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Suomen sotavoima Juhani III:n aikana. 

Kirj. 

Werner Tawaststjerna. 

Alkusana. 

Suomen armeijan vanhemmat vaiheet ovat tänä vuonna 
enemmän kuin ennen olleet keskustelun alaisina kansalaisilla. 
Tutkimus, joka koskee meidän sotalaitoksemme aikaisimpia oloja, 
voi ehkä antaa vastauksen muutamiin tämän keskustelun nos-
tamiin kysymyksiin. Julkaisee sen tähden tässä tietoja Suomen 
sotavoiman kehittymisestä kuudennentoista vuosisadan jälkim-
mäisellä puoliskolla. 

Esitykseni perustuu pääasiallisesti kiujoitettuihin asiapape-
reihin, joita äskenmainitulta ajalta on runsaasti Ruotsin valta-
kunnan arkistossa sekä kamarikolleegin arkistossa Tukholmassa. 
Näistä asiakirjoista mainittakoon erittäin sotaväen tarkastus- ja 
palkkausluettelot, päämiesten ja ratsumestarien tilit sekä moniaat, 
valtakunnan registratuurissa löytyvät, kuninkaalliset kirjeet. 
Että suomen valtioarkiston senaikuiset tilikirjat myös antavat 
monenlaisia tietoja sotaväestä, esimerkiksi muonitus- ja kuitti-
luetteloissa, on tunnettu asia. 

Painetuista sotahistoriallisista teoksista olen käyttänyt 
lähteinä: 

Adlersparren kirjoitusta Afhandling om svenska krigsmaktens 
och krigskonstens tillstånd ifrån Gustaf I.s död till Gustaf II 
Adolfs anträde till regeringen, joka on kokoelmassa Vitterhets, 
historie och antiqvitets academiens handlingar, III, 

Wijkander, Ofversigt af svenska krigsförfattningens historiska 
l4tveckling ja 
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Zettersten, Svenska flottans historia åren 1522-1634. 
Semmoisessa tutkimuksessa kuin edessä oleva, johon yksi-

tyisseikat ovat kerättävät monilukuisista, erilaatuisista asiakir-
joista, on vaikea välttää erehdyksiä. Vaikka joitakuita tällaisia oli-
sikin pujahtanut esitykseen, uskallan toivoa, että se pääasiassa 
antaa oikean kuvan sotajoukkomme vanhimmista oloista. Kui-
tenkin täytyy tunnustaa, että kirjoitukseni, mitä Juhani III:n 
viimeisiin hallitus-vuosiin tulee, on enemmän puutteellinen, kuin 
mitä oikeastansa voi puolustaa. Tähän on syynä se seikka, 
että minulla mainituilta vuosilta on ollut verrattain vähäinen 
määrä asiakirjoja käytettävänäni. 

Esitys sotalaitoksesta vaatisi epäilemättä, ollaksensa eheä, 
että siinä omistettaisiin eri luku Suomen linnoille. Tänkaltaisen 
luvun käsittelemisestä täytyy minun kumminkin luopua jo sii-
täkin syystä, että se ottaisi liian paljon tilaa näin vähäisessä 
kirjoituksessa. 

Helsingissä, 5 p. Syyskuuta 1899. 
Tekijä, 



I. Miten sotaväkeä. saatiin. 

Kuudennentoista vuosisadan alussa ei Ruotsin valtakun-
nalla, eikä siis Suomellakaan, ollut juuri muuta sotavoimaa, 
kuin aateliston ratsuväki ja talonpoikainen nostoväki. Tätä viime-
mainittua oli kumminkin hankala käyttää, sillä se oli harjaan-
tumatointa ja pyrki aina kotiinsa elonkorjuun ajaksi. Kustaa 
Vaasa katsoi sen tähden tarpeelliseksi hankkia Ruotsille uutta 
sotaväkeä pestaamalla miehiä sekä ulkomailta että omasta maasta, 
niinkuin jo oli tehty vähemmässä määrässä keskiajallakin. Mutta 
vapaaehtoisia sotamiehiä ei saatukaan tarpeeksi kokoon sotien 
aikana, jolloin väkeä tarvittiin tavallista enemmän. Siitä syystä 
täytyi hallituksen piankin ryhtyä pakolliseen väenkirjoitukseen. 
Tämän oikeudellisena perustuksena on pidettävä sitä asevelvol-
lisuutta, joka oli yleisen väennostonkin pohjana, ja josta puhu-
taan vanhan maanlain kuninkaankaaren toisessa luvussa. 

Väenottoon katsoen oli Suomessa Juhani I11:n aikana 
neljänlaisia ratsumiehiä, nimittäin: 

1) aateliston varustarnia, 
2) perintö- ja ruununtalojen asettamia, 
3) pestatuita vapaaehtoisia ja 
4) pakkokirjoituksella otettuja. 
Jalkaväessä oli: 
1) pestatuita vapaaehtoisia ja 
2) pakkokirjoituksella otettuja sotamiehiä. 
Aatelisten ratsupalveluksen suorittaminen oli keskiajalla 

jokseenkin riippunut heidän hyvästä tahdostansa. Kustaa Vaa-
san ja Eerikki XIV:n aikoina järjestettiin ratsupalvelus rälssi-
tilojen ja läänitysten tulojen mukaan. Tähän järjestelmään liit-
tyi, niinkuin tiedetään, säterivapaus. Voittaaksensa aatelisten 
suosion vähensi Juhani III heti valta-istuimelle noustuansa hei-
dän velvollisuuttaan ratsupalveluksen suhteen säätäen (1569), 
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että rälssitiloista oli sodan aikana varustettava yksi ratsumies 
joka 400:n markan tulosta, mutta rauhan aikana 800:n markan 
tulosta, vaikka rälssin Eerikki XIV:n aikana oli täytynyt 300:n 
markan tuloista toimittaa yksi ratsumies sekä sotaretkille että 
vuotuisiin tarkastuksiin. Samalla määrättiin myös, että aatelis-
mies, jonka talo ei tuottanut täyttä 400 markkaa, oli velvol-
linen suorittamaan ratsupalvelusta tai myömään talonsa likim-
mäiselle sukulaiselleen, kumminkaan tämän kautta menettämättä 
aatelisarvoansa. Vuonna 1571 vähennettiin läänityksistäkin sota-
palvelusvelvollisuutta, kun säädettiin, että näistä oli toimitettava 
yksi ratsumies kunkin 400:n markan tuloa vastaan, sen sijaan 
että ennen oli asetettu yksi ratsumies 200:n markan tuloista. 

Suomeen tuli Juhanilta erityisiä ratsupalvelusta koskevia 
määräyksiä. Vuonna 1576 käskettiin Suomen voutien tehdä luette-
loita niistä vuotuisista maksuista, joita aatelisten vuokramiehet 
suorittivat isännillensä, jotta ratsupalvelus saatettaisiin niiden 
mukaan järjestää. Niilo Mikonpoika, Aabyn herra, joka seuraa-
vana vuonna määrättiin Suomen aatelislipun ratsumestariksi, 
sai käskyn valvoa, että jokainen aatelismies toimitti ratsupal-
velusta tilansa suuruuden mukaan. Samalla kuningas ilmoitti 
vaativansa, että Suomen aateliset ja rälssimiehet siitä alkaen, 
erittäinkin sodan aikana, suorittivat täyden ratsupalveluksen, 
sen sijaan että sitä ennen olivat pitäneet sotamiehiä jalkaväessä. 
Tästä asiasta sanottiin Niilo Mikonpojan toisessa valtakirjassa: 1) 
„Iso osa Suomen aatelisista ja rälssimiehistä ei viime vuosina 
ole tehnyt ratsupalvelusta velvollisuutensa mukaan. Siten myös 
tänä vuonna useat ovat asettaneet miehiä jalkaväkeen, vaikka 
heidän olisi pitänyt varustaa ratsumiehiä. Tämän tähden tulee 
ratsumestarin ilmoittaa heille, että heidän, erittäinkin ensi tal-
vena, on suoritettava täysi ratsupalvelus, jos tahtovat pitää ti-
lansa rälssinä. Ratsumestarin on koetettava saada lippukunnan 
mieslukua 300:ksi. Jos tämä ei muuten käy mahdolliseksi, niin 
pitäkööt rälssimiehet lipun alla palkattuja huoveja, joille tahdomme 
antaa yhtä suuren vuosipalkan kuin muillekin ratsumiehille, ni-
mittäin 10 taleria ja 6 kyynärää vaatetta kullekin." Pontus de 
la Gardien sotaretkeä valmistettaessa vuonna 1580 kuningas 
kirjoitti Klaus Aakenpoika Tottille, että Suomen aatelismiesten 

1) V. R. 19 p. Marrask. 1577. 
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tuli kunkin itse puolestaan suorittaa ratsupalvelusta ja sen 
ohessa varustaa palvelijansa, joita heidän oli pidettävä sota-
väessä sekä läänitystensä että omien talojensa puolesta. Samaan 
aikaan kiellettiin aatelisia asettamasta ratsumiehiänsä palkattujen 
huovien joukkoon, niinkuin edellisinä vuosina oli tapahtunut. 

Aatelismiesten lesket varustivat huoveja läänityksistä, vaan 
eivät olleet velvolliset lähettämään niitä rälssitiloistaan. Venäjän 
sodan aikana Juhani III kumminkin käski varakkaiden aate-
listen leskien Suomessa toimittaa ratsumiehiä rälssitiloistakin, 
jos eivät tahtoneet näistä menettää kahden vuoden tuloja ruu-
nulle. 

Valtakunnan aatelismiehille annettiin, ainakin muutamin  a 
vuosina, oikeus suorittaa ratsupalveluksen asemesta rahoja, joilla 
hallitus palkkasi ratsumiehiä. Tätä oikeutta ei Suomen rälssi-
miehillä näytä olleen joka kerta, kuin se oli ruotsalaisilla. Vaikka 
Ruotsin aateliston vuonna 1574 käskettiin ratsupalveluksen si-
jasta maksaa 100 markkaa kultakin hevoselta, niin Suomen 
aatelismiehet määrättiin palvelijoineen ja ratsuineen olemaan 
koko talven ajan Viipurin linnassa. Joka ei sinne saapunut, oli 
menettävä kilpensä, kypärinsä ja perintötilansa. 

Tällaisia uhkauksia lausuttiin usein aatelisille siitä syystä, 
että he harvoin suorittivat ratsupalveluksensa asetusten mää-
räysten mukaan. Uhkauksista seurasi joskus täysi tosikin. Tou-
kokuun 9 päivänä 1579 kuningas kirjoitti Henrikki Klaunpoika 
Hornille, että muutamat aatelisten rälssitilat olivat pantavat 
veron alaisiksi, koska niistä ei oltu toimitettu ratsupalvelusta; 
myös oli niitä aatelisia sakotettava, jotka luvatta olivat yhty-
neet kaksittain tai kolmittain yhden ratsun varustamiseen. Mutta 
senkin jälkeen valitettiin, että Suomen aatelisto oli laiminlyöpä 
velvollisuuksiensa täyttämisessä. 

Mikä perintö- tai ruununtilan haltija tahansa saattoi va-
rustaa ratsumiehen ruunun palvelukseen tai itse suorittaa ratsu-
palvelusta ja sen kautta hankkia huovin vuosipalkkaa vastaavan 
vähennyksen veronmaksuihinsa. Jos vero oli ratsumiehen palk-
kaa isompi, kantoi vouti liian ruunulle, mutta jos vero oli vä-
hempi, niin voudin tuli ruunun varoilla korvata se, mikä puuttui. 
Tämmöinen rälssi ei tuottanut aatelisarvoa tilalliselle, ja veron-
vapaus lakkasi, kun kuningas ei enää tarvinnut ratsumiestä, 
taikka kun talollinen ei enää tahtonut ratsupalvelusta suorittaa. 
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Järjestelmä valmisti alaa seuraavalla vuosisadalla perustettavalle 
rusthollilaitokselle. 

Kun vapaaehtoisia ei ilmoittautunut tarpeeksi — ja tämä 
tapahtui usein — kirjoitettiin ratsuväkeen pakolla sopivia mie-
hiä mistä vaan saatiin. Niitä otettiin muun muassa aatelisilta, 
papeilta, kaupungeista, nimismiehiltä, sekä erittäinkin linnojen ja 
kihlakuntien voudeilta. Mainitsen tässä muutaman esimerkin 
ratsumiesten otoista. Kesällä vuonna 1573 Juhani III vaati, että 
koko valtakunnan aatelisto varustaisi palvelijoitansa ratsuväkeen. 
Samaan aikaan käskettiin kaikkein Suomen linna- ja kihlakunta-
voutien lähettää palvelijansa soraretkelle Hermanni Flemingin 
kanssa, jonka tuli varustaa nämät palvelijat ratsumiehiksi, an-
taen heille 200 tai 300 verohevosta. Seuraavan vuoden lopussa 
vaadittiin Suomen papeilta, että he kustakin seurakunnasta toi-
mittivat yhden miehen ja ratsun sotapalvelukseen. Kesällä 1577 
määrättiin Turusta otettavaksi 40 ratsumiestä, Porista 20, Rau-
malta 10, Helsingistä 15 ja Viipurista 15. Samalla ilmoitettiin, 
että jokaisen papin tuli asettaa yksi ratsumies, jokaisen nimis-
miehen niinikään; voutien palvelijain oli myös oleminen mukana 
ratsain. Joka ei kuninkaan käskyä noudattanut, oli saava ran-
gaistuksen: pappi oli menettävä seurakuntansa, porvari karta-
nonsa, nimismies talonsa. Kun Perttu Iivarinpoika Teet vuonna 
1574 määrättiin Suomessa perustamaan ratsuväen lippukuntaa, 
käskettiin hänen ottaa etupäässä semmoisia miehiä, jotka ennen 
olivat olleet sotaväessä; niiden lisäksi voudinpalvelijoita ja muita. 
Voutien palvelijat näyttävät muutoin sodan aikana olleen jon-
kinlaisena varaväkenä, jolla täytettiin lippukuntien aukot. Usein 
siirrettiin myös tarpeen vaatiessa jalkaväen lippuknnnista vah-
voja sotamiehiä ratsuväkeen. 

Hevoset otettiin sotaväelle lisäverona talonpojilta ja muilta. 
Vuonna 1579 käskettiin pappien, voutien ja nimismiesten luo-
vuttaa hevosia uusille ratsumiehille. Kahden papin tuli antaa 
yksi ratsu; samoin kahden voudin ja kolmen nimismiehen. Yh-
denlainen hevosvero vaadittiin silloin kaupunkilaisiltakin. 

Mitä jalkaväkeen tulee, niin kirjoitettiin siihen hyvin usein 
sotamiehiä Suomesta viisikolmattavuotisen sodan aikana, ja 
erittäin paljon vuoden 1580:n tienoilla. Huhtikuun 21 p. 1573 
käskettiin Hermanni Flemingin ottaa Suomesta sekä jalka- että 
ratsuväkeä, yhteensä noin 2,000 miestä, jotta niillä voitaisiin 
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vahvistaa Vironkin sotavoimaa. Väkeä ei ollut kirjoitettava ai-
noastaan talonpoikain joukosta, vaan myös aatelisilta, papeilta, 
nimismiehiltä ja muilta. Samanlaatuinen käsky annettiin Hen-
rikki Klaunpoika Hornille Toukokuun 7 p. 1574. Silloin 
oli kysymys Suomen molempain jalkaväen lippukuntain mies-
luvun lisäämisestä. Seuraavana vuonna valtuutettiin Hermanni 
Fleming taas ottamaan Suomesta muutamia satoja sotamiehiä 
linnojen varusväeksi. Jokainen pappi ja nimismies määrättiin 
vuonna 1576 varustamaan yksi sotamies. Vuonna 1577 käsket-
tiin kaikkien lukkarienkin, joilla oli tuloa ruunulta, lähteä sota-
retkelle. 1) Tämmöisiä esimerkkejä pakkokirjoituksista voisi lue-
tella useita seuraaviltakin vuosilta. 

Suomen kaupungeilta vaadittiin erittäin jalkaväkeä. Siten 
jo sodan alkupuolella vuosina 1573 ja 1574. Jälkimmäisenä 
vuonna määrättiin kaupungit toimittamaan 200 miestä Viipurin 
linnaan. Alussa näkyy kaupunkien väkeä otetun tilapäisesti, 
ja se laskettiin hajalleen, kun sitä ei enää tarvittu. Mutta pian 
perustettiin siitä vakinainen jalkaväen lippukunta. Jo vuonna 
1576 käskettiin Suomen kaupunkien varustaa 400:n miehen 
joukko. Tätä ei kumminkaan silloin vielä liene saatu kokoon. 
Mutta vuonna 1579 uudistettiin käsky, ja siten syntyi Suomen 
kaupunkien lippukunta (1580 tai 1581). 

Savosta saatiin tähän aikaan valtakunnan parhaat jousi-
miehet. Hermanni Fleming nostatti niitä 2,000 talvella v. 1574 
erästä sotaretkeä varten, josta kumminkaan ei mitään tullut. 
Kuningas neuvoi sitten käyttämään näitä miehiä maakunnan 
vartiona talonpoikaisen nostoväen ohessa. Arvi Henrikinpoika 
Tavast määrättiin vuonna 1577 Savonlinnan läänistä ottamaan 
1,000 jousella varustettua ratsumiestä. Seuraavana vuonna Her-
manni Fleming kirjoitutti 600 jousimiestä samasta läänistä. Ju-
hani III käski lisätä näiden lukua 1000:ksi ja perustaa niistä 
kaksi lippukuntaa, joille oli asetettava hyvät päälliköt; isoin 
osa jousimiehistä oli vastedes varustettava pyssyillä. 2) 

1) Lukkarien kutsuminen sotapalvelukseen on mahdollisesti pidet-
tävä yleiseen väennostoon kuuluvana. 

2) Kaarle herttuakin otatti talvella 1580 paljon jousimiehiä Savon-
linnan läänistä ja kuljetutti ne vaimoineen, lapsinensa seuraavana keväänä 
Ruotsiin. Ne nousivat laivaan Turussa, Porissa ja Mustasaaressa. Tästä 
herttuan teosta Juhani kuningas oli hyvin pahoillaan. 
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Laajemmalle ulottuvista pakkokirjoituksista hallitus katsoi 
tarpeelliseksi neuvotella. valtakunnan säätyjen kanssa. 

Miten pakkokirjoitusta toimitettaessa meneteltiin, nähdään 
muutamista Juhani Ill:n määräyksistä. Näissä sanottiin muun 
muassa, että voutien tuli kunkin piirissään kirjoitustilaisuuksiin 
haastattaa kaikki talonpojat, sekä ruunun että verolliset, samoin 
myös ratsumiehet, sotamiehet, papit, loismiehet, irtolaiset ja muut, 
velvoittaen heidät määräpäivänä kokoontumaan pitäjän kirkolle 
poikineen ja renkinensä, jotta silloin voitaisiin valita ja kirjoit-
taa parhaat ja sotapalvelukseen kelvollisimmat miehet. Jos joku 
talonpoika saatuansa haaston ei saapuisi paikalle, taikka piilottaisi 
jonkun pojistaan tai rengeistään, sen jälkeen kuin nämät olivat 
tulleet sotaväkeen määrätyiksi, oli hän saava 40 jopa 70:kin 
markkaa sakkoa. 

Tavallisesti lippukunnan ratsumestari tai päämies toimitti 
väenoton asianomaisen voudin tai kaupungin pormestarin avulla. 
Kahdentoista miehen lautakunta oli antamassa toimitusmiehille 
tietoja. Jos isompi luku sotamiehiä oli otettava, määrättiin 
useampia henkilöitä suorittamaan kirjoitusta. Kun esimerkiksi 
vuonna 1583 päämiesten käskettiin kirjoittaa uutta väkeä kun-
kin paikkakunnallansa, niin ilmoitettiin samalla, että heillä tuli 
olla apunaan muutamia aatelismiehiä sekä kihlakunnan tuomari 
ja vouti. 

Pakkokirjoituksen toimittajat olivat usein omavaltaisia sekä 
puolueellisia, ottaen lahjoja varakkailta ja tehden vääryyttä köy-
hille, joilla ei ollut maksaa. Jo Venäjän sodan alussa (1570) 
oli eräs Pietari Laurinpoika menetellyt väärin ottaessaan väkeä 
Porin läänistä. Hänen kerrotaan kirjoittaneen joka toinen mies 
niillä seuduin. Juhani III usein varoitteli asianomaisia toimitta-
maan väenottoa sävyisästi, jotta ruunun taloja ei sen kautta 
joutuisi autioiksi. Kun valituksia yhä jatkui pakkokirjoitusten 
johdosta, niin Juhani III Tammikuun 4 p. 1577 julisti asetuk-
sen, jolla koetettiin saada. tarkempaa järjestystä asiaan. 

Tässä asetuksessa määrättiin vapaiksi pakkokirjoituksesta: 
I:o perintö- ja ruununtilojen haltijat ynnä torpparit ja 

muut vuokramiehet, joilla ei ollut palkattuja palvelijoita; 
II:o talot, jotka olivat vanhuksen tai leskivaimon omat, 

jos näillä ei ollut apunansa useampia kuin kaksi poikaa tai 
yksi renki; 
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III:o raihnaat ja heikot; 
IV:o kaikki, jotka eivät olleeet täyttäneet 20 vuotta, sekä 

ne, jotka olivat 40 vuotta vanhemmat. 
Pakkokirjoitus sai saman asetuksen mukaan tapahtua ta-

lossa, jonka isännällä oli useampia kuin kaksi poikaa, tai sem-
moisessa, jossa isännällä oli enemmän kuin yksi renki. 1) 

Asetus määräsi etusijassa otettavaksi: 
I:o loismiehiä; 
II:o kuljeksivia käsityöläisiä, jotka eivät olleet talonisäntiä; 
III:o viikko- ja kuukausimiehiä, jotka eivät olleet vuosi-

palveluksessa; 
IV:o maapapiston sekä kaupunkein porvarien tarpeettomia 

palkkalaisia. 
Lisäksi oli kauppiaita, jotka kuljeksivat maaseudulla, sekä 

semmoisia kaupunkilaisia, jotka eivät mitään veroa maksaneet, 
kirjoitettava, jos tarve vaatisi. 

Tämän asetuksen säädöksiä muuteltiin kumminkin taas 
kohta. 

V. 1591 määrättiin pakkokirjoitus toimitettavaksi yli koko 
valtakunnan sillä tavalla, että yksi mies otettiin kahdeltakym-
meneltä talonpojalta, olivatpa nämät sitten vero- ja ruununtalo-
jen haltijoita taikka rälssin vuokramiehiä. Näiden tuli yhdessä 
varustaa sotamiehensä vaatteilla ja aseilla. Kaksi .torpparia 
vastasi väenotossa yhtä talonisäntää. Kaarle IX:n hallitessa 
käskettiin sitten (1600) Suomesta ottaa joka viides mies sota-
väkeen. Neljän, joita ei kirjoitettu, tuli toimittaa tälle viiden-
nelle aseet, vaatteet ja elatus, niin kauan kuin hän oli kotona, 
mutta kun hän oli sotaretkillä,_ sai hän ruunulta palkan niinkuin 
muutkin sotamiehet. Tämmöiset väenotot viittoivat tietä myö-
hemmin järjestettävälle ruotujakolaitokselle. 

Pakkokirjoituksella otettu sotamies oli oikeutettu pestaa-
maan toisen sijaansa. Tämän kautta talollinen saattoi lähettää 
poikansa tai renkinsä puolestaan. Myös voi kuka tahansa va-
pautua sotapalveluksesta maksamalla määrätyn rahan. Vuonna 
1582 säädettiin 2 tai 3 taleria ynnä 2 tai 3 härkää maksetta-
vaksi tämmöisestä vapautuksesta. 

1) Luulisi edellisestä päättäen, että tällä määräyksellä tarkoitettiin 
ainoastaan iäkkäitä tilallisia, mutta asetuksen sanojen mukaan koski määräys 
kaikkia talonisäntiä. 
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Aatelisten vuokramiehet, jotka eivät asuneet peninkulmaa 
etäämpänä säteristä, olivat väenotosta vapaat. Usein käyttivät 
aateliset tätä oikeuttaan väärin. Sen tähden pakeni nuoria 
miehiä, kun väenkirjoituksen aika lähestyi, aatelisten turviin, 
samoin kuin niitä myöskin piiloutui porvarien, pappien tai ni-
mismiesten palvelukseen. 

Väki otettiin muutoin vaan määrätyitä sotatoimia varten, 
ja kun nämät olivat suoritetut, laskettiin tavallisesti osa siitä 
kotiinsa. Tästä syystä täytyi taas ottaa uusia miehiä, kun 
uusiin yrityksiin ryhdyttiin. Seuraus oli, että lippukunnan 
miesluku oli hyvin vaihtelevainen. Vakinaisen armeijan tarve 
tuli kumminkin yhä tuntuvammaksi. Juhani kuninkaan kuoltua 
päätettiin vihdoin Ruotsin valtiopäivillä (v. 1600), että eri maa-
kunnissa oli alati pidettävä määrätty luku sotaväkeä varustettuna. 

Kovan vainon aikana kutsuttiin rahvasta aseisiin maata 
puolustamaan. Tavallisesti nostatettiin talonpojista joka neljäs 
tai viides mies, mutta jos iso vaara uhkasi, käskettiin mies joka 
talosta. Hyvin usein otettiin nostoväkeä Karjalasta, Savosta ja 
Pohjanmaalta viisikolmattavuotisen sodan kestäessä. 

Kaikki talonpojat olivat velvolliset pitämään kotonansa 
kelvollisia aseita, jotta voisivat hädän tullen suorittaa sotapal-
velusta nostoväessä. Tämän väen tuli myös hankkia itsellensä 
muonavarat niiksi muutamiksi kuukausiksi, joina sitä kerrallansa 
käytettiin. 

Sotaväen ja nostoväen välillä ei Juhani III:n aikana ollut 
niin varmaa erotusta, kuin  myöhemmin. Kuten juuri mainit-
tiin, saivat suuret joukot varsinaisesta sotaväestä erota lippu-
kunnista ja lähteä kotiinsa, kun niitä ei välttämättömästi tar-
vittu ; toiselta puolen talonpoikiä ei käytetty ainoastaan vartio-
väkenä maakunnan rajalla, vaan he seurasivat myös usein sota-
joukkoa vieraalle maalle sekä palvelivat varusväkenä linnoissa.1) 

Esimerkkejä väennostoista voisi Juhani III:n ajoilta lue-
tella paljon. Kun vuonna 1573 aiottiin meritse tehdä sotaretki 
Inkeriin, käski kuningas Hermanni Flemingin nostattaa tälle 

') Kaupunkien, pappien, voutien ja nimismiesten asettamasta väestä 
erittäinkin on vaikea sanoa, onko sitä pidettävä varsinaisena sotaväkenä 
vai ei. Sitä käytettiin milloin ratsuväkenä, milloin jalkaväkenä, milloin 
talonpoikaisen nostoväen seurassa, ja kun se oli retken tehnyt, laskettiin 
se taas hajallensa, paitse kaupunkien väkeä jälkeen vuoden 1580. 
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_retkelle niin monta talonpoikaa kuin hän saisi kokoon. Jollei 
hän muuten voinut hankkia tarpeeksi väkeä, tuli hänen vaatia 

• mukaansa joka neljäs tai viides talonpoika Hämeenlinnan lää-
nistä, Uudeltamaalta ja koko Karjalasta sekä vielä se väki, 
jonka Suomen kaupungit asettivat. Viipurin linnaan oli otet-
tava niin monta talonpoikaa, kuin tarvittiin varusväen lisäksi. 
Savon talonpoikien tuli olla vartiona maakunnassaan. Seuraa-
vana vuonna Juhani III kirjoitti Suomen sotaväen päälliköille: 
„Jos vihollinen ryntää maahan, on mies joka talosta nostatettava 
yli koko Suomen." Keväällä 1575 oli taas puhe, että vaadittai-
_sun mies talosta, vaikka sinä vuonna ei sitten tarvittukaan 
nosto-väkeä. Välirauhankin aikana tuli kuninkaalta kirjoituksia 
väennoston toimeenpanemisesta siinä tapauksessa, että venäläisiä 
hyökkäisi rajan yli. Sen jälkeen kuin nämät vuoden 1577 
alussa todella olivatkin tehneet karkauksen Suomeen, nostatet-
tun isot joukot rahvasta heitä vastaan, mutta nostoväestä oli 
sillä kertaa aivan vähän apua, jonka tähden sen kohta taas an-
nettiin palata kotiseuduilleen. Kun kesällä samana vuonna val-
mistettiin Venäjälle tehtävää kostoretkeä, neuvoi kuningas Her-
manni Flemingiä nostattamaan yhteistä kansaa niin paljon, 
että Viipurin ja Savonlinnan lääneistä tulisi 4,000 miestä ja 
Suomen muista lääneistä 2,000 miestä. Hermanni Fleming oli 
kumminkin muutaman aikaa ennen ilmoittanut kuninkaalle, 
että hän ei tarvinnut retkelleen enempää kuin 3,000 miestä. 
Siihen aikaan pelättiin samalla vihollisen uudestaan karkaavan 
Suomeen, jonka tähden kuningas tarkemmin määräten väen-
noston käski „kirjoituttaa" joka kuudennen miehen Pohjan-
maalla sekä Kokemäenkartanon, Raaseporin ja Porvoon lää-
neissä ja miehen joka talosta Viipurin ja Savonlinnan lääneissä. 
Jos kova hätä tulisi, oli joka mies kutsuttava aseisiin Ruotsin 
lain mukaan. Suomen sotajoukon päälliköt pyysivät syksyllä 
1577, että kuningas toimittaisi tänne Ruotsista apuväkeä. Ju- 

• hani vastasi, että sotainiesten lähettäminen ei silloin käynyt 
päinsä, vaan Suomen omaa sotavoimaa oli lisättävä väenotolla 
ja sitä paitse ajoissa valmistettava yleistä talonpoikain nostoa, 
niin  että joka kolmas tai joka toinen mies taikka mies joka ta-
losta oli varustettuna, kun heitä tarvittiin. Kaupunkien, pap-
pien ja nimismiesten varaväki 1) sekä voutien palvelijat hevosi- 

') Tällä väellä oli ruotsinkielessä nimi utgärdsfolk. 
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nensa olivat myös pidettävät valmiina. Nostoväestä ei kum-
minkaan edes toinen puoli tullut saapuville, kuin vihdoin läh-
dettiin Venäjälle. Kuningas tästä syystä käski rangaista vasta-
hakoisia pappeja, porvareita sekä varakkaampia talonpoikia raha-
sakoilla, mutta köyhempiä rahvaan miehiä lähettämällä heitä 
työntekijöiksi Ruotsin vuorikaivoksiin. Pahimmat kinastelijat, 
jotka olivat muita yllyttäneet, olivat tuomittavat hengenrangais-
tukseen. Vuosien 1578 ja 1579 välisenä talvena käskettiin taas 
Suomesta ottaa varaväkeä niin paljon kuin mahdollista, vaikka 
tästä kuuluisikin valituksia. Ja kuninkaan kirjeessä lisättiin 
vielä, että jos tämä väki ei tahtoisi seurata päälliköitä, niin se 
oli asetettava sotajoukon keskelle, jotta miehet eivät pääsisi kar-
kaamaan niinkuin ennen. Muutaman aikaa tämän jälkeen mää-
rättiin mies joka talosta nostatettavaksi Savossa, Äyräpäässä ja 
Jääskessä Käkisalmen lääniin  aiotulle retkelle, ja Hannu Garp 
valtuutettiin vaatimaan Pohjanmaalta kansaa maanvartijaväeksi 
sekä viemään mukaansa silloin toimeenpantavalle Venäjän ret-
kelle suksimiehiä ja muuta väkeä. Vuonna 1580 oli koko Sa-
vossa taas nostatettava mies joka talosta, ja tämän maakunnan 
voutien tuli varustaa palvelijansa sotaretkeä varten. Seuraavan 
vuoden lopulla määrättiin Jääsken ja Äyräpään talonpojat vuo-
roin vartioimaan rajaa, niin että toinen joukko jonkun ajan ku-
luttua astui toisen sijaan. Ja noin vuotta myöhemmin käsket-
tiin nostattaa Savon ja Äyräpään talonpoikia Pähkinälinnaa vas-
taan tehtävälle sotaretkelle. — Näissä esimerkeissä lienee jo 
lukijalle kylliksi. 



II. Sotajoukon aseet, jako ja päällikkökunta. 

. Vanhassa Helsinglannin laissa oli määrätty, että jokaisen 
18 vuotta täyttäneen miehen tuli olla sotaa varten varustettuna 
viidellä aseella, nimittäin miekalla tai tapparalla, kypärillä, kil-
vellä, haarniskalla sekä jousella, johon kuului kolme tusinaa 
nuolia. Keihäitä käytettiin myös aikaisin, ja keskiajan lopulla 
tulivat pyssyt muiden aseiden lisäksi. 

Vielä uuden ajan alussa olivat sekä ratsumiehet että jalka-
väen sotamiehet velvolliset itse hankkimaan varuksensaja aseensa. 
Jos he eivät sitä voineet, joka usein tapahtui, saivat he ruunulta 
lainaksi varuksia, mutta aseita ainoastaan maksua vastaan. Tä-
ten esimerkiksi Uudenmaan lippukunnalle vuonna 1579 annet-
tujen aseiden hinta vähennettiin sotamiesten vuosipalkasta. 

Kun pyssyt tulivat sotamiesten pääaseiksi, joutuivat ras-
kaat ja kalliit teräsasut sekä pertuuskat, keihäät ja jouset yhä 
enemmän pois käytännöstä. Tämä muutos tapahtui Suomessa 
ensimmäisten Vaasa-kuningasten aikana. Peläten että jalkaväki 
joutuisi vihollisten ratsujen tallattavaksi, koska harvoilla sota-
miehillä enää oli peitsiä ja pertuuskoja, käski Juhani III vuonna 
1578 Henrikki Klaunpoika Hornin teettää semmoisia jalaksilla 
kulkevia pieniä linnavarustuksia, että niissä saatettiin viedä 
tykkejä venäläistä ratsuväkeä vastaan, mutta nämät varustukset 
hylättiin taas pian epäkäytöllisinä. 

Vanhanaikuisten aseiden ja varusten häviämisestä ei kum-
minkaan huomattu sanottavaa haittaa aluksi, sillä viisikolmatta-
vuotisen sodan aikana taisteltiin tavallisesti metsäisillä ja mäki-
sillä mailla. Mutta kun seuraavan vuosisadan alussa sodittiin 
Puolalaisia vastaan Liivinmaan suurilla, aukeilla tasangoilla, 
niin Ruotsin ratsuväki ei ensinkään voinut vastustaa Puolan 
ratsumiehiä, jotka olivat varustetut teräsasuilla ja keihäillä. 
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Lauaistuaan pyssynsä olivat nimittäin Ruotsin haarniskattomat 
sotamiehet allttiina Puolan ratsuväen keihääniskuille, koska uuden 
panoksen asettaminen pyssyyn kysyi liian paljon aikaa. 

Pyssyt olivat siihen aikaan pitkät sekä raskaat ja tämän 
kautta hankalat käyttää. Putkiksi sanottiin pienempiä pyssyjä,. 
hakapyssyiksi isompia. Nämät jälkimmäiset saivat nimensä niihin 
liitetystä haasta, jonka avulla pyssy saatiin seinään tai puuhun 
tai johonkin muuhun esineesen kiimiitetyksi, kun oli ammut-
tava. Kolmekymmentä hakapyssyn luotia painoi yhden naulan. 

Ruotsissa oli joku isompi asetehdas. Kumminkaan ei valta-
kunnassa saatu valmistetuksi riittävää määrää aseita, jonka täh-
den näitä täytyi ostaa muualta, esimerkiksi Saksasta ja Ala-
maista. Pyssyseppiä oli Suomessakin. 1) 

Seuraavan ymmärtämiseksi lienee tarpeellista tehdä vähän 
selkoa sotaväen silloisesta jaosta. 

Sekä ratsu- että jalkaväki jaettiin lippukuntiin, joita nimi-
tettiin ratsumestarin tai päämiehen mukaan. 

Ratsuväen lippukunnassa (eskadronissa) oli, kun se oli 
täysilukuinen, 300 eli, jos ruotumestarit luetaan mukaan, 320 
ratsumiestä paitse päälliköitä. Lippukunta jaettiin viiteen nell 

jännekseen, joissa jokaisessa siis oli 60 (64) miestä. Kuhunkin 
neljännekseen kuului neljä 15:n miehen ruotua. 

Jalkaväen lippukunnassa piti oleman 500 eli — ruotumes-
tarit lukuun otettuina — 525 sotamiestä, vaikka tähän märään 
ei aina päästy. Lippukunta jakautui satamiehisiin neljcinnek-

siin. Kussakin neljänneksessä oli viisi ruotua, joissa siis oli 
20 miestä paitse ruotumestaria. Kymmenestä sotamiehestä oli 
yksi aliruotumestari. — Joskus oli lippukunnan miesluku ta-
vallista isompi. Siten määräsi Juhani III vuonna 1574, että 
kumpaiseenkin Suomen lippukuntaan oli otettava 700 miestä. 
Perustettiinpa pienempiäkin lippukuntia. Vuonna 1576 esimer- 

1) Tykeistä ja nmtitehtaista puhutaan kuudennessa luvussa. 
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kiksi käskettiin Suomen kaupunkien, kuten edellä on mainittu, r) 
yhteisesti asettaa 400:n miehen lippukunta. Tämmöiset poik-
keukset lienevät kumminkin olleet harvinaisia. 

Vielä muutama sana päällikkökunnasta. Sotajoukkojen 
ylipäällikön lähimpinä miehinä olivat: 

jalkaväen eversti (eli kenraali), 
kenttämarsalkka eli ratsuväen kenraali, 
ylimmäinen tykistömestari ja (useinkin) 
joku tai jotkut amiraalit. 
Ylipäällikön seurassa nähtiin tavallisesti sotaretkillä muu-

tama kymmenkunta aatelismiestä, jotka muodostivat hänen esi-
kuntansa ja joista useimmat samalla palvelivat ratsuväen Pää-
lipun alla. Erittäin kulki Pontus de la Gardien mukana koko 
joukko ruotsalaisia, suomalaisia ja ulkomaalaisia herroja. 

Jalkaväen kenraalilla oli myös melkoinen seurue. Kun 
Arvi Henrikinpoika Tavast, Vesunnin herra, oli nimitetty Suo-
messa olevan jalkaväen kenraaliksi, niin miiärättiin Toukokuun 
23 p. •1581 annetussa kuninkaallisessa kirjeessä, että hänen seu-
rassaan oli kulkeva matkoilla ja missä hän muutoin heitä tar-
vitsi: saarnaaja, välskäri, leirimestari, kirjuri, jonka tuli tehdä 
kaikki luettelot, provossi, kenttävartiomestari ja kaksi Viipurin 
kaupungin vartiomestaria. Jokainen näistä sai pitää luonansa 
valtion palkkaaman palvelijan. Sitä paitse oli Arvi Henrikin-
pojan kanssa retkillä 6 pyssymiestä ja 12 hänen omaa palveli-
jaansa. 

Vuonna 1582 oli hänen seurassaan kaikkiaan 34 miestä, 
v. 1583 38 miestä. 

Ratsuväen lippukuntaan kuului tavallisesti 16 tai 17 pääl- 
likkö- ja virkamiestä, nimittäin: 

ratsumestari, 
luutnantti, (jota kumminkaan ei aina ollut), 

1) Kts. 7 siv. 
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vänrikki (eli lippumies), 
5 neljänneksenjohtajaa (eli yksi kuuttakymmentä ratsu- 

miestä varten), 
saarnaaja, 
provossi, 1) 
tarkastuskirjuri, 
välskäri, 
vartiomestari, 
muonittaja, 
torvensoittaja, 
2 järjestysmiestä. 2) 
Jalkaväen lippukunnan päällikkö- ja virkamiehiä oli pari- 

kymmentä, nimittäin: 
päämies, 
päämiehen luutnantti, (jota ei tavata kaikissa lippukunnissa), 
vänrikki (eli lippumies), 
5 neljänneksenjohtajaa (eli yksi kutakin sataa miestä varten), 
saarnaaja, 
provossi, 
tarkastuskirjuri, 
välskäri, 
vartiomestari, 
muonittaja, 
pillimies, 
5 rummuttajaa (eli yksi kussakin neljänneksessä). 
Meidän ajan aliupseereja vastasivat ruotumestarit, joita oli 

yksi kutakin ruotua varten sekä ratsu- että jalkaväessä. 

') Provossi oli yleinen syyttäjä sotaoikeudessa ja tuomari pienem-
missä rikosasioissa. Hän valvoi myös rangaistusten toimeenpanemista. 

2) Ruotsiksi rumormästare. 



III. Suomen sotaväen lisääntyminen Juhani III:n 

aikana. 

Juhani III:n hallitus näyttää olleen Suomen sotavoiman 
varsinainen muodostumisen aika. Tosin oli Suomesta asetettu 
väkeä usein ennenkin, mutta maamme sotajoukko lienee ennen 
viisikolmattavuotista Venäjän sotaa (1570-1595) aina ollut ver-
rattain vähäinen. 

Tämän sodan alkuvuosina oli Suomella — sen mukaan kuin 
olen voinut saada asiasta selkoa — vain kaksi jalkaväen lippu-
kuntaa ja yksi ratsuväen lippu. Toisella jalkaväen lippukun-
nalla oli ensin päämiehenä Martti Olavinpoika ja sitten (vuo-
desta 1572) Antti Haakoninpoika, 1) toisella Lauri Juhonpoika. 
Ratsuväen lippua johti Lauri Torstinpoika vuoteen 1576, jolloin 
Martti Boije tuli sen ratsumestariksi. 2) 

Meidän maan etevimmät ylimykset palvelivat ruotsalaisten 
ja saksalaisten herrojen rinnalla ratsuväen Päälipun (Kenne-
fanan) alla. Muut Suomen aateliset ja heidän palvelijansa toi-
mittivat usein Juhani III:n hallituksen alussa sotapalveluksensa 
jalkaväessä sekä erittäinkin Viipurin linnan varusväessä. Vuonna 
1575 määrättiin kumminkin Suomen aateliston ratsumiehet kuu-
luviksi Hovilippuun eli kuninkaan ratsaskaarttiin, joka sodan 
takia oli tuotu Suomeen ja täällä järjestettiin uudestaan. Suo-
messa oli siten vuonna 1576 kaksi ratsaslippua, nimittäin Martti 
Boijen suomalainen lippukunta ja Hovilippu, joka oli puoleksi 

I) Antti Haakoninpojan lippukunta hajoitettiin luultavasti 1578. 
2) V. 1570 mainitaan sitä paitse suomalaisia ratsumiehiä olleen Tuure 

Pietarinpojan lipun alla. Hän oli Suomesta kotoisin ja johti (ainakin 1575) 
Itägötlannin lippua. Toukokuussa 1570 Tuure Pietarinpojan lippukunta. 
lähetettiin Rääveliin, jossa suomalaiset ratsumiehet kohta lienevät joutu-
neet Hannu von Oldenburgin lipun alle. 
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suomalainen. Näissä molemmissa lippukunnissa oli silloin 584 
miestä yhteensä. 

Mutta vuonna 1577 Suomen aateliston huovit erotettiin 
Hovilipusta, jonka jälkeen ne muodostivat eri lippukunnan, 
Suomen Aatelislipun. Saman vuoden lopulla Juhani III vaati, 
että Suomen aateliston väestä oli tehtävä kaksi lippukuntaa, 
(kummassakin 300 miestä), siten että palkattuja ratsumiehiä oli 
otettava rälssin huovien lisäksi. Hermanni Fleming kumminkin 
kohta ilmoitti kuninkaalle, että Suomesta siihen aikaan oli mah-
dotoin saada palkkahuoveja kokoon niin paljon, kuin niitä olisi 
tarvittu Aatelislipun jakamista varten, ja tästä syystä koko 
tuuma raukesi tyhjiin. 

Kun venäläiset vuonna 1577 olivat hävittäneet Etelä-Suo-
mea, katsoi hallitus tarpeelliseksi lisätä meidän maan jalkaväkeä. 
Kuningas käski sen tähden ottaa täältä 2,000 sotamiestä. Näistä 
perustettiin neljä uutta lippukuntaa, nimittäin: 

Olavi Eerikinpojan (Uudelta maalta ja Etelä-Suomesta), 
Valentin Gödingin (Hämeenlinnan läänistä, Ylä-Satakun-

nasta ja Pohjois-Suomesta), 
Ambrosius Henrikinpojan (Savosta) ja 
Juho Juhonpojan (Jääskestä ja Ayräpäästä). 
Vuonna 1579 käskettiin hallitusmiesten taas vahvistaa Suo-

men sotavoimia kii joituttamalla maakansasta 1,000 miestä uutta 
jalkaväkeä ja lisäksi kaupungeista 500 miestä. Samaan aikaan 
muodostettiin uusi ratsuväen lippu niistä pappien, porvarien, 
voutien ja nimismiesten asettamista miehistä, jotka siihen saakka 
satunnaisesti, aina tarpeen vaatiessa, olivat olleet koottuina Ju-
hani Knuutinpojan, Monikkalan herran, johdon alle. Vieläpä 
Perttu Iivarinpoika (Teet?) silloin perusti Suomessa toisenkin rat-
suväen lipun, joka kumminkin lienee ollut aivan lyhytikäinen. 

Niinkuin seuraavat luettelot osoittavat, oli Suomella alku-
puolella vuotta 1580 6 jalkaväen ja 3 ratsuväen lippukuntaa. 

Jalkaniieic 1ippukunnat vuonna 1580: 

Olavi Eerikinpojan lippukunta (Etelä-Suomesta ynnä Por-
voon ja Raaseporin.lääneistä`. 

Valentin Edgertinpoika Gödingin lippukunta (Pohjois-
Suomesta ja Hämeenlinnan läänistä). 
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Ambrosius Henrikinpojan lippukunta (Savonlinnan läänistä). 
Lauri Pentinpojan lippukunta (Savonlinnan läänistä). 
Juho Juhonpojan lippukunta (Viipurin läänistä). 
Lauri Niilonpojan lippukunta (Pohjanmaalta ja Kokemäen-

kartanon läänistä). 

Ratsuväen lippukunnat vuonna 1580: 

Martti Boijen lippukunta. 
Niilo Olavinpojan lippukunta. 1) 
Knuutti Juhonpojan lippukunta (Hovilippu, jossa tähän 

aikaan näkyy olleen yksinomaan Suomen väkeä). 

Kun Pontus de la Gardie oli tullut ylipäälliköksi Suomeen, 
pyysi hän tänne jonkun ajan kuluttua enemmän sotaväkeä halli-
tukselta. Epäilemättä on pidettävä seurauksena hänen pyyn-
nöstänsä, että Suomessa vielä perustettiin muutamia jalkaväen 
lippukuntia. Näiden luku nousi vuonna 1582 kymmeneen, kuten 
seuraavasta luettelosta nähdään: 

Jalkaväen lippukunnat v. 1581-1582: 

Hannu Mikonpojan lippukunta (Ylä- ja Ala-Satakunnasta), 
317 miestä. 2) 

Olavi Eerikinpojan lippukunta (Raaseporin ja Porvoon 
lääneistä sekä Etelä-Suomesta), 318 miestä. 

Valentin Gödingin lippukunta (Hämeenlinnan läänistä), 
582 miestä. 

Ambrosius Henrikinpojan lippukunta (Vähästä Savosta), 
419 miestä. 

Pietari Henrikinpojan lippukunta (Suur-Savosta), 390 miestä. 
Juhani Kattin lippukunta (Viipurin läänistä), 298 miestä. 
Iivari Eerikinpojan lippukunta (Viipurin kaupungista), 

164 miestä. 
Juho Juhonpojan lippukunta (Jääsken ja Ayräpään kihla-

kunnista), 401 miestä. 

1) Niilo Olavinpojan lipun alla näyttää silloin olleen sekä aateliston 
ratsumiehet että ne pappien, kaupunkien, voutien ja nimismiesten aset-
tamat huovit, jotka sitä ennen olivat muodostaneet Juhani Knuutinpojan 
lippukunnan. 

2) Numerot tässä luettelossa ilmoittavat niiden miesten lukua, joille 
vuonna 1582 oli maksettava vaatepalkka vuodelta 1581. 
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Sven Törenpojan lippukunta (Suomen kaupungeista, paitse 
Viipurista), 274 miestä. 

Lauri Niilonpojan lippukunta (Pohjanmaalta), 267 miestä. 

Ratsuväen lippukunnat v. 1581-1582: 

Pentti Henrikinpojan lippukunta (Suomen Aatelislippu). 1) 
Martti Boijen lippukunta, 408 miestä. 
Niilo Olavinpojan lippukunta, 261 miestä. 
Knuutti Juhonpojan lippukunta (Suomen Hovilippu), 287 

miestä. 
Eerikki Maununpojan ratsumiehet (Käkisalmessa). 2) 

Semmoisena pysyi sitten Suomen lippukuntain luku useita 
vuosia. Tämä käy selville seuraavista luetteloista. 

Jalkaväen lippukunnat vuonna 1585: 

Hannu Mikonpojan (Ylä- ja Ala-Satakunnasta). 
Sven Eerikinpojan (Raaseporin ja Porvoon lääneistä sekä 

Etelä-Suomesta). 
Valentin Gödingin (Hämeestä). 
Ambrosius Henrikinpojan (Vähästä Savosta). 
Olavi Pietarinpojan (Suur-Savosta). 
Juhani Kattin (Viipurin läänistä), 
Iivari Eerikinpojan (Viipurin kaupungista). 
Lauri Eerikinpojan (Jääskestä ja Ayräpäästä). 
Lauri Pentinpojan (Suomen kaupungeista). 
Lauri Niilonpojan (Pohjanmaalta). • 

Ratsuväen lippukunnat vuonna 1585: 

Martti Boijen. 
Akseli Kurjen. — Tähän lippukuntaan kuuluivat silloin 

myös Suomen aateliston ratsumiehet. 
Knuutti Juhonpojan (Hovilippu). 
Eerikki Maununpojan johdon alla olevat Käkisalmen huovit. 

Tähän kuului 36 palkattua ratsumiestä. 
2) Näitä oli 38. 
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Jalkaväen lippukunnat vuonna 1588: 

Valentin Gödingin 400 miestä (Satakunnasta). 
Sven Eerikinpojan 454 miestä (Uudeltamaalta). 
Maunu Laurinpojan 317 miestä (Hämeestä). 
Ambrosius Henrikinpojan 460 miestä (Savosta). 
Juhani Kattin 440 miestä (Savosta).') 
Juho Niilonpojan 248 miestä (Viipurin läänistä). 
Olavi Wargin 433 miestä (Viipurin kaupungista). 
Lauri Eerikinpojan 281 miestä (Jääskestä ja Ayräpäästä). 
Risto Antinpojan 178 miestä (Suomen kaupungeista). 
Lauri Niilonpojan 366 miestä (Pohjanmaalta). 
Narvan kaupungin lippukunta, jonka päämies Yrjö Laurin- 

poika oli, lienee isoksi osaksi, jollei kokonansa, ollut Suomen 
väkeä. Tähän lippukuntaan kuului 380 miestä. 

Ratsuväen lippukunnat vuonna 1588: 

Päälipun 74 miestä. Tämän lipun alla näyttää sinä vuonna 
olleen yksinomaisesti suomalaisia herroja palvelijoinensa. 

Martti Boijen 142 miestä. 
Akseli Kurjen 139 miestä. 
Knuutti Juhonpojan 106 miestä. 
Eerikki Maununpojan 20 miestä. 
Kaikkiansa oli Suomella viimemainittuna vuonna: 

481 miestä ratsuväkeä. 
3,957 2) „ jalkaväkeä. 

278 „ tykkiväkeä. 
497 „ laivaväkeä. 

Yhteensä 5,213 miestä, 

tai toisen laskun mukaan 5,353 miestä. Näistä oli 790 päälli-
köitä ja isäntiä sekä 4,563 palvelusmiehiä ratsuväessä, jalkaväen 
sotamiehiä ja tykki- ynnä laivarniehiä. 

1) Eerikki Heikinpoika oli siihen aikaan niiden Savon talonpoikien 
päämies, jotka vartioivat tämän maakunnan rajaa. 

2) Narvan kaupungin lippukunnan miehistö on laskettu tähän sum-
maan. 
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Lippukunnat eivät silloin olleet täysilukuiset. .Jos jokai-
sessa ratsuväen lippukunnassa olisi ollut 300 miestä ja jalkaväen 
lippukunnassa 500 - miestä, olisi Suomen sotavoiman miesluku 
ollut paljon isompi. 

Syksyllä vuonna 1589 oli meidän maassa 

10 jalkaväen lippukuntaa, 1) joissa yhteensä oli 4,153 miestä; 
4 ratsuväen lippukuntaa 2) „ 	„ 	„ 1,158 

kenttätykistöön kuuluvata väkeä 	  138 	„ 

laivaväkeä 	  554 

Kaikkiansa Suomen sotaväkeä 6,003 miestä. 3) 

Juhani IIl:n hallituksen viime vuosina, jolloin sota taas 
oli täydessä liekissä, perustettiin ainakin kaksi uutta jalkaväen 
lippukuntaa, nimittäin`'Hannu Mikonpojan ja Paavali Helsingin. 
Sotamiehet otettiin niihin Pohjanmaalta Ratsuväkeen tuli 
samaan aikaan lisäksi Hannu Hannunpojan lippukunta. 

Vuonna 1594 mainitaan 12 suomalaista jalkaväen lippu-
kuntaa olleen omassa maassa ja 3 Narvassa. En voi kaikista 
näistä varmuudella sanoa, mistä maakunnista niiden miehet oli-
vat otetut. Tahdon kuitenkin luetella ne tässä. 

Jalkaväen lippukunnat vuonna 1551: 

Steen Maununpojan 194 miestä. 
Olavi Pietarinpojan 300 miestä (Hämeestä). 
Olavi Pietarinpojan 161 miestä (Savosta). 
Ambrosius Henrikinpojan 388 miestä (Savosta). 
Sven Eerikinpojan 153 miestä (Uudeltamaalta). 
Risto Antinpojan 93 miestä (Suomen kaupungeista). 

') Näiden lippukuntain päämiehistä ei minulla ole täydellistä luet-
teloa. 

2) Nämät olivat: 
Martti Boijen lippukunta, 422 miestä. 
Akseli Kurjen lippukunta, 316 miestä. 
Knuutti Juhonpojan lippukunta, 240 miestä. 
Päälippu, 180 miestä. 
3) Tähän lukuun ei ole otettu Narvan lippukuntaa, johon kuului 

316 miestä, eikä linnojen tykkiväkeä. 

)f 
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Nuoren Lauri Niilonpojan 282 miestä. 
Juhani Niilonpojan 258 miestä (Viipurin läänistä). 
Juhani Kattin 171 miestä. 
Hannu Mikonpojan 340 miestä (Pohjanmaalta). 
Elovi Elovinpojan 322 miestä (Jääskestä ja Äyräpäästä). 
Byrgie Olavinpojan 280 miestä. 
Pietari Olavinpojan lippukunta 1 
Lauri Niilonpojan 	 i olivat Narvassa. 
Hannu Laurinpojan 	J 
Vaikka jalkaväen lippukuntien lukua siten olikin enennetty, 

niin miesluku niissä oli verrattain vähäinen. Yllämainittuihin kah-
teentoista lippukuntaan, jotka olivat Suomessa, kuului yhteensä 
vain 2,942 miestä. Tähän laskuun ei kumminkaan ole otettu 
sitä Suomen sotaväkeä, joka siihen aikaan oli Käkisalmessa. 
Sen lukumäärästä ei minulla ole tietoa, enemmän kuin Nar-
vaankaan sijoitettujen lippukuntien miesluvusta. 

Suomen ratsuväen lippukuntia sanotaan 1) Juhani III:n 
kuoleman jälkeisenä vuotena olleen viisi. Liitän niistä tähän 
luettelon. 

Ratsuväen lippukunnat vuonna 1593: 

Antti Laurinpojan 	  315 miestä. 
Antti Boijen 	  500 „ 
Akseli Kurjen 	  392 
Klaus Hermanninpoika Flemingin 	 159 „ 
Hannu Hannunpojan 	  200 

Yhteensä 1,496 

i) Grönblad, Handlingar rörande klubbekriget. III. 9. 



IV. Ratsuväen lippukunnat. 

Suomen Aatelislippu. 

1) Ratsumestareita. 

Niilo Mikonpoika, Åbyn herra (v. 1577-1579). 
Niilo Olavinpoika, Gamlebakan ja Meltolan herra (1580 

—1581 ?). 
Pentti Henrikinpoika, 1) (1581-1583?). 
Akseli Kurki, Anolan herra (1583— 	). 

2) Hajanaisia tietoja. 

Suomen Aatelislipun järjestämisestä on jo edellä kerrottu.2) 
Niilo Mikonpoika määrättiin ratsumestariksi kesäkuun 13 

p. 1577. 
Vuonna 1583, jolloin Akseli Kurki asetettiin Suomen Aate-

lislipun •ratsumestariksi, yhdistettiin siihen Niilo Olavinpojan 
suomalainen lippukunta. Jotta aatelisten ratsumiehet kummin-
kin voitaisiin pitää erillänsä niistä, jotka palvelivat vuosi- tai 
kuukausipalkasta, annettiin Akseli Kurjelle kaksi luutnanttia, 
ja hänen käskettiin sotaretkillä pitää kaksi lippua liehumassa, 
joista toinen oli aateliston ratsumiehiä, toinen palkattuja huo-
veja varten. 

3) illiesluku. 

V. 1577 oli lipun alla 131 ratsumiestä. 

2) Sjöskogin herra (?). Lagus, Jesper Krus' Förteckning, p. 78. 
2) Kts. siv. 4 ja 18. 
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V. 1580 198 palkattua ratsumiestä. 
V. 1582 335 miestä. Näistä oli vain 36 palkatuita. Muut 

olivat tietysti rälssin miehiä. 

Lippukunta Suomen ratsuväkeä. 

1) Ratsumestareita. 

Lauri Torstinpoika Ram (eli Gripsfot), Brödtorpin herra, 
(1568-1575). 

Martti Boije, G-ennäsin herra, (1576-1592). 

2) )luita päälliköitci. 

V. 1571 ja 1572 Klaus Kristerinpoika 1) luutnanttina ja 
Henrikki 011inpoika 2) vänrikkinä. 	• 

V. 1573 Pentti Henrikinpoika vänrikkinä. 
V. 1574 ja 1575 Pentti Henrikinpoika luutnanttina ja Martti 

Boije vänrikkinä. 
V. 1576`'Pentti Henrikinpoika luutnanttina. 
V. 1578 ja 1579 Yrjö Hannunpoika 3) luutnanttina ja Akseli 

Kurki vänrikkinä. 
V. 1581 ja 1582 Akseli Kurki luutnanttina ja Antti Boije 

vänrikkinä. 

3) Hajanaisia tietoja. 

, Lippukunta perustettiin vuonna 1568. 
V. 1571 oli seuraavilla herroilla, kullakin, 6 palkattua 

ratsua lippukunnassa: 
Yrjö Boijella, 
Klaus Kristerinpojalla, 

2) Kts. Lagus, Finska adelns gods och ätter, 478. 
3) Kts. Lagrus 1. c. ja Hist. ark. XI, 337. 
1) Varmaankin Jägerhornin sukua. 
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Arvi Henrikinpoika Tavastilla, 
Henrikki Laurinpojalla, 
F. Aidella, 1) 
Yrjö Jaakopinpojalla, 
Jost Småpepperilla, 2) 
Yrjö 011inpojalla. 
Muilla oli vähempi luku hevosia (5-1). 
Helmikuun 14 p. 1571 Kiialan Svante Eerikinpoika Stål- 

arm ja Strömsnäsin (Yläveden) Perttu Yrjönpoika Mjöhund 
tarkastivat lippukuntaa. 

Syksyllä 1571 ratsumiehet (276 hevosta) seurasivat Kustaa 
Baneria Viipurista „Siummoon" 3), Venäjän rajalle, jossa muu- 
taman aikaa pidettiin leiriä. 

Syksyllä 1572 tehtiin Hermanni Flemingin johdolla kolme 
sotaretkeä Venäjälle. 

Keväällä 1573 lippukunta piti leiriä Venäjän rajalla. 
Helmikuussa 1575 se oli Elimäen leirissä. 
Tammikuun 17 p. 1576 pidettiin tarkastus Hämeenlinnassa. 

Siinä oli 189 miestä saapuvilla. Räävelissä oli silloin 12 miestä, 
Pohjois-Suomessa (linnaleirissä) 70 miestä, Savonlinnan läänissä 
37 miestä, Satakunnassa, Hollolassa ja Hattulassa 11 miestä. 

V. 1577 olivat miehet hajallaan Viipurissa, Vehkalahdella, 
Pyhtäällä, Elimäellä, Savonlinnan läänissä, Hämeenlinnassa, Etelä-
Suomessa, Pohjois-Suomessa ja Ylä-Satakunnassa. 

Lippukunta oli usein vihollisten kimpussa vuosina 1577 
ja 1578. 

Helmikuun 1 p. 1579 pidettiin tarkastus Säkkijärvellä. 
Helmikuun 5 p. 1580 	„ 	 Elimäellä. 
Lokakuun 18 p. 1580 „ „ Viipurissa. 
Syyskuun 14 p. 1581 „ „ Narvassa. 
Lokakuun 27 p. 1582 „ Viipurissa. 
Syyskuun 2 p. 1583 „ „ Helsingissä. 

1) Alde oli Viipurin porvareita. Kts. K. Grotenfelt, Suomen ratsu-
palvelus- ja läänitysluetteloita v. 1537-1575. Hels. 1899. 

2) Småpepperin suvusta kts. Hist. ark. XI, 293. 
3) Nimellä tarkoitetaan luultavasti Summan kylää, joka on linden-

kirkon pitäjässä. 
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~) lliesliikii. 1) 

V. 1570 16 päällikköä ja virkamiestä, 228 ratsumiestä. 
V. 1571 16 „ 	„ 	 „ 277 ,, 
„ 1572 15 7, 	 „ 	„ 279 „ 

1573 14 77 	,, 	 „ 298 „ 

„ 1574 188 (?) „ 

„ 1575 313 
„ 1576 325 „ 
„ 1577 14 päällikköä ja virkamiestä, 304 ,, 
„ 1578 14 	 „ 	 „ 342 „ 
„ 1579 415 „ 

„ 1580 405 „ 

„ 1581 408 2) „ 

„ 1582 385 „ 
„ 1583 428 „ 
„ 1588 107 isäntämiestä, 35 palvelusmiestä. Yhteensä 142 

ratsumiestä. Tallirenkejä 18. 
V. 1589 372  ratsumiestä. 

Lippukunta Suomen kaupunkien, pappien, voutien ja 
nimismiesten asettamaa ratsuväkeä. 

1) Ratsiimestareita. 

Juhani Knuutinpoika, 3) Monikkalan herra (1577-- 1578). 

1) Miesluvusta annettujen tietojen suhteen on huomattava, että se 
usein on eri asiakirjoissa samalta vuodelta ilmoitettu erisuuruiseksi. Tämä 
tulee nähtävästi siitä, että lippukunnan koko miehistö ei aina ollut tar-
kastuksissa saapuvilla. Sitä paitse muutamissa luetteloissa ei puhuta 
niistä uusista sotamiehistä, joille ei vielä maksettu vuosipalkkaa. Näistä 
syistä on usein vaikea sanoa, tarkoitetaanko numeroilla palkansaaneitten 
miesten vai koko miehistön lukua. 

2) Näistä oli 377 vanhoja ja 24 uusia ratsumiehiä sekä 7 rälssin 
ratsumiehiä, joille ei annettu mitään palkkaa. 

3) Juhani Knuutinpoika oli v. 1582 Kaprion linnan haltija. 
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'Niilo Olavinpoika, Gamlebakan herra (1580 —1583) 1). 
Akseli Kurki, 2) Anolan herra (1583— 	). 

Hajanaisia tietoja. 

Juhani Knuutinpoika, Hämeenlinnan kirjuri, oli kuninkaan 
käskyn mukaan v. 1577 ottanut sotamiehiä papeilta, porvareilla, 
voudeilta ja nimismiehiltä Suomessa, mutta kirjoitetuista eivät 
puoletkaan olleet saapuneet sille retkelle, joka samana vuonna 
tehtiin Venäjälle. Silloin määrättiin uudestaan L'Juho Knuutin-
poika ottamaan sotapalvelukseen voudinpalvelijoita, entisiä huo-
veja sekä pappien, porvarien ja nimismiesten renkejä, niin 
monta kuin hän voisi kerätä koko Suomesta, huolimatta kenen 
palveluksessa he olivat ja kuka heitä tahtoi puolustaa. Näistä 
oli muodostettava yksi ratsuväen lippukunta hänen oman joh-
tonsa alle. Lippukuntaa ei kumminkaan liene saatu vakinaisesti 
järjestetyksi ennen kuin vuonna 1579 tai 1580. 

Tämä lippukunta näyttää olleen liitettynä Aatelislippuun 
vuosina 1580 ja 1581. Varmaan yhdistettiin nämät molemmat 
lippukunnat vuonna 1583, jolloin ne asetettiin Akseli Kurjen 
komennon alle. 

Syyskuun 14 p. 1581 tarkastus Narvan luona; Lokakuun 
16 p. 1582 Pähkinälinnan edustalla. 

) lliexluku. 

V. 1580 maksettiin palkka 14:11e päällikölle ja virkamie- 
helle sekä 211:11e ratsumiehelle. Silloin oli siis 225 ratsumiestä 
yhteensä. 

V. 1581: 218 vanhaa ratsumiestä, 43 uutta miestä. 
V. 1588: 120 isäntämiestä, 19 palvelusmiestä ja 23 talli- 

renkiä. 
V. 1589 319 ratsumiestä. 

1) Niilo Olavinpoika määrättiin vuonna 1583 Narvan linnan isän-
nyyteen, jonka jälkeen hänen luutnanttinsa, nuorempi Hannu von Olden-
burg, Wodenbekin herra, muutaman aikaa johti lippukuntaa. S. A. N:o 
6549. 100 1. — Niilo Olavinpoika on mainittuna muun muassa S. A. N:o 
6511, 6517, 6526, 6530, 6533, 6534, 6541, 6545, 6556. 

2) Akseli Kurki oli sitä ennen ollut ensin vänrikkinä ja sitten (vuo-
desta 1581) luutnanttina Martti Boijen lippukunnassa. 
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Lippukunta Suomen ratsuväkeä. 

1) Ratsumestari. 

Perttu Iivarinpoika, Järpilän herra, (1579 ja 1580). 

2) Muistutus. 

Maaliskuun 29 p. 1579 annettii' Perttu Iivarinpojalle 
käsky perustaa Suomessa 300:n miehen ratsaslippu. Tämä 
lippukunta hajoitettiin kuitenkin luultavasti jo samana tai seu-
raavana vuonna. 1) . 

Lippukunta Suomen ratsuväkeä. 

1) Ratsumestari. 

Hannu Hannunpoika, Monikkalan herra (1591—ainakin 1596). 

2) Hajanaisia tietoja. 

Toukokuun 11 p. 1591 määrättiin"Hannu Hannunpoika 
Suomessa perustettavan lippukunnan ratsumestariksi. Lippu-
kunnan syntymisestä on kerrottu seuraavaa. Ratsumestari asetti 
itse lipun alle 8 palkattua hevosta ja yhden hevosen rälssin 
puolesta, vänrikki 7 ratsua. Useat voudit, kirjurit, nimismiehet, 
papit ja tuomarinsijaiset varustivat lippukuntaan hevosia palk-
kaa vastaan. Monet, jotka ennen olivat olleet aateliston huo-
veina, rupesivat nyt itse puolestaan palkallisiksi ratsumiehiksi. 
Tilallisiakin saatiin tähän lippukuntaan ratsupalvelusta suoritta-
maan. Näille viimemainituille ei maksettu palkkaa, vaan myön-
nettiin sen sijaan veronvähennystä. 

Talvella 1591 ja 1592 lippukunta jo oli vihollisia vastus-
tamassa. 

Helmikuun 22 p. 1592 tavataan se Savonlinnassa. 

1) Lippukunnan olen nähnyt mainittuna Suomen valtioarkiston tili-
kirjassa N:o 6526, 1. 78, ja V. R. 31/vit 79. 
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Syyskuun 22 p. 1592 Martti Boije tarkasti lippukuntaa. 
Rajajoella. 

Helmikuun 3 p. 1593 Klaus Fleming piti tarkastuksen 
Säkkijärvellä. 

Tammikuun 27 p. 1595 Suitian Klaus Fleming, Genner-
byn Martti Boije, Anolan Akseli Kurki ja Wuolteen Hartikka 
Henrikinpoika toimittivat tarkastuksen. Ei ole tietoa, missit 
tämä tapahtui. 

3) JIieslnku. 

V. 1591: 13 päällikköä ja virkamiestä sekä 279 ratsumiestä.._ 
V. 1592, Helmikuussa, 250 ratsumiestä. 
„ 1592, Syyskuussa, 366 
„ 1593 	 380 
„ 1595 	 307 

Käkisalmen ratsuväki. 

1) Päällikkö. 

Eerikki Maununpoika (1581—ainakin 1588). 

,) Muistutuksia. 

Käkisalmen ratsumiehiä oli vaan vähäinen lippukunnan 
osa, mutta mainitsee ne tässä erikseen, koska ne muodostivat 
erinäisen joukon, josta usein puhutaan senaikuisissa sotaväen 
luetteloissa. Ratsuväkeä sijoitettiin Käkisalmeen heti sen jäl-
keen kuin linna oli valloitettu venäläisiltä. 

Helmikuun 19 p. 1583 nimitettiin neljänneksenjohtaja Ee-
rikki Maununpoika ratsumestariksi. 

Muutamat herrat pitivät Käkisalmen ratsuväessä palkatuita 
ratsumiehiä. Siten oli siinä vuonna 1581: 

Lauri Torstinpojalla, Käkisalmen linnan päälliköllä, 6 ratsua; 
Eerikki Maununpojalla 8 ratsua; 
Jaakkima Diirikinpoika Brandilla, Käkisalmen linnan vou-

dilla, 5 ratsua; 
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Matti Antinpoika Björnramilla, Laatokan laivaston ami- 
raalilla, 5 ratsua; 

Hannu Pietarinpojalla 4 ratsua. 
Vuonna 1582 oli: 

Eerikki Maununpojalla 12 ratsua, 
Jaakkima Diirikinpojalla 6 ratsua, 
Matti Antinpojalla 6 ratsua ja 
Kaaprieli Juhonpojalla, venäjän tulkilla, 3 ratsua. 

~) Miesluku. 

V. 1581 38 ratsumiestä. 
V. 1582 37 
Seuraavina vuosina jokseenkin sama määrä. 
V. 1588: ratsumestari, neljänneksenjohtaja, 10 isäntämiestä, 

10 palvelusmiestä, 8 tallirenkiä. 
V. 1589 oli Käkisalmessa muutama kymmenkunta ratsu-

miestä Martti Boijen lippukunnasta. 

Hovilippu. 

1) Rataatestareita. 

Klaus Yrjönpoika ( 	—1575). 
Perttu Iivarinpoika (1575-1579). 
Knuutti Juhonpoika Kurki, Laukon herra, (1579-1591). 
Antti Laurinpoika, (Puotilan herra) 1), (1591— 	). 

Hajanaisia tietoja. 

Hovilippuun kuului pestattuja ratsumiehiä, jotka muodos-
tivat kuninkaan kaartin. 

Vuonna 1575 annettiin Perttu Iivarinpojalle valta nos-
tattaa ne huovit, joita Suomen aateliston tuli pitää sekä lääni-
tyksistä että rälssitiloista, ja käyttää niitä Hovi lipun alla. 2) Tähän 
lippukuntaan yhdistettiin silloin myös Itägötlannin ratsumiehet. 

1) Labs, Finska adelns gods och After, 227. 
2) V. R. 8/vi 1575. 
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Suomen aateliston ratsumiehet erotettiin Hovilipusta v. 1577. 
Vuoden 1579 tienoilta näkyy Hovilipun alle kuuluneen 

pääasiallisesti (ehkä yksinomaisesti) Suomen väkeä. Sitä nimi-
tetäänkin sen jälkeen Suomen Hovilipuksi. En tiedä, lieneekö 
Ruotsissa samaan aikaan ollut toinen Hovilippu. 

Syyskuun 14 p. 1581 pidettiin lippukunnan tarkastus Nar-
van luona. 

Miesluku. 

Alussa vuotta 1576 oli lipun alla 156 miestä. 
V. 1577: 10 päällikköä ja virkamiestä, 200 ratsumiestä. 
V. 1578: 10 ~e 207 
V. 1579: 14 f` 253 
V. 1580 267 „ 

V. 1581: 256 vanhaa ratsumiestä (jotka saivat palkan), 26 
uutta miestä (jotka eivät saaneet mitään palkkaa), 5 rälssin 
ratsumiestä (joille ei myöskään maksettu palkkaa). 

V. 1588: 84 isäntämiestä, 22 palvelusmiestä, 18 tallirenkiä. 
V. 1589 oli 240 miestä. 

Päälippu.1) 

1) Ratsuinestareita. 2) 

Juhani Sparre (ainakin vuosina 1581 ja 1582). 
Niilo Olavinpoika (1590). 

2) Hajanaisia tietoja. 

Päälippu oli valtakunnan sotavoiman ylipäällikön henki-
vartijajoukko eli kunniakaartti. Siinä palveli. Ruotsin, Suomen 
ja Viron etevimpiä aatelisia miehinensä. 

1) Päälipun tavallinen ruotsalainen nimi oli Kennefanan. 
2) Päälipun ratsumestareista ei olisi ollut vaikea hankkia tarkempia 

tietoja Ruotsin valtioarkistosta. Tätä kuitenkaan en tullut tehneeksi 
ajoissa. 
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V. 1571 tavataan Päälipun alla muun muassa: 
Kaarle Henrikinpoika Horn, 
Juhani Tyrilinpoika (Stålhandske), 
Eerikki Slatte, 
Matti Laurinpoika (Kruus, Harvialan herra), 
Martti Boije, 
Yrjö Boije, 
Yrjö Skytte, 
Hannu Pryss ja 
Juhani Böckler. 
Muutamilla näistä oli 20 ratsumiestä mukanansa. Kaik- 

kiansa oli sinä vuonna 229 miestä lipun alla. 

Kun Päälippu v. 1579 oli Virossa, palvelivat siinä seu-
raavat herrat: 

Henrikki Klaunpoika Horn, jolla oli 12 ratsua lipun alla; 
Kaarle Henrikinpoika Horn, „ „ 8 
Yrjö Boije, 	  „ „ 12 „ 

Gerdt Mundus, 	  „ „ 6 
Arvi Eerikinpoika (Stålarm), „ „ 6 „ 

Hannu Eerikinpoika, (Brink- 
kalan herra?), 	. 7 7 77 6 77 17 !I 

Henrikki von  Minden,lY  L  „ „ 6 „ ,. 

Juhani Böckler, 	  „ „ 6 „ 

Johannes Berends, . 	. /7 „ 3 77 77 

Yrjö Reonpoika, 	. 	. „ „ 2 „ 

Yhteensä 67 ratsua. 

Myöhempään samana vuonna lähetettiin lipun alle Ruot- 
sista: 

. Julius Gyllenhjelm, 1) joka toi 20 ratsua; 
Kaarle Kustaanpoika, „ „ 12 
Kristeri Klaunpoika, . „ 	„ 12 „ 

Aaretti Asseri, . 	„ 	„ 6 
Mauri Asseri, . 	„ 	„ 4 
William Wallace, 	„ „ 6 
Tonius Maidel, 	„ 	,, 3 

y. m. 	 Yhteensä 128 ratsua. 

') Juhani III:n äpäräpoika. Hänestä kts. Lagus 1. c. siv. 1 & 2. 

3 
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Elokuun 19 p. 1580 määrättiin muiden muassa seuraavat 
aatelismiehet käytettäviksi Päälipun alla: 

Julius Gyllenhjelm 	  24 ratsun kanssa, 
Kristeri Klaunpoika 	  12 „ „ 

Yrjö Boije 	  8 „ „ 

Kaarle Henrikinpoika (Horn) 	. 	. 8 „ 

Arvi Henrikinpoika (Tavast) 	. 12  „ 
Arvi Eerikinpoika (Stålarm) 	 6 „ „ 

Hannu Eerikinpoika 	  6 
Henrikki von Minden 	  6 „ „ 

Juhani Böckler 1) 	  6 „ „ 

„Giermundus", ylivartiomestari, 	. 	. 6 
Aaretti 	Asseri, 	kenraalin 	majoitus- 

mestari, 	  6 
Mauri Asseri, kenraalin majoitusmesta- 

rin luutnantti,   6 
Hannu Strang 	  6 „ 	 „ 

Hannu Bilefeldt, kenraalin provossi, 	6 „ 	 „ 

Hannu Svart, yliruotumestari, . 	6 
Tonius Maidel 	  6 „ 

Juhani Koskull 	  5 „ 	 „ 

Hermanni Northusen 	  6 

Klaus Fleming, 
Maunu Fleming, 1) 
Niilo Antinpoika ja 
Perttu Iivarinpoika. 
Vuonna 1582 muun muassa seuraavat Päälipun alla ole- 

vat hovijunkkarit ja ratsumiehet saivat palkan: 
Kustaa Brahe, 
Hermanni Fleming, 
Lauri Fleming (vänrikkinä), 
Klaus Fleming, 
Eerikki Pertunpoika Slang, 
Juhani Yxkull, 
Reinholtti Nieroth, 
Hannu von Vitinghoff, 
Juhani Anrep, 

9 Kuoli samana vuonna. 
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„Dittlef" Hastfer ja 
Henrikki Kursel. 
Vuonna 1588 ei Päälipun alla näytä olleen juuri muita 

kuin suomalaisia herroja. Siihen kuului nimittäin: 
Klaus Aakenpoika Tott, jolla oli 6 ratsua mukanansa; 
Yrjö Boije „ „ 10  /7 

Eerikki Pertunpoika Slang „ „ 4 
Arvi Henrikinpoika Horn 97  „ 3 „ „ 

Klaus Fleming „ „ 3 „ 

Lauri Fleming• „ ,, 3 „ „ 

Perttu Iivarinpoika . 	. 77  „ 4 „ 7) 

Niilo 	Olavinpoika (Gam- 
lebakan herra?) 	. 	. „ „ 4 

Perttu Eerikinpoika Ljuster „ 2 „ 

Lauri Henrikinpoika (Hor- 
e 	>) „ n 3 » „ 

Eerikki Juhaninpoika . „ „ 2  ,, 
Hannu Maununpoika 	. „ „ 4 „ „ 

Pietari Niilonpoika . 	. „ „ 2 „ ,, 

Hannu von Oldenburg . 	. „ „ 4 
Mau nu Henrikinpoika (Spo- 

re?) 	   „ 2 » 

Pentti Juhaninpoika (Har- 
tikkalan herra?) 	. 	. 77  „ 2 „ 

Jaakkima Diirikinpoika 
Brand 2 7) 77  „ „ 

Arvi Eerikinpoika Stålarm 7)  „ 8 „ 

Vielä 	muutamia 	herroja, 
joilla yhteensä oli 	. . . 	. 6 „ 

Kaikkiansa oli siis lipun alla 74 ratsumiestä. Näistä jo- 
kainen sai 24 taleria vuosipalkkaa. 

Ratsumiehistä oli: isäntiä 24, palvelusmiehiä 50. Sitä 
paitse kuului lippukuntaan 12 tallirenkiä. 

Vuonna 1589 oli Päälipun alla 180 ratsumiestä. 

Oriinratsastaj at. 

Oriinratsastajiksi nimitettiin niitä huoveja, jotka opettivat 
kuninkaan omia hevosia. Näitä kasvatettiin koko joukko Suo- 
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messakin, ja sen tähden pidettiin meidän maassa muutamia. 
kymmeniä oriinratsastajia. 

Heidän päälliköistään, joita kutsuttiin tallimestareiksi, mai-
nitaan: Pietari Kristierninpoika (v. 1577), Juho Pertunpoika (1578 
--1581), Tord Laurinpoika (1580 	1584), Aaroni Pietarinpoika 
(1591) y. m. 

Suomeen sijoitetut oriinratsastajat majailivat pääasiallisesti 
Savonlinnassa, Porin kartanossa sekä Saaren karjatalossa, joka 
on Mynämäen pitäjässä, noin 3 peninkulmaa Turusta pohjoiseen. 
Ensinmainitussa paikassa oli niitä 22 miestä vuonna 1588 ja 21 
miestä vuonna 1589. Porissa mainitaan v. 1589 olleen: 1 talli-
mestari, 1 kirjuri, 5 oriinratsastajaa, 4 tammanvartijaa ja 11 talli-
renkiä. Joskus asetettiin niitä muualle linnaleiriin. Siten esi-
merkiksi oli vuonna 1591 muutamia niistä palvelijoineen, hevo-
sineen Korsholman linnassa Pohjanmaalla. 

Karjataloista saatiin nuoria hevosia. Siitostammoja näyt-
tää erittäin pidetyn Saaren kartanossa, Raaseporissa, Ylä.-
Satakunnassa ja Sairilan kartanossa, Pellosniemen pitäjässä. 

Joskus sijoitettiin kuninkaan hevosia talveksi talonpoikain 
ja nimismiestenkin luo. Kesäksi vietiin Länsi-Suomessa olevat 
hevoset tavallisesti Saaren kartanoon ja sen edustalla oleviin 
merensaariin. Savonlinnasta hevoset muutettiin keväällä Sai-
rilan kartanoon tai Saimaan saariin ja tuotiin syksyllä takaisin.• 
Tallimestarit kuljettivat sitä paitse usein hevosia Savonlinnasta 
Poriin, tai päinvastoin, sekä veivät niitä Porista Turkuun, Tuk-
holmaan, Rääveliin ynnä muualle. 



V. Jalkaväen lippukunnat. 

Lippukunta Suomen jalkaväkeä. 

1) Piiäntiehiä. 

Martti Olavinpoika ( 	--1572). 1) 
Antti Haakoninpoika 2) (1572-1578). 

2) Hajanaisia tietoja. 

Tämä ja Pohjanmaan (eli Lauri Juhonpojan) lippukunta 
olivat vanhimmat jalkaväen pataljoonista Suomessa. Ne mai-
nitaan jo Eerikki XIV:n hallituksen alkupuolella. Luultavasti 
olivat ne Kustaa Vaasan perustamat. 

Kesällä 1570 Suomen lippukunta piti linnaleiriä Savossa. 
Vuonna 1571 se oli Viipurissa. 
Vuonna 1572 sotamiehet olivat majoitettuina Karjalan 

talonpoikain tai Viipurin porvarien luo. Lippukunta oli sen 
ohessa monasti sotaretkillä samana vuonna. 

Lokakuun 3 p. 1573 Eerikki Haakoninpoika (Slang?), 
Maunu Henrikinpoika (Spore?) ja Antti Swarth tarkastivat 
lippukuntaa palkkausta varten. 

Tammikuun 15 p. 1574 Lorens von Köllen ja Juhani 
Knuutinpoika (Monikkalan herra) toimittivat tarkastuksen Vii-
purissa. 

1) Joutui yllämainittuna vuonna Venäläisten vangiksi. 
2) Eras toinen Antti Haakoninpoika oli samoihin aikoihin jonkun 

ruotsalaisen lippukunnan päämiehenä. 
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Kun keväällä 1574 ruotsalaiset sotamiehet, jotka olivat 
tehneet retken Hermanni Flemingin johdolla, laskettiin kotiinsa, 
käski kuningas kirjoituttaa yli koko Suomen niin paljon sota-
väkeä, että Antti Haakoninpojan sekä Lauri Juhonpojan lippu-
kunnissa miesluku nousisi 700:aan, kumpaisessakin. Näin isoiksi 
lippukuntia kumminkaan ei saatu. 

Elokuun 6 p. 1574 annettiin lippukunnalle käsky mennä 
Rääveliin. Lokakuun viime päivinä se lähti matkalle Helsin-
gistä. 

Vuosina 1575 ja 1576 se oli varusväkenä Räävelin lin-
nassa ja usein mukana, kun tehtiin retkiä vihollista vastaan. 

Antti Haakoninpoika pyysi alussa vuotta 1575 kuninkaalta 
päästä miehinensä takaisin Suomeen, mutta tähän pyyntöön 
ei suostuttu, koska Ruotsista ei muka talvella voitu lähettää 
toista väkeä Viroon. Samaan aikaan raivosi kulkutauti lippu-
kunnassa. Siihen nähtävästi kuoli vänrikki Lauri Antinpoika, 
josta mainitaan, että hän Helmikuun 20 päivänä haudattiin Raä-
velissä. Tästä kaupungista lähetettiin keväällä 89 sairastunutta 
sotamiestä Suomeen. 

Lokakuun 16 päivänä 1575 Pontus de la Gardie, Kiialan 
Svante Eerikinpoika Stålarm, Backelstorpin Klaus Juhonpoika 
ja Brinkkalan Hannu Eerikinpoika tarkastivat lippukuntaa Rää-
velissä. 

Seuraavana vuonna (1576) kaatui ja vangittiin Paadisten 
linnan luona yhteensä 29 sotamiestä tästä lippukunnasta. 

Maaliskuun 20 p. 1577 Henrikki von Minden, Niilo 
Mikonpoika ja Antti Martinpoika toimittivat tarkastuksen Vii-
purissa, ja siinä tilaisuudessa maksettiin lippukunnalle palkka 
vuodelta 1575. 

Maaliskuun 27 p. 1558 tapahtui tarkastus taas Viipurissa. 
Sen pitivät Lasse Lock, Hannu von Oldenburg ja Yrjö Laurin-

poika. 
Jälkeen vuoden 1578 en ole nähnyt lippukuntaa mainit-

tuna. Se jaettiin nähtävästi niihin uusiin lippukuntiin, jotka 
siihen aikaan oli perustettu Suomessa. 

3) Mie.5Iu kn. 

V. 1570 oli tässä lippukunnassa 400 miestä: 
V• 1571 289 miestä. 
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V. 1572: 27 päällikköä ja alipäällikköä sekä 263 sotamiestä. 
Alussa vuotta 1573 oli kaikkiansa 328 miestä. Uutta vä-

keä otettiin Satakunnasta ja Vehmaan kihlakunnasta 113 miestä, 
jonka jälkeen lippukuntaan siis kuului 441 miestä. Näistä 1 
vangittiin Venäjällä, 8 kaatui taisteluissa, 3 tuomittiin (kuole-
maan?) rikoksista ja 1 karkasi Venäjälle. 

Siten oli lippukunnassa vuoden 1574 alussa 428 miestä. 
Elokuun 14 päivänä (samana vuonna) oli 471 miestä. 

V. 1575 oli lipun alla: 
Syyskuun 12:inesta päivästä Lokakuun 9:teen päivään 17 
päällikköä, 281 sotamiestä, 2 renkiä, eli yhteensä 300 miestä; 
Lokakuun 10:nestä päivästä Marraskuun 6:teen päivään 15 
päällikköä, 355 sotamiestä, 2 renkiä, eli yhteensä 372 miestä ; 
Marraskuun 7:nestä päivästä Jouluk. 31:teen päivään 15 pääl-
likköä, 384 sotamiestä, 2 renkiä, eli yhteensä 401 miestä. 

Lippukunnassa mainitaan vuonna 1576 olleen: 
Tammikuun 1:stä pistä Maaliskuun 26:teen p:ään 397 miestä; 
Maaliskuun 27:stä „ Huhtikuun 25:teen ,, 	333 	„ 

Huhtikuun 26:sta „ Toukokuun 23:teen „ 261 „ 

Syyskesällä (1576) oli 295 miestä. 
Vuoden 1577 alussa 266 miestä. Kesäkuussa samana 

vuonna: 16 päällikköä, 249 sotamiestä. 

Lippukunta Ylä- ja Ala-Satakunnan (sekä Pohjois- 
Suomen) jalkavåkeä. 

1) Pcicimiehiii. 

Hannu Mikonpoika (1581-1587). 
Valentin Göding (1588-1591). 
Hannu Pietarinpoika (1592— 	). 

2) Hajanaisia tietoja. 

Tämä lippukunta syntyi siten, että Hämeen- ja Ylä-Sata-
kunnan lippukunta jaettiin vuonna 1581. 
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Satakunnan miehiä käytettiin useina vuosina Virossa. Vuon-
na 1585 lippukunta oli Narvassa, v. 1586 Jaamassa. Lokakuun 
20 p. 1586 Brinkkalan Hannu Eerikinpoika, 1) Narvan päällikkö, 
sekä Kokkalan Germund Henrikinpoika Tavast, Iivananlinnan 
päällikkö, tarkastivat lippukuntaa. Vuonna 1587 oli 400 miestä 
Narvassa ja 60 miestä Kapriossa. Seuraavana vuonna miehet 
yhä olivat Narvassa. 

Vuosina 1589 ja 1590 lippukunta oli kotimaassa. Heinä-
kuun 27 p. 1589 tapahtui tarkastus Santahaminassa, Joulu-
kuun 30 p. 1590 Viipurissa. — Syyskuun 16:sta. päivästä Joulu-
kuun viimeiseen päivään 1590 kuoli Viipurissa tautiin 42 miestä. 

Kun sota uudestaan oli syttynyt vuonna 1590, lähetettiin 
Satakunnan miehet takaisin Narvaan (1591). Täällä sekä Ve-
näjällä kuoli viimemainittuna vuonna 30 miestä, ja 34 miestä 
lähetettiin sairauden takia Suomeen. Lokakuun 28 p. 1592 pi-
dettiin tarkastus Narvassa. 

~) Itiliesl2cku. 

V. 1581: 168 vanhaa sotamiestä ja 149 uutta miestä. 
V. 1582: 21 päällikköä ja virkamiestä, 20 yliruotumestaria, 

242 vanhaa sotamiestä, 92 uutta miestä. 
V. 1583: 23 päällikköä ja virkamiestä, 19 yliruotumestaria, 

234 vanhaa sotamiestä, 151 uutta miestä. 
V. 1584: 23 päällikköä ja virkamiestä, 13 yliruotumestaria, 

389 sotamiestä. 
V. 1585: 23 päällikköä ja virkamiestä, 13 yliruotumestaria, 

:369 sotamiestä. 
V. 1586: 23 päällikköä ja virkamiestä, 19 yliruotumestaria, 

369 sotamiestä. 
V. 1587 kaikkiansa 463 miestä. 
V. 1588: 19 yliruotumestaria, 19 aliruotumestaria, 353 

sotamiestä. Yhteensä (päällikkökunta lukuun otettuna) 415 
miestä. 

V. 1589 oli 539 miestä. 

1) Toisen ilmoituksen mukaan Kristian Kaaprielinpoika, Miirbvn vapaa-
herra, toimitti tarkastuksen Germund Tavastin kanssa. 
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V. 1590 yhteensä 472 miestä, nimittäin: päälliköitä ja vir-
kamiehiä 7, alipäälliköitä 13, yliruotumestareita 20, aliruotumesta-
reita 40, vanhoja sotamiehiä 360, uusia 30, tarkastuspalvelijoita 2. 

Lippukunta Uudenmaan ja Etelä-Suomen 
j alkaväkeä. 

1) PaaJniehiii. 

Olavi Eerikinpoika (1578-1582). 
Sven Eerikinpoika 1) (1582-1588). 
Steen Maununpoika (1589— 	). 

2) Hajanaisia tietoja. 

Lippukunta perustettiin luultavasti 1578. 
Ensimmäinen tarkastus, jonka Jaakkima Diirikinpoika 

Brand toimitti, tapahtui Lokakuun 20 p. 1579 Viipurissa. 
Vuonna 1580 lippukunta oli Käkisalmea valloittamassa. 
Kesäkuun 5 p. 1581 Tiusterbyn Tönne Olavinpoika ja 

Gammelbyn Arvi Olavinpoika tarkastivat lippukuntaa Kymen-
kartanossa. 2) 

Samana vuonna miehet olivat mukana, kun ryntäys tehtiin 
Narvaa vastaan, ja vetivät sitten itse tykit Jaamasta Kaprioon. 

Helmikuun 6 p. 1582 Laukon Akseli Kurki ja Monikkalan 
Juhani Knuutinpoika pitivät tarkastuksen Kaprion linnassa. 

Syyskuun 2 p. 1583 tarkastus Helsingissä. 
Kahtena viimemainittuna vuonna menetettiin kaikkiansa 

147 miestä, muun muassa seuraavalla tavalla. Tautiin kuoli 
vuonna 1582 Kapriossa 11 miestä. Venäläisten vangeiksi joutui 
saman linnan luona 5 miestä. Kun lippukunta keväällä 1582, 
lähti Virosta, karkasi 8 miestä, jääden sinne talonpojiksi. 
Pähkinälinnaa vastaan tehdyssä hyökkäyksessä 17 miestä am-
muttiin kuoliaaksi. Paluumatkalla Pähkinälinnasta nääntyi näl-
kään tai kuoli muista syistä 14 miestä. Viipurin lippukun-
taan siirrettiin 74 miestä (v. 1583). 

1) Eräs Sven Eerikinpoika mainitaan lippukunnan päällikkönä vuon- 
na 1578. Tämä lippukunta lienee ollut Ruotsista. 

-) Molemmat nämät tarkastusherrat kuuluivat Vildemanin sukuun. 
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Heinäkuun 20 p. 1584 ja Syyskuun 14 p. 1585 tarkas-
tukset tapahtuivat Räävelin linnassa. 

Joulukuun 30 p. 1590 hovijunkkari Klaus Slatte, (Slatte-
forsin herra), linnankirjuri Knuutti Juhonpoika, Käkisalmen 
linnanvouti Yrjö Juhonpoika sekä laivanpäämies Yrjö Matin-
poika toimittivat tarkastuksen Viipurissa. 

3) Miesluku. 

V. 1579 oli lipun alla 14 päällikköä ja virkamiestä sekä 
262 vanhaa sotamiestä. Uusia miehiä otettiin 102. 

V. 1580 mainitaan lippukunnassa olleen 343 miestä. 
V. 1581 oli Narvan luona 314 miestä. Samana vuonna 

otettiin 117 uutta miestä. Mutta vuoden lopussa oli vaan 292 

miestä lipun alla. 
Tammikuun 23 p. 1582 tuli lisää 169 „savu- eli kymme-

nysmiestä". 1) Vielä otettiin samana vuonna Pähkinälinnan ret-
keä varten 130 savumiestä. Ja Elokuun 14 p. 1583 tuli tähän 
lippukuntaan Koiviston luona 53 savumiestä uutta väkeä sekä 
8 miestä Hannu Mikonpojan lippukunnasta. 

V. 1584 lippukunta oli täysilukuinen. 
Vuoden 1585 syystarkastuksessa oli läsnä: 21 päällikköä 

ja virkamiestä sekä 446 sotamiestä. 
V. 1578: 22 päällikköä ja virkamiestä sekä 432 sotamiestä. 
V. 1589 lippukunnassa oli 514 miestä. 
V. 1590: 7 päällikköä, 13 alipäällikköä, 20 yliruotumestaria, 

40 aliruotumestaria, 340 vanhaa sotamiestä, 40 uutta miestä 
sekä 2 tarkastuspalvelijaa. 

Lippukunta Hämeenlinnan läänin (Ylä-Satakunnan ja 
Pohjois-Suomen) j alkaväkeä. 

1) Päämiehiä. 

Valentin Edgertinpoika G-öding (1578-1585). 
Maunu Laurinpoika (1585-1589). 
Olavi Pietarinpoika (1590— 	). 

1) Näille talonpojat maksoivat palkan ensimmäisenä vuonna. 
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2) Hajanaisia tietoja. 

Lippukunta perustettiin vuonna 1578. Siihen lähetettiin 
päämies, vänrikki ja tarkastuskirjuri Tukholmasta. Väki otettiin 
Pohjois-Suomesta sekä Kokemäenkartanon ja Hämeenlinnan 
lääneistä. Lippukuntaa tarkastettiin ensi kerran jo Tammi-
kuussa samana vuonna Säkkijärvellä. 

Heti tarkastuksen jälkeen se seurasi Henrikki Klaunpoika 
Hornia Inkeriin, menettäen sillä retkellä 40 miestä. 

Lippukunnasta karkasi: vuonna 1558 Kainuu Lappiin 10 
miestä, Pohjanmaalle 4 ja Ruotsiin 6 miestä; vuonna 1579 Lap-
piin 11 miestä; vuonna 1580 Lappiin 13 ja Pohjanmaalle 13 
miestä. 

Vuonna 1580 sotamiehet itse vetivät useita tykkejä Viipu-
rista Käkisalmeen. Tämän kaupungin luona vangittiin ja huk-
kui' tulipalossa yhteensä 6 miestä. Samana vuonna kuoli 26 
miestä tautiin. 

Vuonna 1581 lippukunta jaettiin kahtia, siten että Valentin 
Göding sai pitää Hämeen jalkaväen komentonsa alla, mutta 
Satakunnan ja Pohjois-Suomen miehiä varten perustettiin uusi 
lippukunta, jonka päämieheksi määrättiin Hannu Mikonpoika. 

Syyskuun 6 p. 1581 Hämeen lippukunta oli mukana Sak-
san Narvaa vastaan tehdyssä väkirynnäkössä. 

Seuraavina aikoina Hämeen sotamiehiä pidettiin varus-
väkenä Inkerinmaan ja Viron valloitetuissa linnoissa. 

Kun heille kesällä v. 1582 piti lähetettämän Viipurista 
rahoja Narvaan, niin Venäläiset Koiviston edustalla ottivat lai-
van, jossa rahat olivat. 

Heinäkuun 16 p. 1583 oli tarkastus Narvassa. 
Marraskuun 16 p. 1586 tarkastus tapahtui Iivananlinnassa. 

Sinä vuonna oli väki seuraavalla tavalla sijoitettuna: 

Iivananlinnassa oli 3 päällikköä, 4 yliruotumestaria, 81 sotani. 
Jaamassa 5 „ 3 „ 63 „ 

Rakvieressa 1 ,, 20 „ 

Yhteensä 8 8 „ 164 
Hämeessä oli 6 „ 7 „ 138 

Kaikkiansa 14 „ 15 „ 302 79 
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V. 1587 Germund Henrikinpoika Tavast maksoi Narvassa 
lippukunnalle palkan vuodelta 1585. 

V. 1588 sijoitus oli seuraava: 
Narvassa 12 päällikköä, 5 yliruotumestaria, 95 sotam. 
Iivananlinnassa 4 „ 4 „ 78 „ 

Jaamassa 3 „ 3 50 „ 
Kapriossa 2 ,, 3 ,, 58 ., 

Yhteensä 21 	 15 	 281 „ 
Tammikuun 30 p. 1591 oli.  tarkastus Viipurissa ja Marras-

kuun 23 p. Narvassa. 

3) lliesbtuku. 

Kun lippukunta oli saatu kokoon Tammikuussa 1578, 
kuului siihen 267 miestä. 
Lisää tuli v. 1579 Juho Juhonpojan lippukunnasta 81 miestä, 

uusia 53 „ 

v. 1580 Lauri Niilonpojan lippukunnasta 55 
uusia 77 

Samaan aikaan hävisi kuoleman, vangitsemisen, karkaa-
misen tai toisiin lippukuntiin siirtämisen kautta 203 miestä. 

Kumminkin sanotaan, että lippukunnassa vuoden 1581 
alussa oli 582 miestä. Samana vuonna Kesäkuussa oli miehiä 
362, päällikkökunta näihin luettuna. Narvassa oli heti valloi-
tuksen jälkeen (Syyskuun 20 p.) 379 miestä. 

Kesäkuun 15 p. 1582 kuului lippukuntaan 358 vanhaa ja 
202 uutta sotamiestä. 

Heinäkuussa 1583 oli lipun alla 314 miestä. 
V. 1586 331 miestä. 
V. 1588 317 miestä, joista 21 päälliköitä ja virkamiehiä. 
V. 1589 576 miestä. 
V. 1590 408 miestä. 
V. 1561 364 miestä. 
V. 1593: 18 päällikköä ja virkamiestä, 13 yliruotumestaria, 

13 aliruotumestaria, 240 sotamiestä ja 2 tarkastuspalvelijaa. — 
Yhteensä 286 miestä. 
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Lippukunta Vähän Savon jalkaväkeä. 

(Rantasalmen, Tavisalmen ja Säämingin pitäjistä). 

1) Päällikkö. 

Ambrosius Henrikinpoika (1578 — ainakin 1594). 

2) Hajanaisin tietoja. 

Lippukunta perustettiin vuonna 1578. 
Oli Savonlinnan lääniä vartioimassa talvella 1579-1580. 
Vuonna 1580 miehet itse vetivät Käkisalmen luo jonkun 

osan siellä tarvittavista tykeistä ja olivat mukana, kun tätä 
linnaa piiritettiin. Olivatpa vielä Käkisalmessa, kun viholliset 
tulivat Laatokan poikki valloittamaan sitä takaisin. 

Joulukuussa samana vuonna Ambrosius Henrikinpoika 
lähetti miehensä Savonlinnasta Pohjanmaalle linnaleiriin. 

Vuonna 1581 väki oli Viipurin puuvarustuksia rakentamassa. 
Silloin sanotaan miesten „niskoitelleen Kuninkaallista Majes-
teettia vastaan." 

Vuosien 1581 ja 1582 välisenä talvena lippukunta vartioi 
Savon rajaa. 

Kesällä 1582 osa siitä Ambrosius Henrikinpojan oman 
johdon alla lähti vartioväeksi Pohjanmaan rajalle. 

Lippukunta teki näinä vuosina usein talonpoikien kanssa 
Savonlinnasta lähtien hävitysretkiä Venäjälle. 

Marraskuussa 1582 koko lippukunta kävi Pähkinälinnan 
retkellä. Kun sieltä" oli palattu Käkisalmeen, vetivät miehet 
retkellä käytetyt laivat satamasta virtaa ylös linnan alle, pitkän 
virstan matkan. 

Vuonna 1583 väki teki linnoitustyötä Käkisalmessa. 
Samana vuonna se kävi jalokiviä (!) noutamassa Kitilän 1) 

vuorelta. 

1) Kitelän seurakunta on Laatokan pohjoisrannalla, muutamia 
peninkulmia Sortavalasta itään päin. 
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Ambrosius Henrikinpoika itse ja 200 miestä hänen lippu-
kunnastansa seurasi rauhanhierojia Tuutarinmäelle vuonna 15831) 

Tammikuun 14 p. 1584 pidettiin lippukunnan tarkastus 
Viipurissa. 

Kohta sen jälkeen vietiin miehet Savon kautta Pohjan-
maalle linnaleiriin. 

Vuonna 1584 kuoli tautiin 9 miestä, viholliset surmasivat 
8, Venäjälle ja Kainunmaahan karkasi 22. 

Vuonna 1585 oli vihollisten tappamia ja tautiin kuolleita 
yhteensä 11 miestä. 

Tammikuun 12 p. 1591 Lindön Arvi Eerikinpoika 
Stålarm, jalkaväen ylipäällikkö, ja Melkoilan Niilo Ola-
vinpoika, joka oli Viipurin linnan isäntiä, tarkastivat lippu-
kuntaa. 

3) Miesluku. 

Lippukuntaan otettiin: 

	

V. 1578 	158 miestä Savonlinnasta. 
V. 1578 ja 1579 434 miestä Savonlinnan läänistä. 

	

V. 1580 	62 „  

	

V. 1581 	41 „ 	„ 	 „ 

Yhteensä 695 miestä. 

Lipun alta joutui mainittuina vuosina miehiä pois seu- 
raavista syistä. 

Lauri Pentinpojan lippukuntaan siirrettiin 220 miestä. 
Aatelisten suojaan meni 	  6 „ 
Käkisalmen luona hukkui (1580) . 	. 	. 	. 28 „ 
Kurkijoella kaatui (samana vuonna) 	. 	 12 „ 
Ruotsiin ja muualle karkasi 	  10 „ 
Kainunmaahan karkasi (1581) 	  6 „ 
Savonlinnassa kuoli tautiin (1580 ja 1581) 18 „ 

Yhteensä menetettiin siis neljänä vuonna 300 miestä. 

Vuoden 1582 alussa oli lipun alla 395 miestä, päällikkö-
kunta niihin luettuna. Samana vuonna kaatui Pähkinälinnan 

°) Tuutarinmäki on Inkerinmaalla, pari peninkulmaa Pietarista ete-

lään päin. 
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edustalla 4 miestä ja kuoli tautiin 31 miestä. Vuoden lopulla 
oli lippuknnnassa kumminkin 510 miestä. 

V. 1583 oli 461 miestä. 
Vuoden 1586 alussa 314 miestä. 
V. 1588: 19 päällikköä ja virkamiestä sekä 441 sotamiestä. 
V, 1590: 6 päällikköä ja virkamiestä, 13 alipäällikköä, 19 

yliruotumestaria, 37 aliruotumestaria, 226 vanhaa sotamiestä, 
111 uutta miestä, 2 tarkastuspalvelijaa. — Yhteensä 414 miestä. 

Lippukunta Suur-Savon jalkaväkeä. 

(Juvan, Visulahden ja Pellosniemen pitiijistä.) 

1) Päämiehiä. 

Lauri Pentinpoika (1580). 1) 
[Pietari Henrikinpoika (1580-1583)]. 
Olavi Pietarinpoika (1582-1587 (?), 1594). 
Juhani Katt 2) (1588— ainakin 1590). 

>) Hajanaisia tietoja. 

Lauri Pentinpojan lippukunta syntyi epäilemättä siten, 
että Ambrosius Henrikinpojan lippukunta jaettiin vuonna 1580 
(tai 1579). Samaan aikaan kerrotaan Savon lippukunnan, jota 
Pietari Henrikinpoika johti, palanneen Venäjälle tehdyltä sota-
retkeltä. Sinä vuonna oli siis kolme eri lippukuntaa Savon 
väkeä. 3) Näistä näyttää Lauri Pentinpojan lipullinen piankin 
tulleen hajoitetuksi. Myöhemmin tavataan eräs Lauri Pentin-
poika (luultavasti sama mies) Suomen kaupunkien lippukunnan 
päämiehenä. 

Vuoden 1580 lopulla ja seuraavan vuoden alkupuolella 
Pietari Henrikinpojan lippukunta oli Käkisalmessa. 

Vuonna 1582 kerrotaan lippukunnan miehiä kulkeneen 
edes takaisin Viipurin, Kaprion, Narvan ja Savonlinnan välillä. 4) 

1) Sotalaitosta koskevissa asiapapereissa on ristiriitaisia ilmoituksia 
Savon lippukuntain päämiehistä, eikä minun ole onnistunut saada asiaa 
täysin selvitetyksi. 

2) Tämä Juhani Katt oli nähtävästi toinen kuin Viipurin lippu-
kunnan entinen päämies. 

3) Vrt. mitä sanotaan Savon jousimiehistä siv. 7. 
4) S. A. N:o 6540, 1. 28. 	 ' 
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Marraskuussa 1583 Olavi Pietarinpoika oli matkalla Viroon.1) 
Marraskuun 30 p. 1590 Käkisalmen linnan isännät Lauri 

Torstinpoika (Gripsfot, Brödtorpin herra,) Jaakkima Diirikin-
poika (Brand, Muurilan herra,) ja Maunu Henrikinpoika (Tavast, 
Kokkalan herra,) tarkastivat lippukuntaa. 

3) Miesluku. 

V. 1581 noin 400 miestä. 
V. 1588: 20 päällikköä ja virkamiestä sekä 420 sotamiestä, 

eli yhteensä 440 miestä. 
V. 1590 oli isompi osa' Juhani Kattin lippukunnasta sijoi-

tettuna Käkisalmen linnaan. Tässä osastossa oli: päälliköitä 3, 
alipäälliköitä 13, yliruotumestareita 12, aliruotumestareita 24, 
vanhoja sotamiehiä 167, uusia 45, tarkastuspalvelijoita 2. - --
Yhteensä 266 miestä. 

Toinen osasto lippukunnasta oli samana vuonna luutnantti 
Paavali Laurinpojan johdon alla Paidelinnassa. Siihen kuului: 
päälliköitä. 1, alipäälliköitä 2, yliruotumestareita 4, aliruotu-
mestareita 9, vanhoja sotamiehiä 76. — Yhteensä 92 miestä. 

Siis oli "Juhani Kattin lippukunnassa siihen aikaan 358 
miestä kaikkiansa. 

V. 1594 oli Olavi Pietarinpojan lippukunnassa vain 161 
miestä. 

Lippukunta Jääsken ja Åyräpään jalkaväkeä. 

1) Pääeniehiii. 

Juho Juhonpoika 2) (1577-1582). 
Lauri Eerikinpoika (1582-1590). 
Elovi Elovinpoika (1592). 

2) Hajanaisia tietoja. 

Heinäkuun 18 p. 1579 ja samana päivänä 1580 pidettiin 
tarkastukset Viipurissa. 

1) S. A. N:o 6549, 1. 98. 
2) Ruotsiksi Jöns Jönsson. 
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Vuodesta 1581 alkaen lippukuntaa käytettiin kauan aikaa 
Käkisalmessa. 

Vuonna 1582 joutui 26 miestä Venäläisten vangeiksi. 
Marraskuun 17 p. 1590 linnanisännät Lauri Torstinpoika, 

Brödtorpin herra, ja Jaakkima Diirikinpoika, Muurilan herra, 
sekä amiraali Pentti Söyringinpoika, Olsbölen herra, toimittivat 
tarkastuksen Käkisalmessa. 

3) Miesluku. 

V. 1577 oli lippukunnassa 294 miestä. 
V. 1578 „ „ 301 
V. 1579 „ „ 330 „ 
V. 1581 „ „ 401 „ 
V. 1582: 17 päällikköä ja virkamiestä, 17 ruotumestaria, 

317 sotamiestä, 2 tarkastuskirjuria. Yhteensä 353 miestä. 
V. 1583: 21 päällikköä ja virkamiestä, 16 ruotumestaria, 

321 sotamiestä. Yhteensä 364 (?) miestä. 
V. 1584 oli lipun alla 242 miestä. 
V. 1585: 18 päällikköä ja virkamiestä, 12 ruotumestaria, 

205 sotamiestä, 2 tarkastuskirjuria. Yhteensä 237 miestä. 
V. 1587 oli 217 miestä. 
V. 1588: 20 päällikköä ja virkamiestä, 261 sotamiestä. 
V. 1598: 6 päällikköä ja virkamiestä, 9 alipäällikköä, 181 

vanhaa sotamiestä, 21 uutta sotamiestä, 2 tarkastuspalvelijaa. 
Yhteensä 219 miestä. 

V. 1592: 15 päällikköä ja virkamiestä, 16 yliruotumestaria, 
316 sotamiestä. Yhteensä 347 miestä. 

Lippukunta Viipurin läänin jalkaväkeä. 

(Lappeen, Taipaleen, Vehkalahden, Virolahden, Viipurin, 
Säkkijärven ja Koiviston pitäjistä.) 

1) Päämiehiä. 

Juhani Katt (1581-1585) 1). 
Olavi Varg (1586). 

1) Saatuansa vanhuuden takia eron virastaan v. 1585 eleli Juhani Katt 
loppupäivänsä köyhyydessä. Hänelle annettiin v. 1586 avuksi 9 tynnyriä 
rukiita ja yhtä paljo ohria. 

4 



— 50 — 

Niilo Nebb (1587). 
Juho Niilonpoika (1588 --1590). 

2 Hajanaisia tietoja. 

Tämän lippukunnan Juhani Katt perusti vuonna 1581 
ottaen väkeä Viipurin kaupungista sekä Säkkijärven ja Lap-
peen pitäjistä. t Juhani Kattin lippukunta jaettiin luultavasti 
vuonna 1582 kahtia, nimittäin Viipurin läänin ja Viipurin 
kaupungin lippukuntaan, jonka jälkimäisen päämieheksi Iivari 
Eerikinpoika asetettiin. 

Joulukuun 30 p. 1590 Käkisalmen linnan isännät Pentti 
Söyringinpoika ja Eerikki Laurinpoika toimittivat tarkastuksen. 

3) Miesluku. 

V. 1581 oli lipun alla 298 miestä. 
V. 1588: 8 päällikköä ja virkamiestä, 230 sotamiestä. 
V. 1590: 5 päällikköä ja virkamiestä, 10 alipäällikköä, 15 

yliruotumestaria, 24 aliruotumestaria, 217 vanhaa sotamiestä, 
31 uutta miestä, 2 tarkastuspalvelijaa. Yhteensä 304 miestä. 

Lippukunta Viipurin kaupungin, Siikaniemen ja 
Pantsarlahden jalkaväkeä. 

1) Piitimiehici. 

Iivari Eerikinpoika (1582-1585) 1). 
Niilo Nebb (1586). 
Olavi Varg (1588-1590). 
Juhani Niilonpoika (1592). 

2) Hajan&isin tietoja. 

Lippukunnan syntymisestä on puhuttu ylempänä. 
Miehiä käytettiin muutamina vuosina (1582:sta alkaen) 

Viipuria linnoittamassa. 

') Iivari Eerikinpoika oli siihen saakka ollut päämiehen sijaisena 
.Pietari Hårdin lippukunnassa. Hän sai vanhuuden takia eron virastansa 
(1585), ja samoin kuin Juhani Kattille annettiin hänelle (1586) eläkkeeksi 
9 tynnyriä rukiita ja yhtä paljo ohria. 
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Vuosina 1582 ja 1583 lippukunta oli mukana Venäjälle 
tehdyillä sotaretkillä. 

Kaksi miestä joutui vuonna 1583 Venäläisten vangeiksi 
Koivistolla. 

3. Miesluku. 

V. 1582: 10 päällikköä ja virkamiestä, 94 vanhaa sota- 
miestä, 40 uutta miestä. 

V. 1583 oli lipun alla 199 miestä. 
V. 1584 „ „ „ 216 „ 
V. 1585 „ „ „ 211 „ 
V. 1586 „ „ „ 213 „ 
V. 1588: 22 päällikköä ja virkamiestä, 411 sotamiestä. 
V. 1592: 5 päällikköä ja virkamiestä, 10 alipäällikköä, 283 

sotamiestä. Yhteensä 298 miestä. 

Lippukunta kaikkein Suomen kaupunkien (paitse 
Viipurin) jalkaväkeä. 

1) P~iäm.ielaiii. 

Sven Törenpoika (1581— 	). 
Lauri Pentinpoika (1585). 
Risto Antinpoika (1588, 1589). 

2) Hajanaisia tietoja. 

Toukokuun 16 p. 1579 kuningas käski Suomen kaupun-
kien asettaa 500:n miehen lippukunnan jalkaväkeä Kumminkaan 
tämä lippukunta ei liene valmistunut ennen vuotta 1580 tai 
1581. 

Kaupungit maksoivat sitten vuosipalkan sotamiehille; ruunu 
antoi palkan ainoastaan päälliköille ja virkamiehille. 

3) Miesluku. 

V. 1581 oli lipun alla 260 miestä. 
V. 1583: 22 päällikköä ja virkamiestä, 162 sotamiestä. 
V. 1588 oli 178 miestä. 
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Lippukunta Pohjanmaan (ja Kokemäenkartanon läänin) 

j alkaväkeä. 

1) Päämiehiä. 

Lauri Juhonpoika (ainakin vuodesta 1568 vuoteen 1578). 
Juho Laurinpoika (1578 ja 1579, j 1579). 
Lauri Niilonpoika 1) (1580—ainakin 1594). 

2) Hajanaisia tietoja. 

Pohjanmaan lippukunnan olen nähnyt mainittuna jo vuonna 
1563, mutta varmaankin se oli vanhempi. Alkupuolella vuotta 
1569 se palasi Ruotsista Poriin, ja seuraavana kesänä sitä käy-
tettiin vartioimassa Turun läänin rannikkoa, jonne silloin pe-
lättiin Tanskan laivaston tulevan. 

Vuonna 1571 lähetettiin 190 miestä tästä lippukunnasta 
Viroon. Samana vuonna mainitaankin Lauri Juhonpojan 
sotamiehiä olleen Räävelissä sekä Paidelinnan edustalla. 

Vuosien 1574 ja 1581 välillä lippukunta näyttää olleen 
Suomessa. Elokuun 31 p. 1576 sotamiehet saivat vuoden 1575 
palkan Viipurissa. Maaliskuun 27 p. 1578 ja Heinäkuun 18 p. 
1579 tavataan ne myös Viipurissa. Vuonna 1580 lippukunta 
oli mukana Käkisalmea valloitettaessa. 

Satakunnan väki eroitettiin luultavasti vuonna 1581 lippu-
kunnasta. 

Sinä vuonna Pohjanmaan miehet olivat jaettuina Viron 
linnoihin, nimittäin Rääveliin, Paadisiin, Tolsburgiin, Vikkalaan, 
Haapsaloon, Liholaan ja Lukkolinnaan. 

Seuraavina vuosina oli isompi osa lippukunnasta — ajoit-
taisin ehkä koko lippukunta — Virossa ja vähempi osa Poh-
janmaan rajaa vartioimassa. 

2) Eräässä senaikuisessa Savon verokirjassa (S. A. N:o 6534, 1. 92) 
sanotaan Lauri Niilonpojan lippukunnassa olleen 440 miestä Länsipohjan 
väkeä (v. 1581). Mutta toiselta puolen on yltäkyllin todistuksia siitä, että 
tämä lippukunta oli kotoisin (Suomen) Pohjanmaalta. (Vrt. esim. V. R. 
2 '.1v 80). Tuo verokirjan ilmoitus on epäilemättä pidettävä erehdyksenä.  
En nimittäin luulisi, että Länsipohjan ja Pohjanmaan lippukunnilla silloin 
olisi sattunut olemaan samannimiset päämiehet. 
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Vuonna 1585 kuoli 16 miestä nälkään ja viluun Paidelinnassa. 
Vuonna 1586 kutsuttiin miehiä takaisin Virosta, mutta vuonna 
1587 lähetettiin toisia sijaan Pohjanmaalta. Talvella vuosien 
1588 ja 1589 välillä oli neljänneksenjohtaja Pietari Maunun-
poika 250:n miehen kanssa neljä kuukautta Pohjanmaalla raja-
vartiona. Seuraavana kesänä vietiin taas lippukunnan väkeä 
Rääveliin. 

Vuonna 1591 Lauri Niilonpojan sotamiehet (kaikki?) pa-
lasivat Narvan puolelta Pohjanmaalle, ja seuraavan vuoden alussa 
käskettiin heidän mennä Oulun linnan varusväeksi. 

3) Miesluku. 

V. 1569 oli lipun alla 500 miestä. 
Keväällä 1574 kuningas käski melkoisesti enentää Lauri 

Juhonpojan lippukunnan mieslukua, kuten edellä on kerrottu.1) 
Silloin otettiinkin Satakunnasta 91 miestä uutta väkeä, mutta en 
voi sanoa, kuinka paljo miehiä lippukuntaan kuului ennen 
tätä väenottoa. 

V. 1577 oli lippukunnassa ensin 259 sotamiestä. Lisäksi 
otettiin 197 uutta miestä Pohjanmaalta. 

V. 1578 oli 454 miestä. 
V. 1579 400 miestä. 
V. 1584 oli Virossa 251 miestä. 
V. 1586 (Virossa) 425 miestä. 
V. 1587 lähetettiin Pohjanmaalta Viroon 377 miestä. 
V. 1588: 23 päällikköä ja virkamiestä, 562 sotamiestä. — 

Toisen ilmoituksen mukaan oli sinä vuonna 22 päällikköä ja 
virkamiestä sekä 344 sotamiestä. Näillä viimemainituilla nume-
roilla tarkoitetaan luultavasti Virossa olevaa lippukunnan osaa. 

V. 1589 oli lipun alla 461 miestä (Virossa?). 
V. 1590 kuului lippukuntaan kaikkiansa: 22 päällikköä ja 

virkamiestä, 570 sotamiestä ja 2 tarkastuspalvelijaa. 
Näistä oli Räävelissä: päämies, päämiehen luutnantti, vän-

rikki, vänrikin luutnantti, saarnaaja, tarkastuskirjuri, provossi, 
muonittaja, vartiomestari, 4 neljänneksenjohtajaa, 7 pillimiestä ja 
rummuttajaa, 23 yliruotumestaria, 373 vanhaa sotamiestä ja 51 
uutta miestä. — Siis yhteensä 469 miestä. 

I) Kts. siv. 38. 
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Pohjanmaalla oli silloin: 2 neljänneksenjohtajaa, 1 ruotu-
mestari, 42 vanhaa sotamiestä ja 69 uutta miestä. — Siis yhteensä 
114 miestä. 1) 

V. 1591 mainitaan Pohjanmaan voudin muonitusluettelossa: 
6 päällikköä ja virkamiestä, 16 alipäällikköä ja 240 sotamiestä. 

Maaliskuussa 1592 annettiin Oulun linnassa muonitus 7:lle 
päällikölle ja virkamiehelle sekä 377:11e sotamiehelle. 

Kun lippukuntaa tarkastettiin Pohjanmaalla Maaliskuun 
18 p. 1593, oli siinä: 7 päällikköä ja virkamiestä, 19 alipääl-
likköä ja 270 sotamiestä. 

Toinen lippukunta Pohjanmaan jalkaväkeä. 

1) Päämies.. 

Hannu Mikonpoika (1590— ). 

2) Hajanaisia tietoja. 

Vuonna 1590 Savonlinnan päällikkö Gödik Fincke lähetti 
t' Hannu Mikonpojan (sotaväkeä mukana?) Pohjanmaan vartioston 

avuksi. Hannu Mikonpoika koetti Kyrössä ottaa uusia sota-
miehiä, mutta ei saanut aluksi mitään toimeen talonpoikain vasta-
hakoisuuden tähden. Kumminkin sanotaan hänen lippukun-
nassaan jo sinä vuonna olleen 232 miestä. 

V. 1592 lippukunta oli Oulun linnassa varusväkenä. 

3) Miesluku. 

V. 1591: 6 päällikköä ja virkamiestä, 11 alipäällikköä ja 
286 sotamiestä. 

1) Kuten huomataan, ei koko lippukunnan ylempänä ilmoitettu mies-
luku aivan säntilleen käy yhteen molempain osastojen yhteenlasketun 
miesluvun kanssa. Summat ovat saadut eri asiakirjoista. 
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V. 1592: 7 päällikköä ja virkamiestä, 13 alipäällikköä ja 
376 sotamiestä. 

V. 1593: 6 päällikköä ja virkamiestä, 16 alipäällikköä ja 
423 sotamiestä. 

Kolmas lippukunta Pohjanmaan jalkavakeä. 

1) Picimies. 

Paavali Helsing (1592). 

2) Hajanaisia tietoja. 

Paavali Helsingin johdon alla oli vuonna 1592 Pohjan- 
maan sotamiehiä sekä joukko talonpoikia. 

Lippukunta lakkautettiin nähtävästi alussa vuotta 1593. 1) 

3) Miesluku. 

V. 1592 mainitaan lippukuntaan kuuluneen: 6 päällikköä 
ja virkamiestä, 6 alipäällikköä, 60 vanhaa sotamiestä ja 68 uutta 
miestä. 2) 

1) S. A. N:o 4799, 1. 16 ja N:o 4801, 1. 105. 
2) S. A. N:o 4795, 1. 49 ja 50. 



VI. Tykistö. 

Koko valtakunnan kenttä-, linna- sekä laivatykistö oli 
ylimmäisen tykistömestarin valvonnan alainen; samoin myös tyk-
ki-, pyssy-, luoti-, salpietari-, ruuti- ja tykkiratas-tehtaat. Hänen 
käskyjänsä noudattivat muut tykistömestarit, nimittäin kenttä-
tykistömestari sekä linnojen ja laivaston tykistömestarit. 

Juhani kuninkaan aikuisista tykistömestareista mainitta-
koon tässä muutamat enemmän tunnetut. Ylimmän tykistö-
mestarin virassa, oli vuonna 1581 Henrikki von Minden ja vuo-
desta 1582 Eerikki Björninpoika. Samaan virkaan määrättiin 
Pentti Söyringinpoika Gyllenlod Heinäkuun 29 p. 1591. Pie-
tari Juhonpoika oli (ainakin vuosien 1577 ja 1585 välillä) kent-
tätykistömestarina Suomessa, asuen enemmiten Viipurissa. Päh-
kinälinnan retkellä (1582) mainitaan Tuomas Jaakopinpojan olleen 
kenttätykistömestarina. Viipurin kaupungin vallitusten tykistö-
mestari oli nimeltään Juho Matinpoika (1582). Olavi Laurinpoika 
oli tykistömestarina Käkisalmessa (1581:n ja 1582:n tienoilla). 

Tykistömestarien johdon alla olivat tykkimiehet, joiden toi-
mena oli tykillä ampuminen, sekä tulittajat, jotka valmistivat 
tuliluoteja. Tykkimiehet otettiin muitta mutkitta maasotaväen 
lippukunnista. 1) 

Tykkiväkeä käytettiin kuudennellatoista vuosisadalla ver-
rattain vähäinen luku. Suomessa oli vuonna 1582 kaikkiansa 

1) Tykistön hevoset saatiin kuninkaan kartanoista tai lisäverona 
talonpojilta ja muilta. Siten esimerkiksi Hattulan kihlakunnasta vuonna 
1577 vaadittiin 11 hevosta. — Tästä asiasta kerrotaan tarkemmin (S. A. 
4146, 1. 34), että Klaus Aakenpoika määräsi yhden hevosen otettavaksi 
jokaisesta 30:sta verotalosta Venäjälle tehtävää retkeä varten. Kun ret-
keltä oli palattu, niin muutamille talonpojille annettiin hevoset ta-
kaisin, mutta parhaat ja kauniimmat otettiin tykistöön. Ne, jotka siten 
menettivät hevosessa, saivat maksun kihlakunnan toisilta talollisilta. 
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227 miestä tätä väkeä. Vuonna 1588 oli Suomen, Inkerin ja 
Viron tykkiväessä yhteensä 278 miestä. Näissä oli 18 päällikköä 
ja virkamiestä. 

Kenttätykkiväkeä oli vuonna 1579 meidän maassa 131 miestä. 
.Vuonna 1582 kuului Suomen kenttätykkiväkeen: 

tykistömestari Pietari Juhonpoika, 
ali-tykistömestarit Maunu Maununpoika ja Pietari Juhon- 

poika (Turusta), 
1 tykistönkirjuri, 
1 ruudinvartija, 
64 tykkimiestä, 
22 käsityöläistä, 
1 muonittaja, 
1 provossi, 
4 tulittajaa, 
2 rehumiestä, 
1 sysimies, 
1 varusmestarinkirjuri,') 
5 varusmestarinpalvelijaa, 
1 hevosseppä ja 
2 Pietari Juhonpojan renkiä. 
Yhteensä 109 miestä. 
Lisäksi otettiin tykkiväkeen 21 miestä Pentti Juhonpojan 

lippukunnasta. 
Vuonna 1583 olivat seuraavat kenttätykistöön kuuluvat 

päälliköt, tykkimiehet ja käsityöläiset ylimmän tykistömestarin 
Eerikki Björninpojan johdon alla: 

tykistömestari Pietari Juhonpoika, 
1 ali-tykistömestari, 
1 kirjuri, 
1 ruudinvartija, 
100 tykkimiestä, 
2 tulittajaa, 
5 tulittajanpalvelijaa, 
15 seppää, 
2 sysimiestä, 
8 salvomiestä, 

1) On omituista, että varusmestari itse ei ole mainittuna luettelossa. 
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1 astiantekijä, 
1 sorvari, 
3 satulaseppää, 
1 muonittaja, 
4 hampunkehrääjää, 
1 rehumies, 
11 rehumiehenpalvelijaa, 
2 Viipurin varusmestaria, 
1 ruudintekijä, 
4 ruudintekijän renkiä, 
1 laivuri ja 
2 pursimiestä. 
Yhteensä 168 miestä. 
Vuonna 1589 kuului kenttätykistöön 138 miestä. 

Viipurissa oli vuosina 1575 ja 1576 26 linnan omaa tykki- 
miestä paitse kenttätykistön miehiä. 

Tämän linnan tykkiväestä on seuraava luettelo vuodelta 
1577: 

tykistömestari Pietari Juhonpoika, 
14 tykkimiestä, 
11 käsityöläistä (niinkuin pyöräntekijöitä, salvomiehiä, köy-

denpunojia, seppiä, sorvareita ja sysimiehiä), 
4 tulittajaa, 
1 rehumies ja 5 rehumiehen palvelijaa. 
Vuonna 1582 palveli Viipurin vallituksilla: tykistömestari 

Juho Matinpoika ja 18 tykkimiestä. Mutta samana vuonna sa-
notaan muutamista jalkaväen lippukunnista 34 miestä tulleen 
siirretyksi Viipurin tykkiväkeen. — Seuraavana vuonna oli Vii-
purin vallituksilla palvelemassa: tykistömestari Juho Matinpoika 
ja 21 tykkimiestä. 

Turun linnassa oli 8 tykkimiestä vuonna 1580, 7 vuonna 
1587 ja 4 vuonna 1582 (paitse tykistömestaria). 

Hämeenlinnassa käytettiin noin 3 tai 4 tykkimiestä. 

Savonlinnassa mainitaan olleen 5 tykkimiestä (v. 1580-
1583). 
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Käkisalmen valloituksen jälkeen pidettiin tässä linnassa 
tavallisesti 27 tykkimiestä. 1) 

Tykkejä käytettiin monenlaisia: kenttätykkejä, järeämpiä pii-
ritystykkejä, lyhyitä ryntäystykkejä, jotka ampuivat isoja hauleja, 
kivitykkejä, joilla kiviluoteja ammuttiin, y. m. Tykit valettiin 
vuosisadan alussa raudasta; Juhani I1I:n aikana niitä myös val-
mistettiin vaskesta. Ruotsinmaalla oli useitakin tykinvalimoita. 

Tykinluodit tehtiin raudasta, lyijystä tai kivestä. Rauta-
luodit olivat joko taotuita tai valetuita. Jälkimmäisiä ei käy-
tetty piirityksissä, mutta sitä enemmän laivastossa. Raskaimmat 
rautaluodit painoivat 100 naulaa, köykäisimmät 1 V2  naulaa. 
Lyijyluotien sanotaan olleen pienempiä. Kiviluodit olivat 5 
jopa 10 tuumaa läpimitaten. 

Tuliluoteja eli tulipalloja käytettiin kaupunkien ja linnojen 
piirityksissä. Niillä koetettiin sytyttää puisia rakennuksia pala-
maan. Tulipallot tehtiin siten, että hylkeenrasvaan sekoitettiin 
tykinruutia ja salpietaria, yhtä paljo kumpaakin lajia, sekä tuli-
kiveä puoli siitä määrästä kuin edellisiä, jonka jälkeen sekoitus 
pantiin ympyriäiseen palttinasäkkiin. Lima vielä kastettiin su-
latettuun pikiin. Palloihin pistettiin palava sytytin, juuri en-
nen kuin ne ammuttiin vihollisten asuntoja vastaan. 

Pontus de la Gardien aikana ruvettiin käyttämään hehkuvia 
rautaluotejå, kun tahdottiin sytyttää tuleen venäläisten linnoja, 
jotka enimmäkseen olivat puusta rakennettuja. Erinomaisella 
menestyksellä ammuttiin tällaisia luoteja Käkisalmen linnaan, 
kun sitä piiritettiin vuonna 1580. 

Tähän aikaan käytettiin sotaväessä kolmenlaista ruutia, ni-
mittäin pyssynruutia, tykinruutia ja kivipyssyn ruutia. Kustaa 

`1 Vuonna 1588 oli Narvassa 37 tykkimiestä, livananlinnassa 16, 
Jaamassa 6, Kapriossa 12; Räävelissit, Haapsalossa, Lukkolinnassa, Liho-
lassa, Paadisissa, Hiidenmaalla, Paidelinnassa ja Rakvieressä oli yhteensä 
51 tykkimiestä. — Tämä olkoon mainittuna vertailua varten. 
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Waasan sanotaan perustaneen ensimmäiset ruutitehtaat valta-
kuntaan. Näistä lienee kuudennellatoista vuosisadalla ollut vaan 
yksi Suomessa, nimittäin Seinalan (Sainion?) ruutimylly Viipurin 
pitäjässä. Pietari Fäldt, jota myös käytettiin tulittajana Viipu-
rissa, oli tämän tehtaan hoitaja (1580). 
• Salpietaria, jota tarvittiin ruutitehtaisiin, valmistettiin meillä 
•useissakin keittämöissä Juhani III:n aikana. Muutamat vanhat 
salpietarikeittämöt, jotka olivat joutuneet häviöön, pantiin silloin 
jälleen kuntoon ja uusia perustettiin. Michel von Hogensteen 
oli ensin kaikkein Suomen salpietaritehtaiden päällysmies. Sitten 
(1579) tuli tämä toimi Peter de Haas-nimiselle miehelle. Mo-
lemmat näyttävät olleen ulkomaalaisia. 

Lokakuun 10 p. 1575 määrättiin Mikko Markuksenpoika 
hoitamaan kahta salpietaritehdasta Turun läänissä. 1) Toinen 
näistä oli Naantalin ääressä, toinen Lapjoen kylässä, Eurajoen 
pitäjässä. Päällysmiehelle luvattiin 15 taleria palkkaa. joka sal-
pietarikippunnalta, jonka hän hallitukselle toimitti. Siitä pal-
kasta hänen myös täytyi opettaa salpietarin valmistämistaitoa 
kuudelle miehelle, jotka kuningas hänen luokseen lähetti. Turun 
läänin ja Ala-Satakunnan talonpoikain oli velvollisuus pitää mo-
lemmat keittämöt kunnossa. Asianomaisten voutien tuli hankkia 
Mikko Markuksenpojalle muonavarat sekä tarvittavat päivätyöt, 
joiden hinta kumminkin vähennettiin hänen palkastansa. 

Vuonna 1581 käskettiin muutamain voutien perustaa sal-
pietarikeittämöitä Porin • seuduille, Ylä-Satakuntaan, Ahvenan-
maalle ja Etelä-Suomeen, yksi kuhunkin mainituista paikka-
kunnista. 

Hämeen keittämöistä olen arkistomme tilikirjoissa nähnyt 
mainittuna kaksi, joista toinen oli Sääksmäellä, `=) toinen Hollo-
lassa(?) 3) Jälkimmäistä hoiti eräs Perttu Juhonpoika (1581). 

Savossa oli siihen aikaan kaksi salpieteritehdasta, nimit-
täin Rantasalmella sekä Moision talossa, Pellosniemen pitäjässä. 
Kuningas kirjoitti vuonna 1576 Arvi Henrikinpoika Tavas-
tille, että Savonlinnan läänin salpieteritehtaat, jotka olivat jou-
tuneet rappiolle, taas olivat pantavat käytäntöön. Eräs Eerikki 

1) Mikko Markuksenpoika oli vielä virassaan ainakin vuonna 1583. 
-)S.A. N:o 4188,1.43. 
3) S. A. N:o 4204, 1. 130. 
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Mikonpoika oli Savon salpietaritehtaiden päällysmies (ainakin 
v. 1579-1583). 

Voitbyn kylässä, Mustasaaren pitäjässä, oli Pohjanmaan 
salpieteritehdas (vuoden 1582 jälkeen?). Sen päällysmies oli 
Ewert von Hartingen (1593) 1). 

1) Viipurin läänissä oli luultavasti myös joku salpietarikeittämö, 
vaikkei minun ole onnistunut löytää tästä asiasta mitään ilmoituksia val-
tioarkiston tilikirjoissa. 



VII. Laivasto. 

Kustaa Vaasa oli Ruotsin sotalaivaston, samoin kuin 
maa-armeijankin varsinainen perustaja. Hän ja Eerikki XIV 
hoitivat itse laivaston hallintoa. Vasta Juhani III asetti lai-
vaston ylipäällikön eli yliamiraalin viran Ensimmäinen, jolle 
tämä virka annettiin, oli Suomalainen Klaus Fleming, ja hänellä 
se oli kauan aikaa (v. 1569-1595). Muutoin jokaisen laivaston 
päällikköä siihen aikaan kutsuttiin amiraaliksi. Tämmöisen 
amiraalin virka ei ollut vakinainen. Hän määrättiin vain jonkin 
sotaretken ajaksi. 

Päämiehiksi sanottiin isojen laivojen päälliköitä. Kuningas 
asetti laivanpäämiehet kutakin retkeä varten. Heillä siis ei 
ollut vakinaista virkaa enemmän kuin amiraaleillakaan. 

Muutamille laivanpäämiehille uskottiin tärkeämpiäkin teh-
täviä, kuin yhden sotahaahden johtaminen. Siten Suomalainen 
laivanpäämies Hannu Eerikinpoika (Brinkkalan herra?) mää-
rättiin syksyllä v. 1570 täältä viemään muutamia haaksia avuksi 
Kalmarista lähteneen laivaston amiraalille Henrikki Arvinpoika 
Gyllenankarille ja seuraavana talvena varustamaan Suomen 
laivastoa. 1) Samoin Pietari Haraldinpojan, joka myös oli lai-
vanpäämies, käskettiin kevättalvella 1578 panna ne sotalai-
vat kuntoon, jotka olivat talvimajoilla Suomessa, ja sitten 
kevään tultua viedä ne Henrikki Arvinpojan laivastoon Itä-
merelle. 2) 

Laivurit, jotka olivat alipäällikköinä isommissa haaksissa, 
mutta käskynhaltijoina pienemmillä aluksilla, otettiin tavalli-
sesti pitemmäksi aikaa virkoihinsa ja pitivät siinä tapauksessa 
huolta laivoistansa talvellakin. 

Paitse näitä oli laivastossa alipäällikköinä: pliäpursimiehet, 
perämiehet ja tykistöniestarit. Pääpursimiehiä oli vaan isom- 

') V. R 30/XI 1570. 
2) V. R. 2/III ja 28/v 1578. 
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missa laivoissa. Perämiehiä, jotka oikeastansa olivat luotseja, 
oli isoissa laivoissa useampiakin. Tykistömestarit pitivät huolta 
tykeistä ja olivat tykkimiesten lähimpinä päällikköinä. Tavalli-
sesti oli kussakin keskikokoisessa laivassa yksi tykistömestari; 
isommissa haaksissa oli joskus kaksikin. 

Laivaväkeä saatiin, samoin kuin maasotaväkeäkin, pestaa 
malla taikka pakkokirjoituksella. Eerikki XIV:n ajoista mää-
rättiin kirjoituksen toimittajalle avuksi kihlakunnan vouti ja 
12 uskottua miestä. Mainitsee tässä vain pari, kolme esimerkkiä 
Suomessa tapahtuneista laivamiesten otoista. Kohta kuin Juhani 
III 	oli päässyt hallitukseen, käski hän Pietari . Baggen kiri oi- 
tuttaa laivaväkeä Suomesta. Vuonna 1570 lähetettiin täältä 
meriväkeä Ruotsin isoa laivastoa varten Tukholmaan. 1) Kaksi 
laivanpäämiestä, Risto Posa ja Kaaprieli Matinpoika, tuli vuonna 
1579 Savonlinnan ja Viipurin lääneihin kirjoittamaan meriväkeä 
ja erittäinkin hakemaan entisiä laivamiehiä. 

Laivamiesten eli pursimiesten joukosta otettiin pääpursi-
miehet, ruorimiehet, laivaston käsityöläiset, muon itusnziehet y. m. 

Usein asetettiin laivoihin maasotaväkeäkin. Tätä käytettiin 
sekä meritaisteluissa että vihollisten rannikoita ahdistettaessa. 
Vuonna 1566 oli esimerkiksi Lauri Juhonpojan lippukunta, 
joka oli Suomesta kotoisin, palvellut laivastossa. 

Toiselta puolen käytettiin meriväkeä maasodassa, erittäini 
kin talvisaikaan, jolloin sitä ei tarvittu laivoissa. Siten mää- 
rättiin syksyllä 1577, että 450 laivamiestä oli talven aikana 
oleva Suomen maa-armeijan apuna. Tästä meriväestä muodos-
tettiin eri lippukunta, joka asetettiin laivanpäämiehen Tuomas 
Niilonpojan johdon alle. 2) 

Siihen sotalaivaston osastoon, joka tavallisesti piti talvi-
leiriä Suomen satamissa, ja jota nimitettiinkin Suomen laivas-
toksi, näyttää kuuluneen noin 8 jopa 12 sotahaahta. Sitä käy- 

') Laivanrakennusmiehiäkin otettiin Suomesta pakkokirjoituksella± 
ja vietiin Ruotsiin. Tammikuun 2S p. 1575 valtuutettiin kaksi kuninkaan 
palvelijaa ottamaan (Varsinais-) Suomesta ja Uudeltamaalta ynnä Suomen 
saaristosta muutamia laivanrakentajia sekä noin 100 hyvää salvomiestä 
ja lähettämään nämät Ruotsiin niin pian kuin mahdollista. Muutamia 
vuosia myöhemmin sanotaan Suomen salvomiehiä karanneen Ruotsista, 
jossa heitä siis oli pidetty väkisin. 

2) S. A. N:o 5453, 1. 41, ja N:o 5465, 1. 41. 
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tettiin Suomen lahdella („Narvan purjehdusvesillä"), ja siihen 
lähetettiin jolloin kulloin lisäksi laivoja Ruotsista. 

Osoittaakseni sotahaaksiemme lukua mainitsee tässä niiden 
(ruotsalaiset) nimet muutamilta eri vuosilta. Kumminkin on 
vaikeata ja usein mahdotointakin sanoa, mitkä alukset vaki-
naisemmin kuuluivat Suomen laivastoon ja mitkä vain vä-
hemmäksi aikaa olivat tänne lähetetyt. 

Vuonna 1569 oli Suomen laivastossa 8 haahta. Sinä 
keväänä määrättiin nimittäin Narvan vesille seuraavat laivat, 
jotka olivat olleet talvea Suomessa: 

Elfsborgs Barken, 	 Röde Hunden, 
Engelska Pinkan, 	 Sjöröfvaren, 
Lossmans Pinkan, 	 Stålnäbben, 
Råbo°ken, 	 Viborgs Morianen. 1) 

Turussa majaili keväällä 1570 seuraavat 6 laivaa: 
Enhörningen., 	 Lille Rödhunden, 
Rosen, 	 Stålnäbben, 
Råbocken, 	 Viborgs Morianen. 2) 

Vuonna 1571 oli Narvan vesillä 12 laivaa, nimittäin: 
Brommeren, 	jonka laivuri oli Olavi Niilonpoika; 

„ 

„ 

„ 

„ 

), 

Dufvan, 
Enhörningen, 
Finske Memnon, 
Lybske Hjorten, 
Nyköpings Barken, 
Rosen, 
Råbocken, 	 ,, 

Röde Hunden, 	,, 

Stålnäbben, 
Vesterviks Barken, 
Viborgs Morianen, „  

Henrikki Pakkanen; 
Jaakoppi Niilonpoika; 
Eerikki Gefle; 
Pietari Antinpoika; 
Olavi Simonpoika; 
Eerikki Aländing; 
Hannu Brand; 
Jaakko Pietarinpoika; 
Henrikki Martinpoika; 
Tapani Juhonpoika; 
Simo Laurinpoika. 3) 

Tammikuun 16 p. 1575 maksettiin Viipurissa palkka usei-
den sotalaivain väelle. Nämät laivat olivat: 

Björnen, 
Björneborgs Galejan, 
Delfinen, 

Engelske Omen, 
Enhörningen, 
Jonas, 

   

1) V. R. Amiraali Lauri Laurinpojan ohje 20 p. Huhtik. 1569. 
2) R. A. Acta Historica, Militaria. 
3) Ruotsin kamariarkiston kaappaustilit. 
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Hjorten 1), 	 Råbocken, 
Lossmans Pinkan, 	Svanen, 
Lybeckske Örnen, 	Viborgs Morianen 2), 
Memnon, 	 Viborgs Pinkan, 
Nemden (?), 	 Omen 
sekä Hermanni Flemingin jaala.3) 

Kun Henrikki Arvinpoika Gyllenankar keväällä 1577 
määrättiin amiraaliksi Suomenlahdelle, annettiin hänen johtonsa 
alle neljä laivaa, jotka silloin olivat Ruotsissa, nimittäin: 
Björnen, Svarte Draken, Finske Barken ja Kalmare Falken, 
sekä seuraavat seitsemän laivaa, jotka olivat olleet talvimajoilla 
Suomessa: 

Dufvan, 	 Stormpinkan, 
Jonas, 	 Stålnäbben, 
Klosshuggaren, 	 Svanen 4). 
Nya Galejan, 

Porvoon läänin vouti antoi kesällä 1577 muonaa seuraa- 
viin Suomenlahdella vieretteleviin sotalaivoihin: 

Boffelen, 	 Kalmare Falken, 
Lille Draken, 	 Klosshuggaren, 
Finske Barken, 	 Stormpinkan, 
Franske Örnen, 	 Stålnäbben, 
Jonas, 	 Svanen, 
Juten, 	 Vattuhönan5). 

Samana vuonna Virolahden ja Pyhtään vouti jakeli muo-
naa seuraaviin aluksiin: 

Björnen, 	 Stormpinkan, 
Boffelen, 	 Stålnäbben, 
Förgy]da Dufvan, 	 Svanen, 
Kalmare Barken, 	 Svarte Draken, 
Ormen, 	 Svarta Pinkan 6). 
Röda Dufvan, 

') Myötiin kohta eräälle Hannu Skultille. 
2) Myötiin eräälle saksalaiselle 5,000:sta talerista. 
3) R. A. Eräs laivaväen palkkausluettelo. 
4) V. R. 20/v 1577. 
b) S. A. N:o 3370, 1. 28. 
8) S. A. N:o 5437, 1. 41 ja seur. 

5 
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Helmikuun 3 p. 1579 sanotaan Rokkalan leirissä olleen maa-
sotajoukon kanssa 142 miestä meriväkeä seuraavista laivoista: 

Boffelen, 	 Klosshuggaren, 

Finske Barken, 	 Ormen 1), 
Jonas, 	 Stormpirkan, 
Juten, 	 Stålnäbben 1), 
Hinden, 	 Vattuhönan. 
Kalmare Falken, 

Eräs luettelo, joka nähtävästi on samalta tai seuraavalta 
vuodelta, mainitsee 12 haahta Suomen laivastossa. 2) 

Kesäkuun 28 p. 1580 määrättiin 8 laivaa menemään Nar-
van purjehdusvesille aliamiraali Eerikki Pertunpoika Slangin, 
Mälkilän herran, johdon alla, nimittäin: 

Falken, 	 Strutsen, 
Jonas, 	 Svalan, 

Svarta Pinkan, 
Onnen 5). 

sotalaivat kävivät vuonna 1582 Helsingin sa- 

Eerikki Pertunpojan alus, jonka laivuri oli Simo Jaakonpoika; 
Olavi Pietarinpoika; 
Pietari Dwss?) ~li 
Frans Nillonpoika; 
Henrikki Tönnenpoika; 
Henrikki Mikonpoika; 
Olavi Juhonpoika; 
Mikko Juhonpoika; 
Hannu Antinpoika; 
Yrjö Simonpoika; 
Pietari Juhonpoika; 
Simo Martinpoika; 
Olavi Laurinpoika. 
tavata muita vanhoja 

kuin Jonas ja Kalmare Falken sekä (vuodelta 1580) Strutsen 

1) Myötiin pian. 
'-) Laivojen nimet luetellaan 68:nella sivulla. 
3) V. R. 
4) Nimi Märsepinkan on, omituista kyllä, kaksi kertaa luettelossa. 

Tämä seikka johtuu varmaankin kirjoitusvirheestä. 

Klosshuggaren, 
Storken, 

Seuraavat 
tamassa : 



• 
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ja Svalan. Tästä saisi ehkä päättää, että Ruotsista silloin oli 
lähetetty uusia aluksia Suomen puolelle. Vanhoista haaksista 
olivat luultavasti jo useat joutuneet rappiolle ja toisia oli 
myötykin, kuten edellä on mainittu. 

Suomenlahdella risteilevän laivaston amiraaleina olivat 
seuraavat miehet Juhani Ill:n hallituksen alkuaikoina Narvan 
valloitukseen saakka 

V. 1569 Lauri Laurinpoika. 
Syksyllä 1569, 1) seuraavana vuonna sekä keväällä 1571 

Eerikki Pertunpoika Slang. 
Syksyllä 1571 2) Henrikki Arvinpoika Gyllenankar. 
V. 1572 Eerikki Pertunpoika Slang. 
V. 1573 Hermanni Pietarinpoika Fleming ja (aliamiraalina) 

Henrikki Arvinpoika Gyllenankar. 
V. 1574 3) Hermanni Pietarinpoika Fleming. 
V. 1575-1578 Henrikki Arvinpoika Gyllenankar (j 1/vii 

1578). 
V. 1578 ja 1579 Pentti Söyringinpoika Juusten. 
V. 1580 ja 1581 Eerikki Pertunpoika Slang. 
Näistä amiraaleista olivat Slang, Fleming ja Juusten 4) 

sekä luultavasti myös Lauri Laurinpoika Suomen miehiä. 
Gyllenankar oli Ruotsalainen. 

Sen jälkeen kuin Pontus de la Gardie oli valloittanut 
Käkisalmen v. 1580, perustettiin Laatokalle toinen suomalainen 
sotalaivasto, johon kumminkin hankittiin ainoastaan pienempiä 
aluksia ja soimia. Näillä aluksilla aiottiin torjua niitä hyök-
käyksiä, joita Venäläiset Laatokan puolelta tekivät linnaa vas-
taan. Käkisalmen laivasto ei ollut aivan vähäinen, koska siinä 
vuonna 1585 pidettiin 212 vaskitykkiä ja 110 rautatykkiä. 5) 

') V. R. "/vin 1569. 
2) V. R. 31/vu 1571. 
3) V. R. '/iv ja 6/Iv 1574. 
}) 	Zettersten erehtyy väittäessään, että Pentti Söyringi npojan isä 

oli Vestmanlantiin kuuluvan Harbon seurakunnan kirkkoherra Söfring 
.Justhen, joka kuoli 1579. Svenska flottans hist. 24 siv. 

5) Peipsenjärvellekin varustettiin v. 1591 laivasto. Tämän amiraa-

lina oli vuoteen 1594 Tönnes _Maidel, virolainen aatelismies. 
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Matti Antinpoika Björnram, Domargårdin herra, oli Käki-
salmen laivaston amiraali vuosina 1581 ja 1582 ja hänen jäl-
keensä Pentti Söyringinpoika Juusten (eli Gyllenlod) kauan 
aikaa (1582-1591). Toukokuussa 1591 tuli viimemainitun 
sijaan Jaakkima Diirikinpoika Brand. Keväällä 1592 annettiin 
laivaston vesillevarustaminen Klaus Flemingin huostaan. — 
Laivaston päämiehistä on Matti Pietarinpoika Posa 1) enimmin 
tunnettu. Häntä käytettiin amiraalin sijaisenakin eli aliamiraa-
lina (1584). Muista laivanpäämiehistä mainittakoon : Kristeri 
Posa, 2) Tuomas Niilonpoika (1581), 3) Jaakko Henrikinpoika 
(1582) 4) ja Pietari Eerikinpoika (1584) 5); laivaston tykistö-
mestareista: Hannu Maununpoika, 6) Pietari Juhonpoika ja 
Matti Eerikinpoika. 7) 

Suomenlahdella käytettyyn laivastoon laskettiin vuonna 
1570 tarvittavan 1,000 miestä laiva- ynnä sotaväkeä ja koko 
valtakunnan sotalaivastoon 11,147 miestä yhteensä. 

Myöhemmin oli eräänä vuonna (1579?) Suomen sotalai-
vaston kahdessatoista haahdessa seuraava määrä väkeä: 

Finske Svanen-nimisessä : laivaväkeä 70 m., tykkiväkeä 14 m. 
Röde Svanen 	„ „ 64 „ 13 

„ 97 70 14 
Björnen 	 „ „ 46 „ 10 
Ormen 	 „ „ 36 „ 9 
Finske Barken 	„ „ 36 „ 9 
Kalmare Falken /7  „ 29 77 8  
Jonas 	 „ „ 18 „ 4 
Svarta Pinkan 79  „ 18 7/ 6  
Klosshuggaren 7/  „ 16 /7 4  
Stålnäbben 77  „ 20 97 5  
Stormpinkan 	„ „ 13 „ 3 

Yhteensä 436 77 99 

1) S. A. N:o 5487, 1. 42; 5519, 1. 91; 6537, 1. 67; 6541, 1. 55; 6556, 1. 32; 
6557, 1. 62. 

2) S. A. N:o 5500, 1. 34. 
3) S. A. N:o 5526, 1. 36. 
4) S. A. N:o 5526, 1. 43. 
°) S. A. N:o 6551, 1 21. 
5) S. A. N:o 6557, 1. 62. 
1) S. A. N:o 5487, 1. 41; 5509, 1. 29. 
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Kaikkiansa oli siis Suomenlahden laivastossa silloin 535 
miestä meri- ja tykkiväkeä. Kun laivastossa palvelevat jalka-
väenkin sotamiehet otetaan laskuun, saadaan loppusummaksi 
1222 miestä. 

Vuonna 1588 oli Suomessa 497 miestä laivaväkeä. Tästä 
väestä oli : 

a) päämiehiä, laivureita, perämiehiä, tykistömestareita, 
pääpursimiehiä sekä salvomiehiä ja muita ammattilaisia yh-
teensä 159. 

b) laivamiehiä, 1) ruorimiehiä, tykkimiehiä ja pursimie-
hiä 338. 

Turussa oli silloin (talvella) 196 miestä (joiden joukossa 8 
päämiestä ja 10 laivuria). 

Helsingissä 131 miestä (joista 7 päämiestä ja 11 laivuria). 
Käkisalmessa 170 miestä (joista 10 päämiestä ja 10 lai-

vuria). 
Syksyllä vuonna 1589 mainitaan Suomen sotasatamissa ja 

laivaveistämöissä olleen laivaväkeä 554 miestä kaikkiansa. 
Laivastoa varten tarvittavat varat saatiin säännöllisistä 

tai ylimääräisistä veroista. Kun Suomen laivat keväällä olivat 
lähetettävät vesille, otettiin usein meriväen elättämiseksi viljaa, 
lihaa, voita ja kaloja ylimääräisenä muonaverona talonpojilta. 
Leipä ja olut valmistettiin osaksi voutien toimesta, osaksi satama- 
paikoissa. Köydentekoa varten vaadittiin meidän maasta ylimää-
räisiä hamppuveroja. Ruotsinkin sotalaivojen purjeet tehtiin 
enimmäkseen Suomen sarasta ja palttinasta. V. 1564 oli Turun 
ja Viipurin linnanhaltijain käsketty tilata kihlakuntain voudeilta 
18,000 kyynärää valkoista sarkaa ja 11,864 kyynärää palttinaa 
Tukholmassa olevan laivaston varustamiseksi. Siis melkoiset 
määrät! Juhani III kirjoitti Helmikuun 8 p. 1576 kaikille 
Suomen voudeille, että heidän sinä vuonna tuli ottaa hamppuja 
muutamain säännöllisten verokappaleiden sijasta, nimittäin 
hirsien, lautojen, tuohien, heinien, olkien sekä kynttilöiden; 
mutta _jos alamaiset jo olivat ennättäneet maksaa nämät vero-
kappaleet, oli heidän kanssansa keskusteltava lisäverosta, joka 
oli suoritettava hampuissa, palttinassa, sarassa ja tervassa. 
Seuraavana vuonna sai Suomen hallitusmies Klaus Aakenpoika 

1) Ruots. skipmin. 
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Tott käskyn ottaa talonpojilta apuverona sarkaa, hamppuja, 
tervaa ja muita tarpeita sotalaivaston varustamiseksi. Alussa 
vuotta 1580 kuningas kirjoitti Klaus Aakenpojalle: „Jotta 
saataisiin uudet ja hyvät purjeet niihin sotalaivoihin, jotka 
ovat Suomessa, tulee teidän ilmoittaa alamaisille, että joka 
mies meren puolella ja Hämeessä on maksava lisäverona yhden 
kyynärän sarkaa taikka kaksi kyynärää palttinata." Tervaa 
otettiin kaikkiin valtakunnan sotalaivoihin melkein yksinomai-
sesti meidän maasta. Rauta, jota laivastossa tarvittiin, saa-
tiin Ruotsista. Kalkkia tuotiin sotasatamiin pääasiallisesti Ah-
venanmaalta, mutta myöskin Kemiöstä ja Savosta, vieläpä 
Narvastakin. 

Suomessa oli Kustaa Vaasan ajoista kolme sotasatamaa, 
nimittäin Turun, Viipurin ja Helsingin. Käkisalmen satama 
perustettiin v. 1581. 

Juhani III:n hallituksen alkuvuosina sijoitettiin isoin osa 
Suomen sotalaivoista talveksi Viipuriin.') Helsingissä oli siihen 
aikaan tavallisesti kaksi isoa ja pari tai kolme pientä alusta 
talvimajoilla. Sijoituksessa tapahtui muutos syksyllä 1573. 
Silloin määrättiin isot laivat talvimajoille Turkuun, pienet 
Viipuriin ja muutamat niistä Helsinkiin, eikä sen koommin 
Juhani kuninkaan aikana sijoitettu Viipuriin isompia haaksia, 
vaikka siellä vuosien 1582 ja 1590 välillä pidettiin melkoinen 
luku pienempiä laivoja ja soimia. Varmaankin katsottiin Vii-
purin satamaa, joka oli lähellä Venäjän rajaa, suurille laivoille 
vähemmin turvalliseksi kuin Turun satamaa. 

Talvella 1575 ja luultavasti myös 1576 olivat pienemmät 
Suomen haahdet Turussa ja isommat Tukholmassa, vuonna 
1577 oli Turussa kaksi isoa ja viisi pientä laivaa, vuonna 1578 
kolme isoa ja seitsemän pientä laivaa sekä yksi kuorma-alus. 
Seuraavina vuosina oli Turku yhä edelleen laivaston pääasema 
Suomessa. Mutta jälkeen vuoden 1581 (tai 1582) sijoitettiin 
Turkuunkin pääasiallisesti vain kaleereja ja soimia, kunnes tähän 
satamaan Juhani kuninkaan kuoltua taas koottiin iso laivasto 
Klaus Flemingin toimesta. 

Helsingissä pidettiin jälkeen vuoden 1580 jokseenkin iso 
soimalaivasto. Siihen kuului nimittäin noin 30 soimaa ja 12 
venettä. 

') V. 1571 oli Turussa kumminkin 6 laivaa. 
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Suomen sotasatamain miehistöstä ja päälliköistä annan 
tässä muutamia hajanaisia tietoja.') 

Tnrun satama. 

Tähän satamaan kuului Juhani kuninkaan aikoina noin 
30 tai 40 miestä paitse talveksi majoitettua laivaväkeä. Sataman 
ylimpänä isäntänä oli tavallisesti Turun linnanhaltija, joskus 
joku amiraali, nimittäin Arvi Eerikinpoika Stålarm vuosina 
1588 ja 1589 sekä Eerikki Pertunpoika Slang vuosina 1590 ja 
1591. Satamapäälliköistä ovat enimmin tunnetut: päämies Pietari 
Haraldinpoika (1578-1580), Perttu Olavinpoika (1582), '2) yli-
laivuri Antti Tuomaanpoika (1583-1589) ja päämies Blasius 
Niilonpoika (1590-1598). 

Helsingin satama. 

Tässä oli tavallisesti 10 tai 15 miestä varsinaista satama-
väkeä ja sen lisäksi 30 tai 60 miestä laivaväkeä. Sataman pääl-
liköistä mainitaan: v. 1573 ja 1574 laivuri Olavi Niilonpoika, 
v. 1580-1585 päämies Pietari Haraldinpoika, v. 1583-1585 
Pentti Söyringinpoika Juusten, kaiken Suomessa olevan laiva-
väen amiraali, sekä v. 1591 ja 1592 laivuri Niilo Henrikinpoika. 

Viipurin satama. 

Satamaväkeä oli 1580-luvulla 22 jopa 35 miestä, paitse 150 
tai 200 tänne talveksi majoitettua laivamiestä. Viipurin linnan 
päälliköt valvoivat ylimpinä käskynhaltijoina sataman asioita. 
Satamapäällikköinä olivat: v. 1579 ja 1580 päämies Tuomas Nii-
lonpoika, v. 1579-1581 laivuri Hannu Matinpoika, v. 1582 —1590 
amiraali Pentti Söyringinpoika Juusten, v. 1584— 1588 ylilaivuri 
Eerikki Matinpoika, v. 1589 päämies Eerikki Paavalinpoika. 

Käkisalmen satama. 

Tämän olen nähnyt mahlittuna 3), eräässä Suomen valtio-
arkiston tilikirjassa 4) sekä vielä muutamassa lippukunnan 

1) Lähteenä olen käyttänyt pääasiallisesti Zetterstenin edellämai-
nittua teosta. 

2) S. A. N:o 2358. 
3) Paitse Zetterstenin teoksessa. 
4) S. A. N:o 5503, 1. 62. 
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päämiehen Ambrosius Henrikinpojan laskussa. 1) Satama näyt-
tää olleen virstan päässä linnasta. 2) 

Käkisalmessa oli samoin kuin muissakin satamapaikoissa 
veistämö aluksien rakentamista varten. Tämän veistämön ensim-
mäinen päällikkö oli laivuri Lauri Eerikinpoika. 3) 

Paitse sotasatamiin kuuluvia veistämöitä oli meidän maassa 
muitakin, joista seuraavassa luettelen tunnetuimmat. Niissä ra-
kennettiin tavallisesti vain pienempiä aluksia, niinkuin kaleereja, 
jaaloja, soimia ja saaristovenheitä. Useat veistämöt syntyivät 
Juhani III:n aikana ja olivat tilapäistä laatua. 

Näirpiön veistämö. 4) 

Simo Tuomaanpoika mainitaan Närpiön veistämän päällik-
könä v. 1585 ja 1586. 

Porin veistämö. 5) 

Tämä perustettiin Kustaa Vaasan aikana. Juhani III:n 
hallitessa tehtiin siinä työtä vuosien 1572 ja 1589 välillä. 
Päälliköistä mainitaan laivuri Pietari Niilonpoika v. 1572-1574 
(t 1574), toinen Pietari Niilonpoika v. 1580 ja laivari Simo Pie-
tarinpoika v. 1580-1582. V. 1579 oli veistämössä: 1 päämies, 1 
laivuri, 4 pursimiestä, 1 kirjuri, 1 rakennusmestari, 4 työn-
johtajaa, 40 salvomiestä, 3 sahuria, 2 seppää ja 1 sysimies, eli 
yhteensä 58 miestä. Syksyllä 1587 asetettiin joku osasto lai-
vaston väestä tänne linnaleiriin. Porin veistämöön lienee kuu-
lunut haaraosastona 

Yyterin veistämö. 6) (1579 —1581). 7) 

Päällikköinä olivat laivanpäämies Pietari Jaakopinpoika 
v. 1579 ja laivuri Simo Pietarinpoika v. 1580 ja 1581. 

')R.A. 
2) Vrt. 45:dettä sivua tässä kirjoituksessani. — Käkisalmen sata-

man miehistöstä ei minulla ole tietoja. 
3) S. A. N:is: 1430, 1. 68; 5487, 1. 39; 5503, 1. 62. 
*) S. A. N:is 2342, 2372 ja 2376. 
5) Mainittuna S. A:n tilikirjoissa N:is 1391, 2296, 2318, 2320, 2321, 

2327 y. m. Kts. myös V. R. 7/i, 15/1  ja "/m 1575. 
6) Yyteri on pari peninkulmaa luoteeseen Porista. 
7) S. A. N:is 2313, 2321, 2328, 2337 ja 2342. 
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Luvian veistämö Ala-Satakunnassa (1588-1592). 

Tämä oli satunnainen veistämö, joka oli syntynyt meri-
väen linnaleiristä. Työväkeä siinä oli 61 miestä v. 1588, 97 
miestä v. 1589, 52 miestä v. 1590. Rakennusmestarina oli v. 
1589-1590 Markus Matinpoika. 1) 

Rauman veistämö (1579-15942) 

Päällikkönä lienee v. 1580 ollut laivuri Henrikki Laurin-
poika. V. 1579 oli veistämössä 57 miestä, mutta jälkeen vuo-
den 1586 ainoastaan 17 tai 18 miestä. 

Uudenkirkon veistämö Pohjois-Suomessa 3) (1585— 	) 

Tätä nimitettiin myös „Pite-Rauman" kaleeriveistämöksi. 4) 

Lehtisten eli Pohjois-Suomen kaleeriveistämö lfynämäen 
pitäjässä (1585-1590). 

Tässä piti 30 jopa 50:kin laivamiestä linnaleiriä. Raken-
nusmestarina oli Tuomas Sipinpoika („vanha Tuomas mestari"). 

Rymättylän eli Etelä-Suomen kaleeriveistämö (1585-1590). 

Täälläkin oli 45— 56 laivamiestä linnaleirissä. Niiden 
päämies oli v. 1788 Blasius Niilonpoika. 

Angelniemen eli Halikon veistämö (1574-1580).9 

Päällikkönä oli päämies Tuomas Niilonpoika (vuodesta 
1576) 6) ja rakennusmestarina (1576-1578) Markus Matin-
poika. Miehistöön kuului 20 •jopa 27:kin henkeä. 

Ahvenanmaan veistämöt (1580-1589). 

Isoin näistä veistämöistä lienee ollut Kastelholman linnan 
ääressä. 

') Markus Matinpoika tavataan laivarakennusmestarina: v. 1576-
1578 Angelniemellä, v. 1580 Porissa, v. 1590-91 Turussa ja v. 1604 taas 
Luvialla. 

2) S, A. N:is 1377, 1386, 1408, 2321, 2342, 2380 ja 2382. 
3) S. A. N:o 2367. — En tiedä, oliko ehkä Uudenkirkon veistämö 

sama kuin Rauman. 
4) S. A. N:o 2372, 1. 24, ja Zettersten 1. c. 315. 
3) S. A. N:is 1447, 2296, 2310, 3374 ja 3381. 
6) V. R. 3/111 1576 ja 16/Ih 1576. 
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Raaseporin veistämö. 

V. 1586-1587 oli täällä kaleereja rakentamassa 1 laivuri, 
2 rakennusmestaria ja 11 pursimiestä. 

Siuntion eli .Kalfön veistämö läntisellä Uudellamaalla 
(1572-1575). 

Laivuri Sven Birgerinpoika oli päillikkönä. Yliamiraali 
Klaus Fleming valvoi itse rakennustöitä täällä. Hänen koti-
talonsa Suitia olikin samassa pitäjässä. 

Pyhtään veistämö (1583). 

Lienee ollut aivan vähäpätöinen ja lyhytikäinen. 

Kymenkartanon veistämö (1587, 1588). 

Tänne asetettiin laivaväkeä linnaleiriin v. 1587. Miehistöön 
kuului v. 1588: 2 päämiestä, 2 laivuria, 2 perämiestä, 40 pursi-
miestä, 2 laivankirjuria, 4 salvomiestä ja 1 kirjeenkuljettaja, 
eli yhteensä 53 henkeä. 

Vehkalahden veistämö (1583). 

Nähtävästi aivan pieni. 

Savonlinnan veistämö (1578). 1) 

Ei liene ollut iso tämäkään. 

Kuparsaaren veistämö Jääsken -pitäjässä (vuodesta 1581). 2) 

Päällikkö: laivuri Eerikki Hannunpoika.. 

Pohjanmaan veistämöt. 3) 

Pohjanmaalla tehtiin Juhani III:n aikana aluksia Musta-
saaren, Kyrön, Pietarsaaren, Karlebyn4) ja Limingan pitäjissä; 
ehkä vielä muuallakin. Eräs Truls Pietarinpoika oli vuonna 
1580 laivarakennustöiden päämiehenä Pohjanmaalla. Hänen 

') S. A. N:o 6505, 1. 48. 
2) S. A, N:is 5484, 5511 ja 6536. 
3) S. A. N:is 4760, 4766, 4772, 4773, 4775, 4779, 4782 ja 4785. 
4) S. A. N:o 4779. 
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johtonsa alla oli vain 14 miestä. Vuonna 1589 oli Pohjan-
maalla 100 salvomiestä soimia rakentamassa. Vuosien 1589 ja 
1590 välisenä talvena piti 50 laivamiestä linnaleiriä Pohjan-
maan veistämöllä. Keväällä 1590 lähti laivaväki sieltä, ja 
isoin osa käsityöläisistäkin näkyy samana vuonna siirretyn 
Turun veistämöön. Laivarakennustöitä ei Pohjanmaalla sen 
koommin tehty ruunulle ennen vuotta 1604. 

Veistämöt tuottivat lähiseudun asujamille melkoisen rasi-
tuksen sen kautta, että näiden täytyi tehdä päivätöitä ja 
hankkia tarpeita niihin. Henrikki Klaunpoika Horn kirjoitti 
vuonna 1585 eräästä kaleerista, joka oli rakennettava Pohjan-
maalla, että talonpoikain tuli siinä pitäjässä, jossa veistämö 
oli, hankkia puuaineet, mutta toisten pitäjäin suorittaa ter-
vaa, hamppuja y. m, jota aluksen valmistamiseen tarvittiin. 
Pari vuotta myöhemmin Akseli Leijonhufvud, Suomen ylin 
hallitusmies, lähetti laivanpäämiehen Lauritsa Tepperin sekä 
kaksi tykistömestaria Pohjanmaalle vaatimaan siellä olevaan 
laivaveistämöön kaikenlaisia tarpeita. Ensiksi tuli heidän ym-
päristön talonpojista eroittaa 480, joiden oli pitäminen kah-
den kuukauden aikana 30 hevosta vetämässä puuaineita 
veistämöön. Toiseksi oli saaristolaisista otettava 60 taitavaa 
salvomiestä, joiden jokaisen keväällä tuli tehdä kolme päivää 
työtä veistämössä ja sitä paitse koko rakennustoimen ajaksi 
lainata siihen kirveitä ja piiluja. Kolmanneksi oli lähettiläiden 
vaatiminen muilta Pohjanmaan talonpojilta kultakin 4 äyriä 
rahaa hamppujen, purjekankaan, rohtimien ja tervan osta-
rniseksi sekä seppien, sorvarien, köydentekijäin ja muiden 
käsityöläisten palkkaamiseksi. Lisäksi piti asianomaisten otattaa 
voutien kautta talonpojilta tavallinen pursimiesmuona eli laiva-
väen linnaleirivero kuninkaan antaman säännön mukaan.') 

Uusien laivojen rakentamista puuhailtiin, niinkuin edellä-
mainitustakin jo on huomattu, yhtä mittaa Suomessa Juhani 111:n 
aikana. Vuoden 1572 alussa kuningas käski asettaa Ruotsissa 
ja Suomessa rakennusteloille 8 tai 9 sotalaivaa, koska hänen oli 
täytynyt myödä paljon haaksia ja jäljellä olevat alukset olivat 
vanhoja ja huonoja, niin että niitä tuskin saattoi käyttää. 2) 

1) S. A. N:o 4780, 1. 103. 
2) V. R. 26/ii 1572. 
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Seuraavana kesänä lähti Klaus Fleming Suomeen parantaakseen 
täällä jostakin taudista. Suomessa ollessaan sai hän käskyn 
toimittaa talven aikana sopiviin paikkoihin rakennusaineita 
kolmea isoa sotalaivaa varten, jotka mitä pikemmin olivat pan-
tavat työn alaisiksi. Klaus Fleming lupasi rakennuttaa kahdeksan 
laivaa. Haaksia ei kumminkaan saatu valmiiksi niin pian, kuin 
ensin oli toivottu, ja Fleming, joka jostakin syystä jäi pitem-
mäksi aikaa Suomeen asumaan, vaikka hän olikin valtakunnan 
sotalaivaston yliamiraali, sai kuninkaalta uusia käskyjä asiasta. r) 

Pienempäin laivain rakentamisesta mainitsen tässä myös 
muutamia esimerkkiä. Vuonna 1575 käskettiin Klaus Flemingin 
Porissa teettää pieniä jaaloja ja saaristoveneitä, paitse kahta 
laivaa, „Lilla Svanen" ja „Nya Galeiden". Laivanpäämies 
Pietari Haraldinpoika määrättiin vuonna 1583 rakennuttamaan 
Savossa ja Viipurin läänissä 30 tai 40 lotjaa ja muuta alusta 
sen mallin mukaan, jota Venäjällä käytettiin. Rymättylän veis-
tämössä saatiin 5 kaleeria valmiiksi vuonna 1588 ja 1 kaleeri, 
9 soimaa, 1 proomu ynnä 1 saaristovene vuonna 1589. Pohjan-
maalla tehtiin 20 soimaa ruunulle vuonna 1589. 

Mutta sotalaivain lukua koetettiin enentää muillakin kei-
noin, kuin rakentamalla. Narvan vesillä saaliiksi otetuista 
aluksista varustettiin sotahaaksia, ja joku laiva ostettiinkin. 
Siten Juhani III käski (v. 1576) Lauri Laurinpojan ostaa hä-
nelle Turun porvarilta Olavi Kaarlenpojalta uuden aluksen. 2) 
Vieläpä kuningas, kovan tarpeen ollessa, otti alamaisiltaan 
laivoja jonkinlaisena verona. 

') Erittäin usein Juhani kirjoitti Klaus Flemingille eräästä laivasta, 
jota tämä oli ruvennut rakennuttamaan Siuntion pitäjässä, lähellä koti-
taloaan, ja jonka hän oli luvannut kuninkaalle. Keväällä 1574 se nähtä-
västi lykättiin teloilta, mutta aivan valmis se ei vielä ollut seuraavanakaan 
talvena. Siihen ei nimittäin oltu saatu tarpeeksi hamppua eikä rautaa. 
Kun voudit eivät voineet hankkia näitä tarpeita, niin Juhani III käski 
ottaa hamppuja Narvan vesillä saaduista tavaroista, joita oli Helsingissä, 
ja lainata rautaa alamaisilta Suomessa. Samalla vakuutti kuningas kahden 
ruotsalaisen hakkuuttamaan Suomessa mastopuita, parruja ja salkoja, 
joita oli sälytettävä lastiksi Siuntion laivaan, kun se keväällä 1585 lähe-
tettiin Tukholmaan. 

2) V. R. 3/rrr 1576. 
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Kustaa Vaasa jo oli vaatinut Suomen aatelisilta muuta-
man aluksen. Vuonna 1572 Juhani III käski Klaus Flemingin 
keskustella kaupunkien kanssa niistä laivoista, jotka näiden 
tuli toimittaa ruunulle. Samana vuonna kuningas kirjoitti 
Hannu Fordelille: • „Koska emme ruunun varoilla voi hank-
kia niin monta sotalaivaa, kuin Narvan purjehdusvesillä 
tarvitaan, olemme neuvoskunnan kanssa päättäneet, että kau-
punkilaisten ja muiden, jotka asuvat meren puolella, tulee 
omalla kustannuksellansa varustaa pieniä sotahaaksia sekä 
hankkia niihin väkeä ja muonavaroja. Näitä haaksia on sitten 
käytettävä meidän omien sotalaivojemme mukana. Tästä syystä 
odotamme, että sinäkin toimitat yhden laivan omalla kulutuk-
sellasi taikka muonan kahteen meidän laivoistamme." Ke-
väällä v. 1579 määrättiin Pietari Haraldinpoika pyytämään 
Suomen kaupunkien porvareilta, että he antaisivat kuninkaalle 
viisi viiden- tai kuudenkymmenen lästin laivaa kahdeksan viikon 
ajaksi. Nämät laivat tuli Pietari Haraldinpojan viedä, minne 
ali-amiraali Pentti Söyringinpoika käskisi. Toukokuun 27 p. 
1581 kirjoitti kuningas Turun porvareille: „Vahvistaaksemme 
laivastoamme, jota tänä vuonna käytetään Suomen ja Narvan 
purjehdusvesillä, olemme hyväksi nähneet, että Turusta on 
mitä pikemmin varustettava yksi hyvä alus, ja tulee teidän 
myös toimittaa siihen tarvekalut ja laivamiehet." 

Usein täytyi porvarien myös lainata ruunulle laivojansa 
sotaväen ja muonavarain kuljetusta varten. Tästä rasituksesta 
mainitaan kaupunkien valittaneen kuninkaalle vuonna 1576. 

Maalaisiltakin vaadittiin veneitä ja muita aluksia ruunun 
tarpeisiin. Koska Venäläiset, tullen Laatokasta Nevajokea 
myöten Suomenlahteen, keväällä 1581 olivat tehneet vahinkoa 
Suomen etelärannikon asukkaille, käski kuningas Klaus Aaken-
poika Tottin seuraavana talvena otattaa rantalaisilta pieniä 
aluksia ja veneitä, joiden avulla vasta voitaisiin torjua vihol-
listen hyökkäyksiä sillä puolen. Samaan aikaan Juhani III 
kirjoitti Henrikki Klaunpojalle, että tämän tuli Viipurin, Sa-
vonlinnan ja Käkisalmen lääneistä hankkia muutamia satoja 
köykäsiä veneitä. 1) 

') Kun tämä vaatimus seuraavan vuoden alussa uudistettiin, ilmoi-
tettiin samalla, että näitä kevyitä aluksia oli käytettävä Laatokan lai-
vastossa. 
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Kaikista tämmöisistä puuhista huolimatta sotalaivasto rap-
peutui Juhani kuninkaan aikana, ja haaksien luku väheni 
vähenemistänsä. Kun hän nousi valta-istuimelle, oli Ruotsilla 
92 sotalaivaa, hänen kuollessaan ainoastaan 46, joista 3 isoa, 5 
keskikokoista ja 38 pientä alusta. Yksi syy laivaston vähene-
miseen oli siinä, että kuningas, alituisessa rahapulassa ollen, 
möi laivojansa, niinkuin edellä jo on osoitettu. 1) Toisia lai-
voja Juhani lahjoitti ystävilleen ja virkamiehilleen, vaikka 
tapahtui niinkin, että hän pitemmittä mutkitta otti lahjansa takai-
sin. Vuonna 1573 hän pyysi Klaus Flemingiltä takaisin Bruna 
Lejonet-nimisen laivan, jonka Fleming muutaman aikaa ennen 
oli saanut häneltä lahjaksi. Pieni laiva Maria Anna, joka 
vuonna 1573 otettiin Narvan vesillä saaliiksi, annettiin silloin 
Hermanni Flemingille, mutta vuonna 1577 täytyi hänen taas 
luovuttaa se kuninkaalle. 

Ennen kuin lopetan luvun laivastosta, mainitsen vielä 
muutaman sanan Suomen silloisesta luotsilaitoksesta. 

Ainakin Kustaa Vaasan ajoista oli Etelä-Suomen rannikoilla 
taitavia luotseja, jotka ohjasivat ruunun laivoja. Voutien tuli 
pitää huolta siitä, että luotseja oli saatavissa, kun tarvittiin. 
Näiden joukosta otettiin, kuten edellä on mainittu, sotalaivaston 
perämiehet. 

Valtioarkiston tilikirjoissa mainitaan Juhani III:n ajoilta 
muun muassa Perniön Hevonsaaren, Hangon, Pohjan saariston, 
Inkoon, Porvoon Pelingin, Vehkalahden, Virolahden ja Poh-
janmaan luotseja kuljettamassa ruunun aluksia. 

Työstänsä luotsit saivat etuja taloillensa sekä palkkaa. 
Vuonna 1579 myönnettiin useille luotseille vapaus heidän ta-
loistansa maksettavista säännöllisistä veroista, siksi aikaa kuin 
he palvelivat laivastossa tai kuljettivat muona-aluksia Viipurin 
ja Räävelin välillä. Vehkalahden Kuutsalon talolliset, jotka 

i) Vielä yksi esimerkki. — Kun Suomen laivaväelle ei muulla ta-
voin voitu maksaa palkkaa vuonna 1583, käskettiin Pentti Söyrinb npojan 
myödä kaksi ruunun laivaa. Näistä toinen oli Viipurissa, toinen upon-
neena Helsingin läheisyydessä. 
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vuosittain ohjasivat ruunun laivoja edes takaisin Narvan, Vii-
purin ja Nevajoen välillä, ja joilla oli sotaväestä kova rasitus, 
saivat veronvapauden Hermanni Flemingin ehdotuksesta vuonna 
1582. 1) 

Saariston väestöllä näkyy vanhastaan olleen velvollisuu-
tena sopivilla viitoilla merkitä kulkuväyliä. Kustaa Vaasa oli 
käskenyt varustaa koko Etelä-Suomen rannikon Turusta Vii-
purin tienoille asti kiviroukkioilla, tynnyreillä ynnä muilla 
merkeillä, missä vaan tarvittiin. 

1) S. A. N:is 3374, 3377, 3381, 4760, 5489, 5490 ja 5520. 



VIII. Palkkaus. 

Sotaväki sai rahaa ja vaatetta vuosipalkaksi. 1) Kummin-
kaan niille ratsumiehille, joita perintö- ja ruununtalot asettivat, 
ei (enemmän kuin aatelistenkaan ratsuväelle) maksettu suora-
naista vuosipalkkaa, koska talojen haltijoille, kuten edellä on 
osoitettu, myönnettiin veronvähennys ratsupalveluksen toimit-
tamisesta. 

Rahallinen vuosipalkka suoritettiin oikeastansa silloin, 
kun miehet olivat kotonansa tai majoitettuina linnaleiriin, 
mutta kun väki vietiin sotaretkille, sai se useimmiten kuukausi-
palkan, joka oli paljoa isompi, kuin ensinmainittu palkka sa-
malta ajalta. 

Vuosipalkan ohessa annettiin sotaväelle vapaa elatus. 2) 
Siltä ajalta, jona kuukausipalkka maksettiin, menetti sota-

väki vuosipalkkansa, eikä se silloin saanut vapaata elatustakaan, 
vaan sen täytyi taksan mukaan maksaa ruokavaroista, joita 
ruunun muonitusmestarit sille hankkivat. 

Vuosipalkka ei eri aikoina ollut aivan yhtä suuri. Muu-
kalaiselle (saksalaiselle, skottlantilaiselle) sotaväelle suoritettiin 
myös paljoa enemmän palkkaa kuin kotimaiselle. 

Seuraavasta taulusta nähdään, kuinka iso' Lauri Torstin-
pojan suomalaisen ratsaslipun rahapalkka oli, Ruotsin markoissa 
laskettuna, Venäjän sodan ensi vuosina: 3) 

1) Rahan asemesta annettiin myös viljaa ja muita veroparseleita 
määrätyn taksan mukaan. 

2) Huom. mitä tästä asiasta tarkemmin sanotaan siv. 88. 
3) Palkkauskysymyksen ymmärtämiseksi on tässä muutama sana 

mainittava Suomen silloisesta rahasta. Meidän maassa oli vanhastaan 
ollut rahayksikkönä Ruotsin markka, jossa luettiin olevan 8 äyriä tai 24 
aurtuata. Vaikka Kustaa Vaasan aikana ruvettiin (vuodesta 1534) teke- 
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V.1570 V. 	1571 	~~ 
I 

~ 
V. 1572 ' V. 1573 

I 
V. 15741)1 

Ratsumestari sai 800 1300 1600 1600 

Luutnantti 	150 150 150 500 500 
Vänrikki 150 150 150' 500 500 

4 neljänneksenjohta- 
jaa, kukin 	. 	. 100 100 150 200 200 

Saarnaaja 	. 	. 	. 120 60 80 80 80 

Tarkastuskirjuri 120 60 80 80 

Välskäri 	. 	. 100 100 200 150 150 

Vartiomestari . 60 60 100 200 '200 

Muonittaja 	. 60 60 70 100 

Torvensoittaja 60 60 100 100 100 
Provossi 	. 	. 60 60 100 100 
Kaksi järjestysmies- 

tä, kumpikin 	. 40 40 60 

Yhteensä 2,040 2,540 3,290 	4,210 2,330 

Muutamat ratsumieh. 60 60 200 	300 300 
Useimmat 48 48 60 	106 200 
Vielä moniaat „ — 48 	— 

Yhteensä 	11,016 	13,464 	21,534 	34,686 38,2042) 

Summa summarum 	13,056 	16,004 	24,824 	38,896 40,534 

mään uudenlaisia hopearahoja, joita nimitettiin talereiksi, niin eivät mar-
kat siltä joutuneet pois käytännöstä. Taleri vastasi 5:tä markkaa 70 • 
penniä nykyisessä Suomen rahassa, ja sen arvo pysyi kauan aikaa muut-
tumatta. Sitä vastoin Ruotsin markan arvo aleni alenemistansa, sillä siinä 
olevaa hopeamäärää vähennettiin usein. Kustaa Vaasan aikana yksi taleri 
vastasi noin 4:ää markkaa, mutta vuonna 1568 8 1/, markkaa, v. 1570 13'/, 
markkaa, v. 1572 25 markkaa ja v. 1573 28 3/, markkaa. Vihdoin Juhani 
III vuonna 1575 jälleen perusti vakavamman rahakannan, teettäen siitä 
lähtien markkoja, joilla oli sama arvo kuin Kustaa Vaasan aikuisilla. 
Vuodesta 1576 vuoteen 1591 laskettiin sen tähden 4 markkaa yhtä taleria 
vastaan. 

1) Vuoden 1574 palkkausluettelossa ei mainita ratsumestaria, tarkas-
tuskirjuria, muonittajaa, provossia eikä järjestysmiehiä. 

2) Tähän summaan tuli vielä jostakin syystä 46 taleria. 
6 
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Ne ratsumiehet, jotka saivat isomman vuosipalkan kuin 
muut, olivat nähtävästi enemmän olleet sotaretkillä ja taiste-
luissa. Muutoin palkkojen tavaton -kasvaminen vuodesta 157.2 
saa selityksensä rahanarvon nopeasta alenemisesta ja oli siis 
vain näennäinen. 

Sotaväen palkkausta koetettiin järjestää vakavammalle 
kannalle asetuksella, joka annettiin Kesäkuun 14 p. 1577. Tämä 
asetus sisälsi seuraavat määräykset ratsuväen palkasta. 

Tarkastuksessa hyväksytty ratsumies saa yhdeltä hevoselta 
10 taleria vuodessa. 

Niiltä ratsumiehiltä, joilla on oma perintötila tai ruunun-
tila, vähennetään palkasta määrä, joka vastaa talosta suoritet-
tavia veronmaksuja. Mutta jos talosta on maksettava ruunulle 
enemmän, kuin ratsumiehen palkka tekee, niin tulee voudin 
kantaa häneltä ylijäämä. Jos taas ruunulle menevä vero ei 
nouse 10:neen taleriin, niin on asianomaisen voudin ruunun 
varoista suorittaminen ratsumiehelle mikä puuttuu. 

Niille ratsumiehille, joilla ei taloa ole, sekä myös niille, 
jotka asuvat rälssitiloilla vuokramiehinä, annettakoon ruunun-
taloja, niin paljo kuin näitä riittää. Maaherrat ja ratsumestarit 
pitäkööt tästä huolta voutien kanssa. Kuitenkin on asiassa 
menetteleminen siivosti ja sävyisästi, niin että ratsumiehet eivät 
laittomasti eivätkä suotta karkoita ruunun tilallisia heidän ko-
deistansa. Kun talonpojalta otetaan ruununtila, niin tulee vou-
din korvaukseksi toimittaa hänelle autiotalo, jossa uusi omis-
taja saa nauttia muutaman vuoden veronvapautta.. Niille 
ratsumiehille, joille ei liikene ruunun taloja, sekä niille, jotka 
eivät suostu rälssitiloilta muuttamaan, tulee voutien vuosittain 
maksaa 10 taleria rahaa tai vastaava määrä tavarata. 

Ja jotta ratsumiehet huolellisemmin pitäisivät hevosensa 
ja asunsa kunnossa sekä olisivat sitä taipuvaisemmat palvelus-
toimiinsa, niin he pääsevät vapaiksi kaikista lisäveroista ynnä 
kyyditsemisestä ja majoituksesta, mutta kymmenykset sekä 
laamanni- ja tuomarikapat tulee heidän suorittaa, niinkuin mui-
denkin alamaisten. 

Semmoiset olivat asetuksen säädökset. — Esitän tässä 
nähtäväksi ratsuväen palkkausjärjestyksen, joka oli voimassa 
seuraavina vuosina. 
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Ratsumestari sai 100 taleria. 
Luutnantti 50 „ 
Vänrikki 50 
Neljänneksenjohtaja „ 20 
Tarkastuskirjuri „ 20 
Saarnaaja 20 „- 
Vartiomestari 20 
Välskäri 20 
Muonittaja 15 
Provossi 15 „ 
Järjestysmies 77 15 „ 
Torvensoittaja 15 „ 

Tavallinen ratsumies 10 

Toukokuun 30 p. 1586 annetulla asetuksella korotettiin 
halvan ratsumiehen palkka 12:ksi taleriksi. Tilallisille ratsumie-
hille vahvistettiin silloin vapaus lisäveroista, ja samalla säädet-
tiin, että tilattomille ratsurniehille oli annettava hevosen ruoaksi 
neljä kesäkuormaa heiniä tai näiden asemesta 6 markkaa rahaa. 

Seuraavana vuonna määrättiin tilalliselle ratsumiehelle 
taas 12 taleria, mutta tilattomalle 14 taleria sekä 6 kuormaa 
heiniä vuosittain. 

Ratsuväen päälipun alla olevat aatelisten palvelijat saivat 
24 taleria vuotuista rahapalkkaa. Sama korkeampi palkka oli 
Käkisalmen linnassa palvelevilla ratsumiehillä. 

Vaatepalkaksi sai ratsumies 6 kyynärää verkaa vuodessa. 
Vuoden 1582 palkkajärjestys määräsi: 

ratsumestar il
•  
le 	

yhden1 	kunniapuvun, jonka arvo oli 45 taleria, ja 
yhden hovipuvun, 	„ 	„ 	 18 „ 

muille lippukunnan päälliköille, kullekin 6 kyynärää parem- 
paa Englannin verkaa; 

saarnaajalle samoin; 
ratsumiehelle, joka oli isäntä, 6 kyynärää halvempaa Englan- 

nin verkaa; 
halvalle ratsumiehelle 6 kyynärää Brabantin verkaa; 
aatelisen pal elijalle samoin; 

Verka ostettiin, ainakin isommaksi osaksi, Englannista, 
Alamailta ja Saksasta. Parempi Englannin verka maksoi noin 



Päälliköille ja virkamiehille 

Ratsumiehille 

-84- 

11/2  taleriaa kyynärältä, halvempi Englannin verka 1 1/4  taleria, 
Brabantin verka 3 markkaa ja halvin Saksan verka 6 äyriä. 

Kaikille sotamiehille ei saatu edes samassa lippukunnassa 
hankituksi samanväristä verkaa. He eivät myöskään olleet 
puettuina yhden kuosin mukaan, vaan saivat leikkuuttaa ja 
muutenkin käyttää palkaksi annetun veran, miten vaan ha-
lusivat. 

Kokonaiselle lippukunnalle, jossa oli 300 ratsumiestä, 
laskettiin vuonna 1580 vuosipalkka seuraavasti: 

rahoja 	425 taleria, 
vaatetta 	71 talerin arvosta. 

1 rahoja 3000 taleria, 
vaatetta 1463 talerin arvosta. 

Siis yhteensä . . . . 4959 taleria. 

Suomen jalkaväen rahapalkka oli Venäjän sodan alku- 
vuosina verrattain iso: 

Antti Haakoninpojan lippukunnassa sai vuonna 1572: 

päämies 	  400 markkaa, 
vänrikki 	  70 
tarkastuskirjuri 	  60 
provossi 	  60 	„ 

pillimies 	  20 
4 rummuttajaa, kukin . . 	20 
3 neljänneksenjohtajaa., kukin . 30 
13 yliruotumestaria, kukin 	. 14 	„ 

263 sotamiestä, kukin . . . 	12 
Yhteensä suoritettiin 290:11e miehelle 4234 

Vuonna 1573 oli samassa lippukunnassa päälliköitä ja 
ja alipäälliköitä yhteensä 30 ja sotamiehiä 401. Silloin mak-
settiin lippukunnalle 5216 markkaa vuosipalkkaa, siis jokseen-
kin saman korkean laskun mukaan kuin edellisenä vuonna. 

Vuodelta 1574 lippukunta sai kaksinkertaisen palkan, 
nimittäin: 

1) varsinaisen vuosipalkan, joka teki: 

päämiehelle 	  500 markkaa, 
vänrikille 	  100 
saarnaajalle 	  120 	77 

77 
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tarkastuskirjurille 	 84 markkaa, 
provossille 	  80 „ 

luutnantille 	  60 
muonittajalle . . . . 	. 	 52 
pillimiehelle 	  40 
4:lle rummuttajalle, kullekin . 	40 	„ 

4 neljänneksenjohtajalle, kullekin 48 	„ 

18:lle yliruotumestarille, kullekin 36 	„ 

kullekin sotamiehelle . . . 	30 	„ 

Yhteensä 9370 ,, 

2) rahalahjan, jonka kuningas määräsi lippukunnalle Nar-
vanretken johdosta. 

On muistettava, että Ruotsin markan arvo, kuten jo 
huomautettiin ratsuväen palkoista puhuttaessa, mainittuina 
vuosina oli tavattoman alhainen. Kuitenkin saattoi rahapalk-
kojen suuruus myös riippua siitä seikasta, että jalkaväelle 
monasti, niinkuin kohta osoitetaan, sotaretkillä annettiin koro-
tettu vuosipälkka kuukausipalkkojen asemesta. 

Vuodelta 1575 maksettiin paljoa vähempi vuosipalkka, 
nimittäin 284:lle miehelle vain 1767 markkaa. Tästä rahasta 
kukin 242:sta sotamiehestä sai 6 markkaa, joka olikin sään-
nöllinen palkka siihen aikaan. 

Vuodelta 1576 Antti Haakoninpojan koko lippukunnan 
palkka teki 1930 markkaa 295:lle miehelle, joten sitä siis mak-
settiin saman laskun mukaan kuin edellisenä vuonna. 

. Yllämainittu asetus vuodelta 1577 sääsi jalkaväen palk-
kauksesta seuraavaa. Kun väki on kotonansa eikä toimita 
palvelusta, maksetaan sotamiehelle, joka ennen on ollut mukana 
taisteluissa, vuosittain 1 talen , mutta uusille miehille vain 2 
tai korkeintaan 3 markkaa. Tämä palkka suoritetaan ruunun 
säännöllisistä tuloista niille sotamiehille, jotka asuvat rälssi-
tiloilla tai ovat tilattomia. Kun miehiä käytetään sotaretkillä, 
saavat he rahapalkkansa seuraavan järjestyksen mukaan. 

Päämies 	  20 taleria. 
Päämiehen luutnantti 	 6 	„ 
Vänrikki 	  6 
Saarnaaja 	  4 
Kirjuri  	 4 
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Provossi 	  4 	taleria. 
Nelj änneksenj ohtaj a 	  3 
Vartiomestari 	  3 
1Vluonittaj a 	  3 
Vänrikin luutnantti 	  3 	„ 

Pillimies 	  21/2  
Rummuttaja 	  21/2  
Yliruotumestari 13/;  
Sotamies 	  11/2 	„ 

Välskäri 	  12 	„ 	1) 
Tilallisten sotamiesten ollessa retkillä ovat heidän talonsa vapaat 
lisäveroista, kyyditsemisvelvollisuudesta ynnä rajoituksesta, 
mutta kun he ovat kotonansa, tulee heidän suorittaa ruunulle 
veronsa ja muut tehtävänsä. Kumminkin lasketaan vuosipalkka 
pois veromaksuista. 

Vuonna 1586 määrättiin Toukokuun 30:n päivän asetuk-
sessa tilallisille sotamiehille heidän kotona ollessansa rahapal-
kaksi 4 markkaa sekä vapaus lisäveroista, tilattomille sotamie-
hille 6 markkaa. 

Otan tähän vielä jalkaväen vuosipalkkajärjestyksen vuo- 
delta 1594: 

Päämies 
Päämiehen luutnantti 

sai 
If 

30 	taleria. 
10 	„ 

Vänrikki „ 10 „ 

Saarnaaja 12 
Välskäri 12 
Kirjuri „ 12 

Provossi „ 5 
Neljänneksenjohtaja 4 „ 

Vartiomestari „ 4 

Muonittaja „ 4 
Vänrikin luutnantti „ 3 

Pillimies „ 3 

Rummuttaja 3 

Yliruotumestari 13/,, ,f 

Sotamies ,, 11;'2 

1) Päälliköille maksettiin palkka tämän järjestyksen mukaan, vaikka 
he eivät olleetkaan sotaretkellä. 
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Sotamiehen palkkaetuihin kuului myös 6 jopa 8 kyynä- 
rää verkaa vuosittain. Vuonna 1574 säädettiin seuraava vaate-
palkka jalkaväelle. 

Päämiehelle 	  12 kyynärää 	Englannin verkaa. 

Vänrikille 	  8 „ „ „ 

Vänrikin luutnantille 7 „ Brabantin 
Provossille 	  8 Englannin 
Saarnaajalle 	  8 
Tarkastuskirjurille 	. 8 
Neljänneksenjohtajalle 7 „ Brabantin 
Vartiomestarille  	7 77  

Muonittajalle 	  7 „ „ 

Pillimiehelle  	7 ,, 

Rummuttajalle 	  7 „ 

Yliruotumestarille 	  7 Lempenkangastal). 
Vanhemmalle sotamiehelle . 8 Görlitsin2) verkaa. 
Uudelle sotamiehelle . 	. 	. 4 „ „ 

Vuosien 1577, 1582 ja 1584 palkkajärjestykset olivat, mitä 
vaatteesen tulee, melkein yhtäpitävät tämän kanssa. Kumminkin 
määrättiin vuonna 1577 halvalle sotamiehelle vain 6 kyynärää 
verkaa. 

Täyclelliselle jalkaväen lippukunnalle, jossa oli 500 miestä, 
maksettiin palkka seuraavalla tavalla vuonna 1580: 

Päälliköille ja virkamiehille 1 rahoja 	90 taleria, 
vaatetta 118 talerin arvosta. 

f rahoja 	727 taleria, 
vaatetta 882 talerin arvosta. 

Sotamiehille 

  

  

Yhteensä 	. . . 1817 taleria. 

Usein suoritettiin korotettu rahapalkka sotamiehille, joita 
käytettiin Suomen rajan ulkopuolella olevissa linnoissa. Siten 
myönnettiin vuonna 1581 3 taleria vuosipalkaksi jokaiselle sota-
miehelle, joka suostui palvelemaan Venäjällä valloitettujen linno-
jen varusväessä. Ja niille sotamiehille, jotka vapaaehtoisesti 

1) Ruotsiksi Lemperlakan. — En tiedä, minkälaatuista tämä kangas oli. 
2) Görlitsin verka on epäilemättä saanut nimensä ylisessä Lau-

sitzissa olevasta Görlitzin kaupungista, vaikka samanlaista verkaa luulta-
vasti valmistettiin muuallakin Saksassa. 
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olivat linnueena Narvassa, suotiin (ainakin vähän myöhemmin) 
rahalliseksi vuosipalkaksi 6 taleria. Tämän laskun mukaan sai 
esimerkiksi Hämeen jalkaväen lippukunta Narvassa palkkansa 
vuodelta 1585. 

Samalla, tavoin annettiin jalkaväelle joskus sotaretkillä, 
tavallista isompi vuosipalkka kuukausipalkan sijasta. Touko-
kuun 24 p. 1592 määrättiin väelle, jota käytettiin vihollisia 
vastaan taistelemassa, seuraavat rahalliset vuosipalkat. 

Päämiehelle 	  60 taleria. 
Päämiehen luutnantille 20 „ 

Vänrikille 	  20 
Vänrikin luutnantille 	 6 

„ 

„ 

Saarnaaj alle 	  24 
Tarkastuskirjurille 	  24 „ 

Provossille 	  10 
Muonittajalle 	  8 
Neljänneksenjohtajalle 12 „ 

Vartiomestarille 	  10 
Pillimiehelle 	  5 „ 

Rummuttajalle 	  5 
Yliruotumestarille 	  4 „ 

Aliruotumestarille 	  31/2  
Sotamiehelle 	  3 „ 

Myös maksettiin sotamiehille jonkun kerran tavallista 
enemmän vaatepalkkaa, kun he olivat olleet retkillä ja taiste-
luissa. Siten he v. 1592 saivat 10 kyynärää Görlitsin verkaa. 

Sotaväen elättäminen tuotti valtiolle suuremmat kustan-
nukset kuin vuosipalkan maksaminen. Niille sotamiehille, jotka 
olivat kotonansa, ei kumminkaan annettu muonaa ruunun va-
roista, vaan heidän täytyi itsensä hankkia ruokansa. 

Aatelisten ratsumiesten tuli asetusten mukaan omalla. 
kustannuksellaan elättää itseänsä, kun he suorittivat sotapalve-
lusta valtakunnan rajojen sisällä, mutta vieraalla maalla oli 
heillä tämä velvollisuus ainoastaan muutamia viikkoja, jonka. 
ajan kuluttua ruunu toimitti heillekin elatuksen. Suomen aatelis-
miesten, jotka palvelivat Ruotsin eteläisimmissä maakunnissa, 
ei tarvinnut itsensä varustautua muonalla pitemmäksi aikaa 
kuin neljäksi kuukaudeksi. 
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Mitä kuukausipalkkaan tulee, niin se näyttää tavalliselle 
ratsumiehelle tehneen noin 5 taleria, ainakin Juhani III:n hal-
lituksen keskipaikoilla. Eräässä päiväämättömässä kirjoituk-
sessa, joka lienee Pontus de la Gardien päällikkyyden ajalta, 
määrättiin ratsuväessä palveleville päälliköille ja virkamiehille 
seuraavat kuukausipalkat. 

Ratsumestarille 20 	taleria. 
Luutnanttille 	  10 
Vänrikille 	  10 
Neljänneksenjohtajalle 5 „ 

Tarkastuskir jurille 	 31/2  
Saarnaajalle 	  31/2  „ 
Vartiomestarille 	 5 
Välskärille 	  21  '., „ 
Muonittajalle _ „ 
Provossille 	  21,12 „ 

Järjestysmiehelle smiehelle 	 4 „ 

Torvensoittajalle 	 21;'2 „ 

Ainoastaan ratsumestari, luutnantti ja vänrikki saivat 
kuukausipalkan ohessa myös vuosipalkan. 

Kuukausipalkkaa maksettiin luultavasti vero- ja ruunun-
talojen ratsumiehille samoin kuin muillekin. Vieläpä sitä lie-
nee suoritettu aatelistenkin ratsuväelle. 

Jalkaväellä oli vuonna 1592 seuraavat kuukausipalkat. 
Päämiehellä 6 taleria. 
Päämiehen luutnantilla, vänrikillä, saarnaajalla, välskärillä, tar-

kastuskirjurilla, provossilla, vartiomestarilla ja neljännek-
senjohtajalla 5 taleria. 

Pillimiehellä ja yliruotumestarilla 3 taleria. 
Sotamiehellä samoin 3 taleria. 

Eräänä vuonna määrättiin sotamiehille 2 taleria kuukau-
dessa muonan ostamiseen. Nämät rahat eivät olleet varsinaista 
kuukausipalkkaa. 

Kovempien taistelujen jälkeen sotajoukko usein sai mel-
koisia rahalahjoja ylipäälliköltä tai kuninkaalta. Vuonna 1574 
esimerkiksi Juhani III myönsi Antti Haakoninpojan lippukun- 
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nalle, jota oli käytetty Narvaan tehdyllä retkellä, lahjaksi 8112 
markkaa. Tästä rahasta sai muun muassa : 

päämies 500 markkaa, 
vänrikki 100 markkaa, 
20 ruotumestaria, kukin 20 markkaa, 
299 sotamiestä, kukin 18 markkaa, 
134 uutta sotamiestä, kukin 8 markkaa. 

Ylipäällikkö Pontus de la Gardie määräsi Uudenmaan (eli 
Olavi Eerikinpojan) lippukunnalle 87 taleria lahjaksi Käki-
salmen valloituksesta (1580). Sen jälkeen kuin Narva oli voi-
tettu (1581), annettiin sotaväelle rynnäkkörahoja. Siten sai 
Hämeen (eli ', Valentin Gödingin) lippukunnassa päämies 10 
taleria ja jokainen sotamies 1 talerin. Yhteensä suoritettiin 
silloin tämän lippukunnan 379:11e miehelle 457 taleria. Samassa 
tilaisuudessa annettiin Olavi Eerikinpojan lippukunnalle 376 
taleria. 

Muistakin syistä annettiin sotamiehille palkan lisäksi raha-
lahjoja, esimerkiksi kun he syvän lumen aikana itse vetivät 
tykkejä paikasta toiseen. Tällä tavoin kuljettivat Valentin 
Gödingin miehet tykkejä Viipurista Käkisalmeen vuonna 1580 
ja Olavi Eerikinpojan miehet Jaamasta Kaprioon vuonna 1581. 
Edelliset saivat Pontus de la Gardielta palkkioksi vaivastaan 
103 taleria, jälkimmäiset 61 taleria. 

Monasti jaettiin sotamiehille keskitalvella ruunun varoista 
turkkeja, kenkiä ja sukkia, milloin lahjaksi, milloin palkan 
vähennystä vastaan. Kuningas kirjoitti Marraskuun 20 p. 1579 
Suomen sotaväen ylipäällikölle Martti Boijelle, jonka silloin 
piti lähtemän retkelle Käkisalmen lääniin, että joka sotamiehelle 
oli annettava 4 lampaannahkaa, 1 pari tallukoita ja 1 pari 
kenkiä. Samalla kertaa 1) lähetettiin kaikille Suomen voudeille 
käsky, että heidän tuli vaatia alamaisilta lampaannahkoja, ken-
kiä ja tallukoita apuverona. Sinä vuonna mainitaankin Olavi 
Eerikinpojan lippukunnassa annetun jokaiselle päällikölle 6 
lampaannahkaa ja joka sotamiehelle 4 lampaannahkaa sekä sitä 
paitse housut ja kenkäpari kullekin. Seuraavina vuosina lahjoi-
tettiin siinä lippukunnassa nahkoja ja kenkiä ainoastaan köy- 

1) V. R. 1+/si 1579. 
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himmille miehille. "Valentin Gödingin lippukunnalle annettiin 
vaatepalkan ohessa kenkiä, sukkia ja lampaannahkoja ainakin 
vuosina 1579, 1580 ja 1583. Samanlaisia lahjoja jaeltiin Vii-
purin (eli Iivari Eerikinpojan) lippukunnalle, kun se vuosina 
1582--1584 oli mukana tämän kaupungin linnoitustöissä. 

Tykkiväen vuosipalkasta mainittakoon, että: 
kenttätykistömestarit saivat 50-60 taleria ja 20 - kyyn. verkaa, 
alitykistömestarit ,, 8-14 „ 12-16 „ „ 
tykistönkirjurit „ 10 „ 12 „ „ 

tulittajat „ 20-70 „ 14-16 „ „ 

muonittajat ,, 8 ,, 8 „ ,) 

provossit „ 5 „ 8 „ „ 

tykkimiehet „ 2— 2 „ 5-8 „ „ 

hevosenkengittäjat „ 10 „ S 	 „ „ 

Suomen ja Viron kenttätykkiväen (sekä tykistöön kuulu-
vain käsityöläisten) rahapalkka teki 505 1:9 taleria vuonna 1583 
ja 592 taleria vuonna 1584. 

Tykkimiesten kuukausipalkoista kaipaan tarkempia tietoja. 
Laivaväen palkka maksettiin rahassa;  vaatteessa ja muo-

nassa, niinkuin maasotaväenkin. Kuinka isot laiva-väen vuosi-
palkat olivat Juhani I11:n aikoina, nähdään seuraavasta luet-
telosta. 
Laivanpäämies sai 20-60 taleria rahaa ja 9-12 kyyn. verkaa. 
Laivuri 	 8-20 	 „ 6-14 „ „ 
Pääpursimies 	3 	,. 	 „ 	 7 	„ 	 „ 
Perämies 	 7-21 ,, ,, 8-12 „ „ 

Tykistömestari 	6 - 10 	„ 	 „ 	 9-12 „ 	 „ 

Laivainies 	2 —5 	„ 	 „ 	 6 — 9 	„ 	 „ 

Tykkimies 	2— 12 „ 	 „ 	 5-9 	„ 	 „ 

Laivakirjuri 	5-38 „ „ 6-12 „ „ 

Tavallisen laivamiehen kuukausipalkka näyttää Juhani 
III:n hallituksen alkupuolella tehneen noin 2 taleria. 

Meriväki sai silloin tällöin melkoisen lisäyksen tuloihinsa 
voittosaaliin kautta. Merellä valloitetusta tavarasta tuli nimit-
täin osa laivaväelle, toinen osa annettiin kuninkaalle. 

Laivamiehet, joilla oli omat talot, olivat palvelusta teh-
dessään vapaat majoituksesta, päivätöistä, kyyditsemisestä ja 
muista semmoisista rasituksista. 
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Seuraavista laskuista nähdään osapuille, mitä valtakunnan 
sotavoiman sekä erittäin Suomen sotaväen paikkaaminen mak- 
soi Juhani III:n aikana. 

Venäjän sodan alkupuolella (vuonna 1.77) laskettiin valta-
kunnan ratsu- ja jalkaväen rahallinen vuosipalkka seuraaviin 
määriin: 

	

Kuudelle ratsuväen lippukunnalle 1) 	 13,632 taleria 
Kahdeksallekolmatta jalkaväen lippukunnalle 2) 13,483 

Yhteensä sekä ratsu- että jalkaväelle 27,115 „ 

Näissä ratsuväen lippukunnissa oli : 
56 päällikköä ja virkamiestä, joille oli maksettava yhteensä 
872 taleria vuodessa, sekä 1595 ratsumiestä, joille oli suori- 
tettava 12,760 3) taleria vuodessa. 

Jalkaväen lippukunnissa oli: 
405 päällikköä ja virkam. joille maksettiin yht. 2041 taleria vuod. 
6090 vanhaa sotamiestä „ 	„ 	„ 92081/4  „ 	„ 

2932 uutta „  „ 	„ 	„ 2233 	„ 	„ 

Mainitusta ratsuväestä oli Suomessa 2 lippukuntaa, nimit-
täin Hovilippu ja Suomen oma lippukunta. Jälkimmäiselle, 
jossa oli 10 päällikköä ja virkamiestä sekä 338 ratsumiestä, 
teki palkka 2518 taleria. 

Jalkaväkeä oli silloin Suomessa 7 lippukuntaa, joista 4 
maan omaa väkeä. Näillä neljällä lippukunnalla, joissa luet-
tiin 64 päällikköä ja virkamiestä sekä 1936 sotamiestä, eli yh-
teensä määrältään 2000 miestä, kaikki uutta väkeä, 4) oli 1785 
taleria palkkaa. 

Vuonna 1582 tarvittiin Pontus de la Gardien sotajoukon 
palkkaamiseksi vaatetta 35,371:n talerin arvosta. Sotajoukossa 
oli silloin 9 lippukuntaa ratsuväkeä, joissa oli 2677 miestä ja 
joille oli annettava verkaa 13,974:n talerin arvosta, sekä 28 
lippukuntaa jalkaväkeä, joissa oli 11,565 miestä ja joiden 

') Näihin eivät olleet luettuina: hovijunkkarit, oriinratsastajat, Suo-
men aateliston ratsumiehet, eivätkä Viron saksalaiset ratsumiehet. 

2) Tässä laskussa ei ollut kartanolippu, ei Kaarle herttuan lippn-
kunta eivätkä Suomen rälssin sotamiehet. 

3) Siis S taleria mieheen. 
4) Suomen vanhaa jalkaväkeä oli silloin vain 148 miestä Viipurissa 

sekä joku määrä Virossa. 
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vaatepalkka teki 21,397 taleria. — Tässä laskussa ei siis ollut 
tykkiväen vaatepalkkaa. 

Vuonna 1584 laskettiin: 

3000:n ratsumiehen 

6000:n sotamiehen 

600:n merimiehen 

	

vuosipalkka J rahassa 	34,650 taleriksi, 
vaatteessa 15,235  

( rahassa 	10,6551/2  „ 

H 	 t vaatteessa 12,4761/2 „ 

	

rahassa 	2,014 
77 	

{l vaatteessa 1,911 

   

Yhteensä 76,942 taleria. 

Sotamiesten lisäksi tuli 160 ratsuväen sekä 228 jalkaväen 
päällikköä ja virkamiestä, 1) joiden palkat kumminkin ovat 
huomattuina ylläolevissa summissa. 

Lasku yhden vuoden elatuksesta mainitulle sotaväelle, eli 
noin 10,000:11e miehelle, nousi 219,411:teen taleriin. Laskussa on 
lueteltuna: viljaa, humaloita, suoloja, voita, lihaa, silavaa, suola-
kaloja, kapakaloja y. m. 

Ratsuväen 3000:n hevosen ohrat, heinät ja oljet arvioitiin 
40,781:ksi taleriksi. 

Siten teki mainitun sotavoiman rahapalkka, vaatepalkka 
ja elatus ynnä hevosten rehut yhteensä 337,134 taleria vuodessa. 

Kun palkka maksettiin Suomen sotaväelle vuonna 1588, 
oli täällä neljä lippukuntaa ratsuväkeä, nimittäin" Martti Boijen 
ja Akseli Kurjen liput ynnä Päälippu ja Hovilippu sekä lisäksi 
Käkisalmen 20 ratsumiestä. Näissä osastoissa ei ollut kuin 
481 ratsumiestä, joille vuosipalkka oli suoritettava. Niiden 
rahapalkka teki 7401 taleria. 

Suomen kymmenelle jalkaväen lippukunnalle ynnä Narvan 
kaupungin lippukunnalle, joissa yhteensä oli 3957 miestä, mak-
settiin samana vuonna 6692 taleria rahapalkkaa. 

Suomen, Viron ja Inkerin tykkiväen rahapalkka teki sil-
loin 1227 taleria (278:11e miehelle). 

Suomessa ja Käkisaimessa sijaitsevan meriväen rahapalkka 
oli 2110 taleria (497:11e miehelle). 

Meriväen päälliköistä ei ole mitään erittäin muistutettu laskuissa, 
mutta luultavasti heidänkin palkkansa sisältyi yllämainittuihin määriin. 
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. 	Kaikkiaan laskettiin siis vuonna 1588 mainituille 5213:11e 
miehelle menevän 17,430 taleria 1) rahallista vuosipalkkaa. 

Seuraavana vuonna teki Suomen koko sotajoukon raha-
palkka 26,051 taleria. Tässä sotajoukossa oli, kuten edellä 2) 
on osoitettu, 1158 miestä ratsuväkeä, 4061 3) miestä jalkaväkeä, 
138 miestä kenttätykkiväkeii ja 554 miestä laivaväkeä, eli yh-
teensä 5911 miestä. 3) 

Rahapalkka nousi vuonna 1589 paljoa suuremmaksi kuin 
edellisenä, siitä syystä että ratsumiehiä, joille palkka eli mak-
settava, oli enemmän. 

Sotaväen vaatepalkan arvo oli samalta vuodelta (1589) 
melkoista vähempi kuin rahapalkka, vaikka en tarkoin saata 
sanoa, kuinka suuri se oli. 

Eräässä päiväämättömässä asiapaperissa, joka löytyy Ruot-
sin valtioarkistossa ja joka mahdollisesti on Juhani III:n 
ajalta, lasketaan Suomessa ja Virossa olevan sotajoukon kuu-
kausipalkka 61,424:ksi taleriksi yhdeltä kuukaudelta. — Sota-
joukkoon kuului: 

4,612 miestä ratsuväkeä, 
14,644 miestä jalkaväkeä, 
1500 miestä tykki- ynnä laivaväkeä sekä 
ylipäällikkö seuralaisineen, 244 miestä; 
siis yhteensä 21,000 miestä. 
Ylipäällikön, ratsumestarien, päämiesten ja muiden päälli- 

köiden kuukausipalkkoja ei ole otettu mainittuun summaan. 
Sitä vastoin on samaan summaan laskettu kuukausipalkka niille 
400:11e ratsumiehelle, jotka aateliston oli velvollisuus pitää ruu-
nun palveluksessa. Kumminkaan — lisätään kirjoituksessa — 
ei voitu.. tietää, tahtoiko kuninkaallinen majesteetti tämmöiseen 
maksuun suostua. 

Sotajoukon ylemmät päälliköt ja virkamiehet saivat usein 
palkan asemesta sekä palkan ohessa läänityksiä. Mainitsen 
tässä muutamia esimerkkejä heillekin maksetuista rahallisista 
vuosipalkoista. 

') Toisen laskun mukaan 2000 taleria enemmän. 
2) Kts. siv. 22. 
3) Paitse Suomen kaupunkien 92 sotamiestä, joille ruunu ei maksa-

nut palkkaa, koska tämä oli kaupunkien asia. 
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Jalkaväen ylipäällikölle (everstille) Arvi Henrikinpoika 
Tavastille määrättiin Toukokuun 23 p. 1581 vuotuiseksi raha-
palkaksi 130 taleria. 1) 

Muonituksen esimiehellä Niilo Olavinpojalla, Gamlebakan 
herralla, oli 100 taleria rahapalkkaa vuonna 1588. 

Suomen laivaston amiraalille Arvi Eerikinpoika Stälarmille 
ja Käkisalmen laivaston amiraalille Pentti Söyringinpoika 
Juustenille maksettiin sinä vuonna myös 100 taleria kumpai- 
sellekin. 	 • 

Suomen kenttätykistömestari Pietari Juhonpoika sai 50 
taleria vuosipalkkaa (v. 1585). Hannu von Oldenburgilla, 
Suomen maaprovossilla, oli 40 taleria rahapalkkaa (v. 1588). 

Yrjö Munkilla, Turun läänin ja Pohjanmaan maaprovos-
silla, samoin. 

Pietari Hertigilla, Viipurin, Käkisalinen ja Narvån linnojen 
rakennusmestarilla, oli iso palkka, nimittäin 200 taleria. 

Upseerien, niinkuin muidenkin virkamiesten, oli siihen 
aikaan usein nostaminen palkkansa monelta eri taholta. Siten 
esimerkiksi amiraali Pentti Söyringinpoika sai vuonna 1585 
kantaa rahapalkkansa Liivinmaan rahastonhoitajalta ja viljapal-
kan sekä vaatteen Raaseporin voudin huostassa olevista va-
roista, mutta elatustarpeet tuli hänen itsensä ottaa niiden kylien 
säännöllisestä verosta, jotka olivat läänittämättä Helsingin ja 
Sipoon pitäjissä. Lisäksi hän sai Etelä-Suomen voudilta 12 
kuormaa heiniä kahdelle hevosellensa. 

Ruotsin valtiovarain hoidossa, samoin kuin muissakin 
hallinnon haaroissa vallitsi Juhani III:n aikana kova epäjäl jes-
tys. Sotamiehille ei juuri koskaan voitu määräajalla suorittaa 
palkkaa, vaan he saivat odottaa maksuansa pari, kolme vuotta, 

') Arvi Henrikinpojan seuralaisista 
saarnaaja sai 	vuosipalkaksi 20 taleria ja 8 kyynärää verkaa; 
kirjuri „ 20 „ 11 „ 

provossi „ 20 „ S 	„ „ 

leirimestari „ 20 „ 8 	„ „ 

kenttävartiomestari ,, 20 „ 8 	„ 

välskäri „ 30 ja puvun, joka oli 15:n ta- 
lerin arvoinen, sekä vielä 1 talerin kustakin haavasta, jonka hän paransi; 

6 hakapyssymiestä kukin 3 taleria ja 8 kyynärää verkaa. 
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usein kauemminkin. Tästä syntyi tyytymättömyyttä ja kinas-
tusta erittäinkin muukalaisissa rykmenteissä, mutta myös 
ruotsalaisessa ja suomalaisessa väessä. 

Vuonna 1579 Juhani III itse kirjoitti, että laivaväelle oli 
annettu riittämättömästi palkkaa ja muonavaroja, josta seuraus 
oli ollut, että iso osa tästä väestä -oli karannut ja piiloutunut 
aatelisten, porvarien ja talonpoikain luo, taikka jalkaväen lippu-
kuntiin. Rahojen ja kankaan hankkimiseksi meriväelle käski 
kuningas silloin myödä muutamia satoja lästejä ruunun tervaa.1) 

Jotta voitaisiin ajoissa maksaa sotaväen palkat, päätettiin 
vihdoin järjestää asia siten, että eri osastoille annettiin jotkut 
säännölliset verot määrätyistä maakunnista. Tämän johdosta 
säädettiin vuonna 1584, että seuraavana vuonna: 

I:o Suomessa olevan jalkaväen sekä kaikkien tykkirnies-
ten, jotka olivat Suomessa, Virossa ja Inkerissä, oli saaminen 
palkkansa Savonlinnan, Hämeenlinnan, Viipurin ja Kymen-
kartanon läänien kyyditsemisrahoista ynnä vuotuisista ve-
roista sekä Viipurin kaupungin tullista ja taksasta. 

II:o Suomessa olevan ratsuväen palkkaamiseksi oli otet-
tava nimismiesvero ynnä autiotilain jyvät koko Suomesta. 

III:o Liivinmaassa (Virossa) olevalle ratsuväelle oli palkka 
maksettava Ylä- ja Ala-Satakunnan, Porvoon ja Raaseporin 
läänien ynnä Pohjois- ja Etelä-Suomen vuotuisista vero- ja 
kyyditsemisrahoista sekä Suomen kaupunkien (paitse Viipurin) 
tullista ja taksasta. 

IV:o Sotajoukon ylipäällikkö, ratsuväen päällikkö ja muut 
päälliköt tulivat saamaan vuosipalkkansa Pohjanmaalta 

Mutta vaikka nimismiesvero ynnä autiotilain maksut siten 
olivatkin myönnetyt ratsuväelle, niin kuningas Toukokuun 
28 p. 1585 julisti, että samat verot olivatkin vuosittain annet-
tavat Suomen laivaväelle, koska tällä ei siihen saakka ollut 
ollunna mitään määrättyä tuloa veroista. Rahastonhoitajan 
Lauri Holgerinpojan käskettiin nostaa mainitut maksut, ja 
amiraali Arvi Eerikinpoika Stålarmin, Lindön herran, tuli 
valvoa, että laivaväki katselmuksen jälkeen sai niistä palk-
kansa. 

9  v. R. 21/v 1579. 
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Tämmöisistä toimenpiteistä ei ollut paljon apua palk-
kausasian järjestämisessä. Vuonna 1589 ilmoitettiin hallituk-
selle, että isoimmalle osalle Suomen sotaväestä oli kolmen 
vuoden palkka maksamatta ja muutamille lippukunnille neljän 
jopa viidenkin vuoden, mutta Ambrosius Henrikinpojan lippu-
kunnalle kahdeksan vuoden palkka. Ja vielä vuonna 1594 
kerrottiin useimmilla Suomen jalkaväen lippukunnilla olleen 
viiden tai kuuden vuoden palkat ruunulta vaadittavana ja 
moniailla enemmänkin. 

7 



IX. Linnaleiri. 

Palkatut ratsumiehet majoitettiin, kun he eivät olleet 
palvelusta suorittamassa, linnoihin, kuninkaankartanoihin ja 
kaupunkeihin, taikka myös pappien ja talonpoikain luo. 1) Tätä 
majoitusta sanottiin linnaleiriksi, ja siinä ollessaan miehet sai-
vat vapaan elatuksen itselleen sekä ruoan hevosillensa. Linna-
leiri myönnettiin Suomessa myös jalkaväkeen kuuluville sota-
miehille. Kuitenkin nämät usein, kun heitä ei tarvittu palve-
lukseen, lähetettiin kotiinsa, jossa tapauksessa he itse pitivät 
huolta elatuksestaan. Majoitetun sotaväen ruokavarat, joita 
sille annettiin hyvinkin runsaalla mitalla, otettiin tavallisesti 
lisäverona talonpojilta. 

Ratsumiehiä oli ylimalkaan viisitoista jopa kolmekymmen-
täkin yhdessä leirissä, johon lähiseutujen asukkaat velvoitettiin 
hankkimaan ruokavaroja, siten että joku kymmenkunta taloa 
suoritti muonan yhdelle miehelle ja ratsulle. Tämmöinen muo-
navero tuli erisuuruiseksi eri maakunnissa, sen mukaan kuin 
niissä oli enemmän tai vähemmän taikka ei ollut ensinkään 
sotaväkeä majoitettuna. Vouti kantoi apuveron ja toimitti siitä 
kuukausittain, tai pariksi, kolmeksi kuukaudeksi kerrallansa, 
ratsumiehille niin paljon, kuin näille oli tulevaa. Muonan 
sijaan talonpojat myös saivat antaa rahoja. 

Otan tähän muutamia, Suomeen majoitettua sotaväkeä 
varten tehtyjä muonitusjärjestyksiä siltä ajalta. 

Toukokuun 17 p. 1575 annetussa säännössä määrättiin: 
I:o huoville, joka oli isäntämies, Tukholman mitan mukaan 

kuukaudessa : 
leipiä 1/2  tynnyriä, tai jauhoja 2 1/2  nelikkoa, 

') Vero- ja ruununtalojen ratsumiehille ei valtio ylimalkaan toimit-
tanut elatusta, kun he olivat sotatoim ista vapaina, vaan he saivat lähteä 
kotiinsa. 
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1 maltaita 5 nelikkoa ja 
olutta 1 tynnyri tai 	humaloita 4 naulaa y. m. 
lihaa ja silavaa 1 leiviskä, 
suolakalaa 1 leiviskä; 
II:o tavalliselle huoville kuukaudessa saman mitan mukaan: 
leipiä 1/2  tynnyriä, tai jauhoja 2 nelikkoa, 

( maltaita 1 puolikko ja 
olutta 1 tynnyri tai jt humaloita 3 naulaa y. m. 
lihaa ja silavaa 18 naulaa, 
suolakalaa 18 naulaa; 
III:o jokaiselle ratsumiehelle hevosta varten kuukaudessa: 
heiniä 1 kesäkuorma, 
ohria ja kauroja 1 puolikko, 
olkia 4 kupoa. 
Muutaman aikaa sen jälkeen, kuin toinen välirauha oli 

tehty Venäläisten kanssa viisikolmattavuotisen sodan aikana, 
sääsi Pontus de la Gardie, neuvoteltuansa asiasta Turussa tois-
ten viranomaisten kanssa, Toukokuun 9 p. 1584 sotaväen muo-
nituksesta : 

I:o että yhdelle ratsumiehelle oli tuleva 10:stä savusta 
tai koukusta 3 taleria kuukaudessa ; 

II:o että Arvi Henrikinpoika Tavastin tuli voutien avulla 
majoittaa kaikki jalkaväen päämiehet, luutnantit ja vänrikit, 
jotka pidettiin Suomessa, pappien luo, sen mukaan kuin kulla-
kin näistä oli tuloja ja kymmenyksiä seurakunnasta, ja että 
mainituille jalkaväen päälliköille oli annettava elatukseksi yhtä 
paljo rahaa kuin ratsumiehille, nimittäin 3 taleria kuukaudessa; 

III:o että jalkaväen alipäälliköt, joiksi luettiin neljännek-
senjohtaja, provossi, pillimies sekä rummuttaja, olivat myös 
majoitettavat papiston luo ja heille annettava elatukseksi 2 

,taleria kuukaudessa; 
IV:o että halpa sotamies oli saava 1 1/2  taleria kuukaudelta; 
V:o että talonpojat, jos eivät voineet suorittaa maksua 

rahassa, saivat antaa muita parseleja sijaan. 
Marraskuun 29 p. 1587 määrättiin Suomen linnoihin ja 

kuninkaankartanoihin majoitettu ratsu-, jalka- ja laivaväki seu-
raavan järjestyksen 1) mukaan muonitettavaksi. 

') Tämä järjestys näkyy olleen yleinen koko valtakunnalle. Vrt. 
Adlersparre 1 c. 332. 
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I:o. Isäntämiehelle kuukaudessa: 
Rukiita tai jauhoja 	  21/2  nelikkoa. 
Maltaita 	  5 
Keittojauhoja 	  1 	kappa (eli vati). 
Suurimia 	  1 kapeaa. 
Humaloita 	  4 naulaa. 
Voita ja juustoa 	  8 
Suoloja 	  3 
Lihaa 	  12 
Silavaa 	  1 leiviskä. 
Suolakaloja 	  1 
Kapakaloja 	  6 	naulaa. 
Kynttilöitä 	  2 
II:o. Palvelusmiehelle 1) kuukaudessa: 
Rukiita 	  1/2  puolikkoa. 
Maltaita 	  1 puolikko. 
Suurimia ja papuja 	  1 kappa. 
Keittojauhoja 	  1 
Humaloita 	  2 naulaa. 
Voita ja juustoa 	  3 	„ 

Suoloja 	  3 	„ 

Lihaa ja silavaa 	  18 	„ 

Suolakaloja 	  18 
Kapakaloja 	  6 	„ 

Kynttilöitä 	  1 1 /2  
III:o. Hevosta varten kuukaudessa: 
Survotuita ohria tai kauroja . . . . 1/2  tynnyriä. 
Heiniä 	  3 aamia 2). 
Olkia 	  4 kupoa. 
Mitta oli laskettu Tukholman pyyhkäistyn tynnyrin mu-

kaan 3) ja paino Tukholman puntarin mukaan, niin että 1 lei-
viskä veropainoa vastasi 28 naulaa Tukholman painoa. 

2) Nähtävästi jalkaväen sotamiehet ja laivamiehet luettiin tähän 
osastoon. 

2) Aarni lienee ollut sama mitta kuin parmas. — Kts. näistä K. R. 
Melanderin kirjoitusta Muistiinpanoja Suomen mitta- ja painosuhteista 15:n 
sataluvun loppupuolella. (Historiallinen arkisto XI, 119 ja 120.) 

S) Tukholman tynnyrissä oli 2 puolikkoa (ruotsiksi spen eli span) 
ja 8 nelikkoa. 



20 äyriä, 
3 
6 aurtuata. 

„ 

„ 

„ 
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Mainittujen parselien hinta arvioitiin siten, että 
1 tynnyri rukiita 	 maksoi 4 markkaa, 
1 

1 
1 

„ 

„ 

„ 

maltaita 
keittojauhoja 
suurimia 

„ 

,, 

„ 

samoin, 
samoin, 
samoin, 

1 leiviskä humaloita 
1 	„ 	voita ja juustoa 
1 leiviskä suoloja 

„ 	20 äyriä, 
„ 	20 	„ 

maksoi 	8 äyriä, 
1 „ lihaa 14 „ 

1 „ silavaa 14 „ 

1 „ suolakaloja 5 „ 

1 kapakaloja 12 „ 
1 „ kynttilöitä 4 markkaa, 
1 tynnyri survottuja ohria tai kauroja 
1 aarni heiniä 
1 kupo olkia 

Isäntämiehen muonitus tuli 
siten kuukaudessa maksa- 
maan 	  9 markkaa, 1 äyrin, 6 aurtuata;1) 

palvelusmiehen 	 6 (2) „ 	4 1/2  äyriä; 1) 
hevosen rehu 	  2 1/2  markkaa 2) 

Vuonna 1590 tehtiin tähän muonitusjärjestykseen seuraa-
vat ratsuväkeä koskevat muutokset ja lisäykset. 

I:o. Isäntämiehelle annetaan kuukaudessa 2 taleria 30 1/4  
äyriä kaikissa parseleissa. Kun ollaan yhdessä kohden, saa 
hän myös kuukausittain 3 parmasta heiniä (tai näiden arvon). 
Mutta kun on lähdetty liikkeelle, jaetaan ratsumiehille hevosen-
rehua jokaisessa yöleirissä. 

II:o. Palvelusmiehelle maksetaan kaikissa parseleissa 2 
taleria 9 1/2  äyriä kuukaudelta, sekä lisäksi 3 heinäparmasta 
linnaleiriä pidettäessä. 

III:o. Tallirengeille, joita ratsumiehille on myönnetty yksi 
jokaista kuutta hevosta vårten, tulee kullekin kuukausittain 6 
markkaa 4 1/2  äyriä kaikissa parseleissa. 

'j Kynttilöiden hinta ei ole lukuun otettuna. 
2) R.A. H,,nilin;tir aa.;'veah ry;lci kr:;et 1570-1i"13. 
3) Tamä säädös on epäilemättä myöskin Juhani III:n ajalta. 
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IV:o. Kuuden palkatun ratsumiehen varalle saadaan pitää 
yksi kuormahevonen, jonka elättämiseksi talvella annetaan 3 
aamia heiniä kuukaudessa, mutta kesällä ei anneta mitään. 

Jokseenkin yhtäpitävä vuonna 1587 annetun muonitus-
järjestyksen kanssa on eräs toinen Tukholman valtioarkistossa 
löytyvä antopäivätön säädös, 3) jonka otsakirjoitus on: „Suomen 
talonpoikain luo ja muualle majoitetut ratsumiehet ovat elätet-
tävät seuraavalla tavalla, elköönkä kukaan heistä rohjetko ottaa 
enempää; joka tämän tekee, siltä vähennetään palkkaa". Vä-
häisenä erotuksena on kumminkin mainittava, että tässä sää-
döksessä myönnettiin isäntämiehelle 1 leiviskä suolaista lihaa 
ja silavaa sekä 12 naulaa tuoretta lihaa ja silavaa. 't'alliren-
geistä sanottiin siinä, että niitä oli yksi neljää hevosta varten, 
ja että ne saivat saman elatuksen kuin palvelusmiehet. Ratsu-
miesten hevosille määrättiin kahdeksi, kolmeksi tai neljäksi 
ensimmäiseksi viikoksi, sen jälkeen kuin ne olivat palanneet 
sotaretkiltä, 1 1/2  nelikkoa ohria tai 11,%., puolikkoa kauroja vii-
kossa, mutta muuten 1/2  tynnyriä ohria tai 11/2  puolikkoa 
kauroj a kuukaudessa. Kuormahevosten ruokkimiseksi ei myön-
netty ensinkään heiniä, koska oli huomattu, että kolmessa 
heinäparmaassa oli enemmän rehua kuin ratsu tarvitsi kuu-
kaudessa. 

Näyttää siltä kuin jalkaväkeen kuuluville sotamiehille 
olisi annettu linnaleiriä ainoastaan Suomessa, mutta ylimalkaan 
ei Ruotsissa, jossa vaan ratsu- ja laivaväki sekä jalkaväen 
päälliköt saivat vapaan majoituksen sotaretkiltä palattuansa 
Kun välirauha oli tehty Venäjän kanssa vuonna 1583, säädet-
tiin Ruotsissa jalkaväen linnaleiristä (1584), että ainoastaan ne 
päälliköt, joilla ei ollut taloa, saivat linnaleirin pappiloissa ja 
kaupungeissa, mutta niille, joilla itsellään oli talot, ei myönnetty 
linnaleiriä enemmän kuin halvoillekaan sotamiehille 1). — Sa-
maan aikaan Pontus de la Gardie järjesti Suomessa olevan 
jalkaväen linnaleirin yllämainitulla Toukokuun 9 päivänä 1584 
annetulla käskykirjeellänsä. 

. 011essaan majoitettuina talonpoikain luona, täytyi jalka-
väen sotamiesten tyytyä siihen, että saivat jokapäiväistä ruo-
kaa, niin paljon kuin ravinnokseen tarvitsivat. 

1) R. A. Kokoelma Militaria. 
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Kenttätykistön väkeä elätettiin tavallisesti linnoissa, kun 
sitä ei käytetty sotaretkillä. 

Laivaväen linnaleiristä oli Eerikki XIV:n aikana määrätty, 
että niiden merimiesten, jotka olivat vuosipalveluksessa, oli 
talvella tekeminen työtä satamissa ja veistämöissä tai myös 
kuninkaankartanoissa. Juhani III:n hallitessa majoitettiin meri-
väkeä paljon talonpoikien luo Suomen rannikkopitäjiin. Erit-
täinkin pidettiin laivamiesten linnaleiriä Lounais-Suomen saa-
ristossa. Toukokuun 21 p. 1579 annettu avonainen kuninkaan-
kirje sääsi meriväen muonituksesta, että laivamiehille, kun he 
eivät olleet sotahaaksilla eivätkä linnoissa, oli annettava linna-
leiri Suomen puolella Korppoon, \ avon, Kemiön, Paraisten, 
Sauvon, Rymättylän, Tenholan, Perniön, Pohjan ja Inkoon 
pitäjissä sekä Ruotsin puolella sisäkaupungeissa ja kahden maa-
kunnan pappiloissa. Tämä linnaleirisääntö muutettiin kumminkin 
jo parin vuoden kuluttua, niinkuin seuraavasta nähdään. Ne 
maakunnat, joihin laivamiehiä sijoitettiin, piti vapautettaman 
muusta majoituksesta, vaikka tästä määräyksestä monasti poiket-
tiin. Kaupungeista otetut laivamiehet saivat tavallisesti linna-
leirinsä näissä. 

Että sotaväkeä Juhani III:n hallitusaikana ehtimiseen ma-
joitettiin Suomen maakuntiin, kaupunkeihin ja linnoihin, ha-
vaitaan lukemattomista asiapapereista. Esimerkkinä linnaleiri-
järjestyksistä esitän tässä sen, joka annettiin Heinäkuun 4 p. 
1581 (1582?). Se määräsi Suomessa ja Virossa olevan sotaväen 
sijoitettavaksi seuraavalla tavalla. 

Ratsumiehiä: 

Rääveliin . . . . 150 ratsua, Savonlinnaan 	. 140 	ratsua, 
Hiidenmaalle . . . 50 „ Hämeenlinnaan . 160 
Paadisiin . . . . 30 „ 	Etelä-Suomeen . 	80 
Rakvieren linnaan 1) 150 „ Pohjois-Suomeen 	85 
Seljanlinnaan 2) . . 25 „ Raaseporin lääniin 100 „ 

Käkisalmeen3) . . 150 „ Ylä-Satakuntaan . 80 
Viipuriin 	. 150 „ Ala-Satakuntaan . 74 

Yhteensä 1434 ratsua. 

') Saks. Wesenberg. 
2) Saks. Tolsburg. 
3) Luultavasti tarkoitetaan tällä, niinkuin muutamilla muillakin 

sijoitusjärjestyksessä olevilla linnannimillä, linnaan kuuluvaa lää.niäkin. 



600 miestä, 
300 
500 

400 miestä, 

300 „ 

7,  

Rääveliin . 
Paadisiin . 
Hiidenmaalle 
Rakviereen . 
Selj anlinnaan 
Käkisalmeen 
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Sotamiehiä: 

. 500 miestä, Viipuriin . . 

. 30 „ Savonlinnaan 

. 30 „ Pohjanmaalle . . 

. 300 miestä, Knut Gladin vouti- 
• 50 	kuntaan 1) . . . 
. 300 „ 	Porvoon, Pernajan 

ja Sipoon pitäjiin 
Yhteensä 3110 sotamiestä. 

Laivamiehiä: 

Turkuun . 80 miestä, Helsingin pitäjään . 40 miestä, 
Helsinkiin 40 Kirkkonummelle . 	. 30 	„ 
Poriin 	 30 *Navoon 	  25 
Raumalle . 18 „ Paraisiin 	. 30 	„ 
Tammisaareen 6 77 Korppoon . 	. 	. 40 	77 

Naantaliin 	. . 	5 „ Rymättylään 	. 	. 25 	„ 
Porvoosen 	. 	. . 	14 Taivassalo on 	. 30 	„ 
Ahvenanmaalle . . 160 „ 

Yhteensä 578 laivamiestä. 

Talonpojat nurisivat usein linnaleiristä, erittäinkin silloin 
kuin heidän oli elättäminen sotamiehiä kotonansa. Tästä syystä 
Juhani III oli kahdella päällä, kuinka majoitus oli järjestettävä, 
ja antoi asiasta vastakkaisia käskyjä. Hermanni Fleming mää-
rättiin vuonna 1575 sijoittamaan sotamiehet linnoihin ja kunin-
kaankartanoihin, jonne alamaisten oli heille suoritettava muo-
naveroja. 2) Mutta maaliskuussa 1576 julistettiin, että linnaleiriä 
ei saanut pitää linnoissa eikä kartanoissa, vaan oli sotaväki 
Suomessa majoitettava kaupunkeihin ja pappiloihin; sen elät-
tämiseksi kaupungeissa tuli porvarien maksaa rahoja, jotka 
olivat jaettavat sotamiehille. 3) Myöhemmin (1580) kuningas 
kirjoitti Klaus Aakenpoika Tottille: „Meidän tahtomme ei ole 
ollut, että sotaväki sijoitettaisiin maaseudulle alamaistemme luo, 
vaan linnoihimme ja kartanoihimme. Ettei käskyjämme tässä 
suhteessa ole noudatettu, on meille erittäin vastenmielistä. 

1) Knut Glad oli Kymenkartanon läänin vouti (ainakin v. 1580). 
2) V. R. 22/iv 1575. 
3) V. R. 7/m 1576. 
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Asiassa on mitä pikemmin tehtävä semmoinen muutos, että 
jalka- ja ratsuväki, kun aiottu retki on päättynyt, majoitetaan 
linnoihin ja kartanoihimme." Talvella 1590 määrättiin kummin-
kin taas — luultavasti kuninkaan käskystä — Suomessa oleva 
sotaväki seuraavaan Mikonpäivään saakka linnaleiriin alamais-
ten luo. 1) Mutta saman vuoden lopulla Juhani kuningas il-
moitti Pohjanmaan voudille: „Meidän täytyy lakkauttaa maa-
laisten taloissa pidetty linnaleiri, niin että väkemme, ratsumiehet, 
sotamiehet ja laivamiehet, tulevat elätetyiksi linnoissa ja kar-
tanoissamme, niinkuin tapahtui isämme aikana." ') — Muutosta 
ei kumminkaan voitu panna toimeen, ja sotamiehiä sijoitettiin 
yhä edelleen talonpoikain luo. 

Kaupunkilaiset ja papit saattoivat joskus rahaa maksa-
malla vapautua majoituksesta. Mutta vuonna 1576 kuningas 
ilmoitti Turun porvareille, että oli mahdotoin laskea heitä va-
paiksi linnaleiristä, niin kauvan kuin sotaa kesti. 3) Harvoin 
lienevät talonpojat saaneet ostaa itsensä irti majoituksen taa-
kasta. Kerrotaan kuitenkin, että Kemin rahvas ei pitänyt lin-
naleiriä luonansa vuonna 1592, vaan sen sijaan suoritti 199 
taleria ruunulle. 4) 

Se rasitus, jonka linnaleiri tuotti talonpojille, ei suinkaan 
ollut vähäinen. Alituinen ruokavarojen antaminen oli heille 
jo itsessään vaikeata, ja tämän ohessa sotamiehet harjoittivat 
maaseudulla asuessaan monenlaista väkivaltaa. Oikeastaan oli 
muonaveron nostaminen kansalta, kuten edellä on mainittu, 
voutien tehtävä, mutta kun kaikissa hallinnollisissa asioissa 
Juhani III:n aikana vallitsi epäjärjestys, pääsivät sotamie-
het usein itsekin ottamaan muonaansa talonpojilta, ja täl-
laisissa tapauksissa he eivät olleet käyttämättä tilaisuutta 
vääryyden tekoihin. Lisäksi ratsumiehet lähtiessään linna-
leiristä tavallisesti jättivät jälkeensä koko joukon irtolaisia 
(naisia, renkejä y. m.), jotka kiusasivat kansaa yhtä paljon 

1) S. A. N:o 4790, 1. 93. 
2) S. A. N:o 4793, 1. 139. 
g) V. R. 10/vIIl 1576. 
4) S. A. N:o 4799, 1. 36. 
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kuin ratsumiehet itse. 1) Pontus de la Gardie huomautti kunin-
kaalle näitä epäkohtia jo vuonna 1575, ja Suomen talonpoikia 
kävi usein kuninkaan luona valittamassa asiasta. 2) Joskus 
talonpojat ryhtyivät vastarintaankin, kun majoituksen taakka 
kävi heille aivan sietämättömäksi. Huittisten ja Loimaan kansa 
karkoitti itse luotansa Uplannin ratsumiehet (v. 1575); Ranta-
salmen ja Tavisalmen pitäjäläisiä ei vuonna 1584 saatu hyvällä 
eikä pakolla ottamaan laivaväkeä linnaleiriin. 3) 

Valaistakseni näitä asioita vielä muutamilla esimerkeillä 
esitän tässä vähän tarkemmin eräitä seikkoja Pohjanmaan sil-
loisista majoitusoloista. 

Vuonna 1584 Pohjalaiset ilmoittivat Juhani Ill:lle, että 
linnaleiri kävi heille kovin tuskalliseksi, koska heillä oli elätettä-
vänä sekä jalka- että laivaväkeä, 4) ja erittäin siitä syystä, että 
laivamiehet pakottivat heitä maksamaan liian paljon rahoja kuu-
kausimuonan asemesta. Kuningas kirjoitti sen johdosta Pohjan-
maan voudille, että tämän tuli estää laivamiehiä riistämästä kan-
salta rahamaksuja muonan sijasta, ja vuonna 1586 hän lupasi 
vapauttaa sen maakunnan kokonansa meriväen linnaleiristä. 

Mutta vouti ei saanut laivamiehiä tottelemaan, jos hän koet-
tikin noudattaa kuninkaan käskyjä, eikä laivaväen siirtämisestä 
sinä vuonna kuulunut sen enempää. Silloin Pohjalaiset alussa 
vuotta 1587 lähettivät uuden sanan kuninkaalle, valittaen sillä 
kertaa erittäin, että laivamiehet eivät oikeaan aikaan vaatineet 
kaloja ja muita ruokatavaroita, joita heidän tuli saada linna-
leiriin. Kesällä oli muka verrattain helppo viedä muonavaroja 
vesimatkoin satamiin ja muihin paikkoihin, joissa niitä tarvit-
tiin, mutta laivamiehet saapuivat talonpoikain luo talvella, pa-
kottaen näitä joko antamaan rahoja, taikka kuljettamaan muo-
naa maitse, joka matkan pituuden takia useinkin oli varsin 
vaikeata, jopa mahdotointakin. Laivamiehiä kävi sen ohessa 
heillä väkisin majaelemassa ja tekemässä ilkivallan töitä. Kaiken 
tämän johdosta talonpojat pyysivät päästä kokonansa vapaiksi 
meriväen linnaleiristä ja saada pitää luonansa ainoastaan ne 
jalkaväkeen kuuluvat sotamiehet, jotka olivat Pohjanmaalle 

1) V. R. 9/vii 1579. 
2) V. R. 21/vn 1580. 
3) S. A. 6560, 1. 64. 
}) V. 1585 oli Pohjanmaalla 130 laivamiestä linnaleirissä. 
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sijoitetut. Kuningas määräsi Turun linnan käskynhaltijan tut-
kimaan asiata, mutta kirjoitti samalla Pohjanmaan voudille, 
että alamaisten oli;  niinkuin ennenkin, elätettävä laivamiehiä. 
Voudin tuli itsensä sopivaan aikaan nostaa talollisilta sem-
moisia verokappaleita, joita heidän oli mukavin antaa — joko 
rahaa, viljaa, kalaa tai muuta —, ja lähettää muona meriväelle 
vesimatkoin. Asia oli niin järjestettävä, että laivamiehillä ei 
ollut mitään välitöintä tekemistä talonpoikain kanssa. Jos laiva-
miesten rikokset olivat pidettävät hengenasioina, oli niistä ilmoi-
tettava kuninkaalle; jos ne taas olivat lievempää laatua, tuli 
Turun linnanhaltijan rangaista heitä niistä. Saman vuoden 
(1587) lopulla Juhani TTT  kumminkin määräsi, kun tilallisilla 
muuallakin oli paljo vastusta laivamiesten linnaleiristä, että 
nämät siitä lähtien olivat sijoitettavat Turun ja Helsingin 
satamiin sekä Porin ja Kymenkartanon veistämöihin, joissa 
heidän tuli ahkeraan tehdä työtä ja joissa heitä oli elätettävä 
talonpoikain suorittamilla muonaveroilla. 

Mitä jalkaväen linnaleiriin tulee, näyttää sääntö aluksi 
olleen sellainen, että sitä ei ollut annettava Pohjanmaalla, — 
sääntö, josta kumminkin alinomaa poikettiin. Eräässä kirjoi-
tuksessa, jonka Juhani III Maaliskuun 13 p. 1587 lähetti tä-
män maakunnan voudille, Tuomas Yrjönpojalle, sanottiin muun 
muassa: „Koska ei Ruotsissa eikä Pohjanmaalla (Norrlanden) 
ole tapana, että halvat sotamiehet saavat linnaleiriä, jota jalka-
väessä annetaan ainoastaan päämiehille, vänrikeille, luutnan-
teille, provosseille, tarkastuskirjureille, neljänneksenjohtajille, 
rummuttajille sekä muille virkamiehille, niin emme tahdo suos-
tua siihen, että Pohjanmaan sotamiehet, jotka ovat meille 
valittaneet linnaleirin johdosta, saavat sitä tästä lähtien pitää, 
vaan tulee sinun heiltä se kieltää. Tilalliset sotamiehet hankki-
koot elatuksen taloistaan, naimattomat miehet asukoot vanhem-
painsa tai sukulaistensa luona, muut ansaitkoot itse ruokansa 
talollisilta. — Yllämainituita päälliköitä tulee sinun majoittaa 
pappiloihin, sen mukaan kuin kullakin papilla on tuloja." 

Vuonna 1587 näytti siis siltä, kuin Pohjanmaan asukkaat 
pääsisivät vapaiksi sekä laiva- että jalkavaen linnaleiristä. Näin 
ei• kumminkaan käynyt. Virkamiehet ja päälliköt eivät huoli-
neet tarkoin noudattaa Juhani kuhinkaan käskyjä. Mahdollisesti 
muutti - hän itse määräyksensä. Laivaväkeä asetettiin taas 
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Pohjanmaalle ainakin vuonna 1589; 1 ) ehkä jo edellisenäkin 
,vuonna. Ja vuonna 1590 oli Pohjanmaalla 650 jalkamiestä 
linnaleirissä. 2) — Kohta Pohjalaiset taas • pyysivät, että sai-
sivat ainoastaan jalkaväkeä maakuntaansa sijoitetuksi, koska 
ratsuväen linnaleiri silloin tuntui heistä erittäin rasittavalta. 

Ratsumiehiä majoitettiin Pohjanmaalle varsinkin Juhani 
III:n hallituksen loppuaikoina. 3) Maaliskuun 16 p. 1590 Juho 
Juhonpoika kirjoitti tämän maakunnan voudille: „Koska ta-
lonpojat siellä ovat kovin köyhtyneet, ei teille nyt ole lähetetty 
muuta ratsuväkeä kuin 225 V' Knuutti Juhonpojan miestä, 6 
Päälipun miestä, 10'lAkseli Kurjen miestä ja 113' Martti Boijen 
miestä." Siis melkoinen määrä ratsuväkeä kumminkin. Ratsu-
miehet elämöivät Pohjanmaalla samoin, kenties pahemminkin kuin 
laivaväki. Kansa valitti kuninkaalle (keväällä 1590), että linna-
leirissä olevat huovit, vaikka he jo olivat kantaneet kolmen 
kuukauden muonan punniten raskaammilla painoilla, .kuin hei-
dän oli oikeus käyttää, vielä vaativat lisäksi kuuden kuukauden 
muonan yhdellä kertaa, riistäen samalla maakansalta kaiken, 
minkä käsiinsä saivat. Ratsumiehet olivat sen ohessa hyökän-
neet muutamain talonpoikain kimppuun ja surmanneet heistä 
joitakuita. Näistä syistä talonpojat anoivat, että huovit kutsut-
taisiin Pohjanmaalta pois. 4) Kuningas ilmoittikin Toukokuun 
14 p. 1590 annetussa kirjeessä voudille suostuvansa heidän 
pyyntöönsä, ja samalla hän määräsi muutamia aatelismiehiä pi-
tämään tutkimusta ratsumiesten rikoksista. Mutta Juhanin 
lupaukset eivät tämmöisissä asioissa paljoa merkinneet. Akseli 
Kurjen ratsurniehiä pidettiin vuonna 1591 Pohjanmaalla, ja 
alussa vuotta 1592 majoitettiin tänne muun muassa 228 Martti 
Boijen ratsumiestä, 11 miestä Akseli Kurjen lippukunnasta, 
Niilo Olavinpoika, Meltolan herra, 10:n ratsun kanssa sekä 
Villem Redwinin johdon alla olevia saksalaisia ja skotlanti- 

1) S. Å. N:o 4790, 1. 80. 
2) Yrjö Koskinen, Nuijasota, toinen painos, 77. 
3) Nähtävästi se seikka, että sota taas oli syttynyt ilmi tuleen, pa-

koitti hallituksen pitämään silloin entistä enemmän sotaväkeä Pohjan-
maalla. 

;) S. A. N:o 4790, 1. 86. `'rt: Grönblad, Handlingar rörande klubbe-

kriget, HI, 127, sekä Yrjö Koskinen, Nuijasota, toinen painos, 77. 
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laisia ratsumiehiä. Tämän tähden - Pohj anmaan talonpojat taas 
seuraavana kesänä laittoivat sanansaattajansa kuninkaan luo, 
pyytäen lievitystä siinä isossa linnaleirissä, jolla heitä edellisenä 
talvena oli rasitettu, ja ehdottaen niinkuin ennenkin, että heidän 
ei tarvitsisi pitää luonansa muuta väkeä, kuin ne sotamiehet, 
jotka olivat määrätyt maakuntaa suojelemaan. Juhani III suos-
tui nytkin heidän anomukseensa ja antoi Heinäkuun 29 päivänä 
1592 tunnetun avonaisen kirjeensä, jossa muun muassa sanot-
tiin: „Pohjanmaan talonpojat vapautetaan kaikesta muusta 
linnaleiristä sekä lisäveroista, kun he elättävät ne sotamiehet, 
joita itse ovat maakunnan suojelukseksi asettaneet, nimittäin 
Lauri Niilonpojan,' Hannu Mikonpojan ja Paavali Helsingin 
lippukunnat. Kumminkin on viimemainittu lippukunta lakkau-
tettava ja sen miehet jaettavat kahteen edelliseen, koska emme 
tahdo pitää siellä niin monta päämiestä. Toisen päämiehen 
tulee väkineen majaella pohjoisessa rovastikunnassa, toisen 
eteläisessä. Jos asianhaarat vaativat, että sotamiehet lähetetään 
joko Oulun linnaan taikka retkelle vihollista vastaan, on ala= 
maistemme toimittaminen heille muovaa ja mitä muuta tarvi-
taan matkaa varten. Ja kun vihollisten paljous vaatii enemmän 
väkeä retkelle, tulee talollisten itsensä poikineen ja palvelijoi- 
nensa olla valmiit lähtemään sotaväen mukana." 	Nuo kaksi 
(tai kolme) lippukuntaa oli sitten pari kuukautta Oulun lin-
nassa, jonne ne ottivat ruokavaroja talollisilta, ja majoitettiin 
tämän jälkeen yhdeksitoista kuukaudeksi talonpoikain luo. 

Muutoin ei viimemainitustakaan julistuskirjeestä aluksi 
näyttänyt olevan mitään seurauksia. Se annettiinkin vain neljä 
kuukautta ennen Juhani III:n kuolemaa. Jo Helmikuussa seu-
raavana vuonna määräsi Klaus Fleming 150 ratsumiestä Pentti 
Laurinpojan lippukunnasta ja 40 Uplannin ratsumiestä Poh-
janmaalle linnaleiriin. 



Luettelo teoksessa mainituista ratsumestareista. 

Akseli Kurki siv. 20. 21, 23, 24, 28, 93, 108. 
Antti Boije 23. 
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Niilo Mikonpoika 4, 24. 
Niilo Olavinpoika 19, 20, 24, 28, 32. 
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Toinen Juhani Katt 21, 23, 47, 48. 
Juho Laurinpoika 52. 
Juhani Niilonpoika 21, 23, 50. 
Lauri Eerikinpoika 20, 21, 48. 
Lauri Juhonpoika 17, 52, 53, 63, 
Lauri Niilonpoika 19, 20; 21, 23, 52, 53, 109. 
Toinen Lauri Niilonpoika 23. 
Lauri Pentinpoika 19, 20, 47, 51. 
Martti Olavinpoika 17, 37, 
Maunu Laurinpoika 21, 42. 
Niilo Nebb 50. 
Olavi Eerikinpoika 18, 19, 41, 90. 
Olavi Pietarinpoika 20, 22, 42, 47, 48. 
Toinen Olavi Pietarinpoika 22. 
Olavi Warg 21, 49, 50. 
Paavali Helsing '22, 55, 109. 
Pietari Henrikinpoika 19, 47. 
Pietari Olavinpoika 23. 
Risto Antinpoika 21, 22, 51. 
Steen Maununpoika 22, 41. 
Sven Eerikinpoika 20, 21, 22, 41. 
Sven Törenpoika 20, 51. 
(Tuomas Niilonpoika 63.) 
Valentin Göding 18, 19, 20, 21, 39, 42, 43, 90, 91. 
Yrjö Laurinpoika 21. 



Lyhennyksiä. 

Kts. luetaan: Katsottava. 
lehti. 
Loco citato. 
Ruotsin valtakunnanarkisto. 
Suomen valtioarkisto. 
Vuonna. 
Valtakunnan registratuuri. 
Verrattava. 

Huomattuja virheitä. 

4:nellä sivulla, 17:nessä rivissä ylhäältä, on: Aabyn; luetaan: Abyn. 
6:nella sivulla 17:nessa rivissä alhaalta, on: Teet vuonna 1574; lue- 

taan: (Teet?) vuonna 1579. 
21:seltä sivulta on jäänyt pois muistutus, jossa oli ilmoitettava, 

että samalla sivulla mainittuun tykkiväen mieslukuun kuuluivat myös 
Inkerissä ja Virossa olevat tykkimiehet. Vrt. siv. 57. 

38:nella sivulla, 9:nessä rivissä alhaalta, on: 1558; luetaan: 1578. 
43:nella sivulla, 9:nessä rivissä ylhäältä, on: 1558; luetaan: 1578. 
52:sella sivulla, 4:nessä rivissä ylhäältä, on: 1568; luetaan: 1566. 
67:nellä sivulla, 16:nessa rivissä alhaalta, on: Ruotsalainen; luetaan: 

ruotsalainen. 

1. 
L. c. 
R. A. 
S. A. 
V. 
V. R. 
Vrt. 

77 

77 



Sis ällys. 

Siv. 

Alkusana 	1-2. 
I. Miten sotaväkeä saatiin 	3-12. 

Erilaisia keinoja sotaväen hankkimiseen. — Aatelisten 
ratsupalvelus. — Perintö- ja ruununtilallisten ratsupal-
veins. — Ratsumiesten pakkokirjoitus. — Jalkaväen pak-
kokirjoitus. — Miten pakkokirjoitus toimitettiin. — Vuo-
den 1577 asetus. — Väennosto. 

II. Sotajoukon aseet, jako ja päällikkökunta. 	 13-16. 
Aseista. — Jako lippukuntiin. — Ylemmät päälliköt. 

— Lippukuntain päälliköt ja virkamiehet. 
III. Suomen sotaväen lisääntyminen Juhani III:n aikana. 17-23. 

Juhani IlI:n hallituksen alussa oli vain 2 jalkaväen 
lippukuntaa ja 1 ratsaslippu. — Vuonna 1594 oli 15 jal-
kaväen ja 5 ratsuväen lippukuntaa. 

IV. Ratsuväen lippukunnat. 	  24-36. 
Aatelislippu. 
Suomen lippukunta. 
Suomen kaupunkien, pappien, voutien ja nimismiesten 

asettama lippukunta. 
Toiset Suomen lippukunnat. 
Käkisalmen ratsumiehet. 
Hovilippu. 
Päälippu. 
Oriinratsastajat. 

V. Jalkaväen lippukunnat. 	  37-55. 
Lippukunta Suomen 	 jalkaväkeä. 

Satakunnan  
Uudenmaan  
Hämeenlinnan läänin  
Vähän Savon 
Suur-Savon  
Jääsken ja Ayräpään 
Viipurin läänin  
Viipurin kaupungin  
muiden kaupunkien  
Pohjanmaan 

Toinen lippuk. 
Kolmas lippuk. 



— 114 — 

VI. Tykistö 	  56-61. 
Päälliköt. — Tykkiväki. — Tykit. — Luodit. — Ruuti. 

— Salpietarikeittämöt. 

	

VII. Laivasto. 	  62-79. 
Laivaväestä yleensä. -- Suomen laivaston haahdet ja 

amiraalit. — Käkisalmen laivasto. — Laivaväen luku 
Suomessa. — Mistä laivaston tarpeet saatiin. — Sotasa-
tamat. — Laivaveistämöt. — Laivojen rakentamisesta. 
— Laivoja hankitaan muillakin tavoin. — Sittenkin lai-
vojen luku vähenee. — Luotsilaitos. 

	

VIIL Palkkaus 	  80-97_ 
Vuosi- ja kuukausipalkasta yleensä. — Ratsuväen 

raha- ja vaatepaikka. — Jalkaväen raha- ja vaatepalkka. 
— Ratsu- ja jalkaväen kuukausipalkat. — Lahjoja sota-
miehille. — Tykki- ja laivaväen palkat. — Mitä sotajou-
kon paikkaaminen ja muonittaminen maksoi ruunulle. — 
Ylempien päälliköiden palkoista. — Sotaväki sai kauan 
odottaa paikkaansa. 

	

IX. Linnaleiri 	  98-109. 
Mikä linnaleiri oli. — Muonitusjärjestyksiä ratsu-, 

jalka- ja laiva-väelle. — Eräs sijoitusjärjestys. — Juhani 
III kahdella päällä sotaväen sijoituksesta. — Linnaleiri 
rasittaa kansaa. — Linnaleiriolot Pohjanmaalla. 

Ratsumestarien luettelo  	110. 
Jalkaväen päämiesten luettelo 	  110, 111. 
Lyhennyksiä. 
Huomatuita virheitä. 



..___ 	 4 	• 	 ), q 
-,_ „. 

.. 	., 	- .... 	4 

N 	
41 

\ N 	 I 
.A. 	 -,

.,. ci 	_,... il  • 4-1 
0 1. -i.,_, 	•it.,L .,.?„1, 

i 	
.,.., ,...„ 	„.,‘  

\ ..,,.-ft7, :,•1  . , 	tt,,,,t, 	I  ..e. 	— 4 	\ i- „., 	ii,  i -- 7 , 	
• lit. 	 N .4r 	/k 	.--.. 	 . - 3 -,,, -.4. 

ttf,L 'AD  

	

- t 	‘... 	-i.,, 	.% 4' 	
N 4z 	, \..„,  ,...:• ; -, 

el, 	 . 
\ 	 ,'• ,-- -f- 

... 	 ... t. . .1 .. /ma \ 0-- 	 ‘ 	 Iv . 3/4-, 	• 	
i 	

— 

 
• I -...''s 	- 	I- 	's, ,o 	 G• •• 	- ..., 	 , \`Y V - 4 'VA ,Lo 	0 

	

*,. 	4 
"-,, 	 I!'i ' . e 	 a- 	

i-- 

••-• R 	T 

14 ...- 1 

53 

 '1.)* 
• ..... ?.; 	

12 N "*., ,r- 	I t 	' ' ' ' -‘l' 	T I .1  - • ,' -7........ (3 I 	 / 	 1 -:: ' 

\ 	 ..., 

O 
4• 	' ... 	

I 	 it, -‘, 	-• I 	 sr  
Z` 

..1., 	 .,' 
-.4 

.Z 

.2'  :2-  ",-- / 
	k 
/ 14,2-4,1  a• 

1 k" 

0-;•, 2 -.
0-f\ MS 	 C 	 4 ,.* 

i. 	-4  , 



i 

I 



Predikoställen i några församlingar af Åbo stift 

mot slutet af i600=talet. 

iN[Mllleladt af 

K. G. Leinberg. 

I äldre tid, då församlingarna i Finland voro vida färre, 
men mycket vidsträcktare än nu, sökte man betfena de från 
kyrkorna mera aflägset boende församlingsmedlemmarna der-
med, att flerstädes inom socknarne anordnades predikoställen, 
(lit församlingarnas presterskap reste att hålla gudstjenst 
vissa förhandsvis bestämda helgedagar. 
' 	För belysning af det kyrkliga lifvet i vära landskommu- 
ner under äldre tid vore det rätt intressant att känna till alla 
de ställen, der det sålunda var vanligt, att gudstjenst förrät-
tades. Men tyvärr saknas härför nödiga källor. DA jag 
emellertid haft lyckan att i Svenska Riksarkivet bland Acta 
Fcclesiastica i finska aldelningen öfverkouuna handlingar, som 
för några församlingar i vårt land lemna upplysningar i detta 
afseende, har jag trott, att dessa akters offentliggörande i 
Historiallinen Arkisto skulle lemna ett välkommet, om än 
obetydligt, bidrag till var kulturhistoria, i äldre tid. 

Dessa handlingar utgöras af redogörelser, som på anmo-
dan af biskopen i Abo Johannes Gezelius den äldre insändts 
af resp. presterskap till Abo domkapitel. Några af dem äro 
odaterade. Men af de öfrigas datum vill det synas, såsom 
hade de infordrade förteckningarna öfver predikoställen inom alla 
församlingar af Abo stift insändts till domkapitlet inom maj 
miinad 1688. I fråga varande handlingar, till antalet 7, af 
livilka en åtföljes af karta, afse endast 20 församlingar och 
lyda in extenso): 
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Etfter Högwördighe Fadrens befallningh, öfwerskickas här 
medh till dhet Högwärdiga doom Capitlet Approbation på Cap-
pell och Predijko ställen ifrån Tammela Sochn. 

1:0. Jockis Capell ligger ifrån moderkyrckian 1 "2  mijhl 
dher förrättes gudztienst hovar Söndagh och helighdagh. 

2:o. Bertula Capell ligger ifrån Moder•l:yrckian 2 1/2  mijhl, 
dher förrättes gudztienst huar ander Söndagh af Tammela Prä-
ster, men dhet är beklageligit att af dhet vörda Prästerskapet] 
i Loimijoki intz der offver förrättes gudztienst ähn huar 8 
Söndagh, hwilcket borde medh rätta skee lirar 4 Söndagh af 
orsaak att ifrån Loimijoki gar der 23 hemman men intz ifrån 
Tammela fleere ähn 36, för huileka altijdh huarander söndagh 
predijkes. 

3:o. Hrunpila fierdungh ligger 3 mijhl ifrånloderkyrc-
kian, dhe[r] skeer Gudztienst huar 6 Söndagh. 

4:o. Torro Fierdungh ligger 2 mijhl ifrån Hoderkyrekian 
baackom stoora Siögar och Moraser, der holles Gudztienst 
huar 8 Söndagh. 

5:o. Teuro Fierdunglr ligger 1 1 /2  mijlrl ifrån moder-
kyrckian bakom ilacka måraser dher skeer huar 10 Söndagh 
gudztienst. 

6:o. Portas ligger 1 1/2  mijlil från moderkyrckian skeer 
huar 10 Söndag såssann i Teuros. 

7:o. Uthi Moderkyrckian moste esom oftast 2 Präster 
till städes vara för dhe longa och beswärliga Sockne bodet 
till the siuka, som mestedels skcer om lögerdagz afton eller 
om söndagen när Prästerskapet äro om deras predijkninger 
bekymbrade, huilken vana iii besvärligit återkalla i församb-
lingen. Warder fördenskuld heela Tammela Försarnblingz 
tienste:killigjste anmodan till höghwördighe Fadren och dhet 
högvördiga Consistorium att för dhe många beswärligheeter, 
gudztiensten kunde förrättas om Lögerdagen, som chest skulle 
skee om Fredagen. 

P. S. J Tammela är intz fleera af geemene ähn 12 boocklärde. 
Collecterna skall medh dhet första öfwerskickas. 
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II. 

Predijkeställen i Loijo Probsterij. 

1. Loijo i Moderkyrekian på Finska. Hwar högtijd och 
Bönedag i Sacrestijgen på Swenska. Nummis ock Pusula Cape! 
hwar helgedag pa Finska. På Giercknääs Gård hwar fempte 
Söndag pa Svenska. Paxalo, Carstu och Loijo öön så offta 
man kan hinna — — — -- — — — --- — — -- „ 8 

2. Siundå i Steenkyrckian på Swenska, och i Finska 
Capellet som står brede wed kyrckian på Finska — — 	2. 

3. Kyrckslätt i Steenkyrckian på Swenska. J Trä- 
kyrckian der hoos på Finska hwar helgedag, i Caljerfwi 
på Finska och Porckala på Swenska understundom — — „ 4. 

4. Esbo i Steenkyrckian på Swenska, och i Trä- 
Capel der boos på Finska hwar helgedag. Men tilförende 
är skedt Finsk Gudztienst allenast hwar tredie helgedag „ 2. 

5. Ingå i kyrckian på Swenska och understundom 
på Finska i Sacrestjgen — — — — — -- — — — — „ 2. 

6. Fagerwijk Bruukz kyrekia predijkas allenast på 
Swenska — — — --- — — — — — — — --- — — „ 1. 

7. Ecknääs Stadzkyrekia på Swenska, understundom 
pa Finska — -- -- — — — — — -- — — — — — „ 2. 

8. Tenala i Moderkyrckian på Swenska, och Sacre- 
stigan pii Finska hwar helgedag. J Capellet hwar helge- 
dag på Swenska. På Skooby bruuk och understundom „ 4. 

9. Poijo, i Moderkyrckian pä Swenska, desslijkest 
i Capellet hwar Söndag, der icke stoort wäder och meen- 
töre förhindrar -- -- — — — -- — — — — — 	„ 2. 

10. Canis. J Moderkyrekian på Swenska. J Capel-
let hwar annan Söndag sammaledes på Swenska — — „ 2. 

11. Antskog i Bruukz kyrckia på Swenska och 
Finska — --- — -- -- — — — -- — - - „ 2. 

12. Kisko i Moderkyrckian på Finska, i Capellet på 
Finska hwar helgedag — — — — — — — — - — „ 2. 

13. Canis Loijo i Moderkyrckian på. Finska, i Sam-
mati Capel hwar annan helgedag pa Finska — — — — „ 2. 

14. Swartii Bruukz kyrckia. på. Swenska och Finska 
hwar helgedag — — 	— -- -- — — — — — — 

S „ 37 
11 
	2. 
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Distantia. 

1. Jfrån Loijo Moderkyrckian är till Siundå Sudost 1 1/4  
mijl till Ingå Söderut 2 1/2  mijl. Till Swarttå Sudwest till 

Sunnan 2 mijl. Till Canis Loijo Sudwäst till wästan 1 3/, ml. till 

Numinis Capel Nordwäst 2 1/4  mijl. Till Pu.sula Capell Närut 

2 1/2  mijl. Till Wichtis Nordost 2 1/4  mijl. Till Girknääs Gård 

Sudwest 11 /3  m. Till Loijo ööu 1 m. Till Carstu 1 mijl. 

Till Paxalo i Nårr 11/4  mijl. 
Jfrån Nummis Capell till Sammati Capell i Canis Loijo 

3/4  mijl i Söder. Till Laidike Capell i Kisko 1 mijl Sudwest. 

Till Sommer() K. i Nordwäst 3 mijl, Till Pusula Capell 3/, mijl. 
Jfrån Pusula Capell till Pahajerfwi Capel Nord nordost 

2 mijl. Till Wichtis Moderkyrckia Oster ut 2 1 i4  mijl. 

2. Jfrån Siundå till Loijo nordwäst 11/4  m. Till Wieh-.  

tis närut 2 1/2  mijl. Till Kyrckslätt Sudost till Ostan 2 in. 

Till Ingå Sudwest till Sunnan 2 lnijl. 
3. Jfrån Kyrckslätt till Siundå nordwest till wästan 

2 m. Till Wichtis når ut 4 mijl. Till Esbo nordost till Östan 
1 3/4  in. Till Porckala Söderut 2 m. Till Calijerfwi närut 
2 141. 

4. Jrån Esbo till Kyrckslätt Sudwäst till wästan 1 3/4  m. 
Till Helsingfors Österut 2 1/4  mijl. 

5. Jfrån Ingå till Fagerwijk Sudwest 1 1/ 4  in. Till 
Canis wästerut 2 mijl. Till Swartå nordwest 1 1/2  m. Till 
Loijo i nårr 2 1/, mijl. Till Siundå i Östernarr 2 mijl. Till 
Kyrckslätt Österut 3 mijl. Till Barisund Söderut 211nijl. 

6. Jfrån Canis till Poijo wäster ut 1 1/4  in. Till Swartå 
nordost 1 mijl. Till Ingå Österut 2 mijl. Till Fagerwijk Sud-
ost 1 1/2  mijl. Till Eeckniis Sud Sudwäst 2 mijl. Till Capel-
let Sudost till Sunnan 2 mijl. 

7. Jfrån Poijo till Tenala wäst Sudwäst 11/2  mijl. Till 
Antskog bruuk nordost 1 m. Till Canis Öster ut 1 1/4  m. Till 
Eecknäs Söder ut 1 1/2  mijl. Till Capellet Enghohn Söderut 

21/2 mijl. 
8. Jfrån Tenala till Kisko Nordost till nordan 3 1/4  ni. 

Till Poijo Nordost till nordan 1 1/2  in. Till Eecknääs genast 
öfwer kär och Siö 1 mijl. Ostsöder. Men allmenne wägen 
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grekring 4'/4  in. Till Capt+llet Sudwiist I :14  in. Till Skooby 
bruuk Söderut 1 1/2  nr. Till Hangöudd Söderut 4 1;2 in. Till 
Kimitö waster ut 3 mill. Till Bierno når ut 2 mill. 

9. Jfrån Kisko till Tenala Sudw-äst 3 1,'4  rn. '.fill Bierna 

waster ut 2 ur. Till Salo i Uskela Nordwäst 3 mill. Till 

('anis Loijo Osterut 2 in. Till Antskog Sudost 1 1 /2  m. 'Till 
Canis Sucl Sudost 2 1/4  mijl. Till Poijo Söderut 2 mill. 'Till 
Laidike Capell nordost 2 1/4  mill elak och stenig wag. 

10. Jträn Canis Loijo till Swartå Sudost 1 in. Till Canis 
nästan i Söder 2 mijl. Till Antskog Sudwest 1 ur. Till Kisko 
västerut 2 mill. Till Sammati Capel nurut 1 mill. Till Num-
mis Capel i Loijo nårut 1  3/, rn. Till Loijo Moderk. Nordost 
öfwer träsk 13/, mill. 

Af rijtning öfwer Vichtis Sochn. 

(Pa saunua blad eu mycket primitiv topografisk teckning af Vichtis). 

1:o. Pahajerfwi Capell ligger ifrån Moderkyrckian ifult 
wäst nordan 1 3/4  mijhl ifrån Moderkyrckian om man reser 
igenom hawisto och ahmo. Men igenom Wanjerfwi 1 1!2  mijhl. 

2:o. Kortjärfwi der som predijkan skall skee, ligger ifrån 
moderkyrkian 1 1/,  mijhl i öster men till 011ila 2 mijhl. 

3:o. Enäjärtvi ligger 1 1/2  mijhl i öst Söder der som 
Trijdie Predijkostället är, men till några byiar såsrom Pala-
,jerfwi 1 3/4  rnijhl. 

4:o. Wichtijärfwi ligger ifran moder kyrckian 2 mijhl 

och hafwa en ilak wäg. 
5:o Wesicansa liggin 1 mijhl ifrån moder kyrkian ut11i 

fult söder, och Söd w•äst. 
6:o. Härtzilä bohl i fult wastan 1 mijhl ifrån moder-

kyrekian. 
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IV.  • 
Affrijtning pa liä försaurbl. Kyrekios Cappels och Predikoställes 

Situation A:o 1688 den 1 Maij. 

IAfbildad medelst en kompass med radier för väderstrecken, hvari före- 
komma följande anteckningar:) 

[Kring medelpunkten:] Moder kyrckian ligger ifran Kemi 
Söder äth 9 rnijl och ifrän Uhlå stadh 4 mijl Narr ätli. 

[West:] 12  mijl till hafve. 
[Nord:] 4 mijl til Cuivaniemi Predijkes 20 gängor om ahre. • 
[0. N. Ost:] Oijärfvi 10 mijl .4 gängor. 
[Öster:] Karjala by 4 mijl. 16 gängor. Pirtti Törniä 2 

inijl 16 gungor. 
[0. S. 0:] Iolos byy 10 mil 16 gängor. 
[S. S. Ost:] Öfver Kiming. 10 mijl 16 gungor. 
[Söder] Haukipudas capel. 2 mijl. Der boor tridie Capp-

lan. Stoor Gudztienst huar helige dagh. 
[Inunder denna kompassritning står:] 
Dess för uthan skeer Gudztiensten åftare än som åfvau 

förmält ähr, j Cuivaniemi, Jolos, Öfver- och Nederkiming om 
Stora Högtijdz- och böönedagar, der efter som Predikanternes 
lägenheet t.ilsäger, ähörarena ock des emellan komma til Kyrc-
kian, jämvähl ifrån dhe aflägsnaste byiar, der efter som först 
medhgifva. Mijlen äro räknade effter gamla, men emellan 
Kiemi och Uhlå effter nyia 1). 

Samuel 5: Lithovius mpr. 

Past. Ijäensis. 

V.  

Afrijtning på Pudasjärfvi Församblings Kyrckios och Prediko-
ställes Situation, uprättadt A:o 1688 den 1 Maij. 

(Afbildad medelst en kompass med radier för väderstrecken, hvari före- 
komma följande anteckningar:) 

(Krig; medelpunkten:) Kyrckian ligger ifriln Jiä Kyrc.-
kian i fult Öst 15 mijhl. 

I) 1;gauunal mil ungefär = '/., ny uiil. 	 C;t;;:s auui. 



— 121 — 

(Wäst:j K:illajaby ifrån Kyrek. 4 mijl Predijkes 4 gangor 
mu ähr. 

IV. Aord:1 Aittojärvi. 1 1lijl Pro'-i. 4 gängor. 
jNord:] Livoby. 6 mijl 4 ganger. 
[N. Ost:] Kynsijärvi. 24 mijl 4 gangor. 
[0. N. Ost:] Palojärfvi eller Saivio. 28 mijl 4 gangor. 
[Ost:] (.)fre Kurkihyy 6 mijl 4 gängor. .humu byy. lU 

mull 4 gängor. 
[0. S. 0:] Tyräjärfvi 20 mijl 4 gangor. 
[Syd Ost:1 Puhosbyy och Corpis 9 mijl 4 gangor. 
[S. S. 0:] Sotkajärvi 3 mijl, 4 gängor. 
[Söder] Hetetjärfvi 4 mijl 4 gängor. 
[Inunder läses:] Detta så förstäendes att ifrain hoar och 

en byy kommer folck till Kyrckian till huar Högtidz- och Böne- 
dagar, elfest och andre Sön- och helige dagar, efter som föret 
och lägenheet efterläte. 

Samuel S. I.ithovius. inlo•. 

VI. 

Fen kort underrättelse om Gudztienstens förhållande utj 

Salo Sochn, och dess afrijtning som föllier. 

Här i Salo Sochn ähre 3:ne Capeller, nembl. Sijkajoki, 
Frantzila och Pulckila. 

Till Sijkajoki Capel der Gudztiensten stadigt hålles ähr ifrån 
Moderkyrckian 2 3'4  mijhl, och ligger ntj fult norden; derifrån 
till Lumjoki Capel i Liiningo Sochn ähr 2'/2  mijhl, men der 
emellan ähr allenast ett hemman under Sahlo Sochn lydande. 

J Frantzila Capell som ligger härifrån 7 mijhl i östern 
hålles och stadigt hwar Sön och lielgedag Gudztiensten, undan-
tagandes dä enär Sacellanns, der boende, måste resa til Pulckila 
Capel och der Gudztiensten förrätta, och ingen härifrån dijt 
til Frantzila kan slippa. Ifrån Frantzila til Pulckila Capel ärli 
3 mijhl liggiandes ifrån Salo utj öst Sunnan, men ifrän Frant-
zila i Sunnan, warandes fuller genare wäghen när man reser 
igenom Sydän maa. Der i Pulckila predijkas altijdh ugn store 
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högtijder, Bönedagar, Kynderssmess och All helgen, föruthan 

Söndagarne som under tijden om äln•et sheer, och opwachtas 
israst af Sarellano i Fra.nt.zila.. Derifran til Gestiläby som grant-
zar medh Paldauro Sochn 3 mijhl. Derifr m til Paldamo kyrckia 
7 Y2 mijhl. 

J Salo tierding eller Neljänneskunda ähro 2:ne Stugur 
opbygde, den ena i Imo'ma, den andra i Vihandi. Luohua 
ligger härifrån sii när 4 s/r nnijhl ntj (Ostnorden och der ifrån 
är till Frantzila 3 mijhl gambla., Vihandi är härifrån 31. mijhl 

belägen i Ostsumnan, men emellan Luohua orb Vihandi ähr 

1 1 /2 mijhl. Utj desse luuiss eller stugur som ähre i Luohua 
och Vihandi hålles Gudztiensten per vices, om stora högtijder, 
Bönedagar, Kijnderssmess och Allhelgon, des föruthan sheer 

och undertijden om Söndagarne, när Prästerne gifwes tilfälle, 
som eij så wist kan detcrmineras. När Gudztiensten hålles i 
Luohua, besöka och Pafwola bij . boos gudztiensten der samma-

städes, ty the ähre icke längre ifrån Luohua. lin /r mijhl wedh 

Sijkajoki Elfwcn. Dessföruthan hesökes och the andra byar 
der inga Capel ähire eller Huuss, medh Gudztienst, och det 4 

gängor ahrligen af hovar Präst särskilt, item Kijnderssmess och 
Allhelgona tijdh, då man medh en resa bijwistar Capellen och 
desse bijar, nembl. "Vihandi, Jlweskorpi,'Albua,%Piippola,t"Lamu, 

VTawaskengä, VGest.ilä, Hipola, °'~V[angila, Pawola, ` Luohua,11aappi, 
gtefwolåx, utj desse ofwanbem:te byar skee sä wähl Catechismi 
som Ewangelij Predikor, och folcket Examineras utj dheras 
Christendombz stycken, och besynnerligen utj det stijeke som 
tilförende af en ander Präst ähr proponcrat och uthtijdt. 

Hwad elliest Sochnens situation anbelangar, sa är 

elen mächta ombelagder medh moraser och clack fahr wäg på 

alle sijdor, och derföre pai många ställen en 'stoor ödemarck, 

som af ingen Iran uptagas eller beboos, hw-ar af härflijter at 

gårdar och Bi jar aro så långt ifrån andra belägne, och på be-
c1wamligare sätt eij kunna medh Gudz ordh försees uthan 
måste direm bij från bij besökia. Eij heller förmår denne 
Sochnen uphålla mein än dess ordinarie Präster, som nu ähre, 
emedan Gudh Alzmeclrtig esomoftast heemsöker them medh 

misswäxt som gemenligen skeer hoos öfeer byggiare förmedelst 
köld som upstijger af träsk och nioraser, men wedh siöökantten 
der sandjordh är tvingar torkan bort säden, medh månge flere 
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olägenheeter som här eij nämbnas kunna. Detta ähr nu när-
maste effterrättelsen om denne Sochens egentelige beskaffenhet. 
wilcket attesteres af underteckna dh, Salo d. 4 Maij A:o 1688 

Matthias Salonius. 

Uhlä Församblingz Moderkyrckios, Cappellers och flere 
Predijkoställens Belägenheet. 

Moderkyrckian som står i Uhlo stadh, är belägen emel-
lan Limingä Sochn kyrckia på, 2 1/2  Mijhl till Nordan, och, 
Jjä Sochn Kyrkia till Söder 4 mijhl. Men mitt emellan Uhlå 
och Tju Moderkyrckia j Söder och Norr, ähr Haukipudas 
Cappel, Ja Sochn tillhörigt. 

Uhlo Moderkyrkia hafwer 2:ne Cappell: 
(1) Uhlo-Sahlo Cappel, beläget ifrå Moderkyrkian 11/2  

Mijhl i Söder; här predijkes hwarannan Söndagh. 
(2) Muhos Cappell ifrån Moderkyrckian 4 mijl j Sudost, 

opp för Uhlä åå som löper till Uhlo Träsk och Cajana; Wedh 
detta Cappell boo 2:ne Ordinarie Cappellaner. 

Andre Predijkoställen anbelangande. Turcka ähr et Fiske-
ställe wädh Uhlå. a 1 1/4  m. till Sudost ifrån Moderkyrckian; 
här predijkes heela sommaren, hwar Sön- och Heligdagh, så 
länge Fiskerij pästaar, per vices af Pastore och Sacellanis som 
boo wedh Moderkyrckian. 

Men ifrån Muhos Cappel, besökes af dess Sacellanis, sig 
väl som af Pastore följande Predijkoställen. 

1) Marianmaa, ifra Muhos Cappel neder för aån j Nord-
wäst 2 mijl, är et fiskeställe, dher om Sommaren predijkes 
huar annan söndagh. 

2:0) Wuotungi, Een by ifrån Muhos 8 mijl j fult Norr. 
dher predijkes 10 ganger om ähret. Byn består af 3 Bönder. 
Men när Gudztienst hålles ther, försambles dijt dhe nästlig-
giande byar. Farwägen dijt om Sommar och höst ähr öfuer 
kärr och moras, jeke annars ann till footz. Men om vintern 
åker man dijt. 

3:o) Sangijärfwi, ifrån Muhos j Ost Nord ost 7 mijhl. 
Een by af 5 bönder, dijt farsvägen är om Sommar dels till 
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footz öfwer Moras, deels till Bätz öfuer Träsker. Medh Gudz-
tiensten tillgår dher som i Wuotungi. Doch 2 gånger om 
åhret mehra. 

4:o) Iuorkunna, if ran Muhos j Nord ost 10 ul_ Fen bij 
af 7 Bönder, och Beskaffenheten medh Gudztiensten och far-
wägen som j Sangijärfwi. 

5:o) Särckijärfwi, ifrån Muhos i fult Oster 12 ni. .3 Bön-
dher, dhen öfrige beskaffenheet som j Iuorcunna. 

6:o) Utajärfwi, ifrån Muhos j" Ost- Sud- Ost. 4 m. 14 
Bönder. Gudztiensten som j dhe förrige Byar; men fahrwägen 
godh till häst bädhe winter och Sommar. 

7:o) Niska ifrån Muhos j Sudhost 9 m. J byn ära 13 
Bönder, farovägen genom farlige forsser. Gudztienst sker dher 
som annorstädes 12 g:r om ahret. 

8:o) Ahmas j Söder 6 m. effter fahrlige forssar. Bi jn äger 
6 Bönder. Gudztiensten ut supra. 

9:o) Kyllmälä i Sudh-väst[? = ost], Genom Moras 6 in. 
Bönder are 7 st. Predijkst:a 12. 

10:o) Muhos-Skatu i fult waster genom Moras 3 ni. Gudz-
tiensten som j alle dhe förre byar 12 gånger om ahret. 

Sålunda m.ste dhenne deel af Uhlo Soekn, såsom speci-
ficerat är, by frän by af Ministerio besökas, emedan gardarne 
och Byarne ähre långt ifrån huarandre belägna, och oiliest 
ifran Capellet sä långt medelst Moraser och elacka fahrwägar 
afskilda, att elhet omögeligit är för hela familien j gardarne, 
besynnerligen, för dhe gamble att kunna komma till kyrkan. 
Hwilcket alt attesteras af undertecknad. Dat. Milo elen 10 
Maij. A:o 1688. 

Jacobus Frosterus. 

Past. Uloensis. 

nipria. 



Venäläiset sotavangit Ruotsissa ja Suomessa 
suuren pohjoismaisen sodan aikana. 

Esitelmä, jonka Suomen Historiallisen Seuran vuosipäivänä 
marrask. 9 p. 1900 on pitänyt 

Z. Yrjö-Koskinen. 

Kovempaa kohtaloa ei voi ajatella kuin soturin, joka jou-
tuu vankeuteen vihollisen maahan ja siellä omaisistaan eroitet-
tuna on pakoitettu joutilaisuudessa viettämään pitkät vuodet 
oudoissa, toisinaan hyvinkin nurjissa oloissa, sill'aikaa kuin 
asetoverit saavat jatkaa kunniakasta taistelua isänmaansa puo-
lesta. Tähän verraten on tappo-tantereella kaatuminen onnen-
osa; siinä on soturin luonnollinen tehtävä, jota ei sovi surku-
tella. Mutta antautuminen, aseiden riisuminen, joutuminen sota-
vangiksi vihollisen valtaan, se on kokonaan ulkopuolella soti-
laan ohjelmaa ja lisää aina jonkun verran häpeän tunnetta 
siihen katkeruuteen, jonka itse vankeus kärsimyksillänsä tuot-
taa. Jos sota on kovin pitkällinen, täytyy todellakin sääliä niitä 
miehiä, jotka vuosikausia, toisinaan kymmenen tai toista kym-
mentä ajastaikaa odottavat sitä rauhan tai lunastamisen sano-
maa, joka vihdoin tuottaisi heille vapauden. Semmoinen koh-
talo oli lukuisain Ruotsin ja Suomen miesten, varsinkin Pulta-
van ja Perevolotsnan onnettomain kohtausten perästä. Useat 
heistä viettivät kaksitoista synkkää vuotta Venäjän valtakunnan 
kaukaisimmilla seuduilla, ja heidän kärsimyksensä ovatkin eri-
näinen luku „Ison vihan" surullisessa historiassa. Venäläiset 
sotavangit Ruotsin valtakunnassa eivät olleet yhtä lukuisat. 
Mutta useampien vankeus-aika alkoi jo sodan ensimäisestä vuo-
desta ja kesti siis monelle lähemmäs kaksikymmentä vuotta tai 
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enemmänkin. Eräät heihin koskevat kohtaukset ovat meidän 
maassa tapahtuneet. En voi siis katsoa Suomen historialliselle 
seuralle vieraaksi aineeksi, kun otan esittääkseni muutamia 
seikkoja näiden vankien kohtalosta, varsinkin heidän Suomen-
maassa ollessaan. 

I. Sotavangit Ruotsissa. 

Heti kun Venäjä äkkiarvaamatta oli sodan julistanut, otet-
tiin Ruotsin hallituksen toimesta talteen ne tsaarin alamaiset, 
jotka silloin sattuivat olemaan Ruotsin valtakunnan rajojen 
sisällä. Niitä oli etupäässä kauppiaita. Niinpä yksistään Tuk-
holmassa, missä venäläinen kauppa näkyy olleen melkoinen, 
koska mainitaan „Ryssän talo" ja „Ryssä-puodit", otettiin, joko 
lotjissa tai maalla, niitä vangiksi lähemmäs sata. Myöhemmin 
sanotaan Tukholmassa säilytetyn 160 venäläistä kauppiasta, 
mahdollisesti joltakin osalta noita jo siihen aikaan Suomessa 
kierteleviä „laukkuryssiä", joita syystä epäiltiin vakojiksi. Sa-
nomattakin on selvä, että tämänlaatuisia vankeja ensi alussa 
myöskin säilytettiin Suomen puolella, olletikkin Viipurin ja 
Turun linnoissa, kunnes katsottiin tarpeelliseksi kuljettaa ne 
varmempaan talteen Ruotsiin. 

Tärkeämpi mies kuin nämä satunnaiset vangit oli tsaarin 
lähettiläs eli residentti, ruhtinas Andreas Hilkov. Hän oli, Kaarlo 
kuninkaan Seelannissa ollessa, tuonut tsaarin petolliset rauhan-
vakuutukset ja sai nyt, kuninkaan nimen-omaisen käskyn mu-
kaan, kokea mitä ankarinta kohtelua. Tietysti hän heti suljet-
tiin asuntoonsa, joka oli kenraali-majori Soop vainajan talossa 
Göte-kadun varrella Tukholman etelä-osassa. Mutta ei siinä 
kyllä, vaan alituinen vartia asetettiin itse hänen makuuhuonee-
sensa, eikä hän siitä saanut liikkua asuntonsa muihin huoneisin. 
Mutta myöhemmin suotiin paljon helpoituksia. Huhtikuussa 
1702 kuningas kixjeessänsä neuvoskunnalle myönsi, että Hilkov 
väkinensä saisi käydä jumalanpalveluksessa muiden vankien 
luona, aina kuitenkin vahtien valvonnan alla, ja ylipäänsä suo- 
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tiin ylhäisille vangeille tilaisuus liikkua ulkona terveytensä hoi-
toa varten. 1) 

Oli näet jo sodan ensimäisenä vuotena, kuuluisassa Nar-
van tappelussa, suuri joukko ylhäisiä vankeja joutunut Ruotsa-
laisten haltuun. Voiton jälkeen tosin kaikki alhaiset vangit oli 
päästetty tiehensä, koska katsottiin turhaksi vaivaksi niitä kor-
jata ja kuljettaa. Mutta ne, jotka palvelijoineen otettiin talteen, 
olivat Venäjän armeijan etevimpiä, nimittäin 10 kenraalia, 10 
everstiä, 5 everstiluutnanttia, 14 kapteenia sekä muutamia lää-
käreitä ja muita palveluskuntaan kuuluvia henkilöitä. Koko luku-
määrä oli 79. 2) Useat heistä ovat tämän esitelmän päähenki-
löitä ja ansaitsevat siis jo tässä tulla sekä nimeltä että synty- 
i )erältä mainituiksi. 

Tärkein vankien joukossa oli tietysti itse ylipäällikkö, 
sotamarsalkka Carolus Eugenius Duc de Croy. 3) Suku oli ko-
toisin Hennegausta Belgiassa, josta se oli levinnyt Espanjaan, 
Ranskaan ja Saksaan. Nyt puheena oleva herttua, jolla myös-
kin oli arvonimi „Saksalais-romalaisen valtakunnan ruhtinas", 
oli jonkun aikaa ollut Tanskan palveluksessa, oli sitten palvel-
lut Itävallassa ja mainitaan nyt tulleen, samoin kuin useat muut 
saksalaiset upseerit, kuningas Aukustin lähettämänä tsaarin pal-
velukseen. Hänen sotaisista teoistaan ei tiedetä muuta kuin 
tämä, hänelle niin onneton Narvan taistelu. Vankina hän lähe-
tettiin Rääveliin, jossa kuoli ja, alkupuolella vuotta 1702. Hän 
näkyy olleen jotenkin iäkäs mies. Tsaari kuuluu surkutelleen 
hänen kovaa kohtaloansa, lansuen: „Jos olisin kahta viikkoa 
ennen uskonut hänelle komennon, en olisi kärsinyt Narvan 
tappiota". Pietari lupasi valtiokassasta suorittaa hänen vel-
kansa. 4) 

Muut ylhäiset vangit siirrettiin nähtävästi heti tai seuraa-
vana keväänä, merenkulun auettua, Tukholmaan. Korkeasukui-
sin niistä oli Imeretian prinssi Aleksanteri Arkhelovitsh, joka pal- 

1) Ks. Kuninkaan ja neuvoskunnan kirjevaihto : Hist. handlingar af 
Samfundet för utgifvande af handskrifter, I sivu. 90, 91; II siv. 179. 

2) Ks. Ustrialov, Pietari Suuren historia (venäjäksi), 1V 1, sivu. 50, 51. 
3) Herttuan nimi on luettava: do Kroii. Venäjäksi kirjoitetaan: 

..l'ep1 ur'r, (Iroxnn hpyn-=. 
4) Ks. Itävallan lähettilään Pleier'in kirjeitä Moskovasta (I:strialov, 

IV 2, liitteet). 
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veli Venäjän armeijassa ylimmäisenä tykistönpäällikkönä („Ge-
neral Feldzeugmeister"). Hänen isänsä oli ollut hallitseva ruh-
tinas kotimaassaan Kaukason-takaisilla länsirinteillä ja näkyy 
kuuluneen georgialaiseen Bagrat eli Bagration-nimiseen hallit-
sija-sukuun, jonka tähden isälle annettiin Venäjällä arvonimi 
„tsaari" ja poikaa sanottiin „tsaarevitsh". Ruotsissa häntä kut-
suttiin joko Georgian prinssiksi tai vielä tavallisemmin „prinsen 
af Meliten". Kun Georgialaiset ja Persialaiset olivat maasta 
karkoittaneet isän ja poian, oli tsaari Pietari ottanut heidät 
turviinsa ja mainitaan aikoneen, jahka Ruotsin sota loppuisi, 
saattaa heidät takaisin valtakuntaan, — tuuma, joka sitten prins-
sin kuoleman tähden ja suuren sodan pitkällisyyden vuoksi 
täytyi jättää. 

Varsinaisten venäläisten joukossa etevin oli ylikomisarius, 
ruhtinas Jaakko Feodorinpoika Dolgorukoi. Hän oli jo 60:nnen 
ikävuoden jättänyt vanhus (v. 1711 hän sanotaan olevan 73:nnella) 
ja nautitsi suurta arvoa tsaarilta, joka kutsui häntä setä-nimellä. 
Muut kenraalin-arvoiset venäläiset olivat: Nougorodin kuv er-
nöri, ruhtinas Iivana Y i jönpoika Trubetskoi, jalkaväen kenraali 
Automon Mikaelinpoika Golovin, ja kenraali-majori Iivana Iiva-
nanpoika Buturlin. 

Muut ylhäiset vangit näyttävät olleen melkein kaikki ulko-
maalaisia, niiden joukossa neljä saksan-sukuista kenraalia. Ete-
vimmät niistä olivat jalkaväen kenraali Adam Weide, joka kolme 
vuotta aikaisemmin oli ollut muassa Zentan tappelussa turk-
kilaisia vastaan, ja kenraaliluutnantti Ludovik von Allard, josta 
nimen-omaan mainitaan, että kuningas Aukusti oli hänen luo-
vuttanut tsaarin palvelukseen. Lisäksi mainittakoon kenraali-
majorit paroni von Langen ja Schacker. Alemmissa arvon-asteissa 
tavataan, nimistä arvaten, kaikenkarvaista kansallisuutta, mui-
den muassa neljä Gordon'ia, arvattavasti skotlantilaisia, eräs 
Preobashenskin rykmentin päällikkö eversti Ernesti von Blum-
berg, vieläpä everstit Henrik Gulitz ja Pietari Lefort sekä 
eversti-luutnantit van der Widin ja de Coudre. 

Lienee heti alussa syntynyt ajatus hajoittaa nämä vangi-
tut herrat maaseutu-kaupunkeihin. Mutta ylhäisimmät saivat 
toistaiseksi jäädä Tukholmaan. 1) 

') Ks. Neuvoskunnan kirje kuninkaalle Syysk. 2 -p. 1701 (Hist. 
Handl. II, siv. 112). 



— 129 — 

2. Vankien olo Ruotsissa. Pakenemis-yritykset. 

Kuten jo mainittiin, ylhäisten vankien kohtelu muodostui 
miten kuten lieveäksi, ainakin niin kauan kuin ei heiltä mitään 
salahankkeita pelätty. Luonnollista kuitenkin on, että Ruotsin 
kruunu, jolla oli vaivaa vankien vartioimisesta ja kuljetuksesta, 
ei katsonut asiakseen aivan ylöllisesti kustantaa heidän ja hei-
dän palvelijainsa elatusta. Muutamista tiedon-annoista näemme, 
että upseerin-arvossa olevalle vangille annettiin vuorokaudelta 
4 äyriä hopearahaa ja kullekkin palvelijalle 2 äyriä. Nykyisen 
rahakantamme mukaan 4 äyriä hopearahaa tehnee noin 36 
Penniä; mutta on tosin huomattavaa, että rahan osto-voima 
tavarain suhteen oli siihen aikaan paljoa suurempi kuin ny-
kyään. Yhtä hyvin, ja vaikkapa mainittu päiväraha arvostel-
taisiinkin koluiekertaiseksi, oli noiden ylhäisten herrain elatus 
varsin laiha. Se huomataan siitäkin, että ihan sama määrä, 4 
Hopea-äyriä päivältä, maksettiin Suomessa jokaisen maj oitetun 
sotamiehen elatuksesta. r) Luonnollisesti varakkaammat vangit 
saivat panna omia varoja lisäksi, ja sitä varten lie käyttivät 
saatavissa olevaa luottoa, kunnes omasta maasta oli hankittu 
varoja velkain suorittamiseksi. Rahanlähetykset tapahtuivat 
vekselien kautta ulkomaisten ja ruotsalaistenkin kauppahuo-
neiden välityksellä. Oli Tukholmassa siihen aikaan eräs tavat-
toman rikas liikemies, kauppaneuvos Olavi Hannunpoika Törn-
tlyclit, jonka tytär oli naitu kuuluisalle pääministerille kreivi 
Kaarlo Piper'ille. Erittäin mainitaan, että. kreivinna Piper oli 
perheen varoista välittänyt lainoja muutamille ylhäisille van-
geille. Kuten tiedämme, kreivi Piper itse sitten joutui van-
keuteen Venäjälle, jossa tsaari tylyllä kohtelulla koetti pakoit-
taa häntä sekä valtiollisiin että rahallisiinkin myönnytyksiin. 
Näinä suhteet tietysti monessa kohden vaikuttivat Ruotsissa 
olevien venäläisten oloihin. 

Sillä välin oli venäläisten vankien puolelta tapahtunut 
muutamia yrityksiä päästä pakoon. Jo v. 1702 oli eräs eversti-
luutnantti Gordon onnistunut pakenemaan Tukholmasta Venä- 

') Ks. Turun läänin verifikationit v. 1710 (Suom. valtio-ark.) siv. 
2277. -- Samaan aikaan oli voi-leiviskän hinta noin 2 taal. hop. rah. _ 
Suom. markkaa 5: 67; niinmuodoin voi-kilon hinta noin 66-67 penniä 
(Samat verif., siv. 2057). 
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jälle. Meren läheisyys teki nähtävästi tämmöisen paon mah-
dolliseksi, vaikk'emme tunne tapauksen yksityis-seikkoja. Sa-
mana vuonna kenraali-luutnantti von Allard teki samanlaisen 
yrityksen, joka ei onnistunut. Nämä tapaukset todistavat, ettei 
ainakaan kaikin aioin vankeja pidetty kovin ahtaassa säilyssä. 
Merkillisin oli se paon hanke, johon kenraalit Trubetskoi, Weide 
ja Buturlin ryhtyivät eräänä kevät-aamuna v. 1703. Tapaus 
oli seuraava. 

Näitä herroja säilytettiin silloin niinkutsutussa Falcken-
berg'in talossa, missä olivat salaa tehneet reiän muurin puhki. 
Toukok. 3 p. (ruotsalaisen kalenterin mukaan) he kello 5 ja 6 
välillä aamulla pötkivät tiehensä. Asia tuli kuitenkin hyvin 
pian ilmi ja Tukholman ylikäskynhaltia kreivi Gyllenstierna 
heti ryhtyi ponteviin toimiin. Kuriireja lähetettiin merenranni-
kolle useihin paikkoihin, itse kaupungissa tiedon-anto levitettiin 
rummunlyönnillä, ja koska juuri sattui olemaan sunnuntai, kuu-
lutettiin lisäksi kaikissa kirkoissa (jumalanpalvelukset näet pi-
dettiin siihen aikaan varhaisella hetkellä), että 1,000 riksin 
palkkio tulisi sille, joka toisi karkurit takaisin. Eikä kauan 
viipynyt, ennen kuin pakolaiset saavutettiin. Eräs hauptmanni 
Törnehielm'in puutarhuri Matti Holm huomasi Klaaran kirkossa 
kunlutuksen ja muisti äsken nähneensä, käydessään katsomassa 
yksityistä puutarhaa eteläpuolella kaupunkia, kolme vierasta 
henkilöä istumassa eräässä mäessä Skans-tullin takana. Aivan 
oikein hän arvasi, että nämähän juuri olivat nuo kaivatut van-
git. Ei muuta, ko'ottiin joutilaita sällejä ja merimiehiä, ja nuo 
aseettomat herrat antautuivat heti, yrittämättä mitään vastarin-
taa. Heidän koko varustuksensa oli pullollisen viiniä ja muu pieni 
pullo sekä parin sylen mittainen köysi. Kiinni-ottajia he ter-
vehtivät saksaksi sanoilla: „tervetulleet, tervetulleet! olemme 
onnettomia". — Jo kello 8 aikaan heidät tuotiin ylikäskyn-
haltian luoksi, joka ankarasti heitä nuhteli. Ilmoittivat toivo-
neensa, että kaupungin ulkopuolella joku ihminen saataisiin 
palkinnon lupauksilla taivutetuksi auttamaan heitä edemmäksi; 
pahimmassa tapauksessa olivat aikoneet palata vapaaehtoisesti. 

Koko yritys näkyy olleen kyllä heikosti valmistettu eikä 
tuottanut vangeille kuin lisättyä kärsimystä. Nyt heidän yksi-
tyiset palvelijansa otettiin heiltä pois. Muutoinkin vankeus 
kovennettiin. Trubetskoi sai asuntonsa siinä vankilassa, niin- 
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kutsutussa „Smedjegärd'"issa, missä hengeltä tuomitut säilytet-
tiin; Weide pantiin ahtaasen huoneesen Löytölasten talossa ja 
Buturlin vanhan raastuvan-alaiseen komeroon, johon valo pääsi 
ainoastaan yhdestä korkealla olevasta akkunasta. 

Kuinka kauan tämä rangaistus-vankeus lienee kestänyt, 
emme voi sanoa; arvattavasti se pian jälleen lievennettiiri, jos 
kohta vartioiminen tuli entistä tarkemmaksi. Sitä tarkoitusta 
varten tosin Tukholman kaupunki oli kyllä sovelias paikka; 
mutta toiselta puolen meren läheisyys ja ulkomainen liike oli 
siellä houkutuksena uudistamaan paon-yrityksiä. Luultavasti 
siitä syystä, ja koska erittäin ruhtinas Hilkov'ia oli tavattu 
harjoittamasta salaista kiijevaihtoa, päätettiin kesällä 1705 siir-
tää enin osa näistä vangeista sisämaahan ja sijoittaa ne eri 
paikkoihin. Niinpä Imeretian prinssi majoitettiin Linköping'iin, 
residentti ruhtinas Hilkov Jönköping'iin, kenraali Golovin 
Vesteros'iin, kenraali Weide Gefle'en. Jokaisella oli tietysti 
palvelusväkensä muassaan: prinssillä esim. hovimestari, kamari-
palvelija, kokki, renki ja hovimestarin renki; samoin Hilkov'illa. 
Golovin'illa oli välskäri ja 3 renkiä, Trubetskoi'lla samoin neljä-
henkinen palveluskunta, muilla ainoastaan 2 tai 3 henkilöä. ~) 
Oliko ruhtinas Dolgorukoi kenties saanut jäädä Tukholmaan, 
emme varmuudella tiedä; sillä häntä ei tässä tilassa mainita. 
Myöhemmin lienee tapahtunut erinäisiä muutoksia. Ainakin 
mainitsee historioitsija Nordberg, että Hilkov, asuessaan Ore-
bro'ssa, johon siis oli uudesta muutettu, sai nauttia ystävällistä 
kohtelua ja paljon vapautta. 

3. Kysymykset vankien vaihtamisesta. 

Sodan ensimäisinä vuosina ja aina Pultavan tappeluun 
saakka ei voinut kuin yksityisissä tapauksissa nousta kysymys 
venäläisten vankien vaihtamisesta ; oli näet verrattain vähän 
arvokkaampia Ruotsin miehiä joutunut venäläisten valtaan. 
Asianlaidan osoittaa tavallansa sekin, että tsaari ainakin yhdessä 

') Neuvoskunta kuninkaalle, Syysk." 26 p. 1705 (Hist. Hand1. III, 
sivu. 216 seurr.). 
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tapauksessa näkyy saaneen liittolaiseltansa kuningas Aukustilta 
vastikkeen vaihtokaupallensa. Oli näet Elokuussa 1704 tapah-
tunut, että kenraali-luutnantti Arvid Horn Warsovassa joutui 
puolalaisten vangiksi. Seuraavana vuonna Helmikuussa hän 
annettiin vaihdokseen ennen mainittua, Narvan tappelussa van-
gittua von Allard'ia vastaan, joka sitä varten päästettiin mat-
kustamaan Hampuriin. 1) Näyttääpä siltä, että von Allard'ia 
yhä katsottiin Aukusti kuninkaan alamaiseksi, jotenka hän ensin 
palasikin Saksaan, vaikka sitten taas meni Venäjälle. Omituista 
muutoin on, että, vaikka Horn ja von Allard olivat samassa 
arvon-asteessa, Kaarlo kuninkaan mainitaan maksaneen väliä 
4,000 Albertus-taaleria, arvatenkin osoittåaksensa, että todelli-
sessa arvossa oli eroitusta. 

Joskus vaadittiin pelkkiä rahalunnaita, kun ei muuta vas-
tiketta ollut taijona. Niinpä mainitaan, että Ruotsi v. 1703 oli 
vaatinut Imeretian prinssin lunnaiksi 10 tynnyrillistä kultaa, 
joka Suomen rahassa, lukuun-ottamatta rahan suurempaa arvoa 
siihen aikaan, tekisi enemmän kuin 2 1;'2  miljoonaa Suomen 
markkaa. Tämä ehdotus ei vienyt mihinkään tulokseen, siitä 
selvästä syystä että vaadittu summa oli ihan mahdoton. 

Mainitsemista on, että kysymys tästä asiasta oli noussut 
Imeretian prinssin omasta alotteesta. Eräässä ruotsiksi kirjoi-
tetussa anomuksessa, jonka Ruotsin neuvoskunta Heinäk. 3 p. 
1703 toimitti kuninkaalle menemään Puolaan, prinssi rukoilee 
Kaarlo kuninkaan armoa, koska elämän loppu on hänelle tulossa 
alituisen sairauden tähden, jota ei mitkään lääkkeet paranna. 
„Etenkin armahtakaa", kuuluu sanat, „vanhaa isääni, joka ainoas-
taan kristillisen uskonsa vuoksi on maistansa karkoitettu ja nyt 
ainoan poikansa poissa-olon tähden joutunee hautaan". Alle-
kirjoitus on: „Alexander Zarevitz Iverschi" (s. o. Iberialainen). '2) 
Puolen viidettä vuotta myöhemmin, Helmikuulla 1708, prinssi 
anoi saadakseen kolmeksi kuukaudeksi käydä iäkkäitä vanhem-
piansa ja puolisoansa tervehtimässä; mutta kuningas antoi jyr-
kän kiellon. 3) Vasta kesällä 1710 uskallettiin uudistaa kysy-
mys prinssin vapauttamisesta, jota silloin sekä leskikuningatar 

') Hist. Handl. III, siv. 190; Nordberg, Carl XII:s hilt., I, siv. 579. 
2) Hist. Handl. III, siv. 98. — Iberia on vanha Georgian eli Gru-

sian nimitys. 
3) Hist. Handl. IV, sivv. 106 y. m. 
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että Kaarlon sisar kannattiva. 1) Asema oli nyt melkoisesti 
muuttunut, sittenkuin suuret joukot Ruotsin etevimpiä miehiä 
olivat joutuneet sotavangeiksi Venäjälle. Oli näet toivo saada 
Imeretian prinssin vastikkeeksi joko kreivi Piper tai sotamar-
salkka kreivi Rehnsköld. Vaan kun samaan aikaan oli vireille 
pantu Venäjän puolelta laveampi kysymys vankien vaihtami-
sesta, jäi prinssin asia riippumaan tästä yleisestä suunnitelmasta. 

Sivumennen sopii mainita, että sillä välin joitakuita hal-
vempia vaihdoksia oli suoritettu. V, 1706 oli esim. eversti 
Lefort vaihdettu ja v. 1708 eversti Aleksanteri Gordon; mutta 
ei sanota, kutka ruotsalaiset vangit sijaan annettiin. Vasta 
Pultavan tappelun jälkeen.  virisi kysymys ylhäisempien vankien 
vaihtamisesta tai lunastamisesta. Alku ei kuitenkaan ollut lu-
paavainen. Ruotsin hallitus ehdotti ruhtinas Dolgorukoin an-
nettavaksi kreivi Piper'iä vastaan ja ruhtinas Hilkov'in vastik-
keeksi valtiosihteeri Hermelin'in. Jos rahalunnaita tahdottiin 
käyttää, ehdotettiin Dolgorukoista ja Piper'istä 1,000 ruplaa eli 
5,000 karoliinia (noin 7,000 Suomen markkaa), ja jokaisesta 
kenraalista yleensä 800 ruplaa. Vaan vaikeuksia näkyy synty-
neen siitä syystä, että tsaari tahtoi sen ohessa käyttää Riiassa 
vangitnn ruotsalaisen kenraalin kreivi Stromber;'in vastikkeeksi 
kenraali Weide'lle, mutta Piper muistutti, että Stromberg oli 
vastoin heittämys-ehtoja pidätetty vankina ja niinmuodoin 
pitäisi ilman vastikkeetta päästettämän. 2) Piper niinmuodoin 
isänmaallisessa tarkoituksessa itse esteli lunastamistaan ja kuoli 
vihdoin Schliisselburg'issa v. 1716. Hermelin taas katosi aivan 
tietämättömiin. Näin sekä Dolgorukoin että Hilkov'in vapau-
tuminen lykkäytyi toistaiseksi. Sitä vastoin Weide todellakin 
vaihdettiin Stromberg'ia vastaan. V. 1710, Lokak. 25 p., kir-
joittaa Suomessa komentava kenraali Lybecker Svartbäck'ista 
hallitukselle, että eversti Ykskull, joka oli lähetetty Pietariin 
sopimaan vankien vaihtamisesta, oli palannut ja että hänen 
kanssansa oli tullut kreivi Stromberg, kunniasanallaan kotiin 
päästettynä. Pari kuukautta myöhemmin kreivi Nieroht, joka 
silloin oli komennon Suomessa ottanut, ilmoittaa Hämeenlinnasta 
Jouluk. 24 p., että venäläinen kenraali Adam Weide, 30 rakuu- 

1) Hist. Handl. V, sivv. 79, 99. 
2) Ks. Nordberg, Carl YII:s historia, II, sivv. 131, 132. 
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nan saattamana, viedään lähimpään venäläiseen etuvartioon. 1) 
Muistamista on, että Wiipuri edellisenä kesänä oli joutunut 
tsaarin valtaan ja että Ruotsin armeija nyt seisoi Kymijoen 
tienoilla, josta voimme arvata etuvartioiden asemaa. Mutta 
erittäin merkillistä on, että äsken mainittu vaihtokauppa oli 
tapahtunut Kaarlo kuninkaan luvatta eikä ensinkään ollut hä-
nelle mieleen. Vasta kun se jo oli suoritettu, kuningas Ben-
der'istä Maalisk. 9 p. 1711 kirjoitti antavansa asian „siksi ker-
raksi jäädä sillensä". Vähäistä ennen kuin Weide'n ja Strom-
berg'in vaihdos tapahtui, näyttää myöskin Buturlin vaihdetun 
1.nraali-majori Meijerfelt'iä vastaan. Sekin tapaus oli sen puo-
lesta omituinen, että Meijerfelt ei ollut ensinkään sotavanki, 
vaan Kaarlo kuninkaan Pultavan tappelun jälkeen lähettämä 
airut, jonka tsaari oli mielivaltaisesti pidättänyt. 3) 

4. Venäläisten sotavankien olo Suomessa. 

Syksystä alkaen v. 1710 oli ahkerasti jatkettu toimia 
vankien vaihtamista varten. Kaarlo kuningas oli vihdoin alka-
nut tulla siinä kohden taipuvaisemmaksi. Venäjälläkin oli ete-
vimmät ruotsalaiset vangit, Piper, Rehnsköld, Lewenhaupt ja 
Cederhielm tuotu Pietarin kaupunkiin, josta helposti saatettiin 
asiasta keskustella. Silloin Ruotsin hallitus puolestaan päätti 
lähettää venäläiset vangit pohjoista tietä Suomeen. Kirjeessä 
Marrask. 4 p. 1710 neuvoskunta ilmoitti kreivi Nieroht'ille, että 
neljä Arbogasta lähetettävääIvenäläistä kenraalia piti majoitet-
taman Turkuun, kunnes niiden vaihtamisesta olisi sovittu. 
Suomen kenraalikuvernöri ja komentava sotapäällikkö ei ollut 
tästä hankkeesta suinkaan hyvillänsä. Vastauksessaan Turusta 
Marrask. 15 p. hän tosin lupasi kuuliais-velvollisesti tätä käs-
kyä noudattaa, mutta teki sen ohessa vakavia muistutuksia koko 
tuumaa vastaan. „En voi olla lausumatta ajatustäni", kuuluu 

1) Ks. Kirjeet Ruotsin valtio-arkistossa. 
3) Ks. Hist. 'Handl. VII, siv. 69. 
3) Ks. Nordberg, main. teos, II, sivv. 33, 34. 
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sanat, „nimittäin että olisin mieluimmin nähnyt, että nämä 
kenraali-henkilöt olisivat pysyneet täältä kokonaan poissa, koska 
he sekä tänne-tulonsa matkalla että täällä kaupungissa oles-
kellessaan saavat tilaisuutta tutustuakseen maan luontoon ja 
kulkuteihin, enkä voi sen ohessa jättää ilmoittamatta, että se 
vähäinen sotaväki, mikä täällä on, paljoa tärkeämmin tarvitaan, 
kuin että sitä hajoitetaan, näitä venäläisiä vankeja ja heidän 
seuraansa vartioimaan sekä saattamaan toisesta paikasta toiseen.-
Nieroht vielä lisää, että Turussa yhä raivoo rutto, joka ar-
vattavasti tehnee asumisen kaupungissa kenraaleille vasten-
mieliseksi. Sen vuoksi hän alistaa, eikö heitä siinä tapauksessa 
sopisi lähettää kolmen peninkulman päähän Turusta maaseu-
dulle. erääsen „Willnäs" (Louhisaari) nimiseen kartanoon, missä 
maaherra Palmenberg sanoo riittäviä asuntoja löytyvän, jolloin 
myöskin aiotaan huolta pitää tarpeellisesta vartioimisest:a. Vielä 
myöhemmin koetti Nieroht keksiä esteitä; muun muassa hän 
kirjeessä Pärhäniemeltä Tammik. 19 p. 1711 huomautti, että 
ruhtinas Trubetskoin tuli ennen lähtöänsä maksaa nuo kreivi 
Piper'iltä saamansa rahat, 6,892 talaria 3 112  äyriä, joista krei-
vinna Piper oli mennyt takaukseen. 1) Muistutus oli kuitenkin 
liian myöhäinen; sillä jo Tammikuun lopulla vankien varsinai-
nen joukko, joka oli kuljetettu vaivaloista tietä Pohjanlahden 
ympäri, näkyy saapuneen Suomen-puoliselle Pohjanmaalle. Ai-
noastaan residentti ruhtinas Hilkov, joka jo Syyskuussa näkyy 
tulleen uuden pääkomentajan seurassa Suomeen, oli tähän aikaan 
majoitettu Sarvilahdelle, 1 1/2  peninkulman päähän pääkorttee-
rista, Liljendal'ista: 

Vaan tuskin olivat venäläiset vangit Suomeen saapuneet, 
kun alkoi Pietarista kuulua, että vangitut ruotsalaiset herrat oli 
jälleen viety sisämaahan. On jo mainittu, että tsaarin ja kreivi 
Piper'in kireä väli ehkäisi alkuunpantua keskustelua vankien 
vaihtamisesta. Tämän johdosta Nieroht Tammik. 30 p. 1711 
kirjoitti hallitukselle katsovansa parhaaksi, että venäläiset van-
git jäävät Pohjanmaalle ja sijoitetaan syrjäisiin seutuihin; myös-
kin Hilkov'in hän tahtoi sinne lähetettäväksi. Viime-mainittu 
herra näkyy olleen vaivaloinen vieras, josta Nieroht tahtoi ta- 

1) Nämä ja edempänä mainittavat Nieroht'in kirjeet tavataan Ruot-
sin valtioarkistossa. 
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valla tai toisella päästä. Residentti oli pyytänyt päästäksensä 
kunniasanallaan kotia lähtemään ja luvannut toimittaa sen sijaan 
Viipurin varustusväen vapauttamista. Tätä pyyntöä Nieroht 
kannatti. Mutta lopulta ei siitäkään tuumasta tullut mitään. 

Tällä välin, Helmikuun kuluessa, venäläisten vankien si-
joitus oli saatu järjestetyksi, osittain toisella tavalla kuin Suo-
men kenraalikuvernööri olisi suonut. Tosin suurin joukko ja 
niiden kanssa ruhtinas Dolgorukoi jätettiin Pohjanmaalle ja 
majoitettiin Pietarsaaren kaupunkiin, jossa porvariston tuli niitä 
vartioida. Sitä vastoin kenraalit Golovin ja ruhtinas Trubet-
skoi sekä Imeretian prinssi kuljetettiin lähemmäs Turkua, ennen 
mainittuun Louhisaaren kartanoon. Ja Louhisaareen nyt myös-
kin ruhtinas Hilkov vietiin. Helmik. 4 p. hän näet lähetettiin 
Sarvilahdesta, kapteeni Salomon Enberg'in ja kahdeksan mie-
hen saattamana. Matkustus näkyy kestäneen 15 päivää. 1) 

Louhisaaren kuuluisa sukukartano, jossa mainitut ylhäiset 
vangit lähes neljä kuukautta tulivat viipymään, oli tätä nykyä 
varsinaista omaa asukasta vailla. Sen omistaja Klaus Kustaa 
Fleming oli kapteenina kaatunut Pultavan tappelussa, jättä-

mättä mitään rintaperillisiä. Kuolinpesän taloutta näkyy hoita-
neen eräs majori Köhnnigstedt, joka jo ennen on tunnettu — 
ja vähemmin edullisesti tunnettu — suomalaisten kartanoitten 
hoitajana Ruotsissa asuvien isäntien puolesta. Itse kartanossa 
ei asunut kuin eräs pehtori Hörman seitsemän rengin ja kahden 
piian kanssa. Koska Louhisaaren kivinen päärakennus niin-
muodoin oli tyhjä, se hyvin soveltui ylhäisten herrain säilytys-
paikaksi. Se oli epäilemättä komein aatelis-hovi maassamme,. 
rakennettu kun oli kolmeen kerrokseen ja varustettuna sekä 
toreilla kulmissa että marmori-portailla kerrosten välillä. 
Sisustus kuitenkin näkyy kaivanneen paljon täydentämistä. 
Helmik 98 p. Turun läänin maaherra, parooni Justus von Pal-
menberg, käski hankkia sinne tarvittavia sänkyjä, pöytiä ja 
tuoleja, kuten sanotaan, „yhdestä ja toisesta paikasta tai pitä-
jästä lainaksi"; puuttuvia pellejä tuli majori Köhnnigstedt'in 
ostaa kartanon tulojen varoilla ja tileihinsä ottaa „pro inven-
tario". 2) Vankeja vartioimaan oli komennettu eräs majori 

1) Turun läänin verifikationit 1710, sivv. 543, 544 (Suoni. valtio-ark.). 
2) Ks. Turun läänin verifikationit 1710, siv. 2270 (Suom. valtio-ark.). 
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Gyllenström muutamien upseerien ja tarpeellisen sotaväen 
kanssa. 

On luultavaa, että paitsi ennen mainittuja herroja ja hei-
dän palvelusväkeänsä oli Louhisaareen sijoitettu joitakuita alhai-
sempiakin venäläisiä upseereja, vaikk'ei niitä nimeltä tunneta. 
Yleensä näkyy vangeille suodun melkoista vapautta. Jo ennen 
kuin kenraalit Tukholmasta lähtivät, olivat valtaneuvokset 
Stromberg ja Posse heille antaneet heidän miekkansa ja Nie-
roht käski ne heille jätettäviksi. Mutta pääkomentaja oli kovin 
pahoillansa, kun sai kuulla, että oli sallittu ruhtinas Hilkov'in 
käydä „kuinka mielensä vain teki" Turun kaupungissa, missä 
tietysti hänellä oli tilaisuus puhutella ketä hyvänsä. Sen Nie-
roht ankarasti kielsi kirjeessä Palmenberg'ille Huhtik. 4 p. 

Tällä välin oli surullinen tapaus häirinnyt vankien rau-
hallista elämää Louhisaaressa. Imeretian prinssi, jonka terveys 
ei muutenkaan näy olleen vahva, ei ollut kestänyt talvista mat-
kustusta pohjoisessa ilma-alassa, vaan oli jo Piitimessä sairas-
tunut kivitautiin. Louhisaaressa hän sitten kuoli Maaliskuun 
keskipaikoilla, kuten näemme eräästä Nierohtin kirjeestä saman 
kuun 21 päivältä. Tietysti nousi heti kysymys ruumiin ulos-
antamisesta Venäjälle. Eräässä saksankielisessä kirjeessä, jonka 
ruhtinas Menshikov Pietarista Toukok. 29 p. 1711 kirjoitti 
Ruotsin senaatille eli neuvoskunnalle, hän mainitsee, että Irne-
retian tsaari oli kirjallisesti pyytänyt häntä anomaan prinssi-
vainajan pois-saattamista. Ruhtinas muistuttaa, että Venäläiset 
samalla tavoin olivat Saksaan saattaneet Wyrtemberg'in hert-
tua-vainajan (Kaarlo XII:n historiasta tunnetun „pikku prins-
sin"), ja vakuuttaa että yhtäläisissä tapauksissa aina tahdotaan 
samoin tehdä. 1) Tietysti Ruotsin hallitus puolestaan ei tehnyt 
vaikeuksia, vaikka tosin ensin nousi kysymys saada vastik-
keeksi joku vangittu ruotsalainen mies; puhuttiinpa muun 
muassa kreivi Piper'istä. Vaan kaikessa tapauksessa oli niin 
tärkeä tapaus ihnoitettava kuninkaalle, joka yhä vielä makasi 
kaukana Turkinmaalla. Kirjevaihtoa siis tästä asiasta kesti jo-
tenkin pitkältä, jolla välin muutamat prinssin palvelijat saivat 

') Ruhtinas Menshikov'in kirje kopiona Gottlund'in kokoelmissa 
Suom. valtio-arkistossa: — „der Czaar von Aleliten durch Schreiber mich 
ersuchet .tegen Ausfolgung dessen seelig verstorbenen Printzens". 
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käydä Venäjällä valmistustoimia varten. Näin tapahtui, että 
prinssin maalliset jäännökset lähes vuoden aiat umpeen jäivät 
Louhisaareen. 

Pietarsaareen majoitetun vanki-osaston oloista on vähem-
män tietoja. Sen etevimpänä miehenä oli, kuten jo mainittiin, 
ruhtinas Dolgorukoi; muutoin siihen kuuluivat eversti Gulitz, 
eversti-luutnantit Gordon, van der Widin ja de Coudre, eras 
kapteeni Babitshew y. m. 

Vaikka se tarkoitus, jota varten vangit oli tuotu Suomen 
puolelle, pian havaittiin rauenneeksi, ainakin mitä kenraalien 
vaihtamiseen tulee, saatiin kuitenkin muutamat halvemmat mie-
het vaihdetuiksi. Niinpä eräs kaartin luutnantti Andreas Kor-
kantso r, joka oli noita Pohjanmaalla säilytettyjä, piti Nieroht'in 
käskyn mukaan Maaliskuulta 1711 kuljetettaman nirnismieheltä 
nimismiehelle Suomen armeijan pääkortteeriin ja sieltä päästet-
tämän vapaaksi, koska oli luvannut vastikkeeksi toimittaa ruot-
salaisen luutnantin, parooni Kaarlo Kustaa Faltzburg'in. Faltz-
burg pääsikin vankeudestaan. Keväämpänä mainitaan Turun 
puolelta viedyn vaihdettavaksi eräs ratsumestari Olympij Tol-
bachin ja eräs kapteeni Boris Bazizov kolmen rengin kanssa. 1) 
Ne kyllä saapuivat armeijan pääkortteeriin. Mutta ei ole varma, 
tuliko sittenkään vaihdos suoritetuksi. Ainakin tiedetään, ettii 
ruotsalainen ratsumestari Knuutti Kurek, joka oli aiottu Tol-
bachin ille vastikkeeksi, ei päässyt Venäjältä ennen kuin vasta 
lopullisen rauhanteon jälkeen. Mahdollista kuitenkin on, että 
joku muu ruotsalainen ratsumestari annettiin Kurek'in sijasta. 
Mitä Bazizov'iin tulee, hän kesäkuun loppupuolella pääsi kir-
jallista sitoumusta vastaan Pietariin; mutta kuka häntä vastaan 
sieltä oli saatava, ei mainita. Muutamat muut vaihdoskaupat, 
joihin aian kirjevaihdossa viitataan, voimme jättää sillensä. 

1 ) Ks. vou Palmenberg-in kirje matkarahain suorituksesta Toukok. 
15 p. 1711,  Turun läänin verifik. 1710, siv. 173  (Suoni. valtio-ark.). 
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5. Vangit takaisin kuijetettavat Ruotsiin. 
Dolgorukoin pako. 

Vangit, jotka oli Suomeen tuotu, olivat tuskin ehtineet 
vielä asettua uusille asemilleen, ennen kuin hallitus Ruotsissa 
huomasi, että vaihdos-tuuma pääasiassa oli rauennut tyhjään, 
johon syy tällä kertaa epäilemättä oli tsaarissa. Koska näin 
ollen Suomenmaata ei voitu pitää turvallisena säilytyspaikkana, 
nousi heti kysymys viedä vangit takaisin Ruotsin puolelle. Jo 
1-Ielmik. 16 p. 1711 — siis melkein samaan aikaan kuin Louhi-
saareen majoitettavat olivat perille ehtineet — antoi neuvoskunta 
käskyn, että kaikki vangit piti, yhden luutnantin, yhden alaupsee-
rin ja 20 miehen vartioimina, kuljetettaman takaisin Länsipohjaan. 
Tämä käsky, kun se Suomeen saapui, huomattiin kuitenkin mah-
dottomaksi täyttää talvisella säällä, ellei vankeja, jotka eivät vielä 
olleet toipuneet tulomatkan rasituksista, tahdottu saattaa sur-
malle alttiiksi. Makasihan Imeretian prinssi kuolinvuoteellansa. 
Muut Louhisaaressa olijat tekivät ankaran vastaväitteen maa-
herra von Palmenberg'in luona, ja Hilkov kirjoitti itse neuvos 
kunnalle niin kiivaan kirjeen, että von Palmenberg, joka oli 
sen toimittanut perille, sai käskyn häntä siitä nuhdella. Asia 
tällä tavoin pitkittyi ja jäi itse teossa Suomen kenraalikuver-
nörin ratkaistavaksi. Vaan Nieroht, joka ei suinkaan ollut 
leppeä luonteeltaan ja oli suutuksissaan von Palmenberg'in 
myöntyväisyydestä näitä venäläisiä herroja kohtaan, tahtoi kai-
kin mokomin saattaa hallituksen käskyt täytäntöön ja määräsi 
vihdoin Lonhisaaressa olijoille viimeiseksi lähtö-aiaksi Touko-
kuun 1 päivän; sitä ennen heidän tuli itse hankkia vaunut, 
elleivät tahtoneet tyytyä talonpoikien ajoneuvoihin. Tästä asiasta 
Nieroht Huhtik. 4 p. kirjoitti heille kohteliaan kirjeen latinan-
kielellä. r) Vaan lopulta kuitenkin matka lykkäytyi avoveden 

') Kirje, kopioituna Gottlund'in kokoelmissa (Suom. valtio-ark.). 
kuuluu kokonaisuudessaan: 

,,Ad Generales Trubetskoj et Golovin ut et Residenteur Chilkoff, 
de dilatione jussi itineris in Vestrobothniam. 

\onnullorum dierum est spatium, cum literae vestrae mihi redditae 
sint, quibus optatis, ut cum itinere vestro in Vestrobothniarn et civita-
tem Uhmeå adhuc paulisper differatur, existimantes ejusmodi iter sine 
vitae periculo hoc vernali tempore non posse institui: Verum cum hoc 
a regio senatu nomine Clementissimi Regis mer decretum sit, ita jussis 



— 140 — 

aiaksi. Oli näet myöskin Pohjanmaan maaherra Clerk vastus-
tanut tuota vaivaloista kuljetusta maata myöden Ruotsin puo-
lelle ja itse neuvoskunnassa ruvettiin taipumaan siihen tuu-
maan, että vangit saisi lähettää meritse Uumajaan, joka nyt oli 
määrätty heille olopaikaksi. 

Näinä aikoina oli toinenkin noita ylhäisiä vankeja kos-
keva kysymys pantu vireille. Oli näet, niin pian kuin selville 
tuli, että vaihtamis-tuuma oli rauennut, muutamat heistä kään-
tyneet Ruotsin hallituksen puoleen, pyytäen saada perheensä 
luokseen, kuitenkin sillä nimen-omaisella ehdolla, että rouvia 
ja niiden palvelijoita ei katsottaisi vangeiksi ja semmoisina 
vartioitaviksi. Luettelossa mainitaan: ruhtinas Trubetskoin 
rouva ja kolme tytärtä sekä kolme miespalvelijaa ja viisi nais-
palvelijaa; kenraali Golovin'in rouva ja poika ynnä kaksi ren-
kiä ja kaksi piikaa; vihdoin everstin rouva Gulitz, muassa 
renki ja piika. Niinkuin luonnollista oli, piti diplomaatinen 
keskustelu asiasta aloitettaman Venäjän puolelta. Sitten kun 
rouvat olivat hankkineet tsaarin suostumuksen, kirjoitti ruhti-
nas Menshikov Maalisk. 26 p. 1711 kreivi N ierolit'ille ehdotuk-
sen asiassa, ja vasta tämän johdosta kenraalit Louhisaaresta 
Huhtik. 15 p. kirjoittivat anomuksensa Ruotsin senaatille. Suos-
tumus saapui Nieroht'in pääkortteeriin Toukok. 18 p. Seuraa-
vana päivänä kreivi Nieroht kirjoitti ranskaksi kohteliaan kir-
jeen rouva Trubetskoille, luvaten toimittaa pienen saattojoukon 
ylhäisten rouvain turvaksi. Erittäin ilmoitettiin asia ruhtinas 
Menshikov'ille ja molemmat kirjeet lähetettiin erinäisellä eks-
pressillä Viipuriin. 

Kuukauden päivät kesti vielä rouvien matkavalmistuksia. 
Menshikov ilmoitti, että ruhtinatar Trubetskoi ei voinut hank-
kia riittävästi hevosia maamatkaa varten ja sen vuoksi oli päät-
tänyt matkustaa vesitse. Vihdoin Kesäk. 19 p. rouvat ja heidän 

parere et vestra et mea interest; interea tamen propter praesentem via- 
rum arduitatem et ut tempus comparandi currus et alia itineris admina- 
cula vobis reliquatur, in hoc consentire audeo, ut ad primum Maji 
naes moremini, quo tempore praeterlapso praedictum iter fieri necessum 
erit. De caetero non (sic!) dubitetis, quill ad quaevis officia, quae me 
decent et Regi meo Clementissimo non contrariantur, semper man- 
surus sim. Liljendahl die 4:to Aprilis anni 1711. 

Carolus Nieroht". 
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seurueensa näyttävät saapuneen Pietarista Sarvilahdelle. Heidät 
oli •tuotu venäläisellä sota-aluksella, joka sitten purjehti takaisin, 
niin että rouvien tuli edemmäksi kulkea vuokratulla haahdella. 
Mutta rouvat Trubetskoi ja Golovin eivät näy yhdessä sopi-
neen, vaan vuokrasivat kumpikin eri aluksen, viipyen näissä 
hommissa toista viikkoa Sarvilahdella. Että heitä joka pai-
kassa ystävällisesti autettiin, ei ole epäilemistä. Ruhtinas Men-
shikov lausuikin Ruotsin päälliköille kiitoksensa siitä kohteliai-
suudesta, jota oli matkustaneille rouvas-ihmisille ja muille osoi-
tettu, -- „jota aina tahdotaan vastavuoroon tehdä", oli ruhtinas 
lisännyt. 

Jo viikkoja ennen kuin äskenmainitut rouvat olivat Sarvi-
lahdelta purjehtineet Tukholmaan päin, olivat Louhisaaren 
vangit kulkeneet meren yli Uumajaan. Heitä oli kaikkiaan 29 
henkeä ja vartiaväkenä seurasi ainoastaan yksi luutnantti ja 8 
sotamiestä. Kesäk. 8 p. 1711 Länsipohjan maaherra Löwe 
saattoi neuvoskunnalle ilmoittaa, että nämä vangit olivat onnel-
lisesti saapuneet määrän päähän. Sitä vastoin Pietarsaaressa 
majoitettujen vankien tuloa turhaan odotettiin. Nekin piti kul-
jettaa meritse Uumajaan, ja sitä varten he pantiin haahteen 
Uuskaarlepyyn luona. Heitä oli 44 miestä, joiden joukossa 
huomataan, paitsi Dolgorukoi ruhtinasta ja eversti Gulitz'ia 
ynnä muita ennen mainituita, myöskin Dolgorukoin veljenpoika, 
joka oli Köpenhaminasta kutsuttu setänsä luoksi, sekä eräs 
pappi Maletiski, joka vapaaehtoisesti oli. Tukholmaan tullut. 
Kuljetusseikat oli järjestänyt Pohjanmaan maaherra Lorentz 
Clerk. Saattomiehistönä, paitsi laivuria ja laivaväkeä, oli 18 
sotamiestä, joita komensi kapteeni-luutnantti Juhana Elers Poh-
janmaan rykmentistä ja yksi ala-upseeri. Mitenkä tämä matka 
sai odottamattoman käänteen, siitä meillä on sekä Dolgorukoin 
että Elers'in melkein yhtä pitävät kertomukset, vieläpä ne tie-
dot, jotka laivuri kotiin tultuansa antoi. 1) Tapaus oli seu-
raava. 

1) Ks. Ustrialov'in hist. IV 1, sivv. 66, 67; Nieroht'in kirjeet kunin-
kaalle ja senaatille Heinäk. 7 p. 1711, ja Lvbeekerin kirjeiden ohessa 
Elers'in kertomus Heinäkuulla 1712 (Ruotsin valtio-ark.). — Nordberg-in 
esitys asiasta (II, siv. 549) on sekä vaillinainen että väärä, ja samoin 
neuvoskunnan selitys kirjeessä kuninkaalle Heinäk. 11 p. 1711 (Hist. 
Handl. VII, siv. 209) on epätarkka. 
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• .0li muutamia päiviä vastatuulen tähden maattu saaristossa. 
Mutta eräänä iltana, kun venäläiset rukousta varten olivat ko'ossa, 
he yht'äkkiä karkasivat vartiainsa päälle. Näistä muutamat 
surmattiin tai lykättiin mereen; muut, niiden seassa kapteeni 
Elers, teljettiin kannen alle, sitten kuin aseet oli heiltä pois 
otettu. Vapautuneet vangit nyt nostivat ankkurin Kesäk. 3 p. 
ja lähtivät tuntematonta merta kulkemaan. Päästiin sillä tavoin 
halki niin kutsutun „Rauman meren", Ekkeröön kohdalle asti. 
Siihen saakka oli matka verrattain helppoa, koska sekä laivuri 
että perämies tunsivat reitin. Mutta kun tästä piti kääntyä 
itään päin, tarkoituksella päästä Itämeren poikki Hiidenmaalle, 
oli pulma edessä ; ei ollut laivaväki ennen sitä reittiä kulkenut 
eikä ollut merikortteja muassa. „Ja tämän meren yli", sanoo 
Dolgorukoi, „purjehdimme ilman kaiketta tiedotta, ainoastaan 
sen johdolla, joka on kaikkien onnetonten merenkulkijain joh-
taja, nimittäin suuri isä Nikolai. Hän vei meidät juuri siihen 
paikkaan, johon pyrimme. Lupanksemme mukaan, jonka olimme 
Jumalalle tehneet, päästin haahden ja ala-upseerin sotamiehi-
neen ja laivurin meriväen kanssa vapauteen; mutta kapteenin 
pidin tykönäni". — Dagerort'iin tultiin maalle ja päästiin sieltä 
Rääveliin Kesäk. 19 p. Vihdoin tsaarin nimipäivänä, s. o. Ke-
säk. 29 p., vapautuneet ehtivät Pietariin, missä heidän tulonsa 
tietysti enensi juhlan iloa.  

Suomessa ja Ruotsissa tapaus herätti varsin ikävää huo-
miota. Saattojoukko pääsi Kesäk. lopulla tai Heinäkuun alulla 
haahdellansa takaisin Uuskaarlepyyhyn ja toi ensimäisen tiedon 
vankien paosta. Maaherra Clerk'iltä meni ilmoitus sekä neuvos-
kunnalle että kreivi Nieroht'ille ja nämä heti kirjoittivat asiasta 
kuninkaalle. Nieroht sen ohessa käski kiinnipanna ja tutkittaa 
sekä laivurin että ala-upseerin; hän näet luuli Dolgorukoin 
antaneen kirjallisen sitoumuksen kulkeakseen vastarinnatta me-
ren yli Ruotsiin, ja tahtoi siitä saada tarkkaa selkoa. Mutta 
pian huomattiin, ett'ei mitään sitoumusta ollutkaan annettu, ja 
koko asia sai jäädä unohdukseen. Vasta vuotta myöhemmin 
Elers, joka oli viety Moskovaan ja sieltä sitten onnistui pake-
nemaan Pietarin kautta Suomeen, vielä lisäksi vahvisti, mitä oli 
kerrottu venäläisten vankien onnistuneesta kaappauksesta. 

Yksi varjopuoli tässä valoisassa onnen keikkauksessa sattui 
eversti Gulitz'ille, jonka rouva juuri samaan aikaan teki mat- 
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kansa Pietarista Tukholmaan, miestänsä tapaamaan. Tietysti 
rouva vaadittiin päästettäväksi takaisin, eikä sitä liene lopulta 
kiellettykään, vaikka tarkemmat tiedot puuttuvat. Todistuk-
seksi siihen, että ylipäänsäkin vankien vapaaehtoisesti saapu-
neita perheitä hyvin kohdeltiin, on erittäin kerrottu, että ken-
raali Golovin'in poika, joka oli saapunut ennen-mainittujen 
rouvien kanssa, sai vapaasti käydä ylhäisön tanssiaisissa Tuk-
holmassa, harjoittaa tavallisina lukukausina opintojaan Upsa-
lassa, käydä Ruotsin vuorikaivoksia katsomassa j. n. e., kunnes 
hän v. 1714 esteettömästi palasi omaan maahansa. 1) Ei ole 
mitään syytä luulla, ett'ei rouva Gulitz saanut samanlaista 
hienotuntoisuutta nauttia. 

• 

6. Imeretian prinssi vainaja saatetaan. 
Sodan myöhemmät aiat. 

Kirjevaihto Imeretian prinssin ruumiista oli sillä välin 
yhä pitkittynyt, joten vainaja kamaripalvelijainsa ja pikent-
tiensä kanssa jäi Louhisaareen, kun muut vangit sieltä vietiin 
takaisin Ruotsiin. Syksympänä Nieroht'in sotainen yritys Vii- 
puria vastaan lienee ehkäissyt edemmät toimet. Pait sitä ky-
symys ruumiin ulos-antamisesta arvattavasti oli alistettu Kaarlo 
kuninkaalle, jonka lopullinen ratkaisu Bender'istä saakka ei 
voinut aivan nopeasti saapua. Vasta Jouluk. 1 p. 1711 neuvos-
kunta kirjoittaa kuninkaalle, antaneensa Nieroht'ille käskyn, 
että prinssin ruumis - oli vapaaksi annettava. 2) Sitten nähtä-
västi keskustelu. venäläisten kanssa noudatettavista saatto-
menoista lienee aiheuttanut viivytystä. Vasta Maaliskuun alulla 
v. 1712, niinmuodoin lähes vuosikauden kuluttua prinssin kuo-
leman jälkeen, olivat valmistustoimet suorassa. Kenraali-luut-
nantti Lybecker, joka Nieroht'in kuoltua jälleen oli päässyt 
ylipäällikkyyteen, kertoo kirjeessä hallitukselle Maalisk. 25 p., 
kuinka prinssin ruumis oli juhlallisesti saatettu Viipu iin. Ruot- 

I) Ks. Nordberg, main. teos, Il, siv. 550. 
2) Hist. Handl. IX. sivv. 101, 102. 
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salainen kapteeni miehistöineen oli ollut saattamassa. Siika-
niemen tullin tykönä sillan päässä oli vastassa ollut venäläinen 
kapteeni ja 100 miestä. Sekä ruotsalaisella että venäläisellä 
puolella soitettiin surumarssia. Etupäässä kulkivat prinssin 
palvelijat, matkakapineet muassaan, sitten eräs ruotsalaisen 
saattojoukon vänrikki ja 12 miestä; sen jälkeen kuljetettiin 
ruumis, jota ala-upseerit kahden puolen ympäröitsivät; viimei-
senä kulki ruotsalainen kapteeni ja muu sotaväki. Kun venä-
läisiä ala-upseereja oli astunut ruotsalaisten sijalle ja hevoset 
oli vaihdettu, jolla välin venäläiset tarjosivat ruotsalaisille up-
seereille lasillisen paloviinaa ja simaa, oli juhlallinen saatto 
suoritettu. ') 

Tuli sitten pitkä aianjakso, joka Suomenmaalle oli entistä 
vielä onnettorampi. Vartioitavien venäläisten vankien sijaan 
saatiin venäläiset armeijat, jotka vuosikauden kuluessa, v. 1713 
—1714, jo valloittivat melkein koko maan ja sitten jäivät tänne 
seitsemän ajastaikaa hallitsemaan. Lieneekö tulijoilla ollut tie-
toa, missä paikoin venäläiset vangit entis-vuosina oli säilytetty, 
ei voida varmuudella sanoa. Ainakin on mainittava, että Maa-
liskuussa 1714, Napuen tappelun jälkeen, Pietarsaaren kaupunki 
raastettiin ja melkein kokonaan poltettiin. Myöskin Louhi-
saaren kartano sai Ison vihan aikana kovia kokea; yksin sen 
marmori-portaat mainitaan silloin viedyn Venäjälle. — Vaan 
palatkaamme kysymykseen jälillä olevien venäläisten vankien 
vapauttamisesta. 

Keskustelua vankien vaihtamisesta yhä jatkettiin vuosi 
vuodelta ja itse teossa näkyy useita halvempia miehiä vaihde-
tunkin, vaikk'emme kaikissa tapauksissa voi nimiä mainita. 
Ruotsin neuvoskunta erittäin sääli kenraali-majori Henning 
Rudolf Horn'ia (Rantzien-suvusta), joka oli ollut Narvan ko-
mentajana, kun venäläiset v. 1704 tämän kaupungin valloittivat, 
ja oli saanut kärsiä pitkällistä ja erittäin kovaa vankeutta. 
Vastikkeeksi tahdottiin antaa 8 kapteenia ja 5 luutnanttia. Jos 

') Lybecker'in kirje Ruotsin valtio-arkistossa. — Lybecker sanoo 
kertomuksen viivästyneen sen tähden, että tuo Viipurista palannut kap-
teeni sitten oli sairastunut ja kuollut. 
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ei siihen suostuttaisi, ehdotettiin annettavaksi hänen sijaansa 
ruhtinas Trubetskoi. Samaseen aikaan pyydettiin saada vaihtaa 
kenraali-majorit Golovin ja Kaarlo Kustaa Kruse toisiansa vas-
taan. 1) Mutta Kaarlo kuningas ei näy hyväksyneen kumpais-
takaan kauppaa. Sitä vastoin kuningas yhä edelleen muistutti 
Piper'in ja Rehnsköld'in lunastamista; vaan näiden suhteen 
tsaari oli varsin vähän taipuvainen. Kruse'sta ei enää tullut 
kysymystä; sillä hän mainitaan kuolleen juuri siihen aikaan 
v. 1712. Mitä Henning Horn'iin tulee, hän sitten v. 1715 Elo-
kuussa pääsi vapaaksi, mutta varsin omituisella tavalla. Hän 
näet tuotiin muutamien muiden vaihdettavien kanssa venäläi-
sellä kaleerilla Turusta Tukholman edustalle, ja tarkoitus oli, 
että kenraali Golovin oli hänen sijaansa päästettävä vapaaksi. 
Mutta kun venäläiset luvattomasti tunkivat saaristossa esille ja 

peilasivat kulkuväylää, otettiin kaleeri miehineen takavarikkoon 
ja sekä Horn että Golovin jäivät Ruotsiin. Dolgorukoin äsken 
kerrottu pakoretki vedettiin muun muassa verukkeeksi tälle 
säännöttömälle teolle. 2) 

Vihdoin viimeinkin Heinäkuulla 1718, muutamia kuukau-
sia ennen Kaarlo kuninkaan kuolemaa, vaihdettiin nuo kaksi 
jälellä olevaa venäläistä kenraalia Trubetskoi ja Golovin. Ne 
olivat yhteisesti vastikkeena sotamarsalkka Rehnsköld'ille, joka 
nyt pääsi .kotimaahansa. 3) Samaan aikaan vaihdettiin, jos niin 
saamme sanoa, kaksi ruumista. Tuo edellisessä usein mainittu 
ruhtinas Hilkov oli kuollut Vesteros'issa, emme tiedä minä 
vuonna; kuuluisan kreivi Piper'in elämä taas oli Toukokuulla 
1716 Schlusselburg'issa sammunut. Molempain ruumiit vietiin 
kummankin omaan maahan. 

Tulipa lopulta tuo kauan ikävöity rauha, jolloin vielä hen-
gissä olevat ja lunastamatta jääneet sotavangit kumpaisellakin 
puolella saivat palata kotimaahansa. Korkeamman-arvoiset ve-
näläiset olivat jo kaikki poissa, mutta joku lukumäärä halvem-
pia lienee kumminkin jälillä ollut. Näille, yhtä hyvin kuin 

') Ks. Neuvoskunnan kirjeet kuninkaalle Heinäk. 18 ja Elok.. 4 pp. 
1712 ja Maalisk. 12 p. 1713 (Hist. Handl. X. sivv. 27, 59; XI, siv. 53). 

2) Sotapappi Nordberg, joka historiassaan (II, siv. 549) tapauksen 
kertoo, oli itse muassa vaihdettavana. 

3) Nordberg, main. teos II, siv. 659; Anrep, Ättartaflor. 
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Siperiasta palaaville ruotsalaisille ja suomalaisille, oli epäile-
mättä ilosanoma, kun saatiin kuulla, että tuo kolmatta vuosi-
kymmentä kestänyt myrsky oli asettunut ja että katkenneet 
kotoiset siteet voitiin uudesta solmia kokoon. 

Tietysti emme voi edemmäksi seurata näitä muukalaisia, 
jotka vastoin tahtoansa olivat vierailleet Ruotsissa ja osittain 
Suomessakin. Otaksumista kuitenkin on, että tuo pakollinen 
olo vierailla mailla joskus saattoi heille hyötyäkin tuottaa. On-
han aina vieraiden olojen tunteminen ja niihin mukautuminen 
joksikin opiksi. Esimerkkinä sopii mainita, että ruhtinas Dol-
gorukoi kerrotaan vankeutensa aikana tutustuneen Ruotsin 
valtakunnan ylempään hallinto-laitokseen, jota siihen aikaan 
pidettiin erittäin mallikelpoisena, ja että hän kotiin päästyänsä 
sai toimekseen sen mukaan järjestää Venäjän keskus-virastot. 



Bidrag till belysande 

af 

Lars Gabriel von liaartmans personlighet. 

A 

E. T. F. Reuter. 

Såvidt oss är bekant, har ingen utförligare framställning 
af Lars Gabriel von Haartmans personlighet sett dagen. 

Han var dock en af de få, som hos oss gjort sig förtjenta 
af namnet statsman, och detta under en tid, då statsmanna-
egenskaper voro af nöden. 

Visserligen har han blott i vissa delar kunnat på ett epok-
görande sätt ingripa i vårt lands politiska angelägenheter. 
Förklaringen härtill ligger i arten af den tid, under hvilken 
hans värksamhet inföll, delvis äfven i hans personlighet. Men 
sä mycket har han under sin långa och betydelsefulla tjänste-
mannabana uträttat, att han städse förtjenar en plats bland 
„Finlands minnesvärde män". 

Emellertid är det icke v. Haartmans värksamhet såsom 
embetsman eller politisk person, som detta meddelande afser 
att belysa. Det vill endast lemna en bild af hans innersta per-
sonlighet, sådan den visar sig i förhållande till personer, med 
hvilka han af en eller annan anledning kom i närmare berö-
ring, i familjelifvet såsom öm make, i umgängeslifvet såsom 
trofast vän, i det medborgerliga lifvet såsom besjälad af en 
på den tiden oanad grad af fosterlandskärlek, men äfven beher-
skad af en ofta framträdande höggradig aristokratisk stolthet. 
Det var icke allenast med börds- och embetsmanna-själfkänsla, 
utan äfven med intellektuelt öfvermod han såg ned på flertalet 
andra menniskor, som på jordkryp. 
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Vi vilja låta honom sjelf blotta alla dessa sina egenska-
per, i det vi meddela utdrag från en brefsamling, hvilken 
befinner sig i vår ägo. Men därförinnan några inledande ord. 

Under tiden efter stora ofreden framträder i Finland en 
slägt de la Myle, hvars namn bland annat bevaras genom tvänne 
universitetsstipendier, stiftade af Eleonora Elisabet de la Myle, 
f. 1726, j 1810, dotter till ryttmästaren vid norra skånska 
kavalleriet Johan Kristofer de la Myle och Anna Kristina Mask, 
samt gift 1754 med vicebibliotekarien, sedermera professorn och 
biskopen Jakob Haartman. Till samma slägt hörde kaptenen 
Karl Johan de la Myle, f. 1727, j 1798, hvilken vid seklets 
midt flyttat från Kurland till Finland, där han sedermera bott 
på Maanpää egendom i Rimito. Han hade år 1750 gift sig 
med sin kusin (enligt Lagus systerdotter) Agata Lovisa Brun-
nengrfiber, född 1724, j 1787, hvilken torde haft anmärknings-
värda litterära intressen, eftersom om henne af J. P. Winter 
särskildt antecknats, att hon stått i korrespondens med den 
bekante skriftställaren Gellert i Leipzig. 

Dessa makar hade barnen Bengt Georg de la Myle, major, 
f. 1750, j å Maanpää 1806; Fredrik Ludvig de la Myle, f. 1752, 
först rysk, sedan svensk officer, j 1797 (känd såsom mindre 
lyckad vitterlekare, men har äfven 1789 utgifvit en dagbok 
öfver en resa genom Sverige, Ryssland och Polen); Agata Eleo-
nora de la Myle, gift 1780 med löjtnanten Johan Adolf Fineken-
berg, f. 1709 (!), j 1795; Charlotta Agata Benigne de la Myle, 
f. 1760, j 1789, g. m. löjtnanten Adolf Urban Hjulhammar samt 
Dorotea Johanna Lovisa de la Myle, g. m. professorn Salomon 
Kreander. 

Majoren Bengt Georg eller Bengt Jöran de la Myle, som 
dog den 23 juni 1806, hade tidigare tjänstgjort såsom informa-
tionsofficer vid en militärskola i S:t Petersburg, och inrättade 
sedermera år 1799 å Maanpää, ett pensionat, där han med 
biträde af tvänne informatorer undervisade omkring sexton 
gossar om 10--15 års ålder. Enligt hvad Åbo domkapitel år 
1802 vidhandengifver 1) undervisades eleverna i detta läroverk 
„såväl i latinen som de. moderna språken i synnerhet, samt 

1) Se Leinberg, Handlingar rörande finska skolväsendets historia, II, 
sid. 23. 



— 149 — 

dessutom i hvarjehanda vetenskaper och fria konster, såsom 
religionskunskapen, sedeläran, historien, musiken, ritande, dans, 
och blifvande officerare äfven i fortifikation, taktik och alle-
handa militäriska öfningar". Domkapitlet tillägger att „inrätt-
ningen har härtills egt allmänhetens bifall, och hafva eleverna 
vid de med dem årligen af några kongl. akademiens professo-
rer härstädes anstälda förhör "ådagalagt nöjaktiga framsteg i de 
stycken, hvari de året öfver undervista blifvit". 

Till de i denna privata skola undervisade eleverna hörde 
Carl Fredrik Richter, Lars Gabriel v. Haartman, dennes broder 
Carl Daniel och Johan Petter Winter. 

Den sistnämndes tyska, franska och latinska krior finnas 
ännu delvis i behåll och vittna om goda grunder i dessa språk. 
I behåll varande kartor af hela socknar eller delar deraf utvisa 
med hvilken framgång denna uppgift varit föremål för öfning. 

De nämde ynglingarne voro begåfvade med framstående 
intelligens och banade sig älven väg till bemärkta platser i 
samhället. 

Som bekant slutade Richter sitt lif såsom president i Åbo 
hofrätt, efter det han en längre tid innehaft en plats i Kejs. 
Senaten. 

Lars Gabriel v. Haartman lemnade, bräckt af ålder och 
sjuklighet, finansportföljen i yngre händer, återgick till privat-
lifvet och afled på sitt gods Lemsjöholm. 

Carl Daniel v. Haartman lemnade med ännu skonade 
krafter sin plats som medicinalchef och framlefde till hög åkler 
sitt återstående lif å fädernegodset Radelmaa. 

J. P. Winter var äfvenledes ledamot i Senaten, men tog 
afsked efter omkr. 9 års tjenst därstädes och tillbringade åter-
stoden af sitt långa lif å sitt fädernegods Ispois, där han afled 
vid 84 års ålder. 

Under vistelsen på Maanpää knöts ett vänskapsband mel-
lan L. G. v. Haartman och J. P. Winter, hvilket oförsvagadt 
fortfor ända till Haartmans död. 

Detta vänskapsband gaf upphof till en mångårig korres-
pondens vännerna emellan under de perioder af deras lif, då- 
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de vistades och värkade på olika orter. De flesta brefven från 
Haartman äro från den tid, han var anstäld vid komiten för 
finska ärenden i Petersburg, först som sekreterare, sedan som 
ledamot, då han därjämte synes hafva varit kanslerssekreterare. 
Denna tid omfattar således endast första skedet af hans infly-
telserika lif och värksamhet. 

I sistnämnda egenskap hade han mycket att skaffa med 
universitetets angelägenheter, särskildt med revisionen af sta-
tuterna, med hoars värkställande såväl ordföranden grefve 
Aminoff till Rilax, som ledamöterna i kommissionen tyckas 
hafva sölat mer, än Haartman med sin värksamma natur kunde 
fördraga. I synnerhet får ordföranden inga vackra vitsord. 

Efter dessa meddelanden gå vi att offentliggöra en del af 
ofvannämnda brefsamling, hvilka skola bekräfta ofvan antydda 
omdömen om Lars Gabriel v. Haartmans personlighet. 

Brefven, hvilka icke blott lemna stoff för en framtida 
tecknare af Haartmans karaktär och lifsgerning, utan äfven 
kunna vara af intresse i kulturelt afseende, återgifvas med 
diplomatisk noggrannhet, med bibehållande af författarens staf- 
nings- och kommateringssätt. 

Man skall kanske tycka, att brefvens antal är alltför 
stort, utan att de belysa brefskrifvaren från någon ny sida. 
Och det är sant. Men de belysa så mycket mera konsekvent 
och intensivt samma sidor, och detta är af vigt för bedömande 
af energien i hans karaktär. I hvarje bref förekommer något 
yttrande, värdt att fästa sig vid, och för att icke göra detta 
obegripligt måste återstoden af brefvet följa med. Uteslutna 
äro endast angelägenheter af enskild natur. 



I. 

Hfors d. 30 okt. 1822. 

Bäste Bror! — I morgon, anträder jag den svåra färdan 1). 
Vädret är vackert, men sinnet tungt och hjertat förkrossådt 2). Fram-
tiden skådar jag med de mörkaste aningar. Och huru skulle jag, i 
minnet af det framfarna få någon tröst för min sorg? Endast vän-
skapen kan skänka mig en sådan; och, i detta sinne sänder jag Dig 
detta hjertliga farväl. Gut vet, under hka förhållanden vi ännu 
råkas. Men nära och fjerran bevarar jag i tacksamt minne Ditt 
vänskapsfulla deltagande i mitt grymma öde. Jag hoppas, att Du, 
emellanåt, låter höra af Dig. Den gamla fädernestaden intresserar 
mig dock, oaktadt hvad mig der öfvergått. Måtte underrättelserne 
derifrån framdeles bli gladare, än de senaste. Det blir mörker för 
oss, både på himmel och jord. Hvilcken är den Constitution, som kan 
gifva lif åt en döende institution? Men, man måste dock göra, hvad 
man kan. Månne Ws 3) fått böckerne ur sina klor. Sålänge detta 
ej skett, hafva W:de en skön ursäkt för sin senfärdighet. Jag läng-
tar att få höra hvad Du kunnat kundskapa i afseende å Ls. 4) han-
deln. Måtte matguden ej förekomma oss. Här har han uppburit 
pgr; som det tros, för att komma åt egendomen. Vid ägandet af 
detta ställe, fäster jag de enda glada förhoppningar, deraf jag ännu 
är mägtig. 

Förlåt att jag innesluter ett bref till Carolus. 

Glöm ej 

Din uppriktige Vän 

Hn. 

') Troligen till Petersburg. 
2) I anledning af hans hustrus tidiga bortgäng, född Mannerheim. 
3) Wallenius. 
4) Lemsjöholms. 
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II. 

St. Petersburg d. °/xu 22. 

Bäste Bror! I dag mera nedstämd till humöret, än vanligt, 
borde jag ej tillskrifva Dig. Men hken tröst skulle jag här äga, om 
jag icke ens fick söka den i vänskapens meddelanden? Och Ditt 
bref af d. 13i%1  har ändock varit för länge obesvaradt. Deraf får 
Du ej sluta till de känslor, med hka jag emottog denna påminnelse 
af Din tillgifvenhet för mig. Jag gjorde det, med innerlig erkänsla; 
och ännu i denna stund, tackar jag Dig lika varmt derföre, som om 
jag hade gjort det, med derpå afgången post. — Du låter mig den 
hoppas, att älven framgent fortsätta detta skriftliga umgänge. Och 
nog vet jag, att Du ej sviker detta hopp, som för en menniska, i 
mitt närvarande läge, är af så stort värde. Jag får åtminstone i 
inbillningen någon ersättning, för hvad jag saknar i verkligheten, då 
jag ej mer kan njuta af Ditt personliga umgänge. — Mitt närvarande 
läge, sade jag: ja! det är, må Du tro, både ynkligt och löjligt. 
Hvarken tiden eller rummet tillåta mig, att närmare beskrifva det. 
Men föreställ Dig, min Vän, — förlåt min prosaiska penna, denna 
utflykt på fantasiens fält — en seglare, som, med de gladaste för-
hoppningar lemnar en hamn, på hvars strand han lemnar älven 
Inånga vänner, som med bekymmersamt deltagande följa hans färd 
efter den skatt, som hans hjerta gjort till belöningen för en mödo-
sam och utan glädje tillbragt ungdom, — innom någon tid återkomma 
i samma hamn, efter förlusten af denna skatt och med af stormen 
krossad farkost, utan hopp för framtiden, utan utsigter för sin verk-
samhet — och utan att finna det vänskapsfulla deltagande, som i 
fjerran land lindrade haus olycka; — föreställ Dig detta, säger jag, 
och gör det med den liflighet, hvaraf en så känslofull menniska, som 
Du, är mäktig, — och Du skall få en idee af hvad jag här dageli-
gen och stundeligen känner och erfar. Du tilltror mig om förmåga, 
att bära ett sådant öde. Jag misströstar sjelf derom, ehuru jag 
ingalunda handlöst öfverlemnar mig åt sorgen. Hoppet på återseen-
det är den enda ledstjerna som upplyser min tunga stig i denna 
pröfningens och pligternas öken. 

Mycket godt, kan här uträttas, men icke är jag vuxen detta 
kall. Och hvad lön, bär jag för niin möda? Dessa yttre belöningar, 
ha aldrig ägt något värde för mig. En upplyst allmänhets rättvisa 
bifall, är den stjerna, som, — jag tillstår det — är ett behof för 
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min själ. Kalla det fåfänga, — om Du så behagar. Men säg mig, 
känner Du någon man i den lefvande verlden, för hken medvetandet 
af uppfyllda pligter, ensamt äg tillräckligt? Det vore en bekantskap 
jag ville och behöfde göra. I den framfarna tidens annaler, söker 
jag förgäfves efter . ett sådant modell. — 

Apropos de battes, -- skratta ej Din skalk, jag frågar helt 
oskyldigt, huru bärgar sig er fältmarskalk. Håller han sig bakom 
Canonerna, — eller är han rättfram i teten för sin Corps. Det 
förra synes han mig hafva gjort, uti Krokens sak. Scandalöst anser 
jag hans förordnande. Men det var en för stor fisk, att fjälla. Och 
derföre skulle han vräkas på en annan plats, då han rätteligen bordt 
läggas afsides. — 

Wår Tyrtmus 1) kan skaffa gallfeber på en menniska! V. Can-
celler får honom ej ur fläcken. Jag har bedt gubben H:n skicka 
Secreteraren dit, för att afhemta böckerna. Får se, huru den expe-
dition aflöper? Fortfar han i sin hallstarrighet, skickar jag V. C:r 
på honom. F—n besitta, att man skulle råka i det getingboet. — 
Men den goda saken, har jag icke. heller hjerta att öfvergifva. 

Det är ledsamt, att L—s handeln avancerar så långsamt. M—n 
är en Confus herre, som behöfver åratal till en sådan utredning. 
Nog lär K—n speculera på egendomen. Exc-1 lär mest tänka på 
sin dödlighet. Jag har nu köpare till min andra egendom; men kan 
svårliga tänka på försäljning, då jag ej med visshet vet, om L—m 
kommer att gå på auktion. 

Ingenting nytt, får Du härifrån. Kejsaren återväntas, innan 
nyåret. 

Må väl, — Bäste Bror, — och glöm ej 
Din vän 

Hn. 

St. Petersburg d. 25 mars 1823. 

Bäste Bror! Döm icke mina tänkesätt för Dig, efter min långa 
tystnad. Ofta, ha mina tankar varit hos Dig; flere gånger . har jag 
ock ernat meddela mig. Men, lika ofta blifvit hindrad. Kejsarens 

1) Wallenius? 
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härvaro, ger äfven mig mer än vanligt, att göra. Och så vill arbetet 
ej mera lida, som då  man fordom arbetade i hoppet, och sednare, 
efter en fullbordad lycka. Nu trälar man blott för sakens och plig-
tens skull; och detta är väl det rätta, i denna den sämsta af alla 
verldar. Föredragningarne gå temmeligen jemnt; i dag är vår Stats 
Secret:e åter framme. Nog äro vi ännu ibland de minst vanlottade, 
i vår verldsdel. Det ser verkligen fånigt ut, öfver allt. Tenni-
skorna, bli med hvar dag galnare. Ultraismen och Jacobinismen ha 
uppnått sitt Zenith. Öfverallt tyckes man vilja glömma, att endast 
moderata durart. — I Er by, är temmeligen tyst. Fäder och barn, 
tyckas so fva, — ty annat än sömn är väl ej detta lugn. Det blir 
väl muntert igen, när sällskapet vaknar. I Borgå gjorde Gymna-
sisterne honneur för Cancellers Secreteraren, och kastade in stenar 
genom fönstren på assamblee salen. Detta uppträde bevisar dock, 
att packet äfven hos oss gerna ville blifva Herrar. — Den adeliga 
assessorn, med väduren i vapnet, lär vara mör i mun. Derifrån 
flödade väl beröm för det rättvisa Chefskapet. — Hofrätten har gått 
illa åt sitt hufvud, uti frågan om Grekiska Cleresiets jurisdiction. 
Saken är nu hos Kejsaren. Hof R:ens förslag till Lag, är mket väl 
skrifvet. Hvem kan vara auctor dertill? Alldrig är det Pomoell, 
som framgifvit det såsom sitt. — 

Jag kan ej nog tacka Dig för Dina vänskapsfulla meddelanden 
af d. 5 och 22 dennes. — Efter allt, hvad passerat, gör jag mig 
intet hopp om framgång med arbetet i Com:en. — Att nu börja med 
råliniernas uppgörande, är ju befängdt, sen discussionerna redan 
börjats. W:ii förslag borde anses, å sätt Du förmäler. Den egen-
käre gubben ville väl upphöja det till en sorts Lag; men det afstyrde 
jag. Nu kommer det åter på tapeten, tvertemot beslutet, då det förra 
gången var före. Com:en hade bordt blifva dervid. Ett onödigt och 
obehagligt käbbel får Com:en, genom denna discussion. — Den vid 
första sammanträdet följde, eller tacite antagna arbetsplan kan jag ej 
heller gilla. V. Cancl:r har ej förstått mig, och W:s har ej velat 
begripa annat, än hvad han sjelf i sin vishet besluter. Denna frag-
mentariska och isolerade arbets-method, bär åt fanders. Jag gratu-
lerar Com:en, efter några sammanträden. Den som då kan reda ut 
detta trassel — är en mästare. Hvarföre börja med frågan om Fa-
cultets Inrättningen? — Decidera först Läro-personalen, och under-
visningsfältets fördelande dem emellan. Rådfråga dervid, -- icke 
idealet för ett Universitet i sin fullkomlighet, utan tillgångarne, våra 



— 155 — 

verkliga behof, och Lärarenas billiga fordringar. Nu har man gått 
i bakvänd ordning, och derföre blef resultatet: bibehållande af det 
gamla. För att komma till ett sådant, behöfdes verkligen icke — 
en Com:ion af gräliga och egenkära menniskor! Unter uns! — Ett 
dini et salvavi animam, — afsänder jag i dag till V. Canc:r. Men, 
utan hopp om, att af honom begripas. Jag önskar, att han ville visa 
Dig mitt bref. Nog får Generalstaben piller, — också är jag beredd 
på cartescher från det hållet. Jag hoppas Du fortfar, att lemna mig 
del af Edra öfverläggningar. Ditt omdöme, är för mig af serdeles 
värde. — Må väl, och glöm ej den, som alltid af hjertat är Dig till- 
gifven. 	

Hn. 

P. S. Förlåt att jag innesluter ett bref till gubben Hn och den 
lärde prof:n. 

IV. 

St. Petersburg d. 20 maj 1823. 
Bäste Bror ! 
I tankarna, har jag redan flera gånger tackat Dig, för Ditt 

senaste af den 20. Dina bref, äga, både såsom hjertats och förstån-
dets ypperliga produkter, ett serskildt värde för mig — — . 

Vår Commission anser jag urbota. Nog kan det hända, att 
paddan åter kommer på fötter, men den är och blir ofruktsam, för 
den goda saken. W:s saknar alla egenskaper, som af en ordförande 
erfordras. Den verkeliga har nu mer än tillräckligt, documenterat 
sin oduglighet. Jag är ej vän af omstöpningar, såsom nära besläg-
tade med omstörtningar. Aldrig har en Pombal, en Florida Blanca, 
en Calonne, en Joseph II och flere sådana, varit mitt folk. Men så 
föråldrade kunna dock Institutioner blifva, att de måste vidröras, ej 

'för att åt dem gifva nya former, utan för att med de gamlas bibe-
hållande förena, af förändrade förhållanden påkallade medel till upp- 
väckande af mera lif och större enhet i det hela. Annars öfvergår 
sömnen, till död och förruttnelse. Det säkraste stöd för Staten, för 
Corporation och för individen, är psycho-physisk välmåga. Ett sed-
ligt och arbetsamt folk kan blifva föremål för den yttre politikens 
omhvälfniugar; men äger en moralisk garautie emot förtrycket eller 
nivellerings andan. Så består ock hvarje inrättning, som med liflig 
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verksamhet arbetar för ett ädelt ändamål. Men när den saknas, det 
är då den mest är utan stöd. — Sed, ne sutor ultra crepidam! — 

Den allmänna andan, är beklageligen sådan Du tecknar den. 
Häremot är botemedlet ej lätt, kanske kunde dock något göras. Men 
detta förutsätter mycken sakkännedom, mycken enhet, och en säll-
synt resignation. 

Jag längtar att få språka med Dig i dessa ämnen. — 
Ingen föredragning uppå 5 veckor! 
Må väl och glöm ej Din 	 tillgifnaste 

Hn. 

En annan gång skall Du få ett klokare och längre bref. Jag 
är i dag mera dum, än vanligt — — 

V. 

St. Petersburg d. 7 april 1823. 
Bäste Bror! 
Åter en Minister-förändring i Skölpadds-Samfundet! Väl är 

dock, att man åter blef af med en ägta Descamisados. Den utnämde 
lärer åtminstone till en början, vara moderat. När han en tid haft 
benen under bordet, blir han väl lik mengden. Det intresserar mig, 
att erfara, åt hvem Com:en anförtror W:s föredragning. Nog är F—g 1) 
densamma vuxen; och vore jag i W:s ställe, skulle jag då bedja, att 
till L—s få öfverlemna den föredragning, han, efter Jacobinen åtog 
sig. Styrelsens organisation, anser jag för att vara mest maktpålig-
gande. Man kan säga med och mot, i afseende å förändringarne uti 
Jurisdictionen. Kanske höra fora privilegiata till väsendet af vår 
Statsförfattning; och betänkligt är alltid, att utan desto vigtigare skäl, 
upphäfva det häfdvunna. Med det formella af den Academiske Sty-
relsen, är förhållandet annat. Denna sak, har blott en sida; åtmin-
stone för den — som i åtta år varit Cancellers-Secreterare. I denna 
del påkalla våra nya förhållanden, en total förändring. Måtte jag 
komma i tillfälle, att, innan frågan förekommer, till Ert behjertande 
och ompröfvande öfverlemna mina farhågor och mina åsigter. Läro-
statens reglerande är ock en sak, i afseende å hken man ej behöf- 

' ) Fattenborg? 
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ver hafva samma betä.nliligheter, som rörande förändringar i Juris-
dictionen. Jag har en idee, som kunde leda till tillgångarnas för-
ökande, utan någons förnärmande. Tillfället hindrar mig, att här 
developpera idéen. 

Med H—m är mera att uträtta, än jag trott. Han har redan 
tagit mycket af hvad jag sagt i öronen. För hans hufvud och talan-
ger äger jag mycken aktning. — 

Tngenting nytt. Föredragning, har ej varit sedan d. 13 mars. 
agra bestar ha fått sin dom. Flere återstå ännu. Jag lefver ett 

negativt lif. Måtte jag snart slippa till mina vänner i hemorten. 
Hufvudstadsluften anstår ej mitt varma hjerta. Jag är dock nöjd, 
att en tid vara skild från de grufliga minnena af en försvunnen säll-
het. Farväl, min Vän! Glöm ej Din tillgifnaste 

Hn. 

Efter en längre tids vistelse i hemlandet, hvarunder den 
i nästan hvarje bref omdryftade Lemsjöholmshandeln kom till 
stånd, fortsättes brefvexlingen, först på genomresan från Hel-
singfors och sedan från Petersburg. 

VI.  

Hfors "/J 23. 

Bäste Vän! Utan vidare äfventyr, kom jag hit i går kl. XI. 
f. m. I morgon bittida, fortsätter jag resan. Här är mig väl godt 
att vara, hos Richters, men pligterna kalla mig hädan. Sådant är 
lifvet, en beständig strid! Det är dock ej utan sitt värde, när det 
uppfriskas af vänskapen. Den för mig äfven nu till Dig på ett ögon-
blick. När jag kommer till mitt rätta ställe, får jag väl den glädjen, 
att göra Dig längre besök. 

Tänk emellanåt på 	Din 
tillgifnaste 

Hn. 
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VII. 	• 

Bäste Vän! Se'n förl. Lördag, kl. VII om afton, är jag hufvud-
stadsbo. Åter — några månader bortnötta! Bättre, hade denna tid 
kunnat användas; men äfven deri var ödet emot mig. Några lång-
varigare njutningar för hjertat får ej jag tänka på; kan jag då och 
då uppsnappa någon glad stund — måste jag vara nöjd. Min färd 
går ej mera såsom fordom genom ett öfver allt blomstrande land. 
Blott här och der i öknen råkar jag på en grön fläck. Der uppe-
håller jag mig ock gerna; och derför bar det så emot, att lemna 
hembygden. Jag gjorde det i hoppet, att snart återvända. Dertill 
är min egendom en god förevändning. Ur många skäl fröjdar mig 
denna acquisition. Och jag håller ännu mera af Dig, än förut, för 
Ditt vänskapsfulla medverkande härtill. Nu hoppas jag mitt stoft 
skall få hvila, nära dens, med hvilken lyckan försvan för mig från 
jorden. Barnsliga idéer för dem, som ej känna hvad jag förlorat. 
Du ser det ej så, som den kalla, calculerande mengden. Lefveran-
sen är nu å bane. Priserna dock sådana, att få privata torde kunna 
lefverera. Men kronan bör a tout prix göra det. Det inbringar i 

landet 
X50 

 Rub. m. 
Sakrefsky väntas innan kort från Moscou. 

förträfflig karl. Aminoff lär nu vara återkommen. 
manträdet i Com:n då blir af. Jag hoppas Du ej 
Du vet att Dina besök högeligen intressera mig. 
hjerta tillgifnaste 

Hn. 

Bäste Bror ! 
St. Petersburg d. 5/xi 1823. 

Din brefunge af den 25/x, var mig oändligen välkommen. Jag 
hoppas, att dem Du i framtiden aflar, blifva frodigare. — — 

Ännu höres ej af den nya GGren. Hans — hustru har åter-
kommit från Italien. Hon skall vara omåttligare, än Nathalia sjelf. 
— V. Canceller har väl redan haft Com:en tillsamman. Har gikten 
tagit på gubbens själsförmögenheten? 

Min helsa är ej god. Vår Herre vet, om jag nånsin återfår 
den, sådan, som under den lyckliga tiden. Det enda, som kan bota 
mig nrigot, är en ny vend och nya föremål. Jag vore bra nöjd, om 

Det skall vara en 
Får se om sam-

glömmer bort mig. 
Din af själ och 
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jag finge resa ut på ett år. Du kunde väl följa med, för att få hål 
på din stinna pung. Nordensköld är nu här. Han gör mig än mera 
porterad för denna resa. 

Glöm ej Din trofast tillgifnaste 
Hn. 

IX. 

St. Petersburg 13/xi 23. 
Bäste Vän! 
Du är bra beskedlig, som ej tröttnar på min otålighet. Född 

i ett björnland, borde jag ha vänt mig vid dessa djur. Men vare sig 
björnar i intellektuelt eller finansielt afseende, så tål jag dem icke. 

— Bevars ifrån, att för någon annan än Dig, skratta åt Er 
högtidlighet. Andre, förstå oss icke. — Det materiella, går nu fram-
för allt. Det vore i sanning bäst, att följa strömmen åt, blott man 
hade så god matsmältning som mengden. Det är ej min lott, jag 
lider i den vägen, nog mycket. Och för idéerna, har jag i den yttre 
verlden, liten eller ingen föda. Mitt inre, är ännu för mycket upp-
rördt af det framfarna, för att medgifva den åskådning af lifvet, som 
är den enda rätta, och för själen tillfredsställande. 

Omkring ryska nyåret, ville jag resa härifrån. Jag kan ej 
upphöra att anse mig i Com:en kunna väcka de slumrande. På V. 
C:r räknar jag ej mer alls. 

I går var Kejsaren i staden. Han reste om afton tillbaka till 
Zarsko, der Han blir åtta .dagar. Den nye styresmannen, väntas i 
dag. Hans gemål lär ock komma till Finland. — 

Om jag slutar, der jag bort börja, att tacka för Ditt vänskaps-
fulla bref, så vet Du nog, att det detta oaktadt var lika välkom-
met för 

Din tillgifnaste 

Hn. 

P. S. d. 14. Hos oss liksom öfverallt, är pgeställningen be-
kymmersam. Allmänt nit, och enskilt omtanka, kunde dock göra 
mycket. Men — huru står det till i det afseendet. Herrar Admi-
nistrateurer sysselsätta sig med att sätta i-pricken på utslagen; och 
den, som ur en annan synpunkt såg eller ville se Styrelseverksam- 
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heten reduceras till okunnig och projektmakare. Handeln, industriens 
driffjäder, är inskränkt till lurendräjeri. 

GGren är hitkommen. 
Ma väl och glöm ej 

Din 
evigt tillgifne 

Hn. 
• X. 

St. Petersburg d. /xii 23. 

Bäste Vän! Ditt bref af d. 26/x1  kom mig i Lördags aftse till-
handa. Jag torde ej behöfva säga Dig, huru välkomna Dina med-
delanden äro för mig. I framtiden hoppas jag ock mina skola hafva 
ett mindre materielt föremål, än för närvarande. Detta måste ock 
skötas så, att jag med heder kommer från saken. Och Dig är jag 
derför oändligen förbunden, som så verksamt är mig härutinnan be-
hjelplig. — (Ang. Lemsjöholmshandeln och likviderna för egendomen.) 

Då jag kommer å stallet skall väl den olyckliga §:en justeras. 
W:ii andragande få vi ock då discutera. Du är idealist, och jag, 
med mitt inskränkta förstånd, har svårt att lyfta mig ur materien. 
Bäst vore, om vi på halfva vägen kunde råkas. Dertill fordras resig-
nation af Dig; för mig skall det bli agreabelt, att helst till hälften 
kunna agera Icarus. Detta sine ira et studio. Galenskaper måste få 
sägas at en vän — annars är det så f—dt torrt. 

Vår Styresman, skall jag 1 morgon skåda. Kejsaren lär i går 
aftse kommit till staden. Måtte Hans nåd för oss fortfara! Nog är 
ligan annars verksam. 

Farväl för denna gång, bäste Vän. Helsa Calles och Fockens 
— och glöm ej 

Din tillgifnaste 

Hn. 

XI. 

St. Petersburg d. 1;/x23. 

Tack, Bäste Vän, för Dina tvänne bref af cl. 3 och 6 Dec. 
Jag borde komma till orten, i början af jan:ii, ehuru dessa 

besök ej äro nyttiga för humeuret. Orten börjar ock bli mig för- 
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hatlig. Har Du hört det hyggliga ryktet, att Magaz. Förvaltaretjen-
sten skulle ingått i L—holms handeln! Det kommer väl från den 
Academiska klubben. Oaktadt all min philosophie, kan jag ej sätta 
mig öfeer sådant. Sådane äreskändare borde jag ej finna å en ort, 
der jag varit tjenstgörande tvänne år. `len hatet och afunden är 
gränslöst. Nog sträfvar man i ett otacksamt klimat. Sådant kan 
göra den bästa mska, till egoist och Cosmopolit; — åtminstone sval-
nar det värmen för fosterbygden. 

Du har rätt deri, att det privilegium, som åberopats emot 
Downer 1), är högst intolerant, och, i närvarande fall, absurdt. Men 
anser Du det vara rådligt, att dispensera från privilegier? Hvar är 
gränsen derföre? Mera säger jag ej nu i saken. Du förstår nog 
min halfqvädna visa. Munteligen får jag närmare explicera mig. 

Efter mitt språkbegrepp, är en stor skilnad emellan fantaster 
och idealister. För det förra kan jag aldrig anse mskor, hka såsom 
Du, hafva ett ljust förstånd och en oförderfvad känsla för det sköna 
och för det rätta. I idealist ser jag deremot alltid en aktningsvärd 
menniska, ehuru i det afseendet beklagansvärd, att han måste finna 
verkligheten ännu dåligare, än den är. Du skattar något åt detta 
misstag. — Vare dock långt ifrån mig, att nånsin vilja influera på 
Din öfvertygelse, med min materialism. Det vore ej öfverensstäm-
mande med den aktning och vänskap jag har för Dig. — Om sjelfva 
frågan få vi i sinom tid disputera. Jag känner ej detaillerne, icke 
en gång det hela. Endast en del af förslaget hörde jag uppläsas. 

Min helsa har nu mycket stadgats. Men humöret är ofta högst 
skralt. Tiden går dock, och man kommer allt närmare det stora 
målet. 

Flere gånger har jag sett den nye Chefen. Jag är mycket nöjd 
med hans sätt att vara och hans tänkesätt. Nog höres det äfven på 
honom, att vi i Kejsaren ha en god förespråkare. Hans välvilja för 
landet är sig lik. Gud bevare Hans dagar! 

Må väl, Bäste Vän! Måtte Du få en gladare Helg, än den, 
som väntar mig. Alltid 

tuns totissimus 

Hn. 

1) Blef 1824 director cantus vid katedralskolan i Abo. 
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XII. 

St. Petersburg 24 Dec. /823. 

Bäste Vän! På en dag, som borde vara egnad åt den husliga 
glädjen, — får äfven jag numera tillbringa ensam och öfvergifven. 
Det kan ej beskrifvas, huru bitter denna saknad är. I vänskapens 
meddelanden söker jag en tröst öfver den försvunna sällheten. Ack, 
bättre är att aldrig ha varit lycklig! Dock, lemnom dessa trista 
betraktelser. Gladare ämnen, bli dock med hvarje dag sällsyntare. 

Dina betraktelser i anledning af de sednaste oordningarne vid 
Academien, äro ej gjorde för att lifva hoppet. Mycket vore derom 
att säga; men det mesta förbjuder tid och tillfället. Att några afund-
sjuka och högfärdiga Professorer ej se och ej vilja se, i hvad ställ-
ning vi befinna oss, det har aldrig förundrat mig. Men af sådana 
män, som Du, fordrar jag mera billighet mera verldskännedom, och 
mera mångsidighet. Skall det hela icke skonas, om det äfven skedde 
med uppoffring af delen. Och hvad gör man för att soutenera denna? 
Afvaktar man med försakelse den bättre tiden; och inplantar man, 
under stormen, tålamod i det unga sinnet. Onekligen hör en viss 
råhet till tidens allmänna tecken. Jag beskyller således ej någon 
viss klass härför. Men, — betrakta nu opartiskt Dina academici. 
Finner Du hos dem, med undantag af en eller högst två, den huma-
nite och den medborgerlighet, som bättre än alla Curatorer och straff-
lagar skulle bilda det uppväxande slägtets sedliga sinne. Professorer, 
som örfilas — som finnas fulla på gator och krogar, — som procla-
mera hvarje opromoverad för okunnig, som i hvarje af omsorgen 
för det helas bevarande dicterad åtgärd, hken för ögonblicket kan 
vara dem smärtsam, se lycksökeri och obscurantism, -- och som uti 
beroendet af egna medborgare finna ett vida förhatligare ting, än den 
mest illiberala fremmande styrelse, — samt i hvarje ögonblick låta 
framskymta det förlo fvade landets företräden — sådana män, för-
tjena de väl att försvaras af någon verklig patriot. Vare detta 
sagdt, — utan förebråelse. — Kanske äro de få som så, såsom jag, 
värdera Ditt hjerta och Ditt förstånd. Men, äfven det ljusaste huf-
vud kan få en oriktig åsigt. Hvad jag yttrat, — är till mitt för-
svar. Jag vet nog, livad man allt tillägger mig. Kanske kommer 
den tid, --- då man skall erkänna, att den verkligen var sitt foster-
lands Vän, som heldre ville förekomma, än förekommas. Det rätta, 
— är visserligen alltid detsamma. Men medlen att vinna det, måste 
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vara olika, efter olika tider och förhållanden. — Alla jenanförelser 
reta blott de oförvägne — och nedslå de moderate. — Det finnes en 
philosophie för folken liksom för enskilta: den att icke begära mer, 
än man kan ernå och bevara, och den att vara nöjd älven med 
mindre, än man, efter idéen, — borde kunna äga. Mera härom, då 
vi råkas. Sat sapienti vore dock detta, om jag ägde förmågan att 
öfvertygande uttrycka mig. — 

Om vår Gubernator kan jag ej säga annat, än mycket godt. 
Hans sätt att vara, — är ganska hyggligt; och hans yttrade prin-
ciper högst prisvärda. 

Måtte Du få en gladare Helg, än den, som väntar mig. — 
Glöm ej 

Din 
tillgifnaste 

Hn. 

XIII. 

St. Petersburg d. 18/,a  Dec. 1823. 

Bäste Vän! Då detta framkommer, ha vi åter börjat ett nytt 
år. Till mina varmaste önskningar, vid slutet af det än innevarande, 
hör att Du under det kommande måtte uppnå en sällhet, som Ditt 
hjerta så väl skulle förstå att värdera. — För mig återkommer den 
ej, men jag måste vara försonad med Ödet, om det under framtiden 
skonar de vänskapliga band, som ännu fästa mig vid verlden. Jag 
hoppas, att jag alltid så skall få anse det förhållande som är oss 
emellan. Motsatsen borde jag redan befara, om jag ägde den minsta 
anledning, att pä oss använda Dina reflexioner om Örnarne och kryp-
djuren. Men till de sednare, lär ingendera, i något afseende, vilja 
räkna sig. Och båda två, äro vi ungefärligen lika långt borta från 
solen, för att kunna anse oss höra till de förra. Skulle ock, emot 
all sannolikhet, detta afstånd, för den ene eller den andre, i fram-
tiden förminskas, så halva vi väl mera stadga i böjelser, än att under 
en sådan ögonblickets flykt, glömma hjertats sanna förbindelser. 

Det är nu beklagligtvis gifvet. att jag ej slipper härifrån, förr 
än i början af Febr:ii. Min Mamsell lär således behöfva marknads-
penningar af Dig; förälska Dig ej i Castor hatten. Men nog önskar 
jag att den heders gumman, må vinna mera nåd för Dina ögon, än 
hon gjort det för Calles. 

2 
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Hästhandeln öfverlemnar jag helt och hållet till Ditt mogna 
förfogande. För att spara Din möda, kan Du taga Otto 1) i conseilen. 
Anser Du sedan Gustaf 2) vara passande för mig, som vill hafva ett 
par • goda och flinka durchare, så • gif Dina instruktioner till Mamsell, 
om deras utförande. Jag ber henne vara beredd derpå och derför 
låta Fogden komma till marknaden. Men lyckas Du ej uti att för 
det utsatta priset 4 a 500 Rub. B. Ass. få ett sådant par, så må 
man heldre vänta på bättre tider — än köpa ett par krattor. Gud 
nåde, antingen får jag ganska litet nyttja dem, eller ock mer, än jag 
det ännu önskade.  

Merkeligt är, att Ahlstedt redan var hädanfaren, under det jag 
gjorde den hedervärda Corpsens karakteristik, uti liken hans materia 
utgjorde ett af hufvuddragen. Du har rätt, att sådana hedersgubbar, 
som gamle Dahlgin, i enskilt och allmänt afseende äro oersättliga. —
Hvad är orsaken till den tröghet och lamhet, som utmärka det upp-
växande slägtet? Säg mig in petto Ditt omdöme om Carl Fredrik 
Avellan. Hans Competitorer till Domsagan äro just ej fullkoml. 
hederlige karlar, om rycktet skall tros. — Dina anmärkningar i 
Dow:s sak, ha kommit min öfvertygelse, att vackla. Kanske bör 
man ä fven nu se genom fingrarne. Men bäst hade varit, om 
frågan ej blifvit väckt. Derför ha vi att tacka, å ena sidan, Hierar-
cherna, — och a den andra, — protections systemet. Allting är 
redan partisak. Det kommer väl någon 19 aug., som gör slut på 
denna frihetstid. — Måtte det ej ske, — på den verkliga frihetens 
bekostnad. 

Må väl, bäste Vän! — — glöm ej Din i döden tillgifnaste 

Hn. 

XIV. 

Helsingfors d. d/III 24. 
Bäste Bror! 
Hvad äro alla våra calculer emot vänskapens förförelser! Så 

gick det mig hos Er, — så har det gått hä.r. Jag har rest flere 
dagar, men först i morgon blir det på alfvare. Min Svärmor, kom 
i går. Åt henne vill jag ock ge en dag. Sådana goda menniskor 

') Haartmans svager major Fock, Saustila, Sagu. 
2) Till kusk. 
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träffas sällan, under den ödsliga färden. Jag längtar åter till det 
land, der jag ännu har ömma förbindelser. Hvad äger jag der, 
hvarest Ödet nu fästat mig. Men uti några goda gerningar, — och 
hvar gifves ej tillfälle dertill — måste man söka ersättning för skiljs-
mässan från Er mina Vänner. — 

Hälsa mina goda syskon! 
Mera skall jag skrifva från den tråkiga byn. 
Glöm ej 

Din redlige Vän 

Hn. 

XV. 

St. Petersburg d. is/in 24. 

Bäste Vän! Några dagar har jag redan varit i min ensamhet. 
Med tårfullt öga återsåg jag mitt ängsliga hem! Här har jag ej 
tröst i min sorg och outplånliga saknad af sådana vänner, som dem 
jag i Dig och några få andra äger i hembygden. Men, när jag 
uträttat hvad mig här förestår, höppas jag att slippa hädan. Dock 
— Gud vet — om lugnet någonstädes mer återkommer i min själ. 
I denna stund, känner jag åter så djupt, hvad jag förlorat! Vår 
Herre visste — huru han skulle bäst straffa mig för hvad jag felat. 
— Ställningen in publicis bidrager ej till humörets förbättrande. Men 
allt hafver en öfvergång. Med mina åtgärder i Commissionen, har 
jag skäl att vara nöjd. Jag önskar kunna medverka till arbetets 
fullbordande, deraf jag väntar båtnad för fosterlandet och mensklig-
hetens sak. Annan belöning vill jag ej ha, för mitt sträfvande och 
de försakelser, det kostat och kostar mig. Derföre är jag bekymrad 
öfver, hvad man nu gör, under min frånvaro. Efterfråga af Ranc-
ken, om protokollet är uppsatt och aflemnadt till W:s. Derifrån 
måste jag sedan bjuda till, att utpina det. — Till Aff. skrifver jag 
en påminnelse, om fortsättning af omröstningen i Jurisdictions frågan. 
Det skulle kunna hända, att jag slapp härifrån i Mars uppå 2 å 3 
veckor. Då ville jag, att den frågan kunde finaliter afgöras. Bed 
Rancken besörja derom, att protokollet för Hällströms föredragning, 
utan dröjsmål, får cirkulera och sedan sändes till mig. 

— Mycket bekymmer gör jag mig och andre (med egendomen); 
och det utan hopp, att nånsin deraf rätt kunna njuta. Sällheten 
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`återvänder ej till den, hon engång lemnat. Måtte Du kunna se verl-
den och framtiden i ljusare färg, än jag det gör. Sjelf olycklig, 
skulle jag vilja njuta af mina vänners lycka. — Glöm ej den Dig 
af hjerta och själ tillgifnaste 

Hn. 

XVI.  

St. Petersburg d. 24/III 24. 

Bäste vän ! Det enda, som verkeligen tröstar mig här, är um-
gänget i tankarna med de frånvarande vännerna. Derföre, var ock 
Ditt meddelande af d. 17, mig synnerligen välkommet. Om någon-
städes, så är det här verlden, är. tom, stel och kall. Nöjdast är jag 
ock da, när jag får vara ensam i min Cajuta. Endast högre pligter 
emot Regent och Fosterland, kunna förmå mig att lemna den. Hade 
jag ej dessa, — och om ej hjertat ännu brann lika lifligt, som då 
jag i ynglingaåren läste om forntidens uppoffringar och bedrifter för 
allmänt väl, — så skulle jag helst flytta till min Eremitage. Der 
ville jag endast emottaga några få sådana mskor, hka, såsom Du 
förstå att öfverse med svagheterna, för det goda och ädla jag km. 
äga. I verlden har jag enskilt intet att förvänta i sällheten, den 
flydde till de bättre landen ! Dock, jag får ej öfverlemna mig åt 
min bittra saknad! 

(Oundertecknadt.) 

XVII.  

St. Petersburg 3/1v 24. 

Bäste Bror och Vän! Hjertligen tack för Ditt sednaste af d. 
4/III. Tiden är mörk och humöret tungt Jag hoppas ej mer någon 
varaktig glädje. Men tålmodigt och med försakelse måste mannen 
gå sitt öde till mötes. — 

Bed R—n ligga öfver \V:s och H—in, så att protokollerne 
komma frän dem. Jag funderar på alfvare derpå, att i Maj mangla 
Er en 14 dag. — Sen får jag dock äter lunka hit. Helsa Calles 
och Fockens. 

Alltid Din redlige Vän 	 Hn. 
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XVIII. 

St. Petersburg d. 24/iv 24. 

Bäste Vän! Det förbigår väl ej en dag, da icke mina tankar 
äro hos dig. På en tid har jag dock af flere orsaker varit hindrad, 
att skriftligen besöka Dig. Sednast, af opasslighet. Själen arbetar 
så oupphörligt med lidande, att kroppen emellanåt måste skatta åt 
naturens svaghet. I åtta dagar har jag Ater varit så matt och kraft-
lös, att jag nästan ej förmått göra någonting. Nu känner jag mig 
åter lättare, och då qvicknar ock karlen vid för en tid. Varaktig 
fred väntar jag ej mer, i detta lif. Och är beredd på den stund, då 
jag kallas till ett bättre land. Der, är föreningen varaktig. — 

Hjertligen tackar jag Dig för brefvet af den 7. Dina besök 
äro i alla skepnader, mig kärkomne. 

Af R—n har jag fått Protokollet. Den der W:s, är sig lik. 
Han vill väl krättla mig, men han skall akta sig. Tålamodet, har 
ock en gräns. Jag är beredd att skutta till Er, i början af Junii. 
Men, om dermed något skall uträttas, måste Wederb:de härpå vara 
beredde. Genom Aff' är ingenting att uträtta. Jag får svar, som 
säga ingenting. Således måste Du taga Dig af saken: 1:o Bör prot. 
för Hällströms föredragning sättas i gång, så att jag kan få det, af 
samtl. Ledamöter genomsedt, innan min afresa. — 2:o Måste F—g 
och öfrige Wederb:de yttra sig i Jurisdictionsfrågan. Aff' bör härtill 
utsätta sammanträde. Nog matte nu F—g åtminstone hunnit stadga 
sin öfvertygelse uppå 2 månader. — 3:o skulle W:s frågas om hans 
dictamen om vilkoren för studenters antagande är färdigt, då Com:en 
sammankallas och Diet. öfverlemnas att circulera men med utsättande 
af viss tid, så att det ej onödigtvis blir hvilande. — Allt detta täcktes 
Du begå genom Aff'. Sjelf behöfver ej Du synas. Men han gör 
ingenting, utan att vara dertill af någon manglad. Jag tycker ej 
om fjäsk, men ett sådant här onödigt söleri, är olidligt. Af Wederb:de 
bör Du äfven göra Dig underrättad, om deras tid tillåter oss, att ha 
4-6 sammanträden i början af Junii. Annars gör jag ingen resa. 
Det är ej roligt, att fara 120 mil, utan ändamål, i allmänt afseende. 
Det enskilta, — är en bisak. 

Tvänne föredragningar ha redan ägt rum. Monarchen fortfar, 
att omfatta oss med nåd och orygglig tillgifvenhet. Detta är en stor 
tröst för den, som i sitt enskilta lif ej har någon glädje. 

Må väl, min gode Vän! Glöm ej Din tillgifnaste 	Hn. 
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XIX.  

St. Petersburg d. 23/vi 24. 

Bäste Vän! Efter de besynnerliga dagarna på Saustila har jag 
åter lefvat ett tråkigt och enformigt lif. Besynnerliga, säger jag, 
thy under sjelfva glädjen vaknar ofta bittert minnet af det grymma 
framfarna. Vid denna sinnesstämning, stormar man gerna, i vän-
ners och goda menniskors- sällskap; för att sedan få njuta, om ej 
lugnet så dock ett stillestånd. Thy efter sådana utbrott följer en 
liknöjdhet med det närvarande och för det tillkommande. — För mig, 
är det rätt lyckligt att nu äga densamma. Thy det lif jag här fram-
släpar, är utan behag, och hurudan är min lott i framtiden. Hvar 
finnes den, som kan älska mig, såsom jag var älskad? Dock till 
andra ämnen. Om dessa få vi muntligen deliberera. Jag slipper 
tidigare hädan, än jag det förmodade. Ännu i år vill jag begagna 
Carlsbad. 

I dag återsänder jag Fattenborgs betänkande. Detta Aliquid 
innehåller goda saker. Men en annan karl behöfves, att föra ordet. 
Jag är ej dertill vuxen. Mera härom, då vi råkas. Det går trögt 
att skrifva i denna tropiska värme. Jag är dock jemnt sysselsatt i 
anseende till min afresa efter 3 veckor. Derförinnan får jag väl 
några rader från dig. Alltid är jag Din sanskyldige Vän 

Hn. 

XX.  

St. Petersburg d. 2/vii 24. 

Bäste Vän! Jag har nu åter fått stränga och för mig på-
kostande, påminnelser om den Acad. Comm:en. Detta förbättrar ej 
humöret, som väl aldrig blir bra efter det grymma slaget. I nya 
förbindelser, befarar jag blott finna en flyktig lisa härför. Endast 
för ett gladt ögonblick kan jag fås från denna, i sanning otäcka, 
indifferenspunkt. Dock intet ondt, utan sin goda påföljd. Denna 
skrapa berättigar mig att mangla andra, i sommarhettan. Min plan 
är derföre, att begagna Aminoffs vistelse i Åbo, under rafistulations 
epoken, för att få Protok. i Disciplinssaken justeradt. Dessförinnan 
kunna öfverläggningarna i ämnet ej fortsättas; dermed ville jag 
traktera Er i medlet af augusti. Sådant convenerar mig ej stort, 
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emedan jag ytterst vantrifves i Åbo, då jag ej är jemnt sysselsatt. 
Inga vackra ögon kunna lofva mig att glömma hvad jag der för-
lorat. Detta minne, är ibland så fasligt lifligt. Så, har det nu åter 
varit några dagar. Dock, åter till Comm:en. Det ifrågavarande 
Protok. öfversänder jag i dag till Rancken. Bed honom efterfråga 
det å posten, för att Dig tillställas. Min önskan och begäran är neml. 
att Du måtte med uppmärksamhet granska detta Document i sitt 
närvarande af mig i största hast rättade skick, — och dervid göra 
Dina anmärkningar och rättelser, till dess jag, å orten inträffar. Du 
vet, att jag ej är egenkär, kännandes vid svagheten af min stylisti-
ska förmåga. Denna gång, har jag ej heller haft mken tid att an-
vända på detta arbete. .Bara vi komma från prima principia, nog 
skall det sen bli min sak, att förslaget uppgöres. Af \V:s et Comp. 
är ingenting, att förvänta. De äro rädda för att få orätt; jag må 
gerna häcklas, blott saken går och vinner derpå. Endast då gör 
man sig förtjent af lyckan, om man afser det allmänna, icke sig. — 

Får se, om jag kan begagna något Carlsbad i år. Det blir nog 
sent. Jag arbetar som en träl. Men osäkert är om. jag blir resfär-
dig efter 14 dagar. 

Farväl, — Gode Vän; — glöm ej Din 
tillgifnaste 

Hn. 

XXI. 

St. Petersburg d. "/VII 24. 

Tillskrif icke — Gode `än, — mine närvarande förhållanden 
något. som kommer att följa mig i alla lifvets skiften. Ett sådant 
minne, — kan döfvas, ej utplånas. Jag har dessutom, denna tid, 
ingalunda varit ensam. Både menniskor och acter hafva jemnt om-
gifvit mig. Jag bör ej misströsta om någon glädje, — men blir 
den mer varaktig för mig? Dock härom mera munteligen. Vi råkas 
snart. Jag ville undvika det stoj som snart blir i byn. Men jaa 
har äfven något att andraga. — Kanske är det lyckligast, att jag ej 
öfvervarit de omtalta festerna. — Det tysta lifvet, medgifver mera 
eftertanke. Inter pocula, — adieu med philosophien. — 

Jag längtar till min Eremitage. Der hoppas jag få se Dig, i 
all tysthet. Du öfverser med den oordning, der råder. Att fa se 
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detta hopp uppfyldt, är en ifrig önskan hos Din beständigt till- 
gifnaste 

Hn. 

XXII. 

St. Petersburg d. '/33  Nov. 24. 

Bäste Vän! Om min penna dröjt, att härifrån sända Dig en 
hälsning af hjertat, har detta inom sig, dock redan ofta besökt Dig. 
Jag har äfven Dig att tacka för mången glad och innerlig stund, 
under min sednaste vistelse i fädernebygden. Här, saknar jag all 
näring för känslan och hjertat. Derföre är skilsmässan alltid i bör-
jan så tung för mig; och då går pennan så trögt, — och tankarna 
äro så mörka. I sådan sinnesstämning må jag ej besöka en Vän, 
som genom sitt lynne, sin ställning och sina öden ej har många an-
ledningar till glädje. Nej, honom ville jag, närvarande eller från-
varande, alltid möta med den lugna blick, som hoppet om en snar 
öfvergång från förgänglighetens verld, till belöningens och den eviga 
lycksalighetens ingifver. Detta lif är ju en secund af den tid, som 
förestår — så väl för den, som här njuter en varaktig glädje, som 
för den, hken smakar henne, för att sedan se den i ett nu för alltid 
försvinna. — 

Af Calle, har Du väl hört, huru besvärlig min resa var. För 
att skona min goda Svärmor fick jag kuska halfva vägen. Jag har 
ock ännu en stygg bröstvärk och en gemen reumatism i axeln. 

Här väntade mig många allmänna affärer. Det räcker dock 
till i det lilla landet. Är det brist på system — eller saknaden af 
lif, som föranleder till detta famlande? Dock hvar går det bättre? 
Discordansen ärr ännu större i de såkallade Constitutionella små Sta-
terna. Att döma af Järtas oeftergörliga Bihang, — så är den ej 
minst i granriket. Väl är, att ideelurendräjeriet derifrån upphört. 
Bäst är, att vara egen. Men dertill fordras, att vara sjelf: Det gäl-
ler ej om den nu i verksamhet varande generationen. För den kom-
mandes förmåga och vilja borga ej den rådande lättsinnigheten och 
ytligheten. Apropos häraf, så skall Vicen vara mycket ond på mig. 
Får se, när han afgifver sitt yttrande. Wallenius skrifver långsamt. 
När Du ser Rancken, så säg honom att jag väntar på Protokollerna. 
Bed honom anmäla sig hos Arken för att få en lofvad öfversigt af 
Constitut:na. De kunna sedan hitsändas med öfriga Handl:ar. Jag 
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söker rangera så, att jag kan komma i Februari. Slut vill jag hafva 
på detta arbete. Må sedan de vise pröfva, hvad deraf är användbart. 

Hälsa Calles och gubben H—n. 
Glöm ej Din redelige Vän 

Hn. 

XXIII. 

St. Petersburg d. '+/xi  24. 

Hjertligen tackar jag Dig, Bäste Vän, för Din påhälsning af 
den 13 n. st. Redan sista lördag, som är min Abo postdag, — 
ernade jag besöka Dig. Men den allmänna förstörelsen här, upptog 
då, nästan alla mina tankar. Man måste ha varit ögonvittne till 
den, för att kunna göra sig idee om, hvad den starke Hämnaren 
förmår, att i ett ögonblick uträtta! Thy, i ett ögonblick var det, 
ehuru långvarigt i anseende till tiden; men den går sa fort — då 
man själf är, eller ser andra vara mellan lif och död. För långliga 
tider, är den stolta stadens försköning, tillbaka ryggad. Och i \e-
van, som var dess vackraste prydnad, — se vi härefter en fruk-
tansvärd fiende. De allmänna förlusterna, äro oberäkneliga. En-
skiltas, till den del de kunna värderas, öfverstiga 100 millioner, och 
hur mången, har ej härvid förlorat det käraste, han ägt, och som 
ingen Makt på jorden kan ersätta. — 

Gud vare lof, att förödelsen ej sträckte sig, till vårt kära foster-
land! — Vi voro deröfver högst bekymrade, innan posten i onsdags 
tranqvilliserade oss. 

Det är en verklig tillfredsställelse för mig, om min vänskap, 
under den sednaste vistelsen i hembygden, kunnat skänka Dig några 
glada stunder. Till dem jag äfven framdeles hoppas att få njuta i 
min Eremitage, räknar jag dem, då jag får ega Dig der. 

Jag hoppas våra lurendrejare skola sörja derföre, att vackert 
Cattun någon annan gång, blir att tillgå. 

A:s svar, var rätt platt, sen han så narrat oss. Icke var han 
så sjuk på Rilax, att han ej kunde skrifva Concedo. På mig, är 
han splitter rasande. Jag har fått ett dumt bref. Det skulle pretera 
sig till ett nett svar: men jag är för högfärdig, för att fortsätta Cor-
respondansen med en Herre, som behandlat mig så gement. Vore 
jag ej intresserad för saken — och hade jag ej den öfvertygelsen, 
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att Comm:en, utan mig, ej slutar sitt Werk, — så vore detta för-
hållande ensamt tillräckligt, att förmå mig till retraite derifrån. 

Kan Du ej skaffa mig Lagi theser? På sådant, skulle väl en 

Vice Canceller ha sin uppmärksamhet. — 
Om Du i Abo kan få Bihanget till 1:sta Häftet af Odalmannen, 

så köp den för min räkning. Den förtjenar, att ägas för sin ovan-
liga styl, och sina sunda idéer. 

I förrgår höll jag på att göra en lång resa, genom en hastigt 
påkommen kräkning, som så när hade förqväft mig. Alltsedan affec-
tationen och sträfvandet under den allmänna olyckan, hade jag ar-
betat emot detta onda, tills det nog häftigt öfvermannade mig, under 
det jag, straxt efter maten, för Mannerheim uppläste den incendiaira 
artikeln om reaction i Stholmsposten. Nu är jag åter, Gudi låf, 
nästan äterstäld; och önskar af hjertat, att detta måtte träffa äfven 
Dig vid hälsan. Glöm ej Din tillgifnaste 

Hn. 

XXIV 

St. Petersburg d. 8/xii  24. 

Bäste Vän! Ditt sednaste af d. 20 n. st. var mig innerligen 
välkommet. Det blir alltid en stor hugnad för mig, att se Dig er-
känna uppriktigheten af min vänskap för Dig. För mig äger den 
för stort värde, för att vara inskränkt till den personliga samman-
varon. Dock önskar jag, att denna framdeles må kunna inträffa 
ännu oftare, än härintills. 

Fägnesamt var det, att stormen ej gjorde någon betydlig skada 
hos Er. Man säger dock, — att Bborg, Nystad och Ekenäs skola 
lidit. Beklagligen lär det likväl icke träffat smuglarne. — Det be-
höfves sitt eget hufvud, för att göra sig illusion öfver verkan af 
förödelsen å denna ort. Antingen är det skriffel eller tryckfel. Dock 
häri må man ej blanda sig. Thy oss angår det icke. Hvad som 
egentligen rör oss, Finnar, är inflytelsen af denna olyckshändelse å 
Monarkens hälsa och humör. Gud låte dem ej lida deraf! — Emel-
lertid komma våra allmänna affärer, säkert att blifva länge hvi-
lande! — 

Jag har nu fått protokollerne af Rancken, men ofullständiga, 
isynnerhet af Juristen. Det är f—dt hårdt, att ha denna påkörare 



— 173 — 

Commission. Skamlöst vore det, om A. täcktes säga Dig annat, än 
han sagt. Men tror Du, att han, a andra häll, för samma langage. 
I stället att erkänna den möda, jag gör mig, för att hålla honom 
ryggen fri, — belastar han mig med lika så infama som löjliga 
heskylningar. Dock, lemnom detta stygga ämne! Hälsa gubben 
Benedict. Mätte han hälla ut till våren. Sen kan det nog bära sig. 
— Bristen pa dugligt folk, blir allt större. Och af de uppväxande, 
är ej fasligt mket att vänta sig. — Tiden — exemplet — och upp-
fostran äro härtill vällande meo vate! Ack, — hvad en Vice Can-
celler med hufvud och bildning kunde uträtta mycket. Nu — ruunt 
omnia in pejus. — 

Hofrätten lär varit sträng emot Sannholm. Måtte ej häri blanda 
sig betalning för gammal ost. Men tyst för allting — lät ej den 
hvita näsan få uppvädra detta. 

Farväl för denna gäng. Ett hjerteligt handslag räcker Dig 
Din Vän 

Hn. 

XXV. 

St. Petersburg d. 28/xii 24. 

Bäste Vän! Jag skiljes vid det snart utgående året med inner-
lig tacksamhet för den vänskap äfven Du derunder skänkt mig. Med 
en viss hemsk känsla, gar jag det nya, till mötes. Okända, säkert 
många oblida, öden, medbringar det; men emot dem hoppas jag ock, 
under den kommande tidens lopp, finna en säker tröst uti Din, — 
och alla mina verkliga Vänners, fortfarande tillgifvenhet och välgång. 
— Med varma förböner härföre, hälsar jag Dig nu, till ett gladt och 
godt nytt år! 

Ditt bref af d. 15, har nog länge blifvit obesvaradt. Men pen-
nan går sa trögt, när sorgen och de svikna förhoppningarnes bittra 
känsla, trycker själen. — Vänskapens då, den brinner dock alltid 
sin stilla laga! Och när stormen är öfver, då kommer hon i före-
ning med den allmänna kärleken, och ger lif åt den vissnade 
känslan. 

Vara affärer, äro nu åter i 'rörelse. I dag har Statssven, före-
dragning. Den offert, Senaten gjort, har Monarken mket väl upp-
tagit. Jag hoppas, att åtminstone de kloka af nationen gilla detta 
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steg, — dicteradt af erkänslan och klokheten. — Men nog lära de 
finnas, som i hvarje utgående styfver, se en sviken vinst för sin 
enskilta pung. Det skulle mket intressera mig, att höra hvad härom 
i allmänhet yttras. Dock allmän opinion, — hafva vi just ej • i 
födelsestaden; den rådande lär komma från Nylands Tullen eller 
Brinkala Muren? — — 

Väl är att Aff nu bereder sig till sitt „concedo". Jag har nu 
genomsett Ranckens protokoll. Hvad den mannen skrifver, är alltid 
kärna. De små ändringar jag gjort, — är för att utveckla mina 
egna idéer och rättfärdiga för efterkommande, den arbetsplan jag 
följer och innorn mig uppgjort. — Slutliga handläggningen vid detta 
protokoll, beror dock på afgifvandet af Lagi yttranden. Bed Rancken 
pina dem från honom. 

Tack för de scandalösa Theserna. Säg mig nu, om sådant 
folk kan och bör lemnas på egen hand. — Tag bort sedlighetskäns-
lan, och säg mig, hvad då mer, är qvar. Sannolikt var det första 
gången man från en Catheder talt om konsten — (obscent uttryck); 
eller kvad förstår han med monstrosa Venus. — Merkeligt är, att 
M:me Zafiroff i Paris nu tvistar öfver det ämne, som Lagi IV Thes 
af handlar. 

Farväl för denna gäng; glöm ej Dig i döden tillgifnaste 

Hn. 

XXVI. 

St. Petersburg d. 16/rr 25. 

Bäste Vän! Tack för Din sednaste påhälsning! Det skulle 
höra till de mänga missöden, som åtföljt den Academiska Gommis-
sionen, om äfven Rancken lemnade oss. Jag hoppas, att han ej 
tager något beslut i detta afseende, innan jag får tala med honom. 
Det är väl, i vära tider, en slät sak, att fordra något af erkänslan; 
jag torde dock få göra detta, i afseende å mannen qust:s. Genom 
mitt fäcktande, kom han in i Commissionen. Den bataillen kostade 
mig mken förargelse. I fyra år, har han begagnat ett vackert arf-
vode, utan att af arbete vara öfverhopad. Det skulle med skäl klan-
dras, om han nu, mitt i versen, öfvergaf oss. Och detta klander 
komme hufvudsakligen, att falla på mig. Må han sådant öfverväga, 
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om mitt förhållande emot honom deraf gör mig förtjent. När jag 
kan resa härifrån är ej ännu bestämdt. Jag längtar i sanning efter 
någon lättnad för mitt beklämda hjerta. Men, i detta lif, lär jag ej 
få sådant erfara. Rörelse och ombyte är dock härvid en tröst 
Helsa Calles och glöm ej Din tillgifnaste 

Hn. 

XXVII.  

St. Petersburg d. 5/iii 25. 

Bäste Vän! Redan äro vi inne i Mars, och ännu kan jag ej 
säga, när jag får komma till Er. Ordförandens kallelsebref, har jag 
erhållit ; men, i anledning deraf, ej kunnat någonting tillgöra. Min 
Confrater, Mellin, är krasslig, och sålänge arbetet går med sådan 
fart, som nu en tid, har jag svårt att absentera. Med första skall 
jag dock underrätta Aff, om och när jag kan hörsamma budskapet. 
Jag befarar, att W:s ej är vid goda vätskor, sedan Skol Commissio-
ner blifvit upplöst. Om man grälar för mket i vår Commission, 
spår jag, att den får gå samma väg. Hvad säges, om befordringarne 
i Hofrätten? Förslaget till assessorstjensten, torde snart föredragas. 
Förmodligen får Din svåger densamma. Af något stadgande, höres 
ej, oaktadt jag befinner mig i representationens granskap. För egen 
del går jag ej ifrån Diagonalen. Dina drömmar i detta afseende, 
torde beklagligen aldrig realiseras. Gamla Herrns afresa, är ännu 
ej bestämd. Min hälsa har varit god; humöret, drägligt; allt är dock 
så flyktigt, utom den tillgifvenhet jag hyser för Dig. Glöm ej 
Din Vän 

Hn. 

XXVIII.  

Hfors d. 5 Dec. 1825. 

Bäste Vän! Tack för Ditt bref af den 30. Jag hade så gerna 
önskat, att Du skulle fått någon anledning, att finna lifvet gladare. 
Men, öfverallt och nästan för alla, blir det tyst och enformigt. Ingen 
serdeles trefnad, finner jag heller här. Emellertid fördröjes min 
vistelse, mer och mer. Jag befarar — närmare Juhl; thy ännu är 



— 176 — 

ej betänkandet påtänkt eller uppsatt. Detta dröjsmål bekymrar mig, 
— för den Academiska saken. Fägnesamt är, att Lagus har sitt 
opus färdigt. Skulle det ej kunna uppläsas och föredragas i Com-
missionen oaktadt jag är frånvarande. Conferera härom med Gref-
ven och Lagus. Derigenom vore det vunnet, att jag, genast efter 
min ankomst, för slutpoleringen finge begagna de anmärkningar och 
rättelser, som dervid kunna göras. Jag har neml. lofvat Lagus, att 
åtaga mig ett sådant öfverseende, såvidt jag det förmår, ifall Corn. 
vill anförtro det åt mig. Helst såg jag dock, om äfven någon annan 
härtill blefve utsedd. Denne Redacteur kunde då börja arbetet un-
der min frånvaro. Tiden är dyrbar, — och jag får ej dröja alltför 
länge från tjensteorten. — Monarken tros återkomma i denna månad. 
Dock ingenting vet man med visshet. — Säkert är att Buttkoff blif-
vit rappellerad härifrån och skall resa nästa vecka. Den andre råd-
gifvaren tros komma att följa samma väg. Häraf augurerar man 
godt. Hälsa de Mina då de råkas. — Glöm ej Din tillgifnaste 

Hn. 

XXIX. 

Hfors d. 18 Dec. 1825. 
(Sigillet svart.) 

Bäste Vän! Jag hoppades, att munteligen få besvara Ditt bref. 
Men en ytterl. kallelse manar mig till Petersburg, utan uppskof. Jag 
måste såled. resa, utan att ha fått sett mina vänner i fädernebyg-
den, — så snart man här kan umbära mig, hket väl inträffar efter 
8 dagar. Så bjuder jag Dig nu ett ömt och innerligt farväl. Gud vet 
om och när vi Ater råkas! Mörk är framtiden, — och nog känner 
jag med mig, att jag går tunga öden till mötes, om ej annars modet 
dessförinnan svigtar och förstör den bräckliga hyddan. 

Aminoff tillkännagifver jag med nästa post min hädanfärd. 
Han torde då sammankalla Corn. Denna lär väl hos Canceller an-
mäla om det sålunda förekomna hindret för verkställandet af Monar-
kens befallning. Det är emellertid bra, att projectet circulerar; 
hvarefter jag ock lär fa del deraf. Yrka på något beslut till proto-
collet i detta afseende. Månne ej Corn. nu ock kunde utse någon, 
att i förhand uppsätta Betänkandet? Öfverlägg derom. Bäst vore 
om Wallenius ville åtaga sig detta arbete. — 
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Gud vare hos Dig! Närmare, än i lyckan, sluter sig till. Dig, 
Din i döden tillgifnaste 

Hn. 

XXX.  

St. Petersburg d. 11 jan. 1S26. 

Bäste Vän! Hvar finnes Du? Hur mår Du? Ingen under-
rättelse från Dig på en hel evighet. Under denna tid, har min 
ringa person flyttat sig hit. Stället är tyngre, än förr, och ensam-
heten mördande, efter att ha lefvat i vänskapens och känslans krets. 
Det allmännas ljusnade förhoppningar, — äro min enda tröst. — 
Föredragningarne, redan började. Det fägnade mig mest utaf den 
förstes resultater, att Du gått framåt. Adressen gifver väl Dig ej 
den värdighet, Du nu har; men jag måste bibehålla den gamla, till 
dess att den nu ägande blir of'ficielt bekant. 

Hvad gör den Aca.demiska Commissionen? Man synes önska 
här, att jag ej mer må aflägsna mig för detta ändamål. Sa, vill 
jag ock sjelf. Jag har väl ambitionerat, att äfven få sluta detta 
opus; men kan det ske utan mig, så ser jag det nu helst. Confe-
rera härom med W:s, F—g, H—m och Lagus enskilt och utan att 
gifva Aff någon ombrage. Låt mig veta, hvad de säga, och om de 
tro, att saken kan gå, utan mitt ringa biträde. — Gerna ser jag, att 
Ditt svar helrom, blir så författadt, att jag kan visa det åt Bar. R:er. 
Och förbunden blir jag Dig, om Du kan berama någon öfverens-
kommelse om arbetets fulländande, utan att jag må behöfva deri 
deltaga. Men, — i motsatt fall, ville jag ock ha ett bestämdt för-
klarande deraf, utaf våra Confratres. — 

Af hjertat Din tillgifnaste 	
Hn. 

XXXI.  

St. Petersburg d. 16 jan. 1826. 

Bäste Vän! I går aftse, ankom Harberg. Aldrig liar jag fun-
nit denna odrägliga figur, så behaglig för mig. Ditt bref af d. 10, 
som han framförde, gjorde denna metamorphos. Det var mig så 
kärt, att åter få lifvas af vänskapens meddelanden. Äfven dessa, 
vill man beröfva oss, landsflyktingar. Det är ett barbari i smått, 
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uppfunnet af våra små despoter. Häri handlas emot den goda saken, 
— Monarkens? Den publicitet han lemnat åt det sednast framfarna, 
den synas de vilja tillintetgöra. Deraf måste nedslagenhet och fruck-
tan hos de fjerran boende, uppkomma. Ställningen här är dock 
ganska tillfredställande för alla ordningens och mensklighetens vän-
ner. — Finland behandlas med nåd och rättvisa af den nye Monar-
ken. Han synes gå i den Stores fotspår i tillgifvenhet till oss. Så 
bör man anse den grace Universitetet vederfarits; 1) ehuru mången 
ej lär bli nöjd dermed. Vid tillfälle låter Du mig väl veta, hvad 
härom förspörjes. Aff blir väl ej nöjd att stå under R:er; men går 
han bort, så är förlusten ej stor. Denne sednare har utmärkta för-
tjenster om Finland. Han framstår i denna epok, under en skön 
dager, vid hken hvardagslifvets små fläckar försvinna. Hos Monar-
ken, njuter han ett välförtjent förtroende. Osäkert dock, om han 
kan hålla stången emot Z. Man pratar, om dennes aflägsnande till 
en annan plats. Jag tror ej derpå. Han är väl, — och man kanske 
misstror vår trohet och tillgifvenhet, deri man visst har orätt. — 
Litet eller intet, kan jag här uträtta. Mera kanske å en annan plats. 
Får se, kvad förändring tiden medför i vårt hela; deraf beror ock 
min destination. Det ledsamma i ögonblickets lif, måste glömmas 
för det bättre, som komma kan. — Du var en af dem, som vid för-
sta föredragning erhöllo den nye Monarkens fullmast 2). Lycka der-
till! Dela den ock nu med någon god och förståndig flicka. Vid 
Dina år, bör man ej mer flyga från blomma till blomma. 

Com. får nu befallning att sluta, utan mig. Man tror här --
att det skall gå för sig. Jag tviflar derpå, — ehuru egenkärt det 
kan synas. Låt mig veta, huru det låter. Jag tror, att F—g et 
Comp. göra mig mera rättvisa, än förr. 

Hjertligen innesluter jag mig i Ditt vänskapsfulla minne. 

Hn. 

XXXII 
St. Petersburg d. 8/IT 26. 

Bäste Vän! Hjertligen tackar jag Dig, för besöket af d. 1. 
Jag behöfver, denna tid, vänskapens deltagande, mer än nånsin. Det 

') Sannolikt tronföljarens utnämning till Kansler; Rehbinders till 
t. f. Kansler. 

2) Som Hofrättsråd i Abo. 
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är för mig saknadens månad: å denna dag, för sex år sedan, blef 
jag förlofvad med sal. Sophie. Snart instundar ock, årsdagen af 
hennes bortgång. Curae publicae kunna ej helt och hållet få de 
enskilta sorgerna, att tystna. Hälsan sitter ock emellan uppå denna 
strid. — Dock, framåt går det, och man kommer allt närmare till 
den stora ättestupan. — 

Chefen hitväntas i slutet af veckan. Får se, hvad han för oss 
här uträttar. Missförståndet, lär ej gifvit sig; och hårdt är det, om 
det hela skall lida härpå. Med tålamod måste tidens utvecklingar, 
afvaktas. — Gud styr väl allt, till det bästa! 

Af hjertat önskar jag Hällström framgång i sitt lofliga förehaf-
vande. Jag har en serskildt känsla, för den utmärkte mannen. 

Om Cancellariatet yttrar mig en annan gång. Nog har jag 
redan förut tänkt på saken. Den är af vigt; och fordrar för att 
discuteras mera rådrum, än jag nu äger. 

Bibehåll i Din sanna vänskap Din tillgifnaste 

Hn. 

XXXIII. 

St. Petersburg d. 1 Febr. 26. 

Bäste Vän! Mycket tackar jag Dig för brefvet af d. 21. Den 
utsigt Du lemnar för det Academiska arbetets fortgång, är ej trö-
stande. Helst sag jag det man ej blefve nödsakad, att tillgripa mig. 
Kanske det ock går bättre, se'n fläkten för Academien synes vara 
god. Mitt med de resande Studenterne afsända, har Du redan fått. 
Här går allt, såsom förr. Föredragningar och arbete, saknas ej; 
och Monarken synes med uppmärksam välvilja omfatta våra ange-
lägenheter. En stor och ädel idee synes följa Honom uti styrelsen 
af det stora hela. ti  nter uns gesagt, — är en sak bekymmersam i 
legislatift afseende. Han vägrar att underskrifva någon dödsdom; 
men öfverlemnar till oss, att besluta, huru saken må pa bästa sätt 
remedieras. Endast tvänne alternativer lära för ögonblicket finnas; 
det ena, allas benådande, — det andra, mördarnes etc. försändande 
till Sibirien, intill dess Ständerna kunna sammankallas, för att om 
frågan rådföras. — Hvilketdera, anser Du vara det minimum ex 
malis? 

3 
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Man tror att Z. snart hitkometer. Måtte han ej vilja förstöra 
vårt arma land? 

Jag längtar att fa höra af Dig. Glöm derföre ej Din tillgif-
naste 

Hn. 

XXXIV.  

(Svart kant.) 

St. Petersburg d. 22/tmI 26. 

Då jag länge varit tyst, ville jag nu-  gerna säga Dig någonting 
uppbyggligt. Men, platta bli dock äfven dessa rader. Den känsla, 
hvarmed de tillsändas Dig, bibehåller väl dock alltid, Bäste Vän, sitt 
värde för Dig.' 

En ängslig och högtidlig tid, är här inne. Säkert begåen I 
den, med innerlig och oskrymtad saknad. Den härvarande publiken 
är smittad af Cosmopolitismens egoism! — Under alla dessa sorger 
och bekymmer har min hälsa varit god. 

Hvad jag för ett år sedan tänkte för min framtid är nu all-
deles omändradt. Dock Ödets ström, kan ingen hemma. Det all-
männa har dock de största anspråk; hvarföre det enskilta måste 
gifva vika. Framtiden står dock i Guds hand! För mket bekymmer 
om den, leder till klenmodighet. 

Måtte Corn. komma till något slut. Jag befarar gräl å L:i och 
W:ii sida. Till medlare mätte jag ej kallas; nog får jag ändock här 
lägga hand vid saken. Lemna mig emellertid ej utan underrättelser, 
huru den avancerar. Man • berättar att Concerter blifvit tillåtna här 
efter begrafningen. För visso kan jag dock icke säga detta. Gustaf 
III arbeten täcktes Du för min räkning inropa på Pomells auktion. 

Glöm ej Din i döden tillgifnaste 
Hn. 

XXXV.  

(Svart kant) 

St. Petersburg d. 7 april .  1826. 

Dedimus profecto grande patientiae documentum. Vita Julii 
Agricolm 11 et sic porro. Nu måste jag åter få säga Dig några orda 
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De Dina af d. 1 och 12 — ehuru beklämda — voro åtminstone 
hjertat till uppbyggelse. I mensklighetens annaler och i hennes 
oemotståndliga fortskridande, hafver jag dock alltid någon lysning, 
deraf både hälsa och humör upprätthållas. Om jag dock kunde med-
dela Dig min philosophiskt gladare åsigt af lifvet, som Du, i Din 
ensamhet, gör Dig' för dystert och ängsligt. — 

Den nya ordningen har gifvit en raskare och jemnare gang åt 
af'ärerne. Jag är därmed, i publikt afseende, mket belåten; thy den 
förra sömnen var mig alltid vedervärdig, såsom Du väl vet. I 
enskilt afseende är det väl tungt, att vara eloignerad från hembyg-
den. Derunder har jag dock, i ersättning, ett ypperligt tillfälle, att 
gagna det hela; någre måste väl ock lefva för detta, ehuru ingen 
tack är derföre att skörda. 

Sen jag lärde rätt känna F — g, sätter jag mycket värde på 
honom. Måtte hans project gå igenom uti Corn. utan mket gräl af 
Vulcanus ! Får se, när det kommer så långt. Ordföranden lär ej 
sysselsätta sig med annat, än recommendationer. Han borde åtmin-
stone derföre önska att få slut. 

Nog tyckes mig, att S:11 svårligen kan förbigås. Pater lär dock 
intrigera för smulan. — Ditt ord för stora m . . . s man, skall jag 
hafva i godt minne, om annars därvid här kan tillgöras någonting. 
Har Praeses någon client vid detta tillfälle? 

Närlagda uppgifter om L:s (Lehtis) har den olycklige E. till-
sändt mig. Den hedersmannen, ser lätt i förstoringsglas. Om Du 
således får veta, att det skall säljas, så gör Dig närmare underrättad 
om uppgifternas pålitlighet, och rådgör med Otto om egendomens 
rätta värde. Jag bör kanske för den extra näsa, (som tittar i detta 
under resan —) tillägga, att jag ej stulit eller tagit mutor, -- och 
således ej har några stora Capitaler; men jag anser det förmonligare, 
att i egendomen placera de pgr jag är skyldig å Lholm, men äger 
i Contant, — än att låna ut dem på osäkra händer. 

Tänk någon gång på Din af hjerta och själ tillgifnaste 

Hn. 

XXXVI. 

St. Petersburg d. 1 4/ 26. 

Bäste Vän! Med bekymmer, har jag hört, att Du varit sjuk. 
Din, ehuru härdade kropp, måste dock i längden lida deraf, att Du 
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är för mycket oförsigtig. Jag har bergat mig bra, denna tid, ehuru 
själen varit och är i en beständig agitation. Huru ledsamt jag här 
måste hafva, kan Du nog föreställa Dig. Alldrig lär Landet, något 
år, varit så vackert, och just detta, skulle jag minst få profitera 
deraf. Förlidne söndag tillbragte jag, å Peterhof, i den konstlade 
naturens sköte. Huru ofta påminte jag mig den, som jag har i 
Jerfviluoto? I morgon far jag till Imatra, för att hemta frisk luft, 
och följa en dejelig Cousine, som lemnar oss. Om och när jag 
slipper hem, vet jag ej ännu. Dagligen inöfvas man mer och mer 
att gladt och muntert lefva du jour au lendemain. Måtte jag råka 
Dig vid hälsan och vid godt lynne. Det gör mig ondt, när jag ser 
en `än, ej vara så lycklig, som han det kunde. Måtte undergöraren 
Hv. (Hvasser) äfven kunna bibringa Dig själens hälsa. 

Arbete saknas ej, utan äro vi i jemn haleine. 
Det skall bli roligt, att höra, om Commissionen sammanträdt, 

innan termin slutas. Under ferierna, gör man väl ingenting. Wall:s 
är nu Emeritus med Wladimir kring halsen. Hvilken förträfflig Vice 
Canceller, som slutar hvarje Rectorat med en sådan herrlighet. Det 
kallas, att styra ! ! 

Bibehåll alltid i Ditt minne, den som aldrig upphör att vara 
Din sanskyldige Vän. Fägna mig ock snart med några rader. Det 
är min enda glädje här! 

Hn. 

XXXVII. 

St. Petersburg d. 30 octob. 1826. 

Med innerlig erkänsla, Bäste Vän, har jag emottagit Dina tvänne 
vänskapsfulla meddelanden. Icke skulle jag sakna den glädjelösa 
orten, ehuru en egen känsla alltid qvarblifver för den bygd, der man 
uppvuxit. Men a den, har jag mina flesta och bästa vänner. Här 
är verlden för stel och för egoistisk, — för att kunna intressera 
min varmare själ! — Dagen går dock i tysthet, den ena efter den 
andra. Mitt humör, är bättre, än jag sjelf vågat hoppas. De mot-
gångar, som pröfvat mitt mod, ha ej härtill förmått nedslå mig. I 
allt ser jag Försynens äfven i hämdslagen med godhet ledande hand, 
och hoppas på något bättre, som vinkar än, i den aflägsna framtiden. 
Dårligt vore det, att sakna en lycka, som var byggd på en så falsk 
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grund. Visst är det ofta smärtsamt, att se sina bemödanden för det 
allmänna, paralyserade. Man får dock ej upphöra, att samla några 
goda sädeskorn — för en kommande tid, då omständigheterna, vill 
Gud, blifva mera gynnande för deras odling. Och sviker äfven 
detta, då går man till plogen, med det lugna samvete, att ej hafva 
skytt mödorna och faran, — så länge än en hamn syntes stå öppen 
för den stackars jollen. — Min hälsa har varit ombytligare, än min 
sinnesstämning. Det skrifver jag dock på climatet, — med hvilket 
min Finska natur ej vill harmoniera. 

Vår Deputation, är nu här. Om helst ett godt intryck, — 
blefve följden af denna Ceremoni. Ordf:en har mycket åldrats. Såvidt 
jag härtills förnummit dömmer han med mera skonsamhet, än förr om 
inskorna. De andra se rätt anständiga ut. Nog är den der Han-
nuxela något annat, än en muschik. Om tisdag lär bli presentation. 
Jag beklagar ifrarene. De ha ej lång tid på sig. Ett par vanliga 
byxor i småstäder, göras ej fortare. Onekligen fordrar dock arbetet 
en noga granskning. Huru den må tillvägabringas, det är väl svårt 
att förutse. 

F—g har onekligen mken förtjenst af hvad, som skedt. Hans 
decorerande borde ej uteblifva. Till Rector, — är han väl sj elf-
skrifven. Orientaliska språken, kunna ock bäst umbära sin man. — 

Tänk någon gång, uppå mig. Att det alltid sker med gammal 
vänskap, det är en hugnelig öfvertygelse för Din af hjertat till-
gifnaste 

Hn. 

XXXVIII.  

St. Petersburg '5/x1 26. 

Bäste Vän! — 
Vår Deputation lärer snart blifva färdig att aftåga. Rätt an- 

ständiga presenter, ha utfallit. — 
Hn. 

XXXIX.  

St. Petersburg d. 16 Dec. 1826. 

Innerligen tackar jag Dig, Bäste Vän, för Ditt sändebref af 
cl. 6. Nog är äfven mitt snäckskal bra trångt och tung förefaller 
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mig luften, då jag någon gång tittar derutur. Men i minuet och 
hoppet finner jag dock alltid anledningar till trefnad och tröst, dem 
jag så gerna ville meddela Dig, — och så bidraga till att väcka det 
frö till en mindre tung lefnad, hket Du har i Ditt ädla hjerta och i 
Ditt ljusa förstånd. Den ärfda svårmodigheten, kan ej annat, än 
underhållas af denna aflägsenhet från en verld, som dock, efter kvad 
redan sal. Doktor Panglop sade, är le meilleur des mondes possibles. 

Bekymrande är vår oeconomiska ställning. Men, — som Du 
säger, djupare ligga rötterna till det onda, än - mengden föreställer 
sig. Vår bättre allmänhet, — är långt efter, — och den högre, 
bättre, ädlare offentliga känslan ser man knappt tecken till. Detta 
kan ingen annan, än vi sjelfve, hjälpa. Om man dock mindre 
skulle prata och knorra, — och mera tänka på att upplysa sitt eget 
lilla jag. 

Mångskiftadt har detta år varit för mig; dock, jag tror det, — 
allt för mitt bästa, och kanske något högre mål. Mina gamla be-
pröfvade vänner har jag dock fått behålla. Måtte det ingående äfven 
medföra denna hjertats tröst, och bland dessa Du länge med samma 
vänskap, som förr, omfatta Din tillgifnaste 

Hn. 

XL. 

St. Petersburg d. 12 jan. 1827. 

Så när — Bäste Vän! — bade Du alldeles nedstämt äfven mig, 
med Ditt dystra bref af d. 23 Dec., helst ock den långa Helgen på-
minte mig så obehagligt om framfarna vidrigheter. Men än har ej 
Ödet förmått, att i mitt sinne förstöra alla tröstande väckelser till 
glädje och hopp. Hade jag ock inga andra, — så blifver dock all-
tid den, jag äger genom Din och några fås uppriktiga vänskap, ensam 
tillräcklig att försona mig med förhållanden, som just ej upplyste 
gryningen af det nya året. Hvad nu det, under sin fortgång må 
medföra, det kan och vill jag knapt ana. 	Jag hoppas på den 
högre makt, — som leder folkens öden! — 

`'ar Constitutionsmakare, är nu här. Han synes ej obelåten 
med uppdraget. Det var dock en af de värsta oppositeurer i början. 
Att han här skall vara än fogligare, — låter lätt förklara sig. För 
min del, rör jag, i allt detta, — ingalunda con amore. — 
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Jag misströstar, att få skutta hem i vinter. Det behöfdes dock 
för hälsa och humör. :Mao lär i år vara brillant och trefligt. Huru 
blir det med Höfdingens partie? Monne Er Chef tänka på ytterl. 
förening? Underlig är då verldens gång. 

Om Lördag afreser GGn. till Finland. Länge lär han ej bli 
frånvarande, — ehuru det synes, som borde denna befattning, om 
den skall kunna hafva någon nytta, utöfvas å stället. Sed lie sutor 
ultra crepidam! Hvad förstår jag numera. 

Gud vare med Dig! Glöm ej Din tillgifnaste 

XLI. 

St. Petersburg d. 12 martii 1S27. 

Tiden, är så kall och ruskig. Dina varma meddelanden — Bäste 
Vän, — så mycket mer välkomna. -- — 

Den näst framfarna tiden, har åter varit rik på ämnen för 
betraktelser. Men, klaga lönar visst ej mödan! Heldre må man 
skratta åt dåligheten hos oss, — helst den ej underlåter att visa sig 
i de aldra löjligaste skepnader. Allt går dock den väg, som af Her-
ran stakad är. 

Compressionskraften har vidunderliga resultater i den ma-
teriella verlden. Skulle den intellektuella ej alls bero af dessa 
urlagar? 

Af det yngre slägtet — är hos oss något att vänta? Det beror 
af den anda, som kan väckas vid Högskolan. Nu är der endast för-
ruttnelse. Det formela af denna Institution, sysselsätter oss alfvar-
samt. Redacteuren, — är väl hemma i sin sak, men vidlöftig och 
ovan vid den olärda stylen. Jag befarar ock, att arbetet i den vägen, 
blir långt ifrån ett mönster. Men, hvartill tjenar att gneta härmed? 
Jag tror dock ej, att fostret uppnår ynglingaåldern. Han puttrar ofta 
öfver våra oabsoluta åsigter. Men theoretikern har alltid svårt att 
begripa practikerns relativa åsigter af de menskliga Inrättningarne, i 
afseende å tid och rum. 

På det nya året, har min hälsa varit ostadig. Lifvet så dräg-
ligt som möjligt. I allmänt afseende, är jag, en ringa maschin. Det 
passar ock bäst, till en så andelös tid. — 
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Pitkäranta frågan beror på — afsöndringsprojectet. Under denna 
anläggning, har jag väl högre åsigter, än — det lumpna intresset. 

Jag innesluter mig i Din bepröfvade Vänskap. 
lin. 

XLII. 

Lyon d. 26 nov. 1827. 

Bäste Vän! Än har jag ej varit ett halft år borta från vårt 
Land, — och redan är jag nästan en fremling der. Denna korta 
tid, har medfört grufliga, stora förändringar! Du kan föreställa Dig, 
att mitt hjerta ej varit och är likuöjdt dervid. Jag har lidit i mitt 
innersta, — och min hälsa haråtergått tillbaka i sitt förra skick. 
Men Försynens skickelser måste vördas och tålas! Och onekligen 
komma sådana slag, från en högre magt. Palmyra är en ödemark, 
— Rom, en ruin; hvarje ort i förgänglighetens verld har sin apogee 
af trefasad och välstånd. Nog har Regeringen varit huld och fri-
kostig. Jag tviflar dock, att staden mer kan uppkomma. En bättre 
rigtning åt vår handel och industrie kunde ersätta ortens förlust 
genom Academiens flyttning. Men, hvar är den man med upplys-
ning, anda och kraft, som åstadkommer denna impuls. Om sjelfva 
flyttningen kan jag tänka ingenting. Detta är formen. Själen, lig-
ger i Institutionerna. Får se, hurudana de bli. Derpå beror allt. 
För öfrigt känner jag intet af hvad hos Er passerat. Jag hoppas 
att allt går bra. Man dansar ingenstans på rosor; än har jag ej 
sett någonting, som kunnat förminska min kärlek för fosterbygden, 
och min öfvertygelse, att vi ej behöfva frukta jemförelse med andra, 
af naturen lika vanlottade Länder. Mket är dock att öfver allt se, 
höra och lära. Visst är detta roligt att hemföra, om än hälsan aldrig 
kan återfås. Jag hoppas dock godt för henne af Söderns luft. Om 
onsdag far jag till Marseille, och derifrån till Frankrikes paradies: 
Hierez. Der ernar jag bli öfver vintern. Med artighet och godhet 
bemötes jag öfverallt. Men ofta längtar jag så innerligen till mina 
gamla vänner i fädernebygden. Ofta äro mina tankar derföre. hos 
Dig i Din ensamhet. Måtte Du någon gång få ett sällskap i den. 
Under denna fasliga tid har Du väl erfarit behofvet deraf. Detailler 
om min resa spar jag tills vi rakas. Med Guds hjelp blir det nästa 
sommar. 
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Med otålighet väntar jag att få höra, om äfven Charles skall 
bort. Nog blir orten nu alldeles förändrad. Väl var att jag ej qvar-
stadnade. Galen hade jag blifvit af sorg och förebråelse, ehuru jag 
gerna tror, att W:s ej har någon att göra sig. Jag beklagar honom. 
Vårt folk är utan beredvillighet, när fråga är, att förekomma 
olycka, och oskonsaint, när den skedt. I Brand-Commissionen var 
jag ej sällan rasande, ehuru jag dock medger, att man slutligen 
lyssnade till mina projecter; men de afbrötos af det hårda öde, som 
träffade mig. 

Glöm ej mig, heders Vän! Du känner min varma och inner-
liga tillgifvenhet för Dig. Herren vare med oss! 

(Utan namn.) 

XLIII. 

Frankfurt d. 23 maj IS2S. 

Du skulle ej rätt känna mig, om Du kunde föreställa Dig, att 
jag i sjelfva orangernas Land hade många gladare ögonblick, än det 
Du, kära Winter, förskaffade mig genom Din vänskapsfulla påhäls-
ning. Samma själ och samma hjerta bibehåller jag alltid för Suo-
mis bygder och Suomis folk och för dem bland dessa, hka såsom 
Du, heders Vän, skänkt mig en alla skiften trotsande tillgifvenhet. 
Utan den, hvad hade sjelfva Södern med alla sina härligheter varit 
för mig? Hvart jag än vänder mig, ser jag häri hamnen för alla 
mina önskningar. Men långvarig blir än min segling! Hvad kan 
ej hända, innan jag nått detta mål; om jag också under tiden sjelf 
skulle kunna trotsa tiden och stormarna? Du vet väl, att jag fått 
ett års prolongation, och Gud nåde, nog behöfver jag den. Det vill 
ej gå rätt framåt med min hälsa. Måtte den ej blifva knäckt för 
alltid! Jag ernar mig härifrån till Pyrmont. Närmare hade jag till 
Ems, men detta vatten anses ej passa för mina retliga nerver. Nog 
längtar jag att nu få vara stilla, en tid. Sedan jag lemnade Pro-
vence, den 10 april, ham jag genomrest en del af norra Italien; 
ytterligare sett det i sitt slag egna Genève, derifrån öfver Jura 
genom Dauphin° och Elsass lemnat Frankrike och öfver Carlsruhe 
för några dagar sedan hamnat här. Det behöfves en bok, för att 
meddela Dig helst något af hvad jag härunder sett och känt. Jag 
spar detta, tills vi personligen råkas. Under en så flyktig vandring 
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har väl mket undfallit mig. Ett och annat, har jag dock märkt, i 
minuet behållit och deröfver refiecterat. Du skall säkert gerna någon 
gång låta mig underkasta detta Ditt bedömande. Du förebrår mig 
väl, att jag ej var till Rom. Men Du vet, att jag ej har sinne rätt 
för mer än en sak, och den är visst motsatsen af antiqviteter. Och 
Roms politiska väsende eller oväsende, — det erfar man nog i Sö-
dern, utan att beskåda Vaticanen. Tiden är.mig dessutom- dyrbar. 
Hälsan, går framför allt. Den måste jag sköta, om jag vill hoppas 
att hålla ut ännu några år. Nog önskar och vill jag gagna mitt 
land. Om jag det får — och det kan — skall tiden utvisa. I de 
otaliga möjligheternas verld, bör man väl alltid hoppas det bästa! 
Vår Herre bar härtills varit mig Nådeligare, än jag det förtjent. Det 
som mest bekymrar mig i mitt närvarande sjukliga tillstånd, är den 
agitation i bloden och derpå följande mattighet, som jag erfar, då jag 
är sysselsatt med skrifveri. Om detta fortfar, hvad duger jag då 
till? Dock allt star i Guds hand! 

Mig skall Du alltid finna Dig af själ och hjerta tillgifven. 

Hn. 

XLIV 

Hamburg d. 19 sept. 1828. 

Min egen gode Vän! Här har jag haft nöjet emottaga tvänne 
Dina bref, dat. 29 aug. och 5 sept. Den redbara, varma vänskap, 
Du länge haft och än fortfar att hysa för mig, — räknar jag till 
de, icke talrika, men så mycket säkrare och innerligare anledningar 
till glädje och tröst, hka jag bergat undan Ödets vidrigheter och 
menskornas .orättvisa. Med mera lugnadt sinne, än förut, ser jag nu 
in i framtiden, i afseende å min hälsa. Annars framställer den sig 
väl ej för min, äfven ditåt någon (gång) forskande blick, under ser-
deles ljusa färger. Men fast det lilla obetydliga individets beräknin-
gar slagit felt, kan ju, äfven utan hans medverkan, det hela, det 
allmänna gå fram till något ädlare och bättre. Och att så hos oss 
sker — och mc°ste ske -- är min innerliga öfvertygelse. — Visst 
har jag sett många af natur och samhällsskick bättre lottade länder: 
dock ock flere, med hka vi i afseende å bildning och materiella för-
moner kunna uthärda all möjlig jemnförelse. Och med glädje emot- 



— 189 — 

ser jag den stund, då jag åter får kyssa den kära fosterjorden; visst 
är det en stor lycka, att, utom den, ha fått vidga sina idéer och 
stadga sin erfarenhet. Jag stadnar härföre uti en stor gäld hos det 
allmänna och min Regent. Betagas mig ej alla tillfällen, att afbörda 
den, — nog skall jag bjuda till att med manna kraft och manna 
hjerta göra det! 

I morgon far jag till Amsterdam. Jag har ernat dröja i Hol-
land och Nederländerna omkring en månad. Derefter styr jag åt 
Paris. Från detta ställe bli mina nästföljande underrättelser till Dig. 
I Pyrmont och Dobbuan (?) har roat mig, dock derunder äfven gjort 
nyttiga och intressanta bekantskaper. A Seeland var mindre njut-
ning för ögat, än jag förmodade. Det reguliera, men uniformt stilla 
Köpenhamn, kan ej jemnföras med Sverges underskönt belägna, men 
lifliga hufvudstad. — Här (i Hamburg) sakna mskorna ej heller 
rörelse; -- blott det vore för ett ädlare syftemål! I Frankfurt sam-
las man väl äfven, — men dermed förenas dock ock hos en och 
annan ädlare njutningar. Här depenserar man häldre på en sköld-
paddssoppa, än på en tafia, en god musik. Theatern är mediocre, 
oaktadt allt hvad Morgenblatt derom utbasunat. Dock nil nisi bene, 
borde jag säga om allt, thy öfverallt bemötes jag med oförtjent före-
kommande artighet och välvilja. 

Det fägnar mig så innerligt, att det olyckliga Åbo åter uppstår 
ur gruset. -- 

Gud vare med Dig! Behåll mig alltid i vänskapsfullt minne! 
Med sann tillgifvenhet är jag för alla tider fäst vid dig. Farväl, 
heders Vän! 

Hn. 

XLV. 

Paris d. 6 mars 1829. 
Ank. d. 9 juli. 

Bäste Vän! I början af sOmmaren ernar jag försöka ett ytter-
ligare vatten, att gifva nerverne energie. Om i Wiesbaden eller 
Carlsbad är ännu odecideradt. Derefter närmar jag mig hemmet. 
Du kan ej föreställa Dig, huru mket jag längtar efter detta åter-
seende. Mycket är väl der förändradt, ja nästan fremmande för mig. 
Men de gamla bepröfvade vännerna äro än med Guds hjelp qvar, — 
och då finner man sig så lätt uti alla de yttre förändringarne. Mycket 
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skönt, godt och ovanligt har jag sett och känt, men jag befarar ej 
att återkomma med hemledan. Min politiska verksamhet, blir väl 
härefter högst inskränkt, kanske alldeles ingen. Men fält att gagna 
och bereda godt saknar man aldrig, — med god vilja och rena 
afsigter. 

Min beskrifning på Paris, jemte ett och annat ur min rese-
journal, lemnar jag, tills vi personligen råkas. Du skall kanske finna 
mig i ett och annat partisk. Men, den som tittar bakom kulisserna, 
får alltid ett annat begrepp, om Theatern. 

Jag vill hoppas att allt det närvarande leder till något godt, 
något bättre. Men än är det ett verkligt Chaos. Den verkligt goda, 
varaktiga grundvalen är ej än lagd, knappt anad i någon högre och 
ädlare själ. Mengden bygger, — hvar och en för sig — antingen 
nöjd med ett feslott, som i ögonblicket ramlar, eller någon gång 
sträfvande efter ett menskligare skjul, mot dagens och tidens stormar. 
Går den verkliga civilisationen framåt, under allt detta? Jag tilltror 
mig ej att besvara frågan. Fransoserne, tvifla ej derpa. Men de 
dömma i egen sak, thy de anse sig vara i spetsen för dessa fram-
steg. Nationen, betraktad i sitt hela, har dock visst icke den huma-
nitet och sedliga karaktär, som utmärka de Germaniska splittrade 
stammarna, och önskeligt vore att åtminstone vi skulle hålla oss till 
deras bildning. \len jag befarar, att vår hädanefter blir ett något, 
utan all bestämd nuance. 

Jag anar att jag äfven i England, får se en och annan af mina 
illusioner försvinna. Min vistelse der kan dock ej bli långvarig. I 
slutet af nästa vecka hamnar jag der, vill Gud, och mot våren i 
medlet af Maij återvänder jag till fasta landet. Med innerlig etc. 

Hn. 

XLVI. 

Helsingfors d. 25 mars 1830. 

Bäste `'än ! Det är för mig en serdeles behaglig känsla, — 
att hädanefter från närmare afstånd, .än tillförene, få sända Dig mina 
vänliga påhälsningar. Mitt inträde här skedde under högst sorgliga 
förhållanden. Måtte detta ej vara ett elakt förebåd! — Förleden 
måndag, vidtog jag min tjenstgöring; med hka känslor, det kan Du 
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nog föreställa Dig. Om omgifningen, kan jag än intet säga. Blott 
lugn och klokhet ej saknas, — hoppas jag man skall slå sig igenom. 
Bemötandet har härtills varit bättre, än jag förestälde mig. Vansk-
ligheten af allting känner jag dock något redan af erfarenhet. Det 
som mest härtills frapperat mig, är den materiella sidan af den här-
varande lefnaden. I literärt afseende, har jag ej upptäckt annat, än 
fattigdom. 

Glöm ej etc. 	 Hn. 

XLVII.  

Helsingfors d. e/ty 31. 

Min egen Heders Vän! Under det de allmänna förhoppningarna 
svika, — är det dock en stor tröst, att några enskilta önskningar 
uppfyllas. Då vi åtskiljdes, vågade jag ej hoppas, att min längtats 
efter Ditt närmare sällskap, så snart skulle af en god Genius till-
fredställas. Både som Vän, — och embetsman, — fröjdar jag mig 
åt Din erhållna kallelse till Ledamot i Regendum. Och min lilla 
gumma, 1) som hjertligen hälsar Dig, ber mig säga Dig, att hon räk-
nar på det Du skall trifvas i vårt hus med samma vänskaplighet, 
som fordom i hennes Föräldrars. Om den öfriga förändringen, skulle 
jag väl hafva något mindre uppbyggligt, att yttra; men litaniorna 
spar jag nu tills Du en gång kommer i oket. 

Vi ha här trefligt inom hus. Utom detsamma serdeles trögt — 
och bevakadt. 

Af hjertat etc. 	 Hn. 

XLVIII.  

Helsingfors d. 18/lv 31. 

Bäste Vän! Ditt senaste bref, har gjort mig ett verkligt bekym-
mer. Ehuru jag så gerna ser Dig närmad till min lilla, obemärkta 
krets, är jag dock för mket Din Vän, för att ej heldre se mig beröf-
vad denna njutning, än Dig, Ditt lugn och Din inre fred. Och visst. 

1) Gift i början af 1831, med sin svägerska, Minette,  Mannerheim. 
Lysning firades annan dag jul 1830. 
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är, att de periclitera här uti de förhållanden, för hvilka Du nu är 
bestämd. Men jag ser ej, huru Du, vid Dina år, skall kunna undan-
draga Dig denna uppoffring. utan att sådant — icke allenast i all-
mänt afseende vore mindre bra, och i enskilt utsatte Dig för allmänt 
ogillande. Många vilja visserligen hit, — men få och ytterst få 
äro de som äga Din bildning, Din mångfaldiga kunskap och Dina 
oberoende tänkesätt. Jag hoppas att Du i den försakelse Du går att 
göra, skall finna en ersättning för obehagligheten af Din hela lefnads 
ombytning; och tillfällen skola ej heller saknas, då Du genom ett 
verksammare inverkande å allmän lefnad skall finna Dig belönad för 
kvad Du af Din enskilta går att lemna efter Dig i den kära hem-
bygden. 

I alla skiften etc. 	 Ha. 

XLIX.  

Helsingfors d. I'/v 31. 

Bäste Vän! Under bekymret för Din beklagliga motgång, --
blir jag träffad af en egen, — som gjort och gör mig, i alla afseen-
den mindre belåten. Att Ditt aflägsnande från Åbo, -- härtill skall 
bidraga, — kan Du lätt föreställa (Dig) ; då både min och min 
hustrus önskan, att få se Dig i vårt dageliga umgänge, härigenom 
blifvit förstörd. Jag innehåller med vidare reflexioner, i anledning 
af min utnämning till Höfding i Åbo. Du, kan ana dem. Omnia 
ruunt in pejus! Min successor här, är ej än känd. Fällknifvar 
finnas nog. Och när jag skall tillträda Embetet, vet jag icke heller. 
Om onsdag väntas GGn. — Den lille Despoten är tillfrisknad. 

Af hjertat etc. 	 - 
Ha.. 

L.  

Åbo den '-'/x' 32. 

Bäste Bror! Jag njuter nu någon ledighet, efter tusende bekym-
mer för mig sj elf och andra. Det är ett behof, för min känsla, att 
få på detta sätt närma mig till Dig. Det är en hel evighet, sedan 
jag hade tillfälle dertill, helst jag ej fick se Dig, då Du sednast 
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gjorde besök i staden. Sällskapslifvet här, förefaller mig mindre 
trefligt, än förlidet år.. Några hus, ha väl tillkommit; — men pre-
tensionerna ha ock i samma mohn ökats. Och Du kan väl före-
ställa Dig, att vi finna en serdeles tomhet efter Rosina 1). Hon har 
blott en enda gång varit i staden. Fruktan för koppsmittan afhäl-
ler henne derifrän. Den synes nu här på stället vara i aftagande. 

andra orter i Länet icke så. I Hvittis grasserar den förfärligt;  
och prov. Medikus är ej lätt att få i rörelse. Vaccinations Verket 
vann ej genom den sednaste förändringen. Med bestämda löner 
uträttas ingenting. Nu har saken fått mera fart. Smittan gör ock 
allmogen mera benägen — ehuru den angripit både vaccinerade, och 
sådane, som förut haft smittkoppor. Annors är Läne-Styrelsen i år 
mindre bekymmersam. Visst ha endel trakter lidit af frost. Men, 
kvad är det mot förlidna års nöd, — och bristen deruppe. Här är 
nu en subscription öppnad. Jag hoppas, att den skall inbringa en 
god hjelp mot våren. Ärkebiskopen fortfar att capitulera. Det har 
nu åter varit bättre ett par dagar. Men nog är utgången än ganska 
problematisk. Det är en så underlig känsla, att se den ene efter 
den andre bortgå af bekantskaperne från barndomens dagar. Det 
lutar mer och mer utföre! Min hälsa har dock någorlunda, bibehål-
lit sig. Men jag återkommer aldrig fullkomligt från den knack, jag 
fick förlid. år af Choleran och dess bundsförvandter. 

Inom hus har den Högste bibehållit den förra trefnaden. Mina 
apparencer, ha väl ej återkommit. Men nog är denned än tid: och 
allting är väl till det bästa. 

Oföränderligt etc. 	 Hn. 

LI. 
Äbo d. "/in 33. 

Bäste Vän! Min önskan att besöka hufvudstaden, kunde ej 
realiseras. Jag kan således ej neka mig åtminstone denna ersättning 
för det felslagna personliga sammanträffandet. — Min hustru, som 
hälsar Dig, hvilar sig nu efter roligheterna. Hennes hälsa tål ej sådant 
fläng. Sjelf bärgar jag mig, Gudi lof! skuttar omkring och sopar 
sävidt jag förmår. I detta vidsträckta Fögderi räcker det till. I säll- 

') Säkerligen H:s svägerska Rosina H., född Franzen, hvars man 
denna tid var läkare i Abo. 
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skapslifvet är åter tyst och stilla. Hvar och en håller sig nu till 
vattusopporna. Det är ett förunderligt lefnadssätt. Någonting lik-
nande den korta sommaren i vår nord. Sedan är allting bara dvala. 
Constances öde säges vara afgjordt, och båda Contrahenterna, mycket 
belåtna. Snart far ock lille Lectorn af med sin sextonåriga Spanska. 
I år har mitt dryga kall varit befriadt från en hop chicaner och tras-
sel. Måtte detta fortfara. Lagman:en lemnar mig; han törstar efter 
något högre, och tror Masku vara en trappa. — Menskorna äro en 
lustig nation; mera — mera. I anseende till hans i våra tider säll-
synta ordentlighet och arbetsamhet, kommer jag dock att sakna 
honom. Vintern är här alfvarsam. För åkrarne fruktar jag mycket, 
— och der uppe blir än värre nästa år. Utan utsäde blir folket 
der. — I staden har influenzan hemmats, — men å landet är mycket 
sjukligt. Med varm vänskap etc. 

Hn. 

LII. 
_åbo den 22/1 36. 

Bäste Bror! 
Det har hjerteligen fägnat mig, att Du funnit mig sådant mitt 

inre alltid är, oföränderligen varmt för gamla, verkliga vänner. Mitt 
yttres skrofligheter behöfva öfverseende, vid ett så lättrördt sinne och 
i . den ställning, uti hken jag som embetsman och medborgare befin-
ner mig. Hos min engla gumma bibehåller Du ock alltid den plats 
i hennes tillgifvenhet och agtning, Du från länge tillbaka innehaft. 

Härjemte får Du åter några häften af den förbjudna fruckten. 
Bevara den väl för Ormens och Ödlornas list. — 

Hvilken massa af förtjenst! Jag började redan befara att all 
sådan var utgången. Svinmagen T— st 1) klifver väl nu fram i 
Senaten. — 

Farväl etc. 	 Hn. 

') Allm. referendariesekreteraren, sedermera senatorn Pehr Jonas 
Tuingvist? 
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Georg Fredrik Tigerstedts landsförräderi. 

En episod från 1788-1790 års krig. 

Föredrag, hållet på Finska Historiska Samfundets årsdag 
den 9 november 1901 af 

K. E. F. Ignatius. 

Frihetstiden, hvars förtjenster om det ekonomiska framåt-
skridandet med rätta vunnit erkännande, var dock i internatio-
nell afseende för det svenska och det dermed förbundna finska 
folket en tid af politisk och moralisk förnedring. Det är 
öfverraskande att iakttaga huru snart den glans, som den korta 
stormaktstiden spridt öfver det svenska namnet utomlands, för-
bleknat och bortskymts af ett temmeligen öppet uttaladt förakt. 
Så skref den franske diplomatiske agenten Sabatier de Cabre, 
som på återresan från Petersburg till Paris i början på året 
1772 besökte Stockholm: „Af sin forna storhet och ära ega 
svenskarme endast ett minne, som stundom är dem till besvär 
och ofta förefaller löjligt; den snikenhet, som beherrskar dem, 
har föranledt den skamliga handeln med deras rättigheter och 
prerogativer samt förnedrat allas hjertan till att utlägga snaror 
för fremmande makters illa använda frikostighet. Detta är det 
enda, hvari hos dem råder en tyst och hemlig öfverenskom-
melse; den uppmärksamhet, som de egna åt de offentliga ange-
lägenheterna, har endast tjenat att skaffa dessa snikna varelser 
en fast inkomst".1) Andra utländska diplomaters omdömen 
voro, om ej så skarpa, dock i sak föga mildare. Bekant är 
med hvilket hån Fredrik den store emottog de svenska freds-
förslagen vid sjuåriga krigets slut. Exemplen kunna mång-
faldigas, men det kan vara nog att erkänna att för missakt- 

1) Historiskt Bibliotek utgifvet af Carl Silfverstolpe. VI sida 184. 
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niogen icke saknades skäl. Den plötsliga öfvergången från ett 
nästan absolut envälde till en af inga skrankor bunden parla- 
mentarism hade till följd att de band, som sammanhöllo den 
svenska rikskroppen, blefvo lösare utåt. De nye makthafvande 
eller ständerne söndrades i partier, som drogo åt olika håll. 
Sverige blef sålunda en lekboll i främmande staters händer; 
dess riksdagsmän voro Rysslands eller Frankrikes besoldade 
handtlangare och dess välfärd och ära såldes åt den mestbju-
dande. Korruptionen var så pass allmän att till och med högt-
uppsatte statsmän, såsom S. Åkerhjelm, A. Fredenstjerna o. a. 
inläto sig i landsförrädiska stämplingar och läto sig bestickas 
af utländskt guld. Det är Gustaf III:s evärdeliga förtjenst att 
ha gjort slut på detta elände; men den politiska moral, som 
frihetstiden danat, kunde han icke lika lätt omskapa. Den fort-
lefde ännu länge såsom ett olycksbringande arf, hoars frukter 
blefvo synliga under 1788 års krig, i Anjala förbundet, i tal-
rika utöfver bygderna spridda strids- och smädeskrifter mot 
konungen och det af honom företagna kriget, samt i den rå-
dande tonen i de flesta adelssamqväm, der partiyran ofta ända 
derhän förqväft fosterlandskänslan, att underrättelserna om 
fiendens segrar och den svensk-finska armeens motgångar häl-
sades med illa dolda glädjeyttringar. Måhända aldrig till-
förene har rättsmedvetandet i fråga om medborgarens plikter 
emot regent och fosterland varit så förslappade som då. 

Ingenstädes voro emellertid frestelserna till otrohet mot 
den lagliga styrelsen större än i de östra gränsorterna, hvarest 
den till samma landskap, stundom till samma kyrkoförsamling 
hörande befolkningen våldsamt blifvit fördelad på tvenne af 
gammalt fientliga riken och der de onaturliga gränserna redan 
i och för sig verkade att man icke kunde hysa någon fast förtrö- 
stan till deras bestånd eller ens till varaktigheten af sambandet 
med det rike, till hvilket man för tiden hörde. I dessa trakter 
hade Ryssland också länge hållit aflönade spioner, till och med 
bland presterskapet.1) Bland sådana spioner, som under 1788 
—1790 års krig meddelade ryske generalmajoren Schultz 
underrättelser om den svensk-finska armeens ställning, styrka 

') Se härom Joh. Rich. Danielson: Die Nordischc Frage in den Jahrena 
1746-1751. Helsingfors 1888 sid. 419 följ. 
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och rörelser, nämner han i sina rapporter länsmannen Olsonius, 
postmästar Gråsten och kyrkoherden Bergstein.1) De begge 
förstnämndes förräderi förblef obekant såväl för regeringen, som 
för allmänheten. 2) Fabian Bergstein åter var kyrkoherde i 
Pyttis och således rysk undersåte, men hade det yppersta till-
fälle att medan svenska armeen befann sig der i trakten, hem-
ligen sända sina rapporter till Fredrikshamn. Hans spioneri 
synes dock blifvit upptäckt, hvarför han fängslades och sändes 
till Svartholms fästning. Bergstein, som sedermera blef kyrko-
herde i Jääskis, dog 30/3  1840 och var känd för sitt glödande 
hat mot svenskarne. Hans lefverne och tjensteverksamhet sy-
nas för öfrigt gifvit nog skäl till anmärkningar. 3) 

Georg Fredrik Tigerstedts landsförräderi var i det afseen-
det likt de nyssnämndes att det icke hade någon politisk bety-
delse. Det föranleddes icke af några finska sjelfständighets-
planer och icke heller af någon missförstådd svensk patriotism, 
utan härflöt af de lumpnaste egoistiska motiver: snikenhet och 
vinningslystnad. Det utöfvade veterligen intet inflytande på 
de dåtida händelsernas gång och kan knappast antagas ens hafva 
afsett något sådant i större omfattning. Emellertid bildar detta 
landsförräderi dock en illustration till hvad nyss anförts om den 
politiska moral, som i vidsträckta kretsar inom Sverige och 
Finland då var rådande, och får derföre såsom en historisk 
tidsbild ett visst intresse. Bekant är att det mål, som före-
speglade Anjalamännerna och deras själsfränder, var väsentligen 
olika, alltefter enhvars karaktär, nationela åskådning och poli-
tiska tänkesätt. Medan de fleste endast sträfvade att i riket 
återinföra 1720 års regeringsform, ville andra lösrycka Finland 
från Sverige och deraf bilda en skild stat med monarkisk eller 
republikansk styrelse. Dessutom funnos några, och dessa voro 
icke heller alltför få, hvilkas framtidsperspektiv var införandet 

') Furuhjelms samling i Finska statsarkivet: Handlingar rörande 
kriget 1788-1790. 

2) Johan Olsonius, länsman i svenska andein af Kerimäki, född 1751, 

dog 1801 efter att ha erhållit Expeditionsfogde titel. Aron Gustaf Grå-

sten var postmästare, sedermera postinspektor i Tohmajärvi och dog e/,1  

1846 i en ålder af fyllda 85 år. Sannolikt afses desse, ty andra personer 
med dessa namn och tjenster känna vi icke. 

3) Ur Finlands historia. Publikationer ur de Alopaeiska pappren, 
sid. 206, 898. 
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, af ett adelsvälde i Finland under ryskt skydd, sålunda att 
adelsmännen blefve envåldsherrskare hvar i sin socken.1) Till 
dem, som läto locka sig af sistnämnda gyllene utsigter och för 
hvilka det personliga intresset sålunda utgjorde förnämsta om 
ej enda motivet till deras handlingssätt hörde G. F. Tigerstedt. 

Georg Fredrik Tigerstedt föddes den 17 Juni 1729 å Hay-
rilä militie boställe i Jorois socken. Hans föräldrar voro kap-
tenen vid Savolaks infanteri-regemente Isak Erik Tigerstedt 
och dess maka Lovisa von Brandenburg. Fadren, en gammal 
karolin, som deltagit i talrika strider och skärmytslingar under 
det stora nordiska kriget, var äfven med i 1741 års krig och 
i slaget vid Villmanstrand,-men dog kort derpå (d. 23 Januari 
1742), öfverlefd af maka och fem barn, af hvilka Georg Fredrik, 
då 12 år gammal, var den äldste. Modren, blifven enka, ingick 
sedermera nytt gifte med kaptenen G. J. Tavaststjerna, hvil-
ken hon äfven öfverlefde. Hon dog vid hög ålder 1787. Hvad 
Georg Fredriks uppfostran beträffar veta vi derom intet annat, 
än hvad han sj elf derom förmäler i sin försvarsskrift till Vasa 
hofrätt. Han yttrar: „i min barn- och ungdomstid och innan 
jag trädt uti Kong'. Maj:ts och rikets tjenst blef jag dels af 
mina föräldrar och dels af informatorer grundeligen undervist 
om mina plikters fullgörande mot Gud, konung och fädernes-
land." Tigerstedts uppgifter, särskildt då det gällde att fram-
ställa hans egen karaktär i möjligast fördelaktiga ljus, äro väl 
ej mycket att lita uppå ; men dock kan man redan ur hand-
lingarna i hans högmålsprocess samt af hans försvarsskrifter 
sluta att hans uppfostran icke blifvit försummad, samt att han 
besatt de insigter, som vanligen ingingo i den dåtida officers 
bildningen. Inför Vasa hofrätt förklarade han sig icke förstå 
tyska, hvarföre å detta språk skrifna bref måste för honom 
öfversättas; men det är skäl att antaga att denna föreburna 
okunnighet möjligen endast var ett af honom under rättegån-
gen tillgripet nödvärn. Han åberopade det också allt emellanåt, 
likasom också sin okunnighet i ryskan och fransyskan, för att 
ådagalägga att han icke kunnat, såsom åsyna vittnen påstått, 
samtala med de ryska officerarna. Visst är att bland de pap-
per, som funnos i ryska fältkansliet och hvilka framdrogos till 

1) Jmfr. Maunu Malmanen: Anjala förbundet vidd. 54, 55. 
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stöd för anklagelsen mot honom, ingen antydan finnes att sam-
talen skulle förmedlats genom tolk. I ryska armeen funnos 
visserligen dock många officerare från gamla Finland, hvilka 
förstodo såväl svenska som finska, och derföre kunnat agera 
tolkar, utan att sådant behöfts skildt antecknas. 

I likhet med de flesta adelssöner på denna tid blef Tiger-
stedt vid helt unga år inskrifven vid militären, der han sedan 
efterhand avancerade från den ena underofficersgraden till den 
andra tills han 1756 blef fänrik vid Savolaks infanteri-rege-
mente och 1764 löjtnant.') Måhända följde han med, ehuru 
sådant veterligen ingenstädes finnes angifvet, den trupp, som 
Jakob Magnus Sprengtporten år 1772 från Finland förde öfver 
till Stockholm för att bispringa Gustaf III vid dennes 'revolu-
tion eller hade han på annat sätt ådagalagt sitt intresse för 
företaget. Man kan förmoda detta deraf att Tigerstedt i slu-
tet af nämnda år utnämndes till stabskapten och riddare af 
svärdsorden, tvänne utmärkelser på en gång, hvilka väl icke 
gåfvos utan orsak. År 1778 befordrades han till major och 
tog 1783 afsked från krigstjensten med öfverstelöjtnants titel 
och värdighet. 

Tigerstedt var tvenne gånger gift. Första gången med 
Engel Jakobina Sirelius, dotter till regementspastorn vid Ny-
lands dragoner Daniel Sirelius. Bröllopet hölls d. 25 Juli 1758 
på Strömsdal eller Juuankoski bruk, der bruden då vistades 
hos anförvanter. 2) Hon torde ha medfört till boet någon hem-
gift, som lade grunden till den förmögenhet, hvilken Tigerstedt 
sedan genom god hushållning och fördelaktiga egendomsköp 
betydligen förstorade. Med henne hade han åtta barn, af hvilka 
tre döttrar öfverlefde honom. De två äldre voro, då fadrens 
sorgliga öde inträffade, redan komna till mogen ålder, och den 

1) I svenska hofkalendern upptages G. F. Tigerstedt bland rid-
dame af svärdsorden, såsom officer vid Tavastehus regemente. Detta 
förekommer i alla årgångar till och med 1783. I 1784 års årgång nämnes 
han major vid Savolaks regemente. För Tavastehus regemente finnas i 
finska statsarkivet aflöningslistor från åren 1771-1773, men der söker 
man förgäfves Tigerstedts namn. Äro uppgifterna i hofkalendern i detta 
afseende felaktiga? 

2) En bröllopsskrift utgafs för tillfället af d. v. kapellanen i Kuo-
pio Zacharias Argillander eller måhända af dennes liknämnde son. 
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ena, om ej begge, gift och bosatt i Stockholm, der hon och 
systern fått sin uppfostran. Modren Engel Jakobina uppehöll 
sig för sin hälsas skull tidtals också i denna stad, der hon 1782 
afled. Aret därpå gifte Tigerstedt sig för andra gången med 
Brita Sofia Amino ff; dotter till öfverstelöjtnanten vid Savolaks 
infanteriregemente Gregori Aminoff och Anna Charlotta Tavast. 
Hon födde åt honom tvenne söner, af hvilka den äldre är den 
af Runeberg besjungne krigaren från 1808 Gregori Tigerstedt.') 
Den yngre sonen Adolf Fredrik förblef äfven efter fredsslutet 
1809 i svensk tjenst, der han 1835 dog, såsom öfverstelöjtnant 
och riddare af svärdsorden. Om G. F. Tigerstedts husliga 
förhållanden känna vi för öfrigt intet närmare. Man har dock 
inga skäl att antaga att han icke skulle varit en god make och far. 

Vid slutet af 1700 talet var adliga ätten Tigerstedt, som 
leder sitt ursprung från den under 1600 talet i Österbotten 
mycket utbredda ofrälse slägten Falander, delad i tvenne huf-
vudgrenar, hvilkas manliga till myndig ålder komne medlem-
mar dock hade det gemensamt att de samtlige egnat sig åt 
militärtjenst och derjemte voro driftiga jordbrukare. Den äldre 
grenen var bosatt i Nyland. Hufvudmannen för ätten Fredrik 
Johan Tigerstedt hade i yngre år varit militär och bodde efter 
erhållet afsked såsom fänrik å sin ärfda egendom, Norrkulla 
i Sibbo socken. För den tidens politiska frågor synes han 
haft föga intresse och tog icke del i någon riksdag. Gift med 
yngre systern till Georg Fredrik Tigerstedts första hustru var 
han genom svågerlag närmare befryndad med denne och lät 
honom representera ätten vid 1769-1770 års riksdag. Vid de 
följande riksdagarna under Gustaf III:s regering företräddes 
ätten af Fredrik Johans yngre broder afskedade löjtnanten 
Gustaf Adolf Tigerstedt, ,hvilken egde Tervalampi egendom i 
Vichtis socken och åren 1786 och 1789 uppträdde såsom en af 
de häftigaste oppositionsmännen.2) Den yngste af de till äldre 

1) Död i Helsingfors såsom pensionerad öfverstelöjtnant d. 19 maj 
1863 efter fyllda 79 år. 

2) I förbigående må rättas misstaget i Yrjö-Koskinens Suomen kan-
san historia, der den Gustaf Adolf Tigerstedt, som gjorde häftiga an-
märkningar mot passevolansen förmenats varit den liknämnde majoren 
från Savolaks. Det var icke denne, utan ofvannämnde godsegare i Nyland. 
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ättegrenen hörande tre bröderna, Karl Ulrik egde Söderkulla 
egendom i Sibbo och var vid utbrottet af 1788 års krig kap-
ten vid Nylands lätta dragonregemente, men blef i en af de 
första skärmytslingarna utanför Fredrikshamn fången. Karl 
Ulriks unge son Karl Magnus åtföljde deremot konungen så-
som kammarpage under alla tre årens fälttåg, utmärkte sig 
derunder synnerligen för tapperhet och oförskräckhet och tjenst-
gjorde äfven efteråt vid hofvet, åtnjutande så länge Gustaf III 
lefde dennes ynnest. Den yngre ättegrenen, som bodde i Sa-
volaks, företräddes vid samma tid likaledes af tre bröder, hem-
ligen Georg Fredrik och dennes yngre bröder majoren vid 
Savolaks infanteriregemente Gustaf Adolf och kaptenen vid 
samma regemente Erik Ludvig. De begge sistnämnde, hvilka 
järnväl egde jordlägenheter i särskilda socknar i Savolaks, del-
togo i 1788 års krig. Gustaf Adolf blef svårt sårad i slaget 
vid Porrassalmi den 13 Juni 1789 och låg till sängs under 
läkarebehandling först på sin egande Emola gård i S:t Mick-
kels socken och sedan hos sin svåger i sammanlagdt fjorton 
veckor och således äfven under hela den tid Georg Fredriks 
förrädiska stämplingar pågingo. Erik Ludvig bevistade Ny-
slotts belägring 1788, men hade jämväl det ödet att under 
återstående delen af kriget ligga för det mesta sjuk på lasaret-
tet. Förutom nu nämnda medlemmar af Tigerstedtska ätten 
tjenstgjorde i Svenska flottan under ofta berörda krig ytterligare 
hufvudmannens för ätten son Axel Fredrik, som blef fången 
i det första olyckliga slaget vid Svensksund. 

Till dessa korta notiser om Georg Fredrik Tigerstedts 
anhöriga inom samma ätt må ännu tilläggas att hans halfbro-
der Jakob Wilhelm Tavaststjerna, såsom fänrik vid savolak-
same, äfvenledes deltog i 1788 års krig och likaså hans begge 
svågrar kapten M. V. Weber och sergeanten H. S. Weber. 

Vi öfvergå nu till beröringen af G. F. Tigerstedts eko-
nomiska förhållanden, hvilka spela en stor roll i afseende å 
motiverna till hans följande handlingar och hvilka dessutom 
lemna de bästa bidrag till belysande af hans karaktär. Såsom 
redan nämndes, synes han med sin första hustru fått någon 
förmögenhet i hemgift. Intresserad för jordbruk, hvartill hans 
tjenstgöring vid den indelta militären lemnade honom god tid 
öfrig, begynte han så godt som genast efter giftermålet speku- 
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lera på förmånliga hemmansköp. I dessa spekulationer synes 
han ingalunda kändt sig bunden af några rigorösa samvets-
skrupler. Hofrättsadvokatfiskalen Bergvall omtalar i sin ankla-
gelseskrift Tigerstedts „å orten allmänt kända egennytta och 
brinnande nit .att åtkomma annans gods, hvarom hans isynner-
het emot enfaldigt och värnlöst folk utförda mångfaldiga rät-
tegångar lämnat de ojäfaktigaste bevis". Att detta uttalande 
icke saknade grund finner man äfven af särskilda till vår tid 
bevarade rättegångshandlingar, bland hvilka de rörande Tor-
stila rusthåll, såsom karaktäriserande för dåvarande tidsför-
hållanden, förtjena att här särskildt närmare relateras. 

Torstila rusthåll i Jorois socken hade under stora ofre-
den råkat i ödesmål, men efter fredsslutet åter upptagits och 
bringats i godt stånd af förre innehafvarens son Torsten Tor-
stenson Hägg, som derå erhöll immission 1730 och några år 
derefter köpte det till skatte. Hägg, som var barnlös, hade 
kort före_sin död genom testamente af den 16 mars 1754 lem-
nat all sin fasta och lösa egendom åt sin hustru Maria Mahl-
man och tvenne å lägenheten bosatta sytningssöner Henrik 
Haring och Anders Iskanius. Emellertid hade auskultanten i 
Abo hofrätt Joakim Fredrik von Burghausen, antagligen under 
sin tjenstegöring vid landskansliet i Lovisa, kommit under fund 
med att testamentet, så vidt det gällde fastigheten, kunde klandras. 
Han skyndade derföre att uppsöka aflidne Häggs anförvandter 
på fädernesidan och ingick med dem skriftliga aftal, hvarige-
nom de afstodo mot betingade köpesummor sina arfsanspråk 
på Torstila. Närmaste arfvingen synes ha varit ett syskonbarn 
till Hägg, en mindre välkänd qvinsperson Maria Simberg eller 
„Simbatar", om hvilken det i rättegångshandlingarna heter, att 
hon fört ett lösaktigt lif och var gift med „en lagbunden tjuf". 
Burghausen betalte åt henne 2,000 daler kopparmynt, äfvensom 
åt några andra arfvingar (en borgare i Raumo Erik Simberg 
jemte dennes syskon) 3,000 daler i samma mynt samt förband 
sig att på egen bekostnad drifva processen mot Maria Mahl-
man och hennes samarfva. Dessa transaktioner kommo till 
Tigerstedts kunskap och väckte hans åtrå att också skaffa sig 
rättsanspråk på lägenheten. Af några andra anhöriga till Hägg 
(tre bröder Frilander m. fl.) tillhandlade han sig för 1,200 da-
ler kopparmynt deras rättsanspråk till Torstila. Sålunda be- 
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väpnad begynte han underhandla med v. Burghausen, hvilken 
omsider mot en ersättning af 270 daler k. m. transporterade 
sina köpekontrakt jemte deri ingående förbindelser på Tigerstedt. 
Denne stämde nu (1759) Maria Mahlman och hennes medarfvin-
gar inför häradsrätten, samt yrkade på att de såsom olagliga 
innehafvare af Torstila rusthåll skulle derifrån afhysas och 
lägenheten öfverlåtas åt honom. Hufvudgrunden till käromålet 
var att Torstila lägenhet i Torsten Torstenson Häggs hand 
hade varit arfvejord och derför icke kunnat borttestamenteras, 
utan följaktligen rätteligen tillhörde Häggs arfvingar eller deras 
rättsinnehafvare. Genom vittnen utreddes att Häggs fader lefde 
och bodde ä lägenheten såväl då immissions- som då skatte-
brefvet utfärdades, hvarföre yrkades att han varit den rätte 
åbon, åt hvilkenjemväl skattebrefvet skulle ha utfärdats. Sonen 
påstods hafva • ärft lägenheten efter honom. Saken bortkrång-
lades derigenom att både far och son hade samma namn Tor-
sten Torstenson Hägg samt att skattebrefvet icke lemnade upp-
lysning om, åt hvilkendera af dessa det var utfärdadt. Käran-
den påstod att det var åt fadren; svarandena Ater att det var at 
sonen. Till stöd för sitt påstående sökte de senare genom vit-
nen ådagalägga, att den äldre Hägg, som redan vid tiden för 
immissionsbrefvets utfärdande varit gammal och orkelös, icke 
tagit någon befattning med lägenhetens vård, utan lefvat der 
endast såsom underhållen af sonen, hvilken senare jemväl från 
ödesmål upptagit hemmanet. Häradsrätten, hvars ordförande 
var friherre Henrik Johan Rehbinder, fann dock svarandens 
utredning otillfredställande och fråndömde dem derför lägen-
heten. Efter några omgångar stadfästades denna dom d. 14 
Februari 1760 af lagmansrätten. Saken drogs nu af svaran-
dene till landets enda dåvarande hofrätt i Åbo. Afgörandet 
här fördröjdes deraf, att nytt vittnesförhör inför häradsrätten 
ansågs erforderligt, men att de häröfver tillkomna protokollen 
sedan förkommo vid en brand, som öfvergick S:t Michels post-
kontor. Under sådana förhållanden ansåg hofrätten sig icke 
kunna göra annat än medelst utslag af d. 26 Maj 1764 upp-
häfva lagmansrättens dom och återförsätta saken i det skick 
den varit före rättegångens början, Tigerstedt dock obetaget 
att genom ny stämning å Maria Mahlman och hennes samarfva 
söka göra sin rätt gällande „och som", heter det i utslaget vi- 
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dare, „häradshöfding Rehbinder, medelst ofvannämnda i detta 
mål begångna felsteg, samt att han ej heller så noga som ve-
derbort och kunnat vid de hållna ytterligare undersökningarna 
sökt utreda de af Kongl. Hofrätten föreskrifna omständigheter, 
pröfvas hafva gjort sig till detta måls vidare handterande otjen-
lig, så skall uppå skeende anmälan någon annan oväldig do-
mare till sakens ånyo upptagande och afgörande förordnas." 1) 
Missnöjd med detta utslag vädjade Tigerstedt till Konungen 
eller rättare Kungliga rådskammaren för justitie ärenden, hvil-
ken d. 22 Januari 1766 upphäfde hofrättens dom och ålade 
hofrätten att taga ärendet under slutlig pröfning. 

På grund häraf företogs saken der ånyo till afgörande. 
Såsom redan omnämnts hade häradsrättens protokoller förkom-
mit; men dessa ersattes till någon del af nya vittnesförhör. 
Genom dessa ville man få utredt åt hvem immission i lägen-
heten gifvits, åt fadren Torsten Hägg eller åt sonen med samma 
namn. Sjelfva immissionsbrefvet jemte alla till saken hörande 
handlingar hade nemligen vid Willmanstrands eröfring af rys-
same 1741 gått förlorade. Sedan Tigerstedts jäfsanmärkningar 
mot motpartens vittnen, deribland mot prosten A. Poppius, på 
den grund att denne skulle ha uttalat önskan att köpa Torstila 
af Maria Mahlman, blifvit förkastade, afkunnade hofrätten d. 
25 Juli 1766 sin dom, i enlighet hvarmed Torstila, såsom af-
lingejord, hvilken kunde genom testamente bortgifvas, tilldöm-
des Maria Mahlman och hennes samarfva. Domen grundade 
sig hufvudsakligast derpå att den äldre Hägg enligt vittnens 
utsago icke förestått lägenheten utan der endast åtnjutit under-
håll af sonen, att immissionsbrefvet af år 1730 icke kunnat 
gälla fadren, som då redan var 65 år gammal, en ålder vid 
hvilken lägenhetsinnehafvare der å orten enligt -hvad hofrätten 
hade sig bekant vanligen redan tagit sytning, samt att skatte-
köpet hade verkstälts af Torsten Hägg d. y.2) 

') Rehbinder torde, såsom af Hofrättens dom framgår, icke i detta 
mål varit fullt opartisk. Med Tigerstedt synes han varit nära förtrogen 
att döma deraf att han år 1765 jemte denne tillhandlade sig Strömsdals bruk. 

2) Hofrättens dom, deri ingen meningsskiljaktighet förekom, var 
uppsatt af assessor Gustaf Idman. För öfrigt .voro såväl presidenten 
J. Lagerflyckt, som alla öfriga ledamöter, hvilka sutto öfver målet, jem-
väl infödda finnar. De voro hofrättsråden Broterus, Juslen och Schults 
samt protonotarien Lillius. 
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Det var klart att Tigerstedt, som efter lagmansrättens dom 
kommit i besittning af Torstila, icke så lätt skulle uppgifva 
lägenheten. Han vädjade också nu för andra gången till Kong-
hg Majestäts justitie revision och begaf sig sjelf till Stock-
holm för att bättre bevaka sin sak. Ett vigtigt intyg och stöd 
för sin talan lyckades ban här förskaffa sig ifrån kammarkol-
legium, hos hvilket han anhållit om förklaring öfver åt hvilken-
dera Torsten Hägg, fadren eller sonen, skattebrefvet blifvit ut-
färdadt. Kammarkollegii utslag af den 26 September 1766 in-
nehöll nemligen, att änskönt i akterna icke gjordes skillnad 
emellan den liknämnda fadren och sonen, så ansåg dock kol-
legium att skattebrefvet utfärdats åt den förre, emedan denne 
1694 fått immission i rusthållet, och i längderna derå anteck-
nats intill 1740, utan att, såsom Wadstena krigsmanshushand-
lingar utvisa, något rusthållsombyte skett eller stadgade afgif-
ter till krigsmanshuskassan blifvit erlagde. Maria Mahlman, 
som emellertid ingått nytt gifte med bonden Abraham Ruth, 
inställde sig äfven jemte sin man i Stockholm. Deras ombud 
framhöll att kammarkollegii utslag var rättsvidrigt, emedan det 
afgifvits utan deras hörande, samt i sak vilseledande, emedan 
det stödde sig på utevaron af uppgifter om rusthållsombyte 
och erlagda afgifter; men icke beaktade att alla hithörande 
handlingar gått förlorade under 1741 års krig. i) I en särskild 
underdånig böneskrift som inlemmades d. 6 Juli 1768 anhöllo 
de att dom i saken snart måtte afkunnas, emedan Tigerstedt 
som satt i besittning af Torstila med flit droge ut på tiden, 
„och ehuruväl vi — tillägges det i skriften — förlidne sommar och 
ända inpå hösten samt äfven ,nu begifvit oss ifrån vår födelse-
ort att denna vår timmeliga välfärd bevaka, hafva vi ännu icke 
kunnat utverka ett högst efterlängtadt slut härutinnan, utan 
med grämelse måste se vår egendom förfaras och vi råka uti 
yttersta elände." =) 

') Den omständigheten att ett immissionsbref år 1730 utfärdats och 

hvilket icke kunnat gälla Hägg d. a. skulle på ett afgörande sätt hafva 
kullkastat kammarkollegii intyg, -- om blott detta immissionsbrefs ut-
färdande kunnat bestyrkas. 

2) Att den långvariga rättegången jemte resorna från det inre af 

Savolaks till Stockholm blifvit för begge parterna ganska kostsam är 

icke tvifvelaktigt. Tigerstedt uppgaf sina kostnader till 2,688 daler silf-

vermynt, hvilken summa dock synbarligen tål att prutas på. 
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Den 24 augusti 1768 utfärdades slutligen konungens dom, 
egenhändigt undertecknad af Adolf Fredrik. Kongl. M:t prof-
vade rättvist förkasta Tigerstedts besvär samt gilla ock stad-
fästa hofrättens dom „såsoro väl grundad". 

Man skulle nu tycka att den långvariga rättegången sent 
omsider fått ett slut. Detta var emellertid icke fallet. Under 
frihetstiden fanns äfven i vanliga civila rättegångsärenden en 
instans, som var högre än konung och riksråd, och denna in-
stans var Rikets Ständer. Enligt förordningen af d. 22 No-
vember 1738 var det tillåtet att hos ständerna besvära sig öfver 
Kong'. Majestäts Justitie revisions domar och resolutioner, dock 
endast i något af följande tre fall, 1:mo att felaktigheter i pro-
cessen blifvit begångna, 2:do att klaganden skett för när tvärt-
emot klar lag och förordning, samt 3:o att domen varit vrång-
vis. För att förekomma det ständerna icke skulle öfverhopas 
med alltför många besvär, fanns dett stadgadt att besvären 
skulle inlemnas i början af den första riksdag, som inföll efter 
det domen afkunnats, samt att besvärande, som icke kunde 
styrka sitt påstående, var utsatt för svåra straff. Den, som 
klagade öfver vrångvis dom och icke kunde bevisa det, straf-
fades till lifvet; den, som likaledes utan att kunna styrka sitt 
påstående besvärade sig öfver att honom skett orätt tvertemot 
lag och författning, straffades med 2000 daler silfvermynts bö-
ter och en månads fängelse vid vatten och bröd. 

Det var detta sistanförda straff, för hvilket Tigerstedt 
riskerade att utsätta sig, då han beslöt att draga sin process 
under rikets ständers pröfning, på den grund att honom emot 
klar och tydlig lag skulle skett orätt. Betviflas kan derför 
icke att, då han iklädde sig denna risk, han också hade stora 
förhoppningar att vinna sin sak. 

Riksdagen, som sammanträdde 1769, hade sammankallats 
efter ett envist motstånd af riksrådet och först sedan konun-
gen, kraftigt understödd af kronprinsen Gustaf, förklarat sig 
i annat fall ärna nedlägga regeringen. Man kunde förutse, 
hvad också sedan inträffade, att de af mösspartiet tillsatta riks-
råden nu skulle afskedas, samt att ständerna icke skulle vara 
välstämda i fråga om bedömandet af deras handlingar. Hvad 
Tigerstedts mål beträffade, så hade hans vigtigaste rättsurkund 
varit Kammarkollegii förenämnda utslttg af den 26 September 
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1766, hvilket riksrådet dock icke hade tillerkändt någon bevi-
sande kraft. Det fanns visserligen intet skäl att antaga att 
icke konungens eller riksrådets dom i Torstila saken varit fullt 
objektiv; men då kändt var, att emellan riksrådet och kammar-
kollegium rådt ett så spändt förhållande, att det förra till och 
med låtit åtala det senare för majestätsbrott, låg den tanken 
nära till hands, att kammarkollegii uttalanden nu skulle hos de 
emot riksråden ogynsamt stämda ständerna i allmänhet vinna 
större gehör. För öfrigt syntes det för en person, som sjelf 
var riksdagsman, icke blifva svårt, att i dessa tider af korrup-
tion bevaka sina privata intressen och låta sitt offentliga upp-
trädande bestämmas af dessa. Tigerstedt beslöt att resa till 
riksdagen och utverkade åt sig af sin svåger fullmakt att der 
representera ätten. 

Riksdagen år 1769 började, såsom kändt, sina sammanträ-
den i Norrköping, men flyttade sedermera öfver till Stockholm. 
Huruvida Tigerstedt tagit någon verksam del i riksdagsför-
handlingarna är obekant. Till sina politiska åsigter lärer han, 
enligt en inom slägten gängse sägen, varit mössa. I alla hän-
delser försummade han här icke att bevaka sin process om 
Torstila. I sitt den 3 maj 1769 daterade „allerödmjukaste me-
morial" underkastade han hofrättens i Åbo, af konungen stad-
fästade dom en skarp kritik, deri han framhöll hurusom hof-
rätten icke - på grund af rättshandlingar, utan endast på blotta 
suppositioner, kommit till den slutsats, att nyssnämnda rusthåll 
varit af inge och icke arfvejord, samt anhöll derföre att domen 
såsom olaglig måtte upphäfvas och han återinsättas i sin egan-
derätt. Hans motparter ftngo äfven tillfälle att afgifva sina 
förklaringar. Först i slutet af året föredrogs Justitie Deputa-
tionens betänkande hos ständerna. Detta gendref punkt för 
punkt de skäl, som legat till grund för hofrättens utslag, och 
tillerkände Tigerstedt den omtvistade lägenheten.1) Endast 
borgareståndets ledamöter i deputationen hade en annan åsigt. 
I en betänkandet bilagd reservation funno de rättvist „fastställa 
och konfirmera" den Kungliga domen med följande tillägg: 
„och som denna sak kommit i mycken irring och mörker ge- 

1) Domen finnes fullständigt tryckt i Riksdagstidningen N:o 59 för 
den 12 Maj 1770. 
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nom namnens likhet, fiendens invasion och eröfring af Will-
manstrands fästning och landskansliets dervarande handlingar 
samt parters och vittnens dödsfall, så pröfvas skäligt att upp-
häfva all tvist om rättegångskostnader och egendomens beräk-
ning af den ene eller andra parten, utan må hvar känna sin 
kostnad och de som testamentet fått detsamma till alla delar 
åtnjuta, utan någon vidare efterräkning". När ärendet sedan 
föredrogs inför ständerna godkände ridderskapet och adeln, 
prestaståndet och bondeståndet betänkandet, men borgarestån-
det reservationen. Genom tre stånds beslut var ärendet så-
lunda afgjordt och öfverlemnades till konungen, som nu i 
sittande råd fick den 16 Januari 1770 utfärda en ny dom, 
deri det efter en utförlig recit af ärendets gång heter att 
„riksens ständer pröfvat skäligt att ogilla och upphäfva Tor-
sten Torstensons testamente af d. 16 Mars 1754, samt Kongl. 
Majestäts och riksens hofrätts i Finland öfverklagade dom och 
Kongl. Majestäts derå gifna nådiga fastställelse af den 24 au-
gusti 1764 således att ändra, det hustru Mahlman och hennes 
nuvarande man Abraham Ruth samt de så kallade sytnings-
sönerne Anders Iskanius och Henrik Haring förklaras skyldige 
det omtvistade kronoskatte rusthållet Torstila, så vida de till 
följd af Kongl. M:ts högstberörda dom kommit deraf i besitt-
ning, till löjtnant Tigerstedt, såsom Torsten Torstensons sam-
teliga arfvingars rättsinnehafvare genast afträda, i det stånd 
de berörda egendom vunnit och emottagit, samt att visa behö-
rig redo för den tid de samma egendom nytjat och innehaft, 
men att de å ömse sidor förorsakade rättegångskostnader blifva 
parterna emellan skäligen qvittade. Och varder detta veder-
börande till underdånig efterrättelse härigenom kungjordt". 
Under denna „kungörelse" af rikets ständers dom, som upp-
häfde den dom han sjelf kort förut gifvit, fick nu Adolf Fred-
rik åter sätta sitt . namn! 

Tigerstedt kom nu sent omsider i oqvald besittning af 
Torstila, men slog sig dock icke ner der, utan bodde på Häy-
rilä löjtnantsboställe i samma socken, antagligen emedan Tors-
tila saknade en för herremän lämpad karaktärsbyggnad. Han 
hade dessutom kort förut tillhandlat sig Räisälänranta egendom, 
som han efter sin hustru benämde Engelsnäs och hvars natur-
sköna läge gjorde att han sedermera, efter sitt afsked från 
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militären, der tog sin bostad. Ännu ett tredje hemman, Sute-
lansaari, hade han jeinväl tillhandlat sig i Jorois. Men hans 
besittningar inskränktes icke till nämnda socken. I Iisalmi, 
der han efter vunnen befordran till major innehade Iso Par-
tala boställe, hade han lagt sig till 2 hemman, i Kuopio socken 
till 1, i Jokkas till 3, i Leppävirta till 1 och i Rantasalmi till 
2. Köpet af dessa två sistnämnda hemman skedde är 1789 
och blef den omedelbara orsaken till hans olycka. Dessutom 
hade han jemte friherre Rehbinder tillhandlat sig Strömsdals 
bruk i Nilsiä, som han sedan 1770 innehade ensam och 1787 
försålde till löjtnant S. Bennet för 7,000 riksdaler specie. I 
de flesta socknar, der Tigerstedt haft lägenheter, har hans 
minne bevarats i folktraditioner. Så t. ex. berättar en folk-
tradition från Iisalmi, huru han der med våld lagt sig till tvenne 
bönders, Kettunens och Repos, lägenhet Tikanniemi; huru bön-
derna vandrat till fots till konungen i Stockholm för att klaga 
och der fått skyddsbref, samt huru han, Tigerstedt, i förargelsen 
öfvergått till ryssarne, men blifvit gripen, insatt i en kanon 
och skjuten i luften. i) Huruvida någon grund ligger för denna 
sägen, eller om den möjligen har sin upprinnelse i den på sin 
tid märkliga Torstila processen, som i folkets minne föränd-
rats, kan icke nu afgöras. Att Tigerstedt icke var någon po-
pulär person å de orter, der han var känd, ådagalägga säg-
nerna i alla fall dock tydligt. 

Det kan icke förnekas, att den mängd af lägenheter, som 
Tigerstedt efterhand förvärfvat sig i skilda socknar, häntyder 
på att han besjälades af en mani, eller såsom advokatfiskalen 
kallade det, „ett brinnande nit" att åtkomma jordagods. De 
goda ekonomiska förhållanden, i hvilka han, så vidt kändt är, 
lefde, ådagalägga också att hans egendomsköp i allmänhet 
måst ha varit för honom förmånliga och vinstgifvande. Sina 
lägenheter skötte han med stor omsorg, och företog tidt och 
ofta resor till enhvar af dem. De synas också ha inbringat 
honom en betydlig behållning, att döma deraf att han hade 
för den tidens förhållanden icke så små summor utlånta. Vid 
häradsrätten i Rantasalmi sökte han 1784 inteckning i assessor 
H. J. Heintzius' sterbhus tillhöriga Visala rusthåll för 1255 

') Traditionen finnes införd i Uusi Kuvalehti 1893 N:o 36, under 

rubriken Tiilestetti tykin tvlppa. 
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riksdaler 1 skilling och 2 öre specie (omkring 7,000 mark), 
hvilken summa han försträckt dels Heintzius sjelf, dels hans ef-
terlefvande maka. Han blef sedan förordnad att vara förmyn-
dare för de omyndiga barnen. I fänrik Kyanders rusthåll 
Rantasalo eller Strandgård hade han jemväl en betydlig in-
teckning För ett tredje lån, som han hade att fordra hos 
krigskommissarien J. Malms 1) sterbhus sökte han i Mars 1787 
inteckning i Pyyrilä rusthåll, likaledes i Rantasahni. Vi veta 
icke om Malms sterbhus var oförmöget att uppfylla sina för-
bindelser, men följden af inteckningen var att Tigerstedt i bör-
jan af 1789 blef egare af Pyyrilä. En annan lägenhet Kolhon-
taipale förvärfvade han sig samtidigt i samma socken. 

Då kriget 1788 utbröt, hade veterligen inga förrädiska 
planer ännu fått insteg i Tigerstedts sinne. Tvertom lifvades 
han — om man får tro hans egen uppgift, hvilken åtminstone 
icke motsades af åklagaren — af synnerligt nit att tillhandagå 
den finska armeen icke blott med upplysningar, utan äfven 
med verksamt bistånd. I sin försvarsskrift till hofrätten påstår 
han sig jemte underofficer Norring och 12 man hafva natten 
mot den 2 Juli 1788 vid Parkkumäki öfverraskat och tillfånga-
tagit en rysk fältvakt, som kommenderades af en kapten, och 
öfverlemnat fångarne till befälhafvaren för närmaste finska 
trupp öfverste Brunov. Man vet icke, huru man skall förklara 
detta Tigerstedts frivilliga deltagande i kriget. Såsom infödd 
Savolaksare och nära förtrogen med ortsförhållandena anmoda-
des han måhända att vägleda några smärre truppafdelningar 
vid öfvergången af gränsen. Vare sig nu, att hans deltagande 
var en följd af uppmaning eller skedde af eget initiativ, så 
synes det i alla fall förnämligast föranledts deraf att han då 
ännu hoppades på en lycklig utgång af kriget och dessutom 
-- af allt hvad man kan döma — hade lust och nöje i rekog-
noserings- och kunskapare-förrättningar. Förhållandena ändrade 
sig emellertid snart. Det med så stora förhoppningar började 
anfallet blef hastigt afbrutet. Den savolaksska armekorpsen, 
som blokerat Nyslott, drog sig i slutet af Augusti tillbaka till 
Rantasalmi. Dess chef Hastfehr inlät sig i förrädiska under-
handlingar med fienden och hade hemliga sammanträden med 

1) Fadern till den kände krigaren från år 1808.. 
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Sprengtporten. Underrättelsen om Anjala förbundet utspriddes 
på samma tid öfverallt. Löjtnanten Otto Henrik Fieandt an-
kom till Savolaks såsom budbärare från de sammansvurne i 
hufvudhären, besökte brigadens skilda posteringar och högqvar-
ter samt „plaiderade mycket för stallbröderskapet".1) Otvif-
velaktigt är, att Tigerstedt icke kunde förblifva i okunnighet 
om allt detta. Hans hemvist låg icke långt afiägsnad från 
savolaksbrigadens kantoneringsqvarter i de grannsocknar, till 
hvilka han ofta gjorde resor. Inom brigadens officerskorps 
hade han, såsom ofvanföre visats, flere nära anförvandter och 
torde dessuton från den tid, han sjelf tjenstgjorde vid truppen, 
bevarat många bekantskaper. De intryck han af beröringen 
och umgänget med dem emottagit, må ha varit huru beskaf-
fade som hälst, säkert är i alla fall, att de icke kunde befästa 
hos honom några förhoppningar om ett lyckligt slut på kriget. 
Tvertom måste befälets tvetydiga och misstänkliga hållning, 
partisplittringen inom officerskorpsen samt oredan i hela för-
valtningen ha ingifvit honom den öfvertygelse att kvar je mot-
stånd mot den ryska öfvermakten nu skulle vara förgäfves. 

Krigshändelserna i början af år 1789 voro icke heller 
egnade att rubba denna öfvertygelse. Efter några smärre för-
postfäktningar företogo ryssarne i början på Juni med öfver-
lägsen styrka ett anfall mot Savolaks. Hufvudarmeen, anförd 
af Michelson och med Sprengtporten såsom en af underbefäl-
hafvarne, anryckte mot S:t Michel. Den led visserligen d. 13 
Juni ett nederlag vid Porrassalmi, men tog åter efter några 
dagar med ökad styrka till offensiven och tvang Stedingk att 
den 19:de brådstörtadt öfvergifva S:t Michel och retirera norrut. 
De tvenne andra ryska armeekorpserna under Schultz och 
Knorring ryckte äfven samtidigt framåt och påskyndade finska 
armgens återtåg till Jorois d. 22 Juni. Stedingk hade nödgats 
lemna sina magasiner i S:t Michel och Rantasalmi att sköflas 
af allmogen på det förrådena ej skulle falla i fiendens händer; 
i Puumala hade kanonerna förnaglats och qvarlemnats och till 
råga på olyckan sjönk en pråm, på hvilken en del af trossen 

1) G. Rein: Kriget i Finland åren 1788, 1789 och 1790, sid. 122. 0. 
H. Fieandt är samme man, som sedermera af Runeberg besjungits i Fän-
rik Ståls sägner. 

~ 
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var inskeppad. Dessa den svensk-finska armeens motgångar 
nedslogo naturligtvis modet och gjorde att det för alla såg 
mörkt ut med landets försvar. Tigerstedt för sin del synes 
ha ansett fiendens invasion liktydig med landets varaktiga 
eröfring. Att han fullt och fast besjälades af denna öfverty-
gelse framgår af hela hans följande handlingssätt. Huruvida 
detta derjemte påverkats af direkta mundtliga eller skriftliga 
uppmaningar från ryskt håll, känner man icke. Visst är att 
Tigerstedt hvarken af svenskar eller ryssar betraktades såsom 
någon politiskt betydande person. I den förteckning på 50 
framstående finnar, till hvilka en af Sprengtporten utgifven, 
men sedermera till större delen konfiskerad och af bödeln i 
Lovisa uppbränd skrift, skulle skickas, upptages icke Tigerstedt, 
ehuru hans rang och egenskap af stor godsegare kunde tyckas 
ha gjort honom förtjent af uppmärksamhet. 1) Sannolikt visste 
man emellertid att han icke åtnjöt något synnerligt anseende 
på sin ort. 

Vid tiden, då nyss omförmälda händelser passerade, 
befann han sig i Rantasalmi, under förevändning att om-
besörja jordbruksarbetena icke blott å sina egna lägenheter, 
utan äfven å Putkisalo, som tillhörde hans myndlingar. Så snart 
underrättelsen om ryska armeens anmarsch kom till orten, be-
gåfvo sig flere af ståndspersonerna, deribland socknens kyrko-
herde, prosten S. Krogius, på flykten. Tigerstedt deremot 
clvarblef under sken af att rädda sin egendom från sköfling. 

n mera, han öfvertalte två unga personer pastorsadjunkten 
Karl Gustaf Wialen och dennes svåger studeranden Per Johan 
Collan 2) att vara sig följaktiga, då han reste ryska armeen till 
möte, i afsigt att förmå dess befäl att skona Rantasalmi från 
plundring. Under vägen förmanade han sina unga följeslagare 
att icke yppa för fienden något om svenska armeens ställning, 
utan endast hålla sig till sitt ärende, som var att be om för-
skoning för Rantasalmi. Att han begagnade dem endast såsom 

1) Förteckningen finnes i afskrift i Furuhjelmska samlingen i Fin-
ska statsarkivet, i ett band Anjala förbundet, Sprengtporten etc. 1786-
1S06, fol. 282. 

2) Son till kapellanen i Rantasalmi Klas Collan, kallas i handlin-
garna candidaten Collan. Ran hade blifvit student 1787 och dog 1833 
såsom kyrkoherde i Iisalmi. 
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ett slags bulvaner, synes uppenbart. Hans tal och förmaningar 
voro också afpassade derefter. 

Den 27 Juni på. efterm. mötte de den ryska förtruppen 
ungefär treåttondedels mil söder om Rantasalmi kyrkoby och ett 
litet stycke längre fram hufvudstyrkan under generalmajor 
Schultz. Tigerstedt framställde nu för denne sitt och sina föl-
jeslagares ärende, som var att begära åt Rantasalmi socken skydd 
och förskoning från plundring. Schultz upptog deras anhållan 
vänligt och lemnade åt enhvar af dem ett exemplar af kom-
menderande generalens grefve Mussin-Puschkins tryckta pro-
klamatiön, hvari skydd lofvades åt de finske inbyggare som 
höllo sig fredligt hemma och underkastade sig hans befallnin-
gar. Deputationen, om den så får kallas, återvände genast derpå 
åtföljd af två kosacker, hvilka Schultz lemnat till dess betäck-
ning. Wialen och Collan veko af till sitt hem å kapellansgår-
den, men Tigerstedt, åtföljd af kosackerna, for först till kyrko-
herdebostället, der han af prosten Krogius' hushållerska beställde 
middag åt ryska befälet till följande dag, vidtog åtgärd om 
anskaffande af 12 stycken slagtkreatur för den inryckande armeen, 
samt gaf anvisning åt några emellertid ankomna ryska office-
rare på beteshagar för deras hästar, hvarefter han begaf sig 
till Pyyrilä, der han blef öfver natten. Följande dag, den 28:de, 
skyndade han i god tid till kyrkoherdebohlet, der han samman-
träffade med general Schultz, spisade middag i dennes sällskap, 
och af allt hvad man kan sluta uppgjorde det aftal, som seder-
mera skulle blifva för honom så ödesdigert. För de tjenster, han 
skulle utföra, och hvarom närmare framdeles, utlofvades åt ho-
nom penningebelöningar och dessutom hela Rantasalmi socken 
i förläning. Hans första göra blef nu att förmå de bortfiydda 
herrskaperna att återvända till sina hemvist. I sådant afseende 
skref han till egaren af Rantasalo (Strandgård) assessorskan 
Heintsius' svåger fänriken Kyander 1)  följande bref : 

1) Henrik Kyander, fänrik och munsterskrifvare, född 1736 död 1820. 
Han var gift med Sofia Elisabeth Heintzius och sålunda besvågrad med 
assessorskan Heintzius. A. Bergholm: Sukukirja sid. 750. 
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Pyrilä den 28 Juni 1789. 

Välborne Herr Fendrick. 

Jag har ei tider at skrifva herr fendricken til med granna och sir-
liga ord. Jag får berätta Eder och hela Edert afflyttnings sällskap ja 
till och med den emot min vilja och mit tilstånd afflyttade assessorskan 
Heintzia och hennes barn, at genast begifva Eder hit til Pyrila, med alt 
hvad ni medhafver, för at återtaga i full besittning och Disposition Stran-
gården och Putkisalo gårdar, til hvilken ända jag nu här jnnelykt får 
afsända Ryska General en Cheffs å Kejsarinnans i Rysslands vägnar mig 
i går kl: 7 efter middag vid .... [?j meddelte 2:ne manifester eller legde 
och försäkrings bref, på det under vägen här och Sombasari emellan ei 
må tilfogas Eder och Edert sällskap minsta olägenhet. 

Randasalmi S:ns inbyggare kunna ei tillfyllest vörda och tacka 
Gud, som genom mig frälsat dem och deras lösa och fasta egendomar 
från alt öfvervåld. Jag har med bevekande ord och med tårefulla ögon 
anhållit för dessa om förskoning till lif och all egendom. Vidare härom 
då vi treffas. Emellertid får jag här qvarblifva, jag är inlogert på Proste-
gården af Generalen, men efter behag förreser och hushållar på Pyrilä [oläs-
ligt] 2:ne kossaker utgjöra min ordonnance men de [oläsligt] och på min 
begäran för at conservera Leislax, [oläsligt] och Putkisalo, är en under-
officer med 12 man förordnad, at inreda dessa huus. Strandgården har 
jag tagit i Deposition som min egendom. 

Från Sallises torp hvarest jag mötte Ryska förtroppar och fick 
convoi af en Kossaks Lieutenant med 12 kossaker till Ryska Generalen 
som hafver stannat vid Jaukila Jutelain var denna vägen fullt med Rysk 
militair och dess pagage, döm således hans styrka som nu tågar på mal-
men. Skjunda Eder landstig på Liesnemi at insätta Eder och fru Heintzii 
medhafde egendom hos trogne men. Pyrilä torparen Gust. Pustinen får 
nu befallning at i detta ärende förresa till henne, så fort ni det hinner, 
så at sänd en dräng till Pyrilä med tillsägelse att Michell Kilpelain un-
derrättar mig, då vil jag vara Eder til mötes på Leisnemi eller Leislax 
och så lotsa vidare. 3:ne gånger har jag varit i denna vecka på Putki-
salo, där låtit utköra all spillning och i går med 4 hästar gjort början 
med plöja på trädesåkren. Föröfrigt är alt i ordning och skick på Putki-
salo. Hela Randasalmi s:n är af Generalen öfverlåtit i min Disposition. 
I dag spisar jag middag med Generalen Baron Schultz, Furst Dulgorutki 
och 18 Regementsofficerare på Prästegården. Må väl, hälsa Edert rese-
sällskap af Eder 

vän Tigerstedt. 

Af vaka, af resan är jag confys. Christina, S:t Michell, Jockas, 
Pumala, Sulkava och Randasalmi äro intagne. At på Strandgården är 
något plundrat, där til är tjenstefålcket orsaken. 
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Uppmaningen hade icke åsyftad verkan. Tigerstedt, som 
synbarligen befarade att han för mycket blottat sig i detta bref, 
skyndade att i en senare skrifve]se utmåla sin ställning i en 
något mera gynsam dager. Brefvet lyder : 

Pyrilä d. 30 Juni kl. 4 ef. m. 1789. 

N. 

Underligt, att drängarne Anders och Michell ej till Sommbasari an-
kommit, härifrån afsände jag dem med Bref och särskilta trykta beskyds 
bref för herr fendr. och fru Heintzia ungefär kl. 9 f. m. Vid undfåendet 
häraf kan herrskapet, om så gådt synes, begifva sig åt Randasallmi 
kyrkoby, och ei ytterligare skada och olägenhet pådraga sig mig til största 
harm och förtret. 

Jag såsom förmyndare och således i Assessor Heintzii efterlemnade 
Barns faders ställe, hvars vilja och Disposition hade bort åtlydas; då 
assessorskan med des yngre dåtter mademoiselle Brigitta i sällskap med 
herr fendriken gjorde mig hedern och spisade middag här, tilsade jag, 
at ei på vidare afstånd afflytta än til Pyrilä under min Pumala och S:t 
Michells resa, hvarom jag bittida om morgonen vid Caffebordet på Stran-
gården jtterera. Men alt detta har fru Assessorskan öfversedt och min 
upriktiga välmening med förakt bemöt samt til öfverflöd så undangömt 
sig och sine Barn, at jag om theras varelse ort ei för än af de i söndags 
ankomna drängarna vetat at herrskapet bodde på Sombasari: mit parti 
är tagit, Putkisalo herrskapet såsom med mera eftertanke än jag äro 
begåfvade behöfva således hädanefter ei någon handledare eller Curator, 
i grund däraf upsäger jag mig från all Curatell och förmynderskap så 
fort Assessorskan til sit nu mera rujnerade Putkisalo ankommer, och redo-
visande för min förvaltningstid, så jag med rent och obefläckadt sam-
vete, kan inför en stor och lefvande Gud, inför hvarje redelig man, ja 
inför den nu innevarande och efterkommande allmänheten som alltid 
oväldigt dömmer ansvara. Emellertid har jag för at underhålla Matts, 
Anna och Maiski samt fortfara med arbetet aflefvererat en tunna råg, och 
i morgon afton en tunna korn, som jag från Prostegården med 4 RD 
uppköpt, aflämnar. 

Nog har jag fäktat och haft besvär, såsom den enda på stället gvar-
blefne af herrskaperna, för Randasallmi med en fjende, som i annat kan 
vara än grym. Men Gudi äran jag har haft nåd för Commenderade General. 
Monne då ens träffas; torsdagsafton är jag vil Gud i S:t Michell, min 
Bror lefver än, han är jemte des fru fångar på Emola: jag får ej resa till 
,7orois, at träffa mig är för min gamla vän fendrick Kyander och fru 
Heintzia med sina barn indifferant, men kan ni vara på Leislax bryggan 
natten mot torsdagen och jag därom får bud, så skal jag vara til mötes; 
och hämta Eder hit, samt sedan afresa. Må emellertid väl önskar 

G. Fredr. Tigerstedt. 
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Det är troligt att Kyander och kanske äfven familjen 
Heintsius nu hörsammade Tigerstedts upprepade yrkanden att 
återvända till sina lägenheter. Åtminstone sammanträffade den 
förstnämnde, såsom vittnesförhören sedan ådagalade, de första 
dagarna af Juli med honom i Rantasalmi. Tigerstedt synes 
dock varit klok nog att icke inviga Kyander i sina planer. 
Inför rätten berättade Kyander att han den 3 Juli på morgo-
nen sett Tigerstedt innehafva en kattskinnspung, innehållande 
70 å 100 riksdaler i ryskt och holländskt mynt, äfvensom ryska 
sedlar.1) Detta stärkte emellertid Kyanders misstankar, hvilka 
af åtskilliga andra händelser redan hade vaknat. Tigerstedts 
dagliga sammanvaro med de ryska officerarne kunde icke undgå 
att väcka uppmärksamhet; och ännu mindre de ridturer han 
företog i sällskap med desamma. Enligt trenne ögonvittnens 
samstämmiga utsago hade Tigerstedt jemte tre eller fyra ryska 
officerare, alla till häst, den 1 Juli kommit till Parkku rusthåll 
och hållit en rådplägning på den invid gården belägna qvarn-
backen, derifrån de svenska kanonsluparne, som färdades å 
Haukivesi, kunde observeras. Följden af rådplägningen var, 
att en kosackvakt utställdes vid gvarnen. Dagen derpå besökte 
Tigerstedt ryske öfverstelöjtnanten Toll i Rantasalmi kyrkohy 
och begaf sig derefter till general Schultz. På uppdrag af 

denne företog han nu en resa till S:t Michel under föregifvande 
att besöka sin sjuke broder, men i sjelfva verket för att uträtta 
särskilda uppdrag åt Schultz samt bland annat befordra den-
nes bref till general Rautenfelt i Jokkas. 

Ställningen på krigsskådeplatsen hade emellertid blifvit 
förändrad. Genom de under konungens befäl stående truppernas 
framryckande öfver Kymmene elf inpå ryska området, de sista 
dagarna af Juni, hotadas ryska armeen i Savolaks att blifva 
afskuren och kringränd, samt nödgades Bärföre afbryta sin 

1) Tigerstedt bestred inför härads- och hoträtten Kyanders berät-
telse; men dess sanning intygades Riven af andra vittnen. I sin journal, 
som efter slaget vid Parkkumäki föll i de våras händer, hade Schultz an-
noterat att han den 18 (29) Juni lemnat åt Tigerstedt pengar för det 

denne i S:t Michel upptäckte ett magasin. Troligen var det nu dessa 

pengar, som Tigerstedt oförsigtigt låtit andra få se. Det magasin, som 

T. skall ha anvisat åt ryssarne, lärer varit i Kangasniemi. Ryssarne gjorde 

också försök att bemäktiga sig detta, men lyckades icke häri. 
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offensiva rörelse samt inskränka sig till att till en början bi-
behålla och försvara de positioner som den intagit. Den i Jo-
rois under Stedingks befäl koncentrerade svensk-finska arme-
korpsen började deremot i sin tur nu anfalla. Dess flottilj af 
kanonslupar oroade de ryska posteringarna i Rantasalmi, och 
en afdelning under öfverstlöjtnant Gripenberg framryckte den 
7:e Juli till Jokkas för att angripa Rautenfelts styrka. Tiger-
stedt hade emellertid på återresan från S:t Michel dagen förut 
eller den 6:te vikit in till denne sistnämndes högqvarter. Hvilka 
upplysningar han lemnat Rautenfelt känner man icke. Sanno-
likt är att det var han som berättade om Gripenbergs anryck-
kande, men i så fall hade han sjelf af allmogen fått alltför 
skräckinjagande och med verkliga förhållandet icke öfverens-
stämmande underrättelser. För Rautenfelt uppgafs det nemli-
gen att Stedingk sjelf med 3,000 man vore i antagande, och 
denna öfverdrifna uppgift på den framryckande kårens styrka 
förmådde den ryske befälhafvaren att natten mot den 7:e Juli 
utan strid utrymma Jokkas och intaga en ny ställning något 
söderut på vägen till Puumala.1) Innan uppbrottet skedde 
skref Rautenfelt till Schultz ett bref, som Tigerstedt skulle 
framföra. Under afvaktan härpå begaf sig Tigerstedt till ett 
officerstält, der han af kapellanen i Jokkas A. Fabritius, som 
för något ärende befann sig i ryska lägret, anträffades säll-
skapande med de ryske officerarne och berättande för dem, 
att svenska armgen vid ett försök att öfvergå Kymmene elf 
blifvit tillbakaslagen med 170 mans förlust. Hade Tigerstedt 
hört något rykte härom i S:t Michel, eller var berättelsen af 
honom sjelf uppdiktad, må lemnas oafgjordt. Visst är i 
alla fall, att han på vägen från Rautenfelt till Schultz, 
samt sedermera i Rantasalmi, utspridde bland folket de vid-
underligaste historier om svenska armgens nederlag. Tvenne 
på ed hörda vtttnen intygade vid ransakningen inför härads-
rätten att Tigerstedt under ett besök i deras hemvist på deras 
fråga „kvad nytt höres" ? skall ha svarat : „Gud nåde så visst. 
vår allernådigste Konungs arme, bestående af 7,000 man, .är 

1) J. Mankell: Anteckningar rörande Finska armeens och Finlands 
krigshistoria. 1:sta del. sid. 418. Uppgiften der att Gripenberg d. 6 Juli 
ankommit till Jokkas, bör rättas att det var d. 7 Juli. 
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slagen, så att endast 170 man öfverblifvit." För Kyander o. a. 
visste han berätta att 25,000 man af konungens arme nedlagt 
gevär för brist på traktamente, och att stora flottan i Karls-
krona af samma orsak icke utlupit o. s. v. Sedermera upp-
dagades det utaf de ryske generalernes korrespondens, att det 
varit på uppdrag af dem, som Tigerstedt utspridde ofvanstående 
och dermed likartade rykten, allt i ändamål att hos folket för-
gväfva hvarje hopp om en lycklig utgång af kriget, samt väcka 
föreställningen om frivillig underkastelse såsom en oundviklig 
nödvändighet. ') 

Från Rautenfelts läger reste Tigerstedt, för att icke stöta 
på finska trupper, genom Sulkava och Sääminki till Schultz, 
inför hvilken han den 7 Juli afgaf sina rapporter samt aflem-
nade förenämnde generals bref. Han belönades med en pen-
ningegåfva af 150 rubel och begaf sig derpå till Rantasalmi, 
derifrån han den 9:de ånyo infann sig hos Schultz på ett kort 
besök och enligt anteckningar i dennes journal „anmälte åtskil-
ligt". Hvad Tigerstedt egentligen under dessa två dagar ut-
rättat, belyses till någon del af följande „avertissement" som 
han den 10:de sände från Pyyrilä till Schultz: 

Avertissement. 

1:0. Den till major Lindlöf med bref afsände Express återkom i sidsta 
natt. Han har i Joccas blifvit attaquerad och förföljd af Svensk patroulle. 
Jag har nu vidtagit et annat expedient på det samma bref måtte fram-
komma. 

2:o. En pålitlig Expre är til H:r Generalmajoren Rautenfeldt, til 
Pumala, med häst ridandes afsänd. 

3:o. En stark Cannonad har i dag blifvit hörd från Jorois. 
4:o. Denna Randasalmi sokns Krono Betjente äro sysselsatte, 'at 

från Capellet Häineväsi sjöledes transportera matpersedlar til Jorois och 
hafva 6 man per båtar til Escort. 

5:o. Från Jorois är under en okänd öfverstes befäl till Joccas an- 
kommen 3,000 man; således är Brigade Chefen Steding qvar i Jorois. 

Med 3 rdr är Pumala Expreen aflönt." 

') I brefvet från Rautenfelt till Schultz af 25 Juni (6 Juli) heter 

det: ,Vår gamle muntre Öfverstelöjtnant Tigerstedt kommer på stunden 
hit och jag låter honom ledsagas till Sulkava. Han skrifver till sin bro-

der den berättelsen, att konungen med förlust af 170 man blifvit öfver 
Kymmene elfven tillbakadrifven. Jag tänker det icke vara illa att denna 
berättelse går i kring." 
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Det kunde sedermera konstateras, att alla i detta såkal-
lade avertissement meddelade underrättelser voro grundade på 
verkliga sakförhållanden och äfven för det mesta i enskilda 
delar riktiga. Till och med kanonaden i Jorois hade ägt rum: 
Nämnda dag aflossades nemligen der en mängd kanonskott, 
„dels för att läska kanonerna, dels och att vänja kanon- och 
trosshästarne vid skott". Beträffande ockupationen af Jokkas, 
synes Tigerstedt nu, lika litet som några dagar tidigare, fått 
reda på truppens mansstyrka och befälhafvare; men han kunde 
dock korrigera en föregående uppgift dermed, att han med-
delade att brigadens chef Stedingk icke anfört denna trupp, 
utan fortfarande var i Jorois. 

Vi ha i det föregående antydt, att Tigerstedt synes haft 
en synnerlig lust för rekognosceringar och spioneri. Denna 
lust framträder nu alltmera synbart. Sedan han nu engång 
åtagit sig spioneriet för fiendens räkning, utförde han det med 
en ifver, värdig en bättre sak, och utan att sky mödor och 
ansträngningar. Följande dagen, efter det avertissementet af-
sändts, affärdade han med en dräng Matti Laitinen tvenne bref 
till Rautenfelt och till en annan rysk befälhafvare, hvars namn 
ej uppgifvits, i Puumala. Brefven kommo ordentligen fram. 
Hvad de innehöllo, känner man dock icke närmare. Sjelf reste 
han till sina myndlingars egendom Putkisalo, vid Haukivesi 
strand ungefär en svensk mil s. o. om Rantasalmi kyrka. Här 
berättade han för assessorskan Heintzius och hennes familj 
att ryska armeen ytterligare fått förstärkningar, samt reqvi-
rerade åt sig en båt, under föregifvande att han ville låta ro 
sig ut till Hevossalo holme för att bese svedjehuggena der-
städes. Assessorskans son, skrifvaren Heintzius, följde med 
på färden. Från höjderna på denna holme erbjöd sig en god 
utsigt öfver den icke långt derifrån förankrade svenska kanon-
slupsflotiljen, hvilken Tigerstedt nu noga bekikade. Hans när-
varo observerades emellertid från kanonsluparna, och löjtnant 
Bosin affärdades derifrån till Hevossalo för att taga reda på 
hvilka de å holmen landstigna personerna voro. Bosin, som 
icke kunde misstänka Tigerstedt, inbjöd honom till kanonslu-
parne, men Tigerstedt föregaf hinder och antog ej inbjudnin-
gen. Samma ursäkt anförde han äfven för flotiljens befälhaf-
vare kapten Bennet, hvilken i ändamål att få upplysningar af 
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Tigerstedt en stund senare lät ro sig till holmen.1) Sedan de 
begge officerarne aflägsnat sig, lät Tigerstedt på aftonen oför-
märkt ro sig närmare kanonsluparna, beskådade dem noga, och 
skyndade derefter tillbaka till Putkisalo. Härifrån afsände han 
genast en rysk jägare, som befann sig i ett gården närbeläget 
torp, med en hopviken biljett till ryske öfverstelöjtnanten Toll, 
genom hvars förmedling underrättelsen sedan befordrades till 
Schultz. Till denna hade Tigerstedt dessutom ungefär samti-
cligt öfversändt matvaror, som han utan vidare omständigheter 
reqvirerade från lägenheter i Rantasalmi, tillhöriga ståndsper-
soner, hvilka flyktat bort undan fienden. =) 

Efter mottagandet af Tigerstedts biljett ansåg Schultz 
nödigt, att ytterligare mundtligen konferera med honom. Tiger-
stedt reste derföre, åtföljd af sin myndling Heintzius, till Schultz, 
som då befann sig på Mönkölä i Sääminki. Hvad de vid detta 
tillfälle afhandlade belyses till någon del af följande anteck-
ning af Schultz i dennes journal: 

„Den 3 Juli" (gamla stilen) „till Tigerstedt gifvit 50 ru-
bel och förut för att låta tända eld på magasinet, så ock att 
skaffa en fullständig plan öfver Jorois 100 rubel och åter en 
gång 45 rubel." 

Tigerstedts intima beröring med fienden kunde nu, sedan 
svenska armeen åter begynte framrycka, icke längre hållas hem-
lig. Man öfverenskom derföre, att gifva åt hans vistelse i ry-
ska lägret det sken att han der qvarhölls såsom fånge. I så-
dant afseende försågs Tigerstedt med tvenne skrifvelser, hvil-
kas ändamål var att, i händelse någon undersökning af hans 
beteende skulle komma i fråga, tjena honom såsom bevis på 
hans oskuld. Den förra af dessa skrifvelser är undertecknad 
af den kände Anjala mannen Carl Klick, som vid denna tid 
uppehöll sig i Schultz läger och måhända -- ehuru handlin-
garna derom intet vidare förmäla — gjort sitt bästa att upp- 

') För Bennet berättade Tigerstedt om ryssarnes styrka och poste-
ringar samt hvar dessa voro förlagde. Huruvida hans uppgifter voro 
sanningsenliga, är svårt att utröna. Att en spion, såsom han. då omstän-
digheterna så fordrade, icke skulle draga i betänkande att förråda begge 
parterna, är lätt begripligt. 

°) Si t. ex. sändes till Schultz på Tigerstedts befallning en kalf 
från kaptenskan Ehrnrooths egendom Södervik. 
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muntra och styrka Tigerstedt i dennes förräderi. Skrifvelsen 
lyder: 

Välborne Herr Öfverste Lieutenant och Riddare 
af Kongl. Svärds Orden. 

Hans Excellence Generalen Herr Baron Schultz har väntadt, at i 
dag efter löfte få se Herr Öfverste Lieutenanten här, för at bringa till slut 
angelägenheterna om de tillhörigheter, som svenska undersåtarne blifvit 
fråntagne: och som Hans Excellence vill bringa dessa angelägenheter 
med första till slut så beder han Herr Öfverste Lieutenanten och Riddaren. 
at hälst i gväll, huru sent det må vara, eller aldrasist i morgon bittida 
komma hit för att bringa alt i ordning. 

Med högaktning har äran förblifva 
Välborne Herr Öfverste Lieutenantens och Riddarens 

Parkumäki d. 28 Junii, Torsdag 	 ödmiuke tjenare 
1789. 	 Carl H. Klick. 

[K'tanskrift:l 	a Monsieur 
Monsieur de Tigerstedt 

Lieutenant Colonel et Chevalier de 
L'Ordre de L'Epee 	

å Randasalmi. 

Det senare brefvet var af general Schultz sjelf och så 
lydande: 

Högvälborne Herr Öfverste Lieutenant 
och Riddare. 

Sedan Herr Öfverste Lieutenanten tilfölje min tillstädjelse för at 
återfå de af Ryska Troppar i Randasalmi bortagna åtskilliga småsaker. 
Frequenterat mit Läger flare gånger, håller Herr Öfverste Lieutenanten 
mig orsektat at jag tillfölje Krigsmanier är nödsagad, sedan jag nu är 
sinnad med mit Detachement at brytta op, anmoda Herr Öfverste Lieu-
tenanten giöra följe med mig vid denna Expedition, i grund hvaraf jag 
väntar Herrn Öfverste Lieut. i dag eftermiddagen ofelbart till mig på 
Kalislax i Jutila. Med Estime förblifver 

Högvälborne Herr Öfverste Lieutenantens 
.Jutila d. 4 Julij 	 ödmiuke Tienare 

1789. 	 B. Schultz, Generalmajor. 
[Utanskrift:] 	

Herrn Öfverste Lieutenanten och 
Ridaren 

Högvälborne Herrn 
von Tigerstedt 

å Randasalmi. 
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Försedd med dessa skyddsbref reste Tigerstedt den 13:de 
Juli tillbaka till Rantasalmi, för att närmare aktgifva på svensk-
finska armgens rörelser, och tog in på Pyyrilä, der han var 
öfver natten. Emellertid ryckte svensk-finska armgen nu in 
i Rantasalmi, hvarför Tigerstedt morgonen derpå i största hast 
flydde derifrån till ett torp under Putkisalo. Han hade alltför 
mycket komprometterat sig, för att ens med förenämnda bref 
på fickan kunna vara säker på att icke råka ut för obehaglig-
heter ibland sina landsmän, hvarförutom han behöfde ha öppen 
kommunikation med ryska lägret. Från sitt gömställe sände 
han emellertid ett bref till Kyander med följande skrifvelse: 

Välborne Herr Fendrick. 

Mig förestår den olägenhet, at jag af Ryska General-Majoren Ba-
ron Schultz är ansedder vara för mycket svensk, och at jag af Baron 
och Commendeuren Steding är satter som observator öfver Ryska Trup-
pers rörelser. Jag är således tagen som krigsfånge, och hade allerredan 
blifvit härifrån til Ryssland afsändt, med mindre jag icke sagt mig vara 
af sjukdom besvärad, och at jag som fattig man med hustru och många 
Barn borde åtminstone få några dagar qvarblifva för at anstalta om min 
lilla hushållning så i Randasalmi som i Jorois, hvartil han bifallit, med 
förbehåll at alla de bref jag min hustru tilskrifver bör upvisas för honom 
och under thes Couvert afgå. I dag har jag tilstånd at bada och skjöta 
mig på et af Putkisalo torpena. Var således god och kom hit med drän-
gen Michell nu genast, och emottag en pro memoria öfver Pyrilä hus-
hållning under mit fångenskap. 

Gud gifve våra den styrka, at utdrifva fjenden, men ty värn denne 
är nog stark och dageligen väntar på mera fålck. 

Ett par bomulls strumpor qvarlämna jag, var god och jemte den 
bättre dosan medtag, låt ej någon veta här af, far allenast öfver sundet 
til Pyrilä, och rid med Michell och drengen Carl därifrån till Putkisalo. 
samt sedan hit öfver Selkäsallmi. Jag har fått tilstånd, at åter hämta mig 
mat från Pyrilä. Må väl önskar Eder 

vän och tjenare 
G. Fried. Tigerstedt. 

I går hela dagen väntade jag på min grannes hitkomst eller tit 
Putkisalo, men fåfängt. 

[Oläsligt] Baron och Brigade Cheffen hade fådt Securs, nemligen 
General Siggeroot med 6000:de man, [oläsligt] han hade hela sin styrka 
med sig här, ifrån Jorois, och sit artillerier i tysthet underrätta och gläd 
mig därmed i dag med utskickade Juhan Tileus, samt huru stark hair 
och huru många canoner af hvaaije sort hair är. 
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I afton förreser fru Qvist til malmen för at handla och vil hafva 
med sig mademoiselle Brigitta för at inlösa hos Ivan några gullrin-
gar hon pantsatt och jag försäkrat fru Assessorskan at därtil låna pen-
ningar, den finska jägaren, som varit på Putkisalo, har jag fådt löfte at 
medfölja, och bör Matts Laitin äfven följa med. I händelse min granne 
har något af nöden, så försänd Nota, jag försäkrar at framskaffa riktigt 
til hands. Må väl! hälsa frun af eder vän. 

IIItanskrift:j 	
Herr 

fendriken Välborne 
Henrik Kyander 	

Strangården. 

Såväl brefvet, som det dertill vidfogade postscriptum, äro 
odaterade. Kyander synes emellertid hvarken hörsammat kal-
lelsen till mötet och ej heller i öfrigt besvarat brefvet. Tiger-
stedts plan att få assessorskans Heintzius' dotter till Nyslott 
i sällskap med en rysk sergeant-hustru misslyckades äfven-
ledes, likasom också alla hans försök att öfvertala dennes bro-
der, unge Heintzius, att gå i rysk krigstjenst. Hvad hans afsigt 
kunde ha varit med att på så sätt få sina myndlingar i fien-
dens våld blef icke närmare utredt. Det vissa är att om der-
under legat några beräkningar, så voro dessa helt säkert icke 
fria från egennytta. 

Den 16 Juli (5 Juli gamla stilen) skref Toll till Schultz 
att han numera fått säker underrättelse, att Stedingk sjelf med 
hufvudhären anländt till Rantasalmi, hvarföre den svenska korps, 
som stod i Jokkas, icke kunde vara talrik. Han tillade: „öf-
verstelöjtnant Tigerstedt är ännu icke hitkommen." Man fin-
ner häraf, att Schultz väntade på Tigerstedt. Denne dröjde 
icke heller att infinna sig senare samma dag, och träffade 
Schultz i Isolampi. Efter några timmar red han tillbaka till 
torpet och tog sig der en kort hvila, hvarefter han åter red 
ut till de ryska förskansningarna vid Puikko bro. Innan fram-
komsten dit, steg han af hästen, bytte hatt med sin dränggosse 1), 
hvilken fick föra hästen hem tillbaka, och vandrade till fots 
till skansen. Hvilka råd och anvisningar han gaf åt ryska 
posteringen känner man icke, men ännu samma afton satte han 
sig upp på en kosackhäst och red genom natten till general 

') Bytet skedde emedan drängens hatt hade breda brätten, som 
kunde nedfällas och delvis dölja ansigtet. 
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Rautenfelt i Sulkava med bref från Schultz. Följande nått 
reste han tillbaka med svar. Denna gång synes Tigerstedts 
resa till Rautenfelt verkligen räddat den ryske befälhafvaren 
från en stor fara. Tvertemot hvad Toll i sitt bref förmodat, 
hade nemligen den svenska styrkan i Jokkas blifvit förstärkt 
och en plan var färdig att omringa Rautenfelt. Han fick dock, 
säger MVIankell, i tid kännedom om företaget och drog sig till 
en på förhand befästad ställning vid Puumala.1) Att han erhöll 
denna kännedom genom Tigerstedt är ganska sannolikt. Be-
träffande Savolaksska hufvudarmeens anfallsrörelse som samti-
digt skulle ske, hade Tigerstedt likaledes förskaffat sig under-
rättelser, hvilka han vid sin framkomst till Schultz läger d. 18 
Juli på morgonen skyndade att meddela denne. Schultz skref 
härom följande dag till en vän: 2) 

„Arid samma tid fick jag genom. öfverste löjtnanten Tigerstedt den 
underrättelsen att samma natt alla trupper, hvilka utgöra 3000 man, som 
Stedingk derstädes haft, uppbrutit och framkommit, hvilken tillökning 
för oss den andra dagen genom tvenne läger blef upptäckt. Han skall 
hafva lernnat 400 man i Jorois: huru mänga blifvit i Jokkas kunde jag 
egentligen icke få veta. Hans plan har varit, att så snart jag skulle 
marschera till Sulkava och Jokkas, med hela styrkan, som det sig ock 
verkeligen utvisat, gå  till Rantasalmi och sedan marschera stora vägen 
till Nyslott, att för sig öppna passagen till Puumala och tillfoga fästnin-
gen all möjlig skada med de dervarande magasiner, och vid min förmo-
dade retour frän Jokkas eller Jorois afstänga vägen från Sulkava eller 
Rantasalmi: fast jag icke litar på Tigerstedts utsago, så kan det dock 
vara sannt" .. . 

Att Schultz icke kunde skänka fullt förtroende åt en för-
rädare, hvars enda syftemal var att tillfredställa sin snikenhet 
och sitt maktbegär, är temmeligen klart. Han hade dessutom 
blifvit varnad. Afskedade ryske maj oren Pistolekors, som bodde 
på Mönkölä egendom på ryska sidan om gränsen och kände 
Tigerstedt sedan gammalt, skref till Schultz: „Jag understår 
mig åtvarna Eders Excellens för öfverstelöjtnanten Tigerstedt, 
som i alla sina lefnads dagar varit en farlig man." Tigerstedts 
uppgifter om Savolakska armgens anfallsrörelse voro emellertid 

1) 1. c. sid. 419. 
2) Brefvet eller brefkonceptet, som jemte Schultz skriftvexling kom 

i svenskarmes händer, synes icke upptagit adressatens namn. Antagligen 
var det likasom andra Schultz' bref skrifvet pä tyska, ehuru endast den 
svenska öfversättningen ingår i hofrättsakten. 
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sanningsenliga, såsom snart derefter ådagalades. Hans oför-
trutna bemödanden att visa sig förtjent af den utlofvade belö-
ningen, besittningen af Rantasalmi, kunde icke heller gerna, 
efter allt som passerat, misskännas. Schultz, som nu väntade 
Stedingks anfall, anförtrodde åt Tigerstedt uppdraget att på sär-
skilda ställen utställa vaktposter samt derjemte genom utskic-
kade bönder införskaffa upplysningar om den svensk-finska 
armeens ställning, styrka och rörelser. Sjelf stod han med sin 
hufvudstyrka vid Parkkumäki och hade öfverlemnat åt en för-
trupp af 500 man, under öfverstelöjtnant Toll, att försvara det 
starkt befästade passet vid Puikko bro, vid pass 5 kilometer 
norrut. 

Anfallet skedde emellertid icke från det håll som man 
väntat. I trots af all vaksamhet lyckades det den finska ar-
mgen att kringgå de utställda ryska vaktposterna och anfalla 
Schultz styrka söderifrån. Slaget vid Parkkumäki cl. 21 Juli 
1789 blef ett fullständigt nederlag för ryssarne. Schultz för-
lorade sitt artilleri, sitt bagage och sitt kansli, samt måste med 
den del af sin trupp, som ej blifvit slagen eller fången, fly 
genom skogarna till Sääminki och Nyslott. Toll med sin 
afdelning, som skyndat till hjelp, nödgades efter en förtviflad 
strid gifva sig fången. 

Bland de fångne befann sig också Tigerstedt. Flere ögon-
vittnen intygade, att de sett honom vid slagets början till häst i 
spetsen för en hop „baskirer och kosacker" göra ett anfall 
mot de svensk-finska förtrupperna, men vid dessas eld hastigt 
fly, jemte sina följeslagare, tillbaka till ryska lägret. Han var 
iklädd en blå kappa och bar på hufvudet den af dränggossen 
lånade hatten, hvars karmar voro neddragna och fastbundna 
under hakan. Vid kommenderingen hade han begagnat sig 
i brist på ryskt ordförråd af svenska och finska kommandoord, 
hvilka antagligen genom miner och gester gjordes begripliga. 

Huru Tigerstedt vidare förhöll sig under slaget är icke 
utredt. Törhända skyndade han till Tolls trupp vid Puikko 
bro för att påskynda dess anmarsch. Det vissa är emellertid, 
att han vid slagets slut anträffades på valplatsen bland Tolls 
officerare och soldater, hvilka gifvit sig fångne. Adjutanten 
Carlqvist varseblef honom först bland fångarne. Tigerstedt, 
som kände honom sedan gammalt, skyndade då fram och sade 
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att han befann sig der såsom rysk fånge. Carlqvist genmälte 
helt kort, „men nu är ni svensk fånge", och gaf befallning att 
föra honom till major Gahn. Under villervallan lyckades Ti-
gerstedt fly undan vakten och gömma sig bakom några albu-
skar. Flykten observerades emellertid af kapten Weber, som 
med sin trupp just tågade fram i närheten och utan att igen-
känna den flyende anförvandten ropade åt honom att genast 
komma fram från gömslet. Då Tigerstedt icke hörsammade 
befallningen befallte Weber en jägare sikta på busken, hvilket 
föranledde Tigerstedt att under ropet „skjut icke" genast träda 
fram, efter det han först kastat ifrån sig några ryska prokla-
mationer. 

Sedan Gustaf III genom Stedingks rapport blifvit under-
kunnig om saken, befallte han i bref af den 3 Augusti Wasa 
hofrätt ställa Tigerstedt under laga ransakning och dom. Ran-
sakningen verkställdes vid urtima tinget i Rantasalmi, som 
började den 8 September. Aktor i målet var advokatfiskalen 
A. I. Bergvald, och domare häradshöfding P. R. Fabritius. 
Tigerstedt hemtades under militärbevakning dagen förut till 
stället och inqvarterades i klockaregården. Han försökte väl 
härifrån att genom utsända handtlangare inverka på de in-
stämda vittnena; men detta uppdagades och han fick icke se-
dermera mottaga besök annars än i vaktbefälets närvaro. Om-
kring 60 vittnen åhördes, deribland äfven ett stort antal män 
och qvinnor från ryska sidan om gränsen, hvilket område nu 
var ockuperadt af Savolakska hären. Vittnesmålen, hvilkas 
hufvudsakliga innehåll framgår ur föregående skildring, voro 
i allmänhet ytterst graverande. Förutom hvad som om hans 
färder, brefskickningar, utställningar af ryska vaktposter och 
deltagande i slaget uppdagades, framhöllos flere förgripliga 
yttranden af honom, såsom då han till ett vittne skulle ha 
sagt: „Minä olen yxi Venäjän miesi"1) o. s. v. Tigerstedt 

1) Ortografin är så till vida Tigerstedts egen, att orden utan ändring 
äro i hans försvarsskrift upptagne, såsom de finnas i häradsrättens protokoll. 
De anföras såsom en illustration på huru finskan den tiden taltes af herre-
män i sjelfva Savolaks. Annars förekommer i handlingarna icke finska, 
ehuru högst sannolikt är att många deri såsom ordagranna citerade ytt-
randen afgifvits på detta språk. 
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försvarade sig med all den fyndighet, som han under sina tal-
rika föregående rättegångar förvärfvat sig. Han jäfvade nästan 
alla vittnen, somliga på grund af slägtskap eller att de stodo 
under hans förmynderskap, somliga emedan de voro hans lag-
stadgade tjenstehjon eller torpare, somliga åter på den grund 
att de voro ryske undersåtar. •Då detta icke hjelpte, sökte han 
genom att framhålla skiljaktigheten i vittnesuppgifterna beröfva 
dem all trovärdighet. Han kunde väl icke neka att han besökt 
de ryske befälhafvarene, men påstod att detta skett endast för 
att skaffa åt Rantasalmi inbyggare ersättning för kreaturen 
och annan lösegendom, som fienden tagit ifrån dem. Sin vi-
stelse i ryska lägret ville han förklara dermed, att han varit 
rysk fånge, till stöd hvarföre han företedde ofvanföre intagna 
bref från Schultz och Klick.1) Ransakningen drog derföre ut 
på tiden, så att urtima tinget ännu pågick den 9 Oktober, då 
det måhända slutfördes. Tigerstedt anmälte missnöje såväl öf-
ver häradsrättens beslut att godkänna de af honom jäfvade 
vittnena, som äfven i öfrigt mot domstolens tillvägagående, 
som han insinuerade att hade varit partiskt mot honom. Han 
anvisades att anföra sina besvär i hofrätten, der saken efter 
nu skedda förberedande undersökning skulle tagas före, och 
blef sedan under fortsatt militärisk bevakning återsänd till 
häktet i Kuopio stad. 

Efter det protokollen öfver den anställda ransakningen 
ankommit till hofrätten, sändes Tigerstedt under bevakning af 
fänrik Kickow och tio man af Uleåborgs läns upprättade fri-
korps till Wasa, dit han anlände den 26 November. Han in-
qvarterades i rådhuset, der ett särskildt arrestrum blifvit in-
redt för bans räkning. Bevakningen anförtroddes åt stadens 
„borgerskaps infanterikorps", och, heter det i hoträttens pro-
tokoll, „emedan öfverste-löjtnanten Tigerstedt, ehuru för groft 
brott häktad, likväl icke bör betagas nödig tillgång att rörande 
dess enskilda behofver och angelägenheter äfven anlita andra 
godkända personer, än endast vakten och den öfriga betjening 

') Ransakningsakten vid Häradsrätten har jag icke lyckats öfver-
komma. Den blef antagligen jemte Hofrättens protokoller och utslag 
sänd till Stockholm. Alla vittnesmål finnas dock utförligen upptagna i 
Hofrättens konceptprotokoller, likasom äfven T:s anföranden. 

3 
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för honom blifvit utsedd; ty ock på det all slags missbruk i 
den delen tillika må förekommas, fann Kongl. hofrätten skäligt 
härutinnan nu således förordna: att enär antingen någon en- 
skild person anmäler sig att få tala med öfverstelöjtnanten uti 
arrestrummet angående enskilda angelägenheter, hvilka tillika 
böra uppgifvas, eller öfverstelöjtnanten sjelf för enahanda orsak 
åstundar kalla någon till sig i arresten, så skall sådant af vakt-
hafvande officeraren genast rapporteras till borgmästaren, hvil-
ken åligger derom med första göra anmälan i Kongl. hofrätten; 
då efter beskaffenheten särskildt förordnande alltid kommer 
borgmästaren att meddelas, huruvida sådana enskilda samtal 
må tillåtas och på hvad sätt dervid skall förhållas." Tigerstedt 
beviljades dessutom tillgång till nödiga skrifmaterialier, men 
anmälan skulle göras om de bref, som till honom ankommit 
eller af honom afsändes till andra. Annan än vanlig fångkost 
bestod kronan icke; dock var det Tigerstedt, som var väl för-
sedd med pengar, obetaget att sjelf låta förse sig med bättre 
föda. 

Handläggningen af brottmålet vid hofrätten räckte flere 
månader och fördröjdes på allt möjligt sätt af Tigerstedt, som 
allt emellanåt föregaf sig vara sjuk och derföre icke kunna 
hörsamma kallelserna att komma upp till sessionerna. Då pro-
vincialläkaren, doktor H. R. Hast, som på hofrättens befallning 
undersökte hans tillstånd, vid skilda tillfällen afgaf intyg att 
han icke kunnat upptäcka några sjukdoms symptomer hos ho-
nom, hjelpte dock dessa förebäranden icke i längden. Bättre 
framgång, så vidt det gällde att vinna tisdutdrägt, hade Tiger-
stedt i de uppskof, som han lyckades erhålla för afgifvande 
af sina skriftliga bemötandes af aktors anklagelsepunkter. Till 
rättegångsbiträde hade han efter mycket sökande fått auskul-
tanten vid rådstufvurätten i Wasa Karl Magnus Collander, som 
undertecknade hans försvarsskrifter med följande reservation : 
„Efter anmodan på klagandens eget äfventyr af C. M. Collander". 

Det kan naturligtvis icke komma i fråga att utförligare 
relatera gången af den vidlöftiga rättegången,1) hvars alla de-
taljer dessutom redan framgår ur den föregående skildringen. 
Endast det bör omnämnas, att först här vid hofrätten företed- 

Hofrättsakten i målet upptager i afskrift 72 tätt skrifna ark. 
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des de i Schultz' kansli funna på tyska språket affattade bref-
ven och dagboksanteckningarna, angående hvilka af lätt för-
klarliga skal något vittnesförhör icke kunnat ifrågakomma vid 
häradsrätten. Tigerstedt kunde väl icke bestrida dessa hand-
lingars äkthet, men han förnekade dem all trovärdighet. Han 
påstod att Schultz' anteckningar om att han skulle emottagit 
penningar af denne voro falska och osanna. Det såkallade aver-
tissementet nödgades han erkänna vara skrifvet af sig; men 
påstod att han skrifvit det i Schultz' närvaro och på dennes 
befallning, ett påstående, som, ehuru dess osannolikhet fram-
hölls, han envist vidhöll. Om sina samtal med de ryske gene-
ralerna yttrade han bland annat 1): „om så händt att jag för 
ryske generalen Schultz framburit uppdiktade osanningar och 
ogrundade berättelser under sken af största vänskap och för-
troende, för att sålunda vid lägligt tillfälle nyttja och göra bruk 
af hans vänskap, för att besvikligen insöfva honom i säkerhet, 
så vida fienden då allaredan intagit sex soknar, hvaribland tre 
äro med de största i riket och hvilka soknar i anseende till 
fiendens svåra och omenskiga framfart ansenligen lidit och 
såg bedröfligt och smärtfullt ut, då våra trupper för fiendens 
öfverlägsna styrka måste lemna den ena fördelaktiga platsen 
efter den andra i fiendens händer, var det då illa gjordt om 
jag i denna svåra belägenhet bjöd till att visa den tjenst jag 
kunde åstadkomma och dymedelst vara en stor och nådig Ko-
nung samt fäderneslandet till nytta och tjenst". Han sökte V11 
och med låta förstå, att det varit hans utsagor, som lockat 
Schultz i fällan och föranledt dennes nederlag vid Parkkumäki. 
„Vore det", yttrade han, „grundadt, som dock bestrides, att 
jag hade gifvit fienden minsta sannolika underrättelser om våra 
truppers rörelser och ställning, så vågar jag med rent samvete 
bedyra och säga: att general Schultz uppå min ingifvelse icke 
(skulle) skingrat sitt folk eller låtit sin mesta och bästa styrka 
några få dagar före Parkkumäki-affären afmarschera. Det för-
blifver i tid och evighet en sanning, att fursten Dolgoruki 
med 2,000 man grenadörer, en öfverstelöjtnant med 800 man, 
en deras major med 600 man och 300 Baskirer och kosacker 

1) Ortografin är här, likasom öfverallt annorstädes, moderniserad, men 
orden och ordställningen oförändrade. 
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afgingo åt Nyslott, hvarigenom det bevisas och är påtagligt af 
en och hear, som oväldigt vill tänka, att general Schultz varit 
förleddes och insöfder uti största säkerhet, hälst som han da-
gen före Parkumäki-slaget, eller den 20:de Juli lemnade sitt 
kostsamma och fördelaktiga batteri vid gränsen eller Puikko 
ström och borttog de på torfmurarne uppsatte flere stycken 
svåra kanoner och flere hundrade mans besättning, hvarigenom 
våra svenska trupper morgonen derpå eller den 21 Juli utan 

ringaste hinder fick tillfälle att attackera och öfverrumpla ho-
nom och hela hans läger med den gvarblifna styrkan i Parku-
mäki". Hvad de mundtliga utsagorna af talrika åsynavittnen 
beträffade, upprepade han sina jäfsanmärkningar och påstod 
att såväl hans egna som fru Heintzius' underhafvande leddes 
af hämndkänsla mot honom „för det jag, då de varit vårdslöse, 
tröge och försumlige uti sina skyldigheters och dagsverkens 
fullgörande till en början dem dertill anmant, men då sådant 
icke hjelpt, någon gång nyttjat husaga, hvilket likväl icke of-
tare skett, än då jag med fullkomligaste öfvertygelse förmärkt 
att de, utom andra laster och förseelser, begått snatterier till 
större och mindre del". Om sin pupill, unge Heintzius, anförde 
han, att denne „var begifven på flere laster, till och med lider-
lighet". „Och då jag" tillade han „med goda ord och föreställ-
ningar honom åtvarnat, har han varit mycket stursk och otidig 
och icke låtit sig rätta; då jag som iklädt mig faders ställe 
såsom förmyndare varit tvungen att någon gang försöka om 
icke en skälig aga kunde hjelpa; men alla mina försök ha va 
rit fruktlösa och utan minsta hopp om förbättring. Han hade 
således vid sitt vittnesmåls afläggande ett det önskligaste till-
fälle att hämnas och berätta allt efter godtycke och sådant 
som möjligen kunde bidraga till mitt fällande". Insinuationer 
och beskyllningar af enahanda art framkastade han äfven mot 
de flesta öfriga vittnen. Hvad som för öfrigt brast i bevisning 
sökte han ersätta genom de högtidligaste försäkringar om sin 
oskuld och de mest krypande trohetsförklaringar. Så yttrade 
han bland annat: „Månne da det kunna sägas att jag, som 
under den aldra nådigaste konung som under himlarunden fin-
nes haft min fristad och af hvilken jag njutit så mycket godt 
och öfverflödig nåd, kunnat vara nedrig ellet rysk sinnades att 
en så stor och nådig konung samt riket förråda. Berg och 
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dalar falle öfver mig och all möjlig hämnd träffe mig i allan 
evighet om jag någonsin haft några tankar att hvarken i mer 
eller mindre mon förråda min allernådigaste konung och land ..." 

Bevisen för hans brottslighet voro dock så klara och så. 
till fullo bestyrkta att domen icke kunde blifva annat än fäl-
lande. Hofrätten, som förkastade alla Tigerstedts jäfsanmärk-
ningar, såsom grundlösa och obefogade, fann utredt vara, att 
Tigerstedt sjelfmant och utan att dertill varit tvungen besökt 
rikets fiender såväl inom som utom landets gränser, förskaffat 
dem förnödenheter, framfört deras bud och ärenden, låtit bruka 
sig såsom deras spion och utspridt ogrundade rykten om sven-
ska truppernas nederlag och förluster, samt burit afvog sköld 
mot sin lagkrönte konung och sitt fosterland. För allt detta 
dömdes Tigerstedt att enligt § 1 kap. 4 i missgerningsbalken 
mista lif, ära och gods, „börande dödsstraffet å honom således 
verkställas att han å vanlig rätteplats i Rantasalmi socken var-
der halshuggen, hvarefter hans kropp skall af skarprättaren i 
galgebacken nedgräfvas". Den omständighet att det icke till-
förlitligen kunnat utredas, att någon skada genom Tigerstedts 
brottsliga förhållande skett, gjorde att hofrätten icke ansåg sig 
kunna skärpa dödsstraffet såsom, det åberopade lagrummets 
första mening stadgar. 1) Domen skulle, alldenstund hofrätten 
dömt i första instans, underkastas konungens skärskådande, 
hvarföre handlingarna i malet blefvo öfversända till Stock-
holm, derifrån de åter befordrades till konungen i Finland. 2) 
Sedan konungen d. 3 Maj fastställt hofrättens dom såsom pa 
lag och goda skäl grundad, uppkallades Tigerstedt den 21 Maj 
1790 till hofrätten, der domen för honom afkunnades. Härpå 
anmälde Tigerstedt, att han ville underställa domen konungens 
nådiga skärskådande, och då han tillfrågades om det var hans 
afsigt att genom besvär söka ändring i domen eller ansöka om 
nåd och förskoning, förklarade han sig vilja göra det senare. 
Hofrätten ansåg sig icke kunna beröfva honom denna förmån, 
utan beviljade honom en tid af två. månader, inom hvilken 

1) D. v. s. „mista högra hand, halshuggas och steglas". 
2) Se härom C. C. Ekmans Dagbok förd under kriget i Finland 1788 

—1790, sid. 179, Sv. Litt. Sällskapets skrifter XLIV. 
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han borde hafva sin nådeansökan inlemnad till Kongl. Maje-
stäts nedre justitierevision. 

Den annars milde Gustaf III var dock i detta fall obe-
veklig. Älven Tigerstedts hustru, som fick företräde hos kun-
gen och knäfallande bad om nåd för sin man, kunde ej utverka 
förskoning från dödsstraffet. I sjelfva verket hade också för-
räderiet varit så uppenbart och bevekelsegrunderna till det-
samma så lumpna, att den nobelt tänkande konungen icke kun-
nat känna annat än vämjelse deröfver. Likväl var han så nå-
dig, att han återgaf åt fru Tigerstedt och hennes barn hela 
den förbrutna egendomen. Han uppmanade henne derjemte att 
uppfostra sina söner så, att de med tiden blefve duglige män 
i staten, en uppmaning som hon äfven följde. 

Efter elfva månaders fängelse i Wasa, och sedan upp-
repade nådeansökningar afslagits, blef nu Tigerstedt under be-
vakning sänd till landshöfdingen i Kuopio, som egde att bringa 
domen i verkställighet. Förgäfves sökte Tigerstedt genom att 
en tid undandraga sig föda undgå sitt öde. Han synes icke 
haft nog karaktärsstyrka, att kunna hålla ut dermed. Sedan 
han blifvit beredd till döden af kapellanen i Jokkas Anders 
Winter, fördes han till afrättsplatsen i Rantasalmi, der han un-
der namnet Georg Fredrik Eriksson den 29 December 
1790 halshöggs af skarprättaren Åkerlöf från Lovisa. Hans 
hustru skall ha åtföljt honom ett stycke på den sista färden. 

Anmärkningsvärdt är, att Tigerstedt utspelte sitt förräderi, 
utan att veterligen hans hustru och anhörige hade den minsta 
aning derom. Uppdagandet af hans brott blef derföre för alla 
en öfverraskning. Att det djupt grep hans anförvanter är icke 
underligt. En familjetradition berättar, att fru Tigerstedt 
samma dag och timme som domen fastställdes såg sin man gå 
i trädgården på Engelsnäs med hufvudet under armen. Utom 
anhöriges krets väckte hans dödsstraff intet deltagande. Asses-
sorn H. T. Adlercreutz, som förde anteckningar öfver den ti-
dens händelser, skrifver endast: „Vid Parkumäki slag ertap-
pades och fängslades afskedade öfverstlöjtnanten Georg Fredrik 
Tigerstedt, såsom den der meddelat fienden underrättelser, lå-
tit bruka sig till spion och i sådant ändamål erhållit penningar, 
till hvilket allt ryske general Schultz' eröfrade fältkansli gaf 
anledning. Han var bofast svensk undersåte uti Savolaks, 
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känd af sin advokatyr intet alltid på den goda sidan, öfver-
tygades och dömdes af Kongl. Wasa hofrätt den 4:de mars 1790 
att halshuggas; — exequerades straxt derefter, hvarken sörjd 
eller saknad." ') 

I Porthans af trycket utgifna vidlyftiga brefsamlingar, 
der dagens händelser ofta beröras, finnes ingen antydan om 
att han skulle hört talas om Tigerstedt eller dennes förräderi. 
Veterligen omtalas det icke heller i någon samtida tidning. 
Uppenbart är, att mannen icke ansågs hafva någon politisk 
betydelse. 

Ehuru det af ofvanstående skildring icke framgår att 
Tigerstedt af andra skulle blifvit inledd på den brottsliga bana, 
som han beträdde, är det dock högst sannolikt, såsom slägt-
traditionen påstår, att hans gamle bekante K. H. Klick och G. 
W. Ladau varit de, som lockat honom dertill. Ingendera ha 
i våra häfder förvärfvat sig något aktadt namn. Klick sär-
skildt var en simpel förrädare, som icke inspirerades af några 
finska oafhängighetsideer. 2) Han kunde med oqvaldt samvete 
föreställa sig en tid, då Finlands socknar, till större eller min-
dre del, bortdonerades åt adelsmän. Åtminstone var det lätt 
för honom att förespegla Tigerstedt en dylik donation. Troligt 
är, att Klick träffat öfverenskommelse med Tigerstedt långt förr 
än ryska armeen gjorde sitt inbrott i Savolaks, samt att detta 
var orsaken till att Tigerstedt vid samma tid uppehöll sig i 
Rantasalmi. Någon giltig anledning hade han annars icke att 
dröja der, ty å de hemman han några månader tidigare för-
värfvat sig i sagda socken funnos ännu hvarken kreatur eller 
annan lösegendom, som skulle behöft räddas från plundring. 
Om han, såsom han försäkrade, lifvades af nit att skydda soc-
kenboarnes egendom i allmänhet, så kunde nog egennyttan ha 
spelat en roll häri. Han betraktade väl redan Rantasalmi soc-
ken såsom sin egendom. 

Ehuru Tigerstedts påstående att han genom osanna upp-
gifter skulle ha bedragit Schultz och derigenom varit orsaken 

') Skrifter utgifna af Svenska Litteratursällskapet i Finland VIII, 
sid. 73. Att Adlercreutz i afseende å tiden för afrättningen begick miss-
tag, synes af det ofvan anförda. 

2) Jemför J. R. Danielson: Anjalanmies K. H. Klick Wenäjiillä. 
Valvoja 1883, sid. 208 följ. 
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till dennes nederlag vid Parkkumäki, uppenbart endast var en 
nödlögn, som han vid försvaret sökte betjena sig af, så är det 
dock möjligt, att hans berättelser om den svensk-finska armeens 
rörelser, honom sjelf ovetande, kunnat vara bristfälliga och 
vilseledande. Han beclref sitt spioneri icke inom den finska 
armeen, utan höll sig utanför densamme och måste till obser-
vatörer och sagesmän anlita okunniga allmogemän och qvin-
nor. Det är derföre icke osannolikt att de slutsatser, som han 
af deras berättelser och egna iakttagelser gjorde och hvilka han 
sedan meddelade Schultz, någongång ledt denne på villospår. 
Åtminstone skall Schultz vid ett sammanträde med Stedingk 
hafva yttrat, att han blifvit narrad af Tigerstedt, ehuru denne 
sistnämnde enligt Schultz, eget medgifvande dock varit en riks-
förrädare. I sin rapport öfver slaget nämner Schultz emeller-
tid ingenting om att han skulle blifvit vilseledd af andra. Ti-
gerstedt nämner han icke alls. Ofverbefälhafvaren Mussin 
Puschin, som affordrats förklaring kvarföre Schultz lemnats 
med så liten styrka., att han måste duka under för öfvermak-
ten, skjöt åter hela skulden till nederlaget på general Rauten-
felt, hvilken låtit skrämma sig att öfvergifva positionen vid 
Jokkas och derigenom lemnat fienden möjlighet att kringgå 
Schultz.1) Rautenfelt förlorade också härför sitt befäl och per-
mitterades „för sjuklighet". Emellertid torde dock underrät-
telser om nederlaget vid Parkkumäki och dess orsaker äfven på 
annan väg kommit Katarina II tillhanda. Chrapovitski anteck-
nar i sin dagbok för den 25 Juli 1789: „Utförligt meddelande 
om Schultz' förlust, som uppgår till 600 man i döde, sårade 
och fångne. Det är våra finnars upptåg." 2) Otvifvelaktigt ut-
talade den sista korta meningen i nyss anförda citat Katarina 
II:s egen tanke. Hvilka finnar hon härmed afsåg, förmäles likväl 
icke. 

Efter uppdagandet af Anjala-männens förrädiska stamp-
lingar hade allmänna tänkesättet i Finland undergått en märk-
bar omsvängning. Afskyn och förbittringen mot förrädarne 
var öfverallt förherrskande, och detta, i förening med regerin- 

') Rapporterna finnas i afskrifter i Furuhjelmska samlingen i Fin- 
ska statsarkivet. 

2 ) Ryska Historiska skrifter i svensk öfversättning 2, sid. 86. 
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gens fasta och kraftfulla uppträdande, återgaf åt befolknin-
gen i de hotade gränsorterna tillförsigt och förtroende till den 
bestående ordningen. Efter Tigerstedts fängslande hade rys-
same icke mera någon kunskapare. General Giintzel i Wiborg 
klagar d. 26 Oktober 1789 öfver svårigheten ja omöjligheten 
att erhålla besoldade spioner i svenska Finland, och söker huf-
vudsakliga orsaken härtill i det för dylika brott pålysta stränga 
straffet. Han antar intet annat återstå, än att söka erhålla be-
soldade kunskapare bland svenska armeens officerare; men de 
försök han i detta afseende gjort synas jelnväl misslyckats. 1) 
Den patriotism, som nu var rådande, var icke den, som Sprengt-
porten och Anjaliterna betecknat med detta namn. 

Källorna för denna afhandling utgöras förnämligast af Wasa  h o f-
r ä t t s p r o t o k o 11 er, befintliga i nämnda hofrätts arkiv; den s. k. Tor s-
tila akten i finska statsarkivet; kapten Edv. Sev. Tigerstedts 
Anteckningar om adeliga ätten Tigerstedt 1691-1891, St. 
Michel 1891, äfvensom enskilda meddelanden af med ortstraditionerna 
förtrogna personer. Andra källor äro angifna R behöriga ställen. 

1) Furuhjelmska samlingen. Handlingar rörande kriget 1788-1790. 



En finsk Officerares Bref till sin vän 

i Stockholm. 

Skrefne 

Efter Reg:ts förändringen d. 19  augusti.  

Till Läsaren. 

Dät är varken en. Catos bitterhet eller en Micalecsis behag-
siuka som leder mitt upsått till dätta arbete; min Läsare. Dessa 
Blad äro allenast ett tankespel — som kiärleken till Fädernes-
landet ock vänskapen lockatt ur mina giömmor. 

Si l'on ne fait pas tout, 
On n'a rien fait pour la Patrie. 

V—. 

') Nämä Yijö Maunu Sprengtportenin kirjesarjan muodossa esittä-
mät mietteet 1772 v:n vallankumouksesta painetaan tähän prof. J. R. 
Danielsonin tekemän ehdotuksen mukaan Suomen Historiallisen Seuran 
kokouksessa 30 p. lokak. 1901 (ks. pöytäkirjaa mainitulta päivältä). Ulko-
nainen muoto jo näyttää viittaavan siihen että tekiä itse oli ajatellut nii-
den julkaisemista tai kumminkin saattamista suuremman lukiakunnan 
käsiin. Ne ovat varsin valaisevia sekä vallankumouksen alkuun nähden 
Suomessa että Sprengtportenin tuumien ja luonteen tuntemiseksi. Alku-
kirjoitus, Sprengtportenin omalla kädellä kirjoitettuna, tavataan Helsin-
gin Yliopiston kirjastossa hänen muiden siellä säilytettyjen paperiensa 
joukossa. Paitsi tätä löytyy siinä toinenkin pääasiassa samoja ajatuksia 
sisältävä, vaan vähän toisin järjestetty kirjoituksen luonnos, nimellä ,Mina 
Tanckar vid närvarande förändring af Regerings-sättet år 1773". Millä 
tavalla ja mistä nämät ovat sinne joutuneet, ei valitettavasti voida sa-
noa, kun kirjanpito kirjaston lisäyksestä vanhempina aikoina on kovin 
puutteellinen. 
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Brefvet N:o 1. 

Säg min bästa vän! Finner icke du en vällust i vårt nya 
tidevarf. För ett år sedan orkade man knapdt täncka, en god 
ide geck förlorad när dan icke kom ifrån dät rådande folkett: 
man ledsnade. — Du vet bäst huru nedslagenhet ock förtviflan 
hade intagit våra sinnen. Vij misströstade om nogon hielp 
mera var möijlig. — Minst förmodade vij att dän gamla svän-
ska äran ock mannamodet skulle updagas uti en af Rikets af-
lägsnaste Province/. vars flygell på Riddarhusett icke gaf ett 
sådant hopp. — Men — Gustavs namn trängde sig även till 
våra Finska koijor igenom egennyttans dolda giller. — Vij 
fingo veta på vårt egett språk, 'att en svänsk kung satt på 
Thronen, solu tillböd sig bliva medlare uti aggetts trätor. — 
Men vij häpnade att fa höra svänska folkett försaka dän — 
som så ädelmodigt tillböd oss säkerhet och lugn. — Hans svän-
ska ock stora hiärta upeldade våra siälar. — Vij uppreste oss 
mot jllskans våld. Vij sade till varandra: — Ska vij ännu 
längre vara slavar af utländskt folk som trycka — oss i svänsk 
klädbonad? Nej! — våra lif skola icke sparas och vårt blod 
skall rinna för konung och fäderneslandet. Allmachten styrde 
vårt uppsatt — och Gustav dän III segrade: — våra siälar 
kiänna en obeskrivelig glädie : — vij äro liksom högfärdige 
däröver att en Finne varitt Thronens stöd — ock att uti våra 
parker bereddes en händelse — som på en dag grundade hela 
Svärgets lycka. — 0! mitt Fädernesland — måtte Du än en-
gång bli så lysande, så stort, så lyckligt som Du fordom 
varitt. — — 

Brefvet N:o 2. 

Du tror intet att en förändring af Regerings sättet just 
var så nödvändig. Dät hade väl ändå kunnatt bli Folk af oss 
säger Du. Nation var icke så borttskiämd, som hon gafs ut" 
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före: Vij hade väl en hop missbruk i våra Lagar seder ock 
tänckesätt; men sådant hade vij alt kunnatt rättadt, bara vij 
fått tid på oss, utan att bryta halsen af Regerings formen. — 

Jag beskyller icke Ditt hiärta för dess irrmeningar; Du 
älskar fäderneslandet, ock är icke af dät slags folk, som bär en 
giftig dart under en Patriotisk kappa. — — Men Du har då 
ännu icke nog li.fligt kiäntt vårt elände. Lätt oss uplysa 
varandra. 

Utan goda lagar kan ett rike icke vara lyckligt — om 
dessa lagar äro elacka allenast af ett misbruk, så kunna de 
hielpas, men om de äro elaka af nogon Fysisk ordsak så stå 
de aldrig att hielpas. Då måste ju ett Rike som har sådana 
lagar småningom tära sig ock sluteligen aldeles förfalla. 

Större delen af våra lagar kunde icke annatt än vara be-
smittade af de ofullkomligheter ock fel som låg uti principperna 
till deras skapellse. — Allstrade af mångväldet kunde de omöij-
ligen ricktas på allmänt bästa -- — var ock en ville vinna; 
— därigenom blef handeln ett bedrägeri, växell coursse ock 
vinglerier kommo i svang. Lagar giordes att spoliera varandra 
ock Rikett måste sitta emellan. Ålderdomen ville behålla sin 
sielfsvåldiga rätt, och ingenting lämna ifrån sig till efterkom-
mande, — däraf upkorn Lagar ock tienstebetänckande, som för-
(lväfde skicklighet, täflan ock förtienst. — Egennyttan måste 
likväl tränga sig framm, ock hava sin väg öppen — hon till-
skapade då accorder ock tienstekiöp — fäderneslandet blef en 
marknadsplatts, ock tiensten en vara, dän var ock en trodde 
sig för pängar vara berättigad till. — Egennyttan rådde såle-
des på ålderdomen, touren såldes för pängar ock förtiensten 
förtrycktes af dem båda, alt dätta omskapade ungdomens se-
der, ifrån att vara anständige, upricktige, flitige, kunnoge ock 
skicklige sujetter, att med kundskap ock ära göra sitt lefnads 
lopp nyttig för Riket, till högfärdige, vårdslöse, huglöse, okun-
noge ock dristige vinglare. 0, vilkett elände för ett land där 
hela generation således är bortskiämd. 

Nation såg sina mistag uti en tilltagande vanmackt, de 
ryste för krig, ock fant freds lugnet lycksaligare, för ett folk 
som icke mera hade mod att försvara sig. — -- De skapade då 
lagar för freden liksom att giöra krig omöijligt. — Och betogo 
sig med dät samma sitt naturliga försvar. — — Småningom 
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utplanades dän gamla äran ock Politiquen sattes i stället — 
en manlig ock rask uppfostran — ärsattes med veklighet ock 
artigheter. Listiga försåt — nyttiades för dan gamla svänska 
näfrätten. Gamla inrättningar helgades just för dat de voro 
oduglige. Man tänkte icke mera på sitt försvar — till vad 
ända skulle dät väl tiena för ett folk, vars mod hade af'tynatt : 
man trodde sig med Friheten allena vara ett oöfvervinneligit 
folk. — Med ett ord — Sielfsvåldet tog så överhand att in-
gen nyttig nyhett mera kunde värkställas, ehuru angelägen dän 
var för Rikets nytta! Ja, jag är öfvertygad — att om Svärjett 
ej lärt krutets bruk i förra tidevarfven — så hade dät nu al-
drig kurnatt komma sig före att antaga dess bruk ock förändra 
sina vapen därefter, ehuru de sedtt hela värden därmed föröda 
sig! — Så trögtt har dät tänkt uti sitt försvars värk. — 

Landtman har tyckt att dat icke stort lönte mödan upp-
odla en jordtorva dän han ej såg försvarad; däraf har härflu-
tit jordbrukets förfall ock näringarnes aftynande. -- Jag har 
kiänt flere flitige jordbrukare här i landet, som af en sådan 
princippe och framtid värkeligen blivit fruchtsamme att ned-
lägga pangar i sin jord och hoglöse att förkofra sig. -- 

Enskyldt nytta har skapatt nogra lagar för egne afsigter, 
för nogra personers eller trachters bequämlighet, men oftast 
olämpelige och tvärt emot dät allmänna intresse; men är no-
gon nyttig Lag utkläckt till allmänt väl, så har straxt egen-
nyttan rest 100:de hinder däremot. — När Banquen behöfde 
öppnas till industriers uppmuntran ock upkomst, så insmög 
sig egennyttiga vinglerier, som beredde finnancernes oredor 
ock Rikets fördärff. När kronans oländige marker behöfde 
skiftas (less oboer emellan, att befrämja jordbruk ock hushåll-
ningen, så har alt sådant med flere allmänna författningar haft 
föga framgång mot enskildte förordningar ock vanor, vilka 
kraftigare understöddes, således altid varitt mer värkande än 
en tom ock kraftlös bokstaf — som aftynade tillika med Fä-
derneslandet. — Nation suckade under laglöshet — men hon 
drog blått diupa suckar, utan att kunna hielpa sig — där en-
gång sielfsvåld har tagit öfverhand där later fkt(?) icke mera 
styra sig. — Dät rusar som en ström vilken, när dän brutit 
igenom fördämningarne, icke kan stämma sig sielf, utan dät 
måste skie af en främmande kraft, som dämmer ock stillar dess 
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våldsamhet. Nation kunde omöijligen sielf med egna krafter 
resa sig utur sådan vanmacht — de voro för många som beha-
gade sig i villervallan, som funno sin rackning att fiska i grum-
logt vatten, som ville bygga sin uppkomst på fäderneslandets 
fall. — Ock vi kunde engäng icke förena oss om en inbördes 
Säkerhets act på en tid, då friheten stod i fara för Regering 
tillika ock förmätenhet. Dömm nu sielf om icke en Reforme i 
regeringssättet var nödvändig. — Della storvärk var en Gustaf 
d. III.•s göra. — Han allena kunde förena ett söndratt Folk 
— som igenom inbördes agg trätor ock kif råkatt i vanmacht 
ock förtviflan. Hans hiältemod har segratt över våra olyckor: 
— — Hans vishet måste även segra över våra fördommar. ---
Han lär snart giva oss andra lagar, som skapar hos oss ett nytt 
hiärta, nya tankesätt, nya seder; alt dit där behöva vij. — 

Brefvet N:o 3. 

Du vill veta anecdo ter varföre Revolution skulle begynnas 
i Findland. — Du frågar mig mera än jag kan svara på. — 
Vad jag fått veta genom vän ock väns-vänner, har jag intet 
låf att uppenbara för Dig. — En så vacker giärning, som 
hedrar dina landsmän, ville Du låta trycka säger Du. Kiära Du 
— giör icke en sådan folie. — Man tål väl att Finnarne ha 
bidragit till Revolution, men man skulle icke tåla om de ville 
draga äran därutaf. — Dät skulle giöra ondt i magen pa mycke 
folk, som nu skryta med andras flädrar. — Du umgås dageli-
gen med många kiäcka bussar på Stockholms Caffe-hus — 
fråga dem. De hava alla varitt med i hemligheten ock giordtt 
undervärk, långt för än dät blef påtänkt. — Lät man dässa 
krog Patrioter få liuga varandra fulla — ock förarga dig icke 
däröver. Hela Rikett kiänner uphofsman. En Gustavs hiärta 
som lyser af nåd ock ärkiäntsla har icke lämnatt honom okiänd. 
— Dän som mer eller mindre, vettandes eller ovetandes, 
med eller mot sin vilja gått bi-steg till utförandet af dätta 
storvärk, har icke myckett att yvas över i mitt tycke. — Du 
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begriper lätt att ingen annan än Gustav sielf kurnatt antaga, 
gilla ock utföra en plan varpå dess undersåtares välfärd be-
rodde. — Mera härnäst. 

Brefvet N:o 4. 

Så är Du då änteligen på dän rätta vägen, ock Revolu-
tion mishagar Dig icke. — Du tycker likväl, att da skulle vara 
bäst: om nation skulle få behålla sina gamla lagar ock åt-
minstone nogon tid få styras efter dem — jag tycker icke så. 
— — Nationer, som fördärfvat sig, få icke sitt gamla goda 
lynne igen, så länge lagarna äro de samma. — De måste 
helt ock hållit omskapas. Nu är dän Epoque inne på vilken 
dätta kan skie. — Varföre skulle man då besinna sig på 
saken. — Svärje har återfått sin gamla Regerings-form, dät 
bör även återfå sitt gamla lynne, seder ock tankesätt — sine 
gamla lagar ock sin fordna vigeur. — Om vij ej komma dit 
så har Revolutionen gagnatt oss till ingenting, ock Regerings 
sättet -- törs iag säga: — är icke beständigt. 

Lagarna böra lämpas efter folkets böijelser — —. 
Ingen ting liknar sig aldeles i naturen. Nationer hava 

ävenså sina Caracteristiqua åtskillnader, en viss punct af full-
komlighet, varöver de icke moralement kunna tvinga sig — 
men vartill de ock möijeligen böra hinna, när medlen läm-
pas till deras lynne ock Physique. — Climatet giör mycken 
åtskillnad — uppfostran giör dät masta. — Man blef soldat 
och storsint i Rom — Philosophe ock värdsförachtare i Grek-
land — man blir mistäncksam ock god Calculateur i London, 
glad ock dantsmästare i Paris — dygdig ock from Artiste i 
China ock så vidare. Lagstiftares omsorg har därföre varitt 
att föra nationer till sin fullkomlighet dän väg — de kun-
natt gå efter sitt naturliga lynne. — Lycurgue i Lacedemonien 
och en Confusius i China, fölgde olika methoder i lika afsigter. 
Men dän ena hade att tillskapa Greker ock dän andra Chine-
sare. — 

När Solon stiftade sina Lagar för ett borttskiämt Atheen, 
blef han tillspord af en Atheniensare om de lagar han givit 
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dem voro de fullkomligaste. -- „Jag har" — svarade Solon 
„givit dätta folkett de bästa Lagar de kunna tåla". Solon 
hade rätt; ock dän får orätt, som tror att Nationer giöra stor-
värk i annan ordning än vartill de af sitt Espritt naturligen 
vägledas. 

Brefvet N:o 5. 

Du mistager Dig min vän på Nationens lynne — vij äro 
icke födde att vara ett fritt folk. — Bevis härpå — att vij 
intet kunde behålla vår frihett över 50 år. 

Dat är svårt att dömma om ett folkslags lynne som sty-
res af despotismen, som varitt Svärjes öden längst bortåt, ehuru 
väl icke altid under sådant namn; uti fria Regeringar allena 
visar dät sig — här giör folkett sielf sina Lagar, vilka således 
blifva i Espritt af deras seder böijellser ock lefnads sätt — i 
stället att uti de förra är det Regentens lynne som skapar la-
garna och dessa tillskapar där tvärt om seder böijellser och 
tänkesätt. Mahomet giorde Turcarna till soldater. Czar Pet-
ter hade givit dem konster ock giordt dem till siömän i Me-
delhavet — och så bort åt. — Men så ofta Svänska folkett 
varitt lämnade till sig sielfve, så synes hos dem dän bland-
ning af dygder ock stora laster, som gemenligen plägar finnas 
hos de folkslag vilka naturen missbytt i livets förmåner ock 
liksom till ärsättning skiänckt en slags tilltagsenhet att taga 
över välde på lyckligare folkslag. — De hava varitt trumpne, 
hämdgirige, afvundsfulle ock slösachtige, fallne mera för att 
kriga än handla, mera för att bränna än bygga, mera för 
vilda ock grova nöijen än för vitterhet ock smak. Med ett 
ord krig synes hava varitt deras rådande böijellse ock äran 
deras Gud. — Sådan visade sig nation under Vasa kungarnes 
Regements tid -- storsinte ock ädelmodige — äran var drif-
fiädern till alla deras vackra giärningar. — 

Men Patriotisme, eller dän iver för fäderneslandet, som 
visade sig så lysande hos de gamle Greker ock Romare, synes 
aldrig varitt svänskens lott. Dät tycks liksom dät folkslag, 
vilke af naturen ej undfått stort förmånligare vilkor, än Biör- 
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nar ock andra rofdiur, haft: svårt att fatta en eldig kiärlek 
till sina usla hemvist. — De voro också en lång tid bårtåt en 
landsplåga för lyckligare landskap ock funno över alt sitt fä-
dernesland, där de funno ära ock vinst. Dät var kanske alena 
för att berömmas af sine fränder som de ibland låckades till-
bakars till sine ödes nästen, där de uti sagor och runor ristade 
sina krigs-mandater för efterkommande ock funno sig med 
dävna belöning förnöijde. 

Dät tör kanhända ännu vara en Physique omöijlighet, att 
ett så vidsträckt landskap som Svärje icke kan styras af mång-
väldets Lagar. — Dät behöfs en viss sammanstämning uti lef-
nad ock tankesätt, som lätt ock på en gång kan utsprida sig 
till hela nation att imprimera däm enighet ock enthousiasme uti 
alla saker som bör upelda ett fritt folk. — Rom var allenast 
fritt innom sina murar; — men utom kring regerade oftast 
despotisme. —•- En Carelare och en Skåninge kunna icke smaka 
en ock samma lag med lika övertygellse —, vad man på dät 
ena stället finner lyckligt, finnes orimligt på ett annatt. Af så-
dana skiljachtigheter i begiär ock tänkesätt upkommer inbördes 
oenighet ock intriguer, — som sluteligen värkar Regeringsät-
tets obestånd. 

Således visar sig under vår frihets tid helt andra seder. 
— Alla dygder synas liksom försvundna. — Sielfsvaldet har 
styrt, ock Nation är sig icke mera lik — med ett ord — hon 
äger ej mera nogon viss ock uppenbar Caractere. -- — — 

Brefvet N:o 6. 

Kiärleken för Fäderneslandet giör dig furchtsam ock vill-
rådig. — Du finner väl hur tokugt dät hänger ihop med en 
hel hop af våra vänningar — Men Du vet intet vilken väg 
vij skola gå för att bli lyckligare. — — Kiära Du, när en 
Gustav sitter vid styret bör man icke vara modfält. Han 
har bunditt de illasinnade vid en Laglydig macht, ock de som 
af okunnoghet lämnade sig till sielfsvåldets förkiusande viller- 

4 
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valla, kunna nu lämna sig till honom med en lyckligare okun-
noghet. Han allena kan utstaka dän väg vij böra gå. — Hur 
iag tänker vill jag våga att yppa för Dig. En extreme fattig-
dom hos ett folk förordsakar antingen nedslagenhet eller för-
tviflan — påfölgderne bliva då antingen uselhet eller barba- 
risme. De föda sig som Lappar eller som vikingar alt som 
deras lynne är till! Dät är icke dit -- mitt Fädernesland, iag 
vill hava dig. 

Mycken rikedom åter synes däremot väl vara ett sällare 
tillstånd. Men beskådas närmare sådana folkslags öden ock skic-
kellser, så hava de gemenligen ej varitt de lyckligaste — — 
Principen till deras lycka, har blivit småningom princippen till 
deras fall. — Rikedom har gifvit yppighet — yppighet sielfs-
våld, laglöshet, — laglöshet väcker veklighet och förvirring i 
sederna, vilkett sluteligen giordtt dessas tillstånd likt de uslaste 
folkslag — för vilka sedermera deras skatter blifvit ett rof. 
— Dät förhåller sig helt vist så — när i synnerhet ett Land 
icke äger egne naturlige resourser till rikedom, utan sådant 
skall tagas igenom en så kallad handels industrie ock specu-
lationer — Pänningen bliver dätta folkets gud, vinsten de-
ras ära, ock hela värden synes dem ett lika kiärt fädernes-
land. Dät är icke heller ett sådant öde jag önskar mitt fädernes-
land. -- Men däremot hava de stater varatt längst vilka åt-
nöijdt sig med en lagom välmåga ock ej etanderatt sine inrätt-
ningar utom sine naturlige resourcer. — Torftighet giör dem 
flitige, ock arbetsamme, likheten i vilkor samhällige — överflöd 
på nödvändigheter giver dem kiärlek till sine lycklige tracter, 
värkar patriotisme ock dråpliga giärningar. — Således segrade de 
Rommare så länge de voro ett torftigt och sielfkiärt folk över 
Cartago som var upfyldt med rika ock sielfsvåldiga veklingar — 
men de underkufvades sielfve, när yppighet ock rikedom hade 
tagit hos dem överhand — ock barbaren delar deras skatt! — 

Dät vore till dänna Classe — till dävna höijd af höghet 
ock lycka, som iag önskade att se mitt Fädernesland uplyft. 
Dät är också dit som svänska folkets lynne ock physique bäst 
synes lämpa sig. Dät är icke dän förkiusning, yppighet ock 
öfverflöd lånar vår inbildning som giör oss lyckliga. Om 
våra kroppar ej äro prydde med all utländsk granlåt — om 
våra hus ej äro sirade med Indiens skatter — om på våra bord 
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ej vankas all Edens härlighet, så kunna vi ändå vara rätt lyck-
liga, rätt rika när vij taga födan af vår egen jord ock pryd-
naden af våre egna tillvärkningar. — 

Käisare Leon har sagt „Två saker äro nödvändiga att 
upprätthålla Riken. L a n d t b r u k ock m i l i c e. Dät första för 
att föda hela värden, ock dän senare för att försvara dät första. 
Men jag låter mina ideer vila vid detta ämne som varken Du 
eller iag rätt väl förstä oss uppå. — Vi kunna bättre uplysa 
varandra om handgrep ock svängningar än om jordbruk ock 
handelsindustrie. 

Brefvet N:o 7. 

S. T. Återigen frågor om Revolution. Du hör så många be-
rättellser därom, dän ena underligare än dän andra, att du icke 
kan bli slug på huru dän tillgått. Dät låter som hela värden 
varitt med i hemligheten; men när du frågar dem så veta de 
ändå ingenting. Du önskar åtminstone att få en circonstierad 
berättellse om tillgången i Findland. Därutinnan kan jag con-
tentera din nyfikenhet med vad iag vet. 

Dät vet jag att utom nogra få personer som skulle pre-
parera Trouppernas Esprit i Skåne och Finland, samt Flåttans 
utredning till dänna hemliga Expedition, så voro icke många 
med i förtroendet. 

Jag vet af en viss man som hade fått en del af dessa de-
talier att bestyra här i landet, att man fant mera svårigheter, 
fruchtan och villrådighet i folkets Esprit än man i början hade 
förmodat. — Alla suckade väl under aristocratiens tryckande 
ok, ock önskade hemligen en förändring, men de voro få som 
dristade sig inse uti möijligheterne häraf, och ännu färre voro 
de som vågade sielfve att härtill bidraga. Man umgicks såle-
des i början mycket hemligen med desse anlägningar; man vi-
skade med varan att bemanna sig mot Ståndens våldsamheter, 
man understödde i synnerhet hos dän värfvade trouppen dän 
farhoga de hade för en förestående reduction och de upp-
muntrades att icke blifva ett sielfvilligt offer för medbröders 
avund och förföljellse. Alt detta upeldar småningom deras 



-246— 
• 

hiärtan och mod. Man började nu höra uppenbart föracht ytt-
ras mot ständers rådslag, alla önska att allena en Gustav ville 
äska deras trohet — att med väpnad hand kuva Tyrannernes 
mångvälde. 

Gustaf får veta sitt folks behiärtenhet, han finner dät nu 
vara rätta ögnablickett att nyttia deras lynne och tillgivenhet. 
Han beslutar att frällsa sitt Folk och låvar att sätta sig sielf 
i spitsen med äventyr af lif ock krona. 

Vad giör icke ett så stort beslut af en älskad konung; 
all fruchtan försvinner — omöjligheterne dölja sig, alla bröst 
upeldas af konungens dristighet. och man väntar med häftighet 
på detta sälla ögonblick. 

Man viste icke ännu vem som skulle lägga sista hand vid 
dätta storvärk: men ständerne sjelfve igenom en lycklig okun-
noghet uptäcker dän man som var Gustavs hemlige vän. De 
trodde under ett opdicktat påfund skilja sig vid en person som de 
ansåg för sielfsvåldets hätskaste fiende — ock sände med dät 
samma just dän till Findland som styrt hela anlägningen ock 
var ämnad att bliva deras baneman. 

En Sprengtportens ankomst upväcker de redliges glädie. 
Fruchtan hade redan blandat sig uti deras hopp, man kunde 
icke väl dölja för de bespäijares nyfikenhet en del af de an-
stalter som varitt nödvändige att värkställa. Ett skepp låg 
redan på redden färdigt att intaga sin besättning. Ett annatt 
mindre fartyg hade redan 14 dagar legatt omkring Borgå sfär-
gård, under varjehanda pretexter, för att intaga dän troupp 
som tillbudit sig att förena sina lif med Gustafs lycka. Dän 
minsta omständighet hade kursnatt röija alla dessa complique-
rade planer, men folkett voro starblinda, ock dessa sällsamhe-
ter Bingo liksom Cometer förbi deras kundskap. 

Under sådan oro fruchtan och hopp hastar man nu med 
all flit till ändamålet. Chefens ståndachtighet röjer alla åter-
stående hinder ur vägen, och upmuntrar de tvekande. De på-
liteligaste af Trouppernes anförare sammankallas. Deras namn 
bör icke döljas för dig. En Leijonhielm, Stiernsparre, Lode, 
Pinello, Sahlsvärd, Cosva hava med sitt blod förvärfvat sig en 
odödlig rätighet. Rikets våda och Gustavs namn styrker de-
ras mod och ökar deras beredvillighet. De giva sitt löfte och 
var ock en går till sin post att giva exempell af en redlig 
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Svänsks nit. Man väntar allenast dän vind som skulle befrämja 
dätta stora upsått. 

Nu nalkas dätta lyckliga och äventyrliga ögnablick. 100:de 
kiäcka och redlige Dragoner träda under gevär d. 14 augusti 
en morgonstund helt bittida långt ifrån stadens buller, och 
sammansvära sig på ett åkerfäldt. Lydnaden för sine förmän, 
kiärleken för honom som talte i Gustavs namn, ett slags hielte-
mod som icke låter beskriva sig hos en så liten Flock som stod 
allena i ett ödeland, utan annatt stöd, än deras egen man-
dom, alt dätta värkar hos dem dät dristiga och snara beslut 
att våga lif och blod för sin egen och fäderneslandets ära. — 
De lämna i ett ögnablick hustru, barn, fränder och all sin 
egendom att följa honom som vågade sig sielf i samma ända-
mål. — De hasta om bord på dät fartyg som skulle förena dem 
med deras hemliga vänner på Sveaborg, vilka emellertid lön-
ligen köllo portarna öppna för deras ankomst. — — De voro 
redan långt ut på flärden innan deras afgång med häpenhet 
och bestörtning i blef bekant i staden. — Glädien hördes på 
vatturymden där dätta redliga folkett seglade. De hurrade 
en Gustavs namn ock ladar sine gevär mot ovännernas anfall. 
Ach — ! min bästa vän, huru skulle icke ditt ömma hiärta bli-
vit rördt, om Du varitt åskådare af dänna lilla Troupps 
munterhet ock mod — som likväl äväntyrade all sin välfärd 
på ödets vågor. 

Men vinden kastar sig! ock man börjar tvifla att icke 
kunna hinna fram på dän överenskomna timman. — Anfö-
raren allena kiände påfölgderne af dävna Contretenu — dän 
minsta vinek om dänna sällsamma navigation som hade fram-
trängt sig till fästningen, där en aristocratiens försvarare förde 
befälet, hade tillslutit dem intåget, ock lämnat dem allena till 
deras öde. — En Troupp af deras flineka bussar hade väl gått 
landvägen, för att afskiära och hindra communication emellan 
landet ock staden, men dät var allenast för ett dygn. Han 
tager hastigt sitt beslut — samlar några båtar, ock beslutar 
att ro sig fram med någre utvalda. Alla rusa till och täfla 
om företrädet — man vågade icke välja ibland så många hiäl-
tar, ock .båtarna bliva överlastade. -- De skiuta likväl ut ifrån 
skeppett i dänna äväntyrliga belägenhet, under deras välsig-
nellser ock lyckönskan, som stodo guar på redlingen bestörte 
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över en händelse som skilde dem ifrån deras sammansvurne 
vänner. — De kiänna en hemlig oro utan att rätt veta varföre; 
de tycka liksom redan dät band vara sönderslitet som de givit 
varandra att åtföljas i lif ock död. 

Nu höras icke mera de klingande glädieliud, diupa suc-
kar sorla under skeppsdäckett — de fråga varandra med en 
fruchtsam oro — vart taga våra vänner sin kosa — skola vi 
alena bli de olycklige. Mörkret ökar deras oro. En bestört 
tystnad intager glädiens rum — dän enda tröst de hava övrig, 
är uti deras officerares förtroende som upmuntra deras sorgsna 
sinnen under dät att de i mörkrett beständigt lovera sig fram 
uti ett hårdt tilltagande motväder. 

Uti dätta mörker förvillar sig deras vänner på Östersiöns 
fiärdar. De rodde likväl oförskräckt fram på en gissad kosa, 
ock rättade sig på varandra med pistolskått som i mörkret up-
lyste ock sammanhölt dänna lilla Exquadre. — Dänna coup 
d'oeuil var värd en Vernets teckning. Anteligen öfverfaller 
dem motgången. De komma ur sin kosa, snärja sig i stenige 
vikar och stadna på grund. Utur dänna labyrinthe komma de 
icke för än dagen uplyser dem, ock visar ett skummande haf, 
som nödgar dem att med vågen taga sin tillflyckt till en liten 
holme. Här stiga de i land våta ock förtviflade över ett öde 
som tycktes giöra deras ärofulla företagande tvetydigt. Vad 
för ett bistert öde. — Men Förmans kallsinnighet upmuntrar 
ännu deras nedslagna sinnen, ock hoppet övergiver dem icke. 
Hieltens siäl åtniöt likväl icke det lunga som hans upsyn visade. 
Ett misslyckatt företagande var redan en bitter oro för en stor-
sint siäl. 

Han rådgiör nu en stund med sig sielf om sitt eget och 
fäderneslandets öde, han beslutar att våga dät yttersta för att 
tränga sig fram till fästningen, för att där ännu med sin när-
varellse kunna återställa sakerna eller dö med äran. Ett stort 
mod tager altid häftiga beslut. — Han väljer dän starkaste bå-
ten, ock sielf fiärde vågar han försöka vad diärfheten och Gu-
stavs lycka kan uträtta. Han tager nu ett ömt afsked af sina 
bestörta följeslagare, de följa honom till stranden och man såg 
nu de tårar rinna af kiärlek ock medlidande som motgången 
icke kunde utprässa. Deras suckar som blanda sig med vå-
gens tiutande och vädrets gnislan, upväcker i siålen på en 
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gång ängslan ock fasa. Jnbilla Dig min egen vän dätta be-
dröfliga ögnablick — ock säg om icke desse ärans vänner voro 
värdiga sin belöning. 

Redan klyver båten vågens topp, och fyra oförskrächte 
roddare giva honom fart: men vattnet överhöljer dem, de ar-
beta förgiäves, roddarnes krafter börjar aftyna ock hoppet 
vacklar; men likt Cesar, upmuntrar han dem att giöra sitt yt-
tersta. Vänner! säger han: vi arbetar för Gustav ock låder-
neslandet. Dässa ord uplivar deras krafter, de gripa sig an 
och draga häftiga åretag, men böljans kraft förer dem lika 
hastigt tillbakars, ock de finna nu omöijligheten att tvinga sig 
fram uti en så häftig storm. De kunna icke häller vända om, 
ty uti vågornas våldsamma sammanstötning hade dänna rörelse 
blifvit deras olycka. — Så mycken motgång äväntyr och be-
svärlighet giöra dem bestörta, de nödgas nu lämna sig till 
ödets behag ock vågen förer dem i ett ögnablick tillbakars till 
dän strand, där deras vänner nyss gråtit deras skillsmässa. 
— Dässa olycklige utsträcka sina armar, emottaga dem med 
glädie, ock tycka sig i dänna olyckshändelse hava varitt lyck-
lige att återfå deras vän och huvudman. 

Nu tycktes ödet hava kullkastat alt hopp. — Halft annat 
dygn var redan framlidit sedan de begynt kiämpa mot väd-
ret och lyckan. Man kunde icke mera giöra sig förvissad, att 
hemligheten af dätta företagande möjligen kunde vara dold på 
Sveaborg, När man är så olycklig man kan bli, så kiänner 
siälen icke mera nogon oro, hon har liksom försakatt sig sielf, 
hon insnärjes uti en lycklig dvala — och sprider icke mera 
sina förvirrade tanckar utom sig. Sådant var nu dessa uslin-
gars tillstånd. I en så förbistrad händellse som syntes giöra dem 
alla olyckliga såg likväl ingen enda at vara modfält. Soldaten 
aftackar ock betienar sin förman med en munterhet ock ömhet, 
som upmuntrar honom att glömma sin egen olycka — utmattade 
ock villrådige söka de således i vänskapen sin enda tröst. 

Lyckan gynnar dem nogot. De uptäcka i lä om holmen 
en liten by på en udd af fasta landet, skatud kallad, dit väd-
ret förer deras sorgbundne tanckar. De påminna sig nu först 
att de behöva vederquickelse och vila. De lappa sine kras-
liga båtar ock lämna sig till vinden som förer dem till ett 
fattigt bondfolk vilka ännu icke veta vad slags giäster de emot- 
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taga. Här besättes lönligen tillgångarne till dävna deras lilla 
fristad, Officeraren uppmuntrar soldatens ståndachtighet ock de-
lar med honom bondens magra brödbitar. 

Ingen kunde spå utgången på dätta sällsamma öde. — 
De hörde icke dät minsta af deras posteringar på landet, de 
veta icke heller deras öde som loverade i stormen. Under alt 
Glätta besvärja de varandra att med ett blindt förtroende 
lämna sig till lyckan och anförarens förslagenhet, samt besluta 
med ett lika redligt sinne att icke övergiva varandra i det 
yttersta. 

Nöd giver råd — man sänder ett hemligt sändebud ige-
nom skogen att upsöka posteringarna, att få veta deras öde, 
ock att uti staden utspana om händellsen ännu vore obekant. 
— Ingen ting var ännu förloratt så länge hemligheten var be-
varad, men vem kunde smickra sig med ett så otroligt hopp 
uti så många sammanstötande äväntyr som syntes vara liksom 
försynens egit beslut. — Hans återkomst väntas med en obe-
skrivlig oro, och dätta ögnablick af längtan och hopp, var icke 
dätt minst betydande i deras öden. Men sänningebudet åter-
kommer ock hans upsyn bådar en glad tidning. Innan han hin-
ner tala intager glädien redan deras hiärtan. God tidning, god tid-
ning, ropar han överliudt. Edra posteringar hava icke varit 
mindre vaksamma än vij olycklige, deras försigtighet har af-
böijdt alla budbärares illgrepp. — Landet bakföre dem är up-
fyldt med bestörtning och nyfikenhet, — men i staden är al-
ting tyst. — En hemlig vän skickad från Sveaborg har råkat 
mig därinne ock försäkratt att ingen i Fästningen ännu har 
minsta andedrägt om Edert företagande, och om ni kunde an-
komma påföljande natt, så är väl utgången ännu säker och 
lycklig. Nu hurrades återigen Gustavs namn ock Svärjes 
lycka; gevären laddades med det sista skått som rägnet läm-
natt oskadtt. De begiva sig nu återigen till siös — med för-
dubblatt mod och fulla af hopp att snart finna uti en lycklig 
utgång dän ära som skulle belöna så mycken möda. — Men 
himmlen är ännu icke mätt af förföljelse och motgång. En 
förskräcklig snöorcan öfverfaller dem, mitt uppå flärden, ock 
de veta en stund icke om de skola förgås i vågen eller af dät 
slagrängn som överhöljer dem. Men stormen sagtar änteligen, 
ock hoppet uplivas. Månan uplyser horizonten, kosan blir 
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tydelig ock de komma utan vidare motgång fram till fästnin-
gen — Oväder och säkerhet hade giordt bevakningen såvande. 
En diup tystnad regerar över alt, ock våra hjältar efter så 
mycken möda äväntyr ock besvärlighet debarquera änteligen 
vid Zigs-Zags bryggan mitt emellan Vargö ock Östersvartö 
fästningsvärk. En postkarl med sömnigt lynne möter dem där. 
En dragon omfamnar hans styva kropp och hotar honom med 
döden. Alting går i största tysthet, ock disposition giöres 
till fästningens intagande. 

En ung Ehrensvärd, en värdig son af honom som för 25 
år sedan hade till fäderneslandets försvar anlagt dätta fäste, 
infinner sig på samma ögnablick att lyckönska dessa kiärkomna 
giäster ock att överlämna dem Fadrens mästerstycke. Han up-
väcker i möijligaste hast de förtrognaste som nyss förut blivit 
underrättade om anläggningen, ock vilka utmattade af längtan 
ock nattvak nyss hade insomnatt. -- De löpa var ock en till 
sin post — ock i ett ögnablick är hela Marine-Battallion under 
gevär på Östersvartö. — Gustav hyllas vid deras flagg, ock 
300 man stå redan färdige i gevär att våga lif och blod för 
Svärjes Konung. Man för lika hastigt deras beväpnade slu-
par parvis kring holmen att afhålla den nyfikna ock skrämde 
besättningen, ifrån ett oförväntat budskap till staden om ett 
företagande som man icke ville medela nogon. Emedlertid som 
dätta skier, gar Öfverste Sprengtporten helt allena, beledsagad 
af sitt mod ock en enda vän, till högvachten låter dän träda 
i gevär, tilltalar dem i korthet, utdelar amunition laddar 
canonerne ock afsänder ett annatt commando att arrestera dän 
gamla commendanten. En officerare förkunnar honom sitt 
öde, ock 12 Dragoner hota alla dem som villja tränga sig ut 
eller in uti dänna Baraque där en dehl af hans egitt Reg:te 
lågo inquarterade. 190 Abolänningar under Lodens befäl kal-
las fram ur deras välfda logementer, giva Sprengtporten sitt 
löfte ock svärija en oryggelig trohets ed. Dem anförtros de vig-
tigaste poster och de afgå straxt att förstärka högvachten som 
under allt dätta ännu stodo i gevär, häpne ock förundrade över 
alt vad som skedde, ock utan att veta vad dätta undervärk 
skulle betyda. Officeraren var Gustaf tilgiven; men hans 
pålitligaste biståndare voro 6 Dragoner, som stodo i ett valf 
färdige att hålla dänna yacht innorr skrankorne. Alt dätta 
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sker i största hast -- med all möijlig nit ock hurtighet i ett 
ögnablick och på engång är således hela Vargön bevakad. 

Rycktet utsprider sig snart kring fästningen att desse 
holmar blivit intagne af en främmande garnzon. — Officera-
rene dells af nyfikenhet dels förundran rusa alla till högvach-
ten ; de finna alla anstalter förändrade — ock veta icke vist 
om de äro vakne eller gå i sömnen, — men deras häpna oviss- 
het varar icke länge, man uppkallar dem uti en stor Sal uti 
Öfversten Trolles rum — där Sprengtporten möter dem med 
en höflig men hotande upsyn, emedlertid att hans vänner om-
gifva dätta rum där dessa förvillade medbröder församlades. 
— De uplysas nu om ändamålet af alla dessa besynnerliga 
anstalter. Svärjes tillstånd, Ständers övermod, skielfsvåldets 
skadliga påfölgder, Gustavs nåd, ock deras egen ära att under 
en så stor konungs ögon få ådagalägga mandom och trohet, 
lägges för deras ögon med lifligaste färger, — uppväcker de-
ras häpenhet ock förundran, — men en del visa straxt dän 
redliga nit som hemligen legat i deras bröst, ock med ett mun-
tert ja! övermanna dem som ännu af fruchtan eller kiärlek för 
Ständer icke vågade ingå uti dätta dristiga företagande. —
Eden stavas dem sluteligen och de afsvärja sig enhälligt all 
lydnad för Riksens församlade ständer och lova sin Konung 
en evig trohet. — Var ock en släppes därefter till sin Troupp. 
Regementerne sammandragas ock soldaten stavar med lika gladt 
lynne dän samma ed, som hans förmän nyss förutt. Frimodighet 
ock glädie lyste ur Trouppernes ögon, och i luften giäller ett 
muntert vivatt af Gustaf d. III. — Således är nu hela dänna 
garnzon som för nogra timmar sedan icke hade drömt om no-
gon sammangaddning innona en kortt stund sammansvuren att 
med väpnad hand afskudda sig sielfsvåldets Lagar! Sådant är 
menskliga hiärtat. 

Men det återstår ännu att giöra sig mästare af Staden, 
där ännu en Batallion artillerie ännu voro i okunnoghet om 
Sveaborgs revolution. En oredig berättelse hade väl inlupit 
till Chefen om Dragonernas rörelser på landet. Men han 
gissade icke till, att dän rapport han därom insände till Svea-
borgs gambla Commendant, skulle just uppbrytas af dem sielfve. 
Dän nya befälhavaren går nu med sina trogna följeslagare ock 
nogot manskap af Abolänningar att underrätta honom därom, 
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ock att tvinga sig till deras bifall, som icke vilja förena sig 
med hans fana. Det var nödigt att staden skulle intagas för 
att till dän förestående expedition kunna giva Troupperne bröd 
och pängar, ty äran värkar icke altid tålamod hos dän gemene 
man. Men här behöfdes icke tvång. Öfverste Blomcreutz med 
dess redliga Cammerader förena sig snart, när de fingo veta 
att dät var Gustavs vilja, och de giva sina hiärtan ock sina 
Canoner till Gustavs tienst. Borgerskapett och landsstaten 
giöra dät samma ock svärja sin Konung Trohets Ed, oach-
tadt de ännu icke viste vad utgång ock påfölgd ett så dristigt 
steg kunde medföra för deras framtida säkerhet. — Man spi-
sade nu i deras skiöte en glad middag som man på 3:die dyg-
nett varit förutan. — Skålar dracks med den lifliga förnöijelse 
liksom man redan hade segratt över alla frihetens fiender. En 
Kosva afseglar med slupen Jehu, att fängsla dän farligaste af 
Aristocratiens försvarare som 11 mil ifrån staden ännu låg ock 
grubblade på sielfsvåldets illgrep. Hans lyckliga findtlighet 
hedrar hans namn. Herr Riksrådet Reuterholm finner sig i ett 
ögnablick fängslad innom Sveaborgs murar, utan att kunna 
begripa huru han så hastigt på sin egen gård kunde undergå 
en så besynnerlig förvandling. 

Nu skyndas med all flit på Trouppernas embarquering. 
En fregatte 1 udema 2 galliotter 4 jagter ock 2:ne bar-
kasser läggas ut på Gustavssvärds redd, att intaga sin besätt-
ning, af Biörneborgs, Zöge von Manteufels värfvade regemente, 
Åbolännigar, lätta dragonerna, som återfå sin gamla älskade 
ock bräckliga Snappop, på vilken de begynt att äventyra sitt 
öde. Här packa de sig tillsammans 130 personer under ett däck 
som allenast var bygdtt för 38 mans besättning. Men dät är 
dät minsta att slita ondt för Gustavs ära. — Allting är på 5:te 
dygnet i ordning ock med en otrolig längtan åkallas dän lyck-
liga Östanvind, som skulle föra dem till svänska kuster. 

Emedlertid upmanas hela landet med manifester och bud-
skap att bistå ett så redligt företagande. Regementerne up-
bådas, ock deras trohet visar sig så snart de bliva församlade 
— hela Findland deltager med en otrolig iver uti dätta stor-
värk, längst upp i Carelen till lägst ner i skiärgården regerar 
en anda ock enighet. Lovisa gräntsfästning är dän enda där 
ett förföriskt lynne ordsakade nogon tvedrägt, men de försaka 
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även snart sin villfarelse ock hela Nation åkallar med enhällig 
röst en Gud ock en Konung. En afvundsfull grannes lönliga 
anstalter förskräcker icke däras mod,— och söndrar icke en 
så lycklig enighet. De bemanna sig till ett tappert motstånd 
mot allt utlänskt våld. — En så lysande trohet vittnar för 
deras hulda konung, vad kiärlek ock nit han kan vänta sig af 
finska inbyggiare. 

Men en beständig motvind bedröfvar alla trognas hiärtan. 
Man gissar lätt till Gustavs oro, ock till de äväntyrliga hän-
dellser, som kunde bliva en påfölgd däraf, då de trouppar 
icke tidigt framkomma som skulle giöra hans företagande dätt 
kraftigaste bistånd. Dät var icke heller möijligt att ett helt 
lands upror kunde länge döljas. Postarne voro väl i däras 
våld, ock Alands skiärgård hade sin bevakning af nogra för-
trogne — men dät minsta kunde röj a dänna hemlighet, varpå. 
altsammans berodde. Tiden är således så dyrbar, att man icke 
besinnar sig på att med flåttan lägga ut i motvädret. — Siön 
hade redan inlöst så många motgångar att man nu förmodade 
en blidare lycka. Fästningens Canoner lyckönska deras före-
tagande, och under deras gällande echo arbetar besättningen med 
en otrolig oförtrutenhet sig fram med boxerande och små lovar 
igenom båkskiär, vars klippor ock bränningar giorde dätta far- 
vatten mycket farligt. 	nteligen komma de ut i vilda havet, 
ock hela landets välsignellser åtfölja deras flygande vimplar. 
Chefskeppett går förut ock med sin dristiga fart visar han 
dän kosa vilken alla de andra skulle taga. Orderna voro så 
gifne, att Exquadern skulle följas åt, men om händellser åtskilde 
dem, skulle var ock en försöka dät yttersta att tvinga sig fram, 
till Sandhamns skiärgård, där landstigningen vid Erstavik var 
tillämnad. 

Aldrig hade Östersiön nogonsin tillförene fört en flåtta 
som varitt ämnad till utförandet af ett så stort värf. — Ofta 
visar sig ödet avundsiukt. Dät kunde icke häller nu tåla, att 
dänna lilla Exquader som var bygd af en Ehrensvärd till skiär-
gårdens försvar skulle så oblygt våga att klyva Ostersiöns rym-
der. Dät upväcker en hiskelig storm, skingrar dem kring ku-
sterna — men ärfarenhet, kundskap, oförtrutenhet ock lycka 
församlar däm återigen i Sandhamns lugnvatten. Och de landa 
änteligen efter så mycken motgång, möda och besvärlighet vid 
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Dahlarön. Här möter dem Gustavs egitt budskap som ökar de-
ras glädie med berättellsen af alt dät som redan var skedtt dän 
19 Augusti. 

Då försynens sällsamma beslut oftast uti de minsta hän-
dellser altid är ett ämne värdigt att betrachtas af en Philosophe 
så förtienar dät att nämnas som nogot synnerligt, att Drago-
nerne, vilka voro de första som togo vapen mot fäderneslan-
det, bliva nu de sista af alla Trouppar som hinna fram." 
Stormen hade kastatt deras fartyg emellan Utö klippor där de 
•af motväder ock lack nödgades ligga 5 dagar. — Maten try-
ter dem, ock salta vattnet är deras enda läskedryck. Uti dävna 
belägenhet begiva de sig likväl till siös uti ett nogorlunda dräg-
ligt motväder; de äro således ännu de enda olyckliga, „som 
flyta på en flygtig våg", medan hela Rikett simmar i glädie 
ock säkerhet. — — Gustavs egit hiärta oroas över deras öde, 
han sänder af medlidande fartyg på alla håll att upsöka dem 
— men de mista master ock tåg, ock återkomma med dän 
sannolika övertygellse, att havet hade allaredan upslukatt desse 
olycklige. Men dät samma havet, som syntes så uppretat mot 
alla dem som vågat kiämpa mot dess bölja, framförer likväl 
med en skydande vind som hastigt förändrar sig dätta bräck-
liga skepp på ett enda dygn emellan Utö båk ock Sandhamns 
vik, där deras medseglare förut hamnatt. — 

Här hade vänskap ock medlidande beredtt dem vederquic-
k'ellse. De knorrade väl över ödett, som igenom så grymma 
förföljellser hade hindratt dem att under en Gustavs egna ögon 
få deltaga i slutet af hans storvärk: — men Fäderneslandets 
lycka lämnar icke mera rum till nogon annan kiäntsla, förnöi-
jellse ock frid intager deras siälar ock de skynda sig nu till 
huvudstaden, att med salvor ock glädieliud giva sin konung 
nya prof af kiärlek ock lydnad. — Gustav omfamnar dässa 
sina trogna ock första vänner med nåd ock belöningar -- men 
vilken större belöning kunde de väl smaka än dän de redan 
funnitt uti en lycklig utgång, som tillika uphöijde ock befä-
stade på dän gamla svänska Thronen en konung, värdig att 
en gång få räcknas bland de yppersta af konungar. — De för-
ändrades till konungens Lifvacht, ock denna nåd giorde till- 

Note. * De kommo intet till Stockholm för än d. 11 Septbr. 
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fyllest att öka deras ära som voro värdige att få uppoffra sina 
lif vid sidan af en så stor konung. 

Här har du nu en sanfärdig, fast matt teckning af dänna 
märkvärdiga Expeditionens ändamål ock tillgång. — Dän är 
blandad med så många värkeligen romaneska äväntyr, att de 
hade bordtt med en värdigare panna beskrivas. Men dät är 
allenast för dig min bäste vän som iag skrifvit den. — Låt 
ingen annan än våra vänner få kundskap därom — deras 
Critique är en föda för min siäl, ock dödar icke på en gång 
båd' heder ock ära. 

Brefvet N:o 8. 

Du finner väl att Svärje gått bakfram i många saker — 
men Du tror likväl att försvarsvärkett står på nogorlunda god 
fot. Jag önskade sådant af alt mitt hiärta, men låt oss för en 
moment kasta en coup d'oeuil på militairen. 

Vår ungdom träder in uti tiensten utan minsta ide om 
sitt handtvärk — de hava större delen icke dät ringaste be-
grepp af moral ock mathematique, vilka kundskaper likväl 
lägga grunden till krigsvettenskapen. De kiöpa sig sedermera 
sin befordran hela vägen igenom, ända till dän värdigheten att 
Commendera, igenom vilken befordrings methode dän rika blir 
förmäten ock vårdslös — han tror sig allena vara född till 
lyckan. Dän fattiga blir altid en tiggare, ock oftast nödgas 
han bliva bedragare — han bliver nedslagen och miströstsam. 
Han kan således med de bästa medfödda egenskaper bliva en 
ganska oduglig sujet, när hans mod förtryckes ock ingen 
upmuntran kan bliva möijlig där tienstekiöp tillåtas. De pläga 
även ibland fä träla sig fram till befordran -- vilken advoca-
tur ännu är fördärfligare — förstör subordination, ock ingiver 
förmätenhet, då var ock en på dätta vis vänjes att mäta sin 
egen förtienst! ock vem tror sig icke vara förtient. Under 
Tienstetiden lättias sedan en sådan Officerare hela året ige-
nom på ett Boställe — där han uti hushållningen nedgräver 
sitt pund. — Dän som således till livets bärgning skall upodla 
måsar ock kiärr, han upodlar visserligen sällan militairiskt ge- 
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nie. Hågen försvinner — huru skulle dän kunna underhållas, 
dän lilla tid på året som tiensten övas vid möten är både 
otillräcklig och fruchtlös. — Dän plie man tager på 50 veckor 
förändras icke giärna på två. Således kommer Officeraren 
håglös dit — ock Soldaten går olärd därifrån. 

Dässa ofullkomligheter ligga uti militaira upfostran, be-
fordrings lagar ock lefnads sätt. — Nu vidare till andra de-
tallier — så skall man nogsamt finna att sielfsvåld ock okun-
noghet precideratt vid alla författningar. 

På indelningsvärkett funderar sig hela Rikets krigsmacht. 
Dänna inrättning är väl till sin princippe af dän solidaste nyt-
tan, i synnerhet för ett Svärje, som har brist på både folk och 
pängar: men tillämpningen är oformelig uti vår tid. Härige-
nom har väl Rikett folk; men hon har icke därföre soldater. 
På vad för en usell fot står icke alt vårt Cavallerie, vars hela 
utredning med mera skall dependera af Rustehållaren. Kro-
nans åtgiärd härvid är ingen annan än munstringen, då dät 
heter att altting bör vara i Complette skick, fast efter de gam-
bla modeller och Contracter — som större delen äro odugliga. 
Men här contrabalanceras en Regt. Chefs myndighet af en 
Landshöfdinge. Han är gemenligen böndernas Protector ock 
man vet nogsamt huru vid sådana munstringar tillgår, huru 
trögt dät odugliga Casseras, ock vad omgång ock prack kro-
nan måste vidkiännas innan hon får sådant alt af Rusthållare 
ärsatt. 

Dät är nogot mindre illa beskaffatt med Infanteriet, eme-
dan kronan här har att sielf besörja om alt sådant. Men som 
dessa saker åter skola dependera af ett Krigs Collegio, vilket 
är bleven en lika borttskiämd inrättning som alt annatt, 
så är armen långt ifrån att vara nära till sin fullkomlig-
het. — 

Så länge likväl alt dätta skall subsistera, så förväntar man 
sig förgiäves en rörlig ock Disciplinerad Troupp, mera behöver 
ej sägas härom. Vad ärfarenheten dageligen bevittnar, behöver 
icke bevisas. 

Du lär således icke kunna bestrida mig, att ju en reforme 
är nödvändig. Men på vad sätt dän värkställes, så bör dän 
vara lämpad efter nations lynne ock vilkor. Annars arbetar man 
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emot strömmen ock inrättningarne bliva ej beständiga! Härom 
skola vij låta andra räsonnera, men för altting kullkasta intet 
Indelnings värkett. Dät blir väl ändå utvägen. 

Brefvet N:o 9. 

Jag continuerar mina reflexioner över vår militair, efter 
de roga dig. För dän som älskar sitt fädernesland är dät tillå-
tit att vara dristig ock förslagen. Jag har häcklatt för tidsför-
drift våra fel, ock rådfrågar min egen eftertanke om bote-
medlens möijlighet. 

Ett fattigt land behöver mera granlagenhet i sina försvars 
anstalter än ett rikt. Dessa kunna kiöpa sig försvar när dät 
gäller, de förra behöva sielfva vara soldater. De böra vara 
modiga ock stridsamma, att de ej förtryckas, torftige ock ut-
härdige, att med sitt lilla vara nöijde, storsinte ock ärans vän-
ner, för att utom sig vara ansedda ock inom sig sjelfva finna 
ro ock belöning för ett handtvärk, vartill de allena äro födde. 
Deras upfostran, deras lagar, lefnads- ock tänkesätt bör alt 
därföre lämpa sig därtill; och alt vad dätta folkett tager sig 
före, bör vara i samma Espritt -- men sådana bliva de ej utan 
lagstiftarens omsorg. 

Om dät giorde tillfyllest ock altid vore nyttigt att efter-
följa andra nationers Exempell, så hade man ej behof att bråka 
sin hiärna med nya upfinningar. Man behöfde allenast Copiera 
ett Frankrike uti inrättningar af militair skolor, Preusen uti 
Trouppars hushållning och Disipline. Men man armerar ej up 
på ett vis en Svänsk ock en Fransos. Preusiska inrättnin-
gar skulle bli odrägliga i värt land; vij få därföre låf att arbeta 
efter våra vilkor, ock söka hos oss sielfve medell till vår upp-
komst. 

Uppfostrings (värket) förtienar dän förnämsta attention. Dät 
är en så angelägen del af militairs fullkomlighet, att om icke 
dät är väl inrättadt, har man föga hopp om alt annatt. Ingen 
nation i värden som varitt mon om krigsvettenskapen har negli-
geratt sig härutinnan. Grekerne brukade hos ungdomen noga 
pröva deras lynne, sinnesgåvor, kroppställning ock styrka, innan 



— 259 — 

de utvaldes att tiena fäderneslandet, och sedan fingo de lära 
krigsvetenskapen hos vissa tactici som underviste dem på Pub-
liquens bekåstnad. De Rommare, våra läromästare i krigskon-
sten, vinlade sig otroligen om education — de etenderade 
sina undervisningar ända intill soldaten — ock deras Camp 
de mars var en schola där alla övningar lärdes. Alla moderna 
nationer hava även fölgdt sådane Exempell. Dän enda inrätt-
ning Svärge äger i dän delen är Cadette stolan i Carls-
crona, men armen drager däraf föga förmån — dän tillhör 
flåttan. 

Salig fältmarskalk Ehrensvärd fonderade på sin egen be-
kostnad en ,skola af skeppsgåssar för sin Marintorps. Men 
hans vilkor räkte icke till annat, ann att allenast leda sina 
landsmäns omtanke på en så nyttig inrättning. Men under 
sielfsvåldets styrellse så tänkte man icke på fäderneslandets 
tarfvor. 

Dät vore lyckligt om Rikets Cassa kunde tåla nogon be-
tydande inrättning i dätta hälsosamma afseende. Ja dän borde 
i all vår pänningebrist gå fram för alt annatt, ty vem kostar 
icke på sina barns upfostran dän lilla ock enda styfver han 
äger. Förbindelsen emellan Riket ock dess barn bör vara 
lika helig. Men nyheten afskräcker oss, ock då fonden skall 
tagas igenom allmänna utvägar, så hörs dät bedröfliga Eco från 
alla ställen: vij hava inga pängar — vij borde likväl gripa 
oss ann, då fäderneslandets välfärd kräver en så oumbärlig in-
rättning. — Tvänne sådana militairscolor böra uprättas: en i 
Stockholm ock dan andra i Finland, åtminstone af 100 på dät 
förra och af 50 på dät senare stället, varifrån armeen på bägge 
ställen kunde peupleras med skickelige ock instruerade su-
jetter, som med tiden bleve värdige, att med sitt blod få betala 
dän omkostnad som deras fädernesland giordtt på deras upp-
fostran. Drabantcorpsens reduction eller förändring till en 
sådan educations scola kan med lätthet bliva en fond till dän 
förra. Och om Adells fanan indrages ock lägges härtill, så bli-
ver fonden tillräcklig på begge ställen. Dät vore en långt 
vackrare giärning — om Rikets adell, på sådant sätt, bidrog 
till en del af Rikets fattigaste barns uppfostran, än att den nu 
underhåller en oduglig Trouppe, som varken hedrar deras hiärte-
lag eller nyttiar kronan. 
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Men som dessa inrättningar ändå icke bliva tillräcklige 
att uppfylla ändamålet i dätta land, där de öfriga Lärosäten 
äro så få, okunnighet ock fattigdom så allmän; så borde uti 
varje Province små militair scolor inrättas, för vart ock ett 
Regemente ock på deras speciele kostnad, ungefärligen för 10 
å 16 sujetter, vilka som volontairer kunde stå i nummer ock 
muta rotes understöd; där jämväl äfven sådan ungdom som 
hade nogot mera råd att betala för sig kunde åtniuta under-
visning. Till att bestrida sielfva information utses härtill 1 
Capitän 1 Lieut. ock 2:ne Conducteurer af de skickligaste ock 
mäst ärfarne Ingenieurer af Fältbrigaden, som fördelas på vart 
Reg:te under Chefens egen tillsyn ock disposition. i alt vad in-
formationsvärket vidrörer, men för öfrigt bliva dessa officerare 
under befäl ock Tour af sin egen Brigade. 

Fonden härtill behöver icke vara stor ock kan tagas uti 
indragning af — — — (?) skrivare lönerna, samt -- — -- (?) 
indelning vid vart compg. jemte så många n:o af Regementet, 
som Cadetter äro i antalet, vilka medel under Reg. Chefens 
disposition bliver att använda till påökning för informations-
löner, ock till underhåll för de fattigaste som icke igenom no-
gon tillhielp af egne medell yore i situation att nogot till sin 
undervisning bidraga. 

Minna stola kan fixeras antingen i nogon bequam stad 
innom Reg:tets district, eller ock Öfverste Capitainskapett där-
till anslås såsom ett boställe för Informations Capitän, varest 
kronan låter upbygga tienliga husrum för inrättningen, ock 
anslår därföre Öfversten ersättning i gängar — alt som dät 
efter omständigheterna passar sig. Jag etanderar mig icke 
vidare till detaillen af alt dätta, var ock en kan finna lätt, att 
dän, med nogon arrangement, både låter sig ganska väl värk-
ställa, samt bliver även af en solide nytta. 

Inrättningen af dessa provincie skolor tyckes icke vara 
considerabel — men — då de sammantages över hela armen så 
utgiöra de likväl ett antal ungdom af 900 (?), räcknatt allenast till 
10 för vart regemente. Om information drifves med flit ock sorg-
fällighet så kan åtminstone dätta antal ungdom ärhålla så myc-
ken insigt i krigsvettenskapen, som lägger grunden till efter-
tanka ock hog för deras öfriga lefnad. — 
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Men dat är ej allena nog att tillskapa skickliga ämnen 
till Rikets tienst. — Befodringslagarna böra även vara sådana 
att de ej förquava skicklighet ock förtienst. 

Tour bör altid vara giallande så länge därmed åtföljer 
bepröfvad kundskap — men i annat fall bör dän senare endast 
ha företrädet. Accorder afskaffas; ty all ära och tävfian för-
svinner där pänningen får giälla. 

Transporter ock all slags ansökning om befordran bör 
icke tillåtas; — dat giver allenast tillfälle för egenkiärleken 
att producera sig — tillskapar en sielfsvåldig tilltagsenhet, då 
mången vågar oförsynt söka, vad han borde skiämmas att 
begiara. Öfversten allena bör föreslå till ock med Majorer efter 
Officerarnes tour ock förtienster, ock Konungen till de högre 
syslor förordna dän han finner värdigast. Dat landet har ej 
de bästa soldater, där var ock en begiär ock har låf att sielf 
begiära sig belöning; — men där var ock en kan säga: jag har 
förtient belöning. Således är icke dat Riket bäst tient, där 
man kan begiara dan eller dän syslav för egen bequämlig-
het, ambition eller vinning skuld — utan där var ock en 
villigt emottager dat ämbete, som honom af sin Konung an-
förtros, som tienar för Rikett men ej för egen skuld, ock som 
skattar sin plikt mot Fäderneslandet för dan yppersta ära! 
Lyckligt dat land där ett sådant tänkesätt dominerar. Dätta 
bör imprimeras ungdomen ifrån spädaste åren, men upfostran 
uträttar dat ej ensamt; Lagarne ska hielpa härtill. 

När upfostran är god ock befordringslagarna sunda, så 
kommer dat öfriga snart i ordning. — Jag har satt dätta fram-
för allt annatt; ock jag har icke orätt. Härvid påminner iag 
mig ett samtal emellan Chambyse ock hans son Cyrus. Cy-
rus, ännu helt ung, trodde att han var redan en fullkomlig 
General, sedan han med mycken quickhet fattat alla sina Läro-
mästares undervisningar! Vad har då dina informatorer lärdt 
dig min son, frågade honom Cambyse ! Att skiuta, svarade ho-
nom Cyrus, fägta, rida, rita, exercera, rangera Troupper, cam-
pera, marchera, defilera: etc. etc. Chambyse skrattade, du har 
lärdt min son en hel hop vackra saker, men jag ville fråga dig 
om du har lärdt att bli en god soldat. Cyrus mente, att gub-
ben ville bry honom, ock att han redan svaratt på frågan. 
Du vett då väl — fortfor hans fader -- huru du skal hushålla med 
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en armee, föda ock kläda dän, — förekomma siukdommar, 
stärka soldatens hälsa med tienliga öfningar, som giöra honom 
härdad, munter ock oförsagd, — uppmuntra täflan — under-
hålla enighet ock giöra dig åtlydd, vördad ock älskad! Cyrus 
gapade vid alt dätta ock tillstod att han aldrig hördtt talas ett 
ord om alt sådant. Gack då min son, sade Cambyse, ock under-
rätta dig därom, lär kiänna dig sielf, dina skyldigheter mot 
Gud, Fädernesland ock Medbröder — alt dät öfriga lär sedan 
falla dig helt lätt. — Men jag tröttnar ock slutar för dävna 
gången. -- — — 

Brefvet N:o 11. 1) 

Du begriper icke, om indelningsvärkett skall bibehållas, 
huru armeen skall kunna komma i stånd. Du tror att dess 
förvandling uti garnzoner vore på en värfvad fot dän genaste 
ock bästa vägen. Du har många som håller med Dig, --
men iag vågar bistrida din tancka. 

Man beskådar allenast våra värfvade Regementer, så kom-
mer man lätt ifrån dävna erreur. — Dä sant de äro illa lönta; 
men om de än vore bättre lönta, så hava de dock icke en sådan 
kiärna af soldater. — Man torde ännu få lägga härtill att dät 
icke passar sig med svänska soldatens esprit, att Trouppernas 
underhåll på sådan fot skulle blifva för dyrt, ock att en sådan 
total omskapning af Landets heligaste lag skulle lända till 
undersåtares förtryck ock kronans föga båtnad. Kostnaden af 
ett indelt Regemente af 1000 man, sådant som dät nu ligger 
på roten, då jämväl Befälets boställs löner beräknas till dät 
högsta pris, överstiger icke stort 100,000 dhr smt, då däremot 
underhållet för soldaten alena af ett lika stort värfvatt rege-
mente redan överstiger kostnaden af en tunna guld. Således 
får kronan ur egen pung sätta till befälets löner, som giör 
åtminstone annadt (2) så mycket till — utan att räckna bekläd-
nings pasevolencen, som är lika för dem begge — men ökar 
sig likväl dyrare för en troupp som skall vara i daglig tienst-
giöring. — Dät är således icke i hushållningen man vinner. 

') Tulisi oikeastaan olla N:o 70. 
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Nej, låt bli att gräla med dät där utnötta projectet, som alla 
våra unga militairer rida på, för dät att de icke gerna bo på 
landet. Dät kan icke bestridas att Indelningen i dän delen 
vad sielfva recruteringen ock Troupparnas underhåll beträffar 
ju icke är dät lämpligaste för Riket, ock även. i sig sielft dät 
förträfligaste sätt att hålla Trouppar — dätta låford har jäm-
väl en Montecouculli givit oss. — En sådan soldat är nationell, 
när han går i sitt kall försvarar han med dät samma sin egen 
jord, samt hustru, slägt, anhöriga ock alla dem varmed han inn-
om sin provins äger gemenskap, han måste således vara kiäck. 

Sin öfriga lefnad tillbringar han på landsbygden i oskuld 
ock idoghet, han måste således i sina seder bliva ärbarare, red-
ligare ock trognare än dän värfvade soldaten, vilken gemenligen 
är vagabonde, veklig och libertin. „Jag tror icke" säger Vegece 
„att man nogonsin tvifiatt därom att icke landet giver bättre 
soldater än städerne, vane från barndomen vid svårt arbete 
äro de mera härdade, ock kunna bättre slita ondt, gräva gra-
var ock bära tyngder". — Om Vegece har rätt — vad kan 
då vara bättre, än att på svänska viset hava hela landet indelt 
till sitt försvar. Annorlunda förhåller dät sig med Trouppens 
disipline, exercis ock övriga utredning, dätta bör icke depandera 
af indelnings contracter, — jänka allenast dem på ett för-
nuftigt vis, så får du snart så goda Troupper i Svärjet som 
på nogot annat ställe i värden. 

„Vem kan väl vara så tokug" säger Montecucculi „att 
våga Batallie med Trouppar som varken äro härdade eller di-
siplinerade? dät vore varken en Scipio en Sempronius eller en 
Vegece". Dän vore icke eller slug, som vågade sig i spitsen för 
en bondhop, — Stenbocken slog väl sin fiende med bonddrän-
gar, men man har icke altid en Stenbock, ock våra grannar 
äro icke heller nu mera vad de fordom varitt. 

Krigslyckan är icke paradoxe, dät är med krig som med 
schaque spel, där mästaren vinner. Man blädrar allenast i Sta-
ters militaire historia, så finner man altid, att krigslyckan 
åtfölgd de bäste Trouppar ock bäste Generaler. De Rommare 
voro oöfvervinnerlige med sine legioner. På dän tid Gustav 
Adolp segrade voro hans trouppar de yppersta i hela Europa, 
ock hans Tactique ett mönster för hela värden. Kung Carl XII. 
slog sina fiender icke med lyckan allena utan med godheten 
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af sina vapen, men då hans segrar giordt hans fienders Trouppar 
jämngode i mod ock kundskap då råder lyckan och hon begraver 
i ett olyckligt ögnablick vid Poultava på en gång hans för-
delar ock Svärjes heder. Sen dän tiden har vår militair icke 
kurnatt repa sig. — Dan har liknat en håfdame, som på engång 
mister all sin lagring, bliver nedslagen, sir ut som en bond-
lålla och vågar icke mera visa sig. 

Riksens Ständer hava antingen icke velat eller icke för-
stått att passa medlen efter tidernas beskaffenhet; dat första är 
troligast. — — — 

Dät är likväl icke omöijligt att förbättra oss, allenast man 
begynner med methoderne. 

Brefvet N:o 12. 

Vad ska vij då giöra, frågar Du, för att sätta alt i skick 
ock ordning. Jag vågar icke tro att med min ringa insigt 
kunna träffa dän bästa vägen, men för Dig vill jag våga min 
mening. — 

Man ska reducera så myckett på en oduglig armee, att 
man kan få en duglig därutaf. — Nu tror Du, att jag är en 
gammal nattmössa — men tro vad Du vill, så är iag öfvertygad 
att Fäderneslandet vinner. Dät låter väl paradoxt, att redou-
cera på en redan nog liten armee; men låt oss raisonera. 

Dät är icke med stora armeer man segrar, men med de 
goda; dät är alt axiomaltt i militairen. Svänska armgen utgiör 
till häst ock fot circa 45,000 man, som alla äro illa klädde, 
illa födde och illa disiplinerade, med ett ord odugliga Trouppar. 
Om dessa möijligen kan bliva bättre med rabatte af en tredie-
del: vilken General balancerar att sätta sig a la tete af de se-
nare för att slå de förra? Dät skulle varken en Comte de Saxe 
eller en Montecucculi besinna sig på. Ock månne en så liten 
difference, på vilken vanligen i krig sällan reflecteras, skulle 
medföra nogon kiänning, då dän ärsättes med superiorite 
i vapen ock kundskap. Svärjes situation är icke att hålla Troup-
par för offensiva krig, utan allenast till sina gräntzors försvar. 
Landets belägenhet är icke häller sådan, att stora armeer be- 
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hövas. En mindre, som är lätt född, agerar bättre på våra 
gräntzor. Vår Politique bör icke heller vara att föra krig med 
flere på en gång — men i så olyckligt fall, griper man till 
extraordinaira utvägar. Har Rikett då pängar, så tryter icke 
folk. Af alt dätta styrkes iag således i dän tanken, att man 
nu under fredslungnet igenom en förnuftig reduction menagerar 
sig en fond att förbättra vad man nödvändigt behöver till 
Rikets försvar. 

Men man bör icke reducera på hela Regementer, icke 
heller på Officerscorpsen. Ty man behöver Officerare vid ett på-
kommande krig ock de tillskapas icke så lätt som Soldaten. — 
Utan man fixerar allenast i fredlig tid Compagniernas styrka, In-
fanteriet till 64 man ock Caval:t till 72 hästar. Härigenom bibe-
hålles Batallionernes antal vid prima Plan ock vid påkommande 
krig har kronan sin fördubbling uti vargiärning. 

Utaf de redoucerade nummror (?) giöres en tillökning af 
en Batall: lätta Trouppar för vart regemente af 2 compagn. eller 
128 man med 1 major, 2 capit. ock 3 subalterner, som likväl 
ställas under ordres af Regementets öfverste -- ock alternerande 
i tour med Regementet. Dat övriga indrages alldeles, ock 
kronan tar pängar därföre, som icke kan skattas för dyrt, om 
Roten för Knechts underhåll, lega, släp mundering, mötes ock 
besigtningskost etc. betalar i ett för alt 60 dr. smt ock Kust-
hållaren dubbelt så mycke. 

På dänna Plan vinner kronan i composition af flere Troup-
par ock besparar en årlig cassa af circa 10 t:r guld, allenast 
på dän indelta armeen, utom dän besparing som inflyter för 
munderingen ock dän övriga utredningen, som icke är intagit 
i calcul, så vida dät kommer att beräknas i dän tillökning som 
bör användas på Passvolence staten, vilken däremot kan hållas 
i dubbelt bättre stånd. — 

Kronan vinner nogot mera på värfvade regementerna, 
varaf ingen tillökning af lätta Trouppar uprättas, utan dessa 
Besparingsmedell heldre användas till att förbättra dessa Troup-
pars usla vilkor — de kunna omöijligen nogonsin komma i tjenst-
färdigt ock dugligt stånd, så länge soldaten svälter ock Offi-
cerares, för att icke även svälta, nödgas ännu öka dän arme 
karlens lidande. Man väntar fåfängt mod ock tillgivenhet hos 
en Troupp som lider nöd : saknas dässa två egenskaper hos 
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soldaten, så har man icke mycke gangn af honom. Utkomsten 
bör därföre bliva hans upmuntran, ock även Officerarens; han 
bör där icke tiena för intet, utan bekomma en anständig för-
tienst. — Om officerens honör ökas med 50 procent ock sol-
datens sold med 2 dr spat månatl. så kunna de hava sin ut-
komst. På vart regemente bliver ändå en surplus af 26,000 (?) dr 
smt som kan användas till ett understöd uti Cadett inrättningen. 
Vad Cavalleriet beträffar, så fordrar dät en annan arrangement, 
hos dem behöves on mera total förändring. Så framt dat skall 
ernå dän dressering ock färdighet, som är så angelegen och 
granlaga till ett dugligt Cavallerie; dät lönar annars icke möda 
att hålla dem. Om dät icke är fullkommeligen godt, går det för-
loratt i en enda Campagne, man får då dyrt återbetala, vad man 
trodt sig igenom en bakvänd hushållsprincippe hava bespart. 
Dät är icke på det viset man bör hushålla, utan allenast så att 
det icke kostar kronan mer än dät bör kåsta. Om man calcu-
lerar efter vad Cavalleriet kåstar Riket uti Rusthållare förmö-
genheter, så skall man finna  en etonnant Calcul. Auguments 
Räntorna allena utgöra nära 20 t. Guld, då de allenast tagas till 
4 dubbell förmädling. När Rusthålls stommarne lägges härtill, 
som i många provincer äro betydande egendomar, så uppgår 
calculen åtminstone till 50 Tnr. Guld. Därföre har Rikett 9 
Caval. Regementer, som giöra över 6 tr. på vart regemente. 
Dat är icke att hava små Trouppar för godt kiöp. — Men dat 
är likväl långt ifrån min tancka att med dänna calcul syfta 
till indelningens förändring, dät vore att bygga dän ena inrätt-
ningen på dän andras undergång, en sådan hushållsprincippe 
vore bakfram. Dät gives väl andra mindre halsbrytande utvägar. 
— Låt allenast Rusthållaren betala med pänningar, vad han nu 
utgiör i natura; så har kronan medel jemte vacance besparin-
gar, att sielfver härom alt bestyra. Vad Rusthållaren bör betala 
i ett för alt till kronan för dat hon sielf åtager sig att under-
hålla Trouppen — därom får kronan sielf med Rusthållaren 
överenskomma efter vart ock ett Regements förmögenheter, dät 
bör icke tagas till högre pris än att Rusthållet därvid kan äga 
bestånd. — Dat vore en orimlig lag, som skulle lägga ett skiär 
i vägen att efter omständigheterna ock tidernas beskaffenhet 
anstalta om sitt bästa. Således kan icke heller nogon under-
såte; vars skyldighet dät är att rusta till fäderneslandets för- 
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svar, ock som därföre åtniuter sina fördelar, finna sig vara 
missbytt eller våldförd, om fäderneslandet äskar hans skatt 
på ett eller annatt sätt, utan att hans skyldigheter därvid på 
nogot sätt fördubblas; om uti sådan förändring Indelnings-
värkett kan sägas undergå nogon rubbning, så är dän icke att 
undvika, så vida Trouppen nogonsin skall komma uti dät tienst-
färdiga stånd, som fäderneslandets tienst kräfver. Men dät är 
icke genom våra vanliga Reg:tz motiv(?) som Trouppe exercis 
kan förbättras, därom överenskomma alla våra bäste Militairer 
— — jag tror alt man giorde bättre, om man fördelte armen 
uti Brigader, till exempel 4 Reg:tr i var Brigade, ock sålunda 
altid brigadvis företog exerciser. 







































Suomalaiset ylioppilaat ulkomaan yliopistoissa 

ennen v. 1640. 

II. 

Kirjoitti Kustavi Grotenfelt. 

Historiallisen Arkiston 13:nnessa osassa julkaisin tietoja 
niistä suomalaisista, jotka ennen Turun akatemian perustamista 
harjoittivat opintoja muutamissa ulkomaan yliopistoissa. Ne 
yliopistot, joista silloin voin antaa tietoja, olivat Prag, Erfurt, 
Bologna, Rostock, Wittenberg (vv. 1502-60), Frankfurt, Hei-
delberg, Leyden ja Tartto. Huomautin, että pari yliopistoa, 
niinkuin Pariisi ja Leipzig, jotka ovat olleet Suomen nuoru-
kaisten keskiajalla enimmin käyttämiä opin-ahjoja, täytyi jättää 
sikseen täydellisten lähteitten puutteesta. Tämän jälkeen on 
työ vanhempien yliopistojen nimikirjain ja muitten asiakirjain 
julkaisemisessa ripeästi edistynyt. Sekä Saksassa, Franskassa, 
ja muissakin maissa, on vihdoinkin havaittu mikä äärettömän 
tärkeä lähde entis-ajan kultuurityön valaisemiseksi piilee noit-
ten yliopistojen ensi silmäykselle niin kuivilta näyttävissä ni-
miluetteloissa, ja seurauksena siitä on ollut, että viime aikoina 
ovat painosta ilmestyneet tärkeimmät vielä painattamatta olleista 
ja meidän maatamme koskevista yliopisto-matrikkeleista. Ai-
noastaan Pariisista, ja mahdollisesti Kölnistä, lienee vielä keski-
ajan lopulta moniaita lisätietoja saatavissa, painamattomista 
lähteistä. Olen siis katsonut syytä olevan jatkaa kesken-eräiseksi 
jäänyttä luetteloani suomalaisista ylioppilaista ennen-aikaan 
niillä suomalaisten nimillä, joita olen löytänyt tarkastaessani 
Pariisin, Leipzigin, Kölnin, Greifswaldin, Krakovan ja Witten-
bergin (viina 1560-1602) nyt julkaistuja matrikkeleita y. m. asia-
kirjoja. Pariisin yliopiston suhteen on kuitenkin huomattava, 
ett'ei ole olemassa varsinaista ylioppilasluetteloa, vaan ainoastaan 
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luetteloa niistä, jotka ovat suorittaneet tutkinnon taidetten tiede-
kunnassa. Tietojen puutteellisuus ei kuitenkaan liene niin suuri, 
kuin ehkä luulisi, koska ulkomaalaisiin ja varsinkin Pohjoismaa-
laisiin nähden lienee odotettava, että useimmat, jotka tuon pit-
kän ja kalliin matkustuksen sinne tekivät, myöskin jatkoivat 
opintojaan tutkintoon asti. Täydellisyyden vuoksi olen myös-
kin valmistanut luettelon Upsalan yliopistossa olleista lukui-
sista suomalaisista. Vielä mainitsen ne muutamat suomalaiset, 
joiden ennen painettujen tietojen nojalla tiedetään opiskelleen 
muissa kuin ennen mainituissa yliopistoissa, niinkuin Helm-
städtissä, Jenassa y. m. 

Tosin on professori K. G. Leinberg tällä väliajalla jul-. 
kaissut luettelon hänelle tunnetuista suomalaisista ylioppilaista 
ulkomaan yliopistoissa (Förhandlingar och uppsatser, utg. af 
Svenska Litteratursällskapet i Finland, 10), mutta olen kuiten-
kin katsonut syytä olevan päättää minunkin aloittaman työn. 
Kun minun on ollut tilaisuus käyttää uusia lähteitä ja läpi-
käydä alkuperäisiä, nyt painettuja matrikkeleita, voin antaa 
useita lisäyksiä hänen julkaisemiinsa tietoihin. Myöskin toi-
von voivani henkilöitten elämäntiedoissa esiintuoda yhtä ja 
toista uutta. Luettelo Upsalassa opiskelleista suomalaisista on 
pääasiassa tehty hra Leinbergin Suomen Ruotsalaisen Kirjal-
lisuusseuran keskustelemuksissa erikseen julkaistun kirjoituksen 
mukaan, vaan olen siihen eri lähteistä lisännyt viidettäkym-
mentä nimeä, enimmäkseen pohjalaisia ja aatelismiehiä — vii-
meksimainittuja näyttää näet vanhempina aikoina usein opis-
kelleen yliopistossa tulematta varsinaiseen matrikkeliin merki-
tyiksi. 

Vaikk'ei esillä olevaa luetteloa suomalaisista ylioppilaista 
ulkomaan yliopistoissa ennen v. 1640 vielä voida pitää aivan 
täydellisenä, niin on epäilemättä tärkeimmät lähteet kuitenkin 
suoritettu, ja me voimme pääpiirteissä nähdä, missä paikoissa 
suomalaiset ovat korkeampaa oppia itsellensä hankkineet, mitä 
laatua tämä opetus oli ja missä määrin sivistys täällä levisi ja 
vahvistui niillä vuosisadoilla, jotka kuluivat 1300-luvun alusta, 
jolloin ensimmäiset suomalaiset mainitaan oppilaina Pariisin 
yliopistossa, 1600-luvun keskivaiheille asti, jolloin kotimainen 
korkeakoulu astui tyydyttämään Suomen miesten opintohalua. 
Siitä näkyy että, niinkuin arvata on sopinut, korkeampi oppi 
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keskiajalla melkein yksistään on ollut hengellisen säädyn omana. 
Vaan tässä säädyssä sitä nähtävästi pidettiin ehtona korkeam-
pien virkojen saavuttamiseksi Suomen kirkossa. Niin tavataan 
tässä julkaistuista ylioppilasluetteloista, jotain ainoata poikkeusta 
lukuun-ottamatta, johon lähteitten vaillinaisuus lienee syynä, 
kaikki Suomen piispat, tuomioprovastit, arkkiteinit, arkkipres-
byterit ja useimmat Turun kaniikit 1300-luvun loppuajoilta 
alkaen. Huomattavaa on, että ensi aikoina joku vasta ijäkkäänä 
— katso esim. Turun tuomioprovastia Vynandusta, joka har-
joittaa opintoja v. 1375 Pariisissa — näyttää lähteneen opinto-
matkalleen. En ole sitä vastoin keskiajalta huomannut kuin 
pari nimeä maallisen ylimyssäädyn piiristä, niinkuin Henrikki 
Klaunpoika (Djekn, Pariisissa 1426), sitten Pohjois-Suomen laa-
manni, ja Kaarlo Bonde (Leipzigissä 1414). Vasta uskonpuh-
distuksen alkaessa rupeaa vähitellen esiintymään yliopistojen 
nimikirjoissa nimiä, joiden omistajat sittemmin tavataan hallin-
non ja oikeustoimen palveluksessa, esim. Eerikki Spora (Ro-
stockissa 1513), Jaakko Teitti (Wittenberg 1549), Klaus ja Lauri 
Fleming (Rostockissa 1571 ja 1576), Theodoricus Petri Ruta 
(Rostockissa 1581) j. n. e. 

Tässä osastossa luetelluissa yliopistoissa tavataan, jättä-
mällä lukuun ottamatta semmoisia, joiden Suomen-peräisyys on 
epäiltävä, keskiajalla v:een 1525 92, ja sen jälkeen v:een 1640 
232 suomalaista nuorukaista, nimittäin huomioon-ottamalla että 
jotkut ovat useammassakin yliopistossa lukuja harjoittaneet: 
Pariisissa 	vv. 1313-1489 41 oppilasta; 
Leipzigissä 	vv. 1409-1595 29, joista 26 keskiajalla; 
Krakovassa 	vv. 1419-1492 2 ; 
Kölnissä 	vv. 1454-1512 5; 
G-reifswaldissa vv. 1473-1625 22, joista keskiajalla 15; 
Upsalassa 	vv. 1482-1638 178, joista keskiajalla 4; 
Wittenbergissä vv. 1550-1623 42 ; 
Helmstädtissa vv. 1585-1609 14; 
Jenassa 	vv. 1592-1610 9; 
muissa ja tietämättömissä yliopistoissa 15, keskiajalla 6. 

Kun näitä tietoja asetetaan yhteen tämän tutkimuksen en- 
simmäisessä osassa esiintuotujen kanssa, saadaan lopputulok-
seksi: keskiajalla noin 140, vv. 1525-1640 320 ylioppilasta ulko-
maan yliopistoissa (niihin luettuna Upsalakin ja Tartto). Eri 
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vuosisadoille jakaantuvat ne siten, että 1300-luvulta on 24, 
1400-luvulta noin 100, 1500-luvulta jotenkin saman verran ja 
v:ilta 1601-1640 240 ylioppilasta. 

Tutkimuksessaan „Olavi Maununpoika Pariisissa ja Suo-
malaisten opinkäynti ulkomailla keski-aialla" on Yrjö Koski-
nen antanut esityksen keskiaikaisten yliopistojen sisällisistä 
oloista. Sama järjestys, kuin Pariisissa, vallitsi näet ylipäin 
muissakin korkeakouluissa, jotka olivat perustetut Pariisin mal-
lin mukaan, niinkuin usein perustuskirjassa nimenomaan sanot-
tiinkin. Tosin ovat sen jälkeen ilmestyneet tärkeät teokset, 
joista ensi sijassa mainittakoon H. Deniflen „Die Entstehung 
der Universitäten des Mittelalters bis 1400", G. Kaufmannin 
„Geschichte der deutschen Universitäten" ja H. Rashdallin 
„The universities of Europe in the middle ages", useissa koh-
din rikastuttaneet tietojamme tältä alalta ja joskus niitä oikais-
seetkin, vaan pääasiassa Yrjö Koskisen kuvaus sittenkin pitää 
paikkansa. Kun mainittu tutkimus ei kuitenkaan liene kaikille 
helposti saatavana, kerrottakoon lyhyesti tärkeimmät, tässä 
annettujen tietojen ymmärtämiseksi tarpeelliset, seikat. Yliopis-
tossa oli, niinkuin nykyäänkin meillä, neljä tiedekuntaa: juma-
luus-opin, lain-opin, lääkeopin ja „taidetten" (nyk. filosofian) tie-
dekunnat. Kolmeen ensinnimitettyyn tulivat yleensä vain sem-
moiset, jotka olivat suorittaneet opintonsa taidetten tiedekun-
nassa — teologian tiedekuntaan nähden se oli välttämättömänä 
ehtona. Taidetten tiedekunta oli tietysti siten lukuisin, ja sillä 
oli myöskin oikeus valita yliopiston rehtori. Lain- ja lääkeopin 
tiedekunnat olivat hyvin harvalukuiset. 

Taidetten tiedekuntaan kuuluvat oppilaat ja maisterit oli-
vat jaettuina n. s. kansakuntiin. Pariisissa näitä oli neljä: kolme 
Franskasta, franskalainen, pikardialainen ja. normandiålainen, 
sekä yksi, n. s. englantilainen sittemmin saksalainen, ulkomaita 
varten. Siihen luettiin Pariisissa olevat oppilaat kaikista muista 
maista: Englannista, Skotlannista, Saksasta, Unkarista, Puolasta, 
Pohjoismaista j. n. e. Englannin kansakunta jaettiin taas kah-
teen maakuntaan, toiseen kuuluivat englantilaiset, toiseen kaikki 
muut kansat; mainitaanpa yhteen aikaan erityinen Pohjoismai-

! den maakunta, vaan se ei näy olleen pitkä-ikäinen - Merkittä-
vää on muutoin, että 1400-luvulla suomalaiset lukumäärältään 
näyttävät voittavan ruotsalaiset Pariisin yliopistossa. 
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Yliopistoon tultuansa harjoittivat taidetten oppilaat luku-
jansa, siksikuin olivat valmistuneet vaaditun tutkinnon suorit-
tamiseen, mikä sen ajan yliopistokielessä ilmoitettiin sanalla 
„determinavit", ja oppilas oli silloin saavuttanut yliopiston en-
simmäisen oppiarvon, tullut „baccalariukseksi". Sen jälkeen 
voi hän jatkaa opintojaan toista, „lisensiaatin" arvoa varten, 
jonka jälkeen hän oli oikeutettu, toisten opettajain suostumuk-
sen saatuansa, itse pitämään luentoja yliopistossa — tätä sa-
nottiin „incepit" — ja hänet nimitettiin nyt „maisteriksi". Tä-
män jälkeen oli hänen tilaisuus siirtyä johonkin ylempään 
tiedekuntaan, jossa samoin oli saavutettava ensin baccalariuk-
sen ja sitten maisterin 1. „tohtorin" arvo. 

Tutkinnoista suoritettiin maksu, erisuuruinen kunkin ko-
kelaan varallisuuden mukaan. Jos joku oli peräti varaton, voi-
tiin hänet kokonaan maksusta vapauttaa, ja silloin merkittiin 
hänen nimensä jälkeen sana „pauper" s. o. köyhä. Nämä il-
moitukset tutkintomaksuista ovat siis varsin valaisevia siinä, 
että näyttävät meille oppilaitten varallisuudentilaa, ja täten, sen-
aikuisten lähteitten yleisen puutteellisuuden vuoksi, antavat 
meille mahdollisuuden paremmin seurata heidän elämän-uraansa, 
kuin muutoin kävisi päinsä, mistä syystä myöskin olen ne tähän 
painattanut, kun ne lähteissä ilmoitetaan. 

Tunnettua on ennestään, että Suomen miehet keskiajalla 
ottivat osaa tieteelliseen elämään Pariisissa, sen ajan tärkeim-
mässä opin-ahjossa, ei ainoastansa oppilaina, vaan myöskin 
opettajina, ja viime vuosina julkaistut asiakirjat antavat siitä 
uusia tietoja. Ennen tunnettujen Jacobus Petri Rödin (1. Ro-
den) ja Olaus Magnin lisäksi, tapaamme esim. vv. 1420-26 
erään maisteri Johannes Flicken, „Suomesta", „Turun kaupun-
gista syntyisin", joka useampina vuosina näyttää siellä opetus-
tointa harjoittaneen. Olaus Magnin kunniaksi on m. m. tullut 
se huomattava luottamustoimi, että hänet on valittu Englannin 
kansakunnan puhujaksi Baselin yleiseen kirkolliskokoukseen. 
Ehkä voivat tämän kokouksen asiakirjat vielä liittää uuden leh-
den Olavi Maununpojan elämänkertomukseen ja Suomen sivis-
tyshistoriaan. Eivät olleet siis sinä aikana Suomen miehet 
aivan viirneisiäkään ajan riennoissa. 
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Pariisi. 

(Chartularium Universitatis Parisiensis, ed. H. Denifle et Ae. Chatelain, 
I—IV, Pariisissa 1889-97, ja Auctarium Chartularii Universitatis Pari- 

siensis, ed. H. Denifle et Ae. Chatelain, I—II, Pariisissa 1894-97). 

1313. 	 Magister Henricusl canonici Aboenses de Sues- 
Dominus Oliverus f sia, Almani. 
Mainitaan Pariisin yliopistossa opiskelevina eräässä 

kirjoituksessa, joka lähetettiin paaville, pyytämään 
heidän vapauttamistaan vastaamasta yliopiston ve-
loista. Niinkuin näkyy, henkilöt olivat syntyperäl-
tään ulkomaalaisia, vaikka nauttivat virkatuloja 
Turun hiippakunnasta. 

? — 	 Jacobus Geraldi de ecclesia Halki. 
Tavataan samassa luettelossa; Chartulariumin julkai-

kaisiat ovat, millä syyllä en tiedä, selittäneet nimen 
Halki Halikoksi. 

1340 Mart. 	Conradus Conradi de Svecia determinavit. 
Näyttää tämän jälkeen lähteneen Pariisista kotimaa-

han, mutta uudestaan palanneen. 1347 huhtikuussa 
tulee hän lisensiaatiksi, alkaa kesäkuussa lukea, 
saavuttaen yliopistossa suurta arvoa; valitaan eng-
lantilaisen kansakunnan procuratoriksi ja recepto-
riksi, sekä marrask. kansakunnan lähettilääksi rii-
dassa „teologeja vastaan" paavin-istuimen tykö, 
jolloin häntä sanotaan „Turun kaniikiksi". Vielä 
alkuvuodella 1349 opettaa hän Pariisissa, ja pyytää 
paavilta kaniikinvirkaa Linköpingissä. 

— 	Petrus de Svecia, dictus Alendensis, deter-
minavit. 
Tulee 1342 maaliskuussa lisensiaatiksi, jolloin maini-

taan nimellä „Petrus Vinandie de Svecia". Ehkä 
se Turun kaniiki Petrus, joka mainitaan 1351 
ja 1370. 

? 1348 Mart. 	Remboldus de Lenepe determinavit. 
Eräs Henricus Lenpe Turusta on 1414 ylioppilaana 

Leipzigissä, Johannes Länepä n. 1450 kaniikina Tu-
russa; että yllämainittukin oli Pohjoismaista, todis-
taa se seikka että hänen opintojensa johtajana on 
maisteri Andreas de Svecia. 

1353. 	Rothkerus Hermanni. 
Turun pormestarin Herman Clovaren poika; mai-

nitaan ylioppilaana Pariisissa (Hist. Ark. II s. 11). 
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1357 Febr. Johannes [Petri] de Svecia determinavit. 
Tulee samana vuonna huhtikuussa lisensiaatiksi ja 

näyttää jonkun vuoden poissa-olon jälkeen 1362 
palanneen Pariisiin, jossa valitaan englantilaisen 
kansakunnan procuratoriksi ja vihdoin 1366 23 p. 
kesäk. koko yliopiston rehtoriksi, jolloin sanotaan 
olevan „canonicus Aboensis ac curatus ecclesie 
Sunda". On 1368-70 Turun hiippakunnan piispana. 

1375 Maji 16. Wynandus, prepositus ecclesie Aboensis. 
Oli luultavasti ennen käynyt Pragissa, jossa „Wynal-

dus de Svecia" 1367 tulee baccalariukseksi. On se 
Vinandus (Vinandi), joka 1344 on Kemiön kirkko-
herrana, 1351--70 mainitaan kaniikina, Johannes 
Vestfalin jälkeen 1370 tuli tuomioprovastiksi, ja 
näyttää kuolleen noin 1380. 

? 1379 Febr. 	Henricus [Magni] de Svecia. 
Tuli maaliskuussa lisensiaatiksi, aloitti luentonsa touko-

kuussa, valittiin 1380 9 p. maalisk. procuratoriksi 
ja 6 p. huhtik. uudestaan. Eiköhän sittemmin Tu-
run arkkiteini maisteri Benricus Magni, joka v. 
1397 myöskin on sisäänkirjoitettu Pragissa. 

1380 Apr. 	Bero Gregorii de Svecia licenciatus est. 
Piti kohta maisteriluentonsa. Sittemmin Turun piispa 

(1385-1412) Bero II Balk. 
? 1381. 	Henricus Caroli. 

Sittemmin Upsalan arkkipiispa, mainitaan tähän 
aikaan opiskelleen Pariisissa. Kumminkin äiti Kri-
stiina Vapperska omisti taloja Suomessa, ,jotka 
arkkipiispan suostumuksella lahjoitti Turun tuomio-
kirkolle. 

1382. 	Johannes de Dulmen, canonicus Aboensis. 
Mainitaan 1382 inaisterina tulleen Pragiin Pariisista. 

Oli luult. ulkomaalainen (Dulmenistä Vestfalissa?), 
joka nautti kaniikin tulot Turun hiippakunnasta, 
mutta lieneeköhän koskaan virkaansa toimittanut. 

1394 Febr. 	Rutgherus [Trast] de Swechia determinavit. 
Tulee huhtikuussa 1396 lisensiaatiksi ja aloittaa luen-

tonsa, joita jatkaa v:een 1398. Mainitaan 1396 ja 
97 yliopiston „regentti-maisterien" joukossa. On 
1403 Kangasalan kirkkoherrana ja 1415-20 Turun 
tuomioprovastina. 

1398 Febr. 	Fredericus Trast determinavit. 
Tulee 1399 toukokuussa lisensiaatiksi ja pitää mais-

teri-luentonsa kesällä 1400. On Turun tuomiopro-
vastina ainakin 1422-30. Käy 1414-15 uudestaan 
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Pariisissa, jolloin pitää siellä luentoja ja mainitaan 
Turun kaniikiksi. 

1418. 	Jacobus Petri Röd de Svecia det., VI sol. 
Toisissa paikoissa »de Abo". Saapuu tänne Leipzi-

gistä, jossa sisäänkirjoitettu 1414. Myöskin „Rodh", 
»Rodhe". Tulee helmik. 1419 lisensiaatiksi. Eri 
kerroilla 1423-27 englantilaisen kansakunnan pro-
curatorina, 1426-27 receptorina, 1426 examinato-
rina, 1427 „regens in facultate arcium", mainitaan m. 
m. lukeneen »de theoria planetarum". Buluus 
sanoo hänen olleen yliopiston rehtorinakin. Oli 
isänmaahan palattuansa kaniikina ja Lohjan kirkko-
herrana, jona mainitaan 1432-33. 

1420 Febr. 	Johannes de Flicken det., VI sol. 
„De Finlandia", »de villa Aboensi natus", 1421 maalisk. 

lisensiaati; vv. 1421-26 eri kerrat procuratorina, 
ja 1423-24 receptorina, examinatorina; on jatkanut 
opintojaan teologian tiedekunnassa; sanotaan 1425 
„socius collegii Sorbone"; saa tammik. 1426 suositus-
kirjat Tanskan kuninkaalle, Upsalan arkkipiispalle 
ja Turun piispalle. 

1426 Febr. 	Conradus Henrici de dyoc. Aboensi, VIII sol. 
Lisensiaati 1427. Tuli sitten Tenholan kirkkoherraksi 

(1437-44) ja mainitaan myöskin olleen Turun 
kaniikina. 

1427 Febr. 	Severinus Holt, Aboensis dyoc., VI sol. 
Olavus Magni, Aboensis dyoc., VIII sol. 
Henricus Nicolay, Aboensis dyoc., X sol. 
Gregorius Haverlant, Aboensis dyoc., VIII sol. 
Benedictus Olavi, Aboensis dyoc., VI sol. 
Näistä tulevat muut, paitsi Greg. Haverlant, seur. v. 

lisensiaateiksi, maamiehensä Jacobus Rödin esi-
miehyydellä. Haverland-suvusta vrt. Rostock 1421 
ja 1430. Benedictus Olai on mahdollisesti se Bene-
dictus Holt, joka sittemmin oli arkkiteininä Tu-
russa. Severinus Holt on muuten tuntematon. Hen-
ricus Nicolay on varmaankin sittemmin valtaneuvos, 
Pohjois-Suomen laamanni Henrik Klaunpoika Djekn, 

1459; taksoitus todistaa hänen olleen erittäin 
varakas. Olaus Magni »de civitate Aboensi" on 
vv. 1433-36 eri kertoja Englannin kansakunnan 
procuratorina, 1434 receptorina, sekä kahdesti 
1434 ja 1436 valittuna koko yliopiston rehtoriksi. 
Jatkoi opintojaan teologian tiedekunnassa ja mai-
nitaan 1437 teologian baccalariuksena. Valittiin yli- 
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opiston edustajaksi Baselin kirkolliskokoukseen. 
Oli 1436 Turun arkkiteininä, vaan valittiin vielä 
samana vuonna tuomioprovastiksi — josta Englan-
nin kansakunta lähetti erityiset kiitoskirjeet Turun 
piispalle ja tuomiokapitulille — ja tuli 1450 Turun 
piispaksi, i  1460. 

	

1432. 	Johannes Magni, dyoc. Aboensis, IIII sol. 
Seur. v. lisensiaati. Main. 1448-55 arkkiteininä Turussa. 

	

1448. 	Petrus Marci, Aboensis dyoc., VI sol. 
Seur. v. lisensiaati. 

	

1449. 	Andreas Laurentii, Aboensis dioc. IIII sol. 
Arvidus Jacobi, Aboensis dioc. VI sol. 
Seur. v. lisensiaateiksi, edellinen mainitaan silloin 

nimellä 
 

»Andreas Monachi". — Arvidus Jacobi on 
1453 procuratorina. Luult. sama kuin Erfurtissa 
1444 ja Leipzigissä 1445 mainittu Arvidus de Fin-
landia; Garp-sukua; mainitaan kaniikina Turussa 
1451-53 ja arkkiteininä 1464 — 79, sekä vainajana 1486. 

	

? 1451. 	Henricus Petri IIII sol. 
Tulee 1453 lisensiaatiksi, sekä kuolee ja haudataan 

Pariisissa 1459. 
Henricus Frees, Aboensis dyoc., VIII sol. 
Lisensiaati 1452, kansakunnan procuratorina 1452-

1453. Sisäänkirjoitetaan Kölnissä 1454. Epäile-
mättä samaa sukua kuin veljekset Jaakko Frees, 
Turun pormestari 1431-50, ja Fredrik Frees, por-
vari. Tuomioprovastina Turussa 1460 — 65, jolloin 
kuoli. 

	

1453. 	Johannes Pauli, Aboensis dyoc., VIII sol. 
Seur. v. lisensiaati; procuratorina eri kerrat 1454-55. 

	

1454. 	Petrus Benedicti, VIII sol. 
Lisensiaati seur. v. Mainitaan 1459 maisterina ja to-

distajana eräässä Kyröstä annetussa testamentissa, 
1484 Karkun kirkkoherrana. Oli Djekn-sukua ja 
epäilemättä Hämeenlinnan isännän Pentti Lydeken-
pojan poika (ks. Hansen, Finlands Medeltidssigill, 
kuva 71). 

Mathias Leydemek, IIII sol. 
1456 lisensiaati, ,;Leidemeche" (Lähdemäki?). 

	

1456. 	Magnus Nicolai, dyoc. Aboensis, VIII sol. 
Seur. v. lisensiaati. Piispa Maunu III Särkilahti. 

	

1460. 	Goskalcus Witte, Awoensis dyoc., VIII sol. 
Tulee seur. v. lisensiaatiksi, jolloin mainitaan nimellä 

„Wittella" ja väärin sanotaan olevan „diocesis Abor- 
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denensis" (Skotlannissa). Maisteri Gotskalk Witte 
mainitaan 1474 Turun kaniikina ja Eurajoen kirkko-
herrana. Oli Turun porvarin Gödik Hvitin 1. Wit-
ten poika. 

	

1461. 	Johannes Petri, Aboensis dioc., IIII sol. 
Lisensiaati seur. v., vaan aloittaa luentonsa vasta 1465. 

Haqvinus Andree, presbyter dioc. Aboensis, 
IX sol. 
„Frilie". Seur. vuonna lisensiaati, ja tulee kansakun-

nan procuratoriksi. Kuului oikeastaan Lindelöf-
sukuun, vaan äiti oli Frillejä. Mainitaan kaniikina 
Turussa 1452-77 ja kuoli 1485 v:n paikoilla (ks. 
Hist. Ark. XV s. 311). 

— 	 Olaus Petri, dioc. Aboensis, VIII sol. 
Seur. v. lisensiaati. Mainitaan sitten kaniikina Turussa. 

	

1469. 	 Henricus Kanuti, dyoc. Aboensis, VII sol. 
Seur. v. lisensiaati. 

	

1471. 	 Jo(hannes) Danielis, dioc. Aboensis VIII sol. 

	

1473. 	Laurentius Michaelis, dioc. Aboensis VII sol. 
Conrardus Svart, dioc. Aboensis VII sol. 
Edellinen Turun pormestarin Mikael Suurpään poika, 

Turun piispana 1500-06. — Svart-suvusta tavataan 
1400-luvulla useampia edustajia Turun porvaristossa 
— esim. raatimies Mikael Svart 1420 — ja Suomen 
papistossa. 

	

1485. 	Johannes Olavi de Svecia dyoc. Aboensis, 
V sol. 
Seur. v. lisensiaati; procuratorina 1487. Paraisista syn- 

tyisin, Juustenin mukaan. Suomen piispa 1506-10. 

	

1486. 	Hervidus Korke dyoc. Aboensis XIII sol. 
Seur. v. („Arvidus Korke") lisensiaati. Piispa Arvi 

Kurki 1510-22. 

	

1489. 	Laurencius [Ragvaldi] dioc. Aboensis de regno 
Dachie, IX s. 
Paulus Linguonis dyoc. Aboensis, IIII s. 
Edellinen tulee vielä sam. vuonna ja toinen seuraa-

vana lisensiaatiksi. Molemmat sisäänkirjoitettuina 
Greifswaldissakin. Jälkimäinen on Turun arkki-
teini ja tuomioprovasti Paavali Scheel, Haikon 
herran Ljungo Tydikinpojan poika, t 1516. 

Henricus [Nicolai] de Svecia dioc. Aboensis, 
IIII s. 
Seur. v. lisensiaati. Rostockissa 1486 Mainitaan ol- 
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leen myöskin „sacrarum canonum licentiatus". Turun 
tuomioprovasti Henricus Vennä, f  1513. 

Leipzig. 

(Die Matrikel der Lniversität Leipzig I, II, herausgeg. von G. Erler, 
Leipzig 1895-97.) 

	

1409. 	Salvo de Abo. 
? 	 Andres Olavi dt 6 gr. 

	

2 1410. 	Nicolaus Spek bacc. Pragensis. 
Vrt. Erfurt 1444. 

— 	 Johannes Scherpink de Oltlandia 6 gr. 
Mainitaan vierekkäin edellisen kanssa; ehkä: Ahvenan-

maalta. 
Johannes Mathye de Abo 4 gr. 

	

? 1411. 	Petrus Helsingus 6 gr. 

	

1413. 	Heynricus Andree de Abo 6 gr. 

	

1414. 	Mgr Johannes de Vyborg 	Pragensis. 
Karolus Bonde 	jt 	6. 
Jacobus Rode 	 de Abo. 6. 
Johannes Rugenwalt 	 6. 

v Henricus Lenpe 	J 	2. 
Näistä viidestä samalla kertaa sisäänkirjoitetusta Turun 

hiippakunnan ylioppilaasta on ensimmäinen, kuten 
ilmoitetaankin, Pragissa maisteriksi tullut (ks. Prag 
1394, jossa kysymysmerkki on poistettava); Karo-
lus Bonde on varmaankin kuuluisan Bonde-suvun 
jäsen, vaan lienee muuten tuntematon, sillä liian 
uskaliasta lienee arvata hänet kuningas Kaarlo 
Knuutinpojaksi, jonka isä oli Turun linnan isän-
tänä vaan jonka syntymävuodeksi ilmoitetaan 1408 t. 
1409. Jacobus Rode tuli sitten opettajaksi Pariisin 
yliopistossa (ks. siinä v. 1418). Johannes Rugen-
walt ja Henricus Lenpe ovat muuten tuntematto-
mat (sitä vastoin tavataan Länepä-suku tähän 
aikaan Turussa, ks. Pariisia v. 1348). 

	

? 1415. 	Arnoldus Nicolai dt 6 gr. 
Mainitaan vierekkäin seuraavien kanssa. 

Remigius Gislonis de Virmo dt 6 gr. 
Painetussa luettelossa on: de Virino, mutta ei ole 

epäilystä, että on puhe tännimisestä tunnetusta 
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Turun kaniikista ja Virmaan (Mynämäen) kirkko-
herrasta, joka näissä viroissa mainitaan 1422-34. 
Hän kuului aateliseen sukuun, ehkä Frille-sukuun, 
kumminkin oli hänen vaakunansa samankaltainen. 

Laurencius Ingemundi dt 6 gr. 
On epäilemättä se Lauris Ingemundszon, joka maini-

taan kirkkoherrana Halikossa (1424) ja Porvoossa 
(1436), vainajana 1449, ja joka kuului mainioon 
Vase-sukuun. 

	

? 1415. 	Thordo Thordonis dt 3 gr. 
Mainitaan vierekkäin edellisten kanssa; nimi viittaa 

pohjoismaiseen sukuperään. 

	

? 1418. 	Rotgerus Rotgeri 4. 
Nimi on Suomessakin tavallinen keskiajalla. Rotke-

rus-niminen tuomioprovasti on tähän aikaan Tu-
russa ja Rotker-niminen pappi esim. 1453 Mynä-
mäellä. 

	

1422. 	Thomas de Abo 6. 

	

? 1423. 	Johannes Fleming p[auper]. 
Vrt. Rostock 1425. 

	

? 1432. 	Johannes Svarte 6. 
Vrt. Rostock 1430. 

	

? 1435. 	Laurencius Grote de Svecia 6. 

	

? 1436. 	Johannes Nagil 1 fl. 
Eräs Gerlacus Nagil on Turun tuomioprovastina 

1398-1405. 

	

? 1437. 	Tordo Bonde 10. 

	

1438. 	Thomas Nicolai 	 10. 
Magnus Petri 	1 	10. 
Magnus Zunonis 	

de Abo. 5.  
Kanutus Benekini 	 p[auper]. 
Ge[r]lacus Gotschalk I 	 5. 
Nicolaus Swert 	J 	 5. 
Nämä kaikki ovat muuten tuntemattomia. Magnus 

Petri on luult. sama kuin v. 1445 Erfurtissa sisään-
kirjoitettu „de .klandia". 

Petrus Magni t 	5 

Cunradus Biczj de Abbo. 
Edellinen mainitaan 1446 kaniikina ja Kemiön kirkko- 

herrana sekä maisterina. Konrad Bidz sisäänkir- 
joitettiin myöskin. Bolognassa 1448. 

	

? 1441. 	Gherhardus Lassam de Svecia. 10. 

	

? 1442. 	Johannes Pilgerim de Svecia. 5. 
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? 1444. 	Johannes Kristierni de Svecia. 10. 

	

1445. 	Laurencius Mort de Villandia. 6. 
Arvidus de Villandia. 6. 
Nämä molemmat olivat jo edellisenä vuonna tulleet 

ylioppilaiksi Erfurtin yliopistossa (ks. siinä). 

	

? 1446. 	Johannes Lassahan de Svecia p[auper]. 

	

? 1474. 	Villingkinus. 6. 

	

1483. 	Johannes de Wyborgk bacc[alarius]. 6. 

Petrus de Obo. 6. 
Edellinen näistä vierekkäin mainituista oli tullut bac-

calariukseksi Upsalassa ja suoritti syksyllä 1482 
tutkinnon Leipzigin filosofiseen tiedekuntaan, jol-
loin mainitaan nimellä: Johannes Werth de Wy-
borck. Tokkohan Petrus de Obo voi olla se mais-
teri Pietari Scheel, joka 1497-1506 mainitaan Tai-
vassalon kirkkoherrana? 

	

1488. 	Laurencius de Findlandia, totum 6. 
Mainitaan suorittaneen baccalarius-tutkinnon 1490. 

	

? 1490. 	Albertus Glob de Vibergia. 6. 

	

1498. 	Nicolaus Lutick Aboensis de regno Svecie 6 gr. 
Oli Upsalassa tullut baccalariukseksi. 

	

? 1500. 	 Johannes Redekin de Serkelat 6 gr. 

	

1514. 	 Caspar Joannis de Abo 10 gr. 
Sanoo itsensä tuomioprov. Paavali Scheelin ottopojaksi 

ja oli Upsalassa tullut baccalariukseksi (Grönblad, 
Nya källor till Finl. medeltidshist. s. 625, 628) ; 
Jasperus Johannis tavataan sittemmin 1520-luvun 
loppupuolella arkkiteininä Turussa. 

? 	— 	 Thuro Benedicti de Hendelin regni Svecie 10 gr. 

	

? 1545. 	Nicolaus Krume Svecus 12 dr. 

	

1573. 	Christianus Michaelis Agricola Aboensis in 
Svecia. 

Sisäänkirjoitettiin seur. vuonna Wittenbergissä. 

	

? 1578. 	Olaus Kruse Svecus. 
? — 	Laurentius Fortelius Svecus. 

	

? 1579. 	Achatius Todt Svecus. 

	

1588. 	Georgius Laurencii Finlandius. 
Vrt. Helmstädtiä sam. vuonna. 

	

1595. 	Nicolaus Boije Svecus. 
Sisäänkirjoitettiin 1597 Wittenbergissä. 



— 290 -- 

Krakova. 

(Album studiosorum Universitatis Cracoviensis. Edid. Cl. Pauli, B. Ula- 
novski et A. Chmiel. I, II. Cracovi 1883-92. — Statuta nec non fiber 
promotionum philosophorum ordinis in Universitate studiorum Jagello- 

nica. Ed. J. Muczkovski. Cracovi 1849.) *) 

	

1419. 	Nicolaus de Abo d. 4 gr. 

	

1492. 	Raphael Philippi de Svecia civitate Habo 4 gr. s. 

Köln. 

(Die Matrikel der Universität Köln, bearb. von H. Keussen, I, Bonn 1892; 
(Norsk) Historisk Tidskrift III s. 481 ss.) 

1454. Jul. 17. Magister Heynricus Frise de regno Svecie dio-
cesis Abohensis ad canones juravit et soluit. 

Ks. Pariisia 1451. 

1487. Nov. 26. Petrus Benedicti de Fillandia. 
Petrus Benedicti nautti ulkomaanmatkaa varten apua 

Turun hiippakunnalta, kävi Roomassa ja hankki 
paavilta jonkunlaisen valtakirjan Lohjan kirkkoher-
ran virkaan, mutta piispa Maunu Särkilahti kielsi v. 
1493 häntä tunnustamasta (Arv. I 79-82, 134-38.) 

1503. Jan. 9. Jacobus Mathie Abonensis de Svecia. 
Leinberg arvelee hänen mahdollisesti olleen sama kuin 

Jacobus Vennä vanhempi, ks. Rostock 1505. 
— Dec. 15. Andreas Fynno de Svecia, sacerdos. 

Mahdollisesti Andreas Jacobi, Raumalta kotoisin, 
joka v:sta 1516 alkaen mainitaan kaniikina Turussa 
ja kuoli 1542. 

*) Koska Krakovan yliopistossa käyneitä Pohjoismaalaisia ei näy 
kirjallisuudessa ennen otetun huomioon, tahdon tässä luetella kaikki, 
joita olen tavannut, varsinkin kun mahdollisesti niiden joukossa vielä 
voisi olla joku suomalainenkin. Ne olivat kaikki kotoisin Ruotsin valta-
kunnasta (tanskalaisia tai norjalaisia ei näy yhtään siellä käyneen): 1416 
on eräs _Mgr Olaus de Upsalia tullut opettajaksi filosofiseen tiedekun-
taan ja on 1418 dekaanina; 1418 tulee Laurencius de Vpsalia ylioppilaaksi, 
1421 baccalariukseksi, 1424 maisteriksi; 1425 on sisäänkirjoitettu: Ericus 
de Upsalia, Nicolaus Richardi de Upsalia, Nicolaus Bartoldi. de Upsalia 
ja Ericus de Upsalia; 1428 on toinen Ericus (painetussa luettelossa sano-
taan tosin Enarris!?) de Upsalia tullut baccalariukseksi; 1426 on sisään-
kirjoitettu Dominus Nicolaus Michaelis canonicus Upsaliensis; 1475 An-
dreas Petri de Svecia, josta kaksi vuotta myöhemmin tulee baccalarius; 
1477 Conradus Conradi de Lamkam(!?), joka epäilemättä on se Conradus 
de Svecia, joka seuraavana vuonna tulee baccalariukseksi. Itämeren maa-
kunnista kotoisin-olevia olen tavannut seitsemän, enimmät Tallinnasta, 
ensimmäisen v. 1485. 
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1512. Sept. 4. Johannes Petri de Svetia, clericus Abuensis dioc. 
Oli todennäköisesti se Johannes Petri, joka oli Suo-

men viimeisenä katolisena tuomioprovastina, i  1547. 
Hän ei kuulunut Fleming-sukuun, niinkuin taval-
lisesti ilmoitetaan, vaan toiseen vapaasäätyiseen 
sukuun, joka kilvessään piti 3 tähteä ja lintua (ks. 
Jaakko Teitin valitusluettelo, esipuhe s. III). 

? 1516. Oct. 31. Jasperus Flemmigk. 

Greifswald. 

(Aeltere Universitäts-Matrikeln. II. Universität Greifswald. Herausg. 
von E. Friedlaender. I, II. Leipzig 1893-94.) 

? 1468. 17 Febr. Frater Johannes Budde ordinis Predicatorum 
gratis pro Deo. 

1473. 30 Oct. Dns Magnus Laurencii presbiter d. Oboensis 
in Findlandia — 24 sot 
Ks. Rostock 1471. 

	

1474. 	Magnus Laurencii presb. Ab. prom. baccalarius. 
— 5 Nov. Dns Gestillus Andree d. Habuensis (!). 

Edellisenä vuonna sisäänkirjoitettu Rostockissa. Ar-
vonimi „Dominus" näyttää osoittavan että hänellä 
jo oli pappisvirka Turun hiippakunnassa. 

1480. 19 Nov. Dns Laurencius Winne. — Receptus fuit Lau-
rencius Johannis, baccalarius in Rostock pro-
motus. 
Ks. Rostock 1478, ja alempana. Liikanimeltään Pölsä, 

ja kotoisin Paraisista. 

	

1482. 	Laurencius Johannes presb. de Svecia, alias 
de Vynlandia, promotus magister. 

1487.24 Nov. Paulus Lingonis de Finlandia, Habuensis d. 
Ks. Pariisi 1489. 

1489. 20 Aug. Mgr Magnus Johannis de Svecia, Abonensis 
d., soluit totum. 
Ks. Rostock 1473. 

29 Oct. Hinricus Munck de Svecia, Habonensis d., 
soluit totum. 
Vrt. alempana v. 1491. 

— 

	

	Zachwaldus Philippi de Svecia, Habonensis d., 
soluit totum. 

7 
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1489. 5 Nov. Laurentius Ragvaldi clericus Aboensis d., de 
Svecia, arcium liberalium magister, dedit totum. 
Ks. Pariisi 1489. 

1490. 15 Jun. Petrus Olavi de Svecia d. Aboensis. 
Ehkä se Petrus Olavi, joka v. 1504 mainitaan Naan-

talin luostarissa confessor generalis'ena. 

— 22 Aug. Dns Hinricus Venne, d. Aboensis, soluit totum. 
Tavataan luultavasti Pariisissa nimellä Henricus Ni-

colai v. 1488. Ks. siellä. 

	

? 1491. 	 Frater Hinricus magistratus est. 
= ylempänä mainittu Hinricus Munck? V. 1501 on 

matrikkeliin merkitty: „ex peste obiit mag. Hen-
ricus iiomine de Svetia". 

— 16 Jun. Sifridus Andree Abboensis (!) d., soluit totum. 
Tulee sam. vuonna baccalariukseksi ja 1493 maisteriksi 

(ks. alempana). Luult. sama henkilö kuin 1491 Ros-
tockissakin sisäänkirjoitettu „Cifrigdus Kaland". 
Mahdollisesti se maisteri Sigf rid, joka uskonpuhdis-
tuksen ensiaikoina tavataan Laitilan kirkkoherrana 
(Arvidsson I 228, V 319), i  noin 1543. 

Sifridus Abo baccalarius promotus est. 

	

1493. 	Sifridus Abo de Vinlandia promotus ad ma- 
gisterium. 

? 1494. 21 Apr. Laurentius Johannis de Stokkesholm Haben-
sis (!) d. 

1499. 15 Oct. Ericus de Abo Aboniensis d., soluit totum. 
Tulee seuraavana vuonna baccalariukseksi. 

- Philippus de Wiborch d. Aboniensis, soluit 
totum. 

	

1500. 	Ericus Laurentii presb. de Svetia, Abuensis 
d. prom. est baccalarius. 

1514. 4 Jul. Dns Magnus Cumensis canonicus eccl. Aboensis. 
1585.26 Apr. Jacobus Jona Nazir Aboensis. 

Sisäänkirjoitettiin v. 1587 myöskin Helmstädtissä. 

1595. 26 Jun. Johannes Fabritius Abaviensis Svecus. 
Tavataan Jenassa opiskelevana v. 1594. On Rostockissa 

1600 painattanut onnentoivotuksen ja 1605 väitök-
sen, mutta en ole voinut löytää häntä matrikkelista. 
V. 1608 on kysymys hänen kutsumisestansa Sak-
sasta professoriksi Upsalaan (Annerstedt, Upsala 
universitets historia I s. 130). 

— 6 Oct. Christianus Andrew Helsingensis. 



— 293 -- 

	

1596. 	Christophorus Georgii Finno. 
— 	Johannes Svenonis Finno. 

Varmaankin J. S. Raumannus, joka seur. v. sisäänkir-
joitettiin Wittenbergissä (ks. siinä). 

? 1602. 28 Oct. Petrus Laurentius Svecus ex Helsinga. Rele- 
gatus ad triennium. 

? 1609. 6 Dec. Johannes Frösterus Svecus. 
? 1613. 27 Oct. Johannes Fortelius Svecus. 

Ks. Wittenberg 1610. 
? 1614. 1 Sept. Michael Johannis Helsingius Svecus. 

1617. 14 Sept. Mgr Laurentius Vallerius Olandia-Svecus. 
Wittenbergissä v. 1615. 

	

1624. 	M. Mathias Bavinus Tavastho-Finlandus Art. 
medic. stud. 
Tavataan „Acclamations votive, quas ... in patriam 

maturanti ... M. Axelio Turdino Bothniensi Sveco 
... posuere praceptores, fautores & amid" nimisen 
onnentoivotuksen alla. Matrikkelissa löytyy v. 1622 
eräs „Matthias Benedicti" Svecus. 

1625. 1 Jul. Samuel Hartmannus Finlandus. 
Helsingin porvarin Yrjö Hartmanin poika. Turun kou-

lun rehtori, maisteri Turussa 1643, yliopiston pro-
fessori, f  1653. 

1643. Apr. Georgius Heinrici Horn nob. Sveci. Gustauus f 
Hinricus Adolphi Menscherus ephorus. 
Ensinmainitut olivat luult. eversti Henrikki Hornin, 

Haapaniemen herran, pojat, joista Yrjö hukkui Mä-
lariin 1656, Kustavi tuli Pohjanmaan rykmentin 
everstiksi, 7 1673. Heidän eforuksensa mand. on 
sitt. Viipurin pormestari (1650-78) Henr. Menshewer. 

Wittenberg (jälkeen v:n 1560). 
(Album Academia Vitebergensis. Vol. II. Ed. Otto Hartwig. 

Halis 1894.) 

	

1550. 	Johannes Beronis Svecus. 
Nicolaus Beronis Finlandus. 
Edellisestä ks. Rostock 1549. Jälkimäinen, joka mai-

nitaan W:ssä samaan aikaan, vaan jota ei tavata yli-
opiston matrikkelissa, on luult. hänen veljensä Klau 
Björninpoika (Lejon). 
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1562 Jul. 10. Henricus Johannis Aboensis Svecus. 
Samana vuonna kesäkuussa sisäänkirjoitettu Ros-

tockissa (ks. siinä). Hänen matkaansa varten oli 
Juhani herttua myöntänyt matka-avun (Leinberg, 
Handl. rör. Finska kyrkan I, s. 41, 93.) 

1563 Jan. 23. Jacobus Petri Finno Svecus. 
Rostockissa 1567 (ks. siinä), 

Eschillus Boy Svecus. 
— Jul. 31. Ericus Bertholdi Svecus Finlandus. 

Saa 1563 Juhani herttualta apurahan opintojaan varten. 

1574 Mart. 14. Christianus Michaelis Agricola Aboensis. 
Tuli Leipzigistä, jossa edellisenä vuonna sisäänkirjoi-

tettu. Mikael Agricolan poika, synt. 1551, rehtori 
Turun koulussa 1578, piispa Tallinnassa 1583, aate-
loitu 1584, f  1586. 

— Dec. 6. Nicolaus Fleming Svecus nobilis. 
1571 ylioppilas Rostockissa (ks. siinä). 

1576 Febr. 21. Petrus Meselpeip(aeus) de Abo Finlandia. 
1573 sisäänkirjoitettu Rostockissa nimellä: Mislepus. 

Luultavasti, niinkuin Leinberg arvelee, sittemmin 
Turun tuomioprovasti ja piispansijainen Petrus 
Henrici Melartopaaus (joka nimi lienee jonkunlainen 
käännös alkuperäisestä M e s il e i p ä), f 1610. 

Petrus Petri Helsingus Svecus. 
Gregorius Teittus ex Perno Nylandiea. 
Vapaamiehen Martti Laurinp. Teitin poika Teitomista 

Pernajassa (setä v. 1549). Tuli Wittenbergissä 
maisteriksi 1587, sitten Turun koulun rehtoriksi ja 
Turun kirkkoherraksi, f 1615. 

Michael Carpelanus Finlandensis Svecus. 
Opiskeli Helmstädtissä 1592 (ks. siinä). 

16. Laurentius Carpelanus Finonius Svecus. 
Opiskeli Helmstädtissä 1592 (ks. siinä). 

14. Marcus Helsingius Finnonius. 
Väitteli seur. v. „de rationali hominis anima". Tuli 

1595 Turun koulun rehtoriksi, ja kuoli 1609. 

3. Petrus Andrew Svecus Bothnizensis. 
29. Johannes Tott Finlandus. 

V. 1588 ylioppilas Rostockissa, 1589 Helmstädtissä. 

7. Nicolaus Boy Svecus. 
1595 sisäänkirjoitettu Leipzigissä. 

2 1581 Mai 13. 
1586 Oct. 24. 

1588 Apr. 

1592 Mart. 

— Aug. 
1593 Dec. 

1597 Mai 
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1597. Sept. 13 /Johannes Sveno(nis) Raumannus Svecus. 
Turun muonavarainhoitajan Sven Bertilinpojan poika 

(Hist. Ark. XV, pöytäk. s. 117). Jenassa 1594, maisteri 
Wittenbergissä 1597 primuksena, 1604 teologian toh-
tori Marburgissa; 1598 professori Upsalassa, 1604 
kirkkoherra Tukholmassa, 1610 jälleen professori ja 
sijaiskansleri Upsalassa, i  1614. 

1599 Sept. 27. Joachimus Stutaeus Oesterbotniensis Finnonius. 
1595 ylioppilas Upsalassa (ks. siinä). 

1600 Mai 6. Ericus Erici junior Finno. 
Samana vuonna tammikuussa Rostockissa (ks. siinä). 

— Nov. 4. Johannes Cruus Tavastensis Finno. 
1595 ylioppilas Upsalassa (ks. siinä). 

- Samuel Andrew Botthniensis. 
1601 Mart. 3. Olaus Elimmus Finno. 

Upsalassa 1595 (ks. siinä). 
Jun. 6. Nicolaus Magni Carelius Finno. 

Ks. Rostock 1598. 
— Dec. 14. Henricus Jacobi Grå Finno. 

Sittemmin Tenholan kirkkoherrana 1618 - 43. 
1604 Apr. 30. Michael Cornelius Aboensis Finnonius. 

Jenassa 1603, Rostockissa 1604. Tuli konrehtoriksi 
Turun kouluun, j 1615 (ks. Leinberg, Abo skolas 
lärarepersonal före 1630). 

1606 Jul. 2. Gabriel Petri Melartopmus Finno. 
Kotoisin Kemiöstä, jossa hänen isänsä (ylemp. v. 1576) 

näyttää olleen kirkkoherrana. Tuli maisteriksi 1608 
Wittenbergissä, vihdoin Viipurin piispa, f 1641. 

1608 Aug. 	Olaus Georgii Suomalainen SatakundinusFinno. 
Huittisista kotoisin, j 1613 Wittenbergissä. Hänestä 

ja hänen julkaisuistaan ks. muuten minun kirjoi-
tustani „Muutamia lisiä suomalaisen kirjallisuuden 
historiaan 1600-luvulla", Hist. Ark. XII. 

Georgius Henrici Sexmekensis Finno. 
On epäilemättä Yrjö Henrikinpoika Speitz, Liuttulan 

herra, jonka häihin loppupuolella 1610, jolloin oli 
kotimaahan palannut, Olaus Suomalainen on sepit-
tänyt onnentoivotuksen (ks. yllämainittua kirjoi-
tusta). 

1609 Oct. 5. Gustavus Hornn nobilis ex Finlandia. 
Arvidus Hornn nobilis ex Finlandia. 
Edellinen on sam. vuonna oleskellut Rostockin yli-

opistossa (ks. siinä). 
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c. 1610. 	Henricus Jacobi Finno. 
Jaakko Suomalaisen poika, sitten Hämeenkyrön kirkko-

herra (1616-51), mainitaan siihen aikaan opiskel-
leen Wittenbergissa (Hist. Ark. XV, s. 298). 

	

1610. 	Johannes Canuti Forthelius e Bothnia Orient. 
Peersörensis. 
Väittelee 1610 2'/9  Wittenbergissä, vaikk'ei hänen ni-

mensä näy olevan matrikkelissa. Pietarsaaren kirkko-
herran Canutus Henricin ja Lucia Hannunt. For-
dellin poika, joka otti äitinsä Pohjanmaalla kuului-
san nimen muodossa Forthelius. Vrt. Greifswald 1613. 

1614 Aug. 6. Jeremias Petri Parginsulanus Finno. 
Luultavasti Paraisten kirkkoherran Petrus Johanniksen 

(1585-1617) poika. Sai 1615 Turun tuomiokapitu-
lilta apua opintojansa varten (Hist. Ark. XV s. 274). 

— — 	Hardevicus Henrici Sexmontanus Finno. 
Epäilemättä ylempänä v. 1608 mainitun Georgius Hen-

ricin nuorempi veli, tunnettu lainsuomentaja Har-
tikka Henrikinpoika Speitz. 

Dec. 8. Henricus Fattbur Wyburgensis Carelius. • 
Rostockissa 1608 (ks. siinä). Tuli Wittenbergissä 

maisteriksi 1615, väiteltyänsä „de anim ortu". 

1615 Jan. 14. Matthias Jacobaaus Viburgo-Carelius. 
Tolja; Rostockissa 1614 (ks. siinä). Kävi myöskin 

opintomatkallaan Greifswaldissa, Giessenissä, Mar-
burgissa y. m. 

- Aug. 21. Mattheeus Petri Aboensis Svecus. 
Tokkohan Matthaeus Petri Wanmus, joka 1640 tuli 

Längelmäen kirkkoherraksi, j 1645. Vrt. Upsala 1612. 

— Nov. 18: Laurentius Vallerius Olandiensis Svecus. 
On sisäänkirjoitettu Greifswaldissa 1617 maisterina, 

joksi siis lienee Wittenbergissä tullut. 

1616 Nov. 21. Pontus Matthmus Kurck Finlandus. 
On relegeerattu 1618 helmikuussa. 

Elias Jeremim Esping Finnonius. 
On 1619 tullut Rostockissakin ylioppilaaksi (ks. siinä, 

lisäystä). 

1617 Sept. 28. Michael Joannis Savonia-Finlandus. 
Tuli maisteriksi 1619, Helsingin koulun johtajaksi ja 

professoriksi Tarton yliopistoon. Nimitti itsensä 
sitten Savo  n i u s. Vrt. Greifswald 1614? 

1619 Jul. 23. Thomas Florinus Norfindus. 
Sanotaan olleen Turun linnankirjurin Tuomas Eskilin-

pojan poika, sai apua tuomiokapitulilta matkaa 
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varten, tuli Wittenbergissä maisteriksi 1620, lehto-
riksi Turun kouluun, Mustasaaren kirkkoherraksi, 
t 1648. 

1623 Jun. 28. Martinus Henricus Stodius. 
Samaan aikaan sisäänkirjoitettu Rostockissa (ks. siinä). 

Tuli Wittenbergissä maisteriksi. 
— Nov. 17. Gabriel Petri Finlandus. 

Calamnius; v. 1625 Rostockissa. 
— Dec. 15. Josephus Lander Norfinno. 

1622 ylioppilas Rostockissa (ks. siinä, lis.). 

Helmstädt. 

1585 Sept. 5. Thomas Laurentii Aboensis pastor in Finlandia. 
Oli kirkkoherrana Turussa 1581-95. Mainitaan Sak-

sassa rahalla tulleen maisteriksi: ,kun keväillä her-
neet kylvettiin meni hän Saksaan, ja syksyllä kun ne 
nyhdettiin tuli hän kotiin promotus magister'inä". 

1587 Dec. 13. Jacobus Nasier Vinnonius Svecus nobilis. 
Ks. Greifswaldia 1585. 

1588 Jul. 31. Georgius Laurentii Aboensis ex Finlandia. 
1589 Sept. 17. Petrus Ruta Helsingforsiensis Finlandus. 

Luult. sukutauluissa mainitun ratsumestari Juhana 
Ruuthin poika, joka sanotaan kaatuneen Liivin-
maan sodassa Kaarlo IX:n aikoina. 

- Oct. 17. Henricus 
Toth nobiles Sveci. 

- Johannes f 
Ks. Rostockia 1588. 

1590 Apr. 25. Laurentius Georgii Finonus. 
- Sept. 12. Carolus Crepelinus Finonius. 

Epäilemättä se Kaarlo Laurinpoika Kröpelin, joka 
1600-01 tavataan Viipurin linnassa isäntänä ja 
1623-30 jäsenenä Turun hovioikeudessa. Hän kuului 
erääsen Turussa tavattavaan Gröp 1. Kröp(elin)-
nimiseen porvaris-sukuun, joka näht. väitti polveu-
tuvansa keskiajan Kröpelin-suvusta, koska käytti 
sen vaakunaa. 

- Oct. 8. Carolus Nicolai Flemingus Fenonius. 
Ks. Rostock 1594. 

1592. 	Michael 	
Karpelan. 

~ Laurentius 
Mainitaan opiskelevina Helmstädtissä Juhana Rosen-

hanen muistokirjassa. Taivassalon kirkkoherran 



— 298 — 

Mattias Karpalaisen poikia, joista edellinen kaatui 
1597 Santavuoren taistelussa talonpoikia vastaan, 
jälkimäinen tuli 1623 jäseneksi Turun hovioikeu-
dessa, j ijäkkäänä 1648. Ylioppilaiksi Wittenber-
gissä 1586, 1588; jälkimäinen kävi myöskin Jenassa. 

1601 Apr. 29. Olaus Elimmus Finlandius Svecus. 
Ks. Upsala 1595, Rostock 1597, Wittenberg 1601. 

1602 Oct. 13. Joachimus Stutaus Osterbotniensis Finno. 
Ks. Upsalå 1595. 

1609 Sept. 2. Christianus Broijer Yiburgensis Vinlandus. 
Luultavasti Viipurin pormestarin Herman Bröije-

rin poika. 

Jena. 

	

1592. 	Samuel Savonius Sveco-Finnonius. 
On 1594 Kööpenhaminassa, jossa on nimensä kirjoit- 

tanut erääsen muistokirjaan (Hist. Ark. XV s. 288). 
1598-1624 Helsingin kirkkoherrana. Mikkelin kirkko- 
herran Andreas Sigfridin poika. 

Nicolaus Magni Sveco-Finnonius. 
= Rostock 1598, Wittenberg 1601? 
Ivarus Barthollus Finnonius. 

	

1594. 	Johannes Fabricius Sveco-Finnonius. 
Ks. Greifswaldia 1596. 
Johannes Svenonis Finnonius. 
Raumannus; on 1596 Jenassa julkaissut kaksi väitös- 

kirjaa. Ks. Wittenberg 1597: 

	

1600. 	Ericus E. Junius (?) Finno. - 
Ks. Rostockia 1600. 
Joachimus Matthi Stutaeus. 
Ks. Upsalaa 1595. 

	

1603. 	Michael Cornelius Aboensis Finnonius. 
Ks. Wittenbergiä 1604. 

	

c. 1610. 	Gustavus Horn nobilis. 
Vrt. Rostock 1609. Kävi Tubingenissäkin. 

Marburg. 

	

1603. 	Johannes Sveno(nis) Raumannus Finnonius. 
On 1603 ja 1604 Marburgissa julkaissut kaksi väitöstä, 

ja tullut teologian tohtoriksi. Ks. Wittenberg 1597. 
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Giessen. 

1619. 	Matthias Jacobmus Viburgo-Carelius. 
On v. 1619 Giessenin yliopistossa julkaissut kaksi 

väitöstä. Ks. Rostockia 1614, Wittenbergiä 1615. 

Upsala. 

(Uppsala universitets matrikel, utg. af A. Andersson; 1. 1595-1632, 
Upsala 1900. Vrt. K. G. Leinberg, Bidrag till kännedomen om finske 

studerande vid Upsala Universitet.) 

Ennen v. 1482. Johannes Werth de Wyborch prom. baccalarius. 
Ks. Leipzig 1483. 

Ennen v. 1498. Nicolaus Ludecke de Abo promotus baccalarius. 
Ks. Leipzig 1498. 

Ennen v. 1505. Mathias Kurin Upsalie promotus. 
Ks. Rostock 1505. 

Ennen v. 1514. Jasparus Johannis baccalarius. 
Ks. Leipzig 1514. 

1576. 	Georgius Jacobi Aboensis. 
Nimitäiksen „studiosukseksi" Upsalassa eräässä asia- 

kirjassa mainitulta vuodelta (Suomi 1859, s. 59). 

1595 Apr. 	Samuel Thome 
— — 	Samuel Carob. j Ostrobotmenses. 

Eiköhän jälkimäinen liene Kokkolan kirkkoherran 
Carolus Erici Sursillin poika Samuel Caroli, josta 
ei kuitenkaan sen enempää tiedetä, niin että lienee 
nuorena kuollut: 

- LJoachimus Matthim Stutmus Finnonius. 
Ilmajoen kirkkoherran Matthias Laurentii Stutaauksen 

poika. On kai se „Joachimus studenten", joka 
avunsaajana mainitaan Turun tuomiokapitulin ti-
leissä 1597. Tuli koulun rehtoriksi Turkuun v. 
1609 ja kirkkoherraksi 1615, i  1633. Sisäänkirjoi-
tettu Wittenbergissä 1599, Jenassa 1600, Helm-
städtissä 1602. 

Johannes Matthi Cruse Finno Nobilis. 
Valtaneuvos ja Pohjois-Suomen laamannin Matti Lau-

rinp. Cruusin, Harvialan herran, poika; 1598 sisään-
kirjoitettu Rostockissa, 1600 Wittenbergissä; kuoli 
nuorena. 

— Johannes Magni Finno. 
Mainitaan tulleen maisteriksi 1599. 
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1595. Apr. V'Olaus Elimaeus Finno. 
Oli Elimästä kotoisin, äiti näyttää olleen vapaasää-

tyinen, ehkä Björnram-sukua. Käytyänsä Ros-
tockissa (1597), Wittenbergissä (1601) ja Helmstäd-
tissä (sam. v.) ja saavutettuansa sekä maisterin että 
tohtorin arvot palasi hän Ruotsiin, jossa jonkun 
aikaa opetti Upsalan yliopistossa; ehdotettiin sitten 
1608 professoriksi sinne; Viipurin piispa; f 1629. 

— 	— 	Dns Sigfridus Aronus Forsius Finno. 
Tunnettu luonnon- ja tähtitieteentutkia; professorina,  

mahdollisesti vain virkaa tekevänä, Upsalassa 1608 
—10, kirkkoherra Tammisaaressa 1619, kuoli 1624. 

1599 Dec. 14. Joannes Stenonis Finno. 
Eräs Johannes Stenonis on Hattulan kappalaisena 

1603-11 ja Pirkkalan kirkkoherrana 1611-36. 

1601 Febr. 20. Matthias Gregorij Aboensis. 
Luultavasti sama kuin Isonkyrön kirkkoherra (1611 

—22) Matthias Georgii Dobblare, Aboensis. 

? — Maii. 	Johannes Laurentii Bothn. 

? — 	— 	Johannes Erici Bothn. 

— Sept. 16. Gregorius Clementis Aboensis. 
Eräs Gregorius Clementis on kirkkoherrana Raumalla 

1615-39. 

	

1604. 	Simon Olavi Alandius. 

Martinus Sigfridi Nylandius. 
Noin v. 1606 puolustaa Martinus Sigfridi Finnonius 

prof. Lenuksen teesejä „De definitione ethices 
et de summo hominis bono". 

	

1605. 	 Johannes Canuti Bothniensis. 
Ks. Wittenberg 1610. 

	

? 1607. 	 Andreas Erici Bothn. 
Mahdollisesti A. E. Frosterus, FTailuodon kirkkoherran 

poika, joka tuli Mustasaaren kirkkoherraksi 1617 ja 
kuoli valtiopäivillä Tukholmassa 1627. Veli 1612. 

	

1608. 	Matthias Matthi Raumensis. 
Matthias Matthiae on kirkkoherrana Lapin pitäjässä 

1630-36. 
1609 Febr. 22. Laurentius Petri Carelius. 

Canutus Laurentii Nylandensis. 
1610. Sept. 8. Carolus Simonis Nurcherus Bothniensis. 

Isä oli Isonkyrön kirkkoherra Simon Johannis Nurkka. 
Väitteli 1611, tuli Pohjan kirkkoherraksi, i  1626. 
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1610 Sept. 8. Johannes Jacobi Bothniensis. 
J. J. Nycarlus, Uuskaarlebyn kirkkoherran Jacobus 

Sigfridin poika, joka väitteli 1611 ja tuli isänsä seu-
raajaksi 1625-36. Veli ks. vuonna 1624. 

— Sept. 22. Magnus Matthim Gammal, Ostrobothn. 
Väitteli 1611, Pietarsaaren kh., f  1638. Veli 1614. 

1611 Dec. 2 Marcus Eschilli Viburgensis. 
Eräs Marcus Eschilli on Joroisten kirkkoherrana 1631 

—1649. 
1612 Febr. 9. 

Joachimust Melchioris, Finlandenses. 
— — Timotheus 

Jälkimäinen varmaankin sittemmin Turun kappalainen 
1619, ja Huittisten kirkkoherra 1623, mutta heitet-
tiin ulos kirkosta ja pantiin viralta noin 1625. 

Henricus Matthi Finno. 
Mainitaan näytteliänä Messeniuksen „Signill'iä" näy- 

teltäessä. 

Aug. 12. Henricus Martini Viburgensis. 
Luultavasti Henricus Martini Chemnerus, joka tähän 

aikaan oleskeli Tukholmassa ja LTpsalassa. Näyt-
teli Messeniuksen Blanckamäreta-näytelmässä (1614). 
Tuli sitten sotapapiksi Liivinmaalle; hänen kirjal-
lisista julkaisuistansa voi katsoa Pippingin esitystä 
„Bidrag t. känn. af Finlands natur o. folk", 4 v., 
ss. 66-92. Oli nähtävästi Viipurin Martti kämne-
rin poika. Vrt. muuten Rostock 1608. 

t'Matthmus Petri Aboensis. 
Väittelee 1612 =+/,o  „de Sacramentis". Ks. Wittenberg 

1615. 
Nov. 6. Henricus Erici Ostrobothniensis. 

Luultavasti Henricus Erici Frosterus, joka isänsä jäl-
keen noin 1617 hoiti Hailuodon kirkkoherranvirkaa, 
mutta myöhemmin (1635-48) esiintyy Ruoveden 
kirkkoherrana. Vrt. 1607. 

Achatius Thott, nobilis. 
Mainitaan Messeniuksen oppilaana ottaneen osaa 

Svanhvita'n näyttelemiseen sekä seur. v. silloin 
yliopistossa tapahtuneihin meteleihin. Kustavi 
Aadolfin kuuluisa päällikkö ja „lumiaura", Henrik 
Tottin ja Sigrid Vaasan poika, synt. Kirkniemellä 
Lohjalla 1598, f 1640 Lavilassa. 

? 1613. Jun. 10. Gregorius Bartholdi Lundensis. 
Tokkohan Liedosta (Lundo) kotoisin? Göös? 
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1614. Apr. 7. Johannes Isaci Finno. 
— Nov. 12. Jacobus Matthiaa Ostrobothniensis. 

Vöyrin provastin Matti Gammalin poika Jacobus Matt-
Gammal 1. Scepperus, joka 1622 tuli Kokko-

lan kirkkoherraksi ja kuoli 1636. Julkaisi 1615 väi-
töksen „De natura ac definitione philosophi". 
Veli ks. 1610. 

1615 Maji 20. Simon Marci Aboensis. 

- Nov. 11. Simon Bartholli Finlandensis. 
Epäilemättä Kokemäen kirkkoherra (1629-74) Simon 

Bartholdi Göös 1. Cardiaster, vanhaa aatelista 
rälssisukua. 

	

1616 Jan. 30. Ericus Christierni. 
	Horn, fratres et nobi- 

- 	Carolus Christierni 	
les. * 

Gustavus Christierni 
Isä Krister Klaunp., ks. Frankfurt a. M. 1571. Caro- 

lus ja Gustavus tavataan Leydenissä 1616 ja 1622_ 

— Febr. 1. Barthollus Georgii Aboensis. 
- 	Apr. 17. Johannes Jona Olovikius Finno. 

1617 Maji 21. Sveno Theodori Alandensis. 
1618 Febr. 6. Nicolaus Olai Helsingus Forsius. 

1619 Febr. 13. Johannes Canuti Tornensis. 
Tokkohan Joh. Can. Peldanus Ostrobothn., joka oli 

Saarijärven kirkkoherrana 1628-45. 

— Maii 20. Jacobus Balthazaris Olandus. 
— Jun. 12. Petrus Johan  nis  Olandus. 

Sept. 24. Johannes Johannis Uloborgensis Ostrobot-
niensis. 
Mahdollisesti Oulun kirkkoherran (1610-20) Johannes 

Lithoviuksen poika Johannes (Hoflren), joka sit-
temmin tuli Kristiinankaupungin pormestariksi. 

1620 Febr. 8. Gabriels Matthö 
Ostrobotnienses. 

- Esaias f 
Luultavasti v. 1614 mainitun Jacobus MatthiEen veljiä. 

Gabriel Matthi Gammal tuli sitten Vöyrin kirkko-
herraksi (1633-64). 

*) Nämät luetellaan jo 1614 Messeniuksen oppilaitten joukossa 
Sitäpaitsi mainitaan vielä: 

Ericus 
Johannesf Horn.  

Eerikki on luult. Haapaniemen herran, valtaneuvos 
Arvi Hornin, Johannes Vuorenta'an herran, eversti 
Yrjö Hornin poika. 
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1621. Aug. 	Jacobus Jacobi Finno. 
Eräs Jacobus Jacobi Hiisi, Lundoensis, tulee 1624 

Akaan kappalaisesta Lempäälän kirkkoherraksi ja 
kuoli 1626. 

	

1622 Febr. 	Johannes Andrea Carelius Viburg. 
Tokkohan Viipurin lehtorin, sittemmin Pyhtään kirkko-

herran Andreas Johannis Sculptorio-Careliuksen 
poika. 1623 Rostockissa. 

— Aug. 	Samuel Johannis Viburgensis. 

	

-- Dec. 	Andreas Petri Savonius. 
(Toukok. 1623—tammik. 1624 yliopisto suljettuna ru-

ton tähden). 

	

1624. Jul. 	Laurentius Henrici Raumensis. 
— Sept. 	Gabriel Henrici Brennerus. 

Mustasaaren kirkkoherran Henrik Brennerin poika, 
synt. 1605, tulee Närpiön kappalaiseksi 1655, kirkko-
herraksi 1684, i  1694. Veljet seur. vuonna. 

— Nov. 	Jacobus Jacobi Bothniensis. 
Arvattavasti J. J. Carlman, Uuskaarlebyn kirkkoherran 

poika, ja itse siellä kirkkoherrana 1636-53. 

	

1625. Jan. 	Carolus Erici Lochtovius Bothn. 
Epäilemättä se Carolus Erici, joka 1637 tuli Lohtajan 

kirkkoherraksi, oltuaan ennen kappalaisena, t jo 1640. 
— Febr. 16. Johannes Jona Bothn. 

Torneeus; maisteri 1632, teki laajoja matkustuksia Kii-
nassa asti, filosofian apulainen Upsalan yliopistossa 
1638, Tornion kirkkoherra 1640, i  1671, lapinkie-
linen kujailia. 

— Mart. 23. Bertoldus Henrici Viburgensis Finno. 

	

Jul. 	Johannes Martini Wargh Tornensis. 
Tornion kirkkoherran Martinus Vargiuksen poika ja 

isänsä apulaisena kirkkoherran virassa 1633-38. 
— — 	Isacus Henrici Brennerus, Vazenses. Jacobusj 

Veli edell. vuonna. Edellinen näistä, synt. 1603, oli 
Isonkyrön kirkkoherrana 16H  70, toinen, synt. 
1607, kirkkoherrana Kruunubyssä 1638-84. 

— — 	Ericus Erici Bierk Vazensis. 
— Aug. 	Ericus Matthim Fortelius Bothniensis. 

Talonpojan poika Pietarsaaresta, synt. 1602, maisteri 
Upsalassa 1632, lehtori Turun kymnaasissa jo 1630, 
Pietarsaaren kirkkoherrana 1636-50, ja kuollut 
viimemainittuna vuonna Tukholmassa ollessaan 
valtiopäivillä. 
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1625 Sept. 8. Johannes Marci Abamnus Finno. 

- Sept. 8. Gregorius Stephani Elimaeus Finno. 

— Oct. 	Andreas Nicolai Finlandus. 
Andreas Nicolai Neocleander, kotoisin Turun kaupun-

gista, tuli filosofian kandidaatiksi 1634, eloquen-
tise-lehtoriksi Turun kymnaasiin 1636 ja kirkko-
herraksi Raumalle 1641 sekä kuoli 1656. 

— — 	Ericus Isaaci Ostrobothniensis. 
Luultavasti Pietarsaaren kappalaisen poika Ericus 

Isaaci Sursill, joka sitten oli isänsä seuraajana, vv. 
1628-51. 

— Nov. 2. Olaus Johannis Listhenius Raumannus Finno. 
Nimitti itsensä sitten Leistenius ja on Leistenius-suvun 

kanta-isä. Oli kappalaisena Raumalla 1635-57, 
jolloin nimitettiin kirkkoherraksi, mutta kuoli jo 
ennen virkaan-astumistansa 1658. 

Michael Caspari Ostrobothniensis. 
Vähänkyrön kirkkoherran Casparus Martini Alstadiuk-

sen poika, joka tuli Tammelan kirkkoherraksi 1639 
ja kuoli 1647. 

	

1626 Apr. 	Carolus Canuti Ostrobothniensis. 
Varmaankin Pietarsaaren kirkkoherran Canutus Hen-

ricin poika; tuli kappalaiseksi ja sitten kirkkoher-
raksi Pietarsaareen, j 1655. Otti nimen Westzyn-
thius ja tuli tännimisen suvun kanta-isäksi. 

— Jul. 	Johannes 
Henrici; Ostrobothnienses. 

Johannes Mathei f 
Jälkimäinen on luultavasti Saloisten kirkkoherran 

poika Johannes Mathiaa Mathesius, joka oli Pyhä-
joen kirkkoherrana 1642-60. Veli alempana. 

Martinus Nicolai Viburgensis. 
— Aug. 	Johannes Erici Viburgensis. 

Theodoricus Caroli Viburgensis. 
Mahdollisesti Juvan kirkkoherra Theodoricus Weiher 

(1633-45.) 
Johannes Johannis Ostrobothniensis. 
Ehkä Johannes Johannis Vazaeus, joka 1636 tuli N är- 

pian kappalaiseksi, ja noin 1670 Lapväärtin kirkko- 
herraksi, i  1687. Veli v. 1635. 

— Sept. 	Gabriel Christierni Ostrobothn. 
Mahdollisesti Gabriel Christiani Limingius, Limingan 

kappalaisen poika, tuli kappalaiseksi Paltamoon 
1628, Kemiin 1641. 
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1626 Sept. 	Jacobus Johannis Uloburaeus Ostrobothn. 

— — 	Laurentius Josephi Ostrobothn. 

— — 	Josephus Matthiae Ostrobothn. 
Saloisten kirkkoherran poika Josephus Matthias Ma-

thesius, maisteri, Kalajoen kappalainen 1630, kirkko-
herra 1648, t 1685. 

— Oct. 	Martinus Matthaei Ostrobothn. 

Mattheus Henrici Ostrobothn. 

Christianus Gabrielis Ostrobothn. 
Mahdollisesti Pohjanmaan lainlukian Gabriel Paavalinp. 

Wernbergin poika, joka ainakin v:sta 1658 on kap- 
palaisena ja vv. 1669-80 kirkkoherrana Vöyrissä. 

Marcus Jacobi Ostrobothn. 
Marcus Jacobi Saloensis (luultavasti Salon kappalaisen 

Jacobus Marci Finnon poika) tulee Salon kappa-
laiseksi 1632, Hailuodon kirkkoherraksi 1648, j 1672. 

— — 	Christianus Jacobi Finno. 
— — 	Jacobus Martini Ostrobothniensis. 
— Nov. 	Andreas Andreae Bothn. 

Essevius; oli kappalaisena Tukholman suomalaisessa 
seurakunnassa. Sittemmin kirkkoherrana Tor-
niossa ? 

-- 	— 	Johannes Johannis Ostrobothn. 
Luultavasti sama nimi uudestaan kuin vähän edem- 

pänä. 

— — 	Michael Gregorii Ostrobothn. 
— Dec. 	Matthias Petri Finno. 

	

1627 Jan. 	Petrus Georgii Viburg-Savonius. 
— Apr. 	Johannes Laurentii Carelius. 

Ehkä Johannes Laurentii Haerkepmus, Taipalsaaren 
kirkkoherran poika, joka 1639-61 oli Joutsenon 
ensimmäisenä kirkkoherrana. 

- Jun. 	
Christianus( Christophori, Ålandi. 
Georgius f 
Jomalan kirkkoherran Christophorus Sigfridi Alanuk-

sen pojat: edellinen tuli isän seuraajaksi 1638-53; 
jälkimäinen, synt. 1604, maisteriksi 1635, profes-
soriksi Turkuun 1640, tuomioprovastiksi, teologian 
tohtoriksi, t  1664. 

Georgius Boije nobilis Svecus. 
— Svante Horn nobilis. 

Ei matrikkelissa. Ks. Leyden 1629. 
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1627 Jul. 	Johannes Martini Wiburgensis. 
Eiköhän Johannes Martini Näätäin, joka 1637-46 mai- 

nitaan Pälkjärven kirkkoherrana. 

Aug. 	Johannes Johannis Finno. 
Birgerus 	

Isaaci Rothovii, fratres. 
— — Abrahamus) 

Turun piispan lisak Rothoviuksen pojat; lienevät mo-
lemmat kuolleet nuorella ijällä. Edellinen on sisään-
kirjoitettu Rostockissa 1632. 

Sept. 	Nicolaus Martini Nylandensis. 
Matthias Olai Birkalensis. 
Petrus Eschilli Viburgensis. 
Luultavasti Petrus Eschilli Asikainen 1. Aschanaeus, 

joka oli Viipurin diaconuksena 1635- 41 ja Siika- 
niemen kirkkoherrana 1641 - 50. 

— Oct. 	Henricus Reinholdi Viburgensis. 
Epäilemättä Viipurin pormestarin Reinhold Boismanin 

poika, joka sitten kävi Tartossa, tuli maisteriksi, 
1635 Viipurin triviaalikoulun rehtoriksi, Käkisalmen 
ja Pyhäjärven kirkkoherraksi 1653, j 1688. 

— Nov. 	Matthias 
Bartholdi~ 1\Tiokirkenses. 

Elias Nicolai 
Jälkimäinen luult. Uudenkirkon kirkkoherran Nicolaus 

Ericin (j 1628) poika ja Uudenkaupungin kirkko- 
herrana 1642-61. 

1628 Maji 24. Nicolaus Sigfridi Finno. 
Eräs Nicolaus Sigfridi on vv. 1635-36 kirkkoherrana 

Sääksmäellä. 
Jun. 11. Sigfridus Andrew Ostrobotniensis. 

— Jul. 7. Claudius Johannis Viburgensis. 
Claudius Thesleff, Viipurin porvarin Juhana Thesleffin 

poika, tuli ylioppilaaksi Tartossa ] 632, opettajaksi 
Viipurin kouluun 1635, tuomioprovastiksi 1657, 
j 1666. Sanotaan maisteriksi. Vrt. Leyden v. 1636. 

- Jul. 9. Christiernus Olai Viburgensis. Ex Germania 
venit. 
Winter, Rostockissa 1623 (ks. siinä). 

— Aug. 	Carolus Hendrici Limingius Ostrobothn. 
Haukiputaan kappalaisena 1632-59. (Limingan kirkko-

herran Henricus Laurentii Lithoviuksen poika?) 
Sept. 21. Andreas Andrew Ostrobothn. 

- Jacobus Johannis Ostrobothn. 
Tokkohan sama kuin jo 1626. 



— 307 — 

1628 Oct. 24. Martinus Michaelis Osterbåtniensis. 
Epäilemättä Martinus Michaelis Peitzius, talonpojan 

poika Peitson talosta Kälviältä; tuli 1636 Kokkolan 
kappalaiseksi, 1660 Kälviän kirkkoherraksi, t 1674. 

— Oct. 31. Johannes Petri Kronobjern [Kronobyensisl 
Ostrobotn. 
Johannes Gregorii Raumannus. 

— Nov. 25. Martinus Johannis Brennerus Nilandensis scil. 
Finno. 
Meni sitten Rostockiin v. 1633 (ks. sitä, lisäystä). 

1629 Jan. 28. Johannes Bothvidi Nylandus Forsensis. 
— Jun. 2. Sigfridus Bartholdi Wirmoensis Finno. Audiet 

logicam, rhetoricam & locos theologicos. Juravit. 
— Jun. 7. Nicolaus Magni Aboensis Finno. Logicam 

audiet & locos theol. & grcam linguam. Juravit. 
Luultavasti Nicolaus Magni Ringius, joka 1636 tuli 

v. t. ja 1641 vakinaiseksi kirkkoherraksi Korppoon 
ja kuoli 1649. 

Johannes Erici Chimitensis Finno. Logicam 
& rhetoricam audiet & locos theol. Juravit. 
Tänniminen kappalainen mainitaan Kaarinan pitäjässä 

1632-36. 

Matthias Johannis Aboensis Finno (nobilis 
Lilljeholm). Logicam & rhetoricam audiet & 
locos theol.. Juravit. 

— Jul. 21. Johannes Petri Orivesiensis juravit. Audiet 
logicum, grmcum, et locos communes theol. 
Wanus. Oriveden kirkkoherran Petrus Wanuksen 

poika (t 1643) ja itse Oriveden kirkkoherrana 
1669-78. 

1630 Jul. 3. Nicolaus Christopheri Ålandensis. 
Eiköhän v. 1627 mainittujen veli? 

1631. Febr. 8. Samuel Simonis Bothn. 
Mylander; kappalaisena Yli-Torniossa, 7 1.650; epäil. 

saman pitäjän kappalaisen Simon Olai Mylian-
derin poika. 

— Nov. 27. Marcus Pauli Biörneburgensis Finno. 
Sadelerus, joka 1636 tuli kappalaiseksi Ouluun, 1640 

konrehtoriksi Porin kouluun, 1647 maisteriksi Tu-
russa ja kirkkoherraksi Ouluun, mutta 1655 levotto-
man ja kummallisen käytöksensä vuoksi pantiin 
viralta, i  1664. 

8 
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1631 Nov. 27. Joannes Joannis Biörneburgensis Finno. 
— Dec. 15. Gustavus Caroli Ostrobothniensis. 

? 1632 Mart. 16. Petrus Haqvini Bothniensis. 
Stecchius; tuli komministeriksi Tornioon. 

— Mart. 22. Gustavus Jesperi ( Kruus nobiles fratres. 
- Andreas Jesperi J 

— Maii 19. Hendricus Johannis Bothn. 
- Nov. 8. Jacobus Magni Finlandus. 

- Michael Johannis Finno. 
— Nov. 	Boetius Olai Grubbe nobilis Finno. 

	

1633 Maji 	Olaus Erici Finno. 
Olaus Simonis Finno. 
Andreas Thomw Finno. 
Arvidus Matthiw Finno. Non juravit. 

? — 	 Johannes Magni Bothn. 
Fortelius; mainitaan 1643 tulleen maisteriksi Turussa, 

joka tieto ei knit. pidä paikkaansa. Rehtori Piiti-
men koulussa 1643-72. Vrt. Wittenberg 1610. 

? — — 	Petrus  
? 	— 	— 	Johannes f 

Olai Plantinus Bothn. 

Jälkimäinen mainitaan tulleen Viipurin pormestariksi. 
? — 	 Andreas Petri Lappo. 

Lundius; saarnaaja Piitimen ja Luulajan lapinmaissa. 
- Aug. 	Laurentius Johannis Finno. 

V. 1632 sisäänkirjoitettu Tartossa (ks. siinä). 
— Nov. 	Johannes Arvidi Frisius Finno. 

Syntynyt Maskussa 1613, Arvi Juhananpojan, Kaja-
lan omistajan, ja Elin Pietarint. Friisin poika, väit-
teli Upsalassa 1639, yliopiston sihteeri Turussa 1640, 
sotaväen saarnaaja Riiassa 1645, maisteri Turussa 
1653, kirkkoherra Kangasalla 1656, t 1672. 

1634 Mart. 	Ericus Erici Finlandus. 
Mahdollisesti Ericus Erici Lethalensis 1. Leander, 

talonpojan poika Laitilasta, sitten sotapappi, v. 1656 
nimitetty Laitilan kirkkoherraksi, f  1675. 

- Aug. 	Gabriel Petri Finlandus. 
Tänniminen henkilö on kappalaisena Ruovedellä 

1649-59. 
— — 	Johannes Andreae Viburgensis. 

Samako kuin Tartossa 1632? 
— Nov. 9. Johannes Canuti Aboensis. 

1635. 	Abrahamus Laurentii Tornensis. 
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? 1635. 	 Paulus Matthi Lappo. 
Backius; saarnaaja Jokmokissa. 

Jul. 8. Johannes Simonis Sudi Finno [Suderfinno?]. 
- — 29. Johannes Stålhandske Finno nobilis. x 

Väitteli 1638 toukok. „de crimine laesae Majestatis" 
Kävi sitten Leydenissä (1638, ks. siellä). 

Dec. 17. Josephus Johannis Wazensis Finno. 
Varmaankin Kokkolan kappalainen 1651-59 Josephus 

J ohannis Vasamus. 

1636 Maji. 	Matthus Jacobi Ost-Bothniensis. 
- Maji 21. Andreas Johannis Finno. 

Andreas Johannis Keckonius, maisteri Upsalassa 1642, 
Porin koulun rehtori sam. v., Huittisten kirkko-
herra 1659, f 1675. 

Johannes Lifmannus Viburgo-Carelius. 
Väittelee pro gradu 1636'/;, tulee Tuuterin kirkkoher-

raksi Inkerissä, j 1651. 

? — 	 Jacobus Matthim Lappo. 
Backuns; syntyisin Piitimestä, saarnaaja ja koulu- 

mestari Lykselessä. 

Paitsi häntä mainitaan eräässä luettelossa aatelisista nuorukai-
sista Upsalan yliopistossa v:lta 1636: 

Gustavus Adolphus) 
Carolus Mauritius t(  comites de Rasburgh. 
Ludovicus Veritius 
Lejonhufvud. Ensin mainittu aloittaa opintonsa Upsa- 

lassa 1633, Leydenissä 1637. 

Laurentius Jesperi Kruus. 
Sisäänkirjoitettu Leydenissä 1639. 
Erlandus 1 
Claudius Flemmingh. 
Hinricus 
Suomen ratsuväen päällikön Henrikki Flemingin po- 

jat, jotka sitten kaikki rupesivat sotauralle: Erland 
kuoli nuorena, Klaus tuli amiraliteettiin, 	1669, 
ja Henrikki Porin rykmentin everstiksi, 	1697. 
Henrikki ylioppilas Leydenissä 1646. 

Canutus ) 
Gustavus j Kurk. 

Turun hovioikeuden presidentti Juho Kurckin pojat. 
Molemmat v. 1642 sisäänkirjoitetut Leydenin yli- 
opistossa. 
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1636. 	Olaus Marci Bothn. 
Kelhevius; talonpojan poika Salon pitäjästä, kirkko-

herra Kälviällä, i  1683. 
- Aug. 3. Johannes Adami Nylandensis. 

Bahn, sittemmin ylioppilas ja 1647 maisteri Turussa, 
kirkkoherra Tammisaaressa 1650, i  1657. 

- Abrahamus Georgii Nordfinlandus. 
Tavonius 1. Thauvonius. Ylioppilas Turussa 1640, 

Tartossa 1645 (ks. siinä). 

- Sept. 22. Henricus Johannis Finno. 
— Oct. 29. Thomas Michaelis Finno. 

- Abrahamus Abrahami Finno. 
Kollanius, Karkun kappalaisen poika. Maisteri Turussa 

1643, tunnettu lainsuomentaja. 
— Nov. 18. Henricus Johannis Fordelius Ulo-Ostroboth-

niensis. 
Oulun pormestarin poika, kappalaisena Oulussa 1642-73. 

- Ericus Laurentii Loctovius. 
Lohtajan kirkkoherran Laurentius Matthi Locto-

viuksen 1. Granbergin poika, synt. 1623 (?), tuli kap-
palaiseksi Lohtajalle 1638, kirkkoherraksi 1647, 

1687. 
- Dec. 24. Johannes Henrici Ijoensis Ostrobothnia-Fin-

landus. 
Mahdollisesti Johannes Henrici Ulonius, joka tuli kol-

leegaksi Uudenkaarlepyyn kouluun 1642 ja kappa-
laiseksi siellä 1654. 

1637 Jun. 4. Johannes} Stephani Thavasti. 
Elias  
Luultavasti Jämsän kirkkoherran Stephanus Matthias 

Svanstrupen pojat, joista Johannes tuli Jämsän 
kirkkoherraksi, Elias kuoli depositorina Turun yli-
opistossa. 

Hermannus Fleming. 
Mainitaan ruumissaarnassaan tulleen v. 1637 Upsalaan; 

on sittemmin 1640 sisäänkirjoitettu Leydenissä. 
- Aug. 25. Johannes Matthmus Finno. 

Eräs Johannes Forschovius mainitaan 1638 „suomalai-
sena ylioppilaana" Upsalassa; onko tämä? 

Nov. 1. Ericus Pauli Aboensis. 
Ketarenius. porvarin poika Turusta, ylioppilas Turussa, 

1647 Tukholman suomalaisen seurakunnan kirkko-
herra, Sauvoon 1661, t 1664. 
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1637 Dec. 2. Andreas Petri Kostius Finno. 
1638 Sept. 25. Ericus Francisci Bock Finno. 

Myöskin ylioppilas Turussa; v. 1640 Helsingin koulun 
konrehtori. t  1641. 

- Sept. 27. Elias Marci Hamnius Ostrobothn. 
Vaasan kappalaisen poika, ylioppilas Turussa 1640, 

Pietarsaaren kirkkoherra 1656-60. 

Matthias Canuti Ostrobothn. 
Eräs Matthias Canuti Malaxensis on v. 1641 ylioppi- 

laana Turussa. 

Oct. 4. Joachimus Joachimi Abeensis. 
Isä ks. 1595; mainitaan ylioppilaana Turussa kuol-

leen 1644. 

Oct. 12. Jacobus Sigfridi Vasenius Ostrobothn. 
Vaasan kappalaisen poika ja itse siellä kappalaisena 

noin 1650. 

— Oct. 21. Henricus Hermanni Flemmingh nobilis Finno. 
Sisäänkirjoitettu Leydenissä 1641 (ks. siinä). 

— — 	Petrus Johannis Val(st)enius Finno. 
Loimaan kirkkoherran poika, ylioppilas Turussa 1640, 

kappalaisena Loimaalla noin 1650 ja kirkkoherrana 
1658 —73. 

	

? 1639. 	Johannes Andrew Bothniensis. 
1642 Nov. 23. Johannes ' Teit. 

— — Petrus 
Turun hoviokeuden assessorin Henrikki Teitin pojat; 

1640 ylioppilaina Turussa, 1648 sisäänkirjoitettuja 
Leydenissä, kuolivat nuorina. 

Henricus Josephi Lithovius. 
Limingan kirkkoherran poika, Oulun kirkkoherra, 71672. 

1643 Jul. 5. Michael Eschilli  Viburgensis. 
Oli jo 1642 sisäänkirjoitettu Tartossa, nimellä Hyvälti. 

Tuli Kiteen kirkkoherraksi 1681? 

— Aug. 12. Jacobus Jacobi Raumoensis. 
Lagus arvelee hänen mahdollisesti olleen Kalajoen 

kappalainen Teudscovius. 

	

1645. 	Andreas Nicolai Bothn. 
Otti nimen Tornberg, epäilemättä kotipaikkansa Tor-

nion mukaan; tuli Kautokeinon kirkkoherraksi, 
4-  n. 1705. 
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1645 Oct. 31. 
Claudiusl Henrici Ostrobothn. 

— -- 	Gabriel j 
Pyhäjoen kirkkoherran Henricus Johannis Corvinuksen 

1. Alholmin pojat; jo ennen Turussa ylioppilaina, 
edellinen maisteri Turussa 1664, Pyhäjoen kirkko-
herra, i  1674, jälkimäinen f  Pyhäjoen kappalai-
sena 1691. 

— Dec. 4. Daniel Danielis Nurckerus Ostrobothn. 
Oulusta syntyisin; vanhaa Nurkka-sukua, käänsi 
nimensä sitten Anglenius (angulus = nurkka). 
Pudasjärven kirkkoherra, j 1685. 

Rostock (lisäys). 

? 1421. Maii. Magnus Andrew XXIII—XVI1I sol. et promiserunt 
? — 	— Siggo Johannis 	integre solvere ipsis venienti- 

? — 	 Nicolaus Petri 	bus ad fortunam pinguiorem. 

Siggo Johannis on ehkä se maisteri Sigurd Jönsson, 
joka 1439-49 on arkkiteininä Turussa (vrt. Leinberg, 
Finske studerande s. 9). 

1426. Jun. 12. Ludolfus de Ab[o] pauper. 
Niin on Hansen lukenut (Leinberg s. 10); matrikke-

lissa: „Al[re?]". 
1448 Sept. 7. Jacobus Olavi de Fi[n]landia dedit 2 marchas. 

Niin Hansen; matrikkelissa „de Silandia". 

	

1450. 	"Petrus Andreae de Vinlandia. 
? 1509. Maii 7. Lubertus Vemis de Vema. 
? 1569. Jul. 	Joannes Andrese Brassenius Viburgensis. 
? 1585. Oct. 	Johannes Petri Viburgensis. 

	

1603. 	Edvardus Horn nobilis Fenno. 
On 1603 Rostockin yliopistossa pitänyt puheen (Suomi 

1844 s. 249), vaikk'ei nimeä löydy matrikkelissa. 
Kuuluisa sotamarsalkka, joka 1615 ainoastaan 34-
vuotisena kaatui Pihkovan edustalla. 

	

1605. 	 Johannes Fabricius Fenno. 
Väittää 1605 ,de corporibus mundi primariis". Ks. 

Greifswald 1596. 

	

1609. 	V Gustavus Horn nobilis. 
Ei matrikkelissa. Sotamarsalkka Kustavi Kaarlonpoika 

Horn, 7 1657, mainitaan ruumissaarnassaan v. 1609 
lähteneen Rostockiin ja sitten muihin ulkomaan 
yliopistoihin. Lokakuussa sisäänkirjoitettu Witten-
bergissä. 



— 313 — 

1619. Jun. L Elias Jeremi 	Esping Austro-Finnonius. 
Sisäänkirjoitettu Wittenbergissä v. 1616. Hän oli epäi-

lemättä Taivassalon kirkkoherran Jeremias Elise Ag-
ricolan L Espingin poika. 

1622. Dec. Josephus Leander Norfindia-Svecus. 
1623 sisäänkirjoitettu 	Wittenbergissä. 	Tulee täällä 

maisteriksi 1626. 	Eräs Josephus Gregorii on 1623 
saanut apurahoja opintoja varten Saksassa. 

1623. Aug. vJoannes Andre 	Wiburgensis Finno. 
Vrt. Upsala 1622. 

1632. Jan. 'Bergerus Isaci Rotovius Svecus. 
Upsalassa v. 1627. 

1633. Aug. Martinus Brennerus Nylandensis Finno. 

	

Ei „Mathias"! Espoon kirkkoherran 	Johannes B:n 
poika; 	Upsalassa ylioppilas 	1628; 	kuoli Espoon 
kirkkoherrana 1684. 

1646. Oct. Carolus Isaaci Rothovius Svecus. 
Ylioppilas Tartossa 1636, Leydenissä 1648. 

1648. Dec. Benedictus Ristelius Ostrogothia-Svecus. 
Oli jo tähän aikaan lehtorina Viipurin kymnasissa, 

tuli seur. vuonna täällä maisteriksi. 

	

1652. 	 M. Michael Visius Abo-Finlandus. 
Turun porvarin Knut Viisaan poika; tuli ylioppilaaksi 

Turussa 1640, maisteriksi 1647, juris tohtoriksi Je-
nassa 1656, Narvan pormestariksi, Göötan hovioi-
keuden assessoriksi ja kuoli 1669. 

Leyden (lisäys). 

1635. Dec. 17. Gustavus Christianus Kreil de Bemeburgh(?) 
nob. svecus. 

Mainitaan vielä 1637 siellä („Gust. Kröill”) ja näyttää 
olevan Viipurin Cröelejä (Leinberg, Om finske mäns 
studiiresor, s. 27). 

Tartto (lisäys). 

	

1633. 	Heinricus Boismannus, Viburgo-Carelius. 
Väitteli 1633 24/5  Tartossa „de Ecclesia" ja lienee siellä 

tullut maisteriksi. Ks. Upsala 1627. 

Tnntemattomissa yliopistoissa käyneitä. 
(Leinberg, Finske studerande vid utrikes universiteter före 1640). 

Ennen 1410. Johannes Ölintu. 
„Yölintu". On maisterina ja Turun kirkkoherrana 1410, 

elää vielä 1434. 
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Ennen 1413. Henricus Benedicti. 
Senniminen ulkomailla opiskellut suomalainen mainitaan 

silloin vainajana. 
1478. Stephanus Laurentii Finno. 

Viipurin fransiskaaniluostarin gardiaani ja Pohjoismaiden 
minister provincialis, j 1496, sanotaan olleen maisteri 
ja teologian tohtorikin. 

1505. Thomas. 
Mainitaan silloin maisterina ja pappina Turussa. 

1511. Martinus. 
Maisteri, Kemiön kirkkoherra 1511-14. 

„ 1515. Jacobus Johannis. 
\lainit. maisterina ja arkkiteininä Turussa, j l 526 tuomio- 

provastina. 
„ 1530. Sigfridus. 

Maisteri, Laitilan kirkkoherra c. 1531-43, vrt. Sigfr. 
Andreae, Greifswald 1491. 

„ 	1534. Johannes Laeistius. 
Viipurin koulun rehtori, maisteri. 

1536. Georgius. 
Ingån kirkkoherra, sanotaan maisteriksi. 

1545. Sveno Viburgensis. 
Mainitaan Turun kaniikina; eiköhön kirjoitusvirhe pro 

Simon Viburgensis (ks. Wittenberg 1533). 
1557. Henricus Jacobi. 

Saa 6/3  1557 Juhana herttualta apua ulkomaanmatkaa var- 
ten; tulee 1559 Turun koulun rehtoriksi, 1562 Turun 
kirkkoherraksi, vaan menettää virkansa 1580, kun ei 
tahdo liturgiaan suostua; nimitetään joskus maisteriksi. 

1563. Joachimus Olavi. 
Saa 6/3  1563 Juhana herttualta matkarahan. 

Ennen 1584. Gregorius Clementis Biornburgensis. 
Tuli 1584 Viipurin koulun rehtoriksi, maisterina, mutta 

pantiin jo muutaman kuukauden jälkeen viralta ka- 
tolismielisyytensä takia. 

1589. Andreas Philippi Fabritius. 
Saa 26/5  1589 apua ulkomaan opintomatkaa varten. Hali- 

kon kirkkoherran Philippus Theobaldi F:n poika. 
1613. Johannes Kurck. 

Lähtee Saksaan, jossa mainitaan käyneen useissa oppi- 
laitoksissa; Turun hovioikeuden presidentti, T  1652. 

Ennen 1621. Jeremias Mathi2e Cronbäck, Biörneburgensis. 
Oulun koulun rehtori 1621, sanotaan maisteriksi, Kro- 

nobyyn kirkkoherra 1628, f  1637. 
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Ylioppilaitten aakkosellinen luettelo 

(sekä I että II osastoon). 

Kunkin henkilön suhteen viitataan vain yhteen paikkaan. 

Abamnus, Johannes, Upsala 1625. 
Abo, Sigfridus, ks. Kaland. 
Abrahamus Isaaci, ks. Agricola. 

- Laurentii, Upsala 1635. 
Agricola, Abrahamus, Tartto 1632. 

- Christianus, Wittenberg 1574. 
- Michael, Wittenberg 1536. 

Alanus, Christianus, Upsala 1627. 
- Georgius, Upsala 1627. 
- Nicolaus, Upsala 1630. 

Alendensis, Petrus, Pariisi 1340. 
Alholm, ks. Corvinus. 
Alstadius, Michael, Upsala 1625. 
Andreas Andrew, Upsala 1628. 

- Bartholdi, Tartto 1648. 
Erici, Upsala 1607. 
Jacobi, ks. Finno. 

- Johannis, Rostock 1607. 
ks. Limatius. 

- Laurentii, Pariisi 1449. 
- Magni, Prag 1397. 
- Olavi, Prag 1389, Leipzig 1409. 
- Petri, Krakova 1475, Upsala 

1622. 
- Thomae, Upsala 1633. 

Anglenius, ks. Nurckerus. 
Arctophilax, Gabriel, Rostock 1625. 
Arnoldus Nicolai, Leipzig 1415. 
Arvidus de Finlandia, Erfurt 1444. 

- Andreae, Tartto 1632. 
- Jacobi, ks. Garp. 
- Matthi, Upsala 1633. 

Aschanaeus, Petrus. Upsala 1627. 
v. Asken, Hinricus, Rostock 1505. 

Backus, Jacobus, Upsala 1636. 
Backius, Paulus, Upsala 1635. 
Bahn, Johannes, Upsala 1636. 

Balk, Bero, Pariisi 1380. 
Bartholdus Erici, Rostock 1504. 

- Georgii, Upsala 1616. 
- Heinrici, Tartto 1647. 

Bavinus, Matthias, Greifswald 1624. 
Bechling, Matthias, Tartto 1642. 
Benedictus Olavi, Pariisi 1427. 
Bertoldus Henrici, Upsala 1625. 
Bidz, Conradus, Bologna 1448. 
Bierk, Ericus, Upsala 1625. 
v. Birckholtz, Claudius, Tartto 1633. 

- Ericus, Tartto 1637. 
Gustavus, Tartto 1633. 
Hieronymus, Tartto 1633. 

- Magnus, Tartto 1633. 
Bjur, Henricus, Tartto 1647. 
Bock, Ericus, Upsala 1638. 
Boije, Eschillus, Wittenberg 1563. 

- Georgius, Upsala 1627. 
- Nicolaus, Wittenberg 1597. 

Boisman, Henricus, Upsala 1627. 
Bonde, Karolus, Leipzig 1414. 

- Tordo, Leipzig 1437. 
v. Borgen, ks. v. Börger. 
Borgensis, Henricus, Wittenberg 

1554. 
Bothniensis, Nicolaus, Rostock 1578. 
Brassenius, Johannes, Rostock 1569. 
Brennerus, Gabriel, Upsala 1624. 

- Isaacus, Upsala 1625. 
- Jacobus, Upsala 1625. 
- Martinus, Rostock 1633 (ks. lis.) 

Brochius, Justinus, Rostock 1648. 
Brotherus, ks. Johannes Sigfridi. 
Bröijer, Christianus, Helmstädt 1609 
Budde, Johannes, Greifswald 1468. 
Byskalle, Petrus, Rostock 1445. 
v. Börger, Olaus, Tartto 1648. 
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Calamnius, ks. Arctophilax. 
Canutus Benekini, Leipzig 1438. 

- Johannis, Wittenberg 1532. 
- Laurentii, Upsala 1609. 

Cardiaster, Bartholdus, Tartto 1637. 
- Elias, Tartto 1639. 
- Simon, Upsala 1615. 

Carelius, ks. Johannes Andrew. 
- Nicolaus, Rostock 1598. 
- Simon, Rostock 1605. 

Carlman, Jacobus, Upsala 1624. 
Carolus Erici, Upsala 1625. 
Carpelanus, ks. Karpalain. 
Carstenius, Henricus, .Rostock 1633. 
Caspar Johannis, ks. Jasperus Jo- 

hannis 
Cauratus, Martinus, Tartto 1642. 
Chemnerns, Henricus, Upsala 1613. 
Christianus Andreae, Greifswald 1596. 

- Bartholdi, Rostock 1580. 
- Gabrielis, Upsala 1626. 
- Jacobi, Upsala 1626. 

Christophorus Georgii, Greifswald 
1596. 

Clemens Christiani, Rostock 1578. 
Cleverblad, Johannes, Leyden 1631. 
Conradus Conradi, Pariisi 1340, Kra-

kova 1477. 
- Henrici, Pariisi 1426. 
- Philippi, Rostock 1494. 

Cornelius, Michael, Wittenberg 1604. 
Corvinus, Claudius, Upsala 1645. 

- Gabriel, Upsala 1645. 
Crepelinus, ks. Kröpelin. 
Creutz, Axelius, Leyden 1637. 

- Ernestus Johannes, Tartto 1633. 
- Laurentius, Tartto 1632. 

Cristo Isaaci, Tartto 1634. 
Cronbäck, Jeremias, tuntem. 1621. 
Cruus, Andreas, Upsala 1632. 

Ericus, Leyden 1637. 
- Gustavus, Upsala 1632. 
- Johannes, Upsala 1595, Ley-

den 1633. 
- Laurentius, Leyden 1639. 

Cröel, Gustavus, Leyden 1635. 
- Samuel, Rostock 1623. 

Cumensis, Magnus, Greifswald 1514. 
Curmannus, Matthias, Tartto 1647. 

Djekn, ks. Arvidus? 
- ks. Henricus Nicolai. 
- Petrus, Pariisi 1454. 

Doblare, ks. Matthias Gregorii. 
Dulmen, ks. Johannes. 
Durke, Hinricus, Rostock 1478. 

Edhevidus, Prag 1397. 
Elias Nicolai, Upsala 1627. 
Elimus, Olaus, Upsala 1595. 
Ericus Bertholdi, Wittenberg 1563. 

- Erici, Upsala 1634. 
- - ks. Sorolainen. 
- Isaaci, Upsala 1625. 
- Jacobi, Rostock 1471. 
- Laurentii, Greifswald 1499. 
- Simons, Rostock 1592. 
- Thom, Tartto 1632. 

Erlendus Petri, Prag 1404. 
Esping, Elias, Rostock 1619. 
Essevius, Andreas, Upsala 1626. 

Fabricius, Andreas, tuntem. 1589. 
- Canutus, Rostock 1563. 
- Johannes, Greifswald 1595. 

Fatebur, Henricus, Rostock 1608. 
Finne, Laurentius, ks. Pölsä. 

- Petrus, Rostock 1483. 
Finno, Andreas, Köln 1503. 

- Henricus, Wittenberg 1610. 
Jacobus, ks. Suomalainen. 

- Sig-fridus, Wittenberg 1534. 
Flege, Gregorius, Rostock 1479. 

- Johannes, Rostock 1446. 
Fleming, Carolus, Rostock 1594. 

- Claudius, Upsala 1636. 
Ericus, Leyden 1640. 

- Erlandus, Upsala 1636. 
Henricus, Rostock 1602, Ley-

den 1641, 1646. 
Hermannus, Rostock 1597, 

Leyden 1640. 
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Fleming, Johannes, Erfurt 1429, 
Rostock 1485, Leyden 1632. 

- Laurentius, Rostock 1576, 
Leyden 1640. 

- Nicolaus, Rostock 1571. 
- Petrus, Rostock 1513. 

Flemmigk, Jasperus, Köln 1516. 
Flicke(n), Johannes, Pariisi 1420. 
Floghe, Flög, ks. Flege. 
Florinus, Thomas, Wittenberg 1619. 
Forbus, Arvidus, Tartto 1638. 

- Ernestus, Tartto 1638. 
- Laurentius, Tartto 1638. 
- Mathias, Tartto 1638. 

Fordelius, Henricus, Upsala 1636. 
Forschovius, ks. Johannes Matthaeus. 
Forselius, Johannes, Tartto 1636. 
Forsius, ks. Henricus Marci. 

- Sigfridus Aronus, Upsala 1595. 
Fortelius, Ericus, Upsala 1625. 

- Johannes, Wittenberg 1610, 
Upsala 1633. 

- Laurentius, Leipzig 1578. 
Frese, Heinricus, Pariisi 1451. 

- Laurentius, Rostock 1542. 
Frille, ks. Haqvinus Andreae. 

- ks. Remigius Gislonis. 
Frisius, Johannes, Upsala 1633. 

- ks. myöskin Frese. 
Frosterus, ks. Andreas Erici. 

- Henricus, Upsala 1613. 
Frösterus, Johannes, Greifswald 1609. 

Gabriel Christierni, Upsala 1626. 
- Henrici, Tartto 1640. 
- Petri, Upsala 1634. 

Gammal, Esaias, Upsala 1620. 
- Gabriel, Upsala 1620. 
- Jacobus, Upsala 1614. 
- Magnus, Upsala 1610. 

Garp, Arvidus, Pariisi 1449. 
- Johannes, Rostock 1484. 
- Magnus, Erfurt 1431. 

Georgius, tuntem. 1536. 
- Dionysii, ks. Sompi. 
- Henrici, ks. Speitz. 
- - Tartto 1633. 

Georgius Jacobi, Upsala 1576. 
Laurentii, Leipzig 1588. 

- Matthiae, Tartto 1648. 
Gerlacus Gotschalk(i), Leipzig 1438. 
Gestillus Andreae, Rostock 1473. 
Glob, Albertus, Leipzig 1490. 
Grabbe, Arvinus, Leyden 1622. 
Gram, Martinus, Rostock 1492. 
Granberg, ks. Loctovius. 
Gregorius Bartholdi, Upsala 1613. 

- Clementis, tuntem. 1584, Up-
sala 1601. 

- Stephan. Upsala 1625. 
Grisefot, Magnus, Rostock 1471. 
Grote, Laurentius, Leipzig 1435. 
Grubbe, Boetius, Upsala 1632. 
Grå, Henricus, Wittenberg 1601. 
Gustavus Caroli, Upsala 1632. 
Görtzhagen, ks. Kordeshagen. 
Göös, ks. Cardiaster. 

Haerkepaeus, ks. Johannes Laurentii. 
Haky, Olavus, Rostock 1445. 
Hamnius, Elias, Upsala 1638. 
Hansen, Magnus, Rostock 1505. 
Haqvinus Andreae, Pariisi 1461. 
Hardevicus Henrici, ks. Speitz. 
Hartmannus, Samuel, Greifsw. 1625. 
Hartvicus Nicolai, Rostock 1472. 
Haverlant, Detlevus, Rostock 1430 

- Gregorius, Pariisi 1427. 
- Johannes, Rostock 1421. 

Hegeluth, Mathias, Wittenberg 1525. 
Helsingius, Marcus, Wittenberg1592. 

- Michael, Greifswald 1614. 
Helsingus, Petrus, Leipzig 1411. 
Henricus, Pariisi 1313. 
Henricus Andreae, Leipzig 1413, 

Tartto 1644. 
- Benedicti, tuntem. 1413. 
- Canuti, Pariisi 1469, Witten-

berg 1554. 
- Caroli, Pariisi 1381. 
- Erici, ks. Frosterus. 
- Gregorii, ks. Karhu. 
- Henrici, Tartto 1632. 
- Jacobi, tuntem. 1557. 



— 318 — 

Henricus Johannis, Rostock 1562, 
Upsala 1632, 1636. 

Magni, Pariisi 1379, Prag 1397. 
\i arci, Tartto 1632. 

— Martini, ks. Chemnerus, Fa-
tebur. 

— Matthi, Upsala 1612. 
— Nicolai, Pariisi 1427. 

— ks. Vennä. 
Petri, Pariisi 1451. 

Hermannus Frovini, Prag 1382. 
Hiisi, ks. Jacobus Jacobi. 
Holt, ks. Benedictus Olavi. 

— Severinus, Pariisi 1427. 
Horn, Arvidus, Frankfurt 1574, Wit-

tenberg 1609. 
— Benedictus, Tartto 1638. 

Carolus, Leyden 1618. 
Christians, Frankfurt 1571, 

Tartto 1638. 
— Edvardus, Rostock 1603. 

Ericus, Upsala 1614 (2 henk.) 
- Georgius, Greifswald 1643. 

Gustavus, Wittenberg 1609, 
Leyden 1622, 1630, Greifs-
wald 1643. 

Jacobus, Frankfurt 1571. 
Johannes, Upsala 1614. 

— Svanto, Leyden 1629. 
Hornick, Georgius, Tartto 1640. 

— Martinus, Tartto 1639. 
Hyvälti, Michael, Upsala 1643. 
Härkäpää, Ericus, Wittenberg 1550. 

Ivarus Barthollus, J ena 1592. 

Jacobus Balthazaris, Upsala 1619. 
— Geraldi, Pariisi 1313. 
— Jacobi, Upsala 1621, 1643. 
— Johannis, tuntem. 1515,Upsala 

1626. 
— Magni, Upsala 1632. 

Martini, Upsala 1626. 
Matthiaa, Köln 1503, Tartto 

1648. 
Olavi, Rostock 1448. 
Petri, ks. Röd, Suomalainen. 

Jacobus Sigfridi, ks. Vasenius. 
Jasperus Johannis, Leipzig 1514. 
Jeremias Petri, Wittenberg 1614. 

— ks. Tavonius. 
Jevardus Magni, Rostock 1460. 
Joachimus Melchioris, Upsala 1612. 

— Olavi, tuntem. 1563. 
Johannes de Dulmen, Pariisi 1382. 

— de Vyborg, Prag 1394, Leipzig 
1414. 

ks. Werth. 
— Andrem,Upsala1622,1634,1639. 
— Bartholdi, Tartto 1635. 
— Bero(nis), ks. Lejon. 
— Bothvidi, Upsala 1629. 

Canuti, Upsala 1619, 1634. 
— Caspari, Tartto 1648. 
- Christierni, Leipzig 1444. 
— Danielis, Pariisi 1471. 
— Erici, Upsala 1601, 1626, 1629_ 
- Gregorii, Upsala 1628. 
— Hartekini, Erfurt 1445. 
— Henrici, Rostock 1623, Upsala 

1626, 1636. 
Isaaci, Upsala. 1614. 
Jacobi, Prag 1382. 

— Johannis, Upsala 1619, 1626, 
1627, 1631. 

Johannis, ks. Schötte. 
Jonne, ks. Tornus. 
Ketilli, Rostock 1431. 
Laurentii, Upsala 1601, 1627_ 
Magni,Pariisi 1432,Upsala 1595. 
Matthi, Leipzig 1410, Up- 

sala 1637. 
Nicolai, Erfurt 1442, Rostock 

1514. 
Olavi, Pariisi 1483. 

— Pauli, Pariisi 1453. 
— Petri, Pariisi 1357, Prag 1384, 

Pariisi 1461, Köln 1512, Ro-
stock 1585, Upsala 1628. 

Sigfridi, Tartto 1632. 
— Simons, Upsala 1635, Tartto 

1644. 
- Stenonis, Upsala 1599. 
— Sveno(nis), ks. Raumannus. 
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Johannes Vestuali, Prag 1368. 
Josephus Johannis, Upsala 1635. 
Justinus, Martinus, Tartto 1632. 
Juusten, Paulus, Wittenberg 1543. 

Kaland, Sib ridus, Greifswald 1491. 
- Vyveianthe, Rostock 1444. 

Karhu, Henricus, Tartto 1632. 
Karpalain, Laurentius, Helmstädt 

1592. 
- Michael, Helmstädt 1592. 

Keckonius, Andreas, Upsala 1636. 
Keijoi, Thomas, Wittenberg 1532. 
Kelhevius, Olaus, Upsala 1636. 
Ketarenius, Ericus, Upsala 1637. 
Kollanius, Abrahamus, Upsala 1636. 
Kordeshagen, Hermannus, Rostock 

1463. 
- Johannes, Rostock 1463. 

Kostius, Andreas, Upsala 1637. 
Kreil, Krojel, ks. Cröel. 
Kronobjern(?), ks. Johannes Petri. 
Krume, Nicolaus, Leipzig 1545. 
Kruse, Olaus, Leipzig 1578. 
Kruus, ks. Cruus. 
Kröpelin, Carolus, Helmstädt 1590. 
Kurek, Canutus, Leyden 1642. 

- Gustavus, Leyden 1642. 
- Johannes, tuntem. 1613. 
- Pontus, Wittenberg 1616. 

Kurki, Arvidus, Pariisi 1486. 
- Jacobus, Rostock 1513. 

Kuurin, Mathias, Rostock 1505. 
Köcher, ks. Johannes Caspari. 

Leeistius, Johannes, tuntem. 1534. 
Lamkam, ks. Conradus Conradi. 
Lassahan, Johannes, Leipzig 1446. 
Lassam, Gerardus, Leipzig 1441. 
Laurentius de Finlandia, Leipzig 

1488. 
Georgii, Helmstädt 1590. 

- Henrici, Upsala 1623. 
- Ingemundi, ks. Vase. 

Johannis, Greifswald 1494, 
Tartto 1633, Upsala 1633. 

Laurentius Johannis, ks. Pölsä. 
- Josephi, Upsala 1626. 
- Michaelis, ks. Suurpää. 

Petri, Upsala 1609. 
Ragvaldi, Pariisi 1489. 
Simonis, Tartto 1642. 

Leander, Josephus, Rostock 1622. 
- ks. Ericus Erici. 

Leidemeche, Matthias, Pariisi 1454. 
Leistenius, Olaus, Upsala 1625. 
Lejon, Joannes, Rostock 1549. 

- Nicolaus, Wittenberg 1550. 
Lejonhufvud, Gustavus Adolphus, 

Upsala 1633. 
Lenepe, Remboldus, Pariisi 1348. 
Lenpe, Henricus, Leipzig 1414. 
Lifmannus, Johannes, Upsala 1636. 
Lilljeholm, Matthias, Upsala 1629. 
Limatius, Andreas, Tartto 1644. 
Limingius, Carolus, Upsala 1628. 

- ks. Gabriel Christierni. 
Lindelöf, ks. Haqvinus Andreae. 
Linvidus Gerlazi, Prag 1398. 
Lithovius, Henricus, Upsala 1642. 
Loctovius, Ericus, Upsala 1636. 

- ks. Carolus Erici. 
Ludolfus de Abo, Rostock 1426. 
Lundius, Andreas, Upsala 1633. 
Lutick, Nicolaus, Leipzig 1498. 
Lähdemäki (?), ks. Leidemeche. 

Macer, Simon, Tartto 1641. 
Magnus Andreas, Rostock 1421. 

- Johannis, Rostock 1473. 
- Laurencii, ks. Grisefot. 

Nicolai, Pariisi 1456. 
Petri, Leipzig 1438. 

- Valdemari, ks. Garp. 
- Zunonis, Leipzig 1438. 

Mannilius, Johannes, Tartto 1643. 
Marcus Eschilli, Upsala 1611. 

- Jacobi, Upsala 1626. 
- Nicolai, Tartto 1638. 

Martinus, tuntem. 1511. 
- Benedicti, Tartto 1643. 
- Matthi, Upsala 1626. 
- Nicolai, Upsala 1626. 
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Martinus Olavi, Wittenberg 1547. 
- Sigfridi, Upsala 1604. 

Mathesius, Johannes, Upsala 1626. 
- Josephus, Upsala 1626. 

Matthmus Henrici, Upsala 1626. 
- Jacobi, Upsala 1636. 
- Petri, Wittenberg 1615. 

Matthias Bartholdi, Upsala 1627, 
Tartto 1638. 

Benedicti, ks. Bavinus. 
Canuti, Upsala 1638. 
Gregorii, Upsala 1601. 
Jacobaeus, ks. Tolja. 
Marci, Rostock 1577. 
Matthim, Upsala 1608, Tartto 

1632. 
Olai, Upsala 1627. 
Pauli, Tartto 1638. 
Petri, Upsala 1626. 

Melartopaaus, Gabriel, Wittenberg 
1606. 

- Petrus, Wittenberg 1576. 
Menscherus, Hinricus, Greifswald 

1643. 
Mesileipeeus, ks. Melartopeeus. 
Michael Aeschilli, ks. Hyvälti. 

Gregorii, Upsala 1626. 
Johannis, Upsala 1632. 
- 	ks. Savonius. 

Monachi, ks. Andreas Laurentii. 
Munek, Hinricus. Greifswald 1489. 
Myliander, Samuel, Upsala 1631. 
Mört, Johannes, Rostock 1483. 

- Laurencius, Erfurt 1444. 

Nagil, Johannes, Leipzig 1436. 
Nazir, Jacobus, Greifswald 1585. 
Neocleander. Andreas, Upsala 1625. 
Nicolaus de Abo, Krakova 1419. 

Beronis, ks. Lejon. 
Laurentii, Tartto 1648. 
Magni, ks. Carelius. 
Martini, Upsala 1627. 
Olai, Upsala 1618. 
Petri, Rostock 1421. 
Sigfridi, Upsala 1628. 
Stephani, Prag 1398. 

Nurckerus, Carolus, Upsala 1610. 
- Daniel, Upsala 1645. 

Nycarlus, Johannes, Upsala 1610. 
Näätäin, Johannes, Upsala 1627. 

Olaus de Abo, Prag 1401. 
- Benedicti, Rostock 1466. 
- Canuti, Tartto 1641. 

Erici, Upsala 1633. 
- Magni, Pariisi 1427. 

Petri, Pariisi 1461. 
Simons, Upsala 1633. 

Oliverus, Pariisi 1313. 
Olovikius, Johannes, Upsala 1616. 
Oxenstjerna, Gabriel, Leyden 1637. 

Pajonaeus, Petrus, Tartto 1637. 
Paulus Linguonis, ks. Scheel. 
Peitzius, Martinus, Upsala 1628. 
Peldanus, ks. Johannes Canuti. 
Petrus de Obo, Leipzig 1483. 

- Andreae, Rostock 1450, Wit- 
tenberg 1592. 

Bartoldi, Rostock 1562. 
- Benedicti, Köln 1487. 
- - 	ks. Djekn. 
- Erici, Tartto 1633. 
- Georgii, Upsala 1627. 
- Johannis, Rostock 1510, Wit-

tenberg 1525, Upsala 1619. 
- Laurentius, Greifswald 1602. 
- Magni, Leipzig 1438. 
- Marci, Pariisi 1448. 
- Olavi, Greifswald 1490. 
- Petri, Wittenberg 1581. 
- Philippi, Tartto 1639. 
- Sigfridi, Rostock 1595. 
- Vinandi, ks. Alendensis. 

Philippus de Wiborch, Greifsw. 1499. 
Pilgerim, Johannes, Leipzig 1442. 
Plantinus, Johannes, Upsala 1633. 

- Petrus, Upsala 1633. 
Pora, Ericus, ks. Spora. 
Poronerus, Mathias, Tartto 1648. 
Purtanus, Laurentius, Tartto 1642. 

- Michael, Tartto 1642. 
Pölsä, Laurencius, Greifswald 1480. 
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Schutte, Johannes, Rostock 1472. 
- vrt. Skytte ja Stut. 

Schötte, Johannes, Tartto 1644. 
Sculptorio-Carelius, ks. Johannes 
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Lukkareista Karjalassa ja Savossa menneillä 
vuosisadoilla. 

Kirjoittanut 

J. M. Salenius. 

Suomen lutherilaisissa seurakunnissa on aina ollut lukkaria 
ja maksettu lukkariveroa, lukkarinkappoja y. m. Ilmestyi tie-
tysti myöskin asetuksia, jotka määräsivät lukkarin velvollisuu-
det. V. 1619 annettu asetus käski lukkarin seurata pappia pap-
pienkokoukseen ja sairaitten luo, kantaa piispan, provastin ja 
kirkkoherran kirjeet lähimmälle lukkarille, soittaa kelloa pyhän 
aterian aikana, kläpätä joka aamu ja ilta, lämmittää papin sauna 
ja hänelle teurastaa sekä kylvää ja niittää. Lukkarin vaimon 
piti panna papille kaljaa ja olutta sekä hänelle leipoa. Joka 
vuosi oli papin annettava lukkarille pari kenkiä ja villasukkia. 
— „Kirkkolaki ja -järjestys" vuodelta 1686 (24 luvun 31 ja 
32 §) luettelee lukkarien velvollisuudet ja mitä heiltä on vaa-
dittava näin: „lukkarin pitää olla rehellisenä, uskollisena ja ah-
kerana kirjamiehenä sekä taitavana laulussa ja kirjoittamisessa, 
että hän niitä kykenee opettamaan seurakunnan nuorisolle. Hä-
nen tulee olla kirkolle uskollisena sekä kirkkoherralle ja seura-
kunnalle nöyränä ja pitää huolta kellonsoitosta sekä kläppää-
misestä määrätyillä hetkillä. Hänen myöskin pitää asettaa tun-
tikellot, auttaa pappia jumalanpalveluksessa, rippikirkossa ja, 
jos käsketään, pitäjälläkin sairaitten luona sekä ahkerasti ja us-
kollisesti opettaa lapsia kirjasta lukemaan. Hänen kannettavina 
lähimmäiselle lukkarille myöskin ovat tuomiokapitulin, läänin-
provastin ja kirkkoherran kirjeet. Jos tätä laiminlyödään, on 
siitä syntyvä vahinko hänen korvattavana. Piispa ja tuomio-
kapituli saavat vielä tarkemmin määrätä hänelle hänen velvol- 

9 
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lisuuksiaan virassa. Mitä kirkossa yhä käytetään on hänen 
hoidossaan ja tulee hänen hyvästi katsoa hänelle näin uskotut 
kalut (esim. kalkki, lautanen j. n. e.). Ennen ehtoollista on 
lukkarin tahi suntion tuotava alttarille öylättiä ja viiniä." — 
Samassa kirkkolaissa mainitaan myöskin lukkarinpuustellia, joit-
ten hoitoa ja kunnossapitoa lääninprovasti jonkun kruununpal-
velijan kanssa tarkasti. — V. 1723 sanottiin piispan velvol-
lisuudeksi katsoa, että lukkarit taisivat opettaa nuorisolle lukua 
ja kirjoitustaitoa (Papiston etuoikeudet annetut 16 p. Lokak. 
v. 1723). Tuomiokapitulien kiertokirjeet usein täydensivät yleis-
ten asetusten määräyksiä. Niinpä Porvoon tuomiokapituli 3 p. 
Jouluk. v. 1735 julisti, ett'ei lukkariksi saa ottaa sitä, jossa ei 
ole kirkkolain vaatimia ominaisuuksia. Jos lukkari on otettu, 
mutta ei ole hankittu tuoxniokapitulilta hänelle valtakirjaa, niin 
se nyt on tuomiokapitulille ilmoitettava ynnä hänen taitavuu-
tensakin. 1) V. 1768 pappienkokouksessa toistettiin melkein 
samaa ja lisättiin, että ne lukkarit, jotka eivät osaa laulaa nuot-
tien mukaan, tulkoot Porvoon kymnaasin „director cantus"in 
luo kohtuullisesta maksusta oppia saamaan. Pappienkokous 
v. 1795 arveli, että kirkkoherrat tarkemmin määrätkööt luk-
karien velvollisuudet ja lähettäkööt sääntöehdotuksensa tuomio-
kapitulin tarkastettavaksi. Tuomiokapitulin kiertokirje 30 p. 
Huhtik. v. 1792 ihan selvään määräsi, että ainoastaan Porvoon 
„director cantus"in Petter Gotzman'in antamat todistukset tässä 
hippakunnassa kelpasivat, jos lukkarinvirkoja haettiin. Muut 
todistukset kelpasivat ainoastaan poikkeustiloissa. Saman vuo-
den 27 p. Lokak. vaadittiin, että vaalipöytäkirja täydellisenä 
on lähetettävä tuomiokapitulille, kun valtakirjaa pyydetään luk-
karille, ja 19 p. Tammik. v. 1788 oli sanottu, että lukkarikin 
on kirkossa virkaansa asetettava ja hänen on tehtävä virkavala. 
Kiertokirje 9 p. Tammik. v. 1819 muistutti, että tuomiokapi-
tulille on ilmoitettava heti, kun lukkarinvirka on joutunut avo-
naiseksi, sillä 11 p. Jouluk. v. 1818 oli armollisesti käsketty 
tuomiokapitulia katsomaan, että lukkarinvirat väleen täytetään 
niin, kuin kunink. asetukset 29 p. Lokak. v. 1752, 14 p. Heinäk. 
v. 1773 ja 20 p. Marrask. 1786 sääsivät. — Kuninkaallinen 17 
p. Elok. v. 1762 annettu päätös jo oli käskenyt hankkia luk- 

1) Samaa toistettlin 12 p. Syysk. v. 1810. 
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karille puustellia. Sentähden tuomiokapituli 8 p. Lokak. v. 1803 
ilmoitti, että lukkarille oli annettava puustelliksi kruunun ulko-
palstoja. ja talousseuran neuvoja piti noudattaa, kun puustellia 
rakennettiin ja hoidettiin. V. 1815 myöskin säädettiin, että 
kun valtakirjaa heti vaalin jälkeen pyydetään, niin on lähetet-
tävä kaikki todistukset tuomiokapitulille ja tieto onko puustel-
lia. — Porvoon hippakunnan pappienkokouksessa v. 1817 huo-
mautettiin, että lukkarien pitää ilmaiseksi köyhille lapsille opet-
taa ensimmäinen kirjasta lukeminen tahi palkata toinen sijaansa, 
jos seurakunta on niin suuri, ettei itse ennätä. Jos köyhim-
millä lapsilla kouluaikana lukkarin luona ollessaan ei ole ruo-
kaa, niin saa ottaa siihen varoja köyhäinkassasta. Samassa 
kokouksessa muistutettiin, että lukkarin pitää ahkerasti kulet-
taa tuomiokapitulin kiertokirjeitä, mutta siitä oli jo kauan tehty 
muistutuksia. Niinpä 8 p. Syysk. v. 1727 tuomiokapitulin kier-
tokirjeessä valitetaan, että lukkarit monessa paikkakunnassa 
huolimattomasti ovat kulettaneet virkakirjeitä, antaneet ne tun-
temattomien ja kehnojen ihmisten vietäväksi, jotka ovat niistä 
ottaneet rahat j. n. e. Nyt kehoitettiin provastia toimittamaan 
sellaisille lukkareille rangaistusta. Samaa toistettiin 12 p. Hel-
mikuuta v. 1729, sillä kaikki rahat lähetettiin lääninprovastien 
kautta ja rahanyyttejä uskottiin ensi kelillä syksyllä ja Huhti-
kuussa lukkarien vietäväksi Porvooseen asti. Että virkaposti 
oli lukkarien itsensä ja sukkelaan kannettava, huomautettiin 
22 p. Marrask. v. 1738. Kiertokirje, annettu 22 p. Syysk. 
v: 1744, muistutti, että lukkari vastustelematta vieköön papis-
ton kirjeet Porvooseen ja sieltä takaisin, mutta ainoastaan vir-
kakirjeitä, ei yksityisiä, oli täytymys viedä. Kiertokirje, joka 
oli annettu 27 p. Elok. v. 1755, määräsi, että lukkarin pitää 
oppia suonta iskemään sairailta. Samalla ilmoitettiin, että Por-
voon kaupunginvälskääri Dan. Brandt opetti sitä, jos hänelle 
maksoi 18 vaskitalaria. Papistoa kehoitettiin 21 p. Marrask. 
v. 1761 edistämään rokotusta, joka silloin oli jonkun medicuk-
sen tahi kirurguksen tehtävä. Samaa toistettiin v. 1764, 1786 ja 
1799 talousseuran pyynnön mukaan. Tämän seuran ja Turun 
maaherran ehdotuksen mukaan säädettiin 10 p. Maalisk. v. 1803, 
että lukkariksi pyrkijät hankkikoot lääkäriltä todistuksen, että 
taitavat istuttaa ja panna rokkoa sekä hoitaa rokotettuja. Ku-
ningas oli lisännyt, että lukkarin pitäisi tietää välskäärintaidon 



— 326 — 

yleisimmät alkeet, jos se oli mahdollista, ja vastustelematta toi-
mittaa välskäärin tehtäviä. Todistus välskäärintaidosta oli han- 
kittava kirurgia-maisterilta. Tuomiokapitulin 18 p. Lokak. v. 
1815 antama kiertokirje sisälsi, että lukkarinvirkaan vaaliin oli 
asetettava ainoastaan niitä, joilla oli semmoiset todistukset ki-
rurgiantaidosta ja rokonpanosta, kuin 3 p. Huhtik. v. 1804 an-
nettu kunink. kirje määräsi. Papinkokous v. 1817 toivoi, että 
lukkarit säännöllisesti antavat kirkkoherralle rokotettujen 
luettelot. 

Savon ja Karjalan Ruotsin valtakuntaan kuuluvat osat 
olivat 1700-luvulla ison vihan jälkeen Porvoon tuomiokapitulin 
aluetta ja tämän pöytäkirjoista siis nähdään mitä silloin ja 1800-
luvulla todellisuudessa on vaadittu sen puolen lukkareilta. Luk-
karin ja suntion tuli olla läsnä kylänluvuilla 1), mutta tuomio-
kapituli määräsi v. 1818, että Juvalla kaksi pappia kumminkin 
olkoon kylänluvuilla, sillä lasten luettamista ei sopinut jättää 
lukkarille. Muuten lukkari kyllä oli lastenopettajana, vaikka 
Karjalan laajoissa seurakunnissa hänen oli vaikea pitää luonaan 
ja opettaa kaikkia lapsia. Karttulassa v. 1802 sanottiin lukka-
rin kauvan ilmaiseksi opettaneen kansan lapsille kirjastalukua. 
Edellisenä vuonna Kangasniemeltä ilmoitettiin, että lukkarin tu-
lee ilmaiseksi opettaa kristinoppia kaikille köyhille lapsille, 
mutta kun hän varakkaampia lapsia käskyn mukaan luonaan 
opettaa oikein tavaamaan ja puhtaasti lukemaan kirjasta, saapi 
hän jokaisesta 16 killinkiä (hopeaäyriä?) ynnä eväät. Se palkka 
oli pitäjänkokouksessa 26 p. Jouluk. v. 1796 päätetty antaa 
lastenopettajalle. Rantasalmella v. 1800 arveltiin, että lukkarin 
asetusten mukaan piti auttaa kirkkoherraa nuorisolle opetta-
maan lukua, luvunlaskua ja kirjoitusta, mutta ainoastaan kir-
konkylässä saisi hänet panna koulumestarin tehtäviä toimitta-
maan. Lisättiin vielä, että hänen olisi soitettava urkuja tahi 
palkattava urkuri, jos urut hankittiin. Samassa seurakunnassa 
v. 1802 vaadittiin, että lukkari nuorisolle neuvoisi kirjastalukua 
provastin pitäjänkokouksessa 27 p. Jouluk. v. 1801 tekemän 
ehdotuksen mukaan. Tähän koulumestari Horning kuitenkin 

1) Kirkkolaki määräsi kasvavan kansan kirkossa luetettavaksi, mutta 
Gezeliusten ajoista lähtien tulivat kylänluvut (lukusijat eli kinkerit) yhä 
tavallisemmiksi. Ne sittemmin hyväksyttiin ja säädettiin pidettäviksi 
(esim. v. 1727 ja 1733). 
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oli liittänyt pitkän lausunnon. Mikkelissä herrasväki v. 1790 
sanoi kauan toivoneensa nuorta lukkaria, joka taitaisi soittaa 
urkuja ja opettaa sisälukua, koska pitäjässä ei ollut koulumes-
taria, ja jolla olisi kaunis ääni. Nurmeksen seurakunta v. 1792 
toivoi, että lukkari taitaisi laulaa nuottien mukaan. Tuomioka-
pituli toisinaan lausui, että lukkarilla pitää olla kova hyvästi 
harjoitettu ääni. Savon ja Karjalan lukkartt eivät oppineet 
laulamaan ainoastaan Porvoossa, vaan myöskin Oulussa tahi 
yksityisten luona maalla. Hirvensalmella oli v. 1758 valitettu, 
ettei lukkari tainnut kirjoittaa eikä hyvästi opettanut lapsia. 
Samassa seurakunnassa kirkkoherra v. 1772 julisti, että juuri 
lukkarin pitää opettaa tavaamaan ja lukemaan, koska maaherra 
paroni Ramsay äsken oli pannut koulumestarin viralta. Luk-
karien kirjoitustaidosta arveli v. 1786 Kuopion v. t. kirkkoherra, 
ettei se suomalaisissa seurakunnissa ollut aivan välttämätön, 
vaikka kirkkolaki sekä papiston etuoikeuksien 7 § sitä kyllä 
vaativat. Muualla (esim. Nurmeksessa v. 1792, Kiihtelysvaa-
ralla v. 1793 =j. n. e.) kyllä vaadittiin lukkarilta kirjoitustaitoa 
ja tuomiokapituli 17 p. Helmik. v. 1825 julisti, että lukkarin 
pitää osata kirjoitusta ja ruotsia. Ruotsin kielen taidon tar-
vetta oli jo 40 vuotta sitä ennen paikoittain selitetty niin, että 
jos lukkari ei ollenkaan ymmärrä ruotsia, tuopi hän ylös saar-
nastuolille vääriä kuulutuksia ja jättää sakastiin välttämättömästi 
tuotavia. Sentähden Nurmeksessakin v. 1792 vaadittiin, että 
lukkari osaisi muutamia ruotsin sanoja ja taitaisi lukea painet-
tua sekä kirjoitettua ruotsia. Aikojen kuluessa lisättiin luk-
karivaarille vielä muitakin otollisuusehtoja. Taitoa verenlas-
kemisessa vaadittiin 1700-luvun loppupuoliskolla ja seuraavina 
aikoina tuli lisäksi rokon-istutus sekä asianomainen rokotet-
tujen hoito ynnä kirurgisten leikkausten teko. Lääkärintodis-
tus rokonpanotaidosta vaadittiin kuninkaallisen kiertokirjeen 
mukaan, joka oli annettu 3 p. Huhtik. v. 1804, ja tästä sekä 
välskäärintaidosta muistutti tuomiokapituli v. 1812 ja usein 
muulloinkin. Verenlaskemisesta ja taittuneiden luiden sitomi-
sesta y. m. annettiin lukkarikandidaateille opetusta Heinolan 
lääninlasaretissa (esim. v. 1817) ja rykmentinvälskäärit aikaisem-
min (esim. v. 1771) todistivat heidän taitoaan verenlaskemisessa. 
Kellonsoitto ruumiita haudattaessa oli esim. Kiihtelysvaaralla 
v. 1792 lukkarin toimitettavana. Samoin myöhemmin Ristii- 
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nassa. Karttulassa v. 1802 sanottiin kirkonkellojen pilalle men-
neen, kun lukkarin virantoimittajia yhä vaihdettiin. Kiteellä 
lukkari v. 1810 niinikään piti huolta soitoista kuolleita maahan 
vietäissä sekä sai siitä eri palkan. Kun Pielisjärvellä kesällä 
v. 1737 oli tarkastus, tahtoi lukkari Vallius päästä kläppäämi-
sestä arkipäivinä aamulla ja illalla, sillä hän asui kaukana kir-
kosta ja kläppääminen kuului ainoastaan 2 tai 3 taloon. Tuo-
miokapituli 1 p. Lokak. samana vuonna hänet vapauttikin siitä, 
„kunnes uusi kirkkolaki ilmestyy". Kirkkolaissa vuodelta 1686 
oli määrätty, että, niinkuin ennenkin, maalla oli kläpättävä joka 
arkipäivä aamulla ja illalla, jotta kansa muistaisi rukoilla Ju-
malan siunausta omille toimineen sekä esivallalle ja rauhaa 
ynnä autuaallista loppua. — Tärkeänä lukkarin tehtävänä oli 
kiertokirjeitten ja muitten kirjeitten kuletus, sillä postilaitos oli 
Savossa ja Karjalassa kauvan alkuperäisellä kannalla eikä monta 
postikonttoria sillä maakunnalla ollutkaan. Nurmeksen kap-
pelin suntio Lars Kotilain valitti v. 1764 tuomiokapitulille, että 
provasti Norrgren jo toista kymmentä vuotta sitte oli käske-
nyt Karjalan suntioita viemään joka kolmas kerta tuomiokapi-
tulin virkakirjoja, joka ennen ei ollut täällä, eikä muualla vie-
läkään ollut tavallista, sillä lukkarit aina olivat kulettaneet sitä 
postia. Nurmeksen lukkari IJhlgren siis pakotti Kotilaista vie-
mään perille joka kolmannen lukkarinpostin Kaaville tahi Pie-
lisjärvelle ja Pielisjärven lukkari Vallius samoin Ilomantsiin. 
Koska Kotilain asui kaukana Pielisjärveltä eikä tiennyt milloin 
posti sinne tuli tahi sieltä läksi, jäi lukkarinposti häneltä toisi-
naan Ilomantsiin viemättä, mutta Vallius vaati häneltä siitä 
korvaukseksi 6 talaria ja vihdoin 12 talaria vaskessa joka ker-
ralla. Sulkavan provasti Lindblad, joka oli Savon puolella v. t. 
lääninprovastina sillaikaa, kuin provasti Poppius oli valtiopäi-
villä, ilmoitti v. 1771 tuomiokapitulille, että Juvan lukkari teh-
dyn sopimuksen mukaan kaikilta muilta sen provastikunnan 
lukkareilta oli saanut vuosittain 6 talaria vaskessa, jotta hän 
veisi Porvooseen provastikunnasta kertyneet ja sinne menevät 
rahat. Hän kysyi samalla, pitikö Juvan lukkarin samasta mak-
susta viedä hippakunnan pääkaupunkiin myöskin valtiopäivä-
maksut ja Stralsundin kaupungin kolehtirahat. Tuomiokapi-
tuli 6 p. Heinäk. samana vuonna vastasi, että 48 talaria riitti 
ainoastaan yhden talvireisun kustannuksiin Porvooseen. Nyt 
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saattoi joku toinen lukkari tehdä tämän matkan ja saada vir-
kaveljiltään siitä eri maksun. V. 1785 ilmoitettiin Mikkelistä, 
että lukkarit veivät Porvooseen provastikunnan lähetykset, ko-
lehtivarat ja luettelot. Lääninprovasti määräsi vuorot ja jär-
jestyksen ja viejä sai joka kerralta 8 riksiä hopeassa. Suonen-
joen lukkari Hanelius 1700-luvun lopulla kuletti tuomiokapitu-
lin ja lääninprovastin virkakirjeitä (se oli „kurasien" kuletta-
mista) Kuopioon, Rautalammille sekä Pieksämäelle ja sai siitä 
Pieksämäen lukkarilta jyväkappoja palkkioksi. Samoin Hauki-
vuoren lukkari Kullman (Kuhlman) vei lähetyksiä Iisalmelle 
lääninprovastille. Tuomiokapituli 13 p. Jouluk. v. 1762 myönsi 
Leppävirran lukkarin, Arvid Sortan'in, pyynnön, että provasti-
kunnan muutkin lukkarit kerran vuodessa vuorostaan veisivät 
Porvooseen lääninprovastin luettelot, tilinteot rahoista y. m. 
tahi maksaisivat hänelle kukin vuodessa 9 vaskitalaria (myös-
kin kuudesta jo menneestä vuodesta). 

Koska lukkari siis oli lastenopettajana, oli läsnä kylän-
luvuissa, rippikouluissa 1) ja pitäjällä sairaitten luona sekä lau-
loi kirkossa ja toimitti paljon muutakin, niin semmoiselta mie-
heltä vaadittiin monellaisia hyviä ominaisuuksia. Vaadittiin 
myöskin, että hän oli täysi-ikäinen ja Rääkkylän pastori v. 
1807 vaati, että lukkarissa olisi ihmisälyä, sivistystä ja kristil-
listä mieltä. Alaikäinen sai toimittaa lukkarin virkaa, mutta 
ei saanut valtakirjaa. 

Kirkkolaki lyhyesti määräsi, että lukkarin valitsee kirkko-
herra ynnä seurakunta ja hänen on hankittava takausmiehiä 
(„cautionsskrift"), sillä olihan hänen hoidossaan kirkon kaluja. 
V. 1771 sanottiin vaadittavan kolmen tilallisen miehen takaus, 
ennenkuin lukkari astuu virkaan, alkaa saada palkkansa tahi 
saa valtakirj an. Tavaksi tuli, että kun lukkarinvirka oli avoinna, 
se julistettiin 3 kertaa Turun julkisissa sanomissa tahi muissa 
lehdissä haettavaksi. Taisi toisinaan tapahtua, että kaikki ha-
kijat saivat tulla näytteeksi laulamaan. Muuten kirkkoherra, 
hakemuspaperit tutkittuaan, asetti hakijoista kolme vaaliin ja 
nämät tulivat laulamaan. Mitään kysyuiyspäivää ei ollut, vaikka 
seurakunta toisinaan tahtoi ennen vaalia arvostella hakijain tai- 

1) Rippikoulut säädettiin Turun hippakunnassa v. 1740, Porvoon 
hippakunnassa v. 1774. 
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toa, vaan kirkkoherran ehdollepanosta sai seurakunta valittaa 
tuomiokapituliin ja vielä hallitsijallekin. Kirkkoherran vaaliin-
pano-oikeuden sanoi tuomiokapituli 30 p. Syysk. v. 1812 perus-
tuvan kuninkaalliseen päätökseen (22 §), joka lukkarinvirkojen 
täyttämisestä oli annettu 20 p. Marrask. v. 1786 talonpoikais-
säädyn valituksen jälkeen saman vuoden valtiopäivillä. 1) En-
nenkuin pitäjänkokouksessa valittiin lukkari, oli 14 päivää sitä 
ennen siitä kuuloitettava ja kokouksessa tehty pöytäkirja lähe-
tettiin seurakunnan vanhimpien allekirjoittamana tuomiokapitu-
liin, kun kirkkoherra ensin seurakunnalleen oli ilmoittanut kuka 
vaalin mukaan siis oli lukkariksi kutsuttu. Vaalissa kirkko-
herran ääni painoi yhtä paljon, kuin puolet seurakunnan anta-
mista äänistä, ja Kesälahden kirkkoherra v. 1823 äänesti sekä 
virkansa että puustellinsa haltijana. Mutta toisinaan kirkko-
herra kutsui lukkarin ilman muitta mutkitta tahi teki sen seu-
rakunta. Se tapahtui myöskin provastintarkastuksessa. Tuo-
miokapituli antoi kirkkoherran pyynnöstä valtakirjan eli kut-
sumuskirjan (kollationikirjan) eli konstitutorialin, jos ei valitus 
viivyttänyt sitä. Mutta muutamien kirkkoherrain mielestä oli 
tarpeetonta hankkia tuomiokapitulilta saakka valtakirjaa. Arvel-
tiin, että pitäjänkokouksen pöytäkirjasta annettu ote vaalista 
oli riittävä, tahi kirkkoherra antoi valtakirjan. Niinpä kirkko-
herra Lindfors v. 1807 antoi valtakirjan Rääkkylän lukkarille. 
Lääninprovasti Molander Ilomantsissa v. 1786 oli samoin anta-
nut valtakirjan, koska hänen mielestään ei ollut välttämätöntä, 
että lukkarit ja kouluinestarit saivat vahvistuskirjan tuomio-
kapitulilta ja heidän nimensä sinne ilmoitettiin. Siihen suun-
taan hän sitte piispanakin lausui ja teki. Mutta provasti Mo-
lander aikaisemmin oli toiselle lukkarille pyytänyt valtakirjan 
tuomiokapitulilta ja heidän nimensä sinne ilmoitettiin. Siihen 
suuntaan hän sitte piispanakin lausui ja teki. Mutta provasti 
Molander aikaisemmin oli toiselle lukkarille pyytänyt valtakir-
jan tuomiokapitulilta. Sentähden tuomiokapituli 13 p. Syysk. 
v. 1786 päätti kysyä kuninkaalta, kenen annettava semmoinen 

1) Kun v. 1812 valitettiin tuomiokapituliin kirkkoherran tekemästä 
vaaliinpanosta, mainittiin valituksen perustukseksi Kirkkokaaren VI lu-
vun 4 §, kirkkolain 24 luvun 31 §, kunink. päätös talonpoikaissäädyn 
yleisistä valituksista 26 p. Helmik. v. 1734 ja kunink. kirje kamarikolle 
giumille 29 p. Maalisk. v. 1773. 
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valtakirja on, ja tämä 21 p. Marrask. v. 1786 vastauksessaan 
viittasi äsken mainittuun päätökseen edelliseltä päivältä. Tuo-
miokapituli siis nyt antoi uuden valtakirjan sille lukkarille, joka 
jo oli saanut semmoisen provasti Molanderilta. Usein tapah-
tui, että poika pääsi lukkariksi isänsä pyynnön mukaan hänen 
jälkeensä, jos pitäjä siihen suostui. Tämmöinen „survivance" 
päätettiin esim. Liperissä kun siellä v. 1783 oli lääninprovastin 
toimittama tarkastus. Samoin Kiihtelysvaarassa v. 1792 pitä-
jänkokouksessa. Pielavedellä lukkarin vävy samoin pääsi ap-
pensa virkaan, kun siellä oli lääninprovastin tarkastus v. 1768. 
Kiihtelysvaaralla v. 1810 valittiin lukkari, joka lupasi naida 
edellisen lukkarin lesken ja pitää huolta hänen lapsistaan. Van-
hat sotilaat toisinaan jollakin etuoikeudella pyrkivät lukkarin-
virkoihin. Niinpä v. 1802 virastaan eronsaanut kersantti Fred-
rik Johan Neppius valitti lukkarinvaalista Rantasalmella, kosk' 
ei päässyt lukkariksi, vaikka vanhoilla sotilailla asetusten mukaan 
oli etuoikeus semmoiseen virkaan. Lukkarinvaalista Pielisjär-
vellä v. 1814 valitti kivikirkonpäällysmies („stenkyrkouppsy-
ningsman") Emanuel Paldani Kuopiosta, joka 27 päivästä Toukok. 
v. 1805 oli ollut Savon jalkaväkirykmentin Iisalmen komppa-
niian korpraalina, sodassa oli tullut haavoitetuksi ja myöskin oli 
ollut kirurgisena apulaisena Oulun sotalasaretissa. — Papitkin 
toisinaan pitivät itseään kompetenttina lukkariksi päästäkseen. 
Kun pappi Terenius v. 1823 valituksella koetti päästä Liperin 
lukkariksi, viittasi hän papiston 16 p. Lokak. 1723 annettuihin, 
etuoikeuksiin, kunink. asetukseen 27 päivältä Huhtik. v. 1742 
ja kunink. kirjeeseen 24 päivältä Syyskuuta v. 1782. Tuomio-
kapituli 12 p. Helmik. v. 1823 ei katsonut sopivaksi, että pappi 
Liperissä toimitti lukkarin kaikkia sivutehtäviä, vaikka asetuk-
sista oli haettu semmoista sallivia ja puoltavia kohtia. Iisal-
mella ei saatu ottaa pappia lukkariksi, sillä tuomiokapituli sitä 
kielsi v. 1814. Vaan 23 p. Helmik. v. 1765 oli tuomiokapituli 
suostunut siihen, että pitäjänkokouksen ehdotuksen mukaan 
apulainen Pontanus Heinävedellä kaataisi lukkarinkapat, koska 
hänen oma palkkansa oli niin vähäinen, ja suorittaisi suntiolle 
vuosittain 3 t., että tämä oman virkansa ohessa laulaisi. Piek-
sämäellä apulainen v. 1769 rupesi tuomiokapitnlin suostumuk-
sella toimittamaan lukkarin virkaa. Kiuruvedellä vv. 1765 ja 
1766 luvattiin papille lukkarinkapat, mutta papin piti opettaa 
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lapsia lukemaan ja pitää huolta lukkarin tehtävistä. Papit toi-
sinaan lauloivat kappeleissa (esim. Kiihtelysvaaralla), kun 
niissä ei vielä vakinaisia kirkonpalvelijoita ollut. Tuomiokapi-
tuli 12 p. Elok. v. 1769 suostui siihen, että kirkkoherran apu-
lainen Aron Limatius Puumalassa rupesi toimittamaan lukkarin 
virkaa, koska hän oli köyhä ja suurissa veloissa sekä seura-
kunta oli häntä hyväksynyt, mutta huonompia tehtäviä toimit-
tamaan oli hänen hankittava palvelija, johon voi luottaa, koska 
hän itse ei joutunut eikä pappina voinut kaikkiin ryhtyä. Ke-
sälahdella vuodesta 1763 alkaen oli yhdistettyinä lukkarin ja 
koulumestarin virat, jonkatähden annettiin kaksinkertainen 
valtakirja samalle miehelle. Pälkijärvellä kirkkoherra v. 1801 
tahtoi yhdistää lukkarin, koulumestarin ja apulaisen virat. 

Kirkkolaki määräsi, että jos lukkari oli kelvoton, laiska, 
huolimaton tahi uppiniskainen, sai kirkkoherra antaa hänelle 
varoituksia ja, jos hän ei parantanut tapojaan, panna hänet 
seurakunnan myöntyessä viralta. Hirvensalmella sai v. 1758 
curamgerens ja kirkkoneuvosto menetellä kihlakunnanoikeu-
dessa sakotetun lukkarin kanssa niin, kuin tahtoivat. — 
Mutta jos olivat eri mieltä, oli asia lykättävä tuomiokapituliin 
(kirkkolain 24 luvun 33 §:n mukaan). Ilomantsissa v. 1780 
pitäjänkokous pani lukkarin viralta. Tuomiokapitulin pöytä-
kirjat osoittavat, että tuomiokapituli tahi kirkkoherra ja .seu-
rakunta myöskin saattoivat pakottaa kykenemätöntä lukkaria 
substitutia ottamaan ja valita hänelle semmoisen sekä pyytää 
tuomiokapitulilta vahvistusta ja valtakirjaakin hänelle, vaikka 
vanha kukkari vielä eli. Jos lukkari oli valinnut virantoimit-
tajan, tarvittiin seurakunnan ja tuomiokapitulin suostumus. Sat-
tuipa myöskin, että kirkkoherra otti lukkarin virantoimittajan 
ja määräsi tämän palkkion suuruuden sekä ehdotti pitäjälle mi-
hin lukkarin palkan tähteet olivat käytettävät. 

Jos lukkari oli kuollut, sai leski ja alaikäiset lapset taval-
lisesti jonkun ajan vielä kantaa lukkarivainajan tavallisia tuloja. 
Niinpä sanotaan pöytäkirjassa v. 1757, että tuomiokapitulin se-
lityksen mukaan leski sai nauttia virkavuoden ja armovuoden 
kaikki edut lyhentämättöminä. Oikeutta yhden armovuoden 
saamiseen hänellä oli papiston etuoikeuksien mukaan. Toisen 
armovuoden antaminen ei ollut tavallinen eikä asetuksissa 
myönnetty, jonkatähden tuomiokapituli sitä ei aina hyväksy- 
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nytkään. Tuomiokapituli ei oikeastaan antanut ensimmäistä-
kään armovuotta lukkarin leskelle, vaan kirkkoherra ja pitäjän-
kokous sen määräsivät ja antoivat joskus toisenkin sillä ehdolla, 
että leski palkkasi semmoisen virantoimittajan, kuin kirkkoherra 
ja seurakunta hyväksyivät. Tavallisesti kuitenkin ilmoitettiin 
tuomiokapitulin vahvistettavaksi mitä kuolleen lukkarin peril-
listen avuksi oli tehty. 

Lukkarien palkoista Kuopion maaherra v. 1833 ilmoitti, 
että he kunink. 8 p. Kesäk. v. 1681 annetun asetuksen 6 §:n 
ja 23 p. Helmik. v. 1694 papiston ylöskannosta annetun ase-
tuksen 12 §:n mukaan ovat saaneet joka talolliselta vuosittain 
1 kapan ruista, 1 k. otraa ja 1 k. kauraa. Kunink. 4 p. Jouluk. 
v. 1734 annettu päätös oli vielä selittänyt, että Porvoon hip-
pakunnassa kaikkien pienimpäinkin tilain haltijat olivat velvol-
liset niitä kappoja suorittamaan. Senaatti 11 p. Jouluk. v. 
1835 kuitenkin ilmoitti, että jos tilanosa oli vapautettu tavalli-
sista savuittain suoritettavista maksuista, sen ei tarvinnut mak-
saa lukkarillekaan. Lukkareilla useimmissa seurakunnissa oli 
paitsi kappoja ja sivusaatavia myöskin parsselia. Maaningalla 
v. 1786 maksettiin lukkarille kappa joka kokotalolta. Mänty-
harjulla puolet lukkarintuloista v. 1773 olivat 8 t. viljaa (puo-
leksi rukiita, puoleksi otria), 1 LA voita, 1 Lm pellavia, 10 m 
villoja ja 1/2  t. papuja. V. 1805 lukkarin kaikki tulot nousi-
vat 18 — 20 t. Ristiinasta v. 1833 ilmoitettiin, että lukkarin pal-
kan lisäksi oli luvattu voita, lihaa, papuja, villoja, pellavia ja 
hamppuja, jos hän myöskin piti huolta kellonsoitosta ruumiita 
haudattaissa. Hankasalmelta ilmoitettiin v. 1804, että ikivan-
hoista ajoista ilman mitään kirjallista sopimusta oli suoritettu 
Rautalammen ja Hankasalmen lukkarille myöskin voita, villoja, 
pellavia, paistia y. m. pikkuparselia. Haukivuoren lukkarin 
palkka oli v. 1820 42 k. (puoleksi rukiita, puoleksi otria) emä-
seurakunnan lukkarilta sekä 2 k. joka kokotalolta kappelissa 
(yhteensä 84 k.) vapaaehtoisesti annettua lisäpalkkaa. V. 1796 
sanottiin, että Pieksämäen lukkari oli luvannut Haukivuoren 
lukkarille 1/3  saatavistaan Haukivuorelta (1 k. talolta eli savulta), 
jos tämä kuletti virkakirjoja Iisalmelle. Pieksämäellä lukkari 
kantoi kamarikollegion 11 p. Toukok. v. 1796 annetun päätök-
sen mukaan 3 kappaa ruokakunnalta (hän sai v. 1803 20 t. 
Suonenjoelta ja 53 Pieksämäeltä). Ilomantsissa maksettiin voita, 
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pellavia, hamppuja, villoja, leipää y. m. sekä 3 k. viljaa joka. 
ruokakunnalta (yhteensä 42 t. 42 k.). Koko tämä palkka v. 
1826 oli 30-35 t. Enon kappelissa v. 1786 maksettiin samo-
jen perusteiden mukaan 11 t. 5 k. (1 t. = 8-9 plootua). Kiu-
ruvedellä v. 1770 luvattiin lukkarille toistaiseksi 2 k. joka ruo-
kakunnalta. Iisalmen lukkarin tuloista ilmoitettiin v. 1765, että 
422 talonsavua maksoi emäkirkon lukkarille jokainen 3 kappaa. 
talolta, yhteensä 42 tynnyriä 6 kappaa. Kun Pielaveden luk-
kari oli kuollut saattoi lukkaripappi paitsi sitä saada Pielave-
den 55 savulta 5 t. 15 k. Joka talolta suoritettiin lukkarille 2 
leipää ja vanhan tavan mukaan leipien mukana lihaa tai muuta 
särvintä. Lukkari siis saisi 954 suurta limppua. Paitsi sitä 
sai lukkari kastettaissa ja kirkkoon otettaissa 2, kellonsoitosta 
12, vihittäissä 2 ja haudattaissa 2 hopeaäyriä. Kuopion maa-
seurakunnan lukkarilla oli v. 1792 palkkaa 60-80 tynnyriä, 
mutta hän ei tahtonut soittaa kelloja kaupunkilaisille, joilla oli 
eri jumalanpalvelus. Tuomiokapituli hänet siitä vapauttikin 
30 p. Kesäk. v. 1792. Kuopion kaupungin lukkari ensin sai ko-
lehtia eräinä juhlapäivinä. V. 1791 hänelle luvattiin 16 riksiä 
32 killinkiä ynnä 4 kolehtia vuodessa. Yleisessä pitäjänkokouk-
sessa 9 p. Jouluk. v. 1764 karttulaiset lupasivat omalle lukka-
rilleen '2 k. viljaa („skarpsäd”) joka talolta ja 1 kapan torpalta 
sekä vähän särvintä, lihaa, kaloja ja voita tilan ja varan mu-
kaan, niinkuin Kuopion emäkirkonkin lukkarille olivat suorit-
taneet. Kiteellä oli lukkarin palkka v. 1796 samallainen, kuin 
laki ja vanha tapa määräsivät. Pitäjänkokous 6 p. Maalisk. v. 
1796 kuitenkin oli vähentänyt palkkaa ja tuomiokapituli vah-
vistanut vähennyksen 15 p. Maalisk. V. 1758 taas oli enennetty 
palkkaa. Kiteeltä v. 1810 ilmoitettiin: lukkari oli kauvan saa-
nut 4 k. ruista, kun ruumiita haudattaissa 4 kertaa soitettiin 
(koulua kannettaissa, ruumiita tuotaessa, hautaa täytettäissä ja 
sielukelloja). Tätä nyt pidettiin liian suurena maksuna, kun 
viljan hinta oli noussut. Sentähden tehtiin sopimus toisen hen-
kilön kanssa ja päätettiin uusista maksuista 8 p. Heinäk. v. 
1810. Kiihtelysvaaralla v. 1792 määrättiin lukkarille ainoastaan 
8 killinkiä hopeassa ruumiille laulamisesta ja soittamisesta; en-
nen oli maksettu 3 kappaa. Suonenjoen lukkarille Pieksämäen 
lukkari pitäjänkokouksessa 6 p. Marrask. v. 1796 lupasi 1/2  t. 
vuosittain (8 kappaa kiertokirjeitten viennistä). Mutta v. 1798 
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hän ei tahtonut maksaa mitään, vaan sanoi, että kappelin asuk-
kaat lupauksensa mukaan maksakoot hänelle palkkaa. Tuomio-
kapituli 24 p. Huhtik. v. 1799 käski hänen maksaa Suonen-
joen lukkarille 1/2  t. vuosittain. V. 1805 Suonenjoen lukkari 
kantoi savulta 1 kapan (tästä tehtiin pitäjänkokouksen päätök-
siä 15 p. Syysk. v. 1805 ja 3 p. Huhtik. v. 1814). Säämingissä 
oli lukkarilla v. 1735 haavirahoja linnankirkosta, koska hän 
siellä lauloi kaupunkilaisille (Historiallinen arkisto XIV siv. 811). 

Lukkarinpuustellista tuomiokapituli v. 1835 kirjoitti: Koska 
3 p. Huhtik. 1804 annettu kunink. kirje sanoo, että Suomen 
maaherroja on käsketty hankkimaan lukkareille puustellia, niin-
kuin kunink. päätös 17 p. Elok. v. 1762 on määrännyt, jos 
kruununmaalla on tilaa, niin pyytää tuomiokapituli, että maa-
herra hankkisi Kerimäenkin lukkarille puustellia, kun isoa jakoa 
nyt toimitetaan. Kesälahdella päätettiin pitäjänkokouksessa 27 
p. Helmik. 1763, että lukkari saisi Kerelin ja Kesälahden ky-
lien yhteismaalta puustellin. Kun nimismiehen v. 1771 piti 
jakaa Kesälahden pitäjän yhteismaat, toivoi kirkkoherra, että 
lukkarille nyt annetaan puustelli. Tuomiokapituli tästä kirjoitti 
maaherralle. Kiuruvedellä v. 1771 sanottiin isoa jakoa toimi-
tettaissa mitatuksi lukkarinpuustelli metsine, peltoine ja niittyi-
neen. Se kuitenkin taisi tapahtua vasta myöhemmin. Kuopion 
maaherra 14 p. Marrask. v. 1786 määräsi, että uutistalo (1/g  mant-
taalia) lähellä kirkkoa isossajaossa oli lohkaistava liikamaasta 
lukkarin puustelliksi. Tämän lohkaisun toimitti kommissiooni-
maanmittari Gustaf Adolf Ziden v. 1788. Kihlakunnanoikeus 
vahvisti lohkaisun 15 p. Tammik. v. 1793. Muilla lukkareilla 
Iisalmen pastoraatissa ei ollut puustellia. Lukkarinpuustellia 
ei myöskään ollut Haukivuorella, Heinävedellä, Kontiolahdella, 
Pieksämäellä, Puumalassa ja Tohmajärvellä, mutta Pielisjärvellä 
oli ja Kiteellä, sillä v. 1825 oli siinä talonkatselmus. 

Eri seurakunnissa oli aikojen kuluessa näitä lukkareita: 
Hankasalmi. Tämä pääsi kappeliksi 7 p. Huhtik. v. 1802. Josef 
Stenbäck, joka v. 1791 oli päässyt Rautalammen lukkariksi, lau-
loi 2 kertaa vuodessa Hankasalmella ja kantoi sieltä palkan 
sekä silloin käydessään pikkuparsselitkin. Sillä välillä lauloi 
kappelin oma lukkari Mathias Reliander, joka vielä v. 1823 oli 
täällä lukkarina. V. 1804 Hankasalmen seurakunta tahtoi, että 
Stenbäck kävisi täällä joka kolmas pyhä laulamassa. Muuten 
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ei maksettaisi hänelle palkkaa eikä pikkuparsseleita. Nämäthän 
olivat omalle lukkarille tulevat. Tuomiokapituli 31 p. Lokak. 
v. 1804 julisti, ett'ei Stenbäck'illä ollut mitään oikeutta pikku-
parsseleihin, jotka eivät olleet yleisissä asetuksissa lukkarille 
määrätyt, vaan palkkaa hänelle oli maksettava myöskin Hanka-
salmelta 1 k. rukiita, 1 k. kauroja ja 1 k. otria talolta, koska 
hän oli tullut lukkariksi, ennenkuin Hankasalmi erotettiin Ran-
talammesta. Maanmittarinoppilas Pehr Johan Forselli sai 7 p. 
Lokak. v. 1835 valtakirjan ollakseen Hankasalmen lukkarina. 

Haukivuori pääsi kappeliksi 2 p. Lokak. v. 1782. Siitä 
lähtien siinä oli v. t. lukkarina tullikatsoja Johan Kulman (Kull-
man, Kuhlman), joka kuoli v. 1820. Hän sai sopimuksen mu-
kaan Pieksämäen lukkarin, Klemens Fabritiuksen kanssa 1 k. 
viljaa joka kokotalolta tämän palkasta kappelilta ja kappelin 
asukkaat vapaatahtoisesti maksoivat hänelle lisäksi 2 k. joka 
kokotalolta. Provasti Bonsdorff ja seurakunta ottivat v. 1820,  
v. t. lukkariksi suntionpojan Abraham Svensk'in, josta toinen 
hakija, palttinankutoja Gabriel Bäckman Juvalta, sanoi, että 
hän oli alaikäinen torpparinpoika. Koska emäseurakunnan luk-
kari, Fabritius, tälle ei tahtonut maksaa mitään, koetti kappeli 
saada lukkarinpalkan kahtia jaetuksi, siten samalla päästäkseen 
kahden vapaaehtoisen kapan maksusta omalle lukkarille. Tuo-
miokapituli 8 p. Syysk. v. 1824 määräsi, että Svensk tyytyköön 
1 kappaan joka kokotalolta (yhteensä 42 kappaan) kiertokir-
jeitten perille toimittamisesta. Senaatti 21 p. Marrask. v. 1825,  
päätti samoin. — Varalukkari Pehr Johan Snellman sai 24 p. 
Huhtik. v. 1833 valtakirjan Haukivuorelle, jossa silloin oli 43 
kokotaloa. 

Heinävesi. Ensimmäinen lukkari Heinävedellä Kristian Pon-
tan oli kuollut noin v. 1755. Leski oli Katarina Kexlera. Luk-
kari Pontan oli Heinäveden kappalaisen veli. Noin v. 1750,  
(tahi 1747) luovutti Rantasalmen lukkari Philippaeus Heinä-
veden lukkarille Kristian Pontanille saatavat 17 talolta, mutta 
ainoastaan Pontanin elinkaudeksi. Sentähden oli rettelöitä Pon-
tanin kuoltua (esim. v. 1755), sillä ne talot tahtoivat kuulua 
Rantasalmellekin. Valtakirjan Heinäveden lukkarina sai Hen-
rik Johan Wulff 12 p. Maalisk. v. 1757. Tämän kuoltua suos-
tui tuomiokapituli 23 p. Helmik. v. 1765 pitäjänkokouksen eh-
dotukseen, että apulainen Jakob Pontanus saisi kantaa lukkarin- 
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saatavat, koska hänellä oli vallan pieni palkka, ja niistä mak-
saa 3 t. vuodessa suntio Henrik Libeck'ille, joka oman virkansa 
ohessa myöskin laulaisi, koska hän välttävästi siihen kykeni. 
Libeck sai valtakirjan. Noin v. 1790 oli lukkarina Otto Anders 
Bergman. Suntio Salomon Sonck sai valtakirjan 19 p. Huhtik. 
v. 1817. Vaali oli tapahtunut 29 p. Syysk. v. 1816, mutta Hei-
näveden varalukkari Nils Kollberg oli tästä valittanut, vaikka 
turhaan. V. 1823 tuomiokapituli hylkäsi Sonck'in pyynnön, 
että hän saisi kantaa lukkarinsaatavat kaikilta niiltä kyliltä ja 
taloilta, joilta Heinäveden kappalainen sai palkkaa. Kun Sonck 
oli päässyt Nilsiän lukkariksi, sai lukkarinoppilas Henrik Gus-
taf Kihiberg 4 p. Kesäk. v. 1828 valtakirjan. Tämän päästyä 
Rantasalmelle, sai 5 p. Maalisk. v. 1834 valtakirjan entinen 
musikantti Anders Pantzar. 

Hirvensalmi. Lukkari Erik Relander kihlakunnanoikeu-
dessa v. 1758 tuomittiin maksamaan 25 hopeatalaria sakkoa ja 
kärsimään eräänä sunnuntaina julkista kirkonrangaistusta juo-
pumuksesta ja pahennuksesta kirkossa. Curamgerens ja kirkko-
neuvosto saivat sitte hänen asiansa ratkaista niin, kuin tahtoi-
vat. Koska nämät olivat erimielisiä, päätti tuomiokapituli 16 p. 
Elok. v. 1758, että hän sai pitää virkansa, niinkuin pitäjän-
kokous oli toivonut, vaikk'ei hän tainnut kirjoittaa eikä ollut 
juuri taitava lasten opettaja. Vanhuutensa takia oli hänen kui-
tenkin hankittava substituti. Hän kuoli 18 p. Maalisk. v. 1760. 
Armovuoden toimitti poika Michel Relander, vaikka ainoastaan 
16 vuoden vanhana, lukkarin virkaa. Hän sai valtakirjan 18 
p. Huhtik. v. 1761 ja Erik Relander pääsi lukkariksi v. 1824. 

Iisalmi ynnä Pielavesi ja Kiuruvesi. Kun Iisalmen luk-
kari Abraham Brotterus (Brotherus) oli kuollut, ehdotti seura-
kunta kihlakunnankäräjissä lisalmella 16 p. Syysk. v. 1765, että 
lukkariksi valitaan joku pappi, jonka renki saisi soittaa ja alot-
taa virsiä, jos ei muita halukkaita ollut. Siten ei tarvittaisi 
mitään pitäjänapulaista, vaan Kiuruvesi voisi saada eri papin, 
kun emaseurakunnassa oli 3 pappia. Tämän asian ajaminen 
tuomiokapitulissa ja kuninkaan edessä jätettiin kersantti Mag-
nus Fredrik Pohl'in toimeksi. Seurakunta 26 p. Tammik. v. 
1766 pidetyssä pitäjänkokouksessa kuitenkin arveli, että hyvä 
lukkari on parempi, kuin lukkaripappi, ja peruutti edellisen 
ehdotuksensa. Piispantarkastuksessa myöskin päätettiin, että 
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Iisalmi saapi eri kanttorin. Paljoa myöhemmin, nimittäin 5 p. 
Jouluk. v. 1813 pidetyssä pitäjänkokouksessa, päätti Iisalmen 
seurakunta taas, että apulainen J. E. Beyrath saisi olla pitä-
jänapulaisena ja kantaa lukkarin saatavat. Mutta tuomiokapi-
tuli 12 p. Tammik. v. 1814 kumosi tämän päätöksen, sillä kohta 
täytettävän lukkarinviran muuttaminen toisellaiseksi oli laiton. 
— Jakob Brotterus pääsi lukkariksi isänsä Abr. Brotteruksen 
jälkeen. Hän oli jo äitinsä armovuonna laulanut. Hänestä sitte 
valitettiin, että hän oli taitamaton ja kykenemätön eikä tainnut 
kirjoittaa mitään pappien avuksi. Brotterus kutsuttiin tuomio-
kapitulin eteen ja huomattiin 24 p. Syysk. v. 1767, ettei hän 
tuntenut nuottimerkkiä, mutta lauloi kumminkin tavallisia vir-
siä jotenkin hyvästi, ei tainnut kirjoittaa, tavasi ja luki sisältä 
huonosti, mutta omisti hyvän äänen. Hän jo oli vanha ja ruu-
miiltaan kömpelö eikä siis voinut oppia suonenavaamista. Uusi 
lukkarinvaali oli toimitettava. Mutta seurakunta antoi useim-
mat äänet samalle Brotterukselle, vaikkei hän ollut ehdolle ase-
tettukaan. Tuomiokapituli hylkäsi tämän vaalin ja antoi 25 p. 
Marrask. v. 1767 kollationikirjeen Luopioisten kappelin luk-
karille Henrik Cajanderille (Cojanderille), joka vaalissa oli saa-
nut 8 ääntä. Brotteruksen vaimo oli tullut heikkomieliseksi ja 
hänellä oli 4 köyhää lasta. Muutamat sentähden tahtoivat va-
littaa Cajanderin määräämistä vastaan, mutta v. 1687 annettu 
kunink. asetus tämmöisessä tapauksessa ei enää sallinut mitään 
valitusta. Tuomiokapituli 10 p. Lokak. v. 1810 suostui siihen, 
että talonpoika Niilo Kärkkäin saisi toimittaa lukkarinvirkaa 
Iisalmella, kunnes pitäjä oli jaettu. Tätä oli seurakunta pyy-
tänyt 2 p. Syysk. v. 1810, kun se kutsuttiin kokoon luk-
karia valitsemaan. Urkujakin kentiesi siksi saataisiin. Kun 
seurakunnan kirkkoherra sittemmin oli asettanut ehdolle luk-
kariksi pyrkijöitä, valitti Maaningan lukkari Grahn tuomio-
kapitulille, joka kumosi valituksen. Hän valitti keisarille mutta 
tämäkin kumosi. Ylioppilas Josua Weisell oli saanut useimmat 
äänet ja sai myöskin valtakirjan 9 p. Marrask. v. 1814. Kun 
Weisell oli kuollut, sai 29 p. Syysk. v. 1833 Uuden Kaarlepyyn 
kaupungin ja maaseurakunnan lukkari Erik Finström enemmis-
tön äänet. Tuomiokapituli 23 p. Huhtik. v. 1834 kuitenkin va-
pautti hänet tänne tulemasta. Virka taas julistettiin haettavaksi 
ja 16 p. Jouluk. v. 1835 antoi tuomiokapituli valtakirjan va- 
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ralukkarille ja rokottajalle Karl Henrik Costian'ille. Hän oli in-
sinööri Kostianin poika Iisalmelta, oli syntynyt v. 1789, kir-
joitettiin 18 15/2  05 collega inferiorin luokalle Kuopion triviali-
koulussa ja erosi samana vuonna. — Noin v. 1670 järjestettiin 
lukkarien palkat lisalmella ja Pielavedellä. Tuomiokapituli 8 p. 
Toukok. 1805 uudestaan antoi näistä määräyksen ja v. 1811 
siirrettiin pari kylää Kiuruvedeltä Pielavedelle. V. 1771 oli 
Iisalmen lukkari Cajander rettelöinyt lukkarinkapoista. Pro-
vastintarkastuksessa v. 1768 tahtoi Pielaveden vanha lukkari 
Johan Marin kivulloisuutensa takia luovuttaa virkansa vävyl-
leen Karl Saxmanille, joka jo kauan oli sitä toimittanut. Tuo-
miokapituli oli 10 p. Helmik. v. 1766 määrännyt Saxmanin ap-
pensa substitutiksi, koska tämä toisinaan virantoimituksissa oli 
ollut aivan juopuneena ja kappelin asukkaat olivat siitä valit-
taneet. Saxman sai valtakirjansa 19 p. Elok. v. 1768 ja lupasi 
vuosittain antaa apellensa 5 t. 24 k. Koulupoika Karl Fredrik 
Richtenius sai valtakirjan 12 p. Elok. v. 1801. Lukkarinpoika 
Kahelin sai valtakirjan 19 p. Kesäk. v. 1805. Hän oli lukkarina 
vielä v. 1833, jolloin palkkaa taas järjesteltiin. Mutta oli 
v. 1835 kuolleena. Lukkarinvaali tapahtui v. 1836, jolloin ro-
kottaja Karl Henrik Costian sai enimmät äänet, mutta oli 
jo saanut valtakirjan ollaksensa lukkarina Iisalinella ja jäi sinne. 

Kiuruvedellä tuomiokapitulin määräyksen mukaan annet-
tiin lukkarinkapat oman papin palkkaamiseksi. Ennenkuin tämä 
tuli, kantoi ne Iisalmen lukkari Jakob Brotterus. Tahtoipa ne 
kantaa Henrik Cajanderkin. Vieläpä v. 1771 Iisalmen silloiset 
kappalaiset kantoivat lukkarin vakinaiset saatavat Kiuruvedeltä, 
mutta sittemmin ne lankesivat Kiuruveden lukkarille. Lukka-
riksi oli 5 p. Toukok. v. 1770 valittu talonpojanpoika Paul 
Kerkström. Hänelle silloin kokouksessa oli luvattu 2 k. viljaa 
joka ruokakunnalta, koska lukkarin varsinaiset saatavat meni-
vät papate. Hän osasi laulaa, kirjoittaa ja iskeä suonta ja sai 
valtakirjan 1 p. Heinäk. 1771. V. 1811 oli lukkarinvirka 
avoinna. Entinen kymnasisti Gustaf Magnus Lyra sai valta-
kirjan 14 p. Elok. v. 1816. Vaali oli tapahtunut 25 p. Helmik. 
v: 1816. Lyra kuoli 14 p. Tammik. v. 1833. Tuomiokapituli 
suostui siihen, että hänen leskensä Anna Kärkkäin ja 5 lasta 
saisivat kirkkoherralta ja seurakunnalta yhden tahi useampia 
armovuosia. 

10 
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Ilomantsi ynnä Eno. Lukkari Johan Lackman kuoli 9 p. 
Syysk. v. 1770. Tavallisuuden mukaan suostui tuomiokapituli 
10 p. Huhtik. v. 1771 siihen, että hänen köyhä leskensä saisi 
yhden armovuoden ja poika Mathias saisi toimittaa virkaa, 
koska hän oli hyvästi harjaantunut laulaja ja puhdas tavoiltaan. 
Hakijoita sitte oli tämä Mathias, tullikatsoja Hans Henrik Flo-
man ja nuori mies Johan Hordiander. Vaali tapahtui 29 p. 
Marrask. v. 1772 (adventtisunnuntaina) ja Mathias Lackman 
sai ääniä, mutta kirkkoherra katsoi paremmaksi Johan Hordian-
derin ja tahtoi antaa hänelle palkan Vapusta lähtien, vaikka 
Mathias oli laulanut tähän asti. Mathias tahtoi vielä vaalin 
jälkeen toimittaa lukkarinvirkaa Vappuun v. 1773 ja maksaa 
Hordianderille 4 t. ruista, 4 t. otria ja 4 t. kauroja. Tuomio-
kapituli antoi 17 p. Huhtik. v. 1773 kollationikirjeen Hordian-
derille. Pitäjän kokous 4 p. Kesäk. v. 1780 pani Hordianderin 
viralta, koska hän kihlakunnanoikeudessa oli tuomittu suuria 
rahasakkoja maksamaan ja julkista kirkonrangaistusta kärsi-
mään. Tämän julisti provasti Molander 7 p. Huhtik. v. 1782. 
Rehtori Nylander Porvoossa oli 2 3/4  vuotta yksityisesti luo-
nansa opettanut nuorukaista Karl Kristian Hassel'ia, joka oli 
chartae sigillatae asiamiehen Karl Hasselin poika. Tämän Ilo-
mantsin seurakunta ja provasti Molander ottivat lukkariksi ja 
hän kantoi palkkaa vuodesta 1782, mutta oleskeli vielä jonkun 
aikaa Porvoossa, jossa ei paljoa oppinut. Nylander pyysi hä-
nelle valtakirjaa. Lääninprovasti Molander antoi Hassel'ille 
valtakirjan 27 p. Tammik. v. 1786. Silloin oli Ilomantsissa 
456 ruokakuntaa. Entinen v. t. lukkari Kerimäellä Johan For-
sell sai valtakirjan 14 p. Huhtik. v. 1819. Pitäjänkokouksessa 
22 p. Lokak. v. 1826 tahdottiin hänelle substituti, koska hän 
kauvan oli juopotellut ja myöhemmin saanut kaatumataudin. 
Sentähden hän myöskin kirkkolain mukaan oli saanut varoituk-
sia. Tuomiokapituli 21 p. Jouluk. v. 1826 määräsi, että For-
sell saapi 15 t. vuodessa. Kirkkoherra ja seurakunta saavat va-
lita virantoimittajan. Suntio Johan Korhoin sai valtakirjan 5 p. 
Jouluk. v. 1832. — Enon kappeli sai oman papin v. 1795. Mutta 
pitäjänkokouksessa 4 p. Jouluk. v. 1785 tässä kappelissa jo va-
littiin lukkariksi varalukkari Paul Pauli Pustin. Oman lukka-
rin ottaminen oli päätetty jo aikaisemmin, nimittäin 4 p. Hei-
näkuuta v. 1779, jolloin myöskin määrättiin, että hänelle mak- 
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savat saatavia kappeli ja nämät llomantsin kylät: Kivilaks, 
Kuoralaks, Sekronvaara, Aitovaara ja; Pirtinvaara 1 talo. Sitä 
ennen toisinaan oli tapahtunut, että kappalaisen täytyi Enossa 
käydessään laulaa, kun Ilomantsin lukkari ei aina päässyt sinne 
tulemaan. Enossa oli jumalanpalvelusta 15-16 kertaa vuodessa. 
Provasti Molander 21 p. 1781 julisti, että Enon lukkariksi koet-
teeksi oli otettu Elias Gullsten, joka tämän kappelin ensimmäi-
senä lukkarina astui virkaansa 1 p. Toukok. Mutta häneen 
Enon seurakunta ja Molander eivät olleet tyytyväisiä. Hänen 
viraltapano julistettiin 16 p. Toukok. v. 1783 ja 18 p. Toukok. 
ilmoitettiin, että Paul Pustin oli otettu koetteeksi. Tämän täy-
tyi ensin asua emäkirkolla ja Hasselin palkkaamana toimittaa 
tämän virkaa niin kauvan, kuin Hassel oli Porvoossa laulutai-
toa oppimassa. Sillaikaa Enossa ei pidetty jumalanpalvelusta. 
Pustin oli hyvästi oppinut laulamaan Oulussa. Enossa siihen 
aikaan, oli 119 ruokakuntaa. Pustiselle Molander pyysi valta-
kirjaa tuomiokapitulilta 22 p. Jouluk. v. 1785 ja se annettiin 2 
p. Toukok. v. 1787, kun kuningas oli selittänyt, että lukkarien 
valtakirjat olivat tuomiokapitulin annettavat. 

Joroisissa kuoli lukkari Johan Cantelius 29 p. Lokak. 
1813 ja Gustaf Fredrik Cantelius sai valtakirjan 9 p. Syysk. 1815. 

Juuka sai oman papin v. 1772. Kun papit sitä ennen 
kävivät Juuassa jumalanpalvelusta pitämässä, antoi provasti Ste-
nius erään vanhan Pohjanmaan talonpojan siellä laulaa vuo-
desta 1745 Helmikuuhun v. 1758. Sitte siellä provastin toi-
mesta lauloi kappalaisenpoika Nurmeksesta Jakob Depner. Tuo-
miokapituli 28 p. Tammik. v. 1761 suostui siihen, että tämä 
saisi olla v. t. lukkarina Juuassa, jos Pielisjärven lukkari siihen 
suostuisi. Stenius oli ottanut hänet vakinaiseksi lukkariksi ja 
pyysi hänelle valtakirjaa. Stenius 3 p. Lokak. v. 1774 mää-
räsi Juuan lukkarin saatavien suuruuden ja provastintarkastuk-
sessa Pielisjärvellä 18 p. Maalisk. v. 1781 määrättiin koko Juuka 
hänen piirikseen. Kun Juuka oli saanut oman papin, otettiin 
varalukkariksi _Karl Sidensnöre, joka oli nöyrä ja rehellisesti 
sekä hyvästi toimitti virkaansa. Nurmeksen ja Pielisjärven luk-
karit riitelivät niistä kylistä, joilta Sidensnöre saisi kantaa saa-
tavia. Niinpä Nurmeksen lukkari juttusi niistä kihlakunnan-
oikeudessa ja tuomiokapitulissa. Sidensnöre sai valtakirjan 
vasta 20 p. Lokak. 1784 ja oli hänen sitte vielä täydennettävä 
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paperiaan välskäärintodistuksella j. n. e. Lukkarinsaatavat Juu-
assa olivat kumminkin puolta pienemmät, kuin Nurmeksessa. 
— Oli lukkarinvaali 24 p. Kesäk. v. 1804. Pitäjänkoulumestari 
Johan Lindblad sai enemmistön (17 ruokakunnan) äänet. Muita 
vaalissa olivat pitäjänkoulumestari Jakob Toppstedt ja vara- 
lukkari Reinhold Vinter. Lindblad, joka oli syntynyt v. 1774 
ja oli saapunut Kuopion trivialikouluun v. 1792, sai valtakirjan 
4 p. Elok. v. 1804. Mutta kun hän rupesi täällä toimittamaan 
virkaansa, niin eräs Axlin, joka myöskin oli hakenut tänne luk-
kariksi, mutta ei päässyt vaaliinkaan, yllytti talonpoikia niin 
hurjaan raivoon, että, kun jumalanpalvelus oli alkanut virren-
veisuulla, vetivät muutamat vallattomat pojat Lindbladin luk-
karinpenkistä, kantoivat kirkosta ja heittivät kirkonmaan aidan 
yli, jonka jälkeen Axlin astui lukkarinpenkkiin ja jatkoi laulua. 
Hovioikeus määräsi noille vallattomille rangaistukseksi 40 vitsa-
paria, mustalla penkillä istumista, työtä linnassa 1 1/4  vuotta ja 
700 riksiä sakkoa. Koulupoika Petter Nevalin (Nefvalain) äsken 
mainitun tapauksen jälkeen 8 kuukautta toimitti Lindbladin 
virkaa, saaden 6 t. viljaa sekä täysihoidon. Petter Nevalain, 
talonpojanpoika Pielisjärveltä, kirjoitettiin Kuopion trivialikou-
lun kirjoihin 18 24/10  00 ja erosi mennäkseen lukkarinkouluun 6 
p. Jouluk. v. 1803. 

Juvan pitäjä. Kesäkuussa v. 1735 pääsi Pieksämäen kap-
palaisen poika Johan Fridlander Juvan lukkariksi. Kesäkuussa 
v. 1811 sai lukkarinoppilas Anders Blomqvist Anjalasta valta-
kirjan ollakseen Juvan lukkarina. V. 1812 valitti Juvan seura-
kunta, että provasti Gottlund itsevaltaisesti ja vaikk'ei hakijat 
olleet käyneet täällä laulamassa ja seurakunnalta kysymättä oli 
pannut vaaliin: Askolan varalukkarin Johan Felin'in, Pernajan 
lukkarin Johan Helsingiuksen ja Lappträskin suomalaisen seura-
kunnan lukkarin Fredrik Holmlanderin. Tuomiokapituli selitti, 
että kirkkoherralla on vaaliinpano-oikeus. Vaali tapahtui 26 p. 
Huhtik. v. 1812. Felin sai valtakirjan 16 p. Jouluk. sam. v. 
Kersantti Berndt Johan Hjelmman sai valtakirjan 18 p. Toukok. 
v. 1831. 

Kaavi. V. 1767 sanottiin, että äsken oli valittu lukkariksi 
Anders Henricsson, jonka myöskin piti opettaa lapsia, kun seu-
rakunta tahtoi ja hänellä oli aikaa. Hän oli luultavasti sama 
mies, kuin Anders Heinricius, joka kuoli 14 p. Elok. v. 1789. 
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Koska Venäjän sotajoukkoja sanottiin olevan monessakin Savon 
pitäjässä ja Venäjän useita rosboinikkeja oli näkynyt Ilomant- 
sissa sekä Ilomantsin ja Tohmajärven välillä, ei lääninprovasti 
Molander uskaltanut Tohmajärven postikonttorin kautta lähet-
tää Porvoosen Karjalan provastikunnan lasarettirahoja vuo- 
delta 1788, vaan päätti panna rahat Kuopion lääninrahastoon 
ja lähettää ne sinne lukkarinpostilla. Mutta kun Kaavin luk-
kari Heinricius oli tulossa Kuopion kaupunkiin, kaatui lossi-
vene Toivalan ja Kuopion välillä, koska siinä oli hevosiakin, ja 
Heinricius hukkui. Koska tuomiokapitulin oli tiliä tekeminen 
kunink. Serafimerliittoseuralle tämmöisistä varoista, käskettiin 
maaherra Carpelan tutkia asiaa. Kihlakunnanoikeudessa Tam-
mikuussa v. 1790 saatiin selväksi, että Heinricius nyyttineen 
oli kuolleena löydetty Kallaveden rannalta. Hänen veljensä oli 
kuivannut paperirahat ja jättänyt koko summan (10 riksiä 28 
killinkiä 1 runstykki) Kuopion lääninrahastoon, josta se lähe-
tettiin Porvoosen. — Kontiolahden lukkari Henrik Villman 
sai 11 p. Jouluk. v. 1790 siirtovaltakirjan Kaaville. Kymna-
sisti Karl Fredrik Sirelius sai valtakirjan 6 p. Huhtik. v. 1811. 

Kangasniemi. V. 1785 oli lukkarina Henrik Savander. Pi-
täjänkokouksessa 29 p. Marrask. v. 1801 valittiin lukkariksi 
Johan Henrik Savander, joka sai valtakirjan 21 p. Jouluk. v. 
1801. 

Karttula. Pitäjänkokouksessa 13 p. Kesäk. v. 1764 otti 
Karttulan puoli lukkarikseen Kasper Oxman'in, jonka piti lau-
laa joka kolmas pyhä, kunnes saataisiin oma pappi, ja opettaa 
lapsia kirjasta lukemaan. Tuomiokapituli 10 p. Lokak. v. 1764 
kuitenkin jätti asian vahvistamatta, koska hänelle ei oltu mää-
rätty palkkaa ja hänen taitonsa suoneniskemisessa ei ollut to-
clistettu. Hän sai vaan toistaiseksi laulaa tässä kappelikunnassa 
siitä palkiosta, josta hänen kanssaan oli sovittu. Kuopion emä-
kirkon lukkari Thomas Stark 23 p. Helmik. v. 1765 kirjalli-
sesti luovutti Oxmanille kaikki saatavansa kappelin torpista 
sekä kaikki sivutulot („sportlar"), mutta Oxmanin oli toimitet-
tava kaikki virkakirjeet Rantasalmen ja Kuopion välillä. Ox-
man sai Karttulan köllationikirjan 15 p. Maalisk. v. 1765, kun 
hän oli näyttänyt todistuksen taidostaan suoneniskemisessä. 
Lukkarinvaalissa 23 p. Toukok. v. 1802 tahdottiin lukkariksi 
edellisen lukkarin poika Bertil Oxman (Oxeman), joka 20 vuotta 
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oli laulanut isänsä sijasta ja sitte hänen kuoltuakin. Hän myös-
kin kauvan oli ilmaiseksi opettanut talonpoikien lapsille kir-
jasta lukemista. Mutta provasti oli pannut vaaliin Turun tu-
pakankehrääjän Simon Aleniuksen, Kuopion kaupungin vara-
lukkarin Henrik Malmströmin ja koulupojan Gustaf Sireniuksen 
(Siren'in eli Hindikan). Näistä sai enimmän ääniä Sirenius ja 
provasti siis nimitti hänet. Oli sitte pitkiä rettelöitä ja Sirenius 
ynnä muut sill'aikaa toimittivat virkaa, niin että kirkonkellot 
pilaantuivat. Sirenius vihdoin 14 p. Toukok. v. 1803 sai valta-
kirjan. V. 1826 Sirenius pyysi palkkansa järjestelyä, koska 
Kuopion lukkari entinen kersantti Johan Grönlund oli kuollut. 

Kerimäki. V. t. lukkarina oli ollut Johan Forsell. V. 1821 
valitettiin vaaliinpanosta lukkarinvirkaan. Valtakirjan sai 13 
p. Helmik. v. 1822 v. t. lukkari Anders Johan Bergholm. 

Kesälahti. Pitäjänkokouksessa 3 p. Helmik. v. 1760 valit-
tiin kuolleen Sven Haverin'in sijaan nuori mies Johan Björk-
man lukkariksi. Hän sai 23 p. Helmik. v. 1765 valtakirjan ol-
lakseen sekä lukkarina että koulumestarina. Björkmanin kuol-
tua sai pitäjänkokouksessa nämät virat Heinäveden lukkari 
Otto Anders Bergman vaalissa 9 p. Helmik. v. 1794. Hän sai 
kaksinkertaisen valtakirjan 19 p. Maalisk. sam. v. — Kirkossa 
oli lukkarinvaali 17 p. Elok. v. 1823. Ehdolle olivat asetetut : 
väliaikainen lukkari Otto Vilhelm Bergman, ulosoppinut luk-
karinoppilas Georg Bärlund ja Anders Fredrik Åberg. Bärlund 
sai valtakirjan 24 p. Tammik. v. 1824. 

Kiteen pitäjä. Lukkari Matts Peninsulanus oli kutsuttu 
Mikkelin lukkariksi, mutta kun kiteeläiset enensivät hänen tu-
lojaan, sai hän 29 p. Huhtik. v. 1758 tahtonsa mukaan jäädä 
paikoilleen. Räätäli ja varalukkari Johan Mansnerus sai valta-
kirjan 29 p. Maalisk. v. 1783, koska hän vaalissa 9 p. Maalisk. 
oli pitäjänkokouksessa saanut useimmat äänet, mutta hänen piti 
elättää Peninsulanuksen äitiä. Uusi lukkari sai valtakirjan 1 p. 
Marrask. v. 1796. Mutta v. 1810 vielä sanottiin, että Mansnerus 
yhä vaan piti huolta kellojen soitosta, vaikka oli vähennetty palk-
kaa siitä ja tehty sopimus toisen miehen kanssa. Hän luultavasti oli 
palkanvähennykseen tyytynyt. Tämä taisikin olla toinen Mans-
nerus, kuin edellä mainittu, sillä Petter Mansneruksen kuoltua 
v. 1822 ja hänen leskensä Beata Helena Gerlanderin sekä 4 
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alaikäisen pojan saatua 2 armovuotta seurakunnalta, annettiin 
valtakirja 30 p. Huhtik. v. 1823 luutnantti Karl Andersin'ille. 

Kiihtelysvaara. Tässä ensin pidettiin jumalanpalvelusta joka 
kolmas Sunnuntai ja papit täällä käydessään lauloivat. Sitte 
tänne muutettiin Tohmajärvellä kelvottomaksi katsottu lukkari 
Jakob Myller. Parantumattomalta Karl (Jakob?) Mylleriltä Kiih-
telysvaaran pitäjänkokouksessa sitte kiellettiin palkkaa ja valit-
tiin Johan (Karl) Tujulin 22 p. Toukok. v. 1763. Valtakirja (kol-
lationikirje) annettiin 14 p. Heinäk. sinä v. Lukkari Johan 
Tujulin v. 1787 kivulloisena pyysi, että hänen poikansa Anders 
Tujulin saisi toimittaa virkaa ja sitte saisi sen. Isän kuoltua 
valittiin pitäjänkokouksessa 17 p. Kesäk. v. 1792 Anders, joka 
monta vuotta oli toimittanut isän virkaa ja myöskin ollut kou-
lumestarina. Siihen aikaan ehdotettiin hänen ja Tohmajärven 
lukkarin palkkojen sovittelua, mutta se jätettiin sikseen. Anders 
Tujulin sai valtakirjan 13 p. Maalisk. v. 1793. Hän kirjoitti 
huonosti, kun hän oli Porvoossa lehtori Alopaeuksen luona 
koetta suorittamassa. Vaalissa 28 p. Helmik. v. 1810 sai Johan 
Henrik Savander enimmät äänet. Hän lupasi naida kuolleen Tu-
julinin lesken ja pitää huolta hänen 4 pojastansa ja 1 tyttä-
restänsä. Sai valtakirjan 10 p. Huhtik. 1811. Vaalissa 3 p. Mar-
rask. v. 1816 sai varalukkari Johan Tujulin enimmät äänet ja 
valtakirjan 10 p. Syysk. v. 1817. 

Kontiolahti. Kun täällä 16 p. Kesäk. v. 1783 oli provas-
tintarkastus, pyysi Liperin lukkari Petter Fabritius, että hänen 
poikansa Martti saisi valtakirjan ollakseen Liperin lukkarina. 
Niin kauvan, kuin isä eli, saisi hän tältä täysihoidon ja sitte 
isän kuoltua koko palkan asetusten ja vanhan tavan mukaan. 
Liperin seurakunta pyysikin Martin lukkarikseen 25 p. Toukok. 
ja hän sai valtakirjan 20 p. Lokak. v. 1783. Isä Petter sitte 
muutti Kontiolahdelle ja piti siellä virkansa toimittajana nuo-
rempaa poikaansa Johan Henrikiä. Sanottiin, että Liperin emä-
seurakunta ja Kontiolahden kappeli sitte jaetaan kahdeksi yhtä 
suureksi lukkarinpiiriksi. — Ylioppilas Henrik Villman (Vilman) 
sai valtakirjan 11 p. Jouluk. v. 1790 Kaaville. Hän oli siihen 
asti ollut täällä lukkarina. — Kun Pehr Björn oli kuollut, sai 
varalukkari Abraham Invenius valtakirjan 22 p. Elok. v. 1810. 
Lukkarinpoika Israel Herman Invenius pitäjänkokouksessa 5 p. 
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Syysk. v. 1824 valittiin koulumestariksi ja sai 27 p. Heinäk. 
v. 1836 valtakirjan ollakseen lukkarina. 

Kuopiossa oli Thomas Starck (Stark) v. 1736 ruvennut toi-
mittamaan lukkarinvirkaa, koska hänen isänsä oli tullut kivul-
loiseksi. Hän sai 26 p. Heinäk. v. 1745 valtakirjan ja hänellä 
oli oikeus kantaa saataviaan kappeleistakin niin kauvan, kuin 
eli. Apulaista hän korkean ikänsä vuoksi tarvitsi v. 1767. Hän 
oli köyhä ja oli tulipalojen kautta 2 kertaa menettänyt omai-
suutensa. Hän kuoli 7 p. Kesäk. v. 1779, jättäen jälkeensä 
lesken ja 2 alaikäistä lasta. Nämät voisivat saada „annum me-
riti" sekä yhden armovuoden, jos palkkaisivat virantoimittajan. 
He kantoivat saatavat Vappuun v. 1782. Lukkarinvaali oli 
toimitettava 1 p. Huhtik. v. 1781, mutta se lykättiin 17 päi-
vään Kesäk. Silloin rustimestari Johan Grönlund sai enimmät 
huudot sekä valtakirjan tuomiokapitulilta 11 p. Heinäk. Hän 
sai palkkaa emäseurakunnalta. Koska Grönlund v. 1806 oli 
kivulloisena, antoi tuomiokapituli 7 p. Elok. v. 1806 kaupun-
ginlukkarin Alleniuksen (Aleniuksen) auttaa Grönlundia. Syys-
kuussa v. 1808 vei Ruotsin armeijan viides prikaati Grönlun-
din matkaansa ja sillä tiellä hän oli vielä Maaliskuussa v. 1809. 
Grönlund kuoli 18 p. Jouluk. v. 1825. Hänen tyttärensä, Se-
rafia Vilhelmina, sai virkavuoden ja yhden armovuoden, mutta 
hänen oli palkattava „vicarius". Kaupunginlukkari Simon Al-
lenius valittiin 13 p. Elok. v. 1826 maaseurakunnan lukkariksi 
ja hän sai valtakirjan 14 p. Maalisk. v. 1827. Hän kuoli 5 p. 
Marrask. v. 1833. Lukkarinoppilas Karl Fredrik Ahlen sai 9 p. 
Marrask. v. 1836 valtakirjan tuomiokapitulilta. 

Kun oli syntynyt Kuopion kaupungin eli „ruotsalainen" 
seurakunta, lauloi sen jumalanpalveluksissa milloin mikin mies. 
V. 1784 rupesi karvarinkisälli Glasberg ruotsalaisten lukkariksi. 
Hän kuoli v. 1791. Entinen rahtyöri ja vankilan vahtimestari 
Henrik Finnberg valittiin 6 Marrask. v. 1791. Hän kuoli 4 p. 
Helmik. v. 1798. Lauloi sitte posteljooni Karl Johan Grönlund 
vuoteen 1801. Maskun kappelin Vahdon entinen lukkari Hen-
rik Malmström sitte lauloi ruotsalaisille vuoteen 1803. Turusta 
v. 1802 tullut tupakanvanuttajamestari Simon Allenius valittiin 
sitten 20 p. Helmik. 1803 kaupungin lukkariksi. Hänen siir-
ryttyänsä maaseurakuntaan sai valtakirjan ent. musikantti, kau-
punginpalvelija Johan Fredrik Henelius 30 p. Heinäk. 1828. 
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Leppävirta. Lukkarina oli v. 1762 Arvid Sortan. Vara-
korpraali Karl Fredrik Rosberg (Roosberg) sai lukkarin vaalissa 
15 p. Jouluk. 1799 useimmat äänet ja valtakirjan tuömiokapi-
tulilta 15 p. Tammik. v. 1800. Hän kuoli 19 p. Helmik. v. 
1822. Tornion lukkari ja urkuri Anders Lunson lukkarinvaa-
lissa 12 p. Tammik. v. 1823 sai enemmistön äänet ja tuomio-
kapitulilta valtakirjan 15 p. Helmik. v. 1823. 

Liperi. Kaavin kappalaisen poika Petter Fabritius ehdo-
tettiin ja kutsuttiin provastintarkastuksessa 16 p. Maalisk. v. 
1752 Liperin lukkariksi. Tuomiokapituli antoi valtakirjan 25 
p. Huhtik. v. 1752. Tuomiokapituli 24 p. Syysk. v. 1774 suos-
tui siihen, että lukkari Petter Fabritius korkean ikänsä ja ki-
vulloisuuden tähden sai poikansa Martin substitutiksi. Seura-
kunta jo oli kokouksessa suostunut. Martti Fabritius, joka v. 
1783 oli saanut valtakirjan, kuoli 6 p. Huhtik. v. 1822, sitten-
kuin hän kauvemmin, kuin 50 vuotta, oli täällä toimittanut luk-
karin virkaa. Isä oli melkein yhtä kauvan pitänyt samaa vir-
kaa. Seurakunta kokouksessaan 28 p. Huhtik. v. 1822 hyväk-
syi kirkkoherra Peranderin ehdotuksen, että leskelle, Katharina 
Elisabeth Ingerman'ille, sekä 3 pienelle lapselle puollettaisiin 2 
armovuotta Vapusta v. 1822. Leski pyysi samaa tuomiokapi-
tulilta. Tuomiokapituli 12 p. Kesäk. v. 1822 suostui siihen, 
että hän saisi 1-2 vuotta kantaa lukkarin saatavat. Pastorin 
apulainen Anders Kiljander, joka v. 1822 oli tullut Tohmajär-
veltä Liperin kirkkoherran apulaiseksi, haki lukkarinvirkaa. 
Hän v. 1823 sitte valitti tuomiokapitulille, ettei kirkkoherra 
Perander pannut häntä vaaliinkaan. Mutta tämä valitus hylät-
tiin ja samoin 5 p. Maa,lisk. v. 1823 Ilomantsin armovuoden-
saarnaajan Erik Johan Tereniuksen valitus samasta asiasta, 
koska hän ei ollut lähettänyt Peranderille todistusta taidostaan 
laulussa, rokotuksessa, verenlaskussa ja kirurgisissa leikkauk-
sissa. Kiljander vielä valitti hallitukselle, mutta tämä 6 p. 
Lokak. v. 1823 vahvisti tuomiokapitulin päätöksen. Tuomio-
kapituli 26 p. Toukok. v. 1824 antoi valtakirjan Liperin v. t. 
lukkarille Abel Erikssonille. 

Maaningan kappeli v. 1767 pyysi itselleen omaa lukkaria 
(erikseen Kuopiosta ja Iisalmesta). Entinen rumpari Georg 
Blomster otettiin toisena heluntaipäivänä v. 1773 laulamaan. 
Siitä lähtien ja Vappuun v. 1782 sai hän ainoastaan 2 t. 15 k. 
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vuodessa, koska tämän kappelin lukkarinsaatavat menivät Kuo-
pion lukkarille Starck'ille ja hänen kuolinpesälleen. Vakinai-
seksi valittiin Blomster pitäjänkokouksessa 6 p. Heinäk. v. 1783. 
Hän kuoli 5 p. Tammik. v. 1786 ja kappelin asukkaat kokouk-
sessaan 16 p. Heinäk. v. 1786 myönsivät hänen leskelleen ja 
alaikäisille lapsilleen toisenkin armovuoden (yksi jo oli myön-
netty). Mutta tuomiokapitulin mielestä tämä ei ollut tavallista 
ja se hylättiin. Rykmentinpastori Molander, joka oli Kuopion 
v. t. kirkkoherrana, asetti ehdolle maanviljelijän eli tilallisen 
Jakob Gustaf Hoffren'in Maaningan Kärmetlahdelta, lastenopet-
tajan Johan Vemanin Iisalmelta (Pielavedeltä) ja myllärin Jo-
han Filbergin Kuopiosta. Heidän taitavuuttaan ja takaustaan vas-
taan ei tehty muistutuksia, mutta vaalissa 16 p. Heinäk. v. 
1786 äänet hajaantuivat (muutamat myöskin äänestivät Blom-
stervainajan poikaa Juhanaa) ja Molander otti Hoffrenin luk-
kariksi, koska hän „6 vuotta kappelin perustamisesta saakka"' 
oli laulanut ilmaiseksi ja seitsemäntenä vuonna oli saanut aino-
astaan 1 t. 22 k., jonkatähden hän siitä huonosta virasta oli 
luopunut. Kahdeksantoista maaninkalaista sitte valitti tuomio-
kapitulille, että talonpoika Hoffren oli otettu lukkariksi. Hän 
muka oli vanha ja yksinkertainen, ei tainnut laulaa eikä kir-
joittaa ja oli jo kerran tässä kappelissa jonkun aikaa lukkarin-
virkaa toimittaessaan ollut viralta pantu useain hairahdusten 
vuoksi. Valittajat tahtoivat lukkariksi Johan Vemanin eli Ve-
näläisen. Molander vastasi, että Hoffren oli vähän yli 40 vuo-
den vanha, luutnantti Hoffren vainajan poika, ja oli lapsena 
ollessaan tainnut kirjoittaa, mutta sitte sitä ei harjoitellut. Tuo-
miokapituli 8 p. Elok. v. 1786 hylkäsi valitukset ja 19 p. Tou-
kokuuta v. 1787 antoi Hoffrenille valtakirjan. Hänen aikanaan 
useat Alapitkän, Narvalahden, Koppolan ja Viannon kylien 
asukkaat Iisalmella, koska kävivät Maaningan kirkossa, tahtoi-
vat maksaa ainoastaan Maaningan lukkarille, eikä enää Piela-
veden ja Iisalmen lukkarille. Pielaveden lukkari kävi heidän 
luonaan ainoastaan 2 kylänlukupäivää vuodessa. Tuomiokapi-
tuli 18 p. Helmik. v. 1801 hylkäsi sen anomuksen, mutta kun 
Pielaveden lukkari Kahelin oli kuollut, anottiin samaa v. 1835. 
V. 1805 oli vaalissa Kuopion kaupunginlukkari Simon Alenius 
ja sijaislukkari Bertil Oxman sekä entisen lukkarin poika Gus-
taf Hoffren, joka isänsä kuoltua oli toimittanut virkaa. Hän 
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sai äänten enemmistön vaalissa 17 p. Helmik. v. 1805, mutta 
koska ei osannut ruotsia eikä hänellä ollut vålskäärin todis-
tusta, ilmoitettiin virka taas haettavaksi uutta vaalia varten. V. 
1810 oli hakijoina konstitueerattu vänrikki Anders Bogislaus 
Vinter, Heinolan lukkari Petter Henrik Grahn ja entinen kar-
tanonpehtori Johan Jakob Häkelin. Nämät pääsivät vaaliin ja 
Grahn, joka jo edellisenä kesänä oli laulanut Maaningalla, sai 
vaalissa 18 p. Maalisk. v. 1810 äänet sekä 28 p. Marrask. v. 

1810 valtakirjan. Oli lukkarina vielä v. 1835. 
Mikkeli. Lukkari Lars Peninsulanus kuoli 29 p. Kesäk. 

v. 1757. Sitte kutsuttiin Kiteen lukkari Matts Peninsulanus, 
mutta ei tullutkaan. Tuomiokapituli selitti, että hänen leskensä 
saisi virka- ja armovuoden tulot lyhentämättä Vappuun asti v. 
1759. V. 1785 oli lukkarina Pellmark. Pitäjänkokouksessa 23 
p. Toukok. v. 1790 valitti provasti, että lukkari Jakob Pell-
mark Vapusta lähtien ei ollut toimittanut virkaansa. Tämä 
sanoi korkean iän ja kivulloisuuden syyksi, mutta lupasi olla 
ahkerana. Seurakunnassa varsinkin herrasväki toivoi, että Pell-
mark ottaisi virantoimittajan. Lokakuussa v. 1791 päätettiin 
pitäjänkokouksessa, että hankitaan urut ja urkuri saapi lukka-
rin koko palkan, mutta hänen on palkattava lukkari. Pellmark 
oli 33 vuotta ollut lukkarina ja kuoli 7 p. Toukok. v. 1792. 
Leski Maria Magdalena Riddelin nautti tulot vielä v. 1793. 
Sinä .vuonna oli v. t. lukkarina Mikael Relander ja urkuri Jo-
han Kristian Stridbäck (ennen kämnärioikeuden notariona Hel-
singissä) oli tulossa. Stridbäckin substitutiksi laulussa hyväk-
syttiin pitäjänkokouksessa 29 p. Maalisk. v. 1795 Espoon luk-
kari Fredrik Corander. Stridbäck sai valtakirjan 11 p. Syysk. 
v. 1799. Hänen leskensä Maria Kristina Hisselius sai armo-
vuoden Vapusta v. 1824 Vappuun v. 1825 (perustukseksi mai-
nitaan 31 p. Elok. v. 1792 annettu kunink. kirje). Mikkelin 
v. t. lukkari Simon Sallmen sai valtakirjan 24 p. Marrask. v. 
1824. Hänen leskensä Maria Kristina sai 22 p. Kesäk. v. 1826 
armovuoden. Lukkarinoppilas Petter Gabriel Sallinen sai valta-
kirjan 12 p. Syysk. v. 1827, kun hän edellisenä vuonna oli saa-
nut dispensin alaikäisyydestä. 

Mäntyharju. V. 1721 oli lukkarina Abraham Abrahamsson, 
joka ikänsä ja kivulloisuutensa takia otti eron. V. 1723 oli luk-
karina Johan Mersselius, joka vuoden 1728 lopulla erosi. Hä- 
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nen sijaansa määrättiin 23 p. Tammik. v. 1729 Nils Kexström 
(Keckström). V. 1773 oli tämä yli 70 vuoden vanha ja lapsi- 
tonna. Hän „ex usu" oli oppinut huonosti laulamaan, oli viime 
vuosina huononäköiseksi ja huonokuuloiseksi jouduttuaan tullut 
yhä pikaisemmaksi ja hätäisemmäksi ja jumalanpalveluksessa 
tehnyt häiriötä: oli ennen aikojaan alottanut virren, jättänyt 
värsyjä laulamatta, laulanut yhtä värsyä monta kertaa ja sot-
kenut saarnastuolille kannettavia kuuloituksia. Sentähden seu-
rakunta kokouksessaan 12 p. Syysk. v. 1773 päätti, että Keck-
ström'ille on otettava substituti ja tämän on maksettava hänelle 
vuosittain puolet lukkarintuloista. Sekä Porvoon että Hami-
nan tuomiokapituli suostui siihen, että seurakunta ottaa hänelle 
substitutin. Nuori mies Johan Haikelin (Hackelin) valittiin 3 p. 
Huhtik. v. 1774 lukkariksi, Porvoon tuomiokapituli aikoi an-
taa valtakirjan, kun hän oli takausmiehet hankkinut, mutta Ha-
minan tuomiokapituli huomautti, että hän oli syntynyt 25 p. 
Syysk. v. 1756 ja saattoi siis toimittaa virkaa, mutta ei vielä 
saada valtakirjaa. Keckström kuoli 11 p. Helmik. v. 1775 ja. 
Hackelin sai valtakirja 11 p. Lokak. samana vuonna. Kirkko-
herra tahtoi ehdottaa hänelle puolet ja toisenkin puolen puolet 
lukkarin tuloista, koska Keckströmin leski ei ollut köyhä, vaan 
Hackelin oli. Tuomiokapituli kuitenkin määräsi Hackelinille en-
nen tehdyn sopimuksen makaan ainoastaan yhdet puolet tu-
loista edeltäjän lesken armovuonna. V. 1805 oli lukkari Gabriel 
itilajorin tapaturman kautta tullut kivulloiseksi. Koululainen 
Karl Johan Dahlgren tahtoi naida Majorinin tyttären ja toimit-
taa appensa virkaa. Pitäjänkokous suostui 20 p. Tammik. v. 
1805. Tuomiokapituli samoin suostui 6 p. Helmik., mutta Ma-
jorinin kuoltua oli virka haettavaksi julistettava. Majorin kui-
tenkin taas pääsi terveeksi. Dahlgren 11/4  vuoden virantoimi-
tuksesta oli saapa Majorinilta 7 1/2  t. viljaa (puolet rukiita, puo-
let otria). Majorin itse olikin parempi lukkari, kuin Dahlgren. 
Lukkarinsubstituti Henrik Johan Majorin sai valtakirjan 26 p_ 
Maalisk. v. 1817. 

Nilsiä sai oman lukkarin v. 1773. Petter Hordianderin 
kuoltua valittiin 5 p. Tammik. v. 1794 ja siitä lähtien toimitti 
lukkarin virkaa nuorukainen Gustaf Helen, mutta tämä antoi 
vasta myöhemmin takauskirjan ja sai valtakirjan 27 p. Heinäk. 
1803. Kuopion kirkkoherra ei myöskään ollut ennemmin pyy- 
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tänyt hänelle valtakirjaa. Tämä Helen sitte tahtoi saada luk-
karinkapat Nilsiän kaikista kylistä, kun Kuopion emäkirkon 
kyliä oli yhdistetty Nilsiän pastoraattiin, mutta tuomiokapituli 
3 p. Tammik. v. 1821 selitti, että Kuopion lukkari Johan Grön-
lund 11 p. Heinäk. v. 1781 annetun valtakirjansa mukaan kan-
toi niistä kylistä niin kauvan, kuin hän Kuopiossa lukkarina 
oli. Heinäveden lukkarille Salomon Sonck'ille annettiin 4 p. 
Lokak. v. 1826 siirtovaltakirja Nilsiään. Toukokuussa v. 1831 
annettiin Sonck'in leskelle ja 5 turvattomalle lapselle 1 armo-
vuosi, joka loppui 30 p. Huhtik. v. 1833. Petäjäveden lukkari 
Stav6n sai kutsumuksen Nilsiän lukkariksi, mutta sai 14 p. 

Syysk. v. 1833 valtakirjan Sysmään. Uusi lukkarinvaali toi-
mitettiin 27 p. Huhtik. v. 1835. Kauppias Tampereella Johan 

Kasper Hällström sitte sai valtakirjan 20 p. Toukok. v. 1835. 

Nurmes. V. 1764 oli lukkarina talonpoika Anders Uhlgren 

(Ullgren), josta v. 1781 sanottiin, että hän oli vaivainen ja 
vastahakoinen eikä käynyt Juu'an kappelissa. Hän silloin oli 
92 vuoden vanhana ja hänen substitutinaan oli Vilh. Depner. 
Pitäjänkokouksessa 8 p. Tammik. v. 1792 pyysi Nurmeksen 
vanha lukkari Daniel Depner, että hänen nuorempi poikansa 
Jakob pääsisi hänen jälkeensä lukkariksi. Pitäjä sen myönsi, 
jos hän opettaisi pojalleen laulua nuottien mukaan, kirjoitusta, 
verenlaskemista ja eräitä ruotsin sanoja. Nämät ehdot olivat 
vielä v. 1799 täyttämättä eikä Jakobin mieli tehnytkään lukka-
riksi. Toisesta veljestä Vilhelmistä sanottiin v. 1801, että hän 
20 vuotta sitte oli päässyt Nurmeksen vakinaiseksi lukkariksi, 
mutta 10 vuotta oli ollut sokeana. Hänen isänsä väliaikainen 
lukkari kersantti Daniel Depner oli tuomiokapitulilta saanut 
käskyn jättää hänelle puolet tuloistaan. Tätä huhuntapaista 
ilmoitusta oikaisi provasti Stenius näin: Vilhelm ei koskaan 
ollut vakinaisena, mutta kun hänellä oli paha emintimä sekä 
vaimo ja lapsia, oli pitäjänkokous antanut hänelle lukkarin-
kapat Lipinlahden, Höljäkän, Porosaaren ja Kuohatin kylistä, 
joka anto sitte vahvistettiin. Saattaisi hän saada yhden kylän 
lisäksikin, mutta kanto oli uskottava hänen vaimolleen, sillä 
hän itse pani kaikki viinaksi ja antoi perheensä kerjätä. Kaikki 
jäi toki entiselleen. Lukkari Daniel Depner kuoli ennen 23 p. 
Heinäk. v. 1809. Curamgerens Montin v. 1810 ilmoitti laulaja 
Petter Mustoisen valtakirjan saamista varten, kun hän oli saa- 
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nut enimmät äänet. Mutta tuomiokapituli huomautti, ett'ei hän 
tainnut rokottaa eikä siis olisi ollut vaaliinkaan kelpaava. Tämä 
Mustonen sitte sai valtakirjan 31 p. Heinäk. v. 1811. V. 1836 
hän valitti talonpoikien vastahakoisuutta kappojen maksussa. 

Pieksämäki. Lukkari Klas Collanus, joka kauvan oli pal-
vellut, otti vapaatahtoisesti eron v. 1723. Anders Linman tuli 
sijaan. Koska lukkari Johan' Lindman kirkossa oli ollut huma-
lassa, sai hän v. 1770 sakkoja ja kirkonrangaistuksen. Tuomio-
kapituli 3 p. Tammik. v. 1770 hänet erotti virasta, kunnes juttu 
olisi ratkaistu. Virkaa toimitti entinen kauppias eli porvari 
Samuel Snellman, joka taisi laulaa ja kirjoittaa. Lindmanin 
kanssa sopivat, että Snellman saisi puolet siitä mitä pitäjältä 
tuli. Lindman pantiin viralta v. 1771. Tuomiokapituli 17 p. 
Huhtik. v. 1771 suostui siihen, että köyhä kappalaisenpoika 
Siemens Fabritius saisi oppia lukkariksi ja Johan Montan sillä-
aikaa toimittaisi lukkarin virkaa. Seurakunta siihen oli suos-
tunut 1 p. Huhtik. 1771. Fabritius oli otettu 1 p. Huhtik. v. 
1770 ja sai valtakirjan 10 p. Maalisk. v. 1773. Lukkari Kle-
mens Fabritius loppupuolella vuotta 1805 heikon näkönsä täh-
den otti virkavapautta ja sai virantoimittajaksi entisen vara-
nimismiehen Nils Veckman'in 10 vuodeksi. Tämä sai 25 t. 
Fabritius itse kantoi paitsi näitä 50 t. Hän kantoi myöskin 
Haukivuorelta ja Suonenjoelta. Veckman 13 p. Jouluk. v. 1815 
määrättiin vielä samaa virkaa toimittamaan puolelta palkalta 
(40 t.). Seurakunta oli tästä pitäjänkokouksessa keskustellut. 
Klemens Fabritius kuoli 24 p. Toukok. v. 1831. Nils Veckman 
sai valtakirjan 12 p. Kesäk. v. 1833, oltuaan kolmattakymmentä 
vuotta virantoimittajana. 

Pielisjärvi. Lukkari Israel (Gabriel?) Vallius (papinpoika 
täältä) oli provastin tarkastaessa tätä seurakuntaa 18 p. Maa-
lisk. v. 1781 ollut yli 50 vuotta lukkarina, mutta oli pitänyt 
irstasta sopimatonta elämää. Nyt päätettiin, että hän saa pitää 
lukkarinpuustellin ja puolet emäseurakunnasta lukkarille lan-
keevista tuloista, mutta toiset puolet ja kaikki rahatulot lan-
keisivat varalukkarille, Samuel Lackman'ille. Porvoon kymna-
sisti Isak Simoninpoika Stenius sai valtakirjan 7 p. Heinäk. v. 
1802. Hän oli maanviljelijän poika tästä pitäjästä, oli synty-
nyt 12 p. Maalisk. v. 1784, oli päässyt Kuopion trivialikoulun 
kirjoihin 17 4/3  99 ja sai sieltä todistuksen 12 p. Jouluk. v. 1801. 
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Hänestä sanottiin sitte, että hän lapsuudestaan saakka oli kan 
tanut lukkarinsaatavat, vaikk'ei itse toimittanut virkaa Hän 
pääsi nimismieheksi ja lukkarinvaalista v. 1814 tehtiin valituk-
sia. Talonpoika ja varalukkari Petter (Pehr) Nevalain (Nevalin) 
vaalissa 30 p. Lokak. 1814 oli saanut enimmät äänet ja sai 
valtakirjan 25 p. Elok. v. 1817. 

Puumala. Henrik Itimeus oli lukkarina v. 1736. Lukkari 
Henrik Hjerpe kuoli 28 p. Huhtik. v. 1769. Virkaa toimitti sitte 
apulainen Aron Limatius, joka siihen sai tuomiokapitulin suos-
tumuksen 12 p. Elok. v. 1769. Valtakirjan sai 17 p. Tammik. 
v. 1772 koululainen Abraham Frimodig, jonka pitäjä oli valin-
nut 8 p. Syysk. v. 1771. Lukkarinoppilas Otto Isak Frimodig 
sai valtakirjan 1 p. Huhtik. v. 1818. 

Pälkijärven „annexi" otti 27 p. Tammik. v. 1754 lukka-
riksi Petter Pekkisen, kun Jakob Myller oli kuollut. Valtakirja 
annettiin 22 p. Kesäk. v. 1754. Epäsäännöllisen elämänsä takia 
hän joutui viralta. Sitte kaksi talonpoikaa haki virkaa (v. 1770), 
mutta tuomiokapituli mielellään olisi lähettänyt jonkun toisen 
kokeita suorittamaan, jos olisi käynyt laatuun. Joakim Toljan-
der valittiin pitäjänkokouksessa ja sai valtakirjan (kollationi-
kirjeen) 17 p. Tammik. v. 1772. V. 1801 oli lukkarinvirka 
avoinna. V. 1817 oli lukkarina Fredrik Emanuel Sonni. 

Rantasalmi. Noin v. 1750 oli lukkarina Johan Philippaeus. 
Valtakirja annettiin varanimismiehelle Karl Philippaeukselle 11 
p. Syysk. v. 1790, että saisi olla lukkarina velivainajansa Georg 
.Johann jälkeen. Nämät veljekset olivat olleet Rantasalmen 
trivialikoulussa. V. 1800 oli lukkarinlesken nimi Elisabeth Dam-
berg (Damborg). Silloin Nauvon varalukkari Johan Erik Berg-
man oli saapa valtakirjan, joka annettiin 2 p. Huhtik. v. 1800. 
Vaali oli tapahtunut 26 p. Tammik. v. 1800. Hänen piti antaa 
3 t. leski Damborgille. Lappträskin suomalaisen seurakunnan 
lukkari Johan Siiskander sai valtakirjan 25 p. Elok. v. 1802 ja 
tähän valtakirjaan myöskin pantiin kirkkoherran tahdon mu-
kaan, että hän oli velvollinen ilmaiseksi opettamaan nuorisoa. 
Vaali tapahtui taas 23 p. Tammik. v. 1825 ja valtakirjan sai 
2 p. Tammik. v. 1826 vahtimestari ja lastenopettaja Helsingin 
vaivaistalossa Fredrik Rehell. Taas tapahtui vaali 4 p. Maalisk. 
v. 1832 ja valtakirjan sai Heinäveden lukkari Gustaf Henrik 
Kihlberg 23 p. Tammik. v. 1833. 
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Ristiina. Lukkari Anders Savander kuoli v. 1770. Seura-
kunta 1772 valitsi koululaisen Gustaf Järnström'in, koska hän 
oli taitavin. Hän myöskin oli sitoutunut luovuttamaan edelli-
sessä leskelle ja lapsille 5 vuodeksi lukkarintulot Kangasten-
maanpuolelta ja niitten vuosien kuluttua 1 t. rukiita., 1 t. otria 
ja 1 t. kauroja niin kauvan, kuin leski vielä oli turvatonna ja 
avun tarpeessa. Hänelle 5 p. Jouluk. v. 1772 määrättiin valta-
kirja annettavaksi. Tähän virkaan oli ollut monta hakijaa ja 
näyttää siltä, kuin he kaikki olisivat olleet täällä laulamassa. 
Gustaf Järnström, vanhaksi ja kivulloiseksi tultuaan, pitäjän-
kokouksessa 12 p. Tammik. v. 1812 pyysi eron virastaan ja 
puolet palkastaan. Pitäjä tähän suostui ja tahtoi, että hänen 
poikansa, tämän paikkakunnan'rokottaja ekonomiekomissarius 
Efraim Emanuel Järnström nyt pääsisi isänsä virkaan, niinkuin 
pitäjänkokouksessa 15 p. Maalisk. v. 1807 yksimielisesti oli eh-
dotettu. Turun julkisissa sanomissa kuitenkin oli haettavaksi 
julistettava tämä virka puolella palkalla. Kirkkoherran ja seu-
rakunnan kutsumana Järnström 20 p. Tammik. v. 1813 sai valta-
kirjan. Hän kuoli 18 p. Toukok. v. 1833. Pitäjänkokous eh-
dotti 26 p. Toukok. sinä v., että kuolinpesä saisi kantaa pal-
kan, kunnes poika Klemens Ferdinand, joka nyt oli neljännel-
lätoista, täyttäisi 18 vuotta, ja saisi siihen asti palkata kirkko-
herran hyväksymän virantoimittajan. Sitte aikoi seurakunta 
Keisarilta anoa, että äskenmainittu lukkarinpoika 18 vuoden 
vanhana pääsisi lukkariksi, jos hän hyvästi oli edistynyt. Kuo-
linpesä saisi myöskin sen palkanlisän voissa, lihassa, pavuissa, 
villoissa, pellavissa ja hampuissa, joka isälle oli luvattu, jos hän 
pitäisi huolta kellojen soitosta hautajaisissa. Tuomiokapituli 
12 p. Kesäk. v. 1833 myönsi ainoastaan 1-2 armovuotta, mutta 
ei muita ehtoja. Senaatti 19 p. Lokak. v. 1833 samoin hylkäsi 
lesken, Gustafva Schottmanin, pyynnön. Kymnasisti Gustaf 
Emanuel Järnström sai valtakirjan 11 p. Maalisk. v. 1835. 

Rääkkylä. Oravilahden kylään rakennetussa vanhassa rap-
peutuneessa kirkossa oli jumalanpalvelus joka kolmas tahi 
neljäs Sunnuntai, mutta uudessa kappelikirkossa, joka seisoi 
Rääkkylän kylässä, oli joka Sunnuntai jumalanpalvelus. Sen-
tähden Kiteen kirkossa 6 p. Maalisk. v. 1796 oli pitäjänkokous 
lukkarinpalkasta. Siinä päätettiin, että Rääkkylän lukkari saisi 
kantaa kapat ja parsselit, mutta ei sivusaatavia, näistä emäseu- 
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rakunnan kylistä, jotka olivat likinnä Rääkkylää: Puhois ja 
Puhossalo, Niinikumpu, Suorlaks, Suoparsalo, Muljula ja Pima-
järvi. Tämän päätöksen tuomiokapituli vahvisti 15 p. Maalisk. 
v. 1786. 

V. 1768 oli Oravilahden vanha lukkari Joakim N eglick 
kykenemättömäksi joutunut, jonkatähden tuomiokapituli kehotti 
kirkkoherraa ja seurakuntaa hankkimaan virantoimittajaa, „mie-
luimmin sellaista, että voisi tulla successoriksi". Pitäjänkokouk-
sessa 2 p. Marrask. v. 1788 kutsuttiin lukkariksi siltavouti Kle-
mens Fabritius, joka lupasi virasta eronneelle Joakim Neglick'ille 
5 t. viljaa, 2 leiv. voita ja 16 killinkiä rahaa vuosittain. Tuo-
miokapituli antoi hänelle valtakirjan 26 p. Marrask. v. 1788. 
Kirkkoherra Lindfors oli v. 1807 asettanut ehdolle miehiä luk-
karinviran täyttämistä varten, mutta ei yksikään näistä kol-
mesta tiennyt ja tainnut istuttaa rokkoa eikä asianomaisesti 
hoitaa rokotettuja, jonkatähden tuomiokapituli 21 p. Tammik. 
v. 1807 hylkäsi koko vaalinpanon. Virka oli 3 kertaa julki-
sissa sanomissa haettavaksi julistettu. Jonkun ajan lauloi luk-
karinoppilas irtolainen Påhl Axlin, mutta hän ei tainnut lukea 
mitään painettua tahi kirjoitettua ruotsia, jonkatähden hän 
monta kertaa oli kantanut saarnastuolille monen vuoden van-
hoja vähäpätöisiä kuuloituksia, mutta tuomatta jättänyt sem-
moisia, jotka olivat julistettavat. 1) Vaaliin sitte pantiin: direc-
tor cantus Turun kathedralikoulussa Simon Telenius, koulu-
mestari Samuel Nils Invenius ja lukkarinoppilas Abraham In-
venius, kaikki papin poikia. Valtakirjan tuomiokapituli 31 p. 
Lokak. v. 1810 kuitenkin antoi lukkarinpojalle Petter Adolf 
Fabritiukselle, joka pitäjänkokouksessa 18 p. Lokak. v. 1807 
oli saanut melkein kaikki äänet ja 30 p. Marrask. v. 1807 oli 
saanut kirkkoherra Lindforsilta valtakirjan. Hän oli edellisen 
lukkarin, Klemens Fabritiuksen, poika, oli syntynyt 1722/790, 

') Tästä Axlinista ilmoitti kirkkoherra Lindfors, ettei hänessä ollut 
ihmisälyä eikä kristillistä mieltä. Kuopion maaherralle hän oli kirjoitta-
nut, että Axlin oli irstas tyhjäntoimittaja, joka talonpojilta kerjäsi ela-
tustaan, mutta ei pitänyt luvallisella tavalla huolta toimeentulostaan, 
vaikka hän jo oli miehuuden iässä. Varsinaiseksi elämänty ökseen hän 
oli ottanut vehkeilemiset lukkarinvirkoja täytettäissä. Lindfors myöskin 
oli anonut, että Axlin heti viedään Veaporin työhuoneeseen hyödylli-
seen työhön. Muuten saattaisi Rääkkylässä tapahtua samaa, kuin Juuassa. 

11 
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oli päässyt Kuopion trivialikoulun collega superiorin luokalle 
1826'204 ja oli sieltä eronnut v. 1805 mennäkseen lukkarinkou-
luun. 

Sulkava. Varalukkari Anders Grönlund sai valtakirjan 18 
p. Toukok. v. 1793. Palvelija Matts Sederholm sai valtakirjan 
28 p. Helmik. v. 1795. Henrik Sederholm, joka oli päässyt kou-
lumestariksi pitäjänkokouksen pöytäkirjan otteella 4 päivältä 
Lokak. v. 1807, sai lukkarin valtakirjan 17 p. Toukok. v. 1809. 1) 
Vaali oli tapahtunut 26 p. Maalisk. Hän oli luvannut vuosittain 
maksaa veljensä leskelle 4 t. ruista, 1 t. otria. 

Suonenjoki. Henelius sai 22 p. Lokak. v. 1790 provasti 
Poselta konstitutorialin ollakseen lukkarina. Varalukkari He-
nelius tahtoi v. 1803 saada Pieksämäen lukkarilta 4 t. Muuten 
tämä saisi tulla joka kolmas Sunnuntai Suonenjoelle. Henelius 
silloin oli pastorin 16 vuotta sitte ottama laulaja. V. 1805 hän 
lakkasi laulamasta joka kolmas Sunnuntai, koska silloin oli 
Pieksämäen Fabritiuksen vuoro. (Johan Fredrik Henelius, luk-
karinpoika Suonenjoelta, oli syntynyt v. 1802, tuli Kuopion 
trivialikouluun 182;315 ja erosi v. 1818 mennäkseen Porvoon 
lukkarinkouluun.) V. t. lukkari Henelius kuoli 9 p. Heinäk. v. 
1821. Pitäjänkokouksessa 5 p. Elok. v. 1821 otettiin varaluk-
kariksi koulumestarinpoika Gustaf Henrik Andersin, joka sai 
valtakirjan 3 p. Lokak. v. 1822. V. 1822 vapautettiin Suonen-
joki maksamasta Leppävirran lukkarille. 

Sääminki. Lukkarinsijainen Mikel Paavilain(en) sai valta-
kirjan 5 p. Marrask. v. 1823 (oli ennen koulumestarina). 

Tohmajärvi. Jakob _llyller sai valtakirjan 12 p. Marrask. 
v. 1740. Hänen isänsä oli 30 vuotta ennen häntä ollut luk-
karina. Henki Daniel Bergman sai Tohmajärvelle valtakirjan 
10 p. Toukok. v. 1750. Nuorukainen Gabriel Vegelius sai kuol-
leen Bergmanin jälkeen valtakirjan 16 p. Maalisk. v. 1774. 
Häntä oli opettanut laulamaan Kiteen lukkari Peninsulanus. 
Varalukkari Mikael Relander sitte sai valtakirjan 31 p. Tammik. 
v. 1805. Relander kuoli 28 p. Helmik. v. 1830. Sitte sai valta-
kirjan talonpehtori Anders Johan Nyberg 20 p. Huhtik. v. 1830. 

1) Pöytäkirjan ote samanarvoinen, kuin valtakirja, myöskin Säämin-
gissii v. 1829. 
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Tuusniemi. V. 1802 sanottiin, että talonpoika Paavali Rä-
sänen oli viidettä vuotta täällä toimittanut lukkarinvirkaa ja v. 
1800 hänelle oli suotu lukkarinkapat. Varalukkari Pahl Resan-
det otettiin pitäjänkokouksessa 13 p. Tammik. 1805 vakinai-
seksi. Sai valtakirjan 6 p. Helrnik. v. 1805. Lautamiehenpoika 
Myrskylästä Karl .Forsell sai sittemmin valtakirjan 21 p. Lo-
kak. v. 1818. 



Nya Underrättelser om Petrus Petrosa. 

Meddelade af K. G. Leinberg. 

I en af mig publicerad afhandling „Om finske studerande 
i Jesuitcollegier", intagen i Historiallinen Arkisto XI, har jag 

å sidd. 203-205 anfört hvad som härförinnan varit kändt an-
gående en under konung Carl IX:s tid beryktad finne Petrus 

Erici med tillnamnet Petrosa eller Romanovits. Såsom af 
nämnda referat synes, har det varit ganska litet, som man haft 
sig bekant om denne vår landsman 1). 

Sedan detta publicerades år 1890, har jag emellertid un-
der sistlidne sommar haft lyckan att enligt anvisning af hi-
storiarum lektorn i Skara, fil. d:r F. Ödberg lära känna ett 
ganska vidlyftigt dokument, som angående Petrosas „Practiker" 
vid utförande af ett honom af konung Carl gifvet politiskt 
uppdrag lemnar utförliga upplysningar, jämte det samma do-
kument är egnadt att väcka starka tvifvel om bemälde hårde 
herskares sanningskärlek. Akten, som dock beklagligtvis ej 
är afslutad, utgöres af ett rättegångsprotokoll, fördt å Stock-
holms slott i december 1605, då Petrosa blef förhörd an-
gående det svikliga sätt, hvarpå han beskyldes ha uträttat i 
fråga varande politiska uppdrag. Protokollet, som bildar ett 
löst bihang om 6 ark till Stockholms stads Tänkebok 1604- 

1) Härtill må ännu erinras derom, att biskopen i Vesterås Bellinus 
blef af kung Carl under riksdagen i Örebro 1606 anklagad för åtskilligt 
föga vib ib , bland annat för det han herbergerat Petrus Eriksson Pe-
trosa, och blef biskopen i följd häraf från sitt embete afsatt den 16 april 
nämnda år. (Finlands minnesvärde män II: 16.) 
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1605, meddelas nedanföre, men dessförinnan må här intagas 
några notiser angående en del i akten nämnde personer, hvilka 
notiser på min anhållan välvilligt lemnats af förenämnde lek-
tor Ödberg. 

Claudius de Aqua Viva, Jesuiterordens general 1581-
1615, lärd och mycket framstående, verkade ifrigt för den ka-
tolska läran i Norden. 

Petrus Bartius var konungens i Polen biktfader, mycket 
inflytelserik. 

Laurentius Borlangius, sannolikt född i Borlänge i Da-
larne, ägde en mångsidig, klassisk lärdom 1). Hemlig Jesuit, 
hemkom han i slutet af 1605 till Sverige tillsamman med se-
kreteraren Petrus Petrosa. Torterad och lifdömd 1606, men 
förskonad från dödsstraffet, satt han i olika fängelser i Sve-
rige 1606-1613. Genom Axel Oxenstiernas bemedling be- 
nådad, begaf han sig till Polen, der han visade sig som en 
varm anhängare af konung Sigismund och den katolska reak-
tionen. Se om Borlangius Messenii Scondia Illustr. VIII: 98 
och IX: 57. 

Oswald Grdbo (Grabow, Groll). Sannolikt borgare i Riga, 
omtalas 1586 såsom en anhängare af det lutherskt sinnade 
lägre borgerskapet i Riga i deras tvist med de patriciska för 
jesuiterne mera eftergifvande rådsherrarne i nämnde stad. Aren 
1600-1603 användes han af hertig Carl såsom tysk sekrete-
rare i lifländska angelägenheter. I onåd 1604, hölls han i bör-
jan af året under bevakning i Gripsholms slott, men flydde 
s. a. ur riket, se Riksregistrat. 10;/9  1604 ang. Oswald Grabo 
Grolls rymning med Folkert Jung till Danmark. Ang. Oswald 
Groll von Grabow se E. Seraphims Livl. Geschichte II: 140. 

Peder Nilsson, var son till hertig Carls sekreterare Nils 
Jönsson Jakobssköld. Per Nilsson blef också sjelf sekreterare, 
var en af hertig Carls mest hängifne och nitiske tjenare. Mes-
senius i Scondia Illustr. berömmer honom såsom till kropp och 
själ rikt utrustad. Han dog 1610. Sigismund hade en sekre-
terare, som äfven hette Per Nilsson, hvilken gick i landsflykt 
till Polen och dog der. 

') Enligt Daaes Matrikler I, sid. 114, hade han i Oktober 1604 in 
skrifvits vid universitetet i Rostock. 

Utg:s anm. 
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Doktor Richter var hertig Carls sekreterare eller kansli-
förvandt. 

Erik Göransson Tegel, son af Erik XIV:s öfverste sekrete-
rare Göran Persson, blef 1598 hertig Carls sekreterare. Väl-
bekant historieskrifvare, j 1636. 

Denn 9 Decemb: Åhr, 1605. 

Höltz rättegånngh på Stockholms Slått, Närvarande Edle Wäl-

borne wälbördighe herrer och godhe Mann. 

G. Abraham. 
H: Johann Gabrielsonn. 
Jörenn Erichszonn. 
Jörenn Claesonn. 

Tycke Larsonn. 
Hans vonn Massenbach. 
Erland Biörsonn. 
Hans Åkesonn. 

Sifwidh Ribbingh. 	Philip Schedinngh. 

Sampt Borgmästere och Rådh. 

Samma dagh bleff Pedher Erichzonn förhördh, Och till 
det förste gaff Erich Elfsonn tillkänna att H. K. M. i fiordh 
hadhe affärdiget honom till Keijserenn medh det Säninge budet 
som här war, der till at vthrätte någre Wärff som fädhernes-
landet macht på lågh, och när hann kom dit vth ähr hann des 
emellen draginn till Polen, huar vthaff H. K. M:t haffuer mis-
tannckar till honom at hann der någet Stämplat haffuer, det 
som kann ware och länndhe K. M:t och Riket till skadha och 
förderff, Hwarföre haf:r H. K. M:t låtidh honom nu inn för 
rättenn ställa at hann der om måtte tilbörlighenn blifue exa-
mineret och Laglighen förhördher, Och sädhenn at the godhe 
Härrer och Mann som i rättegången sitia wele låtha deröfuer 
enn rättwijs Sentenns och doom Om hann för sådhannt kann 
frijseijes eller eij, Och till det förste frågadhe Erich Elfsonn 
honom huadh Stämplinngher hann haffuer hafft medh Osswaldh 
Gråbo? 

Här till Swaradhe Petrus at det ähr wäl sannt det hann 
i fiordh bleff affärdiget till Keijserenn doch war honom intet 
tillkenna gifuidt huadh wärff hann skulle vthrätta vthann al-
lenest hann schulle fordra på swar, Mann at honom någonn 
tingh beschylles för Oswaldh Gråbo som ähr hädhenn rympdh 
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ifrån Swerighe der hann haffuer städtz och alltidh warit i vm-
gännghe medh honom, och någet onndt schulle haffue Stämplat 
medh honom det schall aldrigh befinnes, vthan huadh vmgännge 
hann haffuer haft medh honom will hann bekenna. Först för 
ähnn hann drogh vth wartt honom befalet at transferere magre 
Swännsche handlinghar på Latinn såsom war arflöreningen 
och Norkiöpinngz beslut, Hvareföre Sädhenn hann det giordt 
hadhe wile hann göre såsom det skeer iblandh the lärdhe at. 
Consulere om samme Arbethe, Och fördenschuld lät hann 
Osswaldh Gråbo see desse handlinghar vth på Malmen uthi enn 
Gårdh det war engånngh, Och annan gången mötte hann ho-
nom på Wästerlångh gathunn, män då talte hann icke mere 
ähnn ett ordh eller tu medh honom, Mere vmgänghe haffuer 
hann här i Swärighe intet hafft medh honom. När hann då 
sädhenn war vthskickat och kom till Praghe, vthi Keijserenns 
hoff då begynnthe hann fordra på sit wärff och ährende Så-
som honom ombetrodt war. Och i medler tijdh kom Osswaldz 
Sonn till honom endogh hann kändhe intet honom, och för-
tälde honom huru hanns fadher war fånginn i Swärighe, Och 
huru hann hadhe enn förschrifft hit till K. M:t pa hanns Fa-
dhers wägnne denn hann lät honom see, . Någre dagher der 
effter kom bådhe fadhrenn och Sonen till honom, Och då be-
swäredhe Oswaldh sigh högelighenn huruledhes hann allenest 
för Misstanckar schuldh här i Swerighe war inkastadh vthi 
fängellsse och ähr blifuinn bespisat medh Aass, Och elliest 
sädhen widere vthspridde sådannt både hos Cantzeleren och 
öfverste Secretereren och enn benämpdh Lucas Pauli som haff-
uer beställe medh alle Liflännsche saker hos Keijserenn, huil-
ket honom högeligen gick till hiertadh och tychte sådhannt 
illa vara schulle vthsprides om H. K. M:t och fädhernes-
lanndet, Och fördenschuldh ville gerna det förekomma på 
huadh sät det kundhe Och bödh honom någre resor till sigh, 
på det sidste kom hann en dagh till honom då begynner hann 
åther förtällia om sit fängellsse, och huru han war bespisat 
medh Aass, Då badh Pädher Erichzonn honom at hann icke 
så schulle fare här vth medh, eller och Läggie enn sådhann 
schamfläck på Swärighe, Och förtröstadhe honom derpå at 
huar honom någet wore forkort skedt, då war Konungen i 
Swärighe väl så mächtigh at hann kunne wedergälle honom 
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sådant och hann wille göre sinn bäste flit der till medh, Och 
sädhen som hann hördhe denne förtröstningh, hördhe hann 
aldrigh eller förnam vthaff honom at hann schulle ware emot 
H. K. M:t och hann gaf honom et Memorial! med sigh. 

Hwadh the Stämplingar och Prachticker ahnlanngher som 
Gråbo honom tillkenna gifuit haffuer om Swerighe, och om 
Konungen i Polenn som Keijserenn wille haffua ifrånn Rijket 
och försökie honom medh ondhe och godhe at trängie här inn 
i Swärighe, Det bekendhe Pädher Erichzonn at det skedde 
effter Päsch i åhr om enn Odennsdagh uthi Pädher Erichzonns 
herberge strax effter Måltidhen, männ i fiordh om höst hadhes 
Stämplingerne förhändher, Sädhenn hann detta förnam och 
hördhe uthaff Gråbo om det förslaget at K. M:t uthi Swerighe 
schulle medh macht blifua öfverfallin, hölt hann honom Su-
specht och slogh sigh ifrånn honom. Männ alldrigh i sine 
dagher haffuer hann något Stämplat eller Practiceret medh 
honom. 

Och det hann drogh till Polannd det sadhe hann wara 
skedt efter K. M:tz befalningh ty H. K. M:t (:sadhe hann:) be-
falte honom denn tidh hann togh sit afschedh här i fiordh at 
han schulle dragha till Polenn och förhöre om alle Saker huru 
the wiste före, huadh Konungen hadhe i hiertadh och Pos-
sternne, och [den] tidh detta schedde togh K. M:t honom allena 
widh Skörte och befalte honom at dragha der inn hann 
schulle icke allenast betänkia honom medh godhz och gårdher 
ythann och så medh myckit annat gåt mere det skedde hat 
nidre uthi Slåtzbackenn. Hvarföre hann och så effter H. K. 
M:tz befalningh drogh der inn, Och gaf sigh ahnn hos Jesu-
vitenn och Presenterede någre Conditioner hos honom om 
fridhzmedell, Och lät intz annat förmärkia ähnn at the wore 
honom medgifnne ifrån K. M. i Swerighe, Och huadh mere 
widlyffigh taal the haffue hafft tillhopa haffuer hann tillförennde 
berättadh och nu yterligare schrifftligen förfatat. Och denn tidh 
hann drogh der och gaff Jesuviten honom enn Commendationn 
medh sigh till Claudium de aqua Viva enn öfverst för Jesu-
viterna vthi Room denn ref han sunder strax hann kom der 
vth, Och ångrar ähnn uthaf hiertadh sadhe hann at hann icke 
schulle hafft henne quar, hann schulle wäl haffue vthwist at 
hann för alle Mistanncker till Stämplinger och Practiker schulle 
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ware frij: Ett Breff fick hann vthaff ett Budh som denne Je-
suviten haffuer schrifuit och beklager om det ynkelighe till-
ståndet som var i Polenn bådhe om vthwertes och inwertes 
Krigh det hafuer hann lefuererett H. K. M:t Såsom H. K. M. 
sielff schall svara witterligit, Dogh för ähnn hann slap inn i 
Polenn förwärfdhe hann sigh Salvum Conductionem det ähr 
— fredsbreff deth hann och ref Söndher. Huilket Salvum 
Conductionem Laurentius Borlangius som hann till Crakou 
der effter skickadhe hon[om] tillförde ähndogh hann tuänne 
reser war dit förr ähnn han det fick. 

Frågades honom huarföre hann [icke] erkendhe sigh haffua 
varit i Polenn denn tidh H. K. M:t frågade honom till der om? 
Han sade at effter honom vthi all Lönligit war betroddt vthaf 
H. K. M:t och befalet, at hann schulle draga der inn, Derföre 
wille hann intz sådhannt offentlighem vthi så månghe Männs 
Närwaro vppenbara ythann wille allenest H. K. M:t hembli-
ghen och Secrete vppenbare, Dogh sadhe hann sigh haffua så-
dhannt allickwel bekennt för Cort Stååle och månge andre, Och 
det hann icke vppenbaraclhe för Konungen denn tidh hann 
bleff tillfrågat, sadhe hann ähnn engångh på detta sätt at det 
war denne orsaak at hann icke aff the andre som ther när-
waro schulle det höra, på det hann sädhenn icke schulle blifua 
vthropat för een Späijere Och i Polenn war hann intet mere 
ähnn 3 daghar. 2 daghar handladhe hann meclh Jesuvitenn 
och 3:die dagenn lågh hann siuk. 

Item nekedhe Pädher Erichzonn sigh vare enn Papist 
män tillförende haffuer hann warit till Communionen det ähr 
till Sacramentet hos them, Och hafwer hann warit enn Papist 
då Haffuer hann intet Practiceret emot Konungen i Polenn 
och Weijerenn som hann giordh haffuer. 

Frågadhes Pädher Erichzonn till, at förre gången denn 
tidh hann kom här inn hvadhann hann kom? Hann sadhe genom 
Polenn och så widere genom Danmarck hijt inn, och då war 
hann i Crakow icke mere ähnn 2 daghar och då talte hann 
der medh ingen, Och at hann står intez så wäl medh Konun-
gen i Polenn, Orsakenn at hann intz wille antagha hanns Png:r 
som honom tillbödz at Studere på. 

Denne Pädher bleff ähnn högeligenn och på det ffiteligste 
förmanter at hann schulle bekenne Sanningen så frampt hann 
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wille vndfly ondt? Hann swaradhe at hann haffuer altsam-
mans bekenndt rätte Sanningen. Item bekennde hann och at 
enn Köpman 1) i Råstock som war kommin ifrån Danzigk hadhe 
tagit ett Stycke Brödh medh Saalt vpå och Sworit at så snart 
ett ordh bliffuer vthtalat aff H. K. M. vpe i Cammaren då ähr 
det strax vthspeijat och vthfört af the främmande. 

Medh Mårtenn Schriwere och M: Lars kom hann i Säl-
schap vthi Praghe. 

At H. K. M:t haffuer befalt honom at dragha till Polenn 
schöt hann sigh på. Pädher Nilsonn Secreterer och sadhe at 
Pädher Nilsonn hadhe ähndå sagt till honom och gifuidt ho-
nom det rådhet at hann schulle bekenne sigh wara kommin 
ifrån Italienn. 

Fråghades honom widare at efter hann hafuer låtidh falla 
clesse ordh så frampt H. K. M:t icke sådhann Lhönn eller be-
såldningh honom gifue wille som honom åtnögdhes då wiste 
hann wäl der vthe huar hann kunnde bekomma henne, — 
huadh tiännst det schulle wara och hos huem hann det för-
modde? Hann Swarade hos Keijsernn om hann wille dragha 
medh hanns Commissarier inn vthi Ungernn. 

Pädher Erichzonn Bleff ähnu högeligen förm.anter at hann 
schulle bekenne Saningen, Han Swaradhe at om hann wiste 
något annat wille hann gerna bekenna, Männ hann hafuer alt-
sammans bekennt huadh honom witterligit ähr, Nämblighen at 
hann drogh till Polenn till at förkundskapa, och vthspeija huad 
Practicer der i Polannd hadhes förhändher emot Swerighe 
som honom befalt war. Och det hann begäredhe Leigdhe 
giordhe hann derföre at hann wille wethe vthaff Jesuvitenn 
om the Conditioner som hann förnam vthaff Gråbo om the 
schulle wara sann. 

Och schall wäl befinnes (:sadhe hann:) vthaff hanns schriff- 
ter som ligger vthi schrinet huadh vpsåt hann hafuer hafft 
till H. K. M:t der vthinnan finnes Orationer som han hafuer 
begynnt schrifua H. M:t till ähra eliest och ett Consept emot 
Jesuviterne. 

Enn Pigha vthi Stadhenn N: Sigfridh Nilssonns dotter 
berättedhe för Swänn Månsonn och 2 Rådmänn som dit sän- 

') Marginal anteckning: Denne köpman ähr enn Nederländher och 
plägher resa emellan Danzigk och Hamborgh. 
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dhes aff rätten att denne Pädher haffuer frijat till henne männ 
honn haffuer wedersakat honom, Och för 14 dagar sädhenn 
war hann hos henne, då hafuer hann bekennt at hann war enn 
Papist, Och honn schulle intz fruchta sigh derföre ty huar 
honn wille haffue honom, då schulle horn niutha sinn Rel-
ligionn frij, och icke schulle honn heller redhes der före at 
hann icke schulle haffue rå.dh till at födhe henne, Ty hann 
wile icke röra fothen wthur rummet der hann står, Och lick-
wall går hanns Månedh Png:r fort der vthe. 

Der till Swaradhe Pädher at dett hann bekennde sigh 
wara enn Papist för pighann det schedde at hann wille bliffua 
aff medh henne, effter honn stodh så hart effter honom, ty 
honn war så trägin at honn sändhe Ermklädhe vth till honom 
till Bärsshammar, Männ om the Månadh Penningher hona 
haffuer ahngifvit, haffuer hann aldrigh Nämpt om, vthann om 
hann icke bleffue här, haffuer hann wäl så myckit lärt hann 
kundhe wäl födha henne vthanlandz. 

Hanns Gabler haffuer bekennt för honom uthi Praghe at 
doctorenn som ähr hos H. K. M:t haffuer sänndt sine Breff 
vth till Dansche, Och enn danscher Köpmann sändhe them 
sädhenn till Brässlow 2 små dagzledher ifrånn Crakou, När 
Pädher dett hördhe at hann sine Breff dit vth på Dansche 
sändhe togh enn misstancka till honom. Denne Doctorenn 
haffuer bracht vth at H. K. Ma schulle hafua hafft öffuer —
500 fångar på Slåtet och hadhe ähndå fänngellsenn icke rächt 
till vthann måste der till taghes Källere vthi Stadhenn detta 
haffuer hann bekenndt för honom. Item haffuer hann hört 
vthaff andre at doctornn schulle detta haffua vndsagt: der 
medh haffuer hann wännt mångt hiertadh ifrånn sigh, Item 
och vthspridt at hann haffuer Cureret enn Black sinka, som 
H. K. M:t hafft haffuer antingen i Ögonna eller Öronna. 

Laurentius Borlangius bleff för rättenn framhafdh exami-
neret och förhörd, Och till det förste tillfrågat huru hann först 
war komminn i Sälschap medh Pädher Erichzonn, och på huadh 
sätt hann folgde honom till Crakow, Och huadh Intentionn 
hann förnam vthaff Petro för huar schuldh hann dit drogh'.' 

Hann swaradhe at hann först kom till Petrum vthi Praghe 
ty hann kändhe honom vthaff det the tillförende medh huar 
andre uthi Room Studeret haffue, Mann för huar schuldh hann 
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drogh med honom till Crakow war denne: efter at Petrus före-
gaff sigh ware vthskicket vthaff K. M:t här i Swärgie till at 
vthrätte der vthe någre Wärff och Ährender som H. K. M:t 
och Rijket macht på Lågh, och ibland annat schulle honom 
wara vthaff H. K. M:t Commissionn gifuinn att dragha till 
Polannd och explorere huru alle saker der tillstodhe och huadh 
handlingher och Stämplinger der hadhes förhändher, derföre 
mädhenn hann honom på det ffiteligeste badh at fölgie medh 
sigh och icke allenest för sådhannt wile honom wäl betala, 
vthann och der öffuer hos H. K. M:t altidh till det bästhe ware 
beforderligh, giordhe hann Sälschap medh honom, Männ för 
ähnn Petrus tordhe begifue sigh dit inn förskickadhe hann 
honom dit inn till Petrum Bartzium som war Konungenns 
bicht fadher at förskaffa sigh frij och Säker Leigde, Och när 
hann kom dit förste gången talte hann Barzio till der om och 
sadhe at ther war enn H. K. M:ts tiänere kommin ifrånn 
Swärighe som någre wichtige saker hadhe till at förrätte här 
hos Konungen, Och tordhe icke draghe der inn medh mindre 
ähnn at hann måtte wara försäkrat medh Salvo Conducto eller 
frijleigde at fördenschuldh Pater Bartius wile honom sådhannt 
vthaff Konungenn förschaffa, Då hadhe Pater Bartius Swarat 
ille fortasse venit ludificatum nos, Det ähr hann kommer till-
euentyrs intz annat ähn att fixsere oss, Mann Laurentius for-
ladt det och sadhe at thet war intet så vthann att hann war 
sanfärdigh vthi sine ährende. Sädhenn Bartius det hördhe, 
Tychte hann det väl wara, och badh honom komma, och för-
låthe sigh på Säker Leigde bådhe aff och till. Här medh 
drogh Laurentius till Praghe igenn till Petrum och gaff honom 
sådhannt tilkenna, Männ Petrus wille icke der medh låthe 
åthnöije sigh vthann wille ware wiss försäkrat medh Konun-
gens vnderschrefne Breff, Hwarföre måtte Laurentius effter 
hanns flitighe ahnhållande och Begärenn draghe till Crakow 
annan gången på samma ährennde. När hann kom dit och 
ahnmodade Bartium der om förskaffadhe Bartius honom Bref= 
uet vnderschrifuit, dogh war intz Petri Nampnn der vthi för 
ähnn det sckrefz der inn vthi Bartij kammar, Sädhenn hann 
kom medh detta tillbaka, Gaff Petrus sigh på resann dit och 
hann folgde med honom bådhe på en Wagnn Sädhenn the 
kommo dit gick Petrus till Bartium och talte medh honom 
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männ hann viste intz hvadh det war eij heller war hann der 
hos, Och icke heller wiste hann huadh beschedh Petrus bekom 
aff Bartio, och intz töfuadhe Petrus der lännghe vthann innan 
någre få daghar drogh hann dädhann, Och Strax der effter 
drogh och Laurentius der ifrånn och genast till Danzigk, männ 
ingen wiste der i Praghe annat ähnn at hann schulle begifue 
sigh till Italienn, dogh hördhe hann wäl at Bartius denn tidh 
hann frågadhe honom huadh Petri wärff och ährennde war 
sadhe detta sädhenn Petrus war sinn Koos, Potuisset domi 
remansisse Cum suis nugis cognouimus ilium esse explorato-
rem „hann mätte wäl hafue blifuit heme medh sine Lögner." 

Frågadhes honom huem hann aff the Swänsche talte medh 
der i Crakow? Hann Swaradhe medh enn benämpdh Olaus 
Laurentij och enn eller 2 Trumetere. 

Frågadhes honom Om hann någonsinn tillförennde hafuer 
warit kändh medh Bartio? Hann Swaradhe, för — 1 ii2 åhr 
sädhenn sågh hann Bartium vthi Italienn, och då talte hann 
med honom et ordh eller Tw. 

Frågadhes huadan hann war kommin denn tidh hann rä-
kadhe Petrum uthi Praghe? Hann swaradhe ifrånn Råstock der 
war hann och mente at hann schulle få någre Disipulos läse 
före, på det at hann hadhe någet till at hiälpe sigh medh Männ 
effter hann icke fick hågen hiälp huarkenn medh Paedagogiam 
eller dedicationem som hann giordhe medh Thesibus hann lät 
tryckia och ahnstå [? = anslå] derföre drogh hann till Praghe till 
Petrum och icke till Danzigk som hann i Rostock Praetenderede 
medh denn Intention, at Petrus schulle vara honom behiälpeligh 
att hann kundhe komma till någhenn Lägenhet här i Swärighe. 

Frågadhes honom om Påvenns Legat war uthi Praghe, 
och huar hann lågh till Härbergz? Hann Swaradhe at hann 
war i Praghe och Lågh till Härbergz i gamble Stadhenn. 

Frågadhes honom om hann tillförennde hafuer warit uthi 
Polenn, Han Swaradhe, 5 åhr der emellan war hann tillfö-
rennde där då förschaffadhe Jonas Secretarius honom Konun-
gens Pass till Italienn, Och då låg hann der intet Längre, ähnn 
3:die dagh Pingzdagh kom hann dit och fredaghenn der effter 
drogh hann sin koos. 

Frågadhes honom om hann fördhe någre Breff medh sigh 
ifrån Crakow till Danzigk? Hann Swaradhe sigh intz wäl kunne 
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minnes om hann nägre Breff förde medh sigh eller eij, Mann 
om hann fördhe några Breff, så war det allenest Priwatzk som 
föghe hadhe på sigh Såsom denn ene ovännen schrifuer till 
denn andre. 

Frågadhes honom, om hann kändhe någre af the Swan-
sche i Dansche, och huem af them som han taladhe medh? 
Hann sadhe vthaff Nampnet känner hann någre, Mann intet 
taal hadhe hann medh them, allenest vpå gathunn widh hann 
stodh och taledhe medh enn Studennt kom Oloff Suärkillsonn 
gåendhes, och •Stannadhe der hos them, och talte ett ordh 
eller 2 medh them. 

Han sadhe sigh och vthi Danzigk hafue hört at när Petrus 
war draginn ifrånn Crakow då hadhe the sändt vth på 3 eller 
4 orter efter honom at the hadhe kunnat fåt igenn honom, 
Och på enn ort war Jörenn Påsse vthschickadher. Frågadhes 
honom huru länge sädhenn det ähr som hann war i Rom? 
Hann Swaradhe 2 Ahr sädhenn. 

Frågadhes honom om han hafuer warit deres Stipen-
diarius? Hann sadhe Neij, at hann aldrigh haffuer lefuat vthaf 
deres penninger, och intet gåt haffuer hann haft vtaff them 
mere ähnn at hann Besöchte Claudium aqua viva om enn Com-
mendation på resenn för at hann medh täre Peningh hos Aca-
demierne kunde blifva hulpinn. Såsom hann och denn bekom. 

Denn tidh hann drogh ifrånn Danzigk, wiste heller ingen 
at hann achtedhe begifue sigh hit till Swerighe, Ty denn tidh 
hann drogh dädhenn;  drogh han vp till Franckfortt och sä-
dhenn hit, Och intz råkadhe hann Petrum för ähnn här i 
Swärghie vthi Linköpinngh, Och som hann förmärkte på Bi-
schopen då haffuer Petrus bekennt för honom at hann hafuer 
varit i Polannd, Männ det ähr sannt sadhe hann at Petrus inte 
gerna wille att någonn schulle wetha det hann hadhe fölgt 
honom till Pollen. 

Frågadhes honom om hann icke ähr hit sändher aff På-
uenn i Rom eller någenn annen? Han sadhe Neij vthaff ingen 
Alennischia. 

Denne Laurentius Bekende och at Petrus hafuer låtidh 
honom see Enn Instruction uthi Praghe som hann hadde på 
Latinn, huilkenn war tämligh långh, männ hann laas der vthi 
icke mere ähnn enn Punckt eller 2. 
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Denn 10 December. 

Blef doctor Richter för rätten framhafdh, och honom till-
kenna gifuit Hvadh Pädher Erichzonn på honom bekennt 
haffuer. Nämblighenn detta effter:ne. 

1. At hann hafuer vthspridt i Praghe at H. K. M:t 
schulle hafua öfuer — 500 fångar här på Slåtet och icke rächt 
ähndå fängellsse till them, vthann måste der till taghes källere 
i Staden huarigenom H. K. M:t schulle haffua wändt mångt 
hiertadh ifrånn sigh. 

2. Till Spott vthfört at han haffuer cureret enn elack 
Siukdhom som H. K. M:t schulle antingen haffue hafft i Ögona 
eller Örona. 

3. At denn Keijserenns Legat som här i fiordh war, 
hadhe hafft så Kåstelighe Klädher medh Pärlor och Ädle Ste-
ner besatt, så at H. M:t Dråtningen hafuer undrat der öfuer 
och sagt at honn huarkenn i Tyskland eller här hafuer sedt 
sådhanne Kåstelighe Klädher. 

4. Sänndt sit Breff här och till Dansche och Sädhenn 
widere till Brasslow 2 små Dagzledher ifrånn Crakow, huilket 
honom hadhe gifuidt enn Misstancka hvarföre hann på denn 
orten sine Breff vthsänndhe. 

Här om frågadhes doctorenn om sådhane ordh ähre vthaff 
honom vthannlandz fälte? Dertill Swaradhe hann, at huadh 
denn förste och andre Punctenn om fångernne och the kost-
lighe Keijserns Legatz Klädningh ahnlangar kommer hann sigh 
intz i hugh at hafue någet talat der om huarkenn för honom 
eller någenn annan. 

Till denn 3:die kann wäl schee at hann hafuer Nämpt 
för honom sädhenn Petrus frå.gadhe effter honom huru medh 
H. K. M:t ginghe at H. K. M:t hade någenn flutz vthj 
det ene örat som hann hölt på Cureredhe männ aldrigh till 
något Spått talat. 

• Till det 4:de huadh Brefvet ahnlanger bekenner hann at 
hann hafuer sänndt till sinn Brodher och ett till Hanns Gabler 
och der vthinnan war intet annat scrifuit ähnn at hann haffuer 
gifuidt sigh i tiännst här och huru hans rese haffuer gåt i 
Rydzland Såsom och at hann denn winternn blifuer här quai 
i Swärighe, huilkenn hans Brodher boor uthi enn lithenn Stadh 
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— 20 mill ifrånn Brasslow benämpdh Trärtow desse Breff be-
stälte Hanns Nilson hanns wärdh at the komme vth till Dan-
zigk till Ottingzhausenn, Sädhenn sändhes de på Brasslow 
till enn benämpdh Adam Sebigh Och sädhann till hanns 
Brodher. 

Om Klädherne swaradhe hann ähnu widere till sädhenn 
Petrus honom yterligare påminte, att det kann wäl wara at 
hann såledhes haffuer talat det han wäl hördhe denn tidh Keij-
serenns Legat war här at någre vthaff det Sälschapet som woro 
der i huset taltes widh och frågadhe om the woro uthur Keij-
serenns Skatt kammar tagne effter det stodh R: på Klädherne, 
och at hennes M:t Dråtningen hafuer sagt at the wore Sköne 
klädher, Mann at hann skulle hafue sagt at hann deres Lijker 
huarkenn uthi Swerighe eller Tyscland hafuer sedt det ähr 
aldrigh skedt, Ty det förstår sigh siälff der vthinnan (: sadhe 
hann:) aldennstundh hann aldrigh här i Swärighe tillförennde 
warit haffver, Derföre hafuer hann aldrigh någre klädher hän 
tillförennde sedt antingen ondhe eller godhe. 

Om fångernne Swaradhe doctor Richter widere till at den 
tidh Pädher Erichzonn hadhe frågat honom huru det tillstodh 
✓thi Swarighe, då kann wäl wara at hann hafuer sagt at der 
vore enn hop der inne som hafwe vplagt-  sigh emot H. K. M:t 
medh hembligh Conspiration och fördenschuldh sädhenn det 
förräderij bleff vppenbarat ähr enn hop aff them på Stock-
holms Slått insatte och någre i Stadhen inmante, Männ at hann 
schulle Nämpt huru månge the wore det hafuer hann aldrigh 
sagt. Mann Petrus Sadhe at hann det wisserligh sagt haffuer. 

Denne Doctoren bekenndhe och at Petrus friwilligen haf- 
uer bekennt för honom uthi Praghe, at hann hadhe någet wärff 
at vthrette på H. K. i1I:tz wägnne vthi Polannd och effter H. 
K. M:tz befhel hadhe hann alleredhe varit vthi Crakow. 

Och Stodh. Petrus fulleligha der på at det war wist och 
sannt så wisst som Gudh ähr i himmelen at H. K. M:t hadhe 
gifuit honom befhäl at draghe till Polannd, huilket schedde 
2 daghar för ähnn Säningebudet kom här inn först vthi Slåtz-
kyrkiann, Och sädhenn hele Brooas bort åth som H. K. M:t 
honom der om befalte, Och all hanns expedition schulle hann 
få uthaff Erich Jörennson. 
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Pädher Erichzonn bekenndhe och at ingen wet på 6 ähr 
huadh Religions Keijsernn haffuer ty hann lidher ingen Munch 
hos sigh. 

Om Ståthållerenn på Gripzholm sadhe hann at Osswaldh 
haffuer bekennt för honom alt huad som bleff gifuit till fån-
gerne det sambladhe hann tillhopa och sändhe vth, och at hann 
schulle haffue försträcht enn Stoor Pålesch herre eller enn tysch 
herre som der hafuer sutidh fången enn Stor Summa Pennin-
ger och der vthe schulle enn Stor herre Lefuerere honom 
samme Peninge Summa igenn. 

Item schulle och Osswaldh haffue vppenbarat för Johanne 
Starko någet som macht på lågh och vthi 15 Puncter anteknat 
vthi enn schrifftaffla thenn hann honom hafuer öffuerantwardat 
at gifue H. K. M:t tillkenna. 

Item at Gråbo schulle haffue bekennt At Ståthålleren och 
Procuratoren haffue så förlijcht sigh Så at icke något ähr vp-
penbarat wordit för H. K. M:t vthaff det hann vthi för:de 
Puncter tillkenna gifuit haffuer, Här på Blef Gråbos breff vp-
läsit som Petrus hadhe hafft medh sigh. 

Item at G-: Mouris haffuer gifuidt Gråbo — 4 Dal:r efter 
hann intet hadhe till at förtäre och lefue vthaff. 

Enn lithen Sedell bleff vpläsinn denn Swaradhe hann at 
denn war intz honom tillscrifuinn vthann enn annan benälnpdh 
Petrus Watstowiuz, som war född i Suderköpinngh, huru hann 
war kornmin till samma Sedell wet han intet, Dogh karen schee 
sadhe hann at hann haffuer legat vthi denn Gamble kistann 
som hann lefdhe guar i Råstock denn tidh hann drogh in 
Italienn. 

Petrus bekänndhe at Polsche Legatenn war i samma Här-
berghe som han vthi Praghe, Och Borlangius bekennde att ther 
gingo nägre Pålackar altidh inn ochvth. 

H. K. M:tz Swar på Pädher Erichzonns förklaringh bleff 
vpläsinn at det ähr intet wärdh som hann föregiffuer och in-
gen befalningh hafuer hann gifuit honom draghe till Polannd. 

Det hann drogh der inn (: sadhe Petrus:) det ähr wisser-
lighen och sannfärdelighenn sannt at hann hadhe H. K. M:tz 
befalningh om H. K. M:t kunde sigh ihugkomma, och ähndå 
gick hele Bron vthåt medh honom och talte medh honom och 
hadhe ähndå H. K. M:t sagt: see huru the trängie inn på migh 

12 
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och wille at icke någonn schulle höra huadh H. K. M:t talte 
medh honom, Och att Erich Jörensonn schulle gifue honom 
expeditionen. Och det hann droglo offentligh der inn i Polenn at 
tale medh Konungens Bichtfadher det giordhe hann i denn 
Meningen at hann wile förnimme vthaff honom om the Prac-
tiker schulle wara sanna eller icke, som Gråbo hadhe för ho-
nom uppenbarat, wisste hann något der aff, då hölte hann them 
för wissa och Sanna. 

Om Doctor Richter sadhe Petrus at hann war i fulle 
meningh at draghe här inn i Swerighe det förnam hann vthaff 
honom vthi Praghe. 

Det bekennde hann och at hann i Polannd hos Jesuvitenn 
icke hadhe sagt det hann hadhe fullmacht till at handle om 
några fridhzmedell vthann at hann haffuer sagt sigh sådhanne 
fridhzmedell hafua sedt vthi Konungens Cantzlij här i Swärighe, 
Och att hann war Konungens Secreterer. 

Om Commendationen huarföre hann denn anammadhe 
war denne, bekenndhe hann, at Jesuvitenn intet annat wiste 
ähnn at detta war Konungh. Maiez:tz fulle meningh vthi Swä-
righe om fredzmedelenn som hann föregaff, Männ effter at 
Conditionerne wore Olidelighe Såsom Jesuvitenn sadhe, Der-
före så lät hann ställe denn Commendationen på det sätet till 
Aque viva at hann hos Påvenn schulle detta vthrätta at hann 
der vthinnen blefue enn vederhandlare och låthe förfärdighe 
Legaternne och hafue them tillredhz at handla om fredh på 
Konungens wägnne i Polannd, Och samme Commendationn 
befalte Jesuvitenn att hann schulle dragha dit medh, effter 
hann intet annat wiste ähnn at Petrus hadhe fulle Alfuare 
medh sigh Männ när hann kom der vth, Bröt hann hänne 
vp, och Laas der någet vthi och Reff hanne sädhenn Söndher 
effter hann ingenn befalningh hadhe till at draghe dit. 

Frågadhes Petrus huarföre hann ref Söndher denn Com-
mendationem och icke fördhe henne hit medh sigh effter honn 
schulle warit stält på fridhzhandlinger som ban föregiffuer? 

Petrus sadhe och at hann wille sättia sine 3 Brödher i 
G-isslann at sådhanne handlinger då på denn tidh war på färdhe 
der på han ähnu wile förschaffa bewijs och tröste ähnu vth-
rätta det at dett samma inn till Johannes tillkommandhe 
schulle ställes i Werket. 
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Petrus sadhe sigh och aldrigh haffue vmgåtz medh Pater 
Barz för ähnu denne gängen, Och effter hann ähr högst achtad 
för Konungen i Polenn, Derföre tänchte hann bäst kunne få 
wetha vthaff honom, Ty hos ingen Politisch hadhe hann någet 
till at wätha effter at Konungen vppenbarar intet huadh hann 
hafuer vthi hiertadh vthann för Prästerschapet. 

Petrus bekenndhe at Borlangius skreff rean de Conditio-
ner vthi Crakow hann föregaff. 

Item haffuer och Jesuvitenn frågat honom huru Jesuvi-
ternne schulle må här inne Och huar H. K. M:t ville släppa 
them, liggie Peningernne tillredhz at Ransuna them medh. 

Petrus bekennde at hann haffuer myckit vmgåtz medh 
denn som nu Päfwe ähr och hann ähr enn Unngh Mann widh 
Pass till sinn 38 eller 40 1hr, Och effter hann håller sigh så 
stränght, Mene enn Part at hann schulle ähnu ware enn Jung-
frw Så kysch haffuer hann hållidt sigh, Och effter hanns Sy-
sters Mann Cavallier de S: Cruse gick altidh till de vnnghe 
herrar som han Lass före, och der medh fächtannde och elliest 
annat Spell öfuadhe sigh Derföre gaffz denne Petro tillfälle at 
vmgäs medh denn som nu Påwe ähr som war denns andres 
hustrws Brodher. Huilkenn då war Cardinall och Laass hann 
Politica för honom, effter hann hadhe intet myckit Studerat, 
Ändogh hann ähr född i Room vthaff högh Patricij Slächt. 

Frågadhes Pädher Erichzonn effter at all hanns Conditio-
ner som hann hafuer ahngifuit hos Konungenns Bichtfadher 
gå der på vth at Konungen schulle komma här inn, Derföre 
begäres at hann wille förklara sigh på huadh sätt hann schulle 
komma hit inn? Hann sadhe at hann kana det icke wethe, 
Ty alle desse Conditioner hafuer hann icke vthaff sigh sielff 
vthann vthaff Osswaldh, Ty denn tidh Osswaldh drogh här 
vth ifiord då drogh hann till Råstock och sädhenn till Dres-
senn och der hafue the Coplat desse Practiker tillhopa i Chur-
furstenns hoff som Osswaldh honom lånngt sädhenn öfuergaff. 

Item sadhe Petrus ähnu widere at hann  innan någonn 
tijdh efter Missommaren tillkommendhe wille ähnu förschaffa 
och så lagha at konungen i Polenn schulle göra ett knääfall 
för Påfuenn lijka som det schedde för K. M:t i Swärighe och 
at Säningebudh genom Påuenns tillschyndann schulle komma 
hijt. Ty Jesuvitenn hadhe alleredhe schriffuidt Claudium de 
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aqua viva till der om. Och haffuer samma Jesuvit föregifvit någre 
exempell som tillförennde ähr schedt på samma sätt at Påuenns 
vthschickedhe Legather haffue kommit fredh emellan Potenta-
ter, Såsom emellen Frankrike och Konungen i Hispannien för 
4 Åhr sädhenn, Sädhenn och tillförennde emellen Wasilowitz 
och Battori. 

Frågadhes Petrum till på huadh sätt hann kunne komma 
tillwägha at Konungen i Pålenn schulle göra knäfall för På-
uenn? Hann Swaradhe att hann icke kunde thet göra vthann 
hann schulle tuinnga sigh sielff der till effter som Jesuwitenn 
schulle hålla honom der till, orsakenn at på Seneste håldnne 
Richzdagh då hadhe Konungen ingen Synnerligh förtröstningh 
hafft vthaff Cantzelern och the andre aff adelenn, Ty Cantze-
lernn hafuer räknatt vp enn hop beswäringer huarföre the icke 
nu kunne hålle vth medh dette Krighet mer Nämblighenn för 
denn storre schade som them ähr wederfarit aff Konungen i 
Swärighe och at the nu ingen förrådh mere haffue huarkenn 
på fålck lodh eller Krut. 

Denne Petrus sadhe at han tröster få Påuenn der till at 
hann om fridhzmedell schulle schrifua hijt till K. M:t. 

Petri Rådslagh om fridh. 

Om hann viste huru det stodh emellan Rydzlannd och 
Polannd då wore det icke nödh till at handla om fridh Huar-
före wore Rådeligit at K. M:t wille ruste sigh på det Starkeste 
som han kundhe och ähndå låthe ordhet gå på det högste Så 
finghe Mann see om Rydzenn wile taghe sigh någet före eller 
eij, Hadhe mann intet fruchta sigh för honom Då wille hann 
wäl beställe om Legationn hit till Swärighe på Konungen i 
Polenns Wägne. 

Item sadhe Petrus at alle the kundschaper som hann wet 
hafuer hann aff Osswaldh och andre som hann hördhe vthaff. 

Frågadhes Petrum till på huad sät desse fridhzmedell 
schulle gå vth? Hann Swaradhe på detta sät at konungen i 
Polenn blefue der hann ähr, och wår Nådighe Herre och Ko-
nungh här, och H. M:t veår Nådighe herre schulle sädhen gifue 
the förslagh före som hann Sielffuer wille till fredh. Så at Ko-
nungen i Polenn schulle stå aff medh alltingh, Detta schulle 
väl Påuenn komma till wägha Pro filiali obidentia [!] Och haffuer 
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Påuenns Legat ähndå sagt at H. K. M:t schulle tagho på sinn 
sidhe huem hann wille dem wille wäl Påuenn komma der till 
undantagandes Konungen i Danmark? Hann swaradhe at hann 
täneker det hann intet wäl schulle stå medh Keysarnn för 
FIamborgh schuldh. 

Petrus sadhe sigh och aldrigh hafue vingat Borlangium 
för ähnn nu och denn tidh hann Studerede vthi Room medh 
honom då bleffue the bädhe ahnklagade at the intz ginge i 
Kyrkiann. 

Om denn Jesuwitische Boken som lågh i Skrinet hadhe 
hann hänne derföre (:sadhe hann :) at hann ville imitera hand 
stijll och vpräkna alle omständigheter och orsaker at vp-
wäckia Richsenns Ständher till at föra Krigh emott Pålackenn. 

Nödhen haffuer tuingat honom at hann togh tiännst vthi 
Room effter hann lågh länghe siuk i Fenedienn i Aderthonn 
Wikwr der hadhe hann intz hieälpe sigh medh. 

Hann sadhe widere at hwar H. K. M:t wile betro ho-
nom medh någre förslagh som H. K. M:t will föregiffua om 
fridzmedell, då wille hann draghe till Praghe, och lathe På-
uenns Legat see them så finge mani strax förnimme huadh 
hanns meningh wore. 

Den 11 Decembr. 
Laurentius Borlangius hadhes äter för rätten och effter 

hann senest berättadhe at Petrus hadhe låtidh honom see enn 
Instructionn vthi Praghe på Latinn, derföre frågadhes honom 
huar vpå hann gick vth, och om honn war förseglet? Hann 
Swaradhe at thet war enn Löss schrifft medh groff stijll på ett 
ark 3 eller 4 och honn war på Latinn, Och lydde honn så 
myckit hann kundhe märkia at Petrus hadhe Commissionn till 
at vthrätta der vthe någet som H. K. M:t synnerligh macht 
på lågh. Männ intet kann hann seye at der stodh Nämpdt om 
Polenn och samme schrifft lät hann see honom allenest enn 
Radh eller 2 mitt vthi. 

Item bekennde Laurentius at sädhenn Petrus war draginn 
ifrånn Crakow talte hann ett ordh eller tw medh Bartio, Och 
frågat honom huadh Petri Wärff och ährennde war, då hadhe 
hann Swarat Potuisset domi remansisse cum suis nugis Cog-
novimus illum esse exploratorem, hann sadhe och at Bartius 
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schulle haffue sagt wij förnumme wäl vthaff honom at hann 
hadhe commission någet till at vthrätta. 

Petrus Ericij bleff åter förestälter och tillfrågadher huad 
Instruction det war hann hafuer låtidh Laurentio see vthi 
Praghe? Hann swaradhe at hann fick enn Instructionn till 
Praghe som Konungen hadhe förskicket till Potzkaij denn haff-
ner H. K. M:t handh emellen sampt Potzkeij Responns der på 
menn ingen Instruction hafwer hann haft vthaff K. M:t i Swä-
righe, och ingen annann Instruction wet hann vthaff ingen an-
nann heller hafuer hann honom låtidh see. 

Ithem sadhe Petrus at Borlangius ähr stor orsak här vthi 
at hann icke strax haffuer bekennt det hann war vthi Poland 
Ty hann ähr een Rädder karll, Och der medh badh hann ho-
nom at hann icke schulle bekenna det hann hafwer want der 
för ähnn hann Bleff der om tillfrågadher. 

Denne Petrus som tillförennde hårdeligenn och häfteli-
genn hafuer nekat bekenndhe offentlighen sigh wara enn Pa-
pist dogh de Prädestinatione hafuer hann mere hullit vthaff 
Calvinij meningh och denn hafuer altidh hängt honom vthi 
hufwudh, Männ dogh hafuer hann altidh want Inklineret till 
Påuische Relligionen och der vthi achtad at döö, Såsom och 
nu senest henne aldeles på nytt wedertogh vthi Pragha effter 
som Logha Keijserenns Legat honom tillrådde och gick der i 
Kyrckiann och hörde deres Predicann och hadhe enn lithenn 
Jesuwitisch Bönebook som hann ähnu haffuer denn laass hann 
wth bådhe Morgonn och aftonn. 

Detta bekennde harm  och. 

1. Att Konungen i Polenn Practicerer med Storfurstenn i 
Rydzlannd och der på står hanns högste tröst. 

2. Practicer medh det Öster Rikische Giptermålet. 
3. Will Konungen i Polenn i handell medh denn Nye Påuenn 

och will haffue Peninger wthaff honom, Och fördenn 
schuldh hafwer sänndt Lindorm Bondhe dit at Gratulera 
Påuenn, Mann på 2 Ahr haffuer hann ingen hiälp vthaff 
honom förmodhe effter hann måste myckit ahnwända 
på at göra sinn slächt till store herrar. 

4. På Hispanien At Konungen mener at schulle bekomma the —
6000 Männ till hiälp emott Swärighe som Konungen i 
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Hispanie på Keijsernns Wägne holler emott Potschaij så 
frampt hann kunne hiälpa till at det kunne komma till 
stillestånndh. 

5. At Konungen i Polenn mener at hann medh List schall 
få Räfle och schulle så widt alleredhe wara på Banen 
bracht at det schall wara oenighet emellen Stadhen och 
Slåtet, Så at the Breff som till Stadhenn  komme aff H. 
K. M:t them låthe the intet see på Slåtet, och the som 
till Slåtet komme, the låthe the intet see vthi Stadhenn. 

Item när Hans K. M:t låther grannelighe förfara vthi 
Raffle får hann wäl förnimma, Huilke som the ähre som hålle 
emot H. K. M:t. 

Item sadhe och Petrus at huar Gråbo finnge frijleigdhe 
vthaff H. K. M:t komme hann wäl hijt, och gofue sigh i tiänst 
hos H. K. M:t. 

Hann nekedhe sigh aldrigh haffue talt medh S. Chaterina 
mere ähnn som vthi Nyköpinngh och engångh mötte han ho-
nom här på Salenn då gaff hann honom sinn hanndh och take 
intz mere medh honom. 

Hann bekennde at Baruitius vthi Praghe förähredhe ho-
nom 100 Sölff Croner. 

Item begäredhe Petrus att H. K. M:t honom detta ef -
ter:ne nådeligenn Vnna och effterlåthe wille. 

Först at the godhe herrar wille fälla enn förbönn för honom 
hos H. K. M:t Så att H. K. M:t wille vptagha hanns 
handlinger till det bäste effter hann dem vthi enn godh 
meningh giordt haffuer. 

2. Wille Vnna honom enn Präst som wore Chatolisch. 
3. Om hann icke finghe här enn Catolisch Präst at H. K. M:t 

täcktes giffue honom 4 dag: Respit så Lännghe hann 
finghe schrifua sit hele Lefuernne ifrånn sinn vnghdom alt 
här till Så will hann der aff vthi all underdånighet öfuer-
gifua ett exempelar H. K. M:t och det andre Sändhe vth 
till någen Papistisch Präst. 

4. Badh hann för Borlangio at hann för hanns schuldh icke 
någet måtte Lijdha. 

5. At hanns slächt för hanns schuldh icke måtte någet onndt 
wedherfares. 
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Sädhenn will hann gärna Lijdha här öffuer huadh hann 
kana, förty hanns vpsått haffuer intet annat gåt vth på ähnn 
at hann hadhe mendt at altinngh schulle ländhe till fridhz 
medell och enn godh endhe. 

Orsakenn huarföre hann reff denn Commendationen sön-
dher, och icke tordhe bare hanne fram war för dess ordh som 
der stodho vthi Medius e Chatolicus vestrum erit totus vth 
Reddatur Ecclesiae, Derföre fruchtedhe hann sigh bare hanne 
fram. 

Medh Claudio de Aqua viva haffuer hann aldrigh mere 
wmgåtz medh ähnn vthi Rom der hann stogh bredhe widh 
sinn Skolmestar engånngh Då ropadhe hanns Skollmester till 
honom och sadhe D:ne Pater det ähr nu denn samme som 
iagh hafuer sagt för idher som ähr komminn ifrånn Lappe-
lannd, Då hafuer hann Swarat iagh haffuer aldrigh trodt at 
det schulle wara så Wackert folck der bårtåt Jagh hafuer 
tänekt at det schulle wara allenest Pygmaei, Och effter hann 
då icke hadhe tijdh sadhe hann sigh på enn annan tijdh vele 
tala medh honom. 

Och engånngh bödh hann honom sampt medh andre Car-
dinaler vthi sinn Disputationn det ähr alt det vmgänghe hann 
hafuer hafft medh honom. 

Medh Uhrmakerenn i Praghe haffuer hann intet mere at 
göre ähnn at hann gick dit till at see de Instrumenten hann 
hadhe bådhe inn arte Perspectiva och elfest, Och då hadhe 
hann frågat effter Doctor Nijls effter hann vmgotz medh ho-
nom denn tidh hann Studere vthi Cassell, då hadhe hann Swa-
rat at hann står w äl på sigh, denn andre sadhe at hann wine 
schriffua honom till Såsom hann och så giorde. Han sadhe 
at genom Rectorenn vthi Praghe inn Collegio Jesuvitico ähr 
Borlangio vppenbarat huad wärff och ährende hann hadhe till 
Polannd. Huilken hann altsammans tillkenna gaff. 

På Konungen i Polenns wagnar Studerade hann aldrigh 
mere ähnn enn Månadh eller fäm [!]. 

I Norighe war hann Skollmestere ett Ahr i Opslow, och 
de Peninger hann der Cummulerede Lefdhe hann på enn tijdh 
vthi Italia. 	 - 

Laurentius Berattedhe ähnnu widere om denne Instruc- 
tionem at det schedde denn gången då hann Spordhe honum 
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om icke hann wille dragha till Warsso på K. M:t wägne och 
höre huadh der bleffue tracteret och gifue honom tillkenna 
hvadh der war förhandlat, Och då samme gångenn let hann 
honom see denn Longhe Instructione på Latinn och intet an-
nat förstogh hann eller kann komma i hugh aff det hann Laass 
ähnn at honom war betrodd at vthrätta der vthe på K. M:tz 
wägne någet bådhe genom sigh och andre medh flit huadh nyt 
hann kundhe få wethe och giffue H. K. M:t tillkenna. 

Mann Petrus nekedhe at hann aldrigh haffuer låtidh see 
honom någenn sådhann Instructionn det aseker hann i Ewigh 
tijdh till. 

Laurentius Bekännde at hann altidh hörde vthaff Petro 
at hann höglåflighenn och wähl talte om H. K. M:t. 

[Fortsättning saknas.] 


