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i. Muutamista humanistisen ajan ilmauksista 
ja eräästä sen oppineisuuden edustajasta 

Suomessa 15oo=luvulla. 

Esitelmä, jonka Suomen Historiallisen Seuran vuosi- 
kokouksessa 9 p. marrask. 1919 piti 

J. W. Ruuth. 

IsTykypäivinä, jolloin meidän maassamme, kaikista vanhaa 
kulttuuriamme uhkaavista vaaroista huolimatta, pyritään kai-
kin tavoin laajentamaan ja syventämään kansan tieteellistä 
sivistystä, perustamalla uusia yliopistoja, asettamalla vanhaan 
yliopistoomme uusia oppituoleja j. n. e., lienee syytä johtaa 
muistiimme aika, jolloin keskiaikaisen pimeyden jälkeen uusi 
sivistys, »humanismi», ensin rupesi tunkeumaan meidänkin maa-
hamme, virkistäen sen tieteellistä ja kirjallista elämää, pyrkien 
kohottamaan silloista ylintä kouluammekin korkeampia tarkoi-
tuksia ja ajan vaatimuksia vastaavaksi oppilaitokseksi. 

Humanismi pyrki — niinkuin tiedämme — vastoin keski-
ajan skolastista tiedettä ja askeettista elämänkatsomusta luo-
maan klassillisen muinaisuuden jaloihin, kaikista sivutarkoituk-
sista vapaisiin sivistysihanteisiin perustuvaa, puhtaasti inhimil-
listä kulttuuria. Tieteellisen kasvatuksen ei enää tulisi palvella 
yksinomaan ulkonaisia, kirkollisia tarkoituksia, vaan oli sen 
yleensä edistettävä ihmisen sisäistä täydellistymistä. Ruvettiin 
harrastamaan uusia tieteen- ja opinhaaroja. Rooman kieli — 
jota nyt luettiin tarkoituksella tutustua itse antiikin elämään — 
sai kilpailijakseen renesanssin erikoisesti suosiman kreikan kie-
len, jonka ohessa filosofia jopa luonnontieteetkin kohosivat yhä 
tärkeämmiksi oppiaineiden joukossa. 	_ 

~ 
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Samoin kuin humanismin kotimaassa Italiassa uudestaan 
herännyt antiikin harrastus ensin tuli näkyviin, tai ehkäpä oike-
ammin sai edelläkävijänsä roomalaisen oikeuden tutkimisessa, 
näkyy uuden ajan henki meidänkin maassamme ensin vaikutta-
neen herättävästi lakitieteellisten opintojen alalla. Kun tähän 
asti keskiaikaisen kirkon kehittämä kanoninen oikeus oli ollut 
oikeusoppineiden a ja o, rupesi nyt yksi ja toinen, kirkollinenkin 
mies, antaumaan siviililain tutkimiseen roomalaisen lain pohjalla. 

Jo piispa Konrad Bidz oli harjoittanut opintoja silloisen 
roomalaisen lakitieteen pääpaikassa, Bolognassa. Koska kui-
tenkin tällaiset opinnot poikkesivat kirkon yleisestä oppisuun-
nasta, vaadittiin niiden harjoittamista varten — jos opiskelijat 
olivat kirkon miehiä — paavin lupaa ja hyväksymistä. Niinpä 
jo 1496 Porvoon kirkkoherra Laurentius Johannis, joka ennen 
oli tutkinut kanonista lakia, pyytää, että hän seitsemän vuoden 
aikana saisi harjoittaa opintoja ja saavuttaa opinarvoja myöskin 
lakien ja siviilioikeuden alalla (legum seu jurium civilium studio 
inSudare). Jo vuotta ennen oli tunnettu Henrik Venne, joka 
siihen aikaan oli »in artibus magister», jättänyt paavilliseen 
kansliaan samanlaisen anomuksen. V. 1515 niinikään eräs Turun 
hiippakunnasta kotoisin oleva pappismies Johannes Petri, joka 
jo oli saavuttanut »licentiatus in decretis»-arvon — s. o. lähinnä 
korkeimman oppiasteen kanonisen lain alalla — pyy 	tää saada 
tutkia »leges et jura civilia» jossakin yliopistossa tai oppilaitok-
sessa, jossa tällaisia opintoja harjoitetaan, sekä niissä aineissa 
saavuttaa »baccalaureaatin-, .lisensiaatin- ja tohtorinarvon», vie-
läpä itse esiintyä opettajanakin tällä alalla. 1) Kenties oli tämä 
lakitieteiden harrastaja sama kuin sittemmin tunnettu Suomen 
viimeinen katolinen tuomiorovasti Hans Petri, josta kohta 
tulee enemmän puhuttavaksi. Tunnetut ovat vihdoin uskonpuh-
distajamme  Mikael Agricolan lakitieteelliset harrastukset, hän 
kun ruotsiksi käänsi Visbyn kaupunkilain ja merioikeuden. 

Mutta mainitessamme Agricolaa olemmekin jo tulleet 
uskonpuhdistuksen aikaan, jolloin jo monella tavalla ilmeni 

1) Valtionarkistossa säilytetyt kopiot Vatikaanin arkistosta. 
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renesanssiajan vaikutus meidänkin maamme opintoihin ja sivis-
tysrientoihin. Ellei muuta olisikaan, joka todistaisi piispa Juus-
tenin humanistista kasvatusta, tekee sen kyllin jo hänen piis-
pankronikkansa puhdas ja sujuva latinankieli.. Kouluihinkin 
tunkee humanismi klassillisen kirjallisuuden kautta. Viipurin 
koulussa luettiin Terentiusta ja Vergiliusta jo siihen aikaan, 
jolloin Agricola oli siellä ollut oppilaana, ja 1566 rupesi Erik 
Härkäpää Turun katedraalikoulussa opettamaan kreikan kieltä. 
Kreikan kielen ohessa astuu filosofiakin, uskonopetuksesta va-
pautuneena, vähitellen itsenäisten oppiaineiden joukkoon. V:n 
1571 koulujärjestys sääsi, että kouluissa luettaisiin klassillisena 
teoksena käytärinöllisessä filosofiassa Ciceron »De officiis»-kirjaa. 
Ja vuonna 1577 (tai 1578) opettajia varten laaditussa valan-
kaavassa sanotaan, että heidän erittäinkin tuli johtaa kuuli-
joitaan niin filosofiaan kuin teologiaan (pnuoipue mihi cum 
erit, ut mei auditores ad ipsos cum Philosophiee tum Theologiee 
fontes perducantur). 

Opiskelevan nuorison huveissakin näkyvät keskiaikaiset 
laskiaispelit vähitellen alkavan muodostua huvinäytehniksi, joi-
den perustuksena nähtävästi jo oli humanismin kehittämä uu-
denaikainen komedia. Juhana herttuan loistavassa hovissa 
saavuttivat koulupoikien toimittamat näytelmät suurta suosiota. 
Niitä sanotaan milloin laskiaispeleiksi, milloin komedioiksi. 
Maaliskuun 4 p:nä 1557 määräsi herttua maksettavaksi teineille 
koulutuvassa 30 markkaa, koska ne laskiaisena esittivät kome-
dian hänen ruhtinaallisen armonsa edessä (för det de aleguerede 
en Comedie i Fastelaxtid). Sen lisäksi saivat pojat, koska olivat 
naamioituja (hade larffued sig; »laruatores»), 6 markkaa — 
luultavasti pukimiensa avustukseksi. 1) 

Humanismin uskonpuhdistuksen kautta aiheuttama muita 
tärkeämpi tulos oli myöskin kansankielisen kirjallisuuden syn-
tyminen. Emme kuitenkaan tahdo tässä lähemmin puhua tästä 
usein esitetystä aineesta. Muistutamme vain, että suomen kieli 

1) Ruotsin valtionarkistossa säilytetyistä suoma]. tileistä. 
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siihen aikaan tuli käytäntöön kirjallisuudessamme miltei yksin-
omaan vain uskonnollisissa teoksissa, raamatunkäännöksessä, 
katkismuksessa, virsikirjassa j. n. e. Varsin huomattavan uudis-
tuksen näkyy . humanistinen virtaus olleen aiheuttamaisillaan 
1580-luvulla maamme oppikoulun alalla. Muutamat tähän asti 
tutkimukselta syrjään jääneet asiakirjat johtavat nimittäin huo-
miomme erääseen omituiseen tapaukseen, joka lähinnä koski 
maamme silloista korkeinta oppilaitosta, Turun katedraali- 
koulua. 	 • 

Nähtävästi aikoi Juhana III, joka kaikessa esiintyi todel-
lisena renesanssiruhtinaana, antaa tälle oppilaitokselle laajem-
man, humanismin vaatimuksia paremmin vastaavan oppijärjes-
telmän, kuin mitä sillä siihen asti oli ollut. Varsin mielenkiin-
toinen on nimittäin hänen yrityksensä lisätä sen oppiaineisiin, 
joihinka kreikan kieli jo äskettäin oli liitetty, vielä eräs rene-
sanssiajalle tyypillinen aine, nimittäin filosofia. Koska nämä 
seikat tähän asti ovat jääneet huomaamatta, sallittaneen minun 
tehdä niistä vähän laajemmin selkoa. 

V. 1566 oli kuningas Erik XIV, niinkuin tiedetään, herät-
tänyt uuteen eloon Upsalan yliopiston, jonka toiminta sitä 
ennen pitemmän aikaa oli ollut katkaistuna. Mutta kun sitten 
Juhana III rupesi puuhaamaan tunnetun liturgiansa käytäntöön 
saattamista ja näissä harrastuksissaan koki vastarintaa profes-
sorien puolelta, seurasi pitkällisiä rett( löitä, jotka vihdoin joh-
tivat siihen, että yliopisto uudestaan v. 1580 suljettiin. Tähän 
tulokseen vaikutti osaltaan myöskin Ruotsissa siihen aikaan 
raivoava rutto: Mutta kuningas, joka ei suinkaan tahtonut 
jättää valtakuntaansa vaille korkeinta •oppilaitosta, oli jo 1576 
— heti rettelöiden alettua yliopiston kanssa — järjestänyt Tuk-
holmaan uuden korkeakoulun, kuuluisan harmaaveljesluostarin 
kollegion. Tosin oli tämä laitos alkuaan, ja varsinkin niin kauan 
kuin yliopisto vielä toimi, etupäässä teologinen opisto, jonka 
tarkoituksena oli kasvattaa Juhanalle mieluisaa papistoa. Tie-
dämme hyvin, kuinka se ensin kokonaan joutui jesuiittain, 
tunnetun Luostari-Lassen, johdettavaksi ja kuinka siellä palat- 
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tiin takaisin keskiaikaisen skolastiikan suurten mestarien Petrus 
Lombarduksen ja Thomas Aquinolaisen oppeihin. 1) 

Mutta tunnettua on myöskin, kuinka tämä oppilaitos 
vähitellen vapautui katolisesta vaikutuksesta, sen mukaan kuin 
kuningas, ärtyneenä paavin kiellosta hyväksyä hänen sovinto-
ehtojaan, katkaisi siihenastiset välinsä katolilaisiin, pitäen yksin 
omaan kiinni liturgiastaan. Kollegio muuttui, Luostari-Lassen 
tultua karkoitetuksi elokuussa v. 1580 — siis samana vuonna 
kuin yliopisto sulki oppisalinsa —, vähitellen yhä enemmän 
täysin protestanttiseksi laitokseksi, kohoutuen samalla korkeam-
malle tieteelliselle asteelle. Se varustettiin etevillä opettajilla, 
joita samoin kuin yliopistonkin opettajia nimitettiin professo-
reiksi. Lyhyesti sanoen: ei ole uskomatonta, että Juhana täten 
aikoi laskea perustuksen uudelle yliopistolle pääkaupunkiinsa, 
sen jälkeen kuin vanha Upsalan yliopisto oli lakannut toimi-
masta. 

On yleensä oletettu, että Tukholman kollegion uudistus 
tapahtui vasta v. 1583. Mutta äskettäin on Gunnar Bolin sSam-
fundet Sankt Eriks årsbok» nimisessä aikakauskirjassa v:lta 1918 
julkaisemassaan perusteellisessa tutkimuksessa (Johan III:s hög-
skola å Grämunkeholmen, II) osoittanut todennäköiseksi, että 
muutos pantiin alkuun ainakin jo 1581, jolloin eräs Upsalan 
yliopiston entisistä professoreista, humanisti Laurentius Johan-
nis Lmlius, siirrettiin Tukholmaan, tullen siellä nähtävästi kolle-
gion varsinaiseksi johtajaksi. 2) Joka tapauksessa on todistetta-
vissa, ettei kuningatar Katarina Jagellottaren kuolema — niin-
kuin tähän asti tavallisesti en arveltu — ollut yksinomaisena 

1) Esitykseni Tukholman kollegiosta perustuu Gunnar Bolin'in 
äskeiseen, seikkaperäiseen tutkimukseen, jonka tulokset hän on esittänyt 
»Samfundet Sankt Eriks årsbok» nimisessä- julkaisussa vuosina 1912 
ja 1918 kirjoitelmassaan: »Johan III:s högskola å Gråmunkeholmen 
I, 1576-1583» ja »II, 1583-1591». 

2) Llius olisi siis, arvelee hän, pidettävä »välittävänä renkaana 
vanhassa muodossaan toimineen kollegion ja uuden korkeakoulun välillä». 
Samfundet Sankt Eriks årsbok 1918. Gunnar Bolin: Johan III:s hög-
skola å Gråmunkeholmen, II, sivu 6. 
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vaikuttimena kuninkaan uudistuspuuhiin kollegioon nähden. 
Sillä löytyy asiakirjoja, jotka selvästi viittaavat siihen, että 
Juhana jo aikaisemmin oli suunnitellut tätä muutosta. 1) Jos 
Bolinin olettamus — niinkuin tuntuu — on oikea, on siis kolle-
gion muodostuminen teologisesta pedagogiasta humanistiseksi 
korkeakouluksi alkanut ainakin jo 1581, ehkäpä jo v:n 1580 
lopussa, mikä meille tässä on tärkeätä muistaa. 

Sillä samana vuonna, 1580, kun Upsalan yliopisto kesällä 
oli sulettu ja harmaaveljesluostarin kollegio vuoden lopussa 
alkoi valmistua täyttämään sen sijaa, tapahtuu Turun kate-
draalikoulun opettajistoon nähden muutos, jonka merkitystä 
tuskin voidaan oikein käsittää tarkastamatta sitä siinä valossa, 
jonka äskenmainitut ruotsinpuoleiset opisto-olot siihen luovat. 
Juhana III — joka vähän sen jälkeen kuin hän teologisessa tar-
koituksessa oli perustanut äskenmainitun luostarikollegion, myös-
kin Turun kouluun oli asettanut erityisen lehtorin teologian 
opetusta varten, niinkuin 1571 v:n koululaki edellytti — kään-
tää nimittäin nyt jälleen huomionsa Turunkin kouluun, aset-
taen sinne taaskin uuden lehtorin, tällä kertaa filosofian opet-
tajaksi. 

20 p:nä marraskuuta mainittuna vuonna (1580) määrää 
kuningas erään Henrik Hannunpojan joksikin aikaa (på någon 
tid) olemaan filosofian lehtorina Turun koulutuvassa. Ja, lisää 
kuningas, »jotta hän sitä uutterammin käyttäytyisi tässä toi-
messaan, niin että nuoriso siellä tulisi ahkerasti kirjallisissa 
tiedoissa kuritetuksi», hyötyen hänen opistaan (så att the må 
hafva någon nytta af hans lära), oli hän varustettava vuosipal-
kalla, johon kuului puntalästi viljaa ja 4 tynnyriä voita.2) Hen-
rik Hannunpoika on, mikäli tiedetään, ensimäinen filosofian 
opettaja Suomessa. Tavallisesti nimitetään häntä lehtoriksi 
(lector) tai lukumestariksi (läsemästare), mutta toisinaan anne- 

I) Olipa hän jo nähtävästi ryhtynyt eräisiin toimenpiteisiinkiu, 
joista voidaan päättää, että muutos ainakin oli tekeillä jo jonkun aikaa 
ennen kuningattaren kuolemaa. 

• 2) Asiakirja Laguksen kokoelmassa olevien kuninkaallisten kirjei-
den joukossa; V. A. Kongl. Bref '15.79-1582, 127. Katso Liite 1. 



Hist. Ark. XXIX, 1. 	 7 

taan hänelle myöskin, niinkuin harmaaveljesluostarin kollegion 
opettajille, professorin nimi. Tietääksemme on siis tämä Hen-
rik Hannunpoika myöskin ensimäinen, joka meidän maassamme 
on professorin arvonimeä kantanut. Missä suhteessa tämä uusi 
opettaja virka-arvonsa puolesta oli rehtoriin nähden, emme 
tiedä, mutta luultavaa on, että hän oli koulun johtajaa lähem-
pänä kuin teologian lehtori. 

Kysymykseen, minkätähden kuningas nimittää tämän 
uuden lehtorin vain joksikin aikaa taikka — niinkuin eräässä 
toisessa asiakirjassa sanotaan — »otolliseksi ajaksi» (oss till 
behaglig tid), emme voi antaa varmaa vastausta. Kenties se 
johtui kuninkaan epäluuloisesta luonteesta yleensä; hän tahtoi 
ehkä ensin kokea, mitä miestä 'uusi filosofian opettaja olisi, 
ennenkuin kävi tekemään hänen virkaansa vaLinaiseksj.. Mah-
dollista on myöskin, että kuningas vain väliaikaisesti oli suosi-
killeen hankkinut tämän viran, jotta hän sitä helpommin voisi 
pian siirtää hänet vielä tärkeämmille sijoille. Joka tapauksessa 
huolehti kuitenkin kohtalo siitä, ettei Henrik Hannunpojan 
tarvinnut kokea tämän rajoituksen seurauksia; — hän pysyi 
virassaan kuolemaansa asti, joka tapahtui ainoastaan pari vuotta 
hänen nimityksensä jälkeen. Epätietoiseksi jää. vain, saiko 
virka tämän jälkeen enää uutta jatkajaa. 

Mutta miten tämän asian lieneekin, Henrik Hannunpojan 
nimitys filosofian lehtoriksi Turkuun nähtävästi tapahtui tar-
koituksessa kohottaa Turun katedraalikoulu entistään korkeam-
malle asteelle, jotta se — Upsalan yliopiston ollessa lakkautet-
tuna ja Tukholman humanistiseksi korkeakouluksi aiotun kolle-
gion vielä ollessa puolivalmiina — jossakin määrin saattaisi, 
ainakin Suomeen nähden, täyttää sen vajauksen, joka siihen 
aikaan vallitsi valtakunnan korkeampien oppilaitosten alälla, 
sekä yleensä paremmin vastata ajan humanistisia vaatimuksia. 

Kuka oli tuo tähän asti miltei tuiki tuntematon henkilö, 
joka näin astuu esiin ensimäisenä filosofian »professorin» nimelli-
senä opettajana kulttuurihistoriamme näyttämölle? Tarkkaan 
tutkimalla ajan niukkoja tietolähteitä saamme hänestä tosin 
perin vaillinaisia, mutta kuitenkin sangen mielenkiintoisia tie- 
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toja. Suorin piirtein — olkoon se jo tässä sanottuna — kuvaa-
vat nämä tiedot meille nuoren miehen, jonka opintoja Juhana 
niin herttuana kuin kuninkaana melkeinpä huomiota herättä-
vällä auliudella avustaa, ja joka sitten saa ahkeruutensa palkan 
sijoitettuna virkaan, joka miltei näyttää olevan häntä varten 
tehtykin. Tuntuu siltä, kuin voisi hänen nimitykseensä, silti 
vähentämättä hänen mahdollisia tieteellisiä ansioitaan, sovel-
luttaa vanhan sananparren viranhakijoista, »joilla on piispa 
enona». 

Ensimäisen tiedon hänestä saamme v:lta 1561. Sillä epäi-
lemättä hän on sama kuin se Henrik Hansson, jolle Juhana 
herttua Turussa 13 p:nä lokak. mainittuna vuonna antaa vuo-
tuiseksi avuksi puolen lästiä viljaa ja 4 tynnyriä voita, jotta 
hän muutamien vuosien kuluessa voisi vierailla mailla harjoi-
tella opintoja (skall sig om någhon godh lärdom vdi fremmande 
nationer beflithe och winleggia lathe). 1) Seuraavana vuonna 
tapaammekin hänet Saksan protestanttisissa yliopistoissa: kesä-
kuussa 1562 sisäänkirjoitetaan nimittäin Rostockin yliopistoon 
»Henricus Joannis Schvecus abonensis» 2) ja heinäkuun 10 p:nä 
merkitään samoin »Henricus Johannis aboensis svecus» Witten-

bergin yliopiston kirjoi"hin. 2) Panemme tässä merkille kaksi 
seikkaa: ensinkin että hän aboensis-nimestä päättäen oli turku-
lainen, Turusta kotoisin, ja toiseksi että hän opiskeli Rostockissa 
aikana, jolloin siellä professorina vaikutti kuuluisa David Chy-
tmus,  Saksassa ramistisen filosofian etevimpiä edustajia, jonka 
ansioksi on luettava tämän filosofisen oppisuunnan nopea leviä-
minen Pohjoismaihin. 

Sitten seuraa Henrik Hannunpoikaa koskevissa tiedoissa 
huomiota herättävä aukko, joka kestää koko Erik XIV:n hal- 
lituksen ajan. Oliko hän yhä ulkomailla opintojansa jatkamassa, 
vai oliko hän palannut kotimaahan — nämä ovat kysymyksiä, 
joihin emme asiakirjoista saa mitään vastausta. Voimme kor- 

1) Leinberg, Handlingar rörande Finska kyrkan och prästerskapet 
I, n:o 61. 

2) Hist. Ark. XIII, 109. 
3) Hist. Ark. XVI, 294. 
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keintaan olettaa, että Erik kuningas tuskin olisi ollut halukas 
jatkamaan sitä avustusta, jota hänen kukistettu veljensä 
niin runsaalla kädellä oli antanut, sillä muussa tapauksessa 
Henrik Hannunpojan nimi ei olisi voinut tilikirjoista tykkä- 
nään hävitä. Olkoonpa tämän asian miten tahansa: Henrikin 
nimeä en ole kertaakaan tavannut Eerikin hallituksen aikai-
sissa lähteissä. 

Mutta tuskin oli Juhana herttua päässyt vankeudestaan 
ja noussut Ruotsin valtaistuimelle, kun jo koittaa Henrik Han-
nunpojalle uusi onnen aika. Jo 1 p:nä joulukuuta 1568 Juhana 
kuningas antaa hänelle vuotuiseksi avuksi 2 .puntalästiä viljaa 
ja puolen lästiä voita, mitkä määrät Kokemäen kartanon vou-
din on hänelle suoritettava. 1) Luultavasti hän lähti nyt uudes-
taan ulkomaille; mutta 1573 tapaamme hänet, silloin vielä yli-
oppilaana, »Herr Henrik Student», jälleen Turussa, missä hän 
näkyy olevan jossakin virassa, koska hän linnan maksurekiste-
rissä esiintyy muiden palkannostajien joukossa. Palkasta päät-
täen virka ei ollut huonoimpia, koska se tuloihin nähden lähen-
teli koulunrehtorin virkaa. 2) 

Mutta 1577 hän jälleen saa •kuninkaalta uuden runsaan 
avun, tällä kertaa 100 talaria, opintojensa jatkamista varten 
ulkomailla. 3) Seuraavana vuonna hän on kuitenkin taas palan-
nut kotiin, ja kirjain M, joka nyt nähdään hänen nimensä edellä, 
todistaa, että hän viimeisellä matkallaan on saavuttanut mais-
terin arvon. 4) Ja vielä kerran osoittautuu hänelle kuninkaal- 

1) Leinberg, Handlingar rörande Finska kyrkan och prästerskapet I, 
n:o 118. 

2) V:n 1573 linnantilit: koulumestarin palkka oli 3 lästiä 4 puntaa 
viljaa; Herra Henrikin 2 lästiä viljaa ja sitäpaitsi 6 tynnyriä 3 puntaa 
voita. 

3) V. A. 1333; 43 v. ja 1293; 11 v. 
4) M-kirjainta ei kuitenkaan aina merkitty hänen nimensä eteen, 

mutta se nähdään esim. Turun linnan vierasluettelossa v:lta 1582, jossa 
13 p. tammikuuta mainitaan: M: Hinrich Johannis i Åbo s. 2. — V. 
A. 1398; 29. Myöskin nimityskirjan lähetekirjeessä sanotaan hänestä 
M. Henrich Johannis. Katso Liite 1. 
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linen suosio uuden avustuksen 1) muodossa, ja hän saa 6 p:nä 
syysk. 1578 velkojensa maksamiseksi Saksassa Turun linnan 
varastosta nostaa 4 tynnyriä voita sekä rukiita ja maltaita, 
5 tynnyriä kumpaakin. Vastaiseksi käytetään nyt hänen niin 
suurilla kustannuksilla saavutettuja opinaarteitaan linnan kans-
lian hyväksi — häntä nimitetään toisinaan kanslian virkaili-
jaksi 1), kansliförvant —, kunnes hän, niinkuin edellä mainit-
tiin, 1580 nimitetään filosofian lehtoriksi Turun katedraali-
kouluun. 

Olemme nyt seuranneet Henrik Hannunpojan aikaisempia 
vaiheita ja kehitystä opintojen tiellä. Mutta vastaamatta on 
vielä jäänyt kysymys, mitä sukua oli tämä nuorukainen, joka 

erikoisessa määrässä näkyy nauttineen ensin herttuan, sit-
ten kuningas Juhanan .suosiota. Jully Ramsay, joka tuntee 
hänet koulumestarina Turussa, arvelee hänen kuuluneen aate-
liseen Starck-sukuun 2), mutta tämä olettamus tuskin saattaa 
olla oikea. Ainakaan hän ei käytä Starck-suvun vaakunaa, 
sillä hänen sinetissään nähdään lintu ja kolme tähteä, ja hänen 
leskensä hautakivessä, Turun tuomiokirkossa, oli hänen nimensä 
alkukirjainten, kahden H:n, välissä kuvattuna Stiernkors-suvun 
tunnettu vaakuna. Voimme tämän johdosta ainoastaan olet-
taa, että hän kuului johonkin keskiaikaiseen, tähän asti tunte-
mattomaan aateliseen sukuun, ja että hän, nähtävästi vaimonsa 
kautta, oli läheisissä suhteissa Stiernkorseihin. Sitä vastoin 
saamme asiakirjoista varmasti tietää, että hänen isänsä oli 
v. 1547 kuollut Turun viimeinen katolinen tuomiorovasti, Hannu 
Pietarinpoika, Hans Petri. Lienee siis syylä tässä ensin lyhyesti 
mainita, mitä tiedetään tämän tuomiorovastin perheoloista. 
Hänen isästään emme tiedä muuta kuin että hänen nimensä 
oli Pietari. Luultavaa on kuitenkin,. että hänkin on ollut pap-
pismies, koska tuomiorovastin äitiä, nimeltään Valborg, joka 
sittemmin joutui avioliittoon laamanni Juhana Flemingin kanssa, 
vanhoissa sukujohdoissa sanotaan papinpiiaksi, »en prästedeja» .3) 

1) V. A. 1332; 32. 
2) Jully Ramsay: Frälsesläkter; suku Starck. 
3) Jully Ramsay: Frälsesläkter; suku Fleming. 
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Isäpuolensa nimen mukaan on tuomiorovastiakin toisinaan mai-
nittu Flemingiksi, jopa joskus sovitettu Flemingsuvun suku-
luetteloihinkin. Sisar Brita oli abbedissana Naantalissa. 

Tuomiorovastilla, joka nähtävästi uskonpuhdistuksen jäl-
keen oli mennyt naimisiin, oli perhe, johon kuului muitakin 
lapsia kuin professorimme. Ainakin oli hänellä toinenkin poika, 
joka ei kuitenkaan näy tuottaneen suvulleen erikoista kunniaa. 
Tiedot hänestä ovat muutoin sangen omituisella tavalla säily-
neet jälkimaailmalle. Renesanssi-ajalla oli tavallista, että ih-
misten hyveitä ja paheita sekä ihmiselämän kohtaloita yleensä 
esittävissä tauluissa kuvatuille henkilöille annettiin tunnettujen 
aikalaisten kasvojenpiirteet. Lukuisia tällaisia tauluja, joita 
sanottiin »historioiksi», nähtiin Juhanan ollessa herttuana koris-
tamassa hänen hovisaliensa seiniä Turun linnassa.. Muutamissa 
linnan tileissä v:lta 1558 on eräs taulujen luettelo, jossa yksi 

niistä on merkittynä nimellä »historia tuhlaajapojasta», »en 
historia om den förlorade sonen». Tähän nimeen, joka tietysti 
koskee taulussa kuvattua aihetta, on marginaalissa lisätty sanat: 
»Lasse Hansson domprostens son», »Lassi Hannunpoika tuomio-
rovastin poika». Koska tuskin. on oletettavissa, että tämä nuo-
rukainen syy ttä olisi tehty tällaisen aiheen edustajaksi, on selvä, 
että hän, vanhempiensa uhrauksista huolimatta, oli kärsinyt 
haaksirikon elämän myrskyisellä taipaleella. Tämä tuhlaaja-
pojan muisto onkin ainoa tieto, mikä meille on säilynyt tuosta 
professorimme veljestä. 1) 

Tuomiorovastin perheeseen kuului myöskin ainakin kaksi 
tytärtä. Toinen, Brita Hannuntytär, joutui naimisiin ensin Turun 
pormestarin Olavi Brunin ja sitten linnanhaltijan Lassi Laurin-
pojan kanssa, joka 1564 sai vahvistuskirjan niihin tiloihin, jotka 
hänen vaimonsa oli perinyt isältään, tuomiorovastilta. 2) Toinen 
oli Maunu Niilonpoika Stiernkorsin vaimo, Valborg Hannuntytär, 
kuten voimme päättää siitä, että hänen tyttärensä Hebla 

1) V. A. 777, 40 v. ja 41. 
2) Laguksen kokoelmaan kuuluvien kuninkaallisten kirjeiden jou- 

kossa. Kirje 19/;  1564. Katso Liite I. 
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Maununtytär sanoo Henrik Hannunpoikaa enokseen. 1) Kysymys 
on nyt, oliko Henrik Hannunpojalla vielä kolmaskin sisar, vieläpä 
sellainen, joka, ollen vaikutusvaltaisessa asemassa, olisi ollut sinä 
onnettarena, jota hänen ehkä etupäässä oli kiittäminen korkeain 
asianomaisten puolelta na;ittimastaan erinomaisesta suosiosta. 
Tämä kolmas sisar — kuten arvelemme — ei olisi ollut kukaan 
vähempi kuin Juhana herttuan kuuluisa lemmitty, Kaarina Han-
nuntytär, jonka tuntemattomasta syntyperästä tähän asti on 
vallinnut mitä eriävimpiä mielipiteitä. 

Tähän olettamukseen johtaa meitä se seikka, että Henrik 
Hannunpojan perillisten joukossa ilmestyvät, paitsi edellämai-
nitun kahden sisaren lapsia, myöskin n. s. Vestgöte-perilliset, 
»Västgöte erfvingarne». 2 ) Tällä nimityksellä tuskin tarkoitet-
taneen muita kuin juuri Juhana herttuan hylkäämän lemmityn, 
sittemmin Vääksyn herran Klaus Vestgöten kanssa naimisiin 
menneen Kaarina Hannuntyttären tästä avioliitosta syntyneitä 
lapsia. Näin ollen voidaan heidän perintöoikeuttaan selittää 
ainoastaan olettamalla, että Kaarina todellakin oli Henrikin 
sisar, jonka lapset siis olivat yhtä lähellä perimään enoaan, 
kuin Brita ja Valborg Hannuntyttärienkin lapset. Henrik 
Hannunpojan äiti ja tuomiorovastin vaimo olisi siinä tapa-
uksessa ollut se vaimo Ingeborg Aakentytär, jonka on 

arveltu olleen mahtavaa Tott-sukua ja jonka nimi maini-
taan siinä suojeluskirjassa, jonka Erik XTV  Turun lin-
nan valloituksen jälkeen antoi Kaarina Hannuntyttärelle. 3) 

1) Jully Ramsay: Frälsesläkter; suku Starck. 
2) Wieselgren: De la Gardieska arch. IV. 198-199. Katso Liite IV. 
3) Hausen: Bidrag till Finlands Historia -IV, n:o 245. — Otaksu-

mamme että Kaarina Hannuntytär oli tuomiorovasti Hannu Pietarin-
pojan ja Ingeborg Aakentyttären tytär ja siis maisteri Henrik Hannun-
pojan veli saa myöskin vahvistuksensa siitä, mitä mainitaan Wieselgrenin 
»De la Gardieska Archivet» nimisessä julkaisussa, IV sivv. 192-193, 
nootissa, jossa, senjälkeen kuin on lueteltu muutamia vanhempia, selvästi 
vääriä tietoja asiasta, sanotaan: »Hofman, som torde följt handskrifna 
underrättelser i Köpenhamn, låter Karins far vara Hr Hans, en prest i 
Stockholm, g. m. Ingeborg, en oäkta dotter af Åke Tott (med en Karin), 
som stupade 1510. — — —. Mannen skrefs först Her, men detta öfver- 
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Jos tämä otaksumamme Henrik Hannunpojan syntyperästä 
ja sukulaissuhteista, niinkuin kaikesta voidaan päättää, on 
oikea; ei enää herätä ihmettelyämme, jos sekä opintojen tiet 
että virkaurat tulivat Henrik Hannunpojalle niin helposti tasoi-
tetuiksi ja avatuiksi. 

Sisaren vaikutus ruhtinaalliseen ihailijaansa oli, kaikesta 
päättäen, varsin suuri. Herttuan ja Kaarina Hannuntyttären 
välinen suhde oli renesanssiajan tyypillisiä ilmiöitä, jotka miltei 
kuuluivat päivän muotiin. Sellaisia suhteita pidettiin tuskin 
laillisia avioliittoja halvempina ja niissä syntyneet lapset kas-
vatettiin tavallisesti yhdessä aviollisten sisarustensa kanssa. 
Niinpä Kaarina Hannuntytärkin ollessaan Juhana herttaan lem-
mittynä hallitsi kuten ruhtinatar ainakin Turun linnassa, ja 
hänen herttualle lahjoittamansa lapset, aateloituina nimellä 
Gyllenhjelm, saivat miltei ruhtinaallisia läänityksiä. Heistä 
tuli tytär Sofia Gyllenhjelm puo]isoksi kuuluisalle sotapäälli-
kölle Pontus de la Gardielle, joka juuri siihen aikaan,. jolloin 
Henrik Hannunpoika vaikutti filosofian lehtorina Turussa, oles-
keli Turun linnassa, ollen kuninkaan miltei täysivaltaisena 
luottamusmiehenä Suomen asioissa. Myöskin Pontuserran nimi 
on — kuten vasta saamme nähdä — liittynyt Heniti Hannun-
pojan kuoleman jälkeisiin perintöjuttuihin. Vähemmänkin mah-
tavien sukulaisten. turvissa olisi professorimme menestys ollut 
taattuna. 

Mutta Henrik Hannunpoika oli tuskin vielä ennättänyt 
kotiutua uuteen virkaansa, kun jo kuolema katkaisi hänen elä-
mänlankansa, hänen nähtävästi vielä ollessaan parhaassa iäs- 

ströks och skrefs i stället blott salige Hans. Hustrun kallas välbyrdig. 
Hon måste således varit erkänd af sin far. — Sjelfva ovissheten och olik-
heterna i uppgifterna rörande hennes börd talar för att Hr. Hans ej var 
af de bekanta familjerna. Karin adlades ock af sin älskare hertig Johan.» 
Siis — kaikki otaksumamme mukaan, paitsi että herra Hannu sanotaan 
olleen pappina Tukholmassa sen sijaan että hän oli tuomiorovasti Tu-
russa. — Kaarina Hannuntyttären vaakunassa nähdään kolme tähteä 
ja parrus Se oli siis jotakuinkin samanlainen kuin Henrik Hannunpojan; 
lintu kuitenkin puuttui. 
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sään. Jäipä ensi vuoden palkastakin osa häneltä nostamatta. 
Siihen kuuluva voi-erä oli nimittäin jäänyt ajoissa hänelle suo-
rittamatta, eikä se sitten koskaan enää tullut maksetuksi; tilei-
hin on vain lakoonisesti merkitty: »smöret hafver han icke fått, 
ty han blef förr dödh», voita hän ei ole saanut, sillä hän kuoli 
ennen. 1) Jos saisimme tulkita ne sanat, joilla Henrik Hannun-
poika ennen Iehtoriksi nimitystään ilmoitti kuninkaalle, ettei 
hän muutaman vikansa ja olosuhteensä tähden jaksa antaa 
itseään käyttää joka päivä kansliassa (»för någre sina feell och 
lägenheter skuldh icke förmår lathe sigh wdi samme tiensth 
daglighenn brwke») 2), siten että hänellä oli joku ruumiinvamma, 
joka heikonsi hänen terveyttään, voisi se ehkä olla selityksenä 
hänen äkilliseen kuolemaansa. Kuinka tämän lieneekin, hänen 
opettajauransa tuli perin lyhyeksi, eikä siitä ole jäänyt mitään 
muistoa jälkimaailmalle. Voimme korkeintaan olettaa, että hän, 
joka oli opiskellut Rostockissa, Chytra;uksen ollessa sikäläisen 
yliopiston kuuluisimpana opettajana, ja siten luultavasti jo nuo-
ruudessaan perehtynyt ramistiseen filosofiaan, myöskin itse 
opettajana oli tämän suunnan ensimäisiä edustajia Suomessa. 
Huomattaw on myöskin nimityskirjassa käytetty sana »lära» 
— ei lärande —, joka näyttää viittaavan siihen, että kysymys 
oli jostakin eri filosofisesta suunnasta, jolloin tuskin voidaan 
muuta ajatella kuin ramistista filosofiaa, jonka edustajien 
kanssa Juhanan tiedetään siihen aikaan olleen kirjeenvaihdossa. 3) 
Jo se seikka, että filosofia, erotettuna teologian opetuksesta, oli 
tullut itsenäiseksi opetusaineeksi, oli täysin sopusoinnussa ramis-
tisen katsantotavan kanssa. Se oli yksi niitä periaatteita, joita 
Chytrus oli oppilailleen teroittanut. Sillä vaikka ramistit 
yleensä perustivat sivistystyönsä puhtaasti kristilliselle pohjalle, 
olivat he kuitenkin toteuttaneet näiden aineiden eristämisen 

1) Katso Liite I. 
2) I. c. 
3) Juhanan suhteista itse David Chytreukseen mainittakoon, että 

viimemainittu esim. v. 1574 kirjoitti kuninkaalle hyvin imartelevan kir-
jeen ja v. 1590 omisti hänelle suuren teoksensa (Chronicon Saxoni) nel-
jännen osan. 
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toisistaan, niinkuin humanistinen aika yleensä vaatikin. Että 
Henrik Hannunpoika myöskin oli paljon lukenut ja oppinut 
mies, näkyy käyvän esille siitä, että hänellä oli suuri ja arvokas 
kirjasto, josta kuningas hänen kuolemansa jälkeen määräsi, 

että se saisi tulla perillisten kesken jaetuksi, mikäli ei vainaja 
itse .ollut testamentissaan kirjojaan muille lahjoittanut. Koska 
häneltä ei kuitenkaan ole jäänyt jälkeen mitään tunnettua tie-
teellistä teosta tai tutkielmaa, saatamme kuitenkin epäillä, oliko 
hänellä yleensä suurempaa tieteellistä kykyä ja harrastusta. 

Viimeisen kerran tapaamme hänet vielä elävänä tammi-
kuun 13 p:nä 1582, jolloin hän, »M. Henrik Johannis i Åbo», on 
merkitty linnan vierasluetteloon. 1) Mutta viimeistään jo alku-
kesästä on hän kuollut, koska kuningas 3 p:nä heinäkuuta käs-
kee Turun linnanpäällikön Lasse Hordelin Henrik Hannun-
pojan omaisuudesta, joka ensin kokonaisuudessaan oli määrätty 
takavarikoitavaksi, jättää osan perillisten kesken jaettavaksi. 

Henrik Hannunpojan kuoleman jälkeen seurasi nimittäin 
pitkiä rettelöitä hänen jälkeenjättämästänsä omaisuudesta, joka 
ei suinkaan ollutkaan minkään tavallisen pedagogin kuolinpesä. 
Siihen kuului sekä maatiloja että kaupunkitaloja, ja sen lisäksi 
kultaa, hopeaa ja rahaa. Kuningas, joka oli hänen opintojaan 
niin runsailla avustuksilla kustantanut, etsi nyt, rahapulassa 
kun enimmäkseen oli, hänen. kuolemansa jälkeen korvausta 
hänen suuresta omaisuudestaan, koska Henrik Hannunpoika — 
niinkuin kuninkaan sanat kuuluivat — ei ollut hänelle mitään 
näitä kustannuksia vastaavaa palvelusta tehnyt — »och . han 
däremot skall oss ingen tjänst bevist». Niin olivat kaikki vai-
najan kullat, hopeat ja rahat heti jätettävät Pontus de la Gar-
dielle, joka sai ne käyttää sotaväen palkkojen maksamiseen, 
ja voutien tuli kruunulle peruuttaa hänen maatilojensa tulot 
ja tehdä niistä tarkat tilit. Olemme jo maininneet, että Juhana 
kuitenkin myöhemmin taipui jättämään osan tästä omaisuu-
desta — nimittäin kaupunkitalot, tina-astiat, kuparit, vaatteet, 

1) Turun linnan tilit v. 1582. V. A. 1398; 29. 
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kirjaston y. m. — perillisille 1), ja että silloin lähimpinä oikeu-
tettuina esiintyvät Henrik Hannunpojan sisaret ja näiden lap-
set. Kaarina Hannuntyttären perintö-oikeutta näkyy — kuten 
ylempänä olemme osoittaneet — Vestgöte-perillisten esiintymi-
nen todistavan. 2) 

Kysymys on vain, miksi tätä perintöä koskevissa asiakir-
joissa niin vähän puhutaan Henrik Hannunpojan leskestä ja 
lapsista, vaikka sellaisia hänen kuollessaan luultavasti oli. Tu-
run tuomiokirkossa oli ennen eräs hautakivi, jossa oli seuraava 
kirjoitus: »Åhren effter Christi byrd 1589 den 23 aprilis affsomb-
nadhe i Gudhi saligh hustru Bireta Henrik Hanssons — —, 
och ligger här med sina femb barn begrafven, hvilckom Gudh 
een saligh uppståndelse förläne.» Kirjoituksen alapuolella on 
värsy Jobin kirjan 19:nnestä luvusta sekä Stiernkors-suvun 
vaakuna, jonka kummallakin puolella on kirjain H. 3) Luul-
tavasti oli tämä vaimo Brita Henrik Hannunpojan leski, ja 
niistä 5 lapsesta, jotka lepäävät samassa haudassa äitinsä kanssa, 
saattoivat ehkä jotkut vielä elää isän kuollessa v. 1582, missä 
tapauksessa heidän tietenkin olisi pitänyt olla hänen lähimmät 
perillisensä. Mutta siitä huolimatta näkyy paras osa perinnöstä 
lopullisesti tulleen Henrikin sisarentyttären Hebla Maununtyt-
tären haltuun. Luovuttipa hänelle vielä v. 1587' Kaarina Han-
nuntyttären silloinen puoliso, Lassi Henrikinpoika Hordel, erään 
Vestgöte-perillisiltä lahjaksi saamansa kallisarvoisen hopeavyön, 
joka oli rouvalle ja hänen kanssaperijöilleen tuleva »Turun koulu-
tuvassa olleen filosofian professorin m(aist.) Henrik Hannun-
poika vainajan perintönä» (»efter sal. m[ag.] Hendrich Hansson, 
Philosophiee professori här udi Åbo scholestugu»). Epätietoista 
on myöskin, tarkoitetaanko Henrik Hannunpojan lapsia siinä 
kirjeessä, jolla kuningas 9 p:nä elokuuta 1586 määrää, että 
rouva Hebla saisi vapaasti ja esteettömästi haltuunsa ottaa 
kaikki Henrik Hannunpojan jälkeensä jättämät . maatilat ja 

1) Katso Liite III. 
2) Katso Liite IV. 
3) Lindman, Anteckningar : om Åbo domkyrka och dess fornmin-

nen, s. 71. 
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tavarat, poislukemalla ainoastaan sen, mikä hänen kuollessaan 
oli »Herra Pontusvainajan säilyssä ja joka nyt oli tuleva hänen 
lapsilleen» (»wndantagandes the allenesth som wdij framlidne 
Her Pontij förwarningh effther hans dödh ähr funnit och hans 
barnn nu tillkommer»). - Kysyä saattaa nimittäin, eivätkö sanat . 
»hänen lapsilleen» tässä paikassa pikemmin kohdistukin Pontus 
herraan itseensä ja hänen- lapsiinsa, jotka Kaarina Hannuntyt-
tären tyttärenlapsina myöskin olivat Henrik Hannunpojan peril-
lisiä. Jos tämä otaksuma olisi oikea, saisi samalla kysymys, 
olivatko Henrik Hannunpoika ja Kaarina Hannuntytär sisaruksia, 
lopullisen ratkaisunsa myönteiseen suuntaan. 

Mutta miksi Henrik Hannunpojan lapset — jos jotkut 
heistä tämän perintöriidan aikana vielä olivat elossa — näin 
ollen kokonaan syrjäytettiin tai parhaassa tapauksessa saivat 
tyytyä aivan vähiin, on kuitenkin nykyisillä tietovaroilla mah-
doton sanoa. • Ehkä oli vanhan tuomiorovastin koko omaisuus 
aikoinaan jakamatta joutunut Henrik Hannunpojalle, ja oli 
kenties- vasta nyt; hänen kuoltuansa, jaettava kaikkien sisarus-
ten ja heidän perillistensä kesken. Huomiota herättää myöskin 
se seikka, että osa Henrik Hannunpojan omaisuudesta hänen 
.kuollessaan. oli hänen sisarentyttärensä, Sofia Gyllenhjelmin, 
miehen herra Pontuksen talletettavana. Olisivatko ehkä siis 
sukulaiset jo Henrikin vielä eläessä ryhtyneet etujansa valvo-
maan, ja olisiko tähän toimenpiteeseen mahdollisesti ryhdytty 
pelosta, että kruunu muutoin anastaisi kaikki, nämä ovat kysy-
myksiä, joihinka emme nykyisillä tiedoillamme saata vastausta 
antaa. Selvää on vain, että professorimme rikkaasta kuolin-
pesästä ei helposti voitu lopulliseen sovintoon päästä. 

Tällainen oli Henrik Hannunpojan lyhyt elämäntarina. 
Niin vaillinaisesti kuin se onkin tunnettu, tarjoaa se meille esi-
merkin opin teille antauneen miehen kohtaloista ajalla, joka on 
luettava renesanssin tärkeimpiin jaksoihin maassamme. 1580 -
luvun alkupuoli oli nimittäin monessa suhteessa edullisempi kir-
jallisen ja tieteellisen elämän elpymiselle kuin lähimmät sitä 
edelliset tai seuraavat ajat.- Pidettiinhän silloin täällä jälleen —
niinkuin. Juhana herttuankin aikana — loistavaa hovia Turun 
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linnassa. Gyllenhjelm ja Pontus de la Gardie olivat, toinen 
itse, toinen vaimonsa kautta, kuninkaan veriheimolaisia, ja 
heidän hovinsa oli ikäänkuin heijastuksena itse kuninkaan 
hovista. Ulkomaalaisia hovimiehiä ja oppineita nähtiin jälleen 
Turun linnan saleissa, joissa tieteet ja taiteetkin saivat kauan 
kaivatun tyyssijan. Itse Juhana kuninkaan hartaimpia toiveita 
näkyy tähän aikaan olleen päästä hetkiseksi tervehtimään tätä 
nuoruutensa unelmien maata, jonka hän juuri siihen aikaan 
korotti Suuriruhtinaskunnan arvoon, ja . saada siellä olevan 
sukulaispiirin keskuudessa levähtää raskaista hallitushuolistaan. 

Sellaisissa oloissa virkosivat tieteelliset ja kirjalliset harras-
tukset uuteen eloon. Juhana, joka niin auliisti oli edistänyt 
Henrik Hannunpojan pyrintöjä, saattoi myöskin Jaakko Suo-
malaisen toimimaan kansallisen kirjallisuutemme hyväksi. Tä-
män, uskonnollisen kirjallisuuden alalla toimittamat, tunnetut 
julkaisut ovat juuri samoilta vuosilta, 1580-82, joina Henrik 
Hannunpoika piti luentojaan Turun koulutuvassa. Ja tämä 
kirjallinen harrastus herätti vastakaikua kaukana Saksassa opis-
kelevissa suomalaisissakin, jotka epäilemättä saivat vaikutteita, 
ehkäpä apua, kotoakin. Teodoricus Petri Ruta, ollen itse Suomen 
renesanssiajan ensimäinen tunnettu latinankielinen runoilija, 
julkaisee 1582 Rostockissa Piae Cantiones-kokoelman, jonka toi-
mittamisessa äskenmainittu Jaakko Suomalainenkin lienee ollut 
osallisena. Ja voimmehan vielä kysyä, eiköhän myöskin Hen-

rik Hannunpoika, tämä entinen rostockilainen ylioppilas, ollut 
niiden »magnificorum et illustrium virorum» joukossa, jotka — 
teoksen alkupuheen mukaan — olivat sen läpikäyneet ja hyväk-
syneet. Kirjallisuuden elpymisen rinnalla kävi taiteellisenkin 
elämän virkistyminen, niinkuin osoittavat nimet Kristofer maa-
laaja, Antonius kivenhakkaaja, rakennusmestari Peter Hertzig 

y. m. Lyhyesti — silloin elettiin Suomessa merkillistä murros-
kautta, jolloin uutta ja vanhaa harrastettiin samalla innolla. 
Ensimäinen renesanssi-runoilija julkaisee keskiajan skolastiset 
koululaulut; koulussa opetetaan uudenaikaista filosofiaa ja kirja-
painosta julkaistaan hartauskirjoja; linnan hovissa tavataan 
lääkäri, doctor Hans, mutta kuningatar Katarina Jagellonican 



Bist. Ark. XXIX, 1: 19 

tautia parantamaan lähetetään kokemäkeläinen talonpoika, Tuo-
mas Säpilä (1580). 

Mutta yhtä lyhyt kuin Henrik Hannunpojan elämäntaru, 
oli myöskin tämä henkisen työn virkoomuskausi. Linnasta hävisi 
pian hovi loistavine seurueineen; sota riisti taas puoleensa kai-
ken huomion, ja 1500-luvun loppu kukistui vereen. Lamassa 
oli nyt pitkiksi ajoiksi kaikki tieteileminen. Ainoastaan nimi 
»Grekenborg», jolla kai tarkoitettiin jotakin kouluhuoneistoa, 
muistutti vielä aikoja,. jolloin renesanssin mieliaine, kreikka, oli 
otettu opetusjärjestelmään. Mutta mistään filosofian opetta-
jasta Turussa ei ole puhettakaan,, ennenkuin 16(A€, -luvun alku-
puolella, jolloin 1608:n paikoilla eräästä Mikael Cornelii'sta käy-
tetään sitä arvonimeä, sekä 1637, jolloin sellainen logices-lehto-
rin nimellä saatiin silloin perustettuun gymnasioon. Myöskin 
kirjapaino sai nyt, meidän maamme puolesta, levähtää, odot-
taen Sorolaisen, Forsiuksen ja Messeniuksen aikoja. 

Mutta 1580-luvun lyhyen elpymisajan myötävaikuttavana 
henkilönä ansainnee Henrik Hannunpojankin, Suomen ensimäi-
sen filosofian opettajan, nimi, jos kohta vaatimattomankin, 
sijan kulttuurihistoriassamme. 
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Liite I. 

Copia vtaff Kong:e Matt:z breff på M. Henrich Hanssons 
vnderhåld i Abo vtaff Sexemäki heredh till Lasse Olsson wen-
lig:en. 

Wij Johan thenn Tridie medh Gudhz Nådhe Swerigis, 
Göthes och Wendes konungh Göre wetterligitt Att thenne war 
troo vndersåthe Henricus Johannis haffuer på någhon tijdh 
latidh sigh brwke . här wdij wårtt Cantzelij, och nw giffuit Oss 
tillkänne, atth hann "för någhre sine feell och lägenheter skuldh, 
icke förmå lathe sigh wdi samme tienste daglighen brwke, Derf-
före haffue wij förordnedt och tillskickett honum, att hann på 
någon tijdh skall blijffue Lectorphilosophise wdi Abo skolestugu. 
Och på thet hann sigh thess flitighare wdi, samme kall skall brwke 
lathe, så att wngedoomenn ther sammestedz måtthe blijffue 
wdi boklighe kånster flijtelighenn wptuchtede, Sa atth the måtte 
haffue någenn nytthe aff hanss läre, half we wij aff giznstth och 
nådhe vndt och effterlatidh, sam wij och nw medh thette wårtt 
öpne breff (Oss till enn behageligh tijdh) vnne och effterlathe 
honum till årligitt wnderholdh Smör fyre t:nor Spannemall Enn 
pundelestt. Ther wåre Cammererer, Befallningzmänn och alle 
andre som fför wåre skuldh wele och skole gore och lathe måghe 
wette sigh effterrette Icke görandes förb:de Hendrich Hansson 
her emotth någhott hinder eller förfangh. Schriffuitt . på wårtt 
Hwss Swartzöö thenn 20 nouembris Anno etc 80 vdi wårtt Rege-
menttz tijdh på thett Trettonde 

J. R. S. 
lyder på enn lest Span:åll Smöret haffar han icke fått ty 

han bleff förr dödh. 
(V.. A. Kongl. Bref 1579-1582, 127.) 
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Liite II. 

Till Befallningsman på Åbo Lasse Henricsson. 
Johan etc. Wår ynnest och Nåde tilförenne. Endog Lasse 

Henrichsson wij tilförenne haffue befalt att alle Henrich Hanssons 
ägodelar, både de som han efter sin syster och eliest erffdt hade, 
skulle vpskriffues och haffues uti god förvaring för dhi orsaker 
som du förstått haffuer. Så haffue vi dog för frami. Lasse Lares-
sons sydskone och hans hustrues erffuinger underdåniga bön 
skull nådigst latit falle den rätt, som vi hade till för:de arff, 
effter för:de Henrich Hansson vdi så måtto att vi vele haffue 
oss förbehållit alt thz guld, sölf, daler och penninger, som der 
finnes. Huilket du skalt lefuerere vår tro man och krigxöffuerste, 
her Pontus de la Gardie, att han thz skal använde till krigs-
folkets löning. Sameledes skalt du och lathe vederkenne vnder 
oss och Cronon alle dhe godz och gårder huad heller dhe äro 
förpantade eller arffueligen tilfalne, tilsäijendes fougterne att de 
göre rede och rekenskap för den deell som der aff vpburit bliff-
uer. Du skall och fordre och anamme aff dem den handskrift, 
som dhi haffue, och framlidne 31. Hans Höijer i Stockholm hade 
vtgiffuit, förmälendes om 200 daler. Huilken handskrifft du 
skall förseglet hiidt til oss förskicke. Men hwsen i staden, sampt 
theennet, koppar, cläder, och annat huad der kan ware för han-
den. Tesligt the Böker som icke äre testamenterade, måge the 
skiffte och byte sig emellan, efter som huar haffuer rätt til, och 
lagen kan medgiffue. Ther du haffuer dig effterrätte. Scrijffuit 
på vårt slott Vpsala, den 31 Julij A:o 82. 

J. R. S. 	. 

Angår läsemäst. i Åbo scholestugu Henrich Hansson. 
(Laguksen kokoelman kopiot, n:o 95, 31/7  1582.) 

Liite III. 

Wij Johan Then Tridie etc. — Göre wetterligtt at endogh 
wij haffwe orsack nogh till att beholle hwadh ägodelar som 
framlidne Hindrich Hansson hade latit Effter sigh för then 
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omkostnad som wij och Cronan hadhe wenditt på honnom medan 
han war wthij Tydzlandh och hann ther emott skallt (skötthl ) 
ingen tienst oss igenn bewisth. Så haffue wij doch aff ynnesth 
och nådhe tillatith ath thenne wår undersåterska aff adell fru 
Häbla MVIånsdotther till Gamblebacka, som framlidne Hendrich 
Hanssons arfwinge wara skall, må frijtt och obehindrath anna-
medt och wederkennes alle the gods och ägedelar som samme 
Hendrich Hansson leedt effter sigh, ehuar och hoos hvem hon 
thet kan wpspörie eller wthi hwadh deell anntenn gulld, sölffuer 
eller annath thet ware kann, wndatagandes the allenest som 
wdij framlidne Her Pontij förwarningh effther hans dödh ähr 
funnitth och hans barnn nu tillkommer, förbindhe för then 
skulldh här medh och allfwarligenn befalle alle the ther hellsth 
wara kunne, som nogott aff för:ne ägedeler anntenn till skeneks 
eller elliest bekommidt haffue hwadh heller the ähre ware egne 
tienare, slottz fougter eller andre att the giffver iffrå sigh hwadh 

som the ther aff för:ne haffue förb:tte fhru Häbla till handa, 
så framptt the thet icke skolle dubbelt betale igenn, Och ändå 
ware förfallnet wdi wår onådhe, Ther hwar och een haffwer 
sigh alldelis elfter rätthe. Skriffwidth på wårt Slått Stägeborgh 
then 9 augustij Anno 1586 wdij wår Regements tidh på — — — 

thet adertonde. 
J. R. S. 

(Laguksen kokoelman kopiot, n:o 96, 9/8 1586.) — Margi-
naaliin on merkitty: Fru Hebla till Gamblebacka om Paskundhe 
godz. 

Liite IV. 

Then 24 Junii — 1587 hafve vij efterskr:ne varit kallede 
till vittne, som äre Michel Erixss. Krank Bor~gmestere i Åbo, 
Matz — Byfogde, Eskil Putu Rådman och Jacob Teytte Stadz-
skriffvere, att höre Erl. o. velb. mands skrifvelsse Nils Olsons 
till Gamblebacka, som hade skrifvit till den Edle velb. Lasse 
H. till W. K. 1VItz Bef. här på Abo Slot om ett förgylt Sölffpant-
zerebelte, som väger 26 lod, hvilket belte N. O:sons Husfru 
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Hebble Monsdotter med medarfvinga är tillfallit efter sal. 31. 
Hendrich Hansson Philosophife professori här udi Åbo Schole-
stugii, och ändog att samme förg. p. b. var vel:te L. H. till Wexöö 
skenekt, af erffvingarne Vestgöterne som här till städes våre, 
sedan K. M. vår allera. H. hade sagdt samme sig ifrå, och erff-
vingarne till. Si haffver den edle velb. Lasse Hinderss. till Wexöö 
dogh icke velet ansee sitt store omack och mode han öfver thz 
arfskiftet hade, med borgmestare och råd, och andra goda män, 
utan giffvit förskr:ne belte ifrå sig, sendendz thz N. 0. S. till 
Gam blebacka. 

(Wieselgren, De la Gardieska Archivet, IV, 198-199.) 



2. Kolme kirjettä Pohjois-Karjalan taloudel- 
lisista oloista. 

Julkaissut 
Ilmari Manninen. 

Kirjeet, joista tässä seuraa jäljennökset, ovat Ilomantsin-
ruununvoudin arkistosta. Niistä on kaksi ensimäistä ruunun-
vouti Gabriel Vallenius vanhemman kirjoittamia, edellinen 
v. 1772 Kyminkartanon läänin ja jälkiniäinen v. 1792 Kuo-
pion läänin maaherralle. Aiheena jälkiniäisen kirjeen sepittä-
miseen oli, että hallitus, haluten saada selkoa Suomen talou-
dellisesta tilasta, oli vaatinut maahertoilta kertomuksia lääneis-
tään ja maaherrat kukin puolestaan vaativat niitä alaisiltaan 
ruununvoudeilta. 

Viimeisen nyt kysymyksessä olevan kirjeen on kirjoittanut 
v. 183.6 Kuopion läänin maaherralle mainitun ruununvoudin 
poika, joka seurasi isäänsä virassa ja oli hänkin nimeltään Gab-
riel Vallenius. Erotukseksi isästään nimitetään häntä tavalli-
sesti Gabriel Vallenius nuoremmaksi. A.lkusyynä hänen kerto- 
mukseensa oli, että keisari Aleksanteri I oli Suomen Hallitus-
konseljilta pyytänyt kertomusta maan tilasta. 1)  Hallituskon- 
selji taas puolestaan oli kääntynyt maaher oihin ja nämä ruunun-
vouteihin. 

1 ) Hallituskonseljin kertomus on painettu: Aug. Hjelt, Suomen 
hallituskonseljin ja senaatin alamaiset kertomukset v. 1812 ja 1816 (To-
distuskappaleita Suomen historiaan VII, julkaissut Suomen Hist. Seura). 
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Käsiteltävänämme olevat kolme kirjettä muodostavat jat-
kuvan kokonaisuuden. Vaikkeivät ne, niinkuin nykyiset maa-
herroille annetut määräaikaiset kertomukset, olekaan samoihin 
kaavoihin puristetut, kosketellaan niissä osaksi samoja aiheita. 
On mielenkiintoista verrata, mitä näistä, sanotaan eri aikoina. 
Voimme useissa kohdin todeta edistystä tapahtuneeksi. 

Niihin aikoihin, jolloin Gabriel Vallenius vanhempi kir-
joitti ensimäisen kirjeessä, oli hän jo 19 vuotta toiminut Karja-
lassa (ruununvoutina v:sta 1759). Epäilemättä hänellä siis jo 
oli runsaasti omakohtaista kokemusta ja tietoa voutikuntansa 
taloudellisista oloista. Siitä huolimatta hän sanoo, että hän 
kertomustaan varten oli haastatellut papistoa ja taitaviinpia 
maatalousmiehiä. Heidän yksimielisen ajatuksensa mukaan oli 
»tämä pohjoinen paikkakunta» ilmanalan puolesta epäedullisem-
massa asemassa kuin valtakunnan muut maakunnat. Siinä 
jo oli paha este Karjalan maatalouden vaurastumiselle. Karja-
lan maatalous ei kuitenkaan olisi ollut niin riippuvainen ilmoista 
ja sääsuhteista, ellei se olisi perustunut melkein yksinomaan 
kaskiviljelykseen. Peltoviljelys oli vielä hyvin vähäistä. »Pää-
asiallisin este tämän paikkakunnan hyvinvointiin — kirjoittaa 
Vallenius — on, ettei peltoviljelystä innokkaammin 
harjoiteta.» Tähän lauseeseen sisältyy ruununvoudin omak-
suman maataloudellisen suunnan keskeisin ajatus. Pitkin mat-
kaa sen hänen kirjeistään huomaamme. Peltoviljelys oli saa-
tava Karjalan maatalouden ja koko taloudellisen elämän poh-
jaksi. Jotta se olisi mahdollista, pitäisi ensin saada karjanhoito 
paremmalle kannalle ja heinämaita entistä enemmän raivatuksi. 
Sanoohan vanha sananlasku, että »niitty on pellon äiti». Suo-
viljelyksestäkin, mikä 170©-luvun lopulla Pohjois-Karjalassa 
pääsi vauhtiin, puhuu Vallenius vain apukeinona peltoviljelyk-
sen edistämiseksi. Suoviljelyksen tarkoituksena oli hankkia 
heinämaita ja siten edistää peltoviljelystä. 

Jotta h e i n ä m a i den raivaus ja senkautta peltovilje-
lys saataisiin nopeasti vaurastumaan, tekee ruununvouti useita 
ehdotuksia. Hän ehdottaa jonkunmoista pakkoviljelystä. Jo-
kainen tilallinen olisi velvoitettava vuosittain raivaamaan kostea- 
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peräisestä maasta heinämaata viiden kuorman ala, tilansa omis-
tusoikeuden menettämisen uhalla.. Jos tämä tuntuisi liian jyr-
kältä keinolta, voitaisiin ajatella palkintojen jakamista niille, 
jotka täst'edes heinämaata raivaisivat. Ne uudisviljelijät, jotka 
muuttaisivat kelvotonta maata viljelyskelpoiseksi vähintäin sa-
dan tynnyrin alan, voisivat saada tilalleen rälssioikeudet. Vasta 
sitten, kun rahvas täten saataisiin hankkimaan itselleen enem-
män peltoa, voitaisiin k a s k e a m i s t a rajoittaa määrättyi-
hin tynnyrinaloihin vuodessa tilaa kohti. Sitä ennen ei rajoit-
taminen olisi mahdollista, ellei tahdottaisi, että rahvas joutuisi 
nälkään ja kurjuuteen ja pakenisi pois paikkakunnalta. 

Vielä puhuu ruununvouti Vallenius ensimäisessä kirjees-
sään kaupasta rajautakalaisten kera, n. s. »v e n ä l ä i s k a u-
p_ a s t a». Hänen mielestään se olisi sallittava edes elintarpeilla. 
Sellaisesta kauppavapaudesta olisi maalla enemmän hyötyä 
kuin mitä Loviisan porvarit siitä saattaisivat kärsiä. Jos kaikki 
kauppa edelleen pysyisi kiellettynä, harjoitettaisiin joka tapauk-
sessa salakuljetusta. — P e l l a v a n v i l j e l y k s estä puhu-
taan kaikissa kolmessa kirjeessämme. Ensimäisessä kirjeessään 
vanhempi Vallenius esittää palkintojen lupaamista pellavanvil-
j elijöille. 

Vielä paljoa perusteellisempi kuin tämä ensimäinen, on 
ruununvouti Valleniuksen toinen kirje. Juuri sillä hetkellä 
kertoo ruununvouti piirinsä olevan hyvin viheliäisessä tilassa, 
mikä oli aiheutunut useista peräkkäin seuranneista katovuosista 
sekä vastikään loppuneesta sodasta. Hätä oli ollut niin suuri, 
että ellei jauhoja Venäjän puolelta olisi ollut saatavissa, olisi 
osa kansasta varmasti menehtynyt nälkään. 

Mutta jos ei kiinnitä huomiota tilapäiseen taloudelliseen 
pulaan, näyttää ruununvoudin kirje ilmaisevan, että maatalou-
den taso viimeisten 20 vuoden kuluessa oli melkoisesti noussut. 
Vallenius kertoo, miten kaskiviljelys väkiluvun kasvaessa oli 
menettänyt yksinomaisen merkityksensä maataloudessa ja miten 
p e l t o v i l j e l y k s e l l e viime aikoina oli ruvettu omista-
maan huomiota. Peltoviljelys olikin nyt pääelinkeino siellä, 
missä maa oli soveliasta. L a n n a n l i s ä k k e i t ä oli ruvettu 
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käyttämään, nimittäin havunoksia ja suomutaa. 	Tietääpä 
ruununvouti kertoa niinkin kehittyneestä viljelystavasta kuin 
p e i t t o v i l j e l y s. Monet talonpojat olivat nimittäin kat-
taneet pieniä louhikkoja ja kivikkoja muualta ajetulla maalla. 
N äyttääpä olleen käytännössä jonkinmoinen s a l a o j i t u s-
k i n, jonka tarkoituksena kai oli, paitsi liian kosteuden ime-
mistä pello: ta, kivien poistaminen viljelyksen tieltä. Talon-
pojat olivat kaivaneet syvät ojat notkelmapaikkoihin, täyttä-
neet ne kivillä ja kattaneet maalla. Mutta huolimatta tällai-
sista monin paikoin heränneen toimeliaisuuden merkeistä ei 
ruununvouti kuitenkaan tahdo kieltää, että oli sellaisiakin maan-
viljelijöitä, jotka eivät olleet ottaneet oppia hyvistä neuvoista•. 
Muutamat näet tekivät yhä sett virheen, että aikoessaan raivata 
peltoa ensin kaskesivat maa-alan. Tästä tavasta olisi pitänyt 
luopua. 

Mitä sitten tulee heinä m a i h i n, kirjoittaa Vallenius 
niistä, että • »niitty jen raivaamista myös on ahkerasti jatkettu 
uudisviljelysten kautta soilla ja kosteaperäisillä mailla». Suu-
rimmalla osalla rahvasta oli nyt heinämaata niin paljon, että 
voivat • ruokkia hevosensa ja karjansa talvisaikaan heinillä . ja 
oljilla, tarvitsematta siihen enää käyttää viljaa, kuten ennen. 
Kun suota ruvetaan viljelemään, siinä tarkoituksessa että saa-
taisiin niittyä, neuvoo ruununvouti välttämään liian tiheää 
ojitusta, minkä kautta.  suomaa kuivaa liiaksi ja palaa liian sy-
välti. Myöskään ei hän pidä suotavana, että suosta otetaan 
useampia viljasatoja peräkkäin. Kun suo ennen jokaista kylvöä 
on poltettava, syntyy runsaasti tuhkaa, mikä ei ole edullista. 
heinänkasvulle. 

Läheisessä yhteydessä maanviljelyksen kanssa oli Valle-
niuksen mielestä jokien p e r k k a u s. Karjalassa tekivät 
tulvat joka vuosi suuria vaurioita pelloille ja niityille. Jos vesi 
Karjalan järvissä ja joissa voitaisiin laskea yksi tai useampia 
kyynäriä, voitettaisiin paljon uutta viljelysmaata, monet suot 
kuivaisivat ja hallan tyyssijat häviäisivät. — Kuten jo ruu-
nunvouti Velleniuksen ensimäinen, kirje näytti viittaavan, oli 
hän kauppa v a p a u d e n puolustajia. Tämä käy selvem- 

1___._.--__.. 
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min ilmi tästä toisesta kirjeestä. Venäläiskaupasta varsinkin 
hän uskoi koituvan maalle etua. Senvuoksi hän toivoi sen tule-
van entistä enemmän luvalliseksi. Varsinkin "raudan ja suolan 
saanti helpottuisi, jos sitä saataisiin Karjalaan ostaa »venäläi-
siltä». Tärkeää olisi, että Karjalaan perustettaisiin oma k a u-
p u n k i. Kuopio ei kyennyt Karjalan tarvetta tyydyttämään, 
vielä vähemmän merenrantakaupungit. Sopivin kaupungin-
paikka. Karjalalle olisi Kiteen pitäjän P u h o k s e n kylässä. 
Siellä olivat ennen olleet suuret markkinat, joille oli väkeä saa-
punut kautta Karjalan ja Venäjältä. Vesitse sinne oli helppo 
pääsy eri tahoilta. Sitäpaitsi oli Puhoksessa vesiputous, tietenkin 
mainittu ruununvoudin kirjeessä teollisuuslaitosten perustamista 
silmälläpitäen. Joensuun kylässä Liperin pitäjässä, mikä 
paikka myöskään ei olisi kaupungille • mahdoton, ei sitävastoin 
olisi sopivaa vesiputousta, eikä sinne »venäläisten» olisi niin 
helppo rulla kuin Puhokseen. 

T i l a t t o tn a n• l u o k a n lukumäärän kasvaminen ru-
pesi 1700-luvun lopulla Karjalassa herättämään viranomaisten 
huomiota. Ruimunvouti Valleniuskin . toisessa kirjeessään pi- 
kimmältään tuota asiaa koskettelee. Hänen mielestään olisi 
irtolaismiehet saatava maanviljelyksen palvelukseen. Sitä var-
ten olisi annettava erääseen aikaisempaan kuninkaalliseen ase-
tukseen sellainen selitys, etteivät naineet irtolaismiehet saisi 
enää vapaasti oleskella missä tahtoivat. Muutos olisi tehtävä 
myös siihen pahaan tapaan, että p a l v e 1 u s väelle  annet-
tiin talosta vaatteet. Jos palvelusväki itse hankkisi vaatteensa, 
niin se kuluttaisi niitä kolme kertaa vähemmän. — P 'e 11 a-
v a n v i l j e l y s voisi Karjalassa kukoistaa yhtä hyvin kuin 
3unuksessakin, sillä maaperä oli samanlaista. Jotta pellavan-
kasvatus saataisiin yleisemmäksi, pitäisi pellavaveroa täst'edes 
ruveta kantamaan luonnossa, kuten ennen, eikä rahana, kuten 
viime aikoina oli ollut tapana. 

Siirrymme vihdoin viimeiseen kirjeeseernme, ruununvouti 
Gabriel Vallenius nuoremman v. 1816 kirjoittamaan. Samoin-
kuin edellisissä, samoin siinäkin nimenomaan maanviljelykselle 
omisteta •n paljon huomiota. P e l t o v i l j e l y k s en sano- 
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taan melkoisesti lisääntyneen. Siihen oli vaikuttanut, paitsi 
kaskimetsien vähenemistä ja yleensä metsien taloudellisempaa 
käyttöä, uudistilojen perustamiset, tilain lohkomiset ja siirrot 
sekä isojako. Ruununvouti sanoo• voivansa varmasti ilmoittaa, 
että peltomaiden yhteenlaskettu pinta-ala 25:n viimeksi kulu-
neen vuoden aikana oli kasvanut enemmän kuin kaksinkertai-
seksi. Epäkohdista peltoviljelyksen alalla ruununvouti mainit-

see,* että monet ymmärtämättömästi huolehtivat 1 a n n a s t a: 
eivät pitäneet. tarpeellista huolta lannanlisäkkeiden hankinnasta 
ja haaskasivat luonnonlantaa järjettömästi. Lanta ajettiin lää-
västä suoraan pellolle, kaadettiin kukin kuorma erikseen, lapioi-
matta edes lunta pois alta. Sitten h e i n ä m a a t. Niidenkään 
lisäämistä ei oltu laiminlyöty, tietää ruununvouti. Mutta useim-
milta kyliltä puuttui niitynraivuuseen tilaisuutta, kun kaikki 
kelvolliset suot jo aikaisemmin olivat otetut käytäntöön. Sen-
tään oli syytä otaksua, että isonjaon tultua toimitetuksi myös 
vähemmän edulliset paikat raivattaisiin. — Pellavaa  vil-
jeltiin vain kotitarpeiksi, tavallisesti kaskessa; hamppua sen-
sijaan pellossa. Kesälahdella kasvatettiin hamppua kaupaksi-
kin. — P e r u n a n v i l j e l y s oli yleistymässä. Olisi vain 
toimitettava siemenperunoita joka kesä kuhunkin pitäjään, niin 
että halukkaat saisivat niitä ostaa, sillä rahvas ei ollut tottu-
nut itse säästämään siemenperunoja. 

M e t s ä n k ä y t ö s s ä ei noudatettu sellaista huolelli-
suutta kuin olisi ollut tarpeen tulevien polvien tarvetta silmällä-
pitäen. Isojako luultavasti tässäkin tulisi vaikuttamaan hyvään 
päin. R a k e n n u s t a v a n muuttaminen paljon säästäisi 
metsää. Nykyisin oli jokaisessa talossa melkein kaikkialla tupa, 
2 aittaa sen vastapäätä, riihi, sauna, monta pientä ulkoaittaa, 
useita pieniä navettoja vajoineen ja pienin törkykorsuineen. 
Ruununvoudin mielestä voisi asuinrakennuksen saada muka-
vammaksi, jos siihen rakennettaisiin tupa, sen vastapäätä aitta 
ja uloslämpiävä kamari, sekä porstua välille. Kalustohuoneen 
voisi järjestää lattian alle. Riihen pitäisi olla suuri. Sauna kotineen 
kuten ennen. Kaksi kaksikerroksista aittaa saman katon alla. Suu-
rempi ja pienempi navetta, sikolätti, törkykorsu sekä suuri vaja, ne 
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taas saman katon alla, ja niiden päällä yliset. Verrattakoon näitä 
ehdotelmia niihin, mitä maaherra Carpelan v. 1786 teki Pielis-
järvellä. 1) On helppo huomata niiden suuri yhtäpitäväisyys. 

Hyvin vähän oli karjalaisilla miehillä taipumusta k ä s i-
t ö i h i n. Kaikkein välttämättömimmistä ammattimiehistä, 
kuten muurareista ja pyöräsepistä oli suuri puute. Huonosti 
rakennetut uunit olivat monesti tulipalon aiheena. Käsiteollisuu-
den edistämiseksi olisi tarpeen, että rahvaalle ulkomailta tuo-
tettaisiin tarpeellisia työkaluja, joita sitten pidettäisiin kaupan. 

K a u p a s t a ei nuorempi Valleniuskaan jätä puhumatta. 
Osan asukkaista täytyy melkein joka vuosi ostaa venäläistä 
viljaa. Jospa viljaa jäisikin yli oman tarpeen, niin poltettaisiin 
se mieluummin viinaksi. 	Karjalaiset talonpojat mielellään 
kävivät kauppaa viinalla, voilla, talilla, läskillä ja lihalla. Joen-
suun markkinoille ei sentään elintarpeita tuotu kaupaksi, vaan 
nämä markkinat, varsinkin syksyllä pidetyt, muodostuivat 
hevoshuijarien kokouksiksi. 

Lopuksi puhuu ruununvouti laajasti i r t o 1 a i s k y s y-
m y k s e s t ä. Hän kertoo, miten nämä ja myös talollisten 
pojat olivat ruvenneet kuljeksimaan työnhaussa Viipurin lää-
nissä, Aunuksessa ja Pietarissa. Varsinkin Aunuksessa makset-
tiin korkeat työpaikat. Mutta ansiot kuluivat työpaikkaa hakiessa 
ja matkalla. Sillaikaa kuin paras työväki näin etsi työtä muualta, 
kärsivät omat maanviljelijät työvoiman puutetta. Saattoi pelätä 
sellaistakin, että jotkut noista kuljeksivista irtolaisista haali-
sivat itselleen seuruetta ja heittäytyisivät ryövärijoukkueiksi, 
joiden kiinniottaminen olisi vaikeaa, kun pahantekijät voisivat 
paeta asumattomiin erämaihin, mitkä erottivat Karjalan Arkan-
gelin ja Aunuksen kuvernementeista. Ruununvoudin mielestä 
ei ;.uomalaisten irtolaismiesten, varsinkaan huonomaineisten, 
olisi annettava niin vapaasti kuljeksia Venäjällä. Jotta estet-
täi; iin kerjäläisten kuljeskelu maakunnassa, olisi perustettava 
lääniin työ- ja köyhäintalo. 

1) Carpelan, Protocoll hållit wid oeconomisk öfwerläggning, s. 2-6. 
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I. 

Til Hh. Landshöfdingen och Riddaren. 

Til fulgörande af I=ögv. H. Landshöfdingens och Riddarens 
g:m högtvördadt bref af den 27 Maii sidstl. afgifne befallning, 
att inkomma med apgift i the delar som tiena til Landthushål-
ningens förbättring i detta härad, blifver följande alldra ödmju-
kast anfördt. 

Så langt loro tiden med denna. präsente expedition kunnat 
medgifva har iag hördt Prästerskap och andre the försichtigaste 
hushållare i landet och häruti inhämtadt theras enhälleliga 
tancke vara sådan att denna Nordiska ort, hvarest Climat är 
oblidare än uti andre Rikets Provincier•, är oftast utsatt för 
missväxter derföre att våhr• kölden vahrar länge och höstkölden 
inställer sig tidigt, samt sommarvärman then korta tiden han 
varar är ofta så stark at han utan nödigt rägen förtorkar all 
växt på högländta ställen ock missväxt, om förra delen af Som-
maren mycket rägen faller; ty då kan svedje arbetet, såsom 
fordrande torka, i synnerhet brännings tiden, icke drifvas, och 
den som intet får sa, kan icke eller hoppas att få någon skörd. 

Således aflöper sällan något åhr om icke endeera af be-
skrefne anstöter inträffar och skadar års växten hvilken för-
nämligast består uti svedje tilverkningar och allenast til ringa 
del i åker som likväl i alla fall skulle bättre härda ut och giva 
säkrare afkastning. 

Ordsaken hvarföre åkerbruket på denna ort är så ringa 
och inskränkt förmodas vara att naturen icke tilredt höbohl, 
utan then fördelen skal vinnas genom arbete och then som skal 
halva sin föda af svedje bruk har ingen tid af sommaren öfrig 
till annan handtering, ty om våhren skall han bränna och vältra, 
om sommaren plöija och så samt fälla svedie, om hösten bärga 
in växten, bleka furuskogar til framtidens svediebruk samt 
förskaffa sig välterstockar til nästa år, thertil ränner man något 
i Skogen efter Ekornar och. annat villebråd, således går hela 
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then korta sommaren sin koos med svediande, som understundom 
litet lönar. Fiskande tager ock bort en stoor dehl; emedan brödet 
som måste förtäras är ofta svagt, såsom af stampad halm, trä 
Bark och Kärr Mössia, samt kan förtenskul svårliga förtäras 
utan Såfvel. Annat Såfvel såsom miolk och kött fins ganska 
litet; emedan ringa ängar gifves att föda boskap med. 

Vinteren är här i anseendet til årligen infallande mykna 
Snön obegvämlig til annat arbete än resor och vedsläpning 
samt andra små nödvändigaste körslor bidragande til svedje-
brukets fortgång. 

Dett hufvudsakligaste hinder til denne ortens välmåga. 
är att åkerbruket eij med bättre drift skötes, eller til den propor-
tion vid hvart hemman utvidgas som borde oeh på de flästa 
ställen vore god lägenhet till, såväl i anseende på jord mån som här 
är antingen leer eller Sand mylla såsom ock utrymme, hvilcken 
senare therigenom aldrig tryter att alla hemman ligga i stor-
skifte och skilde vid hvarannan antingen genom våta dälder 
eller andre naturens utstakningar. 

Men emedan äng, enligit gammal vilgrundad sägen, är 
åkerens Moder; ty gagnar intet åkerbruk innan bristen på hö-
bohl först hielpes. Tillfällen att af kärr och måssar opodla höbohl, 
fins här öfveralt; men som naturen uti dem äfven delat oss sämre 
slag än på andra orter, så är deras upodling nog kostsam och 
theras bördighet torde icke eller vahra i längden. Ty thet lärer 
vara af lärda utrönt: att all jord som innehåller hårda järn par-
ticlar, är svårare att göra frucht bärande och gifver mindre 
belöning än then som hyser i thet stället allenast uplösliga och 
oljachtiga delar. 

Man kan nästan påstå, att all sand, mull och gyttia som 
inom hela häradet fins, innehåller järn i mehr och mindre mån, 
i synnerhet upvälla alla källor af hvilka här finnes ansenlig 
myckenhet, järnrost, alla Söars bottnar och bräddar bestå af 
järnmalm, och mast alla kärr samt myror innehålla så rik 
malm att af them genom små hyttor beredes en sådan 
sort tackjärn som sedan agenst smides til hvarjehanda järn 
redskap. 
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Therföre om Höga Öfverheten som bekymrar sig om vår 
åtkomst och välmåga vill til befordrande af åkerbrukets upkomst 
skrida uti följande författningar, så torde innan 10 .  åhr eller 
mindre åker bruket i Carelen vara dubbelt ja tre a fyra dubbelt 
så stort som nu, neml. 

Om hvarje hemmans åboe ålades att årligen uprödja sig 
äng af våt mark under fem lass, och dett som en skyldighet 
den intet borde eftersättas vid besittningsrättens af hemmanet 
förlust, eller som thet torde känna för hårdt på then fattiga, 
om Öfverheten täktes aflåfva något fast huru litet prämium 
för hvarje fem lass höbohl, som vid hemmanen härefter af våt 
och gräsbärande mark opodlas, eller ock om then åboe som kan 
visa sig haf va upodladt af våt mark 50 a 100 lass äng innom 
få år finge Skatte rättighet på dess hemman utan lösen, såsom 
ock om then som kunde visa sig hafva giordt oländig mark frukt-
bärande till Ett eller flere Hundrade tunnors land blefve tillagd 
frälse manna rätt till icke allenast then upodlade, utan och then 
eljest innehafvande jorden. Någondera af dessa utvägar torde 
lättast sätta folket uti täflan att förbättra theras hushåldning 
hvad höbohl angår. Så snart något hemman har höbohl så f öl-
jer af sig sjelft att först måste Boskap til att förtära höet skaffas, 
sedan åker i then proportion upodlas som med Spilningen, hvilcken 
icke duger til förvara eller på annat sätt emplogera, gödas och 
til växt befordras kan. Men skulle endteligen thet hända att 
någon upodladt sig äng för att finna then utsatta fördelen och 
icke bekymrar sig om åker opodling så kunde ju i ny åkers up-
tagande afseende på ängens tilväxt åhrligen til vist tunna eller 
eappetal åläggas allom som dragit fördel af ängsrödningen. 

Sedan hemmanen på detta sätt kommit till mera åker 
kunde svedjande til vissa tunneland om året för hvart hemman 
inskränkas, men dessförinnan icke med mindre folket, att und-
fly svält och elände jages bort til andra orter. 

[Koska voi otaksua, että peltoviljelyksen edistyminen tu-
lee lisäämään viljan tuotantoa, on välttämätöntä keksiä keinoja, 
että rahvas helpommin kuin tähän asti saisi vaihdetuksi viljansa 
rahaan. Ruunun pitäisi vuosittain ostaa kaikki läka vilja johon- 
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kin sitä varten perustettuun makasiiniin. Sieltä sen voisi tal-
visin kuljettaa Loviisaan.] 

Thesutom torde fri handel med nästboende Ryssar så 
med spannemål som andra landets egne, victualie pertzedlar, 
gagna landet mehr än Lovisa boen genom förlusten theraf kunde 
lida; ty här gingo ändock inga betydande Poster öfver, och hvad 
som endteligen dijt fördes, så hade Cronan til börlig tull före; 
men nu sedan alt är förbudit, föres likväl mästa delen stiälandes 
öfver gräntzen och för äfventyrs skull säljes ibland för ringa 
penning hvarvid Cronan altid går i mistning af Tull intägten 

och den practicerande blifver ofta ruinerad utan att Cronan 
thervid har vågor betydande inkomst. . [ V iljamakasiini olisi 

sopivin perustaa Tohmajärv-elle.] 
Jordmånen i thenne Lands ort vore ock ganska • tienlig 

till Lijnplantering. Månne icke thet vore sätt •att uphielpa Lin 
planteringen som nu mera är aldeles nedlagd, att något litet 

prämium utlofvades åt then som uti första 5 el. 10 åren kunde 
af egen plantering prästera något vist Lispundtal godt Carelskt 
Lijn. 	 - 

Eljest är Landets tillstånd hvad folkets föda angår nu 
efter vanligheten. få hafva bröd af Spannemål, största delen 
måste til nysädet uthärda med stamp bark och Mössia bröd. 
Ringa åker fins vid heart hemman undantagandes på någre 
få dem Ståndspersoner komne ifr. andre orter innehaf va. Spann-
målen som insamlas årligen genom svedjebruk upgår ock alla 
år, så att ganska litet utom Crono ränte Spannmålen kommer 
til någon Stad. I brist af höbohl måste dett ringa antal hästar 

och kreatur som en och hoars nödvändigt nödgas hålla födas 
med halm och Säd, som ganska mycket vållar then årliga Spanne-

måls bristen. 
Tohmajärfvi 20/6 1772. 

Gabr. Vallenius. 

~ 
~ 
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II. 

Til Hr. Landshöfdingen och Riddaren. 
I ödmiukaste följe af den befalning som Högvälborne 

Herr Landshöfdingen och Riddaren uti Högtvördadt bref under 
den 14 i förvekne maii månad behagat mig lämna, att inkomma 
med berättelse om värkeliga tilståndet uti dett Härad som iag 
betienar, såsom ock lämna utlåtande om hvad som kunde finnas 
befordra landets nytta och åkerbrukets samt näringarnes för-
bättring. Denna befallning får iag nu aldraödmiukast efter-
komma, och tilkänna gifva att Nedre Fögderiet i Carelen nu 
förtiden befinner sig uti mycket fattigt och medellöst tilstånd, 
som härrör af missväxt uti flere nästförfluttne åhr och att all 
gammal besparing och lifs uppehälle under kriget åtgick till 
armeens och Krigshärens underhåll, hvarigenom nöden i landet 
blef så stoor att om icke tillgång på miöl å Ryssland varit til-
fångs, så har folket til en del visserligen förgåtts af hunger. 

Landets invånare så härstädes, såsom ock i öfriga Carelen 
har tilförene haft sin näring af Svedje bruk, fiske och diurfang, 
men i sednare tider, sedan folknummeren tiltagit, så har åker-
bruket kommit uti nog consideration hoos dem och så tilsägan-
des är nu deras förnämsta yrcke på alla de neigder som jorden 
dertill är tienlig, såsom ängars rödjande älven blifvit med mycken 
flit fortsatte genom upodlingar i kärr och våt mark, så att mästa 
delen af Invånare i landet nu mera kunna fodra sina Hästar 
och boskapen med höö och halm, samt tränga icke mehr såsom 
tilförene skedt draga dem fram öfver våra långa och kalla vintrar 
med Säd och menniskians egit uppehälle. Folket hafva ock 
redan på en del ställen i den måhn som åkerbruket utvidgat 
sig begynt med artificiele gödungs anskaffande af Gran och 
Tallrijs samt Kärr jord och mylla att syslosätta sig så att huus-
håldningen och idogheten är i någorlunda tiltagande, hvartil 
det är ovedersageligit bevis, att flere Bönder i Soknarne öfver-
fylt smärre Hällebärg och Steen öhr med tilkörd muld annor-
städes ifrån, samb upgräfvit diupa diken på däldaktiga ställen 
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dem med steen upmuradt och så öfvermylladt att intet teken 
fås til Hällebärget, steenöret eller diken utan alt nyttias med 
mycken fördel til åker af bästa bördighet; men än begå somliga, 
utan att i goda låta rätta sig det felet att the gärna först svedja 
och bränna thet stället, som the tänka til åker uptaga, emedan 
the, efter svediandet, få först en god växt, och jorden under 
tilredningen blifver brukad redd och upmyllad, samt fordrar 
sedan icke mehr så strängt arbete, som då hon, utan at sveda 
och bränna 	 och derigenom göra tårfven möter, fordrat, 
hvilcken sed således tyckes böra inskränkas. Såsom ock, att 
när Kärr tages under upodling i dett afseende att vinna äng, 
borde tät dikning undvikas, ty när Kärrjorden blifver mycket 
torr, så blifver hon ganska eldfängd och efter midsommaren 
antänd brinner kyttandes til skada både derigenom, att dett. 
skeer ojämt och at mycken aska samlas, som efter ytlakning af 
Rägen och Snö utlutas til en skarpa, som på det högsta skadar 
gräsväxten men befordrar måss arternas upkomst. På före-
skrifvit sätt at uptaga åker är mycket skadeligit, ty dett öfversta 
bråtet, som i jordbrynet bortbrinner til aska, drifver sedan på 
första växten så starkt, att all styrka af jorden upgår dertil, 
men botten anseer sig sedan lika som utmärglad och fordrar 
antingen lång hvila eller mycken gödning, innan hon åter kan 
befordras i växteligit stånd. 

Icke eller borde Kärren flere gångor med Spannemåls växt 
besväras, så vida Kärret fordrar bränning emellan hvarje sådd, 
hvarigenom mycken aska upkommer. Somliga Kärr hysa väl 
mycken diup gyttia innan båtten nås; men af sådane blifva 
icke eller dugelig äng emedan fina grässlag når intet båtten 
eller sielfva grunden med sina rötter och uti den lösa och grofva 
Kärr gyttian har gräset eljest ingen trefnad. 

Om Strömränsningar uti något land vore nödiga så vore 
de visserligen i Carelen hvaräst högt vatten alla åhr öfversväm-
mar landet och gör betydande skador på åker och'ängar. Der-
före kunna icke eller en del Kärr här i orten uptorkas til någon 
slags nytta, att vattnet i floden och Söarna står högt och kunna 
icke draga landvattnen ifrån grunden til sig om ock genom nya 
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dikningar sådant försökes. Dett är aldeles ostridigt, att om 
vattnen uti Soar och Strömmarne i Carelen kunde fällas En a 
flere alnar lägre ned som lätteligen ske kan, så skulle ganska 
stora uplandningar af Siöbottnerne ske, Kärren omkring Soar 
och åarne uptorcka til Boningsplatser för nya invånare och hela 
landet befrijas för olägenheten att undergå öde af frostnätter, 
hvilka ofta här inträffa och förderfva all slags växt, göra säden 
så ohälsosam, att folket som nödgas förtära henne, få dödeliga 
sjukdomar och omsider såsom flugor crepera, hvilcket skedde 
efter senaste froståren 1789  och 1790. 

Intet kan detta land hvarcken blif va välmående eller eljest 
lyckeligit så länge Städerna äro härifrån så aflägsne att man 
måste söka närmaste Köpstad på 40 mihl och så länge förbud 
existerar att sådane tunga vahror som landet kan producera, 
icke får föras öfver gräntzen til Ryssland och . derifrån nödiga 
varor såsom salt och järn hijt åter hämtas. Cuopio stad är väl 
i sednare tider til kommen i Savolax och excellerar uti granlåts 
och öfverflödsvarors utminutering, men almogens nödvändiga 
saknas där, och måste sökas längre ifrån. Om granlåt skal kallas 
för industrie så halva närmaste Soknarne derutinnan sedan 
Cuopio fick handelsfrihet varit tiltagsne och täfla med hva-
annan. 

Om någon Köping i Carelen beviljades som torde gagna 
landet och uplifva rörelsen, så borde hon anläggas vid Arihvesi 
Siön, som har gemenskap med Saimen, och på sådant ställe som 
ägde strömfall och lägenheter vore att anlägga fabriquer och 
andra värk, the ther vattnets åtgärd tarfva. Blifver handelev 
mehr • än härtils commun eller tillåtelig med Ryssland som vore 
önskeligit och fördelachtigt för Carelen och värkeligen tiente 
til landets upkomst, så vore bästa ställen att anlägga Köping 
i Puhois by af Kides Soken der en stor marknad med Ryssarne 
tilförene och innan den flyttades til Libelitz _blef årligen hållen 
d. 1(. aug. och mycket besökt af Viborgs, Vilmanstrands, Fried-
richshamns, Nyslotts och Olonitz boer i Ryssland. Ty der är 
strömfall och dijt kunde med Fartyg ankommas ifrån alla Soknar 
i Carelen och Safvolax; der kunde och Ryssarne ifrån alla Stä- 
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der vid Saimen och omkring Ladoga haf och strömmarne, hvilcka 
falla dijt anlända Seglandes så när, att allenast två mihls land 
är att öfverfara emellan Laduga och Pyhäjärvi Siö, hvilcken 
sidstnämnde(s) östra del stöter tre mihl in uti Ryssland och uti 
hvars utfall på Svenska sidan Puhois strömfall är belägit. 

Til Joensu by af Libelitz Soken kan ock ifrån alla Soknar 
i Carelen och Safvolax båtledes faras, men der är icke tienlige 
Strömfall nära för handen eij eller så lägligit för Ryssarne att 
dijt färdas, som til Puhois. Ryska handelsrörelsen här på gräntze-
orten tyckes böra hafvas mycket afseende på, ty få Ryssarna 
lof att komma til Köpningen i synnerhet om den anläggas i 
Puhois så behöfva vij intet mehr söka Salt och Järn längre 
ifrån .... ryssarne hämta nog sådane vahror. Dett kommer 
sedan an på Järn värket i Strömsdahl att hålla Järnet å lika 
prijs med ryssen, om järnhandelen icke hel och hållen blifver 
de senare åtminstone i Carelen. 

Om landets Oeconomie uti Lands Cult'.rs vägen skal för-
bättras, så torde Kong'. Maij:ts N ådigste författning, som skyd-
dar alla lösta karlar, hvilcka hafva hustrur, och befrijar dem 
ifrån års landbo torpare och vekodagsvärkare tienst och lämnar 
dem frihet att få vistas hvar de vilja, behöfva sådan förklaring, 
att de allenast skulle niuta denne frihet som äro odugeliga och 
them ingen vill hafva sig til oeconomiskt biträde, men de friska 
hion borde söka sig försvar och lofligit närings fång eller vara 
förefallne til publique värf. 

Dett är ock ett skadeligit bruk och hindrar välmågan 
att den seden i landet är vidtagen att alt tienstefolk skal hållas 
af huusbonden med kläder. Sannerligen förödar icke en dräng 
och piga på ett år mera kläder genom theras vårdslöshet som 
the vid aktsam hushållning, på tre år, af egit förråd, skulle slita. 
Mången är för den ordsaken skull att klädanden blifver för dryg, 
föranlåten att hålla så få legohion att landtbruket lider dervid. 
Denne ort kunde ju blifva lik andra orter derutinnan att tienste 
hionet sielf skulle hålla sig med kläder och få lon derefter. 

Jordmån i Carelen liknar dett öster ut i Ryssland belägne 
Landskapets Olonitz kallad, hvaräst lijn plantering och garn 
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spinning mycket idkas til afsalu. Så länge i Carelen planterades 
lijn så växte linet väl och blef fijntagit, men sedan lijn och garn 
persedelen i årliga räntan ej nu mehr fordras in natura, som 
tilförene skedt, utan får betalas med penningar efter årliga 
markegångsprijset, så idkas icke mehr någon lijn plantering 
utan af ganska få och dett allenast i ringa mån, ty alt sitt slit-
lärft tilverkar Carelaren af hampa den han skäktar och borstar 
väl, emedan hamptågen hållas före tåla mera slitning än linet. 

Efter jorchnån til lijn plantering är tienlig och drifver 
henne til god växt, i grund hvaraf en del Soknar i landet ock 
fått lijn och lijngarn til ränte persedel sig ålagde, degföre och 
på dett denne lyckeliga och trefsamma växt icke må aldeles 
komma i glömska och dess plantering med allone försvinnas, 
torde icke vara förgäfves och utan nytta om lijn och garn räntan 
framdeles kunde uptagas in natura och i fall Kongl. Maij:t och 
Cronan intet skulle behöfva desse persedlar, de då kunde säljas 
til den mästbiudande på öppen auction. 

Dett voro Högst angelägit och bidrog i Högsta måtto til 
Landsculturens uphielpande och befordrande landets välmåga, 
att landsorten blefve refvat och Skatlagt, men almogens för-
mögenhet och vilkor äro nu för tiden så svaga att den icke för-
mår betala dess dehl af omkostnaden, degföre vore att önska, 
dett Kong/. Maij:t Sielf skulle med publicic kostnad låta ref 
och skattläggningen gå för sig och sedan efteråt när tiderna 
förbättras låta af almogen upbära thess del i omkostnaden, 
hälst thet mätningsarbete som uti somliga Soknar til Skatt-
läggningens grund redan före Kriget blef giordt innan kort eljest 
blifver okändbart och således aldeles onyttigt. Framhärdar etc. 
Cuopio den 28 Junii 1792. 

Gabr. Vallemus. 
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Ödmjukaste Memorial. 

Till följe af Högtvördade Skrifvelsen daterad den 10 sidst-
ledne Aprill får jag nu ödmjukast aflämna berättelse om Landt-
Culturens och näringarnes tillstånd innom detta af mig betje-
nande Karelens Nedre Härad. 

Då Innevånarene i Landet uti äldre tider förnämligast 
lifnärde sig medelst Svedjebruk, Fisk och Fogell fänge, var 
åkerbruket alldeles inskränkt och torde äfven sjelfva jordmånens 
mindre förmånliga beskaffenhet härtill mycket hafva bidragit, 
emedan markerne härstädes i allmänhet bestå af så svag sand-
mylla med lös grund att växten, som jämväl ofta skadas af 
Frost, sällan lämnar emot arbetarenes behof svarande afkast-
ning, om ej åkern under heart annat säde väl gödes. Sedan 
1760-talet, hvarunder de såkallade sämjo skogsdelningarne vid-
togos och genom hvilka jordägarene i de flästa Byar erhöllo 
vissa jordstycken till enskildt begagnande, har sparsammare 
hushållning med Svedje Skogen iakttagits och i samma mån 
åkerbruket utvidgats hvartill ock nybygges anläggningar, Hem-
mans klyfningar samt för trångt utrymme med hela Hemman 
gjorde utflyttningar varit särdeles bidragande. Genom stor-
skiftet som redan blifvit verkstäldt i åtskillige Byar innom hvarje 
Socken af häradet och hvarmed 5 herrar Commissions Landt-
mätaren sombäst äro sysselsatte, befordras likaledes åker opp-
odlingen betydligt; och kan jag med säkerhet uppgifva, att 
åkrarnes sammantagne areals vidd blifvit mer än fördubblad 
på 25 år samt att den i än vidsträcktare förhållande framdeles 
årligen ökes å de hemman som därtill hafva utrymme och äga 
eller få däremot svarande höbohl. Dock måste det medgifvas, 
att allt för många jordägare till stort hinder för åkerbruket, 
mindre sorgfälligt samla artificiella gödsell ämnen och likaledes 
sålunda illa hushålla med den naturliga spillningen, att den 
till två tredjedelar af långhalm bestående, vinterbesparingen 
i deras gålflösa Fähus, därifrån först midsommarstiden gerad 
utföres och oförvandlad nedplöjes eller ock, som ännu är sämre, 



1$ 	I. Manninen, Kolme kirjettä Pohjois-Karjalan tal. oloista. 

där. Gödseln ifrån med spiltor försedde Fähus, utmåkas, efter 
hand bortsläpas hvarje lass på sitt särskilda ställe, utan att 
ens bortspada snön, som då den isar sig länge bibehåller kjälan 
under gödselhögen, därifrån åter den förnämsta musten afföres 
genom blåst och vattuflod vid snöns afgång i synnerhet uti 
Backor, hvaraf våra åkrar mäst bestå. 

Höbohlets tillökande är icke heller i sednare tider synner-
ligen försummat, men de fläste byar sakna tjenligt uppodlings 
tillfälle; ty alla i sådant afseende dugelige kärr halva redan i 
det närmaste blifvit upptagne och beklageligen har erfarenheten 
visat att icke allenast de flästa kärr oppodlingar, såsom belägne 
på sandgrund med djup gyttja, efter några år upphör att växa 
gräs utan ock att gräsväxten å hårdvålls ängarne i anseende 
till jordmånens svaga beskaffenhet aftager, och att då högt 
vattn i Sjöar och åarne icke sällan hindra höbärgningen, ganska 
få år undantagne, Foderbristen är kändbar. Många kärropp-
odlingar måste älven efter första försöket öfvergifvas och för-
blifva för kanske evärdelige tider alldeles onyttige, likasom de 
fläste kärr dälderne, sedan skogen ifrån dem blifvit använd 
till brändsle och mossan, hvarmed stenbädden varit öfvertäckt, 
småningom försvinner. Likväl är all anledning att förmoda 
att efter det storskiftet hunnit verkställas och hemmanens ägo 
område blifvit gifvit, äfven de mindre tjenlige ängsrödnings 
tillfällen begagnas af den idoge utan särdeles uppmuntringar och 
den efterlåtne, hvilken ens af efterdömme kan rättas, går enligt 
otalige exempel ifrån sitt hemman efter några års misshushållning. 

Lin cultiveras ej ännu öfeer egit behof och sådden sker 
ällan uti åker utan i hafre stubb å svedjeland, hvarest fröet 

genom låg plöjning och harfning nedmyllas eller ock å älldre 
svedje- och åkerlindor, medelst bränning och på utsädet i askan 
strödd mull som dock merendels tages djupare än ske borde, 
då den närmast gräsvallen varande bättre skulle bidraga till 
växten; men hampa sås öfveralt uti åker och af Kesälax Sokne-
boor älven till afsalu. 

Potatoes planteringen blifver ock efter hand mera allmän 
och torde till densammas vidare befordrande ej numera annat 
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behöfvas, än att frö Potaten i neigden af hvarje kyrka vid Som-
marens början finge köpas, emedan ganska få af allmogen väl 
förvara utsädet öfver vintern, ehuru denne jordfrukt redan är 
omtyckt äfven af dem som härintills ansedt lika förmånligt, 
att såsom ifrån äldsta tider skedt, uti sved utså Rofvor af hvilka 
de på åtskillige sätt sig begagna vid mat tillredningen. 

Både stock-, ved- och svedjeskog har på flere ställer sidstl. 
sommars torra tid genom fareld blifvit förstörd; och iakttages 
därmed ej heller i öfrigt sådan hushållning, som i afseende på 
efterkommandes behof nödig vore. Det bör likväl förmodas att 
efter allmänna delningen större omtanke äfven i denne del hos 
Jordägarena väckes. En ny byggnads ordning skulle jemväl 
något bidraga till skogsbesparing och större beqvämlighet, men 
den borde dock ej mycket skilja sig ifrån förra byggningssättet. 
A hvarje bohlstad finnes för det närvarande nästan of verallt 
Ett Pörte med 2 visterhus, rija, badstuga, många små bodor 
och flere smärre fähus med lider och någre små foderlador. Husen 
kunde bestå af ett större Pört med ett visterhus och ett • rökfritt 
boningsrum midt emot och förstuga emellan samt då källare 
alltid finns under Pörte gålfvet, vore tillfälle att under den öfriga 
delen af byggnaden inrätta redskaps hus: En stor rija med 2:ne 
agenhus emedan därigenom 1/4  af ved och trösknings dagsvercken 
besparas och säden sällan eller aldrig genom hetta uti ett större 
rum skadas, En Badstuga med förstug såsom förut: Tvänne 
dubbla bodor under ett Tak: Tvänne större och Ett mindre 
Fähus, svinstia, foderlada och stort lider med öfver byggnad 
samt fähusen inredde med uphöjdt gålf och spilltor, på det göd-
ningen efterhand kunde utmåkas antingen i lidret eller och i 
utan för väggen byggde skjul i händelse jordägarene icke skulle 
finna för godt, att förse fähusen med så hög och väl murad sten-
fot att gödningen under Fähus gålfvet kunde få rum, uti hvilket 
sednare fall dock hallmen borde skäras till 3 tums lång hackelse 
och såmedelst jemväl göras dubbelt spissammare vid utfordringen. 

Knappast hälften af våre bonde karlar kunna med besked 
deltaga i husbyggnadsarbetet och på handtverkaren, älven de 
oumbärligaste, såsom murmästaren och julmakaren i synnerhet 
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är här sådan brist, att vj ofta åratal måste sakna deras nödvän-
digaste biträde. Illa uppförda ugnar hafva redan vållat många 
eldskador och ganska få bönder äga kärror till annat än längre 
resor. Om erforderlige verktyg och efterdömme vid deras be-
gagnande vore att tillgå skulle allmogens böjelse för slöjdande 
säkrast väckas. En skeps last med färdige Plogjern, spadbett, 
skyflar, järnstörar, lior, skäror, yxor, huggbårar, handsågblad, 
höfvelbett, näfvaren, hamrar, spikborar och spik, alt af hvarje-
handa sorter, kunde här innom kort tid föryttras särdeles nu, 
då man ej ifr. närmaste bruk och städer får köpa stångjärn; 
och någon borde innom hvarje härad finnas som skulle hafva 
sig ålagdt att hålla desse nödvändighets varor allmogen till handa, 
i händelse det ock ej annorlunda än på allmän bekostnad kunde 
åstadkommas; äfvensom tyska och ryska handtverkaren borde 
in förskrifvas. De finska kunna nu mera ej nog väl plägas och 
betalas i ett fattigt .. Land. 

Spannemål kan nu mera, sedan Folkmängden ökt sig och 
Svedjemarken jemte de till oppodling tjenlige kärren minskats 
och blifvit begagnade, obetydligt uti bättre år föry 	Ltras, utan 
hafva en del Innevånare nödgats nästan årligen förse sig med 
Ryskt mjöl, och skulle äfven någon Sädes behållning utöfver 
egit behof vinnas, förvandlas den till Brännevin, hvarmed, så-
som med Smör, Talg, Fläsk och Kött våra yngre Bönder nästan 
utan undantag hafva böjelse, att handla, dels innom Landet 
och dels medelst resor till både närmare och på längre afstånd 
belägne Städer, utan att någre Landtmanna Produkter Trans-
porteras till de Tvänne årliga marknaderne på Joensu, af hvilcka 
i synnerhet den som hålles om hösten endast utgör en anledning 
för häst bytare och annat obetränksamt och Liderligt Folck 
att skocka sig och är så mycket mer skadlig för allmogen, som 
deras Hustrur,Döttrar och Pigor jemväl genom den frestas att förse 
sig med onödig granlåt, och, tillgången öfverstigande, Penninge 
behofvet tilläfventyrs förordsakar Bodrägt och Hus- tjufnad. 

De sedan 1813 af Bonde Söner, Drängar och Inhysingar 
på längre och kortare tid, både med och utan Pass, vidtagne 
utvandringar till Viborgs Län, Olonets Gouvernement och Pet-
t•erburgs Stad, bidraga jemväl mycket till sede fördärfvet och 
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fattigdom i Landet, emedan troligen ingen i alla afseenden o-
förandrad därifrån återkommer. Jordägarene, som nu enskildt 
få' vidkänna lika stora utlagor som i Svenska tiden äfven till en 
del efter Person talet betaldes, genom det bättre Lösa Folckets 
bortgång sakna nödige arbetaren Och desse, ehuru rundligare 
aflönte annorstädes, förspilla mycken tid under vägen och innan 
arbetsställe öfverkommes samt således och oakttat deras å hem-
orten qvarblifne hustrur, barn och andre närmaste anhörige 
legat Hemmans brukaren till last, vid återkomsten hafva ringa 
behållning af sin förtjenst, men väl ett stadgat beslut, att hälldre 
svälta än här arbeta för skälig dags lega, tills han omsider åter-
går till den efter hans tanka bättre orten och ytterligare qvar-
lämnar dem för hvilckas underhåll han borde ansvara, att öka 
den dessutom nog stora Tiggare hopen i Landet, kvarest den 
förledit år anbefalde Tiggarenes fördelande i Rotor ej ännu, i 
anseende till Allmogens fattigdom, hunnit till någon slutelig 
verkställighet, änskjönt sammankomster i Socknarne åtskillige 
resor blifvit hållne. Tånge af våre Utvandrare hafva och med 
allom blifvit borta, och måtte det icke för eller sednare lyckas 
de vanartige ibland dem, att uti Archangells urminnes tider 
säkre tillflykts orter för förrymmaren, och i hvilcket sidstnämn-
de Gouvernement de största legorna åt våre karlar betalas, 
samla anhang eller ock blifva Vägvisaren för Röfvare Flockar, 
hvilckas motande ej vore så lätt och ertappande nästan omö-
jeligt, då de efter begångne illgärningar genast skulle begifva 
sig ifrån orten öfver de vidlöftiga alldeles obebodda ödemarker, 
som skilja Karelen ifrån nämnde Gouvernementer. 

Efter min, kanske på mer än vanlig erfarenhet grundade, 
öfvertygelse om hvad jemväl i afseende å allmänna säkerhetens 
bibehållande böl- iakttagas, är det ingenting mindre än nyttigt, 
att lösa och i synnerhet vanfrägdade Finska karlar, så alldeles 
fritt få stryka ikring innom Ryssland, där genom den tillåtne 
och oundvikeligen nödige mera extrajudiciella och stränga be-
handling, brott lättare kunna förekommas och uptäckas; där-
emot oräkneliga exempel bevisa, att mord, stöllder och andra 
grofva brott här aflöpa utan allt straff; då fulla skäl saknas 
till den angifnes öfvertygande, och brottslingen går trygg och 
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.säker, alltid fruktad och i anseende dertill ofta hedrad, ifrån 
en ort till annan, utan att, då han är allmänt, ehuru illa känd, 
med Pass eller Prästbevis försedd, någon vågar förebrå honom 
hans kringstryckande, än mindre äger rättighet, att, såsom ske 
borde, fjättradd affärda honom till arbets-hus eller Fästning. 
Om nu en sådan väl inöfvad Illgärningsman finge det infallet, 
att företaga en värfnings Promenade åt neigderne af Hvita 
hafvet, eller ock under sine besök uti 13ufvudstaden och där-
omkring, händelsevis blefve närmare bekant med någon sin 
vederlike derstädes, skulle sidstnämnde, noga underrättad om 
möjeligheten att här ouptäk t göra hvad man vill, helt säkert 
lyssna till ett förslag, hvars antagande och utförande, på detta 
glest bebodda Lands okyldige Innevånares bekostnad, om ock 
med upoffring af flere lif, hastigt stadgade Nidingens utkomst. 

Ehuru det ej torde mig, att göra • någon ifrån Häradets 
oeconomie afgående underställan, har jag dock i anseende till 
Allmogens klagan ansedt mig skyldig, att i föregående måtto 
fästa H: Herr Landshöfdingens och Riddarens upmärksamhet 
på de olyckeliga följder Tiggeriet och det Lösa Foickets kring-
strykande ifrån ett Län till annat och vågar, med biläggande 
del af ett den 10 December 1811 afgifvit utlåtande, rörande 
Tiggeriet, odmjukast anhålla om strängt och dfven af Högvälloflige 
Landshöfdinge Embetet i Viborgs Län och vederbörande Gou-
vernements Regeringar handhafvande förbud emot utvandringar 
samt ytterligare tillstyrka Avbets- och Fattighus inrättande i 
Länet, såsom det angelägnaste af hvad först borde .företagas; 
Det öfriga fordrar ej så snar hjelp samt kan dess förinnan ej 
heller åstadkommas; ty hvem skall biträda oss vid jordbrukets 
förbättrande, då arbetarene dels gått och dels ämna gå ifrån 
Landet, och huru kunna kostnaderne dervid betridas, då Tig-
garene, utom den dageliga skjutsning genöm dem förordsakas, 
förtära en stor del af vårt års förråd. 

Tohmajärfvi den 12 December 1816. 















































4. Anjalan liiton johtomiesten vangitseminen. 
Kirjoitti 

A. R. Cederberg. 

Nopeassa tahdissa olivat odottamattomat tapaukset Kus-
taa III:n päämajassa ja sotajoukkojen rintamalla Suomen itä-
rajalla elokuussa 1788 sattuneet. 

On vaikeata edes jälestäpäin sanoa olisiko jyrkempi 
käytös kuninkaan puolelta salaliittolaisia vastaan ollut mah-
dollinen ja hyödyksi. Kerrotaan, että kuningas katsellessansa 
tapauksia hiukan kauvempaa, olisi lausunut, ettei tätä mete-
liä upseeriston keskessä koskaan olisi syntynyt, jos hän heti 
olisi tehnyt everstit Hästeskon ja von Otterin päätä lyhem-
miksi. 1) 

Jo ennenkuin kuningas lähti päämajasta Kyminkarta-
nossa elokuun 25 päivänä, oli hän vakavasti päättänyt antaa 
Kaarle herttualle määräyksen toimittaa Anjalan liiton johto-
miesten vangitsemisen. Tätä hän ei kuitenkaan tehnyt ennen 
lähtöänsä Kyinistä, vaan vasta Turussa, jolloin tehtävän täyt-
täminen annettiin, kumma kyllä, kreivi Meijerfeltille eikä 
herttualle. Odhner on varmaan oikeassa arvellessansa, että 
kuningas luotti enemmän edellisen rohkeuteen ja lujuuteen 
kuin veljensä. Käsky — jos sitä siksi voi kutsua — oli päi-
vätty Turussa elokuun 27 päivänä. 2) 

1) Kts. esim. C. T. Odhner, Sveriges politiska historia under 
konung Gustaf III:s regering III. s. 238-239. 

2) Käskykirje, tavallinen käsikirje, tavataan Meijerfeltin pape-
reiden joukossa Helsingin Yliopiston Kirjastossa. 
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Meijerfelt ei kuitenkaan katsonut voivansa täyttää tätä 
määräystä, jota hän piti vaarallisena sillä ajankohdalla ja 
sitäpaitsi mahdottomana suorittaa. Kaarle herttua, joka ensin 
oli ollut veljensä kannalla, taipui sitten _MIeijerfeltin mielipi-
teeseen sitäkin suuremmalla syyllä kun eversti Anckarswärd 
oli samalla kannalla)) 

Vasta senjälkeen kuin kuninkaan toimenpiteet Ruotsissa 
olivat onnistuneet erittäin hyvin ja yleiseen mielipiteeseen 
salaliittolaisia vastaan oli ennätetty tehokkaasti vaikuttaa, 
voitiin ajatella vangitsemiskäskyn toimeenpanoa. 

Kuningas laati itse ohjesäännön tätä varten. Tällä ker-
taa oli vangitsemisen toimeenpano uskottu Kaarle herttualle. 
Ohjesääntö oli päivätty Göteborgissa marraskuun 15 päivänä 
ja nähtävästi myös laadittu samaan aikaan. Kaikki oli jo 
valmiina ja. kreivi Erik Ruuth, joka oli kuninkaan luona, 
varmentanut ohjesäännön, kun tuli tieto, että herttua oli 
marraskuun 20 päivänä lähtenyt Suomesta. 

Uusi ohjesääntö oli laadittava. Kreivi Posse oli Suomeen 
sijoitettujen sotajoukkojen ylipäällikkönä ja hänen olisi pitä-
nyt siis saada tehtäväkseen tämä arka asia, mutta koska hän 
ei ollut varsin sopiva tähän, ajateltiin taas hänen lähintä 
miestään, kreivi Meijerfeltiä. Mutta ennen sitä oli Posse 
kutsuttava Ruotsiin »neuvottelemaan». Kuningas ei kuiten-
kaan ollut aivan varma Meijerfeltistä — mitä ei tarvitsek-
kaan erikoisesti kummastella — ja antoi sentähden kreivi 
Ruuthille tehtäväksi neuvotella asiasta toisen kuninkaan usko-
tun, Tauben kanssa, ja jos he molemmat pitäisivät Meijerfeltiä 
sopivana, oli hän toimeen määrättävä ja ohjesääntö päivättävä 
Göteborgissa marraskuun 29 päivänä. 

Näin tapahtuikin. 
Uusi ohjesääntö oli jokseenkin tarkasti laadittu 'kunin-

kaan alkuperäisen pohjakirjoituksen nojalla, joka sisälsi 10 

1) Meijerfeltin kirje kuninkaalle 11/9  1788 (Kustav. kokoelma 
Upsalan Yliopiston Kirjastossa). — Odhner, Sveriges pol. hist. III. 
239-240. 
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pykälää. Yksi pykälä, nimittäin kuudes, oli kuitenkin lopulli-
sesta laitoksesta poistettu. 

Odhner on selostanut Meijerfeltille lähetettyä ohjesääntöä 
eikä meidän tarvitse sitä yksityiskohtaisemmin tarkastaa. 
Kuningas oli päättänyt »muille varoitukseksi ja erikoisesti 
kansakunnan tyydyttämiseksi» tuomioistuimen edessä syyttää 
niitä miehiä, jotka olivat punoneet juonia kuningasta ja val-
takuntaa vastaan viime elo- ja syyskuussa. Kuninkaan'toi-
vomus oli, että syylliset, nimittäin kenraalimajuri Armfelt, 
everstit Hästesko, Montgomery ja von Otter, everstiluutnantti 
Klingspor, majurit Jägerhorn ja Klick, mikäli mahdollista, 
kaikki samana päivänä vangittaisiin ja lähetettäisiin Turun 
kautta tavallista postitietä Ahvenanmeren ylitse Tukholmaan. 
Vangitseminen oli tapahtuva luotettavien upseerien kautta, 
jotka eivät tienneet toinen toisistansa, ja vankeja oli tarkasti 
pidettävä eristettyinä. 

Kiinnittää huomiota se seikka, että majuri Jägenhornista 
oli annettu erikoismääräys. 

Ohjesäännön viidennessä pykälässä sanottiin nimittäin: 
»Koska Majuri Jägerhorn oleskelee tavallisesti Helsin-

gissä ja hän on koko liiton alustajia, niin on hänen persoonansa' 
hyvin tärkeä ja hänen paperinsa niinikään. Mutta hänen van-
gitsemisensa näyttää olevan hyvin helppoa. Siis tulee H. K. K. 
niin toimia, että hän ei saa hävittää papereitansa ja että 
hän on ensimäisiä vangituista ja että hänet heti tuodaan 
Tukholmaan ilman että jäädään muita odottamaan.» 1) 

Mistä tämä erikoismääräys johtui ja oliko sillä jokin 
erikoinen tarkoitus, on vaikea sanoa. Se osoittaa kaikissa 

1) Pykälä kuuluu ruotsiksi: 
»Som Major Jägerhorn vistas gemenligen i Helsingfors och han är 

en af ursprungett af hela Complotten så är ock Hans person högst 
angelägen och dess papper äfwen så! Men dess arresterande synes 
lättast. \It så har H. K. H. at så anstalta at han eij får tid at 
förstöra sina papper och at han blir en af första som blir inmanade 
och genast afförd til Stockholm utan at vänta på de öfriga.» Kuten 
näkyy on tämä, kuten myös seuraava pykälä lainattu kuninkaan 
Kaarle herttuaa varten tarkoittamasta kirjoitustavasta. 
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tapauksissa, että epäilykset Jägerhornia vastaan olivat suu-
rimmat. 

Kuningas oli alkuperäiseen ohjesääntöön ajatellut liittää 
pykälän, missä määrättäisiin Turun läänin maaherra, vapaa-
herra Armfeltin suhde vangitsemistoimenpiteisiin. Tämän 
pykälän Ruuth ja Taube kuitenkin poistivat, kun arvelivat, 
että Meijerfelt ei voisi sitä toteuttaa. 	Se sisälsi nimit- 
täin konstitutoriaalin antamisen jollekin olla maaherrana ja sitä 
ei Meijerfelt voinut antaa. Maaherra Armfelt oli kenraali-
majuri Carl Gustaf Armfeltin veli. • Jos hän tulisi olemaan 
jäävi jossakin suhteessa, astuisivat lääninsihteeri ja läänin-
kamreeri ilman muuta hänen sijaansa. 1) 

Ruuth ja Taube katsoivat parhaaksi olla ilmoittamatta 
Kaarle herttualle asiasta ja Meijerfeltin määräämisestä, vaan 
jättivät sen kuninkaan tehtäväksi. Ruuth antaa pienen vih-
jauksen kuninkaalle, että tämä kaikella tavoin osoittaisi suo-
siotansa herttualle• hänen hyvän käytöksensä takia. 

Mitä ohjesääntöön tuli, luvattiin se lähettää Suomeen 
joulukuun 4-5 päivän välisenä yönä »Ramsayn kera». 2) 

Hastfehristä ei ohjesäännössä mainita mitään. Mutta 
häntäkään ei sittemmin unohdettu. Käskykirjeellä, joka oli 
päivätty Tukholmassa 23/12  1788, sai eversti Stedingk käskyn 
ottaa Hastfehrin joukot komennettavakseen, vangita Hast-
fehr ja takavarikoida hänen paperinsa. Vangittu ja taka-
varikoidut paperit olivat sitten toimitettavat Tukholmaan. 
Samalla tavalla oli myös meneteltävä kapteeni Otto von 

1) Ruuthin kirjealustelma 4/1,_ 1785 kuninkaalle. R. V. A. — Kunin-
kaan ehdottama kuudes pykälä kuuluu alkuperäisessä muodossaan: »I 
Åbo där desse brotslige komma at råkas har Hans Kongl. H. at 
under deras vistande förordna en särskilt befälhafvare emedan Lands-
höfdingen Friherre Mangnus Armfelt är Broder af General Majoren 
Carl Armfelt. Penna Befälhafvare kommer at förrätta Landshöfdingens 
ämbete under datt de aresterade där vistas och tils de äro Bort förde 
til Svergie. Vilket bör skie med den mögligaste skyndsamhet.» 

2) Kuka tämä Ramsay oli, ei tarkemmin mainita. — Ohjesääntö 
Meijerfeltille on Meijerfeltin papereiden joukossa Helsingin Yliopiston 
Kirjastossa. 
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Fieandtin kanssa. 1) •»Jos muita henkilöitä oli, joita eversti Ste-
dingk kohtuudella saattoi epäillä, että he eversti, vapaaherra 
Hastfehrin kera olivat olleet kirjeenvaihdossa tai neuvotte-
luissa, valtakunnan vihollisten kanssa», oli heidät myös vangit-
tava ja papereineen toimitettava valtakunnan pääkaupunkiin.') 

• Samalla lähetettiin myös kreivi Meijerfeltille ilmoitus, 
että ajan voittamiseksi oli näin menetelty. 3) 

. Jo ennen lähtöänsä Suomesta oli Kaarle herttua antanut 
Jägerhornille määräyksen matkustaa Ruotsiin hoitamaan vir-
kaansa. Tätä noudattamaan oli kuitenkin Jägerhorn aivan 
liian varovainen ja viisas. Jo marraskuun lopulla meni hän 
rajan poikki Venäjän puolelle. 

Mainittakoon tästä pakoretkestä pääseikat, sitäkin suu-
remmalla syyllä, kun niistä tiedoista, mitä me olemme tavan-
neet, ilmenee jotakin uutta, mikä ei ennen ole ollut tunnettu 
painetussa kirjallisuudessa. 

Jägerhorn oli oleskellut syksyn kuluessa Brahelinnassa 
Ristiinassa eversti Brunnoun luona valmistellen valtiollisia 

. esityksiänsä. Hastfehrin käskystä oli Ristiinan rajakomennus-
kunnan päällikkö, kapteeni Carl von Sticht pitänyt häntä silmällä. 
Jägerhorn lähti - nähtävästi marraskuun 25 päivänä aamu-
puolella — Hastfehrin luokse Mikkelin Kyyhkylään, minne 
vakoojat häntä seurasivat. Siellä kertoi hän olevansa matkalla 
Porvooseen täyttääksensä herttuan käskyn ja pyrkiäkseen 
Ruotsiin. Ja lähti kuin lähtikin vielä samana iltana jatka-
maan matkaansa. Hän suuntasi kuitenkin matkansa Puu-
malaan päin, minne saapui seuraavana päivänä, 26:na, aikai-
sin iltapuolella. Majuuri Tigerstedtille 4), joka oli Puumalassa, 

1) Tarkoitetaan varmaan Otto Carl von Fieandtia, joka oli Hast-
fehrin adjutantti. 

2) Kirjealustelma on R. V. A:ssa, Strödda historiska handlingar 
vol. 39. — 

3) Tavataan Meijerfeltin papereiden joukossa Hels. Yliopiston 
Kirjastossa. 

') Savon rykmentin majuuri Gustaf Adolf Tigerstedt eikä Georg 
Fredrik T., kuten arvellaan esim. Krapowitskin päiväkirjan ruotsalaisen 
käännöksen henkilöluettelossa (kts. K. K. Tigerstedt, Georg Magnus 
Sprengtporten XII. s. 15) 
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sanoi hän saaneensa Hastfehrilta käskyn tarkastaa rajavartios-
toja Sulkavassa ja Rantasalmella. Tigerstedtin mielestä oli 
selitys uskottava.. Yötä oli hän »Arpallan» (Arpialan?) rust-
hollissa kapteeni Jägerhornin luona. • Sieltä lähti hän ani-
varhain seuraavana aamuna ja kulki Vuolteensalmella yli 
rajan. Salmella oli kyllä rajavahti, nimittäin varusmestari 
Jack ja 6 miestä, mutta Jägerhorn pääsi siitä huolimatta yli 
rajan. Eversti Brunnoun renki oli hänellä mukana oppaana. 

Kun Hastfehr sai tietää, että Jägerhorn oli paennut rajan 
yli, antoi hän heti käskyn hänen pidättämisestään ja majuuri 
Tigerstedtin sekä varusmestari Jackin vangitsemisesta huoli-
mattomuuden takia. Kreivi Posse hyväksyi toimenpiteen ja mää-
räsi, että tarkka tutkimus oli toimitettava siitä, mikä osuus 
majuuri Tigerstedtillä oli asiassa. 1) 

Jägerhorn oli kaikissa tapauksissa päässyt menemään 
eikä häntä voitu rajan toiselta puolen takaisin saada. 

Katsomme sitten, mihin toimenpiteisiin kreivi Meijerfelt 
ryhtyi toteuttaaksensa kuninkaalta saamansa käskyn. 

Meijerfelt vastasi ensin käskyn saatuansa, että tehtävä 
tuotti vaikeuksia. Vangittuja ei ollut helppo saada käsiinsä, 
he olivat matkoilla tai rykmenteissään. Oli saatava hanki-
tuksi luotettavia miehiä, otettava selko erilaisista seikoista. 
Muutamia päiviä myöhemmin hän kuitenkin jo ilmoitti, mil-
loin oli aikonut panna toimeen vangitsemiset. 2) 

1) Kertomus perustuu kreivi Possen raporttiin kuninkaalle ja 
herttualle 6/12  1788, mikä raportti taas perustui kapteeni von Stichtin 
ja Hastfehrin ilmoituksiin. (Vrt. Odhner, Sveriges pol. hist. 1II. s. 270 
ja Tigerstedt, Georg Magnus Sprengtporten XII. s. 175, missä viime-
mainitussa kuitenkin on joukko erehdyksiä. Kreivi Possen kirjeet 
kuninkaalle ja herttualle 6/12 1788 ovat R. V. A:ssa, von Stichtin 
raportti Upsalan Yliopiston Kirjastossa, Kustav. kokoelma N:o 48 fol.) 

2) Meijerfeltin kirjeet kuninkaalle 21/12 1788 ja 2/1  1789. — Vrt. 
Bernh. v. Beskocv, Cm Gustaf den tredje såsom konung och människa 
IV. s. 287-289. P. Nordmannin kirjoituksessa:»Johan Henrik Hästesko» 
on yksinkertaisesti selosteltu v. Beskowin esitystä ja jonkun verran 
epätarkasti. 
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Vangitsemisen tuli tapahtua samana päivänä ja Meijer-
felt määräsi siksi Loppiaisen jälkeisen päivän, tammikuun 
7:n, jakaen tehtävät seuraaville henkilöille: 

Kapteeni Gustaf Hertzenhjelm Taalainmaan rykmentistä 
sai toimekseen vangita Armfeltin. 

Kapteeni Reutersköld Stackelbergin rykmentistä Montgo-
meryn. 

Majuuri Guttowsky Stackelbergin rykmentistä von Otterin. 
Kapteeni Vogtländer Üplannin rykmentistä Hästeskon. 
Luutnantti Stråhlenhjelm Itä-Göötanmaan jalkaväkiryk- 

mentistä Klingsporin. 
Luutnantti Duse Nerike-Värmlannin rykmentistä Klickin. 
Jokaisella upseerille tuli olla mukanansa ainoastaan yksi 

aliupseeri ja kaksi miestä, ettei mitään erikoista huomiota 
herätettäisi. 1) 

Kaikkien muiden vangitseminen kävi ohjelman mukai-
sesti paitsi Klickin, jota ei voitu tavata. Sitäpaitsi oli vanha 
Montgomery niin teini-sairaana, ettei häntä mitenkään voitu 
lähteä kuljettamaan,  vaan sai hän ankarasti vartioituna jäädä 
kotiansa, nähtävästi Raaseporin puustelliin. 

Kaikkien paperit otettiin . takavarikkoon ja vangitut itse 
kuljetettiin Turkuun odottamaan sopivaa tilaisuutta päästä 
Ahvenanmaan ylitse Tukholmaan. Eversti, vapaaherra Stackel-
berg, joka vartioitsi heitä Turussa, ryhtyi heti toimenpiteisiin 
suojataksensa heitä kiihkoisan väkijoukon mielenosoituksilta 
ja hankkiaksensa heille kaiken sen, mitä he tarvitsisivat. 2) 

Mitä Klickiin tulee, on hänen vangitsemisyrityksellänsä 
oma historiansa, josta pari sanaa. 

Luutnantti Duse, joka oli saanut Klickin vangitsemisen 
toimeksensa, saapui Gullön kartanoon, Klickin asunnolle, tam- 

.1) o. Beskow, Om Gustaf den tredje IV. S. 288. 
2) Näiden rivien kirjoittaja on saanut nähdäksensä erään häväis-

tyskirjoituksen, joka jo lokakuussa 1788 oli naulattuna julkisille pai-
koille Turussa ja kohdistettu Anjalan liiton jäseniä vastaan. Kirjoi-
tus loppuu seuraaviin kuvaaviin sanoihin: »Med et ord, alla helfve-
tes plågor ansätte Eder, I förrädare». 
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mikuun 7 päivänä klo 1/2  5 aamulla. »Tullessani taloon» — kir-
joittaa Duse raportissansa — »tapasin minä kaksi miestä, toisen, 
joka oli Uudenmaan jalkaväkirykmentin sotilas, merenpuolella, 
toisen maanpuolella erästä nuottakotaa. Edellinen oli saanut 
määräyksen olla siellä kuljettaaksensa Majurin kirjeet; huo-• 
mattuansa meidät juoksi hän.heti herraskartanoon päin, jolloin 
minä heti marssin pihaan ja asetin vahdit suuren kartanon 
molemmille portaille sekä kysyin molemmilta miehiltä oliko 
Majuri kotona, jolloin yksi heistä vastasi ettei sitä tiennyt, 
koska hän ei kuulunut herraskartanoon. Toinen sanoi saa-
neensa Majurista käskyn saapua noutamaan Majurin `kirjeitä 
ja siksipä hän luuli, että Majuri oli yöllä saapunut kotia; 
he osoittivat minulle Majurin palvelijan asunnon ja kä,ke-
tin minä tämän luokseni. Kysyttäessä oliko Majuri kotona, 
vastasi hän kieltäen, ja kysymykseen, missä Majuri on, vas-
tasi hän, ettei voinut antaa siitä mitään tietoa, koska hän 
Majurin luvalla oli ollut Turussa ja tullut yöllä kotia.» 

. Näin kuuluu alkuosa Dusen sangen pitkästä raportista. 
. Kun vielä oli sangen pimeä, läksi luutnantti Tammi-

saareen tapaamaan pormestari Jan Hornborgia, joka oli määrätty 
pitämään huolta siitä, ettei mitään väkivaltaisuuksia tapahtuisi 
vangitsemista suoritettaessa. Ovet suljettiin hyvin tarkkaan 
ja vahdit jätettiin taloon. Päivän ''valjetessa tulivat Duse 
ja Hornborg takaisin. He menivät heti sisään ja huomasi-
vat silloin, että majurin huoneesta oli viety kaikki tavarat 
pois lukuunottamatta klaveeria, jonka päälle oli ahdattu nuot-
teja ja muutamia papereita, etupäässä alustelmia talonpoikain 
valituksiin maaherralle ja eräs paperi, joka otettiin ja pan-
tiin piironkiin. 

Toisessa huoneessa oli majurin piironki (»bureau»), jonka 
ylälaatikkoon ei voitu päästä'. Sentähden sinetöitiin piironki 
ja kuljetettiin Turkuun. 

Kotona ei ollut muita kuip pieni tytär imettäjänsä 
kera ja eräs vanha luutnantti Armfelt. 

Duse matkusti sitten Lohjan kartanoon, minne kuuli 
Klickin lähteneen. Siellä olikin hän ollut, mutta ennättänyt 
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jo lähteä. Arveltiin hänen olevan Mustiossa 1) . Siellä oli hän 
ollut muutamia päiviä aikaisemmin mutta matkustanut sitten 
everstiluutnantin 2 luokse Gerknäsin kartanoon. Yhdessä 
olivat Gerknäsin herra ja Klick lähteneet kenraali Armfeltin.  
luokse [Lakspohjan kartanoon]. Sieltä oli sitten Klick mat-
kustanut Fagernäsiin, mutta sieltäkään ei Duse häntä tavan-
nut. Vapaaherratar Armfelt lähetti sitten Duselle sanan, että 
Klick oli matkustanut Linderin .kanssa Hämeenlinnan mark-
kinoille, minkä hän tahtoi ilmoittaa siltä varalta, että Duse tah-
toisi häntä tavata. Duse, joka ehkä epäili pilkan sävyä vapaa-
herrattaren terveisissä, matkusti kuitenkin takasin Turkuun. 

Vielä lisättäköön tähän, että Klickin palvelija, Forskal 
nimeltään, kertoi pormestari Hornborgille että Klick kenraali-
majuri Armfeltin läsnäollessa ennen joulua oli järjestänyt 
pakan papereita, joista osa oli annettu Forskålin poltetta-
vaksi, toinen osa pantiin erääseen matkalaukkuun. 3) 

Klickiä ei enää tavattu. Kuten tunnettua kulki hän 
kapteeni Ladaun kanssa Mäntyharjun kohdalla rajan poikki 
turvallisemmille -alueille. Sotaoikeus, joka sitten tutki tätä 
asiaa, ei huomannut vartioston upseeria syylliseksi, koska 
hänelle ei ollut annettu tarpeellisia ohjeita varovaisuustoi-
menpiteisiin ryhtymisestä. Samaa tietä, Mäntyharjun Pyhä-
niemen kautta, kulkivat sitten •jönkun aikaa myöhemmin 
kapteeni Lauri Glansenstjerna ja vielä muita. 4) 

1) Oli Klickin ystävän Magnus Linderin hallussa. 
2) Nimeä ei.  ole mainittu. Gerknäsin kartano oli tällöin evers-

tiluutnantti Alexander Magnus Forbeksen hallussa (C. G. von Christierson, 
Beskrifning öfeer Gerknäs säteri intill 20:nde seklet. Borgå 190 6. s. 6). 

3) Luutnantti Dusen raportti 9/1  1789 ja pormestari Hornborgin 
7/1  1789. Molemmat seuraavat kreivi Meijerieltin kirjettä kuninkaalle i5/1  
1789. Bref från Öfverbefälhafvare i Finland till Kungl. Majestät. R. V. A. 

4) Vrt. esim. eversti Stedingkin raportti Heinolasta 8/2  1789. 
Strödda historiska handlingar. Vol. 39. R. V. A. — Stedingk oli anta-
nut käskyn, että Ladaun nimi pyyhittäisiin pois Porin rykmentin rul-
lista; hän esittää Meijerfeltille, »att de Officerares namn, som så groft 
förbrutit sig emot äran och Fäderneslandet må på ett ignomineuxt sätt 
för Allmänhetens ögon framställas. 
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Kummastuttaa hiukan, että vangitsemiskäskykirjeessä ei 
ollut mainittu eräitä liiton jäseniä, jotka olivat sangen 
huomattavalla tavalla tehneet itsensä tunnetuiksi. Myö-
hemmin ryhdyttiin toimenpiteisiin myös näiden pidättämiseksi. 
Uudeksi vangitsemispäiväksi oli määrätty. helmikuun. 18. Sil-
loin vangittiin eversti, kreivi Leijonstedt Hämeenlinnassa Poh-
janmaan rykmentin kapteeni Meurmanin toimesta. Samana 
päivänä vangitsi pääesikunnan adjutantti Berg everstiluut-
nantti Enehjelmin Loviisassa ja ennen mainitsemamme luut-
nantti Duse kapteeni von Törnen Lohjan Lakspohjan karta-
nossa. Kaikki toimitettiin takavarikoituine papereineen Tur-
kuun, missä toiset vielä olivat vangittuina odottamassa pää-
syä Ruotsiin. Ylimeno oli vaikeiden jääsuhteiden takia tun-
tuvasti myöhästynyt. Saamansa ohjeen mukaisesti oli Meijer-
felt kuitenkin nyt antanut käskyn, että vangitut kuljetettaisiin 
Merenkurkun poikki, koska ei ollut toivoa päästä Ahvenan-
maan yli.. Matkalle lähdettäisiin toisena tai viimeistään kol-
mantena päivänä maaliskuuta. 

Vangitut vietiinkin heti tämän jälkeen Ruotsiin Ahve-
nanmaan yli 1). Millä tavalla heidät vastaanotettiin valta-
kunnan pääkaupungissa, siitä on painetussa kirjallisuudessa 
useasti mainittu. 2) 

Vielä mainittakoon muutaman Anjalan-liiton jäsenen van-
gitsemisesta, jäsenen, joka tosin ei kuulunut johtohenkilöihin, 
mutta silti innokkaasti oli toiminut liiton tarkoitusperän 
hyväksi. 

Mies oli Otto Henrik von Fieandt, silloin luutnanttina 
Hämeenlinnan rykmentin Rautalammin komppaniassa. 

Hän oli ollut niiden joukossa, jotka innokkaimmin levit-
tivät liiton selityskirjelmää (avertissement) ja joka sitä tar-
koitusta varten matkusti leiristä Savoon. Hän joutui seuraa-
vana keväänä vastaamaan teoistaan Heinolassa pidetyssä sota-
oikeudessa, missä hän kainostelematta ja avomielisesti tunnusti 

1) Nordmann, Johan Henrik Hästesko, s. 158. 
2) Vrt. viimeksi Nordmann, Johan Henrik Hästesko, s. 158-159. 
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kaikki 1). Sotaoikeus piti asiaa niin raskauttavana, että se 
määräsi v. Fieandtin vangittavaksi ja pidettäväksi »toistai-
seksi» vartioituna varmassa, mutta arvonmukaisessa paikassa, 
ja antoi kaikki everstiluutnantti, vapaaherra Liljeswärdin 
tehtäväksi. 

Tämän johdosta kirjoitti von Fieandt heti anomuksen 
kreivi Meijerfeltille, missä hän anoi, että hänet vapautettai-
siin vakuuttaen kunniansa, kautta, että hän aina tulisi ole-
maan saapuvilla, milloin - häntä vain kutsuttaisiin. »Ja saan 
minä suurimmassa alamaisuudessa — sanoo von Fieandt _— 
painavana syynä tähän mainita, että minä tällä ajalla, nuori 
mies kun olen, saisin tilaisuuden vihollista vastaan taistellessa, 
joka . miltei joka päivä näyttäytyy meidän joukkojemme luona, 
osoittaa kuninkaan ja isänmaan hyväksi, että minä sydä-
messäni tunnen toisia ajatuksia, kuin mitä Anjalan liitossa 
oli saatavissa.» — — Se että hän tässä liitossa oli toiminut 
johtui hänen rajattomattomasta luottämuksestansa kenraali 
Armfeltiin, »enkä luullut, että tässä olisi ollut mitään pahaa». 

Samalla kun sotaoikeuden päätöksestä lähetettiin tieto 
armeijan ylipäällikölle, kirjoitti oikeuden puheenjohtaja H. L. 
Hummelhjelm yksityisen kirjeen kreivi Meijerfeltille, missä 
hän selittää, että sotaoikeus ei voinut olla antamatta van-
gitsemiskäskyä, mutta lausuu samalla seuraavat sanat: 2) 

»Kävi sääliksi koko Sotaoikeudelle ja etenkin minulle 
langettaa niin kova joskin laillinen päätös siihen nähden, 
että kysymyksessä oli niin reipas ja virkeä nuorukainen, 
joka ei voinut tajuta vaarallisen tehtävänsä seurauksia, vaan 
sokeasti uskoi, ettei siinä pahaa ollut, kun hän seurasi esi-
miehensä käskyä ja vakuutusta, ettei mitään pantu vaaran- 
alaiseksi. Kaikki nämät syy 	L eivät antaneet oikeudelle mitään 
perustetta langettaa lievempää päätöstä, mutta armollisella ja 

1) Vrt. sotaoikeuden pöytäkirjat Heinolasta, painettu »Protocoller 
— — — rörande det brottsliga förhållande som förekommit emot åtskilliga 
chefer och offecerare wid Finska armeen under hela campagne» (Stm 1789). 

2) Hummelhjelmin kirje 	eijerfeltille on päivätty 26/, 1789 Hei- 
nolassa. Sitä seuraa von Fieandtin edellä selostettu anomus. R. V. A:ssa. 
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kunnioitetulla Ylipäälliköllä on valta yli lain kirjaimellisen 
kovuuden, minä tarkoitan, eikö hän Herra Kreivin ja Ken-
raalin suosiollisella luvalla saisi asettaa puolestaan persoonalli-
sen takuun, minkä hän tarjosi, mutta jonka Oikeus myös 
hylkäsi, kunnes Herra Kenraalin armollinen suostumus saatai-
siin; hän ei tahdo matkustaa kotiansa vanhempiensa luokse, 
ei, hän toivoo ainoastaan vahtipaikalleen, joka on vihollisen 
alituisessa läheisyydessä ja missä voi sattua kahakoita, jolloin 
hän saisi tilaisuuden sovittaa rikoksensa panemalla säälimättä 
'alttiiksi elämänsä ja verensä Armollisen Kuninkaan ja rakkaan 
isänmaan puolesta.» 

Kreivi Meijerfelt oli toki niin varovainen että liitti kir-
jeet asiakirjoihin ilman, että ne aiheuttivat erikoisia toimen-
piteitä hänen puoleltaan. 



5. Suomalaiset ja inkeriläiset ylioppilaat 
Tarton=Pärnun yliopistossa 

VV. 1690-1710. 
Kirjoitti 

A. R. Cederberg. 

Tarkastaessaan Tarton ja Pärnun yliopiston vanhoja mat-
rikkeleita ei voi olla merkille panematta, kuinka paljon opiske-
lijoita n. k. Itämeren maakuntien ulkopuolelta on nauttinut 
opetusta tämän korkeakoulun kuuntelusaleissa. Paljon yli-
oppilaita on ollut kotoisin puhtaasti saksalaisilta alueilta Lüne-
burgista, Holsteinista, Saksista ynnä muista protestanttisista 
maista. Useita on tullut myös Ruotsista. Paljon on vieraita 
opiskelijoita myöskin ollut Suomesta, jonka itäiset osat ehkä 
ovat enemmän käyttäneet Talton yliopistoa kuin Turun. 

Tarton yliopisto oli Kustaa II:n Adolfin perustama, sen 
uudistaja vuonna 1689 kuningas Kaarle XI. Se oli oleva ruot-
salainen yliopisto; kuitenkin se koko ajan vaikuttaa enemmän 
saksalaiselta kuin ruotsalaiselta. Se nautti sangen laajoja etu-
oikeuksia. Ruotsin hallitsijat, jotka hyvin tajusivat tämän 
rajaseudulla toimivan korkeakoulun sivistyksellisen ja poliitti-
sen merkityksen, suosivat sitä parhaansa mukaan. Se veti 
puoleensa opiskelijoita läheltä ja kaukaa. 

On varsin luonnollista, että Suomesta monet nuorukaiset 
lähtivät opintojansa täydentämään Tarton yliopistoon. Var-
sinkin Itä-Suomesta. Itä-Suomen kaupungit, Viipuri etupäässä, 
olivat läheisessä yhteydessä Itämeren maakuntien suurien 
kauppakeskuksien ja niiden kautta myös muiden siellä olevien 

• 6 
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kaupunkien kanssa. Sivistynyt sääty oli vielä 16:lla sataluvulla 
varsinkin Viipurissa enemmän saksalaista kuin ruotsalaista, 
joten siinä suhteessa Tarton yliopisto oli sen sivistystarpeiden 
tyydyttäjänä sopivampi kuin Turun tai Upsalan. 

Vielä luonnollisempaa oli, että Inkerinmaalta nuoriso riensi 
opiskelemaan Tarttoon. Me tapaamme tosin myös Turussa 
inkeriläisiä tai Inkerinmaaita kotoisin olevia ylioppilaita, mutta 
vähemmän kuin Tartossa, joka kaikin puolin oli inkeriläisille 
sopivampi. Syynä siihen, että olemme allaolevaan luetteloon 
ottaneet myös inkeriläiset, on, että he, vaikka eivät kuuluneet-
kaan varsinaisesti suomalaisiin, olivat kansallisessa ja sivistyk-
sellisessä suhteessa niin lähellä suomalaisia, että on toisinaan 
varsin vaikea eroittaa suomalaisia ja inkeriläisiä toisistansa. 
Kuuluivathan Käkisalmen lääni ja Inkerinmaa kauan aikaa 
hallinnollisessakin suhteessa yhteen ja olivat samassa asemassa 
muissakin suhteissa. Kuvaavaa on, että suomalaiset ja inkeriläi-
set ainakin ajottain Tarton-Pärnun yliopiston toiminta-ajalla 
luettiin kuuluvaksi inkeriläiseen kansakuntaan. 

Ennenkuin käymme tarkastelemaan luetteloamme, joka on 
laadittu Th. Beisen painattaman matrikkelin mukaan B ei t r a g 
zur Geschichte der zweiten schwedisch-livlän-
di s c h e n U n i v e r s i t ä t (Mittheilungen aus dem Gebiete der 
Geschichte Liv-Est- und Kurlands herausgegeben von der 'Ge-
sellschaft für Geschichte und Alterthumskunde der Ostsee-
Provinzen Russlands XII) huomautettakoon, että kaikki mai-
nitsemamme opiskelijat eivät ole yliopiston matrikkelissa (vrt. 
esim. Ahockius, Borgh, Brenner). Olemme kuitenkin katsoneet 
tarpeelliseksi ottaa mukaan muutamia sellaisia,. jotka t o d e n-
n ä k ö i s e s t i ovat Tartossa tähän aikaan opiskelleet. Meius 
peccare in excessu quam in defectu! 1) 

Kuten sanoimme, enimmät suomalaiset ylioppilaat olivat 
kotoisin Itä-Suomesta, etenkin Viipurista. Enemmän kuin 

1) Sitävastoin emme ole merkinneet luetteloon Johannes Martini 
Uddgrenia, Viburgensis'tä, joka on kirjoittanut onnittelukirjoituksen Abra-
ham Carsteniuksen (kts. tätä) väitöskirjaan vuonna 1699. (Leinberg, 

I)issertationes s. 476). 
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25 % kaikista »suomalaisista» ylioppilaista on yliopiston mat-
rikkeliin merkitty »viipurilaisiksi» (Viburgenses). Näistä todis-
tettavasti eivät kaikki ole olleet Viipurin kaupungista, mutta 
kuitenkin suurin osa, kuuluen sellaisiin tunnettuihih viipuri-
laisiinsukuihin kuin Carstenius,Dannenberg,Have-
mann, Pomelius, Strande•nius, Tinimerman 
y. m. Yli 20 % kaikista suomalaisista ylioppilaista on muualta 
Karjalasta kotoisin. Niin huomaamme, että neljä on Vehka-
lahdelta (Haminasta), arvattavasti kolme Käkisalmesta ja kaksi 
Sortavalasta. Monet maalaiapitäjät ovat myös edustettuina 
luettelossamme. Niin huomaamme, että Kymistä ja Joutsenon 
pitäjästä on puheenaolevan aikakauden kuluessa jokunen nuo-
rukainen opiskellut Tartossa, samaten Räisälästä ja Jääskestä. 
Käkisalmen pohjoinen läänikin on edustettuna; pappien poikia 
Ilomantsista, Kiteeltä ja Tohmajärveltä tapaamme nimittäin 
Liivinmaan yliopiston luetteloissa tällä aikakaudella. 

Savolaiset eivät ole laisinkaan niin lukuisasti edustetut. 
Kaiken kaikkiaan on heitä tällä ajalla Tartossa opiskellut kuusi, 
jos luemme heihin erään aatelismiehen (Pistolekorsin), jonka 
suku jo tähän aikaan oli Rantasalmelle juurtunut. Näistä savo-
laisista on — nähtävästi koulukaupungin mukaan — toinen 
puoli (Rantasalmelta ja Rautalammilta kotoisin olevat) merkitty 
muihin kansakuntiin kuuluviksi, karjalaisiksi ja pohjalaisiksi. 

Jos luemme kaikki länsi-suomalaiset yhteenkuuluviksi, on 
suomalaisten ylioppilaiden joukossa 12-14 % näitä. Turku-
laisia on eniten, 8 tai 9, Borea-Fenni 2, Austro-Fenni 1. Asia 
ihmetyttää meitä jonkun verran siihen nähden, että Turussa 
oli yliopisto. Turkulaisista on kuitenkin nähdäksemme kaksi, s. o. 
neljäs osa kaikista tullut Tarttoon siellä oleviensukulaistenluokse. 

Vielä ovat mainitsematta uusmaalaiset, joita olemme mer-
kinneet kuusi. Uusimaa oli ammoisista ajoista ollut läheisessä 
yhteydessä Viron kanssa ja sitä kautta on nähtävästi nuorten 
miesten tie kulkeutunut Tarttoon. 

Hämäläisiä taas on luettelossamme kokonaista kolme. 
Kaikista allaolevaan luetteloon merkityistä ylioppilaista 

on noin 30 % ollut Inkerinmaalta. Kaikkien lähempää koti- 
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paikkaa on ollut mahdoton todeta. San huomaamme, että 
Nevanlinnasta ja Narvasta (tämä kaupunki on Inkerin pää-
kaupunkina myös luettu mukaan) on ollut ainakin neljä 
kumpaisestakin, Jaamasta ja Pähkinälinnasta, molemmista 
yksi. Eräät maalaispitäjät ovat luettelossa myöskin edus-
tettuina. 

Katselkaamme sitten, mistä yhteiskuntaluokista ne yli-
oppilaat olivat, jotka Suomi ja Inkeri antoivat Tarton yliopis-
tolle puheenaolevan kahden vuosikymmenen kuluessa. Suurin 
luku oli ehdottomasti, kuten kaikista muistakin maista, pappien 
poikia. Huomaamme kuitenkin, että kaupungeista oli lähtöisin 
koko useita kauppamiesten ja muiden porvarien poikia ja että 
luettelossa myös on kaupunki-virkamiesten ja hallinto-viran-
omaisten poikia. Inkerinmaalta näemme suhteellisesti useiden 
lähteneen virkamies-kodeista, jonkun myös vouti- tai vuokraaja-
kodeista.. Ketään emme ole luetteloissa tavanneet, jonka var-
muudella tietäisimme talonpoikais-kodista lähteneeksi. Aate-
lisia oli nähdäksemme ainoastaan kaksi ja nekin siinä suhteessa 
hiukan epäilyksenalaisia, että emme varmuudella tiedä, ovatko 
he todellakin suomalaiseen kansakuntaan luettavat. 

Silmäillessämme allaolevaa ylioppilasluetteloa luulemme 
voivamme päätellä useissa tapauksissa, niiksi lueteltujen nuoru-
kaisten tie johti Tarttoon. Mainitsimme jo, miksi Inkeristä 
ja Karjalasta niin paljon nuorukaisia opiskeli Liivinmaan korkea-
koulussa. Useita muita ovat varmasti sukulaisuussuhteet joh-
taneet Tarttoon. Niin on nähtävästi luettelossa mainittu Bren-
ner sukulaisuuden johdolla tullut Tarttoon, sillä sukua oli Itä-
meren maakunnissa, samoiten Sarcovius-veljekset, joilla oli 
veli opettajana Tallinnassa, sittemmin professorina Tartossa, 
Swenske, jolla oli sukulaisia Suomenlahden eteläpuolella. Ehkä 
myös Mennander ja Villanderit. Myöskin muita syitä voimme 
todentaa. Niin oli Hintzbergius sattumalta tullut Tallinnaan 
ja joutui sieltä Tarttoon. Muutamia esimerkkejä on siitä, 
että nuoret tieteen adeptit olivat tehneet •pahojansa toisissa 
yliopistoissa ja pakenivat Tarttoon, missä pahoista töistä ei 
samassa määrässä tiedetty (Castelius, Reuter). 
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Seuratessamme niiden nuorten suomalaisten ja inkeriläis-. 
ten opintoja, jotka Tartossa ja Pärnussa vuosisatojen vaih-
teessa oleskelivat, huomaamme, että kaikkein suurin osa heistä 
sittemmin antautui pappis- ja kouluopettajan virkaan. Mikäli 
olemme saattaneet todentaa ja mikäli kaikki arvelumme pitä-
vät paikkansa, on niistä likimäärin sadasta nuorukaisesta n. 10 
antautunut kirkon ja koulun palvelukseen. Heistä mainitaan 
nimenomaan n. 10 olleen ainakin alussa opettajana, antautuen 
useimmat sitten pappisvirkaan, mikä oli tavallinen kulku tähän 
aikaan. Huomattava kuitenkin on, että meidän tiedossamme 
on tuskin toisen puolen niistä ylioppilaista, joiden nimet luet-
telemme allaolevassa luettelossa, yksityiskohtaiset elämänvaiheet. 

Suomalaisista ja inkeriläisistä opiskelijoista on meidän 
tietääksemme 16 väitellyt filosofian maisterintutkintoa varten, 
ensimäinen, pohjalainen Nicolaus Limatius jo 1691, viimeinen 
vuonna 1709. Länsi-suomalainen Abrahamus Dahlman on jul-
kaissut kaksikin väitöskirjaa, nimittäi# vuosina 1708 ja 1709. 
Mikäli huomaamme ei kuitenkaan kukaan ole tieteelliselle alalle 
antautunut opintonsa päätettyään. 

Näemme vielä, että eräät opiskelijat ovat sittemmin elä-

miinurakseen valinneet tuomarin ja sotilaan kutsumuksen. 
Kaksi on päättänyt elämänsä tuomareina; ajan oloille kuvaa-
vaa on, että molemmat olivat sota-auditöörejä, ainakin kaksi 
on antautunut sotilasuralle, yhdestä mainitaan, että hänestä 
on tullut raatimies, yksi päätti päivänsä tilanomistajana j. n. e. 

Mainitsimme edellisessä, että suomalaiset luettiin ja myös 
lukeutuivat inkeriläiseen kansakuntaan. • Vuonna 1707 tehtiin 
yritys perustaa erikoinen suomalainen kansakunta, sen tavan 
mukaan kuin toisissa akatemioissa oli käytännössä. Suomalai-
set valitsivat jo itselleen inspehtorin ja ryhtyivät muihin alus-
taviin toimenpiteisiin. Muita tietoja ei meillä asiasta ole?) 

• Useimmat suomalaisista opiskelijoista palasivat opintojensa 
päätyttyä isänmaahansa takaisin. Muutamat ovat löytäneet 

1) Petter Königin kirje Tarton Yliopiston Rehtorille 1°I 9707. Ink. 
13 ref och Inlagor. Dorpats Universität. R. W. A. 
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elämäntehtävänsä ulkopuolella maan rajojen, nimittäin eräät 
Ruotsissa, toiset (pappeina) Virossa ja jokunen, jos arvelumme 
on oikea, on päätynyt aina Liineburgiin asti. 

Saamme loppujen lopuksi mainita, että mainitsemiemme 
opiskelijoiden joukossa on kuuluisa valtiollinen seikkailija, 
kirkkoherrana toiminut Petter Brenner, joka valtiollisten kujeit-
tensa takia mestattiin vuonna 1720 Tukholmassa. 

Huomautettakoon vielä, että olemme lyhykäisyyden vuoksi 
käyttäneet luetteloa laatiessamme seuraavien teosten otsikoi-
den lyhennyksiä: 

Akiander, Herdaminne = Herdaminne för fordna Viborgs 
och nuvarande Borgå stift. III. Helsingfors 1868-1869. 

Akiander, Ingermanland = Bidrag till kännedom om evan-
gelisk-lutherska församlipgarne i Ingermanlands stift. Helsing-
fors 1865. 

Akiander, Skolverket = Skolverket inom fordna Viborgs 
och nuvarande Borgå stift. Helsingfors 1866. 

Alopaeus = Borgå gymnasii historia. Åbo 1804-1817. 
Bergholm = Sukukirja. Suomen aatelittomia sukuja 

Kuopiossa 1901. 
Lagus = Åbo Akademis studentmatrikel III. Helsing-

fors 1891-1895. 
Leinberg, Dissertationes = Dissertationes fennorum extra 

patriam. Ett bidrag till Finlands kulturhistoria (Bidrag till 
kännedom af Finlands natur och folk. 58). Helsingfors 1900. 

Leinberg, Orationes = Orationes äcademicae fennorum extra 
patriam habitae. Ett bidrag till Finlands kulturhistoria (Bidrag 
till kännedom af Finlands natur och folk 61). Helsingfors 1902. 

Napiersky = Beiträge zur Geschichte der Kirchen und 
Prediger in Livland I—IV. Riga-Blitau 1843-1852. 

Paucker = Ehstlands Geistlichkeit in geordneter Reichen-
folge. Reval 1849. 

Recke-Napiersky = Allgemeines Schriftsteller und Gelehrten 
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Lexicon der Provinzen Livland, Estland und Kurland. I—IV. 
(Mitau 1827-1832.) 

Ahlquist, Abrahamus. 	Narva=Ingermannus 19/1  1691. 

Kirjoitettiin Turun yliopistoon elok. 14 pv. 1689. Katti- 
lan seurakunnan kirkkoherra Inkerinmaalla. 

Lagus, I. s. 238. Akiander, Ingermanland s. 76. 

Ahockius, Johan. 

Ei tavata yliopiston matrikkelissa. Turun akatemian luet- 
telossa mainitaan »Dorpato veniens». 

Oli ehkä Sortavalan kirkkoherra Andreas A:n poika. Kir- 
joitettiin Turun akatemiaan 14 6  1697. »Carelius». 

Lagus, I. s. 281. Akiander, Herdaminne II. s. 297. 

Albogius, Ericus [Johannis]. 	Nylandus 11/11  1691. 

Theol. studiosus. 
Oli Porvoon kirkkoherra Johan Erikinp. A:n poika. Yli-

oppilas Turussa 1684. Kutsutaan Turun matrikkelissa Inger-
mannus. Porvoon kappalainen 1695-1703. 

Kirjoittanut onnittelurunon professori Gabriel Skraggelle, 
kun tämä astui yliopiston rehtorin toimeen v. 1693. Runo pai-
nettu, parin samallaisen kanssa yhdessä, Tartossa. 

Julkaisi väitöskirjan »Disputatio politica de 
C o n s i l i a r i o». (Dorpati 1693.) 

Jälkimäisen serkku. 
Lagus, I. s. 209. Torsten Hartman, Borgå stads historia 

s. 206. Leinberg, Dissertationes s. 470-471. 

Albogius, Ericus [Justi]. 	 Ingermannus 1692. 

Oeconom. templi Cathed. Nary. 
Kirjoitettiin Turun yliopistoon helmik. 1686. Oli Ivan-

gorodin kirkkoherra Justus Eerikinpoika A:n poika ('t 1684). 
Tuomiokirkon taloudenhoitajana Narvassa. Narvan ruotsalai-
sen koulun rehtori 1692. Nevanlinnan kirkkoherra 1697-1702. 
i vuoden alussa 1702. 
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Julkaisi 1693 väitöskirjan »Victor p r u d e n s p a u c i s 
d e l i n e a t u s». (Dorpati 1693.) Omistettu m. m. Nevanlin-
nan raatimies (Consul) Gabriel Hinnelille joka oli tekijän 
appi, Nevanlinnan raatimiehelle, tekijän sukulaiselle Laurentius 
Malmille y. m. 

Albogius kirjoittaa anomuskirjassa Yliopiston Konsistorille: 
»Nullum alum in finem hue accessi, quam ut vestra solida 

inforinatione et Regia gratia cleinentissime tribus hisce provinciis 
indulta possem frui — —» (Anomuskirja, tarkastettu Konsisto-
rissa 15/6  1692 R. W. A.). 

Lagus, I. s. 215, Akiander, Ingermanland s. 84, Carl von 
Bonsdorff, Nyen och Nyenskans. (Acta Societatis Scientiarum 
fennieae XVIII.) s. 440, Leinberg, Dissertationes s. 469-470. 

Andreae, Samuel. 	 Ingermannus 1»/l , 1708. 

Armigier = kts. Hermigier. 

Auchius, Johannes. 	 Careliensis 17 /4  1696. 

Barcholinus, Henricus 	 Aboensis 22/2 1697. 

Varmaan tarkoitetaan Henricus Bartholinus Aboensis'tä, 
joka kirjoitettiin Turun akatemiaan 1684, oli respondenttinä 
1689 ja stipendiaattina 1691-1694. 

Joelehtmen kirkkoherrana Vironmaalla mainitaan 1650-
luvulla eräs Heinrich Bartholin, joka ehkä oli samaa sukua. 

Kirjoittaa kreikankielisen onnittelurunon Andreas Borgin 
(kts. tätä) väitöskirjaan v. 1697. 

Anoo stipendiä 1697 ja merkitsee nimensä Bartholinus. 
Eberhard, (Dorpatum litteratum 1698) merkitsee hänen 

nimekseen Battelin, Heinrich ja ilmoittaa hänen opiskelevan 
jumaluus oppia. 

Lagos, I. s. 209. 

Blak, Petras. - 	 Ingermannus 12/1  1699. 

[Painetussa luettelossa merkitty Estonus.] 
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Oli inkeriläisiä ja opiskeli 1698 Tartossa jumaluusoppia. 
Eberhard, Dorpatum litteratum 1698. 

Boeisman, Rhenoldus Johannes Jacobi. 	Ingermannus 
22/8 1691. 

Nähtävästi sama, joka oli syntynyt 1678 ja Nevanlinnan 
raatimiehen Jakob B:n poika. Ylioppilas Turussa 11/3  1697. 
Raatimies Nevanlinnassa, sitten Viipurissa. Kuoli 1738. 

Ei ole sekoitettava häntä siihen Boismaniin, joka on tullut 
ylioppilaaksi LTpsalassa 1685 »cum testimonio e gymn. Viburgensi». 

Kolme hänen kirjoittamaansa runoa on painettu Tartossa 
v. 1693, 1695 ja 1696. 

Väitteli v. 1696 Tartossa väitöskirjalla »D e comm  u-
nione bonorum inter conjuges» (Dorpati 1696). 

Omistaa väitöskirjansa Turun hovioikeuden varapresidentti 
Simon Ruuthille, Inkerin kenraalikuvernöörikunnan sihteeri 
Johan Thesleffille, Turun hovioikeuden asessori Krist. Rosen-
miillerille ja kamreeri Erik Borgille, Narvassa. 

Bergholm, s. 154; Lagus, I. s. 282; Leinberg, Dissertationes 
s. 471-472. 

Borg, Andreas. 	 [Ingermannus.] 3/2  1692. 

[Merkitty matrikkeliin Andreas Erici Borge, Sudermannus]. 
Oli Inkerin ja Käkisalmen kenraalikuvernöörikunnan kans-

lian kamreerin Erik B:n poika. 
Kirjoittautui Turun yliopiston kirjoihin 1698 ja merkittiin 

silloin »Dorpato veniens». 
Väitteli 18/6 1697 prof. Sjöbergin esimiehyydellä väitöskirjalla 

Quo libertas civilis exhibetur; jolloin omisti kirjansa 
m. m. isällensä. 

Konsist. kok. 5/12  1694 esitettiin hänen anomuskirjelmänsä 
saada stipendi. 

Anoo lisättyä stipendiä marrask. 1697. 
On merkitty Eberhard'in mukaan Svedus ja opiskelevaksi 

lakitiedettä. 
Lagus, I. s. 291; Eberhard, Dorpatum litteratum 1698 s. 4. 
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Borgh, Johannes. 	 [Ingermannus] 3/2  1692. 

[Merkitty matrikkeliin Johannes Enrici Borge, Sudermannus.] 
Luultavasti edellisen veli. 
Opiskeli Tartossa lakitiedettä. 
Siirtyi Turkuun 1698. »Dorpato hue aceessit». 
Lagos, I. s. 291; Eberhard, Dorpatum litteratum 1698. 

Brenner, Petrus Johannis. 

Tullut maisteriksi Pärnussa v. 1699. Ei mainita akate-
mian matrikkelissa. 

Närpiön kappalaisen Johan B:n poika. Ylioppilas Turussa 
1698. Maisteri Pärnussa. Pataljoonan saarnaaja. Joutui v. 
1704 Narvaa valloitettaessa vangiksi. Kaarlo XII:n hovisaar-
naaja Benderissä. Vaasan ja Mustasaaren nimitetty kirkko-
herra 1712. Sekaantui valtiollisiin juonitteluihin, pakeni Köö-
penhaminaan, mutta saatiin kiinni ja mestattiin Tukholmassa 
1720. 

Väitteli Pärnussa progradu: »A n p o e s i s s i t u t i l i s» 
(Pernaviae 1699). 

Useita muita julkaisuja. 
Lagus, I. s. 286; Bergholm, s. 224; Leinberg, Dissertationes 

s. 477; Suomi, 1844 s. 303. 

Brenner, Zacharias. 	 Aboensis syysk. 1690. 

Tuntematon; ehkä Kurjensaaren kirkkoherra Knut B:n 
poikia. 

Merkitsee itsensä turkulaiseksi, mutta lukeutuu niiden 
inkeriläisten joukkoon (ex natione Ingermannica), jotka v. 1691 
sanoutuivat irti Yliopiston Kanslerille lähetetystä kirjelmästä. 

Professori Gabriel Skraggen kutsukirjeen mukaan piti Bren-
ner kreikankielisen puheen Tarton yliopistossa 4/0  1691. 

Kirjoitti latinankielisen onnittelurunon tilaisuuteen, jol-
loin professori Crispinus Jernfeld ryhtyi yliopiston rehtorin vir-
kaa hoitamaan kesäkuussa 1695. Runo painettiin Tartossa. 

Lagus, L s. 91; Bergholm, s. 224. Napiersky, II. s. 29. 
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Bruun, Ericus [Johannis]. 	 10 /3  1699. 

Tuli sittemmin ylioppilaaksi Turussa 19 /7 1700, jolloin merkit-
tiin viipurilaiseksi ja huomautettiin matrikkelissa »Dorpati 
studiosus factus». 

Ehkä sama, joka tuli Turun jalkaväen saarnaajaksi Viipu-
riin 1710 ja kuoli 1719 Hambon pitäjässä Gestriklandissa Ruot-
sissa. 

Lagus, I. s. 303. 

Buure, Ericus. ' 	 Ingermannus 4/, 1691. 

Pähkinälinnan voudin Chr. B:n poika. Kirjoittautui Turun 
yliopistoon 7/7  1687. Respondentti Turussa 1689. Pähkinä-
linnan kirkkoherra 1695 (!)-1699. Narvan kirkkoherra 1699-
1708, jolloin vietiin vankina Vologdaan. 

Oli 13/, 1692 opponenttina prof. Gabriel Sjöbergin theeseille 
Exercitationes academicae, kuudennessa jaossa. 

Kirjoitti muutamien muitten kanssa yhdessä sururunon 
raatimies Petter Schliiterin hautajaisiin Nevanlinnassa 1695: 
Runot painettu Tartossa. 

Väitteli 12/5  1694 prof. Gabriel Sjöbergin esimiehyydellä 
väitöskirjalla »Orbis imperiorum cum ejus causis 
communioribus leviter delineatus» (Dorpati 
1694). Hänen kansalaisensa Henrik Kors kirjoitti m. nl. siihen 
onnittelun. 

Lagus, I. s. 226; Akiander, Ingermanland s. 71-72; 86; 
Hansen, Geschichte der Stadt Narva s. 257; Recke-N apierskp, 
IV. s. 200. 

Carstenius, Abraham Petri] 	Viburgensis 9/3 1695. 

Viipurin tuomiorovasti Petrus C:n poika. Fil. kandi-
daatti 1699.`.; Ylimääräinen lehtori Viipurin lukiossa, Helsingin 
koulun rehtori 1701. Säämingin kirkkoherra 1705. Kuoli 1727•. 

Lienee sama Abraham Carstenius, Neoviensis, joka kirjoit-
taa 1697 omistuskirjoituksen Gabriel Hinnelin (kts. tätä) 
väitöskirjaan. 
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Kirjoittaa jälleen ruotsinkielisen onnittelurunon Gabriel 
Hinnelin väitöskirjaan 1699. 

Hänelle luvataan i2/3  1696 ensimäinen avonainen kuninkaal-
linen stipendi. 

Väitteli 1699 Pärnussa väitöskirjalla Ex e r c i t a t i o 
Physica de sensibus Brutorum (Pernaviae 1699). 

Praeses, Michael Dau, on kirjoittanut omistuskirjoituksen 
Carsteniuksen väitöskirjaan cmistaen sen »amico sno perdilecto». 

Samoiten on dekanus Gabriel Sjöberg tehnyt. 
Carstenius on omistanut kirjansa kreivi Nils Gyldenstolpelie 

latinankielisellä runolla. 
Bergholm, s. 298; Akiander, Herdaminne II. s. 332; Alo-

paeus, s. 1, 269, 574; Reeke-Napiersky, I. s. 334; Leinberg, Dis-
sertationes s. 476. 

Carstenius, Petrus. 	 Viburgensis 9 /8  1695. 

Viipurin tuomiorovasti Petrus C:n poika. Meni sotaväkeen, 
missä yleni rykmentin majoitusmestariksi. Ruotsilan rusthollin 
omistaja Pälkäneellä. Kuollut siellä 1711. 

Bergholm, s. 300. 

Carstenius, Henricus Petri. 	Viburgensis 9/3 1695. 

Viipurin tuomiorovasti Petrus C:n poika. Sotaväen audi- 
tööri. 

Pyytää syksyllä 1695 stipendiä itselleen (Konsist. ptk. 
22/e  1695). 

Bergholm, s. 298. 

Castelius, Ericus [Sigfridi]. 	Aboensis 12 /8  1695. 

3lainitaan olleen Helsingistä kotoisin ja syntyneen v. 1673. 
Tuli ylioppilaaksi Turussa 1692 tai 1693. Teki siellä kepposia 
1695 ja siirtyi nähtävästi sentähden Tarttoon. Ylioppilas Upsa-
lassa 1698, taas Turussa 1699. Sipoon kappalainen 1702. 

Anoo kreikankielisellä kirjelmällä stipendiä (Konsist. ptk. 
19/8  1695). 
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On kesällä 1697 kotiopettajana Niiggenissä. 
Kirjoitti yhdessä Joh. Lundeenin (kts. tätä) kanssa muisto-

runon professori Crispinus Jernfeldin hautajaisiin Tartossa. 
Runo painettu Tartossa 1696. 

Väitteli 1697 väitöskirjalla »D e A et e r n i t a t e» (Dorpati 
1697).— 

Väitöskirja, joka on painettu 1697, (Recke-Napierskyn 
mukaan 1698) on omistettu m. m. rykmentinpastori Jakobus 
Garvoliukselle Riiasta, pohjalaisen rykmentin pastorille Riiassa 
Bartholdus Vhaelille sekä Nauvon kirkkoherra Gustavus Salo-
niukselle. 

Lagos, I. s. 256; 297; Akiander, Herdaminne II. s. 274; 
Leinberg, Dissertationes s. 472; Recke-Napiersky, I. s: 342: Eber-
hard, Dorpatum Litteratum 1698. 

Choringius, Andreas A. 	 Aboensis. 

[Luettelossa merkitty Phoringius.] 
Opiskeli Tartossa jumaluusoppia. 
Vaikutti pappina Liivinmaalla. Kuollut (luultavasti) 1753. 
Hänen anomuskirjelmänsä saada stipendi esitettiin Tarton 

Yliopiston Konsist. 5/9  1697. 
Eberhard, Dorpatum litteratum 1698 s. 2.. Napiersky, II. s. 39. 

Dahlman, Abrahamus [Johannis?] Borea=Finlandensis 
21/

9 1706. 

Leinbergin arvelun mukaan kotoisin Taivassalosta ja opis-
kellut Pärnussa, missä on tullut maisteriksi 1709. Leinbergin 
mukaan oli hän sen Taivassalosta kotoisin olevan Joh. Johannis 
Dahimanin poika, joka kuoli Tukholman suomalaisen seurakun-
nan kirkkoherrana. 

Dahlman on kirjoittanut hepreankielisen onnittelurunon 
Petrus Königin (kts. tätä) väitöskirjaan v. 1708. 

Dahlman on v. 1709 kirjoittanut ranskankielisen onnittelu-
kirjoituksen Johan Schultzin (kts. tätä) väitöskirjaan. 

Anoo stipendiä 1706, koska vanhempansa ovat sodan aikana 
perin köyhtyneet (Konsist. ptk. 21/11  1706). 
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Julkaissut 1708 väitöskirjan »E x e r c i t a t i o A c a d e-
mica philologice expendens voces duorum 
bresissimorum scripturae locorumEsaiXLIX 
3. Jere m. X X X. 9.» (Pernaviae 1708). Kirja  on omistettu 
m. m. Taivassalon kirkkoherra Andreas Bergiiikselle ja on sii-
hen liitetty onnittelukirjoituksia. 

Vuonna 1709 julkaisi hän »Positiones quaedam 
de aestu maris reciproca» (Pernaviae 1709, 8:0). 
Omistuskirjoituksia Pärnun akatemian sijaiskanslerille ja muille. 
Joku onnittelukirjoitus m. m. Räävelissä olevalta Gabriel Kopp-
lerukselta. 

Lagus, I. s. 321; Leinberg, Dissertationes s. 478-479; 480. 

Dahlrnann, Jacobus. 	 Viburgensis 4/7  1706 0) 

Mandollisesti Vehkalahden pormestari Mikael Dahlmanin 
poika. 

Ehkä sama Jakob Dahlman, joka vuodesta 1708 on apo-
logistina Viipurin triviaalikoulussa ja joka vuodesta 1724 on 
LTudenkirkon kirkkoherrana. 

Merkitsee vuonna 1706 nimeensä Viburgo-Carelius. (Päiv. 
anomuskirja esitetty Tarton Konsist. »/l0  1706.) 

On kirjoittanut latinankielisen onnittelun Johan Schultzin 
(kts. tätä) väitöskirjaan 1709. 

Akiander, Herdaminne II. s. 106; Akiander, Skolstaten 
s. 329; Bergholm, s. 1358. 

Dannenberg, Georgius. 	 Viburgensis 24/3 1696. 

Luultavasti sama, joka sitten oli konsistorin notaarina 
Harvassa ja [nähtävästi] vuonna 1711 tuli Liperin kirkkoher-
raksi. Vietiin' v. 1713 venäläisten vankina Käkisalmeen ja sit-
ten Venäjälle, missä toimitti papillista palvelusta useissa seura-
kunnissa. Palasi Liperiin vuonna 1721 tai 1722 ja oli kirkko-
herrana kuolemaansa asti 1724. 

Akiarider, Herdaminne II. s. 12-13; Manninen, Liperin 
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seurakunnan historia Ruotsin vallan aikana (Helsinki 1917) 
s. 33-35; Recke-Napiersky, I. s. 409. 

Dannenberg, Georgius. 	 Viburgensis 22/8  1699. 

Tuntematon; voisi arvella samaksi kuin edellinen, joka 
niinmuodoin uudelleen olisi kirjoitettu akatemian kirjoihin, 
mikä kuitenkin, koska siitä ei nimenomaan mainita, on vähem-
män luultavaa ja koska edellä mainittua Dannenbergia, josta 
sittemmin tuli Liperin kirkkoherra, koskaan ei mainita mais-
teriksi. 

Väitteli Pärnussa 1700 väitöskirjalla »M e 1 et e m a t a 
Academicum quo Scientiarum apud Veteres 
occultatio Histor. philosophice depicta»(Per-
naviae 1700). Kutsuu itseänsä Vib(urgo)-Carel(iensis). 

Omistuskirjoituksia piispa Petrus Laurbechiukselle, tuomio-
rovasti Petrus Carsteniukselle, lehtori Iratthias lMartiniukselle, 
rovasti Chilianus Rauscherille, kirkkoherra Andreas Ståhl-
footille ja kaikille Viipurin kimnaasin lehtoreille. Kirjaan lii-
tetty useita onnittelukirjoituksia. 

Leinberg, Dissertationes s. 477. 

Elfvendahl, Benedictus. 	 Narvensis '5 /3  1697. 

Opiskeli lakitiedettä. 
Eberhard, Dorpatum litteratum s. 3. 

Enberg, Martinus. 	 Ingermannus 29/3  1697. 

Opiskeli  jumaluusoppia. 
Ilmoittaa, täytyvänsä keväällä 1699 kauemmin kuin oli 

aikonut viipyä isänsä luona. Inkeriläinen Elias Rhezelius on. 
hänen hyvä ystävänsä (Kirjelmä jätetty konsistorille 1/4  1699). 

Kirjoittanut ainakin pari tilapäisrunoa, jotka ovat paine-
tut Tartossa 1697 ja 1698. 

Eberhard, Dorpatum litteratum 1698 s. 3. 
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Falk, Martinus. 	 Viburgensis 4/, 1706 (f). 

T untematon. 

Folliander, Martinus kts. Tolliander. 

Frankenhielm, Johannes Zacharias. Viburgensis 11/, 1695. 

Hämeenlinnan rykmentin everstin Zacharias F:n poika. 
Antautui sotilasuralle. Vänrikkinä eversti Hornin rykmentissä 
1700, luutnantti 1701. Kuollut naimattomana. 

Kirjoitti sururunon Skuoritsån kirkkoherra Benedictus Elg-
footin hautajaisiin 1695. Runo painettu Tartossa. 

Anrep, Svenska adelns ättartaflor ' I. s. 868. 

Frantz, Johannes Philippus. 	 14/7  1709. 

_vIahdollisesti asiakirjoissa mainittu Johan Francisci Fran-
seen, joka oli Käkisalmen kauppiaan Frans Johaninp. Fr:n 
poika. Yo. Turussa 1701, Kexholmia-Carel[iensis]. Respon-
dentti 1708. Kuollut nuorena. 

Lagus, I. s. 304; Heovius, Hist. Ark. XI. s. 431-433. 

Frantz, Caspar Michael. 	 14/, 1709. 

Ehkä edellisen veli, jonka kanssa yhdessä merkittiin akate-
mian luetteloihin. 

Frondelius, Ericus. 	Viburgo=Carelius 23/3  1709. 

Nähtävästi sama, joka sitten 1712-1713 tuli Turun aka-
temiaan ja siirtyi myöhemmin Lpsalaan, missä väitteli 1717. 

Koulunopettaja Savonlinnassa 1724-1731, sitten Pieksä-
mäen kirkkoherra 1731-1743. 
. Lagus, I. s. 353; Akiander, Skolstaten s. 293; Akiander, 

Herdaminne II. s. 151. 

Go.vinius, Johannes [Brynolphi]. 	 10/3  1699. 

Järvisaaren (Inkerinmaalla) kirkkoherra Brynolphus Arvidi 
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B:n poika. Tullut ylioppilaaksi Turun akatemiaan 19/, 1700, 
jolloin merkitty »Dorpati studiosus factus». 

Nähtävästi sama, joka vuonna 1708 kuljetettiin vangiksi 
Vologdaan ja sieltä Nowgorodiin. Lienee sittemmin ollut Nar-
vassa kirkkoherrana, ehkä vuoteen 1741. 

Lagos, I. s. 304; Akiander, Ingermanland s. 129, 80; Han-
sen, Geschichte der Stadt Narva s. 258. 

Haveman, Georg. 	 Viburgensis 21/3  1692. 

Viipurin pormestari Henric 11:n poika. Yo. Turussa 1690, 
Upsalassa 1691. Hänestä sanotaan Turun akatemian luette-
lossa »mox studiorum gratia tetendit Dorpatum indeque jam 
reversus cum test. juramento deposito in numerum studio-
sorum denuo est relatus». Turun hovioik. sihteeri 1710-1716 
t. 1717. 

Piti 29/4 1694 puheen »Oratio de celeberrima Ca-
r eli o r u m ci vi t a t e» (Dorpati 1694). Puhe on. omistettu 
tekijän isälle ja kuudelle muulle viipurilaiselle sekä Viipurin 
maaherra Anders Lindhjelmille. 

Lagos, I. s. 246; Leinberg, Orationes s. 284. 

Helsingius, Marcus. 	 [Viburgensis] "/, 1699. 

Nähtävästi Jääsken kirkkoherra Marcus Georgii H:n poika. 
Luultavasti sama Marcus Helsingius, Viburg., joka vuonna 

1699 on kirjoittanut onnittelukirjoitiiksen Abrah. Carsteniuksen 
(kts. tätä) väitöskirjaan. 

Jättää anomuksen stipendin saannista ja merkitsee ni-
meensä Vib[urgensis]. 

Akiander,. Heidaminne I. s. 327; Leinberg, Dissertationes 
s. 476. 

Hermigier, Ericus Enid. 	 Vekelaxensis 6/4 1691. 

Mahdollisesti Haminan kirkkoherran Ericus Matthias 11:n 
poika. 

Akiander, Herdaminne I. s. 128. 
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Hermigier, Johannes Eriei. 	Vekelaxensis 6/4  1691. 

Mahdollisesti Vehkalahden kirkkoherra Ericus Matthiae 
H:n poika. 

Eräs Johannes G. Hermigier mainitaan 1707-1724 kappa- 
laisena Vehkalahdella. 

Akiander, Herdaminne I. s. 128, 132. 

Hinnel Gabriel. 	 Ingermannus 19/3 1695. 

Opiskeli jumaluustiedettä. 
Oli Nevanlinnan »consulis primarii» Gabriel II:n poika.. 
Mainitaan 1701-1702 Nevanlinnan koulun rehtorina. 

Lieneekö sama, joka sitten oli Solnan kirkkoherrana? 
Kirjoittaa kreikankielisen onnittelukirjoituksen Reinh. Bois-

manin väitöskirjaan 1696. (kts. tätä). 
Kirjoittaa 1698 onnittelukirjoituksen Andreas Kemmerin 

väitöskirjaan (kts. tätä). 
Jättää 12/1  1695 päivätyn anomuskirjelmän Tart. Yliop. 

Konsist. saada stipendi (Konsist. ptk. 21/; 1695). 
Kirjoittanut latinankielisen runon Gudmund Krookin väi-

töskirjaan »De anima hominis seu mente humana 
(1696). 

Väitteli 18/9  1697 Tartossa Gabriel Sjöbergin esimiehyydellä 
»Dissertatio politica de pace». Oli omistanut kir-
jan Narvan superintendentti Jakob Langille, rykmentin pastori 
Ericus Albogiukselle, sukulaiselleen, Runtunan kirkkoherra Jo-
hannes Daleniukselle, Koprinan kirkkoherra Balthazar Govi-
ninkselle, isälleen, veljelleen Nevanlinnan kaupungin notaari Jo-
hannes Jesper Hinnelille, arendaattori _Martti Enbergille ja Ne-
vanlinnan neuvosherra Jakob Boismanille. Siihen oli Abra-
ham Carstenius-Neoviensis (kts. tätä) kirjoittanut onnittelu-
runon. 

Väitteli 11/9  1699 (auctor!) Pärnussa (Sveno Cameen prae-
ses) väitöskirjalla Prudens peregrinator breviter 
delineatus. 

Siihen olivat onnittelukirjoituksia kirjoittaneet m. m. Abra- 
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ham Carstenius (ruotsinkielisen) ja Jonas Hinnel (latinankieli-
sen). 

Vihittiin maisteriksi Pärnussa 12/1  1699. 
Lagos, I. s. 82; von Bondorf f, Nyen och Nyenskans s. 448; 

Leinberg, Dissertationes s. 473; Eberhard Dorpatum Litteratum 
1698 s. 4; Recke-Napiersky, II. s. 311. 

Hinnel, Jonas. 	 Ingermannus 4/3  1698. 

Opiskeli jumaluustiedettä. 
Edellisen veli; eräs Johannes Casparus Hinnel, Narvensis, 

kirjoitettiin 23/2  1687 Turun akatemian kirjoihin. Maistraa-
tinnotaari Narvassa. Ei voine olla sama? 

Anoo stipendiä Tartossa (Yliop. konsist. ptk. 20/s  1698). 
Kirjoittaa latinankiejisen onnittelurunon veljensä Gabriel 

Hinnelin väitöskirjaan 1699. 
Samoiten veljensä ja Martinus Enbergin (kts. tätä) kanssa 

yhdessä latinalaisen runon rehtorinvaihdokseen kesällä 1698. 
Runo painettu Tartossa. 

Lagos, I. s. 221; Eberhard, Dorpatum litteratum 1698 s. 4. 

Hintz, Martinus. 	 Narva=Livonus 2/3  1699. 

Tuntematon. 

Hintzbergius, Johannes. 	Borgo = Nylandus "/$ 1696. 

Opiskeli Tartossa jumaluusoppia. 
Räävelin kimnaasin rehtori Michael Sigismundi'n todistuk-

sen mukaan 9/7  1696 oli Johannes Hintzbergius ent. Porvoon 
kirkkoherra Laurentius H:n poika.1) Kävi muutamia vuosia 
Viipurin kimnaasia, mutta varojen puutteessa jätti koulun. 
Oli sitten kaksi vuotta opiskelematta, mutta tuli sitten Rääve-
liin missä jatkoi lukujansa. (Suosituskirje Tarton yliopistolle.) 

1) Akiander ei Porvoossa eikä muualla tunne Hinsbergius nimistä 
kirkkoherraa. 
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Anoo yliopistollista avustusta (Konsist. ptk. 26/3  1696). 
Merkitsee nimensä Hinsbergius. 

Piti Tarton yliopistossa 25/11  1696 puheen, jota varten Sveno 
Cameen valmisti ohjelman. Ei liene tullut painetuksi. 

Kirjoittanut latinankielisen sururunon kirkkoherra Andreas 
Willebrandin hautajaisiin 1694. Runo painettu Tartossa. 

Eberhard, Dorpatum litteratum 1698 s. 4. 

Hising kts. Hysing. 

Huss, Simon [Christierni]. 	Viburgensis 9/3 1695. 

Oli aikaisemmin pataljoonan saarnaaja, nimitettiin 1705 
Viipurin hospitaalin saarnaajaksi. Oli vuonna 1709 kuollut. 

Anoo stipendiä (Konsist. ptk. 1/7  1695). 
Akiander, herdaminne II. s. 434; Fagerlund, Finlands 

leprosorier II. s. IX (liite II). 

Hysing, Matthias [Johannis?] 	Borea=Finlandensis 
21/9 1706 (`i ). 

On merkitty Turun akatemian kirjoihin 23/6  1704. Alandus. 
Sotapappi v. 1707. Joutui vangiksi ja tuli 9 vuotta vankina 
oltuaan Wormsön (Virossa) kirkkoherraksi v.1717. Kuoli 6/3 1735. 

Lagus, I. s. 326; Paucker, s. 318. Napiersky, III. s. 23-24. 

Jägersköld, Claudius. Nobilis Svecus. In Septembri 1690. 

Majuri Claes Jägerhornin (aat. Jägersköld) poika, synt. 
Tukholmassa 1670. Opiskeli sekä Upsala:>sa että Tartossa. 
Turun hovioikeuden auskultantti 1693, Vähän-Savon tuomio-
kunnan tuomari 1699. Turun hovioikeuden asessori 1718. Hovi-
oikeudenneuvos 1728. Kuoli 1744. 

Oskar Wasastjerna, Ättartaflor öfver d'an på Finlands rid-
darhus introducerade adeln (Borgå 1879) I. s. 642. 

Ithimaeus, Bartollus Caroli. 	Tavastensis 17/3  1691. 

Mahdollisesti sama, joka vuosina 1701-1703 on Valkea-
lan kappalaisena ja 1703-1705 kirkkoherrana. 
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Onko sama, joka kirjoitettiin Turun akatemian matrikkeliin 
7/u 1692 7 

Barthollus Ithymaeus on opponenttina Sjöbergin kuuden-
nelle theesille 13/2  1692. Kumpiko Ithimaeus`1 

Akiander, Herdaminne II. s. 377, 381; Lagus, I. s. 258. 

Ithimaeus, Kartollus Axelii. 	Tavastensis 17 /3  1691. 

Mahdollisesti sama, joka oli Viipurin triviaalikoulun kol-
lega supremus 1696-1703 ja tuli viimemainittuna vuonna Jout-
senon kirkkoherraksi. Kuoli 1709. 

Hänelle luvattiin stipendi ensimäisen mahdollisuuden sat-
tuessa (Konsistorin ptk. 6/10  1691). 

Akiander, Herdaminne I. s. 297; Akiander, Skolstaten 

s. 328. 

Johannis, Elias. 	 Kexholmensis 25/2 1692. 

Anomuskirjelmässä, joka esitettiin Tarton yliop. kons. kok. 

19/s 1693, ilmoittaa hän isänsä kuolleen »ante sexennium». 
V. 1697 mainitaan Elias Kexholmensis papin sijaisena 

(substitutus) Nöossa [Nüggenillä] ja syytettiin »dass er ver-
schiedene Weibespersonen sub spe Matrimonij impregniret» 
(Tarton tuomiokapitulin kirje Yliop. konsist. 2/6  1697). 

Hän oli sittemmin sotilaspappina Tartossa, oli mukana 
Erastveren taistelussa, missä kadotti kaiken omaisuutensa. Mai-
nitaan pappina eversti Bogislaus von der Pahlenin harjumaa-
laisessa rykmentissä, tuli v. 1706 Katkfilan papiksi ja kuoli 
ruttoon 1710. 

Kirjoitti önnittelurunon Laurentius Molinin professoriksi-
nimityksen johdosta v. 1695. Runo painettu Tartossa. 

Paucker, s. 205. 

Kajander, Andreas. Viburgensis 31/s  1698. 

Tohmajärven kappalainen, nähtävästi jo 1705. Oli ison-
vihan aikana kirkkoherranviran hoitajana samassa pitäjässä. 
Kuoli 173/ . 
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A. R. Saarenseppä, Piirteitä Tohmajärven seurakunnan 
kirkollisista oloista vuosina 1721-1809 (Mikkeli 1911) s. 112-
113; Akiander, II. s. 361; Neovizes, lir Finlands historia s. 593. 

Kemmer, Andreas [Caroli]. 	Ostrobotniensis 27/10  1696. 

Opiskeli Tartossa jumaluusoppia. 
Oli Kokkolan kauppiaan Carl Kjemmerin poika. Opiskeli 

Upsalassa, kirjoitettiin sitten Turun yliopiston kirjoihin »in Aprili» 
1700. Väitteli Turussa s. v., maisteri s. v., Vaasan koulun kon-
rehtori, v. 1708 rehtori, Uuden-Kaarlepyyn kirkkoherra. 1720. 
Kuoli 1734. 

Väitteli Tartossa pro exercitio 1698 väitöskirjalla »E x e r-
citium Academicuni de cura animi» (Dorpati 1698, 
4:o). Kirja on omistettu kreivi Erik Dahlbergille, piispa Johan 
Gezeliukselle, Kruununkylän kirkkoherra Jacob Falanderille 
ja Kokkolan kirkkoherra Jakob Weszynthiukselle. Kirjaan 
liittyy useita onnittelukirjoituksia m. m. praeses prof. Gabriel 
Sjöbergin, prof. Daniel Sarcoviuksen, J. Svensken, P. Timmer-
mannin ja Gabriel Hinnelin kirjoittamia. 

Vänrikki Ludwig Brandt Tartosta hyökkäsi illalla 21 pv. 
maaliskuuta 1698 odottamatta Kemmerin kimppuun loukaten 
häntä. Jutusta sukeutui pitkä riita, joka lopulla sovittiin niin, 
että vänrikki pyysi julkisesti anteeksi ja maksoi Kemmerille 
50 Rth., 64 vitteniä talarille (Sopimuskirja 10/5  1699, Acta aca-
demica Dorpatensia R. V. A.). 

Lagus, .I. s. 299; Leinberg, Dissertationes s..473; Recke-
Napiersky, IV. s. 200; Eberhard Dorpatum litteratum 1698 s. 4. 

Kenicii, Kenicius. 	 Ingermannus, 

Tuntematon. 
Nähtävästi erehdys; tarkoitettanee Kenicius Kenicii Anger-

mannia-Svecusta, joka näihin aikoihin opiskeli, Tartossa. 
Kenicius Kenicii oli asessori Ekeschöldin lasten opettaja 

ja oleskeli kesällä 1691 Ekeschöldin vuokraamalla tilalla To-
rissa [Torgelissa] Pärnun lähellä, missä hän oli samalla lohi- 
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kalastuksen tarkastaja. Talonpojat eivät pitäneet hänestä, 
ottivat hänet oppilaineen kiinni ja pieksivät häntä kuljettaen 
hänet sitten Pärnuun. Asiasta syntyi oikeusjuttu, jonka rat-
kaisua emme kuitenkaan tunne. 

Das Inland 1852 p. 824; Napiersky, III. s. 38. 

Kexlerus, Simon Andreas. 	Ingermannus 25/2 1692. 

Luultavasti Ilevan (Inkerinmaalla) kirkkoherra Andreas 
Simon K:n poika. 

Akiander, Ingermanland s. 78. 

Kors, Henricus. 	 Ingermannus 17/11 1691. 

Verokomissaari Johan K:n poika Duderhoffista Inkerin-
maalta. 

Nähtävästi oli hänen isänsä Johannes Kårs 1. Kors muut-
tanut Itä-Göötanmaalta Inkerinmaalle. Poika kutsuu itseänsä 
kerran Ostro-Gothus. Samoiten omistaa Gunnarus Follenius, 
Ostro-Gothia Svecus, Johannes Korsille väitöskirjansa »D e 
f at o l i t t er a r u m» (1693) ja kutsuu tätä »nutritius snus». 

Nähtävästi sama, joka v. 1698 kirjoitettiin Turun akate-
mian kirjoihin. 

Hänen stipendianomuksensa esitetään konsistorissa 13/10 1694. 
On vielä keväällä 1696 Tarton yliopistossa (Konsist. ptk. 

10/5 1696). 
Henrik Kors kirjoittaa hauskan ruotsinkielisen onnittelun 

bIicranderin väitöskirjaan 10/1 1693. 
Samoiten onnittelukirjoituksen Ericus Buuren väitöskir-

jaan 1694. (kts. tätä) 
Samoiten onnittelukirjoituksen Pastelbergin [kts. tätä] väi-

töskirjaan 1/9 1697. 
Kirjoittaa myös onnittelukirjoituksen Gunaarus Folleniuk-

sen väitöskirjaan »De contignitate corporum» 4/6 1692. 
Kirjoittaa ruotsinkielisen onnittelurunon Gudmund Krookin 

väitöskirjaan »De anima huminis senmente humana» 
13/6 1696. 

~ 
i 
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Puolustaa 12/6  1694 kirjoittamansa väitöskirjaa »E x er ci-
tatio politica qua bonus belli dux» (Sjöbergin esi-
miehyydellä) ja omistaa sen isällensä. 

M. m. Ericus Masalinus Ingermannus on kirjoittanut siihen 
onnittelukirj oituks en. 

Lagas, I. s. 287. 

Kyander, Georgius [Johannis]. 	Ingermannus 24/3 1696. 

Koprinan (Inkerinmaalla) kirkkoherra Johan K:n poika. 
Kappalaisena l Ioloskovitsassa Inkerinmaalla 1697. Elää ainakin 
vielä 1701. 

Anoo keväällä 1696 stipendiä, ja huomauttaa isänsä kuol-
leen 5 vuotta takaperin (Konsistorin ptk. 10/5  1696). 

Bergholm, s. 755. 

König, Andreas. 	 Viburgensis 8/9 1691. 

»sine testimonio, quod tarnen et primula promittit se exhibi - 
turum». 

König, Andreas. 	 Nylandus 220/12  1708. 

Nähtävästi Sipoon kirkkoherra Johannes Andreae K:n 
poika. 

On Pyhtään kirkkoherrana 1723. Kuollut 1746. 
Akiander, Herdaminne II. s. 198. 

König, Petrus [Johannis]. 	 Nylandus 29/5  1706. 

Sipoon kirkkoherra Juho Antinpoika K:n poika. 
Pyytää stipendiä kesällä 1706 (Konsist. ptk. '4/6  1706). 
Piti1707 puheen»De voluptate morbo Epidemico 

et Academico et facillima ejus curandi me-

t h o d. o» "(Jakob Wilden julkaisema ohjelma »Dom. 16. p. Trin.» 
1707). 

Piti yliopistollisessa juhlassa Kaarlenpäivänä 1710 puheen; 
tilaisuutta varten laati rehtori Elaus Holstenius erikoisen kutsu-
kirjeen, päivätty 27 tammik. 1710. 
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Julkaisi vuonna 1708 väitöskirjan »C a l c u l u m E c l i p-
slum Solis et Lunae in genere et Lunae in specie» 
(Pernaviae 1708, fol.). Omistuskirjoituksia m. m. entiselle opetta-
jalleen, nyttemmin »isälleen» (kasvatti-isälleen) Sipoon kappa-
laiselle Ericus  Casteliukselle ja sedälleen Viipurin kauppias 
Petrus Königille. Kirjan lopussa useita onnittelukirjoituksia. 

Julkaisi seur. vuonna jatkoa edelliseen (Pernaviae 1709, fol.). 
Lagus, I. s. 322, 488; Lisäykset s. 50; Leinberg, Disser-

tationes s. 479. 

Lang, Jacobus. 	 Narvensis 20/1  1691. 

[ i rkittiin uudestaan Tarton yliopiston kirjoihin 22/u  1697, 
silloin .tukholmalaiseksi, Hoimensis. j 

Oli Narvan superintendentti Jakob L:n poika. Sotavis-
kaali, Skånen sotalaitoksen yliauditööri 1719, sai kenraali-
auditöörin tittelin 1722. Aateloitiin v. 1716 nimellä Lagercreutz. 

Anrep, Svenska adelns ättartaflor II. s. 581. 

Lang Petrus. Viburgensis 18/3  1691. 

Luultavasti sama, joka vuonna 1691 Tartosta tullen mer-
kittiin Turun akatemian kirjoihin. Merkitään nimellä Lange. 

Olisiko sama kuin Fredrik Peter Lange, joka oli kirkkoher-
rana Narvassa ja kutsuttiin 1729 Liineburgin kirkkoherraksi. 
Kuollut samana vuonna. 

Lagus, I. s. 264; Akiander, Ingermanland s. 128. 

Limatius, Nicolaus. 	Ostro=Bothniensis, marrask. 1690. 

Syntynyt Pautalammilla 6/12 1664. Opiskeli v. 1678 liuden-
Kaarlepyyn koulussa. Yliopp. Turussa 1684. Maisteri(!) Tartossa 
'/3  1693. Matematiikan lehtori Viipurin kimnaasissa helmi-
kuussa 1695 ja tuomiokapitulin jäsen. Kuoli 12110  1705. 

Tartossa opiskeli 1646 Andreas Johannis Limacius, syntyisin 
Viipurista. Oliko Nicolaus L. mahdollisesti hänen sukulaisiansal 

Kirjoitti onnittelukirjoituksen Ericus Johannis Albogiuksen 
väitöskirjaan, joka tarkastettiin 4/10  1693 (kts. tätä). 



26 A. R. Cederberg, Suom. ja inker. ylioppilaat Tarton yliopistossa. 

Julkaisi v.1691 »Disputatio theologica majesta-
tum regiam nonnisi a Deo dependere» (Dorpati1691). 

V. 1692 pro gradu »Disputatio de apodixi mat-
h e m a t i c a» (Dorpati 1692). 

Kirjoittanut muutamia onnittelurunoja, jotka ovat pai-
netut Tartossa. 

Häneltä jäi jälkeen Recke-Napierskyn ilmoituksen mukaan 
Carmina lyrica ja . Orationes scholasticae. 

Lagus, I. s. 206; Akiander, Skolstaten s. 321; Alopaeus, s. 460; 
Recke-Napiersky, III. s. 71; Leinberg, Dissertationes s. 468-409; 
Napiersky, III. s. 35; Nova litteraria Maris Bal-
tici 1706 s. 340. 

Lundeen, Johannes. 	 Aboensis 10/8  1695. 

Eräs Johan Laurentia Lundeen opiskeli Turun akatemiassa 
Laguksen arvelun mukaan 1695-1696. Toinen Johan Lun-
deen kirjoitettiin Turun akatemian kirjoihin 1703-1704. Lagus 
arvelee eri henkilöiksi. Mahdollisesti sama? 

Jättää 17/8  1695 päivätyn stipendianomuksen Tarton yli- 
opiston konsistorille, missä valittaa köyhyy 	ttänsä (Konsist. ptk. 
19/8 1695).  

Kirjoittaa yhdessä ylioppilas Ericus Casteliuksen (kts. tätä) 
kanssa sururunon professori Crispinus Jernfeldin hautajaisiin 
Tartossa 1696. Runo painettu Tartossa. 

Lagus, I. s. 278, 322. 

Lynconius, Henricus. 	 Ingermannus 18/2  1693. 

Eräs Henricus Lyncelius anoo stipendiä ja luvataan hänelle 
syksylukukaudeksi 1693. Sitä ennen annettiin hänelle 11/2  
R. th. fiskuksesta (Konsist. ptk. 19/6  1693). 

Sama Henricus Lyncelius anoo uudestaan stipendiä 1696 
(Konsist. ptk. 18/1  1696). 

Malm, Laurentius Petri. 	 Vekelaxensis 6/,, 1691. 

Syntynyt Vehkalahdella 2/1  1668. Lähti Rääveliin, missä 
hän oli kaksi vuotta kotiopettajana kirkkoherra Abr. Ruuthin 
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perheessä. 1695 Vormsön kirkkoherra. Pakeni 1710 Ruotsiin, 
missä eli vielä 1724. 

Paucker, s. 317. 

Martini, Johannes. 	 22/3  1699. 

Eräs Johannes Martini oli Akianderin mukaan ensin Jout-
senon kappalaisen apulaisena, sitten kappalaisena 1702-1710, 
tuli sitten Ristiinan kappalaiseksi 1711 ja oli siellä kirkko-
herrana 1715-1722. On kuitenkin epäiltävää, onko Johan-
nes Martini milloinkaan ollut Ristiinan kirkkoherrana (Vrt. 
Mikkelin kirkkoherra von der Ileyden kirjettä Porvoon tuo-
miokapitulille 2/9  1724. Porv. tuomiok. ark. Handlingar 1724). 

Cygnaeus-suvun kantaisä. Hänen isänsä sanotaan olleen 
Finne-niminen talonpoika. 

Johannes Martini kirjoittaa keväällä 1699 »Verum inopia 
premor rerum, nam Pater jam diu ivit ad Patres, Matris alter 
pes est in somba Acherontis, nullusque mihi est alias mortalium 
in quem eredam». Anoo stipendiä itselleen (Konsist. ptk. 22/4  1699). 

Akiander, Herdaminne I. s. 296, 303; 411, 413; Bergholm, 
s. 357. 

Masalinus, Ericus Petri. 	Ingermannus 25/2 1692 (!). 

Nähtävästi Tyrön [Inkerinmaalla] kirkkoherra Petrus Chris-
tierni M:n poika. Ehkä sama, joka vuonna 1722 ilmoitetaan 
olleen monta vuotta Viron aatelislippukunnan pappina ja seu-
raavana vuonna kutsutaan Paidelinnan (Viron maalla) kirkko-
herraksi. Kuollut 1723. 

Kirjoittaa v. 1694 onnittelukirjoitnksen Henrik Johannis 
Korsin väitöskirjaan (kts. tätä). 

Akiander, Ingermanland s. 82; Bergholm, s. 847; Paucker, 
s. 240; Bienemann, Die Katastrophe der Stadt Dorpat s. 68, 74; 
Yapiersky, III. s. 66. 

Masalinus, Johannes Petri. 	Ingermannus 25,"2 1692 W. 

Nähtävästi Tyrön kirkkoherra Petrus Christierni M:n poika 
ja siis edellisen veli. 
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Massalinus, Petrus Petri , Ingermannus 24/2 1696. 

Opiskeli Tartossa jumaluusoppia 1698. 
Nähtävästi Tyrön kirkkoherra Petrus Christierni M:n poika. 

Eräs Petrus M., joka oli syntynyt 1676 ja palvellut pappina 
ison-vihan aikana, . sai 1722 valtakirjan Perniön 2:ksi kappa-
laiseksi. Kuoli 1756. 

Petrus M. anoo stipendiä vuonna 1697. 
Akiander, Ingermanland s. 82; Bergholm, s. 851; Eberhard, 

Dorpatum litteratum 1698 s. 5. 

Mennander, Johannes. 	Austro=Finlandus 2/9 1699. 

Ehkä sama, joka on ylioppilaana Turussa 1691-1695 ja 
taas 1700-1701. 

Tallinnassa oli 1699 rehtorina ja pappina Andreas Men- 
nander, Finlandus. 

Lagus, I. s. 271, 306; Revalia litterata 1699 s. 12. 

Mether, Johannes [Johannis]. 	Ingermannus 9/9  1691. 

Kirjoitettiin vuonna 1687 Turun akatemiaan. Sittemmin 
Nevanlinnan koulun rehtorina 1696-1701, jolloin hänet mää-
rättiin toiseen toimeen, kuten hänen seuraajaansa koskevassa 

kirjeessä sanotaan. 
Kirjoitti onnittelut irjoituksen Ericus Johannis Albogiuksen 

väitöskirjaan 1693 (kts. tätä), missä merkitsi itsensä Careliensis. 
Kirjoitti onnittelukirjoituksen professori Gabriel Skraggelle 

1693. Runo painettu Tartossa. 
Syytettiin vuonna 1695 tappelemisesta Tartossa (Selitys-

kirjelmä, Acad. Dorpat. R. V. A.). 
Oli opponenttina 24 /11  1691 ensimäiselle ja 4/å  1692 viimei-

selle theesille prof. Gabriel Sjöbergin Exereitationes academicae. 
Väitteli Tartossa väitöskirjalla »D i s s e r t a t i o a c a d e-

m i c a de a m i c i t i a» (Dorpati 1694). 
Akiander, Ingermanland s. 96; Lagus, I. s. 230; von Bons-

dorff, Nyen och Nyenskans s. 448; Leinberg, Dissertationes 

s. 471. 
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Mether, Hinricus. 

Tuntematon. 

e1/2  1699. 

Molenius, Ericus Erici. 	 Careliensis 76/,, 1695. 

Opiskeli vielä 1698 jumaluusappia Tartossa. D o r p a- 
t u m litteratum  1698 merkitsee hänet viipurilaiseksi. 

Nähtävästi Räisälän kirkkoherran Ericus Eric. 1I:n poika. 
Akiander, Herdaminne II. s. 246; Lagus, I. s. 150; Eberhard 

Dorpatum litteratum 1698 s. 6. 

Molenius, Samuel. 	 Viburgensis 27/4  1691. 

Mahdollisesti edellisen veli. Opiskellut i;psalassa. Sääniin-
gin kappalainen 1697-1714. Piispa Gezelius nuorempi suo-
sittaa häntä Ristiinan kirkkoherran virkaan v. 1714 sanoen, 
että hän »studerat vid Upsala och Dorpats Universiteten och 
sedan i 18 år förestått den lilla lägenhet han nu innehafver samt 
har vid prestmöten visat prof på god lärdom och varit förnöjd 
ehuru han mycket torftig och barnlastad sitter». 

Hänelle luvattiin Konsistorin kokouksessa 11/12  1691 sti-
pendi »efter dess proberad capacitet och skicklighet» niin-
pian kuin joku tulee avoimeksi. Siihen mennessä on hänelle 
annettava 1 Rth. fiskuksesta • (Molleniuksen päiväämät anomus-
kirjelmä ja merkintä siihen R. V. A.). 

Akiander, Herdaminne II. s. 338; Neovius, Ur Finlands 
historia III. s. 717. 

Mondelius, Petrus. 	 Ingermannus lokak. 1690. 

Nähtävästi sama, joka kirjoitettiin Turun akatemian kir-
joihin 1692. Oli Nevanlinnasta kotoisin. 

Mahdollisesti Tyiön kappalaisena 1695 ja sieltä siirtynyt 
Nurmekseen, missä kuoli 1728. 

Lagus, I. s. 258; Akiander, Ingermanland s. 82; Akiander, 
Herdaminne II. s. 92. 
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Nei~lick, Joachimus. 	 Carelius 8/9 1697. 

Mahdollisesti Kiteen kirkkoh. Georgius N:n poika. Tuli v. 1728 
Kiteen kappalaiseksi ja oli Kiteellä kirkkoherrana 1736-1744. 

Akiander, Herdaminne I. s. 372, 373, 380. 

Nygreen, Johannes. 	Neoviar.Ingermannus :5/11 1692 (2). 

Kutsutaan Turun yliopiston matr"ikkelissa nimellä Nyeu-
gren. Oli Nevanlinnasta kotoisin ja kirjoitettu Turun yliopis-
ton matrikkeliin 1689. Hänet eroitettiin Talton yliopistosta 
cum - infamia. Varakirkkoherrana Valkeasaarella Inkerinmaalla. 
Pakeni Suomeen 1702. V ormsön vikarius 1710. Kuoli 1711. 
Epäsäännöllinen elämäntavoissaan. 

Opiskeli vielä tammikuussa 1693 Tartossa viettäen juopot-
televaa elämää (valituskirjelmä R. V. A.). Seuraavana syksynä 
hänet relegeerattiin. Oli erikoisesti loukannut yliopiston reh-
toria (Rehtori G. Skxagge Narvan supexintendentille ja konsis-
torille 25/11 1693. R. V. A.). 
- 	Kirjoitti 1693 onnittelulunon Laurentius Saloniuksen väi- 
töskirjaan »Idearum consideratio ex veterum et 
recenticrum sententiis hausta» (tarkast. 28/1 1693). 

Kirjoitti latinankielisen onnittelukirjoituksen 3licranderin 
väitöskirjaan 10/1 1693. 

On Turussa ollessaan kirjoittanut hautausrunon ent. ases-
sori Nicol. Lietzenin 'ja hänen vaimonsa Margaretha Ekehornin 
sekä heidän poikansa tuomari Nicolaus Lietzenin hautajaisten 
muistoksi 21 pv. helmikuuta 1692 (runo painettu luultavasti 
Turussa. Tukh. Kunink. kirj. Enskilda Verser 1692 N:o 45). 
Merkitsee nimekseen Johan NyGreen, Neov. Ingerm. 

Lagos, I. s. 236; Paucker, s. 318. 

Pacquilinus, Josephus Simonis. Ingermannus 
elok. 1690. 

Opiskeli 1698 Tartossa lakitiedettä. 
Kuuluu inkeriläiseen kansakuntaan ja on 

kotoisin (Neoviensis). Nimi merkitään myös 
Eberhard, Dorpatum litteratum 1698 s. 6. 

Nevanlinnasta 
Pagvelin. 



Finlandus 
ustiedettä. 

papiksi 1700, Liperin 

14/4 1698. 
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Pistolenkors, Georgius Ernst. Nobilis Sueeus In Augusto 
1690. 

Mahdollisesti Säämingin Aholahden omistajan, Karjalan 
ratsujoukon everstin Yrjö P:n poika. Käytettävänä olevat läh-
teet mainitsevat, että mainitulla everstin oli Yrjö-niminen 
poikå, joka muutti Liivinmaalle, meni siellä naimisiin ja jätti 
jälkeensä lapsia. 

Wasastjerna, Finska adelns ättartaflor II. s. 192; H. N. 
von Pistohlkors, Nachrichten über die Adelsgeschlechter Scott of 
Craighall, Pistolekors und von Pistohlkors s. 160 (Forbushof 1914). 

Pom[o]elius, Johannes 	 Viburgensis 17/, 1693. 

Sama, joka vuonna 1714 on Pielavedellä pappisvirassa, 
vuosina 1723-1731 oli varakirkkoherrana Lapvedehä ja sitten 
1731-1738 Pielisjärven kirkkoherrana. 

Akiander, Herdaminne I. s. 466; II. s. 164; Neovius, Ur 
Finlands historia III. s. 717. 

Pornerius kts. Pomelius. 

Possenius, Andreas. 
Opiskeli v. 1698 Tartossa jumalu 
Syntynyt Rantasalmella, vihitty 

kappalainen 1712. 
Akiander, Herdaminne II. s. 13, 18; Manninen, Liperin 

seurakunnan historia s. 107-111; Eberhard, Dorpatum lit-
teratum 1698 s. 6 (missä hänet kuitenkin on merkitty viipuri-
laiseksi ja etunimekseen Nicolaus). 

Phoringius, Andreas A. 	 Aboensis 2/, 1697. 

Tuntematon tällä nimellä. Selvästi sama; kuin Andreas A. 
Choringius. 

Rautzius, Caspar. 	 Aboensis. 

Ei ole matrikkelissä. Eberhard (Dorpatum litteratum 1698 
s. 7) mainitsee hänet turkulaiseksi ja opiskelevan jumaluusoppia. 



ja 

Aboensis 26/i 1697. 

taas 1703-1707, jolloin 

nimeksi Eberhard (Dorpatum 
Christianus Sarcovius. 
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Reuter, Henricus. 	Tavastia=Finlandus 21/7  1700. 

Mahdollisesti sama, joka vuosina 1696-97 on merkitty 
Turun yliopiston kirjoihin ja uudelleen v. 1702 on Turussa, ollen 
respondenttina s. v. Oli syytettynä v. 1700 Turussa siitä, että 
oli vetänyt miekkansa, ja v.  1706 kirkkoherra Florinia aut-
tamisesta. 

Lagus, I. s. 83— 84. 

Rezelius, Elias [Jonae]. 	 Ingermannus '-9/3 1697. 

Opiskeli v. 1698 Tartossa jumaluustiedettä. 
Soikkinan kirkkoherra Jonas Eliae R:n poika. Merkit-

tiin 1703 Turun akatemian kirjoihin ja oli siellä stipendiaattina 
1706-1709, 

Anoo stipendiä 1/i1  1697 ilmoittaen olevansa puutteenalai-
nen ja molemmista vanhemmistaan orpo (Konsistorin ptk. 1O/11 
1697). 

Kirjoittanut onnittelurunon professori Gabriel. Skraggelle 
v. 1698. Runo painettu Tartossa. 

Lagos, I. s. 162-163, 319; Akiander, Ingermanland 's. 76; 
Eberhard, Dorpatum litteratum 1698 s. 7. 

Riemonius, Thomas Cnuti. 	Viburgensis 24/9  1701. 

Oli Kymin kappalaisen Canutus Thomae R:n poika. Tuli 
Valkealan kappalaiseksi 1705. Venäläiset veivät hänet mukanaan 
1713. Oli vuodesta 1714 Tfoksovan kirkkoherrana Inkerin-
maalla (Akiander ei mainitse häntä kirkkoherrojen joukossa). 

Akiander, Herdaminne I. s. 441; II. s. 381; Neovius, Ur 

Finlands historia III. s. 697-700. 

Sarcovius, Carolus Eliae. 

Opiskeli Turussa 1696-97 
usein mainitaan pöytäkirjoissa. 

Arvattavasti sama, jonka 
litteratum 1638 s. 7) merkitsee 

Lagus, I. s. 284. 
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Sarcovius, Johannes [Elias]. 	 Aboensis 3/, 1697. 

Onko sama, joka kirjoitettiin Turun akatemian luetteloi-
hin 1688-89, väitteli 1695 ja vihittiin papiksi 1697 Turussa 
Oli pappina Tukholman suomalaisessa seurakunnassa. Nimi-
tettiin Vaasan kirkkoherraksi 1709, josta virasta kuitenkin 
täytyi luopua 1712. Sitten pappina Alundassa Ruotsissa 1714. 
Kuollut 1731. 

Lagos, I. s. 237, 284; Fant-Låstbom, Upsala Ärkestifts 
Herdaminne I. s. 106. 

Sarcovius, Georgius. 	Ingermanlandus 1/11 1695. 

Nowaburassa Inkerinmaalla oli 1689-1695 kirkkoherrana 
Carolus Caroli Sarcovius. Olisiko Georgius S. mahdollisesti hä-
nen poikiansat 

Kirjoitti muutamien muiden kanssa yhdessä onnittelurunon 
tilaisuuteen, jolloin Daniel Sarcovius astui filosofian professo-
rin virkaan v. 1695. Runo painettu Tartossa. 

Lagus, I. s. 143; Akiander, Ingermanland s. 87, 78. 

Schepperus, Laurentius. Finno, syysk. 1690. 

Kuului inkeriläiseen kansakuntaan (ex Natione Ingerman-
nica), mutta merkitsi nimeensä O. Botthn[iensis]. 

Schliiter[us], Petrus. 	 Neoviensis, lokak. 1690. 

Kuului inkeriläiseen kansakuntaan 1691, merkiten nimeensä 
Ingarmannus. 

Mahdo lisesti Nevanlinnan raatimies Petter Schliiterin 
(t 1695) poika. 

Kirjoittanut onnittelurunon professori Gabriel Skraggelle 
1693. Runo painettu Tartossa,. 

Schultz, Johan. 	 Viburgensis 4/7 1706 (t). 

Johannes Schultz, Carelius-Vib. anoo stiperdiä v. 1706 
(Konsistorin ptk. 34/io  1706).. 

8 
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Schultz on vuonna 1708 kirjoittanut latinalaisen onnittelu-
kirjoituksen Abraham Joh. Dahlmanin (kts. tätä) väitöskirjaan. 

Schultz kirjoitti latinalaisia värssyjä Abraham Dahlmanin 
(kts. tätä) «amici singularis» väitöskirjaan 1708. 

Schultz piti »pridis Kal. April.» 17 08 puheen »D ep a t i e n t i a 
c h r i s t i a n a». Onko se tullut painetuksi, on tuntematonta. 
(Vrt. prof. Bromsin kutsumakirjettä »V kal. Aprils 1708».) 

Julkaisi v. 1709 väitöskirjan De palpitatione cordis 
(Pernaviae 1709, 4:0). Kirjaan on liitetty useita omistuskir-
joituksia ja onnitteluja. 

Leinberg, Dissertationes s. 480, 478. 

Schütz, Johannes [Johannis]. 	Ingermannus 8/4 1696.- 

Koporian [Inkerinmaalla] kirkkoherra Johannes S:n poika. 
Kirjoitettiin Turun akatemiaan 1693. Koulunopettaja Kopo-
riassa 1699. 

Johannes Andreas Schütz anoo stipendiä ja anomusta 
puolletaan Konsistorissa 57/2  1695. Onko sama henkilö? 

Kirjoittaa saksankielisen onnittelurunon Pastelbergin väi-
töskirjaan 1/9  1697. 

Kirjoittaa onnittelukirjoituksen Joachimus Beutheruksen 
väitöskirjaan »Dissertatio de Messia judaico»21/1 1692 

(Molin praeses). 
Johannes Andreas Schütz pitää 22 pv. maaliskuuta 1695 

julkisen puheen Tarton yliopistossa, jota varten Moberg on 

painattanut kutsukirjeen. Puhe ei liene tullut painetuksi. 
Kirjoittaa sururunon professori Michael Daun puolison 

Margaretha Lemcken ja kirkkoherra Andreas Ståhlfootin puo-

lison Maria Lemcken hautajaisiin Tartossa 1697. Runo pai-

nettu Tartossa. 
Samoiten onnentoivctusrunon, kun professori Michael Dau 

astui rehtorivirkaansa kesäkuussa 1695. Runo painettu Tar- 

tossa. 
Lagus, I. s. 266; Akiander, Ingermanland s. 95. 
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Siggonius, Matthias. 	 Ingermannus 17 /3  1692. 

Ehkä Novasolkan kirkkoherran Carl S:n poika. Oli Nar-
van ruotsalaisessa koulussa kolleegana 1696-1699. 

Akiander, Ingermanland s. 94. 

Strandenius, Andreas. 	 Viburgensis 9/3  1695. 

Raudussa oli kappalaisena v. 1705 (!) Anders Str., joka sitten 
tuli Käkisalmeen ja kuoli siellä 1709. Nähtävästi yllämainittu? 

Hänen stipendianomuksensa esitettiin konsistorille 1/7  1695. 
Nähtävästi sama, joka v. 1699 kirjoittaa onnittelukirjoi-

tuksen Abrah. Carsteniuksen (kts. tätä) väitöskirjaan ja mer-
kitsee itsensä silloin Vib. V(erbi) D(omini) M(inister) Kexhoim. 

Akiander, I. s. 371, II. s. 231; Leinberg, Dissertationes 
s. 476. 

Swensk, Benedictus Johannis. 	Ingermannus 4/2  1691. 

Merkitsee nimensä siinä anomuskirjassa, joka esitettiin 
Yliopiston Konsistorille 1/7  1695, Swenscke. 

Ilmoittaa anomuskirjelmässä, joka esitettiin Konsistorille 19/3 
1695, että kuudestoista vuosi on menossa hänen isänsä kuolemasta. 

Swensk, Johannes. 	 Ingermannus, syysk. 1690. 

Mahdollisesti edellisen veli. 
Ylioppilas I psalassa 10i7  1689. Kirjoitettu Turun yliopiston 

kirjoihin 1689-90. Tullut Nevanlinnan koulusta ja merkitty 
Ingermannus. Lienee sama, joka sitten oli rykmentin pappina 
Tartossa vuodesta 1697. 

Lagos, I. s. 243; Eberhard Dorpatum litteratum 1698 s. 8; 
Napiersky, IV. s. 64. Bienemann, Die Katastrophe der Stadt 
Dorpat s. 66, 70. 

Swensk, Johan. 	 Nylandus 2/10 1697. 

Kirjoittaa onnittelukirjoituksen Andreas Kemmerin väitös-
kirjaan 1698 (kts. tätä). 



36 A. R. Cederberg, Suom. `ja inker. ylioppilaat Tarton yliopistossa. 

Leinberg, Dissertationes s. 473; Bienemann, Die Katastrophe 
der Stadt Dorpat s. 66. 

Thoranius, Arvidus. 	 14/3  1699. 

Oli ehkä Sortavalan kirkkoherra Martti Th:n poika. Vi-
hittiin papiksi 1700, oli p:,taljoonan saarnaajana ja Ilmeen 
kappalaisena 1703-1705, sitten kappalaisena Kymissä jon-
kun aikaa ja siellä kirkkoherrana 1722-1743, jolloin von Cam-
penhausen nimitti hänet Tohmajärven kirkkoherraksi. Sittenkuin 
»laillisesti» nimitetty kirkkoherra oli häätänyt Thoraniuksen 
pois Tohmajärveltä, tuli Th. Puumalan kirkkoherraksi, missä 
virassa kuoli 1749. 

Akiander, Herdaminne I. s. 439, 441; II. s. 184, 356-357; 
Neovins, [Jr Finlands historia II. s. 476, 478, 721; Saarenseppä, 
Piirteitä Tohmajärven seurakunnan kirkollisista oloista s. 142 
—144. 

- Thorwest, Laurentius LEricus] J. F. 	[Nylandia-Fenno] 
marrask. 1690. 

Opiskeli Turussa 1684-1685. Sitten myös Upsalassa 1696, 
jolloin matrikkeliin on merkitty »accessit ex academia Dorpatensi». 

On kirjoittanut onnittelnkirjoituksen Georgius Havemanin 
puheeseen Oratio de Wibui go (kts. tätä). 

Kirjoittanut onnittelurunon tilaisuuteen, jolloin professori 
Laurentius Micrander astui yliopiston rehtorin toimeen 1691. 
Runo painettu Tartossa. 

Samoiten erään v. 1693 Tartossa painetun runon. 
Lagos, I. s. 208; Leinberg, Orationes s. 284. 

Timmerman, Ericus. 	 marrask. 1691. 

Theol. studicsus. 
Pyrkii yliopiston sihteerin apulaiseksi v. 1694 (Konsist. 

ptk. 7/ .1  1694). 
Kirjoittanut onnittelukirjoituksen Gabriel Skraggelle 1693 

Runo painettu Tartossa. 
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Kirjoitti onnittelukirjoituksen Ericus Johannis Albogiuk-
sen väitöskirjaan 1693 (kts. tätä). 

Kirjoittanut muistorunon Tarton käskynhaltijan G. A. 
Strömfeltin puolison Christina Elisabeth Tauben hautajaisiin 
1697. Runo painettu Tartossa 1697. 

Leinberg, Dissertationes s. 471; Bienemann, Die Katastrophe 

der Stadt Dorpat s. 68. Napiersky, IV. s. 71. 

Timmermann; Petrus, P. F. 	Vyburg Carel. 2 /10  1694. 

Opiskelee 1698 Tartossa. lakitiedettä. 
Oli mahdollisesti Viipurin raatimiehen Petrus Timmer-

mannin poika. 
Konsistorin kokouksessa 131,0  1694 esitetään hänen nöyrä 

anomuskirjelmänsä saada stip3ndi. 
Kirjoittaa onnittelukirjoituksen Andreas Kemmerin väi-

töskirjaan 1698 (kts. tätä). 
Pitää 15/8  1696 puheen Tarton yliopistossa. Prof. Dau 

kirjoittanut kutsumakirjeen. Puhetta ei liene painettu. 
Ruuth, Viborgs stads historia s. 1105; Leinberg, Disserta-

tiones s. 473; Eberhard, Dorpatum litteratum 1698 s. 8. 

Tolliander, Martinus. 	 Carelius 17/3  1691. 

Oli Tohmajärven kirkkoherra Clemens T:n poika. Maini-
taan jo 1695 Tohmajärvellä apulaispappina, tuli kappalaiseksi 
tänne nähtävästi ennen isoa-vihaa ja kuoli täällä 1721. 

Hänelle luvattiin konsistorissa elokuussa 1692 beneficium 
regium ansion mukaan. 

1/12 1691 luvattiin hänelle joku apuraha, jos fiskuksessa 
jotakin on. 

Luvataan 19/12  1691 hänelle fiskuksesta 2 Rth. 
Akiander, Herdaminne II. s. 363; Saarenseppä, Piirteitä 

Tohmajärven seurakunnan kirkollisista oloista s. 109; Neovius, 
Ur Finlands historia s. 593. 

Ursinus, Nicolaus. 	 Viburgensis 20/l0 1698. 

Antea in Academia Aboensi. 
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Rantasalmen kirkkoherra, maisteri Jakob LT:n poika. Mer-
kitty Turun akatemian kirjoihin 1695. Pataljoonan saarnaaja 
1700. Savon jalkaväen rykmentin saarnaaja 1708. Seurasi 
Kaarle XII:ta Benderiin ja oleskeli siellä vuoteen 1715. Arnäsin 
kirkkoherra Angermanlandissa 1716. Kuoli 1724. 

Kirjoittaa v. 1699 onnittelukirjoituksen Abrah. Carsteniuk-
sen (kts. tätä) väitöskirjaan. 

Akiander, Herdaminne II. s. 207; Lagis. I. s. 281; Lein-
berg, Dissertationes s. 476. 

Wachlinius,'Ericus. 	 Viburgensis 4/, 1706. 

Nähtävästi sama, joka kirjoitettiin Turun akatemiaan 1712 
ja Upsalan akatemiaan seuraavana vuonna. 

Eräs Ericus Wackelenius mainittiin Tyrön [Inkerinmaalla] 
kappalaisena 1685-1690. Oliko Ericus V:n isä'? 

Ericus Wacchlinius, Viburgo-Carelius, anoo stipendiä syk-
syllä 1706. 

Lagos, I. s. 351; Neovius, Ur Finlands historia III. s. 678; 
Akiander, Ingermanland s. 82. 

Wallstrenius, Simon Georgii. 	Viburgensis 9/12  1692. 
Hänen anomuskirjansa saada stipendi esitettiin konsisto-

rille 21/4  1694 (R. W. A.). 
On kirjoittanut onnittelukirjoituksen, Tartossa 21/5  1695 

päivätyn, Georgius Havemanin (kts. tätä) puheeseen Oratio 
de Viburgo. 

Leinberg, Orationes s. 284. 

.Wendalius, Gergorius. 	 26/4  1699. 

Mahdollisesti Ilomantsin kirkkoherra Gregorius V:n poika. 
Akiander. Herdaminne I. s. 247. 

Vildebrand Andreas., 	 huhtikuussa 1692. 

Mahdollisesti kapteeni Ernst Fredrik V:n poika. 
Wasastjerna, Attartaflor II. s. 770. 
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Willander, Andreas. 	 Savolaxensis Y4/3 1696. 

Opiskeli v. 1698 Tartossa jumaluustiedettä. 
Nähtävästi Kuopion kirkkoherra Israel W:n (kuollut 1693) 

poika. Oli ylioppilas Georgius Kyand3rin (kts. tätä) sukua. 
Nähtävästi sama A. Willander, Viburgensis, joka v. 1699 

on kirjoittanut onnittelukirjoituksen Abrah. Carsteniuksen (kts. 
tätä) väitöskirjaan. 

And. I. Willander on jättänyt kaksi anomusta, toisen kon-
sistorille, toisen teologian professorille (Korsist. ptk. 10/5  1696). 

Leinberg, Dissertationes s. 476; Eberhard, Dorpatum lit-
teratum 1698 s. 9. 

Willander, Georgius. 	 / 2  1699. 

Mainitaan 1703 Viipurin triviaalikoulun kolleegana. Otti 
eron samana vuonna tullen eskadroonan saarnaajaksi. 

Akiander, Skolstaten s. 328. 
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Tieteellisiä ilmoituksia. 

Selonteko keskusvirastojen arkistojen tilasta. 

Toukok. 26 p. 1919 esittänyt K. W. RAUHALA. 

Esitän seuraavassa tulokset niistä tutkimuksista, joita 
olen Historiallisen Seuran syksyllä 1918 antaman tehtävän joh-
dosta suorittanut keskusvirastojen arkistoissa. Tarkotus oli 
saada selvitetyksi, missä kunnossa keskusvirastojen arkistot 
nykyisin ovat ja onko mahdollista niitä käyttää historiallisia 
tutkimuksia varten. Senvuoksi olen tarkastusta toimittaessani 
pitänyt silmällä ensinnäkin arkistojen hoitotapaa, ovatko asia-
kirjat järjestyksessä vai ei, onko asiakirjoista luetteloja ja onko 
vai ei arkiston hoitoa varten asetettuna erityistä virkamiestä. 
Sitten olen kiinnittänyt huomion siihen, millaisissa paikoissa 
asiakirjoja säilytetään, sekä millaisina ne ovat säilyneet, ehji-
näkö vai turmeltuneina. Mahdollisuuden mukaan olen myös 
ottanut selville, millaisia asiakirjasarjoja kussakin arkistossa on 
olemassa ja mitä on kadonnut. Arkistöissa olevista asiakirjoista 
olen laatinut erityisen yleissilmäyksellisen luettelon, joka seu-
raa tätä selostusta. 

Tarkastuksen olen toimittanut kymmenen keskusviraston 
arkistossa. Näihin keskusvirastoihin eivät kuulu aivan äsket-
täin perustetut virastot eikä myöskään postihallitus, jonka arkis-
tosta olen aikaisemmin valmistanut senaatin kanslian myöntä-
millä varoilla tarkemman selostuksen ja luettelon, jota säilyte_ 
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tään nykyisin postihallituksessa. Myöskään en ole tarkastanut 
painoasiain ylihallituksen arkiston, joka on äskettäin siirretty 
valtionarkistoon, eikä rautatiehallituksen arkistoa, koska rauta-
tielaitoksesta on äskettäin julkaistu laaja esitys, niin että his-
toriallisen tutkimuksen kannalta tuskin on nykyisin mielenkiin-. 
toista mainittuun arkistoon tutustua. Tarkastamieni virastojen 
arkistoista esitän 'seuraavassa lyhyen selostuksen kustakin erik-
seen. 

Tullihallitus. Arkistosta ei ole minkäänlaista luetteloa eikä 
erityistä virkamiestä arkiston hoitamassa. Huolenpito asiakir-
jain säilyttämisestä kuuluu lähinnä sihteerin tehtäviin. Tilan 
ahtaus on suuri. Kansliaosaston ja konttori- ja revisioniosaston 
asiakirjoja säilytetään osaksi virkahuoneissa, nim. sihteerin ja 
kamreerin sekä rekistraattorin huoneissa, ja eteisessä, osaksi ulla-
kolla ja kellarissa; vain pieni osa on valtionarkistossa. Tilastolli-
sen osaston vähäiset asiakirjat ovat osaston virkahuoneissa. 
Yleensä ensinmainittujen osastojen asiakirjoista vanhemmat ovat 
ullakolla, myöhemmät virkahuoneissa ja eteisessä, mutta diaa-
rit ovat enimmäkseen ullakolla, vasta 1880-luvulta alkaen virka-
huoneissa. Tutkimukselle tärkeitä asiakirjoja on siis joukottain 
ullakolla. Mitään valaistuslaitteita ei siellä ole. Hyllyt ovat 
tavattoman korkeat. Asiakirjat ovat täydelleen järjestämättä; 
diaareita esim, on siellä täällä pitkin muurin laitoja. Ilman 
järjestämisen toimittamista on ullakolla olevia asiakirjoja aivan 
mahdoton käyttää. Virkahuoneissa ja eteisessä olevien asia-
kirjain käyttämistä taas vaikeuttaa se, että asiakirjat eivät ole 
tarkasti järjestetyt. Sarjat ovat aivan hajallaan, niin että samo-
jen sarjojen asiakirjoja on monilla hyllyillä ja monissa paikoissa, 
eivätkä edes sanallakaan hyllyllä olevat asiakirjat ole järjes-
tyksessä; voi esim. 1830- ja 1870-luvun asiakirjoja olla vierek-
käin, erilaisia asiakirjoja sekaisin j. n. e. Eteinen on pimeä ja 
senvuoksi on siellä olevia asiakirjoja varsin hankala käyttää. 
Ovatko kaikki sarjat tallessa vai puuttuuko jotain on mahdo-
tonta sanoa ennen järjestämisen toimittamista. Kellarissa säi-
lytetään vain tilien todisteita, siis tutkimukselle hyödyttömiä 
asiakirjoja. Mikäli sain selville eivät asiakirjat ole yleensä tur- 
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meltuneita, mutta siihen nähden on vaara ullakolla tarjona. 
Joka tapauksessa epäjärjestyksen ja sopimattomien säilytyspaik-
kojen vuoksi tutkijoille on asiakirjain käyttäminen mitä vai-
keinta ja suorastaan mahdotontakin aikaisempiin vuosikymme-
niin nähden. 

Maanmittaushallitus. Arkiston eri osastot ovat: kanslia-
arkisto, johon kuuluvat myös kamreerikonttorin asiakirjat, 
kartta- ja jakoarkisto, sekä maantieteellisen •osaston kartta-
kokoelma. Jo aikaisemmilta ajoilta on joku insinööreistä ollut 
määrättynä arkistonhoitajaksi, ja v. 1918 julkaistussa asetuk-
sessa nimenomaan järjestetään arkistonhoitajan ja tämän apu-
laisen virkatehtävät. Mutta näiden virkamiesten toiminta kos-
kee varsinaisesti vain kartta-arkistoa; sitä ei ole määrätty vielä 
vuoden 1918 asetuksessakaan, kenelle kanslia-arkiston hoito 
kuuluu. Kanslia-arkistosta ei ole mitään luetteloa, jotavastoin 
kartta-arkistosta on täydellinen luettelo. Maanmittaushallitus 
sijaitsee uudessa rakennuksessa, jossa on järjestetty erityinen 
osasto arkistoa varten. Arkisto-osasto käsittää kolme kerrosta. 
Rakennuksessa on kuitenkin se epäkohta, että kerrosten välillä 
on puuportaat eikä minkäänlaisia ovia ole eri kerroksia erotta-
massa. Kanslia-arkistosta säilytetään suurin osa arkistohuo-
neissa, vain uusimpia asiakirjoja virkahuoneissa ja ainoastaan 
vähäinen määrä on valtionarkistossa. Kartta-arkisto on koko-
naan arkistohuoneissa. Kanslia-arkiston useat asiakirjasarjat 
ovat kronologisessa järjestyksessä, mutta sarjat ovat useimmi-
ten katkaistut, niin että jonkun sarjan keskellä on osia toisista 
sarjoista ja sarja sitten taas jatkuu kronologisesti. Niin on esim. 
diaarien ja lähetteiden sarjain laita, jotka muuten ovat järjes-
tyksessä. Sitävastoin on toisia asiakirjaryhmiä, jotka eivät ole 
tarkasti järjestetyt. Aktien sarjassa on kronologinen järjestys 
monessa kohdassa rikottu, läänien revisionipäätöksien, vuosi-
kertomusten ja tilikirjojen joukossa, jotka yleensä ovat läänit-
täin ja kronologisesti järjestetyt, tapaa joskus toisten läänien 
asiakirjoja toisten sarjoissa, ja sitäpaitsi on asiakirjoja, jotka 
eivät ole ollenkaan järjestyksessä, niin että esim. karttaluette-
loja, tilikirjoja, isojakotoimitusten luetteloja, virkamiesluette- 
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loja ja maanmittaushallituksen kertomuksia on sekaisin. Sitä-
paitsi on revisionipöytäkirjoja, isojakotoimitusten selityksiä 
ja ehkä muitakin asiakirjoja kasattu erään arkistohuo-
neen nurkkaan, niin että niistä ei voi saada lähempää sel-
vyyttä. Sitävastoin kartta-arkisto on hyvässä järjestyksessä. 
Kartat ovat asetetut läänittäin ja pitäjittäin ja säilytetään 
joko salkuissa hyllyillä tai kaappien laatikoissa. Yleensä asia-
kirjat ovat säilyneet ehjinä, vaikkakin joskus kyllä tapaa aikai-
semman huonon hoidon vuoksi rikki menneitä. Kartta-arkiston 
on tutkijain helppo käyttää, mutta kanslia-arkistoon nähden 
saattaa syntyä joitakin vaikeuksia siinä esiintyvien ylempänä 
mainittujen vajavaisuuksien tähden. 

Lääkintöhallitus. Ainoa luettelo, mikä arkistosta on ole-
massa, on v. 1903 laadittu inventtausluettelo, mutta se on se-
kava ja vaillinainen ja koskee melkein kauttaaltaan kirjastoa. 
Aikaisempien asetusten mukaan on kanslia-asiakirjain hoito 
kuulunut kanslistin, kamarikonttorin asiakirjain kamreerin teh-
täviin; nykyisin ei kuitenkaan ole oikeastaan kukaan vastuussa 
arkiston hoidosta. Lääkintöhallituksella on käytettävänä yksi 
huone arkistohuoneeksi, joka on kuitenkin liian ahdas, niin 
että osa asiakirjoista on ullakolla. Siellä on esim. pöytäkirjoja 
ja saapuneita asiakirjoja sekä vanhemmilta että uudemmilta 
ajoilta. Näitä ja muutamia muita sarjoja ei ole näet kokonai-
suudessaan viety ullakolle tai arkistohuoneeseen, vaan on saman 
sarjan asiakirjoja toisilta vuosilta 'ullakolla, toisilta arkistohuo- 
neessa. 	Ullakolla olevat asiakirjat eivät ole järjestyksessä. 
Valaistuslaitteita ei ole. Kosteuden turmelemia en havainnut, 
johtuen siitä, että asiakirjat eivät vielä ole kauan olleet ullakolla. 
Arkistohuoneessa säilytetyt asiakirjat eivät myöskään yleensä 
ole järjestetyt muuten kuin että saman sarjan asiakirjoja on 
koottu samoille paikoille; vain muutamiin sarjoihin nähden on 
kronologista järjestystä koetettu toteuttaa. Näin ollen ei voi 
sanoa, ovatko asiakirjat kaikki .tallella vai onko niistä osia ka-
donnut. Suurin osa verifikaateista säilytetään lääninhallituksen 
kellarissa. Muutamia asiakirjaryhmiä, pääasiallisesti lääkintö-
hallituksen kamarikonttorin ja mielisairasjohtokunnan asiakir- 
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joja, on siirretty valtionarkistoon. Kun lääkintöhallituksessa 
säilytettävät asiakirjat ovat siinä määrin järjestämättä kuin 
edellä on esitetty, on luonnollisestikin kovin vaikeata niitä 
käyttää historiallisia tutkimuksia varten. 

Yleisten rakennusten ylihallitus. Varsinaista luetteloa ei 
ole arkistosta, ainoastaan inventtausluetteloja piirustuskokoel-
mista. Kanslian asiakirjoista vastaa kanslisti, tilikirjoistå kam-
reeri, ja piirustuskokoelman on järjestänyt eräs arkkitehti. Yli-
hallituksella on uudenaikainen huoneusto, jossa on erityinen 
arkistohuone, Siinä säilytetään kaikki ylihallituksessa olevat 
asiakirjat; pieni osa asiakirjoja on siirretty valtionarkistoon. 
Myöhempien vuosikymmenien kanslia-asiakirjat ovat yleensä 
kronologisessa järjestyksessä, mutta sarjoja on toisinaan kat-
kaistu, niin että sarjan keskellä on toisia sarjoja, kuten esim. on 
kirjekonseptien laita, joista alkuosa on toisessa paikassa kuin 
loppuosa. Tilikirjasarjat eivät ole tarkoin järjestetyt. Vanhem-
mat asiakirjat eivät myöskään ole järjestyksessä, vaan on niistä 
mikä ryhmä niissäkin ja ovat ne jääneet hoidotta; varsinaisesti 
turmeltuneita ei kuitenkaan tapaa. Muutamista sarjoista on 
paljon kadoksissa; niinpä menevien asiain diaarit puuttuvat 
M. m. 1820-luvun alusta 18 60-luvun lopulle. Piirustukset ovat 
hyvin järjestetyt ja säilytetään niitä kaapeissa tai pahvikote-
loissa hyllyillä. Epäilemättä tuottaisi tutkijalle hankaluutta 
se, että vanhemmat asiakirjat eivät ole järjestyksessä. 

Luotsihallitus. Entisen luotsihallituksen arkistoa säilyte-
tään nykyisin merenkulkuhallituksessa. Luotsihallituksen toi-
mintakautena kuului arkiston hoito ensin sihteerille, sittemmin 
rekistraattorille. Minkäänlaisia luetteloita ei asiakirjoista ole. 
Arkiston järjestelyä on merenkulkuhallituksessa sikäli toimitettu, 
että muutamia sarjoja on.  asetettu hyllyille erääseen huoneeseen, 
mutta pitemmälle ei ole järjestelyä suoritettu; toiset asiakirjat 
ovat kasoissa mainitussa huoneessa tai eteisessä tai kaapeissa 
aivan eri paikassa; valtionarkistossa on asiakirjoja vain jokunen 
määrä. Kun siis suuri osa asiakirjoja on järjestämättä, on mah-
dotonta varmasti tietää, mitä sarjoja on olemassa ja mitkä 
niistä ovat kokonaisia ja mitkä ehkä vaillinaisia. Nykyisin 
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ainakin näyttää siltä, että koko joukko asiakirjoja olisi kadok-
sissa. Ei myöskään voi varmuudella sanoa, ovatko kaikki asia-
kirjat säilyneet ehjinä. Luonnollisestikaan eivät tutkijat voi 
luotsihallituksen aikistoa käyttää niin kauan kuin se- on yllä-
kuvatussa tilassa. 

Tie- ja vesirakennusten ylihallitus. Sellaista luetteloa ei 
ole, niistä näkyisi, mitä asiakirjasarjoja arkistossa on, vaan 
ainoastaan aineenmukainen -luettelo diaareissa esiintyvistä 
asioista v:lta 1857-1899 ja niinikään aineenmukainen lipuille 
kirjoitettu luettelo uudemmista asiakirjoista. Nämä asiakirjat 
on jaettu aineen mukaan ryhmiin (16 ryhmää), joihin taas sisäl-
tyy alaryhmiä hakusanojen mukaan. Arkiston hoito on jätetty 
arkkivarille, joka samalla suorittaa myös rekistraattorin teh-
täviä, mutta todellisuudessa hänen huolenpitonsa kohdistuu vain 
kansliaosaston asiakirjoihin, jotka säilytetään arkistohuoneissa. 
Kamreerikonttorin asiakirjoja hoitavat kamreeri ja kirjanpitäjä, 
ja niitä on erityisessä varastohuoneessa,. jossa kyllä on valaistus-
laitteet, sekä kamreerin ja kirjanpitäjän virkahuoneissa. Viras-
ton huoneusto on uusi ja on arkistollakin siten kelvolliset huo-
neet käytettävänä eikä tilan ahtautta ole,, mikäli on kysymyk-
sessä kanslian asiakirjat, mutta kamreerikonttorin asiakirjoille 
nykyisin varattu tila käynee pian riittämättömäksi. Verifi-
kaatteja säilytetään rautatiehallituksen varastoissa ja on aiko-
mus siirtää mainitun hallituksen tallennettavaksi muitakin asia-
kirjoja, nim. yleensä sellaisia, jotka rautateitä koskevat. Joukko 
tilejä on valtionarkistossa. Yleensä ovat asiakirjat järjestyk-
sessä paitsi että kamreerikonttorin asiakirjasarjoja on katkaistu, 
niin että toisia sarjoja • on toisten keskellä. Vahingoittuneita 
asiakirjoja en ole tavannut. Vaikkakaan luetteloa ei ole eri asia-
kirjasarjoista, luulisin kuitenkin tutkijoille olevan helppoa ar-
kistoa käyttää, kun se on siksi hyvässä järjestyksessä kuin edellä 
on osotettu. 

Teollisuus hallitus. 	Ennen teollisuushallituksessa • olleet 
vuorihallituksen ja teollisuusjohtokunnan asiakirjat ovat siirre-
tyt valtionarkistoon, missä myös säilytetään eräitä teollisuus-
hallituksen asiakirjoja, etupäässä tilejä. Teollisuushallituksen 
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arkistossa on nykyisin asiakirjoja. vain v:sta 1884 eli siis varsi-
naisen teollisuushallituksen perustamisesta alkaen. Muuta luet-
teloa ei ole kuin lippuhakemisto patenttiakteista. Asiakirjat 
ovat pääasiallisesti sihteerin hoidossa. Niitä säilytetään virasto-
huoneissa kaapeissa ja ne ovat yleensä muuten järjestyksessä 
paitsi että eräät sarjat on katkaistu, niin että toisten sarjain 
osia on toisten välissä. Asiakirjat näyttävät olevan hyvin säi-
lyneitä. Arkistoa on tutkijain helppo käyttää. 

Metsähallitus. Muutamista arkiston osista, nim. torpan-
syyniasiakirjoista ja kirkollisvirkataloasiakirjoista, on olemassa 
lipuille kirjoitettu hakemisto, ja tämän vuoden alusta on kaik-
kiin meneviin ja saapuviin asiakirjoihin sovitettu lippujärjes-
telmä, niin että diaaritkin ovat käytännöstä poistetut lukuun 
ottamatta juoksevan numeron mukaista luetteloa, mutta varsi 
naisia arkistoluetteloja ei ole. Kanslian asiakirjat, kuten diaa-
rit, menneet ja saapuneet asiakirjat, ovat sihteerin hoidossa-
mutta erikoisosastoista, esim. kirkollis- ja siviilivirkataloja kos-
kevista asiakirjoista, pitävät asianomaiset virkamiehet huolta. 
Kamreerikonttorin asiakirjoista huolehtii kamreeri; osa tilejä 
on valtionarkistossa. Kun. metsähallituksen huoneusto on erit-
täin ahdas, on asiakirjoja täytynyt sijoittaa mitä erilaisimpiin 
paikkoihin, nim. paitsi varsinaisiin virkahuoneisiin myös rappu-
käytäviin ja säilytyshuoneisiin; tilastollinen osasto on aivan eri 
talossa. On luonnollista, että sarjat ovat joutuneet hajalleen 
ja toisia sarjoja toisten joukkoon, ja että on mahdotonta saada, 
selville, mitä kaikkia asiakirjoja on olemassa. Tarkotus kuule-
man mukaan on, että kun metsähallitus saa uuden huoneuston, 
niin asiakirjat kootaan yhteen ja arkistoa hoitamaan asetetaan 
erityinen arkkivari. Nykyisin olisi mitä vaikeinta, useissa 
tapauksissa mahdotontakin käyttää arkistoa tieteellisiin tar-
kotuksiin. 

Kouluhallitus. Koulukomissionin papereita ja eräitä muita 
aikaisempaa koululaitosta koskevia asiakirjoja säilytetään val-
tionarkistossa, missä on myös joukko. tilejä. Kouluhallituksessa 
olevasta arkistosta ei ole luetteloa. Eri osastojen asiakirjat ovat 
rekistraattorien, tilit kamreerien hoidossa. Tilan puutteessa 
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säilytetään asiakirjoja paitsi virkahuoneissa myös eteis- ja por-
raskäytävissä ja museohuoneessa, joka kyllä on lämmitettävä. 
Kouluhallituksen omat asiakirjat ovat yleensä järjestyksessä; 
vain ani harvoin tapaa sarjoja, jotka on katkaistu. Sitävastoin 
Turun tuomiokapitulista kouluhallitukseen siirretyt, vanhempia 
kouluoloja koskevat asiakirjat eivät ole järjestetyt yksityiskoh-
taisemmin. Näitä asiakirjoja lukuunottamatta on kouluhalli-
tuksen arkistoa helppo käyttää historiallisia tutkimuksia varten. 

Vankeinhoitohallitus. Arkistoluetteloa puuttuu. Kanslian 
asiakirjat ovat osittain sihteerin, osittain rekistraattorin, kam-
reerikonttorin asiakirjat apukamreerin hoidettavina. Enimmäk-
seen säilytetään asiakirjoja virkahuoneissa, mutta on niitä 
eteiskäytävässäkin, ja suuri joukko vanhempia asiakirjoja on 
ullåkolla. Siellä ne ovat suuressa kasassa, niin että on mahdo-
tonta saada varmuudella selville, mitä asiakirjoja siellä oikeas-
taan on; enimmäkseen ne kyllä näyttävät olevan tilejä, mutta 
todennäköisesti on joukossa muitakin asiakirjoja. 	Valtion- 
arkistossa säilytetään osa tilejä ja vankilistoja ja eräitä muitakin 
asiakirjoja. Vankeinhoitohallituksen virkahuoneissa olevat asia-
kirjat ovat enimmäkseen järjestyksessä, mutta on kuitenkin 
sarjoja, jotka joko ovat katkaistut tai ovat muuten epäjärjes-
tyksessä. Turmeltuneita asiakirjoja tuskin vielä on ullakolla-
kaan sijaitsevien joukossa, koska ne ovat olleet siellä vasta 
vähän aikaa. Virkahuoneissa olevia asiakirjoja voi kyllä käyt-
tää tutkimuksinkin varten, mutta ullakolla olevien käyttämi-
nen on mahdotonta. 

On siis käynyt selville, että tarkastettujen arkistojen 
hoitotapa on ensinnäkin siinä puutteellinen, että niistä ei ole 
luetteloja; muutamissa virastoissa käytäntöön otetut lippuluette-
lot eivät ole varsinaisia arkistoluetteloja vaan • asiahakemistoja. 
Paitsi että luettelojen puute vaikeuttaa asiakirjojen käyttä-
mistä on siitä haittaa sitenkin, että ilman luetteloja ei ole mah-
dollista valvoa, säilyvätkö kaikki asiakirjat vai joutuuko niitä 
hukkaan. Sitten on asiakirjain hoitoon nähden haitallista, että 
arkistoja hoitavilla henkilöillä ei ole kokemusta eikä tietoa 
siitä, miten arkistoja on hoidettava. Arkistoja tavallisesti hoi- 
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tavat sihteerit, kanslistit, rekistraattorit tai jotkut muut virka-
miehet, joiden on toisten tehtäviensä ohella huolehdittava myös 
asiakirjojen säilyttämisestä; parissa arkistossa on arkkivareja, 
joiden tehtävät eivät kuitenkaan ulotu kaikkiin arkiston osiin, 
mutta sensijaan heillä on muita kuin arkistoa koskevia tehtäviä. 
Näiden virkamiesten harrastus, harvoja poikkeuksia lukuunotta-
matta., kohdistuu kokonaan niiden asiakirjain kunnossapitämi-
seen, joita virastoissa asioita käsiteltäessä tarvitaan. Ne asia-
kirjat, joita ei tarvita, jäävät useimmiten huolenpidon ulko-
puolelle. Siitä ja toiselta puolen tilan puutteesta johtuu, että 
muutamissa keskushallituksissa asiakirjoja on sijoitettu ulla-
koille, missä ne ovat vaarassa turmeltua. Ja vaikka ne olisivat 
virkahuoneissakin, ovat ne useissa tapauksissa järjestämättä. 
Jos ei muuten, niin ainakin siten esiintyy epäjärjestystä, että 
sarjoja on katkaistu tai sekotettu. Tässä ei tarkoteta luonnol-
lisestikaan sellaista sarjojen katkaisemista, että vanhempia asia-
kirjoja on asetettu ylä- ja alahyllyille ja usein tarvittavia kes-
kimmäisille, mikä menettely on käytännöllisyyden vuoksi aivan 
oikeutettu, vaan sitä, että sarjojen rikkominen on tapahtunut 
ilman mitään aihetta. Keskusvirastojen arkistojen hoidon ol-
lessa näin vaillinaista on seurauksena, paitsi että asiakirjat voi-
vat joutua hukkaan tai turmeltua, sekin, että useimpia niistä 
ei voida ollenkaan tai ei ainakaan ilman vaikeuksia käyttää 
historiallisia tutkimuksia varten, ennenkuin nudestijärjestäminen 
on suoritettu. 

Yleissilmäyksellinen luettelo eräiden keskusvirastojen arkistoista. 

Tulli hallitus. 

Kansliaosasto. Brefdiarium;  ainakin v:sta 1818, ullakolla; 
epäjärjestyksen vuoksi mahdoton tietää miltä vuosilta on, miltä 
puuttuu. Kirje- ja supl ikkidiaareita 1880-luvulta alkaen, rekist-
raattorin huoneessa kaapissa. — Breflista (menneiden asiain 
diaari) viime vuosikymmeniltä, ullakolla, toisia rekistraattorin 
huoneessa. — Protokoll, 1840-luvulta alkaen, sihteerin huo- 

9 
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neessa hyllyillä. 3femorialprotokoll, myöhemmät nimeltä pohja-
pöytäkirjat, viime vuosikyinmeniltä, sihteerin huoneessa ja 
eteisessä. — Brefbok, brefkonsepter (konseptikirja), 1840-luvulta 
alkaen, sihteerin huoneessa. — Remisser, lähetteitä, viime vuosi-
kymmeniltä, eteisessä. — Utslagsband, v:sta 1812 alkaen, sih-
teerin huoneessa. Konsept-utslag, utslagskoncept, 1880-luvulta 
aikaen, sihteerin huoneessa ja eteisessä. — Afgjorda anmärk= 
ningsmål, anmärkningsutslag, 1880-luvulta alkaen, sihteerin huo-
neessa ja eteisessä. — Tullihallituksen kiertokirjeitä, 1850-
luvulta aikaen, sihteerin ja kamreerin huoneissa. — Afgjorda 
memorial (tullikamareista saapuneita asiakirjoja), 1890-luvulta 
alkaen, kamreerin ja sihteerin huoneissa. — Afgjorda suppliker, 
aikaisempia ullakolla, v:sta 1908 aikaen kamreerin huoneessa. — 
Kejs. bref och utslag, 1830-luvulta alkaen, eteisessä. — Matrih-
keleitä, 1850-luvulta aikaen, sihteerin huoneessa. Tjensteför-
teckningar, 1880-luvulta alkaen, eteisessä ja rekistraattorin 
huoneessa. 	Personella berättelser (virkaluetteloja), 1850-lu- 
vulta alkaen, eteisessä. — Tullkomitens handlingar och för-
slag 1862-1879, valtionarkistossa. Handlingar från Kommittén 
för uppgörande af en ny tulltaxa 1881-1882, tullihallituksen 
eteisessä. 

Konttori- ja revisioniosasto. Bref- och supplikdiarier, 1870-
1880-luvuilta, ullakolla. — Tullvärkets hufvudböcker (bokslut) 
1812-1900, valtionarkistossa. Memoriaali ja siihen kuuluvat 
todisteet, ullakolla ja kamreerin huoneessa. — Expensemedels-
räkningar 1812-1816, y. m. valtionarkistossa. — Uppbörds-
förslag, valtionarkistossa ja tullihallituksen ullakolla. — Anslags-
bok, menosääntöarviot, viime vuosilta, kamreerin huoneessa. —
Anmärkningsakter, muistutuskirjelmiä, viime vuosikymmeniltä, 
yläkerran eteisessä. — Tullkamrarnas uppbörds- och kassarap-
porter, viime vuosikymmeniltä, ullakolla ja eteisessä; todisteita 
niihin, kellarissa ja yläkerran eteisessä. — Arsräkenskaper (tulli-
kamarien lähettämiä), eteisessä. — Depositioner (tullikamarien 
talletuskuitteja), eteisessä. 

Tilastollinen osasto. Aineksia tullikomiteain mietintöihin, 
1890 -luvulta alkaen, aktuaarin huoneessa. 
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Maanmittaushallitus. 

Kanslia-arkisto. Concept Bok 1759-1760. Finska Landt-
mäteri Directeurens eonceptböcker 1781-1804, arkistohuo-
neessa. — Diarium (saapuneita asioita  varten), v:sta 1813 al-
kaen, arkistossa, viime vuosilta kansliassa. Memorialbok, sit-
temmin nimeltä kirjelista (menneiden asiain diaari), v:sta 1813 . 
alkaen, arkistossa, viime vuosilta kansliassa. — Allmänna bref, 
yleisiä kirjeitä, v:sta 1813 alkaen, arkstossa, myöhemmiltä 
ajoilta kansliassa. — Missiver till Kejs. Senaten, kirjeitä keis. 
senaattiin, v:sta 1813 alkaen, arkistossa. — Afgjorda acter, 
myöhemmin nimi asiakirjoja, maanmittaushallituksen ensi ajoilta 
alkaen, arkistossa, myöhemmiltä vuosilta kansliassa. — Kejs. 
rescripter och utslag, keis. senaatin kirjeitä ja päätöksiä, vasta 
1812 alkaen, arkistossa ja kansliassa. — Maanmittaushallituksen 
kiertokirjeitä, arkistossa. — Maanmittaushallituksen vuosiker-
tomuksia, arkistossa. — Tjenstebok upptagande samtelige landt-
mätares arbeten, 1810-1840-luvuilta, arkistossa. Förtecknin-
gar öfver landtmäteriförrättningar, 1820-1870-luvuilta, valtion- 
arkistossa. 	Oafslutade storskiften (luetteloja maanmittarien 
töistä), maanmittaushallituksen alkuajoilta alkaen, maanmittaus-
hallitnksen arkistossa. — Lääninkonttorien tarkastusasiakirjoja, 
arkistossa. — Eri läänejä koskevia revisionipäätöksiä, arkistossa. 
Läänien vuosikertomuksia, arkistossa. Läänien kirjanpito- ja 
tilikirjoja, arkistossa. — Maanrittausvirkamiesten päiväkirjoja, 
arkistossa. — Viipurin läänin verollepanokomitean selontekoja, 
arkistossa. — Hufvudräkning, päätili, 1860-luvulta alkaen, 
arkistossa. — Pääkirja, kassakirja, memoriaali ja verifikaatteja, 
viime vuosikymmeniltä, arkistossa. — Qvartalskassaförslager, 
1860- ja 1870-luvuilta, arkistossa. —Aflöningslistä, 1860-luvulta 
alkaen, arkistossa. — Utgifter och inkomster för särskilda fonder, 
1811 alkaen, arkistossa. — Revisionsprocenträkningar, aikaisem-
milta ajoilta alkaen, arkistossa. — Räkningar öfver ådömda 
böter, 1850-1890 -luvuilta, valtionarkistossa. Räkningar öfver 
saköresmedelsfonden, 1860 -luvulta alkaen, maanmittaushallituk-
sen arkistossa. — Räkenskaper öfver. revisionsprocent-, expense-, 
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stipendie-, saköres- och geogffäfiska refningsmedel samt karta-
ritarearvoden, v:sta 1806 alkaen, valtionarkistossa, samoja myö-
hemmiltä vuosikymmeniltä maanmittaushallituksen arkistossa. 
— Tjensteförteckningar, virkaluetteloja; luetteloja virkamiehistä,. 
arkistossa ja kansliassa. — Luetteloja auskultanteista, auskul-
tanttitutkintoasiakirjoja, arkistossa ja kansliassa. — Oppilas-
kirja, kansliassa. - Maanmittauslaitoksen uudistusta koskevia 
papereita, arkistossa. — Maan alemman hallinnollisen, oikeu-
dellisen ja ldrkollisen jaotuksen järjestelyä varten asetetun 
komitean asiakirjoja. 

Kartta- ja jakoarkisto. Maakirjarekisteri, arkistonhoitajan 
huoneessa. — Uudistusten diaari (lopetetaan v. 1918), arkiston-
hoitajan huoneessa. — Uudistusten rekisteri (karttaluettelo lää-
nittäin), arkistonhoitajan huoneessa. — Luettelo päätöksistä, 
jotka koskevat verollepanoa, arkistonhoitajan huone. — Lai-
nauskirja, arkistonhoitajan huone. — Luetteloja vanhoista kar-
toista maanmittaushallituksessa ja valtionarkistossa, arkiston-
hoitajan huone. — Kartat (läänittäin ja pitäjittäin), arkis-
tossa. 

Maantieteellisen osaston kartta-arkisto. Register öfver geo-
grafiska kartorne i General-Landtmäteri-Kontoret, arkistossa. — 
Karttoja (läänittäin ja pitäjittäin), kihlakunnankarttoja ja 
taloudellisia karttoja, arkistossa. — Merikortteja, arkistossa. — 
Kruununmetsäin karttoja, arkistossa. — Ulkomaiden ja Suo-
men maantieteellisiä karttoja, arkistossa. — Historiallisia kart-
toja, arkistossa. — Yleiskarttoja; pienoiskokokarttoja, arkistossa. 

Lääkintöhallitus. 

Kanslia. Lääkintökollegion (collegium medicum, vuoteen 
1878) ja lääkintöhallituksen pöytäkirjoja, 1820-luvulta alkaen, 
arkistohuoneessa ja ullakolla. — Diaareita, 1822-1889 valtion-
arkistossa, 1890-luvulta alkaen (brefdiarium) lääkintöhallituksen 
arkistohuoneessa. — Supplikdiarium, 1890-luvulta alkaen, ar-
kistohuoneessa. — Expeditionsdiarium, 1890-luvulta alkaen, 
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arkistohuoneessa. — Expeditioner, 1824-1889 valtionarkistossa, 
1890-luvulta alkaen lääkintöhallituksen arkistohuoneessa. — 
Brefkoncept, myöhemm. kirjekonseptit, 1909 alkaen, •arkisto-
huoneessa. — Cirkulär, painettuja, viime vuosikymmeniltä, 
arkistohuoneessa. — Collegii Medici årsberättelser, 1816-1824, 
valtionarkistossa. — Handlingar rörande medicinalväsendet, 
sjuk- och sundhetsvården, 1816-1896, valtionarkistossa. — 
Nådiga rescripter till Medicinalstyrelsen, myöhemm. Skrifvel-
ser från Kejs. Senaten, 1820-1840 ullakolla, 1840-luvulta al-
kaen arkistohuoneessa. — Handlingar från enskilta personer, 
myöhemm. Handlingar från auctoriteter och enskilta, 1820-
luvulta alkaen, arkistohuoneessa ja ullakolla. — Suppliker, 
viime vuosikymmeniltä, arkistohuoneessa, samoin kuin lähinnä 
seuraavatkin. — Sjukförslag (lasarettien sairasluetteloita), aina-
kin 1890-luvulta. — Reseberättelser (lääkärien tarkastusmat-
koilta),. viime vuosikymmeniltä. — Rapporter om farsoter, 
Kulkutautiraportteja, ainakin 1840-luvulta alkaen, arkistohuo-
neessa ja ullakolla. — Provincialläkarnes årsberättelser, Piiri-
lääkärien vuosikertomuksia, • viime vuosikymmeniltä, arkisto-
huoneessa, kuten lähinnä seuraavatkin. — Kommunalläkarnes 
Årsberättelser, Kunnanlääkärien vuosikertomuksia, viime vuosi-
kymmeniltä. — Hälsovårdsnämndernas Årsberättelser, 1880 -
luvulta alkaen. — Obduktionsprotokoll och -attester, Ruumiin-
avauspöytäkirjoja, viime vuosikymmeniltä. — Rapporter om 
tuberkulinundersökningar. 	Tuberkulosstatistik, viime vuosi- 
kymmeniltä. Veterinärrapporter. .Årsberättelser från djur-
läkare, viime vuosikymmeniltä. — Apotheksvisitationsprotocol-
ler, 1820-luvulta alkaen. — Apoteksbiträden, Apteekkioppilaita 
(saapuneita ilmoituksia niistä), 1890-luvulta. — Vaccinations-
berättelser, 1870-luvulta alkaen. 

Kamarikonttori (kamreerikouttori). Protokoll, viime vuosi-
kymmeniltä, arkistohuoneessa. — Diarier, 1829-1867 valtion-
arkistossa, 1880-luvulta alkaen arkistohuoneessa. — Register 
öfver anordningar oeh rekvisitioner, viime vuosikymmeniltä, 
samoin. — Expeditioner (konseptikirja), 1829-1865 valtion-
arkistossa, 1860-luvulta arkistohuoneessa. — Brefkonsepter, 
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1890-luvulta arkistohuoneessa. — Inkomna (ankomna) bref och 
handlingar, 1830-luvulta alkaen, ullakolla ja arkistohuoneessa. 
— Ankomna redovisnings- och rekvisitionsförslag, 1850-luvulta 
alkaen, arkistohuoneessa. 	IVIemoriaali, viime vuosikymme- 
niitä, samoin. — Räkenskaper, 1812-1900, valtionarkistossa 
ja lääkintöhallituksen arkistohuoneessa. — Verifikaatteja, lää-
ninhallituksen kellarissa. — Stater, 1860-luvulta alkaen, arkisto-
huoneessa. — Aflöningslistor, viime vuosikymmeniltä, samoin. 
— Kvartalsförslag, 1864-1867, valtionarkistossa. — Inventarie-
förteckningar, viime vuosikymmeniltä, arkistohuoneessa. 

Mielisairasjohtokunnan (dårvårdsdirektionen, 1840-1878) 
asiakirjoja valtionarkistossa: Protokoll, sihteerin osasto 1840-
1860, kamreerin osasto 1841-1858. — Diarier, 1840-1862. — 
Expeditioner, 1840-1878. — Öfverhetliga reskript 1840-1872. 
— Tnkomna handlingar, 1840-1878. — Dårvårdsanstalternas 
räkenskaper, v:sta 1807 alkaen. — Dårvårdsfondens kontrabok, 
1840-1858. — Dårvårdsfondens kassabok, 1840-1870. — 
Dårvårdsfondens räntebärande medel, 1841-1877. 

Yleisten rakennusten vlihallitus. 

Protokoll, v:sta 1866 alkaen, arkistohuoneessa, kuten seu-
raavatkin. — Diarium öfver inkomne Remisser från senaten 
1824-1846. Diarium öfver inkomne Mål från Landshöfdingarne 
1824-1846. Diarium öfver inkomne mål och ärenden 1847-
1850. Diarium öfver ankomne ärenden, v:sta 1866 alkaen. Ses-
sions Diarium (saapuneita asioita) 1874-1885. Bref Diarium 
till landshöfdingarne m. m. (menneiden asiain diaari), 1811-
1823 (nippu Diverse). Diarium öfver afgående bref 1869-1877. 
Afgående breflista (menneiden asiain diaari), v:sta 1885 alkaen. 
— Remissbok (lähetteiden rekisteri), viime vuosikymmeniltä. — 
Register öfver anslagsbref 1903-1904. — Register öfver an-
ordningar och reqvisitioner, viime vuosikymmeniltä. — Qvit-
tensbok öfver de ifrån Intendentskontoret afgående bref, v:sta 
1817 lopulle 1840-lukua (nippu Diverse).. Fribrefsbok 1826-
1.847 (nippu Diverse). — Concepter till expedierade bref (till 
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senaten, landshöfdingarne) 1810-1844. 	Brefkonsept, v:sta 
1828 alkaen. — Kejs. Senatens bref, v:sta 1878 alkaen. — Hand-
lingar från Intendentskontoret (saapuneita asioita) 1823-1849. 
Ankomna handlingar 1826-1828 ja v:sta 1849 alkaen. — Tjänste-
förteckningar och andra handlingar rörande Intendentskontorets 
och 	Öfverstyrelsens tjenstemän, 1840-1860-luvuilta y. ni. 
Tjenstebok, viime vuosikymmeniltä, erään arkkitehdin hoidossa. 
— Arsberättelser 1866-1891. Jäljennöksiä keisarille lähete-
tyistä kertomuksista 1867-1868 (nippu Diverse), arkistohuo-

neessa, niinkuin seuraavatkin. — Handlingar rör. diverse fyr-
båkar. — Asiakirjoja, jotka koskevat yleisiä rakennuksia (lää-
nittäin). — Register-Bok öfver de uti Intendentskontorets för 
allmänna byggnaderna Archiv förvarade Concept Ritningar 1811 
(nippu Diverse). Inventtauskatalogeja (A, B, C ja D) arkis-
tossa säilytetyistä piirustuksista, erään arkkitehdin hallussa. — 
Piirustuksia (läänittäin), arkistohuoneessa. — Förteckningar 
öfver allmänna byggnader i Finland 1816-1817, valtionarkis-
tossa. — Länebyggnadskontorets i St. Michel Ankomna bref, 
brefkonsept, kostnadsförslag m. in. 1866, arkistohuoneessa, sa-
moin kuin seuraavat. — Hufvudbok, 1860-luvulta alkaen. — 
Kassabok, 1860-luvulta alkaen. — Memorial, viime vuosikym- 
meniltä. — Remontjournal 1905-1906. — Öfverstyrelsens för 
allmänna byggnaderna räkenskaper jämte verifikationer 1867-
1900, valtionarkistossa. — Verifikater till Hufvudbok, viime 
vuosikymmeniltä, arkistohuoneessa, samoinkuin seuraavat. — 
Memorialverifikat, verifikat till memorial, viime vuosikymme-
niltä. — Verifikat till kassajournal. — Material och kostnads-
förslag 1811-1849. — Intendentskontorets expensemedelsredo-
visningar 1820—T.864, valtionarkistossa. — Redovisning å In-
tendents Contorets Expense Medel 1820-1865. Öfverstyrelsens 
för allmänna byggnaderna redovisning öfver expensemede11863-
1891, valtionarkistossa. — Redovisning öfver Intendentskontö-
rets biblioteksmedel 1842-1864, arkistohuoneessa, kuten seu- 
raavatkin. 	Kontrollbok (tilejä rakennustöihin käytetyistä 
varoista), viime vuosikymmeniltä. — Diverse, sisältää paitsi 
sellaisia, joista on ylempänä mainittu, m. m. seuraav. asiakirjoja: 
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Redovisning för kostnaden för å Kejs. Palatset utförd remont 
1874-1875; Räkning med Guvernörs Embetet 1868; Dagjour-
nal 1867-1868; Annotationsbok 1868. — Projekt till byggnads-
ordning för Abo stad 1814. — Nybyggnads Comitens Cassa-
Räkenskaper (original) 1811-1823. 

Luotsihallitus. 

Diaareita 1869-luvulta, kaapeissa yläkerrassa. Venäjän-
kielisiä journaaleja (tulevain asiain diaareja) sekä julkisia että 
salaisia asioita varten, viime • vuosilta, arkistohuoneessa. — 
Registratur öfver utgående expeditioner, ainakin 1840-luvulta, 
arkistohuoneen viereisessä säiliössä. — Brefkonsepter, aina-
kin 1870-luvulta alkaen, arkistohuoneessa. — Ankomna hand-
lingar, viime vuosisadan ensi vuosikymmeniltä alkaen, sam. kuin 
edell. — Eri luotsialusten journaaleja, arkistohuoneen vier. säi-
liössä. — Förteckningar öfver lotshemman 1802-1803, 1820, 
valtionarkistossa. Förteckning öfver lotsarnas boningsplatser, 
viime vuosikymmeniltä, merenkulkuhallit. arkistohuoneessa. — 
Lotsrullor 1800-1803, 1816, valtionarkistossa. — Lotsvisita-
tionsförrättningar, 1803, sam. — Lots- och mätningsjournaler 
1812-1857, sam. — Handlingar från lotsfördelningar (lotsnings-
dagböcker in. m.) 1816-1885, sam. — Lotsreglemente, förord-
ning och taxa 1812. Förslag till förordningar ang. lotsinrätt-
ningen 1857 (?). Handlingar rör. lotsverkets i Viborgs län stäl-
lande under allmänna lotsstyrelsen, valtionarkistossa. — Äldre 
handlingar rör. lotsverket 1801-1852, sam. — Öfverstyrelsens 
för lotsinrättningen redovisningar 1823-34, 1850-52, 1859-
1907, .sain. - Verifikationer till lotsstyrelsens räkenskaper, 
viime vuosikymmeniltä, merenkulkuhallit. arkistohuoneessa. — 
Aflöningsförslag för lotsbetjäningen 1812-16, 1828-1852. Af-
löningsstater för lotsbetjäningen. 1812-15,. 1845-52, valtion-
arkistossa. — Lotsstater 1812-15, 1831-44, sam. — Räknin-
gar öfver lots- och båkmedlen, 1816-1840, sam. Jordebok, 
viime vuosikymmeniltä, merenkulkuhallit. arkistohuoneessa. 
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Tie- ja vesirakennusten ylihallitu,. 

Kanslia. Koskenperkausjohtokunnan (Finska Strömrens-
ningsdirectionen, 1816-1840), Tie- ja vesikulkulaitosten johto-
kunnan (Direktionen för väg- och vattenkommunikationerna, 
1840-1860) ja Tie- ja vesirakennusten ylihallituksen pöytäkir-
joja: Protokoll, v:sta 1816 alkaen, arkistohuoneessa. — Diarium, 
v:sta 1816 alkaen, sam. — Register öfver utgående tsxpeditioner, 
myöhemm. Breflista, v:sta 1886 alkaen, sam. — Maksumääräys-

diaari, viime vuosikymmeniltä, sam. — Original Brefkoncept 
1825-1853. Conceptbok, myöhemm. Brefkonceptbok, Kirje-
konseptivihko, v:sta 1861 alkaen, sam. — Acterne, Asiakirjat; 
aikaisemmat järjestetyt numeroittain, myöhemmät aineen mu-
kaisesti, sam. — Akter och försiager till undersökta men beroende 
arbeten, • järjestetyt numeroittain, sam. — Rautatierakennuksia 
koskevia akteja, järjestetyt aineenmukaisesti (aiotaan siirtää 
rautatiehallitukseen), sam. — Ankomna bref, v:sta 1822 alkaen, 
sam. — Utdrag ur distrikters diarier, Piirien diaariotteet, viime 
vuosikymmeniltä, sam. — Samling af rescripter som röra ström-
rensnings- och kanalarbeten, 1816-1857, sam. — Saima Canal 
Acter, 1845-1854, sam. 

Kanareerikonttori. 	Brefkoncepter 1871-1905, kamreerin 
huoneessa. — Räkenskaper, • 1800-1810, 1818-1900, valtion-
arkistossa. — Koncepträkenskaper, 1818-1872, ylihallituksen 
varastohuoneessa. — Hufvudbok, 1818-1900, valtionarkistossa, 

v:sta 1901 alkaen ylihallituksessa kirjanpitäjän huoneessa. 	• —
Koncepthufvudbok, 1870-luvulta varastohuoneessa, 1880- ja 

1890-luvuilta kirjanpitäjän huoneessa. — Memorialbok, 1865-
1888 valtionarkistossa., v:sta 1901 alkaen kirjanpitäjän huo-
neessa, verifikaatteja varastohuoneessa. — Kassakalkulationer, 
1857-1897, valtionarkistossa. — Kassajournal, 1862-1889 val-

tionarkistossa, v:sta 1901 kirjanpitäjän huoneessa. — Kassa-
rapporter, 1886-1899, valtionarkistossa. — Kassaböcker, 1890-
1900, sam. — Anslagsböcker, 1895-1900, sam. — Redovisnin-
gar öfver anslag för kanaliserings- m. fl. arbeten, 1895-1900, 
sam. — Aflöningslistor, 1843-1900 valtionarkistossa, viime 
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vuosikymmeniltä ylihallituksen varastohuoneessa. — Inventarie-
förteckningar, 1865-1891, valtionarkistossa. — Redovisningar 
för järnvägsarbeten m. in., 1863-1867, 1873, 1883, sam. — 
Kassaverifikat (rautateitä koskev.), viime vuosikymmeniltä, yli-
hallituksen varastohuoneessa. — Afgifningssedlar (eri kanavia 
koskev.), viime vuosikymmeniltä, sam. — Saima kanal Räken-
skaper, verifikationer, 1860-luvulta alkaen, sam. 

Teollisuushallitus. 

V uorihallituksen (Bergsintendentskontoret 1821-1858, 
Bergsstyrelsen 1858-1884) asiakirjat ovat kaikki valtionarkis-
tossa. — Diarier 1824-1858. Diarier och.  brefböcker 1858-
1882. — Brefkoncept och ankomna bref 1824-1854. Ankomna 
och afgångna expeditioher 1855-1884. — Räkenskaper 1824— 
1866. — Redovisningar öfver grufbrytningsförsök 1824-1884. 
— Profbok (haltbok) 1829-1880. — Stämpelbok 1847. — Kon-
trollvärkets räkenskaper (redovisningen öfver influtna kontroll-
stämpelmedel) 1858-1900. — Böcker och handskrifter. — 
Inventarieförteckningar 1884. — Kartor och ritningar. — För-
slager m. m. 1841-1857. — Bergmästarämbetets diarier 1814-
1867, 1880-1884. — Ankomna handlingar till bergmästar-
ämbetet 1827-184 1857-1868. — Bergmästarämbetets hand-
lingar 1859-1879. — Bergmästarförrättningar 1821-1867. — 
Bergshandteringen. Bergmästarberättelser 1769-1886. — Di-
verse bergsbrukshandlingar 1687-1762. — Kongl. Bergscolle-
giums handlingar 1686-1807. 

Teollisuusjohtokunnan (Manufactur-Directionen 1835-1884) 
asiakirjoja säilytetään niinikään valtionarkistossa. — Protokoll 
1842-1856. — Diarier 1836-1838, 1854-1877. — Brefkoncept 
1842-1884. — Akter 1843-1885. — Redovisningar 1842-
1884. — Inventarieförteckningar 1876, 1878. 

Varsinainen teollisuushallitus. Protokoll, v:sta 1885 alkaen, 
teollisuushallituksen arlfistossa, kuten seuraavatkin. — Diarium 
v:sta 1885 alkaen. — Diarium för Patentärenden, v:sta 1899 
alkaen. — Diarium för varumärken, viime vuosikymmeniltä. — 
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Brefkonsept, v:sta 1885 alkaen. — Utgående expeditioner, v:sta 
1885 alkaen. — Expeditionsböcker, valtionarkistossa. — Reso-
lutioner, intyg, förordnanden och kungörelser, 1880-luvulta al-
kaen, teollisuushallituksen arldstossa, kuten seuraavatldn. - 
Patentakter. — Ankomna expeditioner: Bref från Kejs. Senaten, 
v:sta 1885 alkaen. Bref från Industriskolorna, v:sta 1886 al-
kaen. Bref från Handels-, Handverks- och Slöjdskolor, 1890-
luvulta. Bref från Polytekniska Institutet, v:sta 1886 alkaen. 
Bref från yrkesinspektörer, 1890-luvulta alkaen. Bref från 
geologiska kommissionen, 1880-luvulta alkaen. Bref från Mynt-
verket, v:sta 1886 alkaen. — Bref från guvernörerne, v:sta 1886 
alkaen. — Redovisningar, 1885-1900, valtionarkistossa. 

Metsähallitus. 

Kanslian asiakirjoja, karttakokoelmia y.  nz. Pöytäkirjat, 
v:sta 1908 alkaen, sihteerin huoneessa. — Diarium, v:sta 1859-
1890-luvulle, kamreerin huoneessa, 1890-luvulta alkaen porras-
käytävässä. — Memorial (meneväin asiain diaari) 1859-1877, 
kamreerin huoneessa. — Missiver till Kejs. Senaten, myöh. 
Kirjeet Keis. Senaattiin, 1850-luvulta alkaen, porraskäytävässä. 
— Allmänna bref, myöh. Yleiset kirjeet (konseptikirjoja), 1850-
luvulta alkaen, sam. — Kejserliga (Senatens) reskript och ut-
slag, myöh. Keis. Senaatin kirjeet ja päätökset, v:sta 1851 al-
kaen, sam. — Bref och handlingar i afgjorda ärender, ainakin 
1870-luvulta alkaen. Saapuneet kirjeet (kuvernöörit, metsän-
hoitajat, virastot y. m.), 1850-luvulta alkaen, käytävien kaa-
peissa ja säiliöissä. — Torpansyyniasiakirjoja (hoitoalueit-
tain), 1850-luvulta alkaen, osastohuoneessa. — Kirkollisvirka-
taloasiakirjat ja kartat (hiippakunnittain), 1890-luvulta alkaen, 
osastohuoneessa. — Siviilivirkataloasiakirjat (läänittäin) ja kar-
tat, osastohuoneessa. — Metsänhoidontarkastus-asiakirjat ja 
kartat (hoitoalueittain), viime vuosikymmeniltä, osastohuoneessa 
ja, eräässä säiliössä. — Luetteloja kartoista. Konseptikart-
toja y. m., eri huoneissa. — Komittens för öfverseende af för-
fattningen rörande skogarne i Finland protokoll, betänkanden 
och andra handlingar, 1849-1853, valtionarkistossa. 
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Kamreerikonttorin asiakirjoja. Pääkirja, viime vuosikymme-
niltä, kamreerin huoneessa. — Verifikaatteja. Maksumääräyksiä, 
viime vuosikymmeniltä, sam. — Räkenskaper, 1870-1900, val-
tiönarkistossa. — Redovisningar.. öfver eapensemedel 1864- 
1869, sam. 	Redovisningar öfver hyresmedel 1870-1872, 
sam. — Inventarieförteckningar, 1865-1877, sam. 

Kouluhallitus. 

Koulukomissionin (skolkommissionen) asiakirjoja säilyte-
tään valtionarkistossa, kuten myös eräitä muita aikaisempaa 
koululaitosta koskevia asiakirjoja. — Protokoll 1811-1825. 
Handlingar till protokoll 1815-1826. — Brefböcker 1815-
1825. — Handlingar rörande skolornas reorganisation 1826-
1843. — Anteckningar rörande skolväsendet, af domprosten 
M. Alopaeus. 

Oppikouluosasto. Brefdiarium, myöh. Kirjediaario, veta 
1870 alkaen, osaston kansliahuoneessa, kuten seuraavatkin. — 
Supplikdiarium, myöh. Suppliikkidiaario, v:sta 1870 alkaen. — 
Tjenstledighetsdiarium, myöh. Suppliikkidiaario virkavapausano-
muksia varten, viime vuosikymmeniltä. — Koncept-Protokoller, 
myöh. Pöytäkirjat, v:sta 1888 alkaen. — • Esityslistat, v:sta 
1905 alkaen. — Brefbok, myöh. Kirjekonseptit, 1870-luvun 
alusta alkaen. — I tslagskoncepter, 1870-1896. — Resolutio-
ner, myöh. Päätökset, v:sta 1874 alkaen. — Fullmakter, för-
ordnanden, anslag m. m., myöh. Määräykset, v:sta 1870 alkaen. 
— Anslag och annonser, myöh. Ilmoitukset, 1880-luvulta alkaen. 
— Lönereqvisitionslistor, 1870-luvulta alkaen, yläkerran etei-
sessä. — Cirkulär, myöh. Kiertokirjeet, viime vuosikymmeniltä, 
kansliahuoneessa. — Tjensteförteckningar. Meritförteckningar, 
sam. — Akter uti afgjorda brefärenden, myöh Ratkaistut kirje-
asiat, viime vuosikymmeniltä, sam. — Akter uti afgjorda Supp-. 
lik-Ärenden, myöh. Ratkaistut anomusasiat, 1870-luvun alusta 
alkaen, sain. — 1 å•diga bref och Kejs. Senatens förordnanden, 
myöh. Arm. määräykset ja Keis. Senaatin kirjelmät, v:sta 1870 
alkaen, sam. — Inspektionsberättelser, myöh. . Ylitarkastajien 
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tarkastuskertouiukset, viime vuosikymmeniltä, sam. — Yksi-
tyiskoulujen syystiedonannot, viime vuosikymmeniltä, sam. 
Elevförteckningar, myöh. oppilasluetteloja, 1880-luvulta alkaen, 
yläkerran eteisessä ja kansliassa. — Examenshandlingar för ele-
mentarläroverk (eri kouluista), yläkerran eteisessä. — Koululai-
tosta koskevia Turun tuomiokapitulista tuotuja asiakirjoja 
(hakemuksia opettajakokeiden suorittamisesta, oppikirjoista, 
virkavapauksista ja virkaeroista, Turun Bell-Lancasterkoulua 
koskevia asiakirjoja y. in.), 1843-1870, eräässä virkahuoneessa 
ja museohuoneessa. 

Xansakouluosasto. Brefdiarium, myöh. kirjediaario, v:sta 
1885 alkaen, osaston kansliahuoneessa, kuten seuraavatkin. — 
$upplikdiarium, myöh. Suppliikkidiaario, 1880-luvulta alkaen. — 
Konsept-Protokoller, myöh. Pöytäkirjakonseptit, Pöytäkirjat, 
1880-luvulta alkaen. 	Sisällysluettelot pöytäkirjoihin, viime 
vuosikymmeneltä. — Brefbok, myöh. Kirjekonseptit, v:sta 1885 
alkaen. — Resolutioner, myöh. Päätöksiä, viime vuosikymme-
niltä. — Förordnanden, myöh. Määräyksiä, viime vuosikymme- 
niitä. — Akter i afgjorda Brefärenden, myöh. Ratkaistut kirje-
asiat, 1880-luvulta alkaen. — Akter i afgjorda supplikärenden, 
myöh. Ratkaistut anomusasiat, 1880-luvulta alkaen. — Kierto-
kirjeet, viime vuosikymmeniltä. — Nådiga bref och Kejs. Sena-
tens förordnanden, myöh: Arm. kirjeet ja Keis. Senaatin mää-
räykset, v:sta 1885 alkaen. — H. K. M:ts, myöh. Ecklesiastik-
Expeditionens resolutioner (skrifvelser) ang. beviljade anslag 
för folkskolor, Kirkollistoimituskunnan kirjeitä kansakoulujen 
palkkausavusta, 1860-luvulta alkaen. — Tarkastuskertomukset, 
1880-luvulta alkaen. — Skrifvelser från Folkskoledirektioner, 
1863-1887, yläkerran eteisessä.. — Arsberättelser från folksko-
lorna, myöh. Kansakoulujen vuosikertomuksia, viime vuosikymme-
niltä, alakerran eteisessä. — Seminaarien, kiertokouluopettajase-
minaarien ja kansanopistojen vuosikertomuksia, viime vuosikym-
meniltä, sam. — Oppivelvollisuuskomitean pöytäkirjat, kansliassa. 

Tilejö. Pääkirja. Verifikat till räkenskaper, myöh. Tilien 
.todisteet, porraskäytävässä. — Tilikirjoja viime vuosilta, kam-
reerin ja kirjanpitäjän huoneissa. — Skolräkenskaper (hiippa- 
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kunnittain), 18091870 luvun alkuun, valtionarkistossa. — Ele-
mentarläroverkens räkenskaper 1870-1902, sam. — Öfver-
styrelsens redovisningar öfver expensemedel 1871-1907, sam. 

Vankeinhoitohallitus. 

Kanslia. Brefdiarium, . myöh. Kirjediaario, v:sta 1881 
alkaen, rekistraattorin huoneessa. — Suppliikkidiaario, v:sta 
1905 alkaen, sam. (aikaisemmat todennäköisesti ullakolla). — 
Bref-Konsepter, myöh. Kirjekonseptit, v:sta 1881 alkaen, sih-
teerin huoneessa. — Brefakter, myöh. Kirjeasiakirjoja, 1881-
1900 Suomenlinnanvankilan kansliahuoneessa, v:sta 1901 al-
kaen sihteerin huoneessa. — Supplikakter, myöh. Anomusasia-
kirjoja, v:sta 1882 alkaen, rekistraattorin huoneessa. — Vanki-

luetteloja, viime vuosikymmeniltä, Suomenlinnanvankilan 
kansliahuoneessa ja sihteerin huoneessa. Fånglistor för krono-
häkten, 1809-1910, valtionarkistossa. Städernas fånglistor, 
1817-1912, sam. — Handlingar rörande Fängelserna i Finland, 
1811-1825, sam. — Handlingar rörande fängelser och förbätt-
ringsanstalter samt arbetslösa personers behandling, 181.4-
1889, sam. 

Kamreerikonttori. Brefdiarium, myöh. Kirjediaario, v:sta 
1881 alkaen, rekistraattorin huoneessa. — Brefkoncept, myöh. 
Kirjekonseptit, v:sta 1881 alkaen, sam. — Brefakter, myöh. 
Kirje-asiakirjoja, 1881-1899 Suomenlinnanvankilan kansliassa, 

v:sta 1900 rekistraattorin huoneessa. — Matrikel, v:sta 1881 
alkaen, sihteerin ja rekistraattorin huoneissa. — Hufvudbok, 
myöh. Pääkirja, viime vuosikymmeniltä, ullakolla ja apukam-
reerin huoneessa. — Verifikaatteja, viime vuosikymmeniltä, 
sam. sekä eteisessä.. — Memorial, myöh. memoriaali, viime 
vuosikymmeniltä, ullakolla ja apukamreerin huoneessa. — Kassa-
bok, viime vuosikymmeniltä, sam. — Räkenskaper, viime vuosi-
kymmeniltä, ullakolla. — Redovisningar, 1892-1900, valtion-
arkistossa. — Inventeringsinstrument, 1905-1906, rekistraatto-
rin huoneessa. — Fängelseinrättningens i Kexholm räkenskaper, 
1864-1880, valtionarkistossa. — Fängelsernas inventarieför-
teckningar, 1826-1857, sam. 
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Biografinen tieto Bartold Vhaelista. 

Syysk. 29 p. 1919 esittänyt E. G. PALMEN. 

Pyydän saada pöytäkirjaan mainita biografisen tiedon 
eräästä kylläkin merkillisestä, mutta vaiheiltaan vailIinaisesti 
tunnetusta miehestä, — tarkoitan rovasti Bartold Vhaelia, jonka 
Grammatica fennica, vaikka vasta tekijänsä kuoltua toimitettu 
painoon, sitten lähimmiten sadan vuoden aikana oli alallaan 
paras, samoin kuin se oikeastaan on ensimäinen vähänkin tyy-
dyttävä suomalainen kielioppi: Tämän kirjan tekijästä, joka 
Ison vihan aikuisena myös sai kokea sen seurauksia, kertoo 
Strandberg Paimenmuistossaan, että hän 1723 valtiopäiväin 
aikana Tukholmassa kuoli halvaukseen ja haudattiin Katarinan 
kirkkoon. Tieto on kerrottu Biografisessa IsTimikirjassa ja Finsk 
biografisk Handbokissa, joiden kirjoitukset Julius Krohn ja 
Ossian • Grotenfelt ovat tehneet; jälkimäinen vielä lisää, että 
kuolintapaus sattui tammikuun loppuun eli 1723 vuoden valtio-
päiväin alkuun. Bexellin, Ahlgvistin ja Lignellin teoksessa Bidrag 
till Svenska Kyrkans oeh Riksdagarnes Historia mainitaan 
tämän säätykokouksen jäsenluettelossa, että Vhael muka oli 
rovasti »i Hjomala» (tietysti kirjoitus- tai painovirhe pro Tlmola), 
ja mainitsee sitten pappissäädyn pöytäkirjan mukaan, että 
kirkkoherra Possieth lähetettiin 26 p. tammikuuta ilmoittamaan 
maamarsalkalle, ettei pappissääty voinut iltapnolella kokoontua, 
koska sen silloin tuli olla mukana Vhaelin hautajaisissa. Saman 
säädyn käsinkirjoitettu pöytäkirja 21 päivältä mainitsee sen 
ohessa, että Vhael,' »joka matkallaan tänne oli sairastunut, on 
täällä .kuollut viime lauantaina». Ruotsissa silloin vielä käyte-
tyn vanhan ajanlaskun mukaan 21 päivä oli maanantai; Vhael 
on siis, tultuansa sairaana Tukholmaan, kuollut 19 päivänä 
tammikuuta ja haudattiin seuraavana lauantaina. Kuolema ei 
tainnut olla niin äkillinen kuin on oletettu, sillä säädylle heti 
tapauksen jälkeen tehty ilmoitus on varmaan luotettavampi 
kuin Strandbergin kaiketi muistotietoon perustuva tiedonanto. 
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Silmänluonti Kivijärven pitäjän entisiin oloihin. 

Lokak. 27 p. 1919 esittänyt J. IVI. SALENIUS. 

Kivijärvi ynnä siitä lohkaistu Kinnula ovat syrjäisimpiä 
pitäjiä Hämeen pohjaisilla perillä. Ne ovat 63; leveysasteen 
pohjoispuolella ja että siellä siis eletään jotenkin kaukana poh- 
jassapäin, sen huomaa kasvikunnastakin. 	Pajunlajit, jotka 
siellä ovat sangen yleisiä, jäävät enimmäkseen pensaiksi. Sam-
malia kasvaa paljo. Laajoilla muuraimista rikkailla nevoilla 
kasvaa vaivaiskoivuja ynnä suopursuja, ja havupuut, varsinkin 
petäjät, ovat yleisemmät, kuin lehtipuut. On paljo hiekkamaita 
ja usein hallaa. Että täällä kuitenkin on aikaisin ihmisiä läk-
kunut, osoittavat löydetyt kivikalut, joita on kerätty Muholan 
(Muhosen) kylästä enemmän, kuin muista, sekä muutamat maan-
alaisetkin rauniot. Lappalaisia kauvan kierteli sen puolen korpi-
metsissä, muinaisjäännöksiksi sinne jättäen avoimia tulisijojansa 
ja asumuksiaan (esim. Seikansaareen ja Kinnulan Vaklinsaa-
reen) 1), vaikkei täällä ole lapinraunioita niin paljon, kuin Kei-
teleen rannoilla ja Baarissa. Naapuripitäjäin asukkaat . ovat 
myöhempinäkin aikoina kutsuneet Kivijärven ja varsinkin Kin-
nulan ihmisiä lappalaisiksi (myöskin kivikaanareiksi, poppamie-
hiksi ja Jumalan viimeisiksi luontokappåleiksi). Sentähden 
myöskin on kerrottu, että kuningas Kaarle IX:n aikoina Poh-
jais-Hämeestä muutti lappalaisia muita pakoon Ruotsiin ja 
Jaakko De la Gardie'n aikoina Riigaan. Lappalaisten täytyi 
paeta pohjaanpäin, kun erämiehiä Etelä-Hämeen pitäjistä alkoi 
tulla lappalaisia verottamaan, oravia ampumaan ja muutenkin 
metsästämään, kalastamaan, kaskia kaatamaan, kylvämään, 
leikkaamaan ja puimaan. Kodistaan he lähtivät Heinäkuun 
alussa ja varsinaisille konnuilleen palasivat syksyllä, mutta tal-
vella taas ajoivat erämailleen noutamaan pyybämiänsä suolat-
tuja kaloja y. m., joita olivat tallentaneet kivikuoppiin ja kella-
reihin. Kansa näitä vielä näyttelee. »Hämäläisten kalatupa eli 

1) Vallinsaari on hirsimetsää kasvava virstaa pitkä luoteesta kaak-
koon juokseva maankannake nevassa. Siinä on kaksi sammaltunutta 
raunioa. Kinnuset näissä valleissa olivat sotaaikoina pakosalla. 
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luola» esim. on vuoren juurelle tehty paasien välin Tiirolan 
kylän Honkalan talon maalla ja kalakellari Heinolahden Pyykki-
niemeen. Hämäläisten tulisijoja, kalapirtin kiukaita ja kala-
saunoja samoin näytellään sekä Pudasjärven kylässä että muualla 
(varsinkin Hämeensaarissa ja Hämeenniemissä), missä vaan 
kalaa oli runsaasti lähtenyt. Talviaisen taloa Kuivaniemellä 
luullaan hämäläisten perustamaksi ja missä heitä oikein asui 
(esim. Kylmäniemellä), tuntuu vanhoja halmeitakin ja hautoja 
ynnä kalmistoja. Kirstut olivat puunrungoista polttamalla 
tehdyt. Hämäläisten katiskoita (katitsoita), jotka aitoineen oli-
vat liistakkeista valmistetut, on jäänyt maallekin kauvas ran-
nasta, sillä vesi on aikojen kuluessa suuresti laskeutunut, jonka-
tähden Kivijärven rannat nyt näyttävätkin kivivalleilta. Mui-
naisajan vene on löytynyt Haapajärvellä Mäkärälahden pohju-
kasta. Siinä on ollut pohjana 2 puuta ja laidat tuohista kaariin 
kiinnitettyinä. Kortesjoesta on saatu nähtäväksi vene, jonka 
laidat olivat vihdaksilla toisiinsa ommeltuja lautoja. Metsäs-
täjät tekivät esim. Jauhoniemen kankaaseen peurojen ja peto-
jen pyydyskuoppia. Kivijärven pohjaispäässä on Hiilihangon 
kangas (pitkä, mutta ainoastaan 1/2  virstan levyinen). Sen mo-
lemmin puolin on pitkät vetelät suot. Sen poikki on aikoinaan 
kulkenut paaluaita, jonka jäännöksiä vieläkin kuuluu olevan 
näkyvissä. Tässä aidassa oli tiheässä veräjiä ja veräjien suulla 
kuoppia, jotka olivat peitetyt. Otusta koetettiin ajaa kankaalle 
ja kun se vaaraa aavistamatta pyrki veräjästä aidan -  toiselle 
puolelle, putosi se kuoppaan. Näytetään myöskin hämäläisten 
pajoja ja raudansulatusahjoja. Etelä-Hämeestä tulleet erämie-
het maksoivat hauilla y. m. kaloilla, linnuilla ja rahalla veroa 
piispalle ja papeille, mutta Kustaa Vaasa sitte otti nämät verot 
kruunulle. Heidän kuitenkin 1560-luvulla täytyi luopua näistä 
kaukaisista kalapaikoista ja erämaista, sillä, niinkuin he olivat 
tieltään tunkeneet lappalaisia, niin heidän itsensä oli väisty-
minen niitten edestä, jotka uutisasukkaina olivat sinne tulleet 
vakinaisesti elämään. Silloin moneen uuteen paikannimeen 
sovitettiin sanoja sauna, maja, pirtti ja tuli. Savupirttejä nyt 
on Kivijärvellä enää yksi (Lokalahden Paavolassa) ja kirkon- 
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kylä on niin hyvästi rakennettu, että sitä seutua luulisi ammoin 
raatuksi, ja kuitenkaan täällä ei ole ollut vakinaisia asujia kau-
vemmin, kuin neljättäsataa vuotta. Edellä mainitut erämiehet 
olivat olleet kotoisin Sääksmäen sekä Hattulan tahi Hollolan 
kihlakunnista ja näille talollisille oli jo keskiajalla jaettu taka-
maita ja pyyntipaikkoja Pohjais-Hämeessä. Kivijärvi aikaisin 
oli jonkunlaisen yhteisön nimenä, koska Sarispitäjän takamaaksi 
v. 1554 sanotaan »Leukalagij äremarch j kiuiierffuj» ja Pälkä-
neen pitäjän alueeksi »Jaohonemj äremarch j kiffuiierffuj». 
Pälkäneelle kuului Kantokin. Padasjoen, Hauhon ja Kulsialan 
talollisilla (kentiesi Jämsäläisilläkin) samoin oli takamaita ny-
kyisen Kivijärven pitäjän alalla 1). Näitä erämaanpalstoja Kivi-
järvellä oli monta ynnä yksi rälssimiehellä. Etelästä retkiä 
tänne tekevät erämiehet vihasivat tänne muuttavia uutisasuk-
kaita, koska heiltä vaadittiin edellä mainittua veroa senkin 
jälkeen, kuin takamaat heiltä olivat menneet. Paljo rettelöitä 
syntyikin. Päijänteen pohjaispuolelle 1550-luvulla saapui uutis-
asukkaita Hämeestä, kun erämiehiäkin sinne jäi asumaan, mutta 
yhä enemmän Savosta, sillä Kustaa Vaasa käsld Savonlinnan 
käskynhaltijaa Kustaa Fineke'ä toimittamaan sinnepäin uutis-
asukkaita. Kansa siellä pitääkin itseään savolaisina ja tarinoi-
daan, että Kinnuset ovat tulleet Leppävirroilta ja Manniset 
Pieksämäeltä, mutta Pääkköset Hankasalmelta ja Leppäset 
Saarijärveltä. Rautalammilta ja Pielavedeltäkin sinne länteen-
päin on muuttanut kansaa. Nämät seudut Sitte olivat Viipurin 
hiippakuntaa ja Hämeenlinnan lääniä, kuuluen (v. 1561) Eau-

hon ja myöhemmin (v. 1564) Sääksmäen kihlakuntaan, kentiesi 
ensin Jämsän nimismiehenpiiriin. V. 1565 oli Kivijärven emä-
pitäjän, Rautalammin, Kymin neljänneskunnassa Kivijärven 
kylä, jossa lueteltiin 7 talollista (Kinnune, Muhone, Hackarane, 
Heinone, Laplainen, Mäkäräine). Muita kyliä samassa neljän-
neskunnassa olivat Kalavastingi, Pudasjärvi, Vosikoski, Murah- 

1) Kivijärvellä on Leukainniemi, mutta myöskin Leukalaksi. — 
Saarioisten eli Saarion hallintopitäjä käsitti nykyisen Sääksmäen eteläosan 
sekä Akaata, Urjalaa ja Kylmäkoskea y. m. — Kulsialan hallintopitäjä 
oli Tyrvännön tienoilla. 
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järvi, Keiheri, Kettelepohja (Keitlepohja), Taimaniemi, Alueh-
järvi, Pihtipudas, Ilmolax, Kolima, Kuusikoski, Muckunlaxi, 
Hapaniemi ja Kimingi. V. 1575 oli Kymin neljänneskunnan 
Kivijärven kylässä 10 talollista ja Pihtiputaan kylässä 6. V. 
1592 oli Sääksmäen kihlakunnan Rautalammin pitäjässä nämät 
neljänneskunnat: Pernäsalo, Rautalambi ja Kymi. Tässä Kymin 
neljänneskunnassa silloin oli nämät kylät: Savijärvi, Kivijärvi 
(8 taloa, joista 1 kruunun), Pudasjärvi, Vesijärvi, Håpana, Kei-
häri, Palala, Keitelehpohia, Taimannemi, Muickulax, Muhajärvi, 
Aluehjärvi, Elemäjärvi, Pihtipudas, Kolima, Kyminkoski, Hapa-
nemi, Kiminghe, Såuanlax (Souanlaxi), Ilmolax, Rinilax, Kala-
niemi, Peläniemi ja Konginkangas. Vanhimpia taloja Kivijär-
ven puolella olivat Urpils, Leppälä ja Kotila. Urpilan isännällä 
oli ennen aikaan ollut 12 poikaa, jotka kävivät kotona jouluna, 
pääsiäisenä ja juhannuksena, mutta muulloin vaan tappoivat 
karhuja ja muita petoja, linnustivat j. n. e. Vanhimmiksi on 
myöskin sanottu 6 taloa (Tenhola, Jokela, Kinnula y. m.), jotka 
olivat suuriakin ja rikkaita ja rupesivat omaa kirkkoa Kivijär-
velle hommaamaan. Savosta tulleet uutisasukkaat olivat raken-
taneet lutherilaisen kirkon Rautalammille, mutta kun sinne 
lähdettiin Kivijärven puolelta, oli viikon eväät otettava mat-
kaan ja kuljettava korpin myöten, joitten puihin oli isketty pilk-
koja. Äsken mainitut 6 taloa lupasivat 3 tynnyriä ruista sille 
suksimiehelle, joka kävisi Rautalammin kirkossa kuulutnksia 
tiedustelemassa ja sitte palattuansa toisi viestit joka taloon. 
Mutta sittemmin ruvettiin kirloa Kivijärvellekin rakentamaan. 
Rautalammin laajasta seurakunnasta Viitasaari 1620-luvulla 
lohkaistiin ja tästä samaan aikaan (kentiesi v. 1625) rukous-
huone- eli saarnakunnaksi Kivijärvi, joka v. 1697 sai oman 
»pitäjänapulaisen». Sillä vuosisadalla muitakin uusia kappelia 
syntyi Pohjais-Hämeen moneen kohtaan. Kivijärven kirkko 
aiottiin ensin tehdä Lintusaareen, mutta mitä päivällä tehtiin, 
se yöllä itsestään särkyi niin, että ainoastaan alahirret olivat 
jääneet kohdallensa. Koko työ sentähden jätettiin sillensä, kun 
samalla muistettiin, että entisten vihojen aikoina oli siihen 
saareen ilman pitkiä menoja haudattu kaatuneita vihollisia 
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(ryssiä), niinkuin Pudasjärven Kalmusaareenkin. Onpa .nah-
dollista, että Lintusaaressa oli ollut itse kivijärveläistenkin 
ensimmäinen kalmisto. Kun oli riidelty uudesta kirkonpaikasta, 
vedottiin, samoin kuin monessa muussa seurakunnassa, sattu-
maan eli sallimukseen. Saareen tuotiin iso komea kukko, joka 
lähetettiin lännenpuolisesta Hiekkaniemestä menemään. Se 
sitte löydettiin mannermaan siitä niemestä, jota Kukkoniemeksi 
vieläkin sanotaan. Saaren nimeksi silloin tuli Lintusaari. Tästä 
saaresta 3 hirttä vielä lähetettiin aaltoja ajelemaan. Tuuli ku-
letti 2 niistä Kukkoniemen syrjään. Sille niemelle heti alettiin 
rakentaa ja ensimmäinen kirkko joutui valmiiksi v. 1652. Koska 
tämä sitte• oli aivan rappeutuneena, päätettiin 10 p. Maalisk. 
v. 1776 rakentaa uusi ja se valmistui Elokuussa v. 1778. Kivi-
järven nykyinen kirkko on rakennettu v. 1874. Kivijärven 
pitäjänapulaiselle v. 1750 suotiin kappalaisen arvonimi ja tämä 
kappeli v. 1858 pääsi eri seurakunnaksi, jonka asukkaita ei enää 
voitu pakottaa emäseurakunnankin kirkon rakentamiseen osaa 
ottamaan. Kinnulan rukoushuonekunta perustettiin v. 1864 
ja siitä v. 1904 tehtiin eri kirkkokunta, johon yhdistettiin Kivi-
järven .Saarenkylää. V. 1850 Salamajärven kylää oli Kivijärven 
seurakunnasta siirretty Perhon seurakuntaan. Kivijärven kello-
tapulin maantienpuoliseen seinään on kiinnitettynä vanha vai-
vaistukki. Mustassa taulussa on kiinni miehenmuotoinen pui-
nen ontto kuva, jonka rinnassa on rako, josta voi pudottaa 
rahoja äijän sisuksiin. Kädessään hän pitää neliskulmaista 
metallilevyä, jossa on sanat: »Joka köyhää holhoo, häntä Herra 
holhoo pahana päivänä.» 	. 

Siitä saakka, kuin pappi tuli Kivijärvelle asumaan, näyttää 
hän majailleen Lepistön torpassa, joka oli Tenholan talon maata 
Kivijärven kylässä. Mutta vasta v. 1794 se lunastettiin tämän 
kappelin papin virkataloksi ja on semmoisena sitte pysynyt. 
Koska sitä ennen ei ollut virkataloa ja tästä pienestä seurakun-
nasta lankeevat papinsaatavat eivät olleet isoja, ei aina saatu 
tänne pappia, vaikka tarjoomallakin koetettiin nuoria pappeja 
tänne houkutella. Olipa matkakin Kivijärvelle pitkä ja moni-
mutkainen. V. 1778 eräs vaaliinpäässyt ei tullut kokeitaan 
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suorittamaan, koska tämä paikkakunta oli »järvien, koskien, 
soitten, vuorien, korpien ja metsien takana». Kun Kivijärvelle 
eri kirkko rakennettiin, oli siinä 15 taloa, mutta sittemmin 26 
ja 1700-luvun loppupuolella 50 savua ynnä 9 uutistaloa. V. 1782 
oli manttaalia 85/n, joista suurin osa oli kruununtiloja. 

Pohjais-Hämeen entisiä oloja ovat kuvanneet: K. J. Jal-
kanen (»Pohjois-Hämeen .erämaat, asutus ja olot vuoteen 1620»), 
A. L. Nyman (»Muinaismuistoja Laukaan kihlakunnasta»), A. E. 

Snellman (»Muinaisjäännöksiä ja tarinoita Laukaan kihiakun-
nasta»), Aarne Europaeus (»Muinaislöytöjä Laukaan kihlakun-
riasta»), eräät kirjoittajat Suomettaressa v. 1853 ja Finlands all-
männa tidningissä v. 1851 y. m. Urpilan talosta on J. R. 

* Aspelin antanut tietoja »Korsholman linna ja lääni,  nimisessä 
kirjassaan siv.. 65. 

Lahjoitusmaitten hoitajia ja vastustuskuntia Valkjärvellä. 

Lokak. 27 p. 1919 esittänyt J. M. SALENIUs. 

Onnellisiksi luulemme maanviljelijöitä, jos täydellä oikeu-
della ovat isänmaansa sen kappaleen haltijoina, jota raatavat, 
sillä jonkun omaisuuden omistaminen yleensä on ihmisen onnen 
ehtona ja edellytyksenä. Uskonto ja laki heille takaavat maan 
omistuksen ja käytön pysyväisyyttä, jos vaan täyttävät vel-
vollisuutensa esivaltaa ja: kuntaa kohtaan. Uskontomme ja 
lakimme juurtavat alkunsa Ruotsin vallan ajoilta. Mutta hal-
litus jo silloin usein luovutti joltakin alalta itselleen tulevia,  
veroja ansiokkaille henkilöille tahi niille, joille kruunu oli vel-
kaa, ja närnät läänity-ksensaajat, kruunun ja talollisten väliin 
päästyänsä, alkoivat näiltä vaatia monellaisia suorituksia. Suo-
men maan kaakkoisen kulman valloitettuaan venäläiset noin 
200 vuotta takaperin rupesivat samaa tapaa noudattamaan ja 
niin lahjoitus- eli donationiinaat saivat alkunsa. Paljo perintö-
tilallisia ja kruunun lampuotia joko pysyväisesti tahi lyhyemmäksi 
ajaksi :.iten joutui vieraan herran tahi naisen alustalaisiksi. 
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Kreivi Tschernischev Heinäkuussa v. 1710 sai isot alat Muo-
laassa ja Valkjärvellä. Hänen lahjoitusmaansa Valkjärvellä 
v. 1744 käsitti 162 taloa 773/4   manttaalia. Saman lahjoitusmaan 
saksalainen kauppaneuvos Blandov osti v. 1802 ja paroni Free-
dericksz v. 1844. Sen keskuksena oli »Vladimirsgårdin» eli Veik-
kolan hovi. Toisena lahjoitusmaana olivat Valkjärvellä ne 
24 taloa 103/4  manttaalia, jotka kenraalimajuri Schuvalöv v. 1726 
sai toistaiseksi ja jotka kauppaneuvos .Olehin osti v. 1803. Tä- 

Veikkolan hovi v. 1867. 

män perilliset myöhemmin pidättivät itselleen 1 manttaalin 
Oravaniemessä, mutta möivät talonpojille Puustinlahden, Uu-
denkylän, Metsävirkin ja Päiväkiven talot sekä kollegiassessori 
Kostilev'ille Uosukkalan ynnä sen länsipuolella olevat pienet 

kylät, jotka perinnön kautta sitte joutuivat kapteeni Ruda-
kov'ille. Omituisena rajana Tschernischev'in ja Schuvalov'in 
lahjoitusmaitten välillä oli alusta alkaen maantie, nimittäin se, 
joka kulkee Pasurista Vaalimoon ja jakoi yhden osan viimeksi 
mainitusta kylästä kummallekin herralle. Tämän tien pohjais- 
puolelle jääneellä lahjoitusmaalla toisinaan kyllä oli riitoja 
lampuotien maksuista, koska sen hoitajat niitä koroittivat, 
mutta ne rettelöt, olivat vähäpätöisiä eteläisemmällä eli Veikko- 
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lan (Valkjärven) lahjoitusmaalla sattuneisiin tapauksiin verrat-
tuina. Pohjaisemmalla lahjoitusmaalla ei myöskään ollut »ro-
pottia». Suurta syytä olojen laatuun tietysti oli lahjoitusmait-
ten eli hovien hoitajissa. Schuvalov'in ensimmäisenä »niois-
niekkana» vuoden 1728 revisionin eli verojentarkastuksen aikana 
oli ollut Johan Claudelin, joka asui Vaalimossa. Mutta seuraavat 
asuivat Kuusassa niin kauvan, kuin tämä lahjoitusmaa Valk-
järvellä kuului yhteen Muolaassa sijaitsevan Sehuvalov'in lah-
joitusmaan kanssa. Kostilevin maan hoitajana 1850-luvulla oli 
lampuoti Juhana Uosukainen, jossa ei aina ollut riittävästi 
arvostelukykyä ja rehellisyyttä. Rudakov'in hovinhoitajina 
olivat Buttenhoff, joka asui Raudussa eikä ymmärtänyt olojen 
laatua, sitte Johan Viktor Rönn, joka oli tunnettu rehelliseksi 
kunnon mieheksi ja aikaisemmin Valkeamatkan hovissa asuen 
oli hoitanut Veikkolan lahjoitusmaan yhtä osaa, sitte Johan 
Henrikson Kajander ja Rudakov. 1) Tschernischev'in suvun 
hovinhoitajia olivat esim. Onisim Ofsannikov, joka noudatti 
asetuksia, osasi suomea ja oli kansan suosima (mainittu v. 1745), 
Boris Blagodatnoi (v. 1747) ja Suttkov (1770-luvulla). Johan 
Broman sen vuosisadan viimeisellä vuosikymmenellä sai Veik-
kolan lahjoitusmaan arennille. Sitä ennen tavallisesti ei ollut 
valitettu mitään, kun oikeusto hallituksen puolesta kysyi oliko 
hoviin erilaisia veroparseleita vaadittu enempää, kuin kruunu 
oli ennen ottanut, vaan Broman'in päästyä Veikkolan haltijaksi 
rettelöitä vähän väliä syntyi. Hän tahtoi tuomarina ratkaista 
talonpoikien välisiä riitoja, koroittaa talojen suorituksia ja vai-
kuttaa kappalaisen vaaliin. Talolliset silloin ja pari vuosikym-
mentä siitäkin eteenpäin vielä luulivat olevansa tilansa omista-
jina, vaikkapa suorittivat verostaan 1/3  kruunulle ja 2/3  hovin-
herralle. He sentähden keskenään möivät entisiä kruunun- ja 
perintötiloja, riitelivät niitten omistusoikeudesta ja jakoivat 

1)  Postiekspeditööri F. V. Asikanuksen ja rovasti J. H. Reijosen 
antamat tiedot sekä Litteraturblad vuodelta 1863 N:o 3-4. Tämän kir-
joituksen lähteinä myöskin ovat olleet M. Akianderin teos »Om donatio-
nerna i Viborgs län», E. G. Palmenin »Lisiä lahjoitusmaakysymyksen his-
toriaan» ja Tidskrift utgifven af juridiska föreningen 1873. 
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niitä. Mutta Broman koetti hämmentää sitä käsitystä ja anasti 
itselleen lääninkanslian oikeuden antaa kiinnekirjoja. Näitä 
sekä kauppakirjoja hänen luonansa tehtiin ja hän ne toimitti 
oikeuden vahvistettaviksi. Hänen aikanaan pari kertaa toki 
sovittiin lampuotien suorituksista. Broman ja heidän puolesta 
Hännikäinen Kyllästilästä, Suokas Kuuppolasta, Martikainen 
Koivulasta ja Lemmetty Teppolasta v. 1793 oikeuden edessä 
keskustelivat näitten velvollisuuksista. Oikeus päätöksellään 
sovitti erimielisyyden. Mutta uusia valituksia kohta taas teh-
tiin Broman'ia vastaan, sillä hän koroitti heinäveroa ja käski 
viedä heinät Viipuriin niille, joille hän. oli ne myönyt. Asia sil-
loin taas lykättiin oikeuden tutkittavaksi. Veikkolan hovissa 
v. 1796 tehtiin maksuista, polttopuista ja ropotista eli päivä-
töistä kontrahti, jonka alle iso joukko. talollisia piirsi puumerk-
kinsä, ja tämä kontrahti vahvistettiin piirioikeudessa. Broman 
v. 1799 karkasi vieden mukanaan kruununrahoja, jotka olisi-
vat olleet talollisille maksettavat tuoduista heinistä. — Blan-
dov'in hovinhoitajana ensin oli Isak von Assendelft ja sitte 
(v. 1805) kollegisihteeri Jakob Wulffert. Koska Blandov ei ollut 
aatelismies, otettiin tutkittavaksi pysyväisestikö vai ainoastaan 
toistaiseksi hän omisti lahjoitusmaansa ja talonpoikien . suori-
tuksista, joista ei enää suostuttu kontrahtia tekemään, joutui-
vat nämät ja Wulffert vastakkain. Yhä oltiin oikeuden edessä. 
Blandov itse oli ensin, Valkjärvelle tultuaan, ollut erittäin ystä-
vällinen, mutta esiintyi sitte (vuodesta 1805) oikullisena tyran-
nina ja kiusaajana usein vaiheilla syyttäen kansaa, että pääsisi 
väärien tarkoitustensa perille. Monessa paikassa kaadettiin 
paljon metsän puita, joita sitte ei kuletettu pois, vaan jätettiin 
siihen lahoomaan. Laihot pelloista ja viljat närtteistä otettiin 
hoviin varsinkin Hampalasta, Siparilasta, Teppolasta ja Vunuk-
kalasta, siis hovin lähellä sijaitsevista kylistä, hevosia ja lehmiä 
samoin vietiin, sikoja sekä lampaita ammuttiin, peltojen aitoja • 
hävitettiin ja talojen välisiä rajoja .ei kysyttykään. Sen ajan 
henki oli semmoinen, että kuvernöörit ja tuomiokapituli y. m. 
virkakunnat luulivat talonpoikia tuhmiksi, uppiniskaisiksi ja 
kovaa kuria ansaitseviksi, sillä muuten muka nostaisivat kapi- 
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naa. Heidän siis oli Valkjärvelläkin vaikea puolustaa itseään 
Blandov'ia vastaan, joka kuvernöörin avulla sai paikkakun-
nalle sotaväkeä ja pieksätti heitä hovin konttorin etehisessä, 
koska eivät kirjoittaneet kontrahdin alle. Ainoa, joka sen alle 
pani puumerkkinsä, oli eräs Juhana Temonen, josta kirkkoher-
ran kansliasta todistettiin, ettei hän ollut täysijärkinen. Blan-
dov Elokuussa v. 1809 ilmoitti läänin siviilikuvernöörille Bucha-
rin'ille, että talonpojat olivat uppiniskaisia, olivat lyöneet kuver-
nöörin Valkjärvelle lähettämiä sotamiehiä ja, uhanneet Blan-
dov'in henkeä. Viipurin pormestari käskettiin välikäräjiä istu-
maan ja äsken mainittu kuvernööri tuli Veikkolaan. Blandov 
syytti Tuomas ja Paavo Äkrästä (Ägrästä) sekä Lauri Iivosta, 
koska muka olivat hyökänneet hovintaarastin Sakari Laihasen 
päälle, kun tämä tuli heidän kaskeansa ottamaan hovin viljel-
täväksi, ja vaimoja Liisa ja Anna Äkrästä, koska olivat sotamie-
hiä uhanneet lyömällä. Vaimo Liisa Iivonen muka oli vihoissaan 
ajanut Blandov'ia takaa: Talonpojat myöskin olivat sanoneet, 
etteivät tahdo totella kuvernementinhallitusta. Heitä 12 p. 
Elok. kutsusta kokoontui hoviin kuvernöörin puheille. Siellä 
kehoitettiin syyllisiä ilmiantamaan sekä kirjallisesti sitoutumaan 
hovinherraa tottelemaan, kaskia ilman luvatta kaatamatta ole-
maan ja vuoden 1728 revisionin mukaan ynnä mahdollisesti 
määrättäviä korvauksia maksamaan. Talonpojat ensin esiin-
tyivät nöyrästi, mutta eivät kuitenkaan kirjoittaneet sitoumuksen 
alle. Muitten yllyttäjinä 11 miestä silloin vangittiin: Paavo 
ja Martti Kyllästinen Kahkalasta, Tahvo Sipponen, Juhana 
Koiranen, Matti Mikonpoika ja Matti Tuomaanpoika Äikäs 
sekä Tuomas Ryyppö Nurmijärveltä, Paavo Räikkönen Suon= 
takanta, Tuomas Holttinen Tarpilasta, Mikko Martikainen Koi-
vulasta ja Simo Lemmetty Liikolasta. Muut Veikkolaan saapu-
neet (132 miestä) saattoivat näitä vangittuja tahi hajosivat, 
vaikka kuvernöörin kanssa tulleet sotilaat koettivat pidättää 
kaikki ja saada heidän nimensä kirjoitetuiksi. Asia sitte lykät-
tiin välikäräjiin, joissa saatiin selväksi, että 2 sotamiestä, 
taarastia ja siltavouti Abraham Suikki oli 7 p. Elok. lähetetty 
Naumala:n kylään molemmat Äkräät ja Iivonen hoviin tuomaan, 
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koska olivat hyökänneet Laihasen päälle. -Mutta Iivonen ei 
ollut laskenut ketään aittaan luoksensa. •Blandov oli silloin itse 
mennyt Naumalaan ja sotamiehet olivat ottaneet kiinni Tuomas 
Äkrään ynnä Iivosen, vaikka paljo talonpoikia oli siihen kokoon-
tunut. Molemmat vangit kuitenkin olivat karanneet, jolloin 
Liisa Iivonen ja Anna 4kräs olivat uhanneet sotamiehiä ja 
Blandov'ia.• Tämä sitte syytti uppiniskaisuudesta Tuomas ja 
Anna Äkrästä, Lauri ja Liisa Iivosta sekä kaikkia Naumalaan 
kokoontuneita, jotka olivat Matti Äkräs, Paavo, Samuel, Ju-
hana, Matti ja Tahvo Räikkönen, Heikki Ruusi (Kruus), Paavo 
Turkki, Jaakko Matinpoika Hännikäinen, Juhana ja Paavo 
Sällinen, Heikki Puro 1), Heikki Kauko ja talonpojanpoika 
Heikki Kauko. Nuot edellä mainitut 11 luulivat kaskenkaatami-
sen omalla maallaan luvalliseksi, mutta eivät olleet muita mihin-
kään vastustelemiseen yllyttäneet. Kihlakunnanoikeus 17 p. 
Elok. lausui kovan tuomion niille, joista tämä suukopu Nauma-
lassa ja Veikkolassa oli saanut alkunsa: Lauri Iivoselle luvatto-
masta kaskenteosta, uhkauksista Laihaselle, kuvernementinhal-
litukssen pilkkaamisesta ja koska hän oli kieltäytynyt hoviin 
tulemasta 80 talaria sakkoa tahi 27 raippaparia; Tuomas Ak-
räälle kielletystä kaskenteosta, uhkauksista ja poisjäämisestä 
40 talaria tahi 14 raippaparia; Paavo Äkräälle Laihasen soimaa-
misesta 10 talaria tahi 4 raippaparia; Liisa Iivoselle uhkauksista 
aliupseerille ja sotamiehille sekä Blandov'ille 70 talaria tahi 
18 vitsaparia ja julkinen anteeksipyyntö Blandov'ilta; Anna 
Äkräälle sotamiesten uhkaamisesta 20 talaria tahi 5 vitsaparia. 
Muut sillä puolella vapautettiin. Veikkolan asiassa osallisista 
nuot 11 yllyttäjää saivat knolemanrangaistuksen sijasta 40 
raippaparia ja • Siperiaan elinkaudekseen lähettämisen; muut 
132 (6 kuitenkin pois luettuina) saman määrän raippoja ja joka 
10:s mies Siperiaan elinajakseen lähettämisen. Näin rangaistu-
jen oli myöskin maksettava välikäräjät ja sotilaskomennuskunta. 
Kihlakunnanoikeus siis -ei ollut voinut epäillä kuvernöörin syy-
töksiä liioitelluiksi, vaan sen antaman päätöksen lopussa sanot- 

1) Kentiesi oikeammin Puuri tahi Puroki. 



Hist. Mk. XXIX, Tiet. ilm. 	 35 

tiin: »Tätä päätöstään oikeus ei kuitenkaan ole katsonut sopi-
vaksi julistaa kokonaisena, koska se pelästyttäisi kansaa ja tuot-
taisi tuomittujen perheille, kruunulle ja hoville vahinkoa, sillä 
he oikeastansa olisivat kaikki olleet vangittavat.» Ainoastaan 
nuot 11 ja Naumalan tapausten tähden tuomitut vietiin Vii-
purin vankilaan, kun heidän tuomionsa oli julistettu. Kihla-
kunnanoikeus myöskin oli tietävinään, että tuomiota lievennet-
täisiin justitsikollegiossa, jonne asiat Vanhan Suomen oikeus-
toista silloin vielä vedottiin. Tämä Pietarissa toimiva oikeus 
määräsi kanteet uudestaan tutkittaviksi ja vangitut takuuta 
vastaan vapaiksi laskettaviksi, joka kuitenkin vasta Kesäkuussa 
v. 1810 lopullisesti tapahtui. Vanha Suomi sitte yhdistettiin 
muuhun Suomeen ja justitsikollegio v. 1818 lähetti tämän pit-
källisen jutun paperit Turun hovioikeuteen, joka monta lieven-
tävää asianhaaraa huomioon ottaen (esim. sitä, että Laihanen 
oli ollut sekä syyttäjänä että todistajana ja etteivät aliupseeri 
Repnikov ja sotamies Afanasiev ymmärtäneet suomea) v. 1819 
muutti alemman oikeuden päätöksen semmoiseksi, että Liisa 
Iivonen ja Anna Äkräs sotamiebille lausumistaan uhkauksista 
saivat kumpikin sakkoa 10 talaria (4 rupl. 8 kop.) ja Liisa Iivo- 
nen käytöksestään Blandov'ia kohtaan 5 talaria (2 rupl. 40 kop.) 
sekä anteeksipyynnön tekemisen. Jos he eivät maksaneet sakko-
rahoja, niin Anna Äkrään oli istuttava 4 ja Liisa Iivosen 8 päi-
vää vedellä ja leivällä. Naunialan tapauksista ei tullut muita 
rangaistuksia eikä Veikkolan asiasta mitään. Kuvernöörillä ei 
ollut oikeutta vaatia sitoumusten allekirjoittamista ja määrätä 
talonpojille velvollisuuksia hovinherråa kohtaan. 

V. 1825 komitea asetettiin lahjoitusmaitten luontoa • sel-
vittämään ja siinä istuvat Suomen miehet antoivat sellaisia lau-
suntoja, että keisari seuraavana vuonna julisti ne rälssitiloiksi: 
Talonpojilla siis ei enää ollut omaa maata, jos eivät 2 vuoden 
kuluessa voineet todistaa, että heidän maatilansa olivat Ruot-
sin vallan aikana olleet perintötiloja. Samaan aikaan määrät-
tiin, että jos ei tuota todistettu, kontrahti oli 10 vuoden ku-
luessa tehtävä rälssimaan omistajan kanssa. Juhana Koiranen 
ajoi talonpoikien asioita ja luultiinpa riittävän, että Valkjär- 
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ven tilat todistettiin entisiksi kruununtaloiksi. Kihlakunnan-
oikeus ja Turun hovioikeus eivät kuitenkaan ruvenneet ratkai-
semaan mitä luontoa lahjoitetut tilat alkuansa olivat olleet. 
Blandov'in lahjoitusmaan hoitajana silloin oli Johan IJ irik 
Söderhjelm, joka samalla oli kruunun virkamiehenä (ensin nimis-
miehenä, sitte kruununvoutina). Hän virkansa puolesta usein 
oli ankarana, mutta ei ollut kauvan innoissaan. Kun lampuodit 
eivät kuvernöörin v. 1837 antaman kehoituksen mukaan tehneet 
kontrahtia, rupesi hän heitä häätämään, mutta häädetyt usein 
saivat tulla takaisin. Ainoastaan Juhana Laihanen Kostealasta 
meni hoviin kontrahdintekoon. Osoittamastaan hyvästä esi-
merkistä hän sai mitalin. Viisikymmentä kasakkaa oli tuotu 
Valkjärvelle. Söderhjelm 2 lautamiehen, voutien ja kasakkain 
kanssa lähti Nurmijärven kylään, jossa hääti lautamies Juhana 
Koirasen ja Juhana Sipposen. Väkeä kiiruhti metsään pakoon. 
Ovet kruunun puolesta särettiin, jos olivat lukossa, eheät ovet 
vietiin hoviin, uunit hajoitettiin ja tavaroita .heitettiin pihoille. 
Sipposen vävyä Holttista kasakat löivät lettilöillään, koska hän 
uskalsi paheksia hävitystyötä. Häätämistä jatkettiin Lemmetty-
lässä ja muualla. Elokuun alkupuolella v. 1837 Paavo Harsia 
Puikkolasta, Tuomas Hoittinen Tarpilasta ja Juhana Kyllästi-
nen Nirkkolasta häädettiin. Matti Inna Kostealassa oli jo Touko-
kuussa ajettu talostaan. Koska Elokuu oli leikkuuaika, koetet-
tiin ennen häätöä saada rukiit pelloilta piiloon ryöstäjilt:ä. Kun 
Veikkolan hovin vouti Posse tuli Tuomas Tereskan ja Juhana 
Kyllästisen rukiita korjaamaan, uhattiin häntä piestä. Vara-
nimismies Vestberg, siltavouti Lybeck, jahtivouti Förell ja 5 
kasakkaa saapui häntä auttamaan, mutta lampuoteja oli kokoon-
tunut noin 40 seipäillä varustettuina ja Nirkkolan sekä Kahka-
Ian miehet rohkeasti tappelivat. Viljat siitä huolimatta saatiin 
hoviin. Elokuun 19 p. nimismies Lukenberg, harunschi Senii-
kalenov ja 9 kasakkaa lähetettiin Puikkolaan Paavo Harsian 
eloja ottamaan, mutta ne olivat kuletetut naapurin, Tuomas 
Xkrään, pellolle ja kun ryöstäjät lähtivät sieltä niitä viemään, 
puolustivat talonpojat seipäillä ja nyrkeillä Harsian luultua omis-
tusoikeutta. Nimismies Lukenberg joukkoineen sitte meni Tar- 
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pilaan Tuomas Holttisen eloja takavarikoittamaan. Mutta Harsia 
toi sinne tovereitaan, miehiä tuli Karkealastakin ja niin sota 
alkoi uudestaan. Tuomas Holttisen veli Antti löi seipäällä Semi-
kalenov'ia niin, että hän pyörtyi, kasakka Jelisejev'in keihäs 
saatiin voitonmerkiksi ja Anna Martikainen oli sirpillä iskeä 
nimismies Lukenberg'ia käteen. Tämä joukkoineen lähti pois, 
mutta senjälkeen 200 sotamiestä lähetettiin Viipurista virkamies-
ten ja hovinherran avuksi ja seuraavat miehet ynnä naiset van-
gittiin ja vietiin Viipuriin oikeuden eteen sittemmin tuotaviksi: 
Paavo Harsia, Jaakko Harsia, Tuomas Hännikäinen, Juhana 
Kukkonen, Petter Paavonpoika Kyllästinen, Paavo .Räikkönen, 
Reinhold Timonen, Juhana Junnonen, Yrjö Äikäs, Helena 
Tereska, Anna Martikainen, Anna Äikäs, Antti Holttinen, Tahvo 
Lyytikkä (Lyytykkä), Paavo Rämö, Matti Lyytikkä, Antti 
Pylsy, Abraham Liukkonen, Anna Lyytikkä, Katri Helpponen 
ja Hanna Vallittu. Nämät olivat Puikkolan, Tarpilan, Ky1läs-
tilän ja Karkealan kylistä. Mutta Kahkalassakin useita vangit-
tiin. Juhana Koiranen jo Elokuussa v. 1837 välikäräjissä syy- 
tettiin uppiniskaisuudesta esivaltaa vastaan. 	Kihlakunnan- 
oikeus ja Turun hovioikeus sitte jatkoivat kaikkien -  tutkintoa; 
T ovioikeus antoi päätöksensä 5 p. Maalisk. v. 1838. Paavo 
iiarsia ja Antti Holttinen tuomittiin henkensä menettämään, 
Tuomas Holttinen 20 talarin rahasakkoon; niistä 18 miehestä 

ja 11 naisesta, jotka olivat olleet osallisina Tuomas Äkrään ja 
Holttisen pelloilla tapahtuneissa rettelöissä, joka kymmenes ar-
valla henkensä menettämään, muut kuukauden vesi- ja leipä-
vankeuteen. Asia sitte alistettiin senaatin oikeusosaston har-
kittavaksi ja hovioikeuden tuomio oikaistiin niin, että 11 
miestä ja yhtä monta naista tuomittiin 28 päivän vesi-
leipävankeuteen. • Paavo Harsian ja Antti Holttisen asia jätet-
tiin keisarin armollisimman harkinnan alaiseksi ja Marras-
kuussa v. 1838 päätös tuli: 40 paria raippoja, musta • penkki 
ja elinajakseen Siperiaan. Mutta heitä sitte pidettiin vankina 
Veaporissa ja, Svartholmassa. Harsia kuoli Veaporiin. Holt-
tinen sai armosta palata kotiin ja kuoli kohta sen jälkeen 
v. 1849. 
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Kun edellä mainitut 10 kontrahtivuotta olivat loppuun 
kulumaisillaan, ja vielä v. 1842 Valkjärveläiset jättivät ano-
muksia kenraalikuvernöörille ja keisarille pyytäen irtipääsöä 
lahjoitusmaan siteistä, mutta asia jo oli ratkaistu." Näitten 
venäjänkielisten kirjoitusten alla oli nimet Egor (Georg) Sälli-
nen, Grigori. Koiranen ja Matvei Lemmetty. 

Söderhjelm oli pari kertaa vieroittanut Veikkolan lääniä 
vaatien rahassa mitä ennen oli suoritettu monellaisilla luonnon-

- tuotteilla, ottaen maksuja puista ja kaskista ja koroittaen päivä - 
töitten lukua sekä muita suorituksia. Kun paroni Freedericksz oli 
ostanut Veikkolan lahjoitusmaan, oli luutnantti Karl Johan 
Rosenbröijer ensin hänen hovinhoitajanansa, mutta sitte kolmatta-
kymmentä vuotta Anders Langen. Hän kirkkoherra H. J. Sale-
niuksen avulla määräsi uudestaan veroja, ropotteja ja kaupunkiin 
tehtäviä matkoja lampuodeille. Tämä veroitus, niinkuin useat 
edellisetkin, taisi kuitenkin jäädä jotenkin epätasaiseksi. Langen 
ei ollut luonteeltaan tyly eikä julma ja talonpoikien pieksämi-
sestä ei ollut enää puhettakaan, vaan epämääräisillä käskyil-
lään ja lupaustensa muuttelemisella hän tuotti monelle ajanhuk-
kaa ja vahinkoa. Mittaamattomien lampuodintilojen ja usein 
autioiksi jääneitten kontujen viljelys ja niitten verojenmaksu 
joutuivat eräissä kylissä sangen sekaisiksi, mutta mitään suu-
rempia riitoja ei enää tapahtunut. Langen kuoli v. 1868 ja hänen 
jälkeensä olivat hovinhoitajina Paul Pipinen, Schwanenberg, Kons - 
tantin Eichelmann 1), Henrik Ivar Berner ja Rudolf Ivar Aschan. 

Kun Suomen säädyt olivat -alkaneet säännöllisesti kokoon-
tua, oli ruvettu lahjoitusmaitten lunastamista harrastamaan. 
Veikkolan lääni eli Valkjärven tila (68,760 tynnyrinalaa; 3,827 
henkeä) lunastettiin valtiolle v. 1875, mutta perintökirjat annet-
tiin vasta v. 1901. I osnkkalan tila (7,000 tynnyrinalaa; 448 
henkeä) lunastettiin v. 1887 140,000 markalla ja perintökirjat 
annettiin v. 1903. Oravaniemi (730 tynnyrinalaa; 139 henkeä) 
lunastettiin v. 1877 14,000 markalla ja• perintökirjat annettiin 
v. 1880. Kruununpuistoa jäi Valkjärvelle 4,007 tynnyrinalaa. 

i) Kirjurina oli Carl Magnus Eichelmann. 
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Ensimmäinen, joka Valkjärvellä alkoi panna paperille tie-
toja lahjoitusmaitten entisistä oloista ja tapauksista, oli Juhana 
Lemmetty Valkeamatkan kylästä. Hän itse muisti paljon, tie-
dusteli muiltakin ja kokosi kuitteja, jotka olivat kovista talon-
pojille annetut. Kappalaisen apulaisen Salomon Majander'in 
avulla hän sommitteli kirjoituiksen, jonka Hauhon kirkkoherra 
A. Fr. Siren käänsi ruotsiksi ja painatti Litteraturbladet'iin 
v. 1863. 
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Tietoja aseluovutuksista i8o8. 

Lokak. 27 p. 1919 esitetty E. A. VIRTASEN tiedonanto. 

Marttilan kirkonarkisto: Diverse handlingar rörande Hyby 
Pastorat åren 1627-1856. 

Förteckning öfver Gevär, Bössor, Pistoler, Sablar och Huggare 
m. m. som af S:t Mårtens Sokns Allmoge blifvit inlämnade 

neml:n 

Patakoski i Henrik Sarja 
D.o 	'' And: Simola 
D:o 	Henr: Yliklämä 

	

Pardela 	Johan Pafvi 
Harma Johan Harma 

Kyrkoby Henrik Isotalo 

	

Mäenpä 	Christer Värri 

	

Heijkola 	Johan Snäll 

	

Tyllilä 	Johan Pundari 
D:o 	Johan Brusila 

Domarla Johan Fleischer 
D:o 	Johan Domarla 

Säppälä Henrik Jakola 

	

Halikola 	Matts Jolcki 
; Mäntsälä Jacob 

	

Siikarla 	Henrik Sikarla 

	

Sarila 	Smeden Henrik 
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Lovis Krapala den 24 Julii 1808. 

Joh. Wiehman. 
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Jaakko Gadolinin kirje v:lta 1758. 

Lokak. 27 p. 1919 esittänyt A. R. CEDERBERG. 

[Tessinska Samlingen. S. R. A. Bref till C. G. Tessin III.] 

Högvelborne Herr Grefve, Cancellie President, Öfwerste 
Marskalk, Gouverneur för Hans Kongliga Höghet Cron-Prinsen, 
Academie Cantzler, Riddare och Commendeur af Kongl. Maj:ts 
Orden, Riddare af Svarta Örn, samt Cantzler af alla Kongl. 
Maj:ts Orden 

Nådige Herre. 

Försäkrad om Eders Höggrefliga Excellences prisvärda 
ynnest har jag efter mycket betänkande omsider funnit mig 
föranlåten at i största ödmjukhet recommendera Observatorn 
Magister Justander uti Eders Excellences nådiga åtanka vid 
Mathematum professions förgiftande, dertil han på förslag är 
opförd. Efter mit ringa omdöme hade väl Vice Adjuncten Magis-
ter Planman med distinction bordt få både förslag och syslan; 
men så vida det nu mera icke skulle låta sig giöra, lära Justanders 
omständigheter förtiena den ömaste reflexion. Hans competi-
torer äro i anseende til åldern såsom barn emot honom, och jag 
som både förestått samma profession, som ock, vid tilfälle af 
det biträde han giordt mig vid mina Trigonometriska mätningar 
här i orten, i synnerhet lärt känna hans egenskaper, dristar 
försäkra, det han med aldeles lika nytta som hans competitorer, 
skall kunna förestå syslan. Härtil kommer, at Herr Adjuncten 
Wallenius som genom sin Farbror Herr Landshöfdingen Wallen 
vunnit så mycken faveur vid sin ansökning, icke heller såsom 
de andre sökande gifvit Professor Kraftman tilräckelig säkerhet 
om den lilla förmon, som jag vet at Eders Excellence nådigt 
unnar komma Kraftman för det han nu går ifrån sin fördel. 
Ty utan det bemälte Adjunct, ehuru hans situation värkeligen 
är bättre än någentheras af de andre, prutat af halfva summan, 
har han ock emot sin förskrifning tagit en contrarevers, hvar- 

11 
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med afsichten ofelbart lärer vara at framdeles, om han ock skulle 
vinna befordran, disputera betalningen. 

Utom alt detta så vet jag hvad skilnad dem emellan är 
uti tankesätt rörande vårt allmänna, hvilken omständighet för-
nämligast tvungit mig at nu fatta til pennan, ehuru jag dermed 
dock icke vågar mig at henne vidare beskrifva. Jag har ej kun-
nat ställa mit samvete til freds med mindre jag skulle alleröd-
miukast för Eders Excellence öpna mina tankar om saken, 
h[v]aremot jag lika ödmiukeligen anhåller om den synnerliga 
nåd, at hvad jag således efter bästa förstånd i uprichtighet ytt-
rat, uti tysthet må begrafvas. Framhärdar med diupaste vördnad 
in til min död 

Eders Höggrefliga Excellences underdån. 
ödmiukaste tienare 

Jacob Gadolin. 

Abo d. 24. Juli 1758. 

Muutamia muistiinpanoja Mikael Agrikolalle suoduista eduista 
ja uskonpuhdistuksen aikakauden pappien nimityksestään 

virkoihin osoittamasta kiitollisuudesta. 

Lokak. 27 p. 1919 esitetty ARMAS SALEN1UKSEN tiedonanto. 

Kruununtilojen luetteloissa vuosilta 1540 ja 1541 on Mi-
kael Agrikolalle suoduista eduista seuraavat tiedot: Sancti 
Bartolomei Altaris prebendetilat Askas Pyhän Katariinan pitä-
jässä, Salnila (Saloila) Piikkiössä ja Kahalajoki (Kahlajoki) 
Liedossa piispa Martin toimitti maisteri Michaeli vähäiseksi 
avuksi (»wndtsettningh»), kun hän oli saapunut Saksasta kotiin. 
— Sancti Laurentii .prebendetilat Auvas, Rauuala (Kanala), 
Pisu ynnä toisenkin tilan kanssa ja Vilkila Kaarinan pitäjässä; 
Hamara Maarian pitäjässä; Toijas Paraisten pitäjässä; Peijas 
ja Martila Ruskossa; Vanhapappila ja Myllykylä Vehmaalla sekä 
Cüsiworj Pairniossa (yhteensä 11 tilaa) oli maisteri »Michael 
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Agricola» saanut elannokseen. 1) — Piispaksi tultuaan hänellä 
oli Maarian pitäjässä myöskin Kåsås, Jänissaari ja Maanpä. 

Sen ajan oloja hyvästi kuvaavia nämätkin tiedot ovat: 
V. 1557 oli piispantilojen joukossa Satalaks (»Såtalax»), 

jonka sanottiin ennen olleen Pyhän Henrikin prebendetiloja. 
Sen vanhaan aikaan (»i gambla tiden») eräs ylioppilas (»stu-
denth») oli antanut Pyhän .Henrikin prebendelle pantiksi, mutta 
hän oli kuollut ulkomaille (»utlendz»). 

Äsken mainittuna vuonna Danskila Maskun pitäjässä oli 
kuninkaan omana, sillä eräs pappi Her Morthenn Friis oli sen 

kuninkaalle lahjoittanut, koska tämä oli hänelle elinajaksi anta-
nut Hämeenkyrön kirkkoherranviran. 

Koska Erik herttua oli antanut herra Johannis Jacobi'lle 
valtakirjan Rauman kirkkoherranvirkaän, niin tämä pappi 
vastalahjaksi antoi Hermelen tilan Maskun seurakunnassa. 
Sama Jons Jakobs lahjoitti Uroilan Maarian pitäjässä herttua 
Juhanalle, Raumalta Euralle muutettuansa. 

Muutama uusi tieto piispa Maunu Tavastista sekä hänen 
toivioretkestään Pyhällemaalle. 

Tammik. 26 p. 1920 esittänyt K. GROTENFELT. 

Lukiessani äsken Detmarin Lyypekin kronikkaa huoma-
sin siinä muutaman lisätiedon Maunu Tavastista, jota ei ennen 
ole talteen otettu hänen elämänkertaansa kuvailtaessa. Ker-

toessaan siitä sovitteluhankkeesta, jota Lyypekin piispa Johan-
nes Schele v. 1420 paavi Martinus V: n toimesta yritti kuningas 
Eerikki Pommerilaisen ja Slesvigin kreivin Henrikin vä~i]lä, 
sanoo hän piispan ensin käyneen Kööpenhaminassa Eerikin 
puheilla ja sitten kuninkaan luvalla kutsuneen sovittelukokouk-
sen Flensborgiin Pyhän Martin päivän ajaksi, siis marraskuun 
11 p: ksi 1420. (Des lede he enen ghemenen dach to vlensborgh 

1) Vertaa: Histor. Arkisto XV, 2, siv. 258-262. 
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myt vulbort des khoninghes in dem neghensten sunte mertens 
daghe.) Tässä kokouksessa, jonne sekä Eerikki kuningas ja 
kreivi Henrikki että hansa-kaupunkien edustajat saapuivat, oli 
myös läsnä muiden muassa Turun piispa Maunu Tavast. (Uppe 
desseme sulven daghe weren ok vele gheystliker vorsten unde 
stede, alse de ertsebisschope van lunden, van upsal, undo de 
bisscope van schare, van rijpen, van roschilde, van abowe, unde de 
stede liibik, hamborgh, sund, rosstok, grypeswolt unde wismer.) 

Kuten tunnettu, on yleensä oletettu piispa Maunu Tavastin 
tehneen toivioretkensä Pyhäänmaahan vv. 1419 ja 1420, jolloin 
tammik. 24 p:n 1419 ja marrask. 22 p:n 1420 väliajalta häntä 
ei mainita Mustassa kirjassa. Hänen olisi siis marraskuussa 
1420 täytynyt olla Tanskassa paluumatkalla Pyhästämaasta. 
Mutta tätä olettamusta vastaan sotii se seikka, että Maunu 
myös 9 p. heinäk. 1419 sanotaan olleen läsnä muutamassa neu-
vottelussa Kööpenhaminassa ja syyskuussa samana vuonna 
mainitaan Eerikki kuninkaan lähettiläänä menneen Upsalaan 
järjestämään sikäläisen arkkipiispanistuimen sekavia oloja (ks. 
Sv. Dipl., toinen sarja, n:ot 2663, 2685, mainitut myös Hausen, 
Medeltidsurk. II, sivv. 227, 242), minkä lisäksi vielä eräs v:lle 
1420 sovitettu Krister Niilonpoika Vasen kirje 9 p:ltä heinäk. 
(Hausen, Med. urk. II. siv. 260) näyttää osoittavan hänen sil-
loin olleen Suomen saaristossa. Niin ollen on meidän etsittävä 
uusi ajankohta Maunu piispan matkalle Pyhäänmaahan;  ja kai-
kin puolin uskottavimmalta näyttää, että se on tehty samalla 
kertaa kuin Eerikki kuningas siellä kävi, siis 1424-25. Tosin 
on Maunu vielä 10 p. kesäk. 1424 Turussa ja tasan vuosi senjäl-
keen (mahdollisesti jo 23 p. toukok.) jälleen siellä, mutta tämä 
ei estä hänen olleen mukana kuninkaan toivioretkellä, joka alkoi 
Venetsiasta elokuussa 1424 ja päättyi toukokuussa 1425, jolloin 
Eeri'ki jälleen oli Tanskassa. Tosin Maunu ei ole voinut lähteä 
ulkomaille yhdessä kuninkaan kanssa, joka jo uudellavuodella 
1424 oli matkustanut Puolaan ja Unkariin, mutta olihan voitu 
edeltäpäin sopia hänen yhtymisestään kuninkaan kanssa Venet-
siassa. Suomen piispainkronikka nimenomaan sanoo Maununkin 
matkan tapahtuneen Venetsian kautta, josta kaupungista hän 
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hankki kalliita kirkkoesineitä Turun tuomiokirkkoon. Paluu-
matkalla on Maunu arvattavasti Saksassa eronnut kuninkaasta 
ja suoraan rientänyt Suomeen, jossa on voinut olla jotenkin 
samaan aikaan kuin Eerikki Tanskassa. Jos näin on asianlaita, 
kuten näyttää, selviää myös, että Maunu Tavast on tehnyt 
yhden suurimmista lahjoituksistaan, nimittäin Pyhän ruumiin 
alttarin perustamisen Turun tuomiokirkkoon, juuri muistoksi 
ja kiitollisuudenosoitukseksi onnellisesta kotiinpaluustaan Py-
hältämaalta, sillä se on juuri tämän lahjoituksen perustamis-
kirja, joka on annettu 10 p. kesäk. 1425 Turussa. 

Samalla lailla Detmar mainitsee Turun piispan myös nii-
den hengellisten valtaneuvosten joukossa, — muut olivat Lundin, 
Roskilden ja Riben piispat — jotka olivat Eerikki Pommerilai-
sen seurassa Vordingsborgin tuloksettomissa rauhankeskuste-
luissa hansakaupunkien kanssa kesällä 1434. Juuri Vordings-
borgiin saapui silloin Eerikille ensimäinen tieto Engelbrektin 
Ruotsissa nostamasta kapinasta, ja Maunu on siis silloin, niin-
kuin niin useasti muulloin, ollut kuninkaallisen herransa luona. 

Metsänpuutteesta Suomessa i600 luvulla. 

Helmik. 23 p. 1920 esittänyt K. R. MELANDER. 

Vaikka yleensä on arveltu, että maassamme ennen aikaan 
on ollut runsaasti metsää ja valitetaan aikamme metsän haas-
kauksesta, puhuvat monet historialliset asiakirjat tässä kohden 
aivan toista kieltä. Metsän puutteesta ja aivan tuntuvista 
sellaisesta monessa paikoin sisämaassakin ne kertovat puhumat-
takaan merenrannikosta, jossa oli tiheämpi asutus ja suurempi 
mahdollisuus lähettää puutavaraa varsinkin lautoja ulkomaille. 

Pääsyyksi tähän vähä väliin asiakirjoissa mainittuun met-
sänpuutteeseen katsoisin maassamme vielä aivan yleisesti käy-
tettyä kaskenviljelystä. Kaukaisimmissa sisämaan osissa, niin-
kuin Pohjois-Satakunnassa, Keski-Suomessa, Pohjois-Savossa, 
Käkisalmen läänissä, Kajaanin seudulla ja sieltä pohjoiseen päin 
saivat talonpojat paljon enemmän viljaa kaskistaan kuin peI- 
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loistaan. Mutta paikoittain oli alituinen kaskien hakkaaminen 
ja polttaminen tehnyt kaikki kaskiksi kelpaavat metsämaat 
puuttomiksi ja keivottomiksi viljelykseen. Melkein vielä tuhoi-
sammat mahtoivat olla kaskien ja nuotiotulien aiheuttamat 
metsäpalot, jotka kankaisemmissa metsissä voivat levitä hyvin-
kin laajalle alueelle, kun harva asutus esti riittävän tulensam-
muttajajoukon pikaista kokoamista. 

Tällaisista suurista metsäpaloista tapaamme tietoja keski-
ajasta saakka. 1).  Niin kehoitti kuningas Maunu Eerikinpoika 
vuonna 1334 Suomen (Varsinais-Suomen), Uudenmaan, Hämeen, 
Satakunnan jaAhvenanmaan asukkaita ottamaan viljelykseen niitä 
metsämaita maakunnissaan, jotka metsäpalot olivat hävittäneet. 

Jo 15)0-luvulla näemme paikoittain merenrannikolla ja 
sen läheisyydessä valitettavan hirsimetsän puutteesta selvään 
liiallisen kaskenpolton tähden. Niin huomaa, että 1590-luvulla 
Helsingin pitäjässä puuttui neljältätoista kylältä kokonaan hirsi-
metsä ja Sipoon pitäjässä 25:ltä. l yvä hirsimetsä oli Helsingin 
pitäjässä vain kolmella kylällä, Sipoossa taas yhdellätoista. 
Muista kylistä ilmoitetaan metsän olevan mukiinmenevän (pass-
lig) tai vähäisen (arm). Jotkut näistä kylistä lienevät yksi 
taloisia eli oikeastaan vain yksinäisiä taloja. Sellaisia tapaa 
usein maa- ja verokirjoissa. 2) 

Saman huomion metsämaista 1590-luvulla teemme Parais-
ten pitäjän tilistä tilivuodelta 1556. Esimerkiksi Torabyn ky-
lästä luemme tästä .tilistä, että siinä oli mukiinmenevä (passlig) 
halkometsä, vaan ei mitään hirsimetsää. Sama on Ali-Kirjalan, 
Skrobbölen, Norrbyn ja Pytön laita. Gunnarsbyyssä sanotaan 
olevan hyvä halkometsä, vaan ei mitään hirsimetsää. Lois-
dalissa taas oli mukiinmenevä (passlig) sekä halko- että hirsi-
metsä. Pölssebölestä mainitaan, että siinä oli vähän metsää. 
Nämät esimerkit jo osoittavat, että tässä suurista saarista muo-
dostuneessa sisäsaariston pitäjässä oli kyliä, joiden metsärik- 

1) Porthan, Opera seletta, V osa 223 ja 224. Turun tuomio-
kirkon Mustakirja 46 ja 47. 

2) A. Allard t, Borgå läns sociala och ekonomiska förhållanden 
åren 1539-1571, 145 s. 
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kautta ei suinkaan voinut kehua. Nyt puheena olleista kylistä 
oli yksi ainoa, nimittäin Pölsseböle, yksitaloinen. Muissa oli 
taloja 2:sta 8:saan asti. 1) 

Mutta 1600-luvun tuomiokirjat tarjoovat tästä asianlai-
dasta ennättämiseen esimerkkejä, varsinkin autiotalojen suhteen. 
Olen tästä asiasta löytänyt hyvin paljon tietoja varsinkin Ylä-
Satakunnasta, jonka tuomiokirjoja läpikäydessäni olin sitä seikkaa 
pitänyt koko paljon silmällä. Mutta olen muualtakin maassamme 
tavannut siitä jonkun esimerkin.. TTiin valitti Sauvon käräjillä 
vuonna 1623 eräs talonpoika, että Turun porvari Hasenwinekelin 
lampuoti oli hakannut haloiksi ainoan koivumetsän, josta voi-
tiin vastoja saada. Tämä metsä oli kaiketi kylän yhteinen. 

Vuonna 1625 • valitti Ahvenanmaalla Saltvikin käräjillä 
pitäjän kirkkoherra, että pari kyläläistä oli kasku, halkoja ja 
aidanseipäitä liiaksi hakkaamalla hävittänyt (uthuggit)" kylän 
yhteisen metsän. Samana vuonna kiellettiin Hamarlandin kärä-
jillä yhtä' Frebbenbyn asukasta kaatamista enempää kaskea, 
koska hän kaskea polttamalla oli hävittänyt kyläläisten metsän 
ja takamaan. Moni talo oli sen johdosta tullut autioksi, toisia 
joutuisi vielä samaan tilaan, jos hän niin saisi jatkaa. Tämä 
kyläläisten metsäin hävitys oli kaiketi etupäässä aiheutunut 
kaskista alkaneista metsäpaloista. Seuraavana vuonna Liedon 
pappi pitäjänsä käräjillä esiintyi samanlaisella valituksella. 
Vaikka pappilalla olikin oma metsänsä, olivat Tekulan (i j 
kyläläiset, niinkuin pappi oikeudessa toteen näytti, haaskan-
neet pappilan metsää niin, ettei ollut enää 'hirsipuita raken-
nusten korjaamiseen: 

Paikoittain oli kyllä tehty oikeudessa vahvistettuja sopi-
muksia, paljonko kukin talo sai yhteisestä metsästä ottaa. Por-
voon käräjäin pöytäkirjasta v:lta 1627 näemme siten, että Kär-
kön kylässä.  samaa pitäjää joka inanttaali sai yhteismetsästä 
hakata 4 kuormaa halkoja. Tämä sopimus oli nähtävästi saatu 
aikaan rouva Gertrud Ungern von Sternbergin toimesta, jolla 
pitäjässä oli taloja. Mutta toisissa paikoin oli paljon myöhem- 

1) Vol. 632. Undervisningh huru skatten utgår i Pargas socken. 
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minkin tapa hakata kaskea ja metsää eri tarpeisiin mielinmää-
rin, mikä aiheutti siihen tyytymättömäin pyyntöjä metsän 
jaosta. Niin vaadittiin Pellosniemen käräjillä Savossa v. 1644 
metsäin jakoa, koska muutamat ylenpalttisesti kaskia hakka-
sivat. 1) 

Niinkuin jo sanoin, olen ollut tilaisuudessa koota tästä epä-
kohdasta rikkaimman ainehiston Ylä-Satakunnasta vuosisadan 
lopulta. Näistä tiedoista näkee, että varsinkin autioiksi jää-
neissä taloissa, jotka käräjäin pöytäkirjoissa tulevat puheeksi 
uudisasukasten pyynnöstä saada ottaa ne viljelykseen, tavalli-
sesti ei ollut kaskimetsää. Mutta paitsi kaskimetsää puuttui 
usein vielä hirsimetsä, tuohimetsä (eli koivumetsä), halkometsä, 
tervanpolttometsä, niinimetsä (eli lehmusmetsä 2 ) sekä aidas-
puiksi kelpaava metsä. Jos tämmöisissä autiotaloissa löytyi 
hirsimetsää, oli se tavattavana ainakin peninkulman päässä 
takamailla. Monasti muutakin metsää oli sieltä haettava eikä 
kotimetsäalueelta. Tämä autiotilain metsänpuute johtui, niin-
kuin jo huomautin, pääasiallisesti äärimmäisyyteen menneestä 
kaskenpoltosta, joka puolestaan usein oli aiheuttanut metsäpaloja 
muittenkin metsissä. Varsinkin koivu- ja lehmusmetsän puute 
aiheutui kaskenpoltosta, koska juuri tällaiset metsämaat par-
haiten kaskiksi kelpasivat. 

Talon jouduttua autiotilaan oli se usein koko kylän mieli-
vallan alaisena. Toiset talot niittivät sen niittyjä siksi, kuin met-
sittyivät, viljelivät lannoittamatta sen peltokappaleita, jotka 
olivat muiden kylän peltojen yhteydessä, polttivat kaskea 
kaskimailla ja hakkasivat metsää rakennusaineiksi ja muiksi 
tarpeikseen. Hallitus oli kyllä kieltänyt tämän ja vaatinut . 
niiltä, joille se antoi käyttöluvan, niinkutsuttua autiotalojen 
veroa. Mutta tätä veroa maksettiin sangen vähän, ja mielival-
tainen autiomaitten käyttö sen sijaan rehoitti. 3) 

1) Ahvenanmaan, Halikon ja Piikkiön kihlakuntain ynnä Porvoon 
läänin tuomiokirjat (Suomen valtioarkistossa). 

2) Toisinaan kiskottiin 1600 luvulla miniä myöskin katajista. 
3) Useat Ali- ja Yli- Satakunnan tuomiokirjat valtioarkistossamme. 
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16'v0-luvulla, jolloin metalliteollisuus, varsinkin raudan ja 
vasken valmistus Ruotsissa tuntuvasti edistyi, rupesi halli- 
tus entistä enemmän kääntämään huomionsa metsänhaaskuu- 
seen valtakunnassa. 	Yhä lisääntyvät malmin sulatusuunit 
vaativat nimittäin entistä enemmän polttoainetta metsistä. 
Jollei viimemainituista riittävästi huolta pidetty, voi kukois-
tukseen kohonnut vuoriteollisuus joutua vaaranalaiseksi. 

Varsinaiseen toimeen metsäin suojelemiseksi hallitus, mi-
käli olen huomannut, ryhtyi vuoden 1642 alussa, jolloin se sen 
johdosta kääntyi eduskunnan puoleen. Kirjeessään kokoontu-
neille säädyille 22 p:ltä tammikuuta 1642 holhoojahallitus ottaa 
metsiä koskevan epäkohdan puheeksi. Se mainitsee, että suu-
riin rimetsämaihin oli hakattu kaskia ja perustettu uudisviljelystä 
varten pieniä torppia. Erityisesti siinä valitetaan, että huoli-
mattomuudesta oli aiheutettu metsäpaloja, jotka olivat hävit- 
täneet suuria arvokkaita metsiä. 	Lukuisat metsäseutuihin 
perustetut sahat eli sahamyllyt olivat myöskin paljon vaikutta-
neet metsän haaskaukseen, ne kun olivat perustetut ei vain 
kaukaisempiin metsäseutuihin, vaan myöskin parhaimpiin metsä-
paikkoihin. Tässä kohden oli holhoojahallituksen mielestä syytä 
moitteeseen metsänpitelystä varsinkin Uplannissa, Västman-
lannissa, Taalainmaassa, Närikessä, Vermlannissa, Söderman-
lannissa, Itägöötinmaalla ja Smoolannissa, vieläpä Norrlannissa 
ja nyt Suomessakin. Mutta tuhlaaminen oli lopetettava ja met-
sät säästettävä vuoriteollisuuden ja laivanrakennuksen edistä-
miseksi. Tämän johdosta hallitus nyt oli parhaaksi katsonut 
keskustella asiasta valtakunnan säätyjen kanssa ja pyytää 
niiltä hyviä neuvoja ja kannatusta, - että voitaisiin poistaa epä-
kohdan syyt, säilyttää häviöltä, mitä metsistä vielä oli jälellä, 
sekä tulevaisuudessa saada asiat paremmalle kannalle. Halli-
tuksen mielestä olisi tässä kohden ryhdyttävä seuraaviin toimen-
piteisiin. Kaskenpoltto olisi lakkautettava, sahamyllyjen perus-
taminen rajoitettava ja metsäpalon aiheuttaja säälimättä anka-
rasti rangaistava. Torppain suhteen olisi noudatettava seuraavia 
määräyksiä. Uusia äsken perustettuja torppia olisi tarkastet-
tava viljelystensä puolesta ja ne hävitettävä, joilla ei ollut 
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riittävästi maata peltoa ja niittyä varten tai'olivat liian likellä 
malmivuoriseutuja ja aiheuttivat viljelyksillään haittaa raken-
nushirsi- (timmer) ja mastopuumetsille. Ei kenenkään pitänyt 
saada pitää torppaa, joka ei ollut laillisen tarkastuksen perus-
tuksella rakennettu. Malmivuoriseutuja varten olisi laadittava 
erityinen sääntö, miten niissä metsänhakkuu toimitettaisiin, 
niin että metsä ehtisi riittävästi kasvaa, ennenkuin sitä uudel-
leen ruvettaisiin kaatamaan. Siitä olisi seurauksena, että niin 
metsät kuin malmivuoret säilyisivät ikuisiksi ajoiksi.1) 

Hallitus näkyy .tässä asiassa kaiketi Keski-Euroopan ja 
nähtävästi lähimmin Saksan esimerkkiä noudattaen aikoneen 
ryhtyä tarmokkaisiin toimiin säilyttääkseen valtakunnalle sen 
rikkauden, joka metsämaihin oli kätkettynä, mutta menestystä 
sillä ei näy vielä muutamaan vuoteen olleen yrityksessään. On-
han maassamme aivan viime aikoihin asti sivistymättömäin 
kanta tässä kohden ehdottomasti ollut kaikkien rajoitusten 
vastustaminen ja oikeuden säilyttäminen jokaiselle mielensä 
mukaan menetellä metsämaillaan. Ja vaikka Ruotsissa tässä 
kohden on oltu viime aikoina paljon edistyneemmällä kannalla 
kuin meillä, ei 1600-luvulla sielläkään yleisemmin ymmärretty 
metsän suurta arvoa. Vasta viiden vuoden kuluttua edellä-
mainitusta holhoojahallituksen yrityksestä eli. vuonna 1647 saa-
tiin Ruotsin . valtakunnalle laadituksi sen ensimäinen metsä-
sääntö Kristiina kuningattaren itse ryhdyttyä hallitukseen. 
17 vuotta myöhemmin eli vuonna 1664 sai Kaarle XI:sta hol-
hoojahallitus säädetyksi uuden metsäsäännön, joka tärkeim-
missä kohdissaan on yhtäpitävä edellämainitun kuningatar Kris-
tiinan julkaiseman metsäsaännön kanssa. 

Vuonna 1647 ilmestynyt metsäsääntö koetti todella saada 
metsänhaaskuussa parannusta aikaan. Sen 21 pykälässä kiel-
letään kaskenpoltto niissä paikoin, jotka eivät soveltuneet pel-
lon tai niityn raivaamiseen. Oli myöskin luvallista metsää rai-
vata laidunmaaksi poistamalla sammalta ja muuta, mikä hei- 

1) Ruotsin valtioregistratuura (kopiot siitä Suomen valtioar-
k istossa). 
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nänkasvnlle oli haitaksi. Mutta sekä kaskenpoltto edellämaini-
tuissa paikoissa samaten kuin metsän raivaaminen ei saanut 
tapahtua ilman edelläkäypää tarkastusta, että se oli metsäsään-
nön mukaista. Sentähden piti itse maanomistajan tai hänen 
vuokramiehensä, joka hänen luvallaan ryhtyi kaskea kaatamaan 
tai muussa tarkoituksessa metsää raivaamaan, ennen työn aloit-
tamista ilmoittaa siitä pitäjäläisille ja ottaa mukaansa kirkon 
kuudennusmiehet tarkastukselle. Jos he katsoivat raivausta 
metsäsäännön mukaiseksi, sai isäntä tai hänen vuokramiehensä 
raivata ja polttaa rajanaapureista välittämättä. Mutta jos 
viimemainitut omin luvin ilman tällaista edelläkäypää tarkas-
tusta ryhtyivät työhön, olivat he pantavat syytteeseen ja tuo-
mittavat 12 markann - kolmijakoiseen sakkoon, josta hallitsijalle, 
kihlakunnalle ja syyttäjälle tuli kullekin kolmannes eli 4 markkaa. 

Siitä, että oli tahallisesti aiheuttanut metsäpalon, määräsi 
vuoden 1647 metsäsäännön 23 pykälä kuolemanrangaistuksen 
ja vahingon korvaamisen syyllisen omaisuudesta. Mutta moniko 
tunnusti tahallisesti sytyttäneensä metsän ja ani harva lienee 
varomattomuudessaan sellaisesta aikeesta muille puhunut. Muu-
ten näemme, että tätä sääntöä ei maassamme muitten paitsi 
irtolaisten suhteen juuri lainkaan noudatettu edes niissä koh-
din, joissa syyllinen helpommin oli tavattavana ja hänen syylli-
syytensä, todistettavissa niinkuin kaskenhakkaamisesta ilman 
edelläkäypää tarkastusta omalla maalla. 

Vuoden 1664 metsäsäännössä tavataan nämät samat mää-
räykset uudestaan aivan samanlaisina ja samoissa pykälissä 
kuin vuoden 1647 metsäsäännössä. 1) 

Kun metsäsääntö maassamme näin jäi syrjään, on luonnol-
lista, että metsiä yhä edelleen huolimattomuuden johdosta 
hävisi. Varsinkin sellaisissa kylissä, joissa metsämaat olivat 
talollisten yhteisomaisuutta, oli selvää, että yhden isännän 
metsänhaaskuu tuotti tappiota kaikille kylän taloille, niinkuin 

1) J. Schmedeman, Kongliga stadgar, förordningar, bref och 
resolutioner angående justitie- och executions ärenden 255, 256, 351, 
352 ja 353 s. 
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aikaisemmin olen maininnut, ja johti toisten talollisten vaati-
mukseen metsän jaosta. 

Omituista on muuten, että monasti henkilöitä aiheuttamas-
taan metsänpalosta muitten metsissä ei saatettu edesvastuuseen 
äsken säädetyn metsäsäännön vaan maanlain rakennuskaaren 
38 luvun mukaan. Niin tuomittiin Vesalahden käräjillä vuonna 
1650 mainittuun maanlain kohtaan perustuen viimeksi kuluneena 
rukouspäivänä tulen toisen metsään sytyttänyt henkilö maksa-
maan sakkoa 9 markkaa ja.  korvaamaan vahingon, koska siitä 
syntyneessä metsäpalossa kaksi tynnyrinalaa kaskimetsää oli 
hävinnyt. 

Vielä tahdon tässä mainita kaksi esimerkkiä, jotka osoit-
tavat, missä määrin Savossa 1600-luvun loppupuoliskolla metsät 
olivat hävinneet. Niin näkee Savoa varten vuonna 1664 laadi-
tusta tarkastusmaakirjasta metsämaata monessa paikoin siksi 
paljon haaskatun, että sangen vähän kaskimetsää oli tavatta-
vana. Pohjois-Savosta saa kertomuksista suurten nälkävuosien 
aikana 1695-97 suoritetuista tarkastuksista hämmästyttävän 
ankaria arvosteluja metsämaista siellä. Tavataan nimittäin 
paikoittain sellaisiakin lausuntoja, että metsä oli »kokonaan 
kaadettu» tai »tuhaksi poltettu». 1) 

Hämeen metsäin tilasta saa muutamia mielenkiintoisia 
tietoja erään tämän maakunnan taloudellisia oloja tutkineen 
toimikunnan kertomuksesta vuodelta 1684. Näemme siitä, 
ettei vain maakunnan eteläisimmissä vaan paikoittain sen sisä-
ja pohjoisosissakin oli tuntuva metsänpuute. Lammen pitä-
jässä olivat olot suhteellisen onnellisia, kun siellä puuttui vain 
tervapuumetsää. Mutta Hollolan niinikään Etelä-Hämeessä 
sijaitsevassa pitäjässä oli parilla kylällä- metsää vain poltto-
puiksi. Kulsialan pitäjässä ei yhdessä kylässä löytynyt hirsi-
ja •tuohimetsää, mutta tarpeeksi metsää halkoja ja aidaksia 
varten. Sahalahden pitäjässä Keski-Hämeessä oli enimmillä 
taloilla metsää vain halkopuiksi ja yhdellä kylällä tällaista 

1) Lyyli Kurki, Tietoja suurien kuolinvuosien ajoilta Pohjois-
Savossa (Painettu Savon Sanomiin vuodelta 1916). 
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metsämaata vasta 11/2  peninkulman päässä sijaitsevassa taka-
maassa. Jämsän pitäjästä sanotaan tässä tarkastuskertomuk-
sessa, että metsä monessa paikoin oli loppuun kaadettu, kulu • -
tettu tai poltettu (»uthuggen, avnött eller uppbränd»). Vii-
meksimainittu viittaa usein uudistuneisiin metsäpaloihin. Lau-
kaan pitäjässä, joka jo on. luettava Pohjois-Hämeeseen, sano-

. taan tarkastusluettelossa, että metsä siellä oli enimmäkseen 
loppuun kaadettu ja poltettu (mäst uthuggen och avbränd). 

Siksi Etelä-Suomen kartanoissa oli 1600-luvun loppupuo-
lella hyvä metsä harvinaisuas. Niin mainitaan esimerkiksi 
eräässä tarkastusluettelossa Turun läänistä. vuodelta 1683, että 
eversti Evert Hornille kuuluvassa Kankaisten .kartanossa las-
kun pitäjää oli sen omien rajojen sisällä hyvä hirsimetsä, mutta 
Sukkisten säteristä Nousiaisissa ilmoitetaan samassa luettelossa, 
ettei sillä ollut mitään erityistä metsää, vaan oli se osakkaana 
pitäjän yhteismaan metsässä. Sama ilmoitus tehdään Toukilan 
ja Sunilan sätereistä Mynämäellä sekä kahdesta Villilässä las-
kussa sijaitsevasta säterikartanosta. Useimmista kartanoista, 
joilla oli erikoismetsänsä, sanotaan tässä luettelossa, että se oli 
riittävä (nödtorftig). Muuten on Varsinais-Suomen oloille sangen 
kuvaavaa, että säterikartanoillakin oli pitäjäläisten kanssa met-
sänsä yhteisenä eikä eroitettuna, niinkuin yleensä oli suurten 
kartanojen laita muualla maassamme. 1) 

Omituista on, että siksi pohjoisessa kuin Oulun seutu-
villa 1600-luvun loppupuolella pelättiin alkavaa metsänpuutetta. 
Se tulee selvään ilmi Pohjanmaan maaherran Wrangelin kir-
jeistä kuninkaalle 1680-luvulla. Niissä hän lausui mielipitee-
nään, että talonpojat tervaa polttamalla, sahapuita kaatamalla 
ja laivoja rakentamalla haaskasivat ylenmäärin metsää. Sen 
lisäksi kulovalkeat usein hävittivät suuria metsäaloja. Paran-
nuskeinoksi Wrangel ehdotti, että hallitus järjestäisi metsän-
pitelyn tarkoin määräämällä, minkä verran tervaa, lautoja ja 
muita metsäntuotteita talonomistajat manttaalinsa mukaan 

1) Turun läänin tarkastusluettelo vuodelta 1683, vol. 6944 (Suo-
men valt. ark.). 



54 	K. R. Melander, Metsänpuutteesta Suomessa 1600-luvulla. 

saisivat metsästä ottaa. Laivojen rakentaminen myytäväksi 
olisi kerrassaan kiellettävä. Laivanrakennukseen ryhtyvän por-
varin olisi hankittava kaupungin hallitukselta todistus, että. hän 
kauppaansa varten laivan tarvitsi, ja lääninhallituksen tulisi 
sitten määrätä, mistä hän saisi hakkauttaa tarvitsemansa ra-
kennusaineet. Oudolta tuntuu jo valitus, että sahapuita liiaksi 
kaadettiin, sillä maassamme löytyi siihen aikaan varsin vähän 
sahoja ja nekin aivan pieniä, ettei niitten kautta metsät tuhou-
tuneet. Eikä meillä ollut kukoistavaa metalliteollisuutta niin-
kuin Ruotsissa, jota varten metsää olisi täytynyt säästää. Me-
talliteollisuutensa ohella Ruotsilla oli paljon suurempi sahaliike 
kuin meillä, mutta ei sekään metsänhäviöllä maata uhannut, 
niinkuin hollantilaisten metsänostot ja puutavaraliike Norjassa. 
Mutta Wrangelin ehdotus on ajan hengen mukainen ilmiö. Kuu-
luihan sahateollisuuden rajoittaminen jo - Kristiina kuningatta-
ren holhoojain ajoilta asti hallituksen ohjelmaan. Enemmän 
kummastuttaa sensijaan ehdotus, että laivainfakennusta rajoi-
tettaisiin, sillä sen elvyttämistä ja maan kauppalaivaston kar-
tuttamista oli Ruotsin valtakunnassa huolehdittu aina Kustaa 
Vaasan ajoista saakka. 1) 

Lopuksi tahdon mainita tulen pitelemisen vielä 16ü0-
luvulla olleen sitä laatua, että sen kautta tulipaloja hyvin pian 
voi syntyä. Oli nimittäin tapana kuljettaa tulta kotoa' kaiketi 
päresoihduissa pitkiä matkoja aina metsään saakka kaskien 
sytyttämiseksi. Ehkä tuluksia katsottiin epämukaviksi tämän 
kotiliedestä saadun tulen rinnalla. Mutta tuulisella säällä täl-
laiset tulenkuljetukset voivat tuottaa paljon tuhoa lentäväin 
kipinäin kautta. Matkalla kuljettiin peltojen ja niittyjen kautta, 
jolloin niiden aitaukset taikka kuivamaan pantu niittyheinä sekä 
niittyladot kipinöistä voivat syttyä palamaan. Vielä voi metsäkin 
syttyä tulta viedessä kaskimaalle kuivana kesänä. Niin aiheutti 
vuonna 1631 eräs henkilö Elimäellä kuljettaessaan ohrakylvöön 
aikomaansa kaskea varten tulta metsään sillä metsäpalon. =) 

1) Virkkunen (Snellman), Oulun kaupungin historia 1 osa, 265 s. 
2) Porvoon läänin tuomiokirja 1628-35, Halikon ja Piikkiön 

tuomiokirja 1628 —33 (Suomen valtioarkistossa). 
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Tulivehkeiden ollessa näin alkuperäistä laatua ei siis ole 
ihmettä, että vielä 1600-luvun lopussa alituiseen tapaamme 
historiallisissa asiakirjoissa tietoja hävitetyistä metsämaista ja 
muistakin tulen tuhoista. 

Tietoja Turun ja Porin läänin taloudellisista oloista 
Pikkuvihan jälkeen. 

Toukok. 25 p. 1920 esittänyt K. 0. LINDEQVIST. 

'Turun-Porin läänin maaherra Lars Johan Ehrenmalm kir-
joittaa huhtik. 3 p:nä v. 1745 hallitukselle, että hän oli kieltä-
nyt viljan ja karjan viennin läänistään., sekä selittää syyt miksi 
hän oli katsonut olevansa pakotettu ryhtymään tähän toimen-
piteeseen, johon hän toivoo saavansa hallituksen suostumuksen. 
Viljaa ja karjaa oli vähän, ja epävarmaa oli, millainen sato 
saataisiin edellisen syksyn kylvöstä. Maaherra sanoo itse kul-
keneensa Porin läänissä ja huomanneensa, ettei useimmilla 
asukkailla ole viljaa ensi satoon saakka tuskin leiväksi; edelli-
sen vuoden vilja oli käytetty kaksinkertaisten kymmenysten 
ja palkkajyvien maksuun; useat olivat kuitenkin puutteessaa.n 
pyytäneet saada jättää suorituksen seuraavaan vuoteen. Va-
hingolliseen viinanpolttoon, sanoo hän, oli myöskin melkoinen 
määrä kulutettu. V. 1743 oli sangen kova kato, ja kesällä 1744, 
ennenkuin sato saatiin, maksettiin muualta tuodusta viljasta 
30 tal., vieläpä enempikin tynnyristä; monet sisämaassa yllä-
pitävät henkeänsä »luonnottomalla ruualla». Läänissä tarvittai-
siin sen vuoksi melkoinen määrä • viljaa sekä kylvöä että elatusta 
varten; siinä oli 8,780 taloa — Ahvenanmaata lukuunottamatta 
— ja henkikirjoissa olevien asukasten lukumäärä oli 45,748, 
ja koska vähintäin tarvittaisiin 3 tyn. kylvöksi taloa kohden 
sekä sama määrä ihmistä kohden elatukseksi, tekisi tarvittava 
määrä 162,774 tyn., mutta, arvelee hän, läänissä ei ole neljättä-
osaakaan siitä. Jo tästä syystä ja jos Jumala vielä rankaisisi 
maata kadolla, hän on tullut vakuutetuksi viljanvientikiellon 
tarpeellisuudesta, mutta sitä paitsi oli se varovaisuustoimenpide 
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senkin vuoksi, ettei kruunu ja kunink. majesteetti tulisi kärsi-
mään, asukkaat kun vastedes eivät voisi kylvöviljan puutteessa 
suorittaa verojansa. Maaherra oli vielä ottanut selvän Turkuun 
tuodusta viljamäärästä ja saanut tietää, että edellisenä vuonna 
(1744) oli sinne tuotu 9,420 tyn., joka jo ennen vuoden loppua 
lienee kulutettu, sekä kuluvan vuoden aikana 6,764 tyn., joka 
ei riitä edes kaupungin asukasten tarpeisiin, — henkirahoja 
suorittavien luku oli 4,000 —, ja kuitenkin lähiseutujen saaris-
tolaisetkin, joilla ei ole paljoa maanviljelystä, tarvitsisivat sekä 
elatuksekseen että kylvöä varten. 

Mitä taas karjaan tulee sanoo maaherra Ehrenmalm, 
ettei sitä ole puoleksikaan siitä määrästä kuin ennen on kyetty 
pitämään. Vv. 1740 ja 1741 oli ollut kova heinäkato, jonka 
vuoksi nuori karja oli suurimmaksi osaksi teurastettu; sodan 
aikana 1741 ja 1742 otettiin Ruotsin armeijalle elukoita sekä 
sittemmin Venäjän joukoille, kun ne syksyllä 1742 olivat otta-
neet maan haltuunsa ja siinä vuoden isännöivät; Turun rauhan-
kongressin jäsenet vaativat niinikään melko määrän elukoita; 
lisäksi hävitti niitä eläinrutto, joka rauhan jäljestä oli alkanut 
maassa raivota. Rutosta sanotaan, että ne talot, jotka olivat 
soisilla seuduilla, olivat pahimmin kärsineet. Sen aiheuttajana 
olivat varsinkin myrkylliset madot, joista maaherra oli nimis-
miesten kautta saanut tietoja. Niinpä 7 Maskun talonpoikaa 
oli nimismiehelleen kuulusteltaessa kertonut, että heidän niit-
tynsä olivat soisilla ja rämeisillä paikoilla, ja edellisen vuoden • 
(1744) kesäkuussa oli ilmaantunut kellertäviä matoja, jotka 
olivat 10-vuotisen lapsen pikkusormen kokoisia, ja missä niitä . 
vain oli, söivät ne tyystin kaiken ruohon, ja kun niitä kosket-
teli tai ne liikkuivat, lähti niistä eriskummallinen haju, joka 
ensin tuntui mansikan lemulta, mutta sitten muuttui sangen 
karvaaksi ja kitkeräksi. Samaan aikaan kuin näitä matoja 
oli huomattu, alkoi myöskin rutto, joka kesti Mikkelin päivään 
asti. Elukka oli kipeänä 2.-3 päivää, toisinaan 8:kin, ja tau-
din merkkinä oli kaulan, rauhasten tai lavan turvotus. Kun 
elukka nyljettiin, juoksi turvotuspaikasta keltaista nestettä, • 
joka maahan tullessa kuihdutti ja poltti ruohon pahemmin kuin 
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tuli. Paraaksi lääkkeeksi oli huomattu maito, johon sekotet-
tiin vähän tupakkaa, tervaa, ruutia ja tiilikiveä sekä erään 
kasvin juurta, jossa oli suuret halkinaiset lehdet, niinkuin per-
siljalla. Vieraat hevoset olivat arempia ja kuolivat nopeam-
min. Myöskin ihmiset, jotka nylkivät, saivat tartunnan ja kuo-
livat. Maskun kihlakunnan pitäjissä rutto näkyy pahimmin 
surmanneen, sillä maaherran saamien tietojen mukaan kuoli 
niissä 115 hevosta, 130 härkää, 135 lehmää, 93 nuorta elukkaa, 
107 sikaa, 54 vasikkaa, 107 lammasta, 7 pukkia ja 9 vuohta; 
muilla paikkakunnilla se ei ollut näin suuri. Hallitukselle lähe-
tetyssä luettelossa mainitaan koko läänissä ruttoon kuolleen 
222 hevosta, 362 härkää, 432 lehmää, 206 nuorta elukkaa, 197 
sikaa, 133 vasikkaa, 165 lammasta, 7 pukkia ja 9 vuohta. Ylisen 
Satakunnan Yliosan kihlakuntaa ja Ahvenanmaata ei mainita 
ollenkaan luettelossa, joten niissä ei nähtävästi ruttoa ollut. 

Elukoita olikin talonpojilla vähän, mikä näkyy saman 
Ei.renmalmin syysk. 3:nnen p:n kirjeen mukana lähettämästä 
luettelosta, joka ei kuitenkaan ole täydellinen; hevosia tulee, 
mikäli sen mukaan voi päättää, keskimäärin noin 1,5 taloa 
kohti; härkiä oli muutamissa kihlakunnissa enemmän kuin he-
vosia, esim. Vehmaan kihlakunnassa 1,164 hevosta ja 1,805 
härkää, Alisessa Satakunnassa 1,384 hevosta, mutta 2,616 här-
kää; Ahvenanmaalla taas mainitaan hevosten luku 1,890:ksi, 
mutta härkien vain 185:ksi. 

Samassa syysk. 3:nnen päivän kirjeessä maaherra valit-
taa, että metsiä hävitetään kaskeamiseen, jota paitsi lautoja 
ja muita puutavaroita valmistetaan myytäväksi; tervaa valmis-
tetaan läänissä 7-800 tyn., etupäässä Pohjanmaan rajapitä-
jissä, ja Pohjanmaalle se viedäänkin. Maaherra oli Turun lä-
helle rakennuttanut uunin, jossa. terva saadaan paremmaksi, 
se kun tulee puhtaampaa ja öljymäistä. Jahtimestarin hän 
sanoo olevan tarpeen, koska kruununvirkamiehet eivät saata 
valvoa metsänhoitoa. Turun teollisuuslaitoksistakin hän mai-
nitsee. Niitä oli 1 villatehdas, 1 tupakkatehdas, 1 röijytehdas 
ja. 1 parkumitehdas; Naantalissa oli laitos, jossa valmistettiin 
liinasukkia. Ulkomaalta tuotuja villoja käytettiin, sillä lammas- 

12 
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kartanoita (shäferioja) ei läänissä.ollut. Turussa oli 4 Espanjassa 
ja Välimerellä kulkevaa laivaa, joiden kantavuus oli noin 12,000 
tyn. Suolaa niillä nähtävästi pääasiallisesti tuotiin, ja sitä sanoo 
maaherra läänissä tarvittavan 9-12,000 tyn. 

Suomen Historiallisen Seuran asettaman maakunta-arkisto-
valiokunnan mietintö. 

Esitetty Seuralle jouluk. 9 p. 1919. 

Parissa säädyssä vuoden 1897 valtiopäivillä esitettyjen 
anomusehdotuksien johdosta ja yleisen anomusvaliokunnan an-
nettua niistä mietintönsä, joka suurelta osalta oli laadittu Suo-
men Historialliselta Seuralta ja Suomen Kirkkohistorialliselta 
Seurälta pyydettyjen lausuntojen pohjalle, valtiosäädyt päätti-
vät anoa, että otettaisiin harkittavaksi, »miten maan kirkonar-
kistot ja muut paikalliset, •julkista laatua olevat arkistot entistä 
paremmin voitaisiin turvata häviöltä ja asettaa tutkijain käy-
tettäviksi». Saatuaan hallitsijalta käskyn antaa anomuksesta 
lausunnon Senaatti jouluk. 17 p:nä 1897 päätti asettaa delegatsio. 
nin tutkimaan, missä määrin ja millä tavoin säätyjeri lausumat 
toivomukset voitaisiin toteuttaa. 

Delegatsioni, johon kuuluivat prof., vphra E. G. Palmen, 
puheenjohtajana, sekä tohtorit C. von Bonsdorff ja J. W. Ruuth, 
laamanni K. Anthoni ja kirkkoherra Ad. Neovius ja jonka sih-
teerinä toimi toht. K. Grotenfelt, sai mietintönsä valmiiksi 
lokak. 24 p:nä 1899. Mietinnössään, joka julkaistiin painosta•, 
delegatsioni perusteellisesti esitti säätyjen tekemässä anomuk- 
sessa -  pyy 	dettyjen toimenpiteiden tarpeellisuuden, teki selkoa 
maassa olevista julkisista, paikallisista arkistoista ja esiintoi 
täydellisen ehdotuksen koko arkistokysymyksen järjestämiseksi. 
Delegatsioni ehdotti perustettavaksi neljä maakunta-arkistoa.: 
Turkuun, Hämeenlinnaan, Olavinlinnaan ja Vaasaan. Senaatti 
päätti marrask. 28 p:nä 1900 vaatia mietinnöstä lausunnot 
valtionarkistonhoitajalta, hovioikeuksilta, tuomiokapituleilta, yli-
opiston konsistorilta, kuvernööreiltä ja keskusvirastoilta. Näistä 
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on valtionarkistonhoitajan jouluk. 31 p:nä 1901 antama lau-
sunto julkaistu painosta; lausunnossa esitetään, että maakunta-
arkistot sijoitettaisiin Turkuun, Viipuriin ja Vaasaan. Asetet-
tuaan tammik. 23 p:nä 1902 keskuudestaan valiokunnan, johon 
määrättiin jäseniksi senaattorit Genetz, Fellman ja Åkerman, 
asiata käsittelemään Senaatti viimemainitun vuoden jouluk. 
2 p:nä päätti valiokunnan ehdotuksen mukaan antaa valtion-
arkistonhoitajalle tehtäväksi hankkia luonnospiirustukset Turun-
ja Olavinlinnojen järjestämiseksi arkistotarkoitusta varten sekä 
Turkuun ja Viipuriin mahdollisesti rakennettavien arkistora-
kennusten kustannusarviot. Toukok. 7 p:nä 1904 valtionarkis-
tonhoitaja R. Hausen lähetti Senaatille piirustukset ja kustannus-
arviot, jotka hän oli laatinut yhdessä prof. G. Nyströmin kanssa 
ja joiden valmistamista varten mainitut henkilöt olivat saaneet 
tilaisuuden perehtyä eräiden ulkomaiden huomattavimpiin ar-
kistorakennuksiin; Turkuun ja Viipuriin rakennettavia arkis-
toja varten olivat sanottujen kaupunkien valtuusmiehet luvan-
neet tontit ilmaiseksi. Luonnospiirustusten ja kustannusarvioi-
den johdosta vaati Senaatti lausunnon Yleisten rakennusten 
ylihallitukselta, joka puolestaan esitti tarkoitukseen käytettä-
viksi Haminan entisen kadettikoulun vapaiksi tulleita raken-
nuksia. V. 1906 asia otettiin Senaatissa käsiteltäväksi, mutta 
lykättiin yleisen kanslian valmisteltavaksi, minkä jälkeen Se-
naatti vihdoin toukok. 11 p:nä 1908 päätti asettaa uuden komi-
tean laatimaan lopullista ehdotusta. 

Komitea, jonka puheenjohtajaksi määrättiin valtionarkis-
tonhoitaja Hausen ja jäseniksi esittelijäsihteeri A. Degerholm 
ja ylitirehtööri Aug. Stråhlman ja jonka sihteerinä oli arkkivari 
T. Hartman, jätti Senaatille mietintönsä jouluk. 17 p:nä 1908. 
Mietintöön, joka on painettu, liittyi uudet täydelliset ehdotuk-
set tarvittavaksi asetukseksi ja johtosäännöksi; komitean mie-
lestä sopivimmat arkistokaupungit olivat Turku, Helsinki, Vii-
puri ja Vaasa. Jo neljä päivää myöhemmin Senaatti asetti 
kysymystä edelleen valmistamaan keskuudestaan valiokunnan, 
jonka jäseniksi määrättiin senaattorit Edv. ja Aug. Hjelt, vphra 
Yrjö-Koskinen ja Danielson-Kalmari. Valiokunnan käsiteltä- 
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väksi tuli tällöin myös Muinaistieteellisen toimikunnan tekemä 
alistus Olavinlinnan järjestämisestä maakunta-arkistoksi ja Yleis-
ten rakennusten ylihallituksen senjohdosta jouluk. 10 p:nä 1908 
antama lausunto, jossa palattiin jo aikaisemmin esitettyyn 
ehdotukseen Haminan kadettikoulurakennusten käyttämisestä 
maaseutuarkistojen säilytyspaikaksi. Yhtyen delegatsionin ja 
komitean ynnä muiden asian valmisteluun osaaottaneiden käsi-
tykseen Senaatin valiokunta katsoi välttämättömäksi, että mah-
dollisimman nopeasti ryhdyttäisiin toimenpiteisiin maakunta-
arkistojen perustamiseksi, ensi sijassa Turun- ja Olavinlinnoihin. 
Mutta koska kustannusten vuoksi tämä saattoi tapahtua vain 
vähitellen, pitemmän ajan kuluessa, katsoi valiokunta, jotta 
arkistoainekset turvattaisiin hävitykseltä, että kaikki tuleviin 
maakunta-arkistoihin liitettävät paikalliset arkistot koottaisiin 
Haminaan, josta niitä sitten saattoi siirtää asianomaisiin maa-
kunta-arkistoihin. Yhtenä vaikuttavana syynä valiokunnan 
kantaan oli myös se, että kadettikoulun kallisarvoiset rakennuk-
set siten pysyisivät Suomen valtion hallussa. Valiokunnan 
ehdotukseen yhtyen Senaatti maalisk. 30 p:nä 1909 alisti hallit-
sijalle, että entisen Haminan kadettikoulun rakennuksiin järjes-
tettäisiin väliaikainen arkistohuoneisto. 

Senjälkeen ei kysymyksen ratkaisemiseksi tehty mitään, 
kunnes uusien olosuhteiden vallitessa Senaatti kevättalvella 
1917 pyysi ja sai viimemainitun alistuksensa takaisin, minkä 
jälkeen Kirkollis- ja opetustoimituskunta, jonka käsiteltäväksi 
asia tammikuussa 1918 siirrettiin, saman kuun 22 p:nä lähetti 
asiakirjat Suomen Historialliselle Seuralle lausunnon antamista 
varten. Tämä toimenpide oli johtunut Seuran samoihin aikoi-
hin tapahtuneesta puuttumisesta asian kulkuun. Historialli-
nen Seura oli näet toukok. 23 p:nä 1917 jättänyt Senaattiin kir-
jelmän, jossa pyydettiin kiirehtimään maakunta-arkisto-kysy-
myksen ratkaisua. Esitettyään pääpiirteittäin kysymyksen sii-
henastiset vaiheet ja todeten, että maakunta-arkistot yhä edel-
leen olivat yhtä hajanaisessa tilassa sekä enimmiten yhtä vail-
linaisen hoidon ja valvonnan alaisina kuin kaksi vuosikym-
mentä sitten, Seura huomautti niistä vahingoista, joita tänä 
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aikana jo oli ennättänyt arkistoille tapahtua, ja siitä haitasta, 
mitä historiantutkimukselle koituu tärkeiden arkistojen yhä 
ollessa järjestämättöminä. • Kun paikallisia arkistoja ei voida 
siirtää Valtionarkistoonkaan edes varsin tärkeissä tapauksissa, 
ei kysymystä maakunta-arkistojen aikaansaamisesta enää voida 
lykätä pitkäksi aikaa eteenpäin. Koska kuitenkin kysymys 
kirkonarkistojen asemasta on riidanalainen ja koska uudet olo-
suhteet saattavat aiheuttaa muutoksia entisiin ehdotuksiin, olisi 
monihaarainen ja tärkeä kysymys maakunta-arkistojen perusta-
misesta ja järjestämisestä otettava uudelleen tarkastettavaksi. 
Esittämiensä perustelujen nojalla Seura anoi, että kysymys 
otettaisiin niin pian kuin mahdollista ratkaistavaksi siihen suun-
taan, jota v:n 1897 valtiopäivien alamainen anomus oli tarkoit-
tanut, ja että Suomen Historialliselle Seuralle suotaisiin sitä 
ennen tilaisuus antaa asiasta lausuntonsa. 

Ileinäk. 17 p:nä annetun käskyn johdosta Valtionarkisto 
lokak. 26 p:nä lähetti Kirkollistoimituskunnalle lausuntonsa 
Historiallisen Seuran esityksestä. Valtionarkistokin huomautti 
siitä, mikä merkitys paikallisarkistoilla saattoi olla ja miten 
tärkeätä on pitää huoli siitä, että ne ovat turvattuja ja hyvin 
järjestettyjä. Senvuoksi asiaaharrastavalla taholla olikin kat-
keralla pettymyksellä seurattu sitä hidasta kulkua, joka kai-
kista komiteoista huolimatta oli tullut arkistokysymyksen osaksi. 
Katsoen siihen, että asia niin kauan oli ollut vireillä ja saanut 
osakseen niin asiallisen ja monipuolisen valaistuksen, oli todella-
kin toivottavaa saada se ilman pitempää ajanhukkaa lopulli-
sesti ratkaistuksi; luonnollista oli Valtionarkistonkin mielestä, 
että Suomen Historialliselle • Seuralle, joka nimenomaan edus-
taa maamme historiantutkimusta ja jonka jäsenistä monet 
oman kokemuksensa nojalla ovat tutustuneet arkisto-oloihin 
ja tulleet vakuutetuiksi niiden uudestaanjärjestämisen vält-
tämättömyydestä, suotaisiin tilaisuus lausua siitä mielipi-
teensä. Tametik. 22 p:nä 1918 annetulla lähetepäätöksellä 
Kirkollis- ja opetustoimituskunta sitten lähettikin Suomen 
Historialliselle Seuralle kehotuksen antaa asiasta lausur-
tonsa. 
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Kolmaskin samaa kysymystä koskeva asiakirjavihko saa-
pui, vähän myöhemmin, Historiallisen Seuran tarkastettavaksi, 
nimittäin Jyväskylän kaupungin valtuusmiesten marrask. 8 p:nä 

1917 tehtäväksi päättämä anomus, että yksi maakunta-arkis-
toista sijoitettaisiin Jyväskylään. Anomuksessaan valtuusmie-
het aluksi viittasivat eräiden kansanedustajain v:n 1909 toisilla 

valtiopäivillä tekemään anomusehdotukseen, joka koski kan-
salliskirjaston perustamista Jyväskylään ja jossa huomautettiin 
kansalliskirjaston merkityksen suuresti kasvavan, jos sen yhtey-
teen liitettäisiin jokin niistä maakunta-arkistoista, joiden perus-
tamista oli ajateltu, nimenomaan. Pohjois- ja Keski-Suomen 
arkisto, jonka paikaksi Jyväskylä näytti olevan luonnollisin. 

Olettaen maakunta-arkisto-kysymyksen piakkoin saattavan tulla 
ratkaistuksi valtuusmiehet tahtoivat Senaatille korostaa Jyväs-
kylän sopivaisuutta muiden kaupunkien rinnalla. Viime aikojen 
kokemukseen vedoten valtuusmiehet kiinnittivät huomiota sii-
hen, että rannikkokaupungit olivat suuressa määrässä vaaralle 
alttiina, minkä vuoksi ainakin jotkut maakunta-arkistoista olisi 
sijoitettava sisämaan kaupunkeihin. Näistä taas Jyväskylä oli 
erikoisen sopiva, sen asema maassa kun oli keskeinen; Vaasan 
ja Oulun läänien asukkaiden oli arkistotutkimuksia varten yhtä 
helppo matkustaa Jyväskylään kuin Vaasaan, kaikkien muiden 
melkoista helpompi. Jyväskylän .tieteellinen kirjasto ja — jos 
kaupungista, kuten näytti luultavalta, tulisi läänin pääkaupunki 
— myös tuleva lääninarkisto olivat arvaamattoman tärkeät 
täydennykset maakunta-arkiston tu`kimusainehistolle; kirjastoon 
nähden ei Vaasa mitenkään voinut kilpailla Jyväskylän kanssa. 
Maakunta-arkisto puolestaan tekisi mahdolliseksi historiantut-
kimuksen opetuksen Jyväskylän kesäyliopistossa ja mahdolli-
sesti syntyvässä varsinaisessakin yliopistossa. Jos maakunta-
arkisto päätettäisiin sijoittaa Jyväskylään, sitoutuisi kaupunki 
puolestaan ilmaiseksi antamaan tarkoitukseen sopivan tontin. 
Senaatin Kirkollis- ja opetustoimituskunnan kehotuksesta 
toukok. 2 p:nä 1918 antamassaan lausunnossa valtionarkiston-
hoitaja kannatti Jyväskylän kaupunginvaltuusmiesten anomusta, 
erikoisesti korostaen sitä tutkimukselle tärkeätä seikkaa, että 
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maakunta-arkisto liitettäisiin suuremman paikallisen kirjaston 
yhteyteen, jolloin molemmat laitokset voitaisiin sijoittaa samaan 
rakennukseen ja kenties saman hoidonkin alle; varsin tärkeä 
huomioonotettava seikka olisi myös Jyväskylän tuleminen yli- 
opistokaupungiksi. Kuitenkin valtionarldstonhoitaja, siihen näh-
den että kysymys maakunta-arkistoista oli tuleva Suomen His-
toriallisen Seuran asettaman valiokunnan käsiteltäväksi, pyysi 
pidättää itselleen oikeuden lopullisen vastauksen antamiseen, 
kunnes sanotussa valiokunnassa esiintuodut näkökohdat ja mieli- 
piteet tulisivat Valtionarkiston tietoon. Tonkok. 3 p:nä Kir-
kollis- ja opetustoimituskunta sitten lähetti näin kertyneet 
asiakirjat Historialliselle Seuralle, jonka tuli niistäkin antaa lau-
suntonsa. 

Huhtik. 29 p:nä 1918 Historiallinen Seura päätti asettaa 
äskenmainitun valiokunnan, jonka oli, tarkastettuaan • tähän-
asti esiintyneitä ehdotuksia ja myöhemmin ilmenneitä asianhaa-
roja, laadittava ehdotus maakuntaarkisto-kysymyksen lopulliseksi 
järjestämiseksi. Valiokuntaan valittiin allekirjoittaneet, jota-
paitsi valiokunnalla oli oleva oikeus kutsua lisäjäseniä sekä 
ottaa itsellensä sihteeri. 

Työnsä suoritettuaan valiokunta saa kunnioittaen esittää 
Suomen Historialliselle Seuralle mietintönsä ja ehdotuksensa. 

Valiokunta on ollut yksimielinen siitä, että paikallisten 
arkistojen kerääminen laajemmiksi kokonaisuuksiksi ja niiden 
riittävä turvaaminen hävitykseltä on vuosi vuodelta käynyt yhä 
polttavammaksi ja yhä kiireellisempää ratkaisua vaativaksi 
kysymykseksi. Senjälkeen kuin arkistodelegatsionin ja arkisto-
komitean mietinnöt valmistuivat, on senlaatuinen tutkimus, 
joka nojautuu julkisten paikallisten arkistojen lähteisiin, huo-
mattavasti vilkastunut, minkä johdosta myös arkistojen hajal-
laanolon tuottamat haitat ovat tulleet yhä yleisemmin havai-
tuiksi. Samoin ovat viimekuluneet vuodet uudelleen osoittaneet, 
miten korvaamattomia lähdekokoelmia saattaa joutua tuhon 
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omaksi, jollei pidetä huolta niiden suojelemisesta; ajateltakoon 
vain sitä sekä suurempien (esim. Tyrvään tuomiokunnan ar-
kisto) että pienempien paikallisarkistojen tuhoutumista, mikä 
tapahtui -»punaisen» kapinan aikana ja mikä epäilemättä suu-
rimmalta osalta olisi estynyt, jos olisi ollut erikoisia arlåsto-
rakennuksia tai muuten ajoissa ryhdytty tällaisen vaaran vaa-
timiin toimenpiteisiin. 

Ryhtymättä uudelleen kokoamaan erikoistietoja ja toimeen-
panemaan erikoistutkimuksia valiokunta on tyytynyt siihen run-
saaseen ja valaisevaan aineistoon, mitä aikaisemmista mietin-
nöistä ja lausunnoista on ollut saatavissa. Pääpiirteissään on 
valiokunnan käsitys maakuntaarkisto-kysymyksen ratkaisu-
tavasta myös samankaltainen kuin niissä esiintyvä. Valiokunta 
saattaa senvuoksi mietinnössään rajoittua käsittelemään yleensä 
vain niitä kohtia, joista aikaisemmin on vallinnut erimielisyyttä 
tai joissa valiokunta on tullut uuteen päätökseen. 

Mitä ensinnäkin maakunta-arkistojen lukumäärdän ja nii 
den sijoituspaikkoihin tulee, on valiokunta yksimielisesti yhtynyt 
kannattamaan ehdotusta, että tällaisia arkistoja perustettaisiin 
neljä, yksi Uudenmaan ja Hämeen läänejä, yksi Turun ja Porin 
sekä Ahvenanmaan läänejä., yksi Itä-Suomea ja yksi Pohjois-
Suomea varten. TTsean eri arkiston perustamista valiokunta 
pitää tärkeänä monistakin käytännöllisistä syistä, ni. m. sen-
vuoksi, että mahdollisen tuhon sattuessa se ei kohtaisi kaikkia 
todistuskappaleita samalla kertaa. 

Uudenniaan ja Hämeen läänien maakunta-arkiston paik-
kaan nähden valiokunta ei ole katsonut kannatettavaksi ehdo-
tusta, että se järjestettäisiin Suomen valtionarkiston yhtey-
teen — vaikkapa eri hallinnon alaiseksikin —, jolloin esim. 
tutkijasali olisi kummallekin arkistolle yhteinen. Valiokunnan 
tietämän mukaan kävisi niinollen joka tapauksessa• tarpeelli-
seksi rakentaa Valtionarkistoon kokonaista kaksi uutta lisä- 
rakennusta, koska V aitionarkiston jo vanhastaan on välttämä-
töntä saada lisättyä tilaa sinne vuosittain karttuvan säännölli-
sen asiakirjamäärän säilyttämiseksi. Muuten valiokunta on 
pitänyt Helsinkiä yleensäkin vähän sopivana maakunta-arkiston 
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paikkana. — Sitävastoin ovat eräät valiokunnan jäsenet puol-
taneet kysymyksessä olevan arkiston sijoittamista Porvooseen, 
joka kaupunki turvallisuuteen nähden on pääkaupunkia edulli-
semmassa asemassa, mutta kuitenkin sitä lähellä, varsinkin 
uusien liikeväylien avauduttua. Porvoon puolesta on myös 
huomautettu, että siellä on rikas tuomiokapitulinarkisto, joka 
sisältää paljon sellaista ainesta, mikä on paikalla säilytettävä 
ja mikä siis ei ole siirrettävissä muualle sijoitettavaan maakunta-
arkistoon. Tärkeä tässä suhteessa huomioonotettava seikka on 
niinikään, että niinkauan kuin kirkonarkistojen omistusoikeus 
on ratkaisematon, on helpompi saada ne tuomiokapitulinarkis-
ton yhteyteen kuin muualle. — Valiokunnan enemmistö on kui-
tenkin sitä mieltä, että on asetettava Hämeenlinna Porvoon 
edelle. Erikoisesti on pantava merkitystä siihen, että viime-
mainitulla on keskeisempi asema kuin Porvoolla ja että läänin-
hallitusten arkistot ennen pitkää joutunevat y hä vilkkaamman 
tutkimusharrastuksen esineiksi. 	Hämeenlinnalla maakunta- 
arkiston paikkana on myös se etu Porvoon rinnalla, että•ensin-
mainittuun kaupunkiin todennäköisesti ei olisi tarvis rakentaa 
uutta arkistorakennusta niinkuin Porvooseen. Asianomaiselta 
taholta saatujen tietojen mukaan vapautunee näet Hämeen-
linna vastaisuudessa käytettäväksi muihin kuin vankeinhoito-
tarkoituksiin, jotenka sijoitettaessa arkisto tähän lionaan saa-
taisiin kustannukset tuntuvasti supistumaan. Jos kuitenkin 
ennen Uudenmaan ja Hämeen läänien maakunta-arkiston pe-
rustamista Hämeen lääninhallitus arkistoineen — niinkuin 
eräiltä tahoilta on esitetty — siirrettäisiin Tampereelle, on kysy-
mys tästä maakunta-arkistosta otettava uudelleen harkittavaksi, 
jolloin valiokunnan mielestä vaihtoehtoisina paikkona olisivat 
Hämeenlinna ja Porvoo. 

Lounais-Suomen maakunta-arkiston paikasta ei valiokun-
nassa ole ollut eri mieliä, vaan on valiokunta katsonut, että 
yksi maakunta-arkistoista ehdottomasti on sijoitettava Turkuun. 
Tätä kaupunkia on entisten syiden lisäksi pidettävä luonnolli-
sena arkistokaupunkina myös siitä syystä, että sinne nyttem-
min varmasti tiedetään tulevan kaksikin yliopistoa., jotenka 
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arkisto siellä tieteellisen öpetuksenkin, samoinkuin tutkimuk-
sen kannalta on suorastaan välttämätön. Tarkoitukseen sopivia 
tontteja lienee Turusta helposti saatavissa. 

Siirtyessään sitten harkitsemaan kysymystä Itä-Suomen 
maakunta-arkiston paikasta valiokunta ensiksi on kiinnittänyt 
huomiota Rakennusylihallituksen aikanaan tekemään ja Senaa-
tin hyväksymään ehdotukseen Haminan ent. kadettikoulun 
rakennusten käyttämisestä puheenaolevaan tarkoitukseen, mistä 
ehdotuksesta myös nimenomaan on pyydetty Historiallisen Seu-
ran lausuntoa. Valiokunta on tiedustellut, ovatko nuo raken-
nukset nykyisissä olosuhteissa mahdollisesti arkistotarkoituksiin 
saatavissa; sekä sotilastaholta että Rakennusylihallituksesta on 
valiokunnalle ilmoitettu, että kysymys sanottujen rakennusten 
tarpeellisuudesta sotilastarkoituksiin on toistaiseksi avonainen, 
mutta että niistä ei oltane halukkaita luopumaan. Jo tähänkin 
nähden valiokunta siis ei ole voinut asettua suosittamaan ehdo- 
tusta maakunta-arkiston sijoittamisesta Haminaan. 	Mutta 
sitäpaitsi valiokunnassa yleensäkin on oltu sitä mieltä, että 
Haminan kaupunki syrjäisen asemansa vuoksi ja koska kau-
pungissa ei ole keskusvirastoja eikä muita huomattavimpia 
sivistyslaitoksia, on varsin sopimaton maakunta-arkiston pai-
kaksi. Kadettikoulun rakennukset — joihin suotavammin 
olisi järjestettävä jokin muu° yleinen laitos kuin arkisto — ovat 
myös niin monilukuiset, että maakunta-arkisto niissä saattaisi 
joutua hyvinkin vähän suotavaan yhteyteen muiden, kokonaan 
toista laatua olevien laitosten kanssa. Huomautettakoon vielä 
olosuhteista, joissa ajatus arkiston sijoittamisesta Haminaan 
syntyi ja jotka nykyään ovat olennaisesti toisenlaatuiset kuin 
silloin. — Mitä taas tulee Savonlinnaan, johon maakunta-arkiston 
myös on ehdotettu sijoitettavaksi, katsoo valiokunta niiden 
syiden, joilla ehdotusta on vastustettu — ennen kaikkea arkis-
ton säilytyspaikaksi ehdotetun Olavinlinnan soveltumattomuu-
den arkistorakennukseksi ilman kalliita korjaustöitä —, pitävän 
paikkansa, joskohta toiselta puolen on myönnettävä, että itse 
paikkakunta tarjoaa eräitä etuja: hyvän liikenneyhteyden, 
tuomiokapitulinarkiston ja jonkinmoisen pohjan tarpeelliselle 
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kirjastolle. Valiokunnan yksimielinen käsitys on, että tähän 
osaan maata perustettava maakunta-arkisto on sijoitettava 
Viipuriin. Arkistorakennukseksi sopisi Viipurin linna huomat-
tavasti paremmin kuin Olavinlinna. Jos vielä nykyäänkin olisi 
esteitä olemassa Viipurin linnan saamiselle arkistotarkoituksiin, 
olisi Viipurissa nyttemmin, venäläisvallan loputtua, joukko 
vapaiksi joutuneita, mallikelpoisesti rakennettuja rakennuksia — 
esim. Valtakunnanpankin talo tai jokin koulurakennus —, 
jotka verraten vähäisin .korjauksia voitaisiin muuttaa tähän 
tarkoitukseen sopiviksi. Erikoisesti merkillepantava etu on, 
että Viipurissa jo vanhastaan on rikas kaupunginarkisto, maa-
seutuarkistoista tiettävästi rikkain; mahdollisesti sen tarpeeksi 
parhaillaan suunnittelun alaisena oleva arkistorakennus voitai- 
siin yhdistää maakuntaarkisto-rakennukseen. 	Ylipäänsäkin 
Viipuri Itä-Suomen vanhana keskuspaikkana on ehdottomasti 
edellä muista. Ainoana epäilystä herättävänä seikkana voisi 
kenties pitää sitä, että Viipuri on liian lähellä rajaa ja sinne 
sijoitetun arkiston turvallisuus siten ehkä pienempi kuin mo-

niaalla muualla. 
Mitä lopuksi Pohjois-Suomen maakwu-ta-arkistoaa paikkaan 

tulee, pantiin valiokunnassa kyllä huomiota Jyväskylän kaupun-
gin valtuusmiesten anomuksessa esitettyihin näkökohtiin ja tie-
dettiin todeta, että Jyväskylään kenties tulee ainakin jonkin-
lainen pedagoginen korkeakoulu sekä että sen kirjaston Fennica-
osasto on maan toinen laajuudeltaan. Kuitenkaan ei valiokunta 
ole voinut puoltaa valtuusmiesten anomusta. Huomattava on, 
että ensinnäkin Jyväskylän yliopistoajatuksen toteutuminen on 
lykkäytynyt ainakin sangen kaukaiseen tulevaisuuteen, senjäl-
keen kuin suomenkielisen yliopiston perustaminen Turkuun on 
käynyt varmaksi, ja että siis yksi anomuksen pääperusteista on 
rauennut; tähän nähden on myös valtionarkistonhoitaja katso-
nut olevan syytä luopua kannattamista ehdotusta Jyväskylän 
maaseutuarlistosta. Yleensäkin, verratessa Jyväskylää ja •sille 
esiintyneitä kilpailijoita, Vaasaa ja Oulua, on jälkimäisiä pidet-
tävä. sopivampina. Mitä tulee väitteeseen, että arkistot ran-
nikkokanpungeissa olisivat vaaranalaisempia kuin sisämaassa, 
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on muistettava viime aikojen antamia esimerkkejä, kuten Tam-
pereen hävitystä. Keskusarkistoihin nähden taas kilpailijat ovat 
etualalla, niissä kun on joko lääninhallituksen tai tuomiokapi-
tulin arkistot jo vanhastaan. Missään tapauksessa ei Jyväs-
kylää ole ajateltava arkiston sijoittamispaikaksi, jos toinen 
arkisto — niinkuin valiokunta on ehdottanut — tulee Hämeen-
linnaan. — Askenmainituista Pohjanmaan kaupungeista on 
Pohjois-Suomen maakunta-arkiston paikaksi puollettu Oulua 
etenkin niillä perusteilla, että siellä jo ennestään on sekä läänin-
hallituksen että tuomiokapitulin arkistot ja että sinne sopisi 
koota sen alueeseen kuuluvat, osittain jotenkin rikkaat kirkon-
arkistot; näiden kerääminen hiippakuntakaupunkiin saattaisi 
näet olla eräissä suhteissa edullista. Valiokunta katsookin kyllä 
todennäköiseksi, että Ouluun on perustettati a maakunta-arkisto 
pohjoisinta Suomea varten; kuitenkin tämä. on oleva myöhem-
män tulevaisuuden kysymys. — Maakunta-arkistoja nyt järjes-
tettäessä on valiokunnan — niinkuin aikaisempienkin komi-
teain — käsitys se, että Pohjois-Suomen maakunta-arkisto on 
sijoitettava Vaasaan. Tämä Pohjanmaan vanha keskuspaikka 
on sanotun maakunnan arkistojen keräämispaikaksi soveliaampi 
kuin sekä Jyväskylä että Oulu, jota viimemainittua etelämpänä 
sijaiten se myös on maan eri osissa asuville tutkijoille lähei-
sempi; niinhyvin historialliset kuin myös sivistykselliset 'ja kiy-
tännölliset. syyt tekevät. siis Vaasan etuoikeutetuksi Pohjois-
Suomen arkistokaupungiksi. Vaasassa on sitäpaitsi sekä läänin-
hallituksen että hovioikeuden arkistot, minkä seikan merkitystä 
valiokunta jo edellä . on korostanut. Mikäli valiokunta on saanut 
tietoonsa, on Vaasassa asetettu komitea erityisen kirjasto- ja 
muzeotalon rakentamista varten, jolla komitealla jo on liuo-
mattava rahasumma käytettävänään, minkä lisäksi lienee odo-
tettavissa tuntuva lisä eräältä yleiseltä rahastolta. Valiokunta 
katsoo senvuoksi olevan syytä koettaa saada tämän talon myös 
arkistotarkoituksiin soveltuviksi. Muuten jo sanottu rakennus-
ale puolestaan osoittaa Vaasassa olevan elävää harrastusta 
ldrjastoäsiaan. — Jos kuitenkin niin kävisi, että Pohjois-Suo-
men maakunta-arkisto, vastoin valiokunnan ehdotusta, sijoitet- 
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taisiin Jyväskylään, olisi valiokunnan mielestä sen alueeseen 
luettava myös Kuopion lääni, mikä alueenlisäys olisi sitä sopi-
vampi, kun suuri osa Pohjanmaan arkistoista on vielä verraten 
nuoria. 

Valiokunta on täysin tietoinen siitä, että kaikkien ehdotet-
tujen arkistojen perustaminen on valtion raha-asiain kannalta 
nykyoloissa kohtaava hyvinkin suuria vaikeuksia. Asian tär-
keys kuitenkin vaatii, että vaikeudet tavalla tai toisella voite-
taan; tuntuvaa helpotusta on epäilemättä tuottava se asian-
harrastus ja uhrautuvaisuus, mitä erityisesti viime aikoina on 
ilmennyt eri paikkakunnilla. Jos kuitenkin, vaikkapa valtio 
asettuisi yhteistoimintaan asianomaisen plikkakunnan kanssa, 
osoittautuisi mahdottomaksi saada toimeen kaikki neljä maa-
kunta-arkiston yhtaikaa, katsoo valiokunta joka tapauksessa 
ehdottoman tarpeelliseksi, että viipymättä perustetaan arkistot 
Turkuun ja Viipuriin, joiden lisäksi olisi väliaikaisesti järjestet-
tävä kokooma-arkistot joihinkin Uudenmaan ja Hämeen sekä 
Pohjois-Suomen keskuksiin; esim. Hämeenlinnaan, Vaasaan ja 
Ouluun. 

Mitään päteviä arkistorakennuksien kustannusarvioita ei 
valiokunta ole katsonut voivansa, asiantuntijoiden apuakaan 
käyttäen, esittää nykyisten epäsäännöllisten hintaolojen valli-
tessa. 

Kysymys siitä, mitkä paikallisarkistot ja asiakirjat olisivat 
siirrettävät perustettaviin maakunta-arkistoihin, on valiokunnan 
mielestä raskaistava yleensä siten, kuin arkistodelegatsioni ja 
arkistokomitea aikoinaan ovat esittäneet. Varsinaiset hallinnol-
liset ja oikeudelliset paikallisarkistot, hovioikeuksien, kihlakun-
nanoikeuksien, lääninhallitusten, kruununvoutien, henkikirju-
rien, nimismiesten, piirilääkärien, tullikamarien y. m. s. arkis-
tot, voidaankin ilman epäilystä asetuksella määrätä siirrettä- 
viksi asianomaisiin maakunta-arkistoihin. 	Tuomiokapitulien 

arkistot taas lienee siirrettävä ainoastaan siinä tapauksessa, että 
asianomaiset tuomiokapitulit sitä itse haluavat. »Iiirkonarkis- 
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toista», seurakuntien arkistoista, sitävastoin mielipiteet edelleen 
käyvät eri suuntiin. Tuomiokapitulit ja yliopiston lainopilli-
nen tiedekunta ovat delegatsionin mietinnöstä antamissaan lau-
sunnoissa asettuneet sille kannalle, että kirkonarkistoja ei voida 
ilman omaa suostumustaan riistää nykyisten omistajien hallin-
nasta.  Näihin lausuntoihin yhtyvät valiokunnan jäsenet kat-
sovat kuitenkin, että seurakunnat voitaisiin ja pitäisi velvoit-
taa rakentamaan turvalliset säilytyspaikat tai sitten siirtämään 
ne toiseen paikkaan, esim. maakunta-arkistoihin tai tuomiokapi-
tulien taikka kaupunkien arkistojen yhteyteen. Kaikissa tapauk-
sissa olisi maakunta-arkistojen valmistauduttava ottamaan ne 
vastaan ja tarpeen tullen antamaan niistä tarvittavia otteita, 
jäljennöksiä ja todistuksia. Joka tapauksessa on kieltämätön 
oikeus ja välttämättömyys määrätä, mihin kirkonarkistot on 
siirrettävä, jos siirto kerran on kysymyksessä, tällöin ottaen 
•huomioon, että vain joko maakunta- tai tuomiokapitulinarkis-
tot saattavat tulla kysymykseen ja näistäkin vain jompikumpi 
eikä vaihtoehtoisesti molemmat. Asiata näin ratkaistaessa lie-
nee helpompi saada seurakunnat yleisesti 'siirtämään arkistonsa 
tuomiokapitulin- kuin maakunta-arkistoihin; jollei asetus mää-
räisi, että siirto on tehtävä tuomiokapitulinarkistoon, saattaisi 
käydä niin, että seurakunnat rakennuttaisivat jossakin määrin 
tyydyttävät- arkistorakennukset ja arkistot jäisivät edelleen 
hajallensa. Sekin ajatus on valiokunnassa lausuttu, että varmin 
keino tätä tietä päästä tarkoituksen perille, saada keskusarkis-
toihin kirkonarkistot, olisi ottaa ne vastaan depositsioneina, 
lujasti korostamalla turvallisuuden vaatimusta. Toisten valio-
kunnan jäsenten mielestä taas kirkonarkistoihin nähden hyvin 
voidaan menetellä, niinkuin eräissä tapauksissa on katsottu 
voitavan menetellä yksityisomaisuudenkin suhteen: säätää ylei-
sen edun vuoksi erityinen laki, jopa niinkin, että kirkonarkistot 
ehdottomasti ovat siirrettävät maakunta-arkistoihin. Huomat-
tava muuten on, ratkaistakoon kysymys kumpaan suuntaan 
tahansa, että eräät osat kirkonarkistojen ainehistoå ovat sel-
laista laatua, kuten yleistä sivistyshistoriaa koskevia, että ne 
olisi siirrettävä esim. Valtionarkistoon taikka, mikäli painettui- 
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hin julkaisuihin tulee, yliopiston kirjastoon; useissa kirkon-
arkistoissa on tämänlaatuisia asiakirjoja, jotka ovat oikeastaan 
yksityishenkilöille alkuaan kuuluneita. Näissä suhteissa olisi 
siis arkistot tarkastettava ja mainitunlaatuiset asiakirjat joka 
tapauksessa siirrettävä pois kirkonarkistoista. — Valiokunnan 
ei ole, kuten edellisestä näkyy, onnistunut löytää kirkonarkisto-
kysyuiykselle lopullista tyydyttävää ratkaisua. Valiokunta ei 
nimittäin ole katsonut olevan maakuntaarkisto-kysyuiykselle 
eduksi, että sen ratkaisu lykätään siksi, kuin on saatu lopulli-
sesti selvitetyksi kysymys kirkonarlistoista, joka selvitys saat-
taa vaatia hyvinkin pitkän ajan; tarkoituksenmukaisempaa on 
viipymättä perustaa keskusarkistot ja niihin kerätä kaikki se 
ainehisto, mikä on heti niihin siirrettävissä. Kunnes sitten 
kirkonarkisto-kysymys on lopullisesti ratkaistu, voidaan kir-
konarkistot siirtää depositsioneina joko maakunta-arkistoihin 
tai tuomiokapitulien arkistoihin; tällöin on. kuitenkin katsot-
tava suotavaksi, että määrätään siirto tehtäväksi yhdenmukai-
sesti vain jompiinkumpiin sanotuista arkistoista, koska muuten 
syntyy haitallista hajanaisuutta ja sekaannusta.. Siinä tapauk-
sessa, että seurakunnat haluavat ja saavat pitää arkistonsa 
omassa hallussaan, on annettava ankarat määräykset niiden 
suojista ja säilyttämistavasta. 

Mitä siirtämisaikaan tulee, yhtyy valiokunta ehdotukseen, 
että maakunta-arkistoihin. on siirrettävä kirkonarkistoista 100 
vuotta vanhemmat ja muista arkistoista 50 vuotta vanhemmat 
arkkivaliot. 

Maakunta-arkistojen sisäiseen järjestykseen nähden valio-
kunta katsoo olevan syytä vastaiseksi pysyä aikaisemmissa 
ehdotuksissa, kuitenkin muutamin muutoksin. Kuhunkin arkis-
toon tarvitaan johtajaksi arkistonhoitaja (arkkivari), joka päte-
vyysvaatimuksiltaan ja palkkaeduiltaan olisi rinnastettava Val-
tionarkiston arkkivareihin. Kuitenkaan ei valiokunta katso 
tarpeelliseksi asettaa ehdottomaksi pätevyysehdoksi lisensiaatti-
väitöskirjaa. Mitä arkistokokemukseen tulee, pitää valiokunta 
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välttämättömänä vähintään kuuden kuukauden harjoittelua 
Suomen valtionarkistossa, minkä lisäksi olisi harjoiteltava vähin- 
tään toiset kuusi kuukautta suurehkossa virallisessa arkistossa 
tai siihen verrattavassa kirjaston käsikirjoitusosastossa. Maa-
kunta-arkiston menoarvioon olisi otettava vielä m. m. määrä-
raha ylimääräistä apulaista varten. Mitä muuten maakunta-
arkistojen vuotuiseen menoarvioon tulee, katsoo valiokunta ole-
vansa pakotettu samoin kuin arkistorakennusten kustannus-
arvioihinkin nähden nykyisten epäsäännöllisten hintasuhteiden 
vallitessa jättämään tarkemmat menoarviot siksensä. 

Mitään arkistokomissionia ei valiokunta ole katsonut tar-
peelliseksi eikä suotavaksikaan. Maakunta-arkistojen valvonta 
ja tarkastus sopii parhaiten valtionarkistonhoitajan tai hänen 
kulloinkin määräämänsä henkilön toimitettavaksi, ja olisi'täl-
lainen tarkastus vuosittain toimitettava. 

Työnsä tulokset on valiokunta lopuksi koonnut niihin 
ehdotuksiin »laiksi maakunta-arkistojen perustamisesta» ja »maa-
kunta-arkistojen ohjesäännöksi», jotka liitteinä seuraavat tätä 
mietintöä. 

Useimpiin valiokunnan kokouksiin on kutsuttuna ottanut 
osaa Valtionarkiston arkkivari T. Hartman. Valiokunnan sih-
teerinä on toiminut arkkivari Kaarlo Blomstedt. 

Helsingissä, marrask. 29 p:nä 1919. 

J. W. Ruuth. 

Kustavi Grotenfelt. 	 Jaakko Gummerus. 
Juhani Rinne. 	 Georg Schauman. 

Reservation. 

Frågan om inrättandet av provinsarkiv upptogs ursprung-
ligen, såsom även av historiken i utskottets betänkande fram 
går, i syfte att rädda kyrkoarkivens gamla handlingar från för-
störeke och göra dem tillgängliga för forskningen. Efter att 
fiågan i tjtgu år varit föremål för utredning, har utskottet kom- 
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• mit till resultatet, att de evangeliok-lutherska församlingarna, 
vilkas tillhörighet kyrkoarkiven enligt kyrkolagen äro, icke 
kunna åläggas att överlämna de äldre kyrkoböckerna till pro-
vinsarkiven. Detta synes mig vara ett tröstlöst resultat, och så 
mycket tröstlösare som det grundar sig på en tvivel underkastad 
rättstolkning. 

Såsom i statsarkivarien R. Hausens tryckta utlåtande i 
ärendet av den 31 december 1901 framhålles, har i Sverige i 
administrativ väg förordnats, att de äldre kyrkoböckerna skola 
från församlingarnas arkiv till landsarkiven överföras. »Nu kan 
det visserligen invändas», yttrar dr Hausen, »att i Sverige vår 
gamla kyrkolag af år 1686 ännu är gällande. Men å andra sidan 
kan det väl icke påstås, att genom bestämningarna i vår nya 
kyrkolag, kyrkoböckerna med hänsyn till beskaffenhet och 
ändamål förändrats, eller de lokala kyrkostiftelsernas egande-
rätt till desamma blivit större, mera exklusiv, än då förstnämnda 
lag här egde sin giltighet.» Den enligt dr Hausens och mången 
annans åsikt (t. ex. afl. referendariesekreteraren, prosten F. Nord-
lunds) snäva bokstavstolkning av kyrkolagen, vilken nu varit 
bestämmande för utskottets flertal, riktar sig för övrigt blott 
mot regeringens rätt att förordna om de äldre kyrkoböckernas 
överförande till provinsarkiven, men icke mot lagstiftande 
maktens rätt på detta område, och det är en lag som utskottet 
föreslagit, icke en administrativ förordning. 

Då jag hoppas att Historiska Samfundet icke skall omfatta 
en ståndpunkt, som gräver en grav för provinsarkiven — för 
att citera prosten Nordlunds temperamentfulla uttryck —, så 
vågar jag föreslå, att Samfundet ville i lagförslaget införa en 
sådan ändring,. att landets kyrkoförsamlingar skyldigkändes att 
avlämna 100 år gamla kyrkoböcker och andra handlingar från 
kyrkoarkiven till provinsarkiven. 

Likaså synes mig i lagen böra intagas ett stadgande därom, 
att från stadsarkiven genom vederbörande magistraters försorg 
skola till provinsarkiven överlämnas stadsmyndigheternas 100 år 
gamla protokoll och handlingar ävensom andra handlingar, 
som icke äro av uteslutande eller övervägande kommunal natur, 

13 
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utan huvudsakligen angå kommunernas förhållande till staten,' 
dock så att även handlingar, som äro av uteslutande eller över- 
vägande kommunal natur, i provinsarkiv skola mottagas, om 
och i den mån utrymmet medgiver. — Ett likartat stadgande 
ingår även i den svenska kungörelsen i ämnet av den 14 novem-
ber 1902. 

Georg Schauman. 

Ehdotus laiksi maakunta-arkistojen 
perustamisesta. 

1 §. 

Asiakirjain ja muiden kirjallisten todistuskappaleiden säi-
lyttämistä varten, joita on hovioikeuksien ja lääninhallitusten 
sekä niiden alaisten virkamiesten ja muiden paikallisten viran-
omaisten hallussa ja joilla on historiallista, oikeudellista tai 
muuta pysyvää arvoa, perustetaan maakunta-arkistot Turun, 
Viipurin, Vaasan ja Hämeenlinnan kaupunkeihin. 

Maakunta-arkistoihin talletetaan myös tuomiokapitulien 
arkistot, jos asianomainen tuomiokapituli sitä haluaa. Seura-
kuntien arkistot talletetaan asianomaiseen maakunta-arkistoon, 
jollei seurakunta riittävällä tavalla ole pitänyt huolta arkistonsa 
säilyttämisestä ja turvaamisesta siten kuin siitä on erikseen 
säädetty. 

2 §. 

Turun maakunta-arkistoon siirretään Turun ja Porin sekä 
Ahvenanmaan läänien alueilla sijaitsevien virastojen ja viran-
omaisten huostassa olevat asiakirjat, Viipurin maakunta-arkis-
toon vastaavat asiakirjat Viipurin, Mikkelin ja Kuopion äänien 
alueilta, Vaasan maakunta-arkistoon Vaasan ja Oulun läänien 
sekä Hämeenlinnan maakunta-arkistoon Uudenmaan ja Hämeen 
läänien alueilta. 
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3 §. 

Maakunta-arkistoon siirretään kaikki 50 vuotta vanhemmat 
virastojen ja viranomaisten huostassa olevat asiakirjat; senjäl-
keen tapahtuu siirto samaa aikarajaa noudattaen joka kym-
menes vuosi. Milloin seurakuntien arkisto on talletettava maa-
kunta-arkistoon, on aikarajana 100 vuotta.. 

4 §. 

Maakunta-arkistossa joko lahjana tai talletuksena säily-
tettäväksi voidaan vastaanottaa muitakin asiakirjoja, kirjeitä 
y. m. s. kunnilta, seurakunnilta, järjestöiltä tai yksityisiltä hen-
kilöiltä. 

5 §. 

Maakunta-arkistot ovat Suomen Valtionarkiston valvon-
nan alaiset. 

6 §. 

Tarkempia määräyksiä tämän lain toimeenpanemisesta 
antaa Valtioneuvosto. 

Ehdotus maakunta-arkistojen ohjesäännöksi. 

1 §. 

Maakunta-arkisto vastaanottaa, säilyttää ja hoitaa niitä 
asiakirjoja ja muita kirjallisia todistuskappaleita, jotka sille 

kuun 	p:nä v. 	annetun lain mukaan jätetään. 

2 §. 

Maakunta-arkiston valvomista varten. tulee valtionarkis-
tonhoitaj an: 

a) vakautua siitä, että arkistonhoitaja täyttää velvolli-
suutensa, ja senvuoksi ainakin kerta vuodessa joko itse tai jon- 
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kun Valtionarkiston virkamiehen kautta tarkastaa jokainen 
maakunta-arkisto; 

b) esittää Valtioneuvostolle ne laajemmat toimenpiteet, 
joihin edellisessä kohdassa mainitussa suhteessa näyttää olevan 
aihetta; 

c) tutkia kysymyksiä, jotka koskevat asiakirjain vastaan-
ottamista maakunta-arkistoon, arkkivalioiden järjestämistä ja 
siirtämistä toiseen arkistoon, ja ehdotuksia asiakirjain seulomi-
sesta tai hävittämisestä, sekä Valtioneuvostolle tehdä tästä 
aiheutuvia esityksiä; 

d) vuosittain Valtioneuvostolle .annettavassa kertomukses-
saan tehdä selkoa maakunta-arkistojen hallinnosta ja tilasta. 

3 §. 

Maakunta-arkiston johtajana on arkistonhoitaja, jonka 
nimittää Valtioneuvosto, senjälkeen kuin virka on ollut kolmen-
kymmenen päivän kuluessa haettavana ja valtionarkistonhoi-
taja on antanut hakijoista lausuntonsa. 

Pätevyysehtona arkistonhoitajan virkaan vaaditaan vähin-
tään vuoden ajan hyväksi arvosteltu harjoittelu suurehkossa 
virallisessa arkistossa tai siihen verrattavassa kirjaston käsikir-
joituskokoelinassa, mistä ajasta vähintään kuusi kuukautta 
Suomen valtionarkistossa, sekä Suomen Yliopiston filosofisen 
tiedekunnan hist. kielitieteellisessä osastossa suoritettu filosofian 
kandidaattitutkintö, korkein arvosana Suomen ja Skandinaa-
vian historiassa. 

Arkistonhoitajalla on virka-arvo voimassaolevan arvojär-
jestyksen 7:nnessä luokassa. Hän on virasta erotessaan oikeu-
tettu eläkkeen saantiin virkamiehistä voimassaolevien perus-
teiden mukaan sekä osallisuuteen siviiliviraston leski- ja orpo-
kassaan. 

Arkiston palveluksessa on sitäpaitsi amanuenssi ja vahti-
mestari, jotka ottaa ja erottaa arkistonhoitaja. Vahtimestari 
on virasta erotessaan oikeutettu eläkkeeseen voimassaolevien 
perusteiden mukaan sekä osallisuuteen siviiliviraston leski- ja 
orpokassaan. 
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4 §. 

Arkistonhoitaja vastaa arkiston sekä sen rakennusten ja 
irtaimiston huolellisesta hoidosta ja kunnossapidosta. Hänen 
tehtävänään on: 

a) vastaanottaa arkistoon tulevat asiakirjat sekä valvoa, 
että säädetyt lähetykset asianmiikaisesti toimitetaan; 

b) valtionarkistonhoitajan hyväksymää suunnitelmaa nou-
dattaen järjestää ja luetteloida arkiston kokoelmat sekä hyvin 
perehtyä niihin; 

c) antaa viranomaisille ja yksityisille heidän pyytämänsä 
ja arkistosta saatavissa olevat tiedot; 

d) valvoa, että -arkistolle kuuluvat tai sinne talletettaviksi 
jätetyt salaiset asiakirjat eivät joudu luvatta käytettäviksi; 

e) huolehtia, jos arkiston piiriin kuuluva virasto lakkau-
tetaan, siitä, että sen asiakirjat, jollei Valtioneuvosto toisin mää-
rää, siirretään maakunta-arkistoon; 

f) luetteloida arkiston kirjasto ja irtaimisto; 
g) viimeistään tåmmik. 10 p:nä ja heinäk. 10 p:nä lähettää 

lääninkonttoriin tilitys maakunta-arkiston viimeksikuluneena 
puolena vuotena kantamista määrä- y. m. rahoista; 

h) ennen helmikuun loppua antaa valtionarkistonhoita-
jalle kertomus maakunta-arkiston tilasta ja hallinnosta viimeksi-
kuluneena kalenterivuonna. 

5 §. 

Maakunta-arkisto pidetään avoinna joka arkipäivä kello 
10:stä a. p. kello 3:een i. p., ja on arkistonhoitaja velvollinen 
silloin olemaan siellä virantoimitnksessa. Palveluskunta on vir-
kansa menettämisen uhalla kielletty muina aikoina päästämästä 
arkistoon sivullisia henkilöitä. 

6 §. 

Asiakirjain ja todistuskappaleiden, jotka arkistoon siirre-
tään, tulee olla järjestettyinä sekä joko sidottuina vahvoihin 
kansiin tai pantuina pahvikartonkeihin, ja tulee niitä seurata 
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kaksi reversaalia, joista toinen jää arkistoon ja toinen arkis-
tonhoitajan kuittaamana palautetaan asiakirjain siirtäjälle. 

7 §. 
Havaitessaan arkistoon tulleiden arkkivalioiden olevan 

merkitykseltään niin vähäpätöisiä, ettei niitä ole syytä säilyt-
tää, tulee arkistonhoitajan tehdä niistä valtionarkistonhoitajalle 
esitys ja odottaa asiassa määräystä. 

8 §. 

Arkkivalioiden lainaaminen yksityisille on •kielletty. 	1- 
köön myöskään arkistonhoitaja tai muu maakunta-arkiston. pal-
veluksessa oleva sieltä viekö pois arkkivalioita. Sitävastoin on 
virastoilla oikeus tilauksesta saada arkistosta lainaksi asioiden 
käsittelyyn tarvittavia arkkivalioita. 	Samoin lainattakoon, 
valtionarkistonhoitajan suostumuksella, arkkivalioita yksityistä 
tutkijaa varten valtionarkistoon tai toiseen maakunta-arkistoon, 
kuitenkin sillä edellytyksellä, että valtiolle ei siitä koidu kus-
tannuksia. 

Asiakirjaa älköön pidettäkö lainassa kauempaa kuin vuosi. 
Jos asiakirjaa edelleen tarvitaan, voidaan laina uudistaa, mutta 
on asiakirja silloin tuotava arkistoon nähtäväksi. 

Kahdeksaa päivää ennen lainausajan loppua tulee arkis-
tonhoitajan kirjallisesti muistuttaa lainan ottajaa lainan palaut-
tamisesta. Jos lainaa siitä huolimatta ei määräaikana palau-
teta, on arkistonhoitajan siitä valtionarkistonhoitajalle ilmoi-
tettava asianmukaista toimenpidettä varten. 

Arkiston kirjastosta älköön mitään lainattako. 

9 §. 

Lainaus maakunta-arkistosta on tehtävä tilauslipulla, jo- 
hon on merkittynä: 

1:o) virasto, johon asiakirja lainataan: 
2:o) asiakirjan diarionumero tai nimi: 
3:a). asia, jonka käsittelyyn asiakirja lainataan: 
4:o) lainauspäivä; 
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5:o) lainanottajan omakätinen nimikirjoitus ja virka. 
Tilauslippu säilytetään maakunta-arkistossa kuittina, kun-

nes asiakirja palautetaan. 

10 §. 

Kun asiakirja annetaan maakunta-arkistosta lainaksi, on 
siihen • helposti näkyvään paikkaan painettava asianomaisen 
maakunta-arkiston leima sekä kiinnitettävä lappu, johon mer-
kitään aika, milloin laina viimeistään on palautettava arkis-
toon. Arkistonhoitaja merkitsee lainan erityiseen »lainauskir-
jaan», kirjoittaen eri sarekkeisiin 

a) lainauspäivän; 
b). asiakirjan diarionumeron tai nimen; 
c) viraston, joka saa lainan; 
d) lainanottajan nimen; 
e) asian (diarionumeron), jonka käsittelyyn lainaus tapah-

tuu: 
f) päivän, jolloin laina palautetaan arkistoon. 

11 §. 

Jäljennökset, otteet ja todistukset, joita arkistonhoitaja 
antaa yksityisille, on varustettava asetuksen määräämillä leima-
merkeillä, ja niistä suoritettava vahvistetut lunastusmaksut, 
jotka arkistonhoitajan tulee kantaa, erikseen merkitä kirjaan ja 
puolivuosittain tiliselvityksineen lähettää lääninkonttoriin. 

12 §. 

A.rkistonhoitajan tulee, paitsi edellämainittua lainauskir-
jaa, pitää seuraavia virastokirjoja: 

a) diariota kaikista tulevista kirjeistä, merkiten siihen 
myös niiden aiheuttamat toimenpiteet; 

b) kaikkien arkistosta lähetettyjen kirjeiden jäljennöskirjaa: 
c) diariota arkistoon vaståanotetuista arkkivalioista, mer-

kiten siihen myös vastaanotettu arkkivaliomäärä juoksevin 
hyllymetrein; 
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d) diariota arkistossa käyvistä tutkijoista, merkiten tut-
kijan käyttämät asiakirjat; 

e) tilikirjaa arkiston määrärahoista sekä erityistä tilikir-
jaa annetuista toimituskirjoista kannetuista varoista. 

13 §. 

Arkiston virkamiehet ovat velvolliset kukin auliisti ole-
maan yleisölle avullisina niiden tietojen antamisessa, joita ar-
kistosta voidaan saada, sekä, niillä ehdoilla kuin tämä ohjesääntö 
muuten sisältää, käytettäväksi arkistossa esille antamaan pyy-
dettyjä asiakirjoja. Mutta jos joku haluaa yksityistä tarvetta 
varten virkamiehen apua sellaisten tutkimusten ja selvitysten 
suorittamiseen, joihin tarvitaan enemmän aikaa ja työtä, saakoon 
asianomainen virkamies siitä kohtuullisen korvauksen. 

14 §. 

Maakunta-arkistossa laadittuja arkkivalioluetteloita on kir- 
joitettava kaksi kappaletta, joista toinen lähetetään Valtion-
arkistoon. 

15 §. 
Arkistosta on osa vuosittain sekä arkiston asiakirjoihin 

että hyllyihin ja kaappeihin nähden perinpohjin puhdistettava, 
niin että arkisto arviomäärin viiden vuoden kuluessa on joutu- 
nut täydellisen puhdistuksen alaiseksi. 

.16 '§. 

Arkiston palveluksessa olevien henkilöiden ei ole sallittu' 
itseänsä tai muita varten. kerätä alkuperäisiä todistuskappaleita, 
autografeja eikä sinettejä. 

Arkiston palveluksessa oleva älköön arkistossa-kävijöiltä . 
vastaanottako lahjapalkkioita. 

17 §. 

Tulta älköön arkistossa sytytettäkö älköönkä käytettäkö 
muuten kuin lähetysten sinetöimisessä, jolloin noudatettakoon 
tarpeellista varovaisuutta. 

Tupakan poltto arkistossa on kielletty. 
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18 §. 

Tulipalon syttyessä arkiston läheisyydessä on virkailijain 
viipymättä saavuttava suorittamaan olosuhteiden vaatimia suo-
jelus- ja pelastustoimenpiteitä. 

19 §. 

Virkavapautta arkistonhoitajalle voi esiintyvissä tapauk-
sissa korkeintaan kahden viikon ajaksi myöntää valtionarkiston-
hoitaja, jonka on tällöin määrättävä sopiva henkilö hänen sijai-
sekseen. Muitten virkailijain vapaudesta sekä sijaisten asetta-
misesta määrää arkistonhoitaja olosuhteiden mukaan. 

Raahen kaupungin pikku- eli maatulliluettelot 1670-luvulla. 

Ma.alisk. 31 p. 1919 esittänyt A. R. CEDERBERG. 

Valtioarkistossamme on Pohjanmaan tilikirjoihin 1670-
luvulla liitetty eräitä luetteloita, joihin pyydän kiinnittää Suo-
men Historiallisen Seuran - arv. jäsenien huomiota. Tarkoitan 
Raahen kaupungin pikku- eli maatulliluetteloita vuosilta 1672-
1675; 1679 (S. V. A:ssa N:ot 9158; 9160; 9161; 9163; . 9176). 
Mikäli tiedän ei niitä toistaiseksi ole tutkimuksia varten käy-
tetty eikä edes painetussa kirjallisuudessamme mainittu, niin 
täysi syy kuin olisikin ollut perehtyä niihin silloin, kuin Raahen 
kaupungin historia äskettäin kirjoitettiin. 

Tällaisia pikku- eli maatulliluetteloita ei ole, mikäli minulle 
on valtioarkiston virkamiehistön taholta ilmoitettu ja mikäli 
omasta vähäisestä kokemuksestani tiedän, Suomen kaupun-
geista näin aikaisilta ajoilta yleensä säilynyt. Turusta on vuo-
silta 1639 ja 1641 (S. V. A. N:o 7024; 7025) hyvin täydelliset 
maatulliluettelot, samoiten Kajaanista eräiltä vuosilta 1670-
luvulta, joista viimemainituista Hannes Gebhard on käyttänyt 
muutamia, lainaten tunnettuun Kajaanin kaupunkia koskevaan 
tutkimukseensa 1672 ja 1679 luetteloiden loppusummat. Muita 
luetteloita emme tunne 1600-luvulta. 
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Tällaisten luetteloiden merkitys on käsittääkseni talous-
historialliselle tutkimukselle sangen suuri. Niistä ei käy ilmi 
ainoastaan kaupan vilkkaus sinänsä ja eri vuoden ajoille jaet-
tuna; näemme myös mitä tavaroita, yksityiskohtaisesti luetel-
tuina, kaupunkiin on kuljetettu. Kauppa ei ollut ainoastaan 
maalaistavaroiden vaihtoa; myös on useista esimerkeistä päät-
täen maalaisten hevosilla kuljetettu tehdastuotteita toisista 
kaupungeista ja vielä vieraan valtakunnan tavaroita. Niin 
näemme, että paperia, tupakkaa, inkiväärää, suolaa on kulje-
tettu maalta käsin kaupunkiin, jolloin tuojien joukossa on myös 
kaupungin omia porvareita, jotka ovat käyneet kauppamat 
koilla maakunnassa. Myös selviää näistä luetteloista kauppa-
alueen laajuus. Täytyy ihmetellä, mitä Raahen maatulliluet-
teloihin tulee, että maalaistavaroita ei ole tuotu ainoastaan 
Kemiä ja Iisalmea myöten, vaan myös Kuopiosta, Pielisjär-
veltä ja Ilomantsista asti. 
• Tämä luetteloiden taloushistoriallisesta merkityksestä. Epäi-
lemättä tarjoavat näniät tuhansine nimineen myös ainehistoa 
esim. nimistötutkimukselle. 

IIskaltanen edelläesitetyn perusteella esittää, että Histo-. 
viallinen Seura päättäisi painattaa »T o d i s t u s k a p p a-
leit a Suomen historiaan»-sarjassa näistä Raahen 
kaupunkia koskevista. luetteloista täydellisimmän, nimittäin 
»Brahestads Tull Book Pro A:o 1674». Se käsit-
tää tilikirjan sivut 641-856. eikä tulisi painettuna mainittuun 
sarjaan käsittämään 12 painoarkkia enempää, johon lisäksi 
ehkä voitaisiin ajatella jonkinlaiset yhteenvedot muiden vuo-
sien luetteloista. Johdantoineen paisüisi luetteloita ehkä 15 
painoarkkia ja muodostaisi se siis sopivan niteen tässä Histo-
riallisen Seuran julkaisusarjassa, jota mielessäni kyllä kannat-
taa jatkaa. 

Helsingissä tammikuun 16 päivänä 1917. 

A. R. Cederberg. 
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Kokous 27 p. tammik. 1919. 

Läsnä olivat esimies J. W. Ruuth, tutkijajäsenet J. R. 
Danielson-Kalmari, A. G. Fontell, K. Grotenfelt, Aug. Hjelt, 
K. 0. Lindeqvist, K. R. Melander, E. G. Palmen, K. W. Rauhala, 

J. Rinne, G. Sarva, V. Voionmaa, allekirjoittanut sihteeri sekä 
Seuran ulkopuolelta maist. H. Klemetti ja pastori A. E. Kos-
kenniemi. 

1 

Luettiin ja hyväksyttiin viime joulukuun 16 p. pidetyn 

kokouksen pöytälirja. 

• 2 

Maist. H. Klemetti kertoi matkastaan kesällä 1914 Jämt-
lannin länsirajalle, jolloin hänen tarkoituksensa oli etsiä uuden-
vuoden päivänä 1719 Norjan tuntureille paleltuneitten, kenraali 
Kaarle Armfeltin johtamien suomalaissoturien • hautoja. Tyy-
tymättä tämän tapahtuman johdosta pystytettyjen muistomerk-
kien paikkoihin hän oli edennyt paleltuneen pääjoukon hautoja 
etsimään lähelle Norjan rajaa Storvallenin kylään, josta pol-
vesta polveen kulkeutuneen kansanmuiston nojalla tiedettiinkin 
hänet opastaa etsimälleen, kylästä parin peniknlman päässä, 
keskellä jyljintä tunturierämaata olevalle hautapaikalle. Nykyään 
se esiintyy korkean kummun laella olevana, säännöllisen ympy-
riäisenä •suurena maanvajoamana, jonka suun läpimitta on noin 
50 metriä ja jonka pohjan täyttää pieni kirkasvesinen järvi, 
nähtävästi muodostuneena sulaneesta lumesta. Tutkittuaan 
tarkemmin tämän jättiläiskuopan rakennetta sekä sen pohjalla 
sikinsokin lojuvia suurten kuusten jäännöksiä, jollaisia ei kaava 
itse paikalla, ynnä otettuaan huomioon historialliset tiedot ja 
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monet kansanmuiston kertomukset, joiden mukaan m. m. hauta 
olisi tehty .keväällä 1719 lumen sulatessa ja korjattu siihen pit-
kin tuntureita n. 3,000 miestä varustuksineen ja hevosineen, 
hra Klemetti oli saanut sen varman käsityksen, että tällä pai-
kalla todella oli se suomalaisten kaarlolaisten kalmisto, jota 
hän oli etsinyt. Jotta se ei enää jäisi yhtä paljon unhoon kuin 
tähän asti, ja käsittäen Suomen kansan kalliiksi velvollisuudeksi 
hoivata näiden sankariensa muistoa, hän sentähden piti suota-
vana, että pystytettäisiin tälle paikalle synkän tapauksen arvoi-
nen muistomerkki ja että Suomen Historiallinen Seura ottaisi 
johtaakseen toimenpiteitä tätä varten. 

Asiasta keskusteltaessa Seuran jäsenet yksimielisesti kan-
nattivat hra Klemetin ehdotusta ja pitivät oikeana, että Seura 
sen toteuttamiseksi tekee kaiken voitavansa. Koska kuitenkin 
heidän mielestään oli välttämätöntä, että ennen varsinaisiin 
toimenpiteisiin ryhtymistä saadaan paikalla toimitettavien kai-
vausten tai Ruotsin arhistoissa suoritettavien tutkimusten kautta 
täysi selvyys siitä, onko esitetty kansanmuiston osoittama hauta-
paikka oikea ja mitä muuta historialliset lähteet voivat ennes-
tään tunnetun lisäksi kertoa tapahtumasta ynnä siihen kuulu-
vasta, päätettiin asettaa asiaa tällä tavoin valmistamaan sekä 
sen johdosta tarvittavaa yleistä rahankeräystä suunnittelemaan 
toimikunta, jonka puheenjohtajaksi valittiin tri J. Rinne ja 
muiksi jäseniksi tri G. Sarva ja maist. H. Klemetti ynnä jonka 
aikanansa on annettava Seuralle asian edelleen hoitamista var-
ten ehdotus. 

3 §. 

Tekemiensä arkistotutkimusten nojalla prof. K. Grotenfelt 
esitti eräitä tietoja suomalaisten torniolaisten ja kemiläisten 
oikeuksista ja veronkannoista Lapissa ja Kuollan niemellä, 
valaisten näillä myöskin 1500- ja 1600-luvulle kuuluvia Ruotsin 
ja Venäjän välisiä rajasuhteita Jäämeren rannikolla. Tutkimus 
päätettiin painattaa Historialliseen Arkistoon. 1) 

1) Julkaistu Hist. Arkiston 28:ssa osassa. 
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4 §. 

Allekirjoittanut ilmoitti, että Seuran vakinaisista jäsenistä 
rovasti K. E. Stenbäck oli kuollut tammikuun 13 p. tänä vuonna. 

5§ 

Senjohdosta. että Seura kokouksessaan lokakuun 8 p. 
1917, niinkuin tällöin pidetyn pöytäkirjan 5 §:ssä on kerrottu, 
oli päättänyt pyytää Suomen Valtionarkistolta toimenpiteitä 
Seuran hoidettaville tutkirimustöille tärkeän Saloisten kruunun-
voudin arkiston hoitamista ja varmaa sijoittamista varten, 
esitettiin nyt Suomen Valtionarkistolta tulleena jäljennöksenä 
asiaa koskeva Suomen Senaatin Kirkollis- ja opetustoimitus-
kunnan seuraava päätös elokuun 10 p:ltä 1918 N:o 752, josta 
johtuvat jatkuvat toimenpiteet Seura päätti jättää Johtokunnan 

huolehdittaviksi. 

Suomen Valtionarkistolle. 

Kirjeessä viime heinäkuun 1 päivältä _N:o  33 on Valtion-
arkisto mainitsemillaan syillä esittänyt, että Valtionarhisto saisi 
valtuuttaa Suomen Historiallisen Seuran antamaan luotettåvalle 
henkilölle toimeksi Valtionarkiston kanssa erityisesti tehdyn 
sopimuksen mukaisesti järjestää ja ainakin väliaikaisesti sijoit-
taa turvalliseen paikkaan Saloisten kruununvoudin arkiston. 

Tänään esiteltäessä tätä asiaa on Kirkollis- ja opetustoi-
mituskunta nähnyt hyväksi esitykseen suostua, mikä Valtion-
arkistolle tiedoksi ja asiaankuuluviin toimenpiteisiin ryhty-
mistä varten täten ilmoitetaan. 

E. N. Setälä. 

Antti Inkinen. 

6 §. 

Johtokunnan ehdotuksesta päätettiin, että henkilöille, 
jotka haluavat ostaa Historiallisen Arkiston koko sarjan, myön- 
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netään, vaikka eivät olisikaan Seuran jäseniä, hinnasta 30 %:n 
alennus, paitsi niitä tämän sarjan osia kohti, joita ei ole varas-
tossa 50 kappaletta. Samalla annettiin tri K. R. Melanderin 
ehdotuksesta Johtokunnan tehtäväksi harkita, voidaanko ja 
missä määrin Seuran aikaisinten teosten hintaa korottaa. 

7 §. 

Valtioneuvos J. R. Danielson-Kalmarin ehdotuksesta ja 
Johtokunnan puollon jälkeen päätettiin periaatteessa maksaa 
vastedes 300 markan suuruinen palkkio niistä painovalmiista 
esitelmistä, joita Seuran jäsenet pitävät sen julkisissa kokouk-
sissa ja jotka julkaistaan sen teoksissa. Toimet päätöksen toteut-
tamiseksi uskottiin Johtokunnalle. 

8 §. 

Hyväksyttiin ja vahvistettiin noudatettavaksi Johtokun-
nan ehdottama tulo- ja menoarvio kuluvaa toimivuotta varten 
sekä päätettiin, että tulojen vajaus peitetään tarpeen mukaan 
vapaasti käytettävien lahjoitusten rahastosta otettavilla varoilla. 

Vakuudeksi: 

IT. L. LEHTONEN. 

Kokous 24 p. helmik. !919. 

Läsnä olivat esimies• J. W. Ruuth sekä tutkijajäsenet 

J. R. Danielson-Kalmari, K. Grotenfelt,- E. G. Palmen, J. Rinne 
ja allekirjoittanut sihteeri. 

1 §. 

Luettiin ja hyväksyttiin viime tammikuun 27 p. pidetyn 
kokouksen pöytäkirja. . 



Hist. Ark. XXIX, Pöytäk. 	 7 

2 §. 

Valtioneuvos J. R. Danielson-Kalmari esitti kaksi pohja-
kirjoitusta R. H. Rehbinderin kirjelmiksi K. M. Armfeltille 
heinäkuulta 1814. Kirjelmät päätettiin painattaa pöytäkirjan 
liitteisiin. 1) 

3 §. 

Samoin valtioneuvos Danielson-Kalmari esitti mietinnön 
nimeltä »Project at göra nyttigt Finska Inbyggares beväring 
til Fosterlandets försvar», jonka on sukumuiston mukaan laa-
tinut kreivi M. Björnstjerna Suomen sodan syttyessä, ja joka 
tarkoittaa Suomen maalaisväestön nostattamista sekä varusta-
mista . puolustussotaan Venäjää vastaan. Mietintö päätettiin 
julkaista Historiallisessa Arkistossa. 1) 

• 4 §. 

Esitettiin ja hyväksyttiin tarkoitukseensa seuraava tohtori 
J. T. Hanhon kertomus: 

Suomen Historialliselle Seuralle. 

Kokouksessaan viime toukokuun 27 p:nä Suomen Histo-
riallinen Seura päätti kannattaa allekirjoittaneen alottamaa, 
Suomen oppikoulun historiaa vuosina 1843-1872 käsittelevää 
tutkimustyötä 1,000 mk:n apurahalla. Noudattaen arv. Seuralle 
jättämääni yksityiskohtaista työsuunnitelmaa olen viime kesän 
ja syksyn kuluessa kerännyt vielä puuttuneet arkistoainekset, 
lukuunottamatta poimintoja eräistä kenraalikuvernöörinkans-
lian asiakirjoista, joita ei vielä ole ehditty järjestää tutkijain 
käytettäviksi. Arkistotyön ohella olen viimeistellyt jo viime 
keväänä puolivalmiina ollutta käsikirjoitustani. Tarkoitukseni 
oli saada tutkimus painovalmiiksi ensi maaliskuun alkuun, mutta, 

1) Julkaistaan esittäjän tiedonannon mukaan muualla. 
14 
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paitsi edellämainittua seikkaa, erinäiset satunnaiset tehtäväni 
tämän vuoden alussa ovat viivyttäneet sen valmistamista sekä 
myöskin aiheuttaneet, että nyt vasta olen tilaisuudessa arv. 
Seuralle antamaan selvityksen tutkimustyön edistymisestä. 

Helsingissä, 23 p:nä helmik. 1919. 
J. T. Hanho. 

5§. 

Esitettiin seuraava Orimattilan kunnan esimiehen kir-
jelmä, jonka aiheuttamat toimenpiteet uskottiin Johtokunnalle. 

Suomen Historialliselle Seuralle. 

Orimattilan kunta on päättänyt toimittaa kirjoitetuksi 
Orimattilan kunnan historian, ja, myönnettyään tarkoitukseen 
tarvittavat varat, asettanut Komitean asiaa käytännöllisesti 
toteuttamaan. Komitea on julaissut sanomalehdissä ohellisen 
ilmoituksen, mutta samalla py 	y täisimme kääntyä myöskin His- 
toriallisen Seuran puoleen kohteliaimmalla toivomuksella, että 
Seuran puolesta ehdotettaisiin meille jotakin sopivaa tutkijaa 
kirjoittajaksi, jonka puoleen olisi syytä kääntyä huolimatta 
siitä ilmoittautuuko ehdotettava henkilö meille tahi ei. Jos 
Historiallisen Seuran puolesta annetaan meille lupaa, niin hyvin 
mielellämme lähettäisimme kaikki tänne saapuvat hakemukset 
saamaan Seuran puolesta lausuntoa ennenkuin annamme teh-
tävän suoritettavaksi. 

Orimattilassa, tammik. 7 p. 1919. 
Suurimmalla kunnioituksella: 

Eemil D. Eloranta, 
kunnan esimies. 

Historiantutkijain huomioon. 

Orimattilan kunnan historia, jonka tulee käsittää tutki-
muksia kunnan alkuvaiheista, kunnallisesta ja seurakunnalli- 
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sesta elämästä, kansanopetuksesta, elinkeinoista ja erilaisista 
riennoista ja merkittävistä tapahtumista, tarjotaan halullisten 
tutkijain kirjoitettavaksi joko kokonaisuudessaan tai osittain. 
Tarjoukset jätettäkööt suunnitelmineen ja kustannusvaatimuk-
sineen Orimattilan kunnan historian Komitealle ennen maalisk. 
1 p. 1919. Lähempiä tietoja voi saada allekirjoittaneelta. 

Orimattilassa, tammik. 7 p. 1919. 

Eemil D. Eloranta. 

6 §. 

Ilmoitettiin, että Emil Hårdhin palkintorahaston lauta-
kuntaan olivat valinneet Suomalaisen Kirjallisuuden Seura pro-
fessori Kustavi Grotenfeltin vakinaiseksi jäseneksi ynnä tohtori 
Oskari Mantereen hänen varamiehekseen sekä Suomen Kirkko-
historiallinen Seura professori Jaakko Gummeruksen vakinai-
seksi ja professori Martti Ruuthin varajäseneksi. Omien edusta-
jiensa valinnan Seura päätti jättää ensi kokoukseen. 

7 i§. 

Ilmoitettiin ja kiitollisuudella merkittiin, että Seura oli 
saanut uusia lahjoituksia Iisalmelta taloustirehtöri Jonas Putko-
selta 300 mk. ynnä Raumalta kauppiaanleski Lenny Grön-

bergiltä 50 mk. ja kauppiaanleski Liina Sofronoffilta 100 mk. 

8 §. 

Ilmoitettiin, että tehdyn lahjoituksen nojalla Johtokunta 
oli valinnut Seuran vakinaiseksi jäseneksi taloustirehtöri Jonas 
Putkosen Iisalmelta. 

9 §. 

Ilmoitettiin, että Seuran päätöksen mukaisesti esimies 
yhdessä sihteerin kanssa olivat jättäneet Suomen Valtioneuvos-
tolle tämän helmikuun 5 p. allekirjoitetun anomuksen, jossa 
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Seuralle pyydetään kuluvaksi vuodeksi vähintäin 10,000 Smk:n 

suuruista valtionapua. 
Vakuudeksi: 

U. L. LEHTONEN. 

Kokous 31 p. maalisk. 1919. 

Läsnä olivat esimies J. W. Ruuth sekä jäsenet A. R. Ceder-

berg, Kustavi Grotenfelt, K. O. Lindeqvist, E. G. Palmen, K. 

W. Rauhala, Juhani Rinne, G. Sarva, M. G. Schybergson ja 

allekirjoittanut. 

1 §. 

Esimies ilmoitti pyytäneensä varsinaisen sihteerin sairau-
den johdosta tohtori Melanderia pitämään pöytäkirjan tässä 

kokouksessa. 

2 §. 

Luettiin professori U. L. Lehtosen kirje, jossa hän sairau-
tensa johdosta pyytää vapautusta sihteerin toimesta. Tähän 
pyyntöön Seura suostui. 

3 §. 

Uudeksi sihteeriksi valittiin yksimielisesti dosentti A. R. 

Cederberg. 

4 §. 

Seuran asiamieheksi Tampereella valittiin maisteri Osmo 
Durchman. Asiamiehen määrääminen Kuopioon jätettiin myö-
hemmäksi. 

v §. 

Sopiminen kirjapaino-osakeyhtiö »Sanan» kanssa kuver- 

• nööri W. Tawaststjernan teoksen painattamisesta jätettiin uuden 
sihteerin tehtäväksi. 
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6 §. 

Seuran edustajiksi Emil Hårdhin palkintorahaston lauta- 
kuntaan valittiin valtioneuvokset J. R. Danielson-Kalmari ja 
E. G. Palmen ynnä tohtori K. R. Melander sekä varami€hiksi 
dosentit A. R. Cederberg ja K. W. Rauhala. Valtioneuvos Pal-
men määrättiin lautakunnan kokoonkutsujaksi. 

7 §. 

Seuran julkaisujen hintaa päätettiin koroittaa 50 %, mutta 
lopettaa sellaisten julkaisujen myynti, joista on jälellä vain vä-
häinen määrä kappaleita. 

8 §. 

Saloisten ruununvoudin arkiston siirtämisestä Raaheen 
päätettiin pyytää maisteri Impivaaralta kustannusarviota. 
Seura suostui, jos siirtämiseen ryhdytään, antamaan maisteri 
Impivaaralle kohtuullisen palkkion hänen tässä toimessa näke-
mästään vaivasta. Dosentti Cederbergiä pyydettiin tästä asiasta 
kirjoittamaan maisteri Impivaaralle. 

9 §. 

Dosentti A. R. Cederberg ehdotti, että valtionarkistos-
samme säilytetyt vanhimmat pikku- eli maatullin luettelot 
vuosilta 1672-1675; 1679 painettaisiin Historiallisen Seuran 
kustannuksella. Ne ovat vanhimmat, mitkä maastamme löy-
tyvät, ja taloushistoriallisess a suhteessa sangen arvokkaat. 
Seura suostui tähän ehdotukseen. 1) 

10 §. 

Valtioneuvos E. G. Palmenin ehdotuksesta Seura pyysi 
saada pöytäkirjaansa liittää ne arvokkaat ja asialliset sanat, 
jotka valtion arkistonhoitaja J. W. Ruuth lausui valtioneuvokse-
tar Jully Ramsayn haudalla. Tähän pyyntöön valtion arkiston-
hoitaja Ruuth suostui. Muistosanat kuuluivat seuraavasti: 

1) Kts. edellä Tiet. ilmoituksia s. 81-82. 
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Finska Historiska Samfundet har under en lång följd af 
år haft glädjen att med det lifligaste intresse följa med det ar-
bete dess nu hädangångna medlem Statsrådinnan Jully Ram-
say vid sidan af sin verksamhet i hemmet utfört på den foster-
ländska historieforskningens område, därvid egnande sig åt ett 
af dess härtills mest försummade arbetsfält, nämligen den äldre 
genealogins. Hennes arbete kan därför betraktas såsom i visst 
hänseende banbrytande för så vidt det gäller belysandet af 
äldre tiders genealogiska förhållanden och framför allt rättandet 
af de oriktigheter och misstag som, till stort men för den histo-
riska forskningen, af 1500- och 1600-talens okritiska genealo- 
ger 	blif vit begångna vid uppställandet af våra frälsesläkters 
ättartal. Det har varit med en varm hängifvenhet och en alla 
svårigheter öfvervinnande energi hon egnat sig åt den. kräf-
vande uppgift, hon såmedelst föresatt sig att lösa, och såsom 
resultat af hennes mångåriga arbete har framgått det stort an-
laggda verket »Frälsesläkter i Finland», hvilket helt visst för 
alla tider kommer att hafva ett bestående värde i vår historiska 
litteratur. 

Endast fackmannen, som känner de svårigheter utredan-
det af äldre tiders genealogiska förhållanden erbjuder, kan fullt 
uppskatta värdet af det arbete, som blifvit nedlagdt på nyss - 
nämnda verk. Att ur medeltidens torftiga urkunder, ur 1500-
talets magra räkenskaper och 1600-talets ofta allt annat än 
klara och rediga domstolsprotokoller bit för bit hopsamla ett 
material af den omfattning, som ligger till grund för »Frälse-
släkter i Finland», bar redan i och för sig varit ett jättearbete,. 
för hvilket mången äfven så van forskare skulle ryggat tillbaka 
Det har härvid icke varit fråga om något mer eller mindre meka-
niskt samlande af uppgifter, utan det har till fullo gällt ett både 
tanke-ansträngande och omdömespröfvande arbete att hålla 
alla de tusen trådar i hop, som skulle komma att utgöra ränningen 
i det blifvande verkets stora vät 	 ' 

Kärleken till det ämne hon tagit sig för att belysa utgjorde 
den trollmakt;  med hvilken hon ur ofta nog till synes intet-
sägande handlingar lyckades afvinna de mest öfverraskande 
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resultat. Beundransvärd var hennes förmåga att genom skarp-
sinniga kombinationer finna den rätta platsen för hvarje enskild 
detalj i det stora historiska mosaikarbete hon hade för händer. 
Denna förmåga understöddes af ett minne, som i spänstighet 
sökte sin like och af en under långvarigt arbete skärpt forskar-
blick. Med häpnad kunde man mången gång lägga märke till 
den säkerhet med hvilken hon så godt som ögonblickligen och 
utan att rådfråga sina källor kunde besvara och utreda äfven 
rätt invecklade spörsmål från området af hennes forskning. 
Detta berodde väl främst därpå, att hon så med själ och hjärta 
lef vat sig in i sitt ämne, att hon i sitt hufvud hade alla dess de-
taljer och när som hellst ur minnets rika skattkammare kunde 
framkalla den bild hon önskade. Detta var en egenskap, som 
är kännetecknande för den sanna forskaren, och en sådan var 
den aflidna. 

Anspråkslös tänkte väl författarinnan till Finlands frälse-
s läkter icke på, hvilken tjänst hon med sitt hängifna arbet ei 
själfva verket gjort den finska historiska forskningen. Och 
dock  är detta arbete af utomordentlig betydelse. Ty ju mera 
den historiska forskningen ställer som sitt mål att icke blott 
skildra de politiska och sociala företeelser, som under en viss 
tid. kommit till synes, utan äfven att visa lifvet och kulturen 
i allmänhet samt deras samband med de historiska tilldragel-
serna, desto mera framträder det ständigt växlande förhållandet • 
åf orsak och verkan hvaruti det offentliga och enskilda lifvet 
städse stå till hvarandra. Sålunda utgör också genealogin, ehuru 
skildrande släkternas privata förhållanden, en nödvändig hjälp-
källa och ett oundgängligt vademecum för historikern, som i 
stora drag skall teckna folkets lif. 

Saknaden af ett genealogiskt uppslagsverk för vårt lands 
äldre frälsesläkter har härtills för häfdatecknaren i hög grad 
försvårat inblicken i de under medeltiden och början af nya 
tiden rådande politiska förhållandena i vårt land; och detta så 
mycket mer som det dolda motivet till mången mans offentliga 
handlingar icke sällan är att söka i hans enskilda släktförbindel-
ser. Genom tillkomsten af det ofta nämnda verket »Frälsesläk- 
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ter i Finland» har sålunda En kännbar lucka i vår historiska lit-
teratur blif vit lyckligen fylld. 

Finska Historiska Samfundet, som till fullo uppskattar 
värdet af sin nu hädangångna medlems lifsgärning, får genom 
oss nedlägga denna krans på hennes graf såsom ett uttryck af 
dess erkänsla och tacksamhet för hängifvet, väl utfördt arbete 
på den fosterländska historieforskningens fält. 

Pöytäkirjan vakuudeksi: 
K. R. MELANDER. 

Ylimääräinen kokous 7 p. huhtik. 1919. 

Läsnä olivat esimies herra J. W. Ruuth ja Seuran' jäsenet, 
herrat C. v. Bonsdorff, K. Grotenfelt, K. R. Melander, E. G. 
Palmen, G. Suolahti ja allekirjoittanut.. 

1 §. 

Puheenjohtaja ilmoitti ylimääräisen kokouksen kutsutun 
koolle, koska kysymys maisteri E. W. Juveliuksen väitöskirjan 
mahdollisesta painattamisesta Seuran julkaisuissa oli katsottu 
niin kiireelliseksi, ettei saatettu lykätä sen ratkaisemista seuraa-
vaan määräaikaiseen kokoukseen. 

2 §. 
Sittenkuin herrat C. von Bonsdorff ja Kustavi Grotenfelt, 

jotka Historiallis-kielitieteellisen osaston määräyksestä olivat 
maisteri Juvelinksen väitöskirjaksi aikoman tutkimuksen, kos-
keva Suomen puolustuslaitosta vuosina 1721-1741, tarkasta-
neet, olivat antaneet siitä lausuntonsa, päätti Seura, että teos 
niihin erittäin runsaihin uusiin tietoihin nähden, joita se tarjosi, 
kaikissa tapauksissa ansaitsi saada Seuran kannatusta muodossa 
tai toisessa. Mutta koska .nyt esitettyä käsikirjoitusta vastaan, -
jota tekijäkään ei ollut viimeisteltynä pitänyt, esitettiin eräitä 
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muistutuksia, päätti Seura, että jos tekijä suostuu annettavien 
ohjeiden mukaisesti käsikirjoitusta parantamaan käyttämällä 
enemmän hyväkseen painettua kirjallisuutta ja supistamalla 
esitystänsä tiiviimpään muotoon, oli uudestaan otettava käsi-
teltäväksi kysymys voisiko Seura painattaa teoksen kokonansa 
omalla kustannuksellansa. 

Tästä oli kirjelmällä maisteri Juvehukselle ilmoitettava. 

Pöytäkirjan vakuudeksi: 
A. R. CEDERBERG. 

Kokous 28 p. huhtik. 1919. 

Läsnä Seuran jäsenistä esimies J. W. Ruuth ja herrat 
J. R. Danielson-Kalmari, K. Grotenfelt, K. 0. Lindeqvist, K. 
R. Melander, E. G. Palmen, K. W. Rauhala, J. Rinne ja alle-
kirj oit tanut. 

1 §. 

Maaliskuun 31 päivänä pidetyn määräperäisen ja huhti-
kuun 7 päivänä pidetyn ylimääräisen kokouksen pöytäkirjat 
luettiin ja vähäisillä lisäyksillä hyväksyttiin. 

2 §. 

Luettiin ne lahjoituskirjelmät, jotka Seuran äsken kuolleen 
jäsenen, valtioneuvoksetar Jully Ramsayn puoliso ja lapset oli-
vat Seuralle Seuran tarkoituksia varten jättäneet ja jotka ovat 
s euraavans is ält öi s et: 

Till Finska Historiska Samfundet. 

Den 24 sistlidna mars afled härstädes ledamoten af Finska 
Historiska Samfundet Fr u Jully  R a m s a y, född Ekström. 
Hennes eftermäle och främst den varma värdesättning hennes 
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lifsgärning på personhistoriens forskningsområde vunnit af 
Finska Historiska Samfundet vittna om oskrymtadt erkännande 
af ett hängif vet, fruktbärande arbete af bestående vetenskapligt . 
värde. Framgängen betingades i icke oväsentlig grad af den, 
öppna förståelse och det förtroendefulla samarbete, hvaraf hon 
i så rikt mått fick njuta öfverallt, där hon trädde i beröring 
med forskare på det område hon gjort till sitt. Och visst är 
att just denna lifgifvandc kraft skänkte hennes själ den spenstig-
het och uthållighet, med hvilken hon forskningen till fromma 
i långa år af lidande betvingade de hämmande hinder kroppens 
bräcklighet och aftagande hälsa ville resa mot arbetslustens 
omsättning i. gärning. Inom Finska Historiska Samfundet, 
denna henne.så kärvordna krets af forskare på den fosterländska 
historiens fält, var det hon dock mest intensivt njöt den till 
nya uppgifter manande osjälfviska arbetsglädjen. 

Vi, hennes efterlefvande make och barn, tro oss handla 
i öfverensstämmelse med hennes egna önskningar, om vi med 
ett materielt bidrag söka främja den forskning hon egnade sig 
åt, och tillåta oss härmed till Finska Historiska Samfundet 
öfverlämna ett litet kapital att hållas såsom en fond, ur hvars 
räntemedel understöd kunna utgifvas i form af pris för arbeten 
på den, personhistoriska forskningens område. 

Därvid önska vi fästa följande närmare bestämmelser: 
1:0) Kapitalet, som icke får minskas, skall hållas och 

förvaltas såsom en stående fond. 
2:0) Af fondens årliga afkastning skall minst 5 %, högst 

15 % läggas till kapitalets förkofran och återstoden i fulla hundra-
tal mark användas till pris för vetenskapligt forskningsarbete 
på personhistoriens område. 

3:0) I 2:o sagdt pris utgifves utan föregående ansökan 
för publiceradt eller till tryck färdigt arbete, som Finska Histo-
riska Samfundet pröfvar däraf värdt, därvid arbetets art och 
betydelse ur vetenskaplig synpunkt böra blifva afgörande obe-
roende af författarens ekonomiska ställning. 

4:0) Finska Historiska Samfundet eger träffa de närmare 
bestämmelserna angående sättet för bedömande af de arbeten, 
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som kunna komma i fråga äfvensom rörande tidpunkten för 
utgifvande af pris. 

5:o) Skulle skäl till utdelning af pris något eller några 
år icke synas föreligga eller eljes anses önskligt att uppskjuta 
utdelning, må de till pris förfallna medlen samlas för att seder-
mera disponeras till ett eller flere pris med iakttagande likväl 
af att minsta pris i hvarje fall bör uppgå till minst det medel-
belopp de samlade beloppen gifva i fördelning på det antal år, 
från hvilka de innehållits. 

6:o) Pris kan utgifvas flere gånger åt samma författare, 
men arbete;  för hvilket pris en gång utgifvits, är vid ny utdel-
ning uteslutet från täflan. 

Slutligen utbe vi oss att, därest denna donation af Sam-
fundet emottages, till hugfästande af den aflidnas minne orden 
»Jully Ramsay född Ekström» måtte i fondens benämning in-
tagas. 

Det af oss här afsedda kapitalet utgöres af tjugutusen 
(20,000: —) mark i Helsingfors stads 51/2  % obligationer af år 
1919 och stå dessa att lyfta å Förenings-Bankens i Finland 
Notariatafdelning emot afgifvande af här närslutet insättnings-
bevis. 

Helsingfors, den 16 April 1919. 

August Ramsay. 

Henrik Ramsay. 

Gerda Björksten, 
född Ramsay. 
Carin Ramsay. 

Till Finska Historiska Samfundet. 

Ett barn af Viborg, i hvilken gamla, minnesrika stad hen-
nes ungdom förflöt, egnade min maka och vår moder allt fram-
gent ett lifligt intresse åt denna sin hemstads historia och dess 
innevånares framfarna öden. I anslutning härtill önska vi, hen-
nes efterlefvande, med ett ringa materielt understöd främja 
intresset för forskning på området för den gamla stadens historia 
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genom att till Finska Historiska Samfundet öfverlåta ett kapi-
tal af tiotusen (10,000: —) mark under följande bestämmelser, 
nämligen: 

1:o) Kapitalet, som icke får minskas, skall hållas och 
förvaltas såsom en stående fond. . 

2:o) Af fondens årliga afkastning skall minst 5 % högst 
15 % läggas till kapitalets förkofran och återstoden i fulla hundra-
tal mark användas till pris för publiceradt eller till publikation 
antaglig afhandling af vetenskapligt innehåll, belysande Viborgs 
stads eller dess invånares öden under gångna tider intill den 
tid stadens kommunala förvaltning ordnades .i enlighet med 
bestämmelserna i Förordningen af den 8 december 1873 angående 
kommunalförvaltning i stad. 

Till afhandling i cfvan afsedd bemärkelse må äfven räknas 
gradualafhandling för examen vid universitetet eller akademi, 
därest sådan pröfvas innehålla historiskt material .eller ideer 
och sammanställningar egnade att kasta nytt ljus öfver ämnet. 

3:o) Vid utdelning af pris, som i 2:o afses, äro de ifråga-
kommande afhandlingarnas inbördes värde allena afgörande, 
oberoende af författarenes ekonomiska ställning. 

4:o) Skulle skäl till utdelning af pris något eller några 
år icke synas föreligga eller anses eljes önskligt att icke företaga 
årlig utdelning, må en ansamling af prismedlen egg rum och' det 
sålunda uppbringade beloppet sedermera disponeras till ett eller 
flere pris, intet dock mindre än hvad i medeltal för år hade kun-
nat utgifvas. 

5:o) Pris kan utgifvas flere gånger åt samma person, men 
afhandling, för hvilken pris en gång utgifvits, är vid ny utdel-
ning utesluten från täflan. 

6:o) I öfrigt eger Finska Historiska Samfundet träffa de 
närmare bestämmelserna, angående sättet för anmälan af de 
afhandlingar, som kunna komma ifråga (såsom endast af 
samfundsmedlem, af lärare vid universitet eller akademi, 
efter intimation eller kungörelse, allt utan sådan tung reglemen-
tering, som kunde hindra handlingsfriheten), sättet för afhand-
lings bedömande samt tiden för prisutdelning. 



Hist. Ark. k XIX, Pöytäk. 	 19 

Slutligen utbe vi oss att, därest denna donation af Sam-
fundet mottages, i fondens benämning måtte till hugfästande 
af den aflidnas minne orden »Jully Ramsay, född Ekström» 
p lämpligt sätt intagas. 

Det af oss här afsedda kapitalet utgöres af tiotusen 
(10,000: —) mark i Helsingfors stads 51/2  % obligationer af år 
1919 och stå de att lyftas å Förenings-Bankens i Finland No-
tariatafdelning emot afgifvande af här närslutna insättnings-
bevis. 

Helsingfors, den 16 April 1919. 

August Ramsay. 

Henrik Ramsay. 

Gerda Björkstön, 
född Ramsay. 
Carin Ramsay. 

Lahjoitusten johdosta päätti Seura lähettää erikoisen kii-
toskirjelmän lahjoittajille, missä ilmoitettaisiin, että Seura suu-
rella kiitollisuudella on ottanut vastaan lahjoitukset niihin lii-
tetyillä ehdoilla. 

3 §. 

Luettiin tri K. R. Melanderin oheenliitetty lahjoituskir-
jelmä, jonka johdosta esimies lausui läsnäolevalle lahjoittajalle 
lämpimät kiitokset. 

Suomen Historialliselle Seuralle lahjoittaa allekirjoittanut 
neljätu'hatta (4,000) markkaa sen 1,000 markan lisäksi, jonka 
aikaisemmin olen Seuralle jättänyt. Tätä 5,000 markan summaa 
pyytäisin Seuraa säilyttämään erityisenä rahastona, jonka korot 
vuosittain lisättäisiin pääomaan, siksi kun se on 20,000 markkaa. 
Sen jälkeen toivoisin Seuran käyttävän rahaston korkoja his-
toriallisten tutkimusten edistämiseksi, jotka etupäässä koske-
vat taloudellisten olojemme kehitystä ja vielä itsenäisyyttä 
vailla olevain suomensukuisten kansain historian valaisemista. 
Helsingissä. 18 p:nä marraskuuta 1918. 

K. R. Melander. 
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4 §. 

Luettiin Viipurin Raastuvanoikeuden haaste Seuralle ole-
maan edustettuna Viipurin raastuvanoikeudessa kesäkuun 16 
päivänä 1919 klo 10 e. p. p. käsiteltäessä juttua, jonka vuori-
neuvos Seth Sohlberg vainajan perilliset ovat nostaneet testa-
mentin valvojia vastaan, minkä testamentin lahjoituksista myös 
Seura on tullut osalliseksi. 

Seura päätti tässä asiassa, jos mahdollista, toimia yhdessä 
muiden Helsingissä olevien sivistysseurojen ja yksityisten kanssa, 
jotka testamentin suhteen olivat samassa asemassa -kuin Seura. 

5 §. 

Fil. Maisteri Einar W. Juveliuksen Seuralle jättämä tut-
kimus, joka on väitöskirjaksi aijottu (vrt. kok. 7/4  1919 ptk. 
§ 2), päätettiin jättää lopullisesti tarkastettavaksi prof. C. v. 
Bonsdorffille ja Kustavi Grotenfeltille ja oli tutkimus, saatuaan 
tarkastajien hyväksyvän lausunnon, painettava Seuran toimit-
tamaan Historiallisten tutkimusten sarjaan samoilla ehdoilla 
kuin aikaisemmissa pöytäkirjoissa on mainittu ja oli Seu-
ralle otettava. 500 kappaleen painos. 

6 §. 

Kustannusosakeyhtiö Otavan myötäliitetyn kirjelmän joh-
dosta päätettiin kääntyä Valtioneuvoston puoleen anomuksella, 
että tri K. W. Rauhalan Suomen Senaatin historian jälkimäi-
nen osa saataisiin painattaa Valtioneuvoston kirjapainossa kir-
jelmässä mainituilla ehdoilla. 

Kustannusosakeyhtiö Otavan kirjelmä kuuluu: 

Suomen Historialliselle Seuralle. 

Sen jälkeen kuin tohtori K. W. Rauhalan kirjoittaman 
Suomen Senaatin historian I Osa v. 1915 ilmestyi painosta, on 
tekijä jo aikaa sitten saanut myöskin teoksen II osan käsikir-
joituksena valmiiksi. Kun vuonna 1917 yritettiin ryhtyä tätä 
II osaa painattamaan, tekivät saman vuoden pitkäaikaiset kir- 
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jaltajalakot tämän aikeen toteuttamisen mahdottomaksi. Viime 
vuoden punainen kapina ja sen aiheuttama kirjateollisuustyö-
väen suuri hajaantuminen mikä minnekin sekä sen johdosta 
tärkeiden oppikirjain . painatusten y. m. kiireellisten painatus-
töiden kasaantuminen, joka kuluvana vuotena on yhä vain 
kasvanut, on estänyt meitä edelleenkin ryhtymästä puheena ole-
van Senaatin historian II osan painatukseen. Kun sekä kirja-
paino- ja sitomotyö ynnä paperi ovat viime vuosina suunnatto-
masti kallistuneet, on teoksen julkaisemisen jatkaminen nyky-
oloissa kustannuskannaltakin mitä epäedullisinta, sillä sen hinta 
tulee luonnollisesti kohoamaan monta vertaa kalliimmaksi kuin 
suotavaa olisi, ja tämä seikka puolestaan ehkäisee menekkiä 
sekä teoksen tarkoituksen toteutumista, Suomen senaatin sata-
vuotisvaiheiden tunnetuiksi tulemista kansamme keskuudessa. 

Esitetyistä syistä olemme ajatelleet ainoana mahdollisena 
keinona Senaatin historian II osan valmistamiseksi sen painat-
tamista Valtioneuvoston kirjapainossa, mikäli suinkin mahdol- 
lista painatustyö valtion kustannuksella. 	Me puolestamme 
suorittaisimme paperin, kuvalaattojen sekä nitomo- ja sitomo-
työn kustannukset. 

Pyydämme sen vuoksi kohteliaimmin Suomen Historial-
lista Seuraa puolestaan anomaan Valtioneuvostolta, että Senaa-
tin historian II osa saataisiin painattaa Valtioneuvoston kirja-
painossa sekä painatustyö suoritettaisiin valtionvaroista. Muut 
menot suorittaisi Otava, joka asettuisi teoksen painatusta var-
ten yhteyteen Valtioneuvoston kirjapainon johdon kanssa. 

Kun meidän on nykyään ilman tämäntapaista järjestelyä 
mahdoton saada Senaatin historian II osaa painatetuksi lähim-
mässä tulevaisuudessa, rohkenemme toivoa, että Suomen Histo-
riallinen Seura suosiollisesti ryhtyy esittämiimme toimenpitei-
siin puheena olevan painatustyön järjestämiseksi ja joudutta-
miseksi. 

Helsingissä 28 p. huhtikuuta 1919. 

Kustannusosakeyhtiö Otava. 
Alvar Renqvist. 
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7 §. 

• Hra Kustavi Grotenfelt esitti muutamia asiakirjoja vuo-
delta 1714, jotka valaisevat Suomen ja Ahvenanmaan suhdetta. 
Asiakirjat päätettiin painattaa Historialliseen Arkistoon. 1)  

8 §. 

Allekirjoittanut luki esityksen toimenpiteistä, joihin syk-
syllä 1788 ja keväällä 1789 ryhdyttiin n. s. Anjalan-liiton jäsen-
ten vangitsemiseksi. • 

Esitys oli erikoisena kirjoituksena Historialliseen Arkistoon 
painettava. 

Pöytäkirjan vakuudeksi: 
A. R. CEDERBERG. 

Kokous 26 p. toukok. 1919. 

Läsnä olivat esimies J. W. Ruuth ja jäsenistä hrat Jaakko 
Gummerus, E. G. Palmen, K. W. Rauhala, G. Sarva, M. G. 
Schybergson ja allekirjoittanut. 

1 §. 

Edellisen kokouksen pöytäkirja luettiin ja muistutuksitta 
hyväksyttiin. 

2 §. 

Hra K. W. Rauhala selosti tutkimuksiansa pääkaupungin. 
keskusvirastojen arkistoissa päättyen selostus esitykseen, että 
keskusvirastojen vanhimmat arkivaalit olisivat siirrettävät Suo-
men Valtionarkistoon ja eräitä muita parannuksia tehtävä. 
Tästä esitti selostaja tehtäväksi ehdotuksen Hallitukselle vasta 
sitten, kun maaseutuarkisto-kysymystä pohtiva komitea oli 
saanut työnsä valmiiksi. 

1) Julkaistut Hist. Arkiston 28:ssa osassa. 
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Seura hyväksyi tämän ehdotuksen. Hra Rauhalan selos-
tus ja hänen laatimansa luettelot keskusarkistojen arkistosar-
joista olivat Historialliseen Arkistoon painettavat. 1) 

3. §. 

Luettiin Suomen Kirkkohistoriallisen Seuran kirje koskeva 
historiallisen bibliografian toimittamista vuosilta 1917-1918. 

Suomen Historialliselle Seuralle. 

Kirkkohistoriallisen Seuran tietoon on tullut, että Histo-
riallisen Aikakauskirjan toimitus, katsoen niihin suuriin kus-
tannuksiin, mitä Suomen historiallisen bibliografian toimitta-
minen ja julkaiseminen nykyoloissa tuottaa, — viimeinen, 
vv. 1915-1916 bibliografia maksoi 8,000 markkaa — on näh-
nyt olevansa pakotettu luopumaan bibliografian jatkamisesta 
Aikakamskirjan yhteydessä. Olisi kuitenkin Seuran mielestä 
suuri tappio maamme historialliselle tutkimukselle, jos tämä 
bibliografia, jommoinen nyt on olemassa v:sta 1907 alkaen, 
lakkaisi. Sentähden on herätetty kysymys, eivätkö ne maamme 
tieteelliset seurat, jotka edustavat historiallisen tutkimuksen 
ja kirjallisuuden eri aloja, voisi ryhtyä yhteistoimintaan aikaan-
saadakseen bibliografian jatkumista, joskin paljoa suppeamman 
suunnitelman mukaan kuin viime vuosina. Siinä mielessä pyy-
tää Suomen Kirkkohistoriallinen Seura täten kääntyä Suomen 
Historiallisen Seuran, Suomen Sukututkimusseuran, Suomen 
Muinaismuistoyhdistyksen ja Suomalaisen Kirjallisuuden Seu-
ran puoleen ehdotuksella, että nämät seurat, jos ne periaatteessa 
hyväksyvät ajatuksen, kukin valitsisivat edustajan toimikun-
taan, joka laatisi suunnitelman ja arviolaskelman bibliografiaa 
varten sekä ehdotuksen, millä summalla kukin kysymyksessä 
olevista seuroista ottaisi osaa kustannuksiin. Olemme ajatel-
leet, että bibliografia, painettaisiin Historiallisen Seuran julkai-
suihin ja että muut seurat, mahdollisesti myöskin Historialli- 

1) Kts. edellä Tiet. ilmoituksia s. 1-22. 
15 
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nen Aikakauskirja, lunastaisivat sopivan määrän sitä omiin 
tarkoituksiinsa. Ehdotus olisi sitten alistettava eri seurojen 
harkittavaksi, ennenkuin lopullinen päätös tehdään. 

Koska olisi suotava että, jos suunnitelma toteutuu, biblio-
grafian toimittaja voitaisiin valita niin aikaisin, että hän jo kesän 
kuluessa voisi ryhtyä työhönsä vv. 1917-18 bibliografiaa var-
ten, pyydämme, että Seura, jos se ehdotuksen hyväksyy, ensi 
tilassa valitsisi edustajansa ja ilmoittaisi siitä allekirjoittaneelle, 
jonka Kirkkohistoriallinen Seura on valinnut edustajakseen. 

Toimeksi saanut: 
Jaakko Gummerus. 

Kirjelmässä esitettyyn neuvottelukuntaan valittiin Seuraa 
edustamaan sihteeri. 

4 §. 

Seura päätti antaa S. Avellanin asianajotoimistolle Viipu-
rissa toimeksi valvoa Seuran etuja jutussa, jonka vuorineuvos 
Seth Sohlberg-vainajan perilliset olivat nostaneet testamentin 
valvojia vastaan ja joka juttu oli tuleva esiin Viipurin raastuvan-
oikeudessa kesäkuun 16 päivänä 1919 klo 10 e. p. p. 

5 §. 

Allekirjoittanut selosteli lyhyesti fil. maisteri Einar W. 
Juveliuksen Seuralle lähettämää tutkimusta »R u o t u j a o n 
toimeenpano Pohjanmaalla». Kirjoitus päätettiin 
painattaa Historialliseen Arkistoon. 1) 

6 §. 

Allekirjoittanut esitti muutamia tietoja Yrjö Maunu 
Sprengtportenista ulkomaalaisessa kirjallisuudessa mainiten eri-
koisesti erään Kööpenhaminassa vuonna 1789 painetun häväisy- 

1) Julkaistu muualla. 
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runon, jonka täydellinen nimi kuuluu »J o h a n Georg 
Sprengtportens Reysepas. Udstaedt af Luci-
fer, da han som forraeder romte fra Sverieg 
t i l R u s l a n d». Runon kirjoittaja on merkinnyt nimekseen 
Titus Olavius, joka tietenkin on salanimi. 

Pöytäkirjan vakuudeksi: 
A. R. CEDERBERG. 

Ylimääräinen kokous 13 p. kesäk. 1919. 

Läsnä esimies J. W. Ruuth, herrat Grotenfelt, Palmen, 
Rauhala ja allekirjoittanut. 

1 §. 

Sihteeri ilmoitti, että tiedusteluista huolimatta ei ollut 
•saatu vastausta S. Avellanin asianajotoimistolta siitä voiko 
toimisto ottaa huolekseen valvoa Seuran etuja jutussa, jonka 
vuorineuvos Seth Sohlberg-vainajan perilliset olivat nostaneet 
testamentin valvojia vastaan ja joka juttu oli tuleva esiin Vii-
purin raastuvanoikeudessa maanantaina kesäkuun 16 päivänä. 
Koska oli mahdollista, että postilähetyksissä joku erehdys oli 
sattunut, päätettiin kaiken varalta valtuuttaa joku pääkaupun-
gin asianajotoimistoista valvomaan Seuran etuja ja jäi asian 
huolehtiminen sihteerin tehtäväksi. 

2 §. 

Edellämainittu päätös oli pidettävä heti tarkistettnna. 

Vakuudeksi: 
A. R. CEDERBERG. 
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Kokous 29 p. syysk. 19!9. 

Läsnä esimies J. W. Ruuth ja jäsenistä herrat Axel Berg-
holm, J. R. Danielson-Kalmari, K. 0. Lindeqvist, K. R. Melan-
der, E. G. Palmen, K. W. Rauhala, Martti Ruuth, Gunnar Sarva, 
Gunnar Suolahti ja allekirjoittanut. 

1 §. 

Esimies lausui seuraavat muistosanat kesällä kuolleen 
Seuran jäsenen, ent. senaattori August Hjeltin kuoleman joh-
dosta: 

Sillä väliajalla, joka on kulunut siitä, kun Suomen IIisto-
riallinen Seura viimeksi oli koolla, on sen riveistä eronnut yksi 
Seuran vanhimmista ja ansiokkaimmista jäsenistä, nimittäin 
entinen senaattori August Hjelt, joka kuoli menneen heinäkuun 
12 p:nä. Minun ei tarvinne tässä muistiin johtaa vainajan har-
vinaisen monipuolista toimintaa valtion ja yhteiskunnan pal-
veluksessa. Se on kyllin kaikille tunnettu, eikä hevin ole unoh-• 
duksiin jäävä, jos kohta sen lähempi selostaminen ei varsinai-
sesti kuulunekaan Seuran piiriin. 

Mutta vaikka senaattori Hjelt mitä erilaisimmilla toiminta-
aloilla onkin jättänyt jälkeensä etevän ja ahkeran työntekijän 
muiston, .en kuitenkaan luule ei~ehtyväni vakaumuksessani, 
että vainajan syvin ja lämpimin harrastus, jolle hän oli valmis 
uhraamaan parhaan osan voimistaan ja työkyvystään, etu-
päässä oli kiintynyt juuri siihen työ-alaan, joka on Historiallisen 
Seuran oma. Jo hänen nuoruutensa julkaisut koskivat .etu-
päässä historiallisia aineita ja kysymyksiä, ja vaikka hänen 
monet toimensa sittemmin vaativatkin osakseen hänen työtar-
monsa päävoimat, hän ei silti koskaan unohtanut tätä eniten 
rakastamaansa työ-alaa. Historiallisen Seuran jäsenenä aina 
v:sta 1895 otti vainaja ahkerasti — niin usein kuin hän suinkin 
muilta töiltään ennätti - osaa Seuran kokouksiin, ja lukuisat 
ovat ne arvokkaat tutkielmat ja tiedonannot, jotka Seuran 
julkaisuissa todistavat hänen syvästä harrastuksestaan. Ai- 

a 

• 
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koipa vainaja, erottuaan valtion virastaan, uudestaan kokonaan 
antautua historiallisiin tutkimustöihin, jolloin epäilemättä His-
toriallinen Seura olisi saanut kunnian olla sinä keskustana, jonka 
piirissä tämä historialliselle tieteelle niin paljon lupaava aije 
etupäässä olisi tullut toteutetuksi. 

Olutta kohtalo oli toisin määrännyt. Seura on masentunein 
mielin jäänyt kaipaamaan harrasta, toimintahaluista jäsentään, 
jonka elämän lanka nyt on katkennut. Pyydän Seuran jäseniä 
nousten kunnioittamaan vainajan muistoa. 

Koska minä poissaolevana en ollut tilaisuudessa olemaan 
senaattori Hjeltin hautajaisissa läsnä, saan jättää sananvuoron 
sihteerille, jonka pyydän saapuvilla olleena tekemään selkoa 
Seuran edustamisesta siinä tilaisuudessa. 

Nousemalla seisomaan kunnioitti Seura vainajan muistoa. 
Samassa yhteydessä ilmoitti sihteeri, että hän yhdessä 

hra Grotenfeltin kanssa oli laskenut seppeleen senaattori Hjeltin 
haudalle hautajaistilaisuudessa heinäkuun 18 päivänä. 

2 §. 

Edellisen kokouksen — toukokuun 26 päivänä pidetyn — 
pöytäkirja luettiin ja muistutuksitta hyväksyttiin. 

3 §. 

Luettiin Kustannusyhtiö Otavan kirjelmä: 

Suomen Historialliselle Seuralle. 

Senjälkeen kuin tohtori K. W. Rauhalan kirjoittama 
Senaatin historian I osa v. 1915 ilmestyi painosta, 
on tekijä jo aikoja sitte saanut myöskin teoksen II osan käsi-
kirjoituksena valmiiksi. Kun vuonna 1917 yritettiin ryhtyä 
tätä II osaa painattamaan, tekivät saman vuoden pitkäaikaiset 
kirjaltajalakot tämän aikeen toteuttamisen sillä kertaa mah-
dottomaksi. Viime vuoden poikkeukselliset olot ja niiden aiheut-
tama kirjateollisuustyöväestön suuri hajautuminen mikä minne- 
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kin sekä tämän johdosta tärkeiden oppikirjain painatuksen ja 
muiden kiireellisten painatustöiden kasaantuminen, joka kulu-
neena vuotena yhä on vain lisääntynyt, on estänyt meitä edel-
leenkin ryhtyniästä puheena olevan Senaatin historian II osan 
painatukseen. Kun sekä kirjapaino- ja sitomotyöt sekä paperi 
ovat viime vuosina suunnattomasti kallistuneet, on teoksen 
julkaisemisen jatkaminen nykyoloissa kustannuskannaltakin mitä 
epäedullisinta, sillä sen hinta tulee luonnollisesti kohoamaan 
monta vertaa kalliimmaksi kuin suotavaa olisi, ja tämä seikka 
puolestaan ehkäisee menekkiä sekä teoksen tarkoituksen toteu-
tumista, Suomen Senaatin satavuotisvaiheiden tunnetuksi tule-
mista kansamme keskuudessa. 

Edellä esitettyihin syihin vedoten pyysimme viime huhtik. 
28 p. Suomen Historialliselle Seuralle lähettämässämme kirjel-
mässä Seuraa anomaan Valtioneuvostolta, että Senaatin his-
torian II osa saataisiin painattaa Valtioneuvoston kirjapainossa 
ja mikäli mahdollista valtion kustannuksella. 

Asiaa koskevan Suomen Historiallisen Seuran anomuksen 
on Valtioneuvosto kuitenkin hylännyt, koska Valtioneuvoston 
kirjapainossa on muutenkin tavattoman suuri työtaakka. Mutta 
kun toiselta puolen on toiveita, että valtio rahallisesti avustaisi 
mainittua painatustyötä, olemme uudelleen rohjenneet kääntyä 
arv. Seuran puoleen pyynnöllä, että Seura anoisi Valtioneuvos-
tolta valtioavustusta Senaatin historian II osan painattamiseen, 
mikäli mahdollista koko sen summan, joka menee teoksen lato-
miseen ja painattamiseen eli 15,436: 80 (32 painoarkkia å 482: 40). 
Otava puolestaan suorittaisi paperin, kuvalaatat sekä nitomo-
ja sitomotyön kustannukset. 

Kun meidän ilman tämäntapaista järjestelyä on mahdoton 
saada Senaatin historian II osaa painatetuksi lähimmässä tule-
vaisuudessa, rohkenemme toivoa, että Suomen Historiallinen 
Seura suosiollisesti ryhtyy esittämiimme toimenpiteisiin puheena 
olevan painatustyön järjestämiseksi ja jouduttamiseksi. 

Helsingissä 3 p. syyskuuta 1919. 
Kustannusosakeyhtiö Otava. 

Alvar Renqvist. 
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Seura hyväksyi johtokunnan esityksen, että puheenaoleva 
summa anottaisiin Valtioneuvostolta. 

4 §. 

Hra Palmen esitti, että Hårdhin lahjoitusvaroista jaettava 
palkinto, joka ensi kertaa olisi ollut määrättävä tulevassa vuosi-
kokouksessa, erinäisistä syistä annettaisiin vasta ensi touko 
kuulla. Tähän esitykseen oli lahjoituksen tekijä antanut tällä 
kertaa suostumuksensa ja katsottiin siis esitystä ainoastaan il-
nioitukseksi, joka oli saatettava myös muiden seurojen tietoon, 
jotka edustajiensa kautta ottavat osaa palkintojen jakoon. 

5 §. 

Hra Palmen esitti seuraavan tiedonannon kieliopintekijän, 
rovasti Bartold Vhaelin kuolemasta.1) 

6 §. 

Lehtori • E. Granit-Ilmoniemi oli Seuralle lähettänyt seu-
raavan tiedonannon eräästä tekemästään löydöstä: 

Allekirjoittanut tapasi äskettäin Paimion pappilassa Oulun 
triviaalikoulun rehtorin Olaus Lauraeuksen v. 1686 julkaiseman 
teoksen »Enchiridion. Logicum», johon oli liitetty laaja käsin-
kirjoitettu Pro memoria eli päiväkirja. Itse teosta kyllä löytyy 
ennestään 2 kappaletta yliopiston kirjastossa. »Pro memoria» 
on varsin . mieltäkiinnittävä. Sisällyksestä huomaa, että sen on 
kirjoittanut Vahdon pitäjän apulaispappi • Jakob Immenius, 
joka siellä kuoli 1746. Tässä on paljo häntä ja hänen perhettänsä 
koskevia yksityisasioita, mutta niiden ohessa myöskin koko 
joukko historiallisia tietoja isonvihan ajoilta aina v. 1735 keski-
paikoille saakka, jolloin kirjoittaja oleskeli Turussa tahi saar-
naili sen naapuripitäjissä, kunnes hän v. 1720 asettui pysyväi- . 
sesti Vahtoon. Vertailu tähän saakka tunnettuihin lähteisiin 

1) Kts. edellä Tiet. ilmoituksia s. 23. 
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osoittaa, että päiväkirjan kaikki ajanmääräykset ovat oikeita, 
jonka vuoksi myöskin asiat ovat täysin uskottavia, lukuun-
ottamatta muutamia kohtia, esim. semmoista kohtaa, missä 
kirjoittaja kertoo, kuinka Venäjän tsaarilla, Turkuun tullessaan 
elokuun 3 p. 1714, oli mukanaan 200 laivaa ja 70,000 miestä, 
joista hänen sanotaan sitte jättäneen puolet kaupunkiin, läh-
tiessään sieltä saman kuun 5 p:nä. 

Mitä Immeniuksen päiväkirja, joka on. kulkeutunut Vah-
dosta Paimion pappilaan kirkkoherra Leivon muuttotavarain 
mukana, sisältää varsinaisesti uutta, sen on myöhempi tutkimus 
osoittava. 

E. Granit-Ilmoniemi. 

Lausuttiin toivomus, että päiväkirja tulisi kokonaisuu-
dessaan julkisuuteen. Ilmoitettiin, että se nähtävästi tulee pai-
nettavaksi Sukutieteellisen Seuran toimesta. 

Pöytäkirjan vakuudeksi: 
A. R. CEDERBERG. 

Kokous 27 p. lokak. 1919. 

Läsnä olivat esimies J. W. Ruuth sekä Seuran jäsenistä 
herrat C. von Bonsdorff, Kustavi Grotenfelt, E. G. Palmen, 
J. Rinne, G. Sarva, G. Suolahti ja allekirjoittanut. 

1 §. 

Edellisen kokouksen pöytäkirja luettiin ja muistutuksitta 
hyväksyttiin. 

2 §. 

Fil. maisteri Einar W. Juvelius oli lähettänyt Seuralle 
näin kuuluvan kirjelmän: 



Hist. Ark. XXIX, Pöytäk. 	 31 

Suomen Historialliselle Seuralle. 

Huhtikuussa 1919 Suomen Historiallinen Seura päätti 
rahallisesti avustaa väitöskirjana julaistavaa tutkimustani »Suo-
men puolustuskysyinys 1721-41» sekä samalla ilmotti ottavansa 
uudelleen käsiteltäväksi kysymyksen sen painattamisesta Seu-
ran julkaisuihin, jos suostuisin sitä lyhentämään prof. von Bons-
dorffin ohjeitten mukaan. Ilmotin tähän suostuvani ja pyysin 
Seuraa määräämään tarkastajat ja antamaan heille valtuudet 
antamaan painoluvan tutkimukselleni, kun katsoivat sen olevan 
siinä kunnossa, että se täyttää asetetut ehdot. Tähän Seura myön-
tyi ja antoi tarkastamisen prof. von Bonsdorffille ja Groten-
feltille. He ovat puolestaan sittemmin antaneet tutkimukselle 
painoluvan. Mutta nyt on osottautunut vaikeaksi minun täyt-
tää Seuran sihteerin asettamia ehtoja, joten olen katsonut itsel-
leni edullisemmaksi painattaa teokseni erillisenä tutkimuksena. 
Teosta on nyt painettu 6 arkkia ja tulee sitä arviolta n. 12-13 
arkkia. Painos on I ,000 kpl. Samalla kun ilmotan tästä Seu-
ralle, pyydän että Seura määräisi sen avustuksen suuruuden, 
minkä Seura minulle myöntää. 

Helsingissä 7 p. lokak. 1919. 

Kunnioittavimmin 
Einar W. Juvelius. 

Sittenkuin Seuran jäsenet olivat silmäilleet maisteri June-
liuksen väitöskirjaa varten valmiiksi painettuja arkkeja, päätti 
Seura, että julkaisu oli otettava Seuran Historiallisia tutkimuksia 
sarjaan, jos maisteri Juvelius luovuttaisi vähintäin 400 kappa-
letta Seuralle. Seura ja maisteri Juvelius suorittavat kumpikin 
puolet teoksen latomis- ja painatuskustannuksista sekä kum-
pikin erikseen omien kappaleittensa paperin ja nitomisen. 

3 §. 

Hra J. M. Salenius Porvoosta oli lähettänyt Seuralle 
tutkimuksen »Silmänluonti Kivijärven pitäjän entisiin oloihin». 
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Tutkimus, jota sihteeri lyhyesti selosteli, päätettiin painattaa 
pöytäkirjoihin. 1) 

4 §. 

• Samaten oli lira Salenius jättänyt Seuralle tutkimuksen 
»Lahjoitusmaitten hoitajia ja vastustuskuntia Valkjärvellä». 
Tutkimus, johon oli koottu koko joukko vähäisiä tietoja lahjoi-
tusmaiden oloista, oli painettava pöytäkirjoissa. 2) 

5 §. 

Sihteeri selosteli lyhyesti hra Armas Saleniuksen Seuralle 
lähettämiä tietoja Mikael Agricolalle kuuluneista maatiloista. 
Lyhyt tiedonanto merkittiin pöytäkirjoihin 3) 

6 §. 

Hra J. Rinne selosteli eräitä historiallisia asiakirjoja, jotka 
hän oli tavannut asemapäällikkö K. E. A. Bergmanin kokoel-
missa Elisenvaaralla. • Erikoisesti kiinnitti hän huomiotansa 
erääseen sodan ajoilta 1788-1790 periytyvään valtiolliseen 
lentokirjaseen »Besynnerligt nytt», jonka selostaja arveli kuulu-
van vänrikki Fingerroosin papereihin. 

Tämän johdosta esitti sihteeri muutamia tietoja mainitusta 
,lentokirjasesta, joka tavataan painettuna. 	• 

7 §. 

Hra Rinne huomautti tavanneensa Pukkilan kirkonarkis-
tossa erään varamaaherra N. F. von Schultzin laatiman viralli 
sen selonteon Vaasan kaupungin ryöstöstä kesällä 1808. Selos-
taja lupasi ottaa selvää, oliko mainittu asiakirja historiallisessa 
lirjallisuudessamme tunnettu. 

1) Kts. edellä Tiet. ilmoituksia s. 24-29. 
2) Kts. edellä Tiet. ilmoituksia s. 29-39. 
3) Kts. edellä Tiet. ilmoituksia s. 42-43. 
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8 §. 

Hra K. Grotenfelt ilmoitti tri A. M. Tallgrenin jättäneen 
hänelle eräitä tietoja aseilmoituksista Länsi-Suomessa vuonna 
1808. Samallaisia tietoja ilmoitti sihteeri ylioppilas E. A. Vir-
tasen jättäneen. Tiedot olivat, jos niissä tarkastettaessa huo-
mattaisiin jotakin huomioonotettavaa ilmenevän, pöytäkirjoi-
hin painettavat. 1) 

9 §. 

Sihteeri luki Jaakko Gadolinin, joka oli silloin Turun yli-
opiston rehtorina, kirjoittaman kirjeen. 2) 

Sen johdosta ilmoitti hra ,Suolahti tavanneensa Martti 
Walleniuksen kirjeissä C. G. Gjörwellille asiaa koskevia tietoja. 
Hra Suolahti lupasi jättää nämät tiedot Historialliseen Arkis-.  
toon painettaviksi. 

Pöytäkirjan vakuudeksi: 

A. R. CEDERBERG. 

Vuosikokous 9 p. marrask. 1919. 

Läsnä esimies J. W. Ruuth, Seuran tutkijajäsenet hrat 
J. R. Danielson-Kalmari, Kustavi Grotenfelt, Jaakko Gummerus, 
K. 0. Lindeqvist, K. R. Melander, E. G. Palmen, K. W. Rau-
hala, M. Ruuth, G. Suolahti, M. G. Schybergson, A. H. Virkku-
nen, V. Voionmaa ja allekirjoittanut sihteeri sekä Seuran ulko-
puolelta noin 25 kansalaista. 

1 §. 

Eroava esimies piti esitelmän »Muutamista humanistisen 
ajan ilmauksista ja eräästä sen oppineisuuden edustajasta Suo-
messa 1500-luvulla». 

') Kts. edellä Tiet. ilmoituksia s. 40. 
2) Kts. edellä Tiet. ilmoituksia s. 41-42. 



33 	 Vuosikokous 9 n. marrask. 1919. 

2 §. 

Allekirjoittanut sihteeri luki seuraavan vuosikertomuksen: 

Vuosikertomus työvuodelta 1918--1919. 

Luodessanune katsahduksen nyt päättyneeseen toimivuo-
teen, merkitsemme ensiksikin surulla ja kaipauksella muistoon 
ne tappiot, jotka tuoreen niittomies on riveissämme aiheuttanut. 
Varmaan ei Seura koko olemassaolonsa aikana ole kärsinyt 
näin mieslukuisia tappioita; kokonaista kolme tutkijajäsentä, 
niiden joukossa Seuran ainoan kunniajäsenen, on se vuoden 
kuluessa saanut ikuiseen rauhaan saattaa. 

Minä mainitsen ensimäisenä Seuran kunniajäsenen, vanhan 
ansioittuneen presidentti Nils Isak Fellman'in, jonka kukkiin 
peittyvän kummun ääressä juuri äsken Seuramme edustajat 
seisoivat. Hän oli mies, joka sydämestänsä tieteitä rakasti. 
Nuoruutensa päivinä oli hän täydellä antaumuksella käynyt 
kasvitiedettä tutkimaan saavuttaen tällä tutkimusalalla huo-
mattavan nimen ja jättää jälkeensä tyhjän sijan, kun hän kes-
keytti tutkimustyönsä ja etsi käytännöllisen elämän askarte-
luissa toimialan suurille kyvyilleen ja lahjoillensa. Virasta erot-
tuansa omisti hän aikansa historialliselle tutkimus- ja keräys-
työlle, ennättäen julkaista kokoelmia, jotka kaukaisiin aikoi-
hin asti ovat saattavat hänen nimensä. Jokaisen, joka tuli 
tuntemaan hänet, täytyi huomata, että tutkijan innostus ja an-
taumus hänessä täydellä hehkulla paloivat. Seuramme kadotti 
hänessä lämpimän suosijan, innostuneen tutkijan, väsymättö-
män työntekijän. 

Maaliskuun 24 päivänä vei tuohi joukostamme valtioneu-
voksetar Jully Maria Ramsay'n, joka ainoastaan muutamia 
vuosia ennätti Seuramme jäsenenä olla. Hänessä poistui Mahan 
majoille merkillinen personallisuus, johon jokaisen, kun tuli 
hänet lähemmin tuntemaan, täytyi kiinnittää huomiota. Har-
vinainen kestävyys ja ahkeruus yhtyneinä erinomaisen terä-
vään arvostelukykyyn olivat tunnusmerkillisimpiä ominaisuuksia 
tälle tutkijapersonallisuudelle. Ulkonaiselta olemukseltaan ollen 
vaatimaton kuin harvat on hän suuren sukutieteellisen, vuosi- 



H A. Ark. XXIX, Pöytäk. 	 35 

sataisteoksensa kautta luonut itselleen nimen, jolla ei ole pysyvä 
sija ainoastaan .meidän maamme historiallisessa kirjallisuudessa, 
mutta jota sadat ja uudestaan sadat .tutkijat maamme rajain 
ulkopuolella tulevat hyväksensä käyttämään. Ne lahjoitukset, 
jotka valtioneuvoksetar Ramsayn lähimmät, hänen tahtonsa 
mukaisesti, Historialliselle Seuralle ovat jättäneet, antavat hä-
nen muistolleen Seuramme piirissä yhä pysyvämmän sijan. 

Keskikesän kauneimmillaan ollessa siirtyi Manun majoille 
kolmas Seuramme tutkijajäseniä, ent. senaattori August Johannes 
Hjelt. Joskin hänen elämäntyönsä kului käytännöllisen virka-
miehen tehtävissä,. ei hän kuitenkaan koskaan unohtanut nuo-
ruutensa ensimäistä ihastusta, kuten hän itse tapasi sanoa, his-
toriallista tutkimusta ja historiallisia harrastuksia. Kesken kü-
reellisimpiä virkatoimia ja ylen moniaalle ulottuvia julkisia 
tehtäviä ennätti hän vielä muutamia vuosia takaperin jalkaista 
historiallisen lähdekokoelman Seuramme toimituksissa ja jät-
tää silloin tällöin jonkun tiedonannon Seuramme kokouksille, 
joissa hän ahkerasti kävi. Hjelt toimi Seuran puheenjohtajana 
toimintavuosina 1906-1907 ja rahastonhoitajana vuosina 
1898-1901. 

Ei sovi myöskään vainajista puhuttaessa unohtaa miestä, 
jonka paarien ääressä Seuran edustajat tuskin viikkoa takaperin 
seisoivat, nimittäin lehtori Emil Hårdhia, jonka jalomielinen 
lahjoitus aina on pysyvä Seuran kiitollisessa muistossa. Suo-
menkielinen kirjallisuus oli tälle miehelle, joka oli kuullut ja 
tajunnut J. V. Snellmanin herätyshuudon, rakas ja eritoten 
tahtoi hän kiinnittää huomiota suomenkieliseen historialliseen 
kirjallisuuteen. 

Historiallinen Seura säilyttää kiitollisessa muistossa nämät 
Seuran hyväksi toimineet, kunnioitetut jäsenensä. 

Siirrymme katselemaan Seuramme työtä kuluneen toimi-
vuoden aikana. 

On varsin luonnollista, että ne vaikeat ajat, joissa nyt lop-
puneen toimintavuoden kuluessa on eletty, ovat sangen tun-
tuvasti vaikuttaneet maamme historialliseen tutkimukseen. 
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Suurten mullistusten aiheuttama henkinen ja aineellinen ah-
dinkotila on ainakin jossakin määrässä lamauttanut työintoa 
ja työtehoa ja jo pelkän taloudellisen painostuksen tuntu on 
estänyt useita omistamasta aikaansa tieteellisille tutkimuksille. 
Sietämättömän vaikeiksi kärjistyneet painatusolot ovat toiselta 
puolen mahdollisesti estäneet sellaisen työn tuloksia julkisuu-
teen tulemasta, jota hiljaisuudessa kaikista vaikeuksista huoli-
matta on saatu suoritetuksi. 

Ei sentähden ole kummeksittava, että se historiallinen kir-
jallisuus, joka senjälkeen kuin Historiallinen Seura viimeksi 
kokoontui vuosikokoukseensa, on joutunut julkisuuteen, on 
huomattavan niukka — ellemme ota lukuun punaisen kapinan 
ja sisäisen sodan sekä jääkäriliikkeen synnyttämää kirjallisuutta, 
joka tietenkin, sanottakoon useista sen keveämpään tyyliin kir-
joitetuista tuotteista mitä tahansa, sisältää erittäin paljon sel-
laista, mikä on luettava puhtaasti historialliseen kirjallisuuteen. 
Siitä elämäkerrallisesta kirjallisuudesta, mitä meillä sellaisella 
kiintymyksellä ja antautumuksella tavallisesti on viljelty, emme 
tällä kertaa voi merkitä muistoon muuta kuin Robert Tiger-
stedtin J. W. Runebergin elämäkerran, Petrus Nordmannin esi-
tyksen Walter Runebergista ja H. Ignatiuksen elämäkerta-
esityksen maamme äsken eronneesta valtionhoitajasta sekä 
Rolf Lagerborgin laajan esityksen omasta suvustaan. Kau-
punki-historiamme ovat saaneet arvokkaan lisän Seuramme 
jäsenen A. H. Virkkusen äsken julkaisemasta neljännestä vih-
kosta Oulun kaupungin historiaa, kouluhistoria Rob. Tiger-
stedtin Turun kimnaasin historiasta 1828-1872, Suomen aikai-
sempi historia M. Hallbergin tutkielmasta Turussa lyödyistä 
rahoista. Vielä voimme ehkä mainita Carl von Bonsdorffin 
molemmat tutkimukset »Opinioner och stämningar i Finland 
1808-1814» sekä »Finländska militärfrågor vid ryska tidens 
början». Muistelmateoksista merkitsemme tämän vuoden tilille 
Th. Reinin Muistelmia ja Edv. Hjeltin äsken ilmestyneet »Från 
händelserika år. Upplevelser och minnen». 

Historiallisen Seuran oma jiilkaisutyö on ollut olojen pa-
kosta sangen lamassa. Valtioneuvos W. Tavaststjernan laajaa 
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tutkimusta Juhana Ill:n sodista Suomessa on 30 arkkia tähän 
mennessä painettu. Teosta ei kirjapainovaikeuksien takia ole 
voitu saada tähän vuosikokoukseen valmiiksi niinkuin vielä 
kesän alkupuolella toivottiin. Maisteri E. W. Juveliuksen tut-
kimuksen Suomen puolustuskysymyksestä 1721-1741 on Seura 
myös erinäisillä ehdoilla hyväksynyt samaan sarjaan painetta-
vaksi kuin valtioneuvos Tavaststjernan, ja on tutkimuksesta jo 
10 arkkia valmiiksi painettu. Tohtori K. W. Rauhalan laatiman 
Suomen Senaatin historian jälkimäinen osa on jo jonkun aikaa 
ollut painovalmiina, mutta on kirjapainovaikeuksien takia jää-
nyt painattamatta. Jotta painattamiseen voitaisiin ensi tilassa 
ryhtyä, on kustannusosakeyhtiö Otava, jolle teoksen painatta-
minen on uskottu, tarkoitusta varten anonut Valtioneuvostolta 
huomattavaa painatus-apua ja on Seura tätä anomusta kan-
nattanut. Seuran tavanmukaisesti vuosikokoukseen ilmestyvää 
Historiallista Arkistoa ei ole sunnnattomien kirjapainokustan-
nuksien takia uskallettu ruveta painattamaan vaikka ainehistoa 
kyllä jo riittäisi Arkiston kookastakin osaa varten. 

Mitä sitten Seuran varsinaiseen sisäiseen elämään tulee, 
on hiljaista joskaan ei niin paljon ulospäin näkyvää työtä tehty. 
Seura on nyt loppuvan vuoden kuluessa kokoontunut, paitsi 
tätä vuosikokousta, 9 eri kertaa. Jo kevätlukukauden alussa 
päätettiin, että koetettaisiin järjestää sekä keväällä että syksyllä 
erikoisia esitelmäkokouksia, joihin yleisöllä olisi vapaa pääsy. 
Monista yrityksistä huolimatta ei tällaisia kokouksia kuitenkaan 
ole voitu erinäisistä syistä järjestää. Pääasiallisimpana syynä 
on ollut vaikeus saada esitelmänpitäjiä, jotka olisivat voineet 
esittää sopivia suurelle yleisölle tarkoitettuja esitelmiä. 

Seuran kokouksissa on esitetty seuraavat 21 esitelmää ja 
tiedonantoa: 

Seuran omat jäsenet: 

Valtioneuvos J. R. Danielson-Kalmari: Kaksi pohjakir-
joitusta R. H. Rehbinderin kirjelmiksi K. M. Armfeltille heinä-
kuussa 1814, koskeva niihin aikoihin ilmennyttä väärinkäsitystä 
noiden kahden valtiomiehen välillä. 
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Sama: Erään mietinnön »Project att göra nyttigt Finska 
Inbyggares beväring till fosterlandets • försvar», joka on lirjoi-
tettu vuonna 1808 .ja muistotietojen mukaan kreivi M. Björn-
stjernan laatima. 

Professori Kustavi Grotenfelt: Suomalaisten torniolaisten 
ja kemiläisten oikeuksista ja veronkannoista Lapissa ja Kuopan 
mannermaalla. 

Sama: Ahvenanmaata koskevia asiakirjoja 1710-luvulta. 
Valtioneuvos E. G. Palmen: Rovasti Barthold Vhaelin 

kuolemasta ja hautauksesta. 
Intendentti Juhani Rinne: Eräästä lentokirjasesta 1788-

90 vuosien sodan ajoilta, nimeltä Besynnerligt nytt. 
Sama: Tietoja varamaaherra N. F. von Schoultzin laatimasta 

kertomuksesta, koskeva Vaasan kaupungin ryöstämistä 1808. 
Maisteri J. M.. Salenius: Silmäys Kivijärven pitäjän van-

hempiin oloihin. 
• Sama: Lahjoitusmaitten hoitajia ja vastustuskuntia Valk-

järvellä. 
Allekirjoittanut sihteeri: Tietoja Raahen kaupungin tulli-

luetteloista 1670-luvulla. 
& ma: Anjalan-liiton jäsenten vangitsemisesta syksyllä 

1788 ja keväällä 1789. 
Sama: Muutamia tietoja Yrjö Maunu Sprengtportenista 

ulkomaalaisessa kirjallisuudessa. 
Sama Eräs Jaakko Gadolinin kirje vuodelta1758. koskeva 

matematiikan pi ofessorinviran täyttämistä Turun yliopistossa. 

Seuran ulkopuolella olevat tieteen-
harjoittajat: 

Lehtori E. Granit-Ilmoniemi: Tietoja pappismies Jakob 
Immeniuksen päiväkirjoista. 

Maisteri Einar W. Juvelius: Ruotujaon toimeenpano 
Pohjanmaalla. 

Maisteri Heikki Klemetti: Tietoja suomalaisten kaarlelais-
ten haudoista. 

• 
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Maisteri Ilmari Manninen: Kolme Pohjois-Karjalan talou- 
dellisia oloja koskevaa kirjelmää vuosilta 1772, 1792 ja 1816. 

Sama: Tietoja historiallisesta tutkimusmatkasta. 
Herra Armas Salenius: Tietoja Mikael Agricolalle anne- 

tuista tiloista. 
Tohtori A. M. Tallgren: Tietoja aseilmoituksista Länsi 

Suomessa vuonna 1808. 
Ylioppilas E. A. Virtanen: Samallaisia tietoja kuin edelli-

sessäkin on mainittu. 

Niiden komiteojen ja valiokuntien työstä, jotka Seuran 
asettamina ovat viimeisen toimintavuoden kuluessa olleet toi-
minnassa, saan mainita seuraavaa: 

Historiallisen kantaluettelon julkaisemista varten asetettu 
valiokunta, jonka puheenjohtajana on ollut ylikirjastonhoitaja 
G. Schauman, on saanut valmiiksi mietintönsä, joka on Histo-
rialliselle Seuralle jätetty. Mietintöä ei Seura vielä ole ennättä-
nyt käsitellä. 

Maakunta-arkistovaliokmnta, jonka puheenjohtaja on ollut 
valtioarkistonhoitaja J. W. Ruuth, on pitänyt istuntoja ja saa-
nut valmiiksi • alustavan mietinnön, jonka pohjalle lopullinen 
mietintö perustetaan. 

Isoa-vihaa koskevien asiakirjojen julkaisemista varten ase-
tettu valiokunta, puheenjohtaja tohtori K. 0. Lindeqvist, on 
vuoden kuluessa pitänyt istuntoja j å tehnyt valmistavia esi-
töitä. M. m. on valiokunnan alotteesta koetettu ottaa selville, 
mitä asiaa koskevia asiakirjoja olisi Porvoon tuomiokapitulin 
arkistossa, ja suunniteltu kirkkoarkistojemme tutkimista tässä 
suhteessa. 

1867-1868 nälkävuosia koskevien tietojen keräämistä var-
ten asetettu valiokunta, puheenjohtaja tri K. R. Melander, on 
jatkanut keräystyötänsä ja on valiokunnalle toimintavuoden 
kuluessa kerääntynyt useita lähetyksiä uutta ainehistoa, var- 
sinkin Savosta. 	• 

Salaneuvos L. G. von Haartmanin papereiden keräämistä 
ja julkaisemista varten asetettu valiokunta, puheenjohtaja 

16 
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dosentti K. W. Rauhala, on myös jatkanut työtänsä. Äskettäin 
on valiokunnan jäsen tohtori L. Harmaja tavannut Tullihalli-
tuksen arkistosta von Haartmanin salaisen tullitaksan, joka 
mahdollisesti tulee v. Haartmanin papereiden kera julkaista-
vaksi. 

Biograafisen. Nimikirjan, Hopeaveroluetteloiden ja Linna-
läänien maa- ja verokirjojen julkaisemista varten asetetut valio-
kunnat eivät ole vaikeiden olosuhteiden takia saattaneet työtänsä 
jatkaa. Mitä erikoisesti Biograafiseen Nimikirjaan tulee, ei 
valiokunta ole uskaltanut ryhtyä kirjoituttamaan suunniteltuja 
elämäkertoja, koska tällä hetkellä tosiaankaan ei mitään mah-
dollisuutta tunnu olevan painatustöihin ryhtymisestä, joten 
vaara on tarjona, että työ tuntuisi vanhettuneelta ennenkuin 
sen tulokset voitaisiin saada julkisuuteen. 19:ta vuosisataa kos-
kevia historiallisia tutkimuksia suunnittelemaan asetetun valio-
kunnan työt ovat myös olleet keskeytyneet pääasiallisesti siitä 
syystä, että ei ole katsottu voitavan ryhtyä mihinkään neuvot-
teluihin .ennenkuin on saatu tietoja Suomen Ministerivaltiosih-
teerin viraston arkiston kohtalosta. 

Niistä alotteista, joihin Seura vuoden kuluessa on ryhty-
nyt, mainittakoon, että on asetettu erityinen valiokunta muisto-
merkin pystyttämiseksi Armfeltin retkellä 1719 kaatuneitten 
karoliinien muistoksi. Valiokunta, jonka puheenjohtajaksi ase-
tettiin 'intendentti J. Rinne ja jäseniksi kutsuttiin tri Gunnar 
Sarva sekä maisteri Heikki Klemetti, on asiassa ryhtynyt neu-
votteleviin toimenpiteisiin, mutta ei vielä ole jättänyt Seuralle 
hanketta koskevaa ehdotusta. 

Seura on myös päättänyt ryhtyä toimenpiteisiin kootaksensa 
mahdollisimman tarkasti ne alempien virkamiesten kertomukset, 
joihin vuoden 1816 laaja Hallituskonseljin kertomus maan tilasta 
perustuu. Asia ei vielä ole edistynyt alkutoimenpiteitä edem-
mäksi. 

Myös on Seura päättänyt julkaista kokonaisuudessaan tai 
otteettain Raahen kaupunkia koskevat maatulli- eli pikkutulli-
luettelot ja on herroille E. G. Palmen, K. R. Melander sekä 
allekirjoittaneelle annettu tehtäväksi asian lähempi valmistelu. 
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Vielä mainittakoon, että tri K. W. Rauhala, joka on saa-
nut tehtäväkseen tutkia pääkaupungissa sijaitsevien keskus-
arkistojen tilaa, siitä on jättänyt laajan selvityksen Seuralle. 

Suuresti ilahuttavana seikkana saamme palauttaa muis-
toon, että siitä jalomielisestä lahjoituksesta, minkä vuorineuvos 
Seth Sohlberg Seurallemme on tehnyt, on kuluneena kesänä 
saatu nostaa 156,675 markkaa ja toiveita on siitä, että Seura 
vielä pääomiensa vahvistukseksi on saava näitä lahjavaroja 
lisää. Nämät lahjoitukset tekevät mahdolliseksi Seuran jatkaa 
työtänsä suomalaisen historiantutkimuksen hyväksi. 

Samoin on Seuramme hyväksi tullut sen korkeasti kunnioi-
tetun jäsenen, valtioneuvoksetar Jully Ramsayn lähimpien 
omaisten puolelta kaksi lahjoitusta, toinen 20,000 markkaa ja 
tarkoitettu tutkimustyötä varten henkilöhistorian alalla, toinen 
10,000 markkaa, jonka vuotuiset korot käytetään palkinnoksi 
paraimmasta tieteellisestä tutkimuksesta koskeva Viipurin kau-
punkia tai sen asukkaita. 

Yliopettaja K. R. Melander on Seuralle lahjoittanut 4,000 
markkaa ennen lahjoittamansa summan lisäksi, ja tullaan kor-
koja käyttämään historiallisten tutkimusten edistämiseksi, jotka 
etupäässä koskevat taloudellisten olojemme kehitystä ja vielä 
itsenäisyyttä vailla olevain suomensukuisten kansain historian 
valaisemista. 

Niitä stipendejä, joita varten 3,000 markan suuruinen 
määräraha oli meno- ja tulo-arvioon täksi vuodeksi otettu, ei 
tänä vuonna ole katsottu voitavan jakaa. Sitä vastoin mai-
nittakoon, että Seura on Historiallisen Aikakauskirjan kan-
nattamiseksi tänä vuonna antanut 5,000 markan suuruisen 
apurahan. 

Historiallista Seuraa ovat kuluvan toimivuoden kuluessa 
edustaneet: 

1. Suomalaisen kirjallisuuden edistämisrahaston toimikun-
nan humanistisessa osastossa valtioarkistonhoitaja J. W. Ruuth 
vakinaisena ja tohtori K. 0. Lindeqvist varamiehenä. 

2. Suomen Kotiseutututkimuksen keskusvaliokunnassa 
tohtori K. R. Melander. 
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3. Eri seurojen välisessä paikannimitoimikunnassa pro-
fessori V. Voionmaa. 

4. Tieteellisten seurojen talon valtuuskunnassa profes-
sori K. Grotenfelt vakinaisena ja professori U. L. Lehtonen 
varajäsenenä. 

5. Toimikunnassa, jonka tarkoituksena on ollut saada 
aikaan tieteellisten seurojen yhteisiä tutkijakokouksia, valtio-
arkistonhoitaja J. W. Ruuth. 

Seuran esimiehenä on toiminut valtioarkistonhoitaja, tri 
J. W. Ruuth, varaesimiehenä yliopettaja K. R. _\ielander, ko-
koelmainhoitajana dosentti K. W. Rauhala, rahavarainhoita-
jana professori K. Grotenfelt, taloudellisena neuvottelijana 
valtioneuvos E. G. Palmen ja sihteerinä helmikuun loppuun 
professori U. L. Lehtonen, sittemmin allekirjoittanut. Tilin-
tarkastajiksi valittiin viime vuosikokouksessa senaattori Aug. 
Hjelt ja professori V. Voionmaa sekä heidän varamiehikseen 
tri K. 0. Lindeqvist ja allekirjoittanut. Senaattori Hjeltin 
kuoltua on tilintarkastajana toiminut tri Lindeqvist. 

Helsingissä, marraskuun 9 päivänä 1919. 

A. R. CEDERBERG. 

3 §. 

Seuran rahavarainhoitaja esitti seuraavan tilikatsahduksen: 

Suomen Historiallisen Seuran rahastojen tili "',0191S-31 /701919. 

Vastattavaa: 

Säästö edell. tilivuodelta 	 350,367: 63 
Valtion 1898 v:n oblig:ien korot 	.. 210: — 
Irtisanotun talletuksen korko 	 9: 50 
K. R. Melander, lahjoitus 	 4,000: — 
Kirjoista (G. Sarva) 	  90: 65 
Furuhjelmin rahaston korot 	 778: 17 
Kirjoista (B. Godenhjelm) 	 116: 40 
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Korkoja: 	Konttokur. tili I 	 151: 96 
» 	Konttokur. tili II 	 460: 46 
» 	Juoks. 	tili 5: 04 
» 	Senaatin hist. rahasto 10: 97 
» 	Suom. 	Säästöpankki 173: 44 
» 	Länsi-Suomen pankki 755: 64 
» 	Savo-Karjalan pankki 510: 91 
» 	Kuopion Kans.-p:n kontt. 155: 49 
» 	Oulun Pohj. m. p:n kontt 	 243: 57 

Turun obligatsionien korot 	 325: — 
Talletusten 1/2  'v:n korot 	 1,362: 78 

Vuoden 1918 valtioapu 	  5,000: — 
Tampereen pell. tehtaan oblig. korko 220: — 
Kirjoista (H. Huntuvuori) 	 91: — 
Kiinteimistöpankin oblig:ien korko 	 625: — 
Jully Ramsayn Personahist. rahasto 20,000: — 

» 	» 	Viipurin hist. rahasto 10,000: — 
Kansallisp:n osingot (10 1/,, 11 2/3  v.) 543: 40 
Korot vapaudenlainasta (40,000 mk:lta) 1,100: — 
Valtioapua (lisä vata 1918) 	 2,000: — 
S. Sohlbergin testamenttirahat 156,666: 67 
Säästöpankin korko 	  177: 99 

Korkoja: 	Konttokur. tili I 	 217: 98 
» 	Konttokur. tili II 	 544: 89 
» 	Senaatin hist:n rahasto 	 14: 24 

Furuhjelmin rahaston korot 1/2  v:lta 1,000: — 
Talletusten korot 1/2  v:lta 	 1,779: 80 
Korot Hels. kaup:n obligatsioneista 825: 

» 	» 	» 	raitiotielaifi. obl. 40: 20 
Otavalta myydyistä kirjoista 	 715: 98 
Vapaudenlainan korot 	  1,100: — 
Sohlbergin depositsionin korot 	 1,873: 04 
Konttokurantin korot 	  37: — 
Suomen valtion obl. lainan korot 240: — 
Tamp. pellavateht. obl:ien korot 220: — 
Kiinteimistöpankin obl:ien korot 625: — 	215,047: 17 
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Seuran keräysrahastoon tilivuoden ku- 
luessa suoritetut maksut (merki- 
tyt eri listaan) 	  39,940: — 

Kaikki yhteensä 601,354: 80 

Kun tästä vähennetään puhtaat me- 
not, jotka olivat  	 17,558:71 

jää Seuran varojen nykyiseksi summaksi 	 583,796:09 

Vastaavaa: 

K. W. Rauhala, arkiston järjest:stä 	 1,000: — 
Kymin yhtiön paperilasku 	 2,870: 70 
P. Katara, käännöspalkkio 	 250: — 
Eri menoja' (postikuluja, ilmoitus) 	 87: — 
Ostettu Helsingin raitiotielainan 5 % 

obligatsioneja 3 kpl. å 536: 	 1,608: — 
Korkoja konttokurantista 	 72: 01 
Eri menoja (maksujen kanto, ilmoitus) 50: — 
Nälkävuositoimikunnan menoja 	 200: — 
Ostettu Kiinteimistöp:n obligatsioneja 24,145:84 
U. L. Lehtonen, laskuja 	  191: — 
Tresorifakin vuokra (2 v:lta) 	 30: — 
Merkitty 42 kpl. Kansallispankin uusia 

osakkeita 8,568: — 
Ilmoituksia 	  57: 50 
Kirjapaino-Oy. Sana 	  94: — 
Hautajaisseppele 	  145: — 
Palovakuutusmaksu 	  7: — 
Kirjapainolaskuja 	  5,795: 60 
K. W. Rauhala 	  800: — 
Sihteerin maksuja 	  55: 50 
Ostettu 5 kpl. W. Söderström Oy:n 

osakkeita (nimell. å 500: —) 	 3,570: — 
Ilmoituksista 179: — 
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Rahanvartijan palkkio 	  600: — 
Suom. Kirj. Seuran Kirjapaino 	 3,274:40 
Sihteerin palkkio, U. L. Lehtonen 	 600: — 

» 	» 	A. R. Cederberg 	 1,200: — 

Yhteensä 55,450: 55 

Tästä summasta on puhtaita menoja 17,558: 71 ja pää- 
• omalisäystä 37,891: 84. 

Historiallisen Seuran varat ovat nykyään seuraavalla ta-
valla sijoitettuina: 

Turun kaupungin 5 % obligatsioneja 
(13 kpl. ä 1,000: —) 	  

Suomen 	valtion 	3 % 	obligatsioneja 
(16 kpl. ä 1,000: —) 	  

Tampereen pellavateht. 51/2  % oblig. 

13,278: 

11,165: 

57 

— 

(8 kpl. å 1,000: —) 	  4,985: — 
Kansallispankin osakkeita 63 kpl. 	 21,628: — 
Vapaudenlainan obligatsioneja 	 80,000: — 
Talletuksia Kansallispankissa 	 75,000 :  — 
Kiinteimistöp:n 	5 % 	oblig. 	(5 	kpl. 

å 5,000: —) 	  24,145: 84 
Helsingin kaup:n 5 % raitiotiel. (3 kpl. 

å 536: —) 	  1,608: — 
W. Söderström Oy:n osakkeita 5 kpl. 3,570: — 238,380: 41 
S. Sohlbergin rahasto, talletuksina 	 156,666: 67 
Jully Ramsayn rahastot, Hels. kaup:n 

51/2  % obl. 	  30,000: — 
Eri tileillä Kansallisp:ssa 	ja 	Säästö- 

pankissa 	• 	 52,531: 67 

» 	» 	Turussa, 	Viipurissa, 	Kuo- 
piossa ja Oulussa 	 106,210: 21 

Puhdasta rahaa kassassa 

Yhteensä 583,796:09 

7:13 
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Suomen Historiallisen Seuran eri rahastojen 
asema 37/10  1919. 

Seuran yleinen rahasto ynnä vapaasti 
käStettävät kerätyt varat: 
yleisen rahaston omat varat 	 52,537: 85 
keräysvarat 	  249,601: 64 

Asiakirjain julkaisemisrahasto 	 
Senaatin historian rahasto 	 

S. Sohlbergin rahasto: 

Yhteensä 302,139:49 

9,926: 47 
• 613: 34 

pääoma 	  156,666: 67 
korkoja 	  1,501:37 158,168: 04 

Jully Ramsayn, synt. Ekström, r:tot: 
pääoma  	30,075: — 
korkoja 	  675: — 30,750: — 

K. R. Melanderin rahasto: 
pääoma 5,000: — 
korkoja 	  212: 50 5,212: 50 

E. Aaltosen lahjoitus 	  8,690: — 
E. Hårdhin palkintorahasto: 

pääoma  	20,200: — 
korkoja 	  1,675: — 21,875: — 

N. Tirkkosen rahasto: 
pääoma  	15,000: — 
korkoja 	  987:50 15,987:50 

A. K. Attilan rahasto: 
pääoma  	10,000: — 
korkoja 	  775: — 10,775: — 

Santaholman lahjoitus: 
pääoma  	10,000: — 
korkoja 	  500: — 10,500: — 

Fredrik Lehtisen rahasto: 
pääoma 5,077: 50 
korkoja 	  310: — 5,387: 50 
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R. v. Frenckellin lahjoitus  	 2,155: 
K. A. Rönnholmin lahjoitus  	 1,077: 5C 
H. Ignatiuksen lahjoitus  	 538: 75 

Yhteensä 583,796: 09 

Helsingissä 9 p. marrask. 1919. 
K. Grotenfelt. 

4 §. 

Seuran kokoelmain hoitaja esitti seuraavan selostuksen: 

Kertomus Suomen Historiallisen Seuran 
kokoelmain hoidosta 9/,1918-9/111919. 

Pyrkimykset tehdä Seuran kokoelmain sisältö tutkijoille 
enemmän tunnetuiksi eivät vielä ole johtaneet tuloksiin. Kun 
arkiston ja kirjaston luetteloita ei ole saatu nykyisten paino-
olojen vuoksi jalkaistuiksi, ei tutkijoilla ole tietenkään ollut 
mahdollisuutta yleisemmin tutustua mainittuihin kokoelmiin. 
Seurauksena on ollut, että niiden käyttäminen ei ole entisestään 
enentynyt. 

Arkiston.  järjestelyä on jatkettu sikäli, että eräisiin asia-
lirjakokoelmiin on alettu valmistaa rekisteriä. Työ on kui-
tenkin vielä aivan alullaan. 

Arkiston kokoelmat eivät ole toimintavuoden kuluessa 
kasvaneet. Arldstoa on tieteellisiä töitä varten käyttänyt 1 
tutkija. 

Kirjastoon on prof. Kustavi Grotenfelt lahjoittanut arvok-
kaan teoksen »Ätten Grotenfelt. Anteckningar för släkten, af 
N. Karl Grotenfelt, Erik Grotenfelt och Kustavi Grotenfelt». 
Kirjastoon on myös saatu Karjalan Armeijakunnan Pää-
esikunnan tiedonannot. Muita ilmaiseksi saatuja teoksia ja 
vaihtokappaleita on kirjastoon tullut m. m. Helsingin yliopis-
tolta, Suomalais-Ugrilaiselta Seuralta, Ruotsalaisen Kirjalli-
suuden Seuralta, Ruotsin valtakunnanarkistolta ja Lundin 
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pliopistolta yhteensä 72 nidettä. Kirjasto on siten kasvanut 
kaikkiaan 73 niteellä. Kirjastosta on lainattu 3 erässä 3 nidettä. 

Helsingissä marrask. 9 p. 1919. 
K. W. Rauhala. 

5 §. 

Seuran sihteerin palkkio määrättiin tulevaksi toimivuo-
deksi 1,800:ksi markaksi ja rahavarainhoitajan palkkio päätet-
tiin korottaa 600:sta 1,000:een. markkaan. 

6 §. 

Toimitetulla äänestyksellä valittiin Seuran virkailijoiksi 
tulevaa toimintavuotta varten: 

Varaesimieheksi ylitarkastaja A. H. Virkkunen. 
Sihteeriksi dosentti K. W. Rauhala. 
Rahavarainhoitajaksi professori Kustavi Grotenfelt. 
Neuvottelevaksi jäseneksi talousasioissa valtioneuvos E. 

G. Palmen. 
Kokoelmainhoitajaksi lehtori Gunnar Sarva. 
Tilintarkastajiksi tri K. 0. Lindeqvist ja professori Gun-

nar Suolahti. 
Tilintarkastajien varamiehiksi intendentti Juhani Rinne 

ja professori J. Gummerus. 

Pöytäkirjan vakuudeksi: 
A. R. CEDERBERG. 

Kokous 9 p. jouluk. 1919. 

Läsnä olivat esimies K. R. Melander, jäsenet A. R. Ceder-
berg, J. Rinne, J. W. Ruuth, G. Sarva, G. Schauman, A. H. 
Virkkunen, W. Tawaststjerna ja allekirjoittanut sekä Seuran 
asiamies K. Blomstedt. 

Kokouksen alussa lausui esimies entiselle puheenjohtajalle 
J. W. Ruuthille ja sihteerille A. R. Cederbergille kiitoksen hei- 
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dän toimintansa johdosta Seuran virkailijoina edellisen työvuo-
den kuluessa kohdistaen sanansa erityisesti viimemainitulle, 
joka siirtyy professoriksi Tarton yliopistoon. 

Esimies lausui muistosanoja, joita Seura seisoalleen nous-
ten kuunteli, Seuran edesmenneelle kunniajäsenelle Nils Isak 
Fellmanille ja jäsenille Thiodolf Reinille ja Ernst Gustaf Pal-
menille sekä lahjoittajalle lehtori Emil Hårdhille seuraavaan 
tapaan: 

Viime lokakuun varsinaisen kokouksen jälkeen on seural-
lemme saapunut surusanoma toisensa jälkeen, että kuoleman 
viikate on taittanut jonkun sen jäsenen elämänlangan. Ensi-
mäisenä kuoli presidentti Nils Isak Fellman 28 p:nä lokakuuta 
78 vuoden ikäisenä. Samaten kuin isällä, Lapin olojen tunnetulla 
tutkijalle Jakob Fellmanilla, oli Isak Fellmanilla nuoresta saakka 
taipumusta tieteellisiin toimiin. Ylioppilaaksi tultuaan hän 
innolla antautui kasvitiedettä tutkimaan ja jatkoi sitä vielä 
suoritettuaan kandidaattitutkinnon vuonna 1862. Tässä tar-
koituksessa hän teki tutkimusmatkoja Venäjän Lappiin ja oli 
Societas pro fauna et flora fennica seuran harrastuksiin niin 
innostunut, että toimi sen sihteerinä kolme vuotta. Tutkimus-
matkansa tulokset hän julkaisi teoksissa »Plantae vasculares in 
Laponia orientali sponte nascentes» (1864 ja 1869) sekä »Plantae 
arcticae exsiccatae in Laponia orientali collectae» (1864) y. m. 
Nämät kasvitieteelliset menestystä lupaavat tutkimuksensa hän 
kuitenkin pian katkaisi ruvetakseen lakimieheksi, jolla alalla 
hän aikaa pitkin kohosi korkeimpiin arvoihin, mihin lainoppinut 
silloisissa oloissamme voi kohota. Vasta erottuaan vuonna 1902 
presidentin toimestaan Vaasan hovioikeudessa hän uudelleen 
kokonaan antautui tieteen palvelukseen, mutta ei enää kasvi-
tiedettä eikä lakitiedettä, vaan historiaa tutkiakseen. Lakimie-
henä ollessaan hän oli kirjoittanut lakitieteellisiä kirjoituksia, 
joista muutama samalla oli historiallista laatua, niinkuin vuonna 
1876 lakitieteellisen yhdistyksen aikakauskirjaan painettu tut-
kimus »Om kronohemman». Tämä oli ikäänkuin alkuna siirty-
miseen historian alalle. 
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Päästyään nauttimaan »otium sapientis» Fellman ensiksi 
vuonna 1906 julkaisi omalla kustannuksellaan isänsä Jaakko 
Fellmanin tieteelle hyvin tärkeät 'muistiinpanot Lapista järjes-
tettyinä ja täydennettyinä neljänä laajana nidoksena. Ikään-
kuin sen jatkoksi hän vähän myöhemmin rupesi julkaisemaan 
toista laajaa teosta »Handlingar och uppsatser angående finska 
Lappmarken och lapparne». Tähän myöskin neljä laajaa nidettä 
käsittävään julkaisuun hän kokosi Lappia koskevat historial-
liset asiakirjat ja ennen painamattomat kirjoitukset. Tämä 
suurteos on tärkein meidän päiviimme asti ilmestynyt Lapin 
historiaa koskeva lähdekokoelma. Siinä on runsaasti Lapin 
kirkollisia ja kouluoloja, sen oikeudenkäyntiä, veroitusta, hal 
lintoa, elinkeinoja sekä asukasten elintapoja ja taikauskoisuutta 
koskevia tietoja. Mutta ei siinä kyllin. Hän on itse kirjoittanut 
joka osan alkuun historiallisen katsauksen siihen ainesryhmään, 
jota osa koskee. Siten on syntynyt hänen itsensä laatima 250 
sivuinen Lapin historia. 

Into ja tarmo, jolla vainaja vanhoilla päivillään ryhtyi 
tieteelliseen työhön, herätti kohta ansaittua huomiota. Monet 
etevät tiedemiehet tarjosivat hänelle avustustaan edellämainit-
tujen kahden suuren julkaisun toimittamisessa: Mutta Feliman 
ryhtyi samalla itse siksi perusteellisesti työhön, että iästään 
huolimatta täydelleen perehtyi historian tutkimustapaan. Sen 
suuren tieteellisen tuloksen johdosta, joka sekä isän muistiin-
panojen julkaisemisella että tällä laajalla teoksella saavutettiin, 
kutsuivat muutamat tieteelliset seurat hänet kunniajäsenekseen, 
niiden joukossa v.1917 myöskin Suomen Historiallinen Seura. Se 
onkin hänelle ehkä suuremmassa kiitollisuuden velassa kuin muut 
saman kunnioituksen osottaneet seurat, koska äsken mainittu 
suuri Lapin historiaa koskeva asiakirjakokoelma lankee koko-
naan sen työalan piiriin. 

Toinen edellämainituista vainajista, 31 p:nä lokakuuta 
kuollut Emil Hårdh, oli viimeisiä sitä sukupolvea, joka ylioppilas-
aikanaan sai' kuulla silloin vielä professorina toimivan Juhana 
Vilhelm Snellmanin nuorisolle lausumia herätyssanoja. Tämän 
suurmiehemme isänmaalliset aatteet painuivat syvälle herkkä- 
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luonteisen nuorukaisen mieleen ja muuttuivat vähitellen hänelle 
elämänohjeeksi. Isänmaalliset riennot ja varsinkin harrastus 
suomalaisuuden hyväksi olivat sentähden Emil Hårdhille rakkaat 
aina kuolemaan saakka. Ylioppilasaikanaan hän oli innolla 
ryhtynyt kielitieteellisiin tutkimuksiin tutustuen perusteellisesti 
klassillisiin kieliin, kreikkaan ja latinaan, mutta ennen muita 
itämaisiin kieliin. Viimemainituissa hän saavutti niin suuren 
taidon, että opettajansa professori W. Lagus kehoitti häntä 
jatkamaan lukujaan ensin Pietarissa ja sittemmin Kasanissa. 
Mutta taloudelliset vaikeudet ynnä muutamat muut asianhaa-
rat pakoittivat Emil Hårdhin myöhemmin jättämään nämät 
niin menestyksellisesti aloittamansa opinnot. Hän kääntyi sil-
loin opettajauralle, etupäässä uusien kielten opettajaksi, joita, 
hän ulkomaanmatkoillaan oli jonkunverran tutkinut ja joihin 
hän uusien matkain kautta yhä enemmän perehtyi. Näin hän 
kehittyi harvinaisen kielitaitoiseksi taitaen puheessa käyttää 
useimpia sivistyskieliä. Opettajana hän oli tunnettu suosiolli-
sesta ystävällisyydestään ja avuliaisuudestaan oppilaitaan koh-
taan. Jo ylioppilaana Emil Hårdh oli historiaan mieltynyt 
tutkien ahkerasti muinaisen Kreikan ja Rooman historioitsijain 
teoksia. Hedelmänä tästä harrastuksesta ovat hänen myöhem-
miltä elinvuosiltaan Statiuksen Achilleisrunon runomittainen 
ruotsinnos (painettu erääseen Helsingin ruotsalaisen reaalilyseon 
vuosikertomukseen), suomennos Thukydideen laajasta historial-
lisesta teoksesta sekä painamatta jäänyt ruotsinkielinen kään-
nös hänen opettajansa J. W. Laguksen uuskreikkalaisesta kir-
joituksesta Etelä-Venäjän helleeneistä. Emil Hårdhin viimei-
sinä elinvuosina tämä historian harrastus kohdistui etupäässä 
Suomen historiaan. Siitä on kauniina todistuksena hänen Suo-
men Historialliselle Seuralle lahjoittama »Emil Hårdhin pal-
kintorahasto», jonka koroista palkintoja jaetaan merkkiteoksista 
Suomen historiassa. Suuriarvoisen lahjan johdosta Seura kut-
sui lehtori Hårdhin lahjoittajajäsenekseen. Tällä lahjoituksella 
tulee olemaan suuri merkitys Suomen historian tutkimuksen 
elvyttämisessä ja se on säilyttävä isänmaallisen lahjoittajan 
nimen jälkimaailmalle. 
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Maamme huomattavimpiin merkkimiehiin on luettava 
18 p:nä marraskuuta manalan majoille siirtynyt Thiodolf Rein. 
011en tunnetun isänmaanystävän ja historiantutkijan professori 
Gabriel Reinin poika hän oli niin sanoakseni lapsuudestaan asti 
kasvanut yliopistomme piirissä. Ylioppilaana hän oli kuuluisan 
Johan Vilhelm Snellmanin oppilaita harrastaen ennen muita 
juuri hänen opetusainettaan filosofiaa. Snellmanin siirryttyä 
yliopistontoimestaan maamme hallitukseen Thiodolf Rein astui 
hänen sijalleen filosofian professoriksi. Yliopiston palveluksessa 
hän myöhemmin valittiin sen rehtoriksi ja nimitettiin lopulta 
sen sijaiskansleriksi, jossa kunniavirassa pysyi routavuosia lu-
kuunottamatta siksi, kun pari vuotta ennen kuolemaansa pyysi 
siitä eroa. Isältä peritty isänmaallinen harrastus ja synnynnäi-
nen ihanteellinen katsantotapa saattoivat Thiodolf Reinin jo 
nuoresta saakka suomalaisuuden rientojen kannattajaksi. Var-
sinkin Kirjallisessa Kuukauslehdessä, mutta myöhemmin muissa-
kin aikakauskirjoissa ja sanomalehdissä hän etenkin nuorem-
pana kirjoitti suomalaisuuden hyväksi. Tämän liikkeen hän 
kuitenkin käsitti pääasiallisesti aatteelliselta kannalta tahto-
matta varsinaisena puoluemiehenä esiintyä. Suomen kieltä 
Rein jo aikaiseen rupesi kirjoituksissaan käyttämään, vaikka 
hänen, niinkuin monen muun senaikuisen suomalaisuuden ystä-
vän, täytyy ahkeralla työllä siihen perehtyä. Suomeksi hän 
tieteellisiäkin kirjoja julkaisi,. niinkuin logiikan ja sielutieteen 
oppikirjansa. Tärkein hänen filosofisista teoksistaan on hänen 
laaja ruotsiksi kirjoittamansa sielutiede. 

Historian alalla Rein myöskin liikkui. Siten hän jo nuo-
rena painosta julkaisi toisen osan isänsä luentoja Suomen his-
toriasta. Biografisen Nimikirjan toimittamiseen hän otti osaa 
sellaisella innolla ja tarmolla, että hän luettiin tämän suuren 
teoksen etevimpiin ja ahkerimpiin avustajiin. Huomattavin 
kaikista Thiodolf Reinin kirjallisista tuotteista on hänen laaja 
Johan Vilhelm Snellmanin elämän kuvauksensa. Se on vuosi- 
sataisteos, jossa hän nerokkaalla tavalla kansallemme kuvaa 
suuren isänmaanystävän ja filosoofin personallisuuden ja elä-
mäntyön. Siitä ei vain ilmene Snellmanin monipuoliset harras- 
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tukset isänmaan hyväksi. Se käsittelee samalla tärkeitä osia 
kansamme uudemmasta historiasta, ajalta, jolloin se Snellmanin 
vaikutuksesta rupesi itsetietoisuuteen heräämään. Suurten his-
toriallisten ansioittensa tähden Thiodoif Rein vuonna 1881 
valittiin Suomen Historiallisen Seuran tutkijajäseneksi. Kun-
nioitustaan tälle etevälle jäsenelleen Seura on osoittanut valit-
semalla hänet kaksi eri kertaa, toimivuosiksi 1881-1882 ja 
1901-1902, •puheenjohtajakseen. 

Näissä lyhyissä muistosanoissa en voi kosketella kaikkia 
puolia vainajan runsashedelmällistä ja useille eri aloille ulottu-
vaa elämäntyötä, niinkuin hänen toimintaansa yliopiston opet-
tajana ja sen hallitusmiehenä, sukunsa edustajana säätyvaltio-
päivillä sekä hänen monipuolista valtiollista toimintaansa. Tah-
don tässä vain lausua ilmi ne syvän surun tunteet, jotka tieto 
tämän jalon kansalaisen ja etevän tiedemiehen kuolemasta on 
Seuran jäsenten piirissä synnyttänyt. 

Noin kaksi viikkoa Reinin kuoleman - jälkeen, 4 p:nä joulu-
kuuta, viikatemies jälleen taittoi erään maamme suurmiehen, 
Ernst Gustav Palmenin elämänlangan. Niinkuin Rein oli Pal-
menkin professorin perheeseen kuuluen kasvanut yliopiston 
piirissä ja tuli hänkin yliopistomme professoriksi. Mutta vielä-
kin monipuolisempi kuin Reinin oli se työ suomalaisen sivis-
tyksen palveluksessa, jonka Palmen suoritti. Sen lisäksi on hänen 
toimintansa valtiomiehenä ja taloudellisten olojemme kehittä-
jänä mitä huomattavinta laatua. Hän on v:sta 1877 v:teen 
1908 ollut eduskuntamme ensi rivin miehiä. Pankkivaltuus-
miehenä hän on toiminut useampaan jaksoon ja monet vuodet 
pankkivaltuusmiesten puheenjohtajana. Useissa tärkeissä val-
tiollisissa ja taloudellisissa komiteoissa hän on ollut jäsenenä, 
muutamissa niistä puheenjohtajanakin. Myöskin sanomalehti-
miehenä hän on luettu maamme parhaimpiin voimiin. Hänen 
toimintansa tiedemiehenä, historiantutlijana, on hänet saatta-
nut yhtymään Suomen Historiallisen Seuran •harrastuksiin. 
42 vuotta on jo kulunut siitä, kun Seuramme vuosijuhlassaan 
Porthanin päivänä 1877 valitsi hänet tutkijajäsenekseen kuului-
san historiantutkijan Yrjö-Kosusen ehdotuksesta. Seuran pii- 
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riin siirryttyänsä vainaja sai suuren kykynsä ja taitonsa joh-
dosta runsaasti luottamustoimia. Jo ensi vuonna hän valittiin 
sen sihteeriksi, jota tointa hän kuusi vuotta hoiti. Kolme eri 
kertaa, vuosina 1883, 1892 sekä 1914 hän esimieheksi valittiin 
ja olisi tässä luottamustoimessa useammankin kerran ollut, ellei 
ehdottomasti olisi siitä kieltäytynyt. Seuran harrastuksissa hän 
on ollut sen edustavimpia miehiä niin tieteellisissä kuin käytän-
nöllisissäkin tehtävissä, henkilönä, joka usein hyvin harkituilla 
lausunnoillaan on ratkaisevasti ' vaikuttanut sen päätöksiin. 
Monasti hän Seuran yrityksissä on ollut aloitteen tekijänä ja 
aina leikillisen pirteänä virittänyt muissa innostusta yhteistä 
asiaa harrastamaan. 

Seuran julkaisemaan Historialliseen Arkistoon vainaja on 
painattanut kolmattakymmentä kirjoitusta, paitsi lukuisia ly-
hyitä tiedonantoja. Mutta tämä kirjallinen tuotanto on aivan 
vähäinen hänen muitten satoihin nousevain julkaisujensa rin-
nalla, jotka pääasiallisesti koskevat maamme taloudellista his-
toriaa, sekä sen ohella valtiollisia ja taloudellisia olojamme, 
kirkkomme, koulumme ja sotalaitoksemme vaiheita. 

Vainaja oli siten harvinaisen monipuolinen tutkimustensa 
aineeseen katsoen. Jo hänen väitöskirjansa »Historisk framställ-
ning af den svensk-finska handelslagstiftningen från Gustaf 
Wasas regering till 1766» on uutta uraa kulkeva teos taloudelli-
sen historian alalla ja vielä tärkeämpi siinä suhteessa on hänen 
laatimansa suomalaisen taloustieteilijän Antti Chydeniuksen 
elämäkerta, joka on johdantona hänen julkaisemaansa kokoel-
maan »Politiska skrifter af Anders Chydenius». Palmenin kir-
joittama »Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran 50-vuotinen toimi 
ynnä suomalaisuuden edistys v:na 1831-1881» antaa mielen-
kiintoisen kuvauksen suomenkielisen kirjallisuuden ja suomalai-
suuden edistyksestä ja varttumisesta puolen vuosisadan kuluessa. 
Keskeneräiseksi on jäänyt hänen ehdottamansa suurisuuntainen 
jättiläisteos »Tutkimuksia Suomen taloudellisista oloista Vaasan 
hallitsijain aikana, julaissut Suomen Historiallinen Seura», jonka 
ensimäisen osan »Tutkimuksia muinaisen Huittisten oloista 
1540-1640» hän itse pani alulle ja jonka toisen osan »Pohjois- 
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Suomen rnaalaisvarallisuus 16- ja 17-vuosisadalla» professori 
Vennola kirjoitti. Muista vainajan julkaisuista tahdon tässä 
vain mainita hänen monumentaalisen teoksensa »Oma maa», 
joka on levinnyt kaikkialle maassamme ja kautta sukupolvien 
tulee kansallemme olemaan tärkeimpänä tietolähteenä sen isän-
maan olosuhteista ja muinaisista vaiheista. Toinen sen rinnalle 
asetettava teos on »Johan Filip Palmens Lefnadsteckning», 
jossa laajassa isänsä elämäkerrassa vainaja etevän tutkijan tai-
dolla selvittää ja paikoin saattaa aivan uuteen historialliseen 
valaistukseen tärkeitä valtiollisia ja kulttuurikysymyksiä viime-
kuluneelta vuosisadalta. 

Vainajan julkaisuista ilmenevä perusteellinen tutkimus, 
pirteä, sujuva esitystapa ja terävänsattuva arvostelu ovat ko-
hottaneet hänet etevinten ja suosituimpain historiankirjoitta-
jaimme joukkoon. Aukko, jonka hän jättää historiantutki-
jaimme riviin, on vaikea täyttää, mutta vielä vaikeampaa on 
korvata sitä monipuolista, väsymätöntä ja uhrautuvaista työtä, 
jonka hän suoritti Suomen Historiallisen Seuran palveluksessa. 

Vainajien haudoille oli laskettu Seuran puolesta seppeleet. 
Th. Reinin hautajaisiin marrask. 22 p. ja E. G. Palmenin hauta-
jaisiin jouluk. 8 p. oli Seura kokonaisuudessaan ottanut osaa. 

1 §. 

Luettiin ja hyväksyttiin muutamin muutoksin lokak. 
27 p:nä pidetyn kokouksen sekä muutoksitta marrask. 9 p:nä 
pidetyn vuosikokouksen pöytäkirja. 

2 §• 

Maakuntaarkisto-valiokunta, jonka Seura oli huhtik. 29 p. 
1918 asettanut valmistamaan hallituksen Seuralta vaatimaa 
lausuntoa maakuntaarkisto-kysymyksestä, ja johon olivat kuu-
luneet hra J. W. Ruuth puheenjohtajana sekä hrat K. Groten-
felt, J. Gummerus, J. Rinne ja G. Schauman jäseninä, oli jät-
tänyt marraskuun lopulla Seuralle mietintönsä sekä siihen liit-
tyvät ehdotukset laiksi maakunta-arkistoista ja maakunta-
arkistojen ohjesäännöksi ynnä jäsenen G. Schaumanin vasta- 

17 
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lauseen. Keskusteltuaan mietinnön johdosta etenkin siitä, mikä 
koski maakunta-arkistojen lukua ja sijoituspaikkoja, sekä rat-
kaistuaan äänestyksellä kirkonarkistoja koskevan kohdan valio-
kunnan enemmistön mielipiteen mukaisesti, Seura päätti hy-
väksyä mietinnön ja siihen liittyvät ylempänä mainitut ehdo-
tukset hallitukselle lähetettäviksi, kuitenkin niin, että Seura 
piti tarpeellisena muutoksien. ja lisäysten tekemistä seuraaviin 
kohtiin: Ohjesääntöehdotuksen 3:n §:n loppu oli kuuluva: — —
sitäpaitsi helpompiin kirjoitustoimiin pystyvä 
vahtimestari, ja menosäännössä on määrä-
raha ylimääräistä amanuenssia varten; tä-
manjavahtimestarinottaa --; 5:n §:n loppu: -- 
sivullisia henkilöitä. 	Mutta voi arkistonhoitaja 
valtionarkistonhoitajan antamien ohjeiden 
mukaisesti sallia muinakin aikoina tois elta 
paikkakunnalta tulleen tiedemiehen hänen 
kiireellisten töittensä johdosta erityisessä 
arkistoon kuuluvassa huoneessa tutkia mää-
rättyjä hänen käytettävikseen •annettuja 
a s i a k i r j o j a; 8:s §: — — toiseen maakunta-arkistoon j a 
tulenvaaralta suojeltuun kirjastoon, kuiten-
kin--. 

Hra G. Sarvan ehdotus, että hallituksen huomio kiinnitet-
täisiin myös kunnallisarkistojen hoidon parantamiseen, päätet-
tiin jättää toistai3eksi käsiteltäväksi muiden arkistokysymysten 
yhteydessä. 

Ylempänä mainitun valiokunnan mietintö ja ehdotukset 
päätettiin painattaa Seuran pöytäkirjain liitteisiin. 1) 

3 §. 

Maakuntaarkisto-valiokunnan esitykseen, että valiokun-
nan sihteerille arkkivari K. Blomstedtille myönnettäisiin 1,500 
mk:n suuruinen palklii.o. sihteerin toimesta, päätettiin Johto-
kunnan puoltavan lausunnon mukaisesti suostua. 

1) Kts. edellä Tiet, ilmoituksia s. 58-81. 



Hist. Ark. XXIX, Pöytäk. 	 57 

•4 
§ 

L-lra W. Tawaststjernan esitettyä, että Seuran uuden jul-
kaisusarjan ennen hyväksytty nimi »Historiallisia tutkimuksia» 
muutettaisiin, päätettiin, että entinen nimi pysytettäisiin. 
Hra Tawaststjernan teokselle, joka oli tuleva sarjan 1:ksi nume-
roksi, määrättiin hinnaksi 20 mk., ja maist. E. W. Juveliuksen 
teokselle, joka tuli 2:ksi numeroksi, 8 mk. 

5 §. 

Koska Seuran säännöt eivät sisältäneet kaikkia sellaisia 
kohtia, joita phdistyslain mukaan yhdistysrekisteriin ilmoitet-
tavien yhdistysten säännöissä tuli' olla, päätettiin Johtokunnan 
esityksestä tehdä sääntöihin tarvittavat muutokset ja lisäykset. 
Sihteerin tehtäväksi jätettiin valmistaa yhdessä esimiehen kera 
muutosehdotus seuraavaan kokoukseen. 

Pöytäkirjan vakuudeksi: 
K. W. RAUHALA. 

Kokous 15 p. jouluk. 1919. 

Läsnä olivat esimies K. R. Melander sekä jäsenet A. R. 
Cederberg, K. Grotenfelt, K. 0. Lindeqvist, G. Sarva ja alle-
kirjoittanut. 

1 §. 

Luettiin ja muutoksitta hyväksyttiin jouluk. 9 p. pidetyn 
kokouksen pöytäkirja. 

2 §. 

Seuran jätettyä kokouksessa jouluk. 9 p:nä sihteerin teh-
täväksi valmistaa yhdessä esimiehen kera ehdotuksen muutok-
siksi ja lisäyksiksi sääntöihin sekaisissa kohdissa, jotka eivät 
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olleet yhdistyslain mukaiset, oli tällainen ehdotus laadittu ja 
tarkastettu Johtokunnassa. Seura päätti, että muutoksia ja 
lisäyksiä oli tehtävä sääntöjen seuraaviin kohtiin, jotka tulivat 

kuulumaan: 

ja 

1:n §:n alku: Seuran nimi on Suomen Historiallinen Seura 
sen kotipaikka Helsingin kaupunki. 

Seuran tarkoituksena on — — —. 
2:n §:n loppu: 	  - 

jo suoritetut vuosimaksut poislukien. 
Seura on oikeutettu eroittamaan jäsenen, joka on käyt-

täytynyt kansalaisarvoaan alentavalla tavalla, jos 3/4  läsnä-

olevista tutkijajäsenistä eroittamista äänestää. 

5:n §:n alku: Seuran v i r k a i l i j a t, kuusi luvultaan, 

muodostavat Seuran johtokunnan, joka toimii Seuran hallituk-
sena, ja ovat tehtäviensä pääasiallisen luonteen mukaan tieteel-
lisiä — — —. 

6 §: E s i m i e s, joksi säännöllisesti siirtyy edellisen vuo-
den varaesimies, johtaa puhetta Seuran ynnä sen johtokunnan 
kokouksissa, edustaa Seuraa ulospäin, allekirjoittaa Seuran kir-
jelmät, merkitsee Seuran nimen ja pitää vuosijuhlassa — — 

R a h a v a ra i n h o i t a j a säilyttää ja sijoittaa Seuran 
varat, kantaa saatavat, maksaa menot, merkitsee hänen toi-
miinsa kuuluvissa asioissa Seuran nimen ja esittää — — —. 

8:n §:n loppu: — — — esitelmäkokouksia, 
jotka ovat julkisia. 

Kutsumus Seuran kokouksiin samaten kuin sen toimeen-
panemiin esitelmäkokouksiin tapahtuu joko ilmoituslipuilla tai 
ilmoituksilla niissä sanomalehd=ssä, jotka Seura kulloinkin määrää. 

10:n §:n loppu: 	  

korkovaroista Seura ottaa hoitopalkkiokseen vuosittain 1/2  %. 
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Jos Suomen Historiallinen Seura purkautuu tai lakkau-
tetaan, siirtyvät sen varat sille seuralle tai laitokselle, jonka 
Suomen Historiallinen Seura toimintansa lopettaessaan määrää 
ja jonka tarkoitusperä lähinnä vastaa Suomen. Historiallisen 
Seuran tarkoitusta, ja on varojen vastaanottaja velvollinen hoi-
tamaan ja käyttämään näin siirtyviä rahastoja niitä koskevain 
säännösten mukaisesti. 

Seura hyväksyi yksimielisesti täten uuteen muotoon laa-
ditut säännöt; vahvistaminen tapahtuu seuraavassa vuosikokouk-
sessa. 

Päätös tarkistettiin heti. 1) 

3 §. 

Kun Seuran toukok. 26 p. 1919 tekemän päätöksen mukai-
sesti hallitukselle oli lähetettävä esitys keskusvirastojen arkis-
tojen. hoidon parantamisesta sittenkuin maakunta-arkistoja kos-
keva lausunto oli valmistunut, päätettiin Johtokunnan ehdo-
tuksesta, että tällainen esitys nyt hallitukselle toimitettaisiin. 
Esityksessä oli mainittava, mihin toimiin Seura oli ryhtynyt 
mainittujen arkistojen nykyisen tilan selvillesaamiseksi ja ku-
vailtava, niillä kannalla niiden hoito oli. Hallituksen huomio 
oli myös kiinnitettävä siihen, että mainituissa arkistoissa oli 
arvokasta historiallista ainesta, joka oli saatava säilymään 
vahingoittumattomana. 	Keinoina, joilla voitaisiin parantaa 
arkistojen hoitoa, oli mainittava 1:ksi, että vanhempia asiakir-
joja olisi siirrettävä valtionarkistoon ja pidettävä silmällä, kun 
sinne lisärakennuksia suunnitellaan, että keskusvirastojen arkis-
tojen asiakirjoillekin tulisi tilaa; 2:ksi olisi annettava keskus-
virastojen asianomaisille virkamiehille ohjeita arkistojen hoitoa 
varten ja velvoitettava heidät laatimaan luetteloja, joita varten 
heille olisi toimitettava kaavoja sekä suotava oikeus kysyä, 
milloin tarvitsivat, neuvoa arkistojen hoitoon perehtyneiltä 
asiantuntijoilta, esim. valtionarkistolta; 3:ksi olisi pidettävä 

1) Säännöt painetut pöytäkirjain loppuun. 
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silmällä, kun hankitaan huoneustoja keskusvirastoille, että ar-
kistot saavat kunnolliset säilytyspaikat. 

Esimiehen ja sihteerin toimeksi jätettiin valmistaa esitys 
edellälueteltujen perusteiden mukaisesti ja toimittaa se halli-
tukselle. — Tämäkin kohta pidettiin tarkistettuna. 

4 §. 

Päätettiin niinikään lähettää hallitukselle esitys, jossa oli 
kiinnitettävä hallituksen huomio siihen, että oli tarpeellista 
parantaa myös kunnallisten arkistojen hoitoa. Esimies, sihteeri 
ja tri Sarva valtuutettiin laatimaan esitys, joka sitten oli halli-
tukselle toimitettava. — Päätös pidettiin tarkistettuna. 

5 §. 

Maisteri Ilmari Manniselle, joka oli pyytänyt Seuralta 
apurahaa vähintäin 1,500 mk. jatkaakseen tutkimuksiaan Ilo-
mantsin historiaa varten, päätettiin Johtokunnan lausunnon 
mukaisesti antaa 1,500 mk:n suuruinen apuraha. Maisteri Man-
nisen oli annettava Seuralle selonteko tutkimustöittensä tulok-
sista. — Tämä päätös pidettiin tarkistettuna. 

6§. 

Toimikunnalle, joka oli toimittanut juhlajulkaisun E. G. 
Palinenin 70-vuotispäiväksi, myönnettiin, Johtokunnan puol-
tavan lausunnon mukaisesti, kustannusten suorittamiseksi kir- 
joittajille annetuista ylipainoksista 300 mk. ja palkkioksi toimi-
kunnan sihteerille dosentti A. R. Cederbergille 1,200 mk. eli 
yhteensä 1,500 mk. — Päätös katsottiin tarkistetuksi. 

7 §. 

Jotta Seuran toiminta tulisi enemmän tunnetuksi ja jotta 
myös . kannattajajäsenet ja asiamiehet saisivat tiedon Seuran 
kokouksista, päätettiin Johtokunnan esityksestä, että kokouk-
sista ilmoitettaisiin sanomalehdissä siten, että joka syyskuussa 
ja tammikuussa pantaisiin kolmeen pääkaupungin lehteen, joista 



Hist. Ark. XXIX, Pöytäk. 	 61 

yksi oli oleva ruotsinkielinen, ilmoitus, missä mainittaisiin, 
minä päivinä ja aikoina varsinaiset kuukausikokonkset pidet-
täisiin; jos myöhemmin poikkeuksia sattuisi, oli niistä erikseen 
ilmoitettava. Sitäpaitsi, piti ilmoituskorteilla antaa kokouksista 
tieto niinkuin ennenkin tutkijajäsenille ja lisäksi Helsingissä 
asuville asiamiehille ja muutamille kannattajajä:.enille. 

8 §. 

Valittiin suljetuilla lipuilla E. G. Palmenin kuoltua avoi- 
meksi tulleeseen taloudellisen neuvottelijan toimeen intendentti 
tohtori J. Rinne. 

Pöytäkirjan vakuudeksi: 
K. W. RAUHALA. 

Kokous 26 p. tammik. 1920. 

Läsnä olivat esimies K. R. Melander ja jäsenet J. R. Da-
nielson-Kalmari, -K. Grotenfelt, K. 0. Lindeqvist, J. Rinne, 
J. W. Ruuth, G. Sarva, A. H. Virkkunen ja allekirjoittanut 
sekä Seuran asiamiehet K. Blomstedt, 0. I. Lehtonen ja A. M. 
Tallgren. 

1 §. 

Luettiin ja hyväksyttiin muutoksitta jouluk. 15 p. 1919 
pidetyn kokouksen pöytäkirja. 

2 j. 

Tri J. Rinteen huomautettua luetun pöytäkirjan arkisto-
asioita koskevien pykälien johdosta, että olisi tarpeen ottaa 
talteen myös paloapuyhtiöiden ja kauppahuoneiden arkistoja, 
päätettiin nämä kysymykset ottaa tarkemmin pohdittaviksi 
muiden vastedes esilletulevien arkistokysymysten yhteydessä. 
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3 §. 

Arkkivari K. Blomstedt teki selkoa asiakirjakokoelmasta, 
jonka hän oli saanut käytettäväkseen Ruotsissa vapaaherra 

Bonden tilalta Eriksbergistä, ja joka m. m. sisältää Joensuun 
Hornien kirjevaihdon 1500- ja 1600-luvulta. Hra Blomstedt 
suostui painattamaan joukon kirjeitä ja asiakirjoja tästä arvok-

kaasta kokoelmasta mahdollisesti täydennettynä muista kokoel-

mista saaduilla aineksilla Seuran julkaisuihin, lähinnä suunnitel-
tuun uuteen sarjaan »Suomen historian lähteitä». Johtokunnan 

tehtäväksi annettiin valmistaa yhdessä hra Blomstedtin kera 

Seuran ensi kokoukseen lähempi ehdotus siitä, mitä julkaisuun 
otettaisiin sekä millä tavoin painatus suoritettaisiin. 

4 §. 

Prof. K. Grotenfelt esitti tiedonannon »Muutama uusi tieto 

piispa Maunu Tavastista sekä hänen toivioretkestään Pyhälle-
maalle». Tiedonanto päätettiin painattaa pöytäkirjoihin.1) 

5 §. 

Johtokunnan valmistama ehdotus tulo- ja• menoarvioksi 

kuluvalle toimintavuodelle hyväksyttiin ja vahvistettiin nouda-

tettavaksi. Kuitenkin sai Johtokunta tarpeen vaatiessa ottaa 

siihen lisämäärärahan edellä §:ssä 3 mainittua julkaisua varten. 

6 §. 

Annettiin Johtokunnalle, sen esityksestä, valta päättää, 
mille kirjapainolle Historiallisen Arkiston 28 osan painatus 

jätettäisiin. 

7 §. 
Koska Ramsayn lahjakirjan mukaan pääomaan oli lisät-

tävä Seuran päätöksen mukaan vähintäin 5, enintäin 15 % 

koroista, määrättiin Johtokunnan ehdotuksesta, että lisäys oli 

toistaiseksi oleva 10 % ja että tämä koski myös viime vuotta. 

1) Kts. edellä Tiet. ilmoituksia s. 43-45. 

• 
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8.§„ 
Tri J. Rinteen mainittua kirjeesta, jonka hän oli saanut 

intendentti Eric Festiniltä Östersundista Ruotsista, ja joka 
koski Armfeltin kaarlelaisten jälkien etsimistä, päätettiin jät-
tää asia kaarlelaisten muistomerkkikomitean valmistettavaksi. 

9 §. 
Esitettiin seuraava kunniajäsenen valitsemista koskeva 

kirjelmä: 
Täten pyydämme ehdottaa valtioneuvos Johan Richard.  

Danielson-Kalmarin Suomen Historiallisen Seuran kunniajäse-
neksi. Hänen suuret ansionsa historiantutkijana ovat Seuran 
jäsenille siksi tunnetut, että voimme niihin aivan lyhyesti vii-
tata. Loistavalla tavalla hän on edustanut • sitä historiallista 
suuntaa, jonka Porthan on alulle pannut ja Yrjö-Koskinen 
taitavasti jatkanut, nimittäin isänmaalliseen katsantokantaan 
ja heränneeseen kansallistuntoon perustuvaa kansamme histo-
rian tutkimista. Hän on perusteellisissa tutkimuksissåan syven-
tynyt kansamme vaiheiden syihin ja seurannut niitä sellaisiin 
Euroopan suurpolitiikan tapahtumiin asti, jotka suoranaisesti 
tai välillisesti ovat vaikuttaneet kansamme kohtaloihin. 

Ylioppilaana hän jo esiintyi valtiollisen historiamme tut-
kijana kirjoittaen Kirjalliseen Kuukauslehteen mielenkiintoisen 
kirjoituksen »A. I. Arwidssonin elämäkerrasta». Mutta vasta 
professoriksi tultuaan hän tälle tutkimusalalle varsinaisesti 
antautui. Silloin alkavan työn tuloksista tahdomme tässä vain 
mainita teokset »Die nordische Frage in den Jahren 1746-1751», 
»Suomen yhdistäminen Venäjän valtakuntaan», »Suomen, sisälli-
nen itsenäisyys», »Viipurin läänin pålauttaminen muun Suomen 
yhteyteen», »Suomen sota ja Suomen sotilaat .vuosina 1808-
1809» sekä »Karl Henrik Klick». 

. Historiallisilla ja valtiotieteellisillä tutkimuksillaan hän 
on luonut lujan pohjan sille kansamme oikeuksien puolustukselle, 
jota jatkettiin Venäjän vallan loppuaikoihin asti. Viimeisinä 
routavuosina hän Seuramme yleisölle järjestämissä esitelmätilai-
suuksissa pitämissään esitelmissä uusilla todisteilla puolusti 
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oikeuksiamme luoden kuulijakunnassaan luottamusta tulevai-
suuteen ja totuuden voittoon tässä taistelussamme, joka on 

johtanut itsenäisyytemme täydelliseen tunnustamiseen. 
Edellämainituilla sekä lukuisilla muilla valtiollista ja ta-

loudellistakin historiaamme koskevilla tutkimuksillaan valtio-
neuvos Danielson-Kalmari on enemmän kuin kukaan muu Seu-
ramme nykyisistä jäsenistä edistänyt sen tarkoitusta ja kohot-
tanut historiantutkimuksemme mainetta, jonka tähden hänen 
kutsumisensa Seuran kunniajäseneksi on mielestämme täysin 
aiheutettu. 

J. W. Ruuth. 	K. R. Melander. 

Asia jätettiin pöydälle seuraavaan kokoukseen. 

10 §. 

Johtokunnan ehdotuksesta valtuutettiin se ryhtymään. 
toimiin sääntöjen ruotsintamiseksi ja ruotsinkielisten ilmoitus-
lappujen hankkimiseksi sekä • käyttämään sitä varten varoja 
tarvittava määrä. 

11 §. 

Hyväksyttiin Johtokunnan toimesta valmistettu kirjelmä, 
jossa anotaan Seuralle apurahaa Längmanin varoista, joista 
sanomalehdissä olleen ilmoituksen mukaan nyt voitiin apurahoja 
anoa. 

12 §. 

Ilmoitettiin, että Seth Sohlbergin testamenttijutussa raas-
tuvanoikeus oli langettanut tuomion Seuran eduksi, mutta että 
perilliset olivat vedonneet hovioikeuteen, jonne Seuran asiamies 
Cederereutz & v. Winther oli antanut Seuran puolesta vaaditun 
selityksen. Asiamiehen ilmoituksen mukaan tulisi juttu viipy-
mään hovioikeudessa kaksi, kolme vuotta. 

13 §. 

Valittiin E. G. Palmen-vainajan jälkeen Biögrafisen nimi-
kirjan toimituskunnan puheenjohtajaksi K. Grotenfelt, Hårdhin 
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palkintolautakunnan kokoonkutsujaksi J. R. Danielson-Kalmari, 
vakinaiseksi jäseneksi Palmenin jälkeen J. W. Ruuth ja vara-
jäseneksi A. R. Cederbergin sijalle G. Sarva sekä Hopeavero-
luettelo-valiokuntaan Palmenin sijalle V. Voionmaa. 

Pöytäkirjan vakuudeksi: 
K. W. RAUHALA. 

Kokous 23 p. heimik. 1920. 

Läsnä olivat esimies K. R. Melander ja jäsenet C. v. Bons-
dorff, K. Grotenfelt, K. 0. Lindeqvist, J. Rinne, J. W. Ruuth, 
G. Sarva, W. Tawaststjerna ja allekirjoittanut sekä Seuran asia-
mies K. Blomstedt. 

1 §. 
Luettiin ja muutoksitta hyväksyttiin tammik. 26 p. 

pidetyn kokouksen pöytäkirja. 

2§. • 

Tri G. Sarva piti esitelmän aineesta »Suomalais-norjalaiset 
rajaselvitykset ja rajan sulkeminen 1852». 1) 

3 §. 

Esimies esitti tiedonannon »Vletsänpuutteesta Suomessa 
1600-luvulla». Tiedonanto päätettiin ottaa pöytäkirjoihin. 2) 

4 §. 

Pöydällepannun kirjelmän johdosta, joka koski valtioneu-
vos J. R. Danielson-Kalmarin kutsumista Seuran kunniajäse-
neksi, toimitettiin sääntöjen mukaisesti suljetuilla lipuilla vaali, 
jonka tulos oli, että valtioneuvos Danielson-Kalmari yksimieli- 

1) Julkaistu Historiallisessa Aikakauskirjassa 1920. 
2) Kts. edellä Tiet. ilmoituksia s. 45-55. 
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sesti kutsuttiin Seuran kunniajäseneksi. Lähetystö, johon tuli-
vat kuulumaan esimies, varaesimies ja sihteeri sekä varamiehenä 
rahavarainhoitaja prof. .Grotenfelt, oli Seuran puolesta jättävä 
valitulle kunniajäsenelle kutsukirjelmän. 

5 §. 

Prof. Grotenfelt ilmoitti E. G. Palmenin perillisten jättä-
neen Seuralle lahjana Palmenin muistiinpanoja Biografista nimi-
kirjaa varten, eräitä luetteloja ja hänen kirjoittamansa Elm-
grenin elämäkerran. Lahjakirja oli näin kuuluva: 

Suomen Historialliselle Seuralle. 

• Edistääksemme Biografisen Nimikirjan uuden laitoksen 
toimitustyötä, jonka teoksen aikaansaaminen oli Professori 
E. G. Palmenin mieliajatuksia, saamme täten Historialliselle 
Seuralle luovuttaa hänen kappaleessa Biografisen Nimikirjan 
ensimäistä painosta siinä olevine muistiinpanoineen sekä muut 
vainajan teosta varten suorittamat esityöt. 

Helsinki 1 päivä Helmikuuta 1920. 

E. G. Palmenin perikunnan puolesta: 
Ida Palmen. 

Lahjan johdosta oli kiitoskirjelmä lähetettävä lahjoittajille. 

6 §. 

Esitettiin Johtokunnan yhdessä arkkivari K. Blomstedtin 
kanssa valmistama lähempi suunnitelma niiden asiakirjain pai-
nattamisesta, jotka hra Blomstedt oli esittänyt Seuran edelli-
sessä kokouksessa. Seura päätti, että julkaisu, joka tulisi, sii-
hen luettuna myös johdanto ja hakemisto, sisältämään noin 
325 sivua, otetaan ensimäisenä numerona uuteen sarjaan »Suo-
men historian lähteitä». Siihen oli painettava, ilman täydentä-
mistä muista kokoelmista saatavilla asiakirjoilla, ainoastaan 
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Eriksbergin kokoelman asiakirjoja, mitkä hra Blomstedt katsoi 
sopiviksi julkaista. Painaminen oli alettava, mikäli mahdollista, 
jo kesän aikana. Teokseen oli tuleva myös eräiden sinettien 
jäljennöksiä. Johtokunnan asiaksi jätettiin kirjapainon valit 
seminen ja oli sen etusijassa ajateltava Söderström 0. Y:n kirja- 
painoa Porvoossa. 

7 §. 

Päätettiin Johtokunnan ehdotuksen mukaisesti, että sii-
hen intendentti Festinin Seuran edellisessä kokouksessa esite-
tyssä kirjelmässä tekemään ehdotukseen, mikä koski esitelmän-
pitäjän kutsumista Suomeen, ei voitu suostua, ja että jälleen 
kysymys retkikunnan lähettämisestä tuntureille kaarlelaisten 
hautapaikoille oli jätettävä seuraavaan kokoukseen. 

8 §. 

Esitettiin Tarton yliopiston kirjastolta tullut näin kuu-
luva kirjelmä: 

Suomen Historialliselle Seuralle. 

Saan.  täten kunnioittavimmin tiedustella, suostuisiko Suo- 
men Historiallinen Seura julkaisujen vaihtoon Tarton Yliopis-
ton kanssa. Myös pyydän kohteliaimmin kysyä, voisiko Seura 
täkäläiselle Yliopiston kirjastolle ilmaiseksi tai • kohtuullista 
korvausta vastaan luovuttaa tähän saakka ilmestyneet• julkai-
sunsa. Pyydän ensi tilassa arvoisaa vastaustanne. 

Suurimmalla kunnioituksella: 
Fr. Puksow. 

Tarton Yliopistonkirjaston Ylikirjastonhoitaja. 

Päätettiin Johtokunnan esityksen mukaisesti suostua jul-
kaisujen vaihtoon mainitun yliopiston kanssa ja antaa ilmai-
seksi yliopistolle kappale niitä Seuran julkaisuja, joita oli riit-
tävä määrä varastossa. 
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9§. 
S..Avellanin' asianajotoimiston lähetettyä kirjeen ja laskun 

palkkiosta Seth • Sohlbergin testamenttijutussa valtuutettiin 
Johtokunta, jos ei sillä ollut laskun suhteen muistutettavaa, 
ryhtymään toimiin sen suorittamiseksi. 

Pöytäkirjan vakuudeksi: 
K. W. RAUHALA. 

Kokous 29 p. maalisk. 1920. 

Läsnä olivat esimies K. R. Melander ja jäsenet C. v. 
'Bonsdorff, K. Grotenfelt, J. Rinne, .G. Sarva ja allekirjoittanut 
sekä 1:ssä ja 2:ssa pykälässä mainittujen esitelmien aikana 
muutamia henkilöitä Seuran ulkopuolelta. 

1 §• 

Tri J. Rinne piti varjokuvin valaistun esitelmän 
Korsholman linnasta. Esitelmänpitäjä osoitti linnan itsensä 
puolustuslaitoksineen tukevan sitä jo aikaisemmin historiallis-
ten lähteiden pohjalla esitettyä käsitystä, että linnan perusta-
mis- ja ensimäinen rakennusaika olisi kuningas Albrekt Meek-
lenburgilaisen hallitusaikana hetimiten jälkeen kuninkaan käyn-
nin Pohjanmaalla v. 1367. Linnoituksen asema veden ympäröi-
mällä yksinäisel.lä, sorakummulla, sen puolustuslaitokset, joihin 
kuuluvat kiunmun ylätason reunoja kiertänyt kehävarustus, 
kumman juurella sitä ympäröivä valli sekä todennäköisesti 
lisäksi hakuli eli paaluaita vesiüoman reunoilla ynnä päälinna 
kumman ylätasolla suletun nelikulmion muodostaen, ovat juuri 
tämän ajan linnoitustavalle ominaisia sekä samanlaiset kuin 
vastaavat laitokset lukuisissa tähän aikaan Ruotsissa rakenne-
tuissa linnoissa, joissa esimerkkejä esitettiin. Päättäen niistä 
vähäisistä tiedoista, joita linnan päärakennuksista on säilynyt 
myöhemmiltä ajoilta, on siellä jo keskiajalla todennäköisesti 
ollut rakennuksia kivestä, joten aikaisemmin niistä lausuttuun 
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arveluun, että, ne olisivat olleet yksinomaan puusta, ei näytä 
olevan riittävää perustusta. Se linnan päällikkö, joka Korshol-
man viimeisteli, oli todennäköisesti ritari Filip Kaarlonpoika, 
joka linnassa isännöi jo Bo Juhonpojan aikana ja v. 1396 oli 
pakotettu luovuttamaan sen pelätylle vitalipäällikölle Arendt 
Stykelle. 1400-luvun puoliväliltä alkaen menettää linna yhä 
enemmän sotaisesta merkityksestään ja joutuu vähitellen maa-
kartanon asemaan, jollaisena se ensikerran mainitaan v. 1505. 

Korsholman nimestä, joka on antanut aihetta monenlai-
siin arveluil in, esitettiin se ajatus, että nimi on johtunut siitä, 
että linna on ollut pyh. Ristin nimikko (vrt. Savon linna = 
pyh. Olavi, Viipuri = pyhä Andreas j. n. e.) tai annettu pyh. 
Ristin nimellisten linnain mukaan. Nimi näet esiintyy ensin 
saksalaisessa muodossa Krytzeburg, sen rakennuttajan, saksa-
laissyntyisen kuninkaan perintöä, jollaiset nimet saksalaisella 
kielialueella tavattavassa linnanimistössä eivät ole harvinaisia 
(veri. Kreuzen, Ylä-Itävallassa, Kreuzberg samannimisen kau-
pungin lähellä Saks., Kreuzburg Sachsen-Weimarissa • Saks. y. m.). 
Saksalaisesta nimi pian muuttuu ruotsalaiseksi, jolloin paikan 
saariasema tunkeutuu nimeenkin burg, borg sanan sijaan, joten 
Korsborgista tulee Korsholm aivan samoin kuin Ruotsissa 
Kindahusista tulee Kindaholm, Faxahusista Faxaholm j. n. e. 
Näinollen Korsholm-nimi, joka asiakirjoissa ensikerran esiintyy 
vasta v. 1393, ei ole, kuten aiemmin on otaksuttu, edellä ker-
rottua linnaa vanhempi. 

2 §. 

Esimies tri K. R. Melander esitelmöi Ruissalon ja Kastel-
holman eläintarhoista 15. ja 16. sataluvuilla. Esitelmä julkais-
taan Historiallisessa Arkistossa. 1) 

3 §. 

Tarkastettiin helniik. 23 p. pidetyn kokouksen pöytäkirja. 

1) Sisältyy Hist.. Arkiston 28:een osaan painettuun kirjoitukseen 
Hirvieläimistä Suomessa. 
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4 §. 
Kysymyksen herättyä intendentti Festiniltä, tri J. Rin- 

teelle saapuneen kirjeen johdosta retkikunnasta, joka kesän 

kuluessa lähtisi etsimään kaarledaisten , jälkiä, katsottiin ehdo-
tettua pienempää retkikuntaa suotavaksi, mutta käytännöl-
linen toimeenpano jätettiin Johtokunnan esityksen mukaisesti 
riippuvaksi siitä, saataisiinko tarvittavat varat kokoon yksityis-
tietä. Kaarlelaisten muistomerkkikomitean tehtäväksi annet-
tiin tiedustella, olisiko varoja täten saatavissa. 

5 §. 
Kun pidettiin tarpeellisena, että Seuran toimesta julkais-

tuihin teoksiin pantaisiin referaatit teosten sisällöstä jollakin 
suurella sivistyskielellä, eikä sellaista ollut tri E. W. Juveliuksen 
äskettäin ilmestyneessä teoksessa, jätettiin Johtokunnan asiaksi 
huolehtia korkeintaan 4 -  painosivua käsittävän saksankielisen 
referaatin valmistamisesta, joka referaatti liitetään mainittuun 
teokseen. Valtion. W. Tawaststjernan teoksen saksankielisen refe-
raatin suhteen päätettiin Johtokunnan esityksestä, että se saa-
tiin painaa myöhemmin eri vihkosena. Teosta oli heti sen val-
mistuttua levitettävä kotimaassa ilman referaattia, mutta ulko-
maille sitä lähetettäisiin vasta referaatin valmistuttua. 

6 

Ilmoitettiin Johtokunnan päättäneen, että tieteelliset il-
moitukset painettaisiin Historialliseen Arkistoon eri ryhmänä 
otsakkeella »Tieteellisiä ilmoituksia», eikä siis pöytäkirjojen 
yhteydessä eikä niiden liitteinå kuten ennen. 

7 §- 
Prof v. Bonsdorffin nostettua kysymyksen Jully Ramsayn 

rahastoista . annettavien palkintojen jakamisesta lykättiin asia 
Johtokunnan valmistettavaksi. 

8 §. 
Esitettiin kaksi kirjelmää, jotka koskivat dosenttien G. 

Reinin ja A. M. Tallgrenin valitsemista Seuran. tutkijajäseniksi. 
Kirjelmät olivat näin kuuluvat: 
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Allekirjoittaneet pyytävät tämän kautta saada ehdottaa 
dosentti tohtori Gabriel Reinin Suomen Historiallisen Seuran 
tutkijajäseneksi. 	Ehdotuksemme tueksi mainitsemme vain 
hänen ansiokkaat eri tutkimusaloihin kuuluvat laajemmat tut-
kimuksensa, nimittäin hänen väitöskirjansa »Paolo Sarpi und 
die Protestanten», »Helsingin uudestaan rakentamisesta 1810-
1825», »Suomi ja suomalaiset ulkomaan kirjallisuudessa» sekä 
paikallistutkimukset »Historiska Anteckningar om Laxpojo gård» 
ja »Historiska anteckningar om Stortötar gård». Kun dosentti 
Rein näillä julkaisuillaan on huomattavasti edistänyt historian-
tutkimustamme, katsomme hänen kutsumisensa Seuran tutkija-
jäseneksi täysin aiheutetuksi. 

Helsingissä 29 p:nä maaliskuuta 1920. 

K. W. Rauhala. 	 K. R. Melander. 

Täten pyydämme allekirjoittaneet saada Suomen Histo-
riallisen Seuran tutkijajäseneksi ehdottaa dosentti tohtori Aarne 
Michael Tallgrenin. Ehdotuksemme perusteeksi mainitsemme 
vain muutamia hänen laajemmista suurta tietomäärää ja moni-
puolisuutta osoittavista ansiokkaista tutkimuksistaan, nimittäin 
hänen väitöskirjansa »Die Kupfer und Bronzezeit Nord- und 
Ost-Russlands, I», »Suomen esihistoriallisen ja ajaltaan epämää-
räiset kiinteät muinaisjäännökset» sekä »Muinaistutkimuksen 
työmailta». Sen lisäksi hän on julkaissut hyvin suuren määrän 
pieniä tutkielmia eri" aikakauskirjoihin, niinkuin »Suomen Mui-
naismuistoyhdistyksen Aikakauskirjaan», »Suomen Museoon» ja 
»Kotiseutuun». Kun dosentti Tallgren tällä tieteellisellä toimin-
nallaan on tuntuvasti edistänyt Historiallisen Seuran tarkoitus-
periä, katsomme hänen kutsumisensa sen tutkijajäseneksi täy-
sin aiheutetuksi. 

Helsingissä 29 p:nä maaliskuuta 1920. 

K. Grotenfelt. 	 K. R. Melander. 

Kirjelmät jätettiin pöydälle seuraavaan kokoukseen. 

Pöytäkirjan vakuudeksi: 
K. W. R Ar"HALA. 

18 
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Kokous 26 p. huhtik. 1920. 

Läsnä olivat kunniajäsen J. R. Danielson-Kalmari, esi-

mies K. R. Melander ja jäsenet C. v. Bonsdorff, K. Grotenfelt, 

K. 0. Lindeqvist, J. Rinne, G. Sarva, M. G. Schybergson, G. 
Suolahti ja allekirjoittanut. 

1 §. 

Tarkastettiin maalisk. 29 p. pidetyn kokouksen pöytäkirja. 
Sen jälkeen Seuran kunniajäsen J. R. Danielson-Kalmari 

lausui kiitoksensa sen johdosta, että hänet oli valittu kunnia-
jäseneksi. Seuran puolesta vastasi esimies muutamin 

2 §. 

Kunniajäsen Danielson-Kalmari esitti täydentäviä tietoja 
Suomen sotalaitoksen järjestelystä Venäjän vallan ensi aikoina, 
etenkin v. 1812, tähän säakka käyttämättömien lähteiden perus-
tuksella. Eräästä ehdotuksesta, joka.  hengeltään eroaa muista 
niihin aikoihin tehdyistä, isänmaallista mieltä osottavista suun-
nitelmista, on ennen arveltu, että se mahdollisesti voisi olla 
Yrjö Maunu Sprengtportenin laatima. Esittäjä osotti, että se 
ei voinut olla hänen tekemänsä. Sprengtporten on näet samana 
vuonna valmistanut ehdotuksen, joka on toisille periaatteille 
rakennettu. Useat seikat sitävastoin esittäjän mielestä osotti-
vat, että se voisi ölla amiraali Cronstedtin valmistama. 

3 §. 

Esitettiin bibliografia-komitean mietintö 5 p:ltä mairas-

kuuta 1919. Johtokunnan lausunnon mukaisesti katsottiin, 
että mietintö voitiin panna pohjaksi historiallisen käntaluette-
lon suunnitelmalle, kuitenkin niin, että  Suomen ulkopuolella 
olevia suomalaisalueita koskevaa kirjallisuutta oli otettava luet-
teloon laajemmin kuin komitea oli ajatellut. Seuran edustajalle 

siinä seurojen välisessä komiteassa, joka on asetettu suunnitte-
lemaan vuosien 1917-1918 bibliografiaa, annettiin tehtäväksi 
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nostaa kysymys, missä määrin muut seurat ottaisivat osaa 
kantaluettelon aikaansaamiseen ja antaisivat tarkoitukseen 
varoja. 

4 §. 

Luettiin nälkävuositoimikunnan kertomus toimintavuo-
delta 1919. Sen johdosta päätettiin, että tietojen kerääminen 
katovuosista 1867-68 toistaiseksi keskeytettäisiin ja mainittu 
toimikunta saisi lakkauttaa toimintansa. Toimikunnan -keräämä 
kokoelma oli jätettävä Seuran arkistoon säilytettäväksi, ja oli 
sitä vielä täydennettävä yliopiston seminaarikirjastosta saata-
villa opinnäytekirjoituksilla. Johtokunnan tehtäväksi annettiin 
neuvotella valtionarkiston ja yliopiston kirjaston kanssa siitä, 
miten vuoden 1918 nälänhätää koskeva aineisto saataisiin tal-
teen otetuksi, ja Johtokunnan oli myös otettava selvä vuoden 
1892 hätäaputoimia koskevista asiakirjoista. 

5 §. 

Koska menosääntöön otetusta apurahasta nuoria historian-
tutkijoita varten oli vielä käyttämättä 1,500 mk., niin päätet-
tiin, että apuraha oli julistettava sanomalehtiin pantavalla 
ilmoituksella haettavaksi; hakemukset olivat jätettävät Seuralle 
viimeistään toukok. 20 p. 

6 §. 

Sittenkuin oli esitetty Johtokunnan Seuran kehotuksesta 
valmistama ehdotus siitä, miten Jully Ramsayn rahastoista 
annettavien palkintojen jako oli toimitettava, päätettiin, että 
kunakin vuonna vuosikokouksessa asetetaan arvostelulautakunta, 
joka antaa lausuntonsa seuraavan kalenterivuoden ensimäiseen 
tai toiseen kokoukseen niistä henkilöhistoriaa koskevista teok- 

sista, jotka voivat tulla kysymykseen henkilöhistorioista annet-
tavaa palkintoa jaettaessa. Saman lautakunnan on otettava 
sopivaksi harkitsemallaan tavalla selville ne teokset, jotka kos-
kevat Viipurin kaupungin tai sen asukkaiden vaiheita ja joita 
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varten toinen Jully Ramsayn rahastojen palkinnoista on mää-
rätty. Koska kuitenkin nyt oli jo kulunut vuosi siitä, kun ra-
hastot tulivat Seuran haltuun, päätettiin asettaa heti arvostelu-
lautakunta, jonka on annettava lausuntonsa toukokuun kokouk-
seen, jolloin ensimäinen palkintojen jako suoritetaan. Jäseniksi 
lautakuntaan valittiin hrat Carl v. Bonsdorff, K. Grotenfelt ja 
J. W. Ruuth • sekä varajäseneksi G. Sarva. 

7 §. 

W. Tawaststjernan teoksen henkilönimiluettelon laatijalle 
annettava palkkio päätettiin Johtokunnan esityksen mukaisesti 
korottaa 500 markkaan. 

8 §. 

Määrättiin Johtokunnan esityksestä, että seuraava kokous 
oli pidettävä tiistaina toukokuun` 25 p:nä. 

9 §. 

Seuralle oli jätetty seuraava kirjelmä dosentti G. Nikan-
derin kutsumisesta tutkijajäseneksi: 

Till Finska Historiska Samfunde.t. 

Till forskande medlem af F. Historiska Samfundet bedja 
vi härmed att få föreslå docenten i nordisk kulturhistoria Gabriel 
iikander. 

Dr Nikanders vetenskapliga produktion hänför sig till 
rätt olika delar af det kulturhistoriska området. Till en början 
egnade han sig åt studiet af biskop J.. Tengströms värksamhet 
under den svenska tiden, och i samband därmed behandlade 
han särskilda bildningsförhållanden i Finland under den guLta.-
vianska epoken. Främst bland hans arbeten på detta område 
står den akademiska afhandlingen »Jakob Teng..tröm såsom 
akademisk lärare och biskop intill 1808», som utkom år 1913. 
Den baserar sig på ett grundligt och omfattande for;.knings-
arbete och kännetecknas af ett redigt framställning:,sätt och 
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ett godt omdöme. Till samma tid hänföra sig dr Nikanders 
korta men intressanta studie öfver Andliga strömningar i Åbo 
under gustavianska tiden (F. Tidskr. 1913) samt undersökningen 
om Politiska opinioner i Gustaf III:s Finland, som visserligen 
kan anses blott som en uppränning till en bredare framställning, 
men vittnar om god kännedom af tiden och innehåller flera 
ganska träffande iakttagelser. 

Från studiet af den gustavianska tidens vetenskapliga och 
politiska lif har dr Nikander under de senaste åren alltmer öfver-
gått till ämnen, som befinna sig på gränsen mellan den historiska 
forskningens samt etnografiens och etnologiens områden. Bland 
resultaten af hans arbeten af denna art må nämnas: Frukt-
barhetsriter under årshögtiderna hes svenskacne i Finland (1917), 
Byar ach gårdar i TIelsinge (1917), Finländska herrgårdar under 
den gustavianska tiden (1.917) och Några herrgårdsbyggnader 
från empiretiden. Den förstnämnda undersökningen grundar 
sig främst på Sv. Litteratursällskapets.  folkloristiska och etno-
grafiska uppteekningar. De öfriga äro baserade dels på ett rik-
haltigt' arkivaliskt källmaterial, dels på egna observationer, 
gjorda under studieresor i bygderna. De behandla dels bygg-
nadsskicket och byggnadstypernas utveckling, dels herrgårds-
kulturen i vidsträcktare mening: herrgårdarnas sociala betydelse, 
ekonomi, förvaltning m. m. Anmärkas kan, att uppgifterna 
ofta äro nog så splittrade samt att af det vidlyftiga och olik-
artade källmaterialet mycket lämnats obegagnadt, hvarför fram-
ställningen delvis bär prägeln af uppränningar och ansatser till 
större arbeten. Alen de resultat, till hvilka dr Nikander kom-
mit, äga i alla fall vetenskapligt värde och gifva förhoppningar 
om att dr Nikander framdeles, då han blir i tillfälle att kon-
centrera sitt arbete, skall ytterligare fördjupa sina undersök-
ningar på den nordiska kulturhistoriens område. 

Helsingfors den 26 april 1920. 

Carl v. Bonsdorff. 	 Gunnar Suolahti. 

Asia, pantiin pöydälle seuraavaan kokoukseen. 



76 	 Kokous 25 p. toukok. 1920. 

   

    

10 §. 

Toimitettiin edellisessä kokouksessa pöydälle pantujen, 
uusien jäsenten kutsumista koskevien kirjelmien johdosta sul-
jetuin lipuin vaali, jonka tuloksena oli, että Seuran tutkijajäse-
niksi kutsuttiin yksimielisesti dosentit G. Rein ja A. M. Tallgren. 

11 §. 

Ilmoitettiin, että uudessa julkaisusarjåssa »Historiallisia 
tutkimuksia» oli ilmestynyt ensimäisenä numerona valtioneuvos 
W. Tawaststjernan teos Pohjoismaiden viisikolmattavuotinen 
sota, vuosien 1570 ja 1590 välinen aika», sekä toisena nume-
rona tohtori Einar W. Juveliuksen teos »Suomen puolustus-
kysymys ison- ja pikkuvihan välisenä aikana». 

Pöytäkirjan vakuudeksi: 
K. W. R ATHALA. 

Kokous 25 p. toukok. 1920. 

Läsnä olivat kunniajäsen J. R. Danielson-Kalmari, esi-
mies K. R. Melander ja jäsenet C. v. Bonsdorff, A. R. Ceder-
berg, K. Grotenfelt, K. 0. Lindeqvist, paitsi ei 3 §:ssä mainittua 
asiaa käsiteltäessä, G. Rein, J. Rinne, J. W. Ruuth, G. M. Schy_ -
bergson ja allekirjoittanut. 

1  §. 

Esimiehen lausuttua uuden jäsenen tri G. Reinin terve- 
tulleeksi tarkastettiin huhtik. 26 p. pidetyn kokouksen pöytäkirja, 

§. 

Prof. K. 0. Lindeqvist esitti.  tietoja Turun ja Porin läänin 
taloudellisesta tilasta Pikku vihan jälkeen. Esitys päätettiin 
liittää pöytäkirjoihin. 1) 

1) Kts. edellä Tiet. ilmoituksia s. 53-58. 
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3 §. 

Hårdhin palkinnonjakolautakunnan ehdotukseen, että kun 
oli kaksi teosta, jotka lautakunnan mielestä palkinnon ansait- 
sevat, Seura tällä kerralla antaisi omista varoistaan toisen yhtä 
suuren palkinnon kuin Hårdhin palkinto oli, päätettiin Johto-
kunnan lausunnon mukaisesti suostua sekä määrättiin, että 
palkinto oli jaettava samalla tavalla kuin Hårdhin palkinto. 

4 §. 

Luettiin seuraava Hårdhin palkinnonjakolautakunnan kir-
jelniä: 

Suomen Historialliselle Seuralle. 

Valittuina Suomen Historiallisen Seuran, Suomen Kirkko-
historiållisen Seuran ja Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran puo-
lesta lautakuntaan, jonka on päätettävä Emil Hårdhin palkin-
non jakamisesta, olemme tarkastaneet suomenkielistä historial-
lista kirjallisuutta, joka on ilmestynyt lahjakirjassa määrät-
tynä aikana. Mielihyvällä toteamme, että äskettäin on ilmes-
tynyt erittäin huomattavia historiallisia tutkimuksia. Ennen 
muita tulevat tässä kysymykseen professori K. 0. Lindeqvistin 
teos »Ison vihan aika Suomessa», valtioneuvos W. Tawaststjer-
nan teos »Pohjoismaiden viisikolmattavuotinen sota» ja tohtori 
L. Harmajan teos »Suomen tullipolitiikka Venäjän vallan ai-
kana», edellinen osa. \ äitii toisiinsa verrattaessa olemme kat-
soneet kahden ensimmäisen olevan historialliselta kannalta ase-
tettava ensi sijalle. Lautakunta on pitänyt näitä molempia 
erittäin ansiokkaina ja palkinnon jakamisessa huomioonotettavia 
ehtoja täysin vastaavina, sekä mitä suoritettuun historialliseen 
tutkimustyöhön että tulosten muodolliseen esitykseen tulee: 
Mutta erimielis y 	y Itä on ilmennyt siitä kumpiko olisi toisen edelle 
pantava, kun kummallakin on näyttänyt erinäisissä kohdin 
olevan omat ansionsa, minkä tähden lautakunta yksimielisesti 
on Suomen Historialliselle Seuralle ehdottanut, että Seura tah-
toisi, tällä kertaa, jolloin. Emil Hårdhin palkinto ensi kerta 
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jaetaan, omista varoistaan määrätä toisen samansuuruisen pal-
kinnon samalla tavalla annettavaksi. Ja kun Historiallinen Seura 
nyt on tähän esitykseemme suostunut, olemme päättäneet antaa 
nyt jaettavana olevan Emil 'Hårdhin palkinnon professori Kaarle 
Olavi Lindeqvistille ja Seuran määräämän palkinnon valtioneuvos 
Werner Tawaststjernalle heidän yllänimitetyistä teoksistaan. 

Helsingissä 25 p. toukok. 1920. 

J. R. Danielson-Kalmari. 
Jaakko Gummerus. 	 J. W. Ruuth. 
K. R. Melander. 	 Kustavi Grotenfelt. 

5 §. 

Valiokunta, joka oli asetettu antamaan lausuntoa Ram-
sayn palkintojen jakamisesta, oli jättänyt Seuralle näin kuulu-
van kirjelmän: 

Till Finska Historiska Samfundet. 

sedan undertecknade mottagit af Historiska Samfundet 
i uppdrag att uttala sig om utdelandet af årets pris ur de Ra~u-
sayska donationsfonderna, få vi vördsamt afgifva följande yttrande: 

Till första början ha vi sökt klargöra för oss, hvilka arbe-
ten kunna anses vara af den art, att de kunde föreslås till er= 
hållande af pris ur fonden för personhistoriska forskningsarbe-
ten, och ha vi kommit till den uppfattningen, att •i främsta rum-
met personhistoriska arbeten, utgifna, af inhemska författare, 
men måhända också arbeten rörande personlighete.• och släk-
ter i vårt land, som författats af utländske män, borde ifråga-
komma. I fråga om den tid, inom hvilken de arbeten böra ha 
utkommit, som kunna täfla om priset, ha vi ansett, att i all-
mänhet, därest inte Samfundet finner godt att medgifva ett 
längre tidsrum, de under föregående kalenderår utgifna arbetena 
tagas af priskommittén under ompröfning, men att denna gång, 
då priset första gången skall utdelas, älven de arbeten kunde 
tagas i betraktande, som utgifvits åren 1917 och 1918. 
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"Utgående från dessa synpunkter,. ha vi, då vi skridit till 
förslagets uppgörande, fäst oss vid följande personhistoriska 
arbeten såsom främst förtjänta att tagas i betraktande: 

E. G. Palmen, Till hundraårsminnet,  af Johan Philip Pal-
ni6n, utg. 1915-1917. 

Eliel Aspelin, Alfred Kihlman, utg. 1916-17. 
R. 4. Wrede, Mathias Calonius, utg. 1917. 
Gunnar Castren, Gustav Philip Creutz, utg. 1917. 
Rolf Lagerborg, En Värmlandssläkts öden. I. Ftg. 1919. 
Af dessa arbeten kunna emellertid, till följd af författarns 

frånfälle, de två förstnämnda inte vidare blifva föremål för 
prisbelöning, och äfven de två därpå följande torde få lämnas 
ur räkningen, enär de allaredan blifvit prisbelönta af Svenska 

Litteratursällskapet, R. A. Wredes arbete visserligen med ett 
till penningvärdet tämligen anspråkslöst. pris. Återstår sålunda 
docenten Lagerborgs »En Värmlandssläkts öden». 

Detta ganska vidlyftiga arbete (392 s. stor 8:o) grundar sig 
på mångåriga och på olika orter bedrifna studier och forskningar. 
Med afseende å framställningssättet utmärker det sig på ett 
synnerligen fördelaktigt sätt genom en ledig och spirituell stil 
och ett vårdadt språk. Väl kunde en historiker af facket anmärka 
vissa svagheter, t. ex. i fråga om citaten och en del historiska 
förhållanden, men dessa svagheter uppvägas af de många psy-
kologiska iakttagelserna och reflektionerna, som vittna om 
förf:s sträfvan att — utan att låta vilseleda , sig af det natur-
liga intresset för sin släkts medlennuar — utgrunda och rätt-
vist bedöma de personer, med hvilka han sysslar. Största delen 
af dessa tillbragte sitt lif det egentliga Sverige i dess nuvarande 
omfattning, en och annan tjänstgjorde i Östersjöprovinserna, men 

några framlefde åtminstone någon del af sitt lif inom Finland. 

En följande del, hvarom förf. dock inte lämnar närmare upp-
lysningar, är väl afsedd att behandla släkten Lagerborg i Fin-

land. 
På of van anförda grunder tillåta vi oss att föreslå, att 

Historiska Samfundet måtte tilldela. detta års pris ur fru Jully 
Ramsays fond för person historiska arbeten åt docenten Boll 
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Lagerborg för hans persanhistoriska forskningsarbete »En Värm-
landssläkts öden I». 

Däremot anse vi, att något pris ur fonden för arbeten 
rörande Viborgs stad inte måtte utdelas, enär, såvidt vi kunnat 
finna, någon för prisbelöning egnad publikation inte utgifvits 
under de senaste åren. 

Helsingfors den 25 maj 1920. 
J. W. Ruuth. K. Grotenfelt. Carl v. Bonsdorff. 

Keskustelun jälkeen, jossa lausuttiin epäilyksiä siitä, voi-
taisiinko persoonahistoriallisia teoksia varten määrätyn palkin-
non jaossa asettaa tri Lagerborgin teos edelle R. A. Wreden 
julkaisemaa Calaniuksen elämäkertaa, hyväksyi Seura valio-
kunnan ehdotuksen mainitun palkinnon jakamisesta, joten se 
siis annettiin dosentti Rolf Lagerborgille. Sitävastoin jätettiin, 
niinkuin valiokunta oli ehdottanut, Viipurin kaupungin his 
toriaa koskevien teosten palkitsemiseksi määrätty palkinto 
jakamatta. 

6 §. 

Koska haettavaksi julistettua tutkimus- ja matka-apu-
rahaa oli hakenut vain yksi henkilö, jonka tutkimukset eivät 
olleet niin lähellä Seuran harrastuksia, että hän olisi tullut kysy-
mykseen, päätettiin Johtokunnan ehdotuksen mukaisesti olla 
apurahaa jakamatta. 

Päätettiin Johtokunnan puoltavan lausunnon mukaisesti 
ottaa arkkivari K. Blomstedtin väitöskirjaksi aiottu tutkimus 
»Henrik Elaunpoika (Horn) ja hänen aikansa. I. Kustaa Vaasan 
ja. Juhana herttuan ajat» kolmantena numerona julkaisusar- 
jaan »Historiallisia tutkimuksia». Seura oli ottava osaa teoksen 
julkaisemiskustannuksiin 3/4:lla, ei kuitenkaan enemmällä kuin 
15,000 mk:lla. Painatusta koskevista seikoista saivat tekijän 
kanssa päättää arat J. W. Ruuth, J. Rinne ja sihteeri. Sen 
arkkivari Blomstedtin teoksen painatuksen alkaminen, josta 
aikaisemmin on päätös tehty, oli jätettävä toistaiseksi. 
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8 §. 

Johtokunnan esityksen mukaisesti päätettiin ostaa yliopp. 
E.. A. Virtaselta hänen julkaisemaansa teosta »Pöytyän kirkko-
herrakunnan historia 1721-1809» 25 kpl. 10 mk:n hinnasta 
kappaleelta, edellyttäen että Seuran jäsenet puolestaan lunas-
taisivat Seuralta näitä kappaleita. 

9 §. 

Luettiin seuraava erinäisten tieteellisten seurain asettaman 
edustajainkomitean kirjelmä: 

Suomen Historiallinen Seura. 

Erinäisten tieteellisten seurain asettama edustajainkomitea, 
jonka tehtävänä oli harkita herätetty ehdotus määräaikaisten 
tutkijainkokousten pitämisestä, ja jossa seuranne on ollut edus-
tettuna, on kokouksessaan 27 p:nä tammikuuta hyväksynyt 
näitten kokouksien säännöt. 

Komitea yksimielisesti katsoi monesta syystä liian var-
haiseksi yritystä ensi kesänä saada tutkijainkokousta koolle, 
mutta katsoi komitea että kesänä 1921 pidettävän tutkijain-
kokouksen mahdollisuus voitaisiin ottaa lähemmin harkittavaksi. 

Edustajainkomitea saå kunnioittavimmin ilmoittaa tästä, 
jotta seuranne voisi ilmituoda sen piirissä vallitsevat näkökoh-
dat ja ehkä, jos niin haluaa, ryhtyä mahdollisiin alustaviin toi-
menpiteisiin. 

Anders Donner.. 

Toimenpiteet kirjelmän johdosta päätettiin lykätä syksyyn. 

10 §. 
Ilmoitettiin, että Tarton yliopiston kirjastolta oli saapunut 

kirjelmä, jossa lausutaan kiitokset Seuran mainitulle kirjastolle 
tekemästä • kirjalahjoituksesta. 
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11 §. 

Pöydälle pannun kirjelmän johdosta toimitettiin sulje-
tuilla lipuilla vaali ja valittiin yksimielisesti uudeksi tutkija-
jäseneksi dosentti Gabriel Nikander. 

Pöytäkirjan vakuudeksi: 
K. W. RAUHALA. 
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Suomen Historiallisen Seuran 

Säännöt. 
Vahvistetut vuosikokouksessa marrask. 9 p. 1920. 

1 §. 

Seuran nimi on Suomen Historiallinen Seura ja sen koti-
paikka Helsingin kaupunki. 

Seuran tarkoituksena on valaista Suomen kansan historial-
lista kehitystä, toimittamalla tutkimuksia Suomen historiassa 
ynnä siihen kuuluvissa aputieteissä, painattamalla historiallisia 
todistuskappaleita sekä varain salliessa antamalla apurahoja, 
tekijäpalkkioita ja palkintoja tieteellisen historiantutkimuksen 
suoritta jllle. 

2 §. 
Seuran jäsenet jakautuvat tutkijajäseniin ja kannattaja-

jäseniin. 
T u t k i j a j ä s e n i k s e e n Seura kutsuu niitä Suomen 

kansalaisia, jotka julkaisemillaan teoksilla ovat osoittaneet 
kykenevänsä tutkimaan Suomen historiaa. Vaali suoritetaan 
suljetuilla lipuilla, senjälkeen kuin kaksi tutkijajäsentä on teh-
nyt valitsemisesta kirjallisen ehdotuksen. Ainoastaan tutkija-
jäsenet päättävät Seuran tieteellisissä asioissa ja sääntöjen muu-
toksista ja määräävät Seuran menoista. 

K a n n a t t a j a j a$ e n i k s i Seura kutsuu .niitä henki-
lö itä, jotka suorittavat jäsenmaksunaan joko 300 Suomen mark-
kaa kerta kaikkiaan tai 20 Suomen markkaa vuosittain. Edel-
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Liset ovat Seuran vakinaisia jäseniä, jälkimäiset v u o s i-
j ä s e n i ä. Jäsenmaksut voidaan muuttaa Seuran vuosikokouk-
sessa 5 vuoden kuluttua niiden määräämisestä, ja koskee muu-
tos vain sittemmin hyväksyttäviä Seuran jäseniä. 

Vuosijäsen muuttuu vakinaiseksi suoritettuaan vuosimak-
luja 15 vuotta tai kerta kaikkiaan vastaavan summan, jo suo-

ritetut vuosimaksut poislukien. 
Seura on oikeutettu eroittamaan jäsenen, joka on käyttäy-

tynyt kansalaisarvoaan alentavalla tavalla, jos 3/4  läsnäolevista 
tutkijajäsenistä •eroittamista äänestää. 

3 §. 
Kirjeenvaihtojäsenikseen Seura voi valita 

ulkomaisia tutkijoita, jotka tieteellisellä toiminnallaan ovat 
edistäneet Seuran pyrkimyksiä. 

K u n n i a j ä s e n i k s e en Seura kutsuu niitä henki-
löitä, jotka erikoisella tavalla ovat auttaneet Seuraa sen toi-
minnassa. 

Vaalit suoritetaan samalla tavoin kuin valittaessa Seuraan 
tutkijajäseniä. 

4 §. 

A s i a m i e h i k s e e n Seura ottaa eri paikoilta Suomea 
jäseniään tai historiatieteellisen sivistyksen saaneita kansalaisia 
edustamaan Seuraa kukin paikkakunnallaan ja suorittamaan 
toimia, joita Seura heille uskoo. 

5 §. 
Seuran v i r k a i l i j a t, kuusi luvultaan, muodostavat 

Seuran johtokunnan, joka toimii Seuran hallituksena, ja ovat 
tehtäviensä pääasiallisen luonteen mukaan tieteellisiä tai talou-
dellisia. Edellisiä ovat esimies, varaesimies, sihteeri ja kokoel-
mienhoitaja, jälkimäisiä rahavarainhoitaja ja taloudellinen neu-
vottelija. 

J o h t o k u n t a, jota Seura voi täydentää seuraavaan 
vuosikokoukseen asti valituilla lisäjäsenillä, valmistaa asioita 
Seuran kokouksiin ja tekee päätöksiä Seuran antamien valtuu- 
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tusten mukaan, ilmoittaen päätöksistään seuraavassa Seuran 
kokouksessa. Johtokunta on päätösvaltainen kolmen jäsenen 
läsnäollessa yksimielisinä. 

Virkailijat valitaan vuosikokouksessa kerrallaan vuodeksi, 
siten että tutkijajäsenet asettavat keskuudestaan tieteelliset 
virkailijat ja vakinaiset kannattajajäsenet yhdessä tutkijajäsen-
ten kanssa taloudelliset virkailijat näiden ryhmien jäsenistöstä. 

6 §• 
E s i m i e s;  joksi säännöllisesti siirtyy edellisen vuoden 

varaesimies, johtaa puhetta Seuran ynnä sen johtokunnan ko-
kouksissa, edustaa Seuraa ulospäin, allekirjoittaa Seuran kirjel-
mät, merkitsee Seuran nimen ja pitää vuosijuhlassa toimesta 
erotessaan juhlaesitelmän Suomen historiaan kuuluvasta aineesta. 

V a r a e s i m i e s astuu kaikissa asioissa esimiehen sijaan 
tämän ollessa estettynä. 

Si h t e e r i kutsuu esimiehen puolesta kokoon Seuran 
ynnä sen johtokunnan kokoukset, vastaa niiden pöytäkirjoista, 
valvoo tehtyjen päätösten toimeenpanoa, varmentaa nimellään 
Seuran kirjelmät ja maksettavat laskut, hoitaa Seuran paina-
tukset ynnä niiden varastot, pitää luetteloa Seuran jäsenistä ja 
antaa vuosikertomuksen Seuran toiminnasta. 

Kokoelmienhoitaja pitää huolta Seuran kirjas-
tosta, arkistosta ja muista tieteellisistä kokoelmista joko itse 
tai niiden henkilöitten avulla, joita Seura sitä varten tahtoo 
käyttää. Toiminnastaan hän esittää vuosikertomuksen. 

R a h a v a r a i n h o i t a j a säilyttää ja sijoittaa Seuran 
varat, kantaa saatavat, maksaa menot, merkitsee hänen toi-
miinsa kuuluvissa asioissa Seuran nimen ja esittää vuosikokouk-
selle vuositilit ja tiliaseman. Tilit on päätettävä lokakuun 31 
päivänä. Apunaan käytännöllisten toimien suorittamisessa hän 
voi käyttää Seuran hyväksymiä henkilöitä. 

Taloudellinen neuvottelija avustaa tarpeen 
mukaan rahavarainhoitajaa Seuran varojen säilyttämis- ja sijoit-
tamiskysymyksissä. 

Sihteeri ja rahavarainhoitaja nauttivat palkkioita, jotka 
määrätään vuosikokouksessa. 
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7 §. 

T i l i n t a r k a s t a j i a valitaan vuosikokouksessa kaksi 
vakinaista ynnä kaksi varamiestä vuodeksi. Heidän tehtävä-
nään on tarkastaa Seuran vuositilit ja tiliasema ja antaa niistää, 
lausunto vuosikokoukselle. 

8 §.  

Seuran .kokouksissa, joita pidetään vähintään 
kerran kuukaudessa, paitsi kesän aikana, käsitellään ja ratkais-
taan Seuran tehtäviin kuuluvia asioita sihteerin valmistaman 
esityslistan mukaan. 	Rahallisia menoja vaativista asiosta; 
jotka eivät sisälly vahvistettuun menoarvioon, on ennen pää-
töksen tekoa pyydettävä johtokunnan lausunto. Tieteellisiksi 
katsottavat esitykset merkitään pöytäkirjaan esittäjän kirjal-
lisesti laatimina. Pääsy kokouksiin on vapaa kaikille Seuran 
jäsenille ja asiamiehille. Milloin henkilö tutkijaosaston ulko-
puolelta haluaa esittää jonkun asian Seuralle, pyytäköön siihen 
ennen kokouksen alkua esimiehen suostumusta. Läsnäolevien 
tutkijajäsenten enemmistön ajatusta on pidettävä kokouksen 
päätöksenä. 

Aika ajoin Seura panee toimeen myös e s i t e 1 m a-
k o k o u k s i a, jotka ovat julkisia. 

Kutsumus Seuran kokouksiin samaten kuin sen toimeen 
panemiin esitelmäkokouksiin tapahtuu joko ilmoitnslipuilla ta 
ilmoituksille niissä sanomalehdissä, jotka Seura kulloinkin 
määrää. 

9 §. 

Seuran kustantamat julkaisut jaetaan Seuran tut-
kijajäsenille ja vakinaisille kannattajajäsenille siitä alkaen, kuin 
ne ilmestyvät heidän jäseneksitulonsa jälkeen. 	Julkaisujen 
jakamisen vuosijäsenille ja asiamiehille määrää johtokunta. 

10 §. 

Seura on oikeutettu ottamaan vastaan lahjoja ja jälkisää-
döksiä joko vapaasti käytettäviksi tai erikoisia tehtäviä varten, 
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jotka eivät ole vieraita Seuran ohjelmalle. Jälkimäisten korko-
varoista Seura ottaa hoitopalkkiokseen vuosittain 1/2  %• 

Jos Suomen Historiallinen Seura purkautuu tai lakkaute-
taan, siirtyvät sen varat sille seuralle tai laitokselle, jonka Suo-
men Historiallinen Seura toimintansa lopettaessaan määrää ja 
jonka tarkoitusperä lähinnä vastaa Suomen Historiallisen Seuran 
tarkoitusta, ja on varojen vastaanottaja velvollinen hoitamaan 
ja käyttämään näin siirtyviä rahastoja niitä koskevain säännös-
ten mukaisesti. 

11 §. 

Vuosikokouksensa Seura pitää Henrik • Gabriel 
Porthanin syntymän muistoksi marraskuun 9 päivänä, jolloin 
esimies pitää juhlaesitelmän, sihteeri lukee vuosikertomuksen, 
kokoelmienhoitaja esittää selostuksen Seuran kokoelmien kas-
vusta ja rahavarainhoitaja pääpiirteisen selvityksen Seuran 
raha-asioista. Sen jälkeen tilintarkastajien annettua lausuntonsa 
Seuran varojen hoidosta Seura päättää tilivapauden myöntämi-
sestä, käsittelee esiintyneet sääntöjenmuutosehdotukset, määrää 
jäsenmaksut ja virkailijain palkkiot. Lopuksi toimitetaan vaa-
lit suljetuin lipuin. 

12 §. 

Muutoksia näihin sääntöihin saa tehdä vain vuosikokouk-
sessa, sittenkuin ehdotus on esitetty ja hyväksytty viimeistään 
lähinnä edellisessä Seuran kokouksessa. Päätös, joka molem-
missa kokouksissa on saavuttanut läsnäolevien tutkijajäsenten 

2/ 3  enemmistön, astuu heti voimaan. 
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Stadgar 
för 

Finska Historiska Samfundet. 

Fasts tällda vid årsmötet d. 9 november 1920. 

§ 1.  

Samfundets namn är Finska Historiska Samfundet och 
dess hemort Helsingfors stad. 

Samfundets syfte är att belysa finska folkets historiska 
utveckling genom forskningar i Finlands historia jämte dit-
hörande hjälpvetenskaper, genom utgivande av historiska ur-
kunder samt, då tillgångarna det medgiva, beviljande av under-
stöd, författarearvoden och pris åt dem, som utföra vetenskap-
lig historieforskning. 

§ 2.  

Samfundets medlemmar indelas i forskarmedlemmar och 
betalande medlemmar. 

Till f o r s k ar me d l e m m a r kallar Samfundet finska 
medborgare, vilka genom utgivna arbeten hava visat prov på 
förmåga av forskning i Finlands historia. Valet förrättas medels 
slutna sedlar, efter det att två forskarmedlemmar framställt 
skriftligt förslag om inväljandet. Endast forskarmedlemmar 
besluta i Samfundets vetenskapliga angelägenheter och om 
ändring av stadgarna samt bestämma om Samfundets utgifter. 

Till betalande medlemmar kallar Samfundet de 
personer, vilka erlägga i medlemsavgift antingen trehundra 
finska mark en gång för alla eller tjugu finska mark årligen; 
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De förra äro ständiga medlemmar av Samfundet, de 
senare å r s m e d 1 e m m a r. Årsavgifterna kunna ändras vid 
Samfundets årsmöte, då fem år förgått sedan deras fastställande, 
och gäller ändringen endast dem, som därefter antagas till med-
lemmar av Samfundet. 

Årsmedlem blir ständig medlem efter att under femton 
år hava erlagt årsavgifter eller en gång för alla en motsvarande 
summa, redan inbetalade årsavgifter frånräknade. 

Samfundet är berättigat att utesluta medlem, vilken har 
uppträtt på ett hans medborgerliga anseende nedsättande sätt, om 

3/4 av de närvarande forskarmedlemmarna rösta för uteslutning. 

§ 3.  

Till korresponderande medlemmar kan Sam-
fundet välja utländska forskare, vilka genom sin vetenskapliga 
verksamhet hava befrämjat Samfundets strävanden. 

Till heder s le da möter kallar Samfundet personer; vilka 
på ett särskilt sätt hava understött Samfundet i dess verksamhet. 

Valen förrättas på samma sätt som vid val av forskarmed-
lemmar till Samfundet. 

§ 4.  

O m b u d s m ä n utser .Samfundet bland sina medlemmar 
på olika. orter i Finland eller bland medborgare, som förvärvat 
historisk vetenskaplig bildning, för att representera Samfundet 
var på sin ort och utföra de uppdrag, vilka Samfundet anför-
tror dem. 

§ 5.  

Samfundets f u n k t i o n ä r e r, sex till antalet, bilda 
Samfundets direktion, vilken utgör Samfundets styrelse, och 
äro efter .den huvudsakliga arten av sina åligganden vetenskap-
liga eller ekonomiska. De förra utgöras av ordföranden, vice-
ordföranden, sekreteraren och samlingarnas vårdare, de senare 
av skattmästaren och den ekonomiska rådgivaren. 

D i r e k t i o n e n, vilken Samfundet kan komplettera 
med intill följande årsmöte valda suppleanter, förbereder i ren- 



3 

dena till Samfundets sammanträden och fattar beslut enligt 
samfundets befullmäktigande, samt tillkännager sina beslut vid 
följande sammanträde av Samfundet. Direktionen är beslutför, 
då tre medlemmar äro närvarande och eniga. 

Funktionärerna väljas vid årsmötet för ett år i sänder 
sålunda, att forskarmedlemmarna utse ur sin krets de vetenskap-
liga funktionärerna, och de ständiga betalande medlemmarna 
tillsammans med forskarmedlemmarna de ekonomiska funktio-
närerna bland medlemmar av dessa båda grupper. 

j 6. 

Or d f ö r a n d e n, i vilken funktion regelbundet träder 
det föregående årets viceordförande, leder ordet vid Samfundets 
och dess direktions sammanträden, representerar Samfundet 
utåt, undertecknar Samfundets skrivelser, tecknar Samfundets 
namn och håller vid årsmötet, då han lämnar sitt uppdrag, ett 
festföredrag över något Finlands historia berörande ämne. 

V i c e o r il f ö r a n d e n träder i ordförandens ställe i 
alla de fall han är förhindrad att närvara. 

S ek r et er aren sammankallar å ordförandens vägnar Sam-
fundet samt dess direktion, ansvarar föd deras protokoll, över-
vakar verkställigheten av fattade beslut, kontrasignerar Samfun-
dets skrivelser och räkningar, ombesörjer Samfundets tryck och 
övervakar förråden därav, håller förteckning över Samfundets 
medlemmar och avger årsberättelse om Samfundets verksamhet. 

Vårdaren av samlingarna sköter Samfundets. 
bibliotek, arkiv och andra vetenskapliga samlingar antingen 
själv eller med tillhjälp av personer, vilka Samfundet därtill 
utser: Om sin verksamhet avger han årsberättelse. 

Sk at t in ä s t aren förvarar och placerar Samfundets 
medel, uppbär tillgodohavanden, betalar räkningar och arvoden, 
tecknar i hans funktion rörande angelägenheter Samfundets namn 
och avger vid årsmötet årsräkenskap samt tablå över Samfun-

dets finansiella ställning. Räkenskaperna avslutas den 31 okto-
ber. Såsom biträde vid utförandet av de - praktiska uppdrag 
kan han använda av Samfundet därtill godkända personer. 
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Den ekonomiska rådgivaren biträder vid be-
hov skattmästaren i frågor, som röra förvaring och placering 
av Samfundets medel. 

Sekreteraren och skattmästaren åtnjuta arvoden, som be-
stämmas vid årsmötet, 

§ i. 

Ii e v i s or e rn a för året, två ordinarie jämte två supp-
leanter, väljas vid årsmötet. Deras uppgift är att granska Sam-
fundets räkenskaper och tablå över Samfundets finansiella 
ställning samt att avgiva utlåtande därom vid årsmötet. 

§ 8- 
Vid Samfundets sammanträden, som hållas 

åtminstone en gång i månaden, med undantag av sommaren, 
behandlas och avgöras ärenden, som höra till Samfundets upp-
gifter, enligt av sekreteraren uppgjord föredragningslista. I 
ärenden, som påkalla utgifter, vilka icke ingå i den fastställda 
budgeten, bör före beslut om verkställighet-,inhämtas direktio-
nens yttrande. ii\leddelanden av vetenskaplig art antecknas i pro-
tokollet såsom de av föredragsren skriftligt blivit avfattade. Till- 
träde till mötena är fritt för alla Samfundets medlemmar och om-
budsmän. Om någon som ej är forskarmedlem önskar framställa 
något för Samfundet, må han före början av sammanträdet anhålla 
om tillstånd därtill av ordföranden. Den åsikt, som flertalet när-
varande forskarmedlemmar omfattar, betraktas som mötets beslut. 

Tid efter annan anordnar Samfundet även f ör f ör e-
d r ag a v s edda möte n, vilka äro offentliga. 

Kallelse till Samfundets möten liksom även till de för före-
drag särskilt avsedda sker antingen genom kallelsekort eller genom 
annonser i de tidningar, vilka Samfundet för varje gång bestämmer. 

§ 9. 
Av Samfundet bekostade publikationer utdelas åt 

dem, som vid tiden för deras utkommande äro forskarmedlemmar 
eller ständiga betalande medlemmar. Direktionen bestämmer 
om publikationernas utdelning åt årsmedlemmar och ombudsmän. 
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lo. 

Samfundet är berättigat att mottaga gåvor och testamen-
ten antingen för att fritt användas eller för särskilda ändamål, 
vilka icke äro främmande för Samfundets program. Av de sena-
res räntemedel räknar Samfundet sig till godo i förvaltnings-

arvode årligen r/2 %. 
Om Finska Historiska Samfundet upplöses eller upphör, 

övergå dess medel till det sällskap eller den inrättning, som 
Finska Historiska Samfundet, då den upphör med sin verksam-
het, bestämmer och vars syftemål närmast motsvarar Finska 
Historiska Samfundets, och är medlens mottagare skyldig att 
vårda och använda sålunda överförda fonder enligt för dem 
fastställda stadgar. 

11. 

A r s m ö t et håller Samfundet till minne av Henrik 

Gabriel Porthans födelse den 9 november, då ordföranden hål-
ler festföredraget, sekreteraren uppläser årsberättelsen, samlin-
garnas vårdare avger redogörelse över tillväxten av Samfundets 
samlingar och skattmästaren redogör i huvuddrag för Samfundets 
ekonomi. Efter det revisorerna avgivit sitt yttrande om vården 
av Samfundets tillgångar, besluter Samfundet om beviljande 
av decharge, behandlar framlagda förslag till ändring av stad-
garna, bestämmer medlemsavgifterna och funktionärernas arvo-
den. Till skit förrättas valen medels slutna sedlar. 

12.. 

ändringar i dessa stadgar får ske endast på årsmötet, 
efter det förslag därom blivit framställt och av Samfundet god-
känt senast vid närmast föregående möte. Beslut, som vid vart-
dera sammanträdet har av de närvarande forskarmedlemmarna 
omfattats med 2/3  majoritet, träder strax i kraft. 





Referate. 

1. Staatsarchivar Dr. J. W. RUUTH: Einige Erscheinungen 
der humanistischen Zeit und ein Repräsentant des Humanismus' 
in Finnland im 16ten Jahrhundert. — Im 16ten Jahrhundert, als 
der Humanismus sich in den nordischen Ländern ausbreitete, 
begannen auch in Finnland die Schulen sich im Geiste der 
Zeit zu entwickeln. Die mittelalterlichen scholastischen Lehr-
systeme mussten mehr oder weniger bei Seite treten, und die 
klassische Literatur und Philosophie erhielten als Lehrfach 
eine immer grössere Bedeutung auf dem Studiengebiete. In 
der Wiburger Schule wurde schon in den -1520er Jahren Te-
rentius und Vergilius gelesen, und 1566 begann Erik Härkä-
paa in der Åboer Kathedralschule Griechisch zu unterrichten. 
Die Schulordnung vorn Jahre 1571 schrieb vor — indem sie 
auch bestimmte, dass ein Lektor der Theologie in jeder Ka-
thedralschule angestellt werden sollte —, dass in ihnen als 
klassisches Werk in der Philosophie „De officiis" von Cicero 
gelesen werden sollte, und 1577 heisst es in der für die Lehrer 
ausgearbeiteten Eidesformel, sie sollten ihre Hörer besonders 
sowohl in die Philosophie als in die Theologie einführen. 

Aber mitten unter allen diesen Fortschritten, die auf dem 
Gebiete der Schulstudien wahrzunehmen waren, wurde 1580 
die Universität von Upsala geschlossen, deren Professoren mit 
dem Könige wegen seiner Lithurgie in Streit geraten waren. 
Danach scheint Johan III., der schon 1576 in Stockholm im 
früheren Kloster der grauen Brüder ein von dem bekannten 
Jesuiten „Kloster Lars" geleitetes theologisches Kollegium ge-
griindet hatte. den Gedanken gefasst zu haben, diese Lehran- 
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stalt zu irgend einer humanistischen Hochschule auszubilden, die 
an Stelle der Universität treten solle. Die geplante Verände-
rung, die wahrscheinlich schor. wenigstens 1581 in Angriff ge-
nommen worden war, schritt jedoch langsam vorwärts und wurde 
wahrscheinlich erst nach dein Tode der Königin 1583 endgül-
tig ausgeführt. Da also die Universität geschlossen war und 
die Reform des Klosterkollegiums der grauen Bruder noch 
nicht über den Anfang hinausgekommen war, wollte der Kö-
nig wahrscheinlich die Aboer Schule auf eine höhere Stufe 
bringen, damit sie irgendwie, wenigstens mit Rücksicht auf 
Finnland, die Lücke anfüllen könnte, die damals auf dem Ge- 

• biete der höheren Lehranstalten im Reiche herrschte. Er stellte 
dort am 20. XI. 1580 einen neuen Lektor ausdrücklich als 
Lehrer der Philosphie an. Dieser Amt erhielt ein junger Mann 
namens Henrik Hansson, dessen Studien an den deutschen Uni-
versitäten Johan schon als Herzog von Finnland 1561 reich-
lich unterstützt hatte. Ausser in Wittenberg studiert Henrik 
Hansson auch an der Rostocker Universität, deren hervorra-
gendster Lehrer damals der bekannte Ramist David Chytraeus 
war. Aus der Zeit Erik XIV. sind über ihn keine Nachrich-
ten erhalten, als aber Johan König geworden war, erhielt er 
wiederum mehrere Male nacheinander in den Jahren 1568, 
1573, 1577 und 1578 reichliche Stipendien zur Fortsetzung 
seiner Studien und scheint 1577 Magister• geworden zu sein. 
Wie erwähnt wurde dieser frühere Schiller Chytraeus' 1580 
Lehrer der Philosophie an der• Aboer Schule, in welcher• Ei-
genschaft er, sowie auch die Lehrer des Klosterkollegiums 
der grauen Brüder, auch „Professor" genannt wurde. In 
diesem Amte verblieb er jedoch nur kurze Zeit, denn er starb 
wahrscheinlich schon Anfang des Sommers 1582, und über• 
seine Wirksamkeit während der Zeit, als er der erste Reprä-
sentant der Philosophie in Finnland war, sind uns keine nä-
heren Nachrichten erhalten. 

Nach seinem. Tode aber entstanden Erbstreitigkeiten, die 
auf interessante Weise Licht auf seine Familienverhältnisse 
werfen. Er war der Sohn des letzten katholischen Domprob-
stes von Abo, Hans Petersson (i 1547) und hatte wenigstens 
zwei Schwestern, deren eine mit dem früheren Bürgermeister 
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von Åbo, Olof Brun, und dann mit dem Schlossherrn Lars 
Larsson verheiratet war; die andere war die Fran von Mag-
nus Nilsson Stjernkors. Erst scheint der König, der behaup-
tete grosse Opfer für seine Ausbildung gebracht zu haben, 
ohne dass Henrik Hansson ihm irgend einen entsprechenden 
Dienst erwiesen hätte, beabsichtigt zu haben seine ganze Hin-
terlassenschaft in Besitz zu nehmen, zu der, ausser Gold und 
Silber, Stadthäuser und Landgüter gehörten. Später ging er 
jedoch darauf ein den grössten Teil der Hinterlassenschaft, 
unter anderem die Bibliotek des Verstorbenen, den Erben zu 
lassen. Aus den Akten, die diese Erbangelegenheiten betref-
fen, scheint hervorzugehen, dass Henrik Hansson noch eine 
dritte Schwester gehabt hatte, nämlich Karin Hansdotter, die 
berühmte Geliebte Herzog Johans, Mutter Gyllenhjelms, die 
später erst den Herrn Klaus Västgöte von Vääksy und dann 
den Schlossherrn Lars Henrikson Hordel heiratete. In die-
sen Akten ist nämlich von den Västgöte-Erben die Rede, die 
kaum andere sein können als die Kinder Karin Hansdotters 
aus ihrer früheren Ehe. Und wenn es in einem Briefe heisst, 
die .Nichte Henrik Hanssons, Frau Hebbla Magnusdotter Stjern-
kors, dürfe alle vom Verstorbenen hinterlassenen Landgüter 
und Sachen in Besitz nehmen „ausser dem, was bei seinem 
Tode bei dem verstorbenen Herrn Pontus in Verwahrung ge-
wesen war und jetzt seinen Kindern zufallen sollte" (vgl. Bei-
lage III), so scheint dieser Satz, wenn die Worte „seinen 
Kindern", wie allem Anschein nach anzunehmen ist, den Herrn 
Pontus betreffen, direkt darauf hinzuweisen, dass sich unter 
den Erben auch die Kinder dieses mächtigen Grossen befan-
den. Und das Erbrecht dieser wiederum kaum auf keine an-
dere Weise erklärt werden als durch die Annahme, dass die 
Mutter ihrer Mutter Sophia Gyllenhjelm, Karin Hansdotter, 
auch eine Schwester Henrik Hanssons war. Die Mutter des 
Letzgenannten wäre also die zur Familie Tott gehörige Inge- 
borg Akesdotter gewesen, von der man weiss, dass sie die 
Mutter Karin Hansdotters war. 

Die obenerwähnten Verwandtschaftsverhältnisse sind auch 
in ihrer Weise dazu geeignet die grosse Gunst zu erklären, 
die von seiten Johans immer Henrik Hansson erwiesen wor- 
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den war, und in der vielleicht teilweise die Erklärung zu sei-
ner Ernennung zu einem Amte gesucht werden muss, das ei-
gens für ihn gegründet worden zu sein scheint. 

2. Mag. ILMARI MANNINEN. Drei Briefe über die ökono-
mischen Verhältnisse in Nord-Sarelien. — Von den Briefen, de-
ren Abschrift hier beigefügt wird, sind die beiden ersten vom 
Rent-Amtmanne (Kronvogt) Gabriel Wallenius dem Älteren, 
mit dem Beinamen „König von Karelien" geschrieben worden, 
der erstere im Jahre 1772 an den Statthalter von Kymmene-
gårds-Län, der letztere im Jahre 1792 an den Statthalter von 
Kuopio-Län. Der dritte Brief voin Jahre 1816 ist ebenfalls an 
den Statthalter von Kuopio-Län geschrieben worden, und zwar 
vom Sohne des zuerst erwähnten G. Wallenius, der auch Reut-
Amtmann war und denselben Namen wie sein Vater hatte. 
Alle diese Briefe verdanken ihre Entstehung dem Umstande, dass 
die Regierung, um sich über die ökonomische Lage des Landes 
zu orientieren, Berichte von den Statthaltern gefordert hatte. 

Die Briefe geben ein gutes Bild von der landwirtschaft-
lichen Entwicklung Nord-Kareliens in den Jahren 1772-1816. 
Im Jahre 1772 ist die gebräuchlichste Art der Landbebauung 
noch der Getreidebau auf Schwendeland. „Das hauptsächlich-
ste Hindernis für den Wohlstand dieser Provinz besteht darin, 
dass der Ackerbau nicht eifriger betrieben wird." Dieser Satz 
enthält den zentralsten Gedanken im landwirtschaftlichen Pro-
gramme des Rent-Amtmannes G. W. des Älteren. Nach seiner 
Meinung hätte das Heuland vermehrt und din Viehzucht da-
durch verbessert werden sollen weil bei der Zunahme des Viehes 
die Düngerproduktion von selbst zunähme, so würde. dieser 
Umstand befruchtend auf den Ackerbau wirken, und somit 
könnte die unsichere und vom Wetter abhängige Schwende-
landbebauung beseitigt werden. Erst nachdem die Landwirte 
entweder durch Zwangsbestimmungen oder durch Belohnungen 
soweit gebracht worden wären neues .Heu- und Ackerland zu 
roden, könnte das „Schwenden" auf eine bestimmte Anzahl 
von Morgen Landes-  pro Gut im Jahre begrenzt werden; vor-
her wäre eine Einschränkung nicht möglich, wenn mann nicht 
wollte, dass die Bewölkerung ins Elend geräte und aus der 
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Ortschaft flüchtete. Der Handel mit denen, die auf die russi-
schen Seite wohnten, sollte gestattet werden, jedenfalls mit 
Lebensmitteln, da auf jedem Fall Schmuggel getrieben werden 
würde. Der Flachsbau, der vernachlässigt war, könnte durch 
Aussetzen von Belohnungen gefördert werden. 

Als G. W. seinen zweiten Brief schrieb, hatten der soeben 
beendete Krieg und mehrere Missernten die ganze Gegend in 
einen elenden Zustand gebracht. Das Niveau der Landwirt-
schaft war während der verflossenen 20 Jahre immerhin be-
deutend gestiegen. Die Schwendelandbebauung soll ihre aus-
schliessliche Bedeutung verloren haben. Wo der Boden dazu 
geeignet war, war der Ackerbau die Haupterwerbsquelle. Man 
hatte gelernt Kiefernzweige und Sumpferde als Zusatz zum 
Dünger zu verwenden. Es war sogar versucht worden, Deck-
bebauung zu treiben und unterirdische Gräben anzulegen. Mit 
dem Anlegen von Wiesen war fortgefahren worden durch 
Nutzbarmachung von Morasten und Sumpfländern. Der grösste 
Teil der Bewölkerung besass jetzt soviel Heuland, dass sie 
ihre Pferde und ihr Vieh während des Winters mit Heu und 
Stroh füttern konnten, ohne dass sie Getreide dazu zu verwen-
den brauchten wie früher. Da das Sumpfland vor jeder Aus-
saat ' angebrannt werden musste, war der Rent-Amtmann der 
Ansicht, dass dem Sumpflande, wenn es Heulaud werden sollte 
nicht mehrere Getreideernten hinter einander entnommen wer-
den sollten. Das Zunehmen von Heuländern hat W. auch 
im Auge, wenn er vorschlägt, die Flüsse sollten ausgebaggert 
werden, damit das Wasser in den See'en zum Sinken gebracht 
würde. Der Handel mit den jenseits der Grenze Wohnenden 
sollte nicht gänzlich verboten werden: Eisen und Salz sollte 
von dort zu kaufen erlaubt sein. In Nord-Karelien sollte eine 
Stadt gegründet werden. Es sollte versucht werden die Be-
sitzlosen an die Landwirtschaft zu fesseln. Die Dienstboten 
sollten selbst für Kleider sorgen, da sie dann sicherlich drei-
mal weniger brauchen würden als jetzt, wo sie ihre Kleidung 
vom Hofe erhielten. Der Flachsbau würde Fortschritte machen, 
wenn Flachsteuer in natura erhoben würde und nicht in Geld, 
.wie in der letzten Zeit. 

20 
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G. W. der Jüngere schreibt, der Ackerbau hätte bedeu-
tend zugenommen. Die Abnahme der Schwendelandwälder, 
eine mehr ökonomische Ausnützung der Wälder überhaupt, 
die Gründung neuer Höfe und die Flurregelung hatten dazu 
beigetragen. Das Gesamtareal der Ackerländer soll während 
25 Jahren sich mehr als verdoppelt haben. Ein Missverhält-
nis war noch die schlechte Pflege des Düngers. Die Heulän-
der konnten schwerlich noch mehr vermehrt werden, da alle 
tauglichen Sumpfländer schon früher nutzbar gemacht worden 
waren. Flachs wurde nur für den Hausbedarf gebaut, ge-
wöhnlich im Schwendelande ; Hanf dagegen auf dem Acker; 
der Kartoffelbau war im Begriffe allgemeiner zu werden. Die 
Bauordnung sollte mit Recht geändert werden, und es sollten 
nicht mehrere kleine Gebäude,jedes für sich, aufgeführt werden, 
damit nicht unnötig Baumaterial und Arbeit verschwendet wür-
den. Zu Handarbeiten halten die Karelier keine Neigung, es 
herrschte Mangel an den allernotwendigsten Fachleuten. Ge-
treide wurde jedes Jahr von Russland gekauft. Dessenun-
geachtet wurde Branntwein gebrannt, mit dem, wie auch mit 
Butter, Talg und Fleisch, die karelischen Bauern gern Handel 
trieben. Die Landstreicher, ja sogar Söhne von Bauern, trie- 
ben sich im Wiborger Län, in Olonets, und in Petersburg um-
her und suchten Arbeit, weshalb die Landwirte der eigenen 
Ortschaften Mangel an Arbeitskraft hatten. Dieses Missver-
hältnis sollte versucht werden abzuschaffen. 

3.. Mag. J. E Roos. Über die Reservegüter des eingeteilten 
Militdrs in Finnland. — Die von Karl XI. vorgenommene Re-
organisation des eingeteilten Militärs, die auf so kraftvolle 
Weise neues Leben in das während der früheren Dezennien 
in Verfall. geratene Verteidigungswesen Schwedens brachte, 
konnte nur dank der grossen Reduktion ausgeführt werden, 
die eine Menge grösserer und kleinerer Güter und Gehöfte 
des Reiches dem Könige zur Verfügung stellte. Nicht wenige 
Gehöfte wurden damals dem Militär unterstellt. Der Offizier 
erhielt ausser einem Amtsgute noch das Recht von einer An-
zahl Gehöfte Gehalt zu erheben. Die Grundbücher des Staates 
zeugen von der grossen Mannigfaltigkeit der Militärgehöfte. 
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Eine besondere Kategorie bilden die sogenannten Reserve-
oder Benefiziengehöfte. Sie waren neu für das eingeteilte 
Militär Karls XI. Die Reservegehöfte sollten eine kräftige 
Stütze für die beim Könige so beliebte Amtsgutseinrichtung 
sein, und die Benefiziengüter sollten mit ihren Zinsen eine Art 
Pensionsanstalt für die Kriegsbefehlshaber sein. Beide verfolg- 
ten denselben Zweck — eine Verbesserung des schwachen Ge-
haltszustands der Offiziere. Sie werden zum ersten Male im 
königlichen Reglement vom 5. Januar 1684 erwähnt, das in 
betreff der erstgenannten bestimmte,, dass sobald ein Offiziers-
amtsgut, sogenannter „fördelshemman" oder auch ein Reiter-
gehöft vorn Feuer heimgesucht würde, der Offizier oder Reiter-
gehöftsbesitzer solange die Zinsen der besagten Güter erhalten 
sollte, bis das heimgesuchte Gehöft wieder instand gesetz wäre. — 

Aber es dauerte nicht lange bis man zu bemerken glaubte, 
class man das Vermögen dieser wenigen Gehöfte überschätzt 
hatte, die Forderungen zu erfüllen, die an dieselben gestellt 
wurden. Die Zinsen könnten keineswegs dazu reichen den 
Schaden zu decken, den der rote Hahn unter den kolossal 
zahlreichen Gütern anrichten konnte, die der betreffenden Mittel 
teilhaft werden sollten. Im Briefe vom VV4  1685 und der vom 
4/ 1694 wurde die Aufgabe der Reservegüterzinsen bedeutend 
eingeschränkt. Nur die Offiziersamtsgüter, die vom Feuer ver-
heert worden,' sollten von nun an zu ihrem Wiederaufbau aus 
den Reservemitteln Unterstützung erhalten, und dies nur zur 
Aufführung der Rittergehöftsgebäude. Eine Erweiterung war es 
dagegen, dass die Zinsen nicht nur den durch den Brand be-
schädigten Amtsgütern zugute kommen sollten, sondern dass 
sie überhaupt ohne diese Einschränkung zur Wiederaufführung 
alter Hauptgebäude und zum Bau neuer verwendet werden 
sollten. 

Dies war eine allzu grosse Aufgabe für die relativ kleinen 
Reservemittel, und die folgende Zeit bewies, dass sie auf keine 
Weise dazu reichten, die Amtsgutseinrichtung aus dem tiefen 
Verfall zu erretten, in dem sie sich nach den Verheerungen 
des grossen Krieges befand: — Besonders in Finnland hatte 
es gewaltiger Summen bedurft die verordneten Hauptgebäude 
auf den ungefähr 210 Offiziersamtsgütern aufzubauen, die die 
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   Vergünstigung hatten ihre Häuser vom Staate aufgeführt zu 
bekommen. Die grosse Bauarbeit musste mit äusserst geringen 
Mitteln begonnen werden, denn die Extra-Anschläge, die von 
Reichstag zu Reichstag bewilligt wurden, waren wegen ihrer 
Knappheit von geringer Hilfe. Eine kleine Erleichterung be-
reitete nur § 6 in der A mtsgutsordnung vom Jahre 1730, der 
bestimmte, dass die Regimentsoffiziere, also der Oberst, der 
Oberstleutnant und der Major keine Hauptgebäude auf den 
Amtsgütern aufzuführen brauchten, die sie in der Eigenschaft 
eines Kompagniechefs innehatten, sondern nur auf ihren Regi-
ments-Stabs-Amtsgütern. Dass die finnländischen Reservemittel 
tatsächlich keine höhere Summe erreicht haben, geht aus der 
Summe der Zinsen hervor. Sie betrug nach dem im schwedi-
schen Kriegsarchive aufbewahrten Grundbuche über die Re-
servegüter des Reiches '2265 daler 16 öre 28 103/120  pr. Die 
Lage der Reservegüter in Finnland wird durch eine Anzahl 
Tabellen veranschaulicht. 

Jedoch reichte kaum der halbjährige Zins eines Regiment-
reservegutes zu, wenn es galt ein einziges Hauptgebäude aufzu-
führen, und jedes Jahr wurden die Gebäude teurer. So waren die 
Hauptgebäude aus den 1720-ger Jahren noch verhältnismässig 
billig gewesen. Für der.Majorsitz Saaris, der den Nyländischen 
und Tavastländischen Dragonern gehörte, waren 1723 die Kosten 
auf 763 daler 24 2/3  öre Silbergeld berechnet worden, das Amts-
gut des Oberleutnants Mustiala, das demselben Regimente ge-
hörte, im Jahre 1722 auf 975 daler, das Gut des Obersten 
Kustö, das der Infanterie vom Abo-Län gehörte, in demselben 
Jahre auf 800 daler, der Sitz des Oberleutnants Oravala, der 
den Karelischen Dragonern gehörte, auf 700 daler, um sich an 
die grösseren Amtsgüter zu halten. Aber besonders nach den 
1730-er Jahren steigen die Baukosten bedeutend. 

Was die Verwaltung der Reservegüterzinsen anbetrifft, 
so ist zu erwähnen, dass sie vom Regimentschreiber eines jeden 
Regiments erhoben und an höherer Instanz abgeliefert wurden. 
Die Reservekasse stand erst, d. h. zu Beginn des Systems, 
unter der Aufsicht des Königs selbst, kam dann unter das 
Königliche Staatskontor und unterstand vom Jahre 1731 an 
dem Kriegskollegium, das bis zum Jahre 1766 das Recht be- 
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sass, diese Mittel zur Bezahlung anzuweisen. In diesem Jahre 
fand eine Veränderung der Form für die Verwaltung der Zin-
sen statt. In einem Schreiben vom B. November 1766 reichte 
das Kollegium beim Könige ein Gesuch ein, die Hälfte der 
Gelder möchte zu einem Baufond angewandt werden, der durch 
Ausleihung gegen sichere Zinsen nutzbar gemacht werden 
könne. 

Am 6-ten Januar 1767 bewilligte der König das Gesuch. 
Die Ausleihung begann schon im April desselben Jahres. Bei-
nahe sofort wurde nicht weniger als 11/4  Tonne Gold aus der 
Kasse ausgeliehen. Im Jahre 1803 wurde berechnet, dass das 
nutzbringende Kapital sich auf 230 000 riksdaler belief, und 
die Summe stieg fortwährend. 

Nach 1809 war die Aufgabe der Amtsgutskasse in ihrer 
eigentlichen Bedeutung zu Ende. Aber das Einkommen von 
den Reservegütern floss immer weiter in die Militär-Amtsguts-
kasse ein, die im Budget als eine besondere Rubrik in den 
Abrechnungen des Militärfonds figurierte. 

4. Prof. Dr. A. R. CEDERBERG. Die Verhaftung der Leiter 
des Anjala-Bundes. — Der Verf. gibt detaillierte Nachrichten 
über die Verhaftung der Leiter dieses politischen Bundes, 
der im Sommer 1788 gebildet wurde und von dessen Zielen 
man so viel geschrieben . hat. Nach Quellen, die er im Königl. 
Schwed. Reichsarchive und in der Universitätsbibliotek zu Hel-
sinki gefunden hat, zeigt er, wie der königliche Befehl, der 
schliesslich in Gothenburg den 29. November 1788 datiert 
wurde,  zustande gekommen ist und wie Graf  Meyerfelt ihn 
später in Finnland ausgeführt hat. Der Verf. schildert auch 
die Versuche Major Klick zu verhaften, der sich doch recht-
zeitig auf die russische Seite hinüber rettete. Auch gibt er 
neue Nachrichten von der Flucht des Majors Jägerhorn über 
die russische Grenze Ende November 1788 und von der Unter-
suchung, der der bekannte Otto Henrik von Fieandt im Früh-
ling 1789 unterworfen wurde, sowie von seiner Verhaftung. 

5. Prof. Dr. A. R. CEDERBERG. Die finnländischen und die 
ingermanländischen Studenten an der Universität Dorpat-Pernau 
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1690-1710. — Der Verf. hat im Laufe von vielen Jahren 
Nachrichten von allen finnländischen und ingermanländischen 
Studenten gesammelt, die in den Jahren 1690-1710 an der 
Universität Dorpat-Pernau studiert haben. Die Anzahl dieser 
Studenten ist etwas über 100 gewesen, von denen 30 0/0  Inger-
manländer waren. Die grösste Anzahl der aus Finnland gekom-
menen Studenten ist natürlich aus Karelien und besonders aus 
der Stadt Wiburg gewesen, dessen Söhne häufiger Dorpat als die 
Universität Abo besucht haben. Auch sind es junge Leute aus 
Nyland, Savolax, Tavastland und Abo nebst dessen Umgebungen 
gewesen. Die letztgenannten sind oft durch Familienverhält-
nisse nach Dorpat gekommen. Weiter zeigt der Verf., wie die 
finnländischen und die ingermanländischen Studenten ihre Stu-
dien getrieben haben, erzählt von ihren literarischen Interessen 
und so weit es die Nachrichten zugeben, was für einen Lebens-
beruf sie sich gewählt haben. Man kann aus den Verzeichnissen 
sehen, dass über 40 0/0  von allen hier erwähnten Studenten den 
theologischen Lebensberuf gewählt haben. 

Wissenschaftliche Mittei lungen. 

(S. 1-22.) Dr. K. W Rauhala erstattet Bericht über den 
Zustand der Archive der in Helsingfors befindlichen Zentral-
behörden. 

(S. 23.) Staatsrat Prof. (gest.) E. G. Palmen teilt eine 
biographische Notiz mit über den Verfasser der finnischen 
Grammatik Probst Bartold Vhael. 

(S. 24-29.) Lektor J. M. Salenius berichtet über die 
früheren Verhältnisse im Kirchspiele Kivijärvi. 

(S. 29-39.) Derselbe teilt historische Nachrichten mit über 
die Donationsgüter im Kirchspiele Valkjärvi. 

(S. 40.) Mag. E. A. Virtanen veröffentlicht Nachrichten 
über Waffenablieferungen im Jahre 1808. 

(S. 41-42.) Prof. Dr. A. R. Cederberg veröffentlicht den 
Brief von Prof. J. Gadolin an Graf C. G. Tessin vom Jahre 
1758. 
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(S. 42-43.) Herrn A. Salenius berichtet über die Bi-
schof Agricola gehörigen Landgüter. 

(S. 43-45.) Prof. Dr. K. Groten felt gibt neue Auf-
schlüsse über Bischof Magnus Tavast und seine Pilgrimsfahrt 
nach dem Heiligen Lande. 

(S. 45-55.) Prof. Dr. K. R. Melander schreibt über den 
Mangel am Wald in Finnland im 1 fiten Jahrhundert. 

(S. 55-58.) Prof. Dr. K. 0. Lindeqvist erstattet Bericht 
übes die ökonomischen Verhältnisse in Abo und Björneborgs-
Län nach dem sogen. kleinen Unfrieden. 

(S. 58-81.) Der Bericht des. von der Finnischen Histo-
rischen Gesellschaft eingesetzten Landschafts-Archiv-Komites. 

(S. 81-82.) Profi Dr. A. R. Cederberg schreibt über die 
Klein- oder Land-Zollverzeichnisse von Brahestad in den 1670er 
Jahren. 
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