1 Antti Olavinpojan
merkitys Suomen herttuan neuvonantajana, varsinkin ulkopolitiikan alalla, oli epäilemättä sangen huomattava. Missä määrin juuri
hän vaikutti Juhana herttuan politiikkaan sellaiseen suuntaan,
joka herätti Kustaa Vaasan paheksumista, ei ole ratkaistavissa,
mutta ennen pitkää hän joutui kuninkaan epäsuosioon, joka häntä.
syytti sekä omavaltaisuudesta ja epärehellisyydestä että huolimattomuudesta; ainakin viimeisenä elinvuotenaan kuningas kuitenkin lienee jälleen ottanut hänet suosioonsa. Antti Olavinpoika.
kuoli Tukholmassa joulukuussa 1560. 2
Ulkomaalaisen käsiin joutui myöskin herttuan kamarin lähin
johto. Hannu Tuomaanpoika, joka lienee ollut tanskalaista syntyperää ja jonka myös olemme edellä nähneet sota-aikana tulleen
Suomeen ja täällä toimineen m. m. verontasoituksen aikaansaamiseksi (vrt. siv. 271 seurr.), oli jo v:sta 1540 palvellut kuninkaan kamarissa 3, jotenka hän oli tämän alan erikoistuntijoita. Herttuan
1 Kirje herttualle 2/8 1556; G. I:s reg. XXVI, siv. 420. Että tässä kirjeessä todella oli kysymys Antti Olavinpojan lähettämisestä herttuan vakinaiseen palvelukseen, näkyy siitäkin, että kuningas samalla ilmoitti peruuttavansa hänelle Ruotsista annetut läänitykset ja kehotti herttuaa antamaan
hänelle sopivaa korvausta Suomesta.
2 Sv. Biogr. Lexikon, 5:s vihko, sivv. 768-770.
3 Vrt. esim. Almquist, Den civ. lokalf. I, siv. 157, S. V. A. n:o 4, 1. 18
(la/6 1541 annetun kuitin alla: aHanss Thomessens eighen handtscrifft») ja
Edén, Om central!. org., siv. 70.
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ryhdyttyä Suomen hallitukseen Hannu Tuomaanpoika aluksi näkyy
käsitetyn etupäässä kuninkaan palveluksessa olevaksi, ja näyttävät hänen valvonnassaan olleen sekä herttuakunnan että muunkin
Suomen voudit ja koko verolaitos. 1 Juhana tosin jo keväällä 1557
sanoo häntä kamreerikseen ja uskotuksi palvelijakseen, mutta vielä
heinäkuussa hän hänestä käyttää nimitystä »meidän rakkaan herra
isämme uskottu palvelija ja kamreeri». 2 , Vasta syysk. 30 p:nä 1557
herttua isänsä suostumuksella ottaa hänet palvelukseensa käyttääksensä — kuten sanoo — häntä kamariasioissa ja mihin hän muuten
saattaa olla sopiva. 3 Arvattavasti tämä johtui siitä, että — kuten
kohta saamme nähdä — herttuan asema lopullisesti ratkaistiin
vasta juuri syyskuun alussa 1557; sitä ennenkin Hannu Tuomaanpoika oli johtanut myös herttuan finansseja, m. m. suorittaen hänen
hovilaistensa palkkoihin tarvittavat varat. 4
Vanha kuningas ei ollut tyy tyväinen Hannu Tuomaanpojankaan
toimintaan, vaan syytti häntä jopa kavalluksestakin. On vaikea
sanoa, missä määrin syytöksissä oli perää — kuningas nimitti häntä
tohtori Antti Olavinpojan »luutnantiksi» ja ivaten sanoi heitä »korkeiksi ja suuriksi profeetoiksi», jotka koettivat johtaa hallitsijata
harhaan ja joiden pahansuopia neuvoja Juhanan ei tulisi kuunnella
—, mutta ei kumpikaan näytä olleen myöskään suomalaisten suosiossa; ainakin väittää piispa Juusten kronikassaan heidän — vastoin herttuan tahtoa — saaneen aikaan Linköpingin koulumestarin.
Pietari Pollingiuksen nimityksen Turun piispaksi ja toimineen tässä
asiassa suomen kielen syrjäyttämistarkoituksessa, siis myös vastoin suomalaisten intressejä. s Vaikka tässä väitteessä ei semmoi1 Herttualla oli muuten ainoastaan verokamari, mutta ei laskukamaria.n
jotenka tilien tarkastus toimitettiin kuninkaallisessa laskukamarissa. Almquist, m. t., siv. 20.
2 G. I:s reg. XXVII, sivv. 239, 241-242.
3 G. I:s reg. XXVII, siv. 250.
4 7 /5 1557. Simo Henrikinpoika kuittaa vastaanottaneensa »aff kon:ge
ma:ttz, wår alder nåd:e herres, cammererer och aff hans ma:tz myntheschriffuere, förståndige Hans Thomasson och Mårthen Jönsson, till att löne
min nådige herres, hertig Johans hoffsinnere medh theris walborgmesse Lön
pro anno etc. 57» 2,000 mk. S. V. A. n:o 85,, 1. 81.
5 Vrt. Porthan, Chronicon, siv. 44, ja Bomansson. Hert. Joh., sivv.
83-84. Messenius sanoo F:sta riimikronikassaan (siv. 53) m. m.: »Med doctor
Anders befordring han i Åbo biskop blifwer.» Erotettuna v. 1563 F.1564 oli saarnaajana Tukholman linnassa. S. V. A. Lag. kok. kun. kirj. 1530-1569,1. 179 v.
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senaan olisikaan perää — eihän Juustenia voida pitää puolueettomana —, on kuitenkin epäilemätöntä, että monenlaisia kahnauksen
aiheita oli olemassa Suomen kotimaisten miesten ja heidän vaikutusvaltaansa syrjäyttämään tulleiden »vuokrattujen tohtorien» ja
»nousukkaiden kuninkaan armosta» 1 välillä; olivathan viimemainitut ilmeisesti Juhanan suuressa suosiossa ja edustivat uutta suuntaa, uutta hallitusjärjestelmää, joka ei ollut maanomistajaylimystön
etujen mukainen (vrt. edellä siv. 61). Asiakirjoista saatavat tiedot viittaavat siihen, että Hannu Tuomaanpojan toimiaika Suomessa päättyi jo keväällä 1558; kuitenkin on Juhanan registratuurassa saman vuoden jouluk. 30 p:ltä merkintä Turussa hänelle annetusta kuitista. Samassa asiakirjassa on seuraavan vuoden elok.
S p:ltä tieto, että herttua olisi ilmoittanut haluavansa häntä mukaansa Englannin-matkalle. Varmasti hän vielä tilivuonna 1560kin kuului herttuan paikoissa oleviin. Vainajana hänet mainitaan
heinäk. 29 p:nä 1560. 2
Kenties ansiokkain ja joka tapauksessa moitteettomin, enintä
kiitosta maamme historiassa ansaitseva Juhanan ulkomaisten neuvonantajien joukossa oli pommerilainen Joakim Bulgrin. Hän oli
hovissa palveltuaan tarmokkaasti johtanut Vadstenan linnan rakennustöitä, ja hänet määrättiin sinne 1546 voudiksi, jossa toimessa hän
pysyi nähtävästi kevääseen 1555. Senjälkeen hän seurasi kuningasta
Suomen-matkalla »kyökkimestarina» ja näkyy täällä toimineen
erilaisissa sotilaallisissa tehtävissä, m. m. Svante Sturen apulaisena. 3 Alkuaan ei liene ollut tarkoituksena, että Bulgrin tulisi
nuoren herttuan palvelukseen; kuningas kai katsoi hänestä olevan
enemmän hyötyä Ruotsissa, varsinkin kun hän oli varsin vieras
maamme oloille. 4 Hän palasikin kuninkaan mukana Ruotsiin,
mutta näyttää jo kuukautta myöhemmin lähetetyn viemään sota1 Vrt.
2

Forssell, m. t., siv. 170.

G. I:s reg. XXVIII, siv. 628, ja XIX, sivv. 825 ja 828, sekä S. V. A.

n:o 862, 1. 4 v. Hannu Tuomaanpojan elämäkerrasta vrt. Bomansson, m. t.,
sivv. 96-99, ja Finsk. biogr. handbok.
3
Vrt. Kjellberg, Vadstena i fornt. o. nutid, siv. 110, Almquist, Den civ.
lokalf. I, sivv. 362-363, ja Bomansson, m. t., siv. 68, sekä G. I:s reg.
XXVI, siv. 87 y. m. Vrt. myös edellä siv. 73.
3
Kirjeessä Turusta 1/2 1556 Hannu Laurinpojalle kuningas sanoo m. m.:
»Vijdere hvadt thin schriffvelsse belanger urn Jachim Bulgerin, tycker oss,
att tu icke haffver thet rätt betencht, effther tu ju väll vest, att han inthet
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väkeä- Suomen puolelle. 1 Matkasta tuskin tuli tilapäinen, koskapa
kuningas jouluk. 2 p:nä lähettämässään kirjeessä kehottaa poikaansa panemaan Savonlinnan päälliköksi Kustaa Fincken sijaan,
joka oli joutunut hetkelliseen epäsuosioon, joko Lauri. Flemingin
tai Joakim Bulgrinin 2; Suomen olojen tuntemattomuus ei siis enää
painanut vaa'assa niin paljon kuin tarve saada kykenevä mies tärkeän rajalinnan päällikkyyteen. Luultavaa on, että Bulgrin lopullisestikin nyt jäi Suomeen, jossa hänet sitten keväällä 1557 tapaamme
veronkantotoimissa. 3 Toistaiseksi hänen niinkuin eräiden muidenkin asema näyttää olleen epäselvä sikäli, että hän oli samalla
kertaa sekä kuninkaan että herttuan palveluksessa, nauttien kummankin kasvavaa luottamusta. 4 Ilmeistä on kuitenkin, että hän_
-vähitellen yhä ratkaisevammin joutui palvelemaan yksinomaan
herttuata, joka jo kevättalvella 1558 lähetti hänet valtiollisissa
asioissa Saksaan 5 ja jota hänen edempänä näemme avustavan
kaikkein tärkeimmissä sekä valtiollisissa että hallinnollisissa tehtävissä. Korvaamaton vahinko oli herttualle, kun Bulgrin kuoli
vuosien 1561 ja 1562 vaihteessa, jolloin hänen vilpittömässä mielessä
annetut neuvonsa alkoivat olla tarpeen vielä enemmän kuin ennen.
Paitsi edellämainittuja erikoisempaa huomiota ansaitsevia ulkomaalaisia oli Juhana herttua]a jo ensi vuosinaan palveluksessa
lukuisa joukko muitakin, enemmän taikka vähemmän huomattavia
sekä ruotsalaisia että muita, etenkin saksalaisia. Ruotsalaisista
mainittakoon vielä rahapajankirjuri Martti Jönsinpoika, jonka jo
ennen olemme tavanneet Henrik Klaunpojan historiassa (vrt. siv.
68, alav. 2) ja joka nautti Juhana herttuan suurta luottamusta.
Saksalaisia herttua tarvitsi varsinkin valtiollisissa toimissaan, sekä
vett aff thette landz

lägenheter, och ändoch tu schriffver, att tu est ungh,

så

vest [t}u doch mereaff lägenheterne än för:ne Jachim, eller andre, som her
i landet haffve inthet varit tilförende.a G. I:s reg. XXVI, siv. 81.

1 M.

t., siv.. 495.
2 M. t., siv. 633.
3 Juhanan kirje Bulgrinille

9/5 1557. G. I:s reg. XXVII, siv. 267.
. 20/9 1557 kuningas hänelle läänittää taloja Itä-Göötanmaalta (G. I:s

reg. XXVII,
kirjeen

siv. 163) ja vielä 7/4 1557 hän saa kuninkaalta virkavahvistus-

Porvoon läänin — siis herttuakunnan ulkopuolella olevan alueen —

kihlak.-tuomarinevirkaan (G. I:s reg. XXVIII, siv. 165), mutta jo 17/2 1558
hänelle antaa läänityskirjeen myös Juhana herttua (m. t., siv. 617).

5

M. t., sivv.:165., 173, 617, 618 ja 620.
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kirjeiden sepittämisessä että ulkomaisissa lähetystötehtävissä. Hänellä, niinkuin itse kuninkaallakin, oli erityinen saksalainen kanslia, johon hänenkin näyttää olleen pakko ottaa keitä sai, hyviä
jos huonojakin. Asiakirjoissa esiintyvät siten joko useammin tai
harvemmin hänen saksalaiset sihteerinsä Henning von .Kassel,
Jeremias kirjuri (Romer) y. m., heistäkin jotkut aikaisemmin
kuninkaan palveluksessa olleita. Tämäkään apulaisjoukko ei
näytä herättäneen suurta luottamusta herttuan toimintaa ja oloja
buolestunein mielin seuraavassa isässä. »Koska sinulla» — kirjoittaa kuningas pojalleen — »ei ole sellaisia henkilöitä saksalaisessa
kansliassasi, jotka oikein ymmärtävät asioita, sentähden on meidän
armollinen tahtomme, ettet kirjoituta sotamestarille tai muille,
milloin jokin tärkeä asia sitä vaatii, ennenkuin olet siitä meidän
kanssamme keskustellut ja neuvotellut.» Ei kuningas usko heidän
myöskään kykenevän tarvittaessa panemaan kokoon sopimuskirjoja tai ulkomaisille herroille lähetettäviä kirjeitä. Erityisesti saa
tuontuostakin ankaroita sanoja osakseen Henning von Kassel,
jonka entisyys ei ollut täysin moitteeton, mutta jota herttua erikoisen uutterasti käytti tärkeissä kirjallisissa ja suullisissa diplomaattitehtävissä; epäilipä kuningas häntä suorastaan petturiksikin.
Komeilevalla elämällään ja töykeällä esiintymisellään ulkomaalaiset synnyttivät suomalaisissa pahaa verta, mitä vielä oli omansa
lisäämään heidän suuri vaikutus valtansa herttuaan. 1
Paljon sekä aiheutettua että aiheetonta tyytymättömyyttä
lienee vallinnut niiden kotimaisten miesten keskuudessa,
joita oli kerääntynyt Suomen nuoren herttuan ympärille ja jotka
toki olivat enemmistönä hänen yhä loistavammaksi käyvässä hovissaan. Luonnollistahan oli, että Juhanan sittenkin etupäässä oli
turvauduttava omamaisten miesten apuun Suomea hallitessaan,
jotapaitsi maan mahtimiehiä ja heidän suku- ja ystäväpiiriään
tietysti ei olisi käynyt muutenkaan syrjäyttäminen, jos siihen olisi
ollut haluakin. Ja luonnollista myös oli, että toiselta puolen läheisen hovin loisto ja sen tarjoamat monet menestymisen mahdollisuudet olivat omansa vetämään niinhyvin vanhempaa kuin nuorempaakin ylimystöä herttuan palvelukseen. Moni aikaisemmin kuninkaan hovissa ja valtakunnan keskushallituksessa palvellut oli pako1 Vrt.

G. I:s reg. XXVIII, sivv. 290-291, 304, 387 ja 433.
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tettuna, pysymään kotiseuduilla; sellaiset saattoivat nyt siitä huolimatta samalla välittömästi kuulua hallitsijasuvan ympäristöön.
Toiset taas — varsinkin nuoret elämänuransa aloittajat — voivat
nyt entistä huomattavasti vähemmin kustannuksin perehtyä hovitapoihin ja valmistaa itselleen kohoutumistilaisuutta. Lopuksi
vielä monet virka-asemansa kautta suorastaan ilman muuta siirtyivät kuninkaan virkamiehistä herttuan miehiksi. Niinpä tapaammekin Juhanan neuvonantajien, virkamiesten ja hovilaisten
joukossa ylipäänsä melkein kaikkien Suomen vähänkin huomattavien sukujen jäseniä.
Ensimäisenä mainittakoon Jöns Vestgöte, jonka sanoille iän ja
moninaisten elämänvaiheiden tuottama kokemus antoi erikoista
painoa. Edellisessä olemme jo saaneet tutustua häneen ja hänen
pitkälliseen toimintaansa Kustaa kuninkaan palveluksessa; se,
minkä hänestä herttuan ajalta tiedämme, osoittaa hänen yhä olleen
täysin työkykyisenä. V. 1560 hänen päivänsä kuitenkin vihdoin
päättyivät (vrt. edellä siv. 19). Vanhempaan polveen kuuluvia,
kuitenkin Vestgöteä nuörempi, oli myös Niilo Boije, joka taitavana
ja kokeneena miehenä monella tavoin saattoi hyödyllisesti palvella
herttuaa, kunnes myöhemmin alkoi hänestä etääntyä. Yhdessä
Boijen kanssa kuninkaan hovissa oppia ja kokemusta saavuttaneista
Finckein veljeksistä jäi Kustaa edelleen kuninkaan välittömään palvelukseen, Savonlinnan päälliköksi, siten ollen Juhana herttuan käskynalaisena oikeastaan vain hänen koko Suomen käskynhaltijan ominaisuudessaan. Yrjänä Fineke sitävastoin, joka v. 1558 uudelleen vahvistettiin Pohjois-Suomen laamannilrsi ja joka samana vuonna hoiti
myös Turun linnan päällikkyyttä, kuului siis aluksi herttuan miehiin;
mutta ainakin jo 1559 hänkin siirtyi Eerik herttuan palvelukseen.
Turun linnan voutina, joka tosin tällöin, herttuan itsensä ollessa
linnan ylimpänä päällikkönä, ei ollut yhtä arvovaltainen kuin aikaisemmin, mutta joka kaikissa tapauksissa vieläkin saattoi huomattavasti vaikuttaa asioiden kulkuun, oli muuten yhä edelleen Kapellstrandin herra Simo Tuomaanpoika, kuolemaansa asti helmik. 1561. 1
Muista maan etevimmistä miehistä, joita Juhana herttua ensimäisinä
hallitusvuosinaan käy LLi neuvonantajanaan, mainittakoon myöhemmin Eerik kuninkaan suurta suosiota nauttinut, juuri arvovallan
Vrt. Ruuth, Åbo stads historia II, sivv. 138-139.
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huipuille kohotessaan manalle mennyt Sundholman ja Penningbyn
herra Lauri livarinpoika Fleming 1 sekä Grabbaskan Eerik Arvidinpoika ja laamanni Jöns Knuutinpoika, joka kuitenkin lienee
ollut kyvyiltään vähäpätöisempi kuin virka-asemaltaan ja varallisuudeltaan, ynnä erityisesti herttuan viimeisinä vuosina huomatuiksi tulleet, yliopistosivistyksen saanut Lepaas Hannu Björninpoika, Autisten Torsten Henrikinpoika y. m. Alempiarvoisista
nuoren herttuan palveluksessa olevista on jo tässä mainittava ennen
muita hänen kamaripalvelijansa Hannu Skotte, joka näy Llää alusta
loppuun asti olleen herransa erinomainen suosikki ja epäilemättä
suuresti vaikutti häneen, veromestari (ensin linnankirjuri) Lasse
Jönsinpoika sekä herttuan sihteereistä . Bertil Eerikinpoika (Ljuster),
Lasse Mikonpoika ja Hiila Birgerinpoika.
Juhana herttualle palvelusvelvollisia olivat ylipäänsä kaikki
ne rälssimiehet, jotka asuivat hänen herttuakunnassaan. Mitä
enemmän hänen toimintansa ala laajeni, sitä kipeämmin hän tarvitsikin kaikkien kykenevien »alamaistensa» apua. Mutta aivan
ilman täkäläisten miesten — herttuakunnan alueellakaan olevien
palvelusta ei kuningaskaan voinut olla. Tämä saattoi johtaa konfiikteihin, ja sellaisesta onkin säilynyt jokunen tieto. Kun esim.
Kustaa Vaasa oli keväällä 1558 määrännyt Jaakko Henrikinpojkn,
Gerknäsin ja Sjundbyn herran, Suomesta tuotavien ratsumiesten
päälliköksi, väitti hän, ettei hän voinut ottaa tointa vastaan, koska
hän asui Juhanan ruhtinaskunnassa ja koska Juhana oli »vaatinut»
häntä palvelukseensa. Tämän johdosta kuningas kirjoitti pojalleen:
»Voit kai itsekin ymmärtää, että emme voi olla vailla kaikkia vanhoja palvelijoitamme, jotka : ovat siinä maassa .taikkapa muualla.
Sentähden pyydämme isällisesti ja rakkaudella, ettet anna, sanotun
Jaakon saada osakseen mitään pahaa sen takia, että tahdomme
käyttää häntä luonamme.» 2 . Kuninkaan miehenä Jaakko Henrikinpoika sitten toimikin, m. m. Viipurin linnan päällikkyydessä
v:sta 1560. Sama kuin hänen oli myös Klaus Kristerinpojan asema;
yksinomaan kuninkaan antamia luottamustoimia hänkin hoiti,
1 Lauri

Fleming näkyy avioliittonsa jälkeen asuneen pitkiä aikoja Penningbyssä TJplannissa — valtakunnan keskuksessa — ja senvuoksi esim.
asekatselmuksissa luetun sen maakunnan rälssivåkeen. Vrt. Forssell, m. t.,
sivv. 108-111.
2 G. I:s reg. XXVIII, sivv. 201 ja 205. Vrt. Bomansson, m. t., siv. 53.
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ollen yhä edelleen (v:een 1569) Viipurin linnan päällikkönä. Tietysti molemmat kuitenkin olivat koko ajan monella tavoin suhteissa
herttuaan, joka pysyi Suomen ylimpänä käskynhaltijana Kustaa
Vaasan kuolemaan asti.
Kustaa Vaasa]la saattoi todella olla jonkinmoista tyytymättömyyden syy bä sen johdosta, että Juhana pyrki vetämään palvelukseensa koko Suomen etevimmistön. Olihan isä nimenomaan —
paitsi useita taitavimpia ja kokeneimpia kanslia- ja kamarivirkamiehiään — määrännyt pojalleen vakinaisiksi neuvonantajiksi kaksi
Suomen miestä, jotka hän oli katsonut erikoista huomiota ansaitseviksi. Toinen ja huomattavasti arvovaltaisempi näistä oli HenrikKlaunpoika. Toinen taas oli Louhisaaren (Villnäs) herra Herman
Pietarinpoika Fleming. Tämä Henrik Klaunpojan työ- ja kohtalotoveri oli häntä jonkun verran nuorempi. Hän oli alaikäinen vielä
juhannuksena 1532, jolloin hänen setänsä, Turun pormestari Eerik
Fleming omasta ja velivainajansa Pietarin alaikäisten lasten, Katariinan, Magdaleenan, Kristiinan ja Hermanin, puolesta sopi erään
perintöjutun. 1 V. 1544 joulunpyhinä Herman Fleming vietti häänsä
Tukholman linnassa; häät piti kuningas, siten osoittaen suosiotaan
hovijunkkariaan kohtaan, jollaisena Herman kai jo jonkun aikaa oli
oleskellut hovitapoja oppimassa ja julkisiin tehtäviin perehtymässä. 2
Melkein samoihin aikoihin kuin Henrik Klaunpoika lienee Herman
Flemingkin palannut kotimaahan, koskapa hänet jo keväällä 1545
nimitetään Pohjois-Suomen voudiksi. 3 Ensimäisinä kymmenenä
Suomeen-palaamisensa jälkeisenä vuonna hän ei näytä saaneen
erikoisen huomattavia virkoja eikä tehtäviä; tiedämme kuitenkin
hänen olleen 1545-1549 Pohjois-Suomen voutina, v:sta 1547 Vehmaan kihlak. tuomarina ja 1554-1555 Hämeenlinnan voutina.
Ilmeisesti kuninkaalla oli hänestä hyvät käsitykset, koska hän
lokak. 1555 vapautti hänet Hämeenlinnan voudin toimesta aluksi
käyttääkseen häntä välittömässä palveluksessaan ja sitten asettaakseen hänet Henrik Klaunpojan rinnalle lempipoikansa neuvonanta1 S. V. A. Laguksen kok. n:o 118 b, 1. 19. Hänen sisarensa, jotka olivat häntä vanhemmat, menivät naimisiin: Kaarina Eerik Olavinpojan (Stålarm), Magdaleena Sten Henrikinpoika Finnen ja Kristiina Henrik Simonpojan, Tuokilan ja Karunan herran, kanssa.
2
3

Vrt. G. I:s reg. XVI, siv. 713, ja edellä siv. 48.
G. ,I:s reg. XVII, siv. 330.
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jaksi. 1 Melkoinen ero 'näkyy kuitenkin koko ajan — ja varsinkin
alkuaikoina — olleen näiden kahden välillä; niinpä eräs aikalainenkin nimenomaan sanoo Henrik Klaunpoikaa »herttuan etevimmäksi
neuvokseksi» 2, ja samaan suuntaan viittaavat muutkin tiedot, mitä
heistä on. Vasta verraten myöhään olen myös huomannut herttuan
Herman Fiemingistä käyttävän nimitystä »luottamusmies» (troman),
vaikka hänkin epäilemättä jo alusta alkaen joutui välittömästi
herttuata palvelemaan. 3
Kun on kysymys niistä henkilöistä, jotka olivat Juhana herttuan palveluksessa, tulee muistaa, että heistä ainoastaan eräät,
niin sanoakseni vakinaisia hovi- ja keskusvirkoja hoitavat — sellaiset kuin kansleri, kamreeri ja vouti y. m. kirjureineen ja muine
apulaisineen, hovilaiset j. n. e. — ylimalkaan säännöllisesti saattoivat olla herttuan läheisyydessä, joko Turun linnassa tai muualla,
missä herttua seurueineen kulloinkin oleskeli. Maanomistaja-aateli,
johon myös herttualliset neuvokset kuuluivat, sitävastoin oleskeli
kartanoissaan tai liikkui virkamatkoillaan, saapuen lyhemmäksi
tai pitemmäksi ajaksi herttuan luo varsinkin erityisen kutsun saatuaan. Tuon tuostakin näemmekin Juhana herttuan diariossa
merkintöjä tällaisten kutsukirjeiden lähettämisestä. Kuten tunnettua, oli Kustaa Vaasan neuvoskunta järjestykseltään samanlainen.
Huomattava myös on, että kuningas — vaikka usein lähettikin
käskynsä ja toimintaohjeensa herttuan välityksellä — sangen monesti kääntyi Suomessa olevien virkamiesten ja muiden toimihenkilöiden puoleen suoraankin, antaen heille tehtäviä ja ohjeita, jaellen nuhteita j. n. e. Tämä johtui osaksi siitä, että myös herttuakunta
joka tapauksessa nimenomaan oli erottamaton osa valtakuntaa
ja että siis kuninkaalla kaikissakin asioissa tuli olla oikeus tarvit1 Hämeenlinnan voudiksi määrättiin lokak. 1555 Jöns Brun, joka » /11
ryhtyi toimeensa. G. I:s reg. XXV, siv. 435, ja Almquist, Den civ. lokalf.,
Suomea koskeva osa (korr. vedos), F. 331. Vrt. Fryxell, Handl. rör. Sv.
hist. III, siv. 21: »So sie doch vonn Khonig Gustaffs saligen hochloblichster gedechtnus, dem Hertzogenn, seinem Sonn, for vertrawete, zugebenn
warenn, also das sie anderst niemants beeidigt, sondernn seine fornehme
getrewe Reathe sein solltenn.»
2 M. t., siv. 23: »des Hertzogenn fornembster rath».j
3 Vrt. Bomansson, m. t., siv. 28, ja G. I:s reg. XXVIII, siv. 597 (8/3 1558.:
»våre trogne undersother Harmen Flaming och Jacob Henrichsson»), ja S. V. A.
n:o 816, 1. 14 (E1/3 1559: »wår trå mann och wndhersote Hermen Flemingh» ).
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taessa lausua sanansa, osaksi taas Kustaa Vaasalle ominaisesta
halusta mieskohtaisesti puuttua mihin kysymykseen tahansa; osaksi
oli syynä vielä se, että herttuakunnan hallitsijan miehet toiselta
puolen olivat myös koko Suomen ylimmän käskynhaltijan apulaisia,
siis Juhanan aseman kaksinaisuus.. Kaikesta tästä johtuu myös,
että useinkin on vaikea tietää, kuninkaanko vai herttuan antamissa
tehtävissä eri henkilöt kulloinkin toimivat.
Edellä luoman silmäys Juhanan herttuakunnan syntyyn, hänen ympärillään ja alaisinaan toimiviin henkilöihin sekä heidän
asemaansa; on ollut välttämätön, jotta kävisi mahdolliseksi saada
tyydyttävä kuva Henrik Klaunpojan työskentelystä niinä merkillisinä, hänen elämänsä seuraavalle kaudelle ratkaisevina vuosina,
jotka hän oli Suomen herttuan neuvoksena.
Suoranaisena käytännöllisenä seurauksena Henrik Klaunpojan
siirtymisestä valtakunnan kuninkaallisen keskushallituksen välittömästä alaisuudesta Suomen herttuan »alamaiseksi» ja hänen palvelukseensa oli tarve antaa hänelle uusi vahvistus oikeuslaitoksen virkoihin, joiden haltijoiden nimitysoikeuden näihin aikoihin myönnettiin kuuluvan herttualle. 1 Aluksi järjestettiin asia väliaikaiselle kannalle. Turussa jouluk. 29 p:nä 1556 herttua isänsä puolesta
(»opå k. m., w, k: her faders, gode behag») kuluvaksi vuodeksi antoi
»luottamusmiehelleen» Henrik Klaunpojalle »kaiken sen laamanninveren täällä Suomessa, minkä hän ennenkin on kantanut». Herttuan kirjeen vei Henrik Klaunpojan palvelija (Matti Henrikinpoika)
m. m. Savonlinnan päälliköille, mistä ilmenee, että kysymys oli
joko kaikesta siitä alueesta, mikä vanhastaan kuului Etelä-Suomen
laamannikuntaan taikka erityisesti herttuakunnan ulkopuolella olevasta osasta sitä; kummassakaan tapauksessa ei herttua toistaiseksi
saattanut antaa muuta kuin väliaikaisen valtakirjan. 2 Samanlaisella väliaikaisella kannalla lienee aluksi ollut myös Henrik Klaunpojan tuomarinvirka Maskun kihlakunnassa, joka kokonaisuudessaan kuului herttuakuntaan. Käräjiä hän kyllä piti siellä kihlas
Niin myös Eerik herttua esim. 22/11 1559 nimitti Svante Sturen laamanniksi Smoolantiin, joka oli hänelle läänitettynä. G. I:s reg. XXIX, siv. 630.
2 Kirje julkaistu Arw. Håndl. IV, siv. 329. Savonlinnaan se saapui jo
- .
7/1 1557. Vrt. myös Tengström, Några blad, siv. 156.
1
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kunnantuomarina myös koko vuoden 1557 1, mutta varsinaisen
virkavahvistuskirjeensä hän sai herttualta vasta tammik. 21 p:nä
1558. 2 Milloin hänet lopullisesti uudelleen nimiteti iin laamanniksi,
ei käy täysin. selville asiakirjoista. 1Viitään aikaa hän ei
enempää
kuin muutkaan laamannit — ollut virasta poissa, vaan hoiti sitä
myös tilivuonna 1557-1558 ja kantoi siitä koituvat tulot. 3
Jonkinmoista väliaikaisuutta lienee jatkunut viimemainittunakin
vuonna, kenties kuitenkin vain palkkausehtoihin nähden, joista
sovittiin lopullisesti maaliskuussa 1558. 4 Kun herttua kuitenkin
nimitti laamannit ainoastaan herttuakunnassaan, täytyi Henrik
Klaunpojan saada kuninkaalta erityinen nimitys siihen osaan,
mikä sen lisäksi oli kuulunut .Etelä-Suomen laamannikuntaan. Maalisk. 20 p:nä 1559 kuningas antoikin hänelle »avoimen valtakirjan
Hämeenlinnan läänin laamannikuntaan». Kirjeen lyhyestä selostuksesta päättäen ei siis sillä kertaa Suomen itäisiä läänejä olisikaan
annettu. Luultavasti se kuitenkin tapahtui joka samassa tai mahdollisesti eri kirjeessä. Ainakaan ei ole tunnettua, että muussa osassa
vanhaa Etelä-Suomen laamannikuntaa näihin aikoihin olisi ollut
toinen laamanni. Ja koko alueen sai laamannikunnakseen 1561
myös Henrik Klaunpojan seuraaja, kuten edempänä saamme nähdä.
Tärkein syy siihen, että kesti näin kauan, ennenkuin Henrik
Klaunpoika sai herttualta vahvistuksen arvokkaaseen laamannin-.
1 Vrt.

S. V. A. n:o 698. 1. 36-44.
G. I:s reg. XXVIII, siv. 616. Samoihin aikoihin, 10/1, sai Yrjänä
Fincke valtakirjansa Raaseporin läntiseen kihlakuntaan; m.t., siv. 615.
3 Vrt. S. V. A. Tuomiok. öö 1, 1. 36, tilik. n:ot 64, 1. 10 v., 91, 1. 26, 92,
1. 21 v., ja 765, 1. 54, sekä Hansen, Bidrag III, siv. 370.
4 12/s 1558 herttua ilmoittaa hyväksyvänsä Henrik Klaunpojan »palkkauksen (?) hänen laamannikunnassaan» (»Svar på Hindrich Clasons bestälning i sitt landzhöffdinge dömme, hvilken h. f. nide låter sigh väl behaga»). G. I:s reg. XXVIII, siv. 618. Samoihin aikoihin .järjestettiin myös
Pohjois-Suomen laamannikysymystä: 15/4 1558 sai Yrjänä Fineke herttualta
laamanninvaltakirjan »eräisiin pitäjiin», mutta vasta 14/12 s. v. hänelle ilmoitetaan annetuksi valtakirja koko Pohjois-Suomeen. M. t., sivv. 619 ja 627;
vrt. Bomansson, m. t., siv. 48. Vasta vuotta myöhemmin on merkittynä
Jöns KnuutinpojalIe annetuksi »laamannintulot Alisesta Sataltunnasta».
G. I:s reg. XXIX, siv. 821. Vrt-herttuakunnan laamanneista v. 1558 myös
Asiakirj., jotka val. Suom. kam. oloja IIi, siv. 20.
5 G. I:s reg. XXIX, siv. 76.
2
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virkaansa, on mielestäni selvä. Vasta syksyllä 1557 , nimittäin lopullisesti määrättiin Juhana herttuan asema ja oikeudet ruhtinaskunnassaan ja samalla hänen alamaistensa suhde toiselta puolen
kuninkaaseen ja toiselta puolen herttuaan.
Kesäkuussa 1556 annettu läänityskirje tuli nimittäin olemaan.
vain väliaikainen. Jo elok. 25 p:nä kuningas kirjoitti pojalleen,
että tämä, nyttemmin nähtyään suurimman osan Suomea ja tutustuttuaan sen eri läänien olosuhteisiin (»lägenheter»), ilmoittaisi, tahtoiko hän saada joitakin muita läänejä Suomesta, kuin ne, jotka
hänelle viimeksi annettiin; läänityskirje muutettaisiin sitten hänen
toivomustensa mukaan, jolloin voitaisiin antaa myös yksi lääni
lisää. 1 Kirjeen saadessaan Juhana oli matkoilla Itä-Suomessa
aina lokakuun puoliväliin 2, mutta Turun puolelle palattuaan hän
lähetti kuninkaalle vastauksen, jossa hän kai ilmaisi mielihyvällä
ottavansa tarjouksen .vastaan. 3 Neuvottelua asiasta näkyy sitten
jatketun aluksi kirjeellisesti, mutta tammikuun puolivälistä etupäässä tohtori Antti Olavinpojan välityksellä, joka m. m. näissä
asioissa matkusti Ruotsiin ja jota herttua helmik. 25 p:nä 1557
lähettämässään kirjeessä kehotti pyytämään entisten läänien lisäksi
vielä Raaseporin lääniä. 4 Pohtimista riittikin runsaasti, sillä herttua
oli kanslerinsa mukana lähettänyt kuninkaalle myös luonnoksen
omaksi sitoumuksekseen, ja kysymyksessä ei siis ollut ainoastaan
alueenlisäys, vaan myöskin oikeuksien ja velvollisuuksien tarkempi
määritteleminen. Samoina päivinä, jolloin herttua lähetti äskenmainitun kehotuksen tohtori Andreaalle, palautti kuningas hänelle
sekä edelläsanotun luonnoksen että läänityskirjeen siihen tehtyine
lisäyksineen ynnä vielä testamenttiluonnoksensa ja käski herttuaa
niitä tarkastamaan, minkä jälkeen hänen oli niistä annettava lausuntonsa, jotta asia ensi tilassa saataisiin päätökseen. s
Arvattavasti herttua kysyi asiasta myös suomalaisten neuvosG. I:s reg. XXVI, siv. 480.
Vrt. m. t., sivv. 799 seurr. ja 817 seurr. Diariossa on syyskuun lopussa
ja lokakuun altissa herttuan oleskelupaikaksi väärin ilmoitettu Turku.
3 M. t., siv. 819.
4 G. I:s reg. XXVII, siv. 259-260 ja 262. Erikoisesti vaikutti Raaseporin läänin valitsemiseen se, että herttua sieltä toivoi saavansa tuottavia
vuorikaivoksia. Vrt. myös kirje 7/3; m. t., siv. 263.
5 G. I:s reg. XXVII, sivv. 41-42.
2
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tensa mieltä, mutta lopulliseen kirjeiden muodosteluun ei ainakaan
Henrik .Klaunpoika ottanut osaa. Kun herttua nimittäin keväällä
Ja Ruotsissa
lähti Ruotsiin, jäi Henrik Klaunpoika Suomeen.
kysymys vihdoin voitiin ottaa lopullisesti ratkaistavaksi kuninkaan,
perintöruhtinaan ja Juhana herttuan sekä valtaneuvoston kesken
pidettyjen neuvottelujen jälkeen; pyrkimyksissään mahdollisimman paljon laajentaa valtaansa Juhana sai vaikuttavaa kannatusta
vanhemmalta veljeltään, jonka kanssa hän isän eläessä oli hyvissä
väleissä. Syysk. 7 p:nä Juhana Tukholmassa vihdoin sai sekä uuden
läänitys- että myös vaakunakirjeen. Hänelle ja hänen miehisilla
perillisilleen myönnettiin siinä entisten alueiden lisäksi hänen pyytämänsä Raaseporin lääni ,sekä Vihdin ja Lopen pitäjät ja annettiin valta »ruhtinaskunnassaan vallita, käskeä ja määrätä (stadfäste)
linnoista, varustuksista, maista, lääneistä ja kaikista sen asukkaista,
hengellisistä ja maallisista, erittäinkin mitä tulee kruunun vuotuiseen veroon ja saataviin, itselleen ja koko valtakunnalle hyödyksi,
— ruhtinaallisella tuomiovallalla (juriseduksi ja parhaaksi =
diction)». Ulospäin, valtakunnalle tähdellisissä asioissa, ei hänellä
ollut oleva oikeutta toimia omin päin, kuninkaan, veljiensä ja valtakunnan etevimpien miesten kanssa neuvottelematta ja yhteisesti päättämättä, jolleivät olosuhteet vaatineet nopeata toimintaa valtakunnan ja hänen oman etunsa valvomiseksi. Herttuan
lääneissä asuvien vapaasyntyisten, rälssimiesten, pappien, kaupunkien asukkaiden ja yleisen rahvaan oli herttualle »osoitettava
kaikkea tottelevaisuutta ja kuuliaisuutta, niinkuin oikeamielisten alamaisten sopii ja tulee osoittaa herralleen ja esivallalleen
— — —, kuitenkin niin, että sitä tottelevaisuutta, , uskollisuutta
ja alamaista kuuliaisuutta, johon kaikki Ruotsin valtakunnan
asukkaat ovat velvolliset Ruotsin valtakunnan kuninkaille, kaiken
Ruotsin kruunun edustajille, koko valtakunnan vahingon ja tuhon
torjumiseksi, ei sillä poisteta eikä vähennetä». Samana päivänä
Juhana antoi isälleen ja veljelleen vastaavan sitoumuksen. 2 Jotakin kirjeenvaihtoa riitti sitten vielä kuninkaan ja herttuan välillä
läänitys- ja sitoumuskirjeistä, mutta se lienee koskenut vain muotoa,

S. V. A. n:o 698, 1. 37 v. ja 40, ja G. I:s reg. XXVII, siv. 267.
G. I:s reg. XXVII, sivv. 145-157, 242-250 ja 269.

1 Vrt.
2
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ehkä kirjeiden kirjoittamista riittävän hienoon ja kauniiseen asuun
ja lähettämistä Turkuun. 1
Syksyllä Suomeen palattuaan herttua siis saattoi laajennettiin
valtuuksin ryhtyä järjestämään herttuakuntansa asioita. Koska
hänellä nyt oli täysi valta myös määrätä läänityksistä, siis m. m.
viroista — alkuaikoina hän, kuten huomasimme, ei ilman muuta
- -, voitiin
katsonut voivansa nimittää edes kihlakunnantuomareita '
lopultakin antaa tuomareille ja laamanneillekin vakinaiset valtakirjat. Yhtenä syynä siihen, että asia yhä vielä lykkääntyi seuraavan vuoden alkuun, oli ehkä osittain myös se, että hei tua tahtoi ensin mahdollisimman lujilla siteillä sitoa erittäinkin huomattavimpien virkojen haltijat itseensä. Ainakaan ei näytä pelkältä
sattumalta, että virkamieskysymykset joutuivat ratkaisuun pian
sen jälkeen, kun Henrik Klaunpoika säätytovereineen oli allekirjoittanut kuuluisan valallisen uskollisuudensitoumuksensa herttualle.
Juhanan kunnianhimoisena pyrkimyksenä oli epäilemättä jo
uutta läänityskirjettä suunniteltaessa järjestää asemansa valtakunnassa mahdollisimman itsenäiseksi. Sentähdenpä hän — tietysti myös silmälläpitäen sitä, että herttuakunnan joka tapauksessa
piti jäämän hänelle ja hänen perillisilleen ikuiseksi omaisuudeksi —,
ei ainoastaan ala edistää ruhtinaskuntansa taloudellista vaurastumista, vaan myös ryhtyy kaikin tavoin rakentamaan hyviä ja kiinteitä suhteita alamaisiinsa. Siinä mielessä hän lienee jo syksyllä
1557 pitänyt yleisen herttuakuntansa väestön edustajakokouksen, ja
osaksi samaa tarkoittava varmaan oli erityisen uskollisuuden v a l a n ottaminen. Näissä toimenpiteissä hänellä oli uskollisena neuvonantajana kanslerinsa Antti tohtori, joka Saksassa oli
saanut nähdä territoriaaliruhtinaiden ja heidän »tohtoriensa» pyrini öjä ja oppinut tuntemaan heidän menettelytapojaan.
Antti Olavinpojan laatimaksi sanotaankin nimenomaan sen
1 Vrt. m. t., sivv. 252, 269 ja 270, sekä Grotenfelt, Muutamia tietoja
Juhani herttuan hovista, siv. 3, ja Sv. riksdagsakt. I. siv: 757 (alkuperäisessä kappaleessa oli m. m. kultainen sinettikotelo ja siinä herttuan
»eonterfey»).
2 Niinpä hän esim. kesällä 1556 pyysi kuninkaalta Ahvenanmaan
kihlakunnan tuomarinvirkaa Lauri Flemingille, ja syysk. kuningas hänelle
lähettikin valtakirjan Flemingille toimitettavaksi. G. I:s reg. XXVI, sivu:
480, 536 ja 817.
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uskollisuudenvalan konsepti, . j.oka Henrik Klaunpojalta ja muilta
Suomen aatelisilta otettiin ja joka monessa kohdin sisällykseltään
ja hengeltään :muistuttaa vastaavia saksalaisia uskollisuudenvakuuiuksia.1 Jo erityisen uskollisuudenvalan ottaminen sellaisese otettiin myös muilta kuin aatelisilta — oli valtakunnaan
nallisuuden kannalta arveluttavaa; sitä suurempaa mielipahaa ja
paheksumista se herätti vanhassa Kustaa kuninkaassa siinä muodossa, johon se laadittiin.
Kysymyksessä .olevan valan konseptin oli Antti tohtori ensin
kirjoittanut yksinomaan Henrik Klaunpojkaa varten, ja se oli aiottu
hänen allekirjoitettavakseen tammik. 6 p:nä 1558. Mutta seuraavana päivänä sitä muutettiin tarvittavissa kohdin, niin että myöskin Jöns Vestgöte ja Niilo Boije saattoivat sen allekirjoittaa ja vahvistaa sineteillään. 2
Valassaan nämä herttuakunnan johtavat ja arvovaltaisimmat
aatelisherrat, joilla oli herttuan lääneissä »irtåin ja kiinteä omaisuutensa» ja asumakartanonsa, lupautuivat uskollisesti ja rehellisesti palvelemaan herttuata neuvoin ja töin ja häntä hengellään ja
omaisuudellaan puolustamaan julkisia ja salaisia, ulkonaisia ja sisällisiä vihollisia vastaan, »olkoot he keitä tahansa, ottamatta huomioon kenenkään suosiota, ystävyyttä, sukulaisuutta». He tunnustavat olevansa velvolliset edistämään herttuan parasta korkeimman ymmärryksensä ja äärimmäisen kykynsä mukaan, perinpohjin
harkitsemaan kaikkia niitä sota- tai yleisiä hallitusasioita, joista
1 Vrt. esim. Lotz, Gesch. d. deutsch. Beamtent., siv. 39.
2 Näyttää melkein siltä, kuin esim. Herman Fleming — jonka arvoasema ei vielä ollut yhtä suuri kuin yllämainittujen herrojen (vrt. ed. siv. 310)
— ei olisi allekirjoittanut tätä valaa, vaikka hänkin näinä päivinä, varmasti esim. 4/1 1558, oleskeli herttuan luona. Vrt. G. I:s reg. XXVII, siv. 271,
ja XXVIII, siv. 615, S. V. A. n:o 85, I. 64, sekä R. V. A. Biographica Fleming (nyttemmin nähtävästi toisessa kokoelmassa). Viimemainittu lähde,
Turun linnassa 4/1 1558 pidetyn »linnaoikeuden» tuomio (julkaistu G. I:s reg.
XXIX, siv. 866), sisältää tuomarien nimet seuraavassa järjestyksessä: Jöns
Knutzson, Jöns VG[estgöte], Henrich Claesson, Jören Ffinke, Jochim Bulgrin, Simon To]messon, Niels Boije, Herman Flemingh, Jacob Hind[ersson],
Niils Ingesson, Haken Andersson, Hans Thomes[son], Nils Bijrgesson j. n. e.
Näistä oli epäilemättä Bulgrin antanut erikoisen vakuutuksen palkattuna
virkamiehenä. Erään 21/6 1558 pidetyn »linnaoikeuden» tuomariluettelossa
ovat kuitenkin ensimäisinä: Henrich Claesson, Jöns Vestgöte ja Herman
Fleming. Vrt. Hausen, Bidrag III, siv. 397.

Henrik Klaunpojan y. m. uskollisuudenvala.

317

herttua pyytää heidän neuvoaan, antamaan hänelle niistä alamaisimman lausuntonsa vilpittömästi ja imartelematta sekä opastamaan niissä sellaisia säätytovereita (»medbröder»), jotka eivät esitettyjä asioita oikein ymmärrä, ja sitten heidän ajatuksensa herttualle esiintuomaan. Jos taas heille uskotaan asioita, jotka herttua tahtoo pidettävän salaisina, lupaavat he viedä ne mukanansa
hautaan. Milloin herttua katsoo olosuhteiden vaativan heidän lähtemistään matkalle lähettiläinä tai muuten (»seningebodz wijss
eller ellies») valtakunnan tai herttaan niko- tai sisä-asioissa, sitoutuvat he rehellisten Ruotsin miesten tavoin suorittamaan tehtävänsä houkutuksista välittämättä ja vaaroja pelkäämättä saamiensa
ohjeiden mukaan. Vieläpä he lopuksi velvoittautuvat pitämään
nekin lisäykset, joita tähän valaan saatetaan tehdä herttuan ja hänen alamaistensa parhaaksi. 1
Ei ole todellakaan ihmettelemistä, että herttuan vanha, huolestunut isä ei' hyväksynyt näin ehdottomaan muotoon laadittua,
joka tapauksessa vain läänitysmiehelle annettua valaa. Paremmin
herttuan asemaa vastaava oli se osa pappien uskollisuuden alaa,
joka on Henrik Klaunpojan ja hänen toveriensa valaan verratta
vissa. s Vaikeata on sanoa, millä mielellä mainitut herrat nimellään
ja sinetillään vahvistivat sitoumuksensa, joka sitäpaitsi oli heidän
asemalleen vihamielisen systeemin kannattajan kirjoittama. Ehkä
tekoa helpotti vuosikymmenien kuluessa juurtunut kunnioitus
kuningassukua kohtaan, ehkä samaan suuntaan saattoi toiselta
puolen vaikuttaa myös jonkinlainen tunne omasta suomalaisesta
hallituksenpitäjästä; kenties liioitteleviin ja koristeleviin sanoihin
taipuva yleinen kirjoitustapa vaikutti, että kaikkea ei alunpitäen
otettu aivan sananmukaisesti, vaan luettiin vala siinä hengessä,
jossa se tahdottiin lukea.
b) Sisähallinnollisia tehtäviä vv. 157 -1558.
Muistamme edellisestä luvusta Henrik Klaunpojan lopulla
vuotta 1556 vapautuneen kuninkaan antamista tehtävistä ja saa:
~ Konseptin, jota säilytetään S. V. A:n sActa historica» kokoelmassa,
julkaissut Hausen, Bidrag III, sivv. 385-388. Vrt. Sv. riksdagsakt. I,
siv. 764.
'

Vrt. Hausen, m. t., sivv. 395-397.

Juhana herttuan neuvoksena ja hovimestarina (1556-1563).

318

puneen herttuan »pääkaupungin», Turun, puoleen. Näimme myös,
että aivan joulukuun lopussa oli tullut hälyyttäviä huhuja itärajalta, mutta että ne olivat osoittautuneet aiheettomiksi. Alkupuoli
vuotta 1557 kului sitten rauhanodotusten merkeissä. Tammik
16 p:nä Viipurista lähteneen 1, Sten Eerikinpojan johtaman rauhanlähetystön matka kului vitkalleen, niin että se vasta helmik. 21 p:nä oli Moskovassa. Huhtik. 2 p:nä vihdoin vahvistettiin
juhlallisesti Novgorodissa rauha, jonka mukaan molempain valtakuntain väliset suhteet jäivät ennalleen; kahta vuotta myöhemmin piti kuninkaan ja Novgorodin käskynhaltijan edustajain kokoontua Vuoksen varrelle Noisniemeer, 1. Nousiniemeen sopimaan
rajankäynnistä. Sillävälin kuin odotettiin omien tiedustelijain ja
rauhanlähetystön mahdollisesti lähettämäin sanantuojain tietoja,
valmisteltiin sotaväen palauttamista takaisin
R u o t s i i n. Paljon huolta ja vaivaa tuotti sotaväen sijoittaminen sopiviin paikkoihin odottamaan kuljetusta meren poikki ja sen
ruokkiminen. Myöskin palkanmaksusta oli pidettävä huoli. Herttua teki parhaansa kysellen neuvoja kuninkaalta, antaen käskyjä
sotaväen päällysmiehille ja voudeille, määrät en apuveron nostettavaksi, hankkien rahaa ja kuljetusveneitä j. n. e. 2 Kuningas puolestaan varoitti pitämään huolta siitä, että talvella matkalle lähetettävä väki olisi hyvin varustettu, lähetti rahaa m. m. Antti tohtorin mukana ja käski lyöttämään lisää Turun rahapajassa. 3 Myöskin Henrik Klaunpoika oli osallisena tilanteen aiheuttamissa toimenpiteissä. Niinpä hän helmik. 12 p:nä ja maalisk. 7 p:nä nosti
rahapajasta 9,882 markkaa palveluksesta päästettävien Niilo Pietarinpojan, Matti Törnen, Hannu Svensken ja Hannu Pietarinpojan sotamiesten palkanmaksuun. 4
Oli aivan luonnollista, että herttua kiihkeästi odotti aikaa,
jolloin liika sotaväki. lopullisesti vietäisiin pois Suomesta ja varVrt. edellä siv. 292 sekä S. V. A. n:o 5130, 1. 7.
Vrt. diario, G. I:s reg. XXVII, sivv. 259 seurr.
G. I:s reg. XXVII, sivv. 19-22, 27-28, 32-33 ja 35-38.
6 S. V. A. n:ot 85, 1. 83, ja 86, 1. 12 v. Muita, jotka samaan tarkoitukseen näihin aikoihin nostivat rahoja, olivat m. m. Joakim Bulgrin, Yrjänä
Fincke (Klaus Akenpojan ]ipullisen ratsumiehille), Pietari ja Herman Fleming, Eerik Spore, Hannu Björninpoika, Jaakko Henrikinpoika y. m.; vrt.
S. V. A. n:o 85, 1. 63-65.
1
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sinkin hänen herttuakunnastaan, jonka taloudellisia voimia se
kovasti rasitti; kuninkaan täytyikin luvata heti avoveden tultua
lähettää sinne elintarpeita. 1 Hitaasti saapuivat tiedot Venäjältä.
Vasta maalisk. 13 p:nä herttua saattoi kuninkaalle ilmoittaa tietoja
rauhanlähetystön tulosta venäläisten luo ja siitä, että voitiin toivoa suotuisaa tulosta. 2 Huhtik. 8 p:nä Sten .Eerikinpoika vihdoin
kumppaneineen ja saattueineen kulki rajan poikki ja saapui 10 p:nä
Viipuriin, josta hän 22 p:nä lähti jatkamaan matkaa länteenpäin. 3
Heti Viipuriin-tulon jälkeen lähetettiin kuitenkin sanansaattaja viemään herttualle ensimäistä tietoa tehtävän onnellisesta suorittamisesta. Herttua kutsui nyt huhtik. 20 p:nä alkavaksi viikoksi k o o 11 e
n e u v o n a n t a j a n s a, selvästi myös Henrik Klaunpojan, lausumaan mielipiteensä niistä toimenpiteistä, joita tieto saattoi aiheuttaa.
Neuvoston lopullisesti pohdittavaksi ja vastattavaksi esitettiin
viisi »artikkelia»: 1) Koska herttuan tietoon oli tullut, että
rauhanlähettiläs herra Sten tovereineen oli »14 päivää sitten» palannut
Viipuriin tehtyään rauhan . moskovalaisen kanssa, koska toiselta
puolen ei ollut tietoa siitä, kuinka pitkäaikaiseksi ja millä ehdoilla.
rauha oli tehty, pyysi herttua lausuntoa siitä, oliko hänen luotettava moskovalaisen lupauksiin ja lähetettävä koolla ollut sotaväki
Ruotsiin. 2) Oliko, jos nyt . rauhaan luotettaisiin, kaikki Ruotsista tullut sotaväki, sekä ratsu- että jalkamiehet, heti meren
auettua lähetettävä, vai oliko jätettävä osa rajalle tai Viipuriin,
vai oliko ehkä pidettävä täällä kaikki sotaväki siltä varalta, että jotakin pahaa olisi pelättävissä taikka jotakin hyvää siitä odotettavissa;
millä olisi sitä viimemainitussa tapauksessa ylläpidettävä? 3) Mistä.
saatiin laivoja ja veneitä sekä muonaa poiskuljetettavan väen tarpeeksi ja missä sen oli astuttava laivoihin? 4) Koska edellisenä
syksynä ei ollut mitään varmaa tietoa rauhasta moskovalaisen
kanssa, päätettiin silloin, että kuninkaan sotaväki jäisi Suomeen
talveksi, ja sen ylläpitoon myönsi maan kokoontunut aatelisto Viipurissa . apuveron, minkä osa olikin suosiollisesti maksanut, mutta
suurin osa ei ollut vielä tehnyt mitään; sentähden oli nyt harkit1 Vrt. esim. G. I:s reg. XXVII, siv. 55.
' G. I:s reg. XXVII, siv. 264.
3
S. V. A. n:o 5130, 1. 7 v. (vrt. 1. 8), ja Grönbl. kok. II, 1. 99-101 (itinerario): Pentti Gylta lähti Viipurista vasta 2 /5 ja arkkipiispa 11/5 (saapui
Turkuun 154). »Itinerariossa». sanotaan, että Mikael Agricola haudattiin 12/4.
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Lava, mitenkä tämä luvattu apu tulisi sotaväen hyväksi, koska
hätä 'sitä vaati. 5) Koska kuningas oli vaatinut herttuaa tulemaan
Ruotsiin ja koska tämä ei voinut käskyä laiminlyödä, oli tuumittava, kenen pitäisi Suomessa hänenn poissaollessaan valvoa kaikkia
asioita; samoin oli mietittävä, mistä kuningas saisi lisää vouteja
kartanoihin ja, voutikuntiinsa, jotta herttua saattaisi ajoissa antaa
heille virkamääräykset.
Jos olen säilyneet laajat ja valaisevat asiakirjat oikein ymmärtänyt, oli ensin valmistavien neuvottelujen pohjalla laadittu pitkänlainen a l u s t u s— »mietintö niistä artikkeleista, jotka korkeasyn'yinen ruhtinas ja herra, herra Juhana, Jumalan armosta
Ruotsin, Göötan ja Wendin y. m. perintöruhtinas y. m., on esityttänyt huhtik. 20 p:nä vuonna 1557» —, ja vasta kun tämä alustus oli tarkastettu ja osittain muutettu, kirjoitettiin lyhyempi varsinainen vastaus lopullisiin artikkeleihin.
Ensimäisessä kohdassa alustusta lausuttiin se käsitys, ettei
ollut syyLä herttuan kovin nopeasti muuttaa menettelyään moskovalaista kohtaan ja luottaa rauhaan, ennenkuin lähettiläät joko
suullisesti tai kirjallisesti olivat selostaneet sopimusten sisällön ja
synnyn. Kuitenkin saattoi olla hyvä ajoissa pohtia niitäkin herttuan esittämiä artikkeleita, jotka edellyttivät luotettavaa rauhansopimusta, jotta voitaisiin mahdollisimman pian ryhtyä supistamaan sitä vahinkoa, mitä Suomen rahvaalle tuotti sotaväen sielläolo.
Tällä edellytyksellä ehdotettiin alustuksen toisessa kohdassa,
että ensi tilassa toimitettaisiin meritse Ruotsiin suurin osa ratsuja jalkaväkeä, minkä kuningas oli Suomeen lähettänyt; vain kuninkaan hevoset oli tänne jätettävä, kunnes herttua oli saanut tiedon
kuninkaan tahdosta asiassa. Siihen nähden, että Venäjän rajan
lähistöllä asuvat olivat vanhastaan tunnetut Venäjän puolelle tekemistään ryöstö- ja ilkivaltaretkistä
jotka juuri päättyneen sodan
olivat aiheuttaneet —, oli kuitenkin viisainta pidättää maassa tuhat
tai viisisataa sotamiestä, jotka oli majoitettava osaksi Viipuriin.,
osaksi ratsuvoutien luo pitkin Venäjän rajaa ja Uudellemaalle,
missä heidän tuli olla valmiina tarpeen tullen lähtemään Viipurin
seuduille; Jaakko Baggen ja muiden päällysmiesten oli valittava
alaisistaan joukoista tähän tarkoitukseen vapaaehtoisia, naimattomia miehiä. Jotkut olivat arvelleet, että herttuan ei tulisi päästää
sotaväkeä hajalle ennen helluntaita, koska Liivinmaalla oli paljon
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sotaväkeä, jonka aikeita oli syy Lä pelätä nyt liivinmaalaisten ja
Puolan päästyä sovintoon. Alustuksessa kuitenkin sanottiin vaikeaksi käsittää, mitä pelättävää herttualla siinä suhteessa voisi
olla, koska kuningas aina oli ylläpitänyt ystävällisiä naapuruussuhteita liivinmaalaisiin; ei myöskään ollut mitään kuulunut heidän aikomuksistaan kääntää sotavoimansa tännepäin. Päinvastoin
oli herttualle ilmoitettu moskovalaisen kaikin voimin varustautuvan liivinmaalaisia vastaan, jotenka heillä oli tarpeeksi tekemistä
sillä taholla. Jotta kuitenkin liivinmaalaiset tai heidän sotaväenpäällikkönsä estettäisiin salaa vihollismielin pistäytymästä Uudenmaan puolella laivoilla taikka muuten satamissa, oli pari uskollista
Ruotsin miestä, Niilo Boije ja Eerik Arvidinpoika, määrättävä
Uudellemaalle pitämään silmällä maahan tulevia ja maasta lähteviä
ja yleensä satamiin pyrkiviä ulkomaalaisia sekä kuninkaalle tai
herttualle aina ilmoittamaan, mitä Liivinmaalta kuului. Kaiken
varalta oli hyvä asettaa -joitakuita sotalaivoja sanottuihin satamiin vartiopalvelukseen, kuitenkin kaikesta edeltäkäsin ilmoittamalla kuninkaalle. Ja joka tapauksessa oli heti lähetettävä joitakuita luotettavia ja ovelia miehiä Liivinmaalle tiedusteluretkelle.
Kolmanneksi käsiteltiin alustuksessa erikoiskohtaisesti niitä toimenpiteitä, joihin oli ryhdyttävä Ruotsiin vietävän sotaväen varustamiseksi muonalla ja kuljetusveneillä, sekä matkasuunnitelmia.
Kaikille Pohjois- ja Etelä-Suomen sekä Uudenmaan rannikkoaluei-•
den vouleille oli viipymättä lähetettävä' käsky leipoa, panna olutta
ja yleensä kerätä mahdollisimman paljon muonaa. Yrjänä Trulsinpojan sotamiesten oli niiltä voudeilta, joiden kuninkaankartanoissa majailivat, saatava kuukauden muona ja hevosruoka »ordinantsian» mukaan sekä Ulvilan, Närpiön ja Uudenkirkon pitäjistä
tarpeellinen määrä veneitä ja kuljettava Norrköpingiin tai Söderköpingiin, jossa oli odotettava kuninkaalta uusia ohjeita. Ahvenanmaalta ja Turun ja Helsingin väliseltä alueelta vaadittavat veneet
oli 14 päivän muona- ja rehuvaroineen jaettava Klaus Akenpojan
väen sekä Porvooseen ja Helsinkiin majoitettujen sotamiesten kesken; muonavarat oli voutien sekä sen kamarikirjurin hankittava,
jonka herttua oli toimittava . sinne kantamaan ja luetteloimaan,
mitä Turusta ja muualta lähetettäisiin. Klaus Åkenpojan väkineen
oli kuljettava Nyköpinglin, Helsingissä majailevien länsigöötanmaalaisten Söderköpingiin ja Norrköpingiin sekä smoolantilaisten Vester21
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vikiin ja sieltä kuninkaan määräysten mukaan edelleen. Jos Helsingistä ja Porvoosta liikeni veneitä, oli ne lähetettävä Viipuriin. Viimemainitussa paikassa olevaa sotaväkeä varten taas oli voutien hankittava veneet Helsingin ja Viipurin väliseltä rannikolta. Uplantilaiset oli vietävä Tukholmaan, mutta itägöötanmaalaiset ja smoolantilaiset Vestervikiin, Kaikille näille oli annettava kuukauden
muona, siten että ensin otettaisiin kuninkaan Viipurissa olevien.
muonakirjurien hallussa olevat varat ja, jolleivät ne riittäisi, jäännöstä varten ostorahat. Lopuksi esitettiin annettaviksi kullekin
(nimeltään erikseen mainitulle) voudille määräykset siitä, miten
heidän oli liiat veneet miehistöineen toimitettava sinne, missä niitä
tarvittiin.
Neljäs alustuksen kohta koski sitä apuveroa, jonka. Suomen
aatelisto oli suostunut lampuodeiltaan suorittamaan kuninkaan
ja herttuan sotaväen tarpeisiin. Koska herttua ei vielä ollut saanut
siitä mitään tilitystä, pidettiin tarpeellisena, että Lauri Fleming
ja Henrik h aunpoika kirjeillään kehottaisivat aatelistoa vaatimaan kuninkaan voudeilta kuitit sanotusta apuverosta, jolloin oli
myös merkittävä, moneltako lampuodilta vero oli suoritettu. Kuitit oli aateliston viipymättä lähetettävä kamariin, jotta kamreeri
tietäisi esittää vaatimuksensa voutien tullessa tilinteolle.
Lopullisessa vastauksessaan neuvoskunta ensimäiseen
artikkeliin nähden asettui melkein päinvastaiselle kannalle kuin
alustus. Neuvoskunta lausui, että »koska venäläiset aina, niin kauan
1 Alustusta olen tavannut kaksi eri kappaletta, jotka yleensä ovat sanasta sanaan samansisältöiset. Selostamastani laajemmasta käsikirjoituksesta (aivan lyhyesti selostettu myös Dahlgren, Reg. öfv. rådd., siv. 22) eroaa
toinen m. m. siinä, että rajaseudun levottomia aineksia kurissapitämään
jätettävän sotaväen lukumäärää ei nimenomaan ehdoteta; sanotaan vain
suotavaksi, että suomalaiset ratsumiehet ja niin suuri joukko jalkamiehiä
kuin linnassa voidaan pitää, jätettäisiin Viipuriin, Jaakko Baggen ja Klaus
Kristerinpojan harkinnan mukaan. Mainittujen herrojen tehtäväksi esitetään myös — Niilo Boijen ja Eerik Arvidinpojan ohella — pitää tiedustelijain avulla silmällä liivinmaalaisia ja venäläisiä, varsinkin huomioonottaen
venäläisten aikeita Liivinmaan suhteen. Baggen ja Klaus Kristerinpojan
tulisi myös huolehtia siitä, että tykistökirjurit ja muut, kruunun saatavien
perimistä hoitavat kirjurit ensi tilassa lähtisivät kuninkaan luo, samoinkuin
myös siitä, että tykistö, haarniskat ja aseet inventoitaisiin ja pidettäisiin
varastossa, kunnes kuninkaalta saapuisi tarkempia määräyksiä.
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kuin tätä sotaa on kestänyt, ovat pitäneet lupauksensa niinhyvin
hyvässä kuin pahassa», tulevat he epäilemättä pitämään myöskin
herra Sten Eerikinpojan kautta kuninkaalle •antamansa rauhanlupauksen. Kuitenkaan ei neuvoskunta — toiseen artikkeliin vastaten — katsonut olevan syylä päästää sotaväkeä hajalle. tai lähettää sitä maasta ennen helluntaita,. kunnes saataisiin tietää, kuinka
kävisi Liivinmaalle kootun sotaväen. Kun kuitenkin kuningas
tiedusteli, tahtoiko herttua lähettää sotaväen pois vai halusiko hän
tänne toimitettavan ,tarvittavia elintarpeita, koska täällä • ei ollut
sellaisia muka ensinkään varastossa, oli neuvoskunta sitä mieltä,
että .kuninkaan alue- ja kartanovoudeilla kyllä oli sen verran
muonaa ja hevosenrehua, - että jonkun aikaa voitiin ylläpitää ratsuväkeä; kuitenkin olisi herttuan kirjoitettava voudeilleen käsky
ajoissa hankkia puuttuvat tarpeet. Mitä taas jalkaväkeen tuli,
ei neuvoskunta keksinyt muuta neuvoa kuin että, jos se voisi
saada kuukausirahansa, olisi sillä kyllä keinoja saada niillä muonaa. Kolmannesta kohdasta — laivojen hankinnasta sotaväen
poisviemiseen — herttuan neuvoston mielipide oli se, että kuoleman uhalla oli kiellettävä mihinkään myymästä »vakkasuomalaisten laivoja tai veneitä täältä Pohjois-Suomesta», ennenkuin
sotaväki oli lähtenyt maasta, vaan oli ne mitä pikimmin vietävä
Viipuriin varastoon, jotta sotaväki niillä pääsisi tarvittaessa sieltä
lähtemään. Närpiön pitäjän veneet oli vietävä Ulvilaan, jotta
Yrjänä Trulsinpoika ja Hämeen- ratsumeehet niillä voisivat päästä
Ruotsiin. Samoin oli Uudenmaan laivat ja veneet määrättävä
Klaus Akenpojan ratsumiesten -ja Uudenmaan puolella olevan
jalkaväen käytettäviksi. Loput veneet tuli voutien sitten lähettää Viipuriin. Neljännessä kohdassa käsiteltyyn kysymykseen aateliston suoritettavasta apuverosta neuvosto vastasi, että kamreeri
Hannu Tuomaanpojan tulisi kirjoittaa aatelistolle ja vaatia heiltä
kuitteja sekä tietoja siitä, minne apuvero oli suoritettu. Niiden,
jotka eivät vielä olleet täyttäneet velvollisuuttaan, oli nopeasti
se tehtävä ja kuitit lähetettävä kamariin. Viidenteen kysymykseen annettu vastaus oli jotenkin epämääräinen; siinä sanottiin:
»Mitä siihen tulee, että hänen ruhtinaallinen armonsa pyy tää miettimään ja ilmoittamaan, kuka hänen ruht. armonsa poissaollessa
täällä kaikkia asioita valvoisi ja hoitaisi, jätetään hänen ruht. •armonsa armolliseen harkintaan (behagh); ken siihen on sovelias, ja
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kenen hänen ruht. armonsa siihen määrää ja nimittää, hänen täytyy ja tulee, velvollisuutensa mukaan, noudattaa hänen ruht. armonsa käskyä.» 1
Sotaväen poislähettämiskysymyksessä herttua asettui sille
kannalle, että muonavarojen vähyys ehdottomasti vaati suurimman osan poistamista ja että neuvoskunnan suunnitelma oli hyvä.
Senmukaisiin toimenpiteisiin myös heti ryhdyttiin, ja jo kesäkuun
alussa oli suurin osa sekä ratsu- että jalkaväkeä palautettuna Ruotsiin. 2 Ennen Ruotsiin-lähtöänsä herttua myös antoi Niilo Boijelle ja Eerik Arvidinpojalle tehtäväksi tarkoin pitää silmällä Liivinmaan tapahtumia ja siellä olevan sotaväen toimia. 3
Kenen tehtäväksi, Lauri Flemingin ja Henrik Klaunpojanko
vai Hannu Tuomaanpojan, annettiin valvoa sitä, että aatelisto kunnollisesti ja nopeasti suoritti lupaamansa apuveron, ei asiakirjoista
ilmene. Luonnollista on, että kamreeri ainakin osaksi piti huolta
tästä nimenomaan hänen alaansa kuuluvasta seikasta, mutta mahdollisesti siihen tarvittiin myös Suomen aateliston keskuudessa
suurempaa arvovaltaa nauttivien miesten apua.
Saatavissa olevista lähteistä ei myöskään käy selville, kuka
sitten lopulta määrättiin herttuan poissaolon aikana hoitamaan
1 Kaikki nämä asiakirjat ovat R. V. A:n kokoelmassa »Kungl. arkiv.
Hert. Johans af Finl. bref och handlingar I. Ut. och ingångna bref, politiska
handlingar m. m.: Rådslag afgifna till hert. Joh. 1557-1559». Ainoastaan
yksi niistä on päivätty. Saman kokoelman osastoon »Hertig Johans utgångna
bref» kuuluva, Sten Eerikinpojalle 27/4 lähetetty kirje, joka on julkaistu G.
I:s reg. XXVII, sivv. 239-240, osoittaa kuitenkin, että muutkin asiakirjat
lienevät syntyneet ennen huhtik. 27 p:ää, koska kirjettä seurasi nähtävästi
juuri äskenmainittil »mietintö» ja koska kirje itsekin ilmeisesti on laadittu
sen ja muiden samaan yhteyteen kuuluvien asiakirjain pohjalle. Sitäpaitsi
näkyy herttuan diariosta (vrt. G. I:s reg. XXVII, siv. 266), että jo kuun 23—
26 p:nä lähetettiin Baggelle ja muille sotaväen päällysmiehille ynnä voudeille
kirjeitä, jotka tarkoittivat neuvotteluissa esitettyjen toimenpiteiden toteuttamista.
2
Vrt. ed. alaviitassa mainitut lähteet sekä G. I:s reg. XXVII, siv. 106.
Myöhemmin kuningas väitti, että hänen Suomeen lähettämistään rahoista
oli palkka maksettu kyllä Suomeen jääville ratsumiehille, mutta ei niille
sieltä poistuville jalkamiehille, joille raha oli aiottu (G. I:s reg. XXVIII, siv.
97). Pidettiinkö ehkä ensi sijassa silmällä sitä, että maahan jäävä väki pysyi
tyytyväisenä ja luotettavana?
3 G. I:s reg. XXVII, siv. 267.
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hänen hallitus- ja käskynhaltijantehtäviään. Pitäisin kuitenkin
hyvin luultavana, että Suomen hallinnon johto ainakin pääasiallisesti joutui. Henrik Klaunpöjan hartioille, kenties
määrätyissä asioissa yhdessä Lauri Flemingin kanssa. 1 Siihen
saattaa mielestäni viitata se, että herttua maasta poistuessaan juuri
heille kirjoitti sillä hetkellä tärkeimmän ja kiireellisimmän toimenpiteen; sotaväen Ruotsiin-palauttamisen, valvomisesta. 2
Niinhyvin tällä kuin muillakin aloilla oli erityisesti Henrik Klaunpojealla
kokemusta enemmän kuin yleensä kenelläkään silloisella Suomen
miehellä, ja muutenkin hän oli melkein joka suhteessa edellä niistä,
jotka silloin olisivat saattaneet tulla kysymykseen maan hallinnon sijaisjohtajina. LAGUKSEN kokoelmissa Valtionarkistossa onkin
muistiinpano, jonka mukaan Henrik Klaunpoika v. 1557 oli »koko
Suomen gubernaattorina». 3 Oli miten oli, varmana saamme pitää,
että Henrik Klaunpoika joka tapauksessa vaikuttavalla tavalla
oli osallisena hallinnollisten asiain käsittelyssä ja käytännöllisessä
hoidossa koko sen ajan, minkä herttua oleskeli valtakunnan
maassa. Ja
Jaa
- myöskin valtiollista laatua olevissa kysymyksissä,
joissa herttua halusi tietoja tai toimenpiteitä, hän epäilemättä
uutterasti kääntyi Henrik Klaunpojkn puoleen. Vain yksi tämänlaatuisiin ehkä luettava tehtävä on kuitenkin näiltä ajoilta tiedossa,
ja sekin annettiin vasta herttuan jo palattua Suomeen. Marrask.
13 p:nä herttua nimittäin uskoi Henrik Klaunpojalle Ruotsista kotiin Venäjälle matkaavan lähetystön saattamisen — tai ainakin
siitä huolehtimisen — läpi Suomen. Rauhansopimuksen mukaan
oli Novgorodin käskynhaltijan ollut toimitettava lähettiläs saamaan Ruotsin kuninkaalta lopullista vahvistusta sopimuskirjalle.
Toimeen oli määrätty Iivana Samitskoi. Heinäkuussa kuningas sai
tietää hänen olevan tulossa, ja Viipurin päällikkö Klaus Kristerinpoika sai senjohdosta käskyn heti hänen rajalle tultuaan lähettää
1 Käskynhaltijain (ståthållare) toimivalta, milloin sellaisia Ruotsin
valtakunnassa näihin aikoihin asetettiin, oli ylimalkaan rajoitettuna määrättyyn aikaan, mutta käsitti hyvin usein myös kulloinkin erikseen määriteltyjä tehtäviä. Vrt. Almquist, Den civ. lokalf. I, siv. 49 (myöhemmistä ajoista
vrt. siv. 131 seur.). Epäilemättä Juhana herttua pidätti itselleen lopullisen
ratkaisuvallan kaikissa tärkeämmissä kysymyksissä, puhumattakaan siitä,
että monet asiat oli lykättävä itse kuninkaan päätettäviksi.
2 G. l:s reg. XXVII, siv. 267.
3 S. V. A. Laguksen kok. n:o 36.
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nopeat tiedot siitä, mikä hän oli miehiään ja paljonko hänellä oli
väkeä seurassaan. Syyskuussa lähettiläät saapuivat perille . herttuan vielä ollessa Ruotsissa ja olivat siellä vielä lokakuussa, mutta
näkyvät — kuten huomasimme — marraskuussa lähteneen paluumatkalle. 1 Erityisesti epäluuloisen Kustaa Vaasan aikana pidettiin, vieraiden maiden lähettiläitä tarkoin silmällä; tehtävä saattoi
olla arkaluontoista laatua, etenkin juuri venäläisiin nähden, Kustaa, kuningas kun näihin aikoihin erikoisen huolellisesti pyrki vahvistamaan ystävällisiä suhteita Venäjään. 2
Näyttää siltä, kuin Henrik Klaunpoika ainakin Juhanan herttua-ajan alkupuolella olisi saanut erikoisesti osalleen kameraalista
ja yleensä taloudellista laatua olevien asioiden valvonnan, koin
olisi hän siis toiminut jonkinlaisena k a m a r i n e u v o k s en ak i n, sikäli kuin mistään eri alojen toisistaan erottamisesta saattaa puhua.
Edellä olemme jo nähneet, että Henrik Klaunpoikaa, esitettiin aateliston lupaaman apuveronmaksun jouduttajaksi. Että hänellä muutenkin oli tekemistä verojen perimisen kanssa, ilmenee eräästä herttuan he]mik. 1 p:nä 1558 Turusta lähettämästä
kirjeestä. Siinä hän ilmoittaa Pyhäjoen kartanon (s. o. Nousiaisten,
Mynämäen ja Vehmaan pitäjien sekä eräiden »perintö-, ja omien»
ynnä kirkkotilojen) voudille Lasse Matinpojalle, että Henrik Klaunpoika oli herttualle kirjoittanut sanotun voutikunnan rahvaan
valittaneen, etteivät he kyenneet saamaan kokoon sitä humalaja hamppumäärää, mikä sisältyi apuveroon ja minkä he olivat
luvanneet suorittaa, vaan että he mieluummin maksoivat sensijaan puhdasta rahaa. Nähtävästi Henrik Klaunpojan ehdotuksesta
herttua senvuoksi pyyntöön suostuen määräsi, että punnasta
humalaa oli annettava puolitoista markkaa ja punnasta hamppua samoin. 3 Mutta hänen toiminnastaan herttuakunnan verokamariin ja hovin talouteen kuuluvalla alalla on muitakin tietoja.
Jo toukok. 9 p:nä 1556, siis kuninkaan vielä oleskellessa Turussa, Henrik Klåunpoika oli yhdessä kuninkaan seurueeseen kuu1 Vrt. G. I:s reg. XXVII, sivv. 130, 168, 171 ja 269, sekä Forsman,
Ruots. ja Ven. väl. suht., siv. 132.
2 Vrt. Forsman, m. t., siv. 133.
3 S. V. A. n:o 733, 1. 83 v.
.
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luvan. Klaus Yrjänänpojan (Stjernsköld) ja kamreeri Hannu Tuomaanpojan kanssa ollut todistajana, kun Turun linnan rahapajan
rahamestari Hannu otti (»kolmanteen markanrahojen valantaan»)
vuorihopeata yhteensä 3 markkaa 2 1/2 luotia. Ja päivälleen
kahta vuotta myöhemmin hän samassa paikassa oli läsnä itse
herttuan ottaessa tseitsemännestä hopeakirstusta» 124 kappaletta
vuorihopeaa, painoltaan kokonaista 1,306 markkaa 11'1/2 luotia. 1
Näistä tiedoista päättäen Henrik Klaunpoika siis olisi ollut Turun
linnan rahapajan ylivalvojana, siis vastaavanlaisessa toimessa kuin
ollessaan kamarineuvoksena Tukholmassa (vrt. edellä siv. 68, alav.
2). Samantapaisiin virkatehtävlin viittaa sanotun linnan »varastovaimon» (fateburshustru) tilimerkintä (v:lta 1558), että Henrik
Klaunpoika ja linnånvouti Simo Tuomaanpoika olivat »Antti Pietarinpoika vainajan jälkeen» ottaneet kamarikirjurien Henrik Tuo
maanpojan, Lasse Jönsinpojan ja Sigfrid. Pietarinpojan läsnäollessa herttuan hopeakamariin sakramenttiastian, rikkinäisen - kalkin, öylättiastian ja kaksi rikkinäistä kalkkia öylättilautasineen,
jotka kaikki yhteensä painoivat 6 markkaa 141/2 luotia. 2 Edelleen varmentaa oletustani eräs neljäs tilimerkintä. Ä.skenmainittu Antti Pietarinpoika vainaja oli ollut herttuan '»veromestarina» (räntemästare). Kun hänen hallussaan olleet varat syysk.
5 p:nä 1558 inventoitiin hänen seuraajalleen Lasse Jönsinpojalle,
olivat toimituksen valvojina Henrik Klaunpoika sekä Simo Tuomaanpoika ja kirjurit Bertil Eerikinpoika, Henrik Tuomaanpoika
ja Sigfrid Pietarinpoika. 2
Ihmeellistä olisikin ollut, jollei Henrik Klaunpojan kaltaista,
Kustaa Vaasan itsensä kasvattamaa. asiantuntijaa olisi käytettyhyväksi alalla sellaisella kuin kamarilaitos, jolla sekä Ruotsissa
että varsinkin Suomessa vallitsi tuntuva puute kyvyistä, ennen
kaikkea kotimaisista. 4
Sitä suurempi syy on olettaa, että Henrik Klaunpoika myös
S. V. A. n:o 85 (rahapajan kirjurin Martin tilit), 1. 10 v. ja 47.
S. V. A., n:o 721, 1. 48.
3 R. V. A. Kongl. arkiv. Hert. Johans af Finl. bref och handl. II. Handa.
och reg: öfeer uppb. och utg. 1555-1558. Ränteriräk. 1556-1558.
4 Vrt. tästä esim. kuninkaan kirje Hannu Tuomaanpojalle maalisk.
alulta 1557, josta näkyy, että kamreeri oli pyytänyt avukseen nimenomaan
suomalaista kamarikirjuria. Kuningas lähetti silloin ylempänä . mainitun
Henrik Tuomaanpojan. G. I:s reg. XXVII, siv. 43.
1
2
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todella valvoi niitä uusia veronpanon tasoituksia, joita näinä vuosina tapahtui ja joista edellä on ollut puhetta (vrt. siv. 275).
Kun nyt Henrik Klaunpoika ilmeisesti johti herttuakunnan
»valtiovarain» hallintoa, oli varsin luonnollista, että hän tuli olemaan osallisena myös siinä toimenpiteessä, jolla Suomen k i rk o n melkeinpä viimeisetkin kalleudet riistettiin kruunun
varoja kartuttamaan. Arvokkaimmat kalleudet oli viety jo puolivälissä 1530-lukua. 1 Seuraavan vuosikymmenen Suomi sai olla
jotakuinkin rauhassa tältä anastustoiminnalta, mutta v. 1554
ryhdyttiin asiaan uudelleen; Simo Tuomaanpoika otti kalleuksia
Naantalin luostarista, ja samana vuonna vietiin myös Turun tuomiokirkosta melkoinen määrä hopeaa. 2 Toimenpidettä perusteli kuningas, huhtikuussa v: 1555 antaessaan siitä Simo Tuomaanpojalle
uuden määräyksen, seuraavasti: »Koska rahvaan keskuudessa on
paljon sellaisia, joilla ei ole mitään varoja eikä keinoja ostaa itsellensä viljaa saadakseen jotakin hengenpitimikseen, ja jotta pellot
nyt keväällä tulisivat sitä paremmin kylvetyiksi, olemme jonkun
aikaa sitten kirjoituttanut maisteri Mikaelille ja Turun kapitulille
ja armollisesti sallineet, että he ottavat osan siitä hopeasta, mitäon kirkoissa siellä maassa, ja ostavat sillä viljaa, ja sikäli tulevat
noille köyhille vaivaisille (hussarme) joksikin avuksi ja .avustukseksi, jonka vielä tapahtumiseksi tahtomme on, että sitä ahkerasti
ja tarkoin pidät silmällä.» 3 Selvää on, että motiivit olivat etupäässä vain keksittyjä.. Ei liene ollut helppoa Mikael Agricolan ja
hänen tuomiokapitulinsa mukautua tällaiseen oman, muutenkin
köyhän kirkon paljastamiseen. Mutta kuninkaan käskyä oli noudatettava, ja elok. 11 p:nä 1556 — siis jo kovin myöhään, jotta siitä
olisi ollut apua kylvän toimittamiseen keväällä 1555! — täytyi
Mikael Agricolan sekä tuomiokirkon taloudenhoitajan Sten Kristofferinpojan ja sakristiaanin Olavi Henrikinpoika Aroin antaa kuitti
1 Vrt.

Vennola, Suom. kirk. irtaim. anast. (Joukah. XII), siv. 164.
siv. 168, Tengström, Några blad, siv._ 154, Hansen, Bidrag III,
siv. 295, ja Forssell, Sv. inre hist. I, siv. 214.
3. G. I:s reg. XXV, siv. 116. Näyttää siltä, kuin Mikael Agricolakin jo
1554 olisi saanut asiasta valmistavan käskykirjeen, koska hän sen vuoden
kesällä useissa Turun läänin saaristo- ja rannikkopitäjissä toimitti kirkkojen
irtaimen omaisuuden luetteloimisen. Vrt. Leinberg, De finska klostrens
hist., sivv. 281-282, ja Arw. Handl. VIII, sivv. 157-162.
2 M. t.,
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siitä, että Simo Tuomaanpoika ja kamreeri Yrjänä Hannunpoika sinä
päivänä olivat kirkon sakaristoon tallettaneet joukon hopeoita, jotka
vouti Henrik Schultz eli Tysk oli eräistä Raaseporin läänin kirkoista palvelijoillaan otattanut. Toukok. 1 p:nä 1557 nämä kalleudet jätettiin herttuan huostaan. 1 Viimemainittuna ja sitä seuraavana vuonna jatkui sitten lopullista riistäntää kautta Suomen.
Toimitusta johti herttua, joka kai itse sai pitää ainakin osan saaliista. 2 Yhdeksi ryöstön toimeenpanijaksi hän määräsi Henrik Klaunpojan. Nähtävästi palvelijainsa avulla tämä sitten vv. 1557-1558
puhdisti joukon Turun linnalääniin kuuluvia kirkkoja ja kappeleita (Räntämäen, Pöytyän, Kaarinan, Ruskon, Nousiaisten, Mynämäen, Hietamäen, Vehmaan, Lokalahden, Rauman, Lapin, Laitilan, Untamalan, Uudenkirkon, Maskun — siis oman kotipitäjänsäkin — Lemun, Raision, Naantalin luostarin, Taivassalon, Iniön,
Ryunättylän, Korpoon, Nauvon ja Paraisten). Tarkan luettelon mukaan, johon oli merkitty, paljonko oli otettu (kaikkiaan 178 markkaa 6 luotia hopeaa ja 44 mk 12 Juot. kullattua vaskea) ja mitä
vähäistä oli jätetty jäljelle, hänen saaliinsa sitten levereerattiin
lokak. 30 p:nä 1558, kai Turun linnaan niinkuin muukin- saalis. a
Muita, joille anastuksen toimeenpano uskottiin, olivat Niilo Boije
(levereerasi iouluk. 31 p:nä 1558 Raaseporin läänin sekä Kirkkonummen, Siuntion, Inkoon, Lohjan, Vihdin ja Espoon kirkoista),
Niilo.Maununpoika jouluk. 6 p:nä 1558 Marttilan, Liedon, Sauvon ja
Paimion kirkoista), Yrjänä Jönsinpoika (huhtik: 26 p:nä Halikosta,
Muurilasta, Perniöstä ja Kemiöstä) sekä Jöns Vestgöte ja Niilo Birgerinpoika (Yli- ja Ali-Satakunnasta, elok. 31 p:nä 1558). Henrik
Klaunpojan saalis oli suurin, niinkuin hänelle uskottu aluekin. Turun
1 Vrt. Lagus, Handl. o. upps. rör. Finl. kyrkoh. I, siv. 140, sekä S. V. A.
n:ot 3054, 1. 29, ja 3055, 1. 2 v. ja 25. Hopeat punnitsi sakaristossa »mester
Jacob, en tysk gulszmed».
2 Vrt. Vennola; m. t., sivv. 172-173, Tengström, m. t., siv. 154, ja Forssell, m. t., sivv. 213-214 ja 222. Muualta Suomesta, herttuakunnan ulkopuolelta, näkyy kalleudet viedyn suoraan kuninkaan kamariin, kuten osoittaa
Niilo Svantenpojalle ja Israel Tuomaanpojalle 28 /5 1558 annettu käsky vastaanottaa Hämeenlinnan voudin Jöns Brunin alueensa kirkoista takavarikoimat hopeat. G. I:s reg. XXVIII, siv. 197-198.
3 Henrik Klaunpoika itse oli 30/10 1558 Karjaalla käräjillä. Hausen,
Bidrag III, siv. 459.
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tuomiokirkosta vietiin kalleudet toukok..12 p:nä (1557?). 1 Kaikkiaan saatiin tällä kertaa Suomen kirkoista 10,054 luotia hopeaa.
Ylimalkaan jätettiin kuhunkin kirkkoon jäljelle korkeintaan vain
kaksi ehteolliskalkkia lautasineen. Omituista kyllä ei ole olemassa
mitään tietoja siitä, että ryöstökäskyn toimeenpano olisi kohdannut sanottavia vaikeuksia. 2 • Mutta selvää or, että mielet ainakin
kirkonmiesten piirissä olivat tavattomasti katkeroituneita. Tämä
kuvastuu vielä Paavali Juustenin Eerik kuninkaan kuuluisalle
sihteerille Yrjänä Pietarinpojalle v. 1564 kirjoittamassa mielenkiintoisessa kirjeessä, vaikka se siis onkin kirjoitettu useita vuosia jälkeenpäin; hän lausuu: »Havaitsin (tuodessani perhettäni läpi Raaseporin läänin ja Etelä=Suomen) myös kirkkojen olevan paljastet-'
ttina kaikesta jäljelläolevasta hopeasta, enkä ainoastaan niiden,
vaan myös tämän tuomiokirkon. Täältä Turun kirkosta on viety
niin paljon hopeaa kuin on merkittynä myötäseuraavaan luetteloon;
sen antoi minulle maisteri Knuut (Viipurin uusi piispa) täältä lähtiessään, ja hän sanoi sen olevan Martti Jönsinpojar, rahapajankirjurin, kirjoittaman. Muissakin kirkoissa on luc ttelot, jotka käsittävät herttuan käskystä poisviedyn hopean, mutta kaikista on jätetty paino merkitsemättä, kenties jotta summa ei. näyttäisi suurelta. Tästä en ole tahtonut vaieta, etten näyttäisi salaavan, missä
tilassa olen tavannut nämä kirkot.» 3 Millä mielellä Henrik Klaunpoika tämän tehtävänsä suoritti, on tuntematonta, mutta ei ole
mitään syylä luulla, että hän, enempää kuin muutkaan ylimykset,
olisi muuttanut mieltään niiltä ajoilta, jolloin he kilvan anastelivat
kirkon tiloja omaan haltuunsa. Äskenmainitusta piispa Juustenin
kirjeestä saamme myös nähdä, että ylimykset, niinkuin muukin
väestö, edelleen hyvin huolimattomasti suoritti vat kirkollisverojaan, jos suorittivat ensinkään. 4
• Vrt. Hausen, Bidrag III, sivv.

370381,

ja Arw. Handl. VI,

sivv.

326333. Jöns Vestgöte (Bomansson, Hertig Johan, siv. 66, sanoo väärin
Joen Vestgöte) sai 12/7 1558 herttualta valtakirjan ottaa »kaikki hopeat» Satakunnan kirkoista, ja Niilo Boijelle

porin

herttua kirjoitti 18/,» s. v. hänen Raase-

läänin kirkoista ottamistaan hopeista. G. I:s reg. XXVIII, sivv. 622

ja 627.
172.
2 Forssell. m. t., siv. 221, ja Vennola, m. t., sivv. 169 ja 1713 Arw. Handl. VI, siv. 338.
4 »Sic et populus maxima parte in toto ducatu (vt hactenus vocarunt)
negligenter et infideliter decimant. Quidam nobiles iam multis annis hic
ne granum quidem frumenti in decimas contulerant.»
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c) Osanotto ulkopolitiikan hoitoon v. 1558.
Ala, jolla Henrik Klaunpojan vaikutus Juhana herttuan neuvonantajana oli mitä huomattavin ja samalla myös verraten tut netuin, oli valtiollinen, nimenomaan ulkopoliittinen. Jo sangen varhain alkoi nimittäin Suomen nuori herttua kääntää huomiotansa
myöskin ulkomaisiin suhteisiin, aluksi kuninkaan edustajana valtakunnan itäosassa ja hänen antamiensa ohjeiden mukaisesti, mutta
vähitellen myös omin päin, omia kunnianhimoisia suunnitelmia
kehitellen ja pyrkien toteuttamaan. Missä määrin Henrik Klaunpoika ja muut suomalaiset hyväksyivät tai kenties joskus yllyttivätkin herransa puuhia, ei ole selvien lähteiden puutteessa aina
ratkaistavissa. Joka tapauksessa Henrik Klaunpojan toiminta ja
ne muutamat kirjeet, joita häneltä on nykypäiviin asti säilynyt,
eittämättömästi osoittavat hänen uskollisesti ja vilpittömästi täyttäneen saamansa tehtävät, niinkuin hänen aikaisemman toimintansa
tuntien saattaa odottaakin. Varmaankin hän monet vaiheet kokeneena, jo puoliväliir viidettäkymmentä ehtineenä miehenä, joka
Kustaa kuninkaan vakavassa koulussa oli saanut kasvatuksensa,
monestikin sai aihetta varoittaa kovin pikaisista päätelmistä ja
koettaa hajoittaa liiak'i taivasta-tavoittelevia ilmalinnoja•. Ehkäpä
hän tällöin useastikin joutui vastakkain Juhanan nuorempien apulaisten ja kansleri Antti Olavinpojan kanssa, joiden etujen mukaista
oli kaikessa kannattaa nuoren herttuan hurjimpiakin unelmia ja
siten pysyä herransa suosiossa. Kuningas, jota herttuan hankkeet
yhä syvemmin alkoivat huolestuttaa, varoittikin yhä jyrkemmin
.häntä luottamasta m. m. juuri Antti tohtoriin, jonka hän kuitenkin itse oli antanut pojalleen apulaiseksi. 1 Sitävastoin en ole
huomannut hänen ilmaisseen tyytyniättömyy ttänsä herttuan suomalaisiin neuvoksiin.
1 Vrt. esim. G. I:s reg. XXVIII, siv. 240 (24/6 1558: »så måtte hann
väli
icke ligge i Åbo och drucketh hvar dagh gästebudh, och sigh
bruketh udi thänn svindighet, som osz och rijketh kunne komme till gagnn,
effter som hann seije pläger, mann moste vare gesvinn. Så tycker osz, ath
hans svinde förstand kommer osz litet till måtte opå thänne tijd
Så,
käre sonn, förmane vij tig aff thänn faderlige gunst och kärleck, som vij haffve
tig stedze bevijsth, ath thu vilth förvare tig för thätt falske selskap och tro
them inthett mere, ähnn som thu seer effter, förty the mene mere sijnn egen
fördell ähnn tijnn, och fölg inthett
svindighett i någen måtte effter»)
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Vanha ja yhä kivulloisemmaksi käyvä Kustaa Vaasa oli varsinkin Venäjän-sodan ja sen vastoinkäymisten jälkeen entistäkin
epäluuloisempi kaikkea kohtaan; mikä vähänkin näytti uhkaavan
valtakunnan turvallisuutta ja mahdollisesti aiheuttavan sotaisia
selkkauksia. Kun lopulla vuotta 1557 kuninkaalle saapui sekä
kirjallisia että suullisia ilmoituksia v e h k e i l y i s t ä v a l t ak n n t a a v a s t aan — varsinkin herätti hänessä huolta vanhan
vihollisen Tanskan varustautuminen ja kolmen kruunun ottaminen Tanskan vaakunaan —, kehotti hän jouluk. 19 (101) p:nä lähettämässään kirjeessä Juhanaa perinpohjin harkitsemaan asemaa
ja lähettämään mietintönsä siitä, miten vihamiesten pahat aikeet
parhaiten voitaisiin torjua. Koska myöskin oli tärkeätä vakuuttautua valtakunnan oman väestön uskollisuudesta, käski hän herttuata siinä mielessä taitavasti puhuttelemaan sekä porvareita ja
talonpoikia että aatelistoa, jotta he tarpeen tullen vilpittömästi
puolustaisivat isänmaata; kuitenkaan ei ollut syytä antaa heidän
vielä tietää, mitä uutisia oli kuulunut, ennenkuin niihin oli tullut
vahvistus. Erityisesti oli myös Suomessa varustettava laivoja
kevääksi sekä hankittava niin paljon ratsu- ja jalkaväkeä kuin
mahdollista. 1 Kymmenkunta päivää myöhemmin meni herttualle
vielä toinen kirje, jossa kuningas — lausuen pelkäävänsä, että Juhana otti saapuvat varoitukset liian kevyesti, — tarkemmin selitteli tanskalaisten menettelyä ja uudelleen korosti varustautumisen
välttämättömyyttä. 2 Samansuuntaisia kirjeitä hän lähetteli sitten taajaan pitkin talvea ja kevättä. 3
ja 268-269 (4/7 1558: »Sä tviffler osz inthett, käre sonn, ath effter både bröderne — Antti ja hänen veljensä Niilo, joka perheineen oli myös lähtenyt
Suomeen
ähre tilhope, schole the medh all flijth icke alenisth prachticere
um theres köp-naskerij, thät the aldrig förgäte, uthann och tileffventyrs haffve
någeth anneth före och i sinneth, som både tig och tijne käre förvanter och
menige rijket i framtijdenn motte komme till enn oändelig skade och fördärff .. .
ath thu vilth förvare tig för thätt argelistige och slinde sälskap och alzingen
tro eller loffvenn setije till them, förty the äre inthett så enfoldige, såsom the
låtes vare och skin för tig i ögenenn, och må thu viszeligenn forlate tig thär
till, ath the icke sine förrädelige stemplinger late uppenbares i clädenn, uthann
mere lathe them boo udi köttedh och hiärtedh»)..
1 G. I:s reg. XXVII, sivv. 198-201. Vrt. Sv. riksdagsakt. I, siv. 803.
2 G. I:s reg. XXVII, sivv. 216-218.
3 1O/1 z1/1 j. n. e. Vrt. G. I:s reg. XXVIII.
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Herttua kävikin pian noudattamaan isänsä käskyjä. Jo ennen
kuninkaalta tullutta kehotusta hän oli omasta aloitteestaan ja
osaksi ehkä omia tarkoituksiaan varten ryhtynyt toimenpiteisiin.
kokouksen aikaansaamiseksi herttuakunnan pappien ja talonpoikien kanssa, siten vahvistaakseen heidän uskollisuuttaan herttuaansa
kohtaan; samoin hän näihin aikoihin antoi miestensä vannoa itselleen eri uskollisuudenvalan (vrt. edellä siv. 316). Voidakseen juurta

jaksain pohtia päivän polttavia kysymyksiä ja niistä lähettää kuninkaalle pyydetyn lausunnon hän v:n 1558 alussa kutsui kokoon
n e u v o t t e 1 u k o k o u k s e n, joka pidettiin Turussa ja jossa
lienevät olleet saapuvilla hänen neuvoksensa ja muut herttuakunnan huomattavimmat miehet (vrt. edellä siv. 316, alav. 2). Neuvottelujen esineenä olleet kysymykset ja niistä lausutut mielipiteet
ilmenevät säilyneestä herttuan »palvelijain» antamasta lausunnosta,
joka monessa suhteessa on erittäin kuvaava silloiselle olosuhteille.
Herttuan »armollisesti parannettavaksi» laatimassaan »yksinkertaisessa mietinnössä» sen antajat aluksi lausuvat herttuan tahtoneen tietää, mitenkä olisi ajoissa toimittava, jotta Ruotsin valtakunnan vihollisille voitaisiin tehdä vakavaa vastarintaa, jos heidän
kavalat juonensa (»swinne practicker») menestyisivät ja aiheuttaisivat sodan. Ensinnäkin pidettiin tarpeellisena, että, jollei herttuan
olisi mahdollista itse matkustaa ympäri herttuakuntaa ja puhella
rahvaan kanssa, hän -käskisi joidenkuiden uskottujen miestensä ja
voutiensa sen kanssa keskustella, kiittää sitä kuninkaalle ja herttualle osoittamastaan kuuliaisuudestå ja lausua herttuan edelleenkin luottavan sen uskolliseen tottelevaisuuteen ja hyvänsuopaisuu-teen kuningasta ja herttuata sekä Ruotsin valtakuntaa, sen omaa
isänmaata, kohtaan, niin että rahvas, milloin tarve vaati, olisi vaimiina uhraamaan henkensä ja omaisuutensa, muistaen,- kuinka se
' »Rådhslagh hertigh Johan gifwin af hans betiente att bestelles i Finland i Furstendömet» 1. »Rådhslagh huruledhes Hertigh Johan skulle företaghe sakerne vthi Finlandh» R. V. A. Kungl. arkiv. Hertig Johans af Finl.
bref o. handl. I. Rådslag afgifna till hert. Johan 1557-1559. Asiakirja on
päiväämätön, mutta sisällys osoittaa, että se on näihin aikoihin syntynyt.
Hansen on julkaissut (Bidrag IV, siv. 1) mietinnön, jonka Jöns Vestgöte
ja Niilo Boije erikseen antoivat eräästä yksityiskohdasta, apuyeron ottamisesta. Puolivälissä helmikuuta herttua lähti Ulvilaan noin kuukauden
ajaksi. Vrt. S. V. A. n:o 757, 1. 4 v., sekä G. I:s reg. XXVIII, sivv. 593-598
ja 617-618, sekä Sv. riksdagsakt. I, siv. 803.
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nykyisen kuninkaan hallitessa oli saanut elää rauhassa,' Ruotsin
lain turvassa ja kristillisissä tavoissa, kun taas sitä vaimoineen ja
lapsineen kohdeltiin niin epäkristillisesti Kristiern kuninkaan aikana,.
jolloin ulkomaalaiset ja vieraat sitä hallitsivat. Jos he edelleenkin
pysyivät hyvänsuopina, olisi herttua puolestaan auttava heitä,
niinhyvin köyhiä kuin rikkaitakin, saamaan oikeutta. M. m. tuli
ilmoittaa, että herttua, saatuaan tietää niistä rasittavista päivätöistä, joita heidän tuli tehdä moniin äskenperustettuihin kuninkaankartanoihin, lupasi vastedes vähentää tuota rasitusta; samoin säästettäisiin heitä nyttemmin raskaista kyyLimatkoista. Kaiken tämän
arveltiin taivuttavan talonpoikia kiitollisuuteen herttuat a kohtaan.
Koska Turun hiippakunnalla ei ollut piispaa eli ordinariusta,
joka olisi voinut pitää tarkoin silmällä papistoa, ja koska kenties
kirkkoherrojen joukossa oli »karkeita ja ymmärtämättömiä henkilöitä», näytti olevan tarpeellista, että, mikäli he eivät vielä olleet
vannoneet herttualle uskollisuudenvalaa, kirkkoherrat siinä tarkoituksessa saapuisivat herttuan luo ja lupaisivat hänelle uskollisuutta sekä sitoutuisivat kehottamaan rahvasta kuuliaisuuteen ja
alttiiseen palvelukseen Jumalaa ja oikeata esivaltaansa kohtaan
ynnä ajoissa kaikin voiminsa koettamaan ehkäistä seurakunnassaan
sanoin tai teoin ilmenevää tottelemattomuutta ja siitä herttualle
ilmoittamaan.
Jotta herttua tietäisi, miten paljon sotakelpoista väkeä oli
odotettavissa hänen herttuakunnastaan tarpeen tullen käytettäväksi laivoissa tai ratsumiehinä, pidettiin suotavana, että hän kirjoituttaisi kaikille voudeilleen käskyn laatia voutikurnittain tarkat
luettelot siitä, kuinka monta aatelis- ja rälssimiestä kussakin asui,
ja erittäinkin siitä, miten paljon jokainen erikseen parhaassa tapauksessa saattoi asettaa herttuan ja valtakunnan palvelukseen hevosja jalkasotureita. Samoin olisi jokaisen voudin annettava kirjallinen selonteko siitä, kuinka monta voudinpalvelijaa kullakin oli,
ja käskettävä palvelijoitaan ajoissa hankkimaan itselleen kunnolliset aseet, sellaiset, joita osasivat käyttää, joko »putket» tai »kaaret».
Vielä olisi voutien luetteloihinsa merkittävä niiden kunkin alueella
olevien talonpoikais-sotamiesten lukumäärä, jotka otettiin palvelukseen »kuninkaan aikana» ja jotka sitten olivat Viipurissa, niin
kauan kuin leiri oli siellä. Kun kaikki luettelot olivat herttualle
saapuneet, oli pidettävä yleinen katselmus joka läänissä »nyt tal-
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vella laskiaisen (20/1) aikaan, ennen tai jälkeen, milloin hänen ruht.
armonsa suvaitsee, jotta ne, joilla ei ole kelvollisia aseita, sitten
ajoissa hankkisivat itselleen hyvät varukset ja aseet». Samaan aikaan
oli käskettävä aatelistoa hankkimaan heille niin monen kuukauden
muona kuin herttua määräsi. Edelleen oli vouteja käskettävä panettamaan olutta ja leivottamaan leipää sekä hankkimaan tynnyripuita, kaikkea mahdollisimman paljon, samoinkuin myös keräämään varastoon ryynejä, etikkaa, herneitä ja papuja.
Jos sota uhkaisi syttyä ja tarvittaisiin merikelpoista väkeä,
perä- tai merimiehiä, tuli jokaiselle merenrantaiselle voudille kirjoittaa, että he merkitsisivät luetteloihin kaiken nuoren merikelpoisen väen, minkä voivat saada selville, erittäinkin Paraisten, Nauvon,
Korpoon, Rymättylän, Taivassalon ja Iniön pitäjistä. Näitä oli
sitten kuoleman uhalla kiellettävä ilman herttuan lupaa lähtemästä
maasta Ruotsiin tai muuanne, niinkuin he vanhaan tapaansa heti
avoveden tultua tavallisesti tekivät. Samaa oli kirjoitettava Uudenmaan voudeille.
Mitä tuli neljänteen artikkeliin, rahoihin, joilla väki oli palkattava, eivät mietinnön laatijat tienneet muuta keinoa, kuin että
kuningas antaisi siihen kruunun veroja ja saatavia, koska ei näyttänyt olevan mahdollista panna rahvaan suoritettavaksi mitään
raha-apuveroa (»hielpeskatt i peninger»), sillä kun ei ollut siihen tilaisuut ta.
Vielä oli voudeille kirjoitettava, että he keskustelisivat talonpoikien kanssa luontois-apuverosta (»gärdh») seuraavaan tapaan:
Koska äskeinen sota on jossakin määrin tyhjentänyt herttuan
muonavarastot, koska hän vielä pitää sekä ratsu- että jalkaväkeä
yhtä paljon kuin ennenkin valtakunnan ja yhteisen kansan vahingon
ja tuhon estämiseksi ja koska hän on kaikin muodoin säästänyt
alamaisiansa, kuten esim. vapauttamalla rahvaan raskaasta ja kohtuuttomasta kyyditsemisestä, jolla sitä ennen on rasitettu, tulisi
väestön osoittautua halukkaaksi suorittamaan herttualle apuvero
tänä vuonna. Herttuan omaan harkintaan jätettiin, kuinka korkeaksi vero olisi määrättävä, mutta olisi kunkin se suoritettava
maansa ja varallisuutensa, eikä »manttaalin», mukaan. Asiasta oli
annettava käsky nyt, niin kauan kuin talonpojilla oli siihen varoja
ja ennenkuin karja ehti laihtua. Jos voudit sopivasti keskustelisivat
pappien kanssa, suostuisivat hekin antamaan apuansa, mikä sian-
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kyljen, mikä kaksi; sen he hyvin voisivat tehdä ilman haittaa ja
hankaluutta, ja se riittäisi hyvin herttuakunnassa. Sen mukaan
kuin muonaa olisi, voitaisiin sitten varustaa laivoja.
Ei olisi myöskään vahingoksi kerätä kuhunkin Uudenmaanpuoliseen nimismiehentaloon varastoon vähintänsä 20 kuormaa
heiniä sekä joku määrä kauroja, niin että mahdollisesti edestakaisin
liikkuvilla joukoilla olisi jotakin antaa hevosilleen. Samankaltainen varasto olisi koottava myös »tänne. Turkuun» siltä varalta, että
kävisi tarpeelliseksi olla siellä maata puolustamassa (»ligge i landtwärn»). Koska ehkä tulisi välttämättömäksi lähettää »nämä hevoset»
Suomesta Ruotsiin, jolloin ehkä tarvittaisiin suuri määrä laivoja
ja veneitä Turussa olevien lisäksi, olisi voutien ilmoitettava, paljonko niitä oli maassa.
Kun näin kaikista tarpeista oli pidetty huoli, voitiin, jos tulisi
tietoja ulkomaalaisten aikeista valtakuntaa vastaan, edelleen neuvotella vastarinnan järjestämisestä. »Kaikkein armollisin herra» —
sanovat neuvonantajat lopuksi — »kaikkivaltias Jumala voi tosin
kääntää kaikkien pahojen ihmisten hankkeet ja juonet, niin että
niillä ei ole menestystä. Mutta olkoon kaiken miten onkaan, varovaisuus ja tarkkaavaisuus on aina hyvä. Ja me pyydämme hyvin
alamaisesti teidän ruhtinaallista armoanne suvaitsemaan aivan
armollisesti käsitellä tätä meidän yksinkertaista mietintöämme
ja armollisemmin ja paremmin sen ymmärtämään, kuin me olemme
sen voineet harkita ja esittää.»
Sanomattakin on selvää, että Henrik Klaunpoika — jonka
tiedämme näihin aikoihin oleskelleen herttuansa välittömässä läheisyydessä (vrt. edellä siv. 316) — vaikuttavalla tavalla otti osaa
edelläselostettujen-kaltaisten tärkeiden asiain käsittelemiseen. Luonnollista.myös on, että hän tehokkaasti toimi neuvotteluissa tehtyjen
päätösten toteuttamiseksi; kohdistuivathan ne useassa suhteessa
nimenomaan hänen erikoistehtäviinsä. Mahdollisesti edellä (siv.
326) kerrottu, tammi- ja helmikuun vaihteessa esiintynyt veronmaksukysymys, jota Henrik Klaunpoika hoiti, koski juuri tässä
kokouksessa päätettyä apuveroa. Kuitenkaan ei ole suoranaisia
tietoja säilynyt hänen toiminnastaan puheenaolevissa asioissa.
Mutta hän oleskelikin kai enimmiten itse hovissa, jotenka hänelle
ei tarvinnut lähetellä asioista kirjeitä. Muille herttuan luottamusmiehille ja voudeille menneitä kirjeitä, jotka tarkoittivat edellä
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esitetyssä neuvottelussa päätettyjen toimenpiteiden suorittamista,
on herttuan diarioon sitävastoin runsaasti merkittyinä varsinkin
kevätpuolelta. 1
Samoihin aikoihin, jolloin Suomessa neuvoteltiin maan puolustuslaitoksen järjestämisestä, sattui Suomenlahden eteläpuolella
tärkeitä tapahtumia, jotka seurauksineen johtivat Juhanan lopullisesti kiinnittämään pääasiallisen valtiollisen huomionsa sikäläisiin
oloihin ja niiden tarjoamiin suuriin mahdollisuuksiin. Liivinmaan
sekasortoinen tila ja turmeltuneet olot sekä eri voimien keskinäinen
kilpailu siitä, kuka oli saava ylivallan tuossa luhistumaisillaan olevassa maassa, houkutteli naapurivaltiot käyttämään tilaisuutta
valtansa lisäämiseen, sitäkin enemmän, kun liivinmaalaiset itsekin
— sotamestari ja ritaristo, Riian arkkipiispa ja muut hengelliset
ruhtinaat sekä kaupungit — kääntyivät avunpyynnöillään naapurien puoleen.
Niinpä sotamestari Wilhelm Furstenberg, koettaessaan koota
liivinmaalaisia lujaan vastarintaan ulkoapäin hyökkääviä julmia
vihollisia venäläisiä vastaan, kohtasi kaikkialla haluttomuutta,
raukkamaisuutta, kateutta ja neuvottomuutta; liivinmaalaiset luottivat vain muiden apuun: mikä ajatteli Tanskan, mikä Puolan ja
mikä taas Ruotsin kuningasta. 2 Erityisesti Ruotsin valtakunnan
oli täysi syy mitä tarkkaavaisimmin seurata Liivinmaan olojen
kehitystä. Pienenä, mutta verraten sotaisana valtiona oli saksalaiNiinpä sai Jöns Vestgöte 17/1 1558 valtakirjan neuvotella Satakunnan rahvaan kanssa, 21/1 saivat »eräät päällysmiehet - ja upseerit» käskyn
keskustella rahvaan kanssa sotatarpeiden hankkimisesta, j. n. e. etenkin
huhtikuussa ja toukokuussa; värväys- ja muu toiminta ulotettiin koko
maahan. 24 /2 herttua kirjoitti kuninkaalle uuden »ordinariuksen» tarpeellisuudesta. Vrt. myös Arw. Handl. IV, sivv. 353-354 ja 356-358: herttuan ja Kustaa Fincken kirjeenvaihtoa 4/3, 19/4 ja 3/5 apuveron nostamisesta rahvaalta ja papeilta sekä väestön mielialan tutkimisesta. Koko maan
aatelisen ratsuväen katselmus määrättiin 3/5 pidettäväksi Turussa 9 /6 (G.
I:s reg. XXVIII, siv. 600), mutta 20/4 käskettiin pitämään se Liedon
kirkolla 16/7 (m. t., siv. 621). Papeilta otetuista uskollisuudenvaloista vrt.
edellä siv. 317.
2 Vrt. tästä Seraphim, Gesch. Liv.-, Est- u. Kurlands I, sivv. 423-424.
Sotamestari puolestaan piti luonnollisimpana liittolaisena Tanskaa, jolla oli
sinne vanhat suhteet ja joka oli siksi pieni ja kaukainen valtio, ettei tarvinnut pelätä sen käyvän kovin vaaralliseksi; senvuoksi saattoi hätätilassa suostua
jonkinlaiseen Tanskan suojelukseenkin.
22

Juhana herttuan neuvoksena ja hovimestarina (1556-1563).

338

sen ritariston maa aikanaan ollut Ruotsille hyvä turva siltä taholta
pelättäviä hyökkäyksiä vastaan. Kun se nyt hajaannustilassaan oli
joutunut naapuriensa saaliinhimon esineeksi, saattoivat erityisesti
Venäjä ja Tanska, mutta myös Puola, jos ne siellä pääsivät herroiksi, käydä hyvin vaarallisiksi Ruotsin sekä valtiollisille että
kauppaeduille. 1 Senvuoksi Kustaa Vaasa antoi sekä poikansa.
Juhanan ja Viipurin päälliköiden että muiden tiedustelijain ja kirjeenvaihtajain tarkoin pitää silmällä Liivinmaan tapahtumia ja
ahkerasti vaati heiltä tietoja sikäläisistä kuulumisista. Hän ei kuitenkaan vähääkään luottanut liivinmaalaisiin, joista hänellä äskeisen sodan ajoilta oli niin verekset kokemukset, eikä hän muutenkaan.
halunnut antautua hankkeisiin, joissa uuden sodan vaara oli kovin
läheinen.
Suomen kunnianhimoinen, loistavaa tulevaisuutta tavoitteleva
herttua sitävastoin tuli vähitellen yhä halukkaammaksi sekaantumaan etelässä käyvään jännittävään valtakilpailuun.
Se, minkä Juhana ensin teki kuninkaan käskystä ja hänen
nimessään sekä valtakunnan itäisen puoliskon turvallisuuden valvojana, muuttui ennen pitkää hänen persoonalliseksi asiakseen,
jossa valtakunnankin edut ja hallitsijan varoitukset saivat väistyä
nuoren intomielen houkutuksia. Edellä on jo osoitettu luultavaksi,
että ainakin osa hänen neuvonantajiaan häntä tässä kiihotti. Suomen asema Venäjään nähden vaati pitämään silmällä sitä, ettei
viimemainittu liiaksi vahvistunut (vrt. edellä siv. 259), mutta
epäilemättä moni Suomen mies myös odotti syntymässä olevista
uusista olosuhteista etuja ja mainetta ja senvuoksikin kannatti
herttuan tuumia. Ja myöskin Liivinmaalla oli henkilöitä, jotka
jo varhain pyrkivät käyttämään hyväkseen herttuan, »rikkaan isän
kunnianhimoisen pojan», haluja ja taipumuksia.
Alussa vuotta 1558 venäläiset tataarilaisineen hirveästi hävittäen ja kamalia raakuuksia harjoittaen samosivat Liivinmaahan,
jossa he ennen pitkää tunkeutuivat neljän peninkulman päähän
Räävelistä, Tarton edustalle ja seitsemän peninkulman päähän
Riiasta. 2 Mitä pitemmälle talvi kului, sitä hälyyttävämpinä tuli1 Vrt.

Annerstedt, Grundläggn. af sv. väldet i Livl., siv. 3.
,
Vrt. Seraphim, m.'t., siv. 411. Vasta helmikuun lopulla herttua näkyy
Klaus Kristerinpojan välityksellä saaneen tiedon venäläisten hyökkäyksestä,
mistä hän 25 p:nä lähetti kirjeen kuninkaalle. G. I:s reg. XXVIII, siv. 617.
2
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vat sieltä tiedot. Varsinaisen valloitussodan venäläiset aloittivat
huhtik. 1 p:nä, suunnaten ensimäisen hyökkäyksensä Narvaa vastaan. 1 Keväällä Juhana herttua varusteli kaikin voimin, ja kuningas kehotti toukok. 2 p:nä lähettämässään kirjeessä häntä muuttamaan lähemmäksi venäläisten ja liivinmaalaisten taistelualueita,
Uudellemaalle. Kuun 11-12 p:nä joutui Narva venäläisten käsiin,
ja vain uusia tappioita oli odotettavissa. 2 Kesän alussa herttua
lähetti kirjurinsa Henning von Kasselin eli Kochin, jota hän jo
ennenkin oli käyttänyt apulaisenaan näissä asioissa 3, Liivinmaalle
tutkimaan asemaa ja puolestansa neuvottelemaan m. m. rääveliläisten ja sotamestarin kanssa. Kesäk. 16 p:nä hän sitten lähettinsä ilmoittamien 4 tietojen nojalla esitti kuninkaalle, että olisi
sopiva tilaisuus hyvään toimintaan (»handell») Liivinmaalla. Herttua
halusi senvuoksi joidenkuiden uskottujen välityksellä salaisesti
1 Seraphim, m. t., siv. 416.
2 Vrt. edellä siv. 337, alav 1, ja G. I:s reg. XXVIII, siv. 175, Seraphim,
m. t., sivv. 419-420, sekä Annerstedt, m. t., siv. 4. Kuninkaan mielenkiintoa
Liivinmåan tapahtumiin ja niiden herättämää huolestumista kuvaa se, että
hän 24/6 käski herttuåta »aina melkein joka kahdeksas päivä» lähettämään
tiedustelijoita ja sanansaattajia Liivinmaalle ja Viipuriin ottamaan selvää
liivinmaalaisten ja venäläisten toimista. Samassa kirjeessä hän antoi herttualle nuhteet siitä, että tämä oli pidättänyt erään sotamestarin kirjeen,
vaikka siinä saattoi olla paljonkin valtakunnalle tärkeätä. G. I:s reg.
XXVIII, sivv. 237-244.
2 Vrt. esim. S. V. A. n:ot 3095, 1. - 84 ja 86, 3097, 1. 23 v. ja 24, sekä
3122., 1. 4, ynnä G. I:s reg. XXVII, sivv. 254 ja 269: Koch lähetettiin syksyllä 1557 Rääveliin yhdessä toisen kansliakirjurin Bertil Eerikinpojan kanssa.
Vuoden vaihteessa oli herttuan kirjuri Henrik Stråbock ollut herttuan lähettiläänä sotamestarin luona; 9/1 1558 herttua kertoi kuninkaalle hänen matkastaan . sekä siitä, kuinka pitkälle hän (herttua) oli antautunut Liivinmaan
asiaan. G. I:s reg. XXVIII, siv. 615. Maaliskuussa seurasi herttuan puolesta
Liivinmaan tapahtumia m. m. Eerik Arvidinpoika, ja samassa kuussa herttua
sai kirjeitä sotamestarilta, jonka luota myös saapui lähettiläitä (m. t., sivv.
618-619; vrt. ed. alav.).
4 Henning kirjuri itse saapui takaisin herttuan luö vasta 6/7, tuoden
silloin sotamestarin 16 /6 ja rääveliläisten 22 /6 kirjoittamat kirjeet, joissa m. m.
pyydettiin oikeutta heidän laivoilleen myrskyn tullen ja elintarpeita hankkiakseen käyttää Suomen rantoja. Pyyntöön herttua 10/7 vastasi suostuvansa
sillä ehdolla, ettei Suomen alueella antauduttu taisteluun venäläisiä vastaan,
mikä ei vastaisi rauhansopimuksen määräyksiä. G. I:s reg. XXVIII, sivv.
602-603 ja 605-608.
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aloittaa rääveliläisten kanssa keskustelut »asiasta». Kuningas ei
pitänytkään tätä hyödyttömänä, kunhan asia hoidettiin taitavasti
ja sivu llisten huomaamatta. »Mutta», jatkaa kuningas, »oletus,
että väkivallalla jotakin saataisiin aikaan niillä paikkakunnilla,
ei mielestämme ole suuresti todennäköinen; koska ne ovat lujia
linnoja, sekä tuo Arensburg (Kurensaari) että myös Sonneburg
ja Haapsalo.» Senvuoksi on varottava joutumasta vaikeuksiin. Parasta on pysyä hyvissä suhteissa venäläisten kanssa, jotta he eivät
asettuisi tielle, jos johonkin tuollaiseen sopimukseen päästäisiin.
Sen kiireellisempänä ei hän kuitenkaan pitänyt asiaa, kuin että
arveli parhaaksi siitä tarkemmin keskustella, kunhan Juhana,
kuten hän toivoi, ensi tilassa saapuisi Tukholmaan. 1
Selvää on, että se »asia», josta herttua halusi rääveliläisten
kanssa sopia ja johon kuningas oli suostuvainen, oli Räävelin antautuminen Ruotsin (herttuan) suojelukseen. Epäselvempi on kysymys
linnoista, joista kuningas myös puhuu. Näyttää kuitenkin siltä,
kuin herttua olisi jo aikaisemmin esittänyt ja nyt uudistanut ehdotuksen noiden. Saarenmaalla ja Läänemaalla olevien linnojen valloittamisesta, jotka kuuluivat Saarenmaan eli Haapsalon hiippakuntaan. Mahdollistahan on, että herttua jo lähettiläidensä välityksellä oli ottanut puheeksi yllämainittujen linnojen jättämisen
hänen haltuunsa pantiksi, vaikka hän ei aikeistaan vielä hiiskunut
kuninkaalle, ennenkuin sotamestari siitä teki — tosin pantteihin
nähden varsin epämääräisen — ehdotuksen, joka tapahtui kesäk.
23 p:nä päivätyssä kirjeessä. 2 Tietysti ei sotamestarikaan ollut
panttilainasta puhunut .mitään niissä kirjeissä, jotka kuningas
häneltä jo kesäk. 9 p:nä ja myöhemmin oli saanut herttuan väli1 G. I:s reg. XXVIII, sivv. 266-267. Juhanan kirje saapui kuninkaalle
ja tämä pyysi siitä myös Eerik herttuan lausuntoa; vrt. m. t., siv. 248.
2 Kirjeen julkaissut Schirren, Archiv, uusi sarja II, sivv. 298-300.
Siitä näkyy, että herttua 12/6 oli Tammisaaresta kirjoittanut vastauksen
suurmestarin avunpyyntöön ilmoittaen, ettei hänellä ollut tilaisuutta lähettää apua. Kirjeen kai oli vienyt Henning Koch? Vrt. Annerstedt, m. t.,
siv. 4-6, joka myös toteaa sotamestarin vasta 23/6 kirjoittaneen Juhanalle
lainasta joitakin pantteja vastaan ja Juhanan siitä ilmoittaneen kuninkaalle
vasta 10/7. Vrt. myös G. I:s reg. XXVIII, sivv. 603-604, ja Schirren, m. t.,
sivv. 298-300, sekä edellä siv. 339, alav. 2. Jo edellisenä syksynä herttua oli
isältään pyytänyt laivoja Suomen puolelle sen Jaakko Henrikinpojan ilmoit26 /6,

Kuningas varoittaa herttuaa.

341

tyksellä. 1 Sitä enemmän kuningas pahastui ja huolestui, kun hän
heinäk. 17 p:nä sai Juhanan -viikkoa aikaisemmin kirjoittaman
kirjeen, josta nyt ilmeni, että tämä jo oli — toisen lähettilään,
Hannu Eerikinpojan, tuoman kirjeen johdosta 2 - ryhtynyt sotamestarin kanssa neuvottelemaan rahojen (200,000 talarin) lainaamisesta, vieläpä puolittain luvannut, että kuningas antaisi sen,
mitä hän ei itse kykenisi saamaan kokoon. Tällainen toimenpide,
arveli kuningas, herättäisi rauhansopimuksen vastaisena vain epäluuloja venäläisissä ja antaisi aihetta paljoon vaaraan, jotapaitsi
epäluotettava sotamestari ehkä käyttäisi rahoja Ruotsin vahingoksi. Kuninkaalla itsellään ei ollut halua eikä varaa antaa niitä,
ja Juhanalla ei ollut oikeutta omin päin, ensin kuninkaan mieltä
kysymättä, antautua mihinkään ulkopoliittisiin neuvotteluihin ja
kaupanhierontaan; päinvastoin hänen olisi pitänyt sekä sotamestarille että rääveliläisille — jotka vain puhuivat »lyypekkiläisten
suulla» — huomauttaa, että hänen ruhtinaskuntansa oli ainoastaan
osa Ruotsin valtakuntaa. Kuningas vielä lähetti viipymättä sihteerinsä Olavi Laurinpojan ja viikkoa myöhemmin Ruotsissa silloin oleskelevan Jaakko Henrikinpojan tarkemmin selvittelemään
herttualle asian laatua. Jaakko Henrikinpojan mukana hän sekä
ankarin että hellyttävin sanoin kehottamalla kehotti poikaansa
luopumaan »lapsellisista aikeistaan»: »Emme myöskään tiedä, jos
me jonkun pantin saisimmekin, kuka siellä Suomessa nyt olisi niin
ymmärtäväinen, että hän sellaisia sopimuksia eli kirjeitä osaisi

taman huhun johdosta, että Puolan kuningas varustautui liivinmaalaisia
vastaan. Kuningas piti oloja kuitenkin liian epäselvinä ja tehtävää,hämäränä. Erityisesti näkyy jo tällöin huomio olleen kiinnitettynä Saarenmaan
hiippakunnan pääpaikkoihin (»på the grentzer, som hijtt mott Sverige sigh
försträckie, som ähr Arnsborgh, Hopsall, stigtt v. Össell ....»), joiden muinaisesta kuulumisesta Ruotsin vaikutuspiiriin Kustaa Vaasa oli saanut huomautuksia jo hallitukseen tullessaan. G. I:s reg. XXVII, sivv. 166-168.
1 Vrt. G. I:s reg. XXVIII, sivv. 223, 237 ja 304.
2 Hannu Eerikinpoika saapui Turkuun 7/7, ja hänen tuomansa kirje oli
ilmeisesti tuo 23/6 päivätty, jossa suurmestari pyysi lainaa pantteja vastaan.
Vrt. G. I:s reg. XXVIII, sivv. 603-604. 27/6 suurmestari uudisti jo edellisessä esittämänsä pyynnön saada herttualta sotaväkeä ja hakapyssyjä sekä
lyhyesti muistutti lainakysymyksestä; tämä kirje tuli perille 18/7. Schirren,
m. t., sivv. 305-307.
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laatia, joilla meidän oikeutemme turvattaisiin, taikka kenen sinetöiminä ne tehtäisiin tai kuka tahtoisi olla takuumiehenä siitä, että
sellaiset rikkomatta pidettäisiin.» »rakas poika, meitä myös ihmetyttää, että olet niin kärkäs ikävöimään ja kaipaamaan onnettomuutta, niinkuin myös tapahtui meidän Suomessa ollessamme,
ettet saanut vähääkään rauhaa, ennenkuin sota tuli käyntiin.» 1
Jo ennenkuin kuninkaan kiellot ja varoitukset olivat ehtineet
perille, oli herttua ryhtynyt toimiin ratkaisun aikaansaamiseksi
haluamaansa suuntaan. Asiamiehekseen hän valitsi neuvonantajistaan etevimmän, Henrik Kicunpojan. Kesäk. 27 p:nä herttua kirjoittaa hänelle kutsun saapua luokseen Turkuun luultavasti juuri
tästä asiasta neuvottelemaan. 2 Milloin neuvottelu pidettiin, ei ole
tunnettua, mutta ainakin kahtena seuraavana päivänä Henrik
Klaunpoika vielä liikkui käräjämatkoilla. 3 Pian säapuivat Liivinmaan-matkaltaan kotiin lähetit Henning Koch ja Hannu Eerikinpoika (heinäk. 6 ja 7 p:nä), ja heidän tuomiensa tietojen nojalla
pohdittiin kysymystä edelleen. 10 p:nä herttua sitten kirjoitti
pitkät kirjeessä kuninkaalle; sotamestarille ja Räävelin kaupunginhallitukselle (vrt. edellä siv. 339, alav. 4). Viimemainittu kirje lähetettiin kai Henrik Klaunpojan mukana, joka heti suoriutui matkaan. 4
1 G. I:s reg. XXVIII, sivv. 286-293 ja 301-305, sekä Annerstedt,
m. t., siv. 5. Jaakko Henrikinpojan viemä kirje oli niin ankarin sanoin kirjoitettu, että kuningas seuraavana päivänä lähetti lempipojalleen vielä lyhyen
kirjeen, jossa hän ikäänkuin anteeksipyytäen huomautti sen hyvästä tarkoituksesta. — Epäilemättä Jaakko Henrikinpoika muuten oli sekä herttualle
että kuninkaalle selostanut kevättalvella Räävelistä saamaansa kirjeitä,
missä sikäläinen ruotsalainen pappi hänen pyynnöstään kertoi venäläisten
julmuuksista ja liivinmaalaisten tilan töivottomuudesta, joka muka oli
sellainen, että jos Ruotsin kuningas tai joku hänen pojistaan tulisi »kolkuttamaan», jokainen ilomielin tunnustaisi hänet herrakseen; saksalaiset tosin
mieluimmin tahtoisivat jotakin veriheimolaistaan, mutta heidän kiusaamansa
ja sortamansa virolaiset ottaisivat mieluummin vaikkapa venäläisen. Schirren, m. t. II, sivv. 156-158 ja 184-185; vrt. S. V. A. Acta historica.
2
G. I:s reg. XXVIII, siv. 622. Että herttua näihin aikoihin oleskeli
Turussa, näkyy myös m. t., siv. 601.
3 Pöytyällä 28 /6 ja Räntämäellä 29 /6. S. V. A. n:o 64, 1. 5-6..
4 Vrt. Schirren, m. t. I, sivv. 217-218, toht. Friesnerin kirje Henning
Kochille 24 /„ josta näkyy, että Henning kirjuri ei vielä silloin ollut palannut
herttuan luota Rääveliin. Turun linnan varoista sai herttuan asioille lähtevä
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Heinäk. 13 p:nä Henrik Klaunpoika palvelijoineen saapui
Rääveliin, jossa hän heti ryhtyi toteuttamaan herransa suunnitelmia. Ensi vaikutelmistaan ja toimenpiteistään hän kertoo kirjeessä, jonka hän herttualle kirjoitti jo heinäk. 15 p:nä,.l
Aluksi hän lausuu, ettei hän ole havainnut sanottavasti muuta
kuin mitä Henning jo oli herttualle kertonut, että nimittäin venäläiset olivat valloittaneet, paitsi Narvaa, useita Tarton hiippakunnassa sijaitsevia linnoja. »Mutta» — hän jatkaa — »eilen on tullut
tietoja, että venäläinen nyt on näinä päivinä leiriytynyt Tarton
edustalle, ja herra mestarin kerrotaan peräytyneen joukkoineen
noin 10 peninkulmaa ja polttaneen vihollisen tieltä omaa maatansa.
Mutta Tarton alueen koko aatelisto on luopunut herra mestarista
ja marssinut Tarttoon hevosineen. Eivätkä he tahdo vannoa uskollisuudenvalaa herra mestarille, vaan yleinen huhu käy, että he mieluummin vannovat arkkipiispalle, markkreivi Wilbelmille. Myös
levittää herra mestari huhua, että hänen peräytymisensä on tapahtunut siinä mielessä, että venäläinen poistuisi edullisesta asemastaan
Tarton edustalle, jossa maa on tasaista, minkä jälkeen hän aikoo
hyökätä venäläisen kimppuun, samalla kuin Tartossa oleva aatelisto voimiensa mukaan iskee takaapäin. Tietämätöntä on, tuleeko
heidän aikomuksestansa tosi. Räävelin linnankomtuuri oli lähtenyt
herra mestaria auttamaan, mutta ehdittyään 14 peninkulman päähän täältä, hän oli kääntynyt takaisin, ja hän tuli kotiin heinäk.
14 p:nä kilo 3 aamulla. Arvaan, että komtuurille matkalla oli muistunut mieleen sananlasku: Weit dar von, vnd nicht dar bey. Tänään ovat rääveliläiset lähettäneet liikkeelle satakunnan jalkamiestä, jotka lyypekkiläiset ovat tänne lähettäneet. Harjumaan
ja Virumaan aateliset ovat vetäneet salpanauhan sisään Räävelissä
(haffua dragit klinckebondet inn i Räfwel) eivätkä tule täältä ulos;
he tahtovat puolustautua kuningas Waldemarin privilegioilla, mutta
kunniansa ja menestyksensä he ovat lähipitäen kokonaan unohtaneet maaseudulle. Myös ovat rääveliläiset • joka päivä raatihuo -

Henrik Klaunpoika runsaat matkaeväät: lästin voita, lihaa y. m. Vrt. S. V. A.
n:o 710, 1. 26, ja R. V. A. Kungl. arkiv. Hert. Johans bref och handl. II.
Ränteriräkenskaper 1556-1558.
210.
1 Julkaissut Schirren, m. t. I, sivv. 208-
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aseella, ja vielä on tietämätöntä, mistä tai mitä he ovat päättäneet. Mutta, kaikkein armollisin herra, heidän keskuudessaan
vallitseva ilo ja riemu on varsin kohtuullista laatua.»
»Tänään he ovat lähettäneet minulle 4 pulloa viiniä, mutta
kukaan neuvostosta ei ole puhutellut minua tai lähettänyt puhuttelemaan. Ainoastaan palvelijoiltani, ensin toiselta ja sitten toiselta, he ovat, sen johdosta että oli tiedusteltu, oliko minulla kirjeitä
tai tehtäviä teidän ruht. armoltanne herra mestarille tai kaupungille,
kyselleet, onko jotakin avustusta tai apua odotettavissa kunink.
majesteetilta tai teidän ruht. armoltanne.»
»Olen myös muun ohessa kysynyt Thomas Vegesackilta, onko
perää huhussa, että rääveliläiset sekä Harjumaan ja Virumaan
aatelisto ovat etsineet Tanskan kuninkaalta apua ja turvaa. Siihen hän arveli, että pyyntö Tanskan kuninkaalle jo oli kirjallisesti
laadittu, mutta rääveliläiset olivat tiedustelleet herra mestarin
neuvoa, ja hän oli lohduttanut heitä ja arvellut aikovansa keksiä
neuvoja ja keinoja itse suojella heitä ja omaa maatansa. Senvuoksi
he eivät ole halunneet tehdä vastoin herransa tahtoa ja hänelle
vahingoksi, ja siitä syystä he eivät ole kääntyneet Tanskan kuninkaan puoleen.»
Vielä Henrik Klaunpoika kertoo rääveliläisten kaapparien
hävitysretkestä Nevan tienoille ja sanoo kuulleensa, että liivinmaalaiset panevat toivonsa siihen taisteluun, johon sotamestari on
luvannut ryhtyä venäläisiä vastaan Tarton edustalla; senjälkeen
voidaan lähimain nähdä, mihinpäin asiat kallistuvat. Lopuksi hän
ilmoittaa, että Saarenmaan piispan nimi on Henrik von Munchhausen.
Henrik Klaunpojan — osaksi ivalliseen, hänelle ja koko ajalle
ominaisella tavalla sananlaskuin ja sanansutkauksin höystettyyn
muotoon. puettu — kirje osoittaa, että hän oli parissa päivässä
ehtinyt saada varsin todenmukaisen kuvasi siitä avuttomuudesta
ja eripuraisuudesta, mikä niinhyvin Räävelissä kuin koko Liivinmaalla vallitsi, ja siitä suunnasta, joka ulkomaiden apuun nähden
kaupungissa oli voitolla. Kuvaavaa on, että Räävelin kaupunginhallitus tosin osoitti kohteliaisuutta herttuan lähettilästä kohtaan,
mutta ei halunnut kovin nopeasti antautua hänen kanssaan suoranaisiin neuvotteluihin. Ilmeisesti hänkin puolestaan piti parhaana
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ensin tunnustella maaperää niiden henkilöiden välityksellä, jotka
jo vanhastaan olivat herttuan puolella.
Näitä oli ennen kaikkia herttuan palvelukseen antautunut
rääveliläinen lääkäri Matthäus Friesner, Henning Kasselilaisen maanmies, sukulaispiireineen, johon myös kuului kirjeessä mainittu
porvari Vegesack.1 Friesnerin oli 1553 Räävelin syndikus Justus
Clodius palkannut kaupungin vakinaiseksi lääkäriksi, jossa toimessa
hän pysyi 1580-luvulle asti. Räävelin lääkärit olivat yhteiskunnalliselta asemaltaan hyvin huomattavia, heidän sivistyskantansa oli
tavallista korkeampi, ja sukulaisuussuhteissa he olivat neuvoston
arvokkaimpiin jäseniin ja yleensä kaupungin rikkaimpiin porvareihin. Heidän kykyään ja mainettaan todistaa myös se, että monet
suuret herrat ja ylimykset etsivät heiltä parannusta vaikeammissa
sairaustapauksissa, tulipa heistä kuninkaidenkin ja ruhtinaiden
henkilääkäreitä. Niin esim. Friesner hoiti syksyllä 1558 sodassa
loukkautunutta sotamestarin apulaista Ketleriä. 2
Ei kestänytkään kauan, ennenkuin ilmaantui sopiva tilaisuus
Henrik Klaunpojan ystävineen ryhtyä toimimaan. Jo 17 p:nä
Räävelin pormestari ja . raati lähetti keskuudestaan kaksi miestä,
neuvosherra Iwen von der Honin ja Jung Fabian Tisenhusenin,
viemään sotamestarille kirjettä, jossa he, koska sotamestari yhä
peräytyi eikä ryhtynyt taisteluun etenevien venäläisten kanssa
ja koska heidän nähdäkseen heillä ei tulevana talvena ollut muuta
kuin hätää ja tuskaa odotettavissa vihollisiltaan, kysyivät, eikö
sotamestari voinut tai tahtonut toisella tavalla hoitaa asioita kuin
1 Vrt. Friesnerin kirje Juhana herttualle 19 /10 (Schirren, m. t. I, sivu.
269-272), josta näkyy, että Thomas Vegesack oli Friesnerin lanko. Vegesack oli 3/10 lähtenyt Turkua kohti, mutta merionnettomuuteen jouduttuaan
kolmen peninkulman päässä Räävelistä ja onnellisesti maihin päästyään
maamatkalla kadottanut matkalaukkunsa, jossa m. m. oli herttuan Friesnerille antama palvelukseenottokirje ja valtakirja, joka häntä oikeutti tullitta
harjoittamaan kauppaa herttuan maissa. Erityisesti näkyy Friesner pelkäävän, että hävinneet kirjeet joutuisivat sellaisten henkilöiden käsiin, joiden
ei pitäisi niistä saada tietää. - V. 1559 kuului Vegesack tunnetuimpiin
Venäjän vesillä liikkuviin merirosvouden harjoittajiin; vrt. Grotenfelt, Suom.
kaup. ja kaupung., siv. 15, alav. 1.
2 Dehio, Mittheil. Tiber die Medicinaly. Alt-Revals (Beiträge z. Kunde
E.-, L.- u. Kurlands IV), sivv. 262 ja 269-270.
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tähänasti, ja ilmoittivat vastakkaisessa tapauksessa aikovansa
ajoissa kääntyä toisen herran puoleen. »Kun tämän kuulin», — kirjoittaa Henrik Klaunpoika herttualle heinäk. 23 p:nä 1 — »lausuin
eräälle raadin jäsenelle, jonka nimi on Jören Smitt, Thomas Vegesaakin läsnäollessa seuraavat sanat: 'Tiedän varmasti ja epäilemättä, että Ruotsin knnink. majesteetti ja korkeasyntyinen ruhtinas, minun arm. herrani, tosin sietävät ja varsin mielellään suovat,
että herra mestari ja ritariston herrat pitävät Liivinmaan ja ovat
sen hallitsijoina. Mutta jos niin käy, niinkuin huhu täällä kertoo,
että he haluavat saada toisen herran Tanskasta tai Saksasta, sitä
eivät hänen kun. maj:ttinsa ja h. ruht: 'armonsa tule sietämään.
Voitte siitä helposti ajatella, mikä pitkällinen levottomuus syntyisi
Ruotsin ja Liivinmaan välillä.' Tähän ovat he (!) vastanneet: 'Dass
ist zu befruckten, Das wull bey Gott so sein.' Sitten olen minä sanonut, että sen estämiseksi olisi viisainta, jollei herra mestari voi
pitää maata ja -heitä suojella, että liivinmaalaiset ottaisivat suojelusherrakseen ruhtinaan, joka olisi Ruotsin kuninkaiden .sukua.
Jos heillä nyt olisi sellainen herra Liivinmaassa ja siellä pidettäisiin niin monta hevosta kuin Liivinmaa kykenee pitämään, jotta
Ruotsi ja Liivinmaa pysyisivät yhdessä, silloin jättäisivät toki
venäläiset, jopa roomalainen keisarikin, heidät ahdistamattå. Silloin he vastasivat, että se olisikin hyvä, ja heti kertoivat he tämän
juttelun raadille.»
»Toisena päivänä tämän jälkeen, joka oli heinäk. 21' päivä,
tuli» — kertoo Henrik Klaunpoika edelleen — »tänne sanomia, että
venäläiset olivat valloittaneet Tarton.. Silloin tultiin tässä kaupungissa sangen neuvottomiksi, niin että he eivät tienneet, mitä tekisivät. Sitten minä iskin pohjan irti ja sanoin kovalla äänellä, että.•
tässä olisi ollut hyvä keino, jos olisivat tahtoneet sitä käyttää,
nimittäin kääntyä teidän ruht. armonne puoleen apua pyytämään,
ja että teidän. ruht. armollanne olisi ollut hyvät mahdollisuudet
tulla heitä auttamaan. Heti senjälkeen vietiin tämä myös raadin
korviin, ja kohta kun he saivat tämän tietää, lähettivät. he luokseni kaksi raadin jäsentä, herrat Johann Smedemannin ja Hermann Balmannin, jotka puhuivat siihen tapaan, että he olivat kuulleet kanssaporvareiltaan minun lausuneen, että, jos_ rääveliläiset
Schirren, m. t., sivv. '212-216.
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tahtoisivat pyytää hänen ruht. armoltansa apua, olisi hänen ruht.
armollansa kyllä riittävästi väkeä ja ettei hän myöskään olisi haluton heitä auttamaan. Senvuoksi he pyysivät saada tietää, millä
tavoin hänen ruht. armonsa haluaisi antaa heille apuväkeä, niinkö,
että rääveliläiset saisivat sen palkkoihinsa, vai sitenkö, että hänen
ruht. armonsa tahtoisi heiltä rahasumman, niin kauan kuin he käyttivät tuota väkeä. Silloin minä vastasin, ettei ollut tiedossani, mikä
teidän ruht. armonne tahto oli. Mutta en epäillyt, jos he tahtoisivat ottaa t. r. armonne maanruhtinaakseen ja suojelusherrakseen
ja lähettää kanssani kaksi neuvosherraa t. r. armonne kanssa siitä
neuvottelemaan, niitä teitä, jotka heille olivat siedettävimmät,
silloin ei t. r. a. heitä hylkäisi, koska hyvin tiesin, että h. r. a:llansa
oli sangen riittävästi sekä ratsu- että jalkaväkeä, millä suojella heitä.
Tiesin myös hyvin, että h. r. ansa sai suurta kannatusta h. r. armonsa
herra isältä, Ruotsin kuninkaalta. Senjälkeen harkittiin asiaa,
ja niin suostuttiin siitä, että he tahtovat ottaa t. r. a:nne suojelusherrakseen. Ja heti sen perästä he lähettivät minulle sanan, että
jollen minä täällä saisi ostaa tuoretta kalaa, voisin saada sitä raadin lammikoista, ja mitä muuta minulta puuttuisi, jota en voisi
saada, sitä hankkisi minulle raati, ja minulle annettaisiin käytettäväksi yksi raadinpalvelijoista, joka sellaista minulle hankkisi.
Siitä minä heitä suuresti kiitin, hyvin ymmärtäen, että tämä heidän
hyväntahtoinen tarjouksensa ei ollut tapahtunut minun takiani, vaan
t. r. armonne tähden; sanoin senvuoksi kiitoksella mainitsevani siitä
t. r. armollenne.»
»Tästä oli Kristoffer von Mönniehhausen, joka on Tanskan
kuninkaan läänitysmies Kolkissa, saanut vihiä yhdessä sen petturin kanssa, joka on syndikus tässä kaupungissa, ja he ovat tehneet
kaiken tämän tyhjäksi. Mutta minulle on Thomas Vegesack vakuuttanut, että yhteinen kansa ja suurin dsa raatia ovat suosiollisempia,
t. r. armollenne kuin Tanskan kuninkaalle, mutta Kristofferin ja
tuon syndikuksen tähden eivät neuvoston jäsenet uskalla paljastaa kantaansa, peläten että, jos Tanskan kuningas pääsisi voitolle,
heille mahdollisesti koituisi siitä pahaa. Minulle on myös ilmoitettu sanottujen Kristofferin ja syndikuksen olevan matkavalmiina
lähteäkseen Tanskaan hakemaan apua. Mutta pelkään, että venäläiset ovat ottaneet kaupungin, ennenkuin he palaavat.»
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»Heti saatuani tämän tietää kävin kirjoittamaan herra mestarille,. ja t. r. armonne puolesta otin valan Hannu Erteliltä lähettääkseni hänet viemään herra mestarille tätä kirjettä, josta t: r.
armollenne tämän mukana lähetän jäljennöksen. Mutta kun nyt
kaikki oli valmiina ja olin lähettämässä H. Erteliä ja erästä miestäni
matkaan, tuli vat edellämainitut Räävelin lähettiläät Jung Fabian
Tisenhusen ja tuo raatimies, jotka olivat lähetetyt herra mestarin
luo,, takaisin, mikä tapahtui juuri tänään, ja sanoivat, etteivät
he olleet voineet päästä perille herra mestarin luo toimittamaan
asiaansa ja etteivät he myöskään tietäneet herra mestarin olinpaikkaa. Kun nyt tämän kuulin, a. h., että he eivät voineet päästä
perille, pelkäsin, ettei minunkaan lähettini pääsisi.. Mutta koska
nyt olen vastatuulen pidättämä ja jos minulla vieläkin on vastatuulta ja saan tietää, missä herra mestari on, silloin aion vieläkin
antaa tuon aikomani kirjeen mennä.»
»Ja juuri äsken on kaupunkiin tu llut venäläisten uhkauskirje,
jossa he sanovat käyvänsä täällä lähipäivinä. Mutta siltä minusta
tuntuu, a. h., että tämä •kaupunki ei tule tekemään pitempää vastarintaa kuin tarttolaisetkaan. Mutta jos niin kävisi, että he voisivat puolustautua venäläisiä vastaan, jos nyt t. r. a. tai joku toinen kristitty herra tulisi tänne ennen heitä avuksi, kuka nyt ensiksi tuleekaan, hänelle avaavat he porttinsa.» •
Vielä kerrottiin kirjeessä eräs kuvaava tapaus. Järvamaan
vouti oli huoveineen paennut ja jättänyt lujan linuansa Paidelin.nan (Wittensten) autioksi, niin että venäläiset milloin tahansa voivat ottaa sen haltuunsa. Kristoffer v. Mönnichhausen oli sen kuultuaan yhdessä Räävelissä olevan aateliston kanssa päättänyt lähteä
miehittämään linnaa Tanskan kuningasta varten, mutta — mikäli
kerrottiin — palannut puolitiestä takaisin. Miekaniskutta näkyy
kaikkialla luovutettavan maa venäläisi k.
Lopuksi Henrik Klaunpoika., koska hän ajan niukkuuden vuoksi
ei ollut voinut kertoa kaikesta kyllin perinpohjaisesti, ilmoitti tulevansa suullisesti esittämään asiat herttualle, niin pian kuin Jumala
antaisi suotuisan sään.
Henrik Klaunpojan herttualle näin antama kuvaus yleisestä
asiaintilasta ja tapahtumain kulusta ei. kaipaa paljoa lisävalaistusta. Herttuan sihteerille Henning Kochille meni samana ja seu-
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raavana päivänä kirjeet toht. Friesneriltä; niissä kuvattiin venä-,
läisten tuhoisaa etenemistä ja kerrottiin m. m., että Tarton, Saarenmaan ja Räävelin piispat olivat päättäneet toimittaa lähetystön Tanskan kuninkaan luo tarjcamaan antautumista hänen valtaansa ja estä lähetystö parhaillaan oli Räävelissä purjetuulta odottamassa, mutta että sotamestari, joka oil saanut siitä tiedon, oli
käskenyt estää laivat lähtemästä. Miten suuri venäläispelkc. Räävelissä vallitsi, näkyy siitä, että Friesner pyysi maanmiehensä välityksellä herttualta venäläisille ilmoitusta siitä, että hänellä oli luonaan herttuan häneltä ostamaa tavaraa, - ja pyyntöä, että he jättäisivät hänen talonsa ja sen asukkaat rauhaan, koska se muka oli
herttuan omaisuutta, niinkuin vaakunamerkitkin osoittivat. Tarkoitus kai oli, että hän saisi panna nuo merkit omaisuutensa suojaksi; olihan hän tosiaan tavallansa Suomen herttuan edustaja,
hänen . — käyttääksemme nykyaikaista sanaa — »konsulinsa».
Anoja .pyysi pitämään kovaa kiirettä, ennenkuin venäläiset tulisi
vat. »Kaiken kaikkiaan» — sanoo Friesner —, »jollei minun a. h:ni,
Suomen herttua Juhana, pian ota kaupunkia, anastavat sen venäläiset»; herttuan pitäisi sentähden lähettää laivoja avuksi, sillä
jos venäläiset saavat Räävelin, tulevat he varmasti »tekemään paljon pahaa Ruotsin kuningasknnnalle ja varsinkin Suomelle». 1
Päätös tarjota Tanskan kuninkaalle koko Liivinmaan yliherruutta oli tehty jo kesäkuun lopulla Tarton maapäivillä, vaikka,
kuvaavaa kyllä, päätöksen toimeenpano jälleen tapahtui tuon ainaisen eripuraisuuden merkeissä. Sotamestari Fiirstenberg, joka piti
koko isänmaan menestystä ylimpänä silmämääränään, katsoi tosin
1 Friesnerin kirjeet Kochille
216218.

23/7 ja 24/7 1558; Schirren, m. t. I, sivv.

26/, kirjoitti herttualle Räävelistä vielä pappi Olavi Antinpoika.

Hänkin, kuten Henrik Klaunpoika ja Friesner, kertoo sotamestarin olevan
tietymättömissä ja ilmoittaa Räävelin linnan komtuurin kuljettelevan tavaroitaan laivoihin ja haluavan lähteä tiehensä, »jos voisi eikä häpeisi, ja samoin
tekevät muutkin ritariston herrat ja aatelisto». Jotkut viimemainituista
ovat — hän sanoo — lähetetyt pyytämään Tanskan kuningasta suojelusherraksi, mutta yksimielisiä ei siinä olla maaseudulla eikä kaupungeissa,
vaan se on yksinomaan saksalaisten mielipide. Haapsalon hiippakunnassa
sitävastoin kaikki — »jokainen ruotsalainen lapsi, joka rukoilla osaa» — haluavat Ruotsin kuningasta tai Juhana herttuaa puolustamaan heitä, »jotka
ennen ovat kuuluneet Ruotsin kruunun alle». M. t., sivv. 219-220.
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Tanskan puoleen kääntymisen edullisemmaksi, mutta ei halunnut
Tanskaankaan nähden saostuttavaksi mihinkään, mikä olisi, loukannut ritariston ja maan vapaita oikeuksia; hän vaati myös, ett ä.
ainoastaan hänen kauttansa hoidettaisiin kaikki neuvottelut Tanskan kanssa, ja koetti senvuoksi estää kaikkia yksityislähetystöjä.
Siitä huolimatta Tarton piispa jo heinäk. 5 p:nä tarjosi hiippakuntaansa tanskalaisen Maunu herttuan valtaan. Ja siitä huolimatta,
vieläpä välittämättä sotamestarin heinäk. 11 p:nä lähettämästä.
nimenomaisesta kiellosta, myös Räävelin kaupunki — Henrik Klaunpojan tuoman tarjouksen aiheuttaman lyhyen epäröimisen jälkeen
— heinäk. 23 p:nä päätti yhdessä Harjumaan ja Virumaan aateliston kanssa tarjota Tanskalle, jos ei onnistuttaisi saamaan suojelusta ja sota-apua vuotuista rahasummaa vastaan, täydellistä alistumista, kunhan vain taattaisiin niiden vanhat etuoikeudet ja Räävelille sen asema Hansa-liitossa. Niinkuin Henrik Klaunpojan
kirjeestä ilmenee, olivat Räävelin voittoisan tanskalaisen puolueen
johtajina syndikus Justus Clodius ja Kristoffer von 1Vliinchhausen,
joka oli Läänemaan (Wiek) hiippakunnan vouti ja Saarenmaan ja
Kuurinmaan ruhtinaspiispan veli. Viimemainittu sai päättävällä
toiminnallaan jo heinäk. 25 p:nä tärkeän valtin pienelle puolueellensa. Hän otti — kuten väitettiin, raukkamaisen komtuurin, nuoren von Segenhagenin, pyynnöstä — Tanskan kuninkaan nimessä
haltuunsa Räävelin lujan linnan, jonka päälliköksi hän (Tanskan
kuninkaan käskynhaltijana »Viron, Harjumaan ja Virumaan herttuakunnassa, Saarenmaalla ja Läänemaalla sekä niihin kuuluvissa
linnoissa ja linnoituksissa Pärnussa, Viljannissa, Haapsalossa ja
Paidelinnassa ynnä muissa linnoissa ja linnoituksissa») asetti erään
läänemaalaisen sotataitoisen aatelisherran.
Kun tanskalaispuolueen valta näin oli turvattu, lähtivät kaupungin ja aateliston (johtajana Justus Clodius) sekä edellämainittujen piispojen lähettiläät purjehtimaan Tanskaan. 1 Sotamestarin arvovalta, jonka arveluttavaa vähyyttä ylläoleva kuvaa, oli muuten juuri näihin aikoihin saanut pahan kolauksen siitä, että puolalaismielinen Viljannin
komtuuri Gotthard Ketler, jonka hengen Furstenberg peräydyttäessä
1 Vrt. Seraphim, m. t. I, sivv. 425 ja 435, sekä Annerstedt, Grundläggningen, sivv. 6--7.
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Tarton tienoilla olevasta sota]eiristä Kirempäästä Wacklin oli uljuudellaan pelastanut, viikkoa viimemainittuun paikkaan tulon jälkeen
oli vehkeilyllään saanut aikaan sen, että hänet valittiin sotamestarin koadjuuttoriksi, apulaiseksi. 1
Tuntematonta on, oliko Henrik Klaunpoika Räävelissä vielä
silloin, kun tuo Juhana herttuan toiveille niin kohtalokas Räävelin
linnan joutuminen tanskalaismielisten haltuun tapahtui, vai oliko
sää jo sallinut hänen lähteä herttuansa kanssa tarkemmin harkitsemaan, mitä toimenpiteitä uusi asiaintila aiheutti. 2 • Ei siis myöskään ole tietoa siitä, ehtikö hän saada herttuan hänelle heinäk. 25
p:nä lähettämää kirjettä, jossa häntä käskettiin »kehottamaan rääveliläisiä ajoissa ajattelemaan Venäjän sotaa». 3 Verraten pian hän
kuitenkin lienee matkustanut Suomeen, jossa sitten elokuun alkuviikko maaseudun rauhassa omistettiin suureksi osaksi Liivinmaan
kysymyksen pohdinnalle; herttua neuvonantajineen ja seurueineen
oleskeli näet tämän viikon Pyhäjoen kartanossa Mynämäellä. 4
Saapuvilla neuvotteluissa olivat nähtävästi myös kuninkaan lähettämät Olavi Laurinpoika ja Jaakko Henrikinpoika (vrt. edellä siv.
341), jotenka kuninkaan kannasta epäilemättä oltiin tietoisia, vaikka
hän ei vielä ollutkaan ehtinyt ilmoittaa mielipidettään edes Henrik Klaunpojan ensimäisen Räävelissä herttualle lähettämän ja
edelleen kuninkaalle toimitetun kirjeen johdosta 5; samoin oli

Seraphim, m. t., siv. 428.
Räävelissä ollessaan Henrik Klaunpoika oli ottanut suorittaakseen
muitakin kuin herttuan antamia tehtäviä. Niinpä hän koetti saada takavarikosta vapaaksi Jöns Maununpojan sieltä tilaamia sotavaruksia. Kun hän
ei siinä onnistunut, kirjoitti Klaus Kristerinpoika asiasta 19 /8 ankaranlaisen
kirjeen R äävelin neuvostolle. S. V. A. Kl. Kristerinp. reg., I. 148 v.-149.
3 G. I:s reg. XXVIII, siv. 623.
' Vrt. m. t., sivv. 335, 611 ja 623-624; sivulla 610 olevan kirjeen lähetyspaikka on selvästi väärä.
5 Vasta 4/8 kuningas siihen vastasi; hän ilmoitti olevansa yhä samaa mieltä
kuin ennenkin: liivinmaalaisiin, jotka muuten pitävät ääntä siitä, että Ruotsi
muka kannattaa venäläisiä, ei ole luottamista; he ovat tarjonneet hyvän osan
maåtansa Tanskan kuninkaalle; jos Ruotsi nyt venäläisten kanssa sopimatta
menee väliin (s. o. ottaa haltuunsa Räävelin), joutuu se »kahden tulen väliin»;
todennäköisesti kuitenkin Tanskalla nykyään ei ole tilaisuutta ryhtyä sotatoimiin. M. t., sivv. 320-321.
1
2
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jo tällöin herttuan luona myös toht. Friesner. Ne päätökset,
joita tehtiin, kävivätkin kuninkaan mieltä myöten, niinkuin näkyy
hänen kuun lopulla antamastaan vastauksesta herttuan 3, 5 ja 7
p:nä lähettämiin selostuksiin. Hän sanoo nimenomaan, että »jos
jotenkin Räävelissä voidaan taitavasti estää tanskalaisia saamasta
siellä jalansijaa, ei se meistä näytä hylättävältä»; ei kuitenkaan
— hän huomauttaa — tunnu siltä, .kuin rääveliläiset olisivat
juuri suosiollisia Ruotsia kohtaan. Joka tapauksessa ei ollut heidän
kanssaan ryhdyttävä selviin kauppoihin, ennenkuin oli tullut vastaus suuriruhtinaalta tai hänen Novgorodissa olevalta käskynhaltijaltaan, jolle herttua — kuninkaan tahtoa noudattaakseen - nyt
myös oli kirjoittanut; kuitenkin oli huomioonotettava, ettei ilman
muuta jätetty käyttämättä hyviä tilaisuuksia, joita rääveliläiset tai
muut liivinmaalaiset mahdollisesti tarjosivat.1 Myöskin herttuan
lähettilääseen ja hänelle annettuihin ohjeisiin kuningas näkyy
olleen tyytyväinen.
Lähettilääksi määrättiin uudelleen Henrik Klaunpoika, joka
vaivainsa palkaksi ja herransa suosion osoitukseksi sai elok. 5 p:nä
läänitykseksi parin Maskun neljänneksen päivätyöt. 2
Henrik Klaunpoika ja Henning Koch, joka joutui hänen kumppanikseen, lähtivät ehkä jo äskenmainittuna päivänä matkalle.
Elok. 7 p:nä päivätyssä kirjeessä herttua suositteli Räävelin kaupunginhallitukselle lähettiläitään, joiden arveli kirjeen saapuessa
jo suorittaneen hänen antamansa tehtävän, sekä ilmoitti käskeneensä toht. Friesneriä uudelleen ilmaisemaan kuninkaan ja herttuan suösiollisen mielialan kaupunkia kohtaan. Kirjeen viejäksi
oli kenties aiottu juuri Friesner, joka — kuten näkyy — myös palautettiin Rääveliin »tukemaan ja auttamaan Henrik Klaunpoikaa
tanskalaisten hankkeiden estämisessä», mutta joka siis suoriutui
matkalleen vasta jonkun verran myöhemmin kuin Henrik Klaun1

G. I:s reg. XXVIII, sivv. 335-337 ja 623. Herttua näkyy pyytäneen
myös Pietari Brahea ja Sten Eerikinpoikaa, isänsä vaikutusvaltaisimpia
neuvonantajia, puoltamaan hänen asioitaan kuninkaan luona. 13,8 pidetyssä
valtaneuvoston kokouksessa, johon ottivat osaa Sten Eerikinpoika, Pietari
Brahe, Svante Sture ja Gabriel Kristerinpoika, keskusteltiin siitä mahdollisuudesta, että jotkut osat Liivinmaata pyrkisivät Ruotsin valtaan. Sv.
riksdagsakt. I, siv. 806.
2 S. V. A. n:o 793, 1. 19 v. Vrt. G. I:s reg. XXVIII, siv. 624.
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poika seuralaisineen. 1 Joka tapauksessa Friesnerkin vei mukanaan
herttuan kirjeitä Räävelin »raadille ja oldermannille».
Samoihin aikoihin, jolloin Henrik Klaunpoika ja Henning
Koch esittelivät herttuansa asiata Räävelin hallitukselle, oli kaupungin Tanskaan toimittama, Justus Clodiuksen johtama lähetystö jo saapunut perille ja ryhtynyt suorittamaan tehtäväänsä. 2
Jo alusta alkaen näytti siis Juhana herttuan uusi yritys jotenkin
toivottomalta. Ei ole tarkempia tietoja hänen lähettiläidensä toimenpiteistä asiansa menestymiseksi eikä heidän neuvotteluistaan
rääveliläisten kanssa. Mutta jo elok. 16 p:nä, kaupungin vallanpitäjät antoivat heille vastauksensa, joka oli kieltävä. Siinä »Räävelin kaupungin kunnianarvoisa raati kansalaisineen (Mituerwanthenn)» lausuu kunink. majesteetille ja Juhana herttualle kiitoksensa heidän myötätunnostaan tänä hätä-aikana, mutta ilmoittaa sotamestarin suostumuksella ja Tarttoon kokoontuneiden säätyjen yksimielisen päätöksen mukaan jo kääntyneensä Tanskan
kuninkaan puoleen, samalla viitaten siihen, että ritariston aluekin kuului välittömästi »Saksalaisen kansakunnan roomalaiseen
valtakuntaan». 3
Heti vastauksen saatuaan Henrik Klaunpoika ja Henning
Koch lähtivät paluumatkalle, koska Friesner elok. 18 p:nä herttualle kirjoittamassaan kirjeessä ilmoittaa, että hän saapuessaan
Rääveliin ei enää tavannut lähettiläitä ja että hänen senvuoksi
m. m. täytyi palauttaa takaisin kirje, jonka herttua oli hänelle
Kirjeessään Friesner
antanut Henrik Klaunpojalle vietäväksi.
muuten katsoi Henrik Klaunpojan epäonnistumisen johtuneen ainakin osaksi siitä, että »oli menetelty jonkun verran omituisesti», kun
nimittäin ei oltu luettu herttuan tarjousta kaikille kiltaveljille,
vaan ainoastaan eräille tilaisuuteen kutsutuille. Jotakin salaperäistä lienee hankkeessa todella ollutkin kai molemmin puolin,. koska
1 Jo 8/8 hän näkyy olleen , lähdössä, mutta saapuneen Rääveliin vasta
18/8 tai heti senjälkeen. i5/8 ön ylläkerrottu herttuan kirje merkitty tulleeksi
määräpaikkaansa. G. I:s reg. XXVIII, sivv. 335, 610 ja 624, sekä Schirren,
m. t. I, siv. 241, ja. Bienemann, Br. u. Urk. z. Gesch. Livl. II, siv. 153.
2 Vrt. Bienemann, m. t., sivv. 154 ja 163.
3 Schirren, m. t. I, sivv. 237-241. Myöskin parista Länsi-Viroon kuuluvasta alueesta oli puhe, mutta kysymykseen niistä raati ei sanonut tahtovansa puuttua. Vrt. tästä myös G. I:s reg. XXVIII, siv. 361.
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Friesner väittää, että rääveliläiset eivät yleensä edes tietäneet herttuan lähettiläitä olevan kaupungissa.. Kaiken tämän takia Friesner esitti, että herttua kirjoittaisi uudet, yhdensisältöiset kirjeet
kaikille kaupungin kolmelle killalle, jotka hän varmuuden vuoksi
luetteleekin (Iso kilta, Knuutin kilta ja Pyhän Olavin kilta), sekä
sitäpaitsi vielä kerran raadille. Miten turhaa tähän ehdotukseen
suostuminen kuitenkin olisi ollut, ilmeni Friesnerin kirjeeseensä
liittämästä jälkikirjoituksesta, jossa hän kertoo jättäneensä herttualta tuomansa kirjeen raadille, mutta saaneensa paikalla sunllisen vastauksen, ettei raarlilla ollut mitään lisättävää siihen, mitä
he olivat lausuneet herttuan lähettiläiden esittämän edellisen kirjeen johdosta. 1
Tyhjin toimin sai siis Henrik Klaunpoika palata matkalta,
josta alkuaan oli niin suuria toivottu.. Jo elok. 23 p:nä tapaamme
hänet jälleen siksi paljon kotiutuneena, että hän ehti istumaan käräjiä, tosin vain omassa kotipitäjässään Maskussa. 2 Mutta kauan
hän ei nytkään saanut toimia tällaisissa niin sanoaksemme jokapäiväisissä, omissa askareissaan. Hänen oli jälleen riennettävä herttuansa luo, joka Räävelissä kärsitystä pettymyksestä huolimatta
oli valmiina viipymättä yrittämään toisia teitä saada jalansijaa
Liivinmaalla; siellä olivat kerta kaikkiaan hänen ulkopoliittiset
mahdollisuutensa ja sinne veti häntä senvuoksi hänen kunnianhimonsa edelleenkin, vaikka kuningas nyt ehdottoman jyrkästi
hylkäsi kaikki sensuuntaiset suunnitelmat, suuresti epäillen
siitä sekä valtakunnalle että myös herttualle koituvaa hyötyä.
Ankaria olivat ne sanat, joita kuningas kirjoitti• lemmikkipojalleen, senjälkeen kuin Henrik Klaunpojan ja Henning Kochin
Räävelin-matka — johon muuten kuningas itse puolittain oli
ilmaissut suostuvansa — oli epäonnistunut. Muutamia päiviä
aikaisemmin saatuaan Juhanalta selostuksen Räävelin antamasta
1 Schirren, m. t. I, sivv. 241-244. Annerstedtin (Grundläggningen,
siv. 8) lausumat epäilykset Schirrenin, m. t. IV:ssä, sivv. 79-81, julkaiseman
asiakirjan sovittamisesta tähän aikaan ovat, kuten olen edempänä osoittava,
täysin aiheutetut. — Friesneriin nähden mainittakoon vielä, että hän herttuan puolesta koetti kirjeellisesti vaikuttaa myös itse Justus Clodtiin ja muihin Tanskassa oleviin Räävelin edustajiin; vrt. G. I:s reg. XXVIII, siv. 361.
2 S. V. A. n:o 748, 1. 7.

Herttuan uusia suunnitelmia.
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vastauksesta hän syysk. 1 p:nä lähetti pojallensa laajan kirjeen,
joka alkoi sillä, että hän muistutti, kuinka hän aina oli huomauttanut rääveliläisten epäluotettavaisuudesta ja petollisuudesta ja kuinka
hänen Olavi Laurinpojan ja Jaakko Henrikinpojan mukana antamansa neuvot yhtä kaikki olivat osoittautuneet oikeiksi, ja päättyi — sisällettyään lyhyesti sanoen: »että ei ole oltava kerrassaan
minkäänlaisissa tekemisissä liivinmaalaisten kanssa» — isällisen
kiihkeisiin varoituksiin, ettei Juhana antaisi kauniin ja loistavan
kuoren houkutella itseään maltittomiin tekoihin; siinä tarkoituksessa vanha isä myös lähetti pojalleen joukon opettavaisia otteita
Jeesus Syyrakin kirjasta, joita Juhanan tuli lukea mieluummin
kuin maallisia historioita, jotka olivat olleet hänen mielilukemistaan. 1 Kirje ei liene ehtinyt perille, ennenkuin Juhana jo innolla
oli antautunut uuteen kaupanhierontaan juuri noiden hänen varovaisen isänsä silmissä niin perinpohjin epäilyttävien liivinmaalaisten, tällä kertaa sotamestarin lähettiläiden, kanssa. 2
Sotamestarin ja hänen koadjuuttorinsa lähettiläiden, Dnnamiinden komtuurin Jurgen Brabeckin ja sihteeri Mikael Bruknerin,
esitellessä asiaansa herttualle — e s i t t e l y tapahtui T u r u n
linnassa syysk. 4 p:nä, mutta nähtävästi ainakin viikkoa aikaisemmin lähettiläät olivat saapuneet Suomeen 3 -, olivat tietenkin
saapuvilla ennen kaikkia ne herttuan neuvonantajat, jotka Liivinmaan kysymystä olivat olleet mieskohtaisesti hoitamassa. Niinpä
tapaammekin Henrik Klaunpojan Turun linnassa juuri näinä päivinä. 4 Lähettiläät olivat saaneet tehtäväkseen uudistaa vanhan
panttilaina-pyynnön. Juhanan jo ennen 8 vuodeksi lupaamaa
1

G. I:s reg. XXVIII, sivv. 349 ja 360-366.

Täydellä syyllä kuningas herttualle 6/9 kirjoittamassaan kirjeessä
ihmettelee, kuinka sotamestarin lähettiläät — joiden tulosta ja lausunnoista
hän oli saanut vihiä — saattoivat väittää rääveliläisten kääntymisen Tanskan puoleen tapahtuneen vastoin sotamestarin tahtoa, vaikka rääveliläisten
Henrik Klaunpojalle antama vastaus todisti aivan päinvastaista. G. I:s reg.
XXVIII, siv. 375. Vrt. Annerstedt, Grundläggningen, siv. 9.
3 Jo 27/8 herttua kirjoitti heistä kuninkaalle; vrt. G. I:s reg. XXVIII,
siv. 625. Heidän ohjeensa ovat päivätyt Wendenissä 3 /8i Schirren, m. t. I,
sivv. 222-234.
4 5/9 (vrt. edellä siv. 327) ja 6/9 (R. V. A. Kungl. ark. Hert. Johans bref
och handl. II. Handl. och reg. öfv. uppb. och utg. Räntekammarhandl.,
sekä Hausen, Bidrag III, siv. 416.
2
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200,000 talarin lisäksi tuli heidän pyytää jos mahdollista sama
verta lisää. Pantiksi oli luvattava Järvamaa ynnä Paidelinna sekä
mahdollisesti Sonneburg; jollei herttua tähän tyytyisi, saisivat
lähettiläät tarjota Pärnua linnoineen ja kaupunkeineen ja hätätilassa senlisäksi vielä Sonueburgia tai Järvamaata. Kuitenkin
tuli heidän, varsinkin jos herttua kieltäytyisi antamasta lainaa
koroitta, pyrkiä siihen, ettei paatteja tarvitsisi jättää herttuan
miehitettäviksi, ja missään tapauksessa niitä ei saisi luovuttaa herttuan haltuun perinnöllisiksi panteiksi, vaikka lainaa ei maksettaisikaan takaisin määräajan kuluessa. ANNERSTEDT 1, joka ei tiedä
Juhanan lähettiläille antamasta vastauksesta muuta, kuin että se
kuninkaan lokak. 30 p:nä lähettämästä kirjeestä päättäen oli suosiollinen, arvelee lähettiläiden kuitenkin, luultavasti nähdessään
Juhanan suuren innon 'ja halun sopimuksentekoon, ohjeistaan välittämättä ainoastaan pyytäneen lainaksi 400,900 talaria 14 tai 12
vuodeksi tarkemmin määräämätöntä panttia vastaan. Johtopäätökseensä mainittu tutkija on tullut siten, että hän on katsonut
syysk. 4 p:nä esitellyksi merkityn asiakirjan sisältävän ainoan,
mitä todella Juhanalle esitettiin. Käsitykseni on kuitenkin päinvastainen. Todennäköisintä mielestäni on, että viimemainittu asiakirja sisälsi sen, mitä ensiksi piti tarjottaman, minkä jälkeen, jos
tarjousta ei hyväksyttäisi, piti otettaman esiin itse »instruktsionissa» mainitut vaihtoehdot. Tähän käsitykseeni saan vahvistuksen
eräästä selonteosta, jonka muuan Juhanan palveluksessa oleva,
tyylistä ja kielestä päättäen saksalaisen kasvatuksen saanut, mahdollisesti saksalaissyntyinen henkilö on syysk. 22 p:nä lähettänyt
— tai ainakin aikonut lähettää — kuninkaalle. 2 Kun tämä selostus, paitsi sitä, että se antaa tärkeitä tietoja neuvottelujen kulusta
ja myös Juhanan vastauksesta, tarjoaa myöskin runsaasti mielenkiintoista ainehistoa näiden päivien ja viikkojen tapahtumien kuvaukselle, valaisten samalla olosuhteita, joissa Henrik Klaunpoika
työskenteli, katson olevan syytä esittää sen tässä yhteydessä; erikoisesti on huomautettava, että tämä asiakirja on ainoa lähde, joka
1 M.

t., sivv. 8-9.
V. A. Acta historica. Julkaistu Hausen, Bidrag III, sivv. 417-421.
Kirjeen loppukappale viittaa siihen, että se oli aiottu Juhanan nimessä lähetettäväksi.
2 S.

Sotamestarin lähettiläitä Turussa.
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Juhanan puolelta valaisee hänen — ja siis myös hänen neuvonantajiensa — kantaa tuohon Kustaa Vaasan niin ankarasti paheksumaan neuvotteluun nähden.
Niinkuin kuningas tietää — sanoo kirjoittaja — ovat sotamestari ja koko Liivinmaa hädänalaisessa tilassa venäläisten tähden,
jotka uhkaavat panna alleen koko maan, jollei se saa apua lähimmiltä naapureiltaan Puolalta, Ruotsilta ja Tanskalta. Juhana herttua onkin liivinmaalaisten lähettiläiltä, »jotka nyt c 1 i v a t Suomessa hänen ruht. armonsa luona», saanut tietää, että sotamestari
ja ritaristo ovat valtuutettujen lähettiläidensä kautta pyytäneet
apua roomalaiselta 1 valtakunnalta, mutta eivät ole saaneet mitään
»lohdutusta», vaan kehotettiin heitä kääntymään äskenmainittujen naapurivaltakuntien puoleen, koska niille merkitsisi paljonkin,
jos venäläiset saisivat Liivinmaalla menestystä noin ilman kaikkea vastarintaa. Senvuoksi sotamestari toimitti lähettiläänsä
Puolan kuninkaan luo, saamatta kuitenkaan sieltäkään apua, ja
senjälkeen nyt ovat sotamestari ja koko ritaristo lähettäneet lähetyst ön Tanskan kuninkaan luo ja toisen Suomer herttuan Juhanan
luo, jolle viimemainitulle he ovat esittäneet asiansa myötäseuraavasta jäljennöksestä ilmenevään tapaan.
Kun herttua havaitsi lähettiläiden esityksestä, että ei ollut
yksityiskohtaisesti selvään ilmaistu, mitä paatteja tarjottiin ja millä
ehdoilla, kehotti hän heitä perinpohjin selvittämään ja ilmoittamaan asian, jotta hän sitten heidän pyyntönsä mukaan voisi neuvotella kuninkaan kanssa. Silloin he tarjosivat rahojen panteiksi Järvamaan lääniä ynnä Paidelinnaa, mutta jollei kuningas tyytyisi
siihen, Pärnun lääniä kaupnnkeineen ja linnoineen, ja jollei sekään
tyy dyttäisi, luovuttaisivat he senlisäksi Sonneburgin; ja ennenkuin he palaisivat ilman rahoja, tulisi heidän käyttää kaikkia mahdollisia keinoja kuninkaan taivuttamiseksi. Jos he saisivat tuon
avustuksen, suostuisivat sotamestari ja koko ritaristo siihen, että
joku kuninkaan perillisista heti saisi haltuunsa nuo pantit, kunnes
itse lainattu summa olisi maksettu takaisin. Lähettiläiden valtakirjoista, joista jäljennös myöskin oli seuraava tätä kirjettä, näkyi,
että heille oli annettu täysi valta lopullisesti päättää ja sopia asia.
Mutta koska herttua näki, että »instruktsionissa», josta lähettiläät
1 Hansen

on lukenut väärin »fremisthe», kun pitää olla »Römische».
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antoivat hänelle jäljennöksen, selvään oli sanottu, mitkä .pantit
oli aiottu annettaviksi, ja koska lähettiläät eivät suullisesti eivätkä
kirjallisesti osanneet tarkoin sanoa, paljonko noista panttilääneistä
kertyi vuotuisia suorituksia ja veroja, ei hän tahtonut heille mitään
varmaa vastata, ennenkuin sotamestari oli antanut veroista tiedon
ja ennenkuin hän oli myös kuninkaan kanssa asiasta puhunut. Jos
herttua olisi vakuuttanut heille, että he saisivat pyytämässä summan kuninkaalta, olisivat he mielellään lähteneet herttuan kanssa
kuninkaan luo. Vaikka lähettiläät lupailivat herttualle maita ja
linnoja Liivinmaalla, erittäinkin Arensburgia ja lopulta koko Saarenmaata, ei herttua suostunut antautumaan heidän kanssaan enempiin keskusteluihin neuvottelematta ensin kuninkaan kanssa.
Herttuan vastauksesta oli kirjeen mukana myös menevä kuninkaalle jäljennös.
Kun sitten lähettiläät olivat lähteneet, sai herttua kuninkaalta
kirjeen, josta näkyi, että tämä odotti häntä Ruotsiin. Heti herttua laittautui valmiiksi ja läksi vesille 1, mutta oli pakotettuna sään
takia pysähtymään joksikin aikaa Korpooseen. Tällöin tuli hänelle sanoma siitä, että Tanskasta oli saapunut Rääveliin yhdeksän hyvin varustettua sotalaivaa mukanaan sotaväkeä ja kaikkia
sotatarpeita ja että lisäksi muutamia samaan laivastoon kuuluvia
oli Ulf vesundissa Viron rannikolla. Senvuoksi hän purjehti takaisin Turkuun ja lähetti heti käsillä olevat sotalaivat ja muut
alukset Uudenmaan puolelle, missä niiden piti kohdata ne veneet,
jotka Viipurissa olivat puolustamassa kuninkaan vesiä (»strömer»)
Räävelistä ja muualta lähetettyjä merirosvoja vastaan. Herttua
toivoi, että kuningas lähettäisi näiden alusten avuksi lisää sotalaivoja ja kaleereja. Koska asiat sekä Liivinmaalla että muualla
olivat arveluttavalla kannalla ja koska keväällä yleensä oli oltava
varuillaan ja nyt oli jo syksy käsissä, ei herttua tohtinut lähteä
kuninkaan luo ja jättää talveksi tätä maata suojattomaksi, jos jotakin tapahtuisi. Hän pyysi siis kuningasta ilmoittamaan, mitä
sotamestarille olisi vielä vastattava.
Vielä herttua halusi kuninkaalta tietoa siitä, kuinka hänen
vesille lähetetyn sotaväkensä tuli menetellä niiden merirosvojen

116/,

herttua jo oli matkalla; vrt. S. V. A. n:o 787, 1. 59 v.

Herttua pidättyväisempänä.
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suhteen, jotka ahdistivat tai vahingoittivat kuninkaan alamaisia
tai satamia, eikö ollut syy LA etsiä heitä heidän omista satamistaan.
Antti tohtori — joka kuninkaalle vei tiedot suurmestarin lähettiläiden käynnistä, siis ehkä juuri tässä selostetun kirjeenkin 1 —,
sai herttualta tehtäväksi myös selostaa kuninkaalle herttuan mielipiteitä muistakin, m. m. Puolaa kokevista, ulkopoliittisista kysymyksistä.
Ryhtymättä — etenkin koska on tuntematonta, mikä nimenomainen osuus Henrik Klaunpojalla oli
tällä kertaa jatkamaan Liivinmaan-kysymyksen vaiheiden seuraamista, mainittakoon vain, että Juhanan itsenäinen tai itsenäisyyttä tavoitteleva
suhtautuminen sanottuun kysymykseen lakkasi ennen pitkää
ainakin julkisesti moneksi kuukaudeksi kuninkaan jyrkän esiintymisen johdosta. Niinpä hän myös lähetti suurmestarin lokak:
25 p:nä uudistaman lainananomuksen ilman muuta kuninkaan
vastattavaksi. 2 . Kuitenkin hän yhä edelleen omienkin miestensä
välityksellä tarkoin seurasi asiain kehitystä. 3
Edellä selostetusta kirjekonseptista ilmenee m. m:, että Juhana,
palattuaan keskeytyneeltä Ruotsin-matkaltaan Turkuun, lähetti
(»afferdigede») laivastonsa Suomenlahden vesille. Juhanan diariosta
näkyy, että syysk. 21 p:nä meni Jaakko Henrikinpojalle kirje »siitä
laivastosta, joka oli varustettava Uudenmaan vesillä ja jonka amiraalina hänen tuli olla.» 4 Oliko tässä kysymys Jaakko Henrikin1 Vrt. G. I:s reg. XXVIII, siv. 435. Andreas Olavinpoika näkyy saapuneen perille vasta noin kuukautta myöhemmin, niin että ei ole ihmettelemistä,
jos kuningas oli syvästi närkästyneenä näin tärkeiden ilmoitusten viivästymisestä. Todennäköisesti Juhanan kansleri samalla kertaa (diarion mukaan.
23/9) vei myöskin herttua Eerikille samasta asiasta kirjoitetun kirjeen; vrt..
m. t., siv. 626. Vrt. näistä asioista myös Annerstedt, m. t., siv. 9, sekä
myös G. I:s reg. XXVIII, s. 625 (22/9) ja Hausen, Bidr. III, sivv. 413-415.
2 Vrt. Annerstedt, m. t., siv. 10.
3 Vrt. ed. alav. ja G. I:s reg. XXVIII; .siv. 627 (31/u ja 14/11: herttuan sihteeri Henrik Stråbock lienee lähtenyt sotamestarin lähettiläiden.
mukana tuomaan tarkempia tietoja). Vrt. myös Schirren, m. t. III, sivv.
40 ja 77.
4 27/9 kirjoitti herttua myös Klaus Kristerinpojalle »niistä laivoista,
jotka oli lähetetty Narvan vesille liivinmaalaista sotarosvoutta estämään».
G. I:s reg. XXVIII, sivv. 625-626. Jo 78 oli herttua lähettänyt »luotta-
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pojan määräämisestä koko Suomen laivaston ylipäälliköksi vai
tuliko hän päälliköksi ainoastaan Uudenmaan vesille sotarosvoja

vastaan varustettavaan laivasto-osastoon — jonka turkulaisista
aluksista syysk. 22 p:nä sanotaan, että ne jo on lähetetty — ei ole
aivan selvää. Edellisessä tapauksessa hänelle annettu määräys
— kuten heti saamme nähdä — jo muutaman päivän perästä
peruutettiin, kenties siitä syystä, että kuningas samoihin aikoihin ilmoitti haluavansakin hänet Viipuriin luottoinieheksi, vaikka
hän ei vielä astunutkaan tähän toimeen. 1
Luultavimmalta tuntuu, että jälkimäinen oletus on oikea.
Katson nimittäin todennäköiseksi, että Juhanan syysk. 21 p:nä
lähettämä kirje itse asiassa tarkoitti vain kuninkaan saman kuun.
6 p:nä Jaakko Henrikinpojalle lähettämässä kirjeessä ilmaistun
tahdon täyttämistä, joka kirje kai kulki juuri herttuan, Suomen
ylimmän käskynhaltijan, kautta. . Kirjeessä hallitsija ilmoittaa
saaneensa tietää, että rääveliläiset jälleen olivat lähettäneet veneitä
Ruotsin (ja erityisesti Suomen) vesille aikaansaamaan, kuten hän
epäili, uudelleen eripuraisuutta Venäjän ja Ruotsin välillä. Sitäpaitsi hän oli kuullut Räävelin saaneen avuksi joukon sotalaivoja,
joiden tarkoituksesta hän tosin ei ollut selvillä, mutta jotka ehkä
juuri olivat lähettäneet ensinmainitut veneet vakoilumatkalle ja
mahdollisesti valloittamaan joitakuita heikosti puolustettavia
Ruotsin valtakunnan satamia. Jaakko Henrikinpojan tuli sentähden tarmokkaasti tutkiskella noiden sotalaivojen laatua ja toimia
sekä varustautua ottamaan sekä maalla että merellä vastaan niiden
vihamielisiä yrityksiä, joko ne sitten kohdistuivat Ruotsin alåmaimusmiehelleen» Niilo Boijelle ilmoituksen, että Raaseporin läänin rälssimiesten tulisi ratsujen sijasta varustaa laivastoa miehillä ja muonalla.
Wieselgren, De la Gard. Arch. 1V, sivv. 116-117, ja Hausen, Bidrag
III, sivv. 403-404, sekä G. I:s reg. XXVIII, siv. 611.
1 Vrt. G. I:s reg. XXVIII, siv. 383.
2 Huomattava on, että samana päivänä meni kuninkaalta kirjeet m. m.
samasta asiasta sekä Klaus Kristerinpojalle (päivätty tosin 5/9) ja Porvoon
läänin voudille Antti Korpille että nimenomaan myös Juhana herttualle.
G. I:s reg. XXVIII, sivv. 368-376. Luultavaa on, että Juhana sai nämä
kirjeet juuri Korpoossa ollessaan, jolloin hänelle tuli tarkempiakin tietoja
tanskalaisista sotalaivoista. Kuninkaan näissä 'kirjeissä antamien ohjeiden
mukaisia olivat myös ne toimenpiteet, joista mainitaan edellä selostetussa,
Hausenin julkaisemassa kirjekonseptissa.
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sun tai-tarköittivat venäläisten hätyyttämistä Ruotsin valtakunnan.
alueella.
Sitävastoin on varmaankin kysymys 1 a i v a s t o n y l i m-•
m ä s t ä p ä 5,1 l i k ö s t ä— mitään uutta erikoislaivuetta ei voine
olettaa tarkoitettavan — siinä Juhana herttuan juhlallisessa avoimessa kirjeessä, jonka hän antoi Turun linnasta syysk. 28 p:nä ja
jossa hän julisti Kustaa kuninkaan »sotaväelleen» antamat »meriar
tikkelit» noudatettaviksi »laivastossamme, jonka me nyt olemme lähettäneet (vesille).» Tämä ylipäällikkö oli Henrik Klaunpoika. Neljännessä artikkelissa nimittäin sanottiin: »Tulee myös kaikkien,.
jotka nyt ovat sanotussa laivastossa tai siihen joutuvat, meidän
puolestamme olla meidän rakkaalle luottamusmiehellemme ja alamaisellemme Kankaisten Henrik Klaunpojalle kuuliaisia ja tottelevaisia, sekä läsnä- että poissaolevina. Ja milloin hän heitä korkeastimainitun kunink. maj:tin ja meidän ja valtakunnan hyväksi
meidän käskymme jälkeen päivällä ja yöllä, maalla ja merellä tahtoo käyttää ja määrätä tavalla tai toisella, silloin on heidän käyttäydyttävä ja esiinnyttävä myötämielisesti ja uskollisesti kunniansa ja vilpittömyytensä kautta niin, että siellä, minne hän heidät määrää, heidän on pysyttävä ja tyydyttävä siihen, mitä voivat
saada.» Ja viidennessä artikkelissa lausutaan m. m.: »Sitä, joka
yhteenliittoutuu, neljä, kuusi tai useampia, korkeastimain. kunink
maj:ttia ja meitä tai niitä vastaan, jotka me olemme määrännyt
a m i r a a 1 i k s i tai muiksi päällysmiehiksi, tapahtukoon se missä
, pidetään petturina ja rangaistaan
asioissa tahansa
kaulan katkaisemisella, jollei hän • saa nauttia erikoista kunink.
maj:tin ja meidän armoamme.» Kahdeksas artikkeli taas määrää:.
»Älköön myöskään kukaan, köyhä ja rikas, •rohjetko liittoutua
sanottua Henrik Klaunpoikaa tai muita meidän päälliköitämme
vastaan tai loukata heitä, vaan mitä toisella on toista vastaan välttämistä; se tapahtukoon oikeudella, kuolemanrangaistuksen uhalla.»
Luultavaa on, että Henrik Klaunpojan asema herttuansa laivaston
ylipäällikkönä oli enemmän valvovaa ja ylhäältäpäin johtavaa kuin
todella sotilaallisesti• toimivaa laatua. • Ainakaan ei ole hänen laiR. V. A. Kungl. arkiv. Hert. Johans af Finl. bref och handl. I. H.
J :s . utgångne bref. Muut artikkelit koskevat tavallisuuden mukaan laivastossa palvelevien yleistä esiintymistä sekä toisiaan että siviiliväestöä kohtaan, heidän velvollisuuksiaan virkatoimissa ja taistelujen aikana, j. n. e.
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vastotoiminnastaan säilynyt pienintäkään tietoa, jotavastoin hän
syksyn kuluessa liikuskeli käräjillä niinhyvin kihlakunnassaan
kuin laamannikunnassaankin. 1 Silti nyt kysymyksessäole7akin
tehtävä tietysti saattoi olla monessa suhteessa varsin runsastöinen ja vaivaa jä huolta vaativa. Ja joka tapauksessa se on uusi
todistus hänen monipuolisista kyvyistään; olihan tärkeätä, että
laivasto noina vakavina aikoina oli pätevän henkilön johdossa.

d) Rajankäyntilähetystössä ja herttuan mukana Englannissa
(1559-1560).
Liivinmaan-kysymyksen yhteydessä kuningas närkästyksissään usein katsoi olevan aihetta huomauttaa Juhanalle, kuinka
paitsi sitä, että nuori ruhtinas itse oli sekä kokematon että kovin
ajattelematon ja ymmärtämätön, myöskin monet hänen neuvonantajistansa olivat yleensä toimeensa sopimattomia ja erittäinkin
vailla tarpeellisia tietoja ja asiantuntemusta. , Niinpä hän jouluk.
7 p:nä 1558 m. m. lausuu: »ja että sinä olet vielä varsin uusi ja nuori
sellaisiin tärkeisiin tehtäviin, eikä sinulla myöskään ole sellaisia
henkilöitä luonasi, joihin erityisen suuresti voisit . panna luottamustasi tai joita aikaisemmin olisi sanottavasti käytetty tällaisten
tärkeiden asiain hoidossa.» 2 Vaikka tämä
samalla kuin siinä on
hermostuneen vanhan isän liioittelua — etupäässä on käsitettävä
kohdistetuksi Juhanan saksalaiseen kansliaan (vrt. edellä siv. 306),
täytyy arvostelun katsoa osaksi osuvan myös m. m. Henrik Klaun-.
poikaan, joka niin tehokkaasti oli ollut mukana Liivinmaan-kysymyksen käsittelyssä.. Mutta silti ei ole syytä luulla, että Kustaa
Vaasa . todenteolla olisi alkanut vähäksyä vanhan luottamusmiehensä luotettavaisuutta tai kykyä, joita hän oli saanut koetella niin
monella alalla, myöskin juuri diplomaattisella. Päinvastoin hän
vielä kerran, juuri näihin aikoihin, uskoi Henrik Klaunpojalle teh
tävän, jota hän piti erittäin tärkeänä ja jonka hän tiesi vaativan
1 Vrt. edellä siv. 329, alav. 3, S. V. A. n:o 837, lehdet 2 ja 4 v., sekä
Hausen, Bidrag III, siv. 459, ja Hornien paperit Ericsbergin arkistossa: IX,
n:o8.
2 G. l:s reg. XXVIII, sivv. 498-499.
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hyvinkin suurta diplomaattista taitoa. Erityisesti kysymyksessäolevan kaltaisessa tapauksessa, jolloin muun lisäksi myös Suomenmaan tunteminen oli tarpeen, oli Henrik Klaunpoika yhä edelleen
ensimäisiä käytettäviä miehiä.
Kevättalvella 1557 tehdyn rauhansopimuksen mukaan tuli
kesällä (Eliaanpäivänä, heinäk. 20 p:nä) 1559 Ruotsin ja Venäjän
edustajien kokoontua Nousiniemeen Vuoksen varrelle (lähelle Äyräpään rajaa) ja sitten Yrjön ja Maunun rauhankirjaa noudattaen
uudelleen käydä ja määrätä valtakuntain välinen raja, minkä lisäksi
heidän myös piti ratkaiseman rauhan jälkeen ilmenneet riitaisuudet. Kun mainittua rauhankirjaa oli kaksi kappaletta, toinen oikea
ja toinen väärennetty — mistä kuningas ei liene ollut tietoinen 1 —,
lähetti hän ne Viipurin pääll ikölle Klaus Kristerinpojalle, jotta tämä
tarkastaisi, kumpi: niistä oli Ruotsille edullisempi; väärennetystä rauhankirjasta oli Jaakko Teitti kuninkaan kansliassa valmistanut rajankäyntiä varten latinankielisen laitoksen. Kesällä 1558 tutkittuaan
vanhan venäläistulkin Bertil Yrjänänpojan ja Bertil Jönsi.npojan
kanssa'rajan, mikäli, se koski Viipurin lääniä, Klaus Kristerinpoika
ilmoitti jälkimäisessä kirjeessä merkityn rajan olevan edullisemman, mutta arveli pohjoisemman osan rajaa sisältävän suurimmat
erehdykset, minkä vuoksi sekin olisi uudelleen tutkittava. 2 Myöskin kuningas havaitsi viimemainitun rauhankirjan rajan paremmin
vastaavan olevia oloja.
Vuoden 1559 alussa kuningas sitten ryhtyi lopullisiin toimerpiteisiin r a j a n k ä y n t i k o k o u s t a varten. Alkuvalmistukset'
oli tehty kansliassa, jossa erityisesti sihteeri, rauhanlähetystöön
kuulunut Olavi Laurinpoika (Stubbe), Porvoon Vekkjärven omistaja 3, näkyy niistä huolehtineen, apunaan kanslian Suomen-asiain
1 Vrt. tästä ja koko rajånkäyntikysymyksestä Rydberg, Sverges traktater I, siv. 495 seurr., ja Forsman, Ruotsin ja Venäjän väl. suht., siv. 140 seurr.
2 Näihin aikoihin lienevät Klaus Kristerinpoika ja Jaakko Teitti laatineet rajamerkkien luettelon Savonlinnan läänistä Valkeaan mereen. Rydberg, m. t., siv v. 441 ja 496-497, ja S. V. A. Grönbladin kok. II, 1. 106
-107.
3 Olavi Laurinpoika oli Kustaa Vaasan avustuksin ollut opiskelemassa
ulkomaisissa yliopistoissa ja tullut hänen sihteerikseen jo 1548. Vrt. Forssell,
Sv. inre hist. I, siv. 193, ajav. 2, ja J. Ramsay, Frälsesl., siv. 439. V. 1550 hän
oli myös ollut Yrjö Normanin mukana Alankomaissa; vrt. edellä siv. 201.

364

Juhana herttuan neuvoksena ja hovimestarina (1556-1563).

erikoistuntija Jaakko Teitti. Kun Strängnäsissä pidettävillä markkinoilla aiottiin ottaa esille kysymys kaupunkien suhtautumisesta
Viipurin kautta kulkevaan Venäjän kauppaan ja kun sinne asiata
ajamaan määrättiin, paitsi kansliavirkamiehiä, entinen Savonlinnan rajaläänin vouti Ture Pietarinpoika, kamarineuvos Björn Pietarinpoika ja Viipurin päällikkö Klaus Kristerinpoika, käski kuningas Arbogast2 helmik. 6 p:na kirjoittamissaan kirjeissä ottamaan
markkinoilla puheeksi myöskin rajankäynnin. Olavi Laurinpojan
- joka »parhaiten tiesi, mitä rajankäynnistä venäläisten kanssa on
päätetty», — piti Ture Pietarinpojalle ja Björn Pietarinpojalle, jotka
kuningas nimitti rajankäyntiedustajiston jäseniksi ja joille hän myös
ilmoitti asiasta, selittämän, mistä oli kysymys, m. m. käymällä läpi
kaikki sitä koskevat asiakirjat jo etukäteen Tukholmassa, jossa
niitä säilytettiin. Sitäpaitsi määrättiin rajankäyntikokoukseen
pari »hyvää miestä Suomesta». 1
Suomen edustajille meni helmik. 10 p:nä määräys Juhana herttuan kautta. Kuningas kirjoitti: »Rakas poikani, annamme sinun
tietää, että nyt olemme tehneet päätöksen niistä henkilöistä, joiden
tulee venäläisten kanssa neuvotella rajankäynnistä ensi kesänä,
jotka henkilöt ovat Ture Pietarinpoika, Björn Pietarinpoika, Henrik Klaunpoika ja Eerik Arvidinpoika. Tahtonet sentähden käskeä
sanottuja Henrikiä ja Eerikiä, jotka ovat Suomessa, ajoissa huolella perehtymään niihin asiakirjoihin, jotka meille ja koko. Ruotsin valtakunnalle asiassa saattavat olla edullisimmat, minkä me myös
noiden muiden, jotka täällä ovat, olemme käskeneet ja velvoittaneet mitä huolellisimmin tekemään.» Kustaa Finckelie ja muille
rajaseutujen voudeille kuningas kehotti herttuaa antamaan käskyn
kantaa savolaisilta ja yleensä rajaseutulaisilta ruokaveron (»kostgärdh»), josta rajantarkastusmiehet saisivat tarpeellisen muonansa. 2
Kuun 26 p:nä kuningas sitten kirjoitti suuriruhtira.alle, että hän
»ihmisrakkaudesta» ei halunnut rajaa toisenlaiseksi kuin se oli ollut
1 G. I:s reg. XXIX, sivv. 29-32. Ture Pietarinpojan nimittämistä kuningas perusteli sanoilla: »effter tu någett vestt aff the lägenheter vedh
gräntzenn». Neuvottelut Strängnäsissä näkyvät tapahtuneen helmikuun puolivälissä. Sv. riksdagsakt. I, siv. 637.
2 G. I:s reg. XXIX, siv. 37. Sopimuksen mukaan piti rajakokoukseen
tulla kummaltakin puolen »neljä rehellistä hyvää miestä», seurueena korkeintaan sata miestä.
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vanhoista ajoista asti ja että hän luotti suuriruhtinaan yhtyvän
siihen. Hän pyysi senvuoksi suuriruhtinasta, määrätyksi ajaksi
lähettämään joitakuita »iäkkäitä, hyviä ja hurskaita miehiä, 'jotka
rakastavat totuutta, joko Moskovasta tai muilta tahoilta, mutta
ei rajalla asuvaisia, jotka oman etunsa vuoksi salaavat totuuden»,
sekä ilmoittamaan »päätöksestään, ajasta, päivästä, määräajasta ja
kaikesta, mikä meitä koskee». 1 Juhana herttua lähetti Ulvilasta,
jossa hän hoveineen tällöin oleskeli, maaliskuun puolivälissä kuninkaan hänelle toimeksi antamat käskyt ja ilmoitti toimenpiteistään
kuninkaalle, Henrik Klaunpojalle lienee tätä tarkoittava kirje lähetetty sanotun kuun 20 p:nä. 2
Ennenkuin kuitenkaan sen pitemmälle ehdittiin, tapahtui
rajankäyntilähetystön kokoonpanossa suuria muutoksia, sen jäsenistö kun melkein kokonaan uusittiin, niin että entisistä jäi jälelle
vain Henrik Klaunpoika. Syy siihen on tuntematon. Tiedämme
vain, että suuressa kokouksessa, jonka Eerik herttua valtaneuvoston kanssa piti maaliskuun lopulla Vadstenassa, vastaukseksi kuninkaan esittämään kysymykseen päätettiin ehdottaa, että rajakokoukseen lähetettäisiin »Örbyholmin Niilo Krumme, Kankaisten
Henrik Klaunpoika, Bjurnmin Olavi Pietarinpoika ja Radan 1\Tiilo
Pietarinpoika sekä yksi kunink. maj:tin palvelija, kenen teidän k.
maj:ttinne suvaitsee käskeä, joko Jaakko Teitti tai joku toinen». 3
Kuningas hyväksyi ehdotuksen, ja huhtikuun puolivälissä hän lähetti heille kirjeet, joissa heitä kehotettiin jouduttamaan matkaansa,
niin että he viimeistään helluntain tienoissa olisivat koolla Tukholmassa. 4 Samoihin aikoihin kuningas valmistutti lähetystölle laajan ohjesäännön, jonka hän antoi myös rauhanlähetystörl ent. johtajalle Sten Eerikinpojalle tarkastettavaksi. 5 Ohjesäännössä käs=
ketään lähetystöä ennen kokousta tarkoin tutkimaan kaikki asiaG. I:s reg. XXIX, siv. 50.
Kustaa Finckelle meni kirje 16/3 ja kuninkaalle 82/3. M. t., sivv. 794
=795 ja 821; vrt. siv. 102. Henrik Klaunpojalle lähetetystä kirjeessä on diarioon merkitty »Til Hindrich Classon, at han sigh, sa mykit möijeligit ähr, uprustar». Oletan siis, että tässä on kysymys rajakokoukseen varustautumisesta.
3 M. t., siv. 606..
_
4 Kirje Juhanalle 18/4. M. t., siv. 102. Jaakko Teitti kuitenkin lähetettiin
vielä samana keväänä Saksaan; vrt. m. t., sivv. 158 ja 227.
5
Kirje Sten Eetikinpöjalle on päivätty 24/4 ja itse ohjesääntö jo 25/4.
M. t., sivv. 108 ja 110-114.
1
2
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kirjat ja neuvottelemaan moneen kertaan Venäjällä käyneen
Bertil Yrjänänpojan kanssa Viipurissa; viimemainitun tuli myös
olla saapuvilla kokouksessa ja m. m. kääntää asiakirjat venäjäksi. Rajaa käytäessä oli noudatettava uudempaa, s. o. väärennettyä, rajakirjaa, joka tietysti oli kuolettanut aikaisemman;
jälkimäisen olemassaolosta lähetystön muuten ei pitänyt mitään
tietämän. Venäläisten mahdollisiin valituksiin annettavista vastauksista lähetettiin myös' ohjeet ja käskettiin niistä, mikäli olivat
vähäarvoisia, pyytämään tarkempia neuvoja Klaus Kristerinpojalta, Jaakko Henrikinpojalta ja Bertil Yrjänänpojalta, mutta tärkeämmät lykkäämään kuninkaan ja valtakunnan säätyjen ratkaistavaksi.
Näin oli vähitellen kaikki kuninkaan puolesta valmiina. Mutta
siitä huolimatta oli vielä epätietoista, tulisiko rajakokouksesta mitään. Kuninkaan kirjeenvaihto suuriruhtinaan kanssa oli nimittäin tavattoman vitkallista ja vaivalloista. Kirjeenviejien ja tiedustelijoiden — sellaisina käytettiin Bertil Yrjänänpojan ohella
hänen sisarenpoikaansa Henrik Matinpoikaa (Huggut) 2 sekä Matti
Matinpoikaa — oli melkein mahdoton saada turvakirjaa päästäkseen Venäjälle. Niinpä juuri edellämainittu kuninkaan kirje suuriruhtinaalle, joka oli päivätty jo helmik. 26 p:nä (vit. edellä siv.
364) ja jonka Bertil Yrjänänpoika toi Viipuriin, pääsi Matti Matinpojan viemänä rajan poikki vasta toukok..4 p:nä; toukok. 21 p:nä;
hän saapui Novgorodiin ja kesäk. 3 p:nä Moskovaan sekä lähti
paluumatkalle. vasta kesäk. 15 p:nä. 3
Sillävälin oli kuitenkin venäläistenkin taholla valmistauduttu
rajakokou,sta varten. Toukok. 10 p:nä tiesi Klaus Kristerinpoika
ilmoittaa, että kuninkaan luona viimeksi käynyt Moskovan lähettiläs Iivana Sarapinpoika (Sarapsson) oli oleva yksi suuriruhtinaan
Kesällä 1558 Bertil Yrjänänpoika vei Venäjälle kuninkaan ja herttuan
kirjeet; palattuaan hän väitti suuriruhtinaan kanslerin myöntäneen, että
samana kesänä venäläisten toimesta suoritettu rajantarkastus oli osoittanut »Riitamaan» todella kuuluvan Ruotsille. S. V. A. n:o 5176, 1. 1, ja
Grönbl. kok. II 1. 106-107.
2 1557 Henrik Matinpoika ensi kertaa lähetettiin Venäjälle tiedustelijaksi ja kieltä oppimaan. Vrt. S. V. A. Klaus Kristerinp. registr., 1. 33 v.
3 Vrt. S. V. A. Klaus Kristerinp. registr., 72-73: kirje kuninkaalle 10 /»,
sekä Hjärne, De äldsta sv.-ryska legationsakt., sivv. 75-80.
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edustajia rajakokouksessa. Ja paitsi v. 1558 venäläiset vielä
toukokuussa 1559 tutkival ja tarkastivat rajaa ollakseen kokouksessa tehtävästään selvillä. 1
Mutta lopultakaan ei kokouksesta tullut mitään. Suuriruhtinaalta Matti Matinpojan mukana tullut vastaus sisälsi m. m. ilmoituksen, että hänellä ei ollutkaan tilaisuutta . — koska »nyt olemme
saaneet hoitaaksemme monta tehtävää maan hallinnossa» — sinä
vuonna lähettää miehiär.sä rajalle. Kuningas puolestaan ei ollut
asiasta pahoillaan, vaan huonoja tuloksia peläten toivoi rajankäynnin lykkäytyvän mahdollisimman pitkälle, vaikka hän tietysti ei
tätä toivoansa suuriruhtinaalle ilmaissut. 2 _
Ei ole aivan selvää, miten pitkälle Ruotsin puolelta rajankäyntimiehiksi määrätyt olivat valmistavissa töissään, ehtineet. Elok.
28 p:nä suuriruhtinaalle kirjoittamassaan kirjeessä kuningas sanoo
m. m.: »Kun me oman ja teidän rakastettavaisuutenne mielen
mukaan olimme määrätyksi päiväksi ja ilmoitettuun paikkaan valmistanut kaiken rajan tarkastamista varten, lähettänyt virkamiehet ja pitänyt kaikesta huolen omasta puolestamme ....»s Tästä jo
näkyy, että edustajat olivat ehtineet lähteä matkalleen ja että itärajalla oli toimitettu tarpeelliset valmistukset. Klaus Kristerinpojan registratuurasta 4 saamme eräitä tärkeitä lisätietoja. Kesän. 2 p:nä hän kirjoittaa, kuinka venäläiset, tataarien puolelta.
uhkaavasta vaarasta huolimatta, kokoavat väkeä rajalle rajankäynnin ajaksi, jotta ei voitaisi huomata, kuinka heitä niin monet ahdistavat. Samoin hän ilmoittaa lykänneensä maanmittaustoimituksen (»jordrefnng») Äyräpäässä, »kunnes rajankäynti on suoritettu»..
Kolmea päivää myöhemmin hän kertoo eräältä moskovalaiselta
kauppiaalta kyselleensä rajankäynnistä, ja oli tämä, »joka oli
hiukan päissään», sanonut suoraan: »Mitä kannattaa puhua rajankäynnistä, ' koska tiedän varmasti, ettei tänä vuonna tapahdu
mitään rajankäyntiä Ruotsin ja Venäjän välillä.» Joka tapauksessa Klaus Kristerinpoika piti parhaana odottaa, kunnes' Matti
1 Klaus Kr:n registr., I. 72 v. ja 89, sekä edell. siv., alav. 1. Tarkastuksien tuloksia lienee ollut se valituskirjelmä, jonka Pähkinälinnan päällikkö
elok. 1559 lähetti Klaus Kristerinpojalle. Hausen, Bidrag III, sivv. 450-458.
2 Vrt. Hjärne, m. t., siv. 82, ja Forsman, m. t., sivv. 141-142.
3 G. I:s reg. XXIX, sivv. 271.
4 S. V. A., lehdet 82-89 ja 90-100.
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Matinpoika tulisi takaisin, jolloin »saadaan varmoja tietoja siitä,
mihinpäin asia kääntyy (hwart vth thet will)». Ruotsin lähetin
paluuta odottaessaan hän ei myöskään ollut voinut Viipurin linnasta lähteä Porvoon lääniin sopimaan rahvaan sekä rälssin ja
pappien kanssa siitä apuverosta ja palveluksesta, jonka kuningas
oli suvainnut määrätä suoritettavaksi, »koska nuo hyvät miehet
olivat joka päivä odotettavissa rajankäyntiin ja koska ei myöskään
Matti Matinpoika ollut vielä saapunut moskovalaisen luota». Mutta
-samassa heinäk. 7 p:nä kirjoittamassaan kirjeessä, jossa hän tästä
mainitsee, hän lisäksi •kertoo .venäläisistä, jotka kesäk. 7 p:nä
olivat lotjineen tulleet Viipuriin, että he eivät esitetyistä syistä
kolmeen 'viikkoon olleet suostuneet kaupantekoon ruotsalaisten eikä saksalaisten kanssa, siten aikaansaaden levottomuutta väestön keskuudessa, kunnes hän oli asiasta ilmoittanut
»niille hy ville miehille», jotka tänne tulivat rajankäyntiin ja jotka
myös asian ratkaisivat. Ja samassa kirjeessä hän vielä ilmoittaa
Äyräpään talonpoikien kanssa olevan vaikeata neuvotella veron.maksusta, »erittäinkin koska rajankäynnistä on luovuttu» ja he eivät
tiedä, kuinka kauan rauhaa kestää.
Kaikesta edellisestä jo ilmenee, että rajankäyntilähetystö oli
ehtinyt Viipuriin asti ja että •suuriruhtinaan ilmoitus rajankäynnin
lykkäämisestä saapui Viipuriin vasta lähetystön jo siellä ollessa. 1
• Syy siihen, että Klaus Kristerinpoika jonkun aikaa oli saanut
olla epätietoisena rajankävijäin saapumisajasta, käy ilmi eräästä tillmerkinnästä ja -parista kuitista, jotka meille valaisevat lähetystön
koko matkaa. Turun linnan varastotileissä sanotaan »vanhan»
Niilo Krummen saaneen, ollessaan matkalla Viipuriin, palttinaa
tärkeiden asiakirjasäiliöiden verhoksi. 2 Toisessa kuiteista, joka on
annettu Viipurissa kesäk. 28 p:nä, Niilo Krumme, Henrik Klaunpoika, Niilo Pietarinpoika ja Olavi Pietarinpoika tunnustavat palvelijoineen nauttineensa Viipurin 11 n n a s s a kesäk. 23
p:stä kesäk. 28 p:ään sekä ottaneensa ravinnokseen laivoihin
(»till skips»), kun he olivat kuninkaan käskeminä ja lähettä1 Suuriruhtinaan kirje lähetettiin viipymättä kuninkaalle, joka heinäk. 25 p:nä vastasi Klaus Kristerinpojan sen mukana lähettämään, viimeksi
selostettuun kirjeeseen. Vrt. G. I:s reg. XXIX, sivv. 229-232.
2 S. V. A. mo 778, 1. 42 v.: »Gamble :Nils Crwmme till att suepe
om breff askar thenn tijdh han drogh till Wijborgh — 5 alver peklingh».
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minä »siihen rajankäyntiin, jonka piti tapahtuman Karjalassa», kuitissa lähemmin
ilmoitetun, melko suuren määrän elintarpeita kaikkiaan 25 hengelle. '• Toisen kuitin taas ön antanut Turun linnassa
heinäk. 25 p:nä Niilo Krumme omasta
sekä Olavi Pietarinpojan ja Niilo Pietarinpojan puolesta; hän sanoo siinä saaneensa elintarpeita »sinä aikana, jolloin
kuljin Venäjälle Turusta ja sitten Tukhol- Henrik Klaunpojan sinetti
maan jälleen». 2 Näemme siis, että lähe(vata 1559).
tystön ruotsalaiset jäsenet, johtajanaan
valtaneuvos Niilo Krumme — josta erotukseksi pojasta käytettiin
attribuuttia »vanha» —, saapuivat ensin Turkuun, missä Henrik
Klaunpoika lienee heihin yhtynyt. Sieltä jatkettiin matkaa meritse Viipuriin, jossa sitten oleskeltiin lähes viikko. Kesäk. 28
p:nä nähtävästi lähdettiin purjehtimaan takaisin. Siltä näyttää,
että merimatkaa kesti jotenkin kauan, — ehkä tuuli oli epäsuotuisa —, koska vasta heinäk. 25 p:nä oltiin valmiina jatkamaan
matkaa Turusta Tukholmaan. 3
Henrik Klaunpoika kai . erosi kumppaneistaan Turussa, josta
hänen oli rientäminen kotiin valmistautumaan uudelle, tuntuvasti
pitemmälle matkalle.
*

*

s

Vähää ennen kuin Henrik Klaunpoika sai määräyksen jäseneksi rajankäyntilähetystöön, oli hänelle nimittäin tullut aivan
päinvastainen käsky Juhana herttualta. Jo helmik. 28 p:nä tämä
1 S. V. A. n:o 5175, lehdet 2 v. — 3. Elintarveluettelo käsittää m. m.
17 kannt.a reininviiniä, n. 16 tynnyriä erilaista olutta, 17 tynnyriä eri
lajeja leipää, 4'/2 leiviskää voita, lihaa, kaloja, 23 kanaa, 400 munaa y. m.
2 »Bekennes jag gamble Nilis Krumme medh mitth sielskap, som ähr
Oluff Perssonn till Biurom och Nilis Persson på Rådha .... then tiidh iag drog
till Rytzelanndt iffrå Åbo, och så till Stocholm igenn.» S. V. A. n:o 776, 1.
71 v.
3 Kenties Niilo Krumme välillä käväisi tervehtimässä sukulaisiaan joensuulaisia ja poikaansa; »nuori» Niilo Krumme oli näet helmik. 5 p:nä sam. v.
viettänyt »Turun koulutuvassa» häänsä Kemiön Gesterbyn herran, Tuomas
Ryting vainajan, tyttären kanssa. Vrt. Hansen, Bidrag III, siv. 430.
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näet lähetti hänelle Ulvilasta kirjeen, jossa sanottiin, vettä hänen
oli tehtävä itsensä valmiiksi seuraamaan hänen ruht. armoansa
Ruotsiin».
Näihin aikoihin Henrik Klaunpoika oli käräjämatkalla laamannikunnassaan. Kun hän maaliskuun alussa palasi kotipuoleen
ryhtyäkseen istumaan kihlakuntansa käräjiä, lienee hän saanut
sanotun kirjeen noin paria kolmea viikkoa ennen kuin saapui toinen kirje, jossa herttua ilmoitti kuninkaan määränneen hänet rajankäyntilähetystön jäseneksi. 2 Ei ole niinmuodoin luultavaa,
että Henrik Klaunpoika nyt tuli tehneeksi sanottavia valmistuksia
Ruotsin-matkaa varten, jolle hän ei voinutkaan lähteä, niin välttämättömänä kuin herttua olisikin pitänyt hänen läsnäoloansa.
Herttua ja ne, jotka saattoivat lähteä hänen mukanaan, sitävastoin olivat parin kuukauden ajan ahkerissa valmistuspuuhissa
tuota matkaa varten, jolle kuningas häntä oli niin monesti pyytänyt ja jonka hän jo kerran oli aloittanut, vaikka väliintulleet esteet
olivat sen keskeyttäneet (vrt. edellä siv. 358). Helmikuun neljä
viimeistä päivää — jolloin Henrik Klaunpojallekin käskykirje
lähetettiin — herttua näkyy Ulvilassa erityisesti omistaneen
matkan alkuva]mistuksille. Kuninkaalle kirjoitettiin pyyntö luovuttaa Tukholmassa tallitilaa herttuan hevosille, Tukholman linnanvoudille Antti Sigfridinpojålle toimitettiin kehotus järjestää
herttualle itselleen asunto, ja Joakim Bulgrin lähetettiin Ahvenanmaalle asettamaan sikäläiset majapaikat kuntoon. Viimemainitun
tuli sitten jatkaa matkaa Ruotsiin ja viedä kuninkaalle kirje, jossa
herttua ilmoitti aikovansa saapua helluntain tienoissa. a Varsinkin
Ulvilasta-paluun jälkeen, maaliskuun loppupuolesta lähtien, jatkettiin matkan valmisteluja yhä innokkaammin. Kun herttua ei ottanut mukaansa ainoastaan tärkeimpiä neuvonantajiaan ja palvelijoitaan, vaan myöskin perheensä — rakastajattarensa Kaarina
Hannuntyttären ja pienet lapsensa 4 —, tarvittiin tosiaan paljon
I:s reg. XXIX, siv. 820.
Vrt. edellä siv. 365, sekä S. V. A. n:ot 3169, lehdet 15-21, ja 797, 1 v.
—2. Vielä 15 /4 hän istui Nummen käräjät; m. p., 1. 5. Ed. sivulla kuvattu
sinetti on kiinnitettynä H. Kl:n antamaan laamannintuomioon helmik. 19
p:ltä 1559 (S. V. A. Topogr. Lohja, Gerknäs).
3 Vrt. G. I:s reg. XXIX, sivv. 87 ja 820.
4 Vrt. Ruuth, Åbo st. hist. II, sivv. 136-137, ja S. V. A. n:o 778, 1. 42.
1 G.
2
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työtä ja puuhaa. Näyttääpä melkein siltä, kuin lopulta olisi tullut
sellainen kiire, ettei herttua ennen lähtöänsä ehtinyt antaa edes
riittäviä ohjeita maan hallinnon hoitamisesta hänen poissaollessansa. Kuningaskaan ei odottanut herttuan lähtevän ennenkuin
sovittuun aikaan, helluntaiksi (14/5), minkä-vuoksi hän vielä toukok.
6 p:nä, = jolloin herttua jo oli Ahvenanmaan saaristossa— lähetti
hänelle kirjeen, jossa m. m. huomautti, . kuinka tärkeätä oli, että
määrättäisiin luotettavia miehiä herttuan poissaollessa tarkoin
pitämään silmällä kaikkia asioita ja varsinkin Viipurin puolta.
Vasta toukok. 11 p:nä, noin viikkoa Turusta-lähdön jälkeen ,herttua
— kai kohdattuaan kuninkaan kirjeenviejän Ahvenanmaalla —
lähetti tarkempia määräyksiä »asioiden johtamisesta» 2 Jöns Vestgötelle, joka Suomen aateliston veteraani siis nyt joutui olemaan
Suomen sijaiskäskynhaltijana. 3 Hänen saamansa valtuutus oli kuitenkin vain väliaikaista laatua, kunnes herttua ehti nähdä, miten
kauan hän tulisi olemaan poissa maasta ja kutka soveliaat henkilöt
tarpeen tullen olisivat vapaina käytettäviksi.
Herttua tahtoi kokeneimpia ja ymmärtäväisimpiä neuvonantajiaan mukaansa, koska hän tiesi matkalla mitä tärkeimpiä
asioita tulevan ratkaistavaksi ja hoidettaviksi. Näitä asioita olivat
ennen kaikkia Liivinmaan kysymys ja Eerik herttuan kanssa tehtävät sopimukset. Juhana oli tosin, kuten näimme (vrt. edellä
siv. 359), toistaiseksi lakannut julkisesti toimimasta Liivinmaan
asiassa. Mutta yhä edelleen hän asiamiestensä avulla tarkoin seurasi tapahtumain kehitystä, ja ennen pitkää avautuikin uusia mahdollisuuksia.Pyrkiessään niitä käyttämään hyväkseen hän näihin
aikoihin sai tehokasta tukea vanhemmalta veljeltään, valtakunnan
perintöruhtinaalta. Viimemainitulla nimittäin, joka muutenkin periaatteessa oli sitä mieltä, että Ruotsin oli päättävästi ja viivy6tele1 G. I:s reg. XXIX, siv. 129.
2 M. t.,

siv. 822.

Mahdollista kuitenkin on, että Vestgöte sai tehtäväkseen johtaa vain
herttuakunnan hallitusta. Siihen viittaa esim. se, että herttua Tukholmasta
27/5 kirjoittaa herttuakunnan ulkopuolella olevien läänien päälliköille suoraan
ja nimenomaan sanoo sen tekevänsä, »koska me nyt emme persoonallisesti ole siellä Suomessa saapuvilla, jotta voisimme siitä huolehtia». G. I:s
reg. XXIX, sivv. 803 ja 823.
3
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mättä valvottava etujaan Liivinmaalla, ja joka siis tässä niinkuin
eräissä muissakin kysymyksissä vähitellen joutui ristiriitaan varovaisen isänsä kanssa, oli senlisäksi aihetta kannattaa nimenomaanJuhanan, mieskohtaisia pyyLeitä, koska hänkin puolestaan tarvitsi Jubanan tukea isää vastaan eräässä toisessa kysymyksessä. Eerik näet
näihin aikoihin yhä suuremmalla innolla puuhaili a v i o l i i t t o a
Englannin Elisabetin kanssa.
Jo parin vuoden ajan olivat ruhtinaalliset veljekset ahkerasti
vaihtaneet ajatuksia kysymyksistä, jotka herättivät heidän mielenkiintoaan ja joissa he saattoivat toivoa toisiltaan apua ja kannatusta, kun kevättalvella 1559 kosimispuuhat Englannissa joutuivat
siihen asteeseen. että Eerikille alkoi Juhanan apu käydä välttämättömäksi. Edellisen vuoden keväänä olivat Eerikin vanha opettaja Dionysius Beurreus ja maisteri Martti Helsing sekä syksyllä
Lasse .I nuutinpoika ja Claudius Collart (Gallus) lähetetyt Englantiin keskustelemaan naimiskaupasta. Jo maaliskuun alussa 1559
kuningas tuumaili uuden »uljaan lähetystön» lähettämistä Englantiin äskenmainittujen avuksi, mutta epäili, tokko hankkeesta saattoi toivoa tulosta ja tokko siis kannatti uhrata siihen kustannuksia;
kevään tullen hän kuitenkin toimitti matkaan Kustaa Juhananpojan (Kolme ruusua), Kaarle Holgerinpojan (Gera) ja Charles de
iMornayn. 1. Keskustelut edistyivät kuitenkin hyvin hitaasti, ja se
herätti Kustaa Vaasassa .yhä suurempia epäilyksiä, jotavastoin
se Eerikiä vain kiihotti yhä innokkaampaan toimintaan. Niinpä
viimemainittu huhtikuun lopulla, siis . samoihin aikoihin, jolloin
Juhana oli loppuvalmistuksissa Ruotsin-matkaansa varten, tilasi
kuninkaan kansliasta joko alkuperäisinä tai oikeiksi todistettuina
1 G. I:n reg. XXIX, sivv. 53-55, 72-73 ja 95-96. Vrt. Falk, G. V:s
utrikesp., sivv. 206-207. Lähettiläät, joita itse asiassa näkyy kohdellun Englannissa varsin loukkaavasti, palasivat kotimaahan syksyllä: Kaarle Holgerinpoika s/lo, Kustaa Juhananpoika 14 /3.a ja Mornay 23/10. »Ja heillä oli kaikilla kaunista sanottavana, kuinka muka asia riippui yksinomaan kuningas
Eerikin oman persoonan saapumisesta ja läsnäolosta.» Sven Elofsson, Paralipomena (Handl. rör. Skand. hist. XII), siv. 105, ja Tegel, K. G:s hist. II,
siv. 370; vrt. Kreuger, Erik XIV och dr. Elisabet af Engl. (Ord och bild VII),
sivv. 197 ja 202. Eerik oli aikaisemmin pyytänyt lähettiläikseen myös Pietari
Brähea ja Sten Eerikinpoikaa, mutta nämä olivat kieltäytyneet, »koska kuningas ei tahtonut itse käyttää siihen mitään kustannuksia ja Eerik herttualla
itsellään ei ollut siihen varoja». Ahnfelt, Per Brahes krönika, sivv. 65-66.
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jäljennöksinä asiakirjoja, joista kävi ilmi hänen asemansa valtaistuimen perijänä ja jotka piti toimitettaman Englannissa oleville
lähettiläille. 1 Mahdollisesti ei tällöin vielä ollut sovittu molempien herttuoiden kesken siitä, miten asiassa lopultakin koetettaisiin saada tuloksia aikaan, mutta ainakin jo muutamaa viikkoa myöhemmin oltiin lopullisesta täimintaohjelmasta selvillä.
Ahvenanmaalta Juhana toukok. 13 p:nä lähetti uskotun kamari
palvelijansa Hannu Skotten Eerikin luo varmastikin tärkeissä
tehtävissä. Ja samoina päivinä Eerik puolestaan kirjoitti Juhanalle
sekä Liivinmaan kysymyksestä että Englannin kuulumisista. 2 Tuskin Juhana sitten oli saapunut Tukholmaan — hän näkyy tulleen
toukok. 26 tai 27 p:nä -, kun Eerik, joka, näihin aikoihin oleskeli
Kalmarissa, jo kesäk. 4 p:nä saattoi kirjoittaa Englannissa oleville
lähettiläille »Juhana herttuan tarjouksesta antaa käyttää itseänsä
lähettiläänä (Iegationsvijs)». 3
Näemme siis veljeksien tehneen päätöksensä, että Juhana
lähtisi juhlallisesti Eerikin puolesta kosimaan Englannin kuningatarta, jo ennenkuin olivat mieskohtaisesti tavanneet toisensa ja
myös ennenkuin olivat saattaneet asiasta kuninkaan kanssa keskustella. 4 Kenen aloitteesta hankkeeseen ryhdyttiin, ei ole selvää.
Pietari Brahe, joka saattoi läheltä seurata asioita (vrt. myös edell. siv.,
alav.), kertoo kronikassaan, että Eerik oli pyytänyt Juhanaa puolestansa ottamaan suorittaaksensa lähetystehtävän ja että Juhana
taas, joka lapsuudesta asti oli ollut huonoissa väleissä vanhemman
veljensä kanssa, suostui pyyntöön mielellään, koska hän arveli
siten saaneensa sopivan tilaisuuden päästä jälleen veljensä täydelliseen suosioon ja ystävyyteen; sentähden hän myös teki kaiken
voitavansa saadakseen isänsä suostutetuksi Eerikin hankkeeseen. 5
G. 1:s .reg. XXIX, siv. 645.
Vrt. m. t.. siv. 648 ja 823.
25 /5 herttua
3 Vrt. m. t., sivv. 649-651 ja 801-803 sekä 823. Vielä

1
2

oli Kastelholmassa. Tegel, m. t., siv. 368, sanoo Juhanan saapuneen Tukholmaan 1/6.
4 3/6. Juhanalle kirjoittaessaan Söderköpingistä kuningas ei sanallakaan
puhu hänen Englannin-matkastaan; hän mainitsee vain havainneensa, että
Juhana on saapunut Tukholmaan, eikä hän vielä 9/6:kaan; kirjoittaessaan
Eeiikille m. m. nimenomaan hänen kosimispuuhastaan, osoita tuntevansa
matkahanketta. G. I:s reg. XXIX, sivv. 175 ja 189.
5 Ahnfelt, m. t., siv. 66.
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Vasta kesäkuun puolivälissä isä ja molemmat pojat kohtasivat
toisensa Stegeborgissa, jossa sitten juhannuksen aikaan pidettiin
yhdessä etevimpien valtaneuvosten kanssa suuret neuvottelut sekä
puheenaolevasta että monista muista tärkeistä valtiollisista ja
perhekysyniyksistä. Kuun lopulla oli vanha kuningas vihdoin
saatu taivutetuksi hyväksymään herttuain päätös juhlallisen kosimislähetystön lähettämisestä; kuninkaan suostumiseen näkyy vaikuttaneen myös se, että samoihin aikoihin tuli Beurreukselta Englannista ties oja, joiden mukaan nyttemmin muka oli toiveita avioliiton aikaansaamisesta; ilmoitetaanpa hänen kuvanneen Eerikille
Elisabetin suorastaan rakastuneeksi häneen.1 Matkasuunnitelmasta
sovittiin siten, että paitsi Juhana heittuaa sinne lähtisi hänen enonsa,
Kustaa Vaasan etevin luottamusmies Sten Eerikinpoika, »ynnä eräitä
muita», »Kaikenlaisten vaarallisuuksien tähden» ei pidetty suotavana, että he matkustaisivat Juutinrauman kautta, vaan Tukholmasta alas Itä-Göötanmaalle ja sitten Vetternin poikki LänsiGöötanmaalle ja edelleer Älfsborgiin, jossa oli noustava laivoihin;
myöhemmin suunnitelmaa muutettiin siten, että herttua matkusti
ensin Arbogaan ja sieltä etelää kohti. Paitsi paria Eerikin Kalmarissa olevaa laivaa oli Älfsborgiin tuotava Sten Eerikinpojan ja
Länsi-Göötanmaan (Älfsborgin) käskynhaltijan Kustaa Olavinpojan (Stenbock) alukset ja ne varustettava hyvillä tykeillä. Sen
lisäksi antoi kuningas Tukholman linnanpäällikön Lauri Flemingin
sekä Jaakko Baggen varustaa pari parasta sotalaivaansa, jotka he
Tukholman saaristossa olevasta Älfsnabbenin satamasta veivät Juutinrauman läpi Älfsborgiin; myöskin Suomesta tuli ainakin yksi laiva
(»Furuholcken»), ja Älfsborgin porvareilla saatiin neljä tai viisi
alusta. Kaikkiaan tuli Juhanalle kuusi varsinaista sotalaivaa, joista
»Leijonet» nimistä komensi Lauri Fleming ja »Engeln» nimistä
Jaakko Bagge. Älfsborgil.aisia otettiin perämiehiksi ja laivamiehiksi, he kun tunsivat »länsimeren». Tukholmasta käsin, jonne sekä
kuningas että molemmat herttuat asettuivat heinäkuun ajaksi,
pidettiin huoli siitä, että matkaa varten saatiin kaikki tarpeelliset
tavarat: muonaa, vaatteita, hopeita, rahaa, kuningatar Elisabetille
vietäviä lahjoja, hevosia (Eerik antoi Juhanalle 40 hevosta) j. n. e.
1 G. I:s reg. XIX, sivv. 212, 215 ja 782 seurr., ja Sven Elofsson, Paralipomena (Handl. rör. Skand. hist. XII), sivv. 98-99.

Juhana Eerikin edustajaksi.

375

Myöskin Suomesta tuotiin runsaat määrät tarpeita, ja huolehti
niistä etupäässä Joakim Bulgrin. 1 Jotta merimatka olisi täysin
turvallinen, käski kuningas Englannissa olevia lähettiläitään sopivalla tavalla — ei kuitenkaan niin, että ilmenisi sen tapahtuvan
kuninkaan aloitteesta — pyytämään sieltä sotalaivoja herttuaa
vastaan, suojelemaan häntä kaikilta vaaroilta. Lähettiläiden piti
myöskin etukäteen koettaa ottaa selvää niistä ehdoista, joilla Englannissa avioliittoon suostuttaisiin, jos mahdollista jo ennen herttuan lähtöä hänelle ilmoitettaviksi. Herttualle kuningas taas teroitti mieleen, että neuvotteluissa oli tarkasti pidettävä kiinni Ruotsin perimysjärjestyksestä ja yleensä Ruotsin laeista. Muutenkin
oli valvottava Ruotsin etuja, pitämällä silmällä m. m. kauppasuhteita. Mahdollisesti voitiin = arveli kuningas — samalla matkalla koettaa saada sopiva puoliso myös Juhanalle. 2
Tärkeä seikka, josta herttuat — isän tietämättä - paljon
neuvottelivat, oli Eerikin velvollisuus vastapalkkioksi pitää huolta
Juhanan asioista ja valvoa hänen etujansa niin suhteessa kuin toisessakin. Juhanan tässä tarkoituksessa — »ennenkuin hän lähtee
Englannin-matkalle» — esittämiin »artikkeleihins antoi Eerik ensimäisen vastauksensa jo elok. 14 p:nä, mutta lopullisen juhlallisen vakuutuksensa hän lähetti vasta perästäpäin, marrask. 6 p:nä.
Perintöruhtinas vahvisti siinä sekä kuninkaan Juhanalle antaman
läänityskirjeen että kaiken, »mitä aikaisemmin tässä asiassa meidän välillämme on sovittu ja päätetty». Hän lupasi korvata Juhanalle tämän persoonalliset menot Englannin-matkan johdosta,
sitoutui edistämään hänen asiaansa. Liivinmaalla, niinkuin suullisesti oli sovittu, j. D. e. 3
Elokuun alkupäivinä Juhana herttua läksi liikkeelle Tukholmasta, oli 8 p:nä Ulfsundissa (nyk. Kungsörissä) lähellä 'Arbogaa,
ja ilmoitti 21 p:nä kuninkaalle saapumisestaan 4lfsborgiin. 4 Tänne
1 Vrt. G. I:s reg. XXIX, sivv. 211-213,.232-233, 238-239, 240,241
—247, 273 seurr., 653=657, 824-825, Zettersten, Sv. flottans historia 1522
—1634, siv. 411, ja S. V. A., n:o 780,1. 14 v. Sten Eerikinpoika muistelee (Hist.
handl. XX, siv. 162), että herttualla oli »4 väl uthrustat örligh skepp».
2 G. I:s reg. XXIX, sivv. 223-224, 241-247 ja 258-259.
3 Vrt.' m. t., sivv. 620-625 ja 657.
4 Ni. t., siv. 825. Vrt. siv. 247: kuninkaan kirje 7/8, jossa sanotaan, että
herttua muutamaa päivää aikaisemmin on lähtenyt hänen luotaan; 5 /8 kuningas jo oli Gripsholmissa (m. t., siv. 238).
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olivat kokoontuneet tai vähitellen kokoontuivat kaikki ne, joiden
tuli ruhtinaallista lähetystöä seurata. Laivastoa varten annetuista
meriartikkeleista näemme, että sen päällikköinä olivat, paitsi Lauri
Fiemingiä ja Jaakko Baggea, lisak Niilonpoika (Baner), Niilo Jesperinpoika (Kruus), Juhana herttuan tallimestari Lauri Laurinpoika ja Hannu Pietarinpoika (Forstenan sukual). 1 Juhanan persoönalliseen seurueeseen taas' kuului tietysti vielä sekä kansliahenkilökuntaa että tarpeellisia palvelijoita, M. m. kamaripalvelija
Hannu Skotte ja keittiökirjuri Pietari Antinpoika, joka kuoli Englannissa. Elok. 8 p:nä herttua kirjoitti veljelleen haluavansa mukaansa myös vanhan kamreerinsa Hannu Tuomaanpojan, mutta
tuntematonta on, voiko hän oltuaan ainakin talvella sairaana lähteä
mukaan. Mahdollisesti herttua otti mukaansa my ös kanslerinsa
Antti tohtorin, joka jo aikaisemmin oli ollut Englannissa; ainakaan
ei hän sen vuoden syksynä oleskellut Turussa. 2
Älfsborgissa herttuaan hänen mielihyväkseen yhtyi myös henkilö, jota olemme nähneet hänen erityisesti halunneen mukaansa,
mutta jonka hän oli luullut jääneen Suomeen: hänen neuvoksensa
Henrik Klaunpoika.
Mitä tietä Henrik Klaunpoika oli Älfsborgiin saapunut, on
tuntematonta; mahdollisesti hän seurasi sitä laivaa, joka tuli suoraan meritse Turusta. Kovaa kiirEttä hän oli saanut pitää (vrt.
edellä siv. 369), minkä vuoksi hän ei myöskään ollut ehtinyt tulostaan ilmoittaa herttualle, ennenkuin tämä jo oli lähtenyt Tukholmasta. Herttua oli, luullessaan hänen jäävän kotimaahan, aikonut
määrätä hänet yhdessä Joakim Bulgrinin kanssa Suomen käskynhaltijaksi poissaolonsa ajaksi ja jo lähettänyt asiasta heille kirjelmänkin elok. 5 p:nä, siis juuri Tukholmasta lähtiessään. 3
Mutta nyt hän muutti mieltänsä. Hän kirjoitti syyskuun alussa
1 M. t., siv. 272 seurr., ja S. V. A. n:o 778, 1. 48 v.
2
Vrt. m. t., sivu. 64 ja 825, Ruuth, Åbo stads historia II, siv. 137, sekä
S. V. A, mo 776, 1. 70 v., ja mo 840, 1. 13 v.-14. Mitä Hannu Skotteen tulee,
on hänen 16 /9 1559 Turussa antamastaan kuitista jäljennös S. V. A:ssa (n:o
776, 1. 70); siitä päättäen hän siis olisi lähtenyt vasta jälkeenpäin, mikä tuntuu vähemmin luultavalta, jotenka kuitissa lienee jokin virhe. - Kaarina
Hannuntytär lapsineen palasi Joakim Bulgrinin seurassa Turkuun; vrt. S. V.
A. n:o 780, 1. 14 v.
3 Nettelbladt, Schwed. bibl. 1V, siv. 185. Tegel, m. t., siv. 370, sanoo
väärin herttuan lähteneen jo 1/8.
-
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kuninkaalle Älfsborgista: »Vaikka kerroin teidän kunink, majesteetillenne viimeksi Tukholmassa, että tahdoin määrätä Henrik
Klaunpojan ja Joakim Bulgrinin hoitamaan asioitani Suomessa,
niin koska Henrik Klaunpoika on tullut tänne alas Älfsborgiin,
en voi kernaasti olla ilman häntä, vaan on aikomukseni ottaa hänet
mukaani Englantiin. Sensijaan olen määrännyt Niilo Boijen Joakim Bulgrinin luo, että he minun poissaollessani valvoisivat parastani Suomessa, ja kuinka nämä asiat nyt ovat järjestetyt, sen on
teidän kunink. maj:ttinne havaitseva Joakim Bulgrinin omasta
kertomuksesta.» Herttua pyysi sentähden kuningasta antamaan
näiden henkilöiden hoitaa kaikki asiat, joiden hoitamisen hän kuninkaan puolesta oli heille uskonut, s. o. herttua kai esitti heille uskottavaksi myös koko Suomen, eikä vain herttuakunnan, ylimmän
hallituksen; esityksen kuningas puolestaan hyväksyikin. Ensin
herttua, Henrik Klaunpojan tavattuaan, oli aikonut sijaisikseen,
»ruhtinaskunnan korkeimman käskyvallan pitäjiksi», Kustaa Finckeä
ja Joakim Bulgrinia, joille hän jo syysk. 3 p:nä oli kirjoituttanut
valtakirjankin, mutta oli niinkuin näkyy heti jälkeenpäin tehnyt
uuden 'päätöksen, kenties siitä syystä, että Fineke yhä edelleen oli
kuninkaan palveluksessa.'
Jonkun päivän odotettuaan sopivaa tuulta herttua vihdoin
syysk. 11 p:nä 2 astui laivoihin. Loistava matkue sai kovasti tuntea
Vrt. G. I:s reg. XXIX, sivv. 625, 804 ja 825. Juhanan Älfsborgista
kuninkaalle kirjoittama kirje on päiväämätön konseptikatkelma — ei ole
siis varmaa, että kirje todella lähetettiin —, mutta aika käy selville siitä,
että ensiksi Kustaa Finckelle annettavaksi tarkoitettu valtakirja on päivätty
3/9 ; Eerik herttuan
6/u Juhanalle lähettämästä kirjeestä (m. t., sivv.
622-625) ilmenee, että lopullinen valtuus todella annettiin Bulgrinin ohella
Niilo Boijelle: »Vij haffve och så effter e. k:ttz begären giffvit kong:e m:tt
tilkenne urn Jachim Bulgrin och Nils Boije, att e. k:tt them tilbetrodt
haffver och befaledt, att the udi e. k:ttz fråvare i Finlandh på alle saker trolighen acthe och ther um bestelle skole, ther medh hans kong:e m:tt tilfridz
ähr. Haffver förthenskuld för någen tijdh sedhen afferdigedt honum (1), på
thet han urn alle saker bestelle kunne, som ther i Finland behöffves kunne».
»Hänellä» Eerik herttua tarkoittanee Buigrinia, josta hän on vähää aikaisemmin puhunut ja jolle herttua 9/9 oli antanut »kreditiivin» veljensä luo (m. t.,
siv. 825).
2 Sven Elofsson, Paralip., siv. 104, ja Tegel, K. Gust. hist. II, siv. 370,
sekä Sten Eerikinpojan muistelmat (Hist. hand'. XX), siv. 162, ja G. I:s reg.
XXIX, sivv. 805 ja 825.
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Pohjanmeren syysaallokon ankaruutta. Myrsky pakotti laivaston
pyrkimään maan suojaan kauempana kuningattaren asuinpaikasta
ja ankkuroimaan sopimattomampaan ankkuiipaikkaan kuin alkuaan
lienee ollut aikomus.. Syysk. 17 p:nä tultiin Yarmouthiin, itärannikon uloimpaan osaan, mistä sitten vähitellen siirryttiin lähemmäksi
Lontoota, Harwichiin. Kun kuningatar sai tiedon herttuan ja hänen
seurueensa saapumisesta, määräsi hän heidän vastaanottajakseen
ja Lontooseen-saattajakseen sukulaisensa, Oxfordin kreivin John
Weren, joka oli sen maakunnan päällikkönä, mihin herttua seurueineen oli tullut. 27 p:nä saapui Harwichiin vielä toinen ylimys,
Henry. Koolles, tuoden kuningattaren tervetuliaiskirjeen. 1 Vielä
syyskuun 30 p:nä lähetyskunta oli Harwichiss5, 2, mutta pian senjälkeen lienee lähdetty liikkeelle, niin että herttua lokak. 5 p:nä
koko seurueineen ja Eerikin kilpakosijan, kuningattaren suosikin
lordi Dudleyn sekä edellämainitun Weren saattamana juhlallisessa
kulkueessa ratsasti Lontooseen. Torvensoittajat etunenässä ja
suuri joukko kultakäädyin koristettuja aatelismiehiä edessään ja
takanaan herttua kulki Winchesterin piispan palatsille, josta hän
sai itselleen upean asunnon Viikkoa myöhemmin, lokak. 12 p:nä,
tapahtui juhlallinen vastaanotto kuningattaren luona lähellä Len-

1 G. I:s reg. XXIX, sivv. 805-806 ja 838:' Juhanan kirje kuninkaalle
Harwichista 27/9 ja kuningatar Elisabetin kirje herttualle Hampton Cour.2b/9.
tista
Kuningatar sanöo m. m.: »Quanquam adventum serenitatis vestre
in regnum nostrum nimis sero intelleximas, eandem tamen incolum.em advenisse post tam dieturnas et varias maxis jactationes gaudemus. Et'certe optassemus contigiss°e vobis portum commodiorem et urbi nostra? Londiniensi propinquiorem. Verum Aeolo illi semper est in mari obtemperandum.» John
Werestä kertoo herttua, että tämä oli »enn enfoiligh maun och icke kana
annetth ärm engelsk tungomåll, therföre jag och alt genom tolk medh honom
talet haffver». — _Pietari Brahe sanoo kronikassaan (Ahnfeltin julkaisun siv.
66), että herttualla oli Älfsborgista Englantiin •»en godh dragande böör». Sten
Eerikinpoika mainitsee laivaston saapuneen »under Engeland» 15/9, Sven
Elovinpoika (m. t., siv. 104) ja Tegel (m. t., siv. 370) taas ilmoittavat saavutun 16 /9. Englannin kruununneuvostossa 3/4 1560 pitämässään puheessa
Dionysius Beurreus -sanoi Ruotsista Englantiin purjehdittavan suotuisalla
tuulella kolmessa. päivässä: »Postremo ex Svecia in Angliam tam brevis
et compendioså est navigatio ut trium dierum spacio:' ubi ventus spirat secundus.» G. I:s reg. XXIX, siv. 850.
2 G. I:s reg. XXIX, siv. 825.
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toota. Vartijastonsa — ja • kai etevimpien neuvonantajiensa seuraamana herttua astui palatsin halliin, jossa hän kohtasi maan
ylhäisön edustajat, ja kulki sieltä edelleen kuningattaren komean
punapukuisen vartijaston muodostamaa kunniakujaa pitkin. Kuningatar osoitti rikkaaksi ja hienosti sivistyneeksi ylistetyn kruununpe =ijän ruhtinaalliselle puhemiehelle erinomaista kohteliaisuutta. .
Juhlallisuudet seurasivat toisiaan. Lokak. 19 p:nä pidettiin ruotsalaisille suuret juhlapäivälliset ja marrask. 15 p:nä loistavat turnajaiset. 1
Juhlien välillä oli neuvotteluja, joissa Juhana herttuaa lienevät
edustaneet — paitsi kansliahenkilökuntaa — ainakin Sten Eeri:
kinpoika, Henrik Klaunpoika, Lauri Fleming ja Dionysius Beurreus. Jouluk. 14 p:nä herttua jätti kuningattarelle kirjallisen esityksen niistä ehdoista, joilla hänelle tarjottiin Ruotsin perintöruhtinasta puolisoksi. 2 Ehdot olivat sangen edulliset, ja keskusteluja niistä riitti pitkälle seuraavaan vuoteen, mutta tulos oli lopulta yhtä huono kuin aikaisemminkin. Suurena syynä oli ehkä
se, että Eerikillä oli useita vaarallisia kilpailijoita, ennen muita
lordi Dudley, joka kaiken lisäksi oli marraskuussa tullut leskeksi
ja siten päässyt siitä esteestä. Jo v:n 1560 alussa Juhana kuitenkin
ilmoitti veljelleen, että hänellä kyllä olisi hyvät toiveet, jos hän
vain itse saapuisi asiaansa ajamaan. Ja huolimatta siitä, että kuningatar Elisabet Kustaa kuninkaalle lähettämässään kirjeessä
jotenkin selvin sanoin ilmoitti, että Eerikin oli turha enää yrittää
ja että hänen matkansa Englantiin ei olisi suotava, huolimatta
vaikka hän tosin ilmoitti
myös siitä; että Dionysius Beurreus
vain kahden seikan, kysymyksien evankelisesta uskosta ja Eerikin
persoonallisesta läsnäolosta, esiintyvän englantilaisten puolella ratkaisevina — suoraan lausui sittenkin epäilevänsä asian menestymistä, pani Eerik kuitenkin enemmän huomiota veljensä ja mielisteleväin palvelijoidensa, kuten Claudius Collart'in, sanoihin. Hän
alkoi, suuria itsestänsä luuleva ja itsepäinen kun oli, vain yhä innokkaammin toimia matkan toteuttamiseksi; kun kuningas huomautti
Elisabetin kirjeestä, arveli Eerik, että kirje oli väärin tulkittu latiKreuger, Erik XIV och drottn. Elisabet af England (Ord och . bild
VII), siv. 203.
2 Julkaistu G. I s. reg. XXIX, sivv. 839-840.
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nasta ruotsiksi! 1 Ei ole todellakaan ihmettelemistä, että Kustaa,
Vaasa kovasti vastusti Eerikin lähtöä. Pelkästään uudet kustannuksetkin häntä pelottivat, kun jo Juhanan matkavarustuksiin
ilmoitetaan kuninkaan määrättävistä varoista menneen kokonaista
200,000 gylleniä puhdasta rahaa. 2
Jo helmikuussa 1560 Eerik Juhanalle lähettämässään kirjeessä.
pyysi häntä »läsnäolollansa» antamaan kuninkaalle hyviä toiveita
ja neuvomaan häntä myöntämään Eerikille matkaa varten tarpeelliset varat. 3 Kuitenkaan ei hänen tarkoituksensa ollut, että Juhana
erikoisesti jouduttaisi Englannista-lähtöänsä; päinvastoin hän näkyy
vielä huhtikuun alkupuolella kehottaneen veljeänsä viipymään
Englannissa, vaikka — kuten kuningas sanoo — siitä vain koituisi »lisää kustannuksia ja hankaluutta». 4 Mahdollisesti olivat
Eerikille aiheen tämän kehotuksen lähettämiseen antaneet ne tiedot, joita Sten Eerikinpoika oli tuonut Englannista. Sten Eerikinpoika, joka saapui kuninkaan luo maalisk. '1 p:nä, oli nimittäin
ilmoittanut, että kuningatar Elisabet oli kerta kaikkiaan hy-.
lännyt Eerikin naimatarjouksen ja senvuoksi kehottanut Eerikiä
lopullisesti heittämään koko puuhaa ajatuksistaan, minkä johdosta
Eerik ehkä piti välttämättömänä, että Juhana koettaisi vielä valmistaa asioita, kunnes hän itse ehtisi kääntää kaiken jälleen hyväksi. 5
• 1 Vrt. G. I:s reg. XXIX, sivv. 425, 460, 673-674, 688, 693, 705-706,
712 ja 752-757, sekä Kreuger, m. t., sivv. 205-206._
2
Toisen tiedon mukaan Juhana sai »till.tärepenningar» 80,000 talaria.
Vrt. Tegel. m. t., siv. 369, ja Ahnfelt, m. t., siv. 66. Kirjeessään Eerikille 25/3
1560 kuningas, tosin närkästyneenä ilmeisesti liioitellen, sanoo Englannin-matkaa varten antaneensa Juhanalle paitsi »paljon rehellistä väkeä», myös muutamia satojatuhansia gylleneitä sekä laivoja, tykkejä ja ampumavaroja,
mutta noin kuukautta aikaisemmin lähettämässään kirjeessä hänkin sanoo
antaneensa »kaksi kertaa satatuhatta gylleniä». Sitäpaitsi lienee Eerik itse
uhrannut melkoisia summia. G. I:s reg. XXIX, sivv. 426 ja 467. Suomesta
Juhana oli omista varoistaan ottanut 16,000 markkaa »talareissa ja kullassa»,
jötapaitsi hän ennen lähtöänsä oli Ruotsissa lainännut silkkitavaroita y. m.,
9,000 markan arvosta. Vrt. Schirren, Arch. f. d. Gesch. L-, E.- u. C., uusi
sarja IV. sivv. 175-176.
3 G. I:s reg. XXIX, siv. 687.
4 G.
I:s reg: XXIX, siv. 478.
5 Sven Elofsson, m. t., siv. 117, ja Tegel, m. t., siv. 374, sekä G. I:s reg.
XXIX, sivv. 714 ja 766. Muistelmissaan (Hist. handl. XX, siv. 162) Sten
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Joka tapauksessa. Juhana itse havaitsi Englantiin-jäämisensä
turhaksi. Kuh Dionysius Beurreuksen huhtik. 3 p:nä Englannin
kruununneuvoston suuressa istunnossa Juhanan nimessä pitämästä
juhlallisesta puheestakaan 1 ei ollut toivottua tulosta, päätti herttua
viipymättä lähteä kotimatkalle. Käytyään huhtik. 10 p:än tienoissa kuningattaren luona jäähyväisaudienssilla ja saatuaan hä
neltä ystävällisen kirjeen vietäväksi kuninkaalle 2 herttua pian
senjälkeen astui seuralaisineen laivoihin ja saapui Älfsborgiin huhtik.
26 p:nä. Vaikka nuoren loisteliaan ruhtinaan matka, jolla hän
- Pietari Brahen sanojen mukaan »suoritti tehtävänsä ja asiansa
niin upeasti ja arvokkaasti, kuin milloinkaan kukaan lähettiläs
aikaisemmin oli suorittanut», ei ollutkaan johtanut odotettuun
lopulliseen tulokseen, katsoi hän kuitenkin — päinvastoin kuin
hänen enonsa — voivansa esiintyä jokseenkin hyvin uutisin. Senpä
johdosta, jatkaa mainittu kronikankirjoittaja, »vallitsi suuri riemu
näiden kahden ruhtinaan (Eerikin ja Juhanan) kesken». 4
Vanha, sairas isä oli heti saatuaan tiedon lempipoikansa paluusta mitä kiihkeimmin -kehottanut häntä jouduttamaan tuloansa
hänen luokseen; Eerikin yritys vähää aikaisemmin saada Sten Eerikiupoika puheilleen, ennenkuin tämä ehtisi kuninkaalle esittää
asiat vähemmän toivottavassa valossa, oli Kustaa Vaasalle ollut
varoittavana esimerkkinä. 5 Kuitenkin kesti kokonaisen kuukauden, ennenkuin Juhana ehti Mälarnin seuduille, missä hänen isänsä
silloin oleskeli. Veljesten politiikalle sopi näet paremmin, että he
ensin kahdenkesken saivat päättää yhteisestä menettelytavasta,
mistä muuten Eerik jo etukäteen riensi Juhanalle kirjoittamaan. 6
Varmaankin Eerik myös aavisti, ehkä tiesikin, että Juhanan
tuomat tiedot eivät olleet niin ehdottoman lupaavia kuin hän
olisi toivonut ja että Juhanaa senvuoksi oli sopivalla tavalla
Eerikinpoika sanoo jo 1°/31 saaneensa lupakirjan lähteäksensä paluumatkalle
ja helmikuussa saapuneensa kuninkaan luo Strömsholmiin.
1 G. I:s reg. XXIX, sivv. 842-850. Neuvosto antoi vastauksensa 6 /4;
Setterwall, Fört. ö. acta svec. i Cal, of St. Papers (Hist. tidskr. 1889), siv. 14.
2 Kirje on päivätty 1°/4 Westminsterissä; G. I:s reg. XXIX, siv. 851.
3 Tegel, m. t.; siv: 374.
4 Ahnfelt, m. t., siv. 66.
5 Vrt. G. I:s reg. XXIX, sivv. 465-466, 490. 492-493 ja 510-11.
6 Vrt. G. I:s reg. XXIX, sivv. 760 ja 762.
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suostuteltava esittämään asiat mahdollisimman hyvässä valossa.1
Toukokuun puolivälissä veljekset tapasivat toisensa Vadstenan—Linköpingin—Söderköpingin tienoilla 2 , ja heidän siellä neuvoteltuaan.
— osittain yhdessä Sten , Eerikinpojan ja Svante Sturen kanssa —
läksi Juhana yksinänsä taivuttelemaan isäänsä, jonka luo Eskilstunaan hän saapui toukok. 25 p:nä. 3 Vaikka kuningas oli ollutkin
mitä jyrkimmin Eerikin naimapuuhan jatkamista vastaan, vaikka
hänen ja Eerikin välit pitkin talvea ja kevättä olivat olleet tästä
ja muista syistä niin -kireällä, että hän jo lienee ajatellut Eerikin sulkemista vankeuteen, ja vaikka hän ilmeisesti epäili veljesten yhdessä vehkeilevän isänsä selän takana, 4 antoi hän kuitenkin Juhanan toivehikkaiden kuvausten houkutella itsensä suostumaan siihen, että Eerik itse saisi lähteä Englantiin yrittämään
onneansa. Valtiopäivillä, jotka kutsuttiin koolle Tukholmaan kesäkuun puoliväliin, oli muiden tärkeiden kysymysten ohella päätettävä myös Eerikin matkasta ja sen aiheuttamien kustannusten peittämisestä.
e) tlerttuakunnan käskynhaltijana vv. 1560-1561.
Kustaa Vaasan kuolema.
Viimeksi selostettujen neuvottelujen tapahtuessa ei Henrik
Klaunpoika enää kuulunut Juhanan seurueeseen. Heti lähetyskunnan kotiuduttua Älfsborgiin monikuukautiselta matkaltaan, jonka
kestäessä Henrik Klaunpoika oli saanut nähdä ja kokea niin paljon
uutta ja mielenkiintoista, olivat nimittäin hänen ja hänen hert1 Vrt. esim. Sv. riksdagsakter I, sivv. 666, 710 ja 773, sekä II, sivv.
85-86.
2 Eerikin mielihyvää Juhanan tuomien muka hyvien uutisten johdosta
todistaa sekin, että hän Juhanan palveluksessa oleville tällöin jakeli suosionosoituksiaan. G. I:s reg. XXIX, sivv. 723, 725-726, 765-766, 807 ja 827.
3 Vrt. Tegel, m. t., siv. 374, ja Sv. riksdagsakt. I, siv. 666.
4 Vrt. esim. kuninkaan Joakim Bulgrinille ja Simo Tuomaanpojalle 4/5
lähettämiä kirjeitä, joissa hän jyrkästi kieltää tottelemasta »hvad som han
(Eerik) eller andre vare barn uthen vårt veetschap och befalning tig eller andre
tilsejendes varder osz oåtsport». G. I:s reg. XXIX, sivv. 508-509; vrt. myös
siv. 490.
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tuansa tiet pitkiksi ajoiksi eronneet. Juhana oli kyllä ollut hyvin
tyytyväinen siihen arvokkaaseen apuun, jota hän oli saanut Henrik
Klaunpojalta sekä itse matkan päätarkoitusta koskevissa toimenpiteissä ja neuvotteluissa että käsiteltäessä — mikäli sellainen tuli
kysymykseen — Suomen asioita ja muita kotipuolesta kuuluvia
tietoja. Todistukseksi siitä mainittakoon, että hän osoitti Henrik
Klaunpojalle erityistä suosiotaan myöntämällä hänelle Englannissaolon lähestyessä loppuaan, maalisk. 6 p:nä, palkkioksi erään läänityksen. 1 Mutta niin pian kuin Englannin-matka oli päättynyt, oli
tarpeellista jälleen käyttää hyväksi hänen kykyänsä ja kokeneisuuttansa .itse herttuakunnassa, varsinkin kun herttuan alkuperäisenä
tarkoituksena oli vain lyhyeksi aikaa jäädä pois Suomesta, jotenka
hänen ja hänen neuvoksensa oletettiin jälleen ennen pitkää joutuvan välittömään keskinäiseen yhteytyyu; 2 epäilemättä Henrik
Klaunpoika itsekin jo halusi kotiin perheensä luo ja omia asioitaan
valvomaan. Jo huhtik. 26 p:nä, siis samana, jolloin Englanninmatkalaiset ehtivät Ruotsiin, herttua kirjoitti Suomen hallituksen
väliaikaiselle johtajalle Joakim Bulgrinille ilmoituksen »Henrik
Klaunpojan
lähettämisestä Suomeen ja että luotettaisiin siihen,
•
mitä hän oli esittävä hänen ruht. armonsa puolesta». 3 Tuntematonta
on, mitä tietä Henrik Klaunpoika Älfsborgista jatkoi matkaansa,
mutta mahdollisesti . hän teki sen meritse, turkulaisella' laivalla.
Joka tapauksessa hän jo kuukautta myöhemmin jälleen oli tavallisissa virkatoimissaan, istuen -toukok. 28 ja 29 p:nä käräjiä Pöytyällä ja Räntämäellä. 4
Todennäköisesti Juhana Buigrinille lähettämässään kirjeessä
ilmoitti myöskin; että tämän Oli herttuan hallitusvaltaa edustaesG. I:s reg. XXIX, siv. 826.
2 Vielä kesällä oltiin siinä uskossa, että herttua aivan piakkoin saapuisi
kotiin; juhannuksen aikoihin lähti Turusta laivoja — mukana m. m. Kaarina
Hannuntytär — häntä vastaan. Vrt. S. V. A. n:ot' 840, 1. 12, .ja 845, 1. 32 v.
u/, toimitettiin Turun linnassa Englannista tulleiden tavaroiden inventaus
Bulgrinin, Simo Tuomaanpojan, Hannu Skotten ja oriinratsastaja Tuomas
Maununpojan läsnäollessa. S. V. A. n:o 839 a, 1. 1-5.

G. I:s reg. XXIX, siv. 827.
S. V. A. n:o 855, lehdet 2-3. Henrik Klaunpöjan mukana lienee Turkuun tullut myös Klaus Antinpoika (Vestgötej, joka sitten jälleen — kenties
Kaarina Hannuntyttären kanssa -- lähti herttuansa luo. Vrt. S. V. A. Biographica, Vestgöte 1560-1561.
3

4
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saan tästä lähtien kuunneltava Henrik Klaunpojan mieltä ja ainakin kaikissa tärkeimmissä asioissa toimittava yksissä hänen kanssaan. Olemme edellä (siv. 377) nähneet, että herttua oli poissaolonsa ajaksi Suomen hallituksen johtoon määrännyt Joakim Bulgrinin ja Niilo Boijen. Siltä kuitenkin näyttää, ettei jälkimäinen
siinä suhteessa suuria toimittanut; ainakaan en ole havainnut siitä.
asiakirjoissa mitään jälkiä , vaikka hän kyllä ainakin syksyllä 1559
oleskeli Suomessa. 1 Sitävastoin Bulgrin todella hoiti tuona aikana
sekä Suomen hallitusta 2 että muitakin asioita, jotka Juhanalta olivat jääneet kesken. Kuitenkin hän koko ajan sai ohjeita erittäinkin Eerik herttualta, joka oli Juhanalle luvannut valvoa hänen etujansa ja jolle Bulgrin myös lähetteli selontekoja herttuakunnan
oloista. Erään tällaisen selonteon johdosta Eerik herttua kirjoitti
Bulgrinille jouluaattona 1559: »Meille on mieluisaa ja näemme kernaasti, että aina samalla tavalla hänen rakastettavaisuutensa poissaollessa tahdotte antaa meille siitä (tilasta herttuakunnassa) tietoja,
jotta, jos siellä jotakin tapahtuisi toisin kuin me kernaasti näkisimme
ja kuin meidän rakkaalle herra velj ellemme olisi mieluisaa, me silloin. voimme hänen rak:tensa puolesta, niin paljon kuin voimme,
neuvoin ja töin auttaa teitä saattamaan hänen rak:tensa asiat siellä
jälleen kuntoon, kunnes hänen rak:tensa terveenä (minkä Jumala
suokoon) tulee takaisin kotiin ja itse saa valvoa perastansa.» 3 Erikoisella innolla Eerik lupauksensa mukaan koetti yhdessä Bulgrinin kanssa valvoa Juhanan etuja Liivinmaalla. Mutta tässä hän
joutui tekemisiin kuninkaan kanssa, joka ei suinkaan aikonut antaa
Juhanan käskynhaltijan, enempää kuir Juhanan itsensäkään,
työskennellä ja toimia itsenäisesti asioissa, jotka koskivat yleisvaltakunnallisia etuja. Niinpä Kustaa Vaasa, kun hän sai tietoonsa
Eerikin Bulgrinille antaman käskyn lähettää rahoja hänen Liivinmaalle lähteneille asiamiehilleen, kirjoitti Bulgrinille helmik. 26 p:nä:
»Me tahdomme myös, ettet sinä taikka muut uskotut miehemme ja
palve]ijamme, jotka siellä Suomessa olette, pane alulle tai suorita

1 Vrt. Hausen, Bidrag III, siv. 459.
2 Hän nimittää itseänsä
.»Högborne förstis och herris, her Johan,
hertigh till Fijnlandh, mijnn aller nådige herris befalningzman». S. V. A.
n:o 3160, 1. 42 v. (kuitti 16 /5 1560).
3 G. I:s reg. XXIX, siv. 631.
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mitään tärkeitä asioita ja y_ityksiä, tapahtukoon se kenen käskystä
tahansa; joko maassa tai maan ulkopuolella, jos ne meitä ja valtakuntaa koskevat, meiltä kysymättä, meidän epäsuosiomnie ja korkeimman rangaistuksen uhalla.» 1
Joakim Bu]grinille oli epäilemättä hyvin tervetullut se apu,
minkä hän sai Henrik Klaunpojasta, jonka kanssa tuo herttuansa
parasta vilpittömästi harrastava mies kaikesta päättäen hyvin
tuli toimeen.
Sanottavasti ei ole säilynyt nimenomaisia tietoja niistä
sisähallinnollisista toimenpiteistä, joihin Henrik Klaunpoika Suomessa otti osaa Juhanan ollessa Ruotsissa. Juhannuksena herttua
lähetti hänelle käskyn valvoa Turun linnan uudistamista sekä neuvotella rahvaan kanssa päivätöiden vaihtamisesta rahasuorituksiin. 2 Turun linnaa ja sen ympäristöä oli Juhana jo aikaisin ryhtynyt laajentamaan ja panemaan sellaiseen kuntoon, että se sopi
loistoa rakastavan renesanssiajan ruhtinaan asunnoksi. Varsinkin juuri vuosina 1559-1560 oltiin innokkaissa rakennus- ja kaunistustöissä.
Työnjohtajina olivat Antonius kivenhakkaaja eli
salvomies, joka tuli tunnetuksi todellisena taiteilijana alallaan, sekä
etevät rakennusmestarit Tobias von Römer ja Henrik von Köllen
ynnä muurarien päällikkönä Tapani muurarimestari, joka lienee
.erikoisesti tilattu Hollannista, j. n. e. 3 • Ylin valvonta kuului tietenkin linnanvoudille Simo Tuomaanpojalle. Mahdollisesti hän ei
ollut riittävällä tarmolla jouduttanut töitä, koska herttua katsoi
tarpeelliseksi käyttää silmälläpidossa myöskin Henrik Klaunpojan
apua. Ehkäpä Henrik Klaunpojalla sitäpaitsi oli yhtä ja toista var-.
teenotettavaa esitettävänä työn kestäessä niiden havaintojen nojalla, joita hän oli saattanut tehdä Englannin linnoissa ja palatseissa, joissa kuitenkin vielä vanhat keskiaikaiset rakennustaidesuunnat olivat vallalla. 4 - Mistä oikeastaan oli kysymys siinä päivätyöveron muuttamisessa rahaveroksi, josta näimme Henrik
Klaunpojan myöskin saaneen käskyn ja josta herttua häne]le lähetti

1 G.

I:s reg. XXIX, siv. 444.
G. I:s reg. XXIX, siv. 827.
3 Vrt. Ruuth, Åbo stads historia l, siv. 183, II, siv. 130 seurr., ja III;
sivv. 198-199.
4 Vrt. Springer, • Handb. der Kunstgesch. IV, siv. 214.
2
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uuden kirjeen heinäk. 26 p:nä, — »että Henrik Klaunpoika vielä
edelleen neuvottelee rahvaan kanssa päivätöistä» 1 —, on tarkemmin
tuntematonta. Tarkoitus kai yleensä oli saada kartutetuksi Juhanan rahaveroja, jotka kalliiden matkojen ja ulkopoliittisten hankkeiden vuoksi olivat kovin riittämättömiä; suuria summia nielivät
myöskin äskenmainitut rakennushommat; varsinaisista hovimenoista
ja sotaväen palkkauksesta puhumatta.
Jos olen Juhana herttuan diariota oikein ymmärtänyt, kuuluu
puheenaoleviin Henrik Klaunpojan tällä ajalla saamiin tehtäviin
myös käsky yhdessä Bulgrinin kanssa »tarkoin pitää silmällä vouteja ruhtinaskunnassa, että he eivät missään suhteessa kavalla hänen
ruht. armonsa tuloja». 2 Kirje on tosin merkitty lähetetyksi tammik.
31 p:nä 1560, mutta kun Henrik Klaunpoika silloin oli Englannissa,
on erehdys ilmeinen. Koska nähdäkseni diario osittain on syntynyt
siten, että siihen on kirjeet vasta pitkiäkin aikoja jäljestäpäin selostettu — erityisesti Englannissa-olon aikana ja kuukausina senjälkeen on näin tapahtunut 3, - ja koska Juhana herttua ainakin helmikuun alussa 1561 oleskeli Upsalassa, josta kysyulyksessäoleva
kirje alkuaan on merkitty lähetetyksi 4, pidän luultavana, että kirjeen päivämäärän tulee olla tammik. 31 p. 1561. 5 Henrik Klaunpoika ja Bulgrin saivat siis tehtävän, joka ei ollut helpoimpia. Sekä
Kustaa Vaasan että myös Juhana herttuan puolelta oli voutien' toiminta vaatinut lakkaamatonta huolenpitoa ja muistuttamista sekä
ankaria rankaisutoimenpiteitä; myöskin Henrik Klaur..poika oli jo
aikaisemmin herttuan palveluksessa ollessaan saanut ottaa osaa
tällaisten kysymysten käsittelyyn. 6 Herttuakin käsitti kyllä tuloG. I:s reg. XXIX, siv. 828.
G. I:s reg. XXIX, siv. 826.
3 Vrt. m. t., sivv. 826-827, erittäin helmik., ja alav. viimemain.
sivulla.
.
4 Vrt. m. t., siv. 826, ja Leinberg, H. Johans af Finl. diar., siv. 51.
Kun itse kirjeeseen kenties oli tullut tuo vuoden alkupuolella tavallinen erehdys, että oli kirjoitettu äskettäin päättynyt vuosi kuluvan sijaan,
taikka kun mahdollisesti tavallisuuden mukaan oli kirjoitettu 1560 numeroilla ja yksi kirjaimilla, jota diarion laatija huolimattomasti lukien ei ole
havainnut, on hän ehkä, tietäen Juhanan v:n 1560 tammik. olleen Englannissa. ratkaissut pulman yksinkertaisesti pyyhkäisemällä päiväyspaikan pois.
6
Juhanan aikaan nähden tässä suhteessa vrt. esiin. silloin pidettyjen
linnaoikeuksien asiakirjoja (Grotenfelt, Teitin valitusl., sivv. 134-144, ja
1
z
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jen lisäämisen tärkeyden. vaikkakaan hän ei yhtä hyvin ymmärtänyt säästäväisyyden, s. o. menojen vähentämisen, merkitystä.
Muuten saivat Henrik Klaunpoika ja Joakim Bulgrin hoitaa myöskin herttuakunnan talouden menopuolta, kuten näkyy Juhanan
helmik. 5 p:nä 1561 heille lähettämästä käskystä suorittaa eräälle
kauppiaalle, Effuer v. earpenille, kuusituhatta talaria. 1 Henrik
Klaunpojan maksumääräyksiä tarvittiin myös maksettaessa laivaväen palkkoja. 2
Viimeksikerröttujen kaltaisten, puhtaasti taloudellisten tehtäväin
ja ulkopoliittisen toimen rajamaille kuuluvaksi lienee luettava Henrik
Klaunpojan herttuasta saama, tammik. 22 p:nä 1561 päivätty käsky
antaa Puolan lähettiläälle kolmesataa talaria; 3 lähinnä se kenties
tarkoitti yksinkertaista maksunsuoritusta, vaikka takana, kuten
saamme nähdä, saattoi olla politiikkaakin.
Itsestään selvää on, että Henrik Klaunpoika nyt kysymyksessä
olevana aikana paljonkin toimi myös ulkopolitiikan alalla. Enn62
kaikkea vaati huomiota L i i v i n m a a n kysymys, joka yhä
edelleen oli Suomen herttuan tärkeimpiä. Luultavasti Henrik Klaunpoika jo herttuasta Älfsborgissa erotessaan sai siinä suhteessa suullisia ohjeita, ja parisen kuukautta hänen kotiintulonsa jälkeen saapui niitä hänelle heinäk. 26 p:nä 1560 lähetetyssä kirjeessä. 4 KirHausen,' Bidrag III, sivv. 397-399: 15 /12 ja 18/2 1556 ja 21/6 1558) ja erästä
kuvaavaa valitusta Raaseporin voutia Henrik Tyskiä (eli Schultzia) vastaan (Hausen, m. t., sivv. 381-385) sekä herttuat kirjeitä "/3.2:' 13/12, 16/12
ja 30 /12 1557 (G. I:s reg. XXVII, sivv. 255, 257-258 ja 270, sekä S. V A_
Laguksen kok. kunink. kirj 1530-1560, 1. 66 v.).
1 Leinberg, Hert. Johans diarium, siv. 51.
2 Vrt. S. V. A n:o 929, 1. 3 v.
3 Leinberg, Hert. Johans diar., siv. 50. Lähettiläs oli luultavasti Konarski, joka juuri näihin aikoihin palasi Ruotsista, missä hän lienee ollut
sekä koettamassa yllyttää Ruotsia Venäjää vastaan että liiviläisten lähetystön toimia silmälläpitämässä; toisesta Ruotsissa käyneestä Puolan lähettiläästä, Hieronymus Makovski'sta, kirjoitti Juhana herttua syysk. (elok.?)
veljelleen. Konarski'n mukana jouluk. 29 p:nä Puolan kuninkaalle lähettämässään vastauksessa Eerik ilmoitti jättäneensä veljensä Juhanan toimeksi
sopia liivinmaalaisten kanssa rahalainan myöntämisestä. Vrt. Annerstedt,
Grundl. af sv. väldet i Livl., siv. 27, G. I:s reg. XXIX, siv. 810, ja Schirren,
Archiv, uusi sarja VI, sivv. 190-193.
4 Leinberg, H. Joh:s diar., siv. 48.
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jeen sisällöstä ei ole kuitenkaan olemassa minkäänlaisia tarkempia
ilmoituksia. On siis tyytyminen vain tarkastamaan Liivinmaankysymyksen silloisia vaiheita.
Tanskan vanhan, rauhallisia oloja harrastavan kuninkaan
Kristiern III:n kuoltua oli valtaistuimelle v:n 7 559 alussa noussut
nuori ja kunnianhimoinen Fredrik II. Kustaa Vaasa ei senvuoksi
enää ollut saattanut tuudittautua siihen uskoon, että tanskalaiset.
eivät todenteolla tahtoisi sekaantua Liivinmaan asioihin. Päinvastoin Tanskan lähettiläät, jotka maaliskuussa 1559 saapuivat Moskovaan hankkimaan Liivinmaalle rauhaa tai ainakin aselepoa, mikä
sitten myönnettiinkin marraskuuhun asti, koettivat, matkustaessaan Räävelin kautta, jossa vihdoin joulukuussa oli saatu linna jälleen riistetyksi tanskalaispuölueen käsistä, uudelleen valmistaa
maaperää tanskalaiselle vaikutukselle. Toisaalta taas koadjuuttori
Ketler samoihin aikoihin sai iäkkään Fiirstenbergin lopullisesti syrjäytetyksi ja siten itse tultuaan sotamestariksi saattoi entistä paljon suuremmalla arvovallalla antautua neuvotteluihin katolisen Puolan kanssa; syksyllä neuvottelut johtivatkin siihen, että ritaristoval' io alistui Puolan suojelukseen ehdoilla, jotka paperilla saattoivat näyttää kylläkin viattomilta, mutta jotka piankin johtivat
Puolan ehdottomaan- ylivaltaan suuressa osassa ritariston aluetta.
Kaiken tämän ohella liivinmaalaiset yhä• edelleen koettivat
saada apua myöskin Ruotsilta. Maaliskuussa 1559 oli siinä tarkoituksessa lähetetty uusi lähetystö, jonka piti pyytämän lainaksi
pariasataatuhatta talaria — tai hätätilassa vähemmänkin — panttia. vastaan. Lähetystö, johon kuuluivat m. m. toht. Gilsheim
ja koadjuuttori Ketlerin sihteeri Salomon Henning, saapui huhtikuun puolivälissä Turkuun, jossa herttua otti heidät juhlallisesti
vastaan ja lupasi kannattaa heidän anomustaan kuninkaan luona.
epämääräiset ja epätyydyttävät olivat kuitenkin silläkin kertaa
liivinmaalaisten tarjoamat vakuudet, että kuningas aluksi antoi
varsin kylmiä vastauksia. Lopullisessa vastauksessaan hän lupasi
lainata melkoisen summan, jos hänelle riittävän pätevin sitoumuksin
luovutettaisiin Räävelin linna ynnä eräitä muita linnoituksia. Siihen
kysymys kuitenkin nytkin raukesi. Sensijaan oli Liivinmaalla juuri
1 Vrt. niistä Annerstedt, m. t., sivv. 10-15 ja 19-31, sekä Grotenfelt, Suom. hist. uskonp. aikak., sivv. 147-149.
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näihin aikoihin, paitsi Puolaa, myöskin Tanska saanut lopullista sananvaltaa; syyskuussa 1559 nimittäin viimemainitun suojelukseen annettiin sekä Saarenmaa että Läänemaa ynnä oikeus nimittää sinne
piispa. 1
.
Vaikka siis Kustaa Vaasa hylkäsikin liivinmaalaisten anomuksen, jatkui neuvotteluja kuitenkin edelleen: toisella puolen tarvittiin välttämättömästi avustusta j a toisella y] einen valtiollinen asema j a
valtakunnan ilmeinen etu vaati välttämään sitä, että naapurivallat
lopullisesti pääsisivät koko tuon tärkeän balttilaisen alueen herroiksi.
Mutta kaikkia näitä seikkoja silmälläpitäen koetti myös Juhana
herttua puolestaan valmistaa itselleen tilaisuutta uusiin yrityksiin
laajentaa omaa persoonallista valta-aluettaan.
Juhanan Englannin-matkan aikana oli — kuten jo on mainittu
— Eerik hoitanut Liivinmaan kysymystä aivan erinomaisella innolla. Rääve'iä ei tosin kannattanut ajatella, koska sotamestari ei
missään tapauksessa ollut suostuvainen siitä keskustelemaan. Sitävastoin oli Sonneburg ritaristolle vähäarvoisempi, senjälkeen kuin
muu osa Saarenmaata oli joutunut Tanskan alle, kun taas sama
seikka antoi Ruotsille aiheen juuri niillä seuduin hankkia vastapainoa Tanskaa vastaan. Keino, millä nyt piti 'yritettämän hankkia Juhanalle jalansijaa Liivinmaalla, oli senvuoksi kerätä hänen
herttuakuntansa tuloista rahasumma, jota vastaan saataisiin pantiksi Sonneburgin linna tai Paadisten luostari taikka molemmat.
Siinä mielessä Eerik — yksissä neuvoin Bulgrinin kanssa — päätti
tammikuussa 1560 lähettää Klaus Kristerinpojan ja sihteerinsä Kristoffer Schieferin sotamestarin luo neuvottelemaan ja vastaanottamaan paatteja. Ohjeiden mukaan heidän tuli tarjota 100,000 talaria, mutta koska rahoja ei aluksi ollut muuta kuin 10,000, oli loput
luvattava vasta parin vuoden perästä; siitä huolimatta oli Sonneburg luovutettava, kunnes sanotut 10,000 oli takaisin maksettu,
vaikkapa loppuja ei voitaisikaan suorittaa. Jos tähän ei suostuttaisi,
piti tarjottaman 40,000 Paadisten luostarialuetta vastaan, ja vasta
viime kädessä 10,000:ta kuuden prosentin korkoa vastaan ja ehdolla,
että niinhyvin Sonneburg kuin myös Paadisten luostari luovutettai1 Vrt. paitsi Annerstedtia (siv. 13) myös G. I:s reg. XXIX, siv. 822.
Herttua oli 6/3 Ulvilasta lähettänyt sihteerinsä Jeremias Romerin Ketlerin
luo, ja 2/4 Romer Räävelistä ilmoitti Henningin lähteneen Suomen puolelle.
Schirren, Archiv, uusi sarja III, sivv. 149-151.
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sun, heti kun loput 90,000 voitaisiin antaa. Aikeesta Eerik ilmoitti
isälleen vasta Schieferin lähdettyä; mutta ennenkuin tämä vielä
oli ehtinyt jatkaa matkaa Suomesta Klaus Kristerinpojan kanssa,
saapui tänne Kustaa Vaasan ankara kielto laskea lähettiläitä kulkemaan. edelleen ja yleensäkin sekaantua Liivinmaan asioihin ilman
hallitsijan käskyä. Bulgrin pidättikin Schieferin Turussa ja ilmoitti
kuninkaalle noudattavansa hänen tahtoansa, samalla kuitenkin
puoltaen itse asiaa ja varoittaen niistä seurauksista, joita esim. Räävelin joutuminen . Venäjän tai Tanskan valtaan tuottaisi. Klaus
Kristerinpoika puolestaan luopui matkasta mielellään, sillä hän oli
suostunut koko hankkeeseen vain sen johdosta, että Eerik oli vakuuttanut kuninkaan kyllä antavan siihen myöntymyksensä. Nolo
tulos oli selvästi pohdinnan esineenä herttuallisten veljesten tavatessa toisensa toukokuun puolivälissä, ja Juhana ilmaisi Bulgrinille
mielipahansa hänen »turhista vastaväitteistään», mutta kaikesta
huolimatta oli nyt kuninkaan tahtoa toistaiseksi toteltava.
Sekä Eerikin että muiden, kuninkaan ympäristöön, kuuluvien
henkilöiden painostus ja etenkin olojen kehitys itse Liivinmaalla
vaikuttivat kuitenkin sen, että kuningas itse puolestaan aloitti
keskustelut liivinmaalaisten kanssa. Samat henkilöt, jotka Eerik
oli aikonut lähettää Liivinmaalle, saivat huhtikuussa toimekseen
Ruotsin kuninkaan puolesta tarjoutua välittäjiksi ja ilmoittaa venäläisten rauhanehdot. Kesäkuun alussa lähettiläät saivat Ketleriltä
vastauksen, jossa hän kiitti Ruotsin ystävällisestä tarjouksesta,
mutta ilmoitti vastaavansa lopullisesti vasta saatuaan tietää suojelusherransd, Puolan kuninkaan, tahdon asiassa. Ruotsin lähettiläät
saivat kuitenkin heti kotiin palattuaan lähteä uudestaan, koska
kuningas tahtoi saada paremman vastauksen. Oli näet saapunut
tieto siitä, että Tanskan kuninkaan Saarenmaan piispaksi nimittämä Maunu herttua (kuninkaan veli) oli huhtik. 16 p:nä saapunut
hengelliseen ruhtinaskuntaansa ja viipymättä ryhtynyt, aluettansa
laajentamaan,- jopa, tosin turhaan, . yrittänyt saada Rääveliäkin
haltuunsa. Heinäk. 12 p:nä Klaus Kristerinpojalle ja Schieferille
annettiin uudet ohjeet, ja 17 p:nä Juhana herttua lähetti Bulgrinille
käskyn varustaa Turusta sotalaivan saattamaan heitä Liivinmaalle.
1 Schirren, Archiv, uusi sarja V, sivv. 176-177, ja G. I:s reg.. XXIX,
siv. 828.
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Asiamiestensä, ennen muita tohtori Friesnerin, välityksellä
Juhana omasta puolestaan edelleen tarkoin seurasi tapahtumien
kulkua. M. m. Friesner heinäk. 15 p:nä lähetti hänelle Räävelistä
tiedon Maunu herttuan paria viikkoa aikaisemmin tekemästä uudesta
kavalasta yrityksestä houkutella rääveliläiset luopumaan Ketleristä ja antautumaan hänen suojelukseensa. 1 Työntääkseen lännestäpäin tunkeutuvan kilpailijan syrjään Juhana olikin jälleen
ruvennut suostuttelemaan rääveliläisiä, erityisesti käskien Suomen
hallintomiehiä mitä parhaiten kohtelemaan Räävelistä tulevia
porvareita. 2 Lähinnä juuri suhteita Rääveliin lienee siis myös koskenut edellä (siv. 387) mainittu herttuan heinäk. 26 p:nä Henrik
Klaunpojalle lähettämä kirje. Mahdollisesti ei kuitenkaan tällöin
ollut kysymys suorastaan Juhanan persoonallisten pyyteiden ajamisesta. Hänelle oli nimittäin vähäistä aikaisemmin, heinäk. 1 p:nä,
pidetyssä valtaneuvosten kokouksessa, esitetty tehtäväksi valita sopivia henkilöitä neuvottelemaan Räävelistä ja sen tuomiokirkkovarustuksessa olevan sotaväen kanssa, jotta 'se ei suostuisi luovuttamaan -»kaupunkia ja. linnoitusta .vieraisiin käsiin». Sotaväelle oli
luvattava, että Ruotsi antaisi sotamestarille lainaksi summan, millä
hän voisi maksaa palkat. »Samalla voitaisiin myös» — lausutaan
mietinnössä — »sopia saman sotaväen ja muiden siellä kaupungissa
olevien kanssa, että he voisivat tulla kunink. maj:tille myötämielisiksi, vaikkapa siihen jotakin varoja uhrattaisiinkin.»3
Räävelin, ol i epäilemättä, pakko ennemmin tai myöhemmin
antautua vieraan hallitsijan suojelukseen; se kävi yhä ilmeisemmäksi juuri kesän lähestyessä loppuaan ja syksyn kuluessa, venäläisten hyökätessä uusin voimin ja muidenkin vaikeuksien yhä vain
lisääntyessä. Ketlerin täytyi elokuun alussa suostua Maunu herttualle luovuttamaan Paadisten luostari ja Räävelin hiippakunnan
1

Schirren, Archiv,, uusi sarja, V, sivv. 198-201. Päivää ennen

(14 /v ) oli Eerik Antinpoika lähettänyt Kustaa Vaasalle Räävelistä tietoja

m. m. juuri Maunu herttuan vehkeilyistä. Kirjeensä lopussa hän vakuuttaa
rääveliläisten olevan niin masennuksissa, että eivät uskalla toivoa apua enää
mistään muualta kuin Ruotsista; Puolan ja Tanskan kuninkailla ja Maunu
herttualla ei muka ollut montakaan kannattajaa. M. t., sivv. 189-194.
Maunu herttua oli m. m. väittänyt Ketlerin aikovan pantata Ruotsille koko
Harju- ja Virumaan sekä Räävelin kaupungin ja linnan rahalainaa vastaan.
2 Vrt. kirje Bulgrinille ja Simo Tuomaanpojalle 24/6; diario.
3 Sv. riksdagsakt. I, siv. 703.
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hallinto, jopa luvata jättää hänen käsiinsä Räävelin tuomiokirkko
varustuksineen, niin pian kuin sikäläinen saksalainen varusväki oli
voinut saada palkkansa. Saman kuun 20 p:nä venäläiset saivat haltuunsa melkein valloittamattomana pidetyn, tärkeän Viljannin
linnan, joka oli ollut viimeinen vanhan Fiirstenbergin hallinnassa
oleva paikka ja josta hänet nyt vietiin vankina Venäjälle. Vaikka
Ketler oli sitoutunut Puolalle luovuttamaan useita ritariston alueen
eteläpuoliskossa olevia linnoituksia ja päästämään puolalaisen varusväen useimpiin sikäläisiin kaupunkeihin, ei hänellä sittenkään ollut
mitään apua suojelusherrastaan, joka hänkin ajoi vain omia etujaan.
Hädässään Ketler päättikin uudelleen kääntyä pyytämään sekä
aseellista että rahallista apua Ruotsilta, jonka hän nyt arveli tulleen lopullisesti vakuutetuksi välttämättömyydestä sekaantua Liivinmaan asioihin. Ketlerin lähettiläät - joita seurasi myös Puolan
kuninkaan edustaja Konarski —matkustivat Ruotsiin samalla kertaa
kuin Klaus Kristerinpoika seuralaisineen palasi; toiselta matkaltaan
ja saapuivat Tukholmaan syyskuun puolivälissä. 1 Paluumatkansa
varrelta Klaus Kristerinpoika ja Schiffer elok. 21 ,p:nä kirjoittivat
Juhana herttualle pyynnön, että tämä koettaisi taivuttaa isäänsä
suosiolliseksi liivinmaalaisille lähettiläille, joilla he . ilmoittivat olevan täyden valtuuden myöntää pantteja rahalainaa vastaan. 2
Kustaa Vaasan puheille Puolan ja Ketlerin lähettiläät eivät kuitenkaan . enää päässeet, Eerik taas oli juuri aloittanut Englannin-matkansa, ja Juhanalla ei oikeastaan ollut minkäänlaisia valtuuksia
Ruotsin hallituksen puolesta käsitellä ja ratkaista tällaisia kysymyksiä; senvuoksi lähettiläiden täytyikin tyytyä odottamaan lopullista ratkaisua aina seuraavan vuoden alkuun asti.
Myöskin Rääveli oli vähän senjälkeen, kun Ketlerin lähettiläät olivat matkustaneet, toimittanut omat edustajansa Ruotsiin,
jossa heidänkin sitten täytyi viikko viikolta ja, kuukausi kuukaudelta odotella ratkaisevaa vastausta. Heidän tulonsa syynä oli kaupungin lopullinen epätoivo, varsinkin kun katolinen Puolakin nyt
rupesi vaatimaan sitä haltuunsa. Klaus Kristerinpoika oli jo saanut
1. Annerstedtin (m. t., siv. 27, alav. 2) esittämien todisteiden lisäksi
huomautettakoon, että Räävelistä lähteneet laivat lähettiläineen olivat 29/8
Hankoniemessä ja 4/9 Jungfrusundissa Kemiössä. S. V. A. n:o 895, 1. 3 v.-4.
Vrt. myös Henning, Chronica, siv. 235.
2 Schirren, m. t. V, sivv. 293-294.
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toimekseen päätehtävänsä ohella myös taivutella rääveliläisiä Ruotsille suosiollisiksi, jotenka kaupungin lähettiläät tavallansa saapuivat Ruotsin äsken aloittamia neuvotteluja jatkamaan. Ohjesään
nössä, joka on päivätty syysk. 5 p:nä, käskettiin lähettiläitä anomaan" lainaksi 30,000 talaria ja sotatarpeita sekä pyytämään neuvoja tulevaisuuteen nähden. 1 Heidän jo ollessaan matkalla olot
vain huononivat: venäläiset, jotka olivat samonneet Läänemaa
han asti, kääntyivät sieltä Rääveliä vastaan 2, ja Maunu herttuakin
tuli jälleen tarjouksineen.
Asiain näin ollen päätti Juhana käyttää tilaisuutta vielä kerran omin päin yrittääkseen saada tuota. »Suomenlahden helmeä»
haltuunsa, ja se aiheutti toimintaa myös Henrik Klaunpojan puolelta. Tämän takia ja koska Juhanan omituinen menettely asiaansa
ajaessaan on monessa suhteessa mielenkiintoa herättävä, kerrottakoon siitä verraten yksityiskohtaisesti, varsinkin kun sitä tiettävästi ei ole aikaisemmin esitetty.
Räävelistä Ruotsiin' syksyll ä 1560 tulleiden joukossa oli myös
Juhana herttuan vanha asiamies, toht. Friesner. Selvää on, että
hänellä ja herttualla oli paljon neuvottelemista Liivinmaan ja erityisesti Räävelin kysymyksessä; ja näissä neuvotteluissa laadittiin
myös suunnitelma sitä - uutta hanketta varten, johon Juhana nyt
katsoi sopivaksi ja edulliseksi ryhtyä. Syysk. 28 p:nä tienoissa
Friesner lähti Tukholmasta paluumatkalle Rääveliin, jonne hän saapui noin lokak. 5 p:nä. 3
Kirjeestä, jonka herttua — vasta lokak. 9 p:nä — kirjoitti äsken
hallitukseen tulleelle veljelleen Eerikille, näemme, mihin suuntaan
aikeet nyt kävivät.. Herttua muistutti Eerikin mieleen niitä »keskusteluja Liivinmaan asiasta», joita heillä oli ollut, ja sanoiniistä havainneensa, että Eerik oli ollut hänelle siinä asiassa aina myötämielinen
ja kernaasti suonut hänen saavan haltuunsa »kappaleen maata Liivin1 Schirren, m. t. V, sivv. 313-314. Valtakirja on päivätty 4/9; m. t.,
sivv. 310-312.
2 Jo 18/9 Räävelin neuvosto ilmoitti Ruotsiin menneille lähettiläilleen,
että venäläiset olivat hävittäneet Harjumaan ja että heidän ja rääveliläisten
välillä oli tapahtunut kahakoita, sekä kehottivat lähettiläitä keskusteltuaan
sotamestarin lähettiläiden kanssa pyytämään tietoa siitä, mitä apua Ruotsilta oli odotettavissa. Schirren, m. t. VI, sivv. 16-18.
3 Bienemann, Br. u. Urk. z. Gesch. Livl. IV, siv. 82.
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maalla joko rahalla tai muuten», sekä toivoi hänen yhä olevan samaa
mieltä. Kun Juhana nyt oli — Danzigin ja Lyypekin kautta, koska
vastatuuli oli estänyt suorien tietojen saapumista — kuullut venäläisten »kauheasta tyranniasta» ja kun oli pelättävissä, että liivinmaalaiset alistuisivat Moskovan valtaan, jolleivät he pian saisi apua, oli
siis selvää, mikä vaara oli uhkaamassa myös Ruotsia. Senvuoksi
Juhana nyt aikoi lähettää »oman erityisen asiamiehen» Rääveliin
ottamaan selkoa asiain todellisesta tilasta; jos liivinmaalaiset eivät
todellakaan , enää kyenneet puolustamaan Rääveliä ja muita osia
maatansa, aikoi hän antaa asiamiehensä, jotta venäläisten aikeet
estettäisiin, neuvotella Räävelin linnassa ja kaupungissa olevan
sotaväen kanssa, koska oli kuulunut, että se ei ollut vähään aikaan
saanut palkkojansa. Neuvottelujen tarkoituksena oli, että sotaväki
luov tttaisi linnan ja kaupungin hänen haltuunsa määrättyä rahasummaa vastaan. Juhana lähetti, samalla Eerikille jäljennökset
niistä saksankielisistä esityksistä, jotka hän aikoi jättää linnan sotaväen päällysmiehille sekä kaupungin pormestareille ja neuvostolle.
Siinä tapauksessa, että Venäjä vastustaisi _Räävelin tai muun osan
Liivinmaata joutumista Juhanan haltuun ja siitä kävisi Eerikin
kimppuun, saattaisi tämä aina sanoa Juhanan tehneen sen hänen
tietämättään ja, jos ei selitys venäläisiä tyydyttäisi, kysyä, miksi
Venäjällä muka olisi parempi oikeus Rääveliin kuin Ruotsilla. Ju
hanan kirjeen vei Eerikille Klaus Antinpoika (Vestgöte), jonka
mukana hän myös pyysi Eerikin vastausta. Mitä tämä vastaus
sisälsi, on tuntematonta, mutta varmaankaan se ei ollut myönteinen, kuten kohta saamme nähdä.
Herttuan kirjeessä mainittu asiamies ei tietysti ollut kukaan
muu kuin Friesner. Heti Rääveliin tultuaan hän kääntyikin k a upung.in neuvoston puoleen.
Hänen esitystään varten laaditussa memoriaalissa 2 - tietenkin , juuri yhdessä niistä, joista Juhana lähetti veljelleen jäljennök-,
set — huomautetaan ensin venäläisten jnlmuuksista' ja selvistä
1 Schirren,

m.' t. VI, sivv. 75-77.
2 Schirren on paiväämättömän jäljennöksen mukaan julkaistessaan memoriaalin (Archiv, uusi sarja IV, sivv. 79-81) selvästi erehtyen olettanut sen
kuuluvan niihin aikoihin, jolloin Henrik Klaunpoika elok. 1558 oli samanlaisissa hankkeissa Räävelissä. Vrt. edellä siv. 354, alav. 1, ja Annerstedt, m. t ,
siv. 31, alav. 2.
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aikeista ottaa »koko maa, mutta erittäinkin. Rääveli» valtaansa ja
sanotaan sitten, että Juhana herttua oli liikutettuna kuullut heidän
sotamestarinsa Ketlerin valituksia ja avunpyyntöjä sekä ottanut
huomioon maan surkeata tilaa ja sitä kurjuutta, mitä oli koituva
koko kristikunnalle ja erittäinkin Itämeren valtioille, jos Venäjä
saisi Räävelin haltuunsa. Senvuoksi herttua oli valtuuttanut toht.
Friesnerin esittämään •Räävelin neuvostolle ja kaupunkilaisille,
että hän olisi halukas — »Ruotsin valtakunnan ohella» — ottamaan
Räävelin linnan ja kaupungin maineen ja . asukkaineen suojelukseensa, jolleivät sotamestari ja Räävelin kaupunki voisi odottaa
apua Puolalta ja jos sotamestari suostuisi hänen tarjoukseensa.
Herttua sitoutuisi siinä tapauksessa luovuttamaan linnan, kaupungin ja maan takaisin sotamestarille, niin pian kuin tämä olisi
korvannut kaikki herttuan kustannukset, koska hän muka ei suinkaan pyytänyt itselleen sotamestarin aluetta, vaan ainoastaan tahtoi estää enempää verenvuodatusta. Hän lupasi säilyttää voimassa
rääveliläisten vanhat privilegiot. Lopuksi hän huomautti, että asia
oli pidettävä salassa, koska hän ei tahtonut siitä vastata, »ennenkuin
kaikki kohdat oli täydellisesti päätetty ja pantu täytäntöön». Koska
asiasta oli sovittava myös sotamestarin kanssa, pyysi herttua esitykseensä kaikin puolin pätevää ja sitovaa vastausta ensi tilassa,
voidakseen sitten persoonallisesti neuvotella ja päättää kaikesta
hänen kanssaan.
Varmaankin Juhana tahtoi saada aikaan tapahtuneen tosiasian, ennenkuin Eerik kuningas pääsisi hankkeesta perille.
Neuvoston. Friesnerille esittelyt.ilaisuudessa antama vastaus ei
ole tunnettu, mutta sensijaan on säilynyt kirje, jonka neuvosto jo
lokak. 11 p:nä lähetti sötamestarille ja josta sen kanta täysin ilmenee. Friesnerin sanotaan hiljan saapuneen Ruotsista mukanaan
herttuan ja sotamestarin lähettiläiden kreditiivit, minkä lisäksi
hänellä oli suullisia esityksiä tehtävänä. Esityksistä — jotka Frieskerrotaan
ner sai tehdä neuvostolle jo päivää tulonsa jälkeen
sitten samaan suuntaan kuin edelläselostetussa memoriaalissa, erityisesti korostaen toiselta puolen venäläisten saavuttamaa menestystä ja sotamestarin kykenemättömyyttä puolustaa Rääveliä
sekä toiselta puolen Juhanan lupausta pitää voimassa kaupungin
uskonto ja privilegiot: Neuvosto pyysi alamaisesti sotamestarilta
mahdollisimman nopeata kirjallista vastausta »läpi päivän ja yön»
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(doreh dach und nacht), jotta kaupunki tietäisi, mitä sen vaaranalaisessa asemassaan-olisi tehtävä, ja koska neuvosto ei hetkeäkään ajatellut menetellä vastoin valaansa ja kuuliaisuudenvelvollisuuttaan. 1
Jo lokak. 20 . p:nä Ketler lähettikin D inamundestä vastauksensa_
Hän lausui kyllä kiitollisuutensa Juhanan tarjouksesta, joka osoitti
hyvää naapuriystävyyttä ja jonka hän ei tahtonut katsoa johtuneen mistään omanvoitonpyynnistä, mutta viittasi siihen, että jo
aikaisemmin oli olemassa sopimus Puolan kanssa siitä , että se ottaisi
myös Räävelin suojelukseensa, niinkuin hän jo varhemmin oli
neuvostolle ilmoittanut. Kunhan Puolan suojelusjoukot olivat saapuneet Rääveliin ja ehdittyään neuvotella Räävelin syndikuksen,
Justus Claudiukseri, kanssa, oli sotamestari lopullisesti järjestävät
puolustuksen. 2 Sotamestarin vastaus tuli perille lokak. 27 p:nä.
Viittä päivää myöhemmin Friesner kirjoitti Juhana herttualle
»eräitä päiviä sitten» lähettäneensä hänelle neuvoston vastauksen, 3
joka epäilemättä oli kohteliaasti hylkäävä.
Samoihin aiköihin herttua — kuten oli Eerikille ilmoittanut
aikovansa — kääntyi erityisellä esityksellä myös Räävelin linnan
ja tuomiokirkkovarustuksen s o t a v ä e n päälliköiden puoleen,
Varusväkenä oli saksalaisia pa]kkajoukkoja, jotka olivat yleensä
verraten helposti houkuteltavissa pettämään herransa, varsinkin
kun tämä ei ollut voinut säännöllisesti suorittaa heidän paikkojaan;
vaan päinvastoin oli ollut pakotettuna luovuttamaan heille (syysk.
14 p:nä) linnan ja tuomiokirkon maksamattomien palkkojen pantiksi.) Sotaväen taivuttelemisen saivat tehtäväkseen Juhanan
Suomessa . olevat käskynhaltijat, Henrik Klaunpoika ja Joakim
Bulgrin. He eivät kuitenkaan matkustaneet sinne itse, vaan lähettivät kirjallisen esityksen, jonkun edustajan luettavaksi ja kai
myös tarkemmin selitettäväksi. Esityksessään 5 Henrik Klaunpoika
1 Bienemann,
2 M. t.,

sivv.

m. t., sivv. 91-94.
111-113.

3 Vrt. Friesnerin kirje Juhana herttualle 1/n 1560: »hab ich vor wenig
dagen was eyn raeth von Reual, auf meyn anbringen, welchs myr von euer
f. d. beuolea, geantwort, neben meynem schreiben wy alle dinge zu der Zeit
gestanden, schleunigst zugesandet». Schirren, m. t. VI, siv. 142.
4 Schirren, m. t. V, sivv. 339-340.
5 Schirren, m. t. VI, sivv. 140-141. Vrt. Grotenfelt, Suom. hist. uskonp.
aikak.. sivv. 148-149.
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ja Bulgrin, jotka ilmoittavat olevansa Juhana herttuan jättämät
»tämän seudun käskynhaltijoiksi», sanovat havainneensa; että sotamestari ritaristoineen oli, menetettyään Viijannin, Wendenin ja
useita muita paikkoja, niin heikontunut, ettei hän enää kyennyt
pitämään hallussaan kaikkia linnoituksia eikä maksamaan sotaväen palkkoja, jotenka Räävelin linna ja tuomiokirkko olivat suuressa. vaarassa. Koska Ruotsin kuningasperheen jäsenet kaikki
halusivat säilyttää sotamestarin naapurinaan ja kun nyt näytti
siltä, että Räävelin varusväen täytyi kääntyä muualta apua ja turvaa etsimään, kehottivat he sitä, antamatta kenenkään toisen itseänsä houkutella, luottavaisesti turvautumaan heihin, sillä he
voivat vakuuttaa, ,että sen pyyntö otettaisiin armollisesti huomioon. Kaikille oli maksettava heidän saamatta jäänyt palkkansa
lyhentämättömänä. Tarjousta ei muka ollut suinkaan ymmärrettävä siten, että se tarkoittaisi muiden etua; ainoastaan heidän hyötynsä oli vilpittömänä silmämääränä. Siksipä olikin, niin pian kuin
Jumala jälleen auttaisi sotamestaria ja hän kykenisi korvaamaan
kaikki kustannukset, kaikki osoittautuva tapahtuneeksi hänen
hyväkseen. Lopuksi pyydettiin nytkin pikaista vastausta, jotta
esityksen tekijät voisivat nopeasti ryhtyä avustustoimiin.
Mihinkään tulokseen ei tämäkään esitys. johtanut. Päinvastoin riistettiin Räävelin linna sen saksalaiselta varusväeltä ennen
pitkää osaksi petoksen avulla, osaksi väkivallalla, ja sijaan tuli
nyt puolalainen varusväki, niinkuin jo aikaisemmin moneen muuhun
Ketlerin valtion linnoista; tuomiokirkko jäi edelleen saksalaisen
sotaväen haltuun, jotenka Rääveliä senjälkeen vallitsi kaksi toisilleen vihamielistä varusväkeä.
Hyvin luultavaa on, että myös Henrik Klaunpojan ja Joakim
Buigrinin esityksen vei perille toht. Friesner. Tehtiinkö se samoina
päivinä kuin neuvostollekin, ei ole tiedossa, mutta joka tapauksessa se lienee tapahtunut lokakuussa, koska — kuten edempänä
saamme nähdä — Henrik Klaunpoika marraskuun alussa oli Ruotsissa. Millä lojaalisuudella Friesner tehtävänsä noissa molemmissa
paikoissa suoritti, on vaikea sanoa, mutta syy Lä on epäillä, että Iän
ainakin yhtä paljon ajoi Ketlerin kuin herttuankin asiaa; mahdollistahan kuitenkin on, että hän siirtyi Ketlerin puolelle. vasta sit1 Vrt.

Annerstedt, m. t.-, siv. 33.
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ten, kun tämän ja Ruotsin välit vähitellen alkoivat kärjistyä ja
kun näyttäytyi: mahdottomaksi Juhanan hankkeiden menestyä
Räävelissä. Joka tapauksessa hän jo syksyllä 1560 näkyy olleen
ainakin yhtä läheisissä suhteissa Ketleriin kuin Räävelin kaupunginkin lähettiläisiin. Samaan aikaan kuin hän lähti Tukholmasta, kirjoittivat sotamestarin lähettiläät Salomon Henning, Jaspar Siberg
ja Otto Taube .Räävelin neuvostolle m. m., että Friesner »nyttemmin on saanut asiansa tällä paikkakunnalla päätökseen ja aikoo
Jumalan avulla• lähteä paluumatkalle teidän arv:nne luo; emmekä
ole voineet jättää antamatta hänelle kaikenlaisia esityksiä (werbungen) myöhemmin esitettäväksi ja selitettäväksi siellä teidän
arv:llenne. Sentähden on ystävällinen ja nöyrä pyyntömme t.
arv:llenne, että täydellisesti luotatte ja uskotte tähän hyväarvoiseen herra tohtoriin, aivan niinkuin me omassa persoonassamme
olisimme saäpuvilla.» 1 Epäselväksi jää, mitä orals esityksiään
lähettiläät tarkoittavat, mutta ei ole mahdotonta, että heillä ja
Friesnerillä oli omat keskinäiset sopimuksensa asian hoitamisesta.
Juhana herttuan Friesnerin kautta neuvostolle tekemän tarjouksen
hän kiiruhti myös omasta puolestaan lähettämään Ketlerille, jotta
tämä saisi siitä »sanasta sanaan tarkan» tiedon. 2 Mahdollisesti
neuvoston ja varsinkin sotaväen kanta, josta Friesner ilmoitti
Ketlerille, oli siinä määrin Ruotsille ja Juhana herttualle suopea,
estä Ketler siitä sai aiheen jouduttaa toimenpiteitään valtansa
turvaamiseksi Räävelissä puolalaisten avulla, kuten jo osittain
ilmenee hänen neuvostolle lähettämästään vastauksesta. Joka
tapauksessa Friesner ennen pitkää selvästi toimi Ketlerin vakoilijana Räävelissä, ja ainakin jo kevättalvella 1561 se oli Ruotsinkin
puolella tunnettuna. 3
Friesnerin kautta Ketler myös lähetti lopullisen vastauksensa Juhana herttualle. Vastaus on päivätty Riiassa vasta jouluk. 30 p:nä
1560 ja selvästi osoitettu Friesnerille. Ketler kiittää Juhana herttuaa
hänen ystävällisestä tarjouksestaan Räävelille sekä. Harju- ja Viru_. 1 Bienemann, Br. u. Urk. z. Gesch. Livl. IV; siv. 82.
_
Vrt. Schirren, m. t. IV, siv. 78.
3 Vrt. Annerstedt, m.'t., siv. 33, alav. 2, ja Schirren, m. t. VI, sivv. 164—
165, 242-243 ja 307-308. — Luultavasti syksyllä 1560 tekemiensä palvelusten korvaukseksi Friesner tilivuonna 1561 sai Bulgrinin käskystä Rääveliin
60 syitä puita Raaseporin läänistä. S. V. A. n:o 3205, 1. 46 v.
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maalle. .Hänen• kaiken pyrkimyksensä: päämääränä on kuitenkin
itse puolustaa maatansa ja välttää suojelusta, joka saattaisi käydä
vaaralliseksi hänen vallalleen. Puola oli nyt aikeissa todella antaa
hänelle tukeaan, mikä epäilemättä oli ilahuttava herttuata, koska
hän muka siten saisi pitää ritariston naapurinaan. Sentähden. hän
varmasti toivoikin. herttuan yhtyvän ehdotettuun ystävyysliittoon
hänen kanssaan. Jos kuitenkin hätä pakottaisi hänet suostumaan
sellaisiin • ehtoihin kuin herttua oli ehdottanut, ei hän kenenkään
puoleen kääntyisi niin halusta kuin juuri herttuan, vaikka hänen
silloinkin tulisi aina pitää silmällä velvollisuuttaan Rääveliä ja
sen ympäristön ritaristoa kohtaan. Herttuan tulisi myös muistaa, että vihol linen saattoi kääntyä häntä itseäänkin vastaan:
»quod hodie mihi, eras tibi.». Tällainen vastaus tuli Friesnerin antaa
herttualle sotamestarin nimessä ja = sanoo Ketler lopuksi —
tarkoin huolehtia, ettei näistä neuvotteluista pääsisi tietoa julkisuuteen, jotta herttuan, Ruotsin ja sotamestarin väliner ystävyys ei tulisi häirityksi.
Juhana herttuan täytyi, uuden diplomaattisen tappion kärsittyään, lopullisesti luopua pyrkimästä herraksi Rääveliin, jota nyttemmin ryhtyi tavoittelemaan hänen entinen innokas kannattajansa, hänen veljensä Eerik. Henrik Klaunpoika oli herttuansa
puolesta sekä pannut alulle että lopettanut tuon niin suuria toiveita
herättäneen hankkeen yhdistää Suomenlahden • molemmat rannikot Suomen herttuan valtaan. Ennen pitkää hän sai käyttää valtiomiestaitoansa uudella suunnalla, jolla herttua koetti saada korvausta tappiostaan.
*

*

*

Siihen aikaan, jolloin Henrik Klaunpoika yhdessä Bulgrinin
kanssa äskenkerrotulla esityksellään kääntyi • Räävelin varusväen
puoleen, oli näiden herrojen keskinäinen suhde ja toimiala jo tarkemmin määriteltynä kuin Henrik Klaunpojan palatessa Englannista. Syysk. 30 p:nä 1560 Juhana herttua nimittäin allekirjoitti
Tukholmassa valtakirjat, joilla herttuakunnan alue jaettiin k a hd e n k ä s k y n h a 1 t i j a n hallittaviksi. Toisessa valtuutettiin
Joakim Bulgrin »pitämään ylintä käskyä» Et e l ä-S u o m e s s a
ja toisessa Henrik • Klaunpoika määrättiin samanlaiseen toimeen
1 Bienemann,

m. t., sivv. 214-218.
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P o h j o i s-S u o m e s s a. z Jälkimäisellä alueella tietysti tarkoitettiin vastaavaa laamannikuntaa, s. o. 1Iaskun. ja Vehmaan kihlakuntia ja Ahvenanmaata sekä ilmeisesti myös Satakuntaa, joka
. kuului Pohjanmaan kanssa kolmanteen laamannikuntaan, mutta
oli osa herttuakunnan aluetta. Niinkuin jo edelläesitetystä käy selville ja niinkuin saamme myös edempänä nähdä, hoitivat käskynhaltijat yhteisesti niitä asioita, jotka koskivat koko herttuakuntaa
ja sen hallitsijaa.
Syynä siihen, että Juhana herttua katsoi tarpeelliseksi pysyväisemmällä tavalla järjestää herttuakuntansa väliaikaisen hallinnon, oli todennäköisesti päivää aikaisemmin sattunut tärkeä tapahtuma, joka vaati häntä pysymään valtakunnan keskuksessa kenties vielä hyvinkin pitkän ajan.
Syysk. 29 p:nä vaipui' nimittäin vanha Kustaa k u n i ngas kuolemaan.
Jo niiden valtiopäivien aikana, jotka kesäkuun puoliväliin oli
kutsuttu Tukholmaan, tunsi Kustaa Vaasa, jonka sairauteen ja
alakuloisuuteen hänen lempipoikansa kotiintulo oli tuonut hetkellistä virkistystä 3, loppunsa lähenevän. Tästä johtuvan mielialan
vallassa hän kesäk. 25 . p:nä 3 piti säädyille merkillisen jäähyväispuheensa, joka järkyttävästi vaikutti kaikkiin läsnäoleviiu. Myöskin Suomesta lienee ollut runsaasti edustajia saapuvilla, vaikka
eivät kaikki ne, jotka myöhemmin vahvistivat valtiopäiväpäätöksen, missä m. m. hy väksyttiin Kustaa Vaasan testamentti, vakuutettiin uskollisuutta Eerik kuninkaalle ja myönnettiin apuvero
hänen Englannin-matkaansa varten. Henrik Klaunpoika, joka
myös on aateliston päätöksen vahvistajien joukossa 4, ei — kuten
näkyy edellä (siv. 385) kerrotusta Juhanan hänelle kesäk. 24 p:nä
lähettämästä kirjeestä — voinut olla saapuvilla tuossa historiallisessa tilaisuudessa, jossa hänen kolmisen vuosikymmentä uskollisesti palvelemansa ja vilpittömästi kunnioittamansa kuningas lausui kiitoksensa alamaisilleen kaikesta heidän uskollisuudestaan ja
toivoi heidän yksimielisinä jatkavan hänen työtänsä, joka tosin oli
G. I:s reg. XXIX, siv. 829.
Vrt. Hildebrand, Fr. G. Vasas sista tider (Hist. tidskr. 1899), siv. 296.
3 Sv. riksdagsakt. I, siv. 667.
4 Vrt. Sv. riksdagsakt. I, sivv. 714-723.
-.
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ollut puutteellista, niinkuin •kaikki inhimillinen, mutta jonka päämäärää, valtakunnan ja sen asukkaitten onnea, hän uskalsi sanoa
huomattavasti edistäneensä.
Valtiopäivien päätyttyä kuninkaan voimat pian alkoivat heiketä, kunnes rauhallisesti lähenevä kuolema vihdoin saattoi päätökseen hänen ikimuistettavan elämäntyönsä.
Kustaa Vaasa kuoli Tukholmassa. Siellä oli silloin myös Juhana
herttua, joka Eerikin kanssa tehdyn sopimuksen mukaan oli ottanut hoitaakseen hänen asioitansa sinä aikana, minkä hän viipyisi
Englantiin tehtävällä kosioretkellään, ja jonka myös piti oleman
valtakunnan päämiehenä, kunnes Eerik palaisi takaisin. Eerik
oli elok. 14 p:nä lähtenyt Tukholmasta Ätfsborgia kohti, jossa hänenkin piti astuman laivaan. Siellä hän olikin ollut jo kolmisen
viikkoa lähtöhankkeissa, kun hänet saavutti Juhanan ilmoitus
isän kuolemasta. Eerik kääntyi nyt paluumatkalle, mutta liikkui
niin hitaasti, että hän vasta marrask. 30 p:nä, surupuvussa ratsastaen, saapui Tukholmaan. 1 Siten jäi Juhana herttuan tehtäväksi
valvoa valmistuksia kuningas vainajan juhlallisia hautajaisia varten.
H a u t a j a i s e t tapahtuivat jouluk. 21 p:nä. Edustettuna
niissä oli kaikki, mitä valtakunnassa oli ylhäistä ja huomattavaa.
Oliko myös Henrik Klaunpoika tullut vanhaa suosijaansa
seen lepoon saattamaan, ei ole, tunnettua, mutta varsin todennäköistä. Ainakin . hän näyttää heti Martinpäivän, s. o. marrask. 11
p:än, jälkeen saapuneen Suomesta herttuan luo Tukholmaan, jossa
hän saman kuun 20 p:nä sai herttualtaan läänityksen. 2 Liian rohkeata
ei liene päätellä Henrik Klaunpojan olleen Kustaa Vaasan hautajaisissa myös sen nojalla, että herttua on jouluk. 18 p:nä lähettämänsä kirjeen, joka koskee asiaa, mistä Henrik Klaunpoika ja Bulgrin yleensä yhdessä huolehtivat, osoittanut ainoastaan viimemainit ulle. 3
Juhlallisuudet alkoivat jouluk. 17 p:nä Tukholmassa; sieltä
kuljettiin komeassa juhlasaatossa Upsalaau, missä sitten itse hautaus tapahtui vanhassa tuomiokirkossa. Heti kun ruumiit — myöskin Kustaa Vaasan kahden ensimäisen puolison maalliset jäännök" ' Vrt. Tegel, Kon. G:s hist. II, sivv. 413-414.
2 Vrt. Sv. riksdagsakt. II, siv. 86, ja Leinberg, Hert. Joh. diar., siv. 50.
3 Vrt. Leinberg, m. t., siv. 50.
26
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set siirrettiin nyt- Upsalan tuomiokirkkoon — oli sijoitettu hoivissa olevaan vaskiarkkuun, astui Svante Sture esiin, ojensi Eerikille kultaisen miekan ja huusi: »Suuxivaltainen kunink. majesteetti
on kuollut, ja hänen jälkeensä on valittu kuningas Eerik.o
1 Hist.

tidskr. 1887, sivv. 260-201.

2. Herttuan hovimestarina ja valtiollisena neuvonantajana vv. 1561-1563.
a) Eerikin ja Juhanan välisen ristiriidan puhkeaminen ja sen
vaikutus Henrik Klaunpojan asemaan.
Eerik XIV:n valtaistuimelle-nouse tiesi perinpohjaista muu, tosta, ei ainoastaan Suomen ja sen herttuan, vaan nimenomaan
mieskohtaisesti myös Henrik Klaunpojan asemassa. Tulivatpa
Juhana herttuan viimeiset hallitusvuodet ja niiden loppukatastrofi
kohtalokkaalla tavalla vaikuttamaan Henrik Klaunpojan ja hänen
perheensä tulevaisuuteen vuosikymmeniksi eteenpäin. Lukuunottamatta eräitä aikoja Juhanan kukistumisen jälkeen ja ennen
hänen kuninkaaksi-tuloaan, ei Henrik Klaunpoika enää milloinkaan saanut nauttia samaa järkkymättömän armollista suosiota
ja luottamusta valtakunnan hallitsijan taholta, jota vanha Kustaa
kuningas oli hänelle niin runsain määrin osoittanut. Voimme arvata, miltä henkilöstä, joka oli elänyt ensimäisen miehuuskautensa
monarkin valtavan persoonallisuuden välittömän vaikutuksen alaisena ja jolle kuninkaallisen majesteetin luottamus aina oli ollut
toinen puoli elämää, tuntui, kun hän vähitellen havaitsi joutuvansa
siitä yhä kauemmaksi. Vain toistaiseksi saattoi hänen kylläkin
loistava asemansa Juhanan ja tämän herttuakunnan, oman kotiseudun, ensimäisenä miehenä korvata sitä tappiota, minkä hän
näin oli kärsinyt. Henrik Klaunpojalle kunniaksi on mainittava,
että hän joka tapauksessa kauemmin pysyi oman herttuan palve=
luksessa kuin moni muu Suomen ylimys, huolimatta siitä, että
hän jo pitkät ajat ennen lopullista yhteentörmäystä epäilemättä
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oli tullut huomaamaan, mihin arveluttavaan asteeseen ruhtinaallisten veljesten välinen ristiriita alkoi kehittyä.
Henrik Klaunpoika ei ollut herttuansa läheisyydessä silloin,
kun ensimäiset erimielisyyden oireet ilmenivät. Vaikka nimittäin Eerik ja Juhana isänsä eläessä olivatkin eräiden yhteisten
etujen tähden toimineet mitä parhaassa sovinnossa, alkoi vanha
epäsopu ja se vastakohtaisuus, mikä pilli kummankin yleisessä
asemassa ja tulevaisuudenmahdollisuuksissa, painaa leimaansa heidän keskinäisiin suhteisiinsa jo Kustaa Vaasan kuolintaudin aikana.
Itsessäänkin siis tosin luonnollisena tämä vastakohtaisuus korostui
heidän luonteidensa laadusta. Kumpikin oli kunnianhimoinen,
turhamainen ja loistonhaluinen, Eerik senlisäksi epäluuloinen,
arvostansa arka, oikullinenja ärtyisä, jopa raju ja kostonhimoinen,
Juhana taas herkästi syttyvä ja vehkeilyihin taipuva.
Niinkuin edellä (siv. 401) on mainittu, oli Juhana säätyjen
päätöksellä, johon Eerik oli yhtynyt,, määrätty sijaishallitsijaksi,
jos Kustaa Vaasa Eerikin ollessa Englannin-matkallaan kuolisi.
Ennen lähtöänsä Eerik kuitenkin tahtoi Juhanalta saada juhlallisen sitoumuksen m. m. tarkoin valvoa ja säilyttää Eerikin hallitsijanetuja ja oikeuksia. Elok. 22 p:nä hän lähetti palveluksessaan olevan Lasse Knuutinpojan viemään sopimusta Juhanan allekirjoitettavaksi ja sinetöitäväksi; koska lähetti samalla vei Juhanalle sijaishallitsijan valtakirjan, lienee Eerik katsonut varmaksi,
että Juhana ilman muuta vahvistaisi sopimuksen, sitäkin suuremmalla syyllä, kun hän samalla lupasi Juhanalle kuninkaan kuoltua
»maata ja läänejä, hopeaa ja kultaa lahjaksi». Kun Juhanan vastaus viipyi, alkoi Eerik käydä levottomaksi. Syysk. 1 p:nä hän
tiedusteli Lasse Knuutinpojalta asian kulkua, 12 p:nä hän kirjoitti Juhanalle huomauttaen sitoumuksen palkkioksi luvatuista
,lahjoista, ja kahta päivää myöhemmin hän toimitti itse lahjakirjan, jossa Juhanälle Eerikin tultua hallitukseen luvattiin - paitsi
hopeaa ja kultaa — Gestriklanti elinkautiseksi lääniksi. Juhana
itse väitti muutamaa kuukautta myöhemmin, että isän sairaus
vei häneltä kirjoitus- ja keskityskyvyn ja että hän tahtoi ainoastaan kirjoittaa sairauden vakavuudesta, jotta Eerik ei olisi antautunut syysmyrskyjen vaaroihin; lähettämällä tuon sitoumuksen
hän muka vain olisi jouduttanut Eerikin lähtöä maasta. Sitäpaitsi,
selitti Juhana, sitoumus oli sitä laatua, ettei hän voinut sitä silloi-
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sissa oloissa vahvistaa, vielä vähemmin jättää sitä muiden luettavaksi. Ja koko tästä selityksestä näkyy, että Juhanalla oli oll ut
muitakin syitä viivytellä sitoumuksen antamista ja että toiselta
puolen Eerikin helposti heräävä epäluuloisuus oli alkanut kylmentää veljesten 'välejä; Juhanan asiaa myöhemmin tutkittaessa tämä
Juhanari menettely olikin yhtenä kuulustelun aiheena, vieläpä
väitettiin hänen kovin innokkaasti koettaneen saada Eerikiä lähtemään maasta. Päivää ennen isänsä kuolemaa Juhana vihdoin
antoi sitoumuksensa. 2 Mutta tämä tapahtui liian myöhään voidakseen häivyttää Eerikin jo saamaa vaikutelmaa. Eerikin epäluulojen merkkinä voinemme pitää sitä, että hän jo lokak. 6 p:nä lähetti
pari miestänsä panemaan takavarikkoon Tukholmassa olevat kansliapaperit ja inventoiinaan kaiken irtaimiston, jolloin ihiienneiden
seikkojen johdosta Juhanaa myöhemmin syytettiin »tavarahuoneessa olleiden tavarain hävittämisestä (förschingrede)». 3 Niin
pian kuin Eerik sai tiedon siitä, että . Juhana häneltä etukäteen
lupaa kysymättä oli Friesnerin kautta antautunut edellä (sivv.
393 —399) kerrottuihin hankkeisiin Räävelissä ja niitä jatkanut
vielä senkin jälkeen, kun hän oli vasta perästäpäin esittämäänsä
pyyntöön saanut — kuten näyttää — kieltävän vastauksen, oli
Eerikillä todellistakin tyytymättömyyden aihetta. Juhana tosin —
niinkuin huomasimme — vetosi Eerikin aikaisemmin antamiin
lupauksiin. Mutta Eerik, joka kuninkaana oli toinen henkilö kuin
prinssinä ja jolle sitäpaitsi lupausten pettäminen ei ollut mitään tavatonta, piti kai puolestaan kiinni Juhanan sitoumukseen sisällyttämästään (7:nnestä) pykälästä, jonka mukaan Juhanalla ei hänen
poissaollessaan ollut oikeutta »antautua keidenkään vieraiden hallitsijain, ruhtinaiden, kreivien, herrojen tai kaupunkien kanssa
mihinkään liittoihin, sopimuksiin, privilegioiden myöntämiseen tai
neuvotteluihin, mikäli ne koskivat Ruotsin kruunua», ., siitä ensin
kuninkaalle ilmoittamatta ja saamatta, hänen suostumustaan. Määräystä oli noudatettava sitä suuremmalla syyllä, kun Eerik ei edes
~ Vrt. G. I:s reg. XXIX, sivv. 775, 777 ja 779, Annerstedt, Grundl. af
Sv. väldet, sivv. 46-47 ja 139, sekä Sv. riksdagsakt. II, siv. 85.
2 G. I:s reg. XXIX, sivv. 811-818, ja Sv. riksdagsakt. I, sivv.
781-786.
3 R. V. A. Kungl. arkiv. Hert. Johans bref .och handl. I.
Konflikten
1563. Vrt. Annerstedt, m. t., siv. 47, alav. 47.
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ollut poissa. valtakunnasta. 1 Asiaa tietysti vain suuresti pahensi
se, että Juhana toimi salassa kuninkaalta.
Tietääkseni ensimäinen ala, jolla varmasti saattaa sanoa Eerikin antaneen veljensä tuntea, että hän ei aikonut sallia kuninkaallista valtaansa supistettavan, oli oikeuslaitos. Ja tapa, jolla hän
sen teki, jätti varmaankin syvää katkeruutta Juhanan. mieleen.
Isän aikana Juhana oli — kuten edellä (sivv. 314-315) on esitetty —
saanut nimittää la a m a n n i t herttuakuntansa alueella. Asia
ei kuitenkaan — enempää kuin moni muukaan kysymys herttuan
suhteesta hallitsijaan — ollut täysin selvä, ja eräässä Kustaa Vaasan loppuaikoina tehdyssä ehdotuksessa tämän suhteen tarkemmaksi
määritte]yksi olikin ensimäisessä pykälässä määräys, että »niinkuin kunink. maj:tti on hyväksynyt, nimittäköön laamannit kautta
koko valtakunnan se, joka kuninkaallista käskyvaltaa pitää», ja
»kihlakunnan tuomarit asettavat ruhtinaat ruhtinaskunnassaan». 2
Eerik teki nyt kerta kaikkiaan lopun tästä epäselvyydestä. Jo'
marrask. 7 p:nä, ennenkuin hän vielä oli edes tavannut veljeänsä,
hän Örebrosta antamallaan valtakirjalla valtuutti »luottamusmiehensä ja hovijunkkarinsa» Yrjänä Fincken olemaan laamannina
Pohjois-Suomessa, Satakunnassa, Pohjanmaalla ja koko Ahvenanmaalla, »niinkuin se (laamannikunta) tähänasti on ollut hänellä
ja Laukon Jöns Knuutinpojålla». 3 Fineke ei siis saanut ainoastaan
entistä laamannikuntaansa, vaan myös sen alueen, joka ennen oli
ollut Jöns Knuutinpoja]la ja josta siitäkin Satakunta kuului herttuakuntaan. Samalla kuin Eerik siten saattoi korostaa sitä, että laamanninvirat ehdottomasti olivat kuninkaan määrättävissä, samalla
Juhanan palveluksessa olevalta riistettiin hänen vanhat tulonsa
ja arvoasemansa, jotavastoin Eerikin hovikuntaan siirtynyt ja
kaikesta päättäer hänen läheisiin uskottuihinsa kuuluva henkilö
näin sai runsaan palkkion palveluksistaan. 4
1 Vrt. myös sitä ehdotusta herttuan toimivallan määräämiseksi, joka
on julkaistu Sv. riksdagsakt. II, siv. 21 seur.; vastaava pykälä on siv. 23.
2 Sv. riksdagsakt. II, siv. 22.
3 Hausen, Bidrag III, sivv. 477-479. Yrjänä Fineken ja Juhana herttuan kireitä välejä kuvaa edellisen 13/12 1561 Yrjänä Pietarinpojalle kirjoittama kirje; Hausen, Bidrag IV, siv. 33.
' Vähää ennen, syysk. 20 p:nä, Eerik Älfsborgista ilmoitti aikovansa lähettää Yrjänä Fincken Tanskan kuninkaan luo sopimaan ehdoista, joilla
hän Tanskan alueen läpi voisi matkata Englantiin; lähetyksestä tietysti sitten ei tullutkaan mitään. G. I:s reg. XXIX, siv. 750.
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Ei tietenkään kestänyt kauan, ennenkuin Juhana sai Tukholmaan tiedon tästä nimityksestä. Selvää oli, että myöskin EteläSuomen, Henrik Klaunpojan, laamannikuntaan nähden oli samanlainen menettely odotettavissa. Näyttääpä siltä, kuin siitä olisi
jo aivan samoihin aikoihin tehty päätöskin. Kun nimittäin Juhana
marrask. 20 p:nä — ehkä suureksi osaksi juuri laamannikunnan
menetyksen korvaukseksi — antoi Henrik Klaunpojalle uuden,
suurehkon läänityksen, käsitti se tärkeältä osaltaan samaa, mikä
oli sillä henkilöllä, Lauri Flemingillä., joka tuli hänen seuraajakseen. Avoimessa kirjeessään Juhana sanoo »sen alamaisen uskollisuuden takia, jota tämä meille rakas, luottamusmiehemme ja neuvoksemme Kankaisten Henrik Klaunpoika on autuaa]le kunink.
maj:tille, meidän rakkaalle herra isällemme, sekä meille ja Ruotsin
valtakunnalle tähänasti uskollisesti tehnyt ja osoittanut ja yhä edelleen
on osoittava», läänittävärsä hänelle Myrämäen metsäkorven (»skogsbygd») sekä Tuohitun neljänneksen Muurlassa kaikkine vuotuisine
veroineen ja tuloineen. 1 Noin puolta vuotta aikaisemmin oli saman
»metsäkorven» saanut Juhanalta hänen silloinen »luottamusmiehensä
ja neuvoksensa» Lauri Fleming, Sundholman herra. 2 Kuten olemme
nähneet, oli Lauri Fleming ollut Juhanan mukana Englannissa
Osaksi kai tämän Eerikin hyväksi suoritetun matkan takia, osaksi
ehkä kiinnittääkseen Lauri Flemingin, yhden valtakunnan huomattavimmista miehistä, omiin kannattajiinsa, oli Eerik puolestaan paria kuukautta myöhemmin, heinäk. 29 p:nä, antanut hänelle
läänityksen omasta herttuakunnastaan, käyttäen nyt hän puolestaan Flemingistä nimitystä »luottamusmiehemme ja neuvoksemme». 3
Hautajaispuuhissa ja neuvotteluissa ulkovaltojen lähettiläiden
1 S. V.A. Lag. kok. kunink. kirj. 1530-1569, 1. 110. Samoihin aikoihin Juhana läänityksiä myöntämällä (Maunu Illelle 16/„ ja Eerik Arvidinpojalle 31/,2) koetti kiinnittää itseensä muitakin Suomen miehiä. b rt. S. V. A.
Laguksen kok. mo 93, 1. 13 ja 19.
2 G. I:s reg. XXIX, sivv. 807-808.
3 G. I:s reg. XXIX, siv. 730. Lauri Flemingin asemaa, joka oli huomattavasti vahvistunut hänen naituaan ruotsalaisen ylimyssuvun ( Kolme
ruusua) jäsenen, kuvaa se. että hän esim. valtiopäiväpäätöksessä 3°/6 1560
on mainittuna ensimäisenä valtaneuvosten jälkeen. Senjälkeen seuraavat viiden ruotsalaisen ylimyksen nimet ja sitten — siis toisena suomalaisena aatelismiehistä — Henrik Klaunpojan. Valtaneuvosten joukossa ei ole ainoatakaan suomalaista.. Vrt. Sv. riksdagsakt. I, sivv. 714-715.
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kanssa y. m. kiireellisissä tehtävissä meni aikaa sen verran, että
Lauri Flemingin valtakirja »eteläisen Turun läänin, Raaseporia
läänin, Porvoon läänin, Viipurin läänin, Savonlinnan läänin ja
Hämeenlinnan läänin» laamanninvirltaan annettiin vasta tammik.
24 p:nä 1561. 1 Mahdollisesti myös Juhana vielä viime hetkessä
oli koettanut estää nimitystä. Mutta Henrik Klaunpojassa oli auttåmaton vika Eerikin silmissä: hän oli Juhanan neuvos.
Eerik piti kysymystä herttuain valtapiirin määr i t t e l e m i s e s t ä niin tärkeänä, että se oli ensimäisiä, mitkä
otettiin ratkaistaviksi kiireellisimpien juoksevain asiain jälkeen.
Niinkuin arvata saattoi, muodostui taistelu tästä kysymyksestä
erittäin kiihkeäksi sekä vaikeaksi viedä päätökseen, joka edes jossakin määrin olisi tyydyttänyt Juhanaa ja hänen veljeänsä Maunu
herttuaa. Mutta kuningas, joll a jo tällöin oli neuvonantajanaan
viekas ja taitava pappi Yrjänä Pietarinpoika, osasi lupaamalla
suuria etuja — m. m. oikeuden peruuttaa tiloja »kuninkaan perinnöstä ja omasta» — ja uutta loistoa saada kannattajikseen aateliston
ja varsinkin sen johtavat henkilöt, joita hänen oli sitä suurempi syy
suostutella puolelleen, kun he berttuain äidin kautta olivat heihin
läheisissä sukulaissuhteissa. 2 Eerikin puolesta hoitivat keskusteluja herttuain kanssa Svante Sture, Pietari Brahe ja Yrjänä Pietarinpoika sekä myös Lauri Fleming, Kaarle Holgerinpoika ja sihteeri Eerik Matinpoika, joista ainakin useimmat jo Eerikin herttua-aikana olivat olleet hänen uskollisia kannattajiaan. 3 Herttuat
puolestaan pyrkivät välittömiin neuvotteluihin kuninkaan itsensä
kanssa, kai toivoen mieskohtaisella taivuttelulla saavansa hänet
myöntyväisemmäksi, mutta kuningas piti parempana antaa muiden suorittaa tällaiset vastenmieliset asiat valmiiksi. 4 Epätoivois1 Hausen,

Bidrag IV, sivv. 7-8.
Jo Arbogan herrainpäivillä huhtik. ilmoitettiin juhlallisesti, että kuningas aikoi korottaa kreiveiksi Svante Sturen, Pietari Brahen ja Kustaa
Juhananpojan, ja samoin myönnettiin (artikkelien 21:nnessä pykälässä)
aatelistolle oikeus saada takaisin joukko menetettyjä tiloja. Sv. riksdagsakt. Il, sivv. 4, 8 ja 15. Vrt. myös Forssell, Sv. inre hist: I, siv. 54.
3 Vrt. Sv. riksdagsakt. II, siv. 21, ja Annerstedt, m. t., siv. 47. Svante
Sturen läheisistä suhteista Eerikiin vrt. esim. G. I:s reg. XXIX, sivv. 701
ja 713.
4 Vrt. Hansen, Bidrag IV, sivv. 13 ja 455-456, sekä Sv. riksdagsakt.
II, siv. 21.
2
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saan Juhana-herttua jo tarjosi Eerikille koko herttuakuntaansa
määrätystä rahasummasta; hän ei arvellut voivansa muulla tavoin menetellä, kun veli muka ei tahtonut suoda hänelle edes
siedettäviä taloudellisia olosuhteita. 1 Miten vaikeata oli saada
herttuat ;taipumaan Eerikin. vaatimuksiin, näkyy siitä, että vielä
huhtik. 9 p:nä ei oltu päästy tuloksiin. 2 Ja kuitenkin piti säätyjen
jo saman kuun 13 p:nä Arbogassa kokoontuman vahvistamaan uutta
järjestelyä.
Valtiopäiväkutsumus oli lähetetty maalisk. 9:nä ja sitä seuraavina päivinä. Kuun 18 p:nä sai Henrik Klaunpoika kutsun; hänen
ja Niilo Boijen piti tulla yhdessä Juhanan herttuakunnan muun
aateliston kera. 3 Hän ei kuitenkaan, vaikka kutsu annettiin »korkeimman rangaistuksen ja epäsuosion uhalla», syystä tai toisesta
saapunut; todennäköisintä on, että hänen täytyi jäädä johtamaan
asioita herttuakunnassa, jossa hän oleskeli koko sen ajan, minkä
kuninkaan ja herttuan välisiä neuvotteluja kesti. 4 . Sitävastoin
sekä Niilo Boije että joukko muita herttuakunnan aatelisherroja
lähti edustajanvelvollisuuttaan täyttämään.
Päivää jälkeen kokoontumispäivän säädyt vahvistivat n. s.
Arbogan statuutit eli artikkelit herttuain oikeuksista
ja velvollisuuksista 5.
Artikkelit olivat todella erittäin kovia, supistaen huomattavasti Juhana herttuan valtaa. Mainitsemme niistä eräitä kuvaavimpia ja sellaisia, jotka vasta tulivat olemaan ristiriitojen aiheuttajina. Herttuakuntain alamaisten tuli olla herttuoilleen kuuliaisia; mutta ei sillä tavalla, että siitä koituisi kuninkaalle vahinkoa.
He eivät saaneet vannoa mitään muuta uskollisuuden valaa, kuin
sen, minkä säädytkin nyt vannoivat, »lukuunottamatta niitä, jotka
eivät olleet aatelia ja joita kuitenkin käytettiin herttuain jokapäiväisessä hovipalveluksessa, nimittäin kanslia-apulaisia ja sellaisia».
1 Vrt. Annerstedt, m. t., sivv. 138-141.
2
Sv. riksdagsakt. II, siv. 21. Vrt. myös Nilsson, Den sv. riksdagen.
under E. XIV:s reg., sivv. 10-11.
a
3 Sv. riksdagsakt. II, siv. 1.
4 Vrt. edellä sivv. 386-387. 19/4 Henrik Klaunpoika oli käräjillä kihlakunnassaan (S. V. A. tuomiokirjakok. kk. 1, 1. 209).
s Herttuain oikeudet ruhtinaskunnissa vahvisti kuningas vasta kesällä;
Juhana sai vahvistuksen 13/7 ja Maunu 7/3. Sv: riksdagsakt. II, sivv.
977-979.
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Herttuaknnnissakin oli kuninkaan katselmusherrain pidettävä vuo-

sittaiset asekatselmukset. Sodassa oli myös herttuain lähettämän
sotaväen alistuttava kuninkaan sotapäälliköiden johtoon. Herttuat eivät saaneet kutsua kokoon ilman kuninkaan lupaa koko herttuakuntansa väestöä, jollei kuninkaan etu sitä vaatinut ja joll ei
kuningas- itse voinut antaa siitä käskyä. Heillä ei myöskään ollut
oikeutta kuninkaan suostumuksettaa ryhtyä sotaan, rauhaan, liittoon, sopimuksiin tai muihin valtakunnalle tähdellisiin toimenpiteisiin, lukuunottamatta avioliitto- ja muita herttuain yksityis,asioita, eikä näissäkään saanut loukata kuninkaan tahtoa ja etuja.
Kruunun linnojen varustamiseen oli herttuakuntainkin alamaisten, maanlain säännöksen mukaan, otettava osaa. Kuninkaalta
lupaa kysymättä herttuat eivät saaneet panna alamaistensa suoritettaviksi uusia veroja. Koko valtakunnalle annetut käskykirjeet
olivat voimassa myös herttuaknnnissa. Herttuoilla ei ollut oikeutta
»antaa tai ]äänittää» kenellekään ikuiseksi omaisuudeksi mitään
siitä, mitä he olivat kruunulta lääniksi saaneet, eikä sitä vähentää. Ulkomaalaisille ei saanut antaa lääniksi eikä muuten heidän
haltuunsa korkeita virkoja, linnoja eikä muuta, eikä myöskään
heille ilmoittaa valtakunnan salaisia ja tärkeitä asioita, jollei ollut
varmaa, että he olivat kuninkaalle uskollisia ja että kuningas heitä
piti sellaisina. Vain kuninkaalla oli oleva oikeus myöntää rälssiä ja
muita etuoikeuksia. Raha oli lyötävä samanlaista kuin kuninkaankin lyöttämä ja varustettava hänen kuvallaan. Kuningas sai nimittää piispat ja heidän palkkaamisekseen kantaa herttuakunnasta
kirkon kymmenykset. Herttuoilla ei ollut myöskään oikeutta nimittää laamanneja, mutta tuomarit he saivat nimittää, kuitenkin niin,
että kullakin oli vain yksi kihlakunta. Tuomarin tuomiosta . tuli
saada valittaa joko laamannille tai herttualle, ja näiden tuomiosta •
kuninkaan lautakuntaan tai kuninkaalle itsell een. Kuninkaan tai
hänen lähettiläidensä saapuessa herttuakuntaan oli heille toimitettava ylläpito, kyyditys ja kaikki muu, mitä tarvittiin. Linnojensa
luottomiehiksi herttuat saivat määrätä, kenen tahtoivat, mutta oli
näiden vannottava kuuliaisuudenvala kuninkaalle. Herttuat eivät
saaneet estää ketään alueellansa asuvaa antautumasta kuninkaan
palvelukseen, j. n. e. 1
1 Sv. riksdagsakt. II, sivv. 9-19. Vrt.,Tegel, K. E. d. XIV:des hist.,
siv. 12 seurr., ja Nilsson. m. t., sivv. 11-15.
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Luonnollista oli, että Juhana, joka pakosta oli saanut suostua
näihin ankariin määräyksiin, vielä jälkeenpäinkin koetti saada niihin lievennyksiä, erityisestikin mitä tuli taloudellisiin etuihin ja
oikeuteen saada ryhtyä ulkomaisiin yrityksiin. Niinpä hän syksyllä
1561 pyysi itselleen oikeutta kantaa kruununkymmenykset sekä
aloittaa sotaa ja antautua liittoon kenen kanssa tahansa, kunhan
se vain ei tapahtunut kuningasta vastaan. Vielä hän pyysi lievennystä velvollisuudessa asettaa sotaväkeä valtakunnan tarpeeksi.
Kymmenyksiin sekä viimemainittuun velvollisuuteen nähden Eerik
todella näkyy Juhanan Suomeen palatessa antaneen jonkinlaisia
lupauksia. Mutta lupauksensa hän lienee unohtanut.
Joka tapauksessa Eerik jo alusta alkaen tarkasti valvoi, että
artikkelien määräyksiä noudatettiin. Menipä hän pitemmällekin
kuin siinä suhteessa kohtuus olisi vaatinut, siten syvästi loukaten
veljeänsä näissä arkaluontoisissa kysymyksissä. Niin hän esim.
— vaikka Juhana jo oli Suomessa
otti häneltä koko Suomen
käskynhaltijantoimen ja uskoi sen aluksi Svante Sturelle, joka kuitenkaan ei milloinkaan tullut tätä tointa hoitaneeksi,
ja senjälkeen Kustaa Finckelle, joka jo Eerikin herttuakauden lopulla näkyy veljensä Yrjänän tavoin joutuneen Eerikin erikoiseen
suosioon ja joka jo talvella 1561 otti osaa kuninkaan asioiden hoitoon siinä osassa Suomea, mikä oli herttuakunnan ulkopuolella.
Svante Sturen Älfsborgista elok. 30 p:nä 1561 saama valtuutus oli
tarkoittanut sitä aikaa, minkä kuningas olisi Englannin-matkallaan, josta sitten ei tullutkaan mitään, ja samaksi ajaksi hänet
asetettiin myös Suomen ylimmäksi sotapäälliköksi sen varalta, että
Venäjän kanssa syttyisi sota; hänen avukseen hallitusasioissa määrättiin Lauri Fleming tai Kustaa Fineke sekä Eerik Spore ja Jaakko
.hlenrikinpoika ja sota-asioissa senlisäksi Klaus Kristerinpoika. 2
Annerstedt, m. t., sivv. 141-143, Sv. riksdagsakt. II, siv. 21, ja Hansen, Bidrag IV, sivv. 458-459. Vrt. kuitenkin Nilsson, m. t., siv. 11, jossa
arvellaan, että Juhanan yritys tapahtui jo ennen Arbogan valtiopäiviä.
Kuninkaaksi tultuaan Juhana puolestaan antoi Kaarle herttuan pitää
ruhtinaskuntansa ilman Arbogan artikkelien rajoituksia, niinkuin hän itsekin
olisi tahtonut herttuana ollessaan. Vrt. Almquist, Den civ. lokalf. I, siv. 22.
2 Fincken. käskynhaltijavaltuutuksen aika ei ole tunnettu, ja tutkijat
ovatkin katsoneet hänen saaneen tämän valtuutuksen melkein heti Eerikin
noustua valtaistuimelle: Mahdollista kuitenkin on; että keväällä 1561 ne toimenpiteet, jotka koskivat myös herttuakuntaa, uskottiin tilapäisesti valtuu-
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Viimemainittu Eerikin toimenpide oli toki sopusoinnussa Arbogan
valtiopäiväin päätöksen kanssa, siinä kun nimenomaan sanottiin,
että kuningas oli matkansa ajaksi nimittävä »hyviä miehiä» joka
osaan maata.' Mutta silti ei sen toimeenpano Suomessa, se kun selvästi osoitti Eerikin halua syrjäyttää Juhanan luottamusta nauttivat henkilöt, voinut olla herättämättä pahaa verta; sitäpaitsi oli
ilmeistä, että koko menettely oli vain ilmaus toiselta puolen ylimystön ja toiselta kansliamiesten, Yrjänä Pietarinpojan, Jaakko
Teitin y. m. s., vallanhalusta. 2 Aivan erikoista tyytymättömyyttä
ja katkeruutta Juhanassa lienee synnyttänyt se, että Eerik ei määrännyt häntä valtakunnan sijaishallitsijaksi poissaolonsa ajaksi,
niinkuin hän oli toivonut ja niinkuin matkaa Kustaa Vaasan aikana
suunniteltaessa oli sovittu. Menettelyä eivät hyväksyneet myöskään valtiollisista vehkeilyistä syrjässä olevat henkilöt, kuten esim.
Klaus' Kristerinpoika, joka nimenomaan lausui Juhanalle paheksumisensa järjestelyn aikaansaajia kohtaan. 3
Saatamme arvata, että Henrik Klaunpoikakin mahdollisuutta
myöten otti osaa niihin neuvotteluihin, joita Juhanan ja hänen
lähimpien miestensä kesken pidettiin parhaasta menettelystä, millä
herttuan valta-asema ja hänen tulevaisuutensa turvattaisiin, niin
paljon kuin vallitsevat olosuhteet suinkin myönsivät. Toisaalta
taas Juhana puolestaan koetti huolehtia siitä, että Henrik Klaunpoika ja muut miehet, jotka häntä kannattivat, pysyivät hänelle
tettujen henkilöiden — osaksi tosin myös Fincken — taikka toistaiseksi vielä
herttuankin miesten hoidettaviksi. Vrt. Bomansson, Hertig Johan, sivv.
40 ja 44, Grotenfelt, Suom. hist. uskonp. aikak., siv. 132, G. I:s reg. XIX,
sivv. 773 ja 774, Leinberg, Hert. Joh. diar., siv. 51 (herttuan kirje Bulgrinille
19/2 apuveron nostamisesta), Arw. Handl. X, sivv. 6-11, 13-14 ja-24, Hausen,
Bidrag IV, siv. 26, alav., ja Wieselgren, De la Gard. arch. I, sivv. 142-143.
Arw. Handl. X, sivu. 14-16, olevan kirjeen, jossa Finckeä sanotaan gubernaattoriksi, päivämäärä 24/2 156i on, kuten sisällyksestäkin ilmenee, väärä;
pitää olla 24/12 (vrt. S. V. A. Eerikin registrat., siv. 28, sekä myös Bomanssonin jälj. Fincken kopiokirjasta, 1. 29).
1 Sv. riksdagsakt. II, siv. 29.
2 Vrt. Tegel, Kon. Erik XIV:s hist., siv. 29, josta päättäen jo Arbogan
valtiopäivillä nimenomaan olisi sanottu, että kysymyksessä olevien »hyvien
miesten» avuksi aiottiin panna »eräitä kansliasta».
3 Vrt. Annerstedt, m. t., sivv. 47-48. Kuvaavaa Eerikin ja Juhanan
suhteille jo kesällä 1561 oli, että Eerik jätti Juhanalle ilmoittamatta Klaus
Kristerinpojan tärkeältä Räävelin-matkaltaan lähettämistä tiedoista.
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uskollisina ja kiitollisina. Tässä mielessä arvelen hänen — syksyllä
1561 jonkun palvelijansa kautta valvoessaan etujaan kuningasta
vastaan — m. m. pyrkineen saamaan kuninkaan kansliasta pois
sitä kirjettä, jolla Henrik Klaunpojan ja Jöns Vestgöten oli Venäjän-sodan aikana täytynyt Kustaa Vaasan sovittamiseksi luovuttaa pari tilaa, mitkä Juhana sitten oli heille palauttanut. 1
• Henrik Klaunpoika olikin nyt nimenomaan joutunut k o k onaan herttuan mieheksi. Kun nimittäinEerik — Arbogassa tehdyn päätöksen mukaan ja samoinkuin oli tapahtunut
»tällä (Ruotsin) puolella Ahvenan merta» — toukok. 5 p:nä valtuutti
Eerik Kustaanpojan (Stenbqck) yhdessä Kustaa Fincken kanssa
kiertämään Suomen herttuakuntaa ja ottamaan erikoisen uskollisuudenvalan sen väestöltä, tehtiin poikkeus — varovaisuuden takia
kuitenkin . vain toistaiseksi — Henrik Klaunpoikaan ja Herman
Fleminglin nähden, joka viimemainittu siis myös nyttemmin oli
lopullisesti kohonnut herttuakunnan kaikkein ensimäisten miesten riviin. Kirjeessä sanottiin: »Kuitenkin olemme korkeastimainitun rakkaan veljemme kanssa sopineet, että olemme luovuttaneet
hänen rakastettavaisuudelleen Kankaisten Henrik Klaunpojan ja
Louhisaaren Herman Flemingin (att wij haffwe effterlatidh hans
k:tt Hendrich Claesson till Kankas och Herman Flämingh till Lownesari) — meidän määrättäväksemme ajaksi — :että he olkoot vapaat sanotusta valasta, koska hänen rak:tensa aikoo heitä joka päivä
käyttää luonansa.» 2 Näinollen Henrik Klaunpoika säästyi siltä
mieskohtaiselta ristiriidalta, johon useat muut Suomen herttuakunnan alamaiset joutuivat. Ilmeistä nimittäin oli, että Juhana vain
vastenmielisesti alistui kysymyksessäolevaan toimenpiteeseen, jota
sitäpaitsi lienee vastoin Arbogan artikkelien nimenomaista määräystä (vrt. edellä siv. 409) vaadittu myös hänen jokapäiväisessä
palveluksessaan olevilta aatelittomilta. Erään kertomuksen mukaan
Juhana, kun helmikuussa — siis jo ennen Arbogan valtiopäiviä —
oli kysymys Lasse Torsteninpojan -(Ram) lähettämisestä väki1 Vrt. edellä siv. 264, ja Hausen, Bidrag IV, sivv. 458-459. Suosionosoitukseksi herttuan puolelta on katsottava myös hänen läsnäolonsa Henrik
Klaunpojan tyttären Kristiinan ja Sjundbyn Jaakko Henrikinpojan häissä
Kankaisissa syyspuolella 1561. »Häälahjaksi» antoi nuori vaimo herttualle
sormuksen. Hausen, m. t., siv. 187.
2 S. V. A. Eerikin registr., 1. 9-10.
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valtaa ja houkutusta käyttäen ottamaan uutta valaa herttuakunnan alamaisilta, olisikin kirjoittanut »Turun linnan päälliköille
ja herttuakuntansa gubernaattoreille» (siis Henrik Klaunpojalle ja
Bulgrinille), että he tarkoin pitäisivät silmällä kuninkaan lähettien
liikkeitä ja toimia; valaa ei ollut vannottava ja mahdollisten
vannojain nimet oli merkittävä muistiin. Ehkä tätä käskyä noudattaen herttuan sihteeri Lasse Mikonpoika — kuten häntä
myöhemmin tutkittaessa väitettiin — oli kieltäytynyt vannomasta uskollisuudenvalaa »jalolle herralle, herra Eerik Kustaanpojalle, kun tämä Turussa sellaista valaa oli häneltä vaatinut,.
vaikka hän aikaisemmin oli lähtenyt korkeastim. kun maj:tin
luota, jossa hän oli takuumiehenä (vdi en borgen stodh) ja Juhana herttuan palvelukseen.» Syytöksen johdosta hän puolustautui sillä, »että häntä olisi käytetty herttuan kansliassa ja
ettei hän senvuoksi voinut vannoa kunink. maj:tille», mutta —
sanoo syy ttäjä — »se ei kuitenkaan ollut totta, vaan hän oli
silloin Turun linnan päällikkyydessä. Sitäpaitsi ei hän siinäkään
menetellyt uskollisesti, että hän, kun herra Eerik häneltä
vaati valaa ja hän pyysi lykkäystä asiassa toiseen päivään,
mikä hänelle myönnettiinkin, pakeni toisen kanssa, joka oli
Lasse Laurinpoika, samana yönä sieltä ja (lähti) herttuan luo,
eikä silloin vannonut mitään valaa.» Joka tapauksessa Eerik
Kustaanpoika ja Fincke kesään mennessä suorittivat saamansa
tehtävän.
Mainitut henkilöt saivat myös toimekseen käskeä.
herttuakunnan aatelistoa ja rahvasta varustautumaan valmiiksi
lähtemään sotapalvelukseen Liivinmaalle, kuitenkin berttuan väkeen
kuuluvina. Samoin tuli heidän sopia väestön kanssa kruunausapu1 Vrt. Nettelbladt, Schwed. bibl. IV,.siv. 195, Annerstedt, m. t., siv. 47, •
Leinberg, Hert. Joh. diar., sivv. 52-53 (kirjeet 25/4 ja 14/6 ), S. V. A. Eerik XIV:n
reg. 1. 15, K. Erik X1 V :s nämnds domb., siv. 96, ja Sv. riksdagsakt. II, siv.
31-32. Turun linnan päälliköksi määrättiin (6/3) Simo Tuomaanpojan kuoltua
ja kenties Lasse Mikonpojan .paettua, joka jö helmikuussa näkyy hoitaneen
linnan päällikkyyttä (S. V. A. n:o 930, 1. 2), Karunan Henrik Simonpoika ja hänen apulaisekseen Joen Niilonpoika; jonkun aikaa Henrik Simonpoika lieneekin tointa hoitanut (vrt. Leinberg, m. t., sivv. 51-52, ja
Ruuth, Åbo stads hist. II, siv. 138), mutta pian tuli hänen sijaansa jälleen
Lasse Mikonpoika. Että vaikeuksia odotettiin valanotossa herttuakuntalaisilta, näkyy siitäkin, että aiottiin jo sitävarten lähettää Suomeen Svante
Sture ja että Pietari Brahe 20/3 tarjoutui yhdessä Sturen kanssa kirjoittamaan
asiasta suomalaisille. Jo uudenvuoden päivänä olivat herttuakunnan ulko-
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veron myöntämisestä, mikä vero käskettiin viemään Rääveliin. Nämäkin toimenpiteet herättivät ankaraa paheksumista herttaan puolelta, joka jyrkin sanoin kielsi Finckeä antamasta määräyksiä hert
tuakunnan viranomaisille 1.
Ainoa kerta, jolloin tiedämme Henrik Klaunpojan Juhanaa
palvellessaan joutuneen Eerik kuninkaan suosion esineeksi, sattui
k r u u n a u s j u h 1 a n yhteydessä, siis vielä Eerikin hallituksen
ensi aikoina. Kruunaus tapahtui valtakunnassa ennen kuuluinattomalla loistolla ja komeudella Upsalassa kesäk. 29 p:nä. Samassa
tilaisuudessa perustettiin kreivin- ja vapaaherranarvot, joista viimemainittu annettiin m. m. Lauri Flemingiile ja Klaus Kristerinpojalle,
sekä lyötiin ritarin säätyyn ja nimeen joukko aatelismiehiä »sen.
uskollisuuden takia, jota he olivat osoittaneet kunink, maj:tin herra
isälle ja hänen armolleen ja Ruotsin kruunulle, samoinkuin myös
sen miehuuden ja hyveellisyyden vuoksi, jota on osoitettu ja vielä
voidaan osoittaa»; uusien ritarien joukossa olivat suomalaisia Niilo
Boije, Klaus Eerikinpoika Fleming, Kustaa ja Yrjänä Fincke, ynnä.
tavallaan Klaus Akenpoika (Tott) ja »nuori» Niilo Krumme 2 Ritariksilyönti tapahtui siten, että kukin vuoron perään esiinkutsuttuna
polvistui valtaistuimellaan istuvan vastavoidellun ja -kruunatun.
kuninkaan eteen, joka sitten löi häntä molemmin käsin pitelemäl
lään miekalla kolmesti olkapäihin sanoen: »Jumala on luonut sinut
puolella asuvat suomalaiset antaneet uskollisuudenvakuutuksensa KustaaFincken kartanossa Porkkalassa. Sitäkin aikaisemmin, jo marraskuussa 1560,.^
olisi oikeastaan Klaus Kristerinpojan ja Jaakko Teitin pitänyt ottaa kaikki
linnat ja kartanot uuden kuninkaan haltuun sekä uskollisuudenvakuutus väestöltä tässä osassa Suomea. Marrask. 9 p:nä Klaus Kristerinpoika ilmoittikin
käskyn saaneensa ja sitä ensi tilassa noudattavansa, kunhan Jaakko Teitti
saapuisi. Sv. riksdagsakt. II, siv. 35, Schirren, Arch, f. d. Gesch. L.-, E.- u. C.,.
uusi sarja VI,sivv. 153-155 (S. V. A. Klaus Kristerinp. registr..,1. 159 v.seurr.).
Joulukuun alkupuolella tapaammekin Klaus Kristerinpojan ja Jaakko Teitin.
Suomessa yhteisillä asioilla. Vrt. S. V. A. n:o 3197, 1. 39.
1 Vrt. S. V. A. Bomanssonin jälj. Fincken kopiok., 1. 16-19.
• 2 Klaus Akenpoika, joka tosin nuoruudessaan paljonkin lienee oleskellut.
Suomessa (vrt. edellä siv. 16), mutta jonka koko julkinen toiminta tähänasti — sota-aikaa lukuunottamatta — oli tapahtunut Suomen ulkopuolella
ja jolla näihin aikoihin oli asumakartanonsakin Uplannissa; siirtyi Suomen
rälssisäätyyn oikeastaan vasta naituaan 1570 Jaakko Henrikinpojan lesken,
Henrik Klaunpojan tyttären Kristiinan, ja asetuttuaan senjälkeen Sjundbyhyn asumaan. — Krummesta vrt. edellä siv. 369, alav. 3.
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ihmiseksi, mutta minä lyön sinut ritariksi, ole peloton ja osoittaudu
rehelliseksi ja miehekkääksi minun vihollisiani kohtaan.» Seuraavana päivänä pidetyillä juhlapäivällisillä lyötiin vielä eräitä ritareita. Kun sitten monien juhlien, turnajaisten y. m. s. jälkeen oli
triumfikulkueessa saavuttu Tukholmaan, tarjottiin heinäk. 13 p:nä,
jumalanpalveluksen jälkeen, linnassa uudet juhlapäivälliset, joille
kutsuttiin lähettiläät ja kaupungin porvarit vaimoineen ja tyttärineen ja joilla sitäpaitsi olivat saapuvilla »herttuat, kreivit ja vapaaherrat ja muu valtakunnan aatelisto, samoin myös kuningatar ja
neidit (prinsessat), kreivien, vapaaherrojen ja muiden aatelismiesten rouvat, neidot ja tyttäret». Ennen ateriaa kuningas kutsutti
esiin vielä eräitä, jotka hän löi ritareiksi samalla tavoin kuin edellisetkin. Nämä uudet ritarit olivat Hannu Klaunpoika (Bielkenstierna), Knuut Haraldinpoika (Frötunan herra), Henrik Klaunpoika, Hannu Björninpoika (Lepaan herra) sekä liivinmåalainen
lähettiläs Klaus Meches. Päivällisten päätyttyä kuningas kierteli
pöytävieraiden luona ja »antoi ymmärtää, että h. k. m. tunsi mielihyvää heidän läsnäolostaan ja kuuliaisuudestaan (saapua juhlille)».
Myöhemmin samana päivänä näytettiin vielä kirkontornista kuninkaan puutarhaan pingoitetulla nuoralla »lentokonstia», jonka jälkeen nautittiin illalliset ja sitten tansittiin myöhään yöhön. »Kun
nyt» — lausuu eräs juhlallisuuksien kuvaaja - »nämä kutsut olivat
päättyneet, siirtyi kunink. maj:tti tärkeitä asioita käsittelemään
ja harkitsemaan.»
Kruunausjuhlilla armonosoitusten esineiksi joutuneiden joukossa — samoihin aikoihin . muuten nimitettiin valtaneuvoksiksi
jälleen eräitä suomalaisiakin, nimittäin Lauri ja mahdollisesti Klaus
Fleming sekä myöhemmin Fincken veljekset ja Klaus Kristerinpoika 2
— ei Juhanan miehiä ollut muita kuin Henrik Klaunpoika ja Hannu
Björninpoika. Syynä siihen, että nämä saivat ritarinarvonsa vasta
juhlallisuuksien viimeisenä päivänä, oli kai se, että he vasta silloin
tai ainakin vasta verraten myöhään ehtivät juhlille. Ritariksitulolla oli merkitystä sikäli, että »ankarat» ritarit kaikkialla olivat
edellä muista säätytovereistaan. Heille kuului arvonimi »herra»;
heidän vaimonsa taas olivat »rouvia».
,1

mag. III, sivv. 74-119, ja Hist. tidskr. 1885, sivv. 270-286.
Vrt. Grotenfelt, Suom. hist. uskonp. aikak., siv. 135, sekä Sv.
riksdagsakt. II. sivv. 1122-1123.
1 Stockh.
2

•
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b) Herttuallinen hovi ja sen hovimestarin tehtävät.
Heti kruunausjuhlien jälkeen Henrik Klaunpoika kai palasi koti-

maah an,

jossa hänen oli yhdessä Joakim Bulgrinin kanssa edelleen pi-

dettävä korkeinta käskyvaltaa herttuan poissaollessa. 1 Kauan ei heidän kuitenkaan enää tarvinnut hoitaa tätä virkaa, joka noina levottomina ja tärkeistä tapauksista rikkaina aikoina epäilemättä oli tuottanut paljon huolta ja vaivaa, usein pettymyksiä, mutta toisin kerroin
kai myöskin tyydytystä. Jo elok. 2

p:nä 2

Juhana herttua

nimittäin astui Tukholmassa laivaan palatakseen takaisin

'

r u h t i n a s k u nt a a n s a, josta hän oli

ollut poissa kolmatta

vuotta. Suuresti olivat yleiset olosuhteet tänä aikana muuttuneet,

,

paljon uutta oli nuori ruhtinas nähnyt, ja kokenut, saanut monesta
asiasta uudet käsitykset, miehistynyt ja kovettunut ankaroissa
taisteluissa pyrkimystensä hyväksi sekä päässyt selvyyteen siitä,
mihin suuntaan hänen oli lähin .päätoimintansa herttuakuntansa ja
omaksi hyväkseen suunnattava.
Kipeästi lienee Juhana tuntenut kykenevien avustajien

ja

kan-

nattajien puutetta. Herttuakunnan alueella asuvista huomatta vimmista perheistä olivat kaikkein useimmat hänet jättäneet tai
ainakin valmistautuivat vähitellen jättämään, siirtyäkseen kuninkaan palvelukseen, joka lupasi niin paljon suurempia etuja. Molem mat Fincket, Fleming-serkukset, Lauri Iivarinpoika ja Klaus Eerikinpoika, samoin viimemainittitn verraten vähäpätöinen veli Joa kim, joka oli 1561 Svartsjön voutina, Eerik Spore ja Hannu Laurinpoika (Isnäsin herra) olivat jo toisella puolella. Niilo Boije oli
-vähitellen siirtymässä, samoin Henrik Klaunpojan lanka Eerik
Arvidinpoika, jotka kuitenkin vielä syksyllä 1561 saivat herttualta
läänity-ksiä 3, ja Herman Flemingin lanko, Karunan Henrik Simon -

,

poika, joka v:een 1559 oli ollut voutina Svartsjössä ja senjälkeen
Suomeen muuttaneena vähän aikaa (keväällä 1561) herttuan palveluksessa Turun linnan päällikkönä 4, mistä toimesta kenties sai

Kesäk. 9 p:nä he saivat uuden valtakirjan tähän toimeen (Leinbgrg,
Hert. Joh. diar., siv. 52). Tuntematonta on, oliko mitään merkillisempää
aihetta valtuutuksen uudistamiseen.
2 Hist. tidskr. 1885, siv. 292.
30/9 ja 13/11 1561. S. V. A. Lag. kok. kun. kirj.
3 Juhanan kirjeet
1530-1569, 1. 136 v.-137.
4 Vrt. Almquist, D. civ. lok. 1, sivv. 169-170, ja ed. siv. 414, alav. 1.
27
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eron osaksi juuri liian laimean herttuamielisyytensä vuoksi. Laukon
Jöns Knuutinpoika horjui sinne ja tänne, mutta lienee vielä toistaiseksi varmasti luettu herttuan miehiin, koska häneltä syksyllä
1560 otettiin laamannikunta (vrt. edellä siv. 406). Klaus Kristerinpoika
ja Jaakko Henrikinpoika eivät koko aikana olleet kuuluneet herttuan
miehiin, joskohta eivät oikeastansa joutuneet hänen vastustajikseenkaan, muuta kuin jälkimäinen aivan herttuan viime kuukausina.
Myöskin nuoremmista aatelisherroista olivat eräät jo pitemmän tai
lyhemmän ajan olleet Eerikin palveluksessa; niin esim. kuuluivat
Eerikin hovilaisen livår Maununpoika (Kärkniemen herra, Stjerikkors) ja Friskalan näihin aikoihin kuolleen herran Pietari Flemingin
poika Lauri v:sta 1557 sekä viimemainitun veli Henrik ynnä Lasse
Torsteninpoika (Ram) v:sta 1560. 1 Vanha Jöns Vestgöte kuoli näihin aikoihin, samoin. Simo Tuomaanpoika (vrt. sivv. 19 ja 414, alav.).
Myöskin herttuan tärkeimpien, Suomen ulkopuolelta kotoisin
olevien neuvonantajien joukossa oli tuoni tehnyt tuhoaan. Tohtori Antti Olavinpoika oli vainajana jo v:n 1560 lopusta lähtien, ja
v:n 1561 päättyessä vaipui kuolemaan myös herttuan taitava ja
luotettava neuvonantaja ja apulainen Joakim Bulgrin. Antti tohtorin jälkeen, joka oikeastaan jo jonkun aikaa ennen kuolemaansa
lienee luopunut herttuan palveluksesta, tämä oli syysk. 29 p:nä 1560,
Kustaa Vaasan kuolinpäivänä, ottanut. kanslerikseen Schlesian puolalaisen Ezechias Gipfertin. Hän oli ennen ollut kuninkaan palveluksessa, ja lienee jo silloin Juhanaa suosimalla herättänyt Eerik
herttuan vihaa, mikä mahdollisesti olikin syynä siihen, että hän

heti Kustaa Vaasan kuoltua riensi siirtymään Juhanan palvelukseen, jolle hän tuli hyvään tarpeeseen. Ovelana ja diplomatiaan
perehtyneenä miehenä hän tosin kylläkin saattoi täyttää edeltäjänsä paikan, mutta hänen luonteenominaisuuksiinsa yleensä
ei näytä kuuluneen ehdoton vilpittömyys ja luotettavaisuus.
N elkeinpä vielä epäilyttävämpää laatua oli eräs toinen ulkomaa1 Vrt. R. V. A. Kungl. arkiv. G. I:s lefnadsförh., hof och egendom;
G. l:s reg. XXVIII, siv. 573 y. m.
2 Gipfert oli aikaisemmin perehtynyt m. m. Liivinmaan ja Puolan kysymyksiin ollessaan Kustaa Vaasan lähettiläänä Liivinmaalla 1555 yhdessä
Lauri Flemingin ja Yrjänä Holgerinpojan (Gera) sekä 1556 Puolassa yhdessä
viimemainitun kanssa; vrt. G. I:s reg. XXV, sivv. 628-632, ja XXVI, sivv.
340, 459, 594. 611 ja 634; vrt. myös edellä siv. 246. Hänen luonnettaan ku-
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lainen, tyrolilainen seikkailijakreivi Hannu von Artz, joka vähäistä
myöhemmin tuli herttuan palvelukseen. Jo syksyllä 1560 herttua
oli joutunut hänen kanssaan kosketuksiin. Hän ilmoitti silloin veljelleen Eerikille saaneensa kirjeen »eräältä kreiviltä, joka itsestään
käyttää nimitystä kreivi Hans von Artz», ja lausui — lähettäen kirjeen Eerikin nähtäväksi - omasta puolestaan siihen tuskin kannattavan panna huomiota, koska sen tarkoituksena kai oli vain
kerjätä jotakin lahjaa. 1 Varmaankin sanottu kreivi jo tällöin pyrki
Ruotsiin, jossa niin monet ulkomaalaiset olivat saaneet itselleen
edullisen aseman. Joka' tapauksessa hänen ennen pitkää täytyi
suorastaan henkensä pelastamiseksi päästä uusille markkinoille.
Tametik 6 p:nä 1561 hän nimittäin Räävelissä seuralaisineen ritaripeitset ja muut aseet ojossa hyökkäsi eräiden liivinmaalaiseen aatelistoon kuuluvien henkilöiden kimppuun — jotka istuivat muutaman porvarin luona »rahansa 'edestä juomassa» — iski heidät
maahan ja haavoitti heitä pahasti, niin että eras heistä kuoli.. _Heti
annettiin kyllä kautta ritariston alueen käsky estää pahoinpitelijät
lähtemästä maasta, mutta siitä huolimatta kreivi pääsi pakenemaan.. Räävelin jouduttua Ruotsin valtaan Eerik kuningas vielä
elok. 20 p:nä 1561 lähetti samanlaisen ankaran käskyn kaupungin
neuvostolle, mutta silloin oli jo myöhäistä mitään tehdä; turhaan
hän myöskin vuotta myöhemmin vaati, että neuvosto ryhtyisi toimenpiteisiin surmatun sukulaisten ja muiden loukattujen hyvittämiseksi. Tapahtumain kertoja 2 arvelee v. Artzin tekosensa tehdessään tahtoneen kostaa Eerikin Räävelissä oleville kannattajille
Juhanan puolesta. Mutta — paitsi sitä, että silloin ei vielä Räävevaavana mainittakoon, että hän nosti palkkaa kuninkaan varoista tiliv. 1561,
vaikka hän jo sen alussa oli siirtynyt Juhanan palvelukseen; vrt. Erik XIV:s
nämnds domb. (Hist. handl. XIII), siv. 61. Vrt. hänestä myös Edén, Om
centralr. org., siv. 102, alav. 5, Upmark, G. Vasas hof, siv. 63, ja Finsk
Biogr. Handb. (Geppart) sekä Lagus, F. ad. gods o. ätt., sivv. 23-24.
1 G. I:s reg. XXIX, siv. 811.
von Hansen, Publ. aus d. Revaler Rathsarch. (Beitr. z. Kunde E.-,
L.- u. Kurl. III), sivv. 165-167. — 1/12 1563 v. Artz vangittiin Riiassa
vehkeilyistä . venäläisten kanssa, ja 29/12 hänet »mit iseren tangen 4 mal
gereten und levendich geferndelt». Böthfuhr, Jörgen Padel's und Caspar
Padel's Tageb. (Mitth. a. d. Geb. d. Gesch. L.-, E.- u. Kurl. XIII),
sivv. 360-361. Vrt. myös Russow, Chronica, siv. 71, ja Annerstedt,
sivv. 44 ja 106.
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lissä liene ollut paljoa aavistusta Eerikin ja Juhanan välillä nousevasta erimielisuudestä, — tuskin v. Artzkaan, kuten sanottu, vielä
oli Juhanan palveluksessa. Pikemminkin hän joutui herttuan yhteyteen vasta Suomessa, koska Eerik vielä syyskuussa 1561 oletti hänen
oleskelevan Räävelin neuvoston saavutettavissa.
Joka tapauksessa v. Artz lienee ollut hovitapoihin perehtynyt ja
osannut ulkonaisesti herättää huomiota. Hänet kai otettiinkin
herttuan palvelukseen etupäässä hovin loistoa korottamaan, niinkuin myös herttuan serkku, 15-vuotias Eerik Svantenpoika Sture,
joka oli, tosin nuhteeton, mutta myös aiban kokematon poikanen;
herttuan häämatkalla nuori Sture näkyy hoitaneen »rehumarskinr
tehtäviä 1.
Juhanan herttuakauden myöhemmältä jaksolla, joko v:n 1562
alkupuolelta tai ehkä pikemmin Puolan-matkalta, on säilynyt
mielenkiintoinen luettelo, josta : näemme, miten hänen "h o v i n s a
oli järjestetty. 2
S. V. A. n:o 938, 1. 17, ja Ahlqvist, Om Sturemorden, siv. 8.
Hausen, Bidrag IV, sivv. 38-41. Luultavinta on, että luettelo käsittää ne, joiden piti seurata Juhanaa hänen häämatkallaan Puolaan, vaikka
tuntuu siltä, kuin jotkut luetelluista olisivat olleet verraten tarpeettomia
matkaseuralaisia. Koska Niilo Birgerinpoika, joka esiintyy huomattavinpien joukossa, luultavasti Turun linnan päällikkönä, tuli tähän toimeen
syksyllä 1561 (vrt. Ruuth, Åbo stads hist. II, siv. 138) ja lähti Juhanan
mukana Puolaan, minkä johdosta linnanpäälliköksi 29/4 määrättiin Niilo
Ingenpoika (vrt. diario), koska esim. Gipfert ja v. .Artz tiettävästi eivät
palanneet Puolan-matkalta Suomeen, ja koska Bulgrin kuoli vuosien 1561
ja 1562 vaihteessa, täytyy luettelon siis, jos siinä mainitut henkilöt todella
olivat »nyt saapuvilla», olla laadittu joko v:n 1562 alkupuolella tai itse matkaa varten. Kun Gipfert, kuten saamme nähdä, luultavasti oleskeli Turussa vain tammi- ja helmikuun vaihteessa, olisi siis ajanmääräys edellisessä tapauksessa jotenkin tarkalleen annettavissa. Vrt. myös Eerik
herttuan Englannin-matkaansa varten keräämää seuruetta ja siitä laadittua
luetteloa, jonka on julkaissut Fant (Observ. select. V, sivu. 43-44) ja selostanut Eden (Om centralf. org., sivv. 132-133) sekä toiselta puolen vuosien
1561-1562 vaihteessa kokoonpantua kuninkaan hoviluetteloa (m. t., sivv. .
140-141). — Lisävalaistusta Juhanan hoviväen kokoonpanoon tarjoaa
Turun linnassa tilivuonna 1562 rehutettujen hevosten omistajain luettelo
(S. V. A. n:o 938,1. 17 v.-19). Syksyllä 1561, tilivuoden lopulla, kuului
Juhanan hoviväkeen 215 henkeä; senlisäksi oli varsinaista linnaväkeä, voudin ja »sven»ien pöydässä syöviä. noin 350 ja palkkalaisia puolisen sataa.
S. V. A. n:o 896, I. 95-98.
1
2

Herttuan hovi v. 1562.
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Luettelon sanotaan käsittävän sen »hoviväen, joka nyt on
saapuvilla», ja siitä selviää myös, kuinka moni a palvelijaa kullakin
oli. »Ensiksi» otsikon alla, kai varsinaisena neuvoskuntana, luetellaan seuraavat arvovältaisimmat: kreivi Juhana v. Artzen (itse
S:s), joka ilmoitetaan hovimarsalkaksi, herra Henrik Klaunpoika
(itse 10:s), joka merkitään hovimestariksi, herra Eerik Sture (itse
4:s), herra Hannu Björninpoika (itse 4:s), ' Herman Fleming (itse
4:s), Ezechias Gipfert, kansleri (itse 9:s), Torsten Henrikinpoika
(itse 3:s), Niilo Birgerinpoika (itse 3:s), tohtori Chlaudius (itse 2:nen)
ja Hans Benedicti (itse 3:s). Senjälkeen tulevat »kanslia-apulaiset»:
ruotsalaisessa kansliassa Lasse Mikonpoika (itse 2:nen), Bertil Eerikinpoika (Ljuster; itse 2:nen), Juhana Henrikinpoika ja Simo Korpilaksi, sekä saksalaisessa kansliassa Jeremias Romer (itse 2:nen) ja
Martinus Hirschfelt (itse 2:nen), minkä lisäksi tähän ryhmään kuuluvia: ovat Henrik Tuomaanpoika (itse 2:nen) ja Sigfrid Pietarinpoika
(itse 2:nen), jotka kumpikin palvelivat kamarissa. 1 Nuorempina hoviherröina-(»småsuenner»), hovielämään ja käytöstapaan perehtymässä
ja toimittamassa milloin mitäkin tehtäviä, oli kaikkiaan 23, etupäässä
herttuakunnan aatelisperheiden poikia; mainittakoon m. m. Pietari
Eerikinpoika (»suomalainen Pietari Eerikinpoika», Muurlan sukua?),
jolle herttua syksyllä 1561 naitti
Klaus Antinpoika (Vestgöte)
rakastajattarensa Kaarina Hannuntyttären —, Pentti Juhananpoika,
(Görtzhagen), Juhana Boose, Olavi Eerikinpoika, Krigsman Joninpoika ja Klaus Kristerinpoika (Spurilan Jägerhorneja), joista
useimmilla oli myös palvelija ja joiden lisäksi vielä oli muita
vähäpätöisten suomalaisten sukujen jäseniä sekä joukkö saksalaisia ja ainakin yksi puolalainen. Oman ,ryhmänsä muodosti
kamaripalvelija (»cammerswen») Hannu Skotte (itse 3:s), jonka toimintaa lähellä olivat kolme »ovimiestä» (»döresuener») Niilo Eerikinpoika Skalm (itse 3:s), Ljunge Laurinpoika (Allongren, itse 2:nen) ja
Olavi Svart (itse 2:nen). Lopuksi kuului herttuan lähimpään hovim iehistöön seitsemän »meidän armollisen herramme poikaa» (war nådige
1 Sigfrid Pietarinpojasta vrt. S. V. A. n:o 3216, 1. 20 v., ja Laguksen kok.
n:o 93, 1. 99. Herttuan kamarilla oli nyt suurempi merkitys kuin Kustaa Vaaan
aikana. Vasta Arbogan artikkelien jälkeen nimittäin lienevät herttuakunnan
voutien tilit jääneet lähettämättä keskuskamariin Tukholmaan, koska youtien nyttemmin tuli tehdä tilit herttualle, jotavastoin kuninkaalla oli oleva
oikeus tarkastuttaa valtakunnan tulojen määrä joka 7:s vuosi. Vrt. Almquist, Den civ. lokalf. I, siv. 21.
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herress drenger), nimittäin: Theophilus, Polykarpus ja Juhana Kop
(lääkäri Kopin' ja hänen vaimonsa Bonican poikia), Melker Björninpoika, Niilo Fincke, Kristiern (Niilonpoikaf) Boije ja Klaus
Björninpoika (Lepaan sukua?), sekä kaksi kappalaista. Eri ammatteja edustamassa oli joukko suomalaisia, ruotsalaisia ja ulkomaalaisia: kaksi »ammattikirjuria» (silkkikirjuri Antti ja maustekirjuri
Pietari), 19 henkivartijia, neljä lakeijaa, »ammattimiehet» (embetisfålk), joista' mainittakoon Mathias (Erbach) apteekkari. Jaakko hel
menpunoja, Antti parturi ja Herman viininlaskija, yksi »mestarileikkaajan ja kaksi muuta räätäliä, kahdeksan rummuttajaa (»troromet'er»), viisi . puhaltajaa (»fidlers»), oriinratsastajat, tallipojat, kokit
ynnä viisi ammatiltaan mainitsematonta. Kaikkiaan sanotaan hoviväkeen kuuluvan 238 miestä. Kun tähän vielä tulivat naispuolen
henkilöt ja kaikki ne, joita hovissa tai ainakin linnassa tilapäisesti
oleskeli, saatamme arvata, että elämä jokapäiväisissäkin oloissa oli
sekä vilkasta että. kirjavaa. Sitäpaitsi on huomattav a, että luettelokaan ei ole täydellinen, vaan puuttuu siitä m. m. useita sellaisia henki-'
löit~ä, jotka juuri tälläkin jaksolla herttuan palveluksessa ollen nauttivat hänen suurta luottamustaan, kuten esim. rahapajan kirjuri
Martti Jönsinpoika, kamreeri Lasse Jönsinpoika ja tailimestari
Lauri Laurinpoika.
Vakavissa neuvotteluissa ja muissa hallinnollisissa tehtävissä
lienevät vaikutusvaltaisimmat olleet Henrik Klaunpoika, Herman
Fleming ja Hannu Björninpoika, joka kenties jo tällöin oli naimisissa • Henrik Klaunpojan tyttären Kaarinan kanssa, sekä myös
Torsten Henrikinpoika, Lasse Mikonpoika ja Niilo Birgerinpoika
ynnä erityisesti vielä kansleri Ezechias Gipfert ja ainakin jossakin
määrin kreivi v. Artz; näiden lisäksi saattoi alempi kansliahenkilökuntakin monella tavoin vaikuttaa asiain menoon, puhumattakaan herttuan alituisessa läheisyydessä oleskelevista Hannu Skottesta, Niilo Skalmista ja Ljunge 'Laurinpojasta, joiden nauttima
suosio oli yleisesti tunnettu ja joiden, samoinkuin sihteerien, puoleen korkeimpienkin herrain täytyi kääntyä sekä kohteliain pyynnöin että myös pikku lahjoin, jos tahtoivat saada herttualta mieleisiär sä ratkaisuja.
1 Vrt. esim. Jaakko Henrikinpojan kirje Hannu Skottelle 1/3 1561
(Hausen, Bidrag IV, siv. 12). Samoin oli laita jo Kustaa Vaasan hovissa
(vrt. esim. m. t. III, siv. 194), ja erityisesti Eerik XIV:n, jonka pelätty
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Henrik Klaunpojasta voinemme sanoa, - että hänen vaikutuksensa »hallitsijana» toimiin ja päätöksiin oli suurempi kuin koskaan
ennen tai jälkeen; ainoastaan G-ipfertin saatamme arvata omalla
tavallaan kyenneen hänen kanssansa kilpailemaan vaikutusvallasta
herttuan luona. Käsitystä tukevat sekä se, mitä tiedämme hänen
toimistaan ja asemastaan yleensä, että myös se katkera suuttumus,
jonka Juhana erityisesti häneen kohdisti hänen luopumisensa jälkeen. Samaan suuntaan viittaa myös se seikka, että hänellä, ainakin tilapäisesti, oli h o v i m e s t a r i n- virka ja asema. Luomme
tämän hänen asemansa valaisemiseksi katsauksen niihin muotoihin,
joissa tuo Saksan hoveista lähtöisin oleva ylhäinen ja tärkeä virka
Ruotsissa samoihin aikoihin esiintyi.
Kustaa Vaasan saksalaisaikana oli hovimestari etupäässä kuninkaallisten prinssien hovin johtajana, mutta saattoi sen ohessa
ottaa osaa eräisiin muihinkin, satunnaisiin hovitehtä-viin, niinkuin
muutkin keskusvirkamiehet; varsinaisen kuninkaanhovin henkilökunnan ensimäisenä miehenä- oli hovimarsaikka. Pääasiallisesti
tällaiset virat kuitenkin Kustaa Vaasan aikana ojivat kunniavirkoja. Kun Eerik, joka jo herttuana osoitti ymmärtävänsä järjestettyjen keskusha]lintoelinten tarpeellisuutta, oli ensi kerran lähdössä Englannin-matkalleen ja laaditutti luettelon seurueestaan, oli
siinä sekä »ylin hovimestari» (Pietari Brahe) että »ylin marsalkka» (Svante Sture) y. m.; ilmeistä kuitenkin on, että tässä
päätarkoituksena oli ulkonainen komeus. Vasta hallitukseen tultuaan ' Eerik ryhtyi näitäkin virkoja järjestämään pysyväiselle
kannalle ja samalla todellisia virkatehtäviä edellyttäviksi. Vuoden
1561 lopulla tai seuraavan alussa, siis samoihin aikoihin, jolloin
Jiihanakin järjesti hovinsa, valmistettiin erityinen »hovijärjestys»,
joka — päinvastoin linin nimestä saattaisi luulla — käsitti keskussihteeri ja prokuraattori Yrjänä Pietarinpoika -vastaanotti tällaisia kirjeitä
eri tahoilta valtakuntaa; vrt. esim. Lauri Flemingin palvelijan kirje 4 /13.
1561 ja Yrjänä Fineken kirje 13/12 1561 (m. t. IV, sivv. 28-29 ja 33-34),
sekä yleensä Silfverstolpe, Om Jöran Persson o. kon. nämnd (Hist. tidskr.
I), sivv. 313-314. Samaan sihteerihallitussuuntaan jatkui kehitys, kuten
tunnettua, vielä seuraavienkin .hallitsijain aikana.
1 Seuraan pääasiassa Edenin esitystä teoksessa Om centralf. org. (vrt.
sivv. 53, 90, 132-137, 140-143, 146-147, 157-162 ja liite I). Vrt.
myös Lotz, Gesch. d. deutsch. Beåmtent., sivv. 29 ja 87, sekä Seeliger.
Das deutsche Höfineisteramt, sivv. 43-44, 48-50 ja 56.
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hallinnon virat ja niiden toimialat. Ensimäisenä on siinä ylin hovimestari (yhä edelleen Pietari Brahe), jonka tuli »tietää ja käsitellä
kaikkia valtakunnan tärkeitä ja tähdellisiä asioita, jotka
on hoidettava joko kotimaassa tai ulkomailla, erittäinkin mitä
rauhallisiin asioihin tulee». Kaikkien oli toteltava häntä, kun
hän kuninkaan nimessä antoi käskyjä, ja hänen oli ojennettava niitä,
jotka tekivät itsensä syypäiksi laiminlyönteihin tai huolimattomuuteen. Tarkoituksena oli, että hän alituisesti olisi kuninkaan läheisyydessä. Toisena järjestyksessä oli valtakunnan marski (jälleen Svante
Sture), jonka hoitoon taas piti uskottaman sotalaitos, mutta jonka
sitäpaitsi tuli johtaa turnajaisia y. m. s. hovijuhlissa, valvoa juhlamenoja ulkovaltojen lähettiläitä vastaanotettaessa j. n. e. Molemmat sanottiin nimenomaan neuvoston ensimäisiksi jäseniksi, Saksan »salaisten hovineuvosten» mallin mukaan. »Hovijärjestyksessä»
ja sen nojalla samaan aikaan laaditussa hoviväen luettelossa on lisäksi suuret määrät muita virkamiehiä, ylempiä ja alempia, aina
alimpiin hallitsijan persoonallisiin pal.velijoihin asti. Vuodelta 1563
on vielä erityinen hovimestarien järjestyssääntö (ylihovimestariksi
merkittynä Yrjänä Fincke). Siinä sanotaan, että hovimestarin
tulee valvoa järjestystä ja käyttäytymistä hovissa ja »kartanooikeuden» noudattamista. Hänen on vastattava kuninkaallisen
pöydän asianmukaisesta kunnosta ja katsottava, että siinä palvelevat virkailijat tekevät tehtävänsä. Kuninkaan ollessa matkoilla
hänen tuli huolehtia hovin majoittamisesta ja muonittamisesta.
Hänen oli myös pidettävä huoli siitä, ettei epäilyttäviä vieraita
henkilöitä päässyt tunkeutumaan hoviin. Huomattavan henkilön
tai ulkovaltion lähettilään saapuessa oli hovimestarin hänet vastaanotettava ja majoitettava. Järjestyssääntö oli kuitenkin todennäköisesti tarkoitettu puhdasta hovivirkamiestä, jonkinlaista alihovimestaria varten. Mikään selostetuista suunnitelmista ei liene
joutunut käytännössä toteutetuksi, jot apaitsi on huomattava eräs
seikka: jos joku henkilö olikin merkittynä hoviväen luetteloon, ei
sen suinkaan aina tarvinnut merkitä sitä, että hän todella olisi suorittanut hovipalvelusta, eipä aina edes väliajoin. Vaille täydellistä
käytäntöön sovelluttamista jäi suurelta osalta myöskin Juhanan kuninkaaksi tultuaan laadituttama »kunink hovin etevimpien virkojen
järjestysn. Siinä määriteltiin hovimestarin tehtävät samoiksi, mitkä
Eerikin-aikuisessa järjestyssäännössä olivat olleet alihovimestareilla,

Hovimestarien tehtävät.

425

kuitenkin sillä muutoksella, että kuninkaan matkoja koskeva huolenpito oli siirretty uuden virkamiehen, hovimarsalkan, huostaan. 1
Huomioonottaen sen, että näihin aikoihin yleensäkin hallitsijat
käyttivät virkamiehiään ja erityisesti hovimestareitaan myös muissa
tehtävissä kuin mitkä verraten tarkoin määriteltyyn virka-alaan
oikeastaan kuuluivat ja että näin täytyi pakostakin käydä erityisesti Juhanan herttuakunnassa, jossa puute kykenevistä-miehistä
kasvoi yhä arveluttavammaksi, lienee syytä olettaa, että Henrik
Klaunpojan asema ja tehtävät Juhana herttuan hovimestarina kutakuinkin vastasivat niinhyvin niitä, joita Eerikin-aikuisessa järjestyssäännössä hpvimestareille annettiin, kuin myös Hogenskild Bielken Juhana kuninkaan aikana saamia (vrt. ala'v. 1). Se osa Henrik
Klaunpojan toimintaa, mikä asiakirjoista käy ilmi, onkin 'omansa
tätä todistamaan: hän sai huolehtia ulkovaltojen lähettiläistä 2,
matkustella diplomaattisilla lähetysmatkoilla, järjestellä herttuan
matkoja j. n. e. Olosuhteista, Juhanån politiikan suoraviivaisuiidesta, joka työnsi toisarvoisina syrjään kaikki muut pyrkimykset
ja suunnitelmat, johtui, että Henrik Klaunpojankin työ ja tarmo
näihin aikoihin nävttaä melkein yksinomaan käytetyn Liivinmaan
—Puolan kysymyksen käsittelyyn ja käytännölliseen hoitamiseen.

c) Liivinmaan - ja Puolan - politiikka v. 1561 ja keväällä 1562.

Edellä (sivv. 392-399) on kerrottu Juhanan viimeisestä yrityksestä saada m. m. Henrik Klaunpojan apua käyttäen — valtaansa
1 Hovimestarikseen Juhana kuningas nimitti Hogenskild Bielken ja
hovimarsalkakseen Kustaa Banerin. Kun jo Eerikin aikana hallinnollisia
tehtäviä oli alettu sisällyttää hovimestarin toimialaan, oli luonnollista, että
sellaiset arvovaltaiset ja kyvykkäät henkilöt, jotka nyt joutuivat hovimestarin ja hovimarsalkan toimiin ja samalla valtaneuvoksiksi, edelleen
kehittivät virkojen luonnetta tähän suuntaan. Vaikka olisi ollut luonnollista, että hovimestari ja hovimarsalkka jotenkin säännöllisesti olisivat
oleskelleet kuninkaan välittömässä läheisyydessä, ei niin kuitenkaan ollut.
asianlaita. Edellistä käytettiin diplomaattisissa toimissa Tanskan puolella
ja Puolassa y. m., jälkimäinen taas lähetettiin ensin sotapäälliköksi Suomeen ja sitten Bielken mukana Puolaan.
2
V. Juhanan kirje 1°/12 1561 (»Swar opå Hindrich Classons skriffuelse,
angående muscowijtens senningebudh och huru dhe i fursten dömet skole
tracterade bliffua»); Leinberg, Hert. Joh. diar., siv. 54.
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Räävelin kaupunki, samoinkuin myös sekä Räävelin että sotamestarin ja Puolan kuninkaan lähettiläiden saapumisesta kuninkaan luo.
Tammik. 3 p:nä 1561 kaikki saivat Eerikiltä vastauksen.
Sotamestarille kuningas ilmoitti olevansa suostuvainen siihen,
että liiviläiset Juhanan kanssa sopisivat rahasumman lainaamisesta
antamalla Sonn,eburgin pantiksi, mutta kuningas itse ei ollut halukas minkään lainan rnyöntämiseen, vaan korkeintaan sitoutui ostamaan Pärnun 60,000 talarista. Muuten Eerik sotamestarille
kuin puolalaisillekin ilmoitti olevansa halukas jatkamaan rauhanvälitystä Venäjän kanssa, ei kuitenkaan niillä mahdottomilla edellytyksillä, joita Ketler oli esittänyt; sitäpaitsi hän jyrkästi laati ennen
pääsiäistä kaiken sen palauttamista, mitä Ruotsin alamaisilta oli
riistetty. Puolan lähettilään jo jouluk. 29 p:nä saama vastaus oli
jotenkin samansisältöinen. Jo sotamestarin lähettiläät hylkäsivät
Pärnun ostotarjouksen, ja Ketler itse, joka lähettiläiden palatessa
oli saanut uutta rohkeutta puolalaisen sotaväen edetessä ja Saksan
valtiopäiväin päätettyä, että Liivinmaata muka oli tehokkaasti
avustettava, lähetti helmikuun lopussa Eerikille ylimieliseen ja
ärsyttävään muotoon laaditun kirjeen, jossa hän m. m. sanoi, ettei
rahoja enää tarvittukaan. Tästä taas oli seurauksena, että Eerik
puolestaan toukok. 29 p:nä syytti hänen neuvotteluillaan vain pyrkineen saamaan Ruotsia sotaan Venäjää vastaan, minkävuoksi
Ruotsin nyt täytyi sotatoimilla pakottaa liivinmaalaiset antamaan
korvausta ruotsalaisten omaisuuden takavarikoimisesta.1
Viimemainittu ilmoitus ei ollutkaan pelkkä uhkaus, vaan nuori
kuningas oli todella _jo ryhtynyt vastaaviin toimenpiteisiin
Katsoen välttämättömäksi, että Ruotsi vihdoinkin vakavasti
ryhtyi valvomaan etujaan hajoavassa Liivinmaassa, Eerik nimittäin oli päättänyt kerta kaikkiaan ottaa i atkaisevan askeleen, koska
— niinkuin hän tammik. 7 p:nä kirjoitti Klaus Kristerinpojalle
muutoin »joko Puolan kuningas tai venäläiset saisivat Räävelin
haltuunsa, mikä ei missään suhteessa olisi hyödyksi Ruotsin valtakunnalle, että heillä niin lähellä Suomen rajaa olisi niin hyvä satama». 2 Hän siis suuntasi katseensa samaan paikkaan, jota Juhana
1 Annerstedt, m. t., sivv. 31-32, 33-34 ja 40. Eerikin vastaukset
julkaissut Schirren, Archiv, uusi sarja VI, sivv. 190-196.
Schirren, m. t., sivv. .211-216; vrt. Annerstedt. m. t.; siv. 35. .
2
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oli tavoitellut ja joka jo Kustaa Vaasassa oli herättänyt epäröivää
harrastusta. Räävelin lähettiläille tammik. 3 p:nä antamassaan
vast auksessa Eerik jo, samalla kuin kieltäytyi avustamasta lainalla,
lupautui rääveliläisiä suojelemaan ja takaamaan heidän vanhat
oikeutensa, jos he antautuisivat Ruotsin kruunun alle; kun lähettiläät eivät voineet »vanhimpainsa» kanssa neuvottelematta antaa
tähän vastausta, vaan hartaasti pyysivät rahalainaa, minkä myöntäminen suuresti edistäisi Eerikin aikeita, lupasi Eerik toimittaa
Rääveliin lähetystön.' Välittömästi tämän jälkeen Eerik sitten
laati lopullisen suunnitelmansa. Jo pari kolme päivää Räävelin
lähettiläiden lähdön jälkeen hän kirjoitti asiasta Klaus Kristerin-pojalle käskien häntä yhdessä Hannu Kraftin kanssa lähtemään
Rääveliin muka neuvottelemaan sotamestarin kanssa, mutta it se
asiassa päätarkoituksena juuri rääveliläisten puoleen kääntyminen;
tammik. 16 p:nä tätä jälkimäistä tehtävää vielä eri kirjeessä korostettiin. Lähettiläiksi määrättiin — lopullisesti vasta _ helmikuun
lopussa ja maaliskuun alussa — suomalaiset asiantuntijat Klaus
Kristerinpoika ja Hannu Laurinpoika- (Björnram) sekä Eerikin
saksalainen sihteeri Herman Bruser.' Sotamestarille, jos hänet tavattiin, piti vieläkin tarjottaman kuninkaalta lainaa Pärnua vastaan ja Juhanalta Sonneburgia -vastaan — Ketlerin kanssahan
vielä oltiin sovinnollisissa väleissä. Räävelissä taas saksankielisten ohjeiden mukaan oli muka vain tutkittava, missä määrin
olot todella olivat niin surullisella kannalla kuin oli kerrottu, mutta
ruotsinkielisen instruktsionin ja suullisten ohjeiden mukaan käytettävä — niinkuin aikaisemmin Henrik Klaunpoika ja Bulgrin —
saksalaisen palkatta jääneen sotaväen ty y Lymättömyyttä linnan
ja tuomiokirkkovarustuksen hankkimiseksi. ruotsalaisten käsiin,
minkä tapahduttua oli uhkauksin ja lupauksin saatava kaupunkikin
alistumaan Ruotsin valtaan. 2 Kun lähettiläät inaalisk. 25 p:nä
Russow, Chronica, siv: 81, Annerstedt, m. t., siv. 32, ja Schirren,
'.m. t., sivv. 208 ja 212-213.
2 Annerstedt, m. t., sivv. 34-35, ja Schirren, m. t., sivu: 211-216,
231-232 ja 286-295. Venäläisille .Eerik ilmoitti selittäneensä, että hän
nyt aikoi hyökätä liivinmaalaisten kimppuun, mikä heitä tietenkin suuresti
miellytti. Maalisk. 4 p:nä annetussa uudessa instruktsionissa käskettiin
Klaus Kristerinpoikaa heti sotamestarin hylättyä tarjoukset ryhtymään
tehtäväänsä Räävelissä. Schirren, m. t., sivu. 299-300.
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saapuivat Rääveliin, oli — kuten edellä (siv. 397) on kerrottu —
linna jo puolalaisten hallussa, ja tuomiokirkkovarustusta uhkasi
sama kohtalo. Oli siis toimittava jossakin määrin toista suunnitelmaa noudattaen kuin ensin oli aiottu. Ripeästi ja taitavasti käyttämällä sekasortoista tilaa hyväkseen, neuvotteluilla kaupungin raadin ja siihen yhtyneiden Harjumaan, Virumaan ja Järvamaan
aatelistojen kanssa ja nojautuen kauan odottamiinsa, Suomesta
vihdoin tulleisiin sotalaivoihin sekä niiden tuomaan sotaväkeen,
Klaus Kristerinpoika kesän tullen oli saanut tehtävänsä suoritetuksi. Kesäk. 4 p:nä vannoivat lähimaakunnat ja 6 p:nä kaupunki
Eerikille uskollisuutta, ja juhannuspäivänä linnankin puolalainen
päällikkö Oldenbockum Klaus Kristerinpojan tarjoamaa rahasummaa vastaan luovutti linnan ruotsalaisille. Juhana herttuan aluale
panema suunnitelma oli nyt toteutettu, Ruotsin vallalle Itämeren
toisella puolella ' laskettu perustus.
Sekä Puolan että Ketlerin edustajat — ensimainitun puolesta
Henrik v. Dona — saapuivat kyllä kesäkuun alkupäivinä Rääveliin estääkseen Klaus Kristerinpojan hankkeita, mutta tulivat
myöhään. Ketlerin asema oli ylinialkaankin alkanut nopeasti huonontua. Paitsi sitä, että nykyisen Vironmaan puoli lopullisesti
hiopui hänestä ja että muutkin olivat yhä tyytymättömämpiä hänen
Puolan-ystävyyteensä, joutui hän myöskin viimemainitun vallan
taholta ankarien moitteiden esineeksi kaksimielisen esiintymisensä:
vuoksi. Eikä kestänyt kauan, ennenkuin Ketlerin tuli pakko täydellisesti antautua Puolan armoille; Vilnossa marrask. 28 p:nä tehdyllä
sopimuksella ritari-s t o lakkasi olemasta, Ketler sai
Kuurinmaan ja Semgallian berttuakunnakseen ja varsinainen Liivinmaa yhdistettiin Puolaan, väliaikaisena hallitusmiehenä Ketler.
Mikäli siis Ruotsi ryhtyi laajentamaan aluettaan etelään päin,
sikäli lähestyi hetki, jolloin sen ja Puolan etujen täytyi törmätä
vastakkain. Kun nyt toiselta puolen Juhana herttuan uudet suunnitelmat, joilla hän koetti — Rääveliin. kohdistetuissa toiveissaan
kärsittyään pettymyksen - ruhtinaallista arvoansa kohottaa ja
alueitansa laajentaa, rakentuivat Puolan ystävyyteen, joutui hän
Annerstedt, m: t., sivv. 35-39.
9 Annerstedt, m. t. sivv. 39-40. Maaliskuussa 1562 Ketler, ritariston viimeinen suurmestari, juhlallisesti luopui arvostaan.
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tässä yhteentörmäyksessä asemaan, jossa puristus lopulta kävi
mahdottomaksi hänen kestää.
Aluksi näytti siltä, kuin Eerik ja Juhana, huolimatta siitä,
että' edellinen oli ottanut Räävelin valtaamisen omaksi asiakseen
ja että heidän välinsä muutenkin alkoivat kylmetä, olisivat Liivinmaan-politiikassa voin eet työskennellä joltisessakin sovinncssa.
Eerik näkyy katsoneen mahdolliseksi sallia Juhanan ritaristöval
tion länsiosassa koettaa saavuttaa sitä, mihin hän itse aikaisemmin oli veljeänsä auttanut pyrkimään. Kuten huomasimme, kehotti
Eerik liivinmaalaisia panttaamaan Juhanalle Sonneburgin rahalainaa vastaan. Tämä oli tapahtunut veljesten kesken tehdyn sopimuksen mukaan, ja jo Ketlerin lähettiläiden mukana 'Juhanakin
puolestaan lähetti tarjoiksensa 80,000 talarin rahalainasta. 1 Samalla kuin, viimemainittu varsinkin Klaus Kristerinpojan välityksellä, joka koko ajan esiintyi hyvin lojaalisti ja myötätuntoisesti
herttuaå kohtaan ja joka ei oikein liene voinut sulattaa Eerikin
venäläisystävällisyyttä 2, tarkoin saattoi seurata Liivinmaan kysymyksen vaiheita yleensä, samalla hän ryhtyi tarmokkaisiin toimenpiteisiin Sonneburgin suhteen. Jo tammikuun puolivälissä hän
kirjoitti itse Ketlerille, lähettäen myös konseptin lainasopimukseksi, joka sitten piti asianmukaisesti vahvistettuna palautettaman
Turkuun, jotta herttua sieltä voisi lähettää edustajansa ottamaan
panttia haltuunsa. Klaus Kristerinpojan mukana hän vielä maalisk.
4 p:nä lähetti. Ketlerille uuden kirjeen, vaatien selvää vastausta
mainitun kuninkaan lähettilään kautta. Kun Ketler huhtikuussa
lopullisesti hylkäsi tarjouksen, kääntyi Juhana kesäkuussa suoraan
Sonneburgin iäkkään voudin, tanskalaisten höukutuksillaan ahdistaman Henrik Wulfin puoleen luvaten hänelle suurehkon rahasumman linnan luovuttamisesta. Wulf ei kuitenkaan suostunut
tähän, enempää kuin Juhanan myöhemmin kesälläkään uudistamaan tarjoukseen. Tanskan uhka lienee ollut tärkeimpänä esteenä.
Mutta sitäpaitsi nyttemmin myös Eerik itse rupesi tässäkin kohdin
tunkemaan veljeänsä tieltään, harjoittaen jo tällöin ainakin jossakin määrin kieroa menettelyä. IIän käski Klaus Kristerinpoikaa
1 Schirren,
2

m. t., siv. 212, ja Annerstedt, m. t., siv. 48.
Vrt. Annerstedt, m. t., siv. 46;, vrt. myös edellä siv. 412.

430

Juhana herttuan neuvoksena ja hovimestarina (1556-1563).

koettamaan saada käsiinsä juuri Sonneburgin, ilmeisesti häntä
itseään varten, mutta ilmoitti kannattavansa erästä toista suunnitelmaa, jolla piti edistettämän Juhanan tulevaisuutta ja samalla,
rauhallista tietä hankkimalla haltuunsa Puolan käsiin joutuneita
Liivinmaan alueita, myös Ruotsin - valtakunnan etuja. 1
Tämä suunnitelma oli avioliitto Juhanan ja puolalaisen prinsessan kesken.
Kysymys jonkun puolalaisen prinsessan hankkimisesta Juhanalle
puolisoksi oli ollut puheena jo Kustaa Vaasan eläessä, mutta vain
ohimennen. Englannin-matkalla Eerikin puolesta ollessaan Juhana
sitävastoin näkyy ruvenneen omiakin hankkeita sinnepäin suunnittelemaan (vrt. edellä siv. 375). Mutta aivan al u s s a v u o t t a
1. 5 61 hän lopullisesti niistä luopui palatakseen todenteolla ajatukseen puolalaisesta avioliitosta. Tämä lopullinen suunnitelma syntyi
todennäköisesti keskusteltaessa Ruotsissa syksyllä 1560 ja seuraavan
vuoden alussa oleskelevan Puolan lähettilään Konarskin kanssa; siihen
viittaa myös se, että Juhana niin ilmeisellä innolla koetti pitää.
huolta lähettilään hyvinvoinnista. Oma osansa oli näissä neuvotteluissa varmaankin ollut myös Juhanan uudella kanslerilla, puolalaisella Gipf ertillä. 2 Myöskin Eerikille Juhana puhui asiasta ja
sai siihen hänen suostumuksensa, onpa varsin luultavaa, että Eerik
tällöin katsoi sopivaksi kiihottaa turhamaisen Juhanan intoa myös
viittaamalla siihen mahdollisuuteen, että avioliiton seurauksena
olisi Juhanan pääsy Puolan valtaistuimelle. 3
Konarski'n Puolaan viemät terveiset otettiin suopeasti vastaan
kuninkaallisessa hovissa. Heinäk. 20 p:nä saapui sitten Tukholmaan Puolan lähettiläänä muuan loistava ylimys, kreivi Juhana. Tenezin. Paitsi Puolan ja Ruotsin liittoa Venäjää vastaan ja rahalainaa hänen tuli valmistaa myös avioliittokysymystä. Tulos oli
1 Annerstedt, m. t., sivv. 48-49, Sv. riksdagsakt. I, siv. 805. alav..
1, ja Schirren, m. t., sivv. 221-228 ja 300-301..
Vrt. edellä sivv. 387, 392 ja 426 sekä Annerstedt, m. t., sivv. 52-53
ja 139-141, Kreuger, Erik XIV och dr. Elisabet (Ord och Bild VII), siv.
207, Juhanan diario v:lta 1561 (8211, 26/1 ja 18/2) ja Grotenfelt, Suom. hist.
uskonp• aikak., siv. 153. Huomattava on, että Gipfert oli Kustaa Vaasan lähettiläänä Puolassa niihin aikoihin, jolloin oli ainakin jonkinlaista
puhetta Eerikin ja puolalaisen prinsessan avioliitosta (vrt. edellä siv. 418,.
alav. 2).
3 Vrt. Annerstedt, m. t., sivv. 49 ja 53.
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yleensä varsin kielteinen, mutta J uhanan avioliittoon nähden myönteinen; Eerik vastasi mielellään edistävänsä sen syntymistä. Kuitenkin viimemainittu samanaikaisilla toimenpiteillään Liivinmaalla
joko tieten tai tietämättään päinvastoin suuresti vaikeutti Juhanan
puuhia. Heti Tenczinin lähdettyä hän nimittäin lähetti Klaus Kristerinpojalle käskyn käydä liivinmaalaisten linnoitusten kimppuun,
siinäkin tapauksessa, että niissä olisi puolalainen varusväki; tärkeimmät noista vanhoista ritaristonlinnoista olivat Paadisten entinen luostari, Paidelinna, Pärnu ja Sonneburg. Syyskuussa Klaus
Kristerinpoika ryhtyikin toimeen, vailoittaen vahvasti varustetun
Paadisten luostarin, jonka (ynnä Sonneburgin) sotamestari oli
luovuttamaisillaan tanskalaisen Maunu herttuan käsiin eräitä kuurinmaalaisia alueita vastaan. Mutta heti senjälkeen hän, syysk.
13 p:nä, ilmoitti Juhanalle aikovansa lykätä sotatoimet muita linnoja vastaan, kunnes Juhanan neuvottelut Puolan kanssa olisivat
vieneet johonkin tulokseen.
Juhana oli nimittäin nyt todenteolla ryhtynyt neuvotteluihin.
Ja näiden kestäessä oli tietysti välttämätöntä, etteivät Ruotsin
ja Puolan välit päässeet kärjistymään. Senvuoksi Klaus Kriste
rinpoika, toivoen suuria Tenczinin aloittamista suhteista ja, kuten
sanottu, kannattaen Puolan ja Ruotsin liittoutumista Venäjää,
vastaan Liivinm.aan-kysymyksessä, kaikin tavoin koetti välttää
sellaista, mistä Juhanalle ja hänen aikeilleen koituisi vaikeuksia.
Siksi hän myös ahkeraan teki Juhanalle selkoa ja tiedusteli hänen
mielipidettään kulloisestakin 'tilanteesta. Paadisten luostarin valloituksen jälkeen hän sai hyvän iilaisuuderi edistää Juhanan tarkoi
taksia, ja hän käyttikin tilaisuutta hyväkseen. Ketlerin puolesta.
tuli nimittäin lähettiläitä ehdottamaan välirauhaa, johon pyyntöön.
Klaus Kristerinpoika, ensin hetken epäröityään, suostui sillä ehdolla, että Ketler heti lähettäisi edustajarsa Eerikin luo tekemään
lopullista rauhansopimusta; välirauha määrättiin kestämään lokak.
14 p:stä jouluun saakka. Klaus Kristerinpojan menettely oli jotenkin rohkeata, kun hänellä oli Eerikiltä käsky jatkaa valloitustoimia.
Siitä huolimatta Eerik — vaikka ilmoittikin hylkäävänsä syyt
Klaus Kristerinpojan menettelyyn — vahvisti aselevon, pannen..
M. t., sivv. 42-43.
sivv. 45-49.

2 M. t.,
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kumminkin pysyvän rauhan ehdoiksi m. m., että Ruotsi saisi
pitää valloituksensa, että Puolan kuningas ja Ketler luopuisivat
kaikista Ruotsin vaatimista alueista ja että kaikki ruotsalaisten ja
venäläisten kärsimät vahingot korvattaisiin. Selvää on, ettei
Puola saattanut suostua tällaisiin ehtoihin, varsinkin kun se Juhanan avioliiton kautta toivoi aseman suuresti muuttuvan edukseen. 1
Jo varhemmin syksyllä 1561 Juhana oli Eerikin suostumuksella aikeissa itse lähteä kosioretkelle ja rauhaa
rakentamaan, jolloin kuningas; asetti rauhan ehdoiksi siihenastisten valloitusten vahvistamisen ja ainakin Paidelinnan, mutta mahdollisesti myös Pärnun luovuttamisen; samalla piti herttuan neu
votella Cecilia prinsessan ja Tenczinin kreivin avioliitosta. Matka
kuitenkin lykkääntyi, ja sensijaan Juhana marraskuun puolivälissä
aikaisempien edustajiensa lisäksi lähetti Puolaan m, m. kirjuri Hannu
Isenhultin. 2 Jotta hänen arvoasemansa ja taloudellinen tilansa
tulisi edullisemmaksi, koetti hän samalla saada Eerikiä suostumaan Arbogan artikkelien lieventämiseen ja eräisiin muihin myöntymyksiin. Hän pyysi m. m, vihdoinkin saada osansa isän- ja äidinperinnöstään, sekä irtaimistosta yleensä että varsinkin puhtaasta rahasta. Nähtävästi todistaakseen Puolassa olevansa Ruotsin kruunun
perimiseen oikeutettu ruhtinas hän pyysi kuningasta toimittamaan
hänelle vahvistetut jäljennökset Västeråsin perintöjärjestyksestä ja
Kustaa Vaasan testamentista. Koska - niinkuin Eerik hyvin saattoi käsittää — herttuan vahvistamat Arbogan artikkelit, hänen nykyisille suunnitelrnilleen olivat kovin haitalliset, pyysi hän: 1) että
kuningas antaisi hänelle kirjal lisen vakuutuksen hänen • oikeudestaan vapaasti ryhtyä sotaan sen maan ja ruhtinaskunnan puolesta,
jonka hän saattoi saada haltuunsa vieraalla maalla; 2) että hän
saisi vapaasti tehdä liittoja kenen kanssa tahansa ja ketä vastaan
hyvänsä, kuitenkin tietysti, sekä tähän että edelliseen kohtaan
nähden, lukuunottamatta kuningasta; 3) vakuutuksen siitä, että
hänen ei katsottaisi mitenkään rikkoneen kuningasta vastaan, jos
hän sodan Ruotsia vastaan syttyessä olisi samaan aikaan sotkeutu1 M. t., sivv.. 49-50 ja 52, sekä Hornien paperit Ericsbergin arkistossa: VI, n:o 2.
z Vrt. Annerstedt, m. t., siv. 54, Leinberg, Hert. Joh. diar.. siv. 54,
Ödberg, Om prins. Cecilia Wasa, siv. 33, ja S. V. A. n:o 3216. 1. 20 v..
sekä Laguksen kok. kunink. kirj. 1530-1569, 1. 142.
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neena sotaisiin selkkauksiin vieraalla maalla olevan alueensa puolesta eikä senvuoksi voisi mieskohtaisesti saapua kuninkaan vihollisia vastaan sotimaan, sillä
sanoi Juhana — saattoihan hänen
alueensa vieraalla maalla olla toki enemmän arvoinen kuin hänen
Ruotsissa hallitsemansa ruhtinaskunta.
Kaikkea tätä Juhana
pyysi, jotta, kuten hänen sanansa kuuluivat, hän sillä alueella,
jonka hän voisi saada vieraalla maalla, saattaisi »kuninkaallisella
arvovallalla, ruhtinaallisen säädyn ja vapauksien mukaisesti esiintyä,
niinkuin ruhtinaan sopii ja tulee». 1 Ymmärrettävää on, ettei Eerik
ottanut kuuleviin korviinsakaan tällaisia pyyntöjä, jotka todella
olisivat antaneet hänen alamåiselleen herttualle arveluttavan suuret vapaudet, ja että päinvastoin niiden seurauksena oli Eerikin
yhä epäluuloisempi suhtautuminen Juhanan hankkeisiin.
Myöhemmin, kun Juhanan kukistuttua hänen asiaansa tutkittiin, oli syytöksien joukossa myös hänen esiintymisensä näihin
aikoihin. M. m. väitettiin hänen marraskuussa 1561 neuvotteluilJaan Klaus Kristerinpojan kanssa tehneen tyhjiksi kuninkaan tarkoitukset Paidelinnaan ja Pärnuun nähden. 2 Herttua oli todellakin, Klaus Kristerinpojan tavatessa hänet matkalla Ruotsiin, pyytänyt häntä kuninkaalle esittämään, että vihollisuudet Liivinmaalla
keskeytettäisiin, kunnes Juhanan asia Puolassa oli tullut ratkaistuksi. Eerikin menettely pyynnön johdosta oli kuvaava. Juhanalle
hän antoi puolittaisia lupauksia, koska pelkäsi hänen muutoin liittyvän Puolaan, mutta Klaus Kristerinpojan hän jyrkästi käski
viipymättä ryhtyä hyökkäykseen. Kun Klaus Kristerinpoika Eerikin kiellosta huolimattå paluumatkallaan kertoi Juhanalle kuninkaan aikeista ja kun Juhana senjohdosta tammik. 14 p:nä uudelleen ja entistä kiihkeämmin, varsinkin Liivinmaan nyttemmin
kuuluessa Puolaan (vrt. edellä siv. 428), uudisti pyyntönsä, jota
myös Eerikin huomattavimmat aateliset neuvonarltajat kannattivat, ei Eerik, täynnä epäluuloja Puolaa vastaan kun oli, nytkään
1 Annerstedt, m. t., siv. 141-143; vrt. edellä siv. 411..
Samoin
Juhana pyysi kuninkaalta, että Räävelissä olevasta sotaväestä annettaisiin
hänelle saattojoukko, joka voisi häntä seurata läpi Liivinmaan; samasta
asiasta hän kirjoitti myös Klaus Kristerinpojalle, , tiedustellen sotaväen
luotettavuutta. M. t., siv. 54, ja Hausen, Bidrag IV, sivv. 458-459.
2 R. V. A. Kungl. arkiv. Hert. Johans bref och handlingar I. Konflikten 1563.
28
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suostunut. Päinvastoin Klaus Kristerinpoika pitkin talvea 1562.
sai yhä uusia käskyjä aloittaa hyökkäyssodan. 1
Juhana oli äskenmainitun toisen pyyntönsä Eerikille lähettäessään sangen toivehikkaalla mielellä avioliittopuuhaansa nähden,
sillä hän oli juuri silloin saanut Puolasta hyviä tietoja. Nähtävästi
jo verraten pian Suomeen-paluunsa jälkeen, syksyllä- 1561, hän
nimittäin oli lähettänyt Puolaan kanslerinsa Gipfertin pyytämään.
Katariina Jagellonican kättä tämän veljeltä, Puolan kuninkaalta.
Marrask. 12 p:nä Sigismund August vastasi »Suomen ruhtinaan.
puhemiehelle», kiittäen herttuaa rauhanvälityksestä ja naimatarjouksesta, johon nähden hän tosin lausui etäilyksensä, koska oli
kysymyksessä nuorempi sisar ennen vanhempaa, mutta jota hän
kuitenkin selvästi osoitti pitävänsä suotavana. Niinpä hän samoina
päivinä valtuutti Tenczinin ja Pärnun päällikön Henrik v. Donau
lähtemään Puolan lähetystönä Juhanan — ei siis Eerikin — luo.
Lähetystö matkusti yhdessä Gipfertin kanssa ja saapui joulupäivänä Rääveliin. 2 Nähtävästi saatuaan lähetystön tulosta ja tarkoituksista tiedon Juhana lopullisesti luopui aikeistaan silloin itse
lähteä Puolaan, joissa aikeissa hän oli ollut vielä noin viikkoa ennen'
joulua. 3 Toisena matkan lykkäytymisen syynä oli sitäpaitsi saattanut olla vaikea pääsy Rääveliin, veneellä kun ei voitu liikkua ja
jää ei vielä kannattanut ratsuja. 4 Sama seikka kai esti myöskin
Puolan lähetystöä ja Gipfertiä jatkamasta matkaa Räävelistä,
ennenkuin tammik. 22 p:nä.
Selvää on, että Henrik Klaunpoika pitkin vuotta 1561 mitä
tarkimmin oli seurannut Liivinmaan ja Puolan kysymysten kehitystä ja herttuan puolesta pitänyt silmällä oloja, ja tapahtumia
Suomenlahden toisella puolen. Varmaankin monet herttuan Ruotsissa-olon aikana Suomeen menneet kirjeet, jotka koskivat näitä
asioita, olivat osoitetut juuri hänelle, vaikka se ei ilmenekään hert1 Annerstedt, m. t., sivv. 54-55. Klaus Kristerinpoika lienee tavannut herttuan jo Kastelholmassa; vrt. Leinberg, H. Johans diar., siv. 54.
2 Annerstedt, m. t., sivv. 54-56. Instruktsionin (10 /11) on julkaissut.
Schirren, Archiv, uusi sarja XI, sivv. 250-254.
3 Vrt: Leinberg, Hert. Johans diarium, siv. 54. ja Grotenfelt, Suom.
pist. uskonp. aikak., siv. 154.
4 Vrt. Hausen, Bidrag IV, siv. 47.
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tuan diariosta. Juhanan palattua Suomeen hän tietysti — etevimpänä neuvonantajana — - enimmäkseen oleskeli herttuansa
läheisyydessä, lukuunottamatta • kenties sitä kuukautta ennen joulua, jonka herttua vietti Kastelholmassa ja jolloin Henrik Klaunpoika — ainakin osan 'aikaa — näkyy oleskelleen Suomen mantereella.' Herttuan .jälleen asetuttua Turkuun- ja varsinkin ensimäisten tietojen saavuttua Tenczinin ja Gipfertin saapumisesta
Rääveliin lienevät yhteiset neuvottelut olleet erikoisen tiheitä.
Kan nyt tuli tieto siitä, että Puolan kuningas m. m. pyysi
Juhanalta lainaksi rahoja pantteja vastaan, oli herttua niin innokas
täyttämään toivomansa tulevan langon pyyntöä ja samalla vihdoinkin saamaan haltuunsa panttialueita, että hän jo ennen lähettiläiden Turkuun-tuloa lähetti summan, kaikkiaan 80,000 talaria,
Rääveliin, josta ne piti vietämän eteenpäin. Sovittiin, että rahat
veisi Herman Fleming, jonka samalla piti Klaus Kristerinpojan ja
puolalaisten kanssa neuvotella Juhanan asiasta. Tämä herttuan
päätös lainata rahoja valtakunnalle, jonka • oli katsottava itse
asiassa nyttemmin olevan sotakannalla Ruotsia vastaan, oli varsin
arveluttava, sitäkin arveluttavampi, kun Juhana aivan samoina
päivinä (tammik. 14 p:nä) — niinkuin aikaisemmin syksylläkin,
kun Eerik lokak. 19 p:nä lähettämässään kirjeessä pyysi 60,000:ta
markkaa, — kieltäytyi lainaamasta kuninkaalle tämän tammikuun alussa pyytämiä 200,000:ta markkaa, väittäen, ettei hänellä
ollut kaikkiaan enempää kuin 28,000, joista sitäpaitsi hänen »luottåmusmiehensä ja sihteerinsä» Ezechiaan piti saaman Puolaan
5,000; kun vielä palvelijat oli palkattava, ei hänelle muka jäänyt
omiin tarpeisiinsa muuta kuin 8 a 9,000 markkaa. Kuninkaalle
lähettämässään vastauksesta herttua ilmoitti myös Klaus Kristerinpojalle, joka siis tässäkin asiassa sai suoraan herttualta itseltään
tiedot tilanteesta. Herman Flemingin saavuttua Rääveliin ja Juhanan lainanannosta kuultuaan riensi Lauri Fleming, joka Eerikin
uskollinen luottamusmies äskettäin oli tullut Viron käskynhalti-,
jaksi, yhdessä Klaus Kristerinpojan kanssa, jolle taas oli jätetty
sotatointen johto — ja joka tammik. 22 p:nä, siis samana, jolloin
Puolan lähetystö lähti Räävelistä, oli sinne saapunut — Juhanaa
varoittamaan. . Tammik. 28 p:nä lähettämässään kirjeessä•he kerVrt. diario 1n/IZ 1561.
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toivat saaneensa kuulla, että Puolan lähettiläillä ei ollut muuta
tarkoitusta kuin hankkia lainaksi suurenpuoleinen rahasumma
Paidelinnan ja Pärnun varusväen palkkojen maksamiseen; tällaiseen tarkoitukseen lainaaminen vaati toki ainakin kuninkaan suostumusta. Juhanalle suosiollisempi Klaus Kristerinpoika lähetti
kuitenkin samana päivänä toisenkin kirjeen, jossa hän lupasi, tietystikin Herman Flemingin esitystä noudattaen, pidättyä tärkeämmistä toimenpiteistä — välirauhahan oli loppunut joulun tienoissa —,
kunnes kuulisi, • diko Juhanan onnistunut Puolan lähettiläiden
kanssa saada aikaan sopimus, jonka kuningaskin hyväksyisi.
Puolan lähettiläiden ja Gipfertin kanssa — jotka matkallaan
olivat kulkeneet Herman Flemingin ohitse häntä tapaamatta —
neuvoteltiin nyt Turun linnassa tammikuun lopulla ja 'helmikuun
alussa, mitä oli tehtävä. Päätökseksi tuli, että Henrik Klaunpoika
ja Gip f ert sekä Henrik v. Dona lähtisivät Rääveliin. Sitä ennen
kuitenkin varmuuden vuoksi toimitettiin sinne lähetti ilmoittamaan heidän tulostaan ja että he toisivat kuninkaan lupauksen välirauhan pidentämiseen. Jo helmik. 9 p:nä lienee menettelytavasta
tultu päätökseen, koska herttua silloin määräsi toisen henkilön,
Hannu Kleenin — joka Bulgrin vainajan opastuksella oli saanut
asioihin perehtyä — Ezechiaan poissaollessa hoitamaan hänen
virkaansa ja Ezechiaalle puolestaan samana päivänä läänitti, vaivojen ja matkakustannusten korvaukseksi, Köyliön kartanon.
Paria päivää myöhemmin näkyy ollun lähtövalmiina; lähetystön
mukana matkusti Turkuun jäävän kreivi Tenczinin palvelija Liivinmaan kautta Puolaan, jota matkaa varten Juhana pyysi hänelle
Lauri Flemingiltä passia.
Kiihkeästi odottikin jo Herman Fleming Turusta-tulijoita.
Helmik. 13 p:nä, kun heistä ei vielä mitään kuulunut, hän kirjoitti
herttualle pitkän kirjeen jouduttaakseen heidän lähtöään ja kuvatakseen asemaa, joka oli käynyt hyvin kriitilliseksi. Hän kertoi
Vrt. R. V. A. Kungl. arkiv. Hert. Johans af Finl. bref och handl.
I, konflikten 1563, Hausen, Bidrag IV, siv. 44-45, Leinberg, Hert. Johans
diarium, siv. 54, ja Annerstedt, m. t., siv. 56.
2 Juhanan diario 9/2 ja n/2. - -Hannu Kleen (mahdollisesti sama
kuin herttuan neuvoskuntaan kuuluva Hans Benedicti; vrt. siv. 421) oli
v. 1558 ollut Bulgrinin palveluksessa, kai hänen sihteerinään. S. V. A. n:o
738, I. 47 v.
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Klaus Kristerinpojan todella lykänneen jo päätetyn sotaretken
toimeenpanoa ja syyksi ilmoittaneen sotaväen sairaalloisuuden;
sitten viime katselmuksen olikin kolmannes väestä kuollut.
Laskiaismaanantaina (9 p:nä) hän kuitenkin oli saanut sellaisia
tietoja, että retkeä ei enää voitu siirtää edemmäksi. Sunnuntaihin (heletik. 15 pään) Räävelin herrat kuitenkin lupasivat odottaa Henrik Klaunpojan tuloa. Mitä heillä muuten oli mielessä,
siitä ei Herman Flemingillä ollut tietoa, koska he, kuten herttua
saattoi käsittää, eivät ilmaisseet hänelle salaisia neuvottelujaan.
Joka tapauksessa oli nyt mitä tärkeintä, että Henrik Klaunpoika
joudutti matkaansa minkä vain voi, sillä he sanoivat jo kyllin kauan
odottaneensa herttuan lupaamaa kuninkaan vastausta aselepoehdotukseen. Ilman sitä he eivät voineet herttuan toivomuksia
noudattaa, sillä kuninkaan tammikuun alussa — saman Klemetti
Laurinpojan mukana, joka kuun 13 p:nä oli tuonut kuninkaan
lainanpyynnön herttualle — lähettämä käsky kuului, että tilaisuutta ei ollut laiminlyötävä, niinkuin hän jo aikaisemmin oli Klaus
Kristerinpojalle sekä suullisesti että kirjallisesti ilmoittanut. Viimemainittu oli myös näyttänyt kuninkaalta saamastaan . kirjeestä
Herman Flemingille kohdan, jossa sanottiin, että hän ei saanut
antaa minkään seikan estää itseään toimimasta Liivinmaan kysymyksessä kuninkaan parhaaksi. Herman Fleming oli lisäksi pyytänyt Lauri Flemingiä ja Klaus Kristerinpoikaa vastaamaan niihin
herttuan tiedusteluihin, joita tämä oli lähettänyt kirjeessään, kirjurinsa Sigfrid Pietarinpojan mukana ja jotka lienevät koskeneet
Liivinmaan-kysymyksen uusimpia vaiheita; , mutta he olivat sano
neet, ettei heillä ollut mitään lisättävää siihen, mitä jo ' olivat kirjoittaneet herttuan sihteereille Lasse Mikonpojalle ja Bertil Eerikinpojalle Herttuan kitjeellistä käskyä, että Herman Fleming viipyisi
Räävelissä, kunnes Henrik Klaunpoika ehtisi saapua sinne, hän
lupasi noudattaa; mutta jos Klaus Kristerinpoika ja muut herrat
sitä ennen aloittaisivat sotaretkensä, aikoi hän palata meren poikki
takaisin niine hopeineen, jotka hän oli saanut mukaansa. 1
Ennen Räävelin herrojen määräaikaa, jo päivää senjälkeen
kuin Herman Fleming kirjoitti kirjeensä, Henrik Klaunpoika, Gip1 Hansen, Bidrag IV, ,siv. 46-47 (sama: Schirren, Archiv, uusi sarja
VIII, sivv. $09-311); vrt. siv. 44.
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fert ja v. Dona seuralaisineen vihdoin saapuivat. Yhdessä Herman
Flemingin kanssa he nyt pitivät neuvottelua ja tulivat siihen päätökseen., että .oli parasta Herman Flemingin ja Gipfertin jatkaa
matkaa Puolaan viemään rahoja ja saattamaan herttuan asiaa toivottuun tulokseen, jotavastoin Henrik Klaunpojan yhdessä Lasse
Mikonpojan kanssa, joka oli hänen matkassaan, piti palata herttuan luo tekemään asioista selkoa suullisesti, koska ei tohdittu
niitä panna paperille. Klaus Kristerinpoikaa koettivat Henrik
Klaunpoika ja Ezechias saada luopumaan sotatuumista, koska muka
Ruotsilla nyt oli mahdollisuutta miekaniskutta saada haltuunsa
linnoja Puolalta: mutta hän ei katsonut Henrik Klaunpojan tuomia
takeita tyydyttäviksi, vaan lähti lielmik. 16 p:nä ratsuväkineen
liikkeelle. 1 Vaikka Klaus Kristerinpoika niinmuodoin ei antautunutkaan ilman muuta Juhana herttuan ja hänen kannattajiensa.
kanssa yhteisiin toimiin, ei hän kuitenkaan asettunut herttuaa vastustamaankaan. Päinvastoin hän yhä edelleen auttoi Juhanaa
pitämään yhteyttä Puolan kanssa. Kuvaava on tässä suhteessa,
hänen herttualle maalisk 18 p:nä Räävelistä lähettämänsä kirje.
Hän kertoo, että jonkun aikaa varhemmin oli lähetetty Matthäus
Schubert viemään Eerikin kirjettä Puolan kuninkaalle ja että Schubert nyt oli palannut. Klaus Kristerinpoika oli käskenyt lähettiä
matkustamaan Suomen kautta ja siellä kertomaan herttualle, missä
hän oli tavannut.Gipfertin ja v. Donan ja mitä hän muuten oli nähnyt ja kuullut. Puolan kuninkaan vastauksesta hän ei tiennyt,
mutta uskalsi toivoa Eerikin siitä ilmoittavan herttualle. Edellisenä iltana oli Rääveliin saapunut herttuan sihteeri Johannes (Hen
rikinpoika), ja hänet lupasi Klaus Kristerinpoika ensi tilassa toimittaa luotettavan saattajan seurassa edelleen Pärnuun päin ja sieltä
Riikaan. Tuntien Eerikin luonteen ja epäluuloisuuden hän kuitenkin
jälkikirjoituksessa pyysi herttuata, niin pian kuin hän oli »kuulustellut» Schubertia, nopeasti lähettämään hänet kuninkaan luo. 2
1Täyttääpä siltä, kuin äskenmainittu sotaretkihommakin olisi tapahtunut . vain Eerikin silmänlumeiksi; sen kokoonkuivuminen antoikin Eerikille aiheen tästä lähtien epäillä Klaus Kristerinpoikaa
1 Vrl. . Schirren, Verzeichn. livl. Gesch.-Qu., siv. 90, ja Annerstedt,
m: t ., sivv. 56-57.
2 Schirren _+>rchiv, uusi sarja VIII, sivv. .311-312. Vrt. S. V. A. n:o
32i6, 1. 18.
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Juhanan kannattajaksi. Miten suuresti tyytymätön Eerik oli näiden päivien tapahtumiin, näkyy siitäkin, että seuraavana vuonna
herttuan menettelyä tutkittaessa yhtenä syytöspykälänä oli se,
että hän »oli lähettänyt Henrik Klaunpojkn ja Ezechiaan Rääveliin
ja saanut aikaan tuon aselevon Puolan kuninkaan kanssa». 1
Vaikea on sanoa, millä mielellä Henrik Klaunpoika oli mukana
edelläselostetuissa toimenpiteissä, joista erityisesti rahojen lainaaminen oli vievä varmaan ristiriitaan herttuan ja hänen kuningasveljensä välillä.. Siltä kuitenkin näyttää, että hän — ehkä samalla
luottaen Eerikin aikaisemmin Juhanalle 'antamiin lupauksiin —
katsoi velvollisuutensa olevan viimeisiin mahdollisuuksiin asti uskollisesti avustaa herttuaansa, jonka yksinomaiseen palvelukseen hän
oli vannoutunut. Todennäköistä myös on, että hän, pitäen — niinkuin Klaus Kristerinpoika ja suomalaiset yleensä — venäläisiä Suomen päävihollisina, senvuoksi katsoi Puolaa luonnolliseksi liittolaiseksi, jonka kanssa oli pyrittävä hyviin väleihin. Siitä tietysti ei
ole epäilemistäkään, ettei hän olisi selvästi havainnut, kuinka vakavaksi asema alkoi käydä. Varmaan sitäpaitsi esim. Lauri Fleming
oli siitä kylläkin ponnekkaasti huomauttanut. Mutta jo Turussa
valmistettaessa Henrik Klaunpojan Räävelin-matkaa saattaa olettaa tästä puolesta asiaa puhutun, ehkäpä joidenkuiden kesken
joudutun kiivaaseenkin väittelyyn. Mahdollisesti Niilo Boije juuri
nyt, kriisin lähestyessä, katsoi ajan tulleen lopullisesti luopua
herttuasta, koska hänet mainitaan vapautetun herttuan palveluksesta juuri näinä päivinä, helmik. 15:nä. 2
Ei Juhanakaan puolestaan apulaisineen kuitenkaan toiminut
kokonaan Eerikin selän takana, vaan päinvastoin hän näkyy
toivoneen vielä voivansa taivuttaa veljeänsä myönnytyksiin.
Helmikuussa hän uudelleen kirjoitti kuninkaalle hartaita pyyntöjä luopua sota-aikeista Puolaa vastaan, huomauttaen nimenomaan, että Puolan liitossa voitaisiin sitä voimakkaammin vasVrt. Annerstedt, m. t., siv. 56-57, ja R. V. A. Kungl. arkiv.
Hert. Johans af Finland bref och handl. I. Konflikten 1563.
Diario. -- Vielä 13/11 1561 herttua antoi »rakkaalle luottamusmiehelleen» Niilo Boijelle läänityksen (vrt. siv. 417), mutta 13/1 1562 antaa samalle »rakkaalle luottamusmiehelleen» vielä runsaamman läänityksen kuningas, ja 18/5 Boije siitä kiitokseksi lähettää Yrjänä Pietarinpojalle lahjoja
ja pyytää hänen vaikutusvaltaista tukeaan herttuaa vastaan. Hansen,
Bidrag IV, sivv. 57 ja 60-62.
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tustaa Venäjältä päin uhkaavaa . vaaraa — herttualla oli siis
sama kanta, mikä suureksi osaksi, määräsi monen Suomen .miehen
esiintymisen. Sitäpaitsi Juhana vetosi kuninkaan aikaisempaan
suostumukseen avioliittokysymyksessä, johon ei olisi pitänyt ollenkaan ryhdyttämänkään, jos se nyt tällä tavoin tehtäisiin mahdottomaksi. Paidelinnan ja Pärnun kuningas, jos niitä halusi, voisi Juhanan välityksellä saada . Puolalta rauhallista tietä, joko• ilmaiseksi
tai kohtuhinnasta. 1 Helmikuussa myös Tenczin lähetti Eerikin.
luo pari edustajaansa koettamaan taivuttaa häntä siihen, että Juhana määrättäisiin rauhanvälittäjäksi ja että Ruotsi tekisi Puolan
kanssa liiton Venäjää vastaan. 2 Sekä Juhanan että Tenczinin yritykset olivat kuitenkin turhat. Veljelleen kuningas-helmik. 24 p:nä
vastasi kehottamalla kehottaen häntä luopumaan, . pyytämästä
Puolan kuninkaan sisarta, jota epäilemättä kieltäydyttäisiin antamasta vihamiehen veljelle; ja joka tapauksessa hänen toiveensa
joskus saada ' päähänsä Puolan kruunu tai päästä sielläpäin jonkun
»komean maan» omistajaksi eivät suinkaan olisi tuon avioliiton.
kautta turvattuja. Sitävastoin Eerik ilmoitti olevansa valmis .mielihyvällä, edistämään Juhanan onnea, kunhan siitä vain ei ollut Ruotsille vahinkoa. Sekä Juhanalle että Tenczinille Eerik huomautti
käyvänsä itse teossa sotaa ritaristoa eikä Puolaa vastaan ja että
viimemainitun maan oikeastaan tulisi häntä tukea tässä sodassa;
rauhanvälittäjäksi hän ei tahtonut •rakasta veljeänsä muka matkan
vaarallisuuden vuoksi, jotapaitsi — kirjoitti Eerik veljelleen —
Puolan pyyteet olivat sellaisia, ettei hän saattanut myöntyä mihinkään ylimalkaiseen aselepoon. s Samana päivänä Klaus Kristerinpojalle kirjoittamassaan kirjeessä kuningas kertoi Puolan kuninkaan . kirjeiden olevan sävyltään sellaisia, ettei suinkaan voinut
katsoa hänen todella pyrkivän sovintoon. Sitäpaitsi hän 'sanoi
Lauri Flemingiltä saaneensa tietää, että v. Dona vehkeili Räävelissä, ja käski siellä pidättämään häntä, kunnes kreivi v. Tenczin
1 Eerikin ' kirje Klaus Kristerinpojalle 24 /2 1562. Hornien paperit.
Ericsbergin arkistossa: VII, n:o 3.
2 Tällaisesta liitosta oli todella Eerikin valtaneuvostossakin ollut puhetta
tammikuun lopulla, kuitenkin vain sillä edellytyksellä, että »Venäjän lähettiläät eivät vahvistaisi rauhaa kunink. maj:tin kanssa». Register öfv. rådslag i k. E. XIV:s tid, siv. 34.
3 Annerstedt, m. t., siv. '58.
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oli saapunut Eerikille itsellensä selvittelemään asioita. Lauri Flemingiltä Eerik myös oli saanut tiedon siitä, mitä Gipfert oli.
hommaillut, sekä Henrik Klaunpojan ja Herman Flemingin käynnistä Räävelissä. Hän käski Klaus Kristerinpoikaa estämään
Juhanan lähettämäin rahojen viennin Puolan kuninkaalle, joka
niistä vain saisi uutta rohkeutta. Klaus Kristerinpojan tuli viii
doinkin tehdä se, mihin häntä hänen ohjesääntönsä velvoitti. l
Gipfertin ja Herman Flemingin neuvottelut Puolassa sujuivat niin hyvin, että herttua huhtik. 13 p:nä saattoi vastaukseksi
Eerikin kirjeisiin ilmoittaa jo antaneensa lopullisen sanansa ja että
avioliittohanketta sentakia ei enää voitu peruuttaa, minkä -vuoksi
hän olikin päättänyt jo Yrjönpäivänä (huhtik. 23 p.) lähteä Puolaan. Isänmaan hyväksi hän oli antautunut yhteyteen Puolan
kanssa, eikä hän siis voinut ymmärtää Eerikiä, jonka yastenmielisyydeksi muuttunut entinen myötämielisyys uhkasi 'kääntää' Juha
nan hyvät tarkoitukset päinvastaisiksi. Samana päivänä Eerik puolestaan kirjoitti Juhanalle kuulleensa Klaus Kristerinpojalta, että
Juhana oli tarjonnut Raaseporin lääniä pantiksi rauhanneuvottelu
jen menestymisestä, ja lupasi tässä tapauksessa antaa Klaus Kristerinpojalle käskyn tehdä aselevon juhannukseen saakka; huhtik_
28 p:nä kuningas ilmoitti tästä myös Klaus Kristerinpojalle ja
kertoi •lähettäneensä ritari Niilo Birgenpojan asiasta Juhanan
kanssa sopimaan. Mutta Juhanan kirjeen saatuaan hän vielä
toukokuussa koetti . osoittaa veljelleen, kuinka vaarallista hänen
muka oli lähteä viholliskannalla olevaan Puolaan, jossa hänet saatettaisiin ottaa panttivangiksi ja josta Eerikin sitten täytyisi
hänet lunastaa luovuttamalla joku Ruotsille kuuluva maakunta.
Erityisesti näkyy Eerikiä — luonnollista kyllä — ärsyttäneen se,
että Tenczin yhä oleskeli vain Juhanan luona eikä saapunut kuninkaan itsensä kanssa selvittelemään Puolan ja Ruotsin välejä. 2
Hyvät uutiset Puolasta oli tuonut Herman Fleming yhdessä
parin puolalaisen lähettilään kanssa; Turussa herttua nyt kiitokKuninkaan kirjeet Klaus Kristerinpojalle ja Lauri Flemingille 24/2.
Hornien paperit Ericsbergin arkistossa: 1, sivv. 75-78 ja 81-82; sekä
VII, n:o 3. Kirjeet saapuivat Rääveliin 12/2.
2 Annerstedt, m. t., siv. 60, S. V. A. Eerik XIV:n registr., 1. 36,
ja Nettelbladt, Schwed. bibl. IV, sivv. 200-202.
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seksi hyvin suoritetusta työstä huhtik. 27 p:nä palkitsi häntä läänityksellä. ' Gipfertistä ei ole varmaa tietoa, mutta ilmeisenä pidän,
että hän jäi Puolaan jatkamaan neuvotteluja tehtävistä sopimuksista.

Heti ryhdyttiin lopullisiin varusteluihin herttuan matkaa varten. Jo äskenmainittuna päivänä (huhtik.
27 p.) on tileibin merkitty otetuksi tarpeita, matkavalmistuksiin. 2
Herttuan koko boviväelle ja henkivartiolle annettiin uudet puvut,
suurta matkalaivaa" rakennettiin, sisustettiin ja inaalattiin, j. n. e. 3
Käytiinpä jo järjestämään maan hallintoakin poissaoloajaksi. Hub- '
tik. 29 p:nä määrättiin Niilo Birgerinpojan sijaan, jonka piti lähte. män mukaan, Niilo Ingenpoika Turun linnan, päälliköksi. 4 Neljä
päivää senjälkeen herttua käski Raaseporin voudin Mikko Östgöten
antamaan kreivi v. Artzille, ensi tilassa, »niin pian kuin sanottu kreivi
siitä esityttää vaatimuksen», lästin maltaita ja kaksi tynnyriä voita
sekä pitämään huolen siitä, että kreivi saa nämä tavarat kuljetetuiksi Rääveliin. 5 Tästä päättäen herttuan hovimarsalkan kenties
piti lähtemän maitse 'etukäteen valmistamaan herttuan tuloa taikka
ehkä pikemminkin järjestämään niiden linnain vastaanottamista,
jotka herttua oli saava rahalainan pantiksi. Kuten huomaamme, ' oli herttuan oma matka lykkääntynyt
jostakin syystä, ehkä maamatkan epävarmuuden vuoksi tai yksinI Schirren, Archiv, uusi sarja VIII, sivv. 313-314, ja Leinberg,. Hert.
Johans diarium, siv. 57. Vrt. myös Annerstedt, m. t., sivv. 57, alav. 82, ja
63, alav. 107. Juhanan vanha asiamies Räävelissä Matthäus .Friesner, jonka
olemme nähneet antautuneen Ketlerin palvelukseen
silti kuitenkaan
saavuttamatta tämänkään luottamusta — yritti näihin aikoihin uudistaa
suhteensa herttuaan. Huhtik. 19 p:nä herttualle lähettämässään kirjeessä
hän kertoo edellisen kesän ja talven oleskelleensa »Riiassa ja Kuurinmaalla»
ja noin kahdeksan päivää sitten palanneensa Rääveliin, josta hänen piti
yhdessä Herman Flemingin ja 'puolalaisten lähettiläiden kanssa lähteä herttuan luo, mutta olikin sairastunut kuumeeseen.
Friesnerin vaimo lienee ollut Ketlerin rakastajatar ja sen nojalla hankkinut miehelleen luvan
palata Rääveliin. Vrt. v. Nottbeck, Ein Spottl. auf d. Ordensm. G. Kettler (Beitr. z. K. E.-, L.- u. Kurlands V), sivv. 199-200.
2 S. V. A. n:o 939, 1. 5.
3 Ruuth, Åbo stads hist. III, siv. 193, 195 ja 199.
Leinberg, m. t., siv. 57.
5 S. V. A. Laguksen kok. kunink. kirj. 1562,1. 434 v. Vrt. tilik. n:o
3216, 1. 19 ja 75. v. Artz ei siis näy pelänneen matkustaa' Räävelin kautta,
vaikka hänellä siellä olikin selvittämättömiä asioita (vrt. edellä sivv. 419-420).
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kertaisesti sentakia, että muuten päätettiinkin kulkea meritietä.
Toukok. 9 p:nä herttua sitten ilmoitti kuninkaalle, mihin aikaan
hän lopultakin arveli häiden tapahtuvan ja mitä niitä varten tarvittiin. Samalla hän antoi kuninkaalle tiedon siitä, että myös
Maunu herttualle aiottiin saada Puolasta puoliso, Katariinan sisar;
as.iata näkyy Puolassa ajetun jo syksyllä 1561, vaikka siitä vasta
nyt uskallettiin Eerikille kertoa. 1 Viittä päivää myöhemmin herttua kirjoitti kirjeen Danzigiin, ilmoittaen aikovansa saapua sinne
heinäkuussa »joidenkuiden satojen hevosten ja palvelijain kanssa»
ja pyytäen kaupunginhallituksen myötävaikutusta siihen, että
matkaseurue saisi. tarpeellisen muonan ja rebut sekä majapaikkoja
ja talleja. 2 Kirjeen lienee vienyt perille alitallimestari Maunu
Henrikinpoika, joka kesäk. 7 p:nä Danzigissa kuittasi vastaanottaneensa kauroja kaikkiaan kolmea majapaikkaa varten. 3
Henrik Klaunpojalla, herttuan hovimestarilla, oli tietysti yllinkyllin työtä ja puuhaa varustettaessa tällaista merkillistä matkaa,
jolla hänen herransa tuli esiintyä kaikessa ruhtinaallisessa komeudessåan ja loistossaan. Kuten näimme, tuli jo herttuan seurue
olemaan niin suuri, että pelkästään kaikki se, mitä sen yksityistarpeisiin, ylläpitoon ja kuljetukseen oli mukaanotettava, vaati
pitkiä valmistusaikoja ja monenmoisten apulaisten työn valvomista. Ja jonkun verran aikaa vei myös oman itsensä kuntoonsaattaminen, vaikka koti olikin verraten lähellä Turkua ja vaikka
siellä toimelias emäntä valvoi töitä. 4 Siltä näyttää, että. Henrik
Klaunpoika myös omista ostamistaan tavaroista Luovutti merimatkan varustustarpeita.
Kuitenkin tehtiin näihin aikoihin päätös, joka toteutuneena
olisi estänyt hänet purjehtimasta herttuan seurassa.
.

1 Leinberg, m. t., siv. 57, ja Annerstedt, m. t., sivv. 54 ja 64.
Suom. Hist. Seuran arkisto: Kopioita Danzigin kaup.' arkistosta.
3. S. V.. A. n:o 938, 1. 17 ja 68 v. Kaurat oli lähettänyt Turun
porvari Matti Kruse Niilo Pentinpojan laivassa. — Herttuan hevosväen
ylimpänä rehutuspäällikkönä (»rehumarskina») otti Eerik Sture Turusta
•kauroja herttuan hevosille Danzigin matkalle.
4 Tällainen pitkä ja loistoa vaativa matka tuli epäilemättä myös herttuan seurueelle sangen kalliiksi, minkä vuoksi hän lieneekin mukaanlähteville
antanut kustannusten korvausta. Vrt. esim. Hausen, Bidrag IV, sivv. 65 ja .
73, sekä S. V. A. n:o 938, 1. 69 v., ja Lag. kok. n:o 93, 1. 100.
S. V. A. n:o 938, 1. 8 v., ja .959, 1. 5. Vrt. myös. Ruuth, m. t., siv. 187.
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Puolassa oli nimittäin vielä tärkeitä valmistustöitä suoritettava,
varsinkin mitä aselepoon ja avioliiton yhteydessä tehtäviin sopimuksiin tuli, joista Gipfert oli lähettänyt tietoja ja pyytänyt herttuaita
tarkempia ohjeita. Sentähden päätettiin, että Henrik Klaunpoika
ja Hannu Björninpoika lähtisivät etukäteen Puolaan. Jo toukok.
14 p:nä — siis samana, jolloin edellämainittu Danzigiin mennyt
kirjekin on päivätty — herttua vahvisti heitä ja Puolassa oleskelevaa Gipfertiä varten ohjeet siitä, mitä heidän tuli Puolan kuninkaalle esittää. 1 Laajojen matkavarustusten tähden, ehkä muistakin syistä, kesti kuitenkin neljättä viikkoa, ennenkuin hekään
lähtivät liikkeelle.
Herttua näkyykin jo käyneen tyytymättömäksi lähettiläidensä viivytyksestä, jopa ruvenneen epäilemään — tuona yleisenä
epäluulojen aikana — Hannu Björninpojan hoinmia, joka ehkä
oleskeli kotiolojansa ja matkatarpeitansa järjestelemässä kartanossåan Lepaassa. Kun vielä samoihin aikoihin erästä herttuan
hovilaisista, Simo Henrikinpoikaa, syytettiin petollisista hankkeista 2, niin eipä ollut ihmeellistä, että herttua katsoi tarpeelliseksi ottaa uuden ja entistä ankaramman.uskollisuuden
valan kahdelta etevimmältä mieheltään, Henrik Klaunpojalta ja
Herman Flemingiltä, joiden uskollisuus kohta aloitettavan kohtalokkaan häämatkan kuluessa oli erinomaisen tärkeä, mutta myös.
saattoi joutua kovaan koetukseen. Kesäk. 6 p:nä Henrik ,Klaunpoika • antoi »maanruhtinaallensa» Turun linnassa kirjallisen valan,
jossa hän, huomauttaen olleensa pitkän ajan herttuan »valassa .ja
palveluksessa» ja hänen suvaitsevaa häntä käyttää »yhä edelleen
samassa virassa (kall) tai muuten palveluksessaan», lupasi Jumalan
ja hänen pyhän evankeliuminsa kautta sekä kristillisen uskonsa ja
totuuden, ritarin ja aatelismiehen kunniansa ja rehellisyytensä
1 Leinberg, m. t., siv. 57. Juhanalle ystävällinen Messen5us (Peringskiöld, J. Nlai Scond. ill. VI, siv. 8) sanoo: »Atqui princeps Johannes non
repulsam passus, benevolo regis Erici fratris consensu (!), polonicam hind
amicitiam captantis, et sponsum sua epistola fideliter commendantis'(?);
XXTV (!) maji legatos in Poloniam in hujus negotio connubii transmisit,
insignes •nobilitate viros Henricum Claudii ä Kanchas, Johannem Beronis,
equestri conspicuum dignitate, et Zachariam natione polonum, ac functione
ducis cancellarium.»
I Leinberg, m. t.„ siv. 58.
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nimessä uskollisesti ja kuuliaisesti edistää herttuansa kunniaa, arvoa, menestystä, hyötyä ja parasta, ilmaista ja varoittaa, milloin
havaitsee jonkun koti- tai ulkomaalaisen vehkeilevän herttuaa
vastaan, eikä ainoastaan varoittaa, vaan henkensä ja omaisuutensa
alttiiksi pannen, milloin vain, tarvitaan, auttaa sellaista kukistamaan, sekä olla herttuan käytettävissä, »niinhyvin ulkomailla kuin
kotimaassa, maalla ja merellä, ketä vastaan tahansa, kenenkään
suhteen poikkeusta tekemättä, ja täydellisesti niinkuin uskollisen
alamaisen ja palvelijan tulee kaikkena elinaikanani, niinhyvin
poissa- kuin läsnäollessani, kuinka hänen ruht. armonsa onni kääntyneekin». Vielä hän lupasi, ettei hän tästä päivästä lähtien kenellekään ilmaise, vaan vie mukanaan hautaan, mitä hänelle »on uskottu tai vastedes uskotaan nähtäväksi, käsiteltäväksi, kuultavaksi
luettavaksi tai tiedettäväksi, koskekoon se neuvotteluja, ehdotuksia tai aikeita», erittäinkin mitä tulee niihin asioihin, joita herttua
tahtoo salassa pidettävän. Lopuksi hän lupautui olemaan herttuasta eroamatta ilman hänen tahtoaan, tietoaan ja suostumustaan. Samanlaisen, sisällöltään tavattomassa määrässä velvoittavan ja olosuhteita erinomaisesti valaisevan sitoumuksen antoi
Herman Fleming nähtävästi samalla kertaa tai ainakin samoina.
päivinä. 1
Kuinka vakavasti arveluttava herttuan asema — ja siis myös
niiden, jotka olivat hänen neuvojiansa ja häntä kannattivat — näihin aikoihin oli, näkyy, jos luomme silmäyksen siihen, mitä Liivinmaalla näinä päivinä tapahtui. Jo maalisk. 8 p:nä oli kuningas
lähettänyt Klaus Kristerinpojalle käskyn ryhtyä sotatoimiin joko
Paidelinnaa tai Pärnua vastaan. 2 Klaus Kristerinpoika viivyLteli
kuitenkin, Juhanan välityspyrkimysten tuloksia odotellen, Eerikin käskyn noudattamista aina toukok: 20 p:ään asti, jolloin hän
vihdoin, katsoen olevansa pakotettuna lähtemään liikkeelle, suuntasi kulkunsa Pärnua kohti. Tosin Eerik, kun Juhanalta tulleet
tiedot osoittivat hänen jyrkästi pysyvän aikeissaan, hetkeksi tuli
1 Hausen, Bidrag IV, siv. 63-65, vrt. myös sivv. 155. Ainakin 8/6 Herman Fleming oli Turun linnassa. S. V. A. n:o 938, I. 69 v. — Yrjö Koskinen (Suom. hist., siv. 147) huomauttaa Henrik Klaunpojan valasta puhuen
täydellä syyllä, että »Juhana, joka tämmöisen valan oli vaatinut, jo epäilemättä itsekin huomasi vaarallisilla poluilla kulkevansa».
2 Annerstedt, m. t, siv. 59.
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myöntyväisemmälle mielelle ja lähetti viittä päivää ,myöhemmin (25/5) Klaus Kristerinpojalle käskyn keskeyttää sotaliikkeet juhannukseen asti, koska . Puolan kuningas oli luvannut lähettää
Ruotsiin neuvottelijoita, ja samansuuntaisen kirjeen hän lähetti
myös Juhanalle sekä tämän välityksellä kuningas Sigismund Angustille. Mutta kirje saapui Klaus Kristerinpojalle vasta hänen kesäk.
2 p:nä valloitettuaan Pärnun. 1
'
Epäilemättä siis myös Juhanalle aselevon myöntämisestä lähetetty kirje saapui perille, ennenkuin Henrik Klaunpoika ja Hannu
Björninpoika olivat suoriutuneet matkalleen, ja siihen nähden .niinmuodoin matkakin nyt saattoi tuntua verraten toivehikkaalta.
Mutta joka. tapauksessa lähtöä oli joudutettava: aselevon aika oli
sangen lyhyt, ja erityisesti oli Eerikin oikukas luonne jo tunnettu.
Eikä se tälläkään kertaa ollut tasaisempi laadultaan. Jo toukok. 29 p:nä, siis neljä päivää hyökkäyskäskyn peruuttamisen jälkeen, hän saatuaan tietää Klaus Kristerinpojan aloittaneen sotatoimet katui päätöstään ja teki uuden, joka oli erinomaisen kuvaava
myös hänen kierolle menettelytavalleeu. Hän päätti lähettää Niilo
Sturen kiireesti Juhanan ja Klaus Kristerinpojan luo. Lähetin
piti viekkautta ja, jollei se vienyt perille, uhkauksia käyttäen koettaa Juhanalta saada takaisin sitä kirjettä, jonka Eerik hänen kauttaan oli lähettänyt Puolan kuninkaalle. Kirjeen saatuaan hänen
sitten oli annettava kreivi Tenezinille uusi kirje, jossa aselepoehdotus hylättiin, sekä senjälkeen riennettävä Klaus Kristerinpojan luo
käskemään häntä jouduttamaan Pärnun piiritystä. Siinä tapauksessa taas, että Juhana ei luovuttaisikaan tuota aikaisemmin tullutta kirjettä, tuli Sturen antaa Tenezinille toisensisältöinen kirje,
jossa kai uudelleen ilmoitettiin suostumus aselepoon ja neuvottelujen aloittamiseen, ja käskeä Klaus-Kristerinpoikaa tekemään ase
lepo, kuitenkin vain sillä edellytyksellä, ettei Pärnu jo ollut kukistumaisillaan, jolloin asioitten oli annettava mennä menojaan; tietysti Sturen myös piti hankkia takaisin Klaus Kristerinpojalle
aikaisemmin lähetetty kirje. 2
1 Annerstedt, m. t., siv. 60-62. Vrt. Peringskiöld, in. t., siv. 9.
2 Handi. rör. Skand. hist. IX, sivv. 56-63; vrt. Annerstedt, m. t.,
siv.. 61. Instruktsionissa sanotaan m. m.: »Och schall her Nells Stwre
först. med Toge . och lämpe thett igenn fordre, hwar hann medh sådan
wijss thett icke kann bekåmme, schall han dhå therum på thett häfftig:te
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Niilo Sture tuskin ehti Turkuun ennen Henrik Klaunpojan ja.

Hannu Björninpojan lähtöä. 1 Mutta oli tämän asian laita miten
hyvänsä, varsin lamauttavan vaikutuksen teki heidän ehkä jo Suomessa tai ainakin matkalla saamansa tieto Pärnun valloituksestk
se kun oli omansa huomattavassa määrin vaikeuttamaan heidän
tehtäväänsä. Tämän arvaten Klaus Kristerinpoika, joka palattuaan

Pärnusta Rääveliin sai kuulla heidän olevan matkalla ja joka suureksi mielipahakseen huomasi tuottaneensa vahinkoa asialle, jota
hän itsekin harrasti, heti kiiruhti sitä mahdollisuutta myöten korjaamaan. Kesäk. 11 p:nä hän senvuöksi lähetti Henrik Klaunpojalle
ja Hannu Björninpojalle selittävän kirjeen. Aluksi osoitettuaan,
miksi hän. ei enää ollut tahtonut pysyä odottavalla kannalla, vaan
oli marssinut Pärnuun ja sen valloittanut, • hän kertoi vasta kahta:
päivää valloitulsen jälkeen kahden lähetin (HIannu Kraftin ja Valentin v. Ulmitzin) tuoneen kuninkaalta kirjeen, jossa ilmoitettiin
aselepo myönnetyn juhannukseen asti. Kun hän nyt amiraali Hannu
Laurinpojalta oli saanut tietää Henrik Klaunpojan yhdessä Hannu
Björninpojan kanssa lähetetyn (»thet I sampt her Hans Biörnson
äre afferdiget») Puolan kuninkaan luo »lähettiläinä neuvottelemaan •
tästä asiasta molempien kuninkaiden välillä», saattoi hän arvata
heitä ahdistettavan Pärnua vastaan tehdystä retkestä. Jumala
kuitenkin tietää — hän sanoo —, ettei hän olisi sotatoimia pitkittänyt eikä marssinut •sisään Pärnuun, vaikkapa kirje olisi. hänet
saavuttanut vasta Pärnun porttia hänelle avattaessa. Tästä hän oli
ilmoittanut myös Puolan kuninkaan sihteerille, joka juuri oli tullut.
Rääveliin Tenczinin luota Turusta, sekä sitäpaitsi kirjoittanut
anteeksipyynnön Puolan kuninkaalle. Sääolot olivat viivyttäneet
kuninkaan kirjeen tuloa, minkävuoksi aselevon aika jo pian oli
päättyväkin. Hän toivoi kuitenkin, jos Puolan kuningas vain oli
ahnhålle och tillseije högbe:te hertug Johann, att hwar hanns f. n. samme
breff förhåller och honum thett icke offwerantworder, thett högxtbe:te
konungl. m:tt therföre will räckne hans f. n. för hanns konungl. m:ttz
och Sweregis rijkis fiende och hanns f. n. måtte fulkåmmeligen thertill
tänncke, att högxtbe:te konungl. m:tt icke warder thett hanns n. till
gode hållendes.»
1 Eerik väitti Puolan kuninkaalle heinäkuussa lähettämässään • kirjeessä, että Juhanakin olisi jo ollut poissa Turusta, ennenkuin . Sture oli,
sinne tullut, mikä tietysti ei ole luultavaa. Annerstedt. m. t., siv. 61; vrt.
myös siv. 63.

448

Juhana herttuan neuvoksena ja hovimestarina (1556-1563).

•

halukas ystävällisiin neuvotteluihin, kuninkaiden pääsevän sovintoon Pärnusta, josta tosiaankaan ei kannattanut riidellä. Lopuksi
hän ilmoitti Hannu Laurinpojan olevan eräidhn sotalaivojen ja muiden alusten amiraalina ja jo kaapanneen yhdeksän valtavaa lyypekkiläistä laivaa. 1 Henrik Klaunpojan sopi siis käyttää tätä seikkaa
- todistaakseen puolalaisille, että Ruotsin kuningas kylläkin oli ehkäissyt tavaran vientiä venäläisille. »Kaikkivaltias Jumala»—sanoo
Klaus Kristerinpoika lopuksi
»suokoon, että molemmat herrat
pääsevät hyvään sovintoon ja että te saatte tämän asian siedettävällä tavalla suoritetuksi.» 222
Puolassa Pärnun valloitus herättikin •suurta suuttumusta, ja
tapausta onkin pidettävä Ruotsin ja Puolan välisen sodan varsinaisen a alkuna. Henrik Klaunpoika tuskin kuitenkaan välittömästi
joutui sen aiheuttaman myrskyn alaiseksi: Siltä nimittäin näyttää,
että hän — joko Sturen tuomista käskyistä tai Pärnun valloituksesta taikka ehkä molemmista tiedon saatuaan — keskeytti matkansa ja palasi herttuan luo, 'kenties hänen omasta käskystään.
Sitävastoin mahdollisesti Hannu Björninpoika — nähtävästi hänkin
ensin käytyään herttuan puheilla uusia ohjeita saamassa — jatkoi matkaa, jonka tarkoitus oli siksi tärkeä, ettei sitä ehkä voitu
kokonaan peruuttaa. 3
Siten Henrik Klaunpoika lopultakin joutui herttuan seuralaiseksi alusta loppuun asti.

d) Herttuan häämatka v. 1562.
Kesäk. 20 p:nä 4 herttua vihdoin oli valmiina astumaan laivaan lähteäkseen niin kauan hankkimalleen häämatkalle. Komea
1 Räävelin eduksi Eerik oli kieltänyt hansakaupunkeja käymästä
kauppaa Narvan kanssa, joka oli venäläisillä ja jonka kaupan vahingoittaminen siis oli myös Puolan etujen mukaista.
2 Schirren, Archiv, uusi sarja VIII, sivv. 317-319.
3 Vrt. Annerstedt, m. t., siv. 62-63. Viittaukseksi siihen, että Hannu
Björninpoikakin palasi ainakin välillä herttuan luo, mainittakoon, että herttua kesäk. 20 p:nä, siis juuri matkalle lähtiessään, antoi Hannu Björninpojalle erään määrän viljaa. S. V. A. Laguksen kok. n:o 93, 1. 100.
4 Kesäk. 19 p:nä sanovat Messenius (Peringskiöld, J. M:ii Scond. ill.
VI, siv. 9) ja Terserus (Nettelbladt, Schwed. bibl. IV, siv. 202) herttuan
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oli seurue, osaksi etevintä, mitä Suomi saattoi tarjota, ynnä vielä kreivi
Tenczin palveluskuntineen, ja upea oli myös laiva, »ti rsus finlandicus»,
jota rikas turkulainen porvari Henrik Hannunpoika Innamaa ohjasi.
Viikkokautta myöhemmin saavuttiin Danzigiin. Täällä tuli, ennenkuin jatkettiin matkaa itse Puolaan, niin pitkä vii.vytys, että täytyi, samalla kuin käytiin Turusta jäljestäpäin noutamassa niitä rahoja
ja tavaroita, mitkä eivät olleet ehtineet valmistua lähtöhetkeen,
tilata myös vanhojen varastojen täydennystä. 1 Yhtenä viivytyksen syynä oli, että odoteltiin iVIaunu herttuaa, toisena Puolasta
tulleet tiedot .ja Eerikiltä saapuneet ankarat kirjeet. .
Danzigissa silloin oleskeleva Mecklenburgin herttuan lähetti
Jörgen Elefelt antaa meille joukon selventäviä lisätietoja siihen,
mitä ennestään on ollut tunnettuna Juhanan saapumisesta Danzigiin ja hänen oleskelustaan siellä. Elefelt kertoo elok. 22 p:nä
herralleen lähettämässään kirjeessä: 2
»On päätetty, että tulevana Mikonpäivänä pidetään valtiopäivät Varsovassa ja että samalla molemmat puolalaiset prinsessat kihlataan ja annetaan avioksi molemmille ruotsalaisille
lähteneen, Ruuth (Åbo stads hist. II, siv. 140) ilmoittaa lähtöpäiväksi 20
p:än. Kun herttua »Turun linnasta» 2° /6 lähettää linnan päällikölle ilmoituksen,
että hän on myöntänyt Herman Flemingille ja Hannu Björninpojalle
»avuksi» . viljaa (vrt. ed. alav. ), lienee aluksi jostakin. syystä pysähdytty
jotenkin lähelle linnaa, jollei laiva ehkä alunpitäen ollut sijoitettuna jonkun matkan päähän. Näyttääpä siltä, kuin vielä seuraavanakin päivänä
olisi oltu linnan lähettyvillä, koska diariossa on kirje. 21 p:lt:ä; jossa kutsu=taan jotakuta »mitä pikimmin hänen r. armonsa tykö Turun linnan luo .
(wed Åbo slott)». Mahdollisesti tämä kirje lähetettiin likeisestä saaristosta saman voudin mukana, joka vei Turkuun erään Herman Flemingin käskyn. \rt. Hansen, Bidrag IV, siv., 67. Siihen, että matka .varsinaisesti aloitettiin aikaisintaan 20 p:nä, viittaa myös muuan Hannu Skotten
kuitti, joka linnan tileihin on tosin merkitty: annetuksi 20/6i mutta• jossa
epäilemättä on kirjoitusvirhe, luultavasti 2°/»:n sijasta .(S. V. A. n:o 938,
1. 71 v.). Selvää on, että herttuan »kamarijunkkari» oli herransa seurassa;
Puolassa ja jo Danzigissakin hän varmasti olikin herttuan mukana. Vrt.
Kon. Erik XIV:s nämns domb. (Hist. handl. XIII), siv. 90, ja Palmen,
Puolan kirj. poim. tiet. (Hist. Ark. XVIII), siv. 341.
Vrt. Haueen, Bidrag 1V, siv. C8 ja 72-74. Yksi lähetys meni
4/; Henrik lnnamaan mukana, joka siis teki uudenkin matkan Danzigiin,
toinen myöhemmin.
2 S. V. A. Grönbladin kok. I, 1. 103 v.-104. Kirje alkuperäisenä
,Sch verinin valtionarkistossa.
29
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ruhtinaille, Suomen ja Itä-Göötanmaan. Mutta koska Itä-Göötanmaan herttua Maunu on jäänyt saapumatta ja koska ei ole
luultavaa, että hän saapui.sikaan, kuningas kun, niinkuin sanotaan, ei tahdo päästää h. r. armoansa valtakunnasta; koska vielä
Suomen herttuaa Juhanaakin ruotsalaisen lähetystön kautta vaaditaan täältä takaisin, näyttää aikomuksia muutetun, ja mitä noista
kahdesta avioliittopuuhasta (Freihen) on tuleva, sen on tulevaisuus
osoittava. ' Korkeastimainittu herttua on itse asiassa luottanut'
siihen, että Maunu herttua seuraisi häntä, ja senvuoksi hän on
jäänyt Veikselin suulle 14 päiväksi odottamaan herra veljeänsä,
jotta he sitten yhdessä kulkisivat sisään kaupunkiin. Mutta
koska (Maunu herttuan) tulo on lykkäytynyt pitemmälle kuin
oli toivottu, on h. r. a., joka kesäk. 27 p:nä oli saapunut Veikselin suulle, heinäk. 10 p:nä tullut Danzigiin, ja vasta heinäk.
20 p:nä ottivat hänet vastaan (Puolan) kuninkaan lähettiläät, herra Achatius Zehmenistä, Marienburgin voivodi, ja herra
Kostka, Danzigin kastellaani, kuitenkin myös epäsuopein sanoin
vastaten eräisiin erikoisiin esityksiin, siitä syystä, että silloin oli
tullut tietoja siitä, että Ruotsin kuningas oli valloittanut Pärnun»..
Niin loistava kuin vastaanotto Danzigissä lienee ollutkin
kanuunain jyskiessä, kertoo herttuan juhlarunoilija, laiva lähestyi satamaa, komeasti liputetussa veneessä herttua soudettiin lai-,
vasta kaupunkiin, jossa soiton kajahdellessa komea saattue kaupungin esimiesten ja Puolan kuninkaan edustajan tervehtimänä
kulki majapaikkaansa, minkä jälkeen alkoi monipäiväinen juhliminen — niin synkäksi näemme tunnelman ennen 'pitkää muuttuneen.
Mitä ensinnäkin Eerikiin tulee, oli hän Juhanan tonkok.
9 p:nä lähettämään kirjeeseen (vrt. edellä siv. 443) kesäk. 16 p:nä.
kirjoittanut vastauksen, jossa hän suoraan sanoi, että Juhanan
tulisi kuunnella muidenkin neuvoja eikä toimia vain oman päänsä
mukaan ja että hän ei hyväksynyt Juhanan eikä Maunun avio1 Vrt. Grotenfelt, Muut. lisät. Juhana herttuan hääm. (Hist. Ark. XVIII2)
siv. 318-321. Kuvaus on tietysti runollisesti liioiteltuja yksityiskohdiltaan
epäluotettava. Runoilija sanoo herttuan seurueeseen kuuluneen muka kokonaista kuusi kultakannuksista Ruotsin ja Suomen ritaria sekä yhden puolalaisen (Tenczin), yhden ruotsalaisen (Sture) ja yhden Alppien maasta kotoisin olevan (Artz) kreivin.
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liittoa, sekä kieltäytyi myöntämästä Juhanan pyytämää lievennystä ratsupalvelusvelvollisuudesta ja käski Tenczinin saapua Ruotsiin. 1 Kirjettä viemään hän oli pannut ritari Niilo Birgenpojan
(Grip), joka saatuaan tietää herttuan jo lähteneen Danzigiin oli rientänyt sinne häntä saavuttamaan.
Eerikin kirje oli niin jyrkkään muotoon laadittu, että Juhanaa,.
kuten huomasimme, jo rupesi arveluttamaan. Sitä kriitillisemmäksi
tuli tilanne, kun Puolankin taholla ilmeni tyytymättömyyttä.
Eipä siis ihmettä, että Juhana jo alkoi tuumia koko matkan
keskeyttämistä. Tästä sanotaan syytöksessä, joka esitettiin Juhanan palveluksessa olevaa Niilo Birgerinpoikaa toukokuussa 1563
tutkittaessa: »Kun Juhana herttua oli tullut Danzigiin ja kunink. mäj:tin herra Niilo Birgenpojan mukana lähettämä kirje
oli taivuttanut hänet luopumaan puolalaisista aikeistaan ja hän
ajatteli palaamista Ruotsiin, olivat tämä Niilo Birgerinpoika,
Hannu Skotte, Ezechias, Lasse Mikonpoika ja jotkut muut kehottaneet hänen armoansa hylkäämään tällaiset neuvot, niin että
hänen armonsa pitkittäisi matkaansa, hänen armollensa varsin
tuntuvaksi rahanmenoksi, ja sitäpaitsi saaneet hänen armonsa
avustamaan 35,000 talarilla Puolan kuningasta, joka oli Ruotsin
valtakunnan julkisia vihollisia, jotka siten yhä voimistuivat vihamielisissä toimissaan tätä valtakuntaa vastaan.» Niilo Birgerinpoika puolusti itseään syytöstä vastaan seuraavasti: »Häntä ei
koskaan oltu käytetty missään neuvoissa eikä toimenpiteissä Juhana
herttuan luona, eikä hän myöskään ollut kehottanut häntä mihinkään matkaan tai lainaamaan Puolan kuninkaalle sanottua rahasummaa, vaan hän oli ainoastaan yksi niitä, jotka seurasivat yhdessä
herra Henrik Klaunpojan, herra Hannu Björninpojan ja Herman
Flemingin kanssa sellaisia henkilöitä Suomesta. Mutta Ezechias
oli vienyt heidät sitten edelleen Puolan kuninkaan luo, ja oli sanottu
Ezechias tullut takaisin hänen ruht. armonsa luo juuri silloin, kun
herttua (jo) oli laivoissaan ja aikoi palata Ruotsiin takaisin Danzigista, ja tuonut mukanaan Puolan kuninkaan turvakirjeen. Sen1 Annerstedt, m. t., sivv. 63-64. Vrt. Peringskiöld, m. t., siv. 9.
Myöskin Puolan kuninkaalle Eerik kirjoitti Juhanan avioliitosta ja Pärnun valloittamisesta; kirjeestä lähetti Elefelt Mecklenhurgin herttualle
jäljennöksen.
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jälkeen oli hänen armonsa taas heti poistunut laivoista . ja lähtenyt
matkaamaan Vilnoa kohti.»1
Jo tutkimuspöytäkirjassa esitetyistä seikoista siis ilmenee,
että Juhanan neuvonantajisto tämän kriisin aikana jakaantui kahteen vastakkaiseen leiriin. Toisessa, joka ei tahtonut ristiriitaa kärjistetyksi huippuunsa, olivat hänen, huomattavimmat suomalaiset
neuvonantajansa, Henrik Klaunpoika, Hannu .Björninpoika ja Herman Fleming ja ehkä vielä joku: yleensä siis herttuan palveluksessa
olevan Suomen aateliston johtomiehet. Toisen taas, joka kannatti
liittymistä Puolaan maksoi mitä maksoi, muodostivat, paitsi puolalaista kansleria Gipfertiä ja tavallansa herttuan seurueessa olevaa
toista puolalaista, kreivi Tencziniä, alhaissäätyisemmät, etupäässä
kansliahenkilökuntaan kuuluvat Juhanan hovilaiset. Niin kauan
kuin Henrik Klaunpoika ja Herman, Fleming olivat vaikutusvaltaisimpana aineksena herttuan ympäristössä, oli hän taipuvainen
kuulemaan heidän sovintoon ja ° maltillisuuteen kehottavia neuvojaan, matta heti Gipfertin saavuttua, jonka välittömästä vaikutuksesta herttua . oli . pitkät ajat saanut olla vapaana, , tämä kaikesta päättäen ovela mies osasi haihduttaa herrastaan kaikki
epäilykset Niinkuin näemme, oli hänellä sitäpaitsi mukanaan
Puolan kuninkaan turvakirje, ja senlisäksi hän lienee tuonut myös
ilmoituksia, joiden tarkoituksena oli kumota aikaisemmin kuuluneet tiedot Sigismurid Augustin asettamista arveluttavista ehdoista, vaikka ilmoitukset ehkä eivät kaikin puolin olleetkaan
tarkoitukseensa soveltuvia.,2
Asiain kehityksen noina merkillisinä Danzigin päivinä tällai-.
seksi esittää myös muuan Juhanan kannattaja, .joka . näistä
asioista kirjoitti kahta vuotta myöhemmin. 3 Kirjoittaja, joka
siis ei kuvannut tapahtumia Juhanan silloisille eikä myöhemmille
vastustajille liian edullisessa valossa ja jonka todistamattomaan
Kon. Erik XIV:s nämnds domb., siv. 91. .
Vrt. Annerstedt, m: t., sivu. 6.9-70.. Messenius (Peringskiöld, m. t., siv.
9) sanoo, että herttua, kun hän kahdeksan päivää Turusta-lähdön jälkeen oli
saapunut Danzigiin, sai satamassa odottaa Puolan kuninkaan turvakirjettä
14 päivää, minkä jålkeen 'danzigilaiset kuljettivat hänet »erinomaisella loistolla» (insigni pompa) kaupunkiin, jossa sitten pidettiin kemuja ja näytäntöjä »jonkun aikaa».
3 Vrt. Fryxell, Handl. rör. Sv. hist. III, siv. 17.
1
2
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väitteeseen, että herttuan neuvoksen Henrik Klaunpoika ja Herman Fleming muka jo tällöin olisivat salaa olleet Eerikin puolella, on hyvin vähän uskomista, tämä sama kirjoittajakin kertoo
mainittujen neuvosten ansiota olleen, että herttua jo meni laivaansa
palatakseen Ruotsiin, mutta kansleri Gipfertin tuoneen siksi hyviä
uutisia, että herttua oli havainnut veljensä pelotukset aiheettomiksi
ja huomiota ansaitsemattomiksi.
Elefelt, jota saanemme pitää jokseenkin puolueettomana, kertoo äskenmainitussa kirjeessään herttuan olleen kaupungissa »hiljaa» heinäk. `31 p:ään; jolloin hän — teeskennellen muka lähtevänsä hetkeksi ratsastamaan ja käskien sillävälin lämmittämään
saunat — karautti joen suulle, astui siellä veneeseen ja lähti
redillä olevaan laivaansa. »Muu hovikunta» seurasi häntä laivaan myöhemmin illalla ja seuraavana. päivänä, ihmisten puheiden johdosta peläten ikävyyksiä ja pidättämisiä, koska Ruotsin
kuningas oli sekä Pärnun valloittamisella että tekemällä venäläisten kanssa rauhansopimuksen 20 vuodeksi osoittautunut Puolan kuninkaan viholliseksi. Herttua pysyttelihe redillä laivassaan
heinäk. 31 p:stä elok. 6 pään, jolloin hän, kun sillävälin Puolan
kuninkaalta oli tullut toisia kirjeitä Tenczinin kreiville, jälleen lähti
kaup inkiin. Elefelt ei tietenkään tuntenut herttuan seurueen keskuudessa -vallinnutta erimielisyy ttä, mutta hänen kertomuksensa
on, kuten huomaamme, omansa vahvistamaan muualta saatavat
tiedot noiden päivien jännittävästä tilanteesta ja Juhanan epäröinnistä.
Vaikka, kuten näimme; Henrik Klaunpoikahengenheimolaisineen.
olisikin halunnut peräydyttäväksi tuolta vaaralliselta retkeltä, ei hän
kuitenkaan luopunut uskollisesti seuraamasta herttuaansa — eipä
muuhun enää juuri tilaisuuttakaan ollut. Tiettävästi vähentymättömänä koko seurue jatkoi yhteistä matkaa. Mutta millä mielellä
monetkin olivat, . saatamme hyvin, arvata. Valaisevana siinä suhteessa mainittakoon, mitä ajatuksia parin tapahtumain keskipisteestä syrjäisen, mutta silti niitä — ennen kaikkea vastapuolen
kantaa --'seuranneen, Henrik Klaunpojalle •läheistä sukua olevan
henkilön mielessä näinä päivinä liikkui. Elok. 11 p:nä kirjoittaa Henrik Klaunpojan vävy Jaakko Henrikinpoika hänen veljenpojalleen
Klaus Kristerinpojalle Tukholmasta m. m.: »Mitä muita vaarallisuuksia tähän aikaan on ollut syntymässä (joiden johdosta on suuri
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syy rukoilla Jumalaa, että hän sovittaisi kaikki asiat parhain päin
ja säästäisi meitä sisällisiltä taisteluilta ja; eripuraisuudelta, niinkuin myös toivon käyvän), siitä voitte kuulla täältä tulevilta.» 1
Kansalaissodan peikko oli jo tällöin uhkaamassa, tunnelma sellainen, että oli parasta olla siitä kirjeessä puhumatta. Eipä niinollen ollutkaan ihmeteltävää, että Klaus Kristerinpoika pyrki pois
koko Liivinmaalta, jossa hänen alati täytyi joutua ikävyyksiin
kuninkaallisten veljesten vastakkaisten etujen tähden; Eerik ei
kuitenkaan suostunut hänen pyyntöönsä, vaan koetti läänityksiä
enentämällä taivutella häntä halukkaammaksi jatkamaan työtä,
jonka hän oli »alullekin pannut». 2
,
Matkapuuhissa, ahkerissa neuvotteluissa, hääjuhlien humussa
ja vihdoin ' kotimatkan valmistuksissa kuluivat Henrik Klaunpojalta, seuraavat viikot, niin että hän tuskin ehti perinpohjin
harkitakaan kaikkia tilanteen . synnyttämiä kysymyksiä. Edempänä tosin saamme nähdä hänen väittävän, ettei hän oikeastaan
ollenkaan saanut olla osallisena tärkeimmissä neuvotteluissa, mutta
niinkin ollen neuvottelemisen aihetta oli yllinkyllin yksistään herttuan omankin väen kesken.
Kun siis pikalähetti oli Sigismund Augustilta tuonut Danzigun uusia rauhoittavia sanomia, lähti herttua odottamatta enää
Maunu veljeänsä, jonka matkasta Eerikin vastustuksen tähden lopultakaan ei tullut mitään, elok. 18-19 p:nä jatkamaan matkaansa,
saapuen iltapäivällä Preussin alueelle; Marienburgissa hänet ja hänen
mustaan samettiin ja kultakäätyihin puetut seuralaisensa »suurella
loistolla ja ihanuudella» jälleen otti vastaan Puolan kuninkaan puolesta Danzigin kastellaani Juhana Kostka seurassaan »eräitä kreivejä
ja joukko ratsu- ja jalkaväkeä»: kaupungin portista sisään ajettaessa
ammuttiin »monilla valtavilla tykeillä». 3 Sieltä kuljettiin ran1Joensuun Hornien paperit Ericsbergin arkistossa: I. II, n:o 18, siv.
65-68. Kirjeen muusta sisällöstä ilmenee, että Jaakko Henrikinpoika samoina päivinä oli paljonkin ollut keskusteluissa sekä kuninkaan että hänen
kanslerinsa Yrjänä Pietarinpojan kanssa. Vrt. myös Peringskiöld, J. Messenii Scond. ill. VI, siv. 9:. »Quo temporis intervallo rex Ericus domi magis in
suspicione propter contumacem fratris abitun; confirmatus, nec parum å
ducis osoribus simul instigatus.»
2 R. V. A. Valtak. reg. Eerikin kirje Klaus Kristerinpojalle
8h 1562.
3 Hist. handl. XX, siv. 167.- Elefelt sanoo herttuan lähteneen 18 p:nä.
vrt. myös Annerstedt. m. t., siv. 69-70.
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nikkolinjaa seuraten Elbingin, Frauenburgin ja Braunsbergin
kautta — vastaanotosta huolehti täällä käskynhaltija Hosius —
Preussin herttuakunnan pääkaupunkiin Königsbergiin, jossa vanha,
Suomeakin pariakymmentä vuotta aikaisemmin tavoitellut herttua
Albrekt • järjesti nimellisen lääniherransa tulevalle langolle komean
vastaanoton. Neljän päivän juhlallisuuksien perästä lähdettiin syysk.
1 p:nä puolalaisten, preussilaisten ja kuurinmaalaisten ratsujoukkojen saattamana kulkemaan edelleen kohti Sigismund Augustin suuriruhtinaskuntaa Liettuaa, jonka mahtavat metsäseudut outoine
eläimineen herättivät matkalaisten ihmettelyä. Viikkoa myöhemmin lähti Sigismund August Vilnosta ja saapui »Puolan ja Liettuan
parhaimmiston kanssa» (euro flore Poionize ne Lithuania) kahden
päivämatkan jälkeen Kovnoon 1, jonka edustalla hän syysk. 12 p:nä
kohtasi Juhanan.
Kovnossa herttua sitten seuraavana päivänä
pidetyissä virallisissa vastaanottajaisissa ensin esitti valittelunsa
senjohdosta, että hänen veljensä ei ollutkaan saapunut eikä edes
toimittanut läbettiläitä tai kirjeitäkään, ja senjälkeen juhlallisesti
pyysi kuninkaan sisarta Katariinan puolisokseen. Kuningas vastasi
antavansa »päättävän vastauksen» puhuttuaan• asiasta neuvosherrainsa kanssa. Päivällisillä, jotka tämän jälkeen pidettiin, »oli hänen
armonsa kuningas samoinkuin herttuakin hyvällä tuulella». Tätä
hyvää tuulta lienee sitten riittänyt myöskin neuvotteluihin, joita
seuraavina päivinä ahkeraan pidettiin sekä tulevien langosten kesken — »hänen armonsa kuningas itse suvaitsi olla suljettuna kahden
• 1 Peringskiöld, m. t., sivv. '10-11.
2 Juhanan seuruetta kuvaa puolalainen kertoja seuraavasti: »Braunschweigin tapaan puettuja hevosia 120, 12 henkivartijaa, 7 torvensoittajaa,
1 rurnmunlyöjä ja 4 paashia kullalla kirjailluissa asetakeissa, jotka olivat
koristetut kallisarvoisesti ja sangen monilla vitjoilla. Itse hänen armollaan
herttualla oli yllään asetakki ja lakki ja ruskea mantteli, jonka ruskeutta ei
olisi tuntenut pitsien ja ympyriäisten itämaisten kallisarvoisten päärlyjen
tähden, jollei sitä saanut katsoa sangen tarkoin läheltä. Hänen armonsa
herttuan seurueen edellä, kun hänen piti lähteä yhdessä kuninkaallisen armon
kanssa matkalle, kulkivat kaikkein ensimäisinä Marienburgin vojevodan ja
Tenczinin kreivin ja Danzigin kastellaanin Kostkan seurueet. Itse herttua
ajoi keskellä seuruettaan ja seurueen takana oli kallisarvoinen kantotuoli, `
jota veti . 6 friisiläistä hevosta, ja hevoset olivat punaiseen samettiin puetut,
ja näitä ajoi yksi kuski. Kantotuolissa, joka oli ylhäältä peitetty teltalla, ei .
istunut ketään.»
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'kesken sangen melkoisen ajan ainoastaan hänen armonsa herttuan
kanssa» — että neuvosten välillä. Syysk. 16 p:nä kuningas palasi
Vilnoon, mutta Kovnossa jatkui neuvotteluja vielä puolentoista
'viikkoa sekä samoin matkalla Vilnoon, jonne vihdoin saavuttiin.
lokak. 2 p nä. Neuvottelujen tuloksena oli, että kuningas lupasi
sisarelleen myötäjäisiksi 32,000 Unkarin gylleniä ja hänen äidinperinnöstään, erinäisin ehdoin, 50,000 dukaattia sekä. vaati Juhanalta sisarelleen huonienlahjaksi`sellaisen eläkealueen, että sen vuotuiset tulot nousisivat 13,000 talariin. Herttua hyväksyi tämän,
tuiset
mutta oli ty y 1ymätön m. m. siihen, että myötäjäiset. piti maksettaman kolmessa erässä vuosina 1564-1566. Muuten ilmeni, että
Juhana aikoi veljeltänsä hankkia vahvistuksen eläkealueen inyöntämiseen, ja Katariinan uskontoa hän lupasi pitää kunniassa. Kun
kuningas vaati, että Juhana julistaisi olevansa vapaa ja itsenäinen
ruhtinas, vastasi Juhana varovasti, että hän, vaikka olikin saanut
ruhtinaskuntansa vapaasti ja perinnöllisen ruhtinaan kaikin oikeuksin, kuitenkin oli Ruotsin valtakuntaan kuuluva vasalli, jolla muka
ei kuitenkaan ollut sen suurempia velvollisuuksia kuin »muilla Roomalaisen valtakunnan ruhtinailla». 1
Loistolla, jollaista saattoi odottaa komeutta rakastavan puolalaisen prinsessan, Milanon rikkaan renesanssi-herttuan Juhana
Galeazzo Sforzan tyttärentyttären, naimisiin mennessä, vietettiin
sitten häät V i l n o's s a lokak. 4 p:nä; niiden yhteydessä Suomen uusi
'herttuatar luopui kaikesta enemmästä perintöoikeudestaan ja Juhana määräsi puolisolleen eläkealueiksi osia herttuakunnastaan.
Ennen paluumatkaansa Juhana herttua vihdoin lopullisesti
suostui tekemään teon, jota hän oli valmistellut oikeastaan jo vuosikausia, mutta joka ei — päinvastoin kuin epäilemättä yleensä
kaikki muu, mitä näinä päivinä päätettiin — soveltunut hänen velvollisuuksiinsa ja Eerikille antamiinsa valallisiin sitoumuksiin ja'
josta senvuoksi oli koituva hänen turmionsa; varsin läheisessä tulevaisuudessa hänen herkkäuskoinen luulonsa ja toivonsa, että Eerik
lopultakin antaisi siihen myöntymyksensä, oli osoittautuva aiheettomaksi ja turhaksi. Hänen ja Sigismund Augustin välillä vahvistettiin, nyt ainakin periaatteessa sopimus, joka . Gipfertin kesällä
1 Vrt.

Annerstec3t,

• :ivy. 337-340.

m. t., sivv. 69-73, ja Palmen, Puoli kirj. poim. tiet.,

Häät
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vatmistamana lienee lopullisesti ratkaistu matkalla Vilnoon. 1 Siinä
Sigismund August panttasi Juhanalle niiden 120,000 talarin vakuu
deksi, jotka hän oli häneltä lainannut, seitsemän PuoIan ja Ruotsin liivinmaalaisten alueiden välimailla olevaa linnaa. Laina oli siis
annettu Ruotsin kuninkaan 'viholliselle, ja linnat taas olivat sellaisia, että Eerik juuri oli niiden valloittamis-aikeissa, olipa tärkein
niistä, Paidelinna, parhaillaan piiritettynä, joutuen ennen pitkää
Klaus Kristerinpojan haltuun, minkä vuoksi Juhanan väki ei myöskään milloinkaan päässyt sitä miehittämään.
Häämenojen järjestämisessä ja niihin liittyvissä monenlaisissa.
käytännöllisissä hommissa ja puuhissa täytyi tietenkin herLtuan
puolella ennen muita hänen hovimestarinsa olla osallisena, jopa
jöhtohenkilönä. Suoranaista tietoa niistä ei meillä kuitenkaan ole
muuta kuin se, että hän otti osaa Katariinan suurenmoisten myötäjäisten luetteloimiseen, mikä ilmoitetaan toimitetuksi lokak. 8 p:nä.
Siitä kertoo puolalainen kirjoittaja luettelon alkulauseessa: »Nämä.
esineet ovat luetelleet: pappi Piotr Myszkowski, Krakovan dekaanus, herra Juhana Kostka Stenbergistä, Danzigin kastellaani, Preussin maan aarrevartija, -herra Stanislaw Wlosek, hänen kunink. majesteettinsa hovin. aarrevartija Liettuan ruhtinaskunnassa, herra Hans
(!) Fleming, herra Henrik Klaus (!), herra Hans Schott (Szoth j,
hänen armonsa Suomen herttuan neuvoksia ja virkamiehiä. Läsnä.
oli myöskin heidän armojerisa prinsessojen hoviherra Juhana Koniecki. Erittäin kutsuttiin myöskin arvostelijoita, tarkastajia,
kultäseppiä, korutavarainkauppiaita sekä - hänen majesteettinsa
kuninkäan että hänen armonsa Suomen herttuan puolelta.» 2 Paljon tarvittiinkin väkeä koko sen. valtavan irtaimistoa inventoimiseen, minkä Suomen herttuatar oli vievä mukanaan kaukaiseen
uuteen kotimaahansa, eikä liene sittenkään yksi päivä riittänyt
tähän työhön. Ei liene myöskään lakattu ihmettelemästä ja ihailemasta niitä yhä uusia. loistoesineitä ja kalleuksia, joita köyhän Suomen miesten silmien eteen tällöin leviteltiin. Henrik Klaunpojallekin, joka kuitenkin oli saanut jonkun verran nähdä ulkomaistakin
komeutta, lienee upeus ollut ennen aavistamatonta.
JOS oli ollut suuri ja komea se seurue; joka Juhahaa seurasi.
Suomesta Puolaan, niin vielä suurempi ja uljaampi oli se hovilais1
2

Vrt. Annerstedt, m. t., sivu. 73-74.
Palmen, m. t., sivu-. 341-355.
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ten, palvelijain, ja sotilaiden paljous, joka nuoren herttuaparin mukana matkusti Puolasta Suomeen. Paitsi Juhanan väkeä kuului
siihen nyttemmin, myös Katariinan persoonallinen hoviväki, hovimestarista ja tärkeimmistä eri taloudenhaarain johtajista sekä
hovirouvista ja -neideistä aina lakeijoihin, kokkeihin ja alempiin
palvelijoihin asti, olipa joukossa kääpiöitä ja kääpiöttäriäkin, kaikkiaan väkeä ainakin kuutisenkymmentä. 1 Niin suuren joukon ja
niin rikkaan aartehiston matka kauas Pohjolaan ei ollutkaan mikään
helppo asia, vaan se vaati tarkkaa harkintaa ja järjestämistä. Aluksi
oli kuitenkin ratkaistava kysyiiys siitä, milloin ja mitä tietä oli
lähdettävä. Sigismund August olisi tahtonut, että Juhana puolisoineen olisi jäänyt Puolaan seuraavaan kesään asti, jolloin olisi
ollut mukavampi ja venäläisvaaraan nähden turvallisempi - matkustaa jälleen meritse Danzigista 2; sitäpaitsi kuningas kai katsoi
suotavaksi, että Juhana siten saataisiin yhä läheisemmin Puolan
vaikutuksen alaiseksi. Juhana taas lienee saanut siitä jo esimakua,
ja epäilemättä hän myös käsitti, kuinka vielä paljoa vaarallisemmaksi hänen asemansa kävisi Eerikin suhteen, jos hän kuukausimääriksi jäisi hänen vihollisensa leiriin. Etupäässä tätä puolta kai
myös hänen neuvoksensa Henrik Klaunpoika ja Herman Fleming
pitivät silmällä kehottaessaan häntä olemaan noudattamatta Puolan kuninkaan neuvoa; varmaankin ilman mitään aihetta ennenmainittu Juhanan puoluelainen kirjoittaja tässäkin kohden insinueeraa sanottujen neuvosherrain »kiihkeästi herttualle vastustaneen» kuninkaan kehotusta, »koska heillä enemmän oli silmämääränä palvella Ruotsin kuninkaan kavaluutta kuin heidän herransa
etua ja parasta, niinkuin he myöhemmin selvästi antoivat tietää
Ruotsissa». Sama kirjoittaja kertoo Juhanan kieltäytymisen herättäneen epäluuloja Sigismund Augustissa, joka kuitenkin antoi hänelle saattojoukon valtakuntansa rajalle asti. 3
Matka suunniteltiin tehtäväksi siten, että kaikki kulkisivat
1 Palmen,

m. t., sivv. 355-356.
»Ursus finlandicus» oli jätetty Danzigiin, kai odottamaan lopullista
päätöstä paluumatkasta; siellä se seuraavana vuonna — vaikka Juhana kiinteästi koetti esiintyä puolueettomana Lyypekin ja Puolan,. Danzigin yliherran, sodassa Ruotsia vastaan — takavarikoitiin ja myytiin huutokaupalla.
Grotenfelt, Suom. kaup. ja kaupung., siv. 21; vrt. Suom. Dist. Seuran arkisto: Kopioita Danzigin kaupunginarkistosta (Juhanan kirje 12/6 1563).
3 Fryxell, m. t., siv. 18; vrt. Annerstedt, m. t., siv. 84.
2

Paluumatka. Vastaanotto Riiassa.

459

suoraan pohjoista kohti Kuurinmaan herttuakunnan läpi Riikaan,
jossa herttuan puolisoineen tuli astua laivaan ja meritse purjehtia
Turkuun, kun taas muiden piti tavaravaunujen mukana jatkaa
maatietä Pärnun kautta Rääveliin. Kaikki kävikin aluksi laskelmien mukaan. Viikkoa jälkeen häiden lähdettiin Vilnosta suoraan
pohjoista kohti, ensimäisenä matkapäivänä, lokak. 12:na, yövy btiM Werkiin, ja 15 p:nä oltiin noin 50 kilom. päässä sijaitsevassa
Gedroizi'ssa (Giederoh), josta herttua lähetti neuvoksensa Hannu
Björnin pojan sekä sihteerinsä Lasse Mikonpojan ja Mikko Friedenwaidtin joissakin asioissa —luultavasti panttiasiassa, josta Sigismund
August vasta lokak. 27 'p:nä antoi lopullisen kirjallisen sitoumuksen
— kuninkaallisen lankonsa luo. Kuurinmaan rajalla oli sen herttua, Ketler, vastassa ja saattoi hääjoukon Riikaan, jonne saavuttiin
lokak. 24 p:nä 2 Mutta täällä tulikin pakko muuttaa suunnitelmaa.
Asiasta kertoo Juhanan seurueeseen kuulunut kirjoittaja 3
seuraavasti: Kuurinmaan herttua saattoi Juhanan ja hänen puolisonsa Riian edustalle, mutta riikalaiset eivät tahtoneet laskea häntä
edes esikaupunkiin, saati sitten itse kaupunkiin, koska huhu kertoi
hänen, jos hänet kaikessa ystävyydessä päästettäisiin kaupunkiin,
pitävän sen hallussaan; herttua kuitenkin syytti siitä Radziwillia,
joka oli tällaisen vastaanoton järjestänyt kostoksi siitä, että herttua ei ollut hänelle Puolassa lainannut rahaa. Tosiasia kuitenkin näkyy olleen, että Ketler, vaikka lupasikin kaikin tavoin
edistää hänen matkaansa, Riian edustalla kieltäytyi päästämästä
häntä kaupunkiin, koska hän oli sensuuntaisen käskyn saanut Juhanan langolta, Puolan knninkaalta, joka taas oli Eerikin `ehkeilyjä pelkäävän neuvostonsa vaatimuksesta käskynsä lähettänyt.
Juhanan täytyi sentähden tyytyä leiriytyinään kaupungin ulkopuolelle 4; itselleen ja puolisolleen hän sai asunnon Riian Ison killan vanhimman Gert Ringenbergin kartanossa Väinäjoen toisella rannalla.
1 Palmen, m. t., siv. 356, Linköpings bibl. handl. II, siv. 44, Sv. riksdagsakt. II, siv. 84, ja Annerstedt, m. t., siv. 74.
2 Annerstedt, m. t., siv. 84, ja Fryxell, m. t., siv. 18.
3 Fryxell; m. t., siv. 18,
ja Schirren, Verzeichniss, siv. 96 (n:ot
4 Annerstedt, m. t., siv. '85,
1612, 1613 ja 1615). Vrt. Peringskiöld, m. t., siv. 11.
s Böthfiihr, Jörgen Padel's und Caspar Padel's Tagebiicher (il2itth.
aus d. Geb. d. Gesch. L.-, E.- u. Kurl. XIII), siv. 358: Den 24. October quam
hertoch Hans von Finlant mit sin freuweken hir, des konings in Palen swester,
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Henrik Klaunpojan ja Herman Flemingin toukokuun lopulla
1563 antamasta todistuksesta ilmenee, että Juhanalla todella oli
tärkeätä ilmoitettavaa. Kiiasta, koska hän sieltä lähetti Gipfertin
takaisin eteläänpäin 1, mille matkalle tämä Juhanan puolalainen
`kansleri sitten lienee jäänytkin; ainakaan ei hänen olostaan Juhanan
luona senjälkeen enää ole tietoja. Mahdollisesti kirjeet ainakin osittain koskivat juuri herttuan osaksi Riiassa tullutta tylyä kohtelua.
Epäystävällinen vastaanotto oli Juhanalle sitäkin odottamattomampi, kun hän juuri paria päivää ennen Riikaan-tuloaan oli
'saanut sieltä verraten hyviä uutisia. Hän oli nimittäin lähettänyt
sihteerinsä Bertil Eerikinpojan etukäteen valmistamaan tuloaan
ja yleensä koko matkaa. Lokak. 19 p:nä kirjoitti Bertil Eerikinpoika hänelle Riiasta perinpohjaisen selonteon tilanteesta. Juhana
oli käskenyt häntä »tilaamaan ja vuokraamaan» Riiasta asuntoja
sekä laivoja ja muita aluksia. Senjohdosta hän nyt ilmoitti, että,
kaupungin tuomiokirkkokorttelissa (»här opå domen») oli herttuan,
sekä herttuattaren ja hänen hovineitiensä, samoinkuin . myös eräiden aatelisherrain ja hovijunkkarien tarpeeksi tilattu joitakuita
asuntoja sekä tallit satakunnalle hevoselle. Muuhun väkeen ja hevosiin'nähden hän sitävastoin saattoi antaa vain hurskaita toiveita.
»Mutta» — hän kuitenkin sanoi — »minusta näyttää teidän ruht.
armonne hyväksi menestykseksi olevan syytä, että t. r. a. suvaitsisi lähettää suosiollisen kirjelmänsä asiasta kaupungin pormestarille ja raadille, jötta he sitä myötämielisemmin esiintyisivät t. r.
a:nne kohtaan, koska on saatu kuulla, että heillä on joitakin arveluja (att the sigh wäll något lathe tycke).» Mitä taas laivoihin tuli,
ei Bertil Eerikinpoika voinut saada sellaisia, ei suuria eikä pieniä,
koska siellä ei ollut mitään .kaupungin, asukkaiden omistamia aluksia ja koska taas suurin osa satamassa olevista aluksista oli täydessä
lastissa ja lähdössä kötipaikoilleen. Ja vaikka joitakuita ehkä olisikin ollut muutoin saatavissa, eivät he uskaltaneet ajan lyhyyden
vuoksi lähteä niin vaaralliselle matkalle syysmyöhällä, koska eivät
aluksillaan voisi kulkea suurten laivojen seurassa Muhunsalmen
lach ayer Dune Gert Ringenbergs hove.» Eräässä Upsalan yliop. kirjaston
Palmskiöldin kokoelmassa olevassa kronikassa (Bromsin) sanotaan myös,
että herttuan täytyi viettää ensimäinen yönsä »cis flumen Dijnam in hortulo
,quodam». S. V. A. Bomanssonin jäljennökset, 1. 15.
1 Vrt. Sv. riksdagsakt. II, sivv. 84-85.
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läpi, vaan Gotlannin vesiä myöten. Kun lisäksi herttuan omia Riiassa oleva laiva oli niin kovasti lastattuna tykeillä ja muilla tavaroilla, että siihen ei voitu enempää sijoittaa, oli Bertil Eerikinpoika eräiltä ymmärtäväisiltä miehiltä tiedustellut, olisiko heidän
mielestään herttuan matkattava 'Suomeen meritse vai Räävelin
kautta maitse, ja saanut vastauksen, että heistä merimatka monestakin syystä olisi hyvin vaarallinen. Siltä varalta, että herttua tulisi
pitemmän aikaa viipymään .Riiassa, Bertil Eerikinpoika ilmoitti
muönan ja rehun saannin olevan jotenkin vaikeata, koska kaikki. oli
kovin kallista. Jos nyt herttua päättäisi lähteä Rääveliin, olisi
tarpeellista lähettää joitakuita , herttuan palveluksessa olevista järjestämään yösijoja, tallitiloja ja muuta matkan varrella sekä Pärnussa ja Räävelissä Herttuan verhosängyt (pauluner) ja se, mitä
väkeä ja hevosia varten tarvittiin Riian ja..Pärnun välillä; oli otettava vaunuihin noin kolmen, neljän päivaämatkan varalle, se taas,
mitä ei voitu maitse kuljettaa,: voitaisiin viedä Pärnusta veneillä.
Lopuksi Bertil Eerikinpoika ilmoitti ensi tilassa rientävänsä Suomeen järjestämään. ja valmistamaan kaikkea, niinkuin herttua oli
käskenyt..1
Käsitykseni on, että herttua,, saatuaan yIläkerrotun-laatuisen
epäystävällisen vastaanoton, jotenkin . heti päätti noudattaa Bertil
Eerikinpojan ja riikalaisten neuvoa ja lähteä kulkemaan maatietä..
Siinä mielessä hän myös lähetti-hovimestarinsa Henrik Klaunpojan
järjestämään matkaa, niinkuin Bertil Eerikinpoika oli kehottanut.,
Ruotsin pääpaikkaan Räävelin hän. _ myös _ toimitti matkasuunnitelman muuttamisesta sanan. Kreivi Svante Stare, joka
paria kuukautta aikaisemmin oli käskynhaltijaksi nimitettynä saapunut Raaveliin 2, kirjoitti jo marrask. 4 p:nä herttualle, että edellisenä iltana oh hänen luokseen saapunut Niilo Birgerinpoika tuoden
sen ilahutta`an sanoman, että herttua. oli paluumatkalla Puolasta ja
aikoi maatietä kulkien saapua.Rääveliin sekä sieltä matkustaa meritse
Suomeen. .'Sentakia hän antoi Juhanalle tiedoksi, että venäläiset
olivat keränneet Narvaan kuuleman mukaan noin 70,000 miestä
1 R. V. A. Kungl. arkiv. Hert. Johans af Finl: bref och handl. I. Polit.
handl. Kirje on, kuten sanottu, päivätty 19/30, mutta selkäpuolelle on kirjoitettu: »then 18 Octobris aino etc. 62». 21/10 kirjoitti Riian kaupunginhallitus herttualle majapaikoista, laivoista y. m.; Schirren, Verzeichniss. siv. 96.
2 4 hän oli lähtenyt Tukholmasta. Hist. liandi. XX. siv. 167.
1

462

Juhana herttuan neuvoksena ja hovimestarina (1556-1563).

hyökätäkseen Räävelin kimppuun ja että heillä Viljannissa, siis
Pärnun—Räävelin väliä uhkaamassa, oli 60,000 miestä, joiden
toiset sanoivat olevan aiotut Puolaa, toiset taas Paidelinnaa vastaan.
Sture antoi senvuoksi herttualle sen neuvon, että hänen ei pitäisi
lähteä kuljettamaan puolisoansa näin vaarallista tietä, mutta ilmoitti samalla; että, jos muuta keinoa ei ollut, hän ja hänen käskynalaisensa kaikin tavoin edistäisivät hänen matkaansa. ~
Todennäköisesti tämän varoituksen saatuaan herttua vielä
viime hetkessä päätti sittenkin yrittää merimatkaa. Myöskin oli
Riiassa nyttemmin asetuttu suopeammalle kannalle, koska hän
marrask. 1 p:nä oli saattanut siirtyä kaupungin alueelle ja
asettua asumaan Matti Huraderin talossa »etuvarustuksessa». a
Marrask. 10 p:nä (»des tages vor Martini») herttua astui puolisoineen
laivaan ja nostatti purjeet; mutta — sanoo ennen jo monesti siteeraamani kirjoittaja, joka näyttää olleen laivassa mukana 3, - laiva
käänsi vastoin laivamiesten ja perämiehen tahtoa keulansa jälleen
Riikaa kohti, ja purjeet ja »taklaus» jäätyivät niin, että heidän
täytyi jäädä paikoilleen; täten Jumala suojeli matkalaisia, joille
sopimattomaan aikaan aloitettu matka olisi koitunut onnettomuudeksi. 4 Näinollen ei auttanut muu kuin kiiruimman kaupalla lähteä kulkemaan Pärnua ja Rääveliä kohti, jonne jo etukäteen oli
lähetetty hevoset ja vaunut.
Onneksi oli, kuten jo viittasin, Henrik KlaunpOika lähetetty
edeltäkäsin Pärnuun ja Rääveliin, luultavasti samalla kertaa kuin
hevoset ja tavaravaunut, joiden asianmukainen kuljetus kai oli
hänen valvottavanaan. »Eräästä kylästä Pärnun ulkopuolelta» —
jonne Henrik Klaunpojan oli täytynyt jättää suurin osa seuruettansa, hänen kun ei annettu tulla sisälle kaupunkiin muuta kuin 40
hevosta mukanaan — hän marrask. 7 p:nä ilmoitti herttualle toimenpiteistään ja Pärnun kuninkaallisen päällikön. Åke Pentinpojan
(Färla) ynnä sinne hiljan saapuneen, Danzigin tapauksista jo tunteR. V. A. Kungl. arkiv. Hert. Johans br. och handl. I. Polit. hands.
I Böthfuhr, m. t., siv. 359: »Den 1. Nov. quam hertzog Johan von Finlänt aver und lach in Matz Huraders huss in der forborch.»
3 Fryxell, m. t., siv. 19.
4 Edellä (siv. 460, alav.) mainituissa Bonianssonin jäljennöksissä sanotaan laivan kyllä päässeen merelle, mutta että Katariina ei kestänyt talvimyrskyn kovuutta, minkä vuoksi täytyi lähteä vaaralliselle maamatkalle.
1

•
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mamme ritari Niilo Birgenpojan kanssa pitämistään neuvotteluista. 1 Kerrottuaan vastaanottaneensa herttuan kirjeen ja siinä
saamansa käskyn mukaan lähettäneensä herttuan tarpeeksi Riikaan
25 hevosta, joukossa eräitä myös arm. rouvaa varten, Henrik Klaunpoika ilmoitti pidättävänsä muut herttuan hevoset joitakuita päiviä
Pärnun seudun talonpoikien luona ja sitten toimittavansa ne, käskyn mukaan, herttuaa vastaan Salis-joelle. Pilalle ajetut, ontuvat ja
muuten kelvottomat hevoset hän taas oli lähettävä etukäteen Rääveliin. Herttuan kirjallista käskyä noudattaen hän oli itsekin lähtevä
viimemainittuun kaupunkiin ja hankkiva sieltä viiniä heti Turkuun
toimitettavaksi. Ostettuaan viinin ja järjestettyään asunnot hän
lupasi palata herttuata vastaan, missä hän hänet sitten tapaisikin.
Herttuan Åke Pentinpojalle kirjoittamaan pyyntöön tämä oli laatinut kirjallisen vastauksen, jonka Henrik Klaunpoika nyt lähetti
herttuan hovilaisiin kuuluvan Krigsman Jönsinpojan mukana. Åke
Pentinpojan Svante Sturelle kirjoittamaan tiedusteluun oli tämä
vastannut, että hänen oli päästettävä herttua sisään Pärnuun, mutta
sitä ennen vaadittava herttualta kirjallinen sitoumus; Sturen kirjettä Henrik Klaunpoika ei ollut saanut lukea, vaan kertoi siitä Åke
Pentinpojan ja ritari Niilo Birgenpojan selostuksen mukaan.
»Luulen» — kirjoitti Henrik Klaunpoika närkästyneenä — »että Jumala on vienyt älyn ja ymmärryksen noilta suurpomoilta (groth
hanszer), niin että he eivät muista, kuinka t. r. a. aikoja sitten on
antanut sitoumuksensa kunink. maj:tille ja Ruotsin valtakunnalle.
Sen olenkin sanonut herra Niilo Birgenpojalle ja Åkelle. Oletan,
kun saan puhella kreivi Svanten kanssa, saavani hänet kirjoittamaan Åke Pentinpojalle toisin kuin aikaisemmin on tapahtunut.»
Lopuksi hän ilmoitti panevansa edellämainitun lähetin mukaan
erään kuninkaalta herttualle tulleen kirjeen, jonka hän oli saanut
Klaus Kristerinpojan hänelle Pärnuun lähettämässä kirjeessä, sekä.
kertoi sitten joukon valtiollisia, herttualle ja hänen neuvonantajalleen mielenkiintoisia uutisia Ruotsista ja Liivinmaan tapahtumista.
livar Maununpoika, joka äskettäin oli tullut Ruotsista, oli salaisena
asiana kertonut, että Eerikin ja Tanskan välit yhä olivat epäsel1 Ritari Niilo Birgenpoika oli lähetetty taivuttelemaan Riikaa Ruotsin puolelle. Hän matkusti Suomen ja Räävelin kautta. Annerstedt, m. t.,
siv. 76. ja S. V. A. n:o 3232, 1. 105 v.
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vinä, mutta että huhu tiesi Eerikin lähettiläiden tulleen vangit
tniksi Tanskassa ja että Rääveliin senvuoksi ei lähetettäisi lisää
väkeä, vaan päinvastoin kaksi lipullista ratsuväkeä oli kutsuttu
Ruotsiin. Paidelinnan varusväki oli antautunut keskusteluihin
Klaus Kristerinpojan kanssa, joka uskoi heidän jo Martinpäivän tienoissa luopuvan linnasta, jolleivät siihen mennessä saaneet apua.
Salaisesti Henrik Klaunpoika oli saanut tietää — ei kuitenkaan
herra Niilo Birgenpojalta itseltään —, että tämä oli kuninkaan
lähettämänä houkuttelemassa riikalaisia antautumaan Ruotsin valtaan, mutta että hän arkaili puuhissaan. Niilo Birgenpojalta ja
Åke Pentinpojalta hän oli kuullut, että venäläiset Tartossa olivat
luvanneet avustaa ruotsalaisia, jos puolalaiset ja liettualaiset hyökkäisivät heitä vastaan. »Mitä siitä on tuleva, saadaan aikanaan
kuulla», lausuu Henrik Klaunpoika valtioviisaasti,- mutta epäilemättä sekä paheksuen että tulevaisuutta peläten. Lisätietoja hän
lupaa Raavelistä ja vakuuttaa alati pysyvänsä uskollisena, »niinkuin olen sitoutunut». 1,
Kuten näemme, ei Henrik Klaunpoika ollut lähimainkaan tyytyväinen Eerik kuninkaan luottamusmiehen Åke Pentinpojan esiintymiseen. Eikä ollut myöskään herttualla syytä kiittää sitä kohtelua,
mikä hänen osakseen tuli Pärnun-matkalla. ,
Lähetettyään marrask. 12 p:nä Puolan kuninkaalle ilmoituksen panttisitoumuksen vastaanottamisesta ja panttilinuojen päälliköille kreivi v. ArtziU nimittämisestä niiden ylimmäksi käskynhaltijaksi sekä seuraavana päivänä Åke Pentinpojalle kirjeen, jossa antoi vaaditun sitoumuksen 2, hän 14 p:nä 3 lähti liikkeelle Pärnua kohti.
•Puolalaisten päälliköiden kieltäydyttyä luovnttamastaJuhanalle saattojoukkoa, hän pyysi sellaista Ketleriltä, joka antoikin veljensä tulla
saattamaan 28 ratsumiehellä, mutta vain puoliväliin matkaa, Salisjoelle asti, josta herttuaparin »melkein yksinänsä» täytyi kulkea
1 R. V. A. Kungl. arkiv. Hert. Johans br. och hand'. I. Bref till hert.
Johan. Vrt. myös Annerstedt, m. t., sivv. 84-85. Henrik Klaunpojan kirjeessä oli erillinen jälkikirjoitus, jossa hän kertoi herttuan sisarten kihlauksista. Kirje on julkaistuna tämän teoksen liitteissä.
2 Vrt. Annerstedt, m. t., siv. 74, alav. 20, 'ja Peringskiöld, m. t., siv. 11
'(»cuidam Johanni [v. Artz], strenuo militi, non tamen ingenuo»), ynnä Schirren,
Verzeichniss. siv. 97.
3 Böthfuhr, m. t., siv. 359.
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edelleen, kunnes Henrik Klaunpojan lähettämät ratsumiehet hänet
kohtasivat. Juhanan pyynnöstä olivat myös Pärnun ruotsalaiset
luvanneet lähettää ratsumiehiä häntä vastaanottamaan. Mutta
nämä, joita johti Klaus Eerikinpoika Fleming, tulivatkin vasta
kolmen peninkulman päässä 'Pärnusta. Vaarallisinta paikkaa lähestyttäessä kerrotaan erään talonpojan ilmoittaneen herttualle, että
Viljannista oli tulossa 1,500 miestä sieppaamaan herttuaa käsiinsä.
Mahdollisuutta myöten kiirehtimällä herttuan seurueineen kuitenkin onnistui päästä pakoon; ennenkuin venäläiset ehtivät soiden •
poikki hänen tietänsä katkaisemaan. Kun herttuaparin sitten palvelijoineen ja henkivartijoineen piti marrask. 17 p:nä ajaman sisään Pärnuun, olikin tämä ensimäinen Ruotsin kuninkaan hallussa
oleva kaupunki, johon herttua matkallaan saapui, häneltä suljettu.
Ankaran vastalauseen pannen herttua vihdoin 19 p:nä suostui antamaan Åke Pentinpojalle sinetillä vahvistetun kirjallisen sitoumuksen
ja pääsi silloin, itse kahdeksantena, portista sisään; muiden seuralaisten täytyi jäädä kaupungin muurien edustalle. Åke Pentinpoika,
joka pelkäsi kuninkaan katsovan hänen sittenkin kohdelleen herttuaa liian suopeasti, sanoi viikkoa myöhemmin hailitsijalleen lähettämässänsä kirjeessä, että herttuan sitoumus ehkä ei ollut oikein
sellainen kuin kuningas olisi tahtonut, mutta että syy oli Sturen, jöka
ei ollut lähettänyt hänelle mitään ehdotusta sopimukseksi. Huomattava kuitenkin on, että Sture marrask. 4 p:nä Åke Pentinpojallekirjoittaessaan nimenomaan sanoo, että herttuan vakuutus on laadittava sellainen kuin hän äskettäin yksityiskohtaisemmin (»wydlyfftigere») oli ilmoittanut. Samassa kirjeessä Sture muuten erikoisesti käskee Åke Pentinpoikaa huolehtimaan vakuutuksesta, ennenkuin herttua lähtisi Pärnuun, »jotta hänen ruht. armonsa ei tarvitsisi seisahtua portin eteen». Ritarillisen kreivin opastuksesta ei
Eikä kohtelu
Eerikin palvelusintoinen käskyläinen välittänyt.
kaupungissakaan — kertoo Juhanan seurueeseen kuulunut, jonka
esitykseen tämä kuvaus suurelta osalta perustuu — ollut kovin
komeata, koska he rahallaan saivat tuskin leipääkään. — Herttua-pari lähtikin jo marrask. 21 p:nä jatkamaan matkaa Rääveliin, jonne lienee saavuttu 26 p:nä. Noin päivämatkan päässä
Räävelistä tuli häntä vastaanottamaan Henrik Klaunpoika, joka
viimeiseen asti oli ollut omituisen tietämätön Juhanan ja hänen
puolisonsa matkan kulusta ja senvuoksi levoton erittäinkin venä30
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läisten takia, vaikka hän samoihin aikoihin tiesikin, minä päivänä
herttua oli odotettavissa. Kreivi Sture puolestaan lähetti herttuaa vastaan kolme ratsuväkiosastoa ja lippukunnan jalkaväkeä,
ammutti kunnialaukauksia »ja vastaanotti hänet kaikella asiaankuuluvalla kunnioituksella, minkä vuoksi kreivi sitten' myöhemmin joutui Ruotsin kuninkaan epäsuosioon». 1
Se ruhtinaal linen vastaanotto, joka kaikesta huolimatta tuli
Juhanan osaksi Räävelin käskynhaltijan ja muiden sikäläisten ruotsalaisten johtohenkilöiden taholta, johtui suurelta osaltaan niistä
neuvotteluista, joita Juhanan edustajat olivat pitäneet heidän
kanssaan ja joiden kuluessa Juhanalta saapui varsin omituisia ja
ristiriitaisia tietoja hänen kannastaan Liivinmaan kysymyksessä. "Samalla kuin Juhana ryhtyi toimenpiteisiin pantiksi saamiensa
Linnojen vahvistamiseksi ja miehittämiseksi, samalla hän jo lokakuun
alussa, nähtävästi heti häiden jälkeen, jollei jo ennenkin 3, lähetti
uskollisen palvelijansa Niilo Birgerinpojan koettamaan saada hlaus
Kristerinpoikaa luopumaan Paidelinnan piirityksestä, koska —
kuten .hän ilmoitti — hän oli saanut sen ja kuusi muuta linnaa Puolan kuninkaalta myötäjäisten ja lainan pantiksi, sekä tarjoamaan
puolalaisille ja ruotsalaisille päälliköille aselevon välitystä. Niilo
Birgerinpoika kävi ensin Riiassa, jossa hän puhutteli puolalais-liettualaisen sotaväen ylipäällikköä, Troki'n voivodia (Trockenin kastellaania) Nikolai Radziwillia. Åke Pentinpojan välityksellä Radzi1 Fryxell, m. t., sivv. 19-21 ja 42, Schirren, Verzeichniss, siv. 97.
Annersterlt, m. t., sivv. 85-86, Peringskiöld, m. t., siv. 11 (»optimatibus
revaliensium salutatis et belle admodum tractatis»), ja Hausen, Bidrag
IV, sivv. 86 ja 461. — Tieto, että herttua olisi lähtenyt Pärnusta jo 20/11,
ei ole oikea; vielä 21/11 hän sieltä lähetti kirjeen. Suom. Hist. Seur. arkisto:
Kopioita Danzigin arkistosta. — Räävelissä ilmoitetaan herttuan viipyneen
neljä päivää (Nettelbladt, Schwed bibl. IV, siv. 203) ja sieltä lähteneen
30/11 (Fryxell, m. t., siv. 43).
2 Varmaankin Svante Stureen vaikutti myös se, että hänen poikansa
Niilo kuului herttuan seurueeseen. — Kuninkaan tyytymättömyys Svante
Sturea kohtaan hänen Juhana herttualle osoittamansa suopeamielisyyden
johdosta ilmenee esim. niistä »valituksista» häntä vastaan, jotka Fant on
julkaissut teoksessa Handl. t. uplysning af sv. hist. II, sivv. 8-9.
3 Jo 22 /3 herttua Kovnosta lähetti Turun linnan päällikölle, Niilo Ingenpojalle, käskyn toimittaa ampumatarpeita niihin linnoihin, »jotka h. r. a.
oli saanut Liivinmaa]la». Leinberg, Hert. Joh. diar., siv. 59.
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will lähetti Klaus Kristerinpojalle kirjeen, josta ilmeni keskustelujen tulos. Hän ilmoitti, että hänellä puolestaan ei ollut mitään aselepoa vastaan, koska hän ei muuta niin toivonut, kuin että kristittyä verta ei vuodatettaisi, ja koska siten Puolan ja Ruotsin kuninkaat saisivat tilaisuuden kirjeiden tai lähettiläiden välityksellä
päästä lopulliseen sovintoon. Ehtona kuitenkin oli, ettei Paidelinnaa tai muita Puolan kuninkaan linnoituksia ahdistettaisi ja ettei
estettäisi niiden muonittamista; tästä Radziwill pyysi Klaus Kristerinpojalta vastausta. Lokak. 8 p:nä Niilo .Birgerinpoika jatkoi
kuriirinmatkaansa (»ehr postertt») Klaus Kristerinpojan luo, joka
juuri näihin aikoihin dli lähtenyt Räävelistä Paidelinnan lähistöllä
olevaan sotaleiriin. 1 Hänen esittämäänsä Juhanan pyyntöön, että
Klaus Kristerinpoika jättäisi kysymyksessä olevat linnat rauhaan,
ei viimemainittu tahtonut mitään vastata, ennenkuin hän oli saanut asiasta keskustella käskynhaltijan, Svante Sturen, kanssa.
Niilo Birgerinpoika lähti nyt Räävestn; jossa hän sai Sturelta Juhanalle vietäväksi sen vastauksen, että Juhanalla ilmeisesti ei ollut
mahdollisuutta avustaa ja puolustaa noita linnoja ja linnoituksia
ja että venäläiset vahvoin joukoin odottivat tilaisuutta, jolloin ruotsalaiset lähtisivät Paidelinnan edustalta, kaapatakseen sen käsiinsä,
jotapaitsi Ruotsin kuningas jo oli uhrannut liiaksi varoja linnan
valloitukseen, jotta siitä voitaisiin luopua. Niilo Birgerinpoika oli
— kertoivat Sture ja Klaus Kristerinpoiaa myöhemmin Juhanalle
— hyvin ymmärtänyt nämä syyt ja itsekin saanut nähdä, että linnojen alueet olivat niin rappiolla, että niiden kuntoonsaattaminen
olisi maksanut kolmin verroin sen, mitä herttualle oli tuleva myötäjäisistä ja lainasta yhteensä. Senvuoksi Niilo Birgerinpoika lähtikin takaisin herttuan luo, mutta pyysi sitä ennen, että kolmen viikon ajaksi luovuttaisiin kaikista sotaisista aikeista Karksia ja muita
viittä linnaa vastaan, jotka joka tapauksessa vielä olivat valloittamatta; pyyntöön katsottiinkin voitavan suostua. Senjälkeen Niilo
Birgerinpoika palasi herttuan luo saamaan lisäohjeita. 2
1 Åke Pentinpojan kirje Klaus Kristerinpojalle Pärnusta 17/10 1562.
Hornien paperit Ericsbergin arkistossa: VI. n:o 5.
2 R. V. A. Kungl. arkiv. Hert. Johans af Finl. br. och handl. I. Polut.
handl.: Sturen v. m. kirjelmä herttualle 3Ö /a. — Niilo Birgerinpoikaa
myöhemmin kuninkaan lautakunnassa tutkittaessa esitettiin m. m. syytös,
että hän oli auttanut miehittämään Juhana herttuan puolesta eräitä Lii-
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Herttuan Niilo Birgerinpoika tapasi vielä Riiassa sangen lamaantuneessa mielentilassa hänen puolalaisten taholta kokemansa
kohtelun johdosta. Joko tämän tunnelman valtaamana tai esittääkseen asiat väärässä valossa Eerikin luottamusmiehille ja siten
voittaakseen aikaa, hän viipymättä — lokak. 27 p:nä 1 — lähetti
Niilo Birgerinpojan uudelleen Svante Sturen luo — jotapaitsi, kuten
näimme, Henrik Klaunpojan aikanaan myös piti sinne lähteä — ilmoittamaan, että herttua oli ajateltuaan asioita päättänyt luopua sanotuista linnoista, sekä varoittamaan heitä ja muita ruotsalaisia päälliköitä puolalaisesta sotaväestä, joka varustautui lähteäkseen Paidelinnan avuksi; vieläpä herttua tarjosi Ruotsin sotapäälliköiden käytettäväksi kaikki ne hevoset ja varukset, mitä hän oli
tuonut Puolasta. 2 Niilo Birgerinpoika saapui Rääveliin marrask.
3 p:nä, ja jo seuraavana päivänä Sture hänen mukanaan lähetti
herttualle sekä kuninkaan että omasta puolestaan kiitokset varoituksesta ja tarjouksesta. 3
Luonnollista oli, että Sture — Klaus Kristerinpoika; jolle tietysti heti annettiin asiasta tieto, oleskeli yhä Paidelinnan edustalla,
jossa hän lokak. 28 p:nä teki linnan varusväen kanssa sellaisen sopimuksen, että linna antautuisi marrask. 18 p:nä, jollei sitä ennen
tulisi Puolasta apua — oli erittäin hyvillään herttuan mielenmuutoksesta. Sentähden ei myöskään Henrik Klaunpojalla, kun hän vähän
ennen marraskuun puoliväliä saapui Rääveliin, ollut herttualle
muuta kuin hyviä tai verraten toisarvoisia uutisia kerrottavana.
Marrask. 15 p:nä hän kirjoitti kirjeen 4, jossa hän ensin kertoi antaneensa kreivi Svantelle tiedoksi, kuinka omituisesti Åke Pentinpoika oli aikonut ottaa herttuan vastaan Pärnussa, ja pyytäneensä
kreiviä opettamaan Åke Pentinpojalle soveliaampaa esiintymistapaa, sekä ilmoitti sitten toimenpiteistään herttuan tulon varalta.
Sture oli käskenyt kaupungin pormestareita ja raatia hankkimaan
vinmaan linnoja, jotka olisi voitu saada Ruotsin kruunun alle, jolleivät
Niilo Birgerinpoika ja useat muut olisi sitä estäneet. Kon. Erik XIV:s
nämds domb., siv. 91.
1 Leinberg, Hert. Joh. diarium, siv. 59.
S Sturen y. m. kirjelmä 30/11; vrt. edellä alav. 2.
3 R. V. A. Kungl. arkiv. Hert. Joh. af Finl. br. och handl. I. Polit. handl..
4 R. V. A. Kungl. arkiv. Hert. Johans af Finl. bref. o. handl. I. Utoch ingångna bref. Bref t. hert. Joh. Kirje julkaistuna tämän teoksen
liitteissä. — Vrt. myös _lnnerstedt, in. t., sivv. 67 ja 87.
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majatalot ja varsinkin herttuaparille mukavan huoneiston, jollainen nyt olikin tilattu eräältä Jaakko Ekberg nimiseltä porvarilta,
joka kenties oli yksi Räävelin lukuisia ruotsalaisia asukkaita.1 Kreivitär puolestaan oli luvannut parhaansa mukaan verhota herttuaparin huoneet. Myöskin talleihin ja hevosten kuljetuslaivoihin
nähden oli kaikki järjestyksessä. Charles de _Mornay (»Karulus Demorna») — jonka kuningas, saatuaan Räävelistä tietoja Juhanan
aikeista, oli lähettänyt tuomaan sotatarpeita ja väkeä herttuan
linnojen miehittämiseksi 2 - oli saapunut edellisenä (14:nä) päivänä mukanaan joukko täydessä muona-, raha-, ruuti- ja luotilastissa olevia laivoja, ja tarkoitus oli, että hän ensi talveksi astuisi
Klaus Kristerinpojan sijaan sotapäälliköksi. Hän oli Henrik Klaunpojalle luvannut, että hän luovuttaisi hyvässä purjehduskunnossa
olevan laivan sekä siihen hyvät perämiehet ja merikelpoista väkeä viemään herttuata Suomenlahden poikki. Henrik. Klaunpoika ihmetteli suuresti tämän Eerikin tunnetun suosikin ja uskotun palvelijan hyvänsuopaisuutta Juhanaa kohtaan ja arveli sen
kenties johtuvan siitä, että sanottu »Karulus» oli kosittuaan erästä
herttuan sukulaista (Ture Trollen tytärtä) saanut myöntävän vastauksen, mistä hän oli »kovasti iloinen ja hyväntuulinen» (mäktig
lustig och läthsinnigh). Viinejä ei Henrik Klaunpoika ollutkaan
ostanut, koska hän oli kuullut herttuan laivojen vieneen tällaisia
tavaroita Riiasta Suomeen; Räävelissä ne olivat tavattoman kalRita. 3 Lopuksi hän jälleen kertoi uutisia Tanskan puolelta, jossa
Eerikin lähettiläät Ture (Pietarinpoika) ja Dionysius Beurreus vielä
odottelivat Tanskan kuninkaan paluuta sotaretkeltä Liineburgista. Huhu kertoi tanskalaisten miehittäneen Ruotsin rajat ja
Ruotsissa kenties tehdyn samoin, mikä tietysti antoi aavistaa
vakavia aikoja. Tanskassa oli myös Venäjän lähettiläitä; »minkälaista soppaa he keittävät, kuuluu vastedes». Myöskin Ruotsiin
lienee suuriruhtinas lähettänyt erään sotapäällysmiehen tiedustelemaan, mille kannalle kuningas aikoi. ensi kesänä asettua Narvan laivaliikkeeseen nähden.
Herttualta oli kuningas kieltänyt pääsyn Räävelinkin linnaan, minkä
vuoksi hänelle täytyi hankkia asunto alempana kaupungissa.
2 Sturen y. m. kirjelmä herttualle 3°/11 (vrt. edellä siv. 467, alav. 2).
3 Riiasta toi todella ainakin laivuri Niilo Kaski herttuan tavaroita Turkuun. Vrt. S. V. A. n:o 3232, 1. 105 v.
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Tuskin Henrik Klaunpoika kuitenkaan oli lähettänyt edellä
selostetun kirjeen, kun jo mielet Räävelin herrojen keskuudessa
kävivät uudelleen levottomiksi. Herttua oli — ehkä kuultuaan Paidelinnassa tehdystä sopimuksesta sekä puolalaisten kanssa keskusteltuaan ja kenties avunlupauksia saatuaan — marrask. 6 p:nä
valtuuttanut uuden kuriirin lähtemään Sturen luo, jolle hänen tuli
ilmoittaa, »kuinka asiat nyt olivat aivan toisiksi muuttuneet ja että
sanotun kreivin senvuoksi ei pitänyt panna huomiota siihen, mitä
Niilo Birgerinpojalla oli esitettävänä». 1 Lähetiksi valittiin kansliakirjuri Simo Henrikinpoika Korpilaksi, joka kuitenkin syystä tai
toisesta — kenties Niilo Birgerinpojan Sturelta tuoman kirjeen
johdosta tehdyn merimatkayrityksen tulosta odottaen (vrt. edellä
siv. 462) — lienee lähtenyt liikkeelle verraten myöhään, koska
hän vasta kuun toisen puoliskon alkaessa saapui Rääveliin. Asioissa
oli todellakin tapahtunut sangen perinpohjainen muutos. Simo
Korpilaksi nimittäin kertoi, että herttua jo oli ottanut haltuunsa
paljonpuhutut linnat, tietysti Paidelinnaa lukuunottamatta, ja
senvuoksi pyysi, että niiden kimppuun ei käytäisi, ennenkuin herttua
itse saapuisi suullisesti siitä neuvottelemaan. Kovasti tästä ihmeissään Sture kyseli Charles de Mornaylta neuvoa, mitä oli vastattava, ja yhdessä he päättivät kutsua puheilleen Henrik Klaunpojan
saadakseen tietää, mikä oikeastaan oli herttuan tarkoitus. He
koettivat hänelle osoittaa, kuinka kuningas muka aina suosiollisesti ja uskollisella veljen rakkaudella oli suhtautunut herttuaan,
ja lausuivat senvuoksi kummastuksensa siitä, että herttua »niin
kiihkeästi vaati ja pyysi olemaan puuttumatta noihin linnoihin» s
Ikävä kyllä asiakirjasta, jossa Sture kertoo Henrik Klaunpojan
keskustelusta noiden herrojen kanssa, puuttuu jatko, jotenka emme
saa tietää, mitä hän kuninkaalle ilmoitti hänen heille vastanneen.
Edelliseltä päivältä — todennäköisesti samalta, jolloin Henrik
Klaunpoika oli Sturen ja de Mornayn puheille kutsuttuna — on
kuitenkin tallessa kirje, jonka Sture kirjoitti Klaus Kristerinpojalle
ja josta saamme myös eräitä tietoja Henrik Klaunpojan vastauksesta. 3 Kerrottuaan, että Henrik Klaunpoika äskettäin oli saapunut
1

Leinberg, Hert. Joh. diar., siv. 59.
Sturen y. m. kirjelmä herttualle 30/,,, (vrt. edellä siv. 467, alav. 2) ja
saman kirje kuninkaalle 18 /11 (Hausen, Bidrag IV, siv. 88.)
Hausen, Bidrag IV, sivv. 459-461.
2,

3
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ja ilmoittanut herttuan tulevan perjantaina tai lauantaina (siis
20 tai 21 p:nä) Sture mainitsi hänen saaneen nähdä ne suuret varastot, joita de Mornay oli tuonut mukanaan (16-17 laivallista viljaa
ja muuta muonaa 6,000 sotamiehelle kuudeksi kuukaudeksi, rahaa
aluksi ,10,000 markkaa sekä tykkejä ja ampumatarpeita). Heti
tämän jälkeen — tarkoittaen kai siis, että varastot olivat tehneet
syvän vaikutuksen Henrik Klaunpoikaan — Sture sanoo Henrik
Klaunpojan, kun oli kuullut, että kuningas aikoi vakavasti ryhtyä
toimiin Paidelinnaa ja Karksia vastaan, pyytäneen herttuansa
puolesta, että sunnuntaihin, marvask. 22 p:ään, tehtäisiin aselepo.
Kun Sture ja de Mornay kuitenkin toivoivat Klaus Kristerinpojan
jo 18 p:nä saavan Paidelinnan käsiinsä, eivät he siihen nähden voineet enää luvata. mitään. Mutta mitä Karksiin tuli, toivoivat he
Klaus Kristerinpojan ensin tulevan Rääveliin antamaan heille
hyvän neuvon; sen parempi, jos myös Antti Pietarinpoika (Lilliehöök), joka oli yksi ruotsalaisia päälliköitä, voisi saapua neuvotteluihin. Myöskin de Mornayta, joka jo 18 p:nä oli aikonut lähteä
sotarintamalle, Sture oli kehottanut Juhanan pikaisen tulon vuoksi
viipymään sunnuntaihin. Kirjeen jo ollessa valmiina hän kuitenkin
näkyy muuttaneen mieltään ja tulleen siihen päätökseen, että de
Mornayn oli välttämätöntä lähteä palatakseen sitten ensi tilassa
yhdessä Klaus Kristerinpojan kanssa.
Edelläselostetusta kirjeestä ilmenee, että Simo Korpilahden
mukana herttualle lähetetty vastaus oli samansisältöinen kuin se,
minkä Niilo Birgerinpoika oli saanut.ensimäisellä käynnillään: Paidelinnasta ei enää 'voitu keskustella, ja jollei muita linnoja vallattaisi, joutuisivat ne venäläisten käsiin, koska herttua ei niitä kykenisi puolustamaan. Saatamme sentähden arvata, että herttuan ja
hänen neuvonantajiensa toiveet juhlallisesta vastaanotosta huolimatta olivat varsin vähäiset, kun hän vihdoin saapui Rääveliin.
Eikä ollut Sturenkaan ja hänen päällikkötoveriensa asema kehuttava. Kaikki olivat toivoneet sovinnollista ratkaisua, ja senvuoksi
Eerikin edustajat olivatkin vastoin kuninkaan tahtoa suostuneet
lykkäykseen toisensa perästä: mutta kuninkaan ja herttuan vaatimusten välinen ristiriita näytti kovin vaikealta sovittaa. Yritettävä oli kuitenkin vieläkin.
Lopulliset neuvottelut pidettiin vasta de Mornayn ja Klaus
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Kristerinpojan palattua Rääveliin, marrask. 29 p:nä. Sture ja muut
kuninkaan edustajat kehottivat herttuata kuninkaan uskollisena
veljenä ja »Ruotsin valtakunnan erottamattomana ja vannoutuneena jäsenenä» harkitsemaan, kuinka asia voitaisiin saada hyvään
päätökseen ottamalla huomioon sekä kuninkaan että herttuan edut,
niin että hän sopisi asiasta kuninkaan kanssa ja he voisivat kuninkaalle vastata tehneensä saamainsa käskyjen ja valansa mukaan.
Tähän herttua vastasi olevansa suostuvainen kuninkaalle luovuttamaan joitakuita linnoja, jos hän vastaisuudessa vaatiessaan saisi
ne takaisin. Asema ei siis näyttänyt aivan toivottomalta.. Varmemmaksi vakuudeksi Svante Sture, Klaus Kristerinpoika ja Charles de Mornay seuraavana päivänä jättivät herttualle kirjelmän,
jossa he lyhyesti esitettyään hänen kanssaan käytyjen neuvottelujen vaiheet pyysivät häntä antamaan kirjallisen vakuutuksen
siitä, mitkä linnat hän aikoi heille, kuninkaan edustajille, luovuttaa,
jonka jälkeen he puolestaan lupasivat myöntää herttualle vapaan
pääsyn muihin linnoihin. He lausuivat luottavansa siihen, että
herttua heti kuninkaan luo tultuaan oli pääsevä hänen kanssaan veljelliseen ja rakkaaseen yksimielisyyteen. Lopuksi he huomauttivat, että vastaus pitäisi antaa kiireellisesti, jotta he voisivat ilmoittaa siitä kuninkaalle ajoissa, niin että kuninkaan Venäjälle toimittamat lähettiläät, saattaisivat sisällyttää liittosopimukseen myöskin
ne linnat, jotka herttua oli kuninkaalle luovuttava; muuten saattaisi venäläisten puolelta tapahtua suurta ikävyyttä. 1 Herttua antoikin pyydetyn vakuutuksen, ja lopullisessa sopimuksessa määrättiin,
että Karksiin — Paidelinnan jälkeen tärkeimpään herttualle pantatuista linnoista — otettaisiin puoliksi kuninkaan sotamiehistä muodostettu varusväki, kun taas kuninkaan edustajat lupasivat puolustaa muita linnoja sekä venäläisiä että muita vihollisia vastaan. 2
Molemmin puolin nähtävästi uskottiin vihdoinkin päästyn
sovintoon tässä arkaluontoisessa ja peräti kriitillisessä kysymyksessä. Moitteettomat näkyvät myös alkuaikoina olleen kuninkaan
edustajain ja herttuan komissarioiden — joiksi Juhana määräsi
Lasse 1VIikonpojan, Juhana Boosen ja Jeremias Romerin — välit
Liivinmaalla. Mukautuipa itse kuningaskin — vaikka hän ensiksi
Sturen y. m. kirjelmä ,herttualle 30 /11 (vrt. edellä siv. 467, alav. 2).
Nettelbladt, Schwed: bibl. IV, sivv. 203-204, ja Hausen, Bidrag
IV, sivv. 462-46 4; vrt. Annerstedt, m. t., siv. 1 04.
2

Neuvottelut herttuan kanssa. Jälleen Suomessa.

473

vihapäissään jyrkästi hylkäsi edustajaansa tekemän sopimuksen,
paitsi mitä Karksiin tuli, — myöhemmin asiain tällaiseen tilaan,
vieläpä Juhanan kukistumisenkin jälkeen. 1 Mutta itse periaatteellinen puoli, tapa, jolla linnat olivat berttuan haltuun tulleet,
oli ja pysyi tapahtuneena rikollisena tekona, ja siitä lähtivät eripuraisuuden siemenet edelleen itämään.
Heti sopimuksen tultua valmiiksi herttua ja herttuatar seurueineen astuivat laivaan purjehtiakseen Suomeen. Merimatka tuli
erittäin vaikea, vaikka perämiehenä oli tottunut henkilö Torstholmista Viron rannikolta. 2 Ankara myöhäissyksyn myrsky repi purjeet rikki, niin että laivassaolijoille tuli jo »suuri hätä». Uudenmaan
rannikolle saavuttiin jouluk. 2 tai 3 p:nä, jotenka myrsky lienee
heitellyt laivaa aivan tavattomasti, jos on luottamista tietoon, että
lähtö Räävelistä olisi tapahtunut jo marrask. 30 p:nä. 3
Suomen puolella oli aluksi vain yhdet vaunut vastassa, niin
että hoviväen täytyi kulkea jalan lähimpään, luultavasti Inkoon
pappilaan, jossa pari ensimäistä yötä vietettiin. 4 Toisena päivänä

1 Vrt. Annerstedt, in. t., siv. 104. Marrask. 21 p:nä, siis samoihin
aikoihin, jolloin neuvotteluja pidettiin Räävelissä, lähetti kuningas Klaus
Kristerinpojalle kirjeen, jossa hän jyrkästi käski olemaan välittämättä'aselevonneuvotteluista, joita Juhanan välityksellä muka pidettäisiin Puolan
kanssa ja jotka jo aivan liiaksi olivat viivyttäneet sotatoimia, mutta
joilla varmaankaan ei ollut mitään vakavaa tarkoitusta. Erityisesti Eerik
huomautti siitä, että venäläiset eivät enää luottaisi hänen lojaalisuuteensa.
Jo kolme viikkoa aikaisemmin hän oli ilmoittanut, ettei tullut kysymykseenkään hyväksyä Juhanan panttilainasopimusta, joka oli tehty hänen
tietämättään. Edellinen kirje kuitenkin tapasi Klaus Kristerinpojan vasta
a0 /i, (Joensuussa). Hornien paperit Ericsbergin arkistossa: X, n:ot 8 ja 14.
s Vrt. S. V. A. n:o 3232, 1. 34 v. Torstholm oli tavallinen Suomen- ja
Viron-purjehtijain maihinlasku- ja lähtöpaikka. — Herttuan hevoset tuotiin Räävelistä erikseen sitä varten varustetuilla veneillä; vrt. in. p., I. 70 v.
3 Annerstedt, m. t., siv. 86, Fryxell, m. t., sivu. 21 ja 43, sekä Nettelbladt. Schwed. bib]. IV, siv. 204 (»post varias tempestates et mille pericula vitae»).
4 Herttua antoi Inkoon kirkkoherralle Henrikille 4 puntaa rukiita korvaukseksi siitä, että hän ja hänen hoviväkensä olivat vierailleet hänen luonaan kaksi yötä. S. V. A. n:o 3232, I. 33 v., ja Leinberg, Hert. Joh. diar.,
siv. 60. Vrt. ed. alav. Inkoon rannikko oli yksi tavallisia ylimenopaikkoja
Rääveliin kuljettaessa; vrt. esim. S. V. A. n:o 3376, 1. 48. Kirkkoherra
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tuli paremmat ajoneuvot ja tuhatmiehinen ratsujoukko, minkä jälkeen voitiin tarvittavalla komeudella liikkua eteenpäin Karjaan ja
Tenholan pitäjien kautta Tammisaaren kartanoon.
Tammisaaressa (Ekenäs, Näs), jonne Raaseporin läänin talonpojat toivat nuorelle hallitsijaparille vapaaehtoisia lahjoja (siipikarjan, metsän ja
meren antimia), 2 viivy Win sitten pitkähkö aika valmistelemassa
»tupaantuliaisia», joihin kutsuja läheteltiin sekä herttuakunnan parhaimmiston miehille ja naisille, että sen ulkopuolellekin, m. m. kreivi
Sturelle Rääveliin. 3 Joulukuun puolivälissä herttua itse lähti etukäteen Turkuun pitämään huolta herttuattaren juhlallisen vastaanoton ja tuliaisjuhlien lopullisesta järjestämisestä; ainakin jo 17
p:nä hän oli Turussa. 4 Ylimystensä ympäröimänä herttua sitten
jouluaattona . vastaanotti . juhlaknikueessa saapuvan puolisonsa,
minkä jälkeen juhlia kesti kokonaista kahdeksan päivää.
Herttuan mukana matkusti Tammisaaresta Turkuun myös
hänen hovimestarinsa Henrik Klaunpoika, joka siten jo jouluk. 22
p:nä saattoi ohimennen hoidella kotona Kankaisissa omiakin asioitaan. 6 Varmaankin Henrik Klaunpoika tunsi suurta helpotusta,
kun hän jotenkin täsmälleen puoli vuotta kestäneen poissaolonsa
jälkeen taas oli kotimaassa. Olihan matka, jolta hän palasi,
ollut sitä laatua, että sen kuluessa sattuneet tapahtumat, punotut juonet ja tehdyt arveluttavat päätökset varmaankin vaikuttivat vastenmielisesti . Henrik Klaunpojan kaltaiseen, nähtävästi
verraten suorasukaiseen luonteeseer. Kun hän senlisäksi oli.herttuallisen neuvoston ensimäinen mies, jonka hartioilla lepäsi päävastuu siitä, mitä herttualle neuvottiin ja mitä 'hänen puolestaan

Henrik Tuomaanpoika oli myöhemmin Juhana 1II:n uskollisia kannattajia
ja nautti hänen suurta suosiotansa. Hänen vaimonsa Margareetan valmistamaa olutta tilattiin Juhana III:11e, joka kenties jo herttuana juuri häämatkaltaan palatessansa oli saattanut todeta sen maukkuuden. Vrt. Leinberg, Åbo stifts herdam. 1554-1640, siv. 76.
Fryxell, m. t., siv. 43, ja S. V. A. n:o 3232, 1. 104.
s S. V. A. n:o 3232, 1. 25 V.
3 Leinberg, m. t., siv. 59.
4 Leinberg, m. t., siv. 60. Jo tällöin näkyy päätetyn viettää osa talvikautta Satakunnan Ulvilassa.
s Fryxell, m. t., sivv. 21 ja 43. Vrt. Peringskiöld, m. t., siv. 11.
a S. V. A. n:o 941, 1. 68.
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toimitettiin, oli hänen asemansa ollut sitä epämiellyttävämpi noina
herkästi horjahtelevien mielialojen ja keskenään ristiriitaisten pyrkimysten vallitsemina jännittävinä viikkoina ja kuukausina.

e) Luopumus herttuasta keväällä 1563.
Olemme nähneet Henrik Klaunpojan ainakin Danzigissa ja
häiden jälkeen Vilnossa ponnistavan kaikkensa saadakseen herttuansa niin paljon kuin mahdollista luopumaan sellaisesta, mikä
saattoi vaikuttaa eristymiseen valtakunnallisesta politiikasta ja katsantokannasta. Luultavasti Henrik Klaunpojan valtiollisten pyrkimysten ohjenuorana olikin herttuan aseman vakaannuttaminen
mahdollisimman kestäväksi ja itsenäiseksi, mutta huomioonottaen
myös valtakunnan yhtenäisyyden ja kuninkuuden vaatimuksia.
Ulkopolitiikkaan nähden oli hänen, niinkuin muidenkin suomalaisten mielestä tärkeintä, ettei Venäjä päässyt liiaksi vahvistamaan, mikä oli tapahtuva, niin pian kuin Suomenlahden etelärannikko joutuisi sen haltuun. Tämä ajatuskanta — josta jo edellä
on huomautettu — käy useasti ilmi suomalaisten miesten lausunnoista, ja samoja ajatuksia esitti monesti myös Juhana herttua itse. Siitäpä syystä Juhanari myös oli verraten helppo toimia
näissä kysymyksissä joltisinkin yhteisymmärryksin niidenkin suomalaisten kanssa, jotka olivat antautuneet kuninkaan palvelukseen,
koska Eerik osoitti heidän mielestään epäilemättä liian suurta venäläisystävällisyyttä; tällöin on tietysti kuitenkin otettava huomioon
vain sellaiset Suomen miehet, jotka — kuten Klaus Kristerinpoika
— katsoivat asioita yleiseltä, eikä vain kuninkaansuosion kannalta.
Ruotsin valtakunnan yhteinen hyvä, ja saattaa melkein sanoa,
hallitsijankin kunnioittaminen ja totteleminen sitävastoin olivat
pikemminkin sivuasia niille henkilöille, joiden oli nimenomaan Juhanaa kiittäminen siitä, että olivat kohonneet vähäpätöisestä asemastaan huomatuiksi henkilöiksi Suomen herttuakunnassa. Ja vielä
enemmän asianlaita tietysti oli tällainen niiden henkilöiden suhteen,
jotka olivat muukalaisia ja joille siis alunpitäen niinhyvin Ruotsi
kuin herttuakuntakin olivat vain toimeentulolähteitä. Yksi poikkeus on tässä kuitenkin mainittava, Tautenburgin vapaaherra
Kristoffer Schenck, joka lienee seurannut Juhanaa Puolasta ja joka
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näy( ää olleen sekä loistava ylimys että luonteeltaan moitteeton;
v:n 1563 alkukuukaudet hän toimi Juhanan »erikoisena neuvoksena»,
mutta jäi Ruotsiin vielä herttuan kukistuttuakin ja kohosi myöhemmin jälleen huomattaviin asemiin. 1 . Tässä puheenaolevan ryhmän muihin henkilöihin, herttuasta välittömästi — taloudellisesti ja
yhteiskunnallisesti — riippuviin, nähden saattaa olettaa, että valinta Eerikin ja Juhanan välillä, sittenkuin se vihdoinkin oli lopullisesti tehtävä, oli itsestään selvä. Henrik Klaunpojalle ja hänen
asemassaan oleville sitävastoin oli kysymyksessä senkin menettäminen, mitä heillä jo vanhastaan, jo ennen heidän Juhanan palvelukseen tuloaan, oli, jotapaitsi heillä oli aina mahdollisuutta pysyä
huomatussa asemassa Juhanan kukistuttuakin.
Huomattava on senlisäksi, että Suomen aatelisherrain mieliin
hyvinkin saattoivat kriitillisen ajan tullen maistua ne ajat, jolloin
he — melkeinpä häiritsemättä — saivat hallita ja vallita maassa;
Juhana oli pantu Suomen herttuaksi m. m. juuri herrojen valtaa
hillitsemään, ja sen hän tekikin sekä jo pelkällä maassaolollaan että
monilla nimenomaisilla käskyillään ja varoituksillaan. Kun vielä
Juhanan kannattajisto muuttui yhä enemmän alhaissäätyisistä
rälssimiehistä tai suorastaan rälssittömistä, suurelta osasta porvariston jäsenistä, kokoonpannuksi, ei olisi ihmettelemistä, jos
ylempi rälssisääty olisi alkanut tuntea itseänsä vieraantuneeksi
ja jos tämäkin tunne osaltaan olisi määrännyt lopullista valintaa.
Mitä erityisesti Henrik Klaunpoikaan tulee, lienee hän vähitellen tuntenut jäävänsä yhä enemmän yksinänsä säätytovereistaan, maan ylimystöstä, erityisesti sukulaisistaan, jotka. melkeinpä poikkeuksetta olivat luopuneet Juhanasta. 2 Uskollisena
\

1 Vrt. Bomansson, Hert. Johan, siv 111, ja Peringskiöld, m. t., sis. 19.
Schenck liikkui »itse 10:ntenä», siis yhtä suuren seurueen kanssa kuin ylimalkaan Henrik Klaunpoika, jolle esim. herttuan hoviväen luetteloon oli merkitty tuo hevosmäärä. Vrt. edellä siv. 421.
2 Vrt. edellä sivv. '417-41 8, ja 439. Henrik Klaunpojan lanko Eerik
Arvidinpoika oli jo kesällä 1'562 kuninkaan toimissa Pohjanmaalla, ja 26/5 1563,
siis ruhtinaallisten veljesten välisen ristiriidan juuri lähestyessä ratkaisuaan,
hän sai Eerikiltä suosiollisen kirjeen. S. V. A. Eerik XIV:n reg., 1. 43,
ja Laguksen kok. n:o 91, I. 59. Samoihin aikoihin, jollöin herttua teki
häämatkansa, hän ja Henrik Simonpoika saivat kuninkaalta lahjoituksia
ja muita suosionosotuksia. S. V. A. Laguksen kok. kunink. kirj. 1530-1569,
1. 124-126 v. Vrt. Bomansson, Hert. Johan, siv. 45.
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valalleen Henrik Klaunpoika kuitenkin pysyi herttuan palveluksessa ja oli valmis myötävaikuttamaan hänen tahtonsa toteuttamiseksi, kunnes oli tuleva hetki, jolloin herttua astui yli viimeisenkin rajan ja jolloin häntä senkin toiselle puolelle, seuraavien sekä henki että omaisuus olivat vaarassa. Vuoden 1562 lopulla
tuo hetki ehkä näytti olevan vielä kaukana, mutta nopeasti
riensivät tapahtumat, ja jo kevään tullen oli katastrofi edessä.
Jo jouluk. 10 p:nä Juhana kirjoitti Eerikille häistään ja kutsui
häntä tai, jos hän itse olisi estettynä, jotakuta hänen edustajaansa
luokseen vierailulle (»ad repotia», s. o. pääjuhlan »rääpiäisiin»).
Mutta panttilainasta hän ilmoitti vasta kuukautta myöhemmin,
.tammik. 6 p:nä 1563, silloin esittäen asian siinä valossa, että hän otti
panttisitoumuksen vastaan Riiassa, kun ei voinut siellä saada takaisin lainaamiaan rahoja eikä puolisonsa myötäjäisiä; olihan sitäpaitsi
Eerik itse aikoinaan antanut hänelle luvan koettaa hankkia itselleen alueita Liivinmaalla, huomautti Juhana vieläkin kerran. Itse
rahalainan myöntämisestä hän syytti asiamiehensä ymmärtämättömyyttä. ANNERSTEDT 1 huomauttaa aivan oikein, että Juhana näitä
väittäessään antoi vääriä tietoja asiansa kaunistamiseksi; mutta
panttisitoumukseen nähden on huomattava, että se todella vahvistettiin vasta niihin aikoihin, jolloin Juhana oli Riiassa- (vrt. edellä
sivu. 459 ja 464) ja että hän siis tavallansa oli oikeassa siinä suhteessa. Eerik puolestaan, joka q1i jo Klaus Kristerinpojalta ja muilta
saanut tietoja panttilainasta, käski, lähettäessään helmikuun alussa
pari edustajaansa, valtaneuvos Jaakko Turenpojan (Rosengren) ja
sihteeri Herman Bruserin, onnittelemaan Juhanaa ja hänen puolisoansa, samalla vaatimaan Juhanalta selvää vastausta kysymykseen, aikoiko hän olla Ruotsin vai Puolan puolella. Heidän
mukanaan lähettämässään kirjeessä hän huomautti herttualle,
kuinka tämä oli rikkonut sekä sukulaisuuden lakeja että valaansa
vastaan, ja että hänen oli luovuttava joko herttuakunnastaan tai
panttilinnoistaan; hänen tuli huomata, että kaikki ei suinkaan ollut
niin onnellisesti päättyvä kuin Gipfert ja muut olivat kevytmielisesti hänelle uskotelleet. Ja Juhanan äskenkerrotun kirjeen johdosta
Eerik vielä erikseen, vaikka hieman sovinnollisemmin sanoin, ke1

M. t., sivv. 89-90. Vrt. Peringskiöld, m. t., siv. 12.
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hotti veljeänsä noudattamaan kuninkaansa ja isänmaansa parasta;
siitä oli hänellä oleva paljon enemmän hyötyä kuin Puolan kuninkaan
ystävyydestä. Turhaan kuitenkin Eerikin lähettiläät maaliskuussa
koettivat taivuttaa Juhanaa antamaan vastauksen, joka olisi kuningasta tyydyttänyt. Hän huomautti nyttemmin olevansa myös Puolan kuninkaan sukulainen ja senvuoksi haluavansa sovintoa Ruotsin ja Puolan välillä, mutta vakuutti, jos sovintoa ei saataisi aikaan,.
tekevänsä velvollisuutensa omaa, Ruotsin valtakuntaa kohtaan.
Eerikin epäluulot hän jyrkästi väitti aiheettomiksi. Sen ratkaisevampaa vastausta ei häneltä saatu. 1 Kirjeenvaihtoa veljesten välillä jatkui sitten maaliskuussa ja huhtikuussa. M. m. Eerik vaati
Juhanaa todella teossa näyttämään, että hän tahtoi täyttää velvollisuutensa, ja lähettämään sotaväkeä LiivinmaaIle Puolaa vastaan.
Tähän veljensä ilkeämieliseen vaatimukseen Juhana vastasi . pyy tämällä, että hän pääsisi tuosta epämiellyttävästä velvollisuudesta ja
sensijaan saisi käyttää väkeänsä Tanskan sodassa. 2 Kun ei tästä
vetoamisesta veljen suopeuteen kuitenkaan ollut apua, taipui Juhana lopulta, antaen huhtik. 26 p:nä herttuakunnan sotaväelle
käskyn varustautua siirtymään Räävelin puolelle. 3
Ilmeistä on, ja sen osoittavat myös myöhemmät tapaukset,
että Juhana — huolimatta monista päinvastaisista merkeistä, m. m.
siitä, että jo Suomessakin alkoi Juhanasta luopuneessa ylimystössä,
ilmetä uskallusta käyttää hänestä sopimattomia sanoja tai muuten esiintyä uhittelevasti 4 — uskoi Eerikin lopultakin taipuvan
' Vrt. Annerstedt, m. t., sivv. 88-90.
2

Tätä tarkoittaa Eerik myöhemmin kirjoittaessaan »syllogismeihinsa»
(Handl. rör. Skand. hist. II, siv. 71): »Then förste, som förneker rijked hielp
emoth rigsens fiender, han syndrer sigh fråån rijkedh. Hertigh Johan nekede
migh hielp emot Pålen, som waar rigsens fiende. Szå haffuer hann syndred
sig iffråån rijked.» — Myöskin Liiv?nmaalta tulleen ratsuväen kovin runsasta majoittamista jalkaväen ohella herttuakunnan alueelle, mistä Eerik oli
lähettänyt Jaakko Henrikinpojalle käskyn, Juhana vastusti, mutta Eerik
antoi uuden käskyn noudattaa lakien ja sitoumusten määräyksiä. S. V. A.
Eerik XIV:n reg., 1. 87-88; vrt. Hausen, Bidrag IV, siv. 42.
3 Jo 28/4 Eerik ilmoitti välttämättömäksi pidättää suuren osan omaa
sotaväkeään Suomessa Juhanan toimia silmälläpitämässä ja tarpeen tullen
ehkäisemässä. S. V. A. Eerik XIV:n reg., 1. 108.
4 Vrt. esim. Niilo Boijesta Juhanan diario 19/2 ja 1/i. Boije sai samaan aikaan, 2 /3 ja 9/3, kuninkaalta käskyjä toimittaa Suomen aateliston
sotaväen Liivinmaalle ja itse lähteä sinne de Mornayn avuksi, kunnes
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sovintoon. 1 Ja toisinaan Eerikissä näyttävätkin sensuuntaiset tunMutta epäluuloisuus sai pian jälleen Eerikissä
teet vallitsevan.
vallan. Huhtikuun alussa hän jo vainuaa Juhanan salaisten asiamiesten liikuskelevan Liivinmaalla vehkeilemässä, minkä vuoksi
hän käskee ryhtymään varovaisuustoimenpiteihin. 3 Eerikin epäluuloisuutta lienevät suorastaan tarkoituksellisesti yllyttäneet —
mikä palkinnon toivossa, mikä mistäkin itsekkäästä syystä — lukuisat hänen palvelukseensa joutuneet nousukkaat, ennen muita
Yrjänä Pietarinpoika, jolla Suomen asioissa oli asiantuntevana
apurina Jaakko Teitti ja joka itsekin oli likeisissä persoonallisissa
suhteissa suomalaisiin. 4 Kun nyt huhtikuun alkupuolella saatiin
Uplannissa kiinni eräs Juhanan kamarikirjurina ja hovilaisena ollut,
mutta kummallisen ja paheksuttavan käytöksensä vuoksi palveluksesta erotettu suomalainen rälssimies Juhana Bertilinpoika
(Slang), joka »herrasmiesten, pappien, porvarien ja talonpoikien»
keskuudessa liikkuen oli puhunut halveksivasti kuninkaasta ja
sanonut tietävänsä erään Eerikin läheisen sukulaisen uhkaavan
kuninkaan henkeä ja; pyrkivän ennen Mikonpäivää saamaan hallitusta käsiinsä, puhkesivat Eerikin epäluulot voimaan, jota ei enää
mikään hillinnyt Kiduttamalla (huhtik. 14 p:nä) — Eerikin itsensä läsnäollessa — saatiin mies tunnustamaan, että hänet muka
oli lähetetty yllyttämään Ruotsin väestöä kapinaan. Hän sanoi,
että muka itse herttua, Eerik Sturen ja Pietari Hårdin (»Hardus»)
ollessa saapuvilla, oli hänelle pannut sanat suuhun ja että kapinannostohankkeista oli sovittu aateliston johtomiesten kesken sekä
Klaus Kristerinpoika voisi saapua paikalle. S. V. A. Eerik XIV:n reg.,
1. 91 ja 94. Herttua kuitenkin antoi hänelle 8,000 tuohensiekaletta
»avuksi, koska hänen talonsa paloi». Bomansson, Hert. Johan, siv. 52.
1 Epäilemättä herttua uskoi myös tarvittaessa saavansa apua puolisonsa sukulaisilta, ennen kaikkea langoltaan Puolan kuninkaalta. Ainakin 12/6 hän lähettikin avunpyyntöjä Puo'aan, vaikka turhaan. Vrt. Suom.
Hist. Seur. Ark.: Kopioita Danzigin kaupunginarkistosta. Vrt. myös
Annerstedt, m. t., siv. 100, ja Fryxell, Handl rör. Sv. hist. III, sivv.
8— 9 (herttuan sisarenmiehen, pfalzkreivi Yrjö Hannun suuret suunnitelmat Eerikin nujertamiseksi ja Juhanan, hänen puolisonsa »oikean» veljen,
vapauttamis. eksi) .
2 Vrt. Annerstedt, m. t., siv. 91.
3 Hausen, Bidrag IV, sivv. 467-468. Vrt. Annerstedt, m. t., siv. 91.
Vrt. Hist. Ark. XII, sivv. 416-418.
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että lähettejä oli toimitettu useampiakin ,eri osiin maata. Herttuan tärkeimmiksi rikostövereiksi hän ilmoitti ensi sijassa Henrik
Klaunpojan sekä toisessa Hannu Björninpojan, Ezechias Gipfertin
ja Hannu Skotten. Eerik itse kirjoitti tutkimustilaisuudesta, että
Juhana Bertilinpoika ensin ei tahtonut puhua mitään, mutta teki
sitten tunnustuksensa, »kun oli jonkun verran ankarasti häneltä
kyselty ja häntä käsitelty». Tapauksen kuvaajat kertoivatkin hirveitä julmuuksia kuninkaan ja Yrjänä Pietarinpojan — ainoastaan
nämä kaksi olivat lopulta syytetyn luona — toimeenpanemasta
kidutuksesta, jolla epäilemättä voitiin saada irti melkein mitä tahansa varsinkin tuollaisesta vähämielisestä henkilöstä. Joka tapauksessa hän kuolemaan tuomittuna ennen mestaustaan (kesäk.
19 p:nä) peruutti kaikki ilmoituksensa. Myöskin Juhana väitti
jyrkästi perättömiksi tuon — niinkuin hän sanoi.— petturin puheet
ja ihmetteli, että häntä, ruhtinasta, syytettiin sellaisen narrin kertomusten perusteella. 1
Hyvin luultavaa on, että Eerik otti Juhana Bertilinpojan tunnustukset täyden toden kannalta, varsinkin kun hän astrologisten,
hänelle jumalal listen ilmoitusten nojalla lienee jo aikaisemmin
tottunut pitämään Mikonpäivää itselleen vaarallisena päivänä. 2
Joka tapauksessa hän nyt ryhtyi ratkaiseviin toimiin. Hän kutsui huhtik. 23 p:nä J u h a n a n Ruotsiin kolmen viikon kuluessa vastaamaan syytöksiin, ja kuutta päivää myöhemmin hän
lähetti säädyille kutsun saapua va 1 t i o p ä i v i ll e T u k h o 1maan kesäk. 1 p:ksi, jolloin, paitsi Tanskan sotaa, myöskin Juhanan asia piti otettaman esille, vaikka siitä ei kutsiikirjeessä nimenomaan mainittu;, koko Suomessa, myös herttuakunnassa, oli käskyn
1 Vrt.

Nettelbladt, m. t., sivv. 210-211, Peringskiöld, m. t., siv. 16,

Fryxell, Handl. rör. Sv. hist. III, sivv. 8 ja 21-22, Hausen, Bidrag IV, sivv.
146-147 (Eerikin kirje Svante Sturelle ,8 /5) ja 470, S. V. A. Lag. kok. n:o
142, 1.196-198 (sisältää alun ja lopun Hausenin julkaisemaan kirjeenkatkelmaan 8 /5 kuninkaalta Sturelle), K. Erik XIV:s nämnds domb. (Rist. handl.
XIII), sivv. 88-89, Annerstedt, m. t., sivv. 91-92, ja Bomansson, m. t., sivv.
73-74. Juihanalle kirjoittamassaan kirjeessä Eerik — kuvaavaa kyllä — ei
maininnut mitään Juhana Bertilinpojan »ankarasta käsittelystä», vaan väitti
hänen ilman muuta ruvenneen puhumaan herttuasta. — Kidutuspäiväksi
ilmoittaa Nettelbladt huhtik. 19 p:än, mutta lautakunnan tuomiokirjassa
on 14/4
2 Vrt. Nettelbladt, m. t., siv. 211
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täyttämisestä huolehdittava Jaakko Henrikinpojan, joka .Fineken
poissaollessa hoiti gubernaattorin tointa. 1 Jaakko Henrikinpojalle
kuningas myös jo huhtik. 23 p:nä kirjoitti lähettävänsä, koska
herttualla oli kapinallisia aikeita mielessä, Eerik K tstaanpojan
saman, joka paria- vuotta aikaisemmin oli ollut uskollisuudenvalaa
ottamassa — ja livar Maununpojan suorittamaan erästä tärkeätä'
tehtävää, jossa Jaakko Henrikinpojan tuli heitä. avustaa. Luultavaa on, että tarkoituksena oli sopivalla tavalla vangita herttua
ja tuoda hänet Ruotsiin. 2 Tämä siivo hanke ei kuitenkaan menestynyt, mutta sensijaan Eerikin lähetit huhtikuun lopulla onnistuivat yöllä saamaan kiinni kaksi herttuan uskotuimmista, Hannu
Skotten ja Niilo Birgerinpojan, jotka he veivät Tukholmaan toivoen heiltä uusia tunnustuksia, mutta toiveissaan pettyen. 3
Luonnollista on, että herttua, Eerikin syy töskirjeen saatuaan
ja varsinkin hänen kahden suosikkinsa salakavalalla tavalla tultua poisryöstetyiksi, tunsi ankaraa suuttumusta; mutta hän näki
samalla, mihin asiat lopullisesti olivat menossa. Toukokuun alkupuolella hän nyt piti Turun linnassa neuvostensa ja muiden
luottamusmiestensä kanssa n e u v o t t e l u j a viisaimmasta menettelystä. Henrik Klaunpoika, joka — niinkuin näimme — jo oli
joutunut pääsyyllisten joukkoon, kannatti jälleen periaatetta, että
oli mieluummin ajoissa peräydyttävä, kuin antauduttava toivotto1 Sv. riksdagsakt. II, sivv. 80-81, ja Arw. Handl. X, sivv. 74-75.
2 S. V. A. Eerik XIV:n reg. 1. 105 ja 108 v. Vrt. Annerstedt, m. t.,
sivv. 92-93. Samoihin aikoihin Eerik lähetti Liivinmaalle käskyn koettaa
sikäläisen aateliston avulla saada vangiksi tanskalaisen Maunu herttaan; vrt.
Hausen, Bidrag IV, siv. 147.
Niilo
3 Fryxell, m. t., siv. 23, ja Ruuth, Abo st. hist. II, siv. 141.
Birgerinpoikaa, josta sanottiin, että häntä »oli käytetty melkeinpä kaikissa
hänen armonsa salaisissa asioissa», tutkittiin kuninkaan lautakunnassa 21/5.
Hannu Skottesta taas, jonka tutkiminen toimitettiin 31/ 7, väitettiin m. m.,
että hän oli Niilo Birgerinpojan saapuvilla ollessa Turun linnassa puhunut
Kaukolan nimismiehelle Olavi Balkille, ettei suinkaan ollut — jos kuninkaan ja herttuan välillä syntyisi riitaisuutta — pidettävä edellisen puolta,
vaan herttuan, joka heille palkankin maksoi; sitäpaitsi hän oli Huittisten
pappilassa lausunut »paljon sopimattomia sanoja». Edellinen mestattiin Tukholmassa ja jälkimäinen Västeråsissa (Peringskiöld, m. t., siv. 16). — Tutkinnoissa läsnäolleista todistajista oli ainakin yksi (Lasse Viborg) herttuan
vanhoja palvelijoita. Vrt. Kon. Erik XIV:s nämnds domb., sivv. 90-92 ja
106-107, sekä Hausen, Bidrag IV, siv. 41.
31
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maan taisteluun. Mutta samalla hän oli valmis niin kauan kuin
mahdollista pysymään herttualleen uskollisena.
Neuvotteluissa tapahtuneesta mielipiteiden vaihdosta, niiden
lopputuloksesta ja lähimmistä seurauksista, jotka nimenomaan
Henrik Klaunpojan elämälle tulivat käänteentekeviksi, on säilynyt osittain sangen ristiriitaisia tietoja, johtuen sekä aikasuhteiden muistamattomuudesta että halusta värittää asiat kertojain
puoluekannan mukaan. Esitän aluksi, mitä herttuan puoluelaisiin kuulunut kertoja kirjoittaa: 1
»Sellaisen kahden neuvoksensa (Skotten ja Niilo Birgerinpojan).
väkivaltaisen yllättäminen ja poisryöstämisen jälkeen herttua neuvotteli muiden neuvostensa kanssa, mitä hänen senjohdosta oli
tehtävä. Henrik Klaunpoika, herttuan etevin neuvos (des hertzogenn fornembster rath) ilmoitti, että hän eräältä läheiseltä ystävältään oli saanut kirjeen ja siinä uskottavia tietoja kuninkaan
aikeista herttuaan nähden; hän oli jyrkästi päättänyt väkivalloin
käydä hänen kimppuunsa, ja jos hän saisi hänet käsiinsä eikä millään syyllä voisi ottaa häntä hengiltä, aikoi hän pitää häntä ikuisessa julmassa vankeudessa, jossa hän vihdoin riutuisi (verrotten) ja.
kuolisi. Ja sen saattoi hän (Henrik Klaunpoika) varmasti olettaa tulevan. tapahtumaan. Sentähden hän neuvoi mitä luottamuksellisimmin,
että harkittaisiin, miten herttua ja herttuatar välttääkseen tulossa
olevaa onnettomuutta voisivat päästä maasta. pois. Vielä hän neu
voi, että heti lähdettäisiin Danzigiin, jossa voitaisiin neuvotella
enemmistä toimenpiteistä. 'Me
sanoivat Henrik Klaunpoika ja
Herman Fleming — olemme; niinkuin teidän ruht. armonne hyvin
tietää, tässä maassa syntyneet ja kasvatetut, meillä on täällä koti,.
talo, vaimo ja lapset. Jos t. r. a. lupaa ja kirjallisesti vakuuttaa
meille Saksassa tai muualla yhtä hyvää ja yhtä paljon kuin meillä
on, ei meidän oma isänmaamme ja menestyksemme kuitenkaan
ole oleva meille niin rakas, että emme tahtoisi seurata vaimoinemme
ja lapsinemme.' Herttua luotti kaikkiin näihin puheisiin ja valmistutti heille heti sellaiset kirjeet sinetteineen, joissa hän osoittautui
hyvin armolliseksi heitä kohtaan. Tätä ennen he olivat kahdesti
vannoneet herttualle uskollisuuttansa ja vilpittömyy£tänsä, nyt he
antoivat kolmannen kirjallisen valan. Siitä, millä tavoin voitaisiin
Fryxell,

m. t.,

sivv.

23-24.
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päästä pois, sekä merimatkasta ja mukaan otettavista henkilöistä ynnä
muista asioista pidettiin sitten neuvoa parhaan ymmärryksen jälkeen.»
»Kun nyt» — jatkaa kertoja kuvaustaan — »sanotut Henrik
Klaunpoika ja Herman Fleming ylläkerrotulla tavalla olivat antaneet uskollisen neuvonsa ja herttua eekmmistä aikeistansa ja salaisista asioistansa oli liiaksi antautunut heidän kanssaan luottamukselliseen, salaiseen ajatustenvaihtoon, lähtivät he, hyvää. yötä sanomatta, meidän luotamme kuninkaan luo, kavalsivat siellä herttuan
teot ja salaisuudet, sekottaen joukkoon paljon törkeitä valheita,
kuinka herttua muka oli heille myöntänyt sen, mitä Juhana Bertilinpoika oli tunnustanut, edelleen sopimuksen, jonka herttua oli
tehnyt Puolan ja Tanskan kuninkaiden kanssa Ruotsin valtakuntaa
vastaan, ja tämän liiton lisäksi vielä muita sopimattomia asioita;
he pettivät herransa, niinkuin Juudas herransa Kristuksen.»
»Ei kauan tämän jälkeen» — kirjoittaa kertoja edelleen — »tuli
Turun kaupunkiin kaksi miestä, toinen aatelismies ja toinen ritari,
joilla kenties ei ollut paljoa hyvää mielessä. Heiltä tiedusteltiin,
mitä heillä oli siellä tekemistä. Siihen he eivät osanneet paljoa
vastata. Herttua vangitutti heidät, arvellen heitä vastaan saavansa vapaiksi kaksi vangittua neuvostaan. Mutta kolmantena
päivänä heidät laskettiin vapaiksi, kun he lupasivat hankkia herttualle .kuninkaalta turvakirjan.» Herttua pyysi heitä puhumaan
puolestaan, että kuningas antaisi hänen turvassa tulla kuninkaallisen veljensä kanssa tekemään sovintoa. »He lähtivät matkaan ja
tekivät kaikkensa ja kuningas myönsikin turvakirjeen, mutta pahat
ihmiset estivät sen.»
Toisen, vastakkaiselta taholta esitetyn kertomuksen mukaan
herttua oli Henrik Klaunpojalle ja Herman Flemingille valittanut
pulmallista tilaansa ja vaatinut heiltä uutta uskollisuudenvalaa.
Kun herttua ei ottanut heidän lohdutuksistaan rauhoittuakseen,
vaan uhkasi — kostoksi siitä, että kuningas oli sieppauttanut kaksi
hänen palvelijaansa — panna kaksi hänen Turussa olevaa lähettilästänsä vankeuteen, tekivät neuvokset kaikkensa saadakseen hänet
luopumaan tästä aikeesta, joka varmasti oli lopullisesti rikkova
välit kuninkaan kanssa. Herttua taipuikin vihdoin, mutta esitti
1 Vrt. Hildebrand, Sveriges historia IV, siv. 21.
on minulle tuntematon.
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vaatimuksen, että he vannoisivat jäävänsä hänen luokseen, tulkoon
mitä tahansa. Neuvokset vetosivat ennen vannomaansa valaan ja
kehottivat häntä lähtemään kuninkaan luo, jolloin he olisivat valmiit yhdessä hänen kanssaan ottamaan vastaan sekä hyvät että
pahat. Mutta herttua vaati itsepäisesti heitä vaimoineen ja lapsineen seuraamaan häntä minne hyvänsä. Turhaan koetettuaan.
saada herttuaa luopumaan tästä vaatimuksesta Henrik Klaunpoika
ja Herman Fleming vihdoin suostuivat lupaamaan seurata herttuaa, mutta sillä ehdolla, että hän todella olisi tekemättä minkäänlaista väkivaltaa kuninkaan valtuutetuille. Herttua ilmoitti sitten
aikovansa lähteä ulkomaille, missä hänellä muka oli yhtä paljon
rahaa ja ystäviä kuin kuninkaallakin Siihen neuvottelut päättyivät. Mutta yöllä herttua vangitutti kuninkaan edustajat heidän
ollessaan vuoteissaan ja piti heitä linnassa pari päivää. Saatuaan
tapahtuneesta väkivaltaisuudesta tiedon Henrik Klaunpoika ja
Herman Fleming kirjallisesti peruuttivat uskollisuudenvalansa ja
lähtivät Ruotsiin.
Vertaamalla näitä kertomuksia toisiinsa ja saatavissa oleviin
muihin tietoihin, voimme muodostaa pääpiirteisen kuvan tapahtumista. Selvää on, että herttuallisen neuvoston keskustelut noina
merkillisinä toukokuun viikkoina olivat varsin kiihkeitä ja että
mielipiteet ankarasti törmäsivät vastakkain, epäilemättä paljon ankarammin kuin aikoinaan Danzigissa ja Vilnossa. Ja varmana on
myös pidettävä, että herttua vaati Henrik Klaunpojalta — ynnä kai
muiltakin — uutta valaa. Väittipä Eerik, että heitä vaadittiin nimenomaan vannoutumaan taistelemaan kuningasta vastaan, mutta
että suurin osa ja juuri etevimmät eivät siihen suostuneet, »vaan
salaa lähtivät hänen luotansa ja tulivat tänne meidän luoksemme,
nimittäin herra Henrik Klaunpoika, Herman Fleming, Torsten
Henrikinpoika ynnä muut, ja ne, jotka eivät päässeet pakoon eivätkä
tahtoneet sellaista valaa tehdä, ne hän on panettanut vankeuteen
ja huonon kohtelun alaisiksi.» 1 Osoituksena siitä, että Henrik
Klaunpojan ja Herman Flemingin vala jäi vannomatta, saanee
pitää sitä, että heidän kesäk. 6 p:nä 1562 vahvistamansa kirjallinen vala (vrt. edellä sivv. 444-445), jonka ankaruus kai olisi ollut
riittävä, jollei olisi ollut tarkoitus saada heidät erikoisesti vannoutuHansen, Bidrag IV, siv. 470.
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maan laillisen kuninkaan vihollisiksi, katsottiin tarpeelliseksi kesäk.
30 p:nä 1563 juhlallisesti todistuttaa suurella osalla niistä vähänkin
huomattavista henkilöistä, joita silloin vielä oli herttuan palveluksessa. 1 Mahdollista on, että todistus pidettiin tarpeellisena myös
senvuoksi, että Henrik Klaunpoika ja Herman Fleming olivat sanoutuneet irti valastaan. Joka tapauksessa kai oli tarkoitus käyttää valaa heitä vastaan, kunhan tilaisuuteen päästäisiin.
On nyt vain ratkaistava kysymys siitä, milloin herttuan ja
hänen etevimpien neuvostensa välit lopullisesti katkesivat ja millä
tavalla se tapahtui. Neuvotteluja pidettiin herttuan ja hänen luottamusmiestensä kesken, kuten mainittu, epäilemättä ahkerasti jo
toukokuun alkuviikolla, jonka päättyessä herttua kirjoitti kuninkaalle ainakin kaksi puolustuskirjelmää hänen syytöksiensä johdosta. 2 Samoina päivinä oleskelivat Turussa ne kaksi kuninkaan
valtuutettua, joista edellä mainitaan, ritari Klaus Akenpoika (Tott)
ja uplantilainen rälssimies Olavi Henrikinpoika, (Stengafvel). He
olivat tammikuun lopussa saaneet kuninkaalta käskyn yhdessä
venäjän kielen tulkin Henrik Matinpojan (Huggut) kanssa tutkia
venäläisten taholta ja venäläisiä vastaan tehtyjä valituksia sekä
senjälkeen pitää etsikkokäräjiä maan eri osissa, tarkastaa, minkä
verran aatelisto ja muut olivat anastaneet kruunun maata, vaatia
väestöstä sotaväkeä ja muuta avustusta L ivinmaan sotaan sekä
lopuksi toimittaa asekatselmuksen, mikä kaikki oli toimitettava
koko Suomessa, myös herttuakunnassa; eri käskykirjeellä annettiin
heille vielä tehtäväksi pitää huoli Anna prinsessan morsiusveron
sekä kievarirahojen määräämisestä. 3 Juhanan jo ennestään kiihtynyttä mieltä ärsytti epäilemättä myös heidän toimintansa, mikä
tosin oli lain ja sopimusten mukaista, mutta kaikissa tapauksissa
sekaantumista herttuakunnan oloihin tavalla, jota herttua aina oli
koettanut mahdollisuutta myöten ehkäistä; vaikka hän ehkä ei vielä
1 Hansen, Bidrag IV, siv. 155. Todistajat olivat Niilo Ingenpoika, Lasse
Laurinpoika, Pentti Juhananpoika (joka hänkin pian senjälkeen pakeni herttuan luota), Niilo Skalm, Ljunge Laurinpoika, Maunu Henrikinpoika, »nuori»
Klaus Kristerinpoika (Jägerhorn), Henrik Tuomaanpoika, Lasse Joninpoika,
Joen Niilonpoika, Joen Vestgöte, Kristoffer Blome, Mikko Östgöte, Ragvald
Halvardinpoika ja Antti Smålänning, viimemainitut kuusi vouteja.
2 Vrt. diario 5/5 ja
3 Arw. Handla X, sivv. 4857.
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tällöin ollutkaan ryhtynyt mihinkään varustelutoimiin Turun linnassa, ei hänelle kuitenkaan voinut olla mieluista, että herttuakunnasta nyt otettiin väkeä ja veroja kuninkaan tarpeisiin,
varsinkin kun samoihin aikoihin Suomen gubernaattori Jaakko
Henrikinpoika oli saanut tehtäväksi, herttuan vastustuksesta huolimatta, lisätä herttuakunnan linnaleirirasitusta.
Eerik puolestaan vielä jyrkistytti Klaus Akenpojan ja Olavi Henrikinpojan
tehtävien laatua herttuakuntaan nähden, myöntämällä huhtik.
8 p:nä verojen ]ievennystä eräille muille Suorien läänille, mutta
käskemällä tarkoin noudattamaan alkuperin annettuja ohjeita
herttuakunnassa, joka aikaisemmin oli päässyt vähemmillä valtakunnan veroilla. 2 Kun nyt Klaus Akenpoika ja Olavi Henrikinpoika saapuivat noina jännittävinä toukokuun päivinä Turkuun,
ei siis herttuan mieliala heitä kohtaan liene ollut varsin suopea.
Siitä huolimatta hän vielä hillitsi itsensä ja päätti heidän välityksellään koettaa saada kuningasta taivutetuksi sovintoon. Muuan
tutkija on esittänyt sen olettamuksen, että herttua jo tällöin vangitutti Eerikin edustajat, mutta että he, vapauden saatuaan ja
luvattuaan hankkia kuninkaalta. Juhanalle turvakirjeen hänen tullakseen Ruotsiin, veivät Juhanan toukok. 11 p:nä Eerikille kirjoittaman kirjeen, jossa hän ilmoitti haluavansa valtuutettujen edustajaansa kautta antautua kuninkaan kanssa neuvotteluihin. 3 Eräs
toinen tutkija taas on sitä mieltä, että Klaus Akenpoika ja Olavi
Henrikinpoika eivät voineet viedä sanottua kirjettä, koska herttua
siinä kieltäytyy tulemasta Ruotsiin, kun taas heidän juuri .piti
hankkiman hänelle tuota matkaa vårten turvakirje. 4 KäsittääkBeni kumpikin on osaksi oikeassa. Todennäköisenä pidän, että
nuo herrat todella jo tällöin olivat Eerikiltä saaneet erityisesti tehtäväkseen kutsua Juhanaa Ruotsiin, koska hänen tuomiossaan sanotaan, että hän oli saanut kolme haastetta '; ensimäisen kerran kenties katsottiin sen tapahtuneen Eerikin kirjeessä. Herttua luultavasti todellakin kieltäytyi tulemasta, esittäen kai kieltonsa syyt
12 /3

1 Vrt. Arw. Handl. X, sivv. 59-60 ja 76-77,
i
sekä herttuan diario
ja edellä siv. 478, alav. 2.
3 M. t., sivv.

Annerstedt, in. t., siv. 95.
Grotenfelt, Suom. hist. uskonp. aikak., siv. 161.
5 Sv. riksdagsakt. II, siv. 89; vrt. Hausen, Bidrag IV, siv. 470.
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mahdollisimman sovinnollisessa äänilajissa. Mutta turvakirjeestä
ehkä ei vielä ollut paljoa puhetta. Noiden kahden herran todennäköisesti piti koettaa edistää sovintoa, ei ainoastaan viemällä
herttuan kirje, vaan myös suullisessa keskustelussa esittämällä
asianhaaroja, jotka puhuivat herttuan puolesta ja vastustivat
ristiriidan kärjistämistä huippuunsa. . Tunnemme Klaus Akenpojan
velipuolen Klaus Kristerinpojan kannan; ja voimme olettaa, että
Henrik Klaunpojankin suhteella ensimainittuun oli vaikutuksensa.
Että taas Klaus Akenpoika ja Olavi Henrikinpoika todella veivät
herttuan kirjeen, siihen oletukseen on sitäkin varmempi syy, kun
Turun linnan tilikirjoista 1 näkyy, että Klaus Akenpoika, mukanaan ainakin yksi herttuan palveli joista, juuri toukok. 11 p:nä
lähti kuninkaan luo Ruotsiin.
Mitä sitten Klaus Akenpojan ja Olavi Henrikinpojan vangitsemiseen tulee, on se luultavasti tapahtunut kymmenkunta päivää myöhemmin. 2 Valtiopäivien kokoontumisaika lähestyi ja Eerikin täytyi toimia nopeasti, mihin häntä myös hänen kiihkeä luonteensa johti. Hyläten Juhanan puolustelut hän viipymättä lähetti
Klaus Akenpojan ja Olavi Henrikinpojan uudelleen Juhanan luo
»haastamaan ja kutsumaan häntä, sen tavan mukaan, millä sellaisen tulee tapahtua ja kuin Ruotsin laki myöntää» 3, luoksensa
vastaamaan teoistaan. Lähettiläiden tuoman ankaran ja tylyn
kirjeen johdosta herttua nyt vuoroin oli epätoivoissaan, vuoroin
1 S. V. A. n:ot 963, 7 v., ja 964, 4 v. Klaus Åkenpojan lähtiessä
ammuttiin linnan tykeistä kunnialaukauksia; kuninkaan edustajaa kohdeltiin täysin hänelle kuuluvalla arvonannolla. S. V. A. n:o 962, 1. 7.
On kuitenkin huomautettava eräästä todistuskappaleesta, joka viittaa siihen, että lähettiläiden vangitseminen kenties olisi tapahtunut jo
toukokuun alussa, 9 p:än vaiheilla. Herttuata vastaan maalisk. 1564 esitettyjen syytösten joukossa on näet m. m. seuraava kohta: »Att hertugh
Johan haffuer ahntastedt hög:te kongl:e m:t och legater och sendebudh,
her Claes Achesson, Oloff Henrichsson och Henrik Matzsson, them met
gewalt opå slåtthet fördt och them ther hafft vdi bestrickningh; szedan
och förhindrade att the wärff och ärender, ssässom the hadhe till att
wträtte och beställe på hög:te kongl:e m:tz af Szweriges rijkes wäghne,
äre nederlagde.» Hansen, Bidrag IV,. siv. 240. Syytöskohta reunalisäyksineen on kuitenkin niin epäselvä, että sen yhtä hyvin saattaa käsittää
tarkoittavan kevään tapahtumia yleensä.
3 Hausen, Bidrag IV, siv. 470.
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taas kiihtyi äärimmilleen, ja tämän tunnelman vallitessa hän kai
piti nuo edelläselostetut neuvottelunsa Henrik Klaunpojan y. m.
kanssa. Saatuaan, niinkuin hän luuli, heiltä varman uskollisuudenlupauksen hän ei kuitenkaan pitänyt omaa lupaustaan, vaan tuskallisen tilanteen ärsyttämänä ja muiden neuvonantajiensa yllyttämänä, luultavasti myös tyytymättömänä Klaus Akenpoikaan
ja tämän toveriin, jotka niin huonosti olivat hänen asiaansa ajaneet ja joita kohtaan, hänellä, niinkuin edellä osoitin,. jo ennestään
oli kaunaa, teki äkkipikaisen päätöksen yllättämällä vangita heidät.
Pian hän katui päätöstänsä ja laski heidät jälleen menemään; mutta
kuninkaan arvovaltaa pahasti lonkkaava teko oli joka tapauksessa
tehty. 1 Huonot olivat siis ne viestit, joita Klaus Akenpojalla ja
Olavi Henrikinpojalla oli mukanaan, kun he kuninkaan luo toisen
kerran palasivat, sitäkin huonommat, kun he samalla toivat tiedon,
että Juhana suostui lähtemään Suomesta vain turvakirjeen saatuaan.
Kaiken lisäksi he kai saattoivat kertoa herttuan jo ryhtyneen varustelutoimenpiteisiinkin. Ainakin jo toukok. 12 p:nä oli linnassa
jaettu ampumatarpeita herttuan hovilaisille 2 , ja seuraavina päivinä
oltiin jo muutenkin laajoissa varustuspuuhissa. 3
Tapahtumain kehitys oli nyt ehtinyt sille asteelle, että Henrik
Klaunpoika ja Herman Fleming näkivät mahdottomaksi enää
jatkaa palvelustansa herttuan luona. Heillä ei siis ollut muuta
neuvoa kuin nopeasti toimimalla pelastautua toiselle puolelle. Lopulliseen päätökseen saattoi vaikuttaa myös se, että he keskusteluissa Klaus Akenpojan kanssa olivat saaneet entistä selvemmän
kuvan mielialasta kuninkaan ympäristössä, jotapaitsi kai m. m.
1 »Syllogismeihinsa» on Eerik kirjoittanut: »Then, som fonger och griper kongens råådh heller throgne thienere wthan befalning, hann äär konungens fiende. Hertig Johan greep heer Clas Åkesson och Oloff Hendrichsson, som wåre mijne throgne mään. Szå giorde hann sigh thill fiende.» Handl.
rör. Skand. hist. II, siv. 71.
2 Yrjänä Grelsinpoika, eräs herttuan hovilaisista, jolla näkyy olleen
huolenaan tämäntapaiset tehtävät, kuittaa tuona päivänä vastaanottaneensa
linnan tykistömestarilta Antonius van Godzlerilta ruutia ja lyijyä ja ilmoittaa
jakaneensa ne herttuan hovilaisille (småsuener), joita oli kaikkiaan 15 henkeä; kuitin alla on Klaus Kristerinpojan (Jägerhorn) sinetti.• S. V. A. n:o
963, I. 10 v.; vrt. I. 3 v; Vrt. myös Fryxell, m. t., siv. 25.
3 Vrt. herttuan diario 13/5 ja 14/5.
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Henrik Klaunpojan vävy, gubernaattori Jaakko Henrikinpoika
oli häneen koettanut vaikuttaa samaan suuntaan. 1 Miten Henrik
Klaunpojan ja Herman Flemingin luopumus tapahtui ja oliko heillä,.
tovereita jo samalla kertaa 2, ei ole varmasti tiedossa. Mutta hyvin
todennäköistä on, että he lähtivät sillä tavalla, kuin edellä selostetuissa kertomuksissa on esitetty. Ei ole luultavaa, että herttua
silloisessa mielentilassaan olisi vapaaehtoisesti laskenut heidät luotansa, varsinkin kun he tiesivät asioita, joita herttua ei millään
ehdolla tahtonut päästää kuninkaan korviin. Luonnolliselta tuntuisi, että he ensin olisivat rientäneet koteihinsa saattamaan omaisiansa ja tärkeimpiä papereitansa y. m. s. suojaan ja sieltä kenties
lähettäneet — katsoen selvän pelin edullisimmaksi ja oikeimmaksikin — herttualle kirjallisen valanperuutuksensa. Mutta jos he kotona kävivät, oli heidän liikuttava erinomaisen nopeasti. Asema
oli sangen arveluttava. Herttuakuntaan heidän tietysti ei missään
tapauksessa sopinut jäädä, ja muutenkin oli tulevaisuuden takia
viisainta ensi tilassa pyrkiä kuninkaan luo, jossa alamaisen velvollisuudella annettu täysi tunnustus ja paljastetut tärkeät tosiasiat
olivat omansa sovittamaan sen, mitä kuningas saattoi katsoa heidän.
rikkoneen.
Niin nopeasti kuin tapahtumat toisiaan seurasivatkin, ei ole
juuri ajateltavissa, että Henrik Klaunpoika ja Herman Fleming
Ylemmän aateliston käsitystä Juhanan mahdollisuuksista kunnialla
suoriutua ristiriidasta kuvaa hyvin pari Räävelistä näihin aikoihin Turkuun.
lähetettyä kirjettä: Svante $turen kirje 13/5 pojalleen Eerikille, jota hän
kehottaa kaikin mokomin pyrkimään pois herttuan ympäristöstä, sekä
Svante Sturen, de Mornayn, Krummen, Iisak Niilonpojan (Bauer), Antti
Pietarinpojan (Lilliehöök), Niilo Jesperinpojan (Kruus) ja Eerik Hookaninpojan (Slang) kirje 3/7 -- tosin siis jo säätyjen tuomiopäätöksen ja viholli-suuksien aloittamisen jälkeen — herttualle, jota he ilmoittavat kaikin
voimin vastustavansa, jos hän asettuu kuningasta vastaan. Handl. rörSkand. hist. IV, sivv.. 62-65, ja Hansen, Bidrag IV, sivv. 158-160; vrt.
Annerstedt, m. t., sivv. 99 ja 100-101.
2 Torsten Henrikinpojan ja monen muun olemme nähneet näihin aikoihin lähteneen herttuan luota; vrt. edellä siv. 484. Huomattava on, että Torsten Henrikinpoika vielä 13/s sai herttualta viljaa; vrt. Bomansson, m. t., siv.
.72. Hannu Björninpojasta on omituisen vähän tietoja tältä ajalta, mutta
siltä näyttää, että hän jo aikaisin keväällä oli joutunut pois herttuan.
läheisyydestä ja että joka tapauksessa hänenkin suhteensa herttuaan jo•
tällöin oli jossakin määrin kylmennyt; vrt. diario 16/5 ja 2/6.
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olisivat — jos edellä esittämäni asiain kulku pitää paikkansa —
herttuan jättäneet ennenkuin 20 p:än jälkeen. Toukok. 17 p:nä
kuningas ei vielä tiedä, eikä saatakaan tietää, Klaus Akenpojan
ja. Olavi Henrikinpojan toisen lähetyksen tuloksista eikä herttuan
neuvosten paosta. 1 Mutta 24 p:nä herttua peruuttaa Henrik Klaunpojan valtakirjan Maskun kihlakunnan tuomarinvirkaan, joka nyt
annetaan herttuan uskolliselle tallimestarille Maunu Henrikinpojalle
(Dönsbyn sukua). 2 Luultavasti pako silloin olikin aivan veres
tapahtuma, ehkä edelliseltä päivältä. Ja kahta päivää myöhemmin,
toukok. 26 . p:nä, Henrik Klaunpoika lähettää etukäteen k u n i n.k a alle ,k i r j e e n, jossa hän koettaa osoittaa viattomuuttaan
ja päästä hallitsijan suosioon.
Eräs Juhanalle ystävälliseen henkeen kirjoittava tapahtumain
kuvaaja kertoo — esitettyään ensin Juhana Bertilinpojan tunnus
tukset, joissa Henrik Klaunpoika mainittiin ensimäiseksi herttuan
rikostovereista (vrt. edellä siv. 480) — seuraavaa: »Sentähden Henrik toukok. 26 p:nä vastaa tavattoman laajalla kirjelmällä, jossa
hän osoittautuu kovin luikertelevaksi ja mielipiteiltään epävakaiseksi ja tuhansia kiertoteitä kulkien yrittää vierittää syyn Juhanan
niskoille sekä tehdä hänestä (varsinaisen) rikollisen. Mutta kun
hän alussa lausuu, että herttua ei koskaan ollut ryhtynyt mihinkään, mikä tarkoitti kuninkaan vastustamista, niin 'siltä näyttää,
että hän turhaan on kasannut kaikki muut seikat (herttuan syntiluetteloon). Sillä jos'Juhanalla olisi ollut joitakin vihamielisiä aikeita kuningasta vastaan, ei hän toki olisi palannut herttuakuntaansa,
vaan jäänyt Puolaan tai muuttanut johonkin muuanne, jossa hänen
olisi ollut turvallisempi olla.» 3 Edelliseen nähden on huomautettava, että ajan kirjetyyli yleensäkin oli kiertäen kaartaen kulkevaa -ja ylen nöyrää erittäinkin hallitsijaa, mutta useimmiten myös
? Vrt. Arw. Handl. X, siv. 77.
2
Vrt. diario. — J. Ramsay (Frälsesläkter, sic. 91) sanoo Maunu Henrikinpojan saaneen myös Herman Flemingin (Vehmaan) kihlakunnan, mutta
sen sai vasta 16/6 Niilo Skalm.
3' Nettelbladt, m. t. IV, siv. 211: »Die igitur XXVI. maji Henricus scripto
valde prolixo respondet, in quo se nimis ostendit lubricum et varium, perque
mille digressus ambages causam conatur in Johannem rejicere eumque ream
indicare. Sed cum in principio diceret, principem nihil, quod regi adversum sit,
unquam molitum esse, frustra cae tera omnia accumulasse videtur.» J: n. e.
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muita vaikutusvaltaisia henkilöitä kohtaan; hyvin luultavaa : on
kuitenkin, että Henrik Klaunpojan kirje, niinkuin tuossa lyhyessä
selostuksessa väitetään, oli tavallista alamaisempi ja anovampi
sävyltään. Ei ollut leikinasia joutua epäluuloisen ja . kostonhaluisen Eerik kuninkaan eteen, jotenka oli täysi syy käyttää kaikki
keinot hänen lepyttämisekseen. Paha kyllä, ei Henrik Klaunpojan
kirjelmä ole jälkimaailmalle säilynyt; varmaankin siitä olisi saatavissa selvitystä moneen nyt hämärään kohtaan hänen toimintaansa Juhana herttuan palveluksessa. Siltä joka tapauksessa
näyttää, että hän kirjehnässään vakuutti herttuan toimineen lojaalissa mielessä, vaikka hän samalla, niihin tekoihin nähden, joista
hän saattoi olettaa kuninkaan herttuata syyttävän, oman itsensä
suojelemiseksi korosti sitä, että hän oli ollut vain herransa käskyjen täyttäjä.
Samaan suuntaan käy myös se kirjallinen t o d is t u s,
jonka hän . yhdessä Herman Flemingin kanssa antoi T u k h o.lmassa.
Heti Henrik Klaunpojan ja Flemingin saavuttua Tukholmaan
riennettiin nimittäin heitä kuulustelemaan, ja oikeastaan etupäässä
sen pohjalle, mitä nämä herttuan huomattavimmat apulaiset kertoivat, laadittiin valtiopäiville esitetyt syytökset ,ja säätyjen niiden nojalla langettama tuomio.. Kuulustelu pidettiin toukok. 31
p:nä. Arvattavasti sitä johti prokuraattori Yrjänä Pietarinpoika,
jonka innokkaaseen huolenpitoon koko Juhana herttuan kysymys
oli uskottu, mutta luultavaa on, että myös kuningas itse jälleen oli
saapuvilla. Kuulustelusta, jossa päävastaajana oli herttuan neuvoksista tärkein ja pitkäaikaisin, Henrik Klaunpoika, Herman Flemingin vain täydentäessä hänen vastauksiaan tarpeellisissa kohdin,
laadittiin pöytäkirjan tapainen asiakirja, jonka he molemmat vahvistivat sineteillään ja nimikirjoituksillaan. 1 Selostan sen Henrik
Klaunpojan aikaisempaa ja silloista mielialaa ja suhdetta Juhanaan ja hänen ympäristöönsä valaisevana jotenkin täydellisesti,
vaikka siten tulenkin paikoin toistaneeksi edellisestä jo tunnettuja
asioita.
Ensinnä kysyttiin Henrik Klaunpojalta, tiesikö hän, millä
ehdoilla herttuan ja Puolan kuninkaan välinen avioliittosopimus oli
1 Julkaistu

teoksessa Sv. riksdagsakt. II, sivv. 83-56.
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tehty. Tähän hän vastasi, että hän ja Herman Fleming eivät
voineet ymmärtää, mitä siinä suhteessa keskusteltiin eivätkä saaneet asiasta tietää enempää, kuin minkä herttua ja Ezechias Gipfert katsoivat hyväksi heille siitä ilmoittaa, varsinkin kun he eivät
ymmärtäneet puolan kieltä, ja Puolan kuninkaan edustajina näissä
keskusteluissa olivat herttua Radziwill, kreivi Tenczin ja puolalainen.
kansleri Miskowski. Mutta sen he ymmärsivät, että Juhana herttuaa
vaadittiin ensin myötävaikuttamaan siihen, että kuninkaan vanhempi
sisar pääsisi avioliittoon, ennenkuin hän saisi nuoremman, kuten herttua aikaisemmin oli luvannut. Toisena ehtona oli, että Katariina saisi
huomenlahjakseen Ahvenanmaan ja Kastelholman läänin sekä Rauman ja Laitilan pitäjät ynnä Rauman kaupungin; samoin, että herttuattaren ja hänen perillistensä kuollessa myötäjäiset palautuisivat
Puolan kuninkaalle; tähänkin herttua, ensin vastusteltuaan, lopulta
myöntyi. Jos taas herttua kuolisi ja herttuatar haluaisi palata Puolaan, piti hänelle annettaman kaikkiaan 10,000 talaria. — Edelleen kertoivat Henrik Klaunpoika ja Herman Fleming ymmärtäneensä neuvottelujen tapahtuneen sillä tavalla, että kun herttualta
kysyttiin, oliko hän vapaa ruhtinas, silloin vastasi Ezechias herttuan puolesta ja käskystä myöntävästi, ilmoittaen, että hänellä
oli oikeus herttuakunnassaan tehdä ja olla tekemättä, miten parhaaksi näki. Kun Puolan kuninkaan neuvokset pyysivät nähdäkseen lahjoituskirjettä, joka herttualla oli mukanaan, vastattiin
heille, että vain kuningas saisi sen lukea, ja oli Ezechias silloin Juhanalle luvannut jättää lukematta ne kohdat, jotka olivat haitallisia,
ja senvuoksi, kirje kun oli ruotsinkielinen, tulkitsi hän sen oman
päänsä, eikä sisällön mukaan. Mitään muuta erikoista he eivät
sanoneet tietävänsä sopimuksenteosta. Mutta koska Lauri Mikonpojalle oli uskottu kaikkien tätä asiaa koskevien kirjeiden ja lähetteiden lukeminen, joita Ezechias lähetti herttualle, ja koska
hänet lähetettiin Hannu Björninpojan mukana takaisin Puolaan, kun herttua oli sieltä lähtenyt, olivat Henrik Klaunpoika ja Herman Fleming sitä mieltä, että "hän hyvin tietäisi,
millä ehdoilla kysymyksenalainen sopimus tehtiin. — Henrik
Klaunpoika kertoi vielä saaneensa tietää erikoiskäskystä, jonka
Lauri Mikonpoika samaan aikaan sai herttualta Puolan kuninkaalle esitettäväksi, mutta josta Hannu Björninpojan ei pitänyt
saaman tietoa. Mikä käsky se oli, siitä Lasse Mikonpoika —
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hän sanoi — itse tehköön selkoa. — Vielä kysyttiin Henrik Klaunpojalta ja Herman Flemingiltä, oliko Ezechias erotettu herttuan
palveluksesta ja oliko hän saanut häneltä erokirjeen. 1 Sitä he
eivät sanoneet tietävänsä, eivätkä he myöskään voineet uskoa
hänen olevan vapautetun herttuan palveluksesta. Mutta herttua
oli käskenyt antaa hänelle 1,500 talaria hänen lähtiessään, ja Ezechias teeskenteli olevansa hyvin murheissaan, valittaen: »Soll das
nun mein lonn seyn? Aber ich will mich vorkrichen auf dray jar.
Ich weyss woll, månn wirth mir nachstellen und ein kugel lassen
mich durchlauffen.» — Samoin kertoi myös Herman Fleming, että
kun Ezechias Riian ulkopuolella lähetettiin herttuan luota, hänellä
silloin oli herttuan luona (!) joukko lähetteitä ja kirjeitä. Silloin
kysyi Herman Fleming Ezechiaalta, mihin kirjeet aiottiin lähettää.
Hän oli vastannut, että herttua oli ne lähettänyt niille saksalaisille
herroille ja ruhtinaille, jotka hänen avioliittonsa kautta olivat tulleet hänen sukulaisikseen. — Henrik Klaunpojalta ja Herman Flemingiltä kysyttiin myös, tiesivätkö he, että Juhana herttua oli ollut
joissakin neuvotteluissa tanskalaisten tai Tanskan kuninkaan taikka
lyypekkiläisten ja muiden hansakaupunkien kanssa. Siitä he eivät
sanoneet mitään tietävänsä. Kuitenkin he olivat kuulleet herttuan jonkun kerran sanovan, että kuningas ei kauan hallitsisi,
koska hän oli joutunut Tanskan kuninkaan ja niin monen muun
vihamieheksi. z
Samalla kertaa – jatkuu selonteko — kysyttiin Henrik Klaunpojalta ja Herman Flemingiltä myös, olivatko he ymmärtäneet,
että Juhana herttua lopultakin aikoi asettua vastarintaan ja vibcllisuuteen kuningasta vastaan. He vastasivat, että he eivät olleet
voineet muuta havaita ja että herttua oli sanonut, että hänellä vuodeksi tai pariksi eteenpäin oli riittävästi muonaa ja muita tarpeita
Turun linnassa; hän oli myös siirrättänyt joukon aittoja, jotka ennen
olivat olleet linnan ulkopuolella, sen sisälle, ja hakannut niistä vallituksia ja antanut talonpoikien täyttäämullalla. He olivat myös
Tässä on käytetty sanaa »orlof», joka merkitsee myös erikoisesti vastuuvapautta. Vrt. Dahlgren, Gloss. ö. föråldr. och ovanl. ord o. tales.
2 Huomattava on, että Tanskan lähettiläitä oli Vilnossa liittoa tekemässä samoina päivinä, jolloin herttua siellä oleskeli, mutta myös, että tanskalaiset eivät suinkaan olleet hänelle suopeita ja että hän itse oli tarjoutunut
tekemään sotapalvelusta Tanskaa vastaan. Vrt. edellä siv. 478 ja Annerstedt, m. t., sivu. 91 ja 96.

494

Juhana herttuan neuvoksena ja hovimestarina (1556-1563).

hyvin ymmärtäneet, että jos herttualla vain olisi siihen tilaisuutta,
tahtoisi hän varmasti lähteä maasta, eivätkä he saattaneet mitenkään uskoa hänen milloinkaan tulevan saapuville (kuninkaan luo)
muuten kuin vastoin tahtoansa. Herttua oli myös sanonut ja-arvellut, ettei hänellä olisi mitään hätää ulkomailla, koska Puolan kuningas oli hänelle niin paljon velkaa ja koska hänellä oli niin monta
herraa sukulaisina ja ystävinä, nimittäin Brandenburgin vaaliruhtinas, Braunschweigin herttua Henrik ja se herra, jolla on kuninkaan
sisar Unkarissa: Vielä he kertoivat, että Preussin herttua kuului
olevan Juhana herttuan erikoisen hyvä ystävä ja vannoutunut veli
ja että heidän välillään mahdollisesti oli joitakin sopimuksia. 1
• Edelleen kysyttiin Henrik Klaunpojalta, oliko hän saapuvilla
Juhana herttuan luona, kun keskusteltiin siitä vakuutuksesta, joka
herttuan piti antaman kuninkaalle tämän aikoessa lähteä Englantiin, ja miksi herttua ei tahtonut sitä antaa, vaikka hän aikaisemmin
oli luvannut; samoin miksi herttua niin kiihkeästi joudutti ja vaati
kuningasta lähtemään maasta. Tähän hän vastasi, ettei hän tietänyt siitä muuta, kuin että herttua oli sanonut kuninkaan itsensä
kovasti sitä vaativan, vaikka hän oli kuninkaalle ilmoittanut Englannin kuningattaresta, että tämä oli mielellään kova. Mutta vakuutuksesta hän ei sanonut mitään tietävänsä; hän ei ollut silloin
saapuvilla, kun Lasse Knuutinpoika sitä vaati, vaan tuli herttuan luo vasta sittemmin, Martinpäivän jälkeen. Lisää kaikista olosuhteista tietää Lauri Mikonpoika 2 epäilemättä kaiken kertoa, lausutaan tutkimusselonteon lopuksi.
Valtiopäivät kokoontuivat kesäk. 1 p:nä. Aatelistosta, jonka
keskuuteen tieto Juhana herttuaa vastaan esitettävästä syy tteestä
oli nopeasti levinnyt, oli saapunut harvinaisen vähän osanottajia,
mutta sitä enemmän oli tullut alhaissäätyisiä. Kuningas avasi .säätykokouksen pitkällä puheella, mutta poistui, kun 'oli käsitelty
kysymykset suhteista Puolaan ja Tanskaan, ja jätti Juhanan asian
Tähän nähden sopii huomauttaa, että tilivuonna 1563 liikkui Juhana
herttuan lähettiläitä Turun sekä Preussin ja Riian välillä (S. V. A. n:o 3232,
1. 110 v.) ja että siis molemmat herttuat vielä Preussissa-tapaamisensa jälkeen olivat keskinäisessä yhteydessä. Vrt. myös Peringskiöld, m. t., siv. 19.
2 Lasse Mikonpoika lähetettiin Liivinmaalta jo talvella kuninkaan
käskystä Ruotsiin tutkittavaksi;. tutkinto pidettiin 19/6. Annerstedt, m. t.,
siv. 104, alav. 6, Schirren Verzeichniss, sivv. 98-101, ja Kon. Erik XIV:s
nämnds domb., siv. 96; vrt. edellä sivu: 459 ja 472.
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Yrjänä Pietarinpojan edelleen ajettavaksi. Säätyjen valiokunnalle
tämä sitten kuninkaan lautakunnan kokoushuoneessa piti laajan
ja kiihkeän puheen esittäen syytöksensä. 1 Niistä tärkein, missä
väitettiin Juhanan luopuneen valtakunnasta ja yhtyneen vihollisuin sen juuri ollessa joutumassa sotaan Puolaa vastaan, ei ainakaan
nykyisin käytettävissä olevista lähteistä päättäen ollut todistettu
eikä todennäköisesti myöskään tosiasiain kanssa ainakaan riittävästi yhtäpitävä. Tosin vielä tuomiossakin väitettiin Henrik Klasinpojan ja Flemingin todistaneen, että herttua oli varustautunut kuningasta vastaan, ja viekkaasti pantiin samaan yhteyteen väite, että
hän oli ollut yhteisissä vehkeilyissä Puolan ja Tanskan kuninkaiden
kanssa, mutta kuten näimme — jälkimäiseen kohtaan nähden he
nimenomaan sanoivat, etteivät tienneet mistään sellaisesta. Kuten
tuomiosta näkyy, uudistivat he »kaksin ylösnostetuin sormin ja
vannotuin valoin» todistuksensa säätyjen edessä. Alkuperäisen
todistuksensa he arvattavasti antoivat samassa tilaisuudessa, missä
Yrjänä Pietarinpoika piti äskenmainitun SyyLöspuheensa.
Jo 5 p:nä näkyy olleen valmiina — kai prokuraattorin laatima
— konsepti tuomiota varten, mutta vasta kahta päivää myöhemmin
on päivätty aateliston vahvistama tuomi o. Siinä Juhana herttua,
koska hän oli rikkonut Kustaa Vaasan testamenttia ja valalla vahvistamiaan sitoumuksia vastaan, pidättänyt kuninkaan lähettiläät
Klaus Akenpojan ja Olavi Henrikinpojan, auttanut kuninkaan
vihollista Puolan kuningasta ja vehkeillyt hänen ja Tanskan kuninkaan ynnä muidenkin kanssa, julkisesti ilmoittanut aikovansa sotavoimin käydä vihollisuuksiin Ruotsin kuningasta ja valtakuntaa
vastaan ja ollut välittämättä laillisesti saamistaan haasteista, tuo=
mittian menettäneeksi henkensä, kaiken omaisuutensa ja perintöoikeutensa, jollei kuningas tahtonut häntä armahtaa. Myöskin
muut säädyt vahvistivat tuomion, ja jälkeenpäin hankittiin sille
useilta huomattavimmilta poissaolevilta uhkauksin ja väkivaltaa
käyttäen vahvistus, m. m. Maunu herttualtakin puoliväkisin, mikä
lieneekin vaikuttanut hänen mielisairautensa lopulliseen puhkeamiseen. 2
Nettellbadt, Schwed. bibl. IV; sivv. 212-216.
Vrt. Sv. riksdagsakt. II, sivv. 86-91, Peringskiöld, m. t., siv. 19,
Fryxell, Handl. rör. Sv. hist. III, sivv. 25-26, Annerstedt, m. t., sivv.
96-97, ja Grotenfelt, Suom. hist, uskonp. aikak., sivv. •162-163.
1 Vrt.
2
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f) Kuninkaan luottamusmiehenä, herttuan vihollisena.

Henrik Klaupojan ja Herman Flemingin laskelmat siitä,
miten menettelemällä he parhaiten pääsisivät joutumasta vastuuseen kaikesta, mitä heidän neuvosaikanaan oli Juhanan puolella
toimitettu, ja saavuttaisivat kuninkaan luottamuksen, osoittautuivat oikeiksi. Epäilemättä suotuisaan tulokseen vaikutti myös
se, että heidänkaltaistensa miesten myötävaikutus oli erinomaisen suuriarvoinen, kun Juhanan lopulliseen kukistamiseen oli ryhdyttävä. Mutta ihmettelemistä ei ole, että heidän osakseen
kuninkaan ja hänen kätyriensä taholta tullut suopea kohtelu
herätti aikalaisissa — ja etenkin Juhanan puoluelaisissa - epäluuloja heidän aikaisempaan lojaalisuuteensa nähden. Edellä (siv.
453) on jo kerrottu, mitä muuan herttuan häämatkalaisiin kuulunut on väittänyt. Esitettäköön tässä toinenkin samanaikuinen
lausunto. Elok. 26 p:nä 1564 tutkittiin kuninkaan lautakunnassa
erästä Jöns Jutea, jonka pari kauppiasta todisti muutamissa
kekkereissä sanoneen, »että kaiken sen eripuraisuuden ja sodan,
mitä on ollut kunink. maj:tin ja Juhana herttuan välillä, ovat
korkeastimain. kun. maj. omassa persoonassaan sekä Yrjänä Pietarinpoika, ei ainoastaan aiheuttaneet, vaan myös sepittäneet ja
juonillaan punoneet (dichtatt och stemplet), jotta hänen kun.
maj:ttinsa voisi saada herttualta tuon hyvän ja lihavan maan Suomen jälleen itselleen ja kruunulle, ja tämä on tapahtunut sellaisilla tempuilla ja keinoilla (finantz och medhell), että hänen
kun. maj:ttinsa on salaisesti sopinut (vtgiortt) herra Henrik
Klaunpojan ja Herman Flemingin kanssa, joiden piti paneman
kaikki tämä toimeen, että herttua asettuisi uppiniskaiseksi kork.
mainittua kun. maj:ttia vastaan; tätä todistaa se, että sanottujen
herra Henrikin ja Hermanin annetaan vapaasti kulkea minne
mielivät». i
Aivan mielensä mukaan eivät herttuan vanhat neuvonantajat kuitenkaan saaneet liikkua, vaan tuli heidän teossa osoittaa,
että luopumus herttuasta ja alistuminen kuninkaan tahtoon oli
ehdoton.
Heti valtiopäivien hajaannuttua, ehkä jo aikaisemminkin,
1 Kon.

Erik XIV:s nämnds domb., sivu. 142-143.
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Henrik Klaunpoika ja Herman Fleming näet saivat käskyn palata S u om e e n, jossa heille tuli suoritettavaksi tehtävä, mikä ei ainakaan
aluksi liene tuntunut juuri miellyttävältä miehistä, jotka — niinkuin
olemme nähneet Juhanalle erinomaisen ystävällisenkin kirjoittajan
myöntävän (vrt. edellä siv. 490) — vielä Tukholman kuulusteluissa
olivat korostaneet herttuan viattomuutta häntä vastaan esitettyihin vaarallisimpiin Syytöksiin nähden. Eerik oli nimittäin, kun nyt
tuli kysymykseen säätyjen tuomion täytäntöönpano, tosin päättänyt vielä kerran tarjota Juhanalle tilaisuutta valita joko täydellisen
alistumisen tai sen, että hänet sotatoimin pakotettaisiin kärsimään
säätyjen tuomitsema ankara rangaistus. Mutta alistumisen ehdot,
jotka piti esitettämän vain siinä tapauksessa, että Juhana todella
osoittautuisi katuvaiseksi ja armoa anovaiseksi, ja joiden esittäjille Juhanan tuli antaa turvakirje, koska hän aikaisemmin oli
ottanut kuninkaan edustajat " vangiksi, olivat kovin nöyry y Itävät.
Hänen tuli vannoa kuninkaalle uusi uskollisuudenvala, ottaa
luokseen joitakuita kuninkaan lähettämiä luottamusmiehiä, joilla
oli oleva oikeus saada tieto kaikista hänen puuhistaan ja toimistaan, olla herttuakunnastaan lähtemättä ilman kuninkaan lupaa,
suostua siihen, että hän vasta molempien muiden kuninkaan veljien jälkeen oli oleva kruununperimykseen oikeutettu, vapauttaa
kaikki vangitsemansa henkilöt ja luvata olla vainoamatta niitä,
jotka olivat ottaneet osaa hänen tuomitsemiseensa tai siihen vaikuttaneet, sekä luopua rahanlyöntioikeudestaan. Mitään viivyttelyä vastauksen antamisessa ei ollut sallittava, vaan oli, jollei Juhana
viipymättä suostunut ehtoihin, hänet julistettava valtakunnan viholliseksi ja asiasta ilmoitettava Iivar Maunnnpojolle, jotta hän
voisi ryhtyä "a asianmukaisiin, toimenpiteisiin. 1
Kuningas oli nimittäin samoihin aikoihin, jolloin hän Juhanan luo
lähetettäville edustajilleen, Hogenskild Bielkelle ja Olavi Henrikinpojalle, antoi toimintaohjeet — ne ovat päivätyt kesäk. 13 p:nä —
jo aloittanut sotatoiminnan valmistukset Juhanaa vastaan. Sen
lisäksi, mitä Jaakko Henrikinpoika, Suomen käskynhaltija, oli jo
toukokuun lopulla tehnyt — m. m. viemällä kolme eskadroonaa
ratsuväkeä Raaseporin lääniin, mistä Juhana sai aiheen kirjoittaa
sanotun läänin asukkaille hänen »kapinastaan ja sopimattomasta
1 Sv.

riksdagsakt. II, sivv. 93-97.
32
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menettelystään» 1 —, piti Eerikin uskollisen palvelijan livar
Maununpojan yhdessä Antti Niilonpojan (Sabelfana) ja amiraali Hannu Laurinpojan kera viedä väkeä Ruotsista ja siellä
asettua yhteyteen Jaakko Henrikinpojan, Niilo Boijen ja Eerik
Sporen kanssa, jotapaitsi Svante Sturen ja Charles de Mornayn oli
tuotava apuväkeä Liivinmaalta. Kunnes viimemainittu, josta piti
tulla ylipäällikkö, ehtisi saapua, piti livar Maununpojan johtaa
kuninkaan joukkoja. Kirje Liivinmaan herroille meni äskenmiainittuna päivänä, kesäk. 13:na, ja samana päivänä kirjoitettiin myös
Suomen herttuakunnan asukkaille käsky avustaa kuninkaan sotapäälliköitä sekä turvakirje niitä varten, jotka olivat saapuneet
valtiopäiville. 2
Niinkuin edelläesitetystä näkyy, lähti livar Maununpoika luulta-

vasti Ruotsista liikkeelle kesäk. 13 p:än aikoihin, jollei hän kenties
silloin jo ollut Suomessa, vaikka hänetkin sanottiin nyt »lähetettäväksi». 3 Vähän aikaisemmin palasivat myös Henrik Klaunpoika
ja Herman Fleming kotimaahan, yhtyäkseen Juhanan toimiviin
vihollisiin. Siitä kertoo ennen useasti mainitsemani herttuan puoluelainen: »Kun tätä (kuninkaallisen ratsuväen hävitystyötä herttuakunnan alueella) oli jonkun aikaa kestänyt, tulivat sinne heidän
luokseen molemmat päälliköt Henrik Klaunpoika ja Herman Fleming, varustautuivat herttuaa piirittämään, toivat tullessaan kuninkaan kirjeen ja sinetin maakunnalle, että talonpojat ja kaikki
herttuakunnan alamaiset eivät antaisi herttualle tavallista veroa
eivätkä missään asioissa osoittaisi kuuliaisuutta; he vahvistivat
itseään lyhyessä ajassa niin, että he noiden ennestään maassa ollei1 Herttuan diario 2/6 ja Fryxell, m. t., sivv. 27. Viimemainitusta lähteestä päättäen olisi jo tällöin julmasti vainottu, ei ainoastaan Juhanan palveluksessa olevia henkilöitä, vaan myös hänen alueellansa asuvia talonpoikia.
2 Sv. riksdagsakt. II, sivv. 91-92 ja 97, S. V. A. Eerik XIV:n reg.,
1. 118-119, Arw. Handl. X, sivv. 78-82, ja Annerstedt, m. t., sivv. 97-98.
Hausen (Bidrag IV, sivv. 469-472) julkaisee Svante Sturelle ja de Mornaylle kirjoitetun kirjeen, joka on päivätty 16/6 ja josta päättäen viimemainittu
olisi ollut aiottu Iivar Maununpoapulajan iseksi, hänelle »neuvoksi ja avuksi,>.
— Hannu Laurinpojan laivaston oli Eerik jo huhtikuussa kutsunut Ruotsiin Narvan vesiltä. S. V. A. Eerik XIV:n reg., I. 105 v.
3 Tänä . talvikautena olivat livar Maununpoika Suomessa olevien
ruotsalaisten ja Antti Niilonpoika suomalaisten ratsujoukkojen ratsames tarina.
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den kolmen ratsuväkieskadroonan lisäksi hankkivat kokoon 8,000
jalkamiestä.» 1 Kertojan puhe Henrik Klaunpojan ja Herman Flemingin toiminnasta sotaväen kerääjinä lienee ymmärrettävä siten,
että he ynnä ehkä samalla kertaa lähteneet muut päälliköt toivat
Suomeen tullessaan ainoastaan osan — Hannu Laurinpojan laivasto tai sen osasto kai valvoi kuljetusta — ja että loput tulivat
vähitellen taikka kerääntyivät Suomesta. Kun myöhemmin vielä
tuli Ruotsista neljä jalkamieslippukuntaa, näkyy kuninkaan Suomessa oleva sotaväki käsittäneen kokonaista 10,000 miestä, joilla oli
käytettävissään myös Ruotsista ja Suomesta han kittuja tykkejä. 2
Tuntematonta on ollut, tuliko tämän lisäksi väkeä myös Liivinmaalta. Huomauttamista senjohdosta ansaitsee, että Matti Törne,
joka oli linnaa piirittävien päälliköiden joukossa, oli v. 1562 lähetetty Luvinmaalle ja että joukko hänen allensa kuuluneita ja Liivinmaalla taistelleita jalkamiehiä nimenomaan kertoo olleensa mukana Turun linnan piirityksessä 3; mahdollista kuitenkin on, että
hänen joukkonsa jo aikaisemmin olivat olleet lähetettyinä Suomeen linnaleiriin. Myöskin rääveliläisiä vaati Svante Sture toimittamaan väkeä Juhana herttuaa vastaan, mutta — sen mukaan kuin
hän itse kirjoitti kuninkaalle — he olivat arvelleet olevan viisainta
»ensin katsoa, mihin asiat kääntyivät». 4 Epävarmaa on, saapuiko Charles de Mornaykaan, joka jo maaliskuussa oli määrätty
sekä Liivinmaan että myös Suomen ratsuväen ylimmäksi päälliköksi, 5 Suomen puolelle muuta kuin ehkä vain lyhyeen neuvotteluun. 6
Mitä sitten tulee edelläselostetussa kertomuksessa esitettyihin
tietoihin Henrik Klaunpojan ja Herman Flemingin muista tehtävistä
1 Fryxell,

m. t., siv. 27.
siv. 28, ja Annerstedt, m. t., siv: 98.
3 Hausen, Bidrag IV, siv. 184.
4 v. Nottbeck, Eine Rev. Gesandtsch. an E. XIV (Beitr. z. Kunde E.-,
L.- u. Kurl. V), siv. 357, ja S. V. A. n:o 3240, 1. 42, josta näkyy, että rimarrask.
1562 oli Räävelistä tullut Suomeen väkeä.
5 Vrt. Hausen, Bidrag IV, siv. 36.'
Helsingin kartanon tileissä on heinäkuun toisella viikolla siellä käyneiden joukossa myös »her Karll» (itse 5:ntenä). S. V. A. n:o 3228, 1. 58 v.
Kuten edempänä esitän, pidettiin sanotussa kartanossa silloin tärkeitä neuvotteluja. Luultavasti oli herra Kaarlen jälkeen merkitty herra Sten kreivi
Svante Sturen poika, joka isänsä edustajana oli seurannut de Mornayta, ehkä
M. t.,
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Suomessa, ovat ne nähdäkseni oletettavaa oikeiksi. Heidän tu li varmaankin levittää juuri sitä avointa kirjettä herttuakunnan alamaisille,
josta edellä (siv. 498) on ollut puhe, ja tehdä siitä ja tapahtumista
yleensä väestölle selkoa. Eräässä Taivassalon kirkkoherran Matti
Mikonpojan (Karpalainen) Juhana herttualle kesäk. 27 p:nä lähettämässä kirjeessä sanotaan, että Herman (Fleming) oli niille taivassalolaisille talonpojille, jotka olivat olleet valtiopäivillä ja kesäk.
23 p:nä kotiutuneet, hankkinut kuninkaan (kesäk. 13 p:nä antaman) suojeluskirjeen ja muutenkin heidän kanssaan puhellut sekä
saanut heidät uppiniskaisiksi. 1 Luultavaa on, että hän ja Henrik
Klaunpoika myös Suomeen tultuaan jatkoivat agitatsionityötänsä
väestön keskuudessa, jossa toiselta puolen liikkui Juhanankin lähettejä. Myöskin väestön kieltämisessä maksamasta Juhanalle veroja
ja veronnostossa sensijaan piiritysjoukkojen tarpeeksi he epäilemättä
olivat osallisina, vaikka viimemainittu toimenpide kai tapahtui
vasta myöhemmin kesällä, senjälkeen kuin oli tarkemmin sovittu
sotatointen ja kaiken muun järjestämisestä. 2
Aluksi Henrik Klaunpojan ja Herman Flemingin oli kuitenkin
liikuttava ja toimittava verraten varovasti. Heidän tullessaan
takaisin ei tosin varsinaista sotatilaa oikeastaan vielä ollut julistettu, mutta Jaakko Henrikinpoika oli-- kuten edellä on esitetty —
hyökännyt jo Raaseporin lääniin, ja erityisesti noiden kahden luopion oli täysi syy pelätä Juhanan ja hänen puoluelaistensa kostoa.
Siitä on, meillä Henrik Klaunpojalta nimenomainen todistuskin.
Hän oli jo kesäk. 13 p:ksi ehtinyt kotiinsa Kankaisiin. Sieltä hän
sanottuna päivänä kirjoitti Suomessa olevan kuninkaallisen laivasto-osaston päällikölle Kaarle Simonpojalle eli Pitkälle Kaarlelle 3
samalla myös pyrkien saamaan tietoja herttuan luona oleskelevasta veljestään Eerik Sturesta, jonka kohtalosta vanhemmat olivat suuresti huolissaan.
Samalla viikolla kävi Helsingissä- kolmaskin Räävelin ruotsalaiseen päällystöön kuuluva henkilö, Niilo Jesperinpoika (Kruus). Ritari Niilo Krumme,
joka myös kuului siihen, oli Turussa ainakin pari päivää linnan antautumisen jälkeen. Kon. Erik XIV:s nämnds domb., siv. 112.
1 Hausen, Bidrag IV, sivv. 151-152. Vrt. Arw. Handl. X, sivv. 81-82.
2 Raaseporin läänissä antoivat piiritysjoukkojen apuverosta käskyn
Antti Sigfridinpoika ja Iivar Maununpoika. S. V. A. n:o 3232, I. 83.
3 Jo edellisenä kesänä oli Pitkä Kaarle ollut näillä vesillä, estämässä
Venäjän ja Narvan välistä laivaliikettä, siis silloinkin Hannu Laurinpojan
alipäällikkönä (vrt. edellä siv. 448). Prof. K. Grotenfeltin muistiinpanoja.
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kirjeen, missä hän m. M. sanoo: »Rakas Kaarle, ilmoitan teille saaneeni kunink maj:tin, meidän kaikkein arm. herramme, lähettiläiltä kuulla, että ei ole ryhdyttävä vihollisuuksiin Juhana herttuan
väkeä vastaan, vaan on vielä odotettava, eikö hänen armonsa tahtoisi antautua ystävällisiin keskusteluihin k. maj:tin lähettiläiden
kanssa. Sentähden, rakas Kaarle, en voi jäädä tänne kartanooni,
koska en tiedä olevani täällä ollenkaan rauhassa, en itse eikä vaimoni, enkä myöskään voi vaimoineni lähteä Hämeeseen, vaan aion
kunink. maj:tin luo Ruotsiin.» Senvuoksi hän pyysi itselleen sekä
vaimolleen ja lapsilleen »kuninkaan rauhaa» laivastossa, kunnes
hän saisi itsensä matkavalmiiksi ja hankituksi saaristoveneen, jolla
voisi purjehtia Tukholmaan. Hän pyysi siis Pitkältä Kaarlelta vastausta, ottaisiko tämä häntä puolustaakseen vai ei. Tästä kirjeestä
päättäen näyttää siis siltä, kuin Henrik Klaunpoika olisi jo jonkun
aikaa ollut Suomessa ja kuin hänen Ruotsista lähtiessään vielä olisi
ollut päätetty asia, että ilman muuta aloitettaisiin sotatoimet; heti
kun päätös muutettiin ja Hogenskild Bielke ja Olavi Henrikinpoika
määrättiin lähtemään viimeistä kertaa yrittämään jonkinlaista sovintoa, ilmoittivat he sitten etukäteen asiasta Henrik Klaunpojalle.
Kun tämä saadessaan heidän kirjeessä kaiken muun lisäksi jo oli
ehtinyt toimittaa ehkä paljonkin vihamielistä herttuaa vastaan, oli
hänen olonsa aivan Turun lähimmässä naapuristossa todella hyvin.
arveluttava.
Henrik Klaunpojan aikeesta lähteä Tukholmaan ei kuitenkaan
tullut mitään. Nähtävästi hän yhdessä kohtalotoveriensa Herman
Flemingin ja Torsten Henrikinpojan kanssa sittenkin katsoi parhaaksi pysyä kotimaassa, odottaa täällä asiain kehitystä ja suunnitella tarvittavia toimenpiteitä; mahdollisesti vaikutti päätökseen
myös se, ettei hän, kuten kohta saamme nähdä, tavannutkaan Pitkää Kaarlea.
Luonnollisimpia paikkoja, mihin kuninkaan puolue l a i s et
Turun pohjoispuolella voivat kokoontua, oli Hämeenlinna, jossa voutina oli Eerikin vankka kannattaja Eerik Spore ja joka Henrik Klaunpojan äskenselostetusta kirjeestä päättäen jo edeltäkäsin olikin
Samana vuonna (1562) syksyllä hän sai tehtäväkseen järjestää Suomen
herttuakunnassa sinne sijoitettavan kuninkaan sotaväen linnaleirin y. m .
tärkeitä asioita. S. V. A. Eerik XIV:n reg., 1. 53-54.
1 Hausen, Bidrag IV, sivu. 149-150.
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määrätty kokoontumispaikaksi. 1 Hämeenlinnassa heidät sitten
tapaammekin kesäkuun loppu- ja heinäkuun alkuviikolla. Kesäkuun toisella viikolla siellä oli käynyt m. m. Jaakko Henrikinpoika
(itse 6:na) viipyen viisi päivää, seuraavalla viikolla oli pääasiallisesti paikkakuntalaisia tai muuta vähäpätöistä väkeä, mutta
»10:nnen kuukauden kolmantena viikkona», s. o. kesäk. 23-29 p:nä,
on vieraitten joukkoon merkitty: herra Henrik Klaunpoika (itse
7:ntenä), Herman Fleming (itse 5:ntenä), Jöns Knuutinpoika (itse
5:ntenä) ynnä joukko muita rälssimiehiä, kaikki koko viikon ajaksi.
Senjälkeisen viikon, siis kesäk. 30—heinäk. 6 p:n, vierasluettelossa
ovat taaskin koko viikon olleina Henrik Klaunpoika ja Herman
Fleming sekä lisäksi Torsten Henrikinpoika (itse 4:ntenä) ynnä m. m.
Abyn Niilo Mikonpoika (itse 2:sena) ja Muurlan Olavi Hannunpoika
(itse 6:ntena). Heinäk. 6 p:n jälkeen katoaa Henrik Klaunpojan
nimi, jotavastoin sekä Herman Fleming että Torsten Henrikinpoika
viipyvät vieläkin kaksi kokonaista viikkoa, jolla ajalla linnassa jälleen käy paljon aatelisväkeä — yleensä sellaisia, jotka tulivat tunnetuiksi m. m. herttuan puoluelaisten ryöstäjinä —; olipa toisella
viikoista, 11:nnen kuukauden 2:sella viikolla, itse Iivar -Maununpoikakin, vain yhden palvelijan seuraamana, ehkä kiireellisissä
asioissa nopeasti ratsastaen. Vasta sitten vierasluettelo saa vanhan
yksitoikkoisen näkönsä. 2 Saatamme arvata, että vanhassa linnassa
oli tuo kuukausi sille harvinaista vilkkaiden keskustelujen ja kiih keän toiminnan aikaa. Olihan silloin parhaillaan Turussa neuvotteluja Eerikin lähettiläiden ja Juhana herttuan kesken; lähettiläät
saivat nimittäin kesäk. 29 p:nä herttualta turvakirjeen saapuakseen hänen puheilleen. Ja olihan alunpitäen hyvin vähän toiveita
siitä, että Juhana suostuisi Eerikin kummalliseen »sovinnon» tarjoukseen, niinkuin saattoi päätellä myöskin- herttuan kesäk. 18 p:nä
Turkuun Heikin-messuun kokoontuneelle rahvaalle pitämästä puheesta. Siinä hän ankarasti hyökkäsi kuninkaan koko hallitustoi1 Jo 1561 oli Spore yhdessä Suitian Hebla rouvan ja Kustaa Fincken
kanssa lahjoittanut kuninkaalle arvoesineitä, ja kuningas puolestaan oli kaikille heille ja heidän perheilleen osoittanut suurta suosiotansa. Vrt. Hansen,'
m. t., siv. 6.
2 S. V. A. n:o 3964,1. 18 v.-24 v. — 11:nnen kuukauden 4:nnellä viikolla
on linnassa kokonaista 30 vankia, suurin osa luultavasti valtiollisia, herttuan
puoluelaisia. Niilo Mikonpoika esiintyy näihin aikoihin kuninkaan ja Suomen
herrain välisen kirjeenvaihdon välittäjänä; vrt. S. V. A, Eerik XIV:n reg.,1.128 y.
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mintaa vastaan ja erikoisesti huomautti siitä, kuinka oli perätysten
hylätty hänen tarjouksensa mennä kuninkaan avuksi Tanskan sotaan, luovuttaa herttuakunta rahasummaa vastaan ehdolla, että
saisi lähteä, minne mieli, ja lopuksi tarjous vapaana tulla kuninkaan
luo itseänsä puolustamaan. Heinäk. 17 p:nä neuvottelut sitten päättyivätkin tuloksetta. Paljon oli myös muitakin tapahtumia Turussa
ja maaseuduilla, jotka vaativat huomiota: Turun linnan varustaminen sotaväellä ja erilaisilla tarpeella, herttuan lähettien liikkuminen rahvaan keskuudessa nostattamassa sitä taisteluun herttuan
puolesta y. m. s. Eerikin sotaväen päälliköiden ja Liivinmaalla olevien herrojen kanssa oli pidettävä yhteyttä j. n. e. 1 Niinpä Hämeenlinnassa odotettiin tietoja, lähetettiin tiedustelijoita ja sanansaattajia sekä suunniteltiin liikkeitä ja toimenpiteitä. Lieneepä
heidän hommistaan saapunut tietoja jo aikaisin herttuankin korviin,
koska hän juuri kesäkuun viimeisenä päivänä todistutti oikeaksi
Henrik Klaunpojan ja Herman Flemingin kirjallisen uskollisuudenvalan (vrt. edellä siv. 485).
Toinen kuningasmielisten pääkortteeri ennenpiiritystä
oli Helsingin kartanossa, jossa Herman Flemingin lanko, Karunan
Henrik Simonpoika, oli päällikkönä ja joka Viipurin—Turun välisellä
tiellä, myöskin ulkopuolella herttuakuntaa, sijaiten ja ollen sopivana
yhdyssiteenä myös Suomen ja Liivinmaan välillä tarjosi sotatointen valmistajille edullisen yhtymiäpaikan. Kysymyksessäolevina
viikkoina, varsinkin heinäkuun alusta lähtien, , tapaamme siellä
joukon mitä huomattavimpia sekä suomalaisia että ruotsalaisia
miehiä, kaikki sellaisia, jotka jo vanhastaan olivat olleet Eerikin
palveluksessa ja jotka siten tavallansa muodostivat vastakohdan
hämeenlinnalaiselle, herttuasta äsken luopuneiden ryhmälle. Kuun
ensimäisellä viikolla, tilivuoden 40:nnellä (Helsingin tileissä ei sanota, montako päivää) siellä olivat ainakin käymnältä m. m. Kuitian . vapaaherra Klaus Eerikinpoika Fleming (itse 5:ntenä), amiraali Hannu Laurinpoika (itse 10:ntenä), lähettiläs Olavi Henrikinpoika (itse 5:ntenä), gubernaattori Jaakko Henrikinpoika (itse
6:ntena), ylipäällikkö livar Maununpoika (itse 2:sena) sekä suuret
joukot muita, m. m. eri herrojen palvelijoita ja jalkasotilaita sekä
197 vasta palvelukseen otettua talonpoikaissotilasta. Seuraavalla
1 Vrt. herttuan diario, Stockh. magaz. III, sivv. 30-37, Annerstedt, m. t.,
sivv. 98-100, Fryxell, m. t., sivv. 27-28, ja Hausen, m. t., sivv. 163-165.
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viikolla olivat jälleen Hannu Laurinpoika (itse 10:ntenä) ja Olavi
Henrikinpoika (itse 4:ntenä) sekä toinenkin Eerikin lähettiläistä,
Hogenskild Bielke (itse 6:ntena), ynnä herra Kaarle (de Mornay;
itse 5:ntenä), herra Sten (Sture; itse 5:ntenä), Niilo Jesperinpoika,
(Kruus, itse 3:ntena) ja ratsumestari Antti Niilonpoika (itse
3:ntena), minkä lisäksi tälläkin viikolla oli jotenkin sama määrä
vakinaista ja talonpoikaissotaväkeä. Kolmas heinäkuun viikko oli,
hieman hiljaisempi; kävijöistä mainittakoon Hogenskild Bielke ja
Eerik Olavinpoika (Stålarm°?, kumpikin itse • 5:ntenä). Tällä viikolla
on . tileissä viimeistä kertaa »herttuan väkeä» (hertugens selskap),
7 henkeä, m: m. Henrik Tuomaanpoika.1 Kun tämän viikon aikana
Turun piiritys vihdoin alkoi, ei seuraavalla viikolla enää ole edellä
esitettyjen kaltaisten vieraiden joukossa ketään maininnan arvoista. Mutta sensijaan on kartanossa viettänyt kolme yötä 148miehinen joukko, joiden sanotaan olevan »sventjänare», jotka
Viipurista tullen kulkivat Turkuun. 2 Ensimäisinä tässä aateliston ratsuväessä ovat Antti Niilonpoika (itse 14:ntenä), Eerik
Olavinpoika (itse 7:ntenä), Martti Knuutinpoika (itse 5:ntenä),
Kristoffer Yrjänänpoika (itse 5:ntenä), Bertil Jönsinpoika (itse
2:sena), Maunu Ille (itse 4:ntenä), Niilo Simonpoika (itse 7:ntenä) ja
Krister Henrikinpoika (itse 5:ntenä); muut olivat ilman omaa seuruetta. Kesäkuun kolmena viimeisenä viikkona, tilivuoden 37:ntenä,
38:ntena ja 39:ntenä, oli Helsingin kartanossa käymässä myös Eerik
Spore, mutta hän palasi Hämeenlinnaan jo seuraavaksi viikoksi,
jolloin näimme Henrik Klaunpojankin vielä siellä olleen. 3
1 Henrik Simonpoika oli jo toukokuun lopulla estänyt herttuan palvelijoita vapaasti Helsingin kautta kiuljettamasta hänelle ostettuja viinejä.
1/6 herttua kirjoitti siitä Henrik Simonpojalle, joka kääntyi kuninkaan
puoleen ja sai häneltä S0/6 käskyn lähettää viinit Tukholmaan, »efther
högb:te wör brodher ähr nu icke anners ähn med altt ondtt sigh emott
oss förnimme lather>. Herttuan diario ja S. V. A. Eerik. XIV:n reg.,
1. 122. — Jo 12/6 kuningas vastasi — toistaiseksi kieltävästi — Henrik
Simonpojan pyyntöön, että osa herttuakurnan aluetta yhdistettäisiin hänen
voutikuntaansa. M. p., 1. 115 v.; vrt. 1. 134 v.
2
»Suentienare, som komo iffrå Wiborgh och trogho till Aba, wåro trij
netter.» 11/7 olivat Antti Niilonpojan ratsumiehet (200 miestä ja 166 hevosta)
Kyminkartanossa (S. V. A. n:o 3240, 1. 42, ja 3241, 1. 132). Syksyllä 1562
oli nämä joukot tuotu Räävelistä Viipuriin; vrt. myös edellä siv. 499,
alav. 4.
3 S. V. A. n:o 3228, 1. 55 v.-61.
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Henrik Klaunpoika ryhtyi jo heinäkuun alussa, heti Hämeenlinnasta lähdettyään, ahkeraan toimintaan, jotavastoin herttuan
muista entisistä luottamusmiehistä Herman Fleming ja Torsten
Henrikinpoika, joista edellinen jo kesäk. 29 p:nä määrättiin Paidelinnan päälliköksi, liittyivät vasta myöhemmin Turun linnan piirittäjiin. Jo heinäk. 8 p:nä Henrik Klaunpoika oli Raisiossa, jossa
hän kirkkoherra Mikaelilta kuittia vastaan otti muonatavaraa sotaväen tarpeeksi. 1 Siltä näyttääkin, että Juhanan mahdollisuudet
ulottaa vaikutustansa Turun linnan ulkopuolelle jo näihin aikoihin
olivat lopussa, vaikka linnan lopullinen saarto tapahtuikin vasta
heinäkuun toisen puoliskon alkaessa. Heinäk. 14 p:nä Henrik Klaunpoika nimittäin jo näkyy tunteneen olevansa täysin turvassa yksinpä Kankaisissakin. Hän kirjoitti sieltä ennenmainituile Pitkälle Kaarlelle, että tämä antaisi hänen palvelijalleen Tuomas Jönsinpojalle pari arkkua, jotka hän Kaarlen poissaollessa oli jättänyt
laivanpäällikön Pietari Baggen. haltuun, koska hän ei tietänyt »siihen aikaan olevansa missään turvassa». - Hän ilmoitti samalla joka
päivä odottavansa kuninkaalta vastausta kysymykseensä, tahtoiko
kuningas, että hän saapuisi hänen luokseen. 2
Luultavasti kuninkaalta saapui käsky, että Henrik Klaunpojankin oli edelleen otettava osaa Juhanan kukistamistoinmenpiteisiin. Ainakaan ei ole'tietoa siitä, että hän olisi käynyt Ruotsin puolella. Sitävastoin tapaamme hänet piiritysjoukkojen ja yleensä sen
toiminnan johtajien joukossa, jonka tarkoituksena oli kuninkaan
tahdon täytäntöönpano. Niinpä on tilikirjoissa merkintä, että piirittäjien leiriin oli ojankaivuuta, »vallituskoreja» ynnä muita tarpeita varten tehty suuret määrät päivätöitä Henrik Klaunpojan
sekä Eerik Sporen ja Iivar Maununpojan käskystä. 3 Henrik Klaunpoika oli myös yhdessä muiden päälliköiden kera kuninkaan kanssa
kirjeenvaihdossa asiain kulusta. Heinäkuun lopulla he saattoivat
ilmoittaa valloittaneensa Juhanalta laivoja ja tykkejä, luultavasti
tämän tehdessä 1,200-miehisellä varusväellään tuloksettoman hyök1 S.

V. A. n:o 995, 1. 24.
Hausen, m. t., siv. 162.
3 S. V. A. n:o 984 (Piikkiön ja Halikon kihlakuntain tilit), 1. 66: *Är
kommith till legreth, then tidh Åbo slåth war bestallath, till dike graffning,
skantzkårgor och till annan behörningh, effther her Hindrick Claesons, Erick
Spåre och Iwar Monssons befalningh, daxuercker — 2399.*
2
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käyksen ja yrittäessä murtaa merenpuolisen, Hannu Laurinpojan
laivaston muodostaman sulun. Ilmoituksen johdosta kuningas elok.
3 p:nä, kirjoitti heille — kirje on osoitettu Niilo Boijelle, Henrik
Klaunpojalle, Eerik Sporelle, Herman Flemingille, Hannu Laurinpojalle ja livar Maununpojalle — kiitoksensa hyvin suoritetusta
työstä ja kertoi lähettäneensä muurinmurtajia, ruutia, luoteja,
rahaa ja muita tarpeita. Hän kehotti päälliköitään tekemään kaikkensa saadakseen »tämän kiusallisen asian» ensi tilassa päätökseen.
Erikoisesti hän ilmoitti heidän pyynnöstään lähettävänsä luoteja
valloitettuja aluksia varten sen mallin mukaan, jonka heidän lähettinsä oli tuonut. Muihin heidän esittämiinsä kysymyksiin hän sanoi
heidän saavan vastauksen kirjeestä, jonka hän oli kirjoittanut vähää
ennen.
Samana päivänä, jolloin kuningas kirjoitti äskenselostetun

kirjeensä, olivat piiritysjoukot jo päässeet sotatoimissaan niin pitkälle; että ankaran hyökkäyksen jälkeen saivat haltuunsa linnan
vastapäisen Korpolais-vuoren. Sieltä he, katsoen voiton ratkaisevaksi ja luottaen siihen, että Juhanakin huomaisi asemansa mahdottomaksi, lähettivät hänelle antautumiskehotuksen, toistaen jo
ennen monesti esitetyt syytökset häntä vastaan ja luvaten hänelle
säädynmukaisen ja »kristillisen» kohtelun; jos herttua itsepäisesti
kieltäytyisi noudattamasta kehotusta, pyysivät he ainakin herttuatarta naisineen antaumaan vangiksi ja takasivat siinä tapauksessa, että häntä kohdeltaisiin niinkuin ainakin sellaista, joka on
Kehotuksen allekirjoittivat
keisarillista heimoa ja syntyperää.
Niilo Boije, Klaus Fleming, Antti Sigfridinpoika, livar Maununpoika
ja Matti Törne 2 ; ei kai pidetty sopivana eikä asialle edullisena, että
herttuan entiset neuvokset Henrik Klaunpoika ja Herman Fleming
esiintyisivät allekirjoittajina. Vielä ei Juhana kuitenkaan ollut tarpeeksi masentunut. Vasta hänen varusväkensä napina ja epäluo
tettavaisuus sekä piirittäjien yhä ankarammat hyökkäykset saivat
hänet huomaamaan, ettei enää ollut mitään toivoa; kun vielä hovilaisetkin, yksinpä herttuatar, 'liittyivät antautumisen kannattajiin,
S. V. A. Eerik XIV:n registr., 1. 128. Samasisältöinen kirje, päivätty
on lehdellä 129. 618 ja 12/8 Eerik vielä kirjoitti piiritysjoukkojen päälliköille käskyjä toimia nopeasti, koska joukkoja kovasti tarvittiin äskenalkåneessa Tanskan-sodassa. Vrt. Westling, Det nord. sjuårskr. hist. I,
äiv." 30.
2 Hausen, m. t., sivv. 166-169.

4/8,
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lähetti herttua sihteerinsä Hirschfeltin vihollisen kanssa neuvottelemaan. Elok. 12 p:nä vahvistettiin a n t a u t um i s s o p i m u s. Siinä
kuninkaan Suomessa olevan sotaväen päälliköt Niilo Boije, Klaus
Fleming, Antti Sigfridinpoika, livar Maununpoika ja Hannu Laurinpoika vakuuttivat herttualle, joka lupasi lähteä kuninkaan luo
hänen armollisesti tutkittavakseen ja tuomittavakseen, ynnä herttuattarelle, tämän naisille sekä neljällekymmenelle ruotsalaiselle ja
saksalaiselle hovipalvelijalle, »lukuunottamatta puolalaisia ja italialaisia, jotka kuuluvat ruhtinattarelle», turvallisen matkan —myös
heidän mukaansa ottamiinsa tavaroihin nähden — Turusta Tukholmaan, kuitenkin sillä ehdolla, ettei herttua nousisi laivoista maihin eikä mihinkään ryhtyisi, ennenkuin kuningas oli ilmoittanut
tahtonsa. ' Sisälle linnaan ryntäävät joukot toimeenpanivat sitten yleisen ryöstännän, , ottivatpa siihen osaa myös hovikuntaan
kuuluneet puolalaisetkin. 2
Jo piirityksen kestäessä ja sitä ennenkin sekä myös sen jälkeen
käyttivät kuningasmieliset tilaisuutta ajan tavan mukaan hävitelläkseen vihollisen kannattajien — niin omia kansalaisia kuin
olivatkin — omaisuutta ja samalla itse hyötyäkseen heidän kustannuksellaan. Kerääntyessään joukkojen kokoontumispaikoille tai
muuten ratsastellessaan pitkin maaseutua ja vallatessaan Turun
kaupungin he huoveineen mielin määrin mellastelivat vastapuolueeseen kuuluvien taloissa ja alueilla. Pari myöhemmin laadittua
ryöstettyjen tavarain ja niiden ryöstäjien luetteloa — jotka tietenkään eivät ole täydellisiä — käsittää kokonaista 40 suurehkoa
painosivua. 3 Pahimpia ryöstäjiä oli entinen laamanni Jöns Knuutinpoika, joka nähtyään, mille kannalle asiat alkoivat kehittyä,
nopeasti oli osannut sukeltautua Eerikin suosioon; 4 hän riensi aloittamaan ryöstönsä jo kesäkuun puolivälissä, matkallaan Hämeenlinnaa kohden. Erikoisesti kiintyivät hänen ahnaat silmänsä Juhanan entisen rakastajattaren, Kaarina Hannuntyttären, omaisuuteen.
Hän ei vienyt suuria tavaramääriä ainoastaan hänen kodistaan
' Grotenfelt, Turun linnan piirit. ja ant. (Hist. Ark. XVI2), sivv. 3637, ja Hausen, m. t., sivv. 171-172.
2 Piirityksestä, taisteluista ja linnan lopullisesta antautumisesta vrt.
erityisesti Grotenfelt, m. t., ja Ruuth, Åbo stads hist. II, sivv. 145-149.
3 Hausen, m. t., sivv. 186-226. Vrt. Fant, De luxu aula Joh., sivv. 3-10.
4 Jo 25/7 Eerik kuningas hänelle suosiollisin sanoin antoi Kokemäenkartanon kihlakunnan tuomarinviran. Arw. Handl. X, sivv. 82-83.
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Kangasalan Vääksystä, vaan ryösti myös ne kalleudet, mitkä Kaarina oli kätkenyt Karkun kirkkoon. Paitsi Kaarina Hannuntytärtä
menettivät omaisuuttaan erittäinkin Juhanan hovissa palvelleet
henkilöt ja hänen voutinsa sekä useat turkulaiset porvarit. Ryöstäjien luettelot käsittävät mitä monipuolisimman joukon henkilöitä, sotajoukkojen ylimmistä päälliköistä ja profossista aina vähäpätöisimpiin rälssimiehiin, jopa rälssittömiin sotamiehiin ja palvelijoihin asti. Ei ollut Henrik Klaunpoikakaan vapaa yleisestä
saalistamishimosta, joka näkyy osittain päätyneen täydelliseen
anarkiaan. Mainittuihin luetteloihin on merkitty runsaasti hänen
joko itse tai palvelijainsa kautta anastamiansa tavaroita. Henrik
Innamaan vaimolta Walborg Eerikintyttäreltä hän otti uuden veneen, joka arvioitiin 100 markkaan. Vouti Sigfrid Olavinpojalta hän
joukkoineen (»med sitt partij») anasti kruunun rahoja 360 markkaa
sekä voudin yksityisomaisuutta 108 talaria, 300 markkaa, 13 kultaja hopeaesinettä,, sänky- ja muita vaatteita 25 kappaletta, 20 kyynärää käsittävän seinäverhon, kaksi sametilla päällystettyä viittaa, 3 paria housuja, 2 röijyä ja päähineen. Hänen kappalaisensa
Yrjänä Mikonpoika seuralaisineen otti Lasse Maununpojalta herttuan rahoja -173 markkaa sekä senlisäksi 11 kulta- ja hopeaesinettä,
toistasataa kappaletta erilaatuista, osaksi hyvin kallisarvoista vaatetavaraa, yli puolen sadan kyynärän kangasta, jalkineita, ruokatavaroita, työkaluja j. n. e., jopa 20 markan edestä kirjojakin; sitäpaitsi otti Kankaisten vouti Yrjänä Henrikinpoika Skytte samalta
henkilöltä miekan ja 40 markkaa. 1 Vielä Henrik Klaunpoika käytti
tilaisuutta palauttaakseen käsiinsä Perniössä olevan Bobölen talon,
jonka hän vaihtokaupassa oli luovuttanut Juhana herttualle. 2 _ Herman Flemingin en ole havainnut ottaneen muuta kuin veneen sekä
tynnyrin lohta ja 22 leiviskää haukia. 3 Mahdollista on, että luettelo häneen nähden sattuu olemaan puutteellisempi kuin muiden
suhteen, mutta ei ole myöskään mahdotonta, että hänestä tällainen entisten ystävien ryöstäntä oli vastenmielistä.
1 Vrt. Hausenin julkaiseman luettelon lisäksi saman teoksen sivv. 266
ja 346 sekä S. V. A. n:o 968, 1. 8; viimemainitusta lähteestä päättäen Yrjänä Skytte olisi ottanut rahat Rauman voudin Joen Niilonpojan palvelijalta Klemetti Yrjänänpojalta.
2 S. V. A. n:o 989, 1. 100.
Vrt. Hausen, m. t., sivv. 198 ja 205.
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On nimittäin mielestäni todettavissa, että Herman Fleming
yleensä esiintyy kannanmuutoksensa jälkeen melkoista maltillisempana kuin Henrik Klaunpoika. Tuskinpa voinee yksinomaan
Henrik Klaunpojan suuremman arvovallan laskuun panna sitä, että
hän — niinkuin näyttää — yksinään riensi heti kuninkaan edessä
puolustautumaan, että häneltä ilmeisesti odotettiin enemmän Juhanalle epäedullisia paljastuksia kuin Herman Flemingiltä, että hän
pyrki mahdollisimman nopeasti osoittamaan intoansa Juhanan
kukistamisen jouduttamisessa ja että — kuten mainittu — hän ja
hänen väkensä paljon suuremmassa määrin häikäilemättä käyttivät väkivaltaa myös Juhanan kannattajia kohtaan. Näyttääpä
melkein siltä, kuin herttua itsekin olisi viimeiseen asti luullut parempaa Herman Flemingistä kuin Henrik Klaunpojasta, koska edellisen tuomarinvirka vasta kesäk. 16 p:nä annettiin toiselle (vrt.
edellä siv. 490, alav. 2 ). Ehkäpä olikin niin, että herttua vasta tietojen
saavuttua Tukholman kuulusteluista ja valtiopäivistä lopullisesti havaitsi Herman Fleminginkin jättäneen hänet, jotavastoin Henrik
Klaunpoika oli siitä heti herttualle kirjoittanut. Joka tapauksessa
osoitti herttuan myöhempi esiintyminen Henrik Klaunpoikaa ja
Herman Flemingiä kohtaan, että hän katsoi edellisen monin verroin
törkeämmin rikkoneen häntä vastaan. Edempänä saamme nähdä,
kuinka Juhana vankeutensa aikana hautoi kostoa Henrik Klaunpojalle, kuinka tämän täytyi Juhanan kuninkaaksi tultua odottaa
vuoden päivät, ennenkuin Juhana suvaitsi osoittaa hänellekin armoansa, kuinka vain se, että Juhana kipeästi tarvitsi hänen palveluksiansa, jälleen saattoi hänet huomattaviin toimiin ja kuinka vielä
Juhanan viimeisinä elinvnosina, Henrik Klaunpojan jo lähestyessä
kahdeksattakymmenettä ikävuottansa, Juhanan vanha viha ja
vanhat epäluulot saattoivat leimahtaa liekkiin.
Luultavasti Henrik Klaunpoika lähti Ruotsiin samaan aikaan kuin vangittu herttua seurueineen sinne vietiin. Herttuan
saattojoukon päällikkönä oli Klaus Fleming. Matkalle lähdettiin vasta kymmenkunta päivää antautumisen jälkeen, elok.
23-24 p:nä. 1 Syynä viivytykseen oli kai kuljetettavien henki1 19/8 herttua. kirjoittaa Turun linnasta langolleen Puolan kuninkaalle
173),
pyytäen hänen välitystään Eerikin luona (Hausen, m. t., sivv. 17222/e herttuan vangittuihin seuralaisiin kuuluva Eerik Sture, kirjoittaessaan
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Töiden ja varsinkin heidän poisvietävän omaisuutensa paljous. Herttuan ja herttuattaren irtain omaisuus nimittäin vietiin samalla kertaa Tukholmaan inventoitavaksi ja takavarikoitavaksi — ja suurelta osalta joko heti tai vähitellen Eerikin suosikeille lahjoitettavaksi taikka hyvin yksinkertaisesti heidän siepattavakseen. 1 Omaisuuden määrästä antavat suurenmoisen kuvan ne luttelot, joita
inventauksen yhteydessä laadittiin. Sekä irtaimiston paljoutta
että sitä voitonhimoa, jota se kuljettajissa herätti, kuvaa myös
erinomaisesti muuan herttuan vartijastoon kuuluvien lause: »... ja
olemme laahanneet hänen tavaroitansa, joiden luetteleminen kävisi
kovin pitkäksi ja joista me sotamies raukat emme ole saaneet niin
paljoa, että olisimme sillä voineet ostaa edes kenkäparia.» 2 Muutaman päivän kuljettuaan saapui kukistetun herttuan saattue Tukholman saaristoon, jossa Yrjänä Pietarinpoika Vaxholmissa elok.
29 p:nä julisti herttuan kuninkaan vangiksi ilman ehtoja; kuningas
olikin tullut hyvin tyytymättömäksi saatuaan tiedon piiritysjoukon päälliköiden hänen mielestään aivan liian suopeasti menettelystä. Juhana sai pitää henkensä, mutta vietiin puolisonsa ja muutamien naispalvelijain seurassa Gripsholmin linnaan. Viipymättä toimeenpantujen tutkimusten 3 jälkeen tuomittiin herttuan luo jääneet
uskolliset menettämään henkensä. Eräitä armahdettiin, m. m. kaikki
ulkomaalaiset, mutta suuri määrä mestattiin julmasti muutamaa
päivää myöhemmin, ja »oli surkeata nähdä sitä kaulankatkaiseisälleen syistä, miksi hän ei ollut lähtenyt herttuan luota — tämä oli ankarasti pitänyt silmällä hänen askeleitaan —, kertoo herttuan olevan matkavalmiina (Handl. rör. Skand. hist. IV, sivv. 67-68) ja 23/8 vihdoin Pitkän Kaarlen laivan »Hollandsbarken»in laivuri Eerik livarinpoika kuittaa Turussa
vastaanottamiansa ruokatavaroita (S. V. A. n:o 982, 1. 5). Ruuth (Åbo
st. hist. II. siv. 149) ilmoittaa lähdön tapahtuneen 21 /s.
1 V. 1566 sai Henrik Klaunpoikakin siitä kallisarvoisen »muiston» herttuastaan. Hausen, Fört. öfver hert. Johans af Finl. och hans gemål Kat.
Jagellonicas löseg. (vrt. -siv. 93). — Inventaus toimitettiin 28/103/19 1563
Tukholman linnassa.
2 Hansen, Bidrag IV, siv. 185.
Jo 1/9 kuninkaan lautakunta piti Tukholman raastuvassa istuntonsa;
syytettyinä olivat seuraavat henkiLt: Klaus Antipoika, Niilo Skalm, Ljunge
Laurinpoika, Bertil Eerikinpoika, Hannu Henrikinpoika, Martti mynttikirjuri, Henrik Tuomaanpoika ja Ture Ullinpoika, 14 »drabantlia» (m. m.
edellä, siv. 479, mainittu Pietari Bård) 6 voutia ja oriinratsastajaa sekä
pari pappia. Kon. Erik. XIV:s nämnds domb., sivv. 168-111.
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mista ja teilaamista, mikä tuli Juhana herttuan palvelijain osaksi
kaupungissa ja malmeilla: minä ja monet kanssani emme voineet
silmien kyyneltymättä sitä katsella», sanoo eräs silminnäkijä. 1
*

*

*

Henrik Klaunpoikaa, joka oli ymmärtänyt ajoissa lähteä luhistuvasta herttuakunnasta, odotti kuningaskunnan uskolliseksi alamaiseksi palanneena ja erinomaisen käyttökelpoisena henkilönä
loistava tulevaisuus, johon kuitenkin liittyi nöyryyttävä hallitsijan
oikkujen noudattaminen.
Aluksi näkyy aiotun pitää hänet Ruotsissa valtakunnan keskushallituksessa, missä hänelle piti uskottaman samanlainen toimi,
jollaisessa hän Kustaa Vaasan — ja, kuten olen osoittanut, tavallaan myös Juhana herttuan — aikana oli monet vuodet työskennellen osoittanut kykyään ja asiantuntemustaan. Syksyllä 1563
oli nimittäin päätetty asettaa erityinen kamarilaitoksen päällikkö,
jota — kuten käytäntö sittemmin osoitti — tarkoitettiin samalla
koko finanssihallinnon johtajaksi ja jonka virkanimeksi määrättiin
y l i k a m a r i n e n v o s. Viran ensimäiseksi haltijaksi päätettiin
nimittää Henrik Klaunpoika. Jo ennen lopullista nimitystä näkyy
kuitenkin nousseen epäilyksiä, tokko hän saattaisikaan astua tähän
virkaan, koska säilyneessä »hoviluettelossa» ylikamarineuvokseksi
on merkitty: »Henrik Klaunpoika ja hänen sijastansa kreivi Pietari
(Brahe)»; vuoden lopulla laaditussa luettelossa eivät nämäkään herrat kumpikaan ole ylikamarineuvoksina, vaan Pentti Gylta, joka
sitten todella virkaa hoiti. 2
Syynä siihen, että Henrik Klaunpojasta ei tullutkaan ylikamarineuvosta, oli ilmeisesti se, että havaittiin hänet välttämättömäksi toisella paikalla, missä myös tarvittiin hyvällä asiantuntemuksella varustettua ja taitavaa sekä luotettavaa miestä. Liivinmaalla vaativat sotatoimet ja sotaväen keskuudessa vallitsevat
olosuhteet tarmokasta johtajaa erityisesti ensimäisen vakavan vastoinkäymisen nyt kohdattua Ruotsin aseita 3; sitäpaitsi oli katsot' Sven Elofsson, Paralipomena (Handl. r(r. Skand. hist. XII), siv. 139.
2 Edén, Om centralreg. org., sivu. 145 ja 226-227. Vrt. Fant, Observ.
sel. V, siv. 44.
3 Vrt. Annerstedt, m. t., siv. 110. Henrik Klaunpojan ohjesäännöstä
näkyy, että kuningas jo oli saanut tiedon Lukkolinnan tapahtumista.
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tavia, että henkilö oli hallitsijalle varmasti kuuliainen, koska kuninkaan luottamus Liivinmaan käskynhaltijaan Svante Stureen oli —
niinkuin jo edellä (siv. 466) on mainittu — saanut pahan kolauksen
ja senjälkeen vähentymistään vähentynyt. Henrik Klaunpojan
uutta suhdetta Eerik kuninkaaseen valaisee erinomaisesti se, että
juuri hänet katsottiin sopivaksi astumaan Liivinmaalla olevien
sotajoukkojen ylipäälliköksi; mahdollisesti nimitykseen vaikutti myös se, että Eerik arveli Henrik Klaunpojalla
olevan erikoisia edellytyksiä järjestää kysymys Juhanan panttilinnoista ja suhteista Puolaan hänen tällöin toivomaansa suuntaan.
Henrik Ktaunpoika oli matkustanut kuninkaan luo Jönköpingiin, jossa tämä oleskeli Tanskan sodan takia. Siellä tapahtui nimitys lokakuun .alkupäivinä, luultavasti 5:nä, jolloin kuningas myös.
antoi Henrik Klaunpojalle, »rakkaalle luottamusmiehelleen ja sotaväkensä ylipäällikölle Liivinmaalla», läänitykseksi Muurlan pitäjän
(läänin) ja Mynämäen metsäkorven kaikkine kuninkaan-saatavineen — siis jotenkin saman, minkä hän aikaisemmin oli saanut
Juhana herttualta
suosiollisuutensa lisäosoitukseksi vielä vapauttaen hänet läänitystä vastaavasta ratsupalveluksesta siksi
, ajaksi, minkä hän oli oleva uudessa toimessaan. 1 Samana päivänä
Eerik ilmoitti Henrik Klaunpojan lähtevän Tukholmaan, josta
hänen piti saaman sotaväen palkkausrahoja mukaansa. 2 Laaja
ohjesääntö häntä varten on päivätty lokak. 7 p:nä, ja päivää myöhemmin kuningas lähettää hänelle kirjeen, jossa annetaan lisäystä
aikaisemmin myönnettyyn rahasummaan. 3
Tukholmasta. Henrik Klaunpoika lähti Suomeen varustautumaan
uuteen toimeensa. Sitäpaitsi kuningas oli hänelle uskonut Suomessa
ennen lähtöä suoritettavaksi erään tehtävän, jolla hän oli ikäänkuin
lopullisesti päättävä Juhana herttuan ympäristössä elämänsä kauden.
Hänen tuli nimittäin tutkia, paljonko herttualla oli hevosia jaratsuvarustuksia Turun linnan antautuessa, ja ottaa selville, minne ne
olivat hävinneet. Lokak. 23 p:nä kuningas käski uutta käskynhaltijaa Hannu Laurinpoikaa olemaan hänelle siinä avnllisena. 4 Luultavasti he tehtävän suorittivatkin, koska jouluk. 30 p:nä on merkitty
S. V. A. n:o 483 a, 1. 1; vrt. n:o 3248, 1. 28.
R. • V. A. Valtak. registr. syysk.—jouluk. 1563, 1. 119 v.
3 M. p., 1. 138 ja 204 v.
4 S. V. A. Eerik XIV:n registr., 1. 140 v.
3
2
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kansliaan saapuneeksi luettelo »niistä hevosista, jotka olivat Turun
linnassa, kun se luovutettiin, ja mihin ne olivat joutuneet. 1 Mutta
luettelo lienee jollakin tavoin joutunut hukkaan, koska kuningas
vielä maalisk. 5 p:nä 1565 kirjoitti Henrik Klaunpojalle, ettei
hän ollut saanut tietoa siitä, olivatko Hannu Laurinpoika ja
Henrik Klaunpoika todella noudattaneet hänen käskyänsä. 2
Marraskuun puolivälissä Henrik Klaunpoika vihdoin lähti
uudelle toimialalleen, joka jälleen, ja tällä kertaa vuosikausiksi,
oli vievä hänet pois kodista. Marrask. 16 p:nä hän Karjaan (Snappertunan) Båsassa, Raaseporin (Tammisaaren kartanon) läänissä,
kuittasi seurueensa ja hevostensa tarpeeksi ottamansa muonan
ja rehut ja astui ehkä samana päivänä veneeseen purjehtiakseen
Suomenlahden etelärannalle. 3 Jo saman kuun 28 p:nä kuningas
kirjoitti vastauksen ensimäiseen hänen Liivinmaalta lähettämäänsä
kirjeeseen. 4
Uusi jakso Henrik Klaunpojan elämässä oli alkanut.

.Alkukesästä 1531 Henrik Klaunpoika ensi kertaa mainitaan
asiakirjoissa, silloin jo täysi-ikäisen nuorukaisen tehtävässä, keväällä
1563 hän luopuu Juhana herttuasta, ja alkukesästä 1595 hän, melkein viimeiseen asti työkykyisenä, vaipuu kuolemaan. Saatamme
siis sanoa nyt ehtineemme varsin tarkalleen puoliväliin hänen julkista toiminta-aikaansa. Aihetta tässä kohdassa pysähdyttää esitystä ei kuitenkaan ole antanut ainoastaan ulkonaisesti sovelias näkökohta, eikä se myöskään ole yksinomaan niiden erilaisten yleisten
olosuhteiden aiheuttama, joissa hän näinä kahtena elämänkautenaan toimi. Myöskin toiminnan luonne kumpanakin noista 32vuotisista ajanjaksoista on huomattavasti erilainen. Kustaa Vaasaa
ja Juhana herttuata palvellessaan Henrik Klaunpoika työskentelee
1 Hansen, Bidrag IV, sivv. 185-186. Kaikkiaan 107 hevosesta oli saatu
selvä; niistä oli itse linnassa sen antautuessa 60.
2 S. V. A. Eerik XIV:n registr., I. 197. Henrik Klaunpoika oli tällöin
Virosta käymässä Suomessa. Vrt. S. V. A. n:o 3261, 1. 47 v., ja 3262, 1. 44.
s S. V. A. Laguksen kok. kunink. kirj. 153C-1569, 1. 117.
4 R. V. A. Riksregistr. sept.—dec. 1563, 1. 277.
33
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ennen kaikkea rauhallisilla työaloilla: sisäisen keskus- ja paikallishallinnon eri haaroissa tai valtiollisessa elämässä. Vain ohimennen
hän joutuu osalliseksi myös sotatoimiin. Eerikin ja Juhanan hallitessa hän taas ennen muuta on sotapäällikkö, vaikkakaan ei tosin
lähimainkaan yhtä yksinomaisesti kuin edellisellä elämänsä jaksolla hallinnollinen toimihenkilö.
Kummassakin ominaisuudessa, sekä rauhan että sodan miehenä, Henrik Klaunpoika on pysyvästi piirtänyt nimensä kotimaansa ja valtakuntansa historiaan. Hänen oman aikansa ja ehkä
vielä enemmän seuraavien aikojen luonteesta johtui, että hänestä
melkein poikkeuksetta puhuttiin vain suurena sotapäällikkönä, milloin hänen mainettansa tahdottiin korostaa. Jo edelläolevasta
esityksestä käynee kuitenkin selville, että hän rauhallisenkin elämän toimissa, valtiollisella, yhteiskunnallisella, taloudellisella alalla,
on suorittanut elämäntyön, joka monipuolisuudessa ja voimaperäisyydessä ansaitsee mainitsemista kansamme huomattavimpien
näiden alojen työntekijäin suoritusten rinnalla. Kun olemme
ehtineet seurata hänen elämäänsä loppuun saakka, saamme tässä
käsityksessä yhä varmistua.

LIITTEITÄ.

I.
Eerik Flemingin kirje Kustaa Waasalle (v:lta 1540).
Alkuperäinen kirje Ruotsin Valtionarkiston kokoelmassa »Skrifvelser
till Gustaf I. Odaterade».

Durchleuchtigiste furste, stormectigeste konungh, aller käriste
nadige herre, edher nådz konung:e maiestet begresser och tackar
jach hcgheliga och ganska cdhmyg:a fför thet höghloffliga christeliga werek och betenekiande. edher nådz kong:e m:t hafftt haffwer
i then mijn anliggende drengende nödh och sanna vnschul, och
erreddat min äre, gelimpe, hustru och barn aff gwdz tilskyndan
och edher nådz naturlige milheett och nådheligh betenekiande,
eder nådhe utan twiffwel i then måtte tiil mic hafft haffwer. och
ath jach fattigh man än nw mina gambla dagher tiil thenna tiidh
fföörth och leffuath hafwer såsom en fattig adels och ridders man,
then äre och redheligheet gerna med sich til graffwen föra wil,
som och mich förhoppes iach troliga i alla mina dagher i edher
nådz hög:etz tienst (epter mith yttersta förnufft och förstondh)
giort haffwer och göra och bewijsa wil, sså lenghe iach leffwer.
Och thy begrösser och högeliga tackar iach eder n: kong: m:t,
ath edher n: vtaff ith gudzgåffuis högha forstondz wijsheet icke
noghon akt, tro eller loffue satt eller begrundet haffwer tiil thet
vchristeliga dictade ilfundige och förgifftighe stycke, som then fursthen i Preussen wille föra mich vdij (och til effuentyrs flere ider
n: tro men och vndersåter) in för edher nådz hög:het, att iach
fatigman ther egenom motthe korna i sadana missloffue och bliftwa
beskädigit vm äre, godz, rykthe och alle. welfärdh. Och sadana
edher nadz hög:etz högha mula betenekiande wardher gwdh alzmectig (wtan all twiffwel) medh all glycke, glädhi, roligit longwarigt regemente förskaffwendes, ther beder iach gantz hiertlige min
käre gudh vm. Och iach i alla mina leffdagher e. k. m:t och
edher nådz vnga lijffzhersk[a]ffther hvlleliga medliiff och makt
tiena skal, och aff wäria edher eder (!) n: cch theris skadhe och
fförderff epter mith högsta fornufft och förstondh. som iach skyllig och. plictig är min retta herra konungh och edher n: unge
liffz herskaffter. Och bedher iach edher nådz konung:e m:t gansze
ömyg:a, ath edher n: hög:heet wille werdas betrachta thenna min
claghe i sså måtte, ath iach må aff then vchristelige försten i
Preudzen hans falskheet och entro entledigat bliffwa, och att mich
motto forgynt bliffwa scriffwa honom tiil, att iach eller andre
edher nådz hög:heet fattighe vndersåter mottom bliffwa vbesökte
och wtan anfechtingh aff thet förräthlighe partij, ther hoss honom
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ära, och hedhan frå äro och redelighet aff rikith rymdhe ära.
Teslikes, nådige herre, medhen iac i monges mans mwndh komen
är för ssådana then furstens gifftige angeben, thy bedher iach
med all ödmygt och flijtt, at eder nådz hög:heet wille werdes med
edher nådz opna breff entliga mich ifrå sådana angeben, att iach
entskylligat och reenigath bliffwa motte, ther med iag dog mina
mijsgynneres och förfoliares mundh medh igen stoppa motte. ath
icke mine barn eller epter komende i framtidhen förekastat bliffua
skulle, att iach mig i noghen måtte vtrolighen beteeth eller bewisth haffdhe (annerlwndhe än som en erligh fattig adhels och
ridders man haffwer bort ath göra) , b.vilken vnschuldh iach förseher mich fförsth och ffremsth tiil gwdh alzmechtigh, sså och
eder nådz hög:etz höga betenctkiandhe och förstondh. Thet jach
iach (!) och mine epterkomendhe med liff och magtt förtiena skole
för edhers konung:e m:t och eder nådz hög:hetz vnge liiffsherskaftters welfärdh, sså lenge iach och the leffwa. Thet gudh kenne.
then jach edher nådhe her medh beffaller.
Eders kong:e m:tz
gesworen tro man
oc tienare
Erick
Ffleming.
Selkäpuolella (toisella käsialalla):

Her Erick Fleming
Hans Jerichen

II.
Konrad von Pyhyn kirje Kustaa Waasalle Hampurista toukok.
1 p:nä 1543.
Alkuperäinen kirje Ruotsin Valtionarkiston kokoelmassa »Skrifvelser
till Gustaf h.

Durchlauchtigster landsfurst.
grosmechtigster khonig. aller
genedigster her.
E. ko: m:t seyhen zuuorn mein gannz vnderthanigster. erbvorpflichter schuldiger dinst. Ich hab bey diesen geschwynden vnd
gantz gefharlichen der welt vnd zeytt lewfften, merh dan eynem
menschen ihmer . zuthun moglichen ist. auf allen oertern mich vmb
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zw sehen gehapt, vnd ich verhof das durch sonderliche schickunge
dess lieben almechtigen e. m:t das aller noetigst seyh gehandlet
vnd vorgenommen, whan ich hab alhier moussen die helff an rewthem vnd knechten abtreiben helfen. so den pawhern in Schweden
hat sollen zwgeschickt wheren. vnd solten die X vhendlen landsknecht vnd dij viij c rewther vnd das geschutz, puluer vnd prouiande den pauhern sein zwkhomen oder noch zwkhomen, so hetten
e. m:t abzwnemen, was daraus vnd den pauvhern it wyll vnd
furonehmen dardurch eruolgen muchte. Vnd ich bith e. ko. m:t
vmb gotteswyllen, sie wholle ire schyfe ihnn der sehe vnd dij galeren an den oertern, whu frembde schyff ankhomen rewther vnd
knecht aussetzen moussen. abfertigen, dij aller sachen wolwarnemen. vnd wher mein radt, das e. ko. m:t ein fluth odher classe
nach der Meckelbergen zu seythen wolt strayfen lassen, vnd daselbst dij holendische vnd dess hertzogen von Meckelbergs schyff
alsampt verbrennen odher nemen lassen, whan dher hertzog trachtet
tags vnd nacht nach e. ko. m:t vngedey. Ich khan nit alles
schreiben von eyll vnd geschefft wegen.
Zum andern. Was ich mit denen von Lubeck gehandlet hab,
ist. hoch von noethen gewesen. Ich hab dardurch allerley sachen
aus grunde erfarn, welches ewrer m:t noot gewesen, one das wher
den vheinden gar whenig abzwbrechen gewesen.
Zum drytten. Ich hab e. m:t achzehenhundert guther werhafter landsknecht zum entsatz ins reich zuegeschickt. ob dij gleichwol nit alsampt komen seynd, ist nit mein schulde. Vnd derohalben, vmb das ich dij knecht beyeynander halten kan vnd mit
einem vnzwrlowfen(°?) zw e. k. m:t komen kan. hab ich ein p.racticen (die doch e. m:t zum besten komen ist vnd dij myr got in
syn geben hat) erdencken vnd anschleg machen mussen, also das
ich mit allem regement zu veld ligen vnd den lowf zum den
vendlen(!) verschaft vud dem vheind ins land verrucken bin, vnd
habe her Johan Ranzowhen aufgenomen mit 400 pferden, die ligen
mit den meynen. E. ko. m:tn besorgen sich gar nicht, ich wyll
nit ).igen bleiben, den morgen wyderumb aufbrechen vad nach
e. ko. m:t furter verrucken, whan ich hab souill practicirt, das
die rewther vnd knecht. so in Schweden haben gesolt, sollen geschlagen vnd gar von eynander geengstiget wherden. also das von
bier keyne sorg. dan alleyn mit den pawhern zuhandlenn sein
whurdt.
A ller gnedigister konig vnd herr, ich weyss wol vad khan es
auch selbst bedencken, ,das e. m:t meyner person hohe von noethen
haben, das ich drynne wehre, abber widerumb e. m:t wholle bedencken, das es alhier vyl mer von noethen gewesen ist meyne
person, vmb e. ko. m:t wolfhart willen, vnd whu ich von hier
gewesen, wher verwhar nit guth vor e. m:t. Drumb verhof ich.
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e. m:t werde die gelegenhayt (nach der sich die werlt vndt dij
weysesten richten mussen) gnedigst ansehen vnd myr mein lang
ausenbleiben nit zw vngenaden, besonder zw allen genaden vormercken, whan ioh auch one dass nit hette vil ehe khomen konnen,
denn das gelt ist myr alryrst auf dem palmtag gewhorden, so hab
ich das kriegsfolck wyderumb zum lowf alrirst aufnemen vnd
vhieruachtigen vncosten drumbe thoun vnd layder haben mussen.
Hett ich das gelt bey Clausen von Bernim. e. m:t secretarien,
bekhomen, whurde e. m:t XX tausent thaler genutz haben vff
wheniigst. Whan also bald ich die bestallung von e. m:t bekhomen, do haben dij burgunder sich auf dij bayn gemacht, do hab
ich keyn gelt gehapt vnd dij knecht zw den burgunder verlowffen.
Ich bith, e. ko. m:t wholten Hainrichn Olauson beaydigen lassen, das er vnderm aijd die warhaijt ewrer m:t von allen Bingen
bekhen vnd aussag. Hainrich Clawson hat wie ein trewher, erlicher adelsman sich zw tag vnd nacht gantz willig vnd gern
verschicken vnd gebrauchen lassen vnd alles gethan, whas ihm
moglichn ist zvthun gewesen, vnd wolte got, das e. m:t dero vyl
vmb mich hette, whuerde bey weils was ausgericht, whan ich kan
nit alle ding bedencken vnd alle ding allayn thoun, when ich nit
gehoelffer heb.
Zum drytten(!). Geb ich 'e. k. m:t vnderthenigst zw erkhennen,
das ich layder mouss vyl dinge vnderlassen zw schreiben, welche
der fedder nit zuuertrauhen stan, so kan ich auch nit weil habn,
whan ich mouss tag vnd nacht allayn trachten, wachen vnd arbayten, was zw a,bhaltung e. m:t vheind von noethen sein wyll. Drumb
mouss ich vyl schreiben vnd v yll reden vnderlassen vnd mit den
whercken vyl gethadtten vnd ernstlich handlen, vnd hab mer
whan myr menschlichen vnd moeglichn ist zvthun.
Auch, aller gnedigster khonig, von e. ko. m:t bestes wegen wyl
ich vnd mouss dinge thun vnd vbersehen, dij vhast vnpillich
seind, noch wyl ich die gelegenhayt der zeytt vnd e. k. m:t Hott
ansehen vnd bedencken vnd alles leyden, was menschlichn vnd
moglichen ist.
Zum lettem. Ich schick e. k. m:t etsliche brief vnd handel,
daraus wyrdt e. m:t alle sache, handel vnd gelegenhayt ermessen
konnen. Vnd ich pith e. m:t schick myr gelde vnder augen nach
Coppenhagen vnd gelt nach Bremen mit Hainrichn Clauson sonstent
wyrdt es nit guth nuh de knecht aufzuhalten sein. Hainrich Clan
son wyrd e. ko. m:t alles erzaigen. Der almechtig geb e. k. m:t
vnd igen jungn herschaften victorien, gliick, hayl vnd gesunthayt.
Amen. Datum zw Ramborg am dinstag post jubilate anno glin.
E. ko. m:t
erbdiener
C. v. Pyhy
rytter
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Selkäpuo!ella:

Dem durchlauchtigsten, grosmachtigsten lanzfursten vnd hero,
hero Gustaff zu Schweden, der Gotthen vnnd Wenden etc. konigk,
meijnem genedigstenn konig vnnd hernn.

Henrik Klaunpojan kirje Juhana herttualle eräästä Pärnun
lähellä olevasta kylästä marrask. 7 p:nä 1562.
Alkuperäinen kirje Ruotsin Valtionarkiston kokoelmassa »Kungl.
arkiv. Hertig Johans af Finland bref o. handl.. I. Ut- och
ingångna bref». Jälkiä sinetistä.

Högboren förste, aller nodighe härre
förstelig n: nodige
scriffuelsse datert
haffuer jak wnderdonelig wnfongeth
Thel thet första. huadh ssom belangar o .... the 20 lätteste hästar,
ssom jak skal forskicke tel eder n: h: tel Righe, haffuer jak afferdigeth 25 häster. thäreblanth nogre gongare for min n: fru. och
the andre eder ff: n: hästar skolle här om kring Pärne forholle
them hoos bönderne nogre dager, och sseden äpter oder f: n: begärer Tycke häden jmoth eder förstelig n: tel Salis, och the forderueth, halta och lamb häster Porskickar jak tel Räuel for i
wägen. Jak wil och äpter eder f: n: skreffuen beffalin drage tel
Räuel och beställe ath nogeth win bliffuer köpt och, om mögelig
wore, kan strags fforskickes tel Abbo, och när sso om min och
hussrum tel eder n: h: är bestält j Räuel, wil jak drage tilbacka
jmoth eder ff: n:, huar jak eder 'ff: n: finnendes warder.
Wider, aller n: h:, huadh suar Ocke Beinthson haffuer geffuith
wpo thet eder n: högmäktighetz scrifftelig hegärer, warder eder ff: n:
nodelig forneme aff hans scriffuelsse, scom jak wnderdonelig forskickar tel eder f: n: medh Krissman Jönsson. Ocke Beinthson
haffuer bekomet su ir iffron här Suante, sso ath han skal latte
eder ff: n: jn j Pärno. dog sso ath Ocke skal begäre aff eder ff: n:
nogen forpligtelsse. Brheffueth haffuer jak jcke fot lässe. män
Ocke och här Nils Börielsson, ssom nu är j Pärno, haffue sso
berättedh mek om greff Suantes schriffuelsse. Jak tror, ath gudh
haffuer beroffuat wet och forstondh ifron the groth hausser, ath
the icke kome ihogh, hure eder ff: n: sseg längesth k: m: och
Suäriges ricke fforpligttedh haffua. Thet haffuer jak och sso sagth
här Nils Birielson och Ocke. Jak forsser mek, ath när jak for
tale med greff Snanthe, forsser jak mek welle home honom tel
ath screffua Ocke Beintsson tel anderlunde, än ssom förre sketh är.
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Aller n: h:, jak ssänder wpo thet wnderdonigiste tel eder ff: n:
med Krissman Jönsson eth k: m:, eder ff: n: käre här broders breff,
thet mek kom här telhonde j Pärne medh här Clas Cristersons
breff.
Nye tidender iffro Suärige höres intet synnerlig, aneth än Jffuar
Månsson, ssom nu nyteg: är däden komen, haffuer fortruelig enemstadz ssagth, ath thet är jntet klarth j melan k: m: och the danska,
och grunken goor, ath k: m. ssendebudh skolle j Danmark ware
anholne, och thärföre ssendes iffron Suärige intet krisfolk hit thel
Räffuel, ssom älesth akter war, wta tuo fänike rytere äre häden
kallede och hem tel Suerie.
The wpo Witten sten haffua geffuet sseg tel dagtingen och
wdij handel med här Clas och sso beslutedh, ath om saute Mortens
dag nästh komendes skolle the wpo Wittensten träde aff och lef ra
slottedh ifron ssegh, huar the jnen then tidh jngen wnssetting
bekome.
Jak- haffuer hemlig foth vette, dog icke aff her Nils Birielsson
siälff, ath han är aff k: m: afferdigeth, thet han skal giffue sseg
j handel med thöm j Righe, ath the skulle- geffue sseg wnder
Suäries krone, och han, här Niels, skal icke fullelig driste sseg
thel ath draghe fram. Jak haffuer' oeb j ssani[n]gen fofrareth af.i
här Nils och Ocke Bein[t]sson, thet ritzerne haffua loueth j Dörpete welle göre k: m: folk wnssetnig och bistondh om polaker äller
lättouer the welle kome och ssloes med, the suänske. Huadh thäraff
kan bliffue, for man med tiden "spörie. .
Jutet aneth ssynerlig haffuer jak kunath fforffare wpo thene
tidh. Vm huadh jak ffranideles forffare kan- j Räffle, wil jak wdij
all. wnderdonighet scriffua och geffue eder n: h: thet thelkäne, och
j al annen motte beuisse eder f: n: then trohet och tiäneste, ssom
jak mek forpligth, szo ssanth mek Gudh hiälpe, then jak eder
ff: n: ödmijukelig beffaler. Aff en by .wten for Pärne then 7
nouembris ano 1552 (!)
E: f: n:
tro tiäner
Henrik
Claess[on].
Kirjeen sisässä erillisellä lehdellä:

Högboren furste, nodighe härre, jak kan eder f: n: i wnderdonighet jcke forholle, ath mek är beräted, thet tuo eder f: n: systrer
äre forlouadh nu for nogen tidh i Stockholm, thän ene palsgreuen
och then ander härtug Magnes aff Saxsse, och om hertug Cristoff
och fröiken Citzile hade thet stoth wdij handel. Gudh alzmektig
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lotte thet ware alles deres noder tel lycke och ssalighet. Och
härtug Magnes aff Szaxssen war strax theräpter wthresth oth
Tysklandh.
Selkäpuolella:

Den högborne furste och herre, hertigh Johan, Swerigis rijkes
arffurste och hertugh till Finlandh etc., ganske ödmiukeligen.

IV.
-Henrik Klaunpojan kirje Juhana herttualle Råävelistä
marrask. 15 p:nä 1562.
Alkuperäinen kirje Ruotsin Valtionarkiston kokoelmassa nKungl. arkiv.
Hertig Johans af Finland bref o. handl. I. Ut- och ingångna bref».
Jälkiä sinetistä.

Högbor[n]e furste, aller n: h:, nästh niin wnderdonig och forpligtedh hulle tro tiäneste geffuer jak eder f: n: ödmiukelig thilkänne, ath jak haffuer latedh greff Suante forsto, hure Ocke
Beintson hade latedh sseg fforludha, thet han wdij eder ff: n: tilkomsth til Pärne sig forholle ville, och wpo eder f: n: wägne
begäreth, ath greff Suante jgenom sin scriffuelsse til Ocke Bein[t]sson then mening foruandla wille; thet louade hans n: aners bestäle
welle. Szameledis om alle nödtorffter med härbärg och hussrum
här j Räuel haffuer grenen latedh tilsseije borgmäster och rodh,
thet the skulle förskaffe eder f: n: samth eder f: n: höglofflige
furstinne gode bequämighet, och är nu bestälth hoos en borgere,
ssom heter Jakop Ekbärgs. Greffuinen hauer och loueth äpter
hännes bäste formöge latte bedrage ssame huus til eder n: h: behoff.
Huadh ssom statrum och skep thil eder f: n: hästar belanger, är
alth til rede bestälth. Och Karulus Demorna, ssom i gor kom
här inssegeleder medh en hop: och skutor, ladde medh proffianth,
peniger, kruth och lodh, han skal och forlosse här Class Kristersson
och bliffua här wdij thene winter en krigs ouerster. Then ssame
Karulus haffuer geueth mek gode fortröstinger, ath Alan haffuer
hafft hitt medh sseg en stiff wälbessegeldh pinka och gode styrmen, täslikes got sioffareth folk. Then forne[m]de pinka wil han
latte fölie eder f: n: wdouer medh häden och thel Finlandh, och
kan hände, ath then godhuiligheth j ssodene mote jmot eder n: h:
komer endels thäraff, ath han är komen sso witt, thet honom är
en eder f: n: fränker, en här Ture Trolles dotter, thel slagen fulkomeligh medh henes jaa och ssamtycke, och är then Karulus
mäktig lustig och läthsinnigh thäraff.
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Wider, aller n: h: huadh ssom eder ff: n: nodige scriffuelsse
belanger om thet win här skulle bliffue köpth, haffuer jak än her
tel latedh bliffua oköpth, äpter thet jak hauer sport thet eder
ff: n. skep äre wäl aff ssegelde iffron Righe och tel Finla[n]dh
medh ssoden nödtorffter, ssom här i Räuel thel thän dyreste peni[n]g icke behöues ath köppe.
Aller n: h:, nye tidender höres här jntet wisth. thet man for
ssani[njg scriffua kan, anneth än k: m: skep, alle ssom j Älsborg
legeth haffua, äre all löpne j gänom Örssundh och wäl komne
hem tel Stocholm. Och tho skepen löpe j genom Ssundeth, hade
k: m: ssendebudh, här Ture och her Dionissius, jngen suar bekometh och icke häller motte bekome suar för än k: j Danmark
skulle kome thelbaka jffron then här dag wdij Lyneborgh. Och
gor for rykte, ath K: j Dan[mark] haffuer medh ssit krigsfolk
bessat sine gränsser jmoth Suerige; kan hende k: m: j Suärige
haffuer och j lika mötto wpo then anensside giorth. Huadh här
aff kan födes, geffuer fuller tiden medh. The rydzke ssendebudh
äre fforuisse j Danmark, huadh the koeke ffor en suppe, spörs
framdels. Här bliffuer och ssagt hemlig och ffortruelig, ath storfförsten haffuer skickadh tel k: m: j Suärige en höuetzman offuer
500 hakeskyter; thän ssame höuitzman skull haffua j beffaling ath
forspörie boos k: m: j Suärige wpo storförstens wände, om k: m:
wil äller akter wdij thene te]kom:de ssomar forhindre seglatzen
och thelförningen tel Name, sso ssom j ssomar sketh är, thär äpter
ridzen weth sseg rätte. Gudh alsmektig wärdes wände alting tel
thet bästa, wdij huilkens n: beskydh och beskärm jak wil eder
ff: n: samth min n: fru ödmykeligh beffaleth haffua. Aff Reffuel
then 15 nouember anno 62.

E: f: n:
tro tiäner

Selkäpuolella:

Thenn högborne furste och herre, her Johann etc., S~.erigis
rijkijs arff furste och hertigh till Finlandt, min aller nådigiste
herre, ganske ödhmiukeligenn tilhånde.

Liitteitä.

523

iotte thet ware alles deres noder tel Tycke och ssalighet. Och
härtug Magnes aff Szaxssen war strax theräpter wthresth oth.
Tysklandh.
Selkäpuolella:

Den högborne furste och herre, hertigh Johan, Swerigis rijkes
arffurste och hertugh till Finlandh etc., ganske ödmiukeligen.

IV.
-Henrik Klaunpojan kirje Juhana herttualle Räävelistä
marrask. 15 p:nä 1562.
Alkuperäinen kirje Ruotsin Valtionarkiston kokoelmassa »Kungl. arkiv.
Hertig Johans af Finland bref o. handl. I. Ut- och ingångna bref».
Jälkiä sinetistä.

Högbor[n]e furste, aller n: h:, nästh niin wnderdonig och forpligtedh hulle tro tiäneste geffuer jak eder f: n: ödmiukelig thilkänne, ath jak haffuer - latedh greff Suante forsto, hure Ocke
Beintson hade latedh sseg fforludha, thet han wdij eder ff: n: tilkomsth til Pärne sig forholle ville, och wpo eder f: n: wägne
begäreth, ath greff Suante jgenom sin scriffuelsse til Ocke Bein[t]sson then mening foruandla wille; thet louade hans n: aners bestäle
welle. Szameledis om alle nödtorffter med härbärg och hussrum
här j Räuel haffuer greuen latedh tilsseije borgmäster och rodh,
thet the skulle förskaffe eder f: n: samth eder i: n: höglofflige
furstinne gode bequämighet, och är nu bestälth hoos en borgere,
ssom heter Jakop Ekbärgs. Greffuinen hauer och loueth äpter
hännes bäste formöge latte bedrage ssame huus til eder n: h: behoff.
Huadh ssom statrum och skep thil eder f: n: hästar belanger, är
alth til rede bestälth. Och Karulus Demorna, ssom i gor kom
här inssegeleder medh en hop. och skutor, ladde medh proffianth,
peniger, kruth och lodh, han skal och forlosse här Class Kristersson
och bliffua här wdij thene winter en krigs ouerster. Then ssame
Karulus haffuer geueth mek gode fortröstinger, ath 'han haffuer
hafft hitt medh sseg en stiff wälbessegeldh pinka och gode styrmen, Läslikes got sioffareth folk. Then forne[m]de pinka wil han
latte fölie eder f: n: wdouer medh häden och thel Finlandh, och
kan hände, ath then godhuiligheth j ssodene mote jmot eder n: h:
komer endels thäraff, ath han är komen sso witt, thet honom är
en eder f: n: fränker, en här Ture Trolles dotter, thel slagen 'fulkomeligh medh henes jaa och ssamtycke, och är then Karulus
mäktig lustig och läthsinnigh thäraff.
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Wider, aller n: h: huadh ssom eder ff: n: nodige scriffuelsse
belanger om thet win här skulle bliffue köpth, haffuer jak än her
tel latedh bliffua oköpth, äpter thet jak hauer sport thet eder
ff: n. skep Are wäl aff ssegelde iffron Righe och tel Finla[n]dh
medh ssoden nödtorffter, ssom här i Räuel thel thän dyreste peni[n]g icke behöues ath köppe.
Aller n: h:, nye tidender höres här jntet wisth. thet man for
ssani[n]g scriffua kan, anneth än k: m: skep, alle ssom j Älsborg
legeth haffua, äre all löpne j gänom Örssundh och wäl komne
hem tel Stocholm. Och tho skepen lope j genom Ssundeth, hade
k: m: ssendebudh. här Ture och her Dionissius, jngen suar bekometh och icke häller motte bekome snar för än k: j Danmark
skulle kome thelbaka jffron then här dag wdij Lyneborgh. Och
gor for rykte. ath K: j Dan[mark] haffuer medh ssit krigsfolk
bessat sine gränsser jmoth Suerige; kan hende k: m: j Suärige
haffuer och j lika motto wpo then anensside giorth. Huadh här
aff kan födes, geffuer fuller tiden medh. The rydzke ssendebudh
äre fforuisse j Danmark, huadh the koeke Efor en suppe, spörs
framdels. Far b]iffuer och ssagt hemlig och ffortruelig, ath storfförsten haffuer skickadh tel k: m: j Suärige en höuetzman offuer
500 hakeskyter; thän ssame höuitzman skull haffua j beffaling ath
forspörie koos k: m: j Suärige wpo storförstens wägne. om k: m:
wil äller akter wdij thene telkom:de ssomar forhindre seglatzen
och thelförningen tel Narue, sso ssom j ssomar sketh är, thär äpter
ridzen weth sseg rätte. Gudh alsmektig värdes wände alting tel
thet bästa, wdij huilkens n: beskydh och beskärm jak wil eder
ff: n: samth min n: fru ödmykeligh beffaleth haffua. Aff Reffuel
then 15 nouember anno 62.
E: f: n:
tro tiäner

Selkäpuolella:

Therm högborne furste och herre, her Johann etc., S«: erigis
rijkijs arff furste och hertigh till Finlandt, min aller nådigiste
herre, ganske ödlimiukeligenn tilhånde.
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Referat.
Zu Anfang des 16:ten Jahrhunderts, wo die Bedeutung des finnischen Adels sehr zunahm, stand die Familie Horn in der ersten Reihe

dieses Standes. Ihr Haupt, der Besitzer des Gutes Åminne (Joensuu'

im Kirchspiele Halikko, Amtsrichter und Mitglied des Reichsrats,
Klaus Henriksson, verheiratete sich, nachdem er ura 1508 Witwer
geworden war, im 'Alter von; fast siebzig Jahren zum zweiten Male
mit einer geomissen Christina, die wahrscheinlich mit der Familie
Lindelöf und som.it auch mit der ersten Gemahlin ihres Gatten,
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der Tochter des dänischen Amtsrichters Christiern Frille nahe
v0rwandt war. Ungefähr 1513 wurde ihnen ein Sohn geboren,
der den Namen Henrik erhielt. Während der dänischen Zeit, wo
die Mannschaften des Dänen Christiern des Tyrannen Åbo pliinderten, verlor der junge Henrik sowohl seinen Vater wie semen
Bruder, worauf er mit seiner Mutter auf das Gut Haapaniemi im
Kirchspiele Kisko zog, wo er dann seine Jugend verbrachte. Bei
der Erziehung des Knaben und bei der Sicherstellung des Familienvermögens erhielt die Mutter wirkungsvolle Unterstiitzung durch
den grossen und einflussreichen Verwandtschaftskreis, zu dem die
hervorragendsten Familien und bedeutendsten Personen des Landes
gehörten; auch schwedische hervorragende Persönlichkeiten zählten
zum Verwandtenkreise. Jedoch auch zu den wiederen Schichten
des Volkes stand die Familie in vielseitigen Verwandtschaftsbeziehungen. Es ist anzunehmen. dass Henrik Klausson Horn auch
eine gute Bildung erhielt und Gelegenheit hatte sich durch
Reisen ins Ausland zu vervollkommnen. 1531 wird er zum ersten
Male in den Urkunden erwähnt.
König Gustav Wasa versuchte die verschiedenen Gesellschaftsklassen seines Volkes so eng wie möglich an seinen persönlichen
Dienst zu fesseln. Besonders war er bemnht taugliche junge Männer fur seinen Hof zu gewinnen, und die Mitglieder der Adelsfamilien des Reiches traten mit Freuden in seinen Dienst. Ebenso
Henrik Klausson, der wahrscheinlich auf Empfehlung von Erik
Fleming, wie es scheint 1531 dort aufgenommen wurde. Gleichzeitig dienten auch andere Finnen am Hofe des Königs. Die Gruppe
von Hofleuten, zu der Henrik Klausson anfänglich gehörte, hoff-
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zindere och småsvener», umfasste zum grossen Tei]e Mitglieder der
hervorragendsten Familien des Landes, die bald eine fiihrende
Stellung im Reiche einnehmen sollten. Unter dem kraftvollen
Einflusse Gustav Wasas lernten sie König und Reich dienen und
sich mit dem Hofleben vertraut zu machen. Anfangs wurde Henrik Klausson vom Könige als Bote gebraucht und erlangte bald
die Gunst des Monarchen. Als Beweis dafiir und zur Deckung seiner Kosten erbielt er ein Lehen im Kirchspiele Halikko.
Da die Aufgaben der Zentralverwaltung fortwährend zunahmen und. taugliche Kräfte aus dem eigenen Lande nicht aufzubringen waren, versuchte Gustav Wasa aus dem Auslande welcbe
zu beschaffen, in erster Linie aus Deutschland. So kamen der
Kanzler Konrad von Pyhy, Georg Norman u. a. ins Land. Zu
den Resultaten des deutschen Systems gehörte auch die Grundung
eines besonderen Zentralfinanzamts, »Kammerrats», 1539. Zu
Kammerräten wurden , Mitglieder der vornehmen Familien ernannt,
Per Brahe; Ture Pederson Bielke und Henrik Klausson; ihrer Amtsstellung nach scheinen sie ebenso hoch wie die bedeutendsten
Deutschen gestanden zu haben. Henrik Klausson verwaltete dieses Amt, das sehr arbeitsreich und vielseitig war, Tänger als Brahe
und Bielke, nämlich bis zum Sommer 1542. Die Finanzräte hatten
auch andere administrative Aufgaben zu erledigen, besonders wenn
der König von Stockholm abwesend war. Henrik Klausson erhielt auch neue Lehen, unter anderen einen Richterposten im
Gerichtsbezirke Masku.
Die zunehmenden Ausgaben des Staates forderten auch zunehmende Einkommen. Die erweiterte Finanzwirtschaft verlangte eine genauere Regelung. Bosonders mussten Steuererhebung
und Rechnungswesen besser organisiert werden. Zu diesem Zwecke
wurden in den 1530:er und 1540:er Jahren sogenannte neue Schätzungen vorgenommen. Da es galt, den Steuererhebern genaue Vorschriften zu erteilen, und da das abseits liegende Finnland eine
besondere Aufsicht forderte, wurde Henrik Klausson zu Beginn
des Jahres 1540 dorthin geschickt, weil er sowohl in den Finanzangelegenheiten als auch• in den finnischen Verhältnissen bessere
Fachkenntnisse besass als die anderen. 'Schon im Marz konnte
er mitteilen, dass er die Schätzungen in allen Burglehen geordnet
hatte. Einer seiner besten Gehilfen war Lars Pedersson Broke.
Das Allgemeinergebnis war sehr hervorragend, aber Unzufriedenheit und Beschwerden waren auch dadurch hervorgerufen worden,
und in der Ausfiihrung scheinen auch Missbräuche vorgekommen
zu sein. Henrik Klausson, der zugleich mit anderen ihm vom
Könige erteilten Aufträgen beschäftigt war, kehrte schon im Juni
nach Schweden zuriick, aber im folgenden Jahre scheint ein anderer
Kammerrat zur Uberwachung der Arbeiten geschickt worden zu
sein. Während seines Aufenthalts in Finnland musste Henrik
Klausson auch den bekannten Prozess von Hans Gerick unter-
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suchen, was ihm einigermassen peinlich war, weil während desselben auch ein alter Freund der Familie Horn, Erik Fleming, beim
Könige in Verdacht geriet; aus einem Briefe des letztgenannten
an den König geht hervor, dass the Angelegenheit ihn ärgerte und
beiimmerte.
Noch nach dem Jahre 1542 därfte Henrik Klausson zu den
Kammerräten gehört haben, und auf jeden Fall wurde er in Aufträgen verwendet, the in einer oder anderer Weise zu dem Wirksamkeitskreise des Kammerkollegiums gehörten. Zu dieser Zeit
fand im Regierungssystem Schwedens wieder eine wichtige Veränderung statt: the Deutschen warden aus ihrer 1VIachtstellung
verdr•ängt. Die nächsten Ursachen dazu waren der Aufruhr backes
und der Sturz von Pyhys. Weil Schweden mehr Söldnertruppen
brauchte, wurde Henrik Klausson im August 1542 zu den evangelischen Fursten Norddeutschlands geschickt. Dort hielt er sich
bis zum Friihjahr des folgenden Jahres auf und geriet in eine ausgedehnte gemeinsame Tätigkeit mit. ureter anderen von Pyhy,
der sich auf der Riickreise von Frankreich befand und der mit ihm
einen interessanten . Verteidigungsbrief fiber die Ursachen seines
langen Verweilens im Auslande an Gustav ,Wasa schickte. Der
Kanzler 'schrieb sehr schmeichelhafte Worte aber Henrik Klausson an den König, aber ihr Verhältnis . zu einander in Deutschland scheint nicht auf dem guten Standpunkte geblieben zu sein,
und im Herbst 1543 beteiligte Henrik Klausson sich an Ereignissen, die zunächst die Verhaftung v. Pyhys zur Fo]ge hatten.
Im selben Herbste wurde Henrik Klaussou verordnet die Truppen
zu begleiten und zu besolden, die aus Schweden an den König von
Frankreich geschickt wurden, und ausserdem wurden ihm noch
weitläufige politische Aufträge erteilt, zu deren Erledigung der
Schluss des Jahres verstrich. Zu Beginn des folgenden Jahres
war er auf dem wichtigen Reichstage in Västerås. lm Sommer
1544 trat er endgultig aus dem unmittelbaren Dienste Gustay.
Wasas aus und liess sich in seiner Heimat nieder; jedoch war er
zufällig als Schiffsbefehlshaber in der Gegend von Kalmar tätig.
Der König scheint seiner nun beendeten zehnjährigen Dienstperiode
ungeteilte Zufriedenheit gezollt zu haben.
Die Ursachen der ltbersiedelung Henrik Klaussons nach Finnland waren sowohl privater als allgemeiner Natur. Zur erstgenannten gehörte miter anderem der Umstand, dass er zu dieser
Zeit Elin Arvidstochter Stålarm heiratete und sich in Kankainen
im Kirchspiele Masku ein neues Herrenhaus baute. Allgemeiner
Natur wiederum war der Umstand, dass der König ihn zu lokaladministrativen Aufträgen in Finnland verwenden wollte, wo vor
allem das Verteidigungswesen im Auge zu behalten war. Schon
im Sommer 1543. sollte er als Befehlshaber nach Viborg geschickt
herden. Die Söldnertruppen des Reiches, die 1545 ihre Dienst •
reglemente fur .die Friedenszeit erhielten, durften in Finnland
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friiher keine Zahlmeister und Oberb-efehlshaber von Dauer gehabt
haben. Jetzt wurde Henrik Klausson entweder Ende des Jahres
1. 545 oder im Jahre 1546 zum Befehlshaber der in Finnland sta
tionierten Landsknechte ernannt. Die Auszahlung der Löhne
und. die Truppenmusterungen, die Regelung der Burglagerfrage,
die einen fortwährenden Kompromiss zwischen den Truppen und
der unzufriedenen Bevölkerung notwendig machte, die allgemeine
Sicherstellung der Verteidigungsmassregeln, die auf Befehl des
Königs sogar in besonderen Konferenzen in Åbo behandelt wurde,
u. a. nahmen viel Zeit und Miihe in Anspruch.
Eine grosse Erl. eichterung brachte der Umstand mit Bich,
dass 1548-49 der Oberbefehl der Kavallerie Nils Boije anvertraut wurde, der somit der Arbeitsgenosse Henrik Klaussons in
den Militärangelegenheiten wurde: Tiber ihr Wirken berichtet ein
Brief des Kammerrats Nils Pedersson Bielke aus dem Jahre 1549.
Die miihselige Art der Lohnauszahlung, die Henrik Klausson vergeblich zu reformieren versuchte, besonders da ihm auch die Mannschaften der Kriegsschiffe unterstanden, die bedeutende Zunahme
seiner Arbeitslast auch auf anderen Gebieten, die gerade in diese
Zeit Eel, so-wie die Notwendigkeit einer genaueren Bewachung
der östlichen Grenze, alles dies diirfte die Ursache gewesen sein,
dass ihm im Jahre 1552 Hilfskräfte zur Verfiigung gestellt wurden:
Göran Fincke und Erik Arvidson Stålarm; sogar im Lohnauszahlungssystem warden im selben Jahre eine Menge Veränderungen
und Verbesserungen vorgenommen. Alle diese vier Milner znsammen besorgten allgemeine militärische Angelegenheiten u. s. w.
Im Jahre 1553 wurden schliesslich die Musterung der Infanterietruppen und ihre Lohnauszahlung geteilt, sodass die Infanterietruppen im »nördlichen Finnland» Henrik Klausson und die im
» sndlichen Finnland» seinen Neffen Klaus Kristorson Horn zufielen. Henrik Klausson verblieb jedoch weiterhin der eigentliche
Oberinspektor, auch nachdem die Infanterie besondere fachmännische Befehlshaber erhalten hatte. Um the Lohnauszahlung
scheint er sich im Jahre 1554 nicht mehr gekiimmert zu haben.
Da es urn diese Zeit keine genauen Grenzen zwischen den
verschiedenen Verwaltungszweigen gab, ist es oft schwierig zu
sagen in welcher Eigenschaft Henrik Klausson in' seinen verschiedenen Aufträgen zu den jeweiligen Zeitpunkten tätig war. Auf
jeden Fall war seine zivile administrative Tätigkeit von Beringer
Bedeutung, solange Erik Fleming lebte; aber auch hieriiber liegen
einige Nachrichten vor. Nach Flemings Tode wurde das 1.1 ichtigste Amt in Finnland, das »Lagmansamt» (Oberrichteramt) von
Siidfinnland ledig; urn dasselbe diirften sich mehrere beworben
haben, aber Henrik Klausson erhielt es (1549). Schon als Innehaber dieser Stellung wurde er der erste Mann Finnlands. Es wurde
ein Versuch gemacht, seinen »LagmansPbezirk zu beschränken,
aber der Versuch misslang. Zu seinen wichtigsten Obliegenheiten
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auf dem Gebiete der Zivilverwaltung war die Regelung der Handelsverhältnisse Finnlands und die Verbesserung des aiisländischen
Handels, zu welchem Zwecke nach langen Unterhandlungen die
Grundung der Stadt Helsingfors beschlossen wurde. Bei ihrer
Grundung standen besonders Nils Boije und Erik Spore Henrik
Klausson bei. Die Arbeit war mit 'vielen schwer zu lösenden Fra gen verkniipft. Henrik Klausson fiihrte zugleich auch andere
ziviladministrative Aufträge aus, sowohl auf Befehl des Königs
als auch Bigener Initiative. Ausserdem musste er auch die Privat ,.
interessen des Königs bewachen. Das Verhältnis zwischen den
Arbeitsgefährten scheint uberhaupt .ein gutes gewesen zu sein;
jedoch scheint das Einvernehmen zwischen dem Kommandanten
von Åbo-Schloss, Olof Trottesson, dem unehelichen Sohne von
Gustav Wasas Onkel, und Henrik Klausson nicht ganz ungetritbt
gewesen zu sein. Uberhaupt können wir sagen, dass Henrik Klausson sich auch in diesen Jahren als ein ausserordentlich arbeitstiichtiger und energischer Beamter gezeigt hat und verstanden
hat das Vertrauen des Monarchen zu bewacren.
Das Verhältnis zu Russland wurde immer prekärer; zu beiden
Seiten der Grenze wurden in den Jahren 1553 und 1554 Angriffe
und P]underungszuge unternommen. Der König befahl den Finnen zu rosten und sich mit allen Mitteln gegen die Angriffe der
Russen zu wehren. Im Dezember 1554 ernannte er Henrik Klausson und Klaus Kristersson zu Oberbefehlshabern fiber alle in Finnland in Burglagern stationierten Truppen. Die leitenden Männer
Finnlands versammelten sich in Wiborg, wo sie im Anfang des
Jahres eine Zusammenkunft hielten und wegen der Regelung der
Verteidigung einen Brief an den König schickten, in dem sie ihrer
kriegerischen Gesinnung Ausdruck verliehen. Ende Februar schickte
der König die Antwort nebst Instruktionen; darin wurde Henrik
Klausson der Auftrag erteilt den finnischen Adel zusammenzuberufen und fiber die Ausiibung der Kriegsdienstpflichten desselben
zu wachen. Der König wunschte den Krieg nicht, aber die Finnen
strebten vorsichtig danach es soweit zu bringen. Im Frahjahr
war der König davon itberzeugt, dass er sich selbst nach Finnland
begeben mosse. Er schickte Jakob Bagge mit der Flotte voraus.
Im Sommer fuhren die Herren Finnlands mit ihren Rostungen
fort und hielten zugleich die Korrespondenz mit den Russen aufrecht. Am 6:ten August fuhr der König mit glänzendem"Gefolge
und grosser Kriegsmacht aus Stockholm ab und traf etwa 8 Tage
später in Finnland ein, wo er 3 Tage nach der Landung in Åbo
ankam. Die an der Grenze versarnmelten finnischen Grossen hatten Olof Skotte zum Empfang des Königs vorausgeschickt. Auf
Grund seiner Nachrichten, der russischen Pliinderungsziige, des
Zuredens seines Sohnes Johann und der missverstandenen Aussagen der beim Könige eingetroffenen livländischen Abgesandten
ging. Gustav Wasa sehliesslich darauf ein den Befehl zur Eröffnung
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tier Feindseligkeiten zu geben. Bald darauf bereute er es jedoch,
aber da hatten die Finnländer sich schon in Bewegung gesetzt
und marschierten auf Schliisselburg zu.. Der König, der nach Wiborg geeilt war, schickte ihnen den Befehl nach umzukehren, und
urn Michaelis traten sie den Riickzug an. In Wiborg wurde nun
strenge Untersuchung gehalten, wo die finnischen Grossen sowohl
wegen des Krieges und seiner Entstehung als auch wegen ihrer
anderen vieljährigen Sunden zur Rechenschaft gezogen wurden.
Die härteste Strafe erhielt der Kommandant von Wiborg Magnus
Nilsson, aber auch der erste der finnischen Männer, Henrik Klausson, musste jetzt die Unzufriedenheit des Königs erfahren. Sowohl
die Grenzfestung und die Lehen als auch die Truppen erhielten
jetzt neue Befehlshaber, unter denen die hervorragendsten bekannte schwedische Edelleute waren.
Bald jedoch erhielt Henrik Klausson die Gunst des Königs
zuriick. Zu Beginn des Jahres 1555 verwaltete er militärischökonomische Ämter. Es lag die Absicht vor, seine Fachkenntnisse auch bei der Einfiihrung der neuen Steuerausgleichung in
Anspruch zu nehmen, aber wegen der kriegerischen Zeiten wurde
dieser Auftrag urn einige Jahre hinausgeschoben. Der König war
immer mehr davon iiberzeugt, dass mit allen Mitteln danach 'gestrebt werden mosse, den Frieden wiederherzustellen, aber anfangs
waren die Friedensaussichten sehr gering, wie aus den Angelegenheiten hervorgeht, die auf einer Konferenz Anfang April auf der
Festung Kastellholm behandelt warden. Schon Anfang Juni beschloss der König Henrik Klausson nach Wiborg zu schicken, um
die Riistungsarbeiten der Truppen zu uberwachen. Aber etwas
später, als er auf Kankainen zu Gaste war, beschloss er ihn zu einem
der. Kommandanten von Viborg zu ernennen, unter denen der
Tod gewiistet. hatte. In dieser Eigenschaft fuhrte er ausser ökonomischen Angelegenheiten auch politische Aufträge aus. So war
er bei wichtigen Beratungen anwesend; die im Beisein von Herzog
Johann in Wiborg abgehalten wurden, und als Leiter der Waffenstillstandskonferenz, die Mitte Oktober in Systerbäck gehalten
wurde. Unterdessen war man auch aber die Eröffnung der Friedensunterhandlungen ubereingekommen, und Henrik Klausson
konnte nach seinem Heimatsort zurtickkehren, wo der junge Herzog von Finnland sein Talent und seine Erfahrungen brauchte.
Um die Stellung seiner neuen Dynastie sicherzustellen, hatte
Gustav Wasa beschlossen seinen Söhnen Herzogtumer als erbliche
Lehen zu verleihen. Der Herzog von Finnland, zu dem Prinz Johann bestimmt wurde, sollte zugleich auch als oberster Statthalter
und Oberbefehlshaber der. Truppen aber_ die Verwaltung de swichtigen Grenzlandes wachen. Der junge Herzog brauchte erfahrene
Mitarbeiter. Deshalb iiberliess der König seinem Lieblingssohne
einige der erfahrensten seiner Leute — unter anderen den Schweden Dr. Andreas Olai (als Kantler), den Dänen Hans Tomasson
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(als Kämmerer) und den Pommern Joakim Bulgrin —, ausser denen
der grösste Teil der bedeutendsten Edelleute Finnlands zu seiner
Umgebung gehören sollte; das Verhältnis der Ausländer und der
Finnen scheint nicht völlig einträchtig georesen zu sein. Den ersten
Räng tinter den Finnen nahm Henrik Klausson ein, den der König
nebst Herman Fleming ausdrucklich zu den »vornehmsten Räten»
ausersehen hatte. Die neue Stellung Henrik Klaussöns brachte
es mit sich, dass auch seine Ämter auf dem Gebiete des Rechts=
wesens von neuem bestätigt werden mussten. Es dauerte jedoch
_ beinahe 2 Jahre, bevor die endgiiltige Bestätigung erteilt wurde,
was dann erst geschah, als die Pflichten. und Rechte des Herzogs
näher bestimmt worden waren, und als Henrik Klausson und die anderen finnischen Ratgeber des Herzogs ihren Treueid geleistet hatten.
Die wichtigste und weittragendste der 'A.ufgaben, an denen
Henrik Klausson teilnahm, naehdem er im Jahre 1556 beim Herzog eingetroffen war, war die Frage, wie die in Finnland stationierten Truppen proviantiert, einquartiert und nach der schwedischen Seite zurlicktransportiert werden sollten. Nachdem die
Friedens delegation aus Russland nach Finnland zuriickgekehrt
war und die Nachricht davon Åbo erreicht hatte, wurde Ende April
fiber die Angelegenheit beraten, woruber die erhaltenen Urkunden ins Einzelne gehende und die Situation beleuchtende Kunde
geben. Ein Ergebnis der Beratungen war unter anderen, dass
Henrik Klausson die Zuriicksendung der Truppen leiten sollte.
Ebenso scheint man dariiber ubereingekommen zu sein, dass er
als »GubernatorT während des Aufenthalts des Herzogs in Schweden während der Sommermonate die oberste Verwaltung des Landes
auszui ben kätte. Ausserdem scheint er während der Anfangsjahre der herzoglichen Regierung auch als dessen Kammerrat fungiert zu haben, in welcher Eigenschaft er auch auf.Befehl des Königs am Raube der letzten Kostbarkeiten der finnischen Kirche
teilnahm. Das wichtigste, wenigstens bekannteste der Gebiete,
auf denen Henrik Klausson dem Herzoge als Ratgeber und praktischer Funktionär beistand, war dasjenige der Politik; besonders
der ausländischen. Unzweifelhaft hatte er oft Veranlassung seinen
Herrn vor iibertriebenen Hoffnungen und iibereilten Beschli ssen
zu warnen, und offenbar wurde ihm auch in dieser Hinsicht von
seiten des Königs grösseres Vertrauen zuteil als Andreas Olai und
der jiingeren Umgebung Johanns, fur die der König eine wachsende
Unzufriedenheit an den Tag legte. Als Ende des Jahres 1557 Nachrichten von den feindseligen Planen der ausländischen Staaten
gegen das Reich einliefen, wurde Anfang des Jahres 1558 in Åbo
eine beratende Versammlung gehalten, an der und bei den durch
sie veranlassten 'Massregeln Henrik Klausson einen wirkr amen Anteil hatte.
Zu dieser Zeit fanden auf der Siidseite des Finnischen Meerbusens Ereignisse statt, die mit ihren Folgen die- hauptsächliche
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politische Aufinerksaankeit Johanns auf die dortigen Verhältnisse
und die durch sie sich bietenden grossen Möglichkeiten lenkten.
Das Land der deutschen Ritterschaft, das sich schon seit alters
her in verworrenem Zustande befand, ging rasch seiner endgiiltigen
Auflösung entgegen, als es im Jahre 1558 von den Russen angegriffen wurde. Sowohl der allgemeine Vorteil des Reiches als auch
derjenige Finnlands und seines Herzogs verlangte, dass man den
Gang der Verhältnisse scharf im Auge behielt. Schon im Sommer
1558 sah der Herzog the Möglichkeit dort Fuss zu fassen. ,Indem er
sich mit dem livländischen Meister liber'ein Gelddarlehen gegen die
Sicherheit von Ländereien beriet, fasste er zugleich den Entschluss
zu versuchen sich Revals zu bemächtigen. Nachdem er um JuniJuli herum Beratungen in Åbo gehalten hatte., schickte er Henrik
Klausson zu versuchen, die Stadt bei passender Gelegenheit in
seinen Schutz zu locken. Am 13. Juli traf der Gesandte in Reval
ein, und bald scheint er. mit Hilfe der dortigen Freunde, von denn
der,. Arzt Matthäus Friesner der bedeutendste war, indem er sich
die Verhältnisse zunutze machte, sein Ziel erreicht zu haben. Aber
diejenigen, die Dänemark, den Konkurrenten des Herzogs und
Schwedens, unterstiitzten, bekamen Wind von diesen Plänen, und
es gelang ihnen im letzten Augenblicke die Sache zum eigenen
Vorteil zu wenden, indem sie sich der Burg Revals bemächtigten.
-Gegen Ende des Monats musste Henrik Klausson unverrichteter
Dinge nach Finnland zuriickkehren,' wonach er jedoch nach dort
stattgefundenen abermaligen Unterhandlungen mit dem Sekretär
Henning Koch eine neue Reise unternahm; aber auch diese war
vergebens. Johann verzichtete jedoch nicht auf seine Pläne inbetreff Zivlands. So hielt er Anfang September Beratungen in Åbo
mit den dort eingetroffenen •Abgesandten des Meisters, die
einige Gebiete . Westestlands als Pfand anbieten sollten. Infolge
der Warnungen und sirengen Befehle seines Vaters entsagte
der Herzog jedoch vorläufig einer selbständigen offiziellen Wirksamkeit. Da die Revaler urn diese Zeit versuchten.Krieg zwischen
Schweden und Russland herbeizufiihren, wurde the Flotte kriegsbereit gemacht, und zu ihrem Oberadmiral wurde Henrik Klausson
ernannt; fiber das Manövrieren der Flotte ist nichts bekannt.
Fiir das Vertrauen des Königs zu Henrik Klausson zeugt
auch der Umstand, dass er ihn zum Mitgliede der Kommission ernannte, die im Sommer 1559 zusämmen mit den Repräsentanten
Russlands die Grenze zwischen den Reichen bestimmen -und die
nach dem Friedensschlusse entstandenen Streitfragen schlichten
sollte. Diese von dem »alten» Nils Krumine angefiihrte Kommission
fiihrte die nötigen vorbereitenden Arbeiten aus und •segelte von
Åbo nach Wiborg. Als sie aber dort eingetroffen• war, kam die
Nachricht, dass die Russen ihre Repräsentanten nock nicht schicken
warden, sodass the schwedische Kommission am 28. Juni die Rackreise antrat.
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Kaum zuhause angelangt und nachdem er the nötigsten Vor bereitungen zu einer neuen Reise gemacht hatte, eilte Henrik
Klausson nach Schweden, wo der Herzog im Begriffe war im Auftrage seines Bruders Erich eine Freierreise nach England anzutreten. Der Herzog, der im August Henrik Klausson zusammen
mit Bulgrin zu Statthaltern aber Finnland während seiner Abwesenheit ernannt hatte, nahm. seine Ernennung zuriick, als Henrik Klausson Anfang September unerwartet in Alfsborg eintraf.
So kam es, dass er bis zum nächsten Fruhjahr stets im Gefolge
des Herzogs war und an den in England veranstalteten Festlichkeiten und Bort gehaltenen, wichtigen, wenn auch resultatlosen
Beratungen teilnahm.
Im Mai 1560 kehrte Henrik Klausson nach der Heimat zuriick,
wo er dann mit Bulgrin zusammen während des Aufentha]ts des
Herzogs in Schweden das Land verwaltete. Ausser den Massregeln
der inneren Verwaltung lagen den Vicestattha]tern Finnlands auch
viele wichtige politische Angelegenheiten ab, vor allem die livländische Frage. So nahm Henrik Klausson auch an dem letzten
eigentiimlichen Versuche Johanns teil, sich Revals zu bemächtigen,
fiber welchen Versuch der Herzog hinter dem Riicken Erichs mit
Friesner zu Stockholm iibereingekommen war. Zu diesem Zeitpunkt war Henrik Klausson »der oberste Statthalter von Nordfinnland», während Bulgrin eine ähnliche Stellung in Sudfinnland
einnahm. Ihre Ernennung erhielten sie nach dem Tode des Königs
Gustav und nachdem Johann genötigt worden war seine Abwesenheit fortwährend auszudehnen. Henrik Klausson war nicht anwesend, als Gustav Wasa seine beruhmte Abschiedsrede an die
Reichsstände hielt, dagegen scheint er seinen alten Gönner zu
seiner letzten Ruhestätte begleitet zu haben.
Nach dem Tode des Vaters wurde das Verhältnis zwischen
Erich und Johann bald kiihler; die ersten Zusammenstösse kamen
chon vor, bevor Erich Zeit gehabt hatte nach Stockholm zu kommen, um. the Regierung anzutreten. Die ersten, the darunter zu
leiden hatten, waren die »Lagmänner» (Oberrichter) Finnlands.
Dieses Amtes wurde auch. Henrik Klausson jetzt beraubt. Auf
dem Reichstage zu Arboga,- wo das Machtbereich Johanns und
anderer Herzöge trotz heftigen Widerstandes erheblich beschränkt
wurde, war Henrik Klausson, obgleich er geladen war, nicht erschienen, aber sicherlich wird er fleissig von den wichtigen zu entscheideriden Angelegenheiten an den Herzog geschrieben haben,
der seinerseits versuehte dafur Sorge zu tragen, dass er und andere
Finnen ihm treu verblieben. König Erich war darauf eingegangen,
dass Henrik. Klausson und Herman Fleming ihren Treueid nur
dem Herzoge zu leisten brauchten, wogegen die iibrigen Edelleute
den Eid dem Könige zu schwören hatten. Da zwischen Johann
und Erich in dieser Angelegenheit ernste Konflikte entstanden,
war die Stellung der »Gubernatoren des Herzogtums» Henrik Klaus-
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son und Bulgrin sehr schwer. Von seiten Erichs wurden Henrik
Klausson keine anderen Gunsterweisungen zuteil, als dass er bei
den Krönungsfestlichkeiten im Sommer 1561 zum Ritter geschlagen wurde.
Anfang August 1561 kehrte Johann endlich und zwar enter
Behr veränderten Verhältnissen in sein Herzogtum zuriick. Auc'
enter seinen Ratgebern und Beamten hatten grosse Veränderungen stattgefunden. Manche Adlige fielen von ihm ab und gingen in den Dienst Erichs fiber. Dr. Andreas war gestorben, Bulgrin
starb Ende des Jahres; der Pole Ezechias Gipfert war zum Kanzler
ernannt worden. Im Verzeichnisse der Hofleute standen als
Räte des Kollegiums der tyroler Abenteurer Graf Hans von Arz als
Hofmarschall, Henrik Klausson als Hofmeister, der junge Graf
Erik Svantesson Sture, der Ritter Hans Björnsson (Herr zu
Lepaa), Herman Fleming, Gipfert, Torsten Henriksson (Herr zu Autuinen) u. s. w. obenan. Glänzend war der Hof jedoch noch immer.
Der bedeutendste war noch immer Henrik Klausson, wie aus seinem
Hofamt hervorgeht.
Bald nach seinem Regierungsantritte fing König Erich an
eine aktive livländische Politik zu betreiben. Vorwiegend mit
Hilfe des Finnen Klaus Kristersson Horn bekam er Reval in seine
Gewalt und begann dann das schwedische Gebiet immer mehr
auszudehnen. Seinen Bruder Johann gab er anfangs Gelegenheit
zu versuchen im westlichen Teile des Ritterstaates festen Fuss
zu fassen. Aber nach kurzer Zeit leenkte er selbst seine Blicke dorthin und begann den Gedanken einer Ehe Johanns mit einer polnischen Prinzessin zu unterstiitzen, welcher Plan schon Anfang des
Jahres 1561 bei Johann entstanden war. Zu gleicher Zeit erteilte
Erich jedoch Klaus Kristersson den Befehl auch solche Festungen
anzugreifen, die polnische Besatzung hatten. Klaus Kristersson,
der — wie die Finnen u.berhaupt: — hoffte, das Schweden und
Polen sich gegen Russland verbinden möchten, zögerte bei der
Ausfiihrung des Befehis seines Königs und versuchte die Bestrebungen Johanns zu fördern. Als Gipfert, der Johanns Gesandter in
Polen war, im Begriffe stand im Jahre 1562 mit den Repräsentanten Polens zuriickzukehren, wurde in Åbo beschlossen, . dass die
Bitte des polnischen Königs um` ein Darlehen schleunigst erfiillt
werden miisse. Zum Uberbringer wurde Herman Fleming verordnet, der zugleich in Reval mit Klaus Kristersson und den Polen
verhandeln sollte. Der • Beschluss war sehr bedenklich, da Johann
sich gleichzeitig weigerte, dem Könige, seinem Bruder, Geld zu
leihen. Der Vertrauensmann Erichs in Reval, Lars Fleming, eilte
auch, zusammen mit Klaus Kristersson, Johann zu warners; der
letzte der beiden versprach jedoch in, einem besonderen Briefe
mit der Eröffnung der Kriegsoperationen gegen die polnischen
Festungen noch zu zögern, bis er hören wiirde, ob es Johann gelungen ware, einer Vertrag mit den polnischen Vertretern zustande
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zu bringen, den auch der König gutheissen wiirde. Nach neuen
Unterhandlungen wurde Henrik Klausson mit Gipfert und dem
Polen Heinrich v. Dona nach Reval geschickt. Aber die durch Henrik Klausson angebotenen Garantien wurden in Reval nicht fur
genugend gehalten, und die Kriegsoperationen begannen. Die
Lage war sehr verworren, der finnische Adel begann immer mehr
von Johann abzufallen, aber Henrik Klausson verblieb treu. Johann
versuchte noch im Frtihwinter 1562 Erich gunstig zu stimmen,
und Erich seinerseits forderte ihn auf auf semen Heiratsplan zu
verzichten. Da aber Herman Fleming im April mit gutera Nach richten aus Polen zurackkehrte, teilte Johann definitiv mit, dass
er sich auf die Freierfahrt begeben wiirde und bereitete mit Henrik Klausson.und anderen the Reise vor. Als in Polen und während
der Reise noch wichtige Aufträge erledigt werden mussten, wurde
beschlossen Henrik Klausson und' Hans Björnsson nach Polen
vorauszuschicken, wo auch Gipfert sich noch immer aufhielt. Vor her wurde Henrik Klausson und Herman Fleming- noch ein neuer
in ausserordentlichem Grade bindender Treueid abgenommen. Das
ausserordentlich zweideutige Verhalten Erichs und die am 2:ten
Juli erfolgte Eroberung von Pernau, die die Beziehungen zwischen
Polen und Schweden endgiiltig abbrechen sollte, veranlassten jedoch, dass die Gesandten, die die Fahrt schon angetreten hatten,
nach Åbo zurdckberufen wurden.
Am 20:ten Juni fuhr der Herzog mit einem stattlichen Gefolge von Åbo ab und traf acht Tage später in Danzig ein. Dort
trat jedoch eine lange Verzögerung ein, veranlasst durch die aus
Polen eingelaufenen ungiinstigen Nachrichten und Erichs strenge
Briefe. Johanns Gefolge teilte sich in zwei Lager: auf der einen
Seite standen die hervorragendsten finnischen adligen Ratgeber
Johanns, mit Henrik Klausson an der Spitze, auf der anderen die
Ausländer und the Finnen niedriger Herkunft. Die erstgenannten
forderten den Herzog auf dem Verbote des Königs Gehör zu leihen
and nach Finnland zuriickzukehren. Auf ihren Rat war der Herzog schon heimlich auf sein Schiff zuriickgekehrt, aber in Folge
neuer giinstiger Nachrichten vom König von Polen, beschloss er
schliesslich seine gefahrvolle Reise fortzusetzen, the besonders bei
den Finnen ernste Besorgnis hervorrief. Am 18.-19. August begab der herzogliche Zug sich von Danzig weg, zog in feierlicher
Prozession die Kiiste entlang und langte erst in Königsberg, dann
in Kovno an, wo König Sigismund ihn empfing. Während der
Festessen und Feierlichkeiten wurden Beratungen abgehalten, die
auf dem Wege nach Wilno noch fortgesetzt wurden. her kamen
sie am 2. Oktober an, und die Hochzeit wurde endlich mit grossem
Pomp gefeiert. Als Hofmeister hatte Henrik Klausson viel zu tun
und viel Anlass zur Besorgnis wegen der im Zusammenhang mit
der Hochzeit zwischen den neuen Schwägern eingegangenen, sehr
bedenklichen Verträgcn. Als Sigismund Johann bat den ganzen

Winter fiber in Polen zu bleiben, forderte, Henrik Klausson dagegen den Herzog auf die Ruckreise sobald als möglich anzutreten. Die Reise -wurde auch wirklich ausgefiihrt und ging fiber
Werk und Gedroizi, von wo aus der Herzog drei seiner Leute zu
seinem Schwager schickte, um die endgiiltige Bestätigung des
Vertrags . auszuwirken, wodurch er Pfandfestungen als Garantie
des Darlehens an Polen erhielt. Am 24. Oktober kam der Zug
in Riga an, von wo aus er zur See fortgesetzt werden sollte. Der
Empfang in der Hauptstadt von Kurland war jedoch sehr unfreundlich, obgleich der Sekretär des'Herzogs Bertil Eriksson die
Reise vorbereitet hatte; der Herzog musste sich in einem Gute
ausserhalb der Stadt niederlassen. Auf den Rat Bertil Erikssons
beschloss -der Herzog rich zu Lande fiber• Pernau nach Reval zu
begeben und schickte deshalb Henrik Klausson voraus, um den
Weg vorzubereiten. Als er endlich am 1. November in die »Vor
borch eingelassen wurde und der neue Statthalter von Reval,
Graf Svante Sture den Herzog vor der Landreise warnte, beschloss
er am 10. November die Seereise zu versuchen. Der Versuch misslang jedoch find am 14. setzte sich der Zug nach Pernau zu in Bewegung. Von dort hatte Henrik Klausson schlechte Nachri hten
aber die Stimmung des schwedischen Befehlshabers gegeben, und
sehr unfreundlich wurde das herzogliche Paar auch in dieser schwedischen Festung empfangen. Am 21. des Monats ging der Zug
weiter und kam t, Tage später in Reval an, wo Henrik Klausson
unruhig gewartet hatte, wo der Empfang aber sehr aufinerksam
war, obgleich Johanns Auftreten gegeh die. Herren von Reval in
der letzten Zeit ein derartiges gewesen war, dass die Stellung Henrik Klaussons sehr schwer gewesen zu sein scheint bei seinem Versuche die Interessen seines Herrn in Reval wahrzunehmen. Die
Herren von Reval gingen, indem sie eigentlich gegen den Befehl
des Königs handelten, schliesslich einen Vertrag in der Pfandfestungsfrage mit dem_ Herzog ein. Anfang Dezember kam das
herzogliche Paar mit seinem Gefolge endlich auf der finnischen
Seite an, und urn Weihnachten wurde in Åbo-Schloss ein grosses
Empfangsfest veranstaltet, das vorzubereiten Henrik Klausson
mit dem Herzog schon vorausgeeilt war.
Bis zuletzt hatte Henrik Klausson versucht dem Herzog treu
zu bleiben, aber rasek näherte sieh die Stunde, wo er von ihm abfallen und zurn legitimen Haupte des Reiches ubergehen musste.
Erichs Verdacht gegen Johann nahm mehr und mehr zu, bis er in
offenes Misstrauen ausbrach; als ein friiherer Diener Johanns dazu
genötigt wurde von Johanns angeblich verbrecherischen Plänen zu
berichten. Der Reichstag wurde einber-ufen und Johann sollte sich
dort verantworten; ausserdem warden zwei Vertraute des Herzogs
heimlich verhaftet. Nach langen Unterhandlungen mit den Delegierten des Königs beschloss der Herzog mit ihrer Hilfe nochmals
zu versuchen eine Versöhnung zustande zu bringers, und am 11.
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Mai kehrten sie nach, Stockholm zuriick. Aber Erich war unbeweglich und schickte dieselben Delegierten wiederum nach Åbo
mit dem sirengen Befehl an den Herzog auf dem Reichstag zu erscheinen, um in seiner. Sache Rede zu stehen. Henrik Klausson.
Und Herman Fleming forderten den Herzog auf Lieber in goter
Zeit , nachzugeben als sich in einen hoffnungslosen Kampf einzulassen. Der Herzog jedoch forderte das Versprechen von ihnen,
ihm zu folgen, wohin er veolle. Endlich willfahrten sie, unter anderem unter der Bedingung, dass der Herzog es unterliesse den Delegierten des Königs Gewalt anzutun. Da der Herzog sie jedoch
verhaften liess, beschlossen wenigstens Henrik Klausson, Herman
Fleming und Torsten Henriksson sich durch die Flucht auf die
schwedische Seite zu retten. Dies geschah ungefähr am 24. Mai.
Zwei Tage später bat Henrik Klausson in einem demutigen Briefe,
den König um seine Gunst, beteuerte aber zugleich dass der Herzog
loyal gehandelt habe. In dieselbe Richtung ging auch das umfassende Zeugnis, das er zusammen mit Herman Fleming bei dem
vom Prokurator Göran Persson am 31. Mai in Stockholm gehaltenen Verhör ablegte. Ihr Zeugnis wiederholten sie auch vor den
Städen, die darauf den Herzog seines Lebens und Vermögens
verlustig erklärten, wenn der König ihn nicht begnadigen
wnrde.
Nach Schluss des Reichstags erhielten Henrik Klausson und
Herman Fleming den Befehl nach Finnland zuriickzukehren und
an der Unterwerfung des Herzogs teilzunehmen. Die von Johann
Abgefallenen versammelten sich in Tavastehus, und die alten
Anhänger Eriks ans Finnland, Schweden und Estland in Helsingfors. Als der letzte Versuch misslungen war den Herzog dazu zu
bewegen sich freiwillig dem König auf Gnade und Ungnade zu
unterwerfen, wurden die Feindseligkeiten Ende Juli eröffnet, an
denen Henrik Klausson energisch teilnahm. Am 12. August endlich ergab sich der Herzog den Belagerern von Åbo-Schloss und
wurde 12 Tage später mit seinem Gefolge nach Schweden gebracht.
Henrik Klausson nahm mit seinen Leuten an der allgemeinen
Plunderung teil, die während dieser Kämpfe sowohl in Abo als
auf dem Lande stattfanden. Auch er begab sich nach Schweden
zum König, der ihn erst als Oberkammerrat in der Zentralverwaltung
zu verwenden gedachte, ihn jedoch zum Oberbefehlshaber der
Truppen in Livland ernannte, wo er, nachdem er einige Wochen
in Finnland zugebracht hatte, Mitte , November eintraf.
•

